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بسم هللا الرحمن الرحيم

التعريف بمعجم السنة التربوي
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ،و نستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد
فهذا تعريف بمعجم السنة التربوي يفيد في كيفية االستفادة منه .

 -1رحلتي مع معجم السنة
اعتبر بداية اهتمامي بهذا المعجم في مرحلة الطفولة ومحضنها األول
األسرة حيث ترد على أسماعنا النصائح والتوجيهات من الوالدين بأقوال
مسندة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ثم في المراحل الدراسية في مادة
الحديث فقد كان لتقرير تلك المادة أثر كبير في نشأة العالقة بيني وبين
سنة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وكنت أستفيد من تلك األحاديث في
الحياة اليومية فهذا حديث عن الصدق ،وآخر عن الصدقة ،وثالث عن
عظمة القرآن وثواب قراءته ،وهكذا تتنوع التوجيهات النبوية في ر سم
حياة المسلم
وكنت في تلك المرحلة استمع إلى إمام المسجد جزاه هللا عنا خيرا وهو
يقرأ بعد صالة العصر من كتاب رياض الصالحين فكنت أستفيد مما أسمع
ثم جاءت فترة حاولت فيها مع رفقة لي حفظ األربعين النووية وكنا نقرأ
شرحها في جامع العلوم والحكم البن رجب
وفي فترة كنت إماما لمسجد وكنت مداوما على قراءة كتاب رياض
الصالحين بعد صالة العصر  ،وكنت اعتبره مرجعي في السنة ال أحتاج إلى
غيره بحكم أني غير متخصص بالسنة  ،ولكن بين فينة وأخرى أسمع
بحديث هنا أو هناك أتعجب منه  ،وأتعجب كيف يفوتني مثل هذا العلم أو
العمل المهم  ،وكيف لم يورد النووي هذا الحديث في رياض الصالحين ،
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فتبين لي فيما بعد أن النووي كان له منهج خاص في الجمع واالختيار
واالختصار  ،وهذا أمر معروف عند كل من يختصر ويختار
وفي زيارة لمدينة بريدة وقبيل صالة العشاء دخلت أحد المساجد فكان
إمام المسجد ي قرأ في كتاب شدتني أحاديثه وما إن انتهت الصالة وخرج
الناس حتى ذهبت للمحراب وأخذت ذلك الكتاب فكان :المتجر الرابح في
ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي رحمه هللا  ،بحثت عنه في المكتبات
فلم أجده ثم نسيت أمر الكتاب سنوات إلى أن وجدته في إحدى المكتبات
في مكة المكرمة فكانت صداقة بيني وبينه.
وكنت أوصي الطالب به وأحثهم على القراءة فيه فقد كان الوقود الذي
يشعل الحماس كلما خبا أو فتر ،وربما قابلت بعضهم بعد عدة سنوات
ويكون قد تخرج من الجامعة فما بقي من الذكريات فيما بيني وبينه إال
كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ويذكر أنه استفاد منه وأنه
بدوره يوصي به طالبه.
ولم يكن كتاب المتجر الرابح يحقق كل ما أريد من كتاب في السنة لكنه
كان فيما أحتاج إليه أفضل الموجود،وكان من شرط الدمياطي في كتابه
اقتصاره على الثواب فقط أي الترغيب فبقي جوانب من السنة لم تتضمن
ثوابا فال ينطبق عليها شرط الكتاب  ،وعليه فكان الكتاب ينقصه كثير مما
أريد ،مما كان حاجزا عن االستفادة التامة منه واعتباره الكتاب المختار
في السنة.
وكذلك الحال مع كتب أخرى مثل :كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري
 ،ومصابيح السنة للبغوي ،ومشكاة المصابيح للتبريزي  ،وغيرها كثير في
القديم والحديث ،جهود مباركة قدمت لجمع السنة وتقريبها لعامة
الناس،وكتب كثيرة أيضا أفردت لنوع معين من السنة  ،مثل األذكار  ،أو
الصالة  ،أو اآلداب  ،لكن يبقى في كل كتاب جوانب تحتاج إلى تكميل .
وفي فترة من الفترات وجد التشاور مع بعض القائمين على حلقات القرآن
الكريم لإلجابة على سؤال :ماذا نحفظ بعد حفظ القرآن الكريم أو معه؟ هل
حصن المسلم؟ أو صحيح الكلم الطيب؟ أو األربعين النووية؟ فكنت أقول
نعم كلها خير ونافعة ،لكن لم يكن لدي القناعة التامة بأن مثل هذه الكتب
مؤهلة ألن ترسم الخط التربوي االستراتيجي للتربية بالسنة على المدى
الطويل إنما هي مرحلة ثم تتوقف  ،ويبقى نقص كثير .
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وبعد أن يسر هللا تعالى نشر كتاب ( مفاتح تدبر السنة والقوة في الحياة)
،بحثت عن الكتاب الذي يمكن تطبيق تلك المفاتيح عليه ،حسب تجربتي
ورحلتي مع كتب السنة ال أجد الكتاب الذي يصلح لهذا الغرض.
قد تظافرت الجهود على جمع السنة ،وتوافر العلماء على حفظها فكانت
الكتب الستة والمسانيد واألجزاء ،وكان كل كتاب مستقال ،ثم جاءت جهود
حاولت أن تجمع السنة أو عددا من كتبها في كتاب واحد ومن ذلك :الجمع
بين الصحيحين للحميدي  ،شرح السنة للبغوي ،جامع األصول البن األثير
 ،وجامع المسانيد البن كثير ،والجامع الكبير والجامع الصغير للسيوطي،
وكنز العمال للمتقي الهندي  ،مجمع الزوائد للهيثمي ،وجمع الفوائد
للمغربي  ،وغيرها كثير
وهذه الكتب تورد الحديث الواحد بعدة روايات ،وبألفاظ مختلفة ،ويضاف
إلى ذلك الكالم على سند الحديث ومتنه وهذا يؤدي إلى تنوع المادة العلمية
 ،وتعدد مجلدات هذه الكتب ومضاعفة حجمها
تباينت مناهج المصنفين في القبول والرد وفي الشمول أو االختصار فبسبب
ذلك تنوعت المصنفات تنوعا كثيرا يحتار فيه المتخصص قبل غيره
ومن أجل ما سبق كانت الحاجة إلى كتاب تربوي في السنة يجتمع فيه ما
أريد  ،فيسر هللا لي هذا المعجم فكان فيه بغيتي ومرادي  ،والحمد هلل رب
العالمين.

 -2ما معنى معجم السنة التربوي ؟
يمكن تقسيم السنة إلى ثالث وحدات موضوعية ظاهرة التصنيف :
األولى  :األحاديث التربوية
الثانية :أحاديث األحكام
الثالثة :أحاديث السير والمناقب والتفسير
ومن الصعب الفصل التام بين هذه الجهات الثالث  ،وفي الوقت نفسه فإن
لكل جهة سماتها وخصائصها .
وحسب تقدير مجم ٍل ظني ٍ ظهر لي ( من حيث الحجم ) أن القسم الثالث
يشكل النصف  ،والقسم الثاني يشكل ثلث النصف  ،ويبقى للقسم األول ثلثي
النصف
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أما القسم الثاني فيحتاجه المتخصص في العلوم الشرعية المتفرغ لطلب
العلم  ،وأما القسم الثالث فيغلب عليه طابع القصص وطول الحديث ،وما
فيه من فوائد وتوجيهات فقد تضمنها القسم األول
والقسم األول هو أهم أقسام السنة من جهة أن الجميع يحتاج إليه ،
المتخصص وغير المتخصص ،وهو يشكل أقل من نصف السنة (من حيث
الحجم )  ،وهو األهم من حيث التربية واالستقامة.
األحاديث التربوية هي :أحاديث االعتقاد والفضائل واآلداب  ،والتوجيهات
المتعلقة بالعبادات والمعامالت
فخرج بهذا التعريف معظم أحاديث األحكام  ،وأحاديث السير والمناقب
والتفسير .
ومن جهة أخرى فإن التأليف التربوي في السنة له مقاييس ومواصفات
معلومة  ،من أهمها االقتصار على متون األحاديث دون التفصيل في
أسانيدها وثبوتها ومقارنة رواياتها  ،ومنها االختصار واإليجاز مع الجمع
والشمول قدر اإلمكان  ،ومنها ترك ما يشتبه فهمه على غير المتخصص
،ومنها سهولة العرض والبعد عن الرموز والمصطلحات الدقيقة للمحدثين
.

 -3كتب السنة التربوية
من أمثلة كتب الحديث التربوية ما يلي :
 الزهد ألحمد بن حنبل األدب المفرد للبخاري الدعاء للطبراني مصابيح السنة للبغوي مشكاة المصابيح للتبريزي الترغيب والترهيب للمنذري األربعون النووية رياض الصالحين للنووي األذكار للنووي الكلم الطيب البن تيمية المتجر الرابح للدمياطي -حصن المسلم للقحطاني
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 تحفة األخيار البن بازومن كتب التربية التي تضمنت كثيرا من األحاديث التربوية:
 منهاج القاصدين البن الجوزي مختصر منهاج القاصدين البن قدامة اآلداب الشرعية البن مفلح إحياء علوم الدين للغزالي منازل السائرين للهروي مدارج السالكين البن القيم التبصرة البن الجوزي التذكرة للقرطبي بستان الواعظين البن الجوزي لطائف المعارف البن رجب موارد الضمآن البن سلمان -عقود اللؤلؤ والمرجان البن عبيد

 -4أهداف معجم السنة التربوي
 -1أن يكون المرجع في السنة لغير المتخصص  ،فأي حديث تحتاج إليه
تبحث عنه فإن لم تجده  ،تضيفه إليه
 -2أن يكون خريطة تربوية  ،فخطة تصنيف المعجم تعتبر قائمة مهام
المربي  ،يسير على حسب مفرداتها ويتفقد جوانبها فيمن يربيهم.
 -3أن يكون مسار حفظ السنة لغير المتخصص
 -4أن يكون المرجع في مذاكرة السنة وتكرار قراءتها

 -5منهج معجم السنة التربوي
 -1الجمع َ :ج َمع في كتاب واحد ما تضمنته كتب السنة التربوية المتداولة
.
 -2التصنيف :بنيت خطة التصنيف على مستويين  ،وهما الكتاب والباب ،
وجاءت العناوين موافقة قدر اإلمكان لكتب السنة المتقدمة  ،وهذا يعطي
سهولة في فهم محتوى الكتاب ،وفي استخراج أحاديثه

8
 -3متن  :عدم إدخال أي نوع من الشرح ليحصل التركيز على نص الحديث
 ،وأما الشرح فله مكان آخر .
 -4الحكم  :وهو لألحاديث في غير الصحيحين أو أحدهما  ،وأن يكون ذلك
باختصار يسهل فهمه.
 -5العرض  :سهولة عرض الحديث والبعد عن التفريع والتشعب
واإلضافات قدر اإلمكان .
 -6االختصار قدر اإلمكان بما ال يخل بالجمع  ،واالختصار أنواع :أوله
ح ذف األسانيد  ،ثم حذف الروايات المتكررة لفظا ومعنى ،ومنه االكتفاء
بالعزو للصحيحين أو أحدهما  ،وغير ذلك .
تنبيهات:
 -1ما عزوته للمنذري في الحكم على األحاديث فهو في الترغيب والترهيب
وإال ذكرت المصدر.
 -2ما عزوته للنووي ففي رياض الصالحين وإال ذكرت المصدر.

 -6القراءة والحفظ
الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا  ،فربما كتاب في نظر أحدهم يستحق
الحفظ  ،وفي نظر آخر يكفي القراءة .
ومعجم السنة التربوي الذي بين أيدينا يتفاوت الناس في حفظه تفاوتا
كبيرا ،وكل أدرى بحاله  ،المهم ال يصح أن ينفك مسلم من اهتمام يومي
بالسنة وحرص على مذاكرتها حسب استطاعته حفظا أو قراءة .
وقد يختار بعضهم بعض األبواب لحفظها  ،أو يختار أحاديث معينة  ،مثلما
أن بعض الناس يحفظ القرآن كامال  ،وبعضهم يحفظ أجزاءا منه  ،وبعضهم
يحفظ قصار السور  ،وهكذا نقول  :اتقوا هللا ما استطعتم  ،والعبد مأجور
على نيته وحرصه أكثر مما يؤجر على عمله وفعله  ،فألن تموت وأنت
مجاهد في طلب العلم واإلتقان  ،خير من أن تموت غافال زاهدا بالعلم قانعا
بالجهل والحرمان .

 -7مسارات حفظ السنة
حفظ السنة له مساران:
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المسار األول :للمتخصص( :المؤهل والمتفرغ لتحصيل العلم الشرعي )
وهو كما يلي :
األربعون النووية  ،ثم بلوغ المرام  ،ثم الجمع بين الصحيحين  ،ثم زيادات
السنن والمسانيد .
أما عمدة األحكام فإنه يندرج أكثر أحاديثه في بلوغ المرام  ،والباقي يندرج
في الجمع بين الصحيحين.
وحفظ بلوغ المرام المقصود األول منه لطالب العلم هو حفظ التصنيف ،
أما حفظ النصوص فهو المقصد الثاني  ،فالذي يحفظ بلوغ المرام ويكرره
يتعلم تصنيف األحاديث  ،أي :الفقه العام لألحاديث  ،ويحفظ خريطة
ومخطط السنة  ،فهذا يبني له بوصلة علمية ثمينة تساعده على الحفظ
والفهم لبقية متون السنة  ،وتبني له أرضية صلبة يمشي عليها خالل
ترقيه في طلب العلم.
المسار الثاني :غير المتخصص  ،وهو كما يلي :
حصن المسلم  ،ثم األربعون النووية  ،ثم رياض الصالحين.
ومعجم السنة التربوي يجمع أحاديث هذه الكتب الثالثة وزيادة كما سبق
بيانه
فمعجم السنة التربوي هو مسار حفظ وقراءة السنة لغير المتخصص
وال يلزم حفظه بالترتيب  ،بل يكون حسب اهتمام كل شخص وحسب قدرته،
فأول ما يبدأ بحفظه كتاب األذكار ثم كتاب الطهارة والصالة  ،ثم كتاب
التوحيد  ،ثم كتاب األدب  ،وهكذا
ويمكن حفظ بعض األبواب في بعض الكتب  ،مثل باب أذكار الصباح
والمساء  ،أو باب فضائل الصالة ،أو باب فضائل القرآن  ،ويمكن حفظ
أحاديث معينة في مواضعها ،المهم أن معجم السنة التربوي يمثل الوعاء
الشامل  ،وا لخط االستراتيجي لحفظ السنة والعلم بها  ،منذ الطفولة إلى
يأذن هللا تعالى له بحسن الخاتمة  ،صحبة للسنة ال تتوقف وال تتبدل  ،بل
دائمة وإن كانت قليلة  ،لتحقق الثمرة الفعلية لطلب العلم ،وحياة القلب ،
كل مسلم يمكنه أن يعرف قدر علمه بالسنة  ،وما بقي عليه منها ،وما لم
يمكن حفظه فيجتهد في كثرة قراءته واستحضاره .

 -8شرح المعجم
أحاديث معجم السنة التربوي على ثالثة أنواع :
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األول :واضح ظاهر يحتاج إلى دوام القراءة والتكرار والترديد .
الثاني :يحتاج إلى بيان الغريب وفهم بعض التراكيب واستنباط الفوائد
والمعاني  ،وهذا يؤلف فيه كتاب مستقل يسير على ترتيب أحاديث المعجم
،وهذا هو الشرح المختصر لمعجم السنة التربوي .
الثالث :قضايا كلية تحتاج إلى شرح وتأصيل وتفصيل  ،وقد أُلفت كتب
كثيرة في شرح قضايا السنة الكلية مثل  :القرآن  ،السنة  ،اإليمان ،
التوحيد  ،الصالة  ،الزكاة  ،الصيام  ،الحج  ،الجهاد  ،النساء  ،المعامالت
 ،األدب  ،فعلى المربي أن يختار كتابا مناسبا في كل جانب من هذه
الجوانب .
وبهذين الشرحين  ،شرح الغريب والتراكيب  ،وشرح القضايا الكلية يكون
المعجم كله بعون هللا واضحا  ،وتبقى مسؤولية المتعلم بدوام قراءته
وحضوره في قلبه ليعمل به وينتفع به في الدنيا واآلخرة
ويؤكد كل التأكيد على بقاء المتن متنا ال يمسه أي حرف من الشرح ليتحقق
الهدف التربوي المهم من جمع هذا المعجم وترتيبه  ،وليبقى المنهج
واضحا في ذهن المتعلم فال تختلط عليه األمور وينسى الهدف مع مرور
الزمن.

 -9سفينة السنة
هذا المعجم يعتبر سفينة السنة ألنه يقرب لك الحديث فيكون لديك علم به
ولو لم تحفظه أو تكرر قراءته  ،فالمهم أن من يواظب على قراءة هذا
المعجم ال يندم إذا سمع حديثا وقد مضت سنوات من عمره يقول ليتني
علمت بهذا الحديث  ،هذه أهم فائدة للمعجم أن يكون لديك علم حاضر
مس تمر بما يهمك من السنة ،ثم تأتي مرتبة تكرار قراءته  ،أو حفظه  ،ثم
العمل به .
ومن المعلوم أن الحاجة لما في السنة على مراتب  :منه ما هو يومي ،
ومنه ما هو أسبوعي  ،ومنه ما هو شهري  ،ومنه ما هو سنوي  ،ومنه
ما هو عمري  ،فينبغي إعطاء كل حديث ما يستحقه من األهمية  ،فالسنة
ليست على مرتبة واحدة بل هي مراتب  ،لذلك فإن القراءة السردية للمعجم
هدفها حصول علم عام بالسنة  ،ثم بعض األحاديث أو األبواب تحتاج قراءة
خاصة تماما مثل قراءة القرآن  ،بعض سوره وآياته يكرر كل يوم  ،وبعضه
كل أسبوع  ،وكله كل شهر.
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 -10تحزيب المعجم
معجم السنة التربوي على قسمين:
األول :يقرأ يوميا ويختم كل أسبوع أو أسبوعين إلى شهر .
والثاني :يقرأ في مواعيد أسبوعية ويختم كل ستة أشهر إلى سنة .
القسم األول :كتاب العلم  ،اإليمان  ،التوحيد  ،األذكار  ،الزهد  ،اليوم اآلخر
 ،الطهارة  ،الصالة .
القسم الثاني :كتاب ا لزكاة  ،الصيام  ،الحج  ،الجهاد  ،المعامالت  ،األدب
 ،اللباس  ،إلى آخر المعجم .
بعون هللا تعالى هذا التكرار يجعل العلم بالسنة حاضرا في القلب  ،قريبا
من الشخص في كل وقت  ،يسهل عليه الرجوع إلى أي حديث يحتاجه ألنه
يكون خبيرا بمواضع األحاديث.

 -11صحيح السنة
من أراد جمع صحيح السنة فنتيجة جمعه سيكون ما في الصحيحين  ،أما
إن زاد على ما فيهما فلن يسلم من مخالف  ،ذلك أن الخالف في التصحيح
والتضعيف قد بني قبل تدوين السنة على خالف في أحوال الرواة وسماعهم
وأمور أخرى  ،وقد وثق ودون هذا الخالف في القرن الثاني والثالث وما
زال يروى إلى اليوم  ،فمن يصحح يذهب إلى قول  ،ومن يضعف يذهب
إلى القول اآلخر  ،ولن تجد اإلجماع على تصحيح أو تضعيف  ،إنما أغلبية
على هذا أو على هذا
عندما بدأت فكرة هذا المعجم كان االتجاه أال يدخل فيه حديث ضعيف  ،لكن
بعد معايشة العمل والتوغل فيه تبين لي أن بين الصحيح والضعيف منطقة
رمادية عريضة يصعب فيها إلحاق الحديث بأي الطرفين ،فينبغي أن ينتبه
لهذا األمر من يشتغل بالتربية بالسنة فال يتطرف إلى أحد الطرفين  ،فبعض
المربين يرى االقتصار على الصحيحين فقط فيفوته كثير من صحيح السنة
 ،وبعضهم يتوسع في قبول األحاديث الضعيفة دون تمحيص فيقع في نقص
دون أن يشعر.
اجتهدت أال يدخل هذا المعجم حديث شديد الضعف و هو ما يطلق عليه
المحققون :ضعيف جدا  ،منكر  ،موضوع  ،شاذ الخ  ،لكن لن يسلم لي
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هذا في كل ما ذكرته فقد يخالف في ذلك من يخالف ،وقد يوجد العكس أني
استبعدت أحاديث يرى بعضهم أنها مقبولة وحقها النشر والبالغ.

 -12األحاديث الضعيفة في هذا المعجم
تضمن المعجم بعض األحاديث الضعيفة وذلك أنواع :
النوع األول :حديث مشهور بين الناس وقد يسأل البعض لماذا لم يذكر هذا
الحديث  ،فذكرته وبينت أنه ضعيف  ،وهذه فائدة مهمة
النوع الثاني :أن يكون الحديث شاهدا ومفسرا لما ثبت في األحاديث
الصحيحة .
النوع الثالث  :أنه مما اختلف المحققون في تصحيحه وتضعيفه  ،فذكرته
ليختار المتلقي ما تطمئن إليه نفسه  ،وليكون على علم وبصيرة بمنزلة
الحديث المذكور.
إن المحذور من رواية الحديث الضعيف أن يظن أحد أنه صحيح  ،فإذا تم
بيان حاله زال بذلك المحذور.

 -13التكرار
التكرار نوعان:
األول :تكرار التصنيف
الثاني :تكرار الرواية
أما تكرار التصنيف فال يوجد في هذا المعجم إال نادرا ألمر مهم يقتضي
ذلك  ،وأما تكرار الرواية فكثير  ،وهو في الحقيقة ليس تكرارا  ،بل في
كل تكرار إضافة جديدة  ،يلحظها من يتعمق في قراءة هذا المعجم  ،ويعيد
النظر فيه كرة بعد كرة  ،أما المتصفح المستعجل فيعده تكرارا ألنه لم يلحظ
الفروق الدقيقة بين الروايات  ،وقد يكون فرقا في اللفظ أو فرقا في المعنى
أو من أجل قوة التوثيق والتأكيد وهو يختلف باختالف القضايا
والموضوعات.
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 -14التصحيح واالستدراك
الجهد البشري مهما كان فهو عرضة للسهو والزيادة والنقصان  ،ومن
أجل أن يتكامل هذا العمل ويتكاتف في بنائه الجميع  ،فأرجو ممن وجد ما
يحتاج إلى استدراك أو تصحيح أن يرسله على واتس المعجم
( ) 0505217570ليتم استدراكه في اإلصدارات الالحقة للكتاب ،والدال
على الخير كفاعله  ،وله مثل أجره  ،وأعلى ما يكون ذلك في نشر السنة
الصحيحة والدعوة إلى العمل بها .
واالستداركات أنواع منها :حديث ترى إضافته  ،أو حديث ترى حذفه  ،أو
باب ترى إضافته أو حذفه  ،أو خطأ في العزو  ،أو خطأ في الحكم  ،أو
خطأ في التصنيف  ،أو خطأ في نص الحديث .

 -15إحصائيات
مجموع أحاديث المعجم 5582
عدد األحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم 1320
مفردات البخاري 1635
مفردات مسلم 857
عدد األحاديث التي في الصحيحين 3812 :
عدد األحاديث من غير الصحيحين1770 :

 -16التخريج واإلحالة
طريقة تخريج أحاديث هذا المعجم  ،أي :معرفة موضع الحديث ،تكون
بتكرار قراءته ختمة بعد ختمة إلى أن يستحضر أحاديثه ومواضعها ،كما
يعرف موضع اآلية من القرآن.
ألن الحديث يذكر في المعجم مرة واحدة وال يكرر في كل موضوع وفي كل
باب  ،وذلك من أجل االختصار وتسهيل القراءة والحفظ
وأما إذا أردت داللة شخص على موضع الحديث فيكون ذلك بذكر الكتاب
ثم الباب  ،ثم رق م الحديث في الباب  ،وطريقة معرفة رقم الحديث تكون
بالعد  ،حيث إن أحاديث كل باب غير مرقمة .
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أما التخريج اآللي فهو والحمد هلل متيسر  ،ألن المعجم في ملف وورد
،فيمكن البحث بأي لفظ من ألفاظ الحديث المراد معرفة موضعه  ،مع العلم
أن التخريج اآللي ال يحقق الهدف التربوي المهم للمعجم وهو الحفظ أو
االستحضار .
وأما إذا جعل المعجم في تطبيق فهناك تتيسر أمور كثيرة كما هو معلوم .

 -17إنما العلم الحفظ
من أهم أهداف معجم السنة التربوي تسهيل حفظ السنة النبوية لعامة
الناس حفظا متقنا على أسس تربوية سليمة ،فمن خالله يمكن إيجاد آلية
لتخطيط دورات ومسابقات الحفظ التربوي للسنة النبوية وقياس وتخطيط
الحفظ فيقال مثال فالن حفظ مئتين ،وفالن حفظ سبعين ،وآخر يحفظ سبعة
أحاديث من معجم السنة التربوي الذي تضمن ما يزيد على خمسة آالف
حديث.
يبدأ كل مسلم بدون استثناء هذا المشروع المبارك من لبناته وخطواته
األولى وفي نيته وعزيمته أن يتمه ويكمله إن تيسر له ذلك ،وإن مات قبل
إتمامه فهو على نيته مثاب مأجور ،وهذا خير من الفراغ من هذه النية
العظيمة  ،نية حفظ سنة النبي صلى هللا عليه وسلم فألن تموت مجاهدا
في طلب العلم خير من أن تموت قانعا بالجهل
وفي أحوال كثيرة سيتمكن كثير من المسلمين حفظ ما تيسر منه قليال كان
أو كثيرا  ،اتقوا هللا ما استطعتم المهم أن تبدأ الرحلة المباركة وأن تستعين
باهلل تعالى على إتمامها وتذكر وأنت تسير في هذا الطريق أنك في كل يوم
تضيف إلى قلبك وروحك ونفسك كنزا عظيما من كنوز العلم ،كنوز النجاح
والقوة والسعادة والطمأنينة والحياة الطيبة ،أنك تضع لبنة مباركة في
صرح مجدك وعالك في الدنيا واآلخرة
فتذكر أن رحلة األلف حديث تبدأ بحديث
وتذكر أنه ربما حديث واحد يغير مجرى حياتك ويرتقي بك درجات ال تخطر
لك على بال .
و من لم يستطع الحفظ فعليه بكثرة القراءة نظرا فإن هذا يحقق له
استحضارا جيدا لما فيها من المعاني وهذه رتبة دون الحفظ وهي خير من
هجر السنة ونسيانها
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كم من األحاديث سنموت قبل أن نسمعها وهي قريبة منا  ،وكم من األحاديث
نسمعها وننساها بسبب عدم معاهدتنا للسنة ،وكم من األحاديث سمعناها
ولم نعمل بها أو لم نتفقه في معانيها  ،لقد رحل جابر رضي هللا عنه في
آخر حياته من المدينة إلى الشام سيرا على بعير استغرقت رحلته شهرا
للذهاب وشهرا للعودة وكان هدف الرحلة كما قال رضي هللا عنه  :حديث
خشيت أن أموت قبل أن أسمعه

 -18مذاكرة السنة
جاءت نصوص تؤكد مذاكرة السنة وأنها في ذلك مثل القرآن ألنها تفسير
القرآن وبيانه ا لعملي  ،فال يمكن فهم القرآن وال يمكن معرفة الجوانب
العملية التطبيقية للقرآن إال من السنة  ،فإذا كانت أهميتها بهذا الشأن فإنها
حرية بدوام المذاكرة قراءة وحفظا اتقوا هللا ما استطعتم
ومنهج السلف في هذا األمر أوضح من أن يشار إليه أو يؤكد عليه  ،بداية
من حفظ ال صحابة للسنة واستظهارهم لها ومذاكرتهم إياها ليال  ،ثم من
بعدهم من التابعين  ،ثم أتباعهم ومن تبعهم من األئمة المهديين والعلماء
الربانيين إلى يومنا هذا  ،كل أولئك كان لهم ورد يومي من السنة يحرصون
عليه كما يحرصون على وردهم من القرآن ولهم في ذلك دروس ومجالس
ومذاكرات.
ومن يفرط في هذا الجانب يحصل عنده نقص كبير  ،ومن يعتني بالسنة
على هدي السلف يحس بالفرق الكبير واألثر العظيم في زيادة إيمانه ،
وتصحيح يقينه واستقامة أموره
وكتاب (مفاتح تدبر السنة والقوة في الحياة) تضمن بيانا وتوضيحا لهذه
القضية المهمة

 -19لماذا ال نقرأ السنة؟
ما الذي يمنعنا من ذلك؟ ما العقبات التي تحول بيننا وبين هذا األمر؟
الجواب :أن ذلك راجع إلى أمرين:
األول :ضعف إيماننا بالسنة  ،وضعف حرصنا عليها
الثاني :عدم وجود كتاب جامع مختصر يسهل تحقيق هذا الهدف وييسره
للناس ويشجع على مواصلة القراءة دون مقاطعة ،ويعطي القارئ األمان
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والثقة ،ويكون قريبا منه في كل مكان يحمله في جيبه يسمعه في الطريق
يراه في كل مكان.
فأما األمر األول فيعالجه كتاب مفاتح تدبر السنة ،واألخذ بتلك المفاتيح
بترتيب وتكامل وشمول ومنهجية.
والثاني :يحققه (معجم السنة التربوي) لمن عرف منهجه وطريقة بنائه
وشموله لكل ما يحتاجه المسلم من السنة.
ف من أهم أهداف معجم السنة التربوي هو حمل السنة إلى الناس والمحافظة
عليها لئال تغرق في بحر النسيان ومحيط االنفتاح العالمي لإلعالم.
فنحن في هذه السنوات نعيش غربة عن العلم مخيفة حتى نسيت أحاديث
صحيحة ،ونسفت معاني آيات من القرآن ،لقد تسبب االنفتاح العالمي
لإلعالم في نسيان الكثير من القرآن والسنة فصرت تقابل بالتعجب
واالستنكار حينما تورد بعض األحاديث فتجد من يجادل في ثبوت لفظها أو
تفسير معناها
ال كالم على أهمية السنة وأنها قرينة القرآن كتب فيه الكثير فيجب التفقه
في هذه المسألة العظيمة ليوجد االهتمام بالسنة كما نهتم بالقرآن
لقد كثرت الشبه وقويت في عقول الكبار والصغار من عوام ومثقفين
بسبب ضعف نشر السنة مع اإلغراق اإلعالمي الجارف بكافة ألوانه
وأشكاله الذي شغل السمع والبصر في الحضر والسفر

 -20تبليغ السنة
تضمن معجم السنة التربوي  284بابا  ،كل باب منها يوجهنا فيه النبي
صلى هللا عليه وسلم في أمر من أمور الحياة ،فكل باب من أبوابه يصلح
خطبة أو كلمة بعد الصالة  ،أو درسا في مسجد أو في مجلس  ،أو في
نزهة  ،وبهذا يمكن ختم الكتاب في كل سنة مرة على األقل  ،وفي هذا
تبليغ للسنة ومذاكرة لها يحقق حفظها والعمل بها  ،على أن بعض األبواب
يحتاج أن يختمها الشخص في كل شهر مما تشتد أهميته ويتكرر العمل به
يوميا  ،مثل أحاديث الفضائل  ،واآلداب  ،وقبل ذلك التوحيد واإليمان
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 -21نشر السنة
من الوسائل المهمة التي تسهم في نشر السنة منبر الجمعة فالخطيب أو
الواعظ حينما يعتمد السنة في خطبه يستفتح كلمته بحديث من أحاديث
النبي صلى هللا عليه وسلم يجعله مدار كالمه ثم يختمها بالتذكير به يخرج
المستمعون بشيء يحفظونه ويتذكرونه ويذهبون لتطبيقه والعمل به
لقد كان هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الوعظ واإلرشاد وخطب
الجمعة أنه يتكلم بالكلمات ذوات العدد لو شاء حافظ أن يحفظها لفعل وكان
يكررها ثالثا فعن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت :أال يعجبك أبو فالن
جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يسمعني ذلك وكنت أسبح (أي أصلي) فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو
أدركته لرددت عليه :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد
الحديث كسردكم [ أخرجه البخاري ومسلم ]  ،وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه،
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا [ أخرجه البخاري ] فهذا هو المنهج
الذي حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على تربية األمة عليه وسار عليه
الصحابة رضي هللا عنهم فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه كان إذا حدث
حديثا أعاده ثالث مرات  ،وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :من روى
عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثا فليردده ثالثا [الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]
،فما عرفت األمة كثرة الكالم  ،وسرعة السرد  ،والتشعب في الكالم إال بعد
ظهور الفتن واتباع األهواء واالتصال باألمم األخرى  ،فينبغي أن نتعلم
التكرار التربوي  ،ونتعلم اإليجاز في خطبنا ومواعظنا وكتبنا توفيرا للوقت
والجهد واتباعا للسنة وتحقيقا لمقاصد التربية والوعظ واإلرشاد

 -22مشروع تربوي
في هذه الفترة التاريخية التي نعيشها تتأكد أهمية التربية بالسنة
واالعتصام بها  ،حيث امتزج الناس ببعضهم  ،وتطورت وسائل اإلعالم
واالتصال  ،فاشتد الخالف مع الطوائف المخالفة  ،ومن المعلوم أن محور
الخالف معهم في السنة حيث لنا مصادرنا ولهم مصادرهم ،فغياب السنة
عن الناشئة ينذر بخطر كبير يهدد األمن الفكري لألمة
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يسهم معجم السنة التربوي في رسم مشروع تربوي حضاري يتمكن من
خالله المصلحون والمربون من تخطيط مشاريعهم التربوية وقياس نتائجها
حيث يقدم مادة تربوية متكاملة شاملة لكل ما يراد بناؤه في اإلنسان من
الميالد إلى الوفاة
هذا المعجم تبني به نفسك ومن تريد تربيتهم لبنة لبنة يوما بعد يوم حتى
إذا مرت األيام فإذا أنت عالم بالحياة مدرك ألسرارها وخفاياها تمتلك أعظم
األسس والقواعد للتصرف الصحيح في جميع المواقف
يضع معجم السنة التربوي بين يدي اآلباء واألمهات والمعلمين والمعلمات
أداة تربوية سهلة وقوية يمكنهم من خاللها بناء أوالدهم وتالميذهم بنا ًء
محكما متوازنا متكامال
معجم السنة التربوي يهدف إلى اختصار الجهد والوقت على المتربي حيث
يجمع المادة العلمية التي تضمنتها كتب التربية وكتب اآلداب واألذكار
واألدعية والوعظ بطريقة سهلة وموجزة وآمنة

 -23متى نبدأ التربية بالسنة؟
إن حفظ السنة ينبغي أن يبدأ به في تربية الطفل منذ أن يعقل ويدرك فهناك
عدد من المعاني اإليمانية قد وجهها النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أطفال،
وكذلك السلوك اليومي يبدأ مع الطفل منذ وقت مبكر فوجود ربط السلوك
بالسنة مع تلك البداية يغرس في نفس الطفل حب النبي صلى هللا عليه
وسلم ويقوي جانب التأسي به
واألهم من ذلك كله أن يكون المربي مستحضرا للسنة عالما بنصوصها
متفقها فيها  ،ففاقد الشيء ال يعطيه.

 -24كيف يتعامل الطفل الصغير مع معجم السنة
التربوي ؟
يمكن للمربي أن يختار له ما يحتاجه من أحاديث ويؤشر عليها ويطالبه
بقراءتها أو حفظها  ،أو بطريقة أخرى يمكن استخراج ما يحتاجه الطفل
دون العشر سنوات في كتاب خاص وبإخراج خاص يناسب الصفوف
األولية االبتدائية  ،وما قبل االبتدائي  ،فإذا بلغ العاشرة أمكنه التعامل مع
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معجم السنة التربوي مباشرة  ،ويكون ما حفظه في تلك الفترة مساعدا له
على حفظ معجم السنة التربوي
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يتعاهد األطفال والشباب بالتوجيه في كل
مناسبة  ،فعلى المربي أن يجتهد في استحضار األحاديث وأن يذكر بها
حسب استطاعته .

 -25تنبيه
معجم السنة التربوي غير مخصص لتخريج المحدثين والحفاظ أو القضاة
و المفتين أو العلماء بل هو برنامج تربوي موجه لغير المتخصصين
بمختلف طبقاتهم وتخصصاتهم ،وبرنامج يفترض أن يبدأ تنفيذه مع الطفل
منذ أن يعقل ويقدر على القراءة أو الحفظ وأن يستمر سيره معه إلى آخر
نفس من حياته.

 -26بادرت الزمان
هذا وإني على يقين أنه بقي أمور تحتاج إلى تسديد وتكميل ،لكني بادرت
الزمان فأخرجت ما تيسر جمعه تعجيال لالستفادة منه ،على أمل أن ييسر
هللا تعالى استدراك ما فات  ،وهو يحتاج إلى قراءة متأنية وشاملة ومقارنة
لكتب السنة فيحتاج إلى عمر ،فنسأل هللا أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما
إنه سميع مجيب  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
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كتاب العلم
باب :العلم والنية قبل القول والعمل
أخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إن َما األع َما ُل بالنياتَ ،وإن َما لكُل امر ٍئ َما نَ َوى ،فَ َمن َكانَت
سوله ،فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى
هج َرت ُهُ إلى هللا َو َر ُ
دنيا يصيبها ،أو امرأة يتزوجها ،فهجرته إلى ما هاجر إليه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ي
عليه وسلم :إن أَو َل الناس يُقضَى يَو َم القيَا َمة َ
علَيه َر ُج ٌل است ُشهدَ ،فَأُت َ
به فَعَرفَهُ نعَ َمهُ فَعَ َرفَهَا ،قَالَ :فَ َما عَملتَ فيهَا ،قَالَ :قَاتَلتُ فيكَ حَتى
است ُشهدتُ  ،قَالََ :كذَبتَ َ ،ولَكنكَ قَاتَلتَ أل َن يُقَا َل :جَري ٌء ،فَقَد قيلَ ،ثُم أُم َر به
ي في النارَ ،و َر ُج ٌل تَعَل َم العل َمَ ،وعَل َمهُ َوقَ َرأ َ
ب َ
فَسُح َ
علَى َوجهه حَتى أُلق َ
ي به فَعَرفَهُ نعَ َمهُ فَعَ َرفَهَا ،قَالَ :فَ َما عَملتَ فيهَا ،قَالَ :تَعَلمتُ
القُرآنَ  ،فَأُت َ
العل َمَ ،وعَلمتُهُ َوقَ َرأتُ فيكَ القُرآنَ  ،قَالََ :كذَبتَ َ ،ولَكنكَ تَعَلمتَ العل َم ليُقَالَ:
علَى
ب َ
عَال ٌمَ ،وقَ َرأتَ القُرآنَ ليُقَالَ :ه َُو قَار ٌ
ئ ،فَقَد قيلَ ،ثُم أُم َر به فَسُح َ
علَيهَ ،وأَع َ
طا ُه من أَصنَاف ال َمال
هللا َ
َوجهه حَتى أُلق َ
ي في النارَ ،و َر ُج ٌل َوس َع ُ
ي به فَعَرفَهُ نعَ َمهُ فَعَ َرفَهَا ،قَالَ :فَ َما عَملتَ فيهَا ،قَالََ :ما ت َ َركتُ من
كُله ،فَأُت َ
ق فيهَا إال أَنفَقتُ فيهَا لَكَ  ،قَالََ :كذَبتَ َ ،ولَكنكَ فَ َعلتَ ل ُيقَالَ:
ب أَن ُينفَ َ
َ
سبي ٍل ت ُح ُّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ي في النار
ب َ
ه َُو ج ََوادٌ ،فقَد قيلَ ،ثم أم َر به فسُح َ
علَى َوجهه ،ثم ألق َ
أخرج البخاري عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
ب لَهُ مث ُل َما كَانَ يَع َم ُل ُمقي ًما
هللا َ
سل َم :إذَا َمرضَ ال َعبدُ ،أَو َ
علَيه َو َ
سافَ َر ،كُت َ
ُ
صَحي ًحا
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قَا َل رسول صلى هللا عليه
ف بأَولهم
ش الكَعبَةَ فَإذَا كَانُوا ببَيدَا َء منَ األَرض يُخ َ
س ُ
وسلم  :يَغ ُزو جَي ٌ
ف بأَولهم َوآخرهمَ ،وفيهم أَس َواقُ ُهم َو َمن
َوآخرهم ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،يُخ َ
س ُ
علَى نياتهم
ف بأَولهم َوآخرهم ويُب َعثُونَ َ
س من ُهم ،قَالَ :يُخ َ
س ُ
لَي َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية ،وإذا استنفرتم
فانفروا
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من مات ولم يغزو  ،ولم يحدث به نفسه مات على شعب ٍة من
النفاق
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
مسيرا ،وال أنفقتم من نفقةٍ ،وال
وسلم  :لقد تركتم بالمدينة أقوا ًما ما سرتم
ً
قطعتم من واد إال وهم معكم فيه ،قالوا :يا رسول هللا وكيف يكونون معنا
وهم بالمدينة ،قال :حبسهم العذر
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن بالمدينة لرجاال ما سرتم مسيرا وال قطعتم واديا إال كانوا معكم
حبسهم المرض
وفي رواية  :إال شركوكم في األجر
َّللا عَنهُ ،قَالَ :جَا َء َر ُج ٌل إلَى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سى َرض َ
ي ُ
سل َم ،فَقَالَ :الر ُج ُل يُقَات ُل لل َمغنَمَ ،والر ُج ُل يُقَات ُل للذكر،
هللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
سبيل َّللا ،قَالََ :من قَات َ َل لتَكُونَ كَل َمةُ
َوالر ُج ُل يُقَات ُل ليُ َرى َمكَانُهُ ،فَ َمن في َ
سبيل َّللا
ي العُليَا فَ ُه َو في َ
َّللا ه َ
ير
أخرج البخاري عن َمعن بن يَزيد رضي هللا عنه قال  :كَانَ أَبي أخرج َدنَان َ
ض َعهَا عن َد َر ُج ٍل في ال َمسجد ،فأعطانيها ولم يعرف ،فَأَتَيتُهُ
ق بهَا فَ َو َ
َيتَصَد ُ
بهَا فَقَا َل أبيَ :وَّللا َما إياكَ أ َ َردتُ فَ َخاصَمتُهُ إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
فَقَالَ :لَكَ َما نَ َويتَ يَا يَزي ُد َولَكَ َما أ َ َخذتَ يَا َمع ُن
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ص َوركُم َوأَم َوالكُمَ ،ولَكن يَنظُ ُر إلَى قُلُوبكُم
َ
هللا ال يَنظُ ُر إلَى ُ
علَيه َو َ
سل َم :إن َ
َوأَع َمالكُم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ،فالقات ُل والمقتو ُل في
النار ،فقلتُ يا رسو َل هللا :هذا القات ُل فما با ُل المقتول ،قال :إنه قد أراد قتل
صاحبه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صالته في
ف َ
علَى َ
صلى هللا عليه وسلم َ :
صالةُ الر ُجل في َج َماعَة ت ُضَع ُ
سنَ
سا َوعشرينَ ضعفًاَ ،وذَلكَ أَنهُ إذَا ت َ َوضأ َ فَأَح َ
بَيته َوفي سُوقه َخم ً
ال ُوضُو َء ثُم َخ َر َج إلَى ال َمسجد ال يُخر ُجهُ إال الصالةُ ،لَم يَخطُ خط َوةً إال ُرفعَت
علَيه َما
لَهُ بهَا د ََرجَةٌ َو ُحطت عَنهُ َخطيئ َةٌ فَإذَا صَلى لَم ت َ َزل ال َمالئكَةُ تُصَلي َ
صال ٍة
صال ُه :اللهم صَل َ
علَيه ،اللهم ارحَمهَُ ،وال َي َزا ُل أ َ َح ُدكُم في َ
دَا َم في ُم َ
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َما انت َ َ
صال ٍة َما كانت
ظ َر الصالةَ  ،وفى رواية :فإذا دخل المسجدَ ،كان في ال َ
علَيه َما لَم ُيؤذ فيه
سهُ  ،وفي رواية :اللهم اغفر لَهُ اللهم ت ُب َ
الصالةُ تَحب ُ
أو يُحدث
َّللا عَن ُه َما ،عَن النبي صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عَب ٍ
اس َرض َ
ي ُ
سنَات
هللا َ
ب ال َح َ
علَيه َو َ
َّللا َكت َ َ
سل َم ،في َما يَروي عَن َربه عَز َوجَل قَا َل :إن َ
ُ
سنَةً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّللا لهُ عن َدهُ َح َ
َوالسيئ َات ثم بَينَ ذلكَ  ،ف َمن َهم ب َح َ
سن ٍة فلم يَع َملهَا َكتَبَهَا ُ
سبع
سنَا ٍ
ت إلَى َ
َّللا لَهُ عن َد ُه عَش َر َح َ
كَاملَةً ،فَإن ه َُو َهم بهَا فَ َعملَهَا َكت َ َبهَا ُ
َّللا لَهُ
ف إلَى أَضعَ ٍ
مائ َة ضع ٍ
ير ٍةَ ،و َمن َهم ب َ
اف كَث َ
سيئ َ ٍة فَلَم يَع َملهَا َكتَبَهَا ُ
سيئ َةً َواح َدةً
َّللا لَهُ َ
عن َدهُ َح َ
سنَةً كَاملَةً ،فَإن ه َُو َهم بهَا فَعَملَهَا َكتَبَهَا ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت
إلى غار فدخلوه ,فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا:
إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم ,فقال رجل
منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ,وكنت ال أغبق قبلهما أهالً وال
ماالً فنأى بي طلب الشجر يوماً ,فلم أرح عليهما حتى ناما ,فحلبت لهما
غبوقهما فوجدتهما نائمين ,فكرهت أن أغبق قبلهما أهالً أو ماالً ,فلبثت
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما ,حتى برق الفجر  ،زاد بعض الرواة:
والصبي ة يتضاغون عند قدمي ,فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ,فانفرجت
شيئا ً ال يستطيعون الخروج ,و قال اآلخر :اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب
الناس إلى ,فأردتها على نفسها وامتنعت مني ,حتى ألمت بها سنة من
السني ن ,فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين
نفسها ففعلت ,حتى إذا قدرت عليها قالت :ال يحل لك أن تفض الخاتم إال
بحقه ,فتحرجت عن الوقوع عليها فانصرفت عنها ,وهي أحب الناس إلى,
وتركت الذهب الذي أعطيتها ,اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ,فافرج
ع نا ما نحن فيه ,فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها,
وقال الثالث :اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم ,غير رجل واحد ترك
الذي له وذهب ,فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ,فجاءني بعد حين,
فقال :يا عبد هللا أد إلي أجرى ,فقلت :كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر
والغنم والرقيق ,فقال :يا عبد هللا ال تستهزىء بي ,فقلت :إني ال أستهزىء
بك ,فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً ,اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء
وجهك ,فافرج عنا ما نحن فيه ,فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون
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أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه قيل لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ،
قال :تلك عاجل بشرى المؤمن
أخرج البخاري ومسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :من سمع سمع هللا به  ،ومن يرائي
يرائي هللا به
وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
َّللا القُرآنَ  ،فَ ُه َو يَتلُوهُ آنَا َء
سل َم قَالَ :الَ َح َ
َو َ
س َد إال في اثنَتَينَ :ر ُج ٌل عَل َمهُ ُ
ي فُالَنٌ،
الليلَ ،وآنَا َء النهَار ،فَ َ
سم َعهُ جَا ٌر لَهُ ،فَقَالَ :لَيتَني أُوتيتُ مث َل َما أُوت َ
َّللا َم ً
اال فَ ُه َو يُهلكُهُ في الحَق ،فَقَا َل َر ُجلٌ:
فَعَملتُ مث َل َما يَع َملَُ ،و َر ُج ٌل آتَاهُ ُ
ي فُالَنٌ ،فَ َعملتُ مث َل َما َيع َم ُألخرج الترمذي وابن
لَيتَني أُوتيتُ مث َل َما أُوت َ
ماجه عن أبي كبشة األنماري رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول :ثالث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه  ،فأما
الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة  ،وال ظلم عبد مظلمة
صبر عليها إال زاده هللا بها عزا  ،وال فتح عبد باب مسألة إال فتح هللا عليه
باب فقر  ،وأما الذي أحدثكم فاحفظوه فقال  :إنما الدنيا ألربعة نفر  :عبد
رزقه هللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل هلل فيه بحقه
فهذا بأفضل المنازل  ،وعبد رزقه هللا علما ولم يرزقه ماال فهو صادق النية
ويقول  :لو أن لي ماال لعملت بعمل فالن فأجرهما سواء وعبد رزقه هللا
ماال ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم ال يتقي فيه ربه وال
يصل فيه رحمه وال يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه هللا
ماال وال علما فهو يقول  :لو أن لي ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو نيته
ووزرهما سواء [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني
في صحيح الجامع والمشكاة وفي غيرهما]

باب :فضل العلم
أخرج الطبراني في األوسط والبزار عَن ُحذَيفَة بن اليَ َمان َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم فضل العلم خير من فضل الع َبادَة
سول هللا صلى هللا َ
قَا َل قَا َل َر ُ
َوخير دينكُم ال َورع [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني  :صحيح لغيره ]
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أخرج ابن ماجه عَن أبي ذَر َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم َيا أ َ َبا ذَر ألَن تَغدُو فتعلم آ َية من كتاب هللا خير لَك من أَن تصلي
َ
مائ َة َركعَة َوألَن تَغدُو فتعلم بَابا من العلم عمل به أَو لم يعمل به خير لَك
من أَن تصلي ألف َركعَة [ ح سنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :
ضعيف ]
أخرج ابن ماجه وابن خزيمة عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم إن مما يلحق ال ُمؤمن من عمله وحسناته بعد َموته
هللا صلى هللا َ
علما علمه ونشره َوولدا صَالحا تَركه أَو ُمصحفا َورثهُ أَو َمسجدا بناه أَو
ص َدقَة أخرجهَا من َماله في صحته
بَيتا البن السبيل بناه أَو نَهرا أجراه أَو َ
وحياته تلحقهُ من بعد َموته [ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب
]
سول
سمعت َر ُ
أخرج ابن ماجه والبيهقي عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول من جَا َء َمسجدي َهذَا لم يَأته إال لخير يتعلمه
هللا صلى هللا َ
سبيل هللا َومن جَا َء بغَير ذَلك فَ ُه َو
أَو يُعلمهُ فَ ُه َو ب َمنزلَة ال ُمجَاهدين في َ
ب َمنزلَة الرجل ينظر إلَى َمتَاع َ
غيره [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط والحاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :البركة مع أكابركم [ قال الحاكم:
صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن ُجندُب بن عبد هللا األَزدي َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم قَا َل مثل الذي يعلم الناس ال َخير وينسى
عَن َرسُول هللا صلى هللا َ
نَفسه كَمثل السراج يضيء للناس َويحرق نَفسه [ حسنه المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي والدارمي عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
سل َمَ :من َخ َر َج في َ
سبيل َّللا حَتى يرجع [
َّللا َ
طلَب العلم فَ ُه َو في َ
علَيه َو َ
ُ
قال الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني ]
أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه إلى
الجنة [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني ]
أخرج الترمذي والدارمي عن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قَا َل ذُك َر
سل َم َر ُجالن أ َ َح ُدهُ َما عَاب ٌد َواآل َخ ُر عَال ٌم فَقَا َل
َّللا َ
علَيه َو َ
ل َرسُول َّللا صَلى ُ
علَى أَدنَاكُم
علَى العَابد َكفَضلي َ
سل َم فَض ُل العَالم َ
َّللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا َو َمالئ َكتَهُ َوأَه َل الس َم َوات
َّللا َ
علَيه َو َ
ثُم قَا َل َر ُ
سل َم إن َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
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علَى ُمعَلم الناس
صلُّونَ َ
َواأل َ َرضينَ حَتى النملَةَ في ُجحر َها َوحَتى ال ُحوتَ لَيُ َ
ال َخي َر [ قال الترمذي :حديث حسن غريب صحيح  ،وصححه األلباني في
صحيح الجامع ]
علَى عَهد رسول
أخرج الترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ أ َ َخ َوان َ
هللا صلى هللا عليه وسلم أحدهما يحترف ،واآلخر يلزم رسول هللا صلى هللا
ف أ َ َخاهُ إلَى رسول هللا صلى هللا عليه
عليه وسلم ويتعلم منه ،فَ َ
شكَا ال ُمحتَر ُ
ق [قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح ،وقال
وسلم فَقَالَ :لَ َعلكَ به ت ُر َز ُ
النووي :صحيح على شرط مسلم ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال
سلَكَ َ
سلَكَ
طريقًا يطلب به عل ًما َ
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َ
ض ُع أَجن َحتَهَا رضا ً ل َ
هللا به َ
طريقًا من طرق الجنة َوإن ال َمالئكَةَ لَت َ َ
طالب
العلمَ ،وإن ال َعال َم لَ َيستَغف ُر لَهُ َمن في الس َم َوات َو َمن في األَرض والحيتَا ُن
علَى
علَى العَابد َكفَضل القَ َمر ليلة البدر َ
في جوف ال َماء وإن َفَض َل العَالم َ
ارا َوال
َ
سائر الك ََواكب وإن العُلَ َما َء َو َرثَةُ األَنبيَاء وإن األَنبيَا َء لَم يُ َورثُوا دينَ ً
َ
َ
َ
در َه ًما ولكن َورثُوا العل َم ف َمن أ َخذَه أ َخذَ ب َح ٍظ َواف ٍر [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود]
سو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَا َل :قَا َل َر ُ
سلَكَ َ
َّللا لَهُ به
َّللا َ
س فيه عل ًما َ
سل َم َ :من َ
علَيه َو َ
طريقًا يَلتَم ُ
سه َل ُ
صَلى ُ
َ
طريقًا إلَى الجَنة
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه  :مر
ُ
ميراث
بالسوق ،فقال :يا أهل السوق ما أعجزكم ،قالوا :وما ذاك ،قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيقسم وأنتم هاهنا ،قالوا :وأينَ  ،قال :في
المسجد ،فخرجوا سراعًا ثم رجعوا ،فقالوا :لم نَ َر فيه شيئ ًا يُقسم رأينا قو ًما
يصلون ،وقوما يقرأ ون القرآن ،وقوما يتذاكرون الحالل والحرام ،فقال:
ُ
ميراث نبيكم [ قال الهيثمي :إسناده حسن ،وحسنه األلباني
ويحكم :فذاك
في صحيح الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير والحاكم عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم
خيرا ،أو يعلمه ،كان له أجر حاج تا ًما حجته [ قال الحاكم :صحيح على
ً
شرط الشيخين ،وقال الذهبي :على شرط البخاري ،وقال العراقي في تخريج
أحاديث اإلحياء  :إسناده جيد ،وقال األلباني في صحيح الترغيب  :حسن
صحيح ]
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اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
هللا عليه وسلمَ :من ُيرد هللا به َخي ًرا ُيفَقههُ في الدين [ قال الترمذي :
حديث حسن صحيح وصححه األلباني في الصحيحة]
أخرج البخاري ومسلم عن معاوية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صَلى
َّللا
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا به َخي ًرا يُفَقههُ في الدين َوإن َما أَنَا قَاس ٌم َو ُ
سل َم َ :من يُرد ُ
ُ
ً
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
على أمر َّللا ال يَض ُُّرهُم َمن خالف ُهم حَتى
يُعطي َولن ت َ َزا َل َهذه األمة قائ َمة َ
ي أَم ُر َّللا
َيأت َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َواق ٍد الليثي رضي هللا عنه قال  :بَينَ َما
س في ال َمسجد إذ أَقبَ َل ث َالثَةُ نَفَ ٍر ،فَأَقبَ َل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جَال ٌ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فوقفا عليه ،فَأَما أ َ َح ُدهُ َما فَ َرأَى
اثنَان إلى َر ُ
س َخلفَ ُهمَ ،وأَما الثال ُ
ث:
س فيهَاَ ،وأَما اآل َخ ُر :فَ َجلَ َ
فُرجَةً في الحَلقَة فَ َجلَ َ
فَأَد َب َر ذَاه ًبا ،فَلَما فَ َر َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ :أ َال أُخب ُركُم عَن
غ َر ُ
آواهُ هللا َ ،وأَما اآل َخ ُر :فَاستَحيَا
النفَر الثالثَة ،أَما أ َ َح ُدهُم :فَأ َ َوى إلى هللا فَ َ
فَاستَحيَا هللا منهَُ ،وأَما اآل َخ ُر :فَأَع َرضَ فَأَع َرضَ هللا عَنهُ
َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
َّللا به عَز َوجَل من ال ُهدَى َوالعلم َك َمثَل
َ
علَيه َو َ
سل َم قَا َل إن َمث َ َل َما بَعَثَن َ
ي ُ
طائفَةٌ َ
َاب أَرضًا فَكَانَت منهَا َ
َ
ب
غي ٍ
طي َبةٌ قَبلَت ال َما َء فَأَن َبتَت ال َكال َوال ُعش َ
ث أَص َ
اس فَشَربُوا منهَا
ب أَم َ
ير َوكَانَ منهَا أَجَاد ُ
َّللا بهَا الن َ
الكَث َ
سكَت ال َما َء فَنَفَ َع ُ
َاب َ
ي قيعَا ٌن ال ت ُمسكُ َما ًء َوال
َو َ
سقَوا َو َرعَوا َوأَص َ
طائفَةً منهَا أُخ َرى إن َما ه َ
َ
َ
َ
َّللا به فعَل َم َوعَل َم
ت ُنبتُ َكال فذَلكَ َمث َ ُل َمن فقُهَ في دين َّللا َونَفَعَهُ ب َما بَعَث َن َ
ي ُ
سا َولَم يَقبَل هُدَى َّللا الذي أُرسلتُ به
َو َمث َ ُل َمن لَم يَرفَع بذَلكَ َرأ ً
سع ٍد رضي هللا عنه قال  :قال رسول
سهل بن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
فوهللا الن يُهدى ب ُهداكَ رج ٌل واح ٌد َخي ٌر لَكَ من
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
ُحمر النعَم
َ
أخرج مسلم عن أبي َمسعُو ٍد األنصاري رضي هللا عنه قَا َل قَا َل َرسُو ُل َّللا
سل َم يَ ُؤ ُّم القَو َم أَق َر ُؤهُم لكتَاب َّللا فَإن كَانُوا في الق َرا َءة
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
س َوا ًء فَأَق َد ُم ُهم هج َرةً فَإن كَانُوا
سنة َ
سنة فَإن كَانُوا في ال ُّ
س َوا ًء فَأَعلَ ُم ُهم بال ُّ
َ
َ
َ
َ
س َوا ًء فأق َد ُم ُهم سل ًما َوال يَؤُمن الر ُج ُل الر ُج َل في سُلطانه َوال
في الهج َرة َ
علَى تَكر َمته إال بإذنه
يَقعُد في بَيته َ
أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :طلب العلم فريضة على كل مسلم [ صححه األلباني
في الترغيب ]
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أخرج أحمد والطبراني عن صفوان بن عسال المرادي رضي هللا عنه قال:
أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو متكئ على برد له أحمر فقلت له:
يارسول هللا إني جئت أطلب العلم  ،فقال :مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم
تحفه المالئكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا
من محبتهم لما يطلب [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلى
هللا عليه وسلم قال نضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه  ،ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إخالص
العمل هلل  ،ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط
من ورائهم [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب]
و أخرجه أحمد وابن ماجه عن جبير بن مطعم  ،وأخرجه أبو داود وابن
ماجه وابن حبان عن زيد بن ثابت  ،وأخرجه البزار عن أبي سعيد

باب :آداب التعلم والتعليم
َّللا عَنهُ قَالَ :قَا َل
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َمَ :من تَعَل َم عل ًما مما يُبتَغَى به َوجهُ َّللا ال
َرسُو ُل َّللا صَلى َّللاُ َ
علَيه َو َ
ف الجَنة يَو َم القيَا َمة يَعني
يب به ع ََرضًا منَ الدُّنيَا لَم يَجد عَر َ
يَتَعَل ُمهُ إال ليُص َ
ري َحهَا [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في الترغيب وغيره ]
أخرج الترمذي والحاكم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
َام من نَ ٍار [ قال
صلى هللا عليه وسلم َ :من سُئ َل عل ًما يعَلمهُ ف َكت َ َمهُ أُلج َم بلج ٍ
الترمذي :حديث حسن ،وقال الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا
علَيه َوسلم قَا َل المراء في القُرآن كفر [ قال األلباني في الترغيب
صلى هللا َ
 :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي عَن زر بن ُحبَي ٍش ،قَالَ :أَتَيتُ صَف َوانَ بنَ عَسا ٍل ال ُم َرادي،
فَقَا َل ليَ :ما جَا َء بكَ  ،قُلتُ  :ابتغَا َء العلم قَالَ :بَلَغَني أَن ال َمالئكَةَ ت َ َ
ض ُع
أَجن َحتَهَا ل َ
طالب العلم رضًا ب َما يَفعَ ُل قَالَ :قُلتُ لَهُ :إنهُ َحاكَ  ،أَو قَالَ :حَك في
َّللا
نَفسي شَي ٌء منَ ال َمسح َ
علَى ال ُخفين ،فَهَل حَفظتَ من َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
سافرينَ أُمرنَا أَن ال
َ
سفَ ًرا أَو ُم َ
سل َم فيه شَيئ ًا ،قَا َل :نَعَم ،كُنا إذَا كُنا َ
علَيه َو َ
نَخلَ َع خفَافَنَا ثالثا إال من َجنَابَةٍَ ،ولَكن من َ
غائطٍ َوبَو ٍل َونَو ٍم قَالَ :فَقُلتُ :
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سل َم في ال َه َوى شَيئ ًا ،قَالَ :نَعَم،
َّللا َ
علَيه َو َ
فَهَل حَفظتَ من َرسُول َّللا صَلى ُ
سل َم في َبعض أَسفَاره فَنَادَا ُه َر ُج ٌل كَانَ
َّللا َ
علَيه َو َ
كُنا َم َع َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
َاف فَقَالَ :يَا ُمحَم ُد يَا ُمحَمدُ،
في آخر القَوم بصَو ٍ
فج ٍ
ي جل ٌ
ت جَه َوري ٍ أَع َراب ٌّ
علَيه
َّللا َ
فَقَا َل لَهُ القَو ُمَ :مه ،إنكَ قَد نُهيتَ عَن َهذَا ،فَأَجَابَهُ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ب القَو َم َولَما يَلحَق بهم ،قَالَ:
َو َ
سل َم نَح ًوا من صَوته َها ُؤ ُم فَقَالَ :الر ُج ُل يُح ُّ
سل َم :ال َمر ُء َم َع َمن أَحَب قَا َل ز ٌّر :فَ َما بَر َح
َّللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
يرةُ
َّللا عَز َوجَل َج َع َل بال َمغرب َبا ًبا عَر ُ
ضهُ َمس َ
ُيحَدثُني حَتى حَدثَني أَن َ
س من قبَلهَ ،وذَلكَ قَو ُل َّللا عَز
سبعينَ عَا ًما للتوبَة ال يُغلَ ُ
َ
ق حَتى تَطلُ َع الشم ُ
سا إي َمانُهَا} [ قال الترمذيَ :هذَا
َوجَل {يَو َم يَأتي بَع ُ
ض آيَات َربكَ ال يَنفَ ُع نَف ً
حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح ]
يث َح َ
أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه ،وإذا أتى على قوم
فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا
اس في كُل
أخرج البخاري ومسلم عن شقيق قال  :كَانَ عَبدُهللا يُذَك ُر الن َ
يس ،فَقَا َل لَهُ َر ُجلٌ :يَا أَبَا عَبدالرح َمن لَ َوددتُ أَنكَ ذَكرتَنَا كُل يَو ٍم ،فقَا َل
َخم ٍ
أ َ َما إنهُ يَمنَعُني من ذَلكَ أَني أَك َرهُ أَن أُملكُمَ ،وإني أَت َ َخولُكُم بال َموع َ
ظة َك َما
علَينَا
كَانَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيت َ َخولُنَا بهَا َم َخافَةَ السآ َمة َ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :حَدث
أخرج البخاري عن عكر َمة أنَّّ ابن عَب ٍ
اس
اس مرة في ال ُج ُمعَة ،فَإن أَبَيتَ فَ َمرتَين ،فَإن أَكثَرتَ فثالثًا َوال ت ُمل الن َ
الن َ
َ
علَيهم
ث من حَديثهم ،فتَقُصُّ َ
َهذَا القُرآنَ َ ،وال ألفيَنكَ تَأتي القَو َم َوهُم في حَدي ٍ
فَتَق َ
علَيهم حَديث َ ُهم فَت ُملُّ ُهمَ ،ولَكن أَنصت فَإذَا أ َ َم ُروكَ فَحَدث ُهم َوهُم
ط ُع َ
سو َل هللا صلى
َيشت َ ُهونَهُ ،وانظُر السج َع منَ ال ُّدعَاء فَاجتَنبهُ ،فَإني عَهدتُ َر ُ
هللا عليه وسلم َوأَصحَابَهُ ال يَفعَلُونَ ذَلكَ
اس ب َما يَعرفُونَ
أخرج البخاري عن عَلي رضي هللا عنه قال :حَدثُوا الن َ
ب هللا َو َرسُولُهُ
أَت ُحبُّونَ أَن يُكَذ َ
ث قَو ًما حَديثًا
أخرج مسلم عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَالََ :ما أَنتَ ب ُمحَد ٍ
ال تَبلُغُهُ عُقُولُ ُهم إال كَانَ ل َبعضهم فتنَةً
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال  :قَا َل
فَت ًى من قريش :يَا َرسُو َل هللا ائذَن لي في الزنَا ،فَأَقبَ َل القَو ُم َ
علَيه فَ َز َج ُروهُ
فَقَالَ :ادنُه فَ َدنَا قَالَ :أَت ُحبُّهُ ألُمكَ قَالَ :ال َوهللا َجعَلَني هللا فدَاكَ قَالََ :وال
اس يُحبُّونَهُ ألُمهَاتهم ثم قَا َل له مثل ذلك في ابنته وأخته وعمته وخالته
الن ُ
في كل ذلك يقول أتحبه لكذا فيقول ال وهللا جعلنى هللا فداك فيقول صلى هللا
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عليه وسلم :وال الناس يحبونه له فَ َو َ
علَيه َوقَا َل اللهم اغفر ذَنبَ ُه،
ض َع يَ َدهُ َ
َو َ
طهر قَل َبهَُ ،وحَصن فَر َجهُ ،فَلَم َيكُن َبع َد ذَلكَ َيلتَفتُ إلَى شَيءٍ [ جوده
العراقي في اإلحياء  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كُنا عن َد النبي
شج ََر ٍة كَالر ُجل ال ُمسلم ال يَتَحَاتُّ
صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أَخب ُروني ب َ
ين ،فَ َوقَ َع في نَفسي أَنهَا النخلَةَُ ،و َرأَيتُ أَبَا
َو َرقُهَاَ ،وال ت ُؤتي أُكلَهَا كُل ح ٍ
َبك ٍر َوعُ َم َر ال َيتَكَل َمان فَكَرهتُ أَن أَتَكَل َم ،فَلَما لَم َيقُولُوا شَيئ ًا ،قَا َل النبي صلى
ي النخلَةُ فَلَما قُمنَا ،قُلتُ لعُ َم َر :يَا أَبَتَاهَُ ،وهللا لَقَد كَانَ
هللا عليه وسلم  :ه َ
َوقَ َع في نَفسي أَنهَا النخلَةُ ،فَقَالََ :ما َمنَعَكَ أَن تتَكَل َم ،قَالَ :لَم أ َ َركُم تتَكَل ُمونَ ،
َب إلَي من َكذَا
فَكَرهتُ أَن أَتَكَل َم أَو أَقُو َل شَيئ ًا ،فقَا َل عُ َم ُر :إلن كُنتَ قُلتَهَا أَح ُّ
َو َكذَا
شجَرال َب َواديَ ،و َوقَ َع في نَفسي أَنهَا النخلَةُ
اس في َ
وفي رواية :فَ َوقَ َع الن ُ
ي ب ُجمار نَخلَةٍ ،فَقَالَ:
وفي رواية :بينا نحن عندهَ صلى هللا عليه وسلم إذَ أُت َ
إن منَ الشجَر شجرةٌ لَهَا بَ َركَة َكبَ َركَة ال ُمسلم فَ َ
ظنَنتُ أَنهُ يَعني النخلَةَ فَأ َ َردتُ
سكَتُّ فَقَا َل
ي النخلَةُ ،فنظرتُ فَإذَا أَنَا عَاش ُر َ
عش ََر ٍة أَنَا أَح َدث ُ ُهم ،فَ َ
أَن أَقُو َل ه َ
ي النخلَةُ
ه َ
أخرج أحمد والحاكم عن أبي عَبد الرح َمن السلمى قال  :حَدثَنَا َمن كَانَ
يُقرئُنَا من أَصحَاب النبي صلى هللا عليه وسلم أَن ُهم كَانُوا يأخذون منه صلى
ت فَال يَأ ُخذُونَ في العَشر األُخ َرى حَتى يَعلَ ُموا َما
هللا عليه وسلم عَش َر آيَا ٍ
في َهذه منَ العلم َوالعَ َمل ،قال :فتَعَلمنَا العل َم َوالعَ َمل [ صححه الحاكم،
ووافقه الذهبي]
أخرج الحاكم والطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عمر رضي هللا عنهما
قال :لقد عشتُ بُرهةً من دهري ،وإن أحدنا يؤتى اإليمان قبل القرآن،
وتنز ُل السورةُ على محمد صلى هللا عليه وسلم فنتعل ُم حاللها وحرامهَا،
نقف عنده منها ،كما تعلمون أنتم القرآن  ،ثم لقد رأيتُ رجاال
وما ينبغي أن َ
يُؤتى أحدهم القرآن قب َل اإليمان ،فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما
قف عنده منه ،ينثُر ُه نثر الدقل [
يدرى ما آمره وال زاج ُره ،وما ينبغي أن ي َ
قال الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين ]
اس يُجَادلُونَكُم
أخرج الدارمي عن عُ َم َر رضي هللا عنه قَالََ :
سيَأتي نَ ٌ
سنَن أَعلَ ُم بكتَاب هللا
َاب ال ُّ
بشُبُهَات القُرآن فَ ُخذُوهُم بال ُّ
سنَن ،فَإن أَصح َ
أخرج الدارمي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه َوقد سُئل عن شيئ فَقَا َل اب ُن
َمس ُعو ٍد ل ُحذَيفَةَ :ألَي شَيءٍ ت َ َرى َيسأَلُوني عَن َهذَا ،فقَالََ :يعلَ ُمونَهُ ،ثُم
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سأَلت ُ ُمونَا عَن شَيءٍ من كتَاب هللا أَو
يَت ُركُونَهُ ،فقا َل اب ُن َمسعُو ٍد للسائل :ما َ
سن ٍة نَبيه أَخ َبرنَاكُمَ ،وال َ
طاقَةَ لَنَا ب َما أَحدَثت ُم
ُ
َ
أخرج الدارمي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما وقد سُئل عَن شَيءٍ  ،فقَالَ:
سأ َ َل عَما لَم يَكُن
سمعتُ عُ َم َر يَلعَ ُن َمن َ
ال تَسأَل عَما لَم يَكُن فَإني َ
سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري ومسلم عن َ
هللا عليه وسلم :إن أَع َ
سأ َ َل عَن شَيءٍ
ظ َم ال ُمسلمينَ في المسلمين ُجر ًماَ ،من َ
لَم ُيحَرم على الناس فَ ُحر َم من أَجل َمسأَلَته
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :دعُوني َما ت َ َركتُكُم فإن َما أ ُ َهلَكَ َمن كَانَ قَبلَكُم كثرة
علَى أَنبيَائهم ،فَإذَا نَهَيتُكُم عَن شَيءٍ فَاجتَنبُو ُهَ ،وإذَا
سؤَالهم َواختالفهم َ
ُ
َ
َ
َ
أ َ َمرتُكُم بأم ٍر فأت ُوا منهُ َما استَطعت ُم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :يَأتي الشي َ
ق
ق َكذَاَ ،من َخلَ َ
طا ُن أ َ َح َدكُم ،فَيَقُولَُ :من َخلَ َ
ق َربكَ  ،فَإذَا بَلَغَهُ فَليَستَعذ باهلل َوليَنتَه
َكذَا ،حَتى يَقُولََ :من َخلَ َ
اس يَسأَلُونَكُم عَن العلم حَتى يَقُولُوا َهذَا هللا
وفي رواية لمسلم  :ال يَ َزا ُل الن ُ
ق هللا
ص َد َ
خالق كل شيئ فَ َمن َخلَ َ
ق هللا ،قَا َل أبوهريرةَ :وه َُو آخذٌ بيَد َر ُج ٍل َ
سأَلَني اثنَان َو َهذَا ثال ُ
ث
سولُهُ َ
َو َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ق
سا َءلُونَ حَتى يُقَالََ :هذَا َخلق هللا فَ َمن َخلَ َ
اس يَت َ َ
هللا عليه وسلم :ال يَ َزا ُل الن ُ
هللا ،فَ َمن َو َج َد من ذَلكَ شَيئ ًا فَليَقُل آ َمنتُ باهلل َو ُرسُله
وفي رواية ألبي داود والنسائي  :فَإذَا قَالُوا ذَلكَ فَقُولُوا :هللا أ َ َحدٌ ،هللا
ساره ثالثا
الص َمدُ ،لَم َيلد َولَم ُيولَدَ ،ولَم َيكُن لَهُ كُفُ ًوا أ َ َحدٌ ،ثُم ل َيتفُل عَن َي َ
َوليَستَعذ منَ الشي َ
طان [حسنه األلباني في صحيح أبي داود وغيره ]

باب :رواية الحديث وقبض العلم
أخرج مسلم عن عَمرو بن أَخ َ
ب رضي هللا عنه قَالَ :صَلى بنَا َرسُو ُل هللا
ط َ
طبَنَا حَتى َحض ََرت ال ُّ
سل َم الفَج َرَ ،وصَع َد المنبَ َر فَ َخ َ
ظه ُر،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
فَنَ َز َل فَصَلى ،ثُم صَع َد المنبَ َر ،فَ َخ َ
طبَنَا حَتى َحض ََرت العَص ُر ،ثُم نَ َز َل فَصَلى،
ط َبنَا حَتى َ
ثُم صَع َد المن َب َر ،فَ َخ َ
س ،فَأَخ َب َرنَا ب َما كَانَ َوب َما ه َُو
غ َر َبت الشم ُ
كَائ ٌن  ،فَأَعلَ ُمنَا أَحفَظُنَا
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أخرج الترمذي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سم َع فَ ُرب ُم َبل ٍغ
سم َع منا شَيئ ًا ،فَ َبلغَهُ َك َما َ
هللا عليه وسلم :نَض َر هللا ام َر ًءا َ
سامع [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح ]
أَوعَى من َ
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :بَلغُوا عَني َولَو آيَةًَ ،وحَدثُوا عَن بَني
علَي ُمتَعَمدًا فَليَتَبَوأ َمقعَ َدهُ منَ النار
ب َ
إس َرائي َل َوال ح ََرجََ ،و َمن َكذَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أ َ َبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :إنكُم تقولون
أَبَو ه َُري َرةَ يُكث ُر ال َحد َ
يث ،ما بال ال ُمهَاجرين واأل َنصَا ُر ال يحدثون بمثل
حديثه ،وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في األسواق،
وكنت ألزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ملء بطني ،فأشهد إذا
غابوا ،وأحفظ إذا نسوا ،وكان يَشغَ ُل إخوتي من األنصار عمل أَم َوالهم،
سو ُل هللا صلى هللا عليه
وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ،ولقد قَا َل َر ُ
وسلم في حديث تحدثه :إنه لن يَبسُط أحد ثَوبَهُ حتى أقضي مقالتي ثم يجمع
سطتُ نمرة علي حَتى إذا قَضَى مقالته جمعتها
إليه ثوبه إال وعى ما أقول فَبَ َ
إلى صدري فَ َما نَسيتُ من مقالة رسول هللا تلك شَيئ ًا
اس يَقُولُونَ أَكث َ َر أَبُو ه َُري َرةَ ،وهللا الموعد ما كنت أكذب
وفي رواية  :إن الن َ
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كي يهتدوا وأضل َ ،ولَوال آ َيتَان في
كتَاب هللا َما حَدثتُ حَديثًا {إن الذينَ يَكت ُ ُمونَ َما أَن َزلنَا منَ البَينَات َوال ُهدَى}
إلَى قَوله {التواب الرحي ُم}
اس أَكث َ َر أَبُو ه َُري َرةَ ،فَلَقيتُ َر ُجالً ،فَقُلتُ  :ب َم قَ َرأ َ
وفي رواية  :يَقُو ُل الن ُ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم البَارحَةَ في العَت َ َمة ،قَالَ :ال أَدري ،فَقُلتُ :
ورةَ َكذَا َو َكذَا
ألَم تَشهَد َها ،قَالََ :بلَى ،قُلتُ  :لَكن أَنَا أَدري قَ َرأ َ ُ
س َ
أخرج البخاري تعليقا عن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :لَو َوضَعت ُ ُم الصمصَا َمةَ
َار إلَى قَفَاهُ ،ثُم َ
سمعتُهَا منَ رسول هللا
َ
ظنَنتُ أَني أُنفذُ كَل َمةً َ
علَى َهذا َوأَش َ
َ
علَي النفَذتُهَا
صلى هللا عليه وسلم قَب َل أن ت ُجي ُزوا َ
أخرج أبو داود والحاكم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
قال  :كُنتُ أَكت ُُب كُل شَيءٍ س َمعت ُه من َر ُ
ش َوقَالُوا :تَكت ُُب كُل شَيءٍ َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
فَنَهَتني قُ َري ٌ
سكتُ عَن الكتَابة حتى ذَكَرتُ ذَلكَ ل َرسُول
بَ َ
ش ٌر يَتَكَل ُم في الغَضَب َوالرضَا ،فَأَم َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فأو َمأ بأصبُعه إلَى فيه ،فقَالَ :اكت ُب ف َوالذي نَفسي
ج منهُ إال َحقًا [صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في
بيَده َما يَخ ُر ُ
الصحيحة]
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال َ :ما من أَصحَاب النبي
صلى هللا عليه وسلم أ َ َح ٌد أَكث َ َر حَديثًا عَنهُ مني إال َما كَانَ من عبد هللا بن
عمرو ،فَإنهُ كَانَ يَكت ُُب َوال أَكت ُُب
ت رضي هللا عنه قال  :أ َ َم َرني
أخرج أبو داود والترمذي عن َزيد بن ثَاب ٍ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فتعلمت لَهُ كتَاب يَ ُهو َد بالسريانية وقَالَ:
َر ُ
ف شَه ٍر حَتى تَعَلمتُهُ
إني َوهللا َما آ َم ُن يَ ُهو َد َ
علَى كتَابي فَ َما َمر لي نص ُ
وحذقته ،فَكنت أكتب له إليهم وأقَ َرأ لَهُ كُت َب ُهم [ قال الترمذي  :حسن صحيح
]
أخرج البخاري عن عُ َمر بن عَبد العَزيز أنه  :كتب إلَى أَبي بَكر بن حَز ٍم:
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَاكت ُبهُ ،فَإني خفتُ
انظُر َما كَانَ من حَديث َر ُ
اب العُلَ َماءَ ،وال تَقبَل إال حَد َ
يث النبي صلى هللا عليه وسلم
وس العلم َوذَ َه َ
ُد ُر َ
َ ،ول ُيفشُوا العل َم ،وليجلسوا حَتى ُي َعل َم َمن ال َيعلَ ُم ،فَإن العل َم ال َيهلكُ حَتى
يَكُونَ س ًّرا
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العَاص رضي هللا عنهما
ض العل َم انت َزاعًا
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا ال يَقب ُ
ض العل َم بقَبض العُلَ َماء حَتى إذَا لَم يُبق عَال ًما،
يَنتَزعُهُ منَ الناسَ ،ولَكن يَقب ُ
ضلُّوا َوأ َ َ
سئلُوا فَأَفتَوا بغَير عل ٍم ،فَ َ
ضلُّوا
سا ُجهاال ،فَ ُ
اس ُرؤو ً
ات َخذَ الن ُ
أخرج الترمذي والدارمي والحاكم عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال  :كُنا
ش َخصَ ببَصَره إلَى الس َماء ،ثُم قَالََ :هذَا
َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َ
علَى شَيءٍ فَقَا َل زيَا ُد ب ُن
س العل ُم منَ الناس حَتى ال يَقد ُرون منهُ َ
أ َ َوا ٌن يُختَلَ ُ
س منا َوقَد قَ َرأنَا القُرآنَ فَ َوهللا لَنَق َرأ َنهُ َولَنُقرئ َنهُ
ي :كَي َ
ف يُختَلَ ُ
لَبي ٍد األَنصَار ُّ
سا َءنَا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم :ثَكلَتكَ أ ُ ُّمكَ يا ز َياد ،إن كُنتُ
أَبنَا َءنَا ون َ
العُدُّكَ من فُقَهَاء أَهل ال َمدينَةَ ،هذه التو َراةُ َواإلنجي ُل عن َد اليَ ُهود
َارى ،فَ َماذَا ت ُغني عَن ُهم  ،قَا َل ُجبَي ٌر :فَلَقيتُ عُبَا َدةَ ابنَ الصامت ،فقُلتُ :
َوالنص َ
َ
َ
َ
َ
ق إن
ص َد َ
أ َال تَس َم ُع َما يَقُو ُل أ ُخوكَ أبُو الدردَاء ،فأخبَرتُهُ الذي قَالَ ،فقَالََ :
شئتَ حَدثَتك بأَول عل ٍم يُرفَ ُع ،أول علم يرفع منَ الناس ال ُخشُوعُ ،يُوشكُ أَن
تَد ُخ َل ال َمسج َد الجامع فَال ت َ َرى فيه رجال َخاش ًعا [صححه الحاكم  ،ووافقه
الذهبي وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عَن ُمحَمد بن سيرينَ قَالَ :إن َهذَا العل َم دينٌ ،فَانظُ ُروا عَمن
تَأ ُخذُونَ دينَكُم
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أخرج مسلم عَن محمد بن سيرينَ  ،قَالَ :لَم يَكُونُوا يَسأَلُونَ عَن اإلسنَاد،
سنة فَ ُيؤ َخذُ
س ُّموا لَنَا رجَالَكُم ،فَ ُين َ
ظ ُر إلَى أَهل ال ُّ
فَلَما َوقَ َعت الفتنَةُ ،قَالُواَ :
حَديث ُ ُهمَ ،ويُن َ
ظ ُر إلَى أَهل الب َدع فَال يُؤ َخذُ حَديث ُ ُهم
ارك ،أنه قال :اإلسنَا ُد منَ الدينَ ،ولَوال
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن ال ُمبَ َ
اإلسنَا ُد لَقَا َل َمن شَا َء َما شَا َء

باب :تحريم الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ار
علَي ،فَإنهُ َمن كذب َ
هللا عليه وسلم :ال تَكذ ُبوا َ
علَي َيلج الن َ
يرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ال ُمغ َ
علَي ُمتَعَمدًا
ب َ
ب َ
هللا عليه وسلم :إن كَذبًا َ
علَى أ َ َحدٍ ،ف َمن َكذَ َ
س َككَذ ٍ
علَي لَي َ
فَليَتَبَوأ َمقعَ َدهُ منَ النار
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :إني لَيَمنَعُني أَن أُحَدثَكُم حَديثًا
علَي كَذ ًبا فَل َيت َ َبوأ َمق َع َد ُه
يرا أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالََ :من ت َ َعم َد َ
كَث ً
منَ النار
أخرج البخاري عن ابن ُّ
الزبَير رضي هللا عنهما قال  :قُلتُ ألبي :مالي ال
ث عَن النبي صلى هللا عليه وسلم َك َما يُحَد ُ
أَس َمعُكَ تُحَد ُ
ث فُال ٌن َوفُالنٌ ،قَالَ:
علَي متعمدًا
ب َ
أ َ َما إني لَم أُفَارقهُ منذ أسلمتَ ،ولَكني َ
سمعتُهُ يَقُولَُ :من َكذَ َ
فَل َيت َ َبوأ َمق َع َد ُه منَ النار
اس فَ َجعَ َل
ي إلَى ابن عَب ٍ
أخرج مسلم عن ُمجَاه ٍد ،قَالَ :جَا َء بُشَي ٌر العَدَو ُّ
يُحَد ُ
اس ال
ثَ ،ويَقُولُ :قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ،و َجعَ َل اب ُن عَب ٍ
يَأذَ ُن لحَديثه َوال يَنظُ ُر إلَيه ،فَقَالَ :يا ابن عباس َمالي أ َ َراكَ ال تَس َم ُع لحَديثي
اس:
 ،أُحَدثُكَ عَن َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوال تَس َم ُع فَقَا َل اب ُن عَب ٍ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
سمعنَا رجال َيقُولُ :قَا َل َر ُ
إنا كُنا َمرةً إذَا َ
ب َوالذلُو َل
اس الصع َ
ابتَد ََرتهُ أَبصَا ُرنَا َوأَصغَينَا إلَيه بأسماعنا ،فَلَما َرك َ
ب الن ُ
ف
لَم نَأ ُخذ منَ الناس إال َما نَعر ُ
أخرج مسلم عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم َ :من حَد َ
ب فَ ُه َو أ َ َح ُد الكَاذبينَ
ث عَني بحَدي ٍ
ث يُ َرى أَنهُ كَذ ٌ
أخرج ابن ماجه عن عَبد الرح َمن بن أَبي لَيلَى قال :قلت ل َزيد بن أَرقَ َم:
حَدثنَا عَن َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ :كَبرنَا َونَسينَاَ ،والحَد ُ
يث
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عَنه صلى هللا عليه وسلم شَدي ٌد [ صححه البوصيري  ،وصححه األلباني
]
أخرج الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال :
َ
أحاديث وحفظُتها ما يمنعنى أن
سمعتُ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
أحدث بها إال أن أصحابي يخالفونى فيها
أخرج ابن ماجه والدارمي عن عَلي رضي هللا عنه قَالَ :إذَا حَدثتُكُم عَن
النبي صلى هللا عليه وسلم حَديثًا ،فَظُنُّوا به الذي ه َُو أَه َيا ُه َوأَهدَا ُه َوأَتقَا ُه
[ صححه البوصيري ،وصححه األلباني ]
ون قَالََ :ما أَخ َ
طأَني اب ُن
أخرج ابن ماجه والدارمي عن عَمرو بن َمي ُم ٍ
سمعتُهُ يَقُو ُل لشَيءٍ قَ ُّ
ط قَا َل
يس إال أَتَيتُهُ فيه ،قَالَ :فَ َما َ
َمس ُعو ٍد عَشيةَ َخم ٍ
سل َم ،فَلَما كَانَ ذَاتَ عَشي ٍة قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َس " قَالَ« :فَنَ َ
ظرتُ إلَيه ،فَ ُه َو قَائ ٌم ُمحَللَةً،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،قَالَ :فَنَك َ
صَلى ُ
أَز َرا ُر قَميصه ،قَد اغ َرو َرقَت عَينَاهَُ ،وانتَفَ َخت أَودَا ُجهُ» قَالَ :أَو دُونَ ذَلكَ ،
ق ذَلكَ  ،أَو قَريبًا من ذَلكَ  ،أَو شَبي ًها بذَلكَ [ صححه البوصيري،
أَو فَو َ
وصححه األلباني]
أخرج ابن ماجه والدارمي والحاكم عن قَ َر َ
ب رضي هللا عنه قَالَ:
ظة بن كَع ٍ
َب َعثَنَا عُ َم ُر إلَى الكُوفَة َوشَي َعنَا فَ َمشَى َم َعنَا إلَى َموض ٍع ُيقَا ُل لَهُ :ص َرا ٌر ،فَقَالَ:
صحبَة َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم
أَتَد ُرونَ ل َم َمشَيتُ َمعَكُم ،قُلنَا :لحَق ُ
ث أ َ َردتُ أُحَدثَكُم به فأ َ َردتُ أَن
َولحَق األنصار  ،قَالَ :لَكني َمشَيتُ َمعَكُم لحَدي ٍ
صدُورهم َهزي ٌز
َاي َمعَكُم ،إنكُم تَق َد ُمونَ َ
علَى قَو ٍم للقُرآن في ُ
تَحفَظُوهُ ل َممش َ
َاب ُمحَم ٍد صلى
َكهَزيز المرجَل ،فَإذَا َرأَوكُم َمدُّوا إلَيكُم أَعنَاقَ ُهمَ ،وقَالُوا أ َصح ُ
هللا عليه وسلم  ،فَأَقلُّوا الر َوا َيةَ عَن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ثم أَنَا
شَريكُكُم [ قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد له طرق تجمع ويذاكر بها
 ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة]

باب :الوحي ونزول القرآن
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيه
ي منَ اآليَات َما مثلُهُ آ َمنَ َ
قَالََ « :ما منَ األَنبيَاء من نَبي ٍ إال قَد اُعط َ
هللا إلَي ،فَأَر ُجو أَن أَكُونَ أَكث َ َرهُم
ال َب َ
ش ُرَ ،وإن َما كَانَ الذي أُوتيتُ َوح ًيا أَوحَى ُ
تَابعًا يَو َم القيَا َمة»
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هللا عَز َوجَل تَا َب َع
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :إن َ
يَ ،وأَكث َ ُر
هللا َ
ي َ
علَيه َو َ
علَى َر ُ
سل َم قَب َل َوفَاته ،حَتى ت ُُوف َ
ال َوح َ
سول هللا صَلى ُ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
ي يَو َم ت ُُوف َ
َما كَانَ ال َوح ُ
ي َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ئ به
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :أَو ُل َما بُد َ
الرؤيَا الصالحَةُ في النوم ،فَكَانَ
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سل َم منَ َ
الوحي ُّ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ب إلَيه ال َخالَ ُءَ ،وكَانَ يَخلُو
الَ يَ َرى ُرؤيَا إال جَا َءت مث َل فَلَق الصُّبح ،ثُم ُحب َ
بغَار ح َراءٍ فَ َيتَحَن ُ
ع إلَى
ي ذَ َوات ال َعدَد قَب َل أَن َينز َ
ث فيه ( َوه َُو الت َع ُّب ُد) الل َيال َ
ق
أَهلهَ ،ويَت َ َزو ُد لذَلكَ  ،ثُم يَرج ُع إلَى َخديجَةَ فَيَت َ َزو ُد لمثلهَا ،حَتى جَا َءهُ ال َح ُّ
َوه َُو في َ
غار ح َراءٍ  ،فَجَا َءهُ ال َملَكُ فَقَالَ :اق َرأ ،قالَ :ما أَنَا بقَار ٍئ  ،قَالَ:
سلَني ،فَقَالَ :اق َرأ ،قُلتُ َ :ما أَنَا
فَأ َ َخذَني فَغَطني حَتى بَلَ َغ مني الجَهد ثُم أَر َ
سلَني ،فَقَالَ :اق َرأ،
بقَار ٍئ ،فَأ َ َخذَني فَغَطني الثانيَةَ حَتى بَلَ َغ مني الجَهد ثُم أَر َ
سلَني ،فَقَالَ{ :اق َرأ باسم
فَقُلتُ َ :ما أَنَا بقَار ٍئ ،فَأ َ َخذَني فَغَطني الثالثَةَ ثُم أَر َ
ق اق َرأ َو َربُّكَ األَك َر ُم} فَ َر َج َع بهَا َرسُو ُل
سانَ من َ
ق َخلَ َ
َربكَ الذي َخلَ َ
ق اإلن َ
علَ ٍ
ي
ف فُؤَا ُدهُ ،فَ َد َخ َل َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم يَر ُج ُ
علَى َخديجَةَ بنت ُخ َويل ٍد َرض َ
َّللا صَلى ُ
َ
َ
َ
ب عَنهُ الروعُ ،فقَا َل
َّللا عَنهَا ،فقَالََ :زملُوني َزملُوني ف َزملُوهُ حَتى ذَ َه َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
على نفسي فقالت خديجَةَ :كال َوَّللا َما
ل َخديجَة َوأخبَ َر َها الخبَ َر :لقد خشيتُ َ
ب ال َمعدُو َمَ ،وتَقري
َّللا أ َ َبدًا ،إنكَ لَتَص ُل الرح َمَ ،وتَحم ُل الكَلَ ،وتَكس ُ
ُيخزيكَ ُ
طلَقَت به َخديجَةُ حَتى أَتَت به َو َرقَةَ
علَى نَ َوائب الحَق ،فَان َ
فَ ،وت ُعي ُن َ
الضي َ
سد بن عَبد العُزى ابنَ عَم َخديجَةَ َوكَانَ ام َرأ ً تَنَص َر في
بنَ نَوفَل بن أ َ َ
اب العَ َربيَ ،ويَكت ُُب منَ اإلنجيل بالعَ َربية َما شَا َء
الجَاهليةَ ،وكَانَ يَكت ُُب الكت َ َ
ي ،فَقَالَت لَهُ َخدي َجةُ :يَا ابنَ عَم،
َّللا أَن يَكت َُبَ ،وكَانَ شَي ًخا كَب ً
يرا قَد عَم َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
نَ
نَ
يكَ
سو ُل
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َ
ََ ُ َ ُ
َ
اس َ
َ
َ َ
وس الذي
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َخبَ َر َما َرأَى ،فَقَا َل لَهُ َو َرقَةَُ :هذَا النا ُم ُ
َّللا صَلى ُ
سى ،يَا لَيتَني فيهَا َجذَعًا ،لَيتَني أَكُو ُن َحيًّا إذ يُخر ُجكَ قَو ُمكَ ،
َّللا َ
علَى ُمو َ
نَز َل ُ
سل َم :أ َ َو ُمخرجي هُم  ،قَالَ :نَعَم ،لَم يَأت
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َر ُج ٌل قَ ُّ
صركَ نَص ًرا
يَ ،وإن يُدركني يَو ُمكَ أَن ُ
ط بمثل َما جئتَ به إال عُود َ
ي
يَ ،وفَت َ َر َ
ُمؤَز ًرا ثُم لَم َينشَب َو َرقَةُ أَن ت ُُوف َ
الوح ُ
َّللا عَنهَا ،أَن الحَار َ
ث بنَ هش ٍَام
أخرج البخاري و مسلم عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
سل َم فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا،
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا عَنهُ َ
َرض َ
سأ َ َل َرسُو َل َّللا صَلى ُ
ي ُ
َ
َ
سل َم :أحيَانًا يَأتيني مث َل
هللا َ
علَيه َو َ
ف يَأتيكَ َ
كَي َ
الوح ُ
ي ،فقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ص ُم عَني َوقَد َوعَيتُ عَنهُ َما قَالَ،
ش ُّدهُ َ
صلَة الج ََرسَ ،وه َُو أ َ َ
علَي ،فَيُف َ
صَل َ
ي
ي ال َملَكُ َر ُجال فَ ُيكَل ُمني فَأَعي َما َيقُو ُل  ،قَالَت عَائشَةُ َرض َ
َوأَح َيانًا َيت َ َمث ُل ل َ
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ي في اليَوم الشديد البَرد ،فَيَفص ُم عَنهُ
َّللا عَنهَاَ :ولَقَد َرأَيتُهُ يَنز ُل َ
علَيه َ
الوح ُ
ُ
َوإن جَبينَهُ لَ َيتَفَص ُد ع ََرقًا
اس رضي هللا عنهما قال :يَا َمعش ََر ال ُمسلمينَ ،
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
علَى نَبيه أَحد ُ
َث الكتب باهلل
ف تَسأَلُونَ أَه َل الكتَاب َوكت َابُكُم الذي أَن َز َل هللا َ
كَي َ
تَق َرؤونَهُ محضًا لَم يُشَبَ ،وقَد حَدثَكُ ُم أَن أَه َل الكتَاب بَدلُوا كتاب هللا َو َ
غي ُروا
اب وقَالُوا :ه َُو من عند هللا {ليَشت َ ُروا به ث َ َمنًا قَليالً} أال
وكتبوا بأَيديه ُم الكت َ َ
سأَلَتهم ،ال َوهللا َما َرأَينَا في ُهم َر ُجالً قَ ُّ
ط
َينهَاكُم َما جَا َءكُم منَ العلم عَن ُم َ
علَيكُم
يَسأَلُكُم عَن الذي أُنز َل َ

باب :فضائل القرآن
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عَن النبي
هللا القُرآنَ
هللا َ
سل َم ،قَالَ :ال َح َ
علَيه َو َ
س َد إال في اثنَتَينَ :ر ُج ٌل آتَاهُ ُ
صَلى ُ
هللا َماال ،فَ ُه َو ُينفقُهُ آنَا َء
فَ ُه َو َيقُو ُم به آنَا َء الليلَ ،وآنَا َء الن َهارَ ،و َر ُج ٌل آتَا ُه ُ
الليلَ ،وآنَا َء النهَار
علَى اثنَتَينَ :ر ُج ٌل آتَاهُ هللاُ َهذَا
س َد إال َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :ال َح َ
َ
ق به
هللا َماال ،فتَصَد َ
الكت َ َ
اب ،فَقَا َم به آنَا َء الليلَ ،وآنَا َء الن َهارَ ،و َر ُج ٌل آتَاهُ ُ
آنَا َء الليلَ ،وآنَا َء النهَار
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عَن َيزي َد بن األ َخنَس السلمي رضي هللا
س بَينَكُم إال في
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ " :ال تَنَافُ َ
عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
اثنَتَينَ :ر ُج ٌل أَع َ
طاهُ هللاُ عَز َوجَل القُرآنَ  ،فَ ُه َو يَقُو ُم به آنَا َء الليل َوآنَا َء
طاني مث َل َما أَع َ
هللا تَعَالَى أ َع َ
طى
النهَارَ ،ويَتب ُع َما فيه ،فَيَقُو ُل َر ُجلٌ :لَو أَن َ
فُالنًا ،فَأَقُو َم به َك َما يَقُو ُم بهَ ،و َر ُج ٌل أَع َ
ق َويَتَصَدقُ،
هللا َماال ،فَ ُه َو يُنف ُ
طاهُ ُ
طاني مث َل َما أَع َ
هللا أَع َ
ق به [ صححه
طى فُالنًا فَأَتَصَد َ
فَ َيقُو ُل َر ُجلٌ :لَو أَن َ
محققوا المسند ]
أخرج ابن حبان والطبراني في الكبير عَن أبي ش َُريح ال ُخ َزاعي رضي هللا
س تَش َهدُون
عنه قَا َل خرج علينا َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَقَا َل أَلَي َ
أَن ال إلَه إال هللا َوأَني َرسُول هللا قَالُوا بلَى قَا َل إن َهذَا القُرآن طرفه بيد هللا
وطرفه بأَيديكُم فَتمسكُوا به فَإنكُم لن تضلوا َولن تهلكوا بعده أبدا [ جوده
المنذري  ،وقال األلباني :صحيح لغيره ]
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أخرج البزار والطبراني في الكبير والصغير عَن ُجبَير بن مطعم رضي هللا
س تَش َهدُون
عنه قَا َل كُنا َم َع النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم بال ُجحفَة فَقَا َل أَلَي َ
أَن ال إلَه إال هللا َوحده ال شريك لَهُ َوأَني َرسُول هللا َوأَن القُرآن جَا َء من
عند هللا قُلنَا بلَى قَا َل فأبشروا فَإن َهذَا القُرآن طرفه بيد هللا وطرفه بأَيديكُم
فَتمسكُوا به فَإنكُم لن تهلكوا َولن تضلوا بعده أبدا [ ضعفه المنذري  ،وقال
األلباني  :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قرأ سورةَ الكهف كانت له نورا ً يوم
القيامة من مقامه إلى مكة ،ومن قرأ العَش َر آيات من آخرها وخر َج الدجا ُل
لم يضر ُه [صححه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة]
أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال :من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له
من النور ما بين الجمعتين [صححه الحاكم  ،وتعقبه الذهبي  ،وصححه
األلباني في المشكاة وفي اإلرواء ]
سمعَانَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اس بنَ َ
أخرج مسلم عن النو َ
سل َم :يُؤتَى بالقُرآن يَو َم القيَا َمة َوأَهله الذينَ كَانُوا يَع َملُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
هللا
ب لَ ُه َما َر ُ
به تَق ُد ُمهُ ُ
ورةُ ال َبقَ َرةَ ،وآ ُل عم َرانَ َ ،وض ََر َ
س َ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َم ث َالثَةَ أَمثَا ٍل َما نَسيت ُ ُهن بَعدُ ،قَالََ :كأَن ُه َما َ
غ َما َمتَان ،أَو ظُلتَان
َ
علَيه َو َ
َاوان بَينَ ُه َما شَرقٌ ،أَو َكأَن ُه َما حزقَان من َ
عن
طي ٍر ص ََواف ،تُحَاجان َ
َ
س ود َ
صَاحبه َما
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن معاذ الجهني رضي هللا عنه
سو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم َ :من قَ َرأ َ القُرآنَ َوعَم َل ب َما فيه
قال  :قال َر ُ
س ُن من ضَوء الشمس في بُيُوت
س َوالدَاهُ تَا ًجا يَو َم القيَا َمة ضَو ُءهُ أَح َ
أُلب َ
الدُّنيَا لَو كَانَت فيكُم فَ َما َ
ظنُّكُم بالذي عَم َل به [ صححه الحاكم،وتعقبه الذهبي
 ،وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه  ،وضعفه في الترغيب وفي
الضعيفة ]
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج الحاكم عن ُب َريدَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
ور
َوسلم َ :من قَ َرأ َ القُرآنَ َوتَعَل َمهُ َوعَم َل به أُلب َ
س يَو َم القيَا َمة تَا ًجا من نُ ٍ
سى َوال َداه ُحلت َين ال يَقُو ُم به َما الدُّنيَا
ضَو ُءهُ مث ُل ضَوء الشمسَ ،ويُك َ
فَيَقُوالن :ب َما كُسينَا ،فَيُقَالُ :بأَخذ َولَدكُ َما القُرآنَ [ قال الحَاكم :صَحيح على
شَرط ُمسلم  ،وقال األلباني :حسن لغيره ]
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أخرج الحاكم عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل من قَ َرأ َ القُرآن لم يرد
إلَى أرذل ال ُعمر َوذَلكَ قَوله ت َ َعالَى {ثم رددناه أَسفَل سافلين إال الذين آمنُوا}
قَا َل الذين قرأوا القُرآن [ صححه الحاكم ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج الترمذي عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل النبي صلى هللا َ
َوسلم َما أذن هللا لعبد في شَيء أفضل من َرك َعتَين يُصَليه َما َوإن البر ليذر
على َرأس العَبد َما دَا َم في صالته َو َما تقرب العباد إلَى هللا بمثل َما خرج
منهُ َيعني القُرآن [ قال الترمذي :حديث غريب  ،وضعفه المنذري  ،وضعفه
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي هللا عنه قَالَ:
ورةَ
هللا َ
سمعتُهُ يَقُولُ :ت َ َعل ُموا ُ
سل َم فَ َ
علَيه َو َ
كُنتُ جَال ً
س َ
سا عن َد النبي صَلى ُ
البَقَ َرة؛ فَإن أَخذَ َها بَ َركَةٌ َوتَر َكهَا حَس َرةٌَ ،وال يَستَطيعُهَا البَ َ
سكَتَ
طلَةُ قَالَ :ثُم َ
اوان ُيظالن
ساعَةً ،ثُم قَالَ :ت َ َعل ُموا ُ
َ
ورةَ ال َبقَ َرةَ ،وآل عم َرانَ ؛ فَإن ُه َما الزه َر َ
س َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صَاحبَ ُه َما يَو َم القيَا َمة َكأن ُه َما غ َما َمتَان أو غيَايَتَان أو فرقان من طي ٍر
ق عَنهُ قَب ُرهُ كَالر ُجل
ص ََوافَ ،وإن القُرآنَ يَلقَى صَاحبَهُ يَو َم القيَا َمة حينَ يَن َ
ش ُّ
الشاحب فَيَقُو ُل لَهَُ :هل تَعرفُني ،فَيَقُولَُ :ما أَعرفُكَ فَيَقُولُ :أَنَا صَاحبُكَ القُرآ ُن
َارته،
الذي أَظ َمأت ُكَ في اله ََواجر َوأَسهَرتُ لَيلَكَ َ ،وإن كُل تَاج ٍر من َو َراء تج َ
َار ٍة فَ ُيع َ
طى ال ُملكَ ب َيمينهَ ،وال ُخل َد بش َماله،
َوإنكَ ال َيو َم من َو َراء كُل تج َ
َويُو َ
سى َوالدَاهُ ُحلتَين ال يُقَو ُم لَ ُه َما أَه ُل
ض ُع َ
علَى َرأسه تَا ُ
ج ال َوقَارَ ،ويُك َ
الدُّنيَا فَيَقُوالن :ب َم كُسينَا َهذَا  ،فَيُقَالُ :بأَخذ َولَدكُ َما القُرآنَ ثُم يُقَا ُل لَهُ :اق َرأ
صعُو ٍد َما دَا َم يَق َرأَُ ،هذًّا كَانَ  ،أَو
َواصعَد في د ََرج الجَنة َوغُ َرفهَا ،فَ ُه َو في ُ
تَرت ً
يال [ صححه البوصيري ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وحسنه
األلباني في الصحيحة]
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
اب َّللا
سل َم َ :ما اجت َ َم َع قَو ٌم في بَي ٍ
َّللا َ
علَيه َو َ
ت من بُيُوت َّللا يَتلُونَ كت َ َ
صَلى ُ
ُ
ُ
علَيهم السكينَة َو َ
غشيَت ُهم الرح َمة َوحَفت ُهم
َارسُونَهُ بَينَ ُهم إال نَ َزلَت َ
َويَتَد َ
سبُهُ
َّللا في َمن عن َدهُ َو َمن بَطأ َ به َ
ع َملُهُ لَم يُسرع به نَ َ
ال َمالئكَةُ َوذَك ََرهُم ُ
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنهما أَن ُه َما
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ َوأَبي َ
َّللا عَز
َّللا َ
شَهدَا َ
علَيه َو َ
سل َم أَنهُ قَا َل :ال يَقعُ ُد قَو ٌم يَذكُ ُرونَ َ
علَى النبي صَلى ُ
َوجَل إال حَفت ُهم ال َمالئكَةُ َو َ
علَيهم السكينَةُ َوذَك ََرهُم
غشيَت ُهم الرح َمةُ َونَ َزلَت َ
َّللا في َمن عن َدهُ
ُ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عظام
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثالث خلفات
عليه وسلم:
ُ
ٍ
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ُ
ت يقرأ بهن أحدكم في صال ٍة ،خي ٌر له من
فثالث آيا ٍ
سمان ،قلت :نعم ،قال:
ٍ
سمان
ثالث خلفات عظام
ٍ
أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا :أيكم
يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين
ُّ
يحب أن يغدو كل ٍ
نحب ذاك ،قال :أفال يغدو
رحم ،فقلنا :يا رسول هللا
ُّ
إثم وال قطيعة ٍ
في غير ٍ
أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب هللا خي ٌر له من ناقتين،
ٌ
أربع ،ومن أعدادهن من اإلبل
وثالث خير له من ثالثٍ ،وأرب ٌع خير له من
ٍ
أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من قرأ حرفًا من كتاب هللا فله به حسنةٌ والحسنة بعشر
حرف ،ومي ٌم حرف
ألف حرف ،وال ٌم
ٌ
أمثالها ،ال أقول ( ألم ) حرف ،ولكن ٌ
[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه :قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة،
مسر بالقرآن كالمسر بالصدقة [ قال الترمذي  :حديث حسن غريب ،
وال ُّ
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي والدارمي وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يجي ُء القرآن يوم القيامة
فيقولُ :يا رب حَله فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده ،فيلبسه حلة
الكرامة ،ثم يقولُ :يا رب ارض عنه فيرضى عنه ،فيقال :اقرأ وارق ويزداد
بكل آي ٍة حسنةً [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح،وصححه الحاكم ،
وحسنه األلباني :في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يقال لصاحب
القرآن :اقرأ وارق ورتل كما كنت ترت ُل في دار الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر
آي ٍة تقرأ بها [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح ،وقال األلباني في صحيح
الترمذي  :حسن صحيح ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة
 ،ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران
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أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الماه ُر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ،والذي يقرأ ُ القرآن،
ق له أجران
ويتتعت ُع فيه وهو عليه شا ٌ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير والحاكم عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا
علَيه َوسلم قَا َل :الصيام َوالقُرآن يشفعان
سول هللا صلى هللا َ
عَن ُه َما أَن َر ُ
للعَبد يَوم القيَا َمة يَقُول الصيام أَي رب منعته الطعَام والشهوة فشفعني فيه
َو َيقُول القُرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قَا َل فيشفعان [ قال الحاكم:
صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
س َج َد اعت َ َز َل الشي َ
طا ُن يَبكي ،يَقُولُ :يَا
عليه وسلم :إذَا قَ َرأ َ اب ُن آ َد َم السج َدةَ فَ َ
ي
س َج َد فَلَهُ الجَنةَُ ،وأُمرتُ بال ُّ
س ُجود فَ َ
َويلَتا أُم َر اب ُن آ َد َم بال ُّ
س ُجود فَأَبَيتُ  ،فَل َ
النا ُر
أخرج ابن حبان عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قلت يَا َرسُول هللا أوصني
علَيك
علَيك بتقوى هللا فَإنهُ َرأس األَمر كُله قلت يَا َرسُول هللا زدني قَا َل َ
قَا َل َ
بتال َوة القُرآن فَإنهُ نور لَك في األَرض َوذخر لَك في الس َماء [ قال األلباني
في الترغيب :حسن لغيره ]
علَيه َوسلم
أخرج ابن حبان عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
قَا َل القُرآن شَافع ُمشَفع َو َماحل ُمصدق من جعله أ َ َمامه قَا َدهُ إلَى الجنة َومن
جعله خلف َ
ساقه إلَى النار [ صححه األلباني في الترغيب ]
ظهره َ
سى األَشعَري رضي هللا عنه قَا َل قَا َل
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سل َم َمث َ ُل ال ُمؤمن الذي يَق َرأ ُ القُرآنَ َمث َ ُل األُت ُرجة
َّللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
طع ُمهَا َ
ب َو َ
ري ُحهَا َ
ب َو َمث َ ُل ال ُمؤمن الذي ال َيق َرأ ُ القُرآنَ َمث َ ُل التم َرة ال
طي ٌ
طي ٌ
ري َح لَهَا َو َ
طع ُمهَا ُحل ٌو َو َمث َ ُل ال ُمنَافق الذي يَق َرأ ُ القُرآنَ َمث َ ُل الريحَانَة ري ُحهَا
طع ُمهَا ُم ٌّر َو َمث َ ُل ال ُمنَافق الذي ال يَق َرأ ُ القُرآنَ َك َمثَل الحَن َ
ب َو َ
َ
س لَهَا
طي ٌ
ظلَة لَي َ
ري ٌح َو َ
طع ُمهَا ُم ٌّر
أخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن هللا يرف ُع بهذا الكتاب أقوا ًما ويض ُع به آخرين
أخرج البخاري عن عثمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :خيركم من تعلم القرآن وعلمه
أخرج الترمذي والدارمي والحاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن الذي ليس في جوفه شي ٌء من
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القرآن كالبيت الخرب [ قال الترمذي  :حسن صحيح ،وصححه الحاكم
وتعقبه الذهبي ،وضعفه األلباني]
أخرج النسائي وابن ماجه والحاكم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم إن هلل أهلين من الناس قَالُوا من هم يَا َرسُول هللا
هللا صلى هللا َ
قَا َل أهل القُرآن هم أهل هللا وخاصته [ صححه الحاكم  ،وصححه المنذري
،وصححه األلباني في الترغيب]
عمران بن ُحصَين َرضي هللا عَن ُه َما أَنه مر على قارىء
أخرج الترمذي عَن
َ
علَيه
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
سأ َ َل  ،فَاستَرجع عمران ثم قَا َل َ
يق َرأ ثم َ
سيَجي ُء أَقوام يقرؤون القُرآن
َوسلم يَقُول من قَ َرأ َ القُرآن فليسأل هللا به فَإنهُ َ
يسأَلُون به الناس [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني :صحيح
لغيره ]
سي َد بنَ ُحضَي ٍر َبينَ َما
سعي ٍد ال ُخدري أَن أ ُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
ه َُو لَيلَةً يَق َرأ ُ في مربَده إذ جَالَت فَ َرسُهُ فَقَ َرأ َ ثُم جَالَت أُخ َرى فَقَ َرأ َ ثُم جَالَت
طأ َ يَحيَى فَقُمتُ إلَيهَا فَإذَا مث ُل ال ُّ
سي ٌد فَ َخشيتُ أَن ت َ َ
ق َرأسي
ظلة فَو َ
أَيضًا قَا َل أ ُ َ
علَى َرسُول
س ُرج ع ََرجَت في الجَو حَتى َما أ َ َرا َها قَا َل فَغَدَوتُ َ
فيهَا أَمثَا ُل ال ُّ
سل َم فَقُلتُ يَا َرسُو َل َّللا بَينَ َما أَنَا البَار َحةَ من جَوف
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
الليل أَق َرأ ُ في مر َبدي إذ جَالَت فَ َرسي فَقَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
علَيه
َّللا َ
اق َرأ ابنَ ُحضَي ٍر قَا َل فَقَ َرأتُ ثُم جَالَت أَيضًا فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا
َو َ
سل َم اق َرأ ابنَ ُحضَي ٍر قَا َل فَقَ َرأتُ ثُم جَالَت أَيضًا فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َ
سل َم اق َرأ ابنَ ُحضَي ٍر قَا َل فانص ََرفتُ َوكَانَ يَحيَى قَريبًا منهَا َخشيتُ
َ
علَيه َو َ
طأَهُ فَ َرأَيتُ مث َل ال ُّ
أَن ت َ َ
س ُرج ع ََرجَت في الجَو حَتى َما أ َ َرا َها
ظلة فيهَا أَمثَا ُل ال ُّ
سل َم تلكَ ال َمالئكَةُ كَانَت تَستَم ُع لَكَ َولَو
َّللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
اس َما تَستَت ُر من ُهم
قَ َرأتَ الصبَحَت يَ َرا َها الن ُ
أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي هللا عنه قال  :كنتُ أصلي
ي صلى هللا عليه وسلم فلم أجبهُ ،ثم أتيتهُ فقلت :يا
في المسجد فدعاني النب ُّ
رسول هللا إني كنتُ أصلي فقال :ألم يقل هللا تعالى {استَجيبُوا ّلِل َوللرسُول
إذَا َدعَاكُم}  ،ثم قال لي :ألعلمنك سورةً هي أعظم السور في القرآن قبل
أن تخرج من المسجد ،ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلتُ  :ألم تقل
ألعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ،قال( :الحمد هلل رب العالمين
) هي السب ُع المثاني والقرآ ُن العظي ُم الذي أوتيته
أخرج ابن حبان والحاكم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل كَانَ النبي صلى هللا
علَيه َوسلم في مسير فَنزل َونزل رجل إلَى جَانبه قَا َل فَالتَفت النبي صلى
َ
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علَيه َوسلم فَقَا َل أَال أخبرك بأَفضَل القُرآن قَا َل بلَى فَتال {الحَمد هلل رب
هللا َ
ال َعالمين} [ قال الحاكم :صَحيح على شَرط ُمسلم  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :بينما جبري ُل عليه السال ُم
قاع ٌد عند النبي صلى هللا عليه وسلم سمع نقيضًا من فوقه ،فرفع رأسه
فقال :هذا باب من السماء فتح اليوم ،لم يُفتح قط إال اليوم،فنزل منه ملكٌ ،
فقال :هذا ملكٌ نزل إلى األرض لم ينزل قطُ إال اليو َم ،فسلم وقال :أبشر
ي قبلك :فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة،
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نب ٌ
بحرف منها إال أعطيتهُ
لن تقرأ
ٍ
أخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه،
اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
صواف يحاجان عن صاحبهما ،اقرأوا
غمامتان أو كأنهما فرقا ٌن من طي ٍر
ٍ
سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرةٌ وال تستطيعها البطلة
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال
ع َد ٍد فَاستَق َرأَهُم فَاستَق َرأ َ
 :بَعَ َ
سل َم بَعثًا َوهُم ذُو َ
َّللا َ
علَيه َو َ
ث َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَى َر ُج ٍل من ُهم من أَحدَثهم سنًّا فَقَا َل
كُل َر ُج ٍل من ُهم َما َم َعهُ من القُرآن فَأَتَى َ
ورةُ البَقَ َرة
ورةُ البَقَ َرة قَا َل أ َ َمعَكَ سُ َ
َما َمعَكَ يَا فُال ُن قَا َل َمعي َكذَا َو َكذَا َوسُ َ
فَقَا َل نَعَم قَا َل فَاذ َهب فَأَنتَ أَمي ُرهُم فَقَا َل َر ُج ٌل من أَش َرافهم َوَّللا يَا َرسُو َل َّللا
ورةَ البَقَ َرة إال َخشيَةَ أ َال أَقُو َم بهَا فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
َما َمنَعَني أَن أَتَعَل َم سُ َ
َّللا َ
سل َم تَعَل ُموا القُرآنَ َواق َرؤوهُ فَإن َمث َ َل القُرآن ل َمن تَعَل َمهُ فَقَ َرأَهُ
علَيه َو َ
ُ
َ
ُ
َان َو َمث َ ُل َمن ت َ َعل َمهُ
ُ
َ
ك
م
ُل
ك
ي
ف
ه
ح
ي
ر
ح
و
ف
ي
ًا
ك
س
م
ُو
ش
ح
م
ب
ا
ر
ج
ل
ث
م
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ه
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م
ا
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َ ٍ َ
َ
َوقَ َ
َ ٍ
ٍ
علَى مسكٍ [ قال الترمذي  :حديث
ئ َ
ب ُوك َ
فَيَرقُ ُد َوه َُو في جَوفه َك َمثَل ج َرا ٍ
حسن  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يفر من البيت الذي تقرأ ُ
عليه وسلم :ال تجعلُوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ُّ
فيه سورةُ البقرة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليل ٍة كفتاهُ
أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عَن النُّع َمان بن بشير َرضي
علَيه َوسلم قَا َل إن هللا كتب كتابا قبل أَن
هللا عَن ُه َما عَن النبي صلى هللا َ
ورة ال َبقَ َرة
يخلق الس َم َوات َواألَرض بألفي عَام أنزل منهُ آ َيتَين ختم بهما ُ
س َ
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ال يقرآن في دَار ث َالث لَيَال فيقربها شَي َ
طان [ قال الحاكم :صحيح على شرط
مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الحاكم عَن بريدة َرضي هللا عَنهُ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
عمران فَإن ُه َما الزهراوان يظالن صَاحبه َما يَوم
وسلم :تعل ُموا البَقَ َرة َوآل
َ
القيَا َمة َكأَن ُه َما غمامتان أَو غيايتان أَو فرقان من طير صواف [ قال الحَاكم:
صَحيح على شَرط ُمسلم ]
أخرج ابن حبان عَن عبيد بن عُ َمير أَنه قَا َل ل َعائشَة َرضي هللا عَن َها أَخبرينَا
س َكتَت ثم قَالَت
بأَعجَب شَيء َرأَيته من َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل فَ َ
لربي قلت َوهللا
لما كَانَ لَيلَة من الليَالي قَا َل يَا عَائشَة ذَريني أَتَعبد الليلَة َ
سرك قَالَت فَقَا َم فَتطهر ثم قَا َم يُصَلي قَالَت فَلم
إني أحب قربك َوأحب َما يَ ُ
علَيه
يزل يبكي حَتى بل حجره قَالَت َوكَانَ جَالسا فَلم يزل يبكي صلى هللا َ
َوسلم حَتى بل لحيته قَالَت ثم َبكَى حَتى بل األَرض فجَاء بالل ُيؤذنهُ بالصالة
فَلَما َرآهُ يبكي قَا َل يَا َرسُول هللا تبكي َوقد غفر هللا لَك َما تقدم من ذَنبك َو َما
ُورا لقد أنزلت عَلي الليلَة آيَة ويل لمن قَ َرأ َ َها
تَأَخر قَا َل أَفال أكون عبدا شك ً
َولم يتفكر فيهَا { إن في خلق الس َم َوات َواألَرض واختالف الليل والنهار
آليات ألولي األلباب } [ حسنه األلباني في الترغيب ]
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أبى بن كع ٍ
أي آي ٍة من كتاب هللا معك أعظ ُم ،قلتُ :
عليه وسلم :يا أبا المنذر ،أتدرى ُّ
ي القيو ُم ،فضرب في صدري وقال :ليهنك العل ُم يا أبا
هللا ال إله إال هو الح ُّ
المنذر
ي
أخرج البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :وكلني النب ُّ
يحثو من الطعام،
ت فجعل
صلى هللا عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ،فأتاني آ ٍ
ُ
فأخذتُهُ فقلتُ  :ألرفعنك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قال :إنى
ي
محتا ٌ
ج وعلى عيا ٌل وبي حاجةٌ شديدةٌ ،فخليتُ عنهُ ،فأصبحت  ،فقال النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم  :يا أبا هريرة ما فع َل أسيرك البارحة ،قلتُ  :يا رسول
هللا شكى حاجةً شديدةً وعياالً فرحمتهُ فخليتُ سبيلهُ ،قال :أما إنه قد كذبك
وسيعود ،فعرفت أنه سيعو ُد لقوله صلى هللا عليه وسلم  ،فرصدته فجاء
يحثو من الطعام فأخذتُهُ فقلتُ  :ألرفعنك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،
ج وعلى عيا ٌل ال أعودُ ،فرحمته فخليتُ سبيله،
فقال :دعني فإني محتا ٌ
فأصبحتُ فقال لي صلى هللا عليه وسلم  :يا أبا هريرة ما فعل أسي ُرك ،قلتُ :
يا رسول هللا شكى حاجةً وعياالً فرحمت ُه فخليتُ سبيله ،قال :أما إنهُ قد
يحثو من الطعام ،فأخذته فقلتُ :
كذبك وسيعودُ ،فرصدت ُه الثالثة فجاء
ُ
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ألرفعنك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وهذا آخ ُر الثالث مراتٍ ،إنك تزع ُم
ت ينفعك هللا بها ،قلت ما
أن ال تعود ثم تعودُ ،فقال :دعني فإني أعل ُمك كلما ٍ
هن ،قال :إذا أويت إلى فراشكَ فاقرأ آية الكرسي {هللا ال إلَهَ إال هُو} حتى
تختم اآلية ،إنه لن يزال عليك من هللا حافظٌ وال يقربُك شيطا ٌن حتى تصبح،
فخليتُ سبيله ،فأصبحتُ فقال لي صلى هللا عليه وسلم  :ما فعل أسيرك
ت ينفعني هللا بها فخليتُ
البارحة،قلتُ يا رسول هللا زعم أنه يعلمني كلما ٍ
سبيله ،قال :ما هي،قلتُ  :قال لي :إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي
ي القَيُّو ُم} وقال لي :لن
من أولها حتى تختم اآلية {هللا ال إلَهَ إال ه َُو ال َح ُّ
يزال عليك من هللا حافظٌ ولن يقربك شيطا ٌن حتى تصبح ،فقال النبي صلى
ث
تخاطب منذُ ثال ٍ
كذوب ،تعل ُم من
هللا عليه وسلم  :أما إنهُ قد صدقك وهو
ُ
ٌ
يا أبا هريرة ،قلتُ  :ال ،قال :ذاك شيطا ٌن
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ت من أول سورةّ الكهف عُص َم من فتنة
عليه وسلم :من حفظ عشر آيا ٍ
الدجال  ،وفي رواية :من آخر الكهف
أخرج البخاري ومسلم عن البَراء بن عازب رضي هللا عنه قال  :كان رج ٌل
فرس مربوطة بشطنين فتغشتهُ سحابةٌ فجعلت
يقرأ ُ سورة الكهف وعندهُ
ٌ
تدنو ،وجعل فرسهُ ينف ُر منها ،فلما أصبح أتى النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ
فذكر له ذلك ،فقال :تلك السكينة تنزلت للقرآن
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من القرآن سورةٌ ثالثون
آيةً ،شفعت لرج ٍل حتى غفر له ،وهي تباركَ الذي بيده الملكُ [ قال
الترمذي :حديث حسن ،وصححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :
حسن لغيره ]
أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي هللا عنه  :أن رجالً سمع رجالً يقرأ
{قُل ه َُو هللا أ َ َحدٌ} يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
فذكر ذلك لهُ ،وكأن الرجل يتقالها ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :والذي
نفسي بيده إنها لتعد ُل ثلث القرآن
أخرج الترمذي عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :إن رجال قَالَ :يَا َرسُو َل َّللا
ورةَ( :قُل ه َُو هللا أحد) قَالَ :إن ُحبكَ إيا َها أَد َخلَكَ الجَنةَ
ب َهذه ال ُّ
إني أُح ُّ
س َ
[ صححه األلباني في المشكاة ،وأخرجه البخاري تعليقا]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ،فحشد من حشد ،ثم
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خرج صلى هللا عليه وسلم فقرأ{ :قُل ه َُو هللا أ َ َحدٌ} ،ثم دخل فقال بعضنا
خبرا من السماء فذاك الذي أدخله ،ثم خرج فقال:
لبعض :إني أرى هذا ً
إني قلتُ لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ،أال إنها تعد ُل ثلث القرآن
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي َ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل النب ُّ
سعي ٍد َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
سل َم ألَصحَابه :أَيَعج ُز أ َ َح ُدكُم أَن يَق َرأ َ ثُلُ َ
علَيهم
ث القُرآن في لَيلَ ٍة ،فَشَق ذَلكَ َ
َو َ
الواح ُد الص َم ُد ثُلُ ُ
ث القُرآن
َوقَالُوا :أَيُّنَا يُطي ُ
َّللا َ
ق ذَلكَ يَا َرسُو َل َّللا ،فَقَالَُ :
أخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :أقبلتُ مع
النبي صلى هللا عليه وسلم فسمع رجال يقرأ {قُل ه َُو هللا أ َ َحدٌ} ،فقال :وجبت،
فقلتُ  :ماذا يا رسول هللا ،قال :الجنةُ [صححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من سر ُه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنهُ رأى
س كُو َرت} {إذَا الس َما ُء انفَ َ
ط َرت} {إذَا الس َما ُء
عين فليقرأ{ :إذَا الشم ُ
ٍ
انشَقت} [ قال الترمذي :حسن غريب ،وصححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي
،وصححه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة من
كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي [ صححه األلباني في الصحيحة  ،وفي
صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال
 ،وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان اإلنجيل المثاني وفضلت
بالمفصل [ حسنه األلباني في الترغيب  ،وفي الصحيحة ]
أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط { قل أعوذ
برب الفلق }  ،و { قل أعوذ برب الناس }  ،وفي رواية للنسائي  :ما سأل
سائ ٌل بمثلهما وال استعاذ مستعيذٌ بمثلهما
أخرج أبو داود عَن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قَا َل بَينَا أَنَا أَسي ُر َم َع
غشيَتنَا ري ٌح َوظُل َمةٌ
سل َم بَينَ ال ُجحفَة َواألَب َواء إذ َ
َّللا َ
علَيه َو َ
َرسُول َّللا صَلى ُ
َ
َ
سل َم يَتَعَوذُ بأعُوذُ ب َرب الفَلَق َوأعُوذُ
َّللا َ
علَيه َو َ
شَدي َدةٌ فَ َجعَ َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سمعتُهُ
ب َرب الناس َويَقُو ُل يَا عُقبَةُ تَعَوذ به َما فَ َما تَعَوذَ ُمتَعَوذٌ بمثله َما قَا َل َو َ
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يَ ُؤ ُّمنَا به َما في الصالة [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ،وفي المشكاة
وفي الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عَن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه
سل َم نَاقَتَهُ في السفَر فَقَا َل لي يَا
َّللا َ
علَيه َو َ
قَا َل كُنتُ أَقُو ُد ب َرسُول َّللا صَلى ُ
ورتَين قُرئَتَا فَ َعل َمني قُل أَعُوذُ ب َرب الفَلَق َوقُل أَعُوذُ
عُقبَةُ أ َال أُعَل ُمكَ َخي َر ُ
س َ
صالة الصُّبح صَلى
ب َرب الناس قَا َل فَلَم يَ َرني سُررتُ به َما جدًّا فَلَما نَ َز َل ل َ
صالةَ الصُّبح للناس فَلَما فَ َر َ
سل َم من
َّللا َ
به َما َ
علَيه َو َ
غ َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ف َرأَيتَ [ صححه ابن خزيمة والحاكم ،
الصالة التَفَتَ إلَي فَقَا َل يَا عُقبَةُ كَي َ
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج ابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قلت يا
رسول هللا أق رئني آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف فقال النبي
صلى هللا عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى هللا وال
أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت أن ال تفوتك في
الصالة فافعل [ صححه الحاكم وابن حبان  ،وصححه األلباني في الترغيب
]

باب :سنن وآداب قراءة القرآن
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو
أشد تفلتا ً من اإلبل في عقلها
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل المعقلة ،إن
عاهد عليها أمسكها ،وإن أطلقها ذهبت  ،وفي رواية لمسلم َ :وإذَا قَا َم
ب القُرآن فَقَ َرأَهُ بالليل َوالنهَار ذَك ََرهُ َوإذَا لَم يَقُم به نَسيَهُ
صَاح ُ
َ
َ
ان إلَى عَبد
أخرج مسلم عَن أبي َوائ ٍل ،قالَ :جَا َء َر ُج ٌل يُقَا ُل لَهُ نَهيكُ ب ُن سنَ ٍ
ف ،أَلفًا تَج ُدهُ أَم يَا ًء (من
ف تَق َرأ ُ َهذَا الحَر َ
هللا ،فَقَالَ :يَا أَبَا عَبد الرح َمن كَي َ
غير آ َس ٍن)  ،أَو «من َماءٍ َ
َماءٍ َ
غير َياس ٍن»  ،قَالَ :فَقَا َل عَب ُد هللاَ :وكُل
القُرآن قَد أَحصَيتَ َ
غي َر َهذَا ،قَالَ :إني الق َرأ ُ ال ُمفَص َل في َركعَةٍ ،فَقَا َل عَب ُد
هللاَ :هذًّا َكهَذ الشعر ،إن أَق َوا ًما يَق َرؤونَ القُرآنَ ال يُجَاو ُز ت َ َراقيَ ُهمَ ،ولَكن إذَا
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س َخ فيه نَفَ َع ،إن أَف َ
س ُجودُ ،إني
الركُوعُ َوال ُّ
َوقَ َع في القَلب فَ َر َ
ض َل الصالة ُّ
العلَ ُم الن َ
ورتَين
هللا َ
سل َم َيق ُر ُن َبينَ ُهن ُ
علَيه َو َ
ظائ َر التي كَانَ َر ُ
س َ
سو ُل هللا صَلى ُ
في كُل َركعَ ٍة
أخرج البخاري عن أبي وائل قال َ
علَى عَبد َّللا ،فَقَا َل َر ُجلٌ :قَ َرأتُ
غدَونَا َ
سمعنَا الق َرا َءةََ ،وإني الحفَظُ
ال ُمفَص َل البَارحَةَ ،فَقَالََ :هذًّا َكهَذ الشعر إنا قَد َ
ورةً
هللا َ
علَيه َو َ
ي عَش َرةَ سُ َ
سل َم ،ث َ َمان َ
القُ َرنَا َء التي كَانَ يَق َرأ ُ بهن النب ُّ
ي صَلى ُ
ورتَين من آل حم
منَ ال ُمفَصلَ ،و ُ
س َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :بئس ماألحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت ،بل
هو نُسي ،واستذكروا القرآن ،فإنه أشد تفصيا ً من صدور الرجال من النعم
من عقلها
أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه قال  :خرج علينا رسول هللا ،ونحن
نقرأ القرآن ،وفيه األعرابي والعجمي ،فقال :اقرؤوا فك ٌل حسن ،وسيجيء
أقوام يقيمونه كما يقام القدح ،يتعجلونه وال يتأجلونه [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
سى رضي هللا عنه قال :قَا َل رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
ف أَص َواتَ ُرفقَة األَش َعريينَ بالقُرآن حينَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :إني العر ُ
صَلى ُ
ف َمنَازلَ ُهم من أَص َواتهم بالقُرآن بالليلَ ،وإن كُنتُ لَم
يَد ُخلُونَ بالليلَ ،وأَعر ُ
أ َ َر َمنَازلَ ُهم حينَ نَ َزلُوا بالنهَار
أخرج النسائي وابن ماجه عن أم هانئ رضي هللا عنها قالت  :كنت أسمع
سل َم بالليل ،وأنا على عريشي [ حسنه األلباني
َّللا َ
علَيه َو َ
قراءة النبي صَلى ُ
في صحيح النسائي ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :زينوا القرآن بأصواتكم [صححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ما أذن هللا لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى
بالقرآن يجهر به
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهربه
أخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عَن فضَالة بن عبيد أَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل :هلل أَشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقُرآن من
صلى هللا َ
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صَاحب القَينَة إلَى قَينَته [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وضعفه
األلباني في الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال له  :لو رأيتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيتَ
مزمارا ً من مزامير آل داود فقال أبو موسى :لو علمتُ مكانك؛ لحبرت لك
تحبيرا ً
أخرج أبو داود عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال  :اعتكف النبي صلى هللا
عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن ،فكشف الستر ،وقال:
أال إن كلكم يناجي ربه فال يؤذين بعضكم بعضا ،وال يرفع بعضكم على
بعض في القراءة ،أو قال :في الصالة [ صححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى هللا
عليه وسلم  ،فقال :كان يمد مداً ،ثم قرأ :بسم هللا الرحمن الرحيم ،يمد
ببسم هللا ،ويمد بالرحمن ،ويمد بالرحيم
أخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت  :قرأ رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين،
الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،يقطع قراءته آية آية [ قال الترمذي:
حديث غريب ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال لي النبي
صلى هللا عليه وسلم  :اقرأ على القرآن ،قلت :يا رسول هللا أقرأ عليك،
وعليك أنزل ،قال إني أحب أن أسمعه من غيري ،فقرأت عليه سورة
النساء ,حتى جئت إلى هذه اآلية {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا
بك على هؤالء شهيداً} قال :حسبك اآلن ،فالتفتُ إليه ،فإذا عيناه تذرفان
أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان إذا قرأ {سبح اسم ربك األعلى} قال سبحان ربى األعلى [صححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما
يقول فليضطجع
أخرج البخاري ومسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ،فإذا
اختلفتم فقوموا
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أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قلت:
ق
يا رسول هللا في كم أقرأ القرآن  ،قال :اختمه في شهر ،قلت :إني أُطي ُ
ق أفضل من ذلك،
أفضل من ذلك ،قال :اختمه في عشرين ،قلت :إني أُطي ُ
ق أفضل من ذلك ،قال :اختمه
قال :اختمه في خمسة عشر ،قلت :إني أُطي ُ
خمس ،قلت إني
ق أفضل من ذلك ،قال :اختمه في
في عشر ،قلت :إنى أُطي ُ
ٍ
ق أفضل من ذلك ،فما رخص لي
أُطي ُ
وفي رواية :فاقرأه في سبع ال تزد على ذلك قال :فشددت فشدد علي ،وقال:
إنك ال تدري لعلك يطول بك عمر فصرت إلى الذي قال عليه السالم ،فلما
كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصته
سو َل َّللا
أخرج الترمذي وأبو داود والدارمي عَن عَبد َّللا بن عَم ٍرو أَن َر ُ
سل َم قَالَ :لَم يَفقَه َمن قَ َرأ َ القُرآنَ في أَقَل من ثَالث [ قال
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
الترمذي :حديث حسن صحيح غريب،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ،وغيره]
أخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :من نام عن حزبه من الليل ،أو عن شيء منه فقرأه ما بين صالة
الفجر ،وصالة الظهر ،كتب له كأنما قرأه من الليل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ،وكان أجود ما يكون في رمضان حين
يلقاه جبريل ،وكا ن جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ،فيدارسه القرآن،
فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح
المرسلة
وفي رواية :وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ ،يعرض
عليه القرآن
ض
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ« :كَانَ جبريل يَعر ُ
علَيه َمرتَين
سل َم القُرآنَ كُل ع ٍَام َمرةً ،فَعَ َرضَ َ
هللا َ
َ
علَيه َو َ
علَى النبي صَلى ُ
َف عشرينَ في
ف كُل ع ٍَام عَش ًرا ،فَاعتَك َ
في العَام الذي قُبضَ فيهَ ،وكَانَ يَعتَك ُ
ال َعام الذي قُبضَ فيه
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :إنما نزل أول ما نزل
سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ،حتى إذ ثاب الناس إلى اإلسالم،
نزل الحالل والحرام ،ولو نزل أول شيء ال تشربوا الخمر قالوا :ال ندع
أبداً ،ولو نزل ال تزنوا لقالوا :ال ندع أبدا ً
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أخرج ابن حبان عن جابر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال :القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة
ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال  :عالجيها بكتاب هللا [
صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج ابن ماجه عن علي رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :خير الدواء القرآن [ ضعفه األلباني في الضعيفة ]

باب :الدعوة إلى هللا تعالى
علَيه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صَلى َّللاُ َ
ص
سل َم قَا َل َمن َدعَا إلَى هُدًى كَانَ لَهُ من األَجر مث ُل أ ُ ُجور َمن تَبعَهُ ال يَنقُ ُ
َو َ
ذَلكَ من أ ُ ُجورهم شَيئ ًا َو َمن َدعَا إلَى َ
علَيه من اإلثم مث ُل آثَام َمن
ضاللَ ٍة كَانَ َ
ص ذَلكَ من آثَامهم شَيئ ًا
تَب َعهُ ال َينقُ ُ
سأ َ َل رجل على عهد
أخرج أحمد والحاكم عَن ُحذَيفَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم فَأمسك القَوم  ،ثم إن رجال أع َ
طاهُ فَأعطى
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم من سن خيرا فاستن به كَانَ لَهُ
القَوم فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
أجره َومثل أجور من تبعه غير منتقص من أ ُ ُجورهم شَيئا َومن سن شرا
علَيه وزره َومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم
فاستن به كَانَ َ
شَيئا [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن َواثلَة بن األَسقَع َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
سنَة فَلهُ أجر َها َما عمل بهَا في
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل من سن سنة َح َ
سيئ َة فَعَلَيه إثمها حَتى تترك
َحيَاته َوبعد مماته حَتى تترك َومن سن سنة َ
علَيه عمل المرابط حَتى يب َعث َيوم الق َيا َمة [ قال
َومن َماتَ مرابطا جرى َ
المنذري :ال بأس به  ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن ُمعَاذ رضي هللا عنه قَالَ :بَعَثَني َرسُو ُل هللا صَلى
شهَادَة أَن
سل َم ،قَالَ :إنكَ تَأتي قَو ًما من أَهل الكتَاب ،فَادعُ ُهم إلَى َ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
هللا افت َ َرضَ
هللا َوأني َرسُو ُل هللا ،فإن هُم أطاعُوا لذلكَ  ،فأعلم ُهم أن َ
ال إله إال ُ
ت في كُل َيو ٍم َولَيلَةٍ ،فَإن هُم أ َ َ
طاعُوا لذَلكَ  ،فَأَعلم ُهم أَن
صلَ َوا ٍ
َ
س َ
علَيهم َخم َ
ص َدقَةً ت ُؤ َخذُ من أَغنيَائهم فَت َُر ُّد في فُقَ َرائهم ،فَإن هُم
هللا افت َ َرضَ َ
علَيهم َ
َ
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أَ َ
س بَينَهَا
طاعُوا لذَلكَ  ،فَإياكَ َوك ََرائ َم أَم َوالهمَ ،واتق دَع َوةَ ال َمظلُوم ،فَإنهُ لَي َ
َاب
َو َبينَ هللا حج ٌ
أخرج ابن ماجه وابن أبي عاصم عن سهل بن سعد َرضي هللا عَن ُه َما أَن
علَيه َوسلم قَا َل إن َهذَا ال َخير َخ َزائن ولتلك الخزائن َمفَاتيح
النبي صلى هللا َ
فطوبى لعبد جعله هللا عز َوجل مفتاحا للخير مغالقا للشر وويل لعبد جعله
هللا مفتاحا للشر مغالقا للخير [ قال المنذري  :في سنده لين  ،وقال األلباني
 :حسن لغيره ]

باب :الورع والبعد عن الشبهات
ير رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري ومسلم عن النُّع َمان بن بَش ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن الحَال َل بَي ٌن َوإن الح ََرا َم بَي ٌن َوبَينَ ُه َما ُمشتَبهَاتٌ
شبُهَات استَب َرأ َ لدينه َوعرضه َو َمن
ال يَعلَ ُم ُهن كَثي ٌر منَ الناس فَ َمن اتقَى ال ُّ
شبُهَات َوقَ َع في الح ََرام كَالراعي يَرعَى حَو َل الح َمى يُوشكُ أَن
َوقَ َع في ال ُّ
سد
َيرت َ َع فيه أَال َوإن لكُل ملكٍ ح ًمى أَال َوإن ح َمى هللا َمحَار ُمهُ أَال َوإن في ال َج َ
ي
صلَحَت َ
ُمضغَةً إذَا َ
س َد ال َج َ
سدَت فَ َ
س ُد كُلُّهُ َوإذَا فَ َ
صلَ َح ال َج َ
س ُد كُلُّهُ أَال َوه َ
ب
القَل ُ

باب :لزوم السنة والنهي عن االبتداع وعن
التشدد
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :من أَحد َ
س منه فَ ُه َو َرد
َث في أَمرنَا َهذَا َما لَي َ
علَيه أَم ُرنَا فَ ُه َو َر ٌّد
س َ
وفي رواية لمسلم َ :من عَم َل َ
ع َم ًال لَي َ
أخرج مسلم عن سُفيَانَ بن عَبد هللا الثقَفي :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،قُل لي في
اإلسالم قَوال ال أَسأ َ ُل عَنهُ أ َ َحدًا َبعدَكَ قَالَ :قُل آ َمنتُ باهلل ثم استَقم
ساريَةَ رضي هللا عنه قال :
أخرج أبو داود والترمذي عن العربَاضَ بنَ َ
علَينَا بوجهه
صَلى بنَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ذَاتَ يَو ٍم ،ثُم أَقبَ َل َ
ظنَا َموع َ
ع َ
وب فَقَا َل رجل:
فَ َو َ
ظةً بَليغَةً ذَ َرفَت منهَا العُيُو ُن َو َوجلَت منهَا القُلُ ُ
يَا َرسُو َل هللا؛ َكأَن َهذه َموع َ ُ
ع فَ َماذَا تَع َه ُد إلَينَا فَقَالَ :أُوصيكُم بتَق َوى
ظة ُم َود ٍ
س َي َرى
هللا َوالسمع َوالطاعَة َوإن عَبدًا َح َبش ًّيا ،فَإنهُ َمن َيعش منكُم َبعدي فَ َ
يرا فَعَلَيكُم بسُنتي َوسُنة ال ُخلَفَاء الراشدينَ ال َمهديينَ ت َ َمسكُوا بهَا
اختالفًا كَث ً
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علَيهَا بالن َواجذ َوإياكُم َو ُمح َدثَات األ ُ ُمور فَإن كُل ُمح َدث َ ٍة بدعَةٌ َوكُل
عضُّوا َ
َو َ
ع ٍة َ
ضاللَةٌ [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وقال ابن حجر :هذا حديث
بد َ
صحيح رجاله ثقات  ،وصححه األلباني]
علَيه
أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم خطب الناس في حجة ال َودَاع فَقَا َل إن الشي َ
طان قد يئس أَن يعبد
بأرضكم َولَكن َرضي أَن يطاع في َما سوى ذَلك مما تحاقرون من أَعمالكُم
فاحذروا إني قد تركت فيكُم َما إن اعتَصَمت ُم به فَلَن تضلوا أبدا كتاب هللا
]
َوسنة نبيه [
أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :االقتصاد في السنة أحسن
من االجتهاد في البدعة [ صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن أبي عاصم عن العرباض بن سارية رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني ]
علَي عبد هللا
أخرج الطبراني في الكبير عن عمرو بن زرارة قال  :وقف َ
يعني ابن مسعود وأنا أقص فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضاللة أو إنك
ألهدى من محمد وأصحابه ،فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما
فيه أحد [ صححه المنذري ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى
يدع بدعته [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير عن أبي برزة رضي هللا عنه عن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم
وفروجكم ومضالت الهوى [ صححه األلباني في الترغيب]
أخرج أحمد وأبو داود عن معاوية رضي هللا عنه قال قام فينا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقال :أال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا
على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين ،ثنتان
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة [ قال األلباني في
الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود عن الحكم بن الحزن الكلفي رضي هللا عنه قال  :شَهدت
صا أَو قَو ٍس،
علَى َ
ال ُج ُمعَةَ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َم ُمت َ َوكئ ًا َ
ع ً
ت َ
اس
اركَا ٍ
طي َبا ٍ
ت َخفيفَا ٍ
علَيه بكَل َما ٍ
فَحَم َد هللاَ ،وأَثنَى َ
ت ،ثُم قَالَ :أ َ ُّيهَا الن ُ
ت ُم َب َ
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سددُوا َوأَبش ُروا [حسنه
إنكُم لَن ت ُطيقُوا ولَن تَفعَلُوا كُل َما أُمرت ُمَ ،ولَكن َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
ي صلى
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :كَانَ النب ُّ
عال صَوتُهُ َواشتَد َ
هللا عليه وسلم إذَا َخ َ
غ َ
ضبُهُ حَتى
ب اح َمرت عَينَاهُ َو َ
ط َ
َكأَنهُ ُمنذ ُر جَي ٍش ،يَقُولُ :صَب َحكُم َو َمساكُمَ ،ويَقُولُ :بُعثتُ أَنَاَ ،والساعَةُ
َكهَاتَين َويَق ُر ُن بَينَ إصبَعَيه السبابَةَ ،وال ُوس َ
طىَ ،ويَقُولُ :أَما بَعدُ ،فَإن َخي َر
اب هللاَ ،و َخير ال ُهدَى هُدَى ُمحَمدٍَ ،وش َُّر األ ُ ُمور ُمح َدثَاتُهَاَ ،وكُل
ال َحديث كت َ ُ
ع ٍة َ
ضاللَةٌ ثُم يَقُولُ :أَنَا أَولَى بكُل ُمؤم ٍن من نَفسهَ ،من ت َ َركَ َماال فَأل َهله،
بد َ
َو َمن ت َ َركَ دَينًا أَو َ
علَي
ضيَاعًا فَإلَي َو َ
أخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال :إن هللا تعالى فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا
فال تعتدوها وحمى أشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير
نسيان فال تبحثوا عنها [ حسنه النووي  ،وضعفه األلباني في عدد من
كتبه ]
هللا
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنهُ َ
سم َع َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم يَقُولَُ :ما نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنبُوهُ َو َما أ َ َمرتُكُم به فَافعَلُوا منهُ َما
َ
علَيه َو َ
است َ َ
علَى
سائلهمَ ،واختالفُ ُهم َ
طعت ُم ،فَإن َما أَهلَكَ الذينَ من قَبلكُم كَث َرةُ َم َ
أَنبيَائهم
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه [ حسنه
النووي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
ب رضي هللا
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن المقدَام بن َمعدي كَر َ
سى َر ُج ٌل يَبلُغُهُ
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أ َال َهل َ
ع َ
الحَد ُ
اب هللا ،فَ َما
ئ َ
علَى أَريكَته فَيَقُولُ :بَينَنَا َوبَينَكُم كت َ ُ
يث عَني َوه َُو ُمتك ٌ
َوجَدنَا فيه حَالال استَحلَلنَاهُ َو َما َوجَدنَا فيه ح ََرا ًما حَرمنَاهُ َوإن َما حَر َم َرسُو ُل
هللا َك َما َحر َم هللا [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ,وقال الذهبي في
المهذب :إسناده قوي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
اب َومثلَهُ َمعَهُ،
وفي رواية ألبي داود وأحمد والبزار  :أَال إني أُوتيتُ الكت َ َ
علَى أَريكَته  ،الحديث [صححه األلباني في صحيح
أَال يُوشكُ َر ُج ٌل شَبعَا ُن َ
الجامع ]
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أخرج البخاري عن الزهري أنه دخل على أنس بن مالك رضي هللا عنه ،
ف شَيئ ًا مما أَد َركتُ إال َهذه
فوجده َيبكي فقالَ :ما ُيبكيكَ  ،فَقَالَ :ال أَعر ُ
الصالةَ َو َهذه الصالةُ قَد ضُيعَت
أخرج الحاكم والدارمي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال َ :خط لَنَا َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم يَو ًما َخ ًّ
سبي ُل هللا ثُم َخط ُخطُو ً
طا
طا ثُم قَالََ :هذَا َ
سبي ٍل منهَا شَي َ
طا ٌن يَدعُو
عن يَمينه َوعَن ش َماله ثُم قَا َل َهذه سُبُ ٌل َ
َ
علَى كُل َ
ق
س ُب َل فَتَفَر َ
{وأَن َهذَا ص َراطي ُمستَقي ًما فَاتب ُعو ُه َوال تَتب ُعوا ال ُّ
إلَيه ثُم تَالَ :
سبيله}[ صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي،وحسنه األلباني في
بكُم عَن َ
المشكاة ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن َما َمثَلي َو َمث َ ُل َما بَعَثَني هللا به َك َمثَل َر ُج ٍل أَتَى قَومه
طائفَةٌ
عهُ َ
ش ب َعينَي وأَنَا النذي ُر ال ُعر َيا ُن فَالنجَا َء ،فَأ َ َ
طا َ
فَقَالَ :إني َرأَيتُ الجَي َ
علَى َمهَلهم فَنَجَواَ ،وكَذبَت َ
من قَومه فَأَدلَ ُجوا فَان َ
طائفَةٌ من ُهم فَأَصبَ ُحوا
طلَقُوا َ
ش فَأَهلَ َك ُهم َواجتَا َح ُهم ،فَذَلكَ َمث َ ُل َمن أ َ َ
طاعَني فَاتبَ َع
َمكَانَ ُهم فَصَب َح ُه ُم الجَي ُ
ب َما جئتُ به منَ الحَق
َما جئتُ به َو َمث َ ُل َمن َ
عصَاني َوكَذ َ
أخرج مسلم عن جابر وأبي هريرة رضي هللا عنهما أن َرسُول هللا صَلى
ارا ،فَلَما أَضَا َءت َما حَولَهَا
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قالَ :مثَلي َك َمثَل َر ُج ٍل استَوقَ َد نَ ً
ُ
اب التي في النار يَقَعنَ فيهَاَ ،و َجعَ َل يَح ُج ُزهُن
اش َو َهذه الد َو ُّ
َجعَ َل الفَ َر ُ
َويَغلبنَهُ فَيَتَقَحمنَ فيهَا ،قَا َل فَذَلكُم َمثَلي َو َمثَلُكُم ،أَنَا آخذٌ ب ُحجَزكُم عَن النار،
َهلُم عَن النارَ ،هلُم عَن النار فَتَغلبُوني تَقَح ُمونَ فيهَا
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :جَا َء ث َالثَةُ َرهطٍ إلَى
ُب ُيوت أَز َواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيسأَلُونَ عَن عبادة النبي صلى
هللا عليه وسلم فَلَما أ ُخب ُروا َكأَن ُهم تقَالُّو َها فَقَالُوا :أَينَ نَح ُن منَ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وقَد غُف َر لَهُ َما تَقَد َم من ذَنبه َو َما تَأَخ َر قَا َل أ َ َح ُدهُم:
صو ُم الده َر َوال أُفط ُر َوقَا َل اآل َخ ُر:
أَما أَنَا فأُصَلي اللي َل أَبَدًا َوقَا َل اآل َخ ُر :أَنَا أ َ ُ
ج أَبَدًا فَجَا َء َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
سا َء وال أَت َ َزو ُ
وأَنَا أَعتَز ُل الن َ
إلَيهم فَقَالَ :أَنت ُ ُم الذينَ قُلت ُم َكذَا َو َكذَا أ َ َما َوهللا إني أَخشَاكُم ّلِل َوأَتقَاكُم لَهُ
ب عَن سُنتي
صو ُم َوأُفط ُر َوأُصَلي َوأَرقُ ُد َوأَت َ َزو ُ
ولَكني أ َ ُ
ج الن َ
سا َء فَ َمن َرغ َ
س مني
فَلَي َ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :
صنَ َع النب ُّ
هللا عليه وسلم شَيئ ًا فَ َرخصَ فيه فَتَنَزهَ عَنهُ قَو ٌم فَبَلَ َغ ذَلكَ النبي صلى هللا
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عليه وسلم فَ َخ َ
ب فَحَم َد هللا ثُم قَالََ :ما بَا ُل أَق َو ٍام يَتَنَزهُونَ عَن الشيء
ط َ
ش ُّدهُم لَهُ َخش َيةً
أَصنَ ُعهُ فَ َوهللا إني أل َعلَ ُم ُهم باهلل َوأ َ َ
أخرج أحمد وأبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :بَعَ َ
ث رسول هللا
ون أ َ َرغبتَ عَن سُنتي فقَالَ :ال
صلى هللا عليه وسلم إلَى عُث َمانَ بن َمظعُ ٍ
صو ُم َوأُفط ُر
ب قَالَ :فَإني أَنَا ُم َوأُصَلي َوأ َ ُ
سو َل هللا َولَكن ُ
َوهللا يَا َر ُ
سنت َكَ أَطلُ ُ
علَيكَ
علَيكَ َحقًّا َوإن لضَيفكَ َ
سا َء فَاتق هللا يَا عُث َما ُن فَإن أل َهلكَ َ
َوأَنك ُح الن َ
صم َوأَفطر َوصَل َونَم [صححه األلباني في
َحقًّا َوإن لنَفسكَ َ
علَيكَ َحقًّا فَ ُ
صحيح أبي داود]
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن أَبي ُجحَيفَةَ رضي هللا عنه قال  :آخى النب ُّ
سل َما ُن أَبَا الدردَاء فَ َرأَى أُم
ار َ
عليه وسلم بَينَ سل َمانَ َوأَبي الدردَاء فَ َز َ
س لَهُ حَاجَةٌ
الدردَاء ُمتَبَذلَةً فَقَا َل لَهَاَ :ما شَأنُك ،فقَالَت :أ َ ُخوكَ أَبُو الدردَاء لَي َ
صنَ َع لَهُ َ
ط َعا ًما فَقَا َل له :كُل فَإني صَائ ٌم قَالَ:
في الدُّن َيا فَجَا َء أ َ ُبو الدردَاء فَ َ
ب أَبُو الدردَاء يَقُو ُم فقَالَ :نَم
َما أَنَا بآك ٍل حَتى تَأكُ َل فَأ َ َكلَ ،فَلَما كَانَ اللي ُل ذَ َه َ
سل َمانُ :قُم اآلنَ ،
ب يَقُو ُم فَقَالَ :نَم فَلَما كَانَ من آخر الليل قَا َل َ
فَنَا َم ثُم ذَ َه َ
علَيكَ َحقًّا َوأل َهلكَ
علَيكَ َحقًّا وإن لنَفسكَ َ
سل َمانُ :إن ل َربكَ َ
فصليا  ،فَقَا َل لَهُ َ
َق حَقهُ فَأَتَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَذَك ََر ذَلكَ
َ
علَيكَ َحقًّا فَأَعط كُل ذي ح ٍ
سل َما ُن
ص َد َ
لَهُ فَقَالََ :
ق َ
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
َار
قال :أُخب َر َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَني أَقُو ُل َوهللا أل َ ُ
صو َمن النه َ
َوأل َقُو َمن اللي َل َما عشتُ فقال :أنت الذي تقول ذلك ،فَقُلتُ لَهُ :لقَد قُلتُهُ بأَبي
صم َوأَفطر َونم َوقم
أَنتَ َوأُمي يا رسول هللا  ،قَالَ :فَإنكَ ال تَستَطي ُع ذَلكَ فَ ُ
سنَةَ ب َعشر أَمثَالهَا َوذَلكَ مث ُل ص َيام
َو ُ
صم منَ الشهر ث َالثَةَ أَي ٍام؛ فَإن ال َح َ
ق أَف َ
صم يَو ًما َوأَفطر يَو َمين قُلتُ :
الدهر قُلتُ فإني أُطي ُ
ض َل من ذَلكَ قَالَ :فَ ُ
ق أَف َ
َاو َد
فإني أُطي ُ
ض َل من ذَلكَ قَالَ :فَ ُ
صم يَو ًما َوأَفطر يَو ًما فَذَلكَ صيَا ُم د ُ
علَيه السالم َوه َُو أعدل الصيَام  ،وفى رواية :أفضل الصيام ،قُلتُ فإني
َ
ض َل من ذَلكَ قَالَ :ال أَف َ
ق أَف َ
ض َل من ذَلكَ وفي رواية :وإن لولدك عليك
أُطي ُ
حقا  ،وفي رواية :ال صام من صام األبد  ،ثالثا
ق أَكث َ َر من
ي قَالَ :إني أُطي ُ
وفي رواية لمسلم ُ :
صم يَو ًماَ ،ولَكَ أَج ُر َما بَق َ
ق أَكث َ َر من ذَلكَ  ،قَالَ:
ي قَالَ :إني أُطي ُ
ذَلكَ  ،قَالَُ :
صم يَو َمينَ ،ولَكَ أَج ُر َما بَق َ
صم
ي قَالَ :إني أُطي ُ
ق أَكث َ َر من ذَلكَ  ،قَالَُ :
ُ
صم ث َالثَةَ أَي ٍامَ ،ولَكَ أَج ُر َما بَق َ
صم أَف َ
ض َل
ي قَالَ :إني أُطي ُ
ق أَكث َ َر من ذَلكَ  ،قَالَُ :
أَربَعَةَ أَي ٍامَ ،ولَكَ أَج ُر َما بَق َ
صو ُم َيو ًما َو ُيفط ُر َيو ًما
َاو َد َ
علَيه السالم كَانَ َي ُ
الص َيام عن َد هللا ،صَو َم د ُ
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قوم اللي َل ،قلت :نعم قال :إذا
صو ُم
وفي رواية للبخاري :إنكَ لت َ ُ
النهار وت َ ُ
َ
س ال صَا َم َمن صَا َم األ َ َبدَ ،صو ُم
فعلت ذلك َه َج َمت لَهُ ال َعي ُن َونَقهَت لَهُ النف ُ
َاو َد
ث َالثَةَ أَي ٍام صَو ُم الدهر كُله قُلتُ  :أُطي ُ
ق أكثر من ذلك قَالَُ :
صم صَو َم د ُ
صو ُم يَو ًما َويُفط ُر يَو ًما َوال يَف ُّر إذَا القَى قلت :من لي بهذه يا نبى هللا
يَ ُ
ب فَكَانَ يَت َ َعا َه ُد كَنتَهُ
وفي رواية للبخاري قَالَ :أَن َكحَني أَبي ام َرأَةً ذَاتَ َح َ
س ٍ
فَيَسأَلُهَا عَن بَعلهَا فَتَقُو ُل له نع َم الر ُج ُل لم يَ َ
طأ لَنَا ف َراشًا َولَم يُفَتش لَنَا َكنَفًا
مذ أَتَينَا ُه فَلَما َ
طا َل ذَلكَ ذَك ََره للنبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :القَني به
صو ُم
ف تَ ُ
فَلَقيتُهُ فَقَالَ :كَي َ
وفي رواية  :يا لَيتَني قَبلتُ ُرخصَةَ النبي صلى هللا عليه وسلم َوذَاكَ أَني
كَبرتُ َو َ
سب َع منَ القُرآن بالنهَار َوالذي
ض ُعفتُ وكَانَ يَق َرأ ُ َ
علَى بَعض أَهله ال ُّ
علَيه بالليل َوإذَا أ َ َرا َد أَن يَتَقَوى أَف َ
يَق َر ُؤهُ يَعر ُ
ط َر
ضهُ منَ الليل؛ ليَكُونَ أ َ َخف َ
ق عليه النبي صلى
ار َ
أَيا ًما َوأَحصَى َوصَا َم مثلَ ُهن كراهة أَن َيت ُركَ شَيئ ًا فَ َ
هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنه قالت :كان لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حَصير يحجره بالليل فَيُصَلي فيهَ ،ويَبسُطُهُ بالنهَار
صالته حَتى َكث ُ ُروا ،فَأَقبَ َل
س َ
صلُّونَ ب َ
اس يَثُوبُونَ إليه يُ َ
علَيه ،فَ َجعَ َل الن ُ
فَيَجل ُ
اس ُخذُوا منَ األَع َمال َما ت ُطيقُونَ  ،فَإن هللا تعالى ال
عليهم ،فَقَالََ :يا أ َ ُّيهَا الن ُ
يَ َم ُّل حَتى ت َ َملُّواَ ،وإن أَحَب األ َع َمال إلَى هللا َما دَا َم َوإن قَل
وفي رواية لمسلمَ :وكَانَ آ ُل ُمحَم ٍد إذَا عَملُوا َ
ع َم ًال أَثبَت ُوهُ
ع َملُهُ
سددُواَ ،وقَاربُوا ،واعلموا أنه لَن يُدخ َل أَحَدكم َ
وفي رواية للبخاريَ :
الجَنةَ قَالُواَ :وال أَنتَ يَا َرسُو َل هللا ،قَالََ :وال أَنَا إال أَن يَتَغَمدَني هللا بمغفر ٍة
َو َرح َم ٍة
وفي رواية للبخاري  :سُئلت عائشة كيف كَانَ عمل النبي صلى هللا عليه
ع َملُهُ دي َمةًَ ،وأَيُّكُم
وسلم  ،هل كان يخص شيئا منَ األ َيام ،قَالَت ال كَانَ َ
يَستطيع َما كَانَ صلى هللا عليه وسلم يستطيع
سددُواَ ،وقَاربُوا،
وفي رواية للبخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ نحو ذلك ،وفيهَ :
َواغدُواَ ،و ُرو ُحواَ ،وشَي ٌء منَ الدُّلجَةَ ،والقَص َد القَص َد تَبلُغُوا
وفي رواية للبخاري  :إن هذا الدينَ يُس ٌرَ ،ولَن يُشَاد الدينَ أ َ َح ٌد إال َ
غلَبَهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يَس ُروا َوال تُعَس ُرواَ ،وبَش ُروا َوال تُنَف ُروا
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قالََ :د َخ َل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم المسجد فَإذَا حَب ٌل َممدُو ٌد َبينَ السار َيتَين ،فَقَالََ :ما َهذَا،
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ب إذَا فَت َ َرت تَعَلقَت به ،قال :ال ُ ،حلُّوهُ ،ليُصَل أ َ َح ُدكُم نَشَا َ
طهُ
قَالُوا :حَب ٌل ل َزينَ َ
فَإذَا فَت َ َر فَل َيق ُعد
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :إن الحَوال َء بنتَ
ت َُويت َمرت بي وعندي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقلت :هذه الحوالء
ع ُموا أَنهَا ال تَنَا ُم الليلَ ،فَقَالَ :ال تَنَا ُم اللي َل ُ ،خذُوا منَ ال َع َمل
بنت تويتَ ،و َز َ
َما ت ُطيقُونَ  ،فَ َوهللا ال يَسأ َ ُم هللا حَتى تَسأ َ ُموا
علَيهَا َوعن َد َها
سل َم َد َخ َل َ
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية للبخاري :أَن النبي صَلى ُ
علَيكُم ب َما
صالَتهَا ،قَالََ :مهَ ،
ام َرأَةٌ ،قَالََ :من َهذه ،قَالَت :فُالَنَةُ ،تَذكُ ُر من َ
علَيه
َّللا حَتى ت َ َملُّوا َوكَانَ أَحَب الدين إلَيه َمادَا َم َ
ت ُطيقُونَ  ،فَ َوَّللا الَ يَ َم ُّل ُ
صَاحبُهُ
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب
عليه وسلم  :إن لكُل شَيءٍ شرةًَ ،ولكُل شر ٍة فَت َرةً ،فَإن صَاح ُبهَا َ
ار َ
سد َد َوقَ َ
ير إلَيه باألَصَابع فَال تَعُدُّوهُ [ قال الترمذي :هذا حديث
فَار ُجوهَُ ،وإن أُش َ
حسن صحيح غريب ]
أخرج ابن حبان عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى
سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك [ صححه األلباني
في الترغيب وفي صحيح الجامع]
أخرج الدارمي عن عمرو بن سلمة الهمداني قال :كنا نجلس على باب
عبد هللا بن مسعود قبل صالة الغداة ،فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد،
فجاءنا أبو موسى األشعري ،فقال :أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد  ،قلنا:
ال ،فجلس معنا حتى خرج ،فلما خرج قمنا إليه جميعا ،فقال له أبو موسى:
يا أبا عبد الرحمن :إنى رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ،ولم أر والحمد
هلل إال خيرا ،قال :فما هو  ،قال :رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا،
ينتظرون الصالة ،في كل حلقة رجل ،وفي أيديهم حصى ،فيقول :كبروا
مائة ،فيكبرون مائة ،فيقول هللوا مائة ،فيهللون مائة ،ويقول سبحوا مائة،
فيسبحون مائة ،قال :فماذا قلت لهم  ،قال :ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك،
قال :أفال أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ،وضمنت لهم أن ال يضيع من حسناتهم
شيء؟ ثم مضى ومضينا معه ،حتى أتى حلقة من تلك الحلق ،فوقف عليهم،
فقال :ما هذا الذي أراكم تصنعون ،قالوا :يا أبا عبد الرحمن ،حصى نعد به
التكبير والتهليل والتسبيح ،قال :فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ال يضيع من
حسناتكم شيء ،ويحكم يا أمة محمد ،ما أسرع هلكتكم  ،هؤالء صحابة
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نبيكم صلى هللا عليه وسلم متوافرون ،وهذه ثيابه لم تبل ،وآنيته لم تكسر،
والذي نفسي بيده إنكم لعل ى ملة هي أهدى من ملة محمد ،أو مفتتحوا باب
ضاللة  ،قالوا وهللا :يا أبا عبد الرحمن  ،ما أردنا إال الخير ،قال :وكم من
مريد للخير لن يصيبه ،إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا :أن قوما
يقرؤ ون القرآن ،ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم
من الرمية  ،وأيم هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم ،ثم تولى عنهم ،فقال عمرو
بن سلمة :فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج
[ صححه األلباني في الصحيحة ]

كتاب اإلسالم واإليمان والتوحيد
باب  :تعريف التوحيد واإليمان واإلسالم
أخرج أبو يعلى عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل  :قال رسول هللا صلى
علَيهن أسس اإلسالم
علَيه َوسلم :عرى اإلسالم وقواعد الدين ثَالثَةَ ،
هللا َ
شهَادَة أَن ال إلَه إال هللا
من ترك َواحدَة من ُهن فَ ُه َو بهَا كَافر حَالل الدمَ :
َوالصالة ال َمكت ُوبَة َوصَوم َر َمضَان  ،وفي رواية  :من ترك من ُهن َواحدَة
فَ ُه َو باّلِل كَافر َوال يُقبل منهُ
صرف َوال عدل َوقد حل دَمه َو َماله[حسنه
ٌ
المنذري ]
أخرج أحمد والطبراني وابن خزيمة عَن عَمرو بن مرة ال ُجهَني َرضي هللا
علَيه َوسلم فَقَا َل يَا َرسُول هللا شهدت
عَنهُ قَا َل جَا َء رجل إلَى النبي صلى هللا َ
أَن ال إلَه إال هللا َوأَنك َرسُول هللا َوصليت الخمس َوأديت َزكَاة َمالي َوصمت
علَيه َوسلم من َماتَ على َهذَا كَانَ َم َع النبيين
َر َمضَان فَقَا َل النبي صلى هللا َ
ش َهدَاء َيوم الق َيا َمة َه َكذَا َونصب أصبعيه َما لم يعق َوالديه
َوالصديقين َوال ُّ
[ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
وب رضي هللا عنه أَن أَع َرابيًّا ع ََرضَ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي أَيُّ َ
سفَ ٍر ،فَأ َ َخذَ بخ َ
طام نَاقَته  ،أَو
هللا َ
سل َم َوه َُو في َ
علَيه َو َ
ل َرسُول هللا صَلى ُ
بز َمامهَا ثُم قَالَ :يَا َرسُو َل هللا  ،أَو يَا ُمحَم ُد  ،أَخبرني ب َما يُقَربُني منَ الجَنة،
سل َم ،ثُم نَ َ
ظ َر في
هللا َ
علَيه َو َ
َو َما ُي َباعدُني منَ النار ،قَالَ :فَكَف النب ُّ
ي صَلى ُ
ف قُلتَ  ،قَالَ :فَأَعَادَ ،فَقَا َل
ي  ،قَالَ :كَي َ
أَصحَابه ،ثُم قَالَ :لَقَد ُوفقَ ،أَو لَقَد هُد َ
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هللا ال ت ُشركُ به شَيئ ًاَ ،وت ُقي ُم الصالةَ،
هللا َ
علَيه َو َ
النب ُّ
سل َم :تَعبُ ُد َ
ي صَلى ُ
َوت ُؤتي الزكَاةََ ،وتَص ُل الرح َم ،دَع الناقَةَ
سل َم :إن ت َ َمسكَ ب َما
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية  :فَلَما أَدبَ َر ،قَا َل َرسُو ُل َ
هللا صَلى ُ
أُم َر به َد َخ َل الجَنةَ
سول
أخرج البزار والبيهقي عَن الضحاك بن قيس رضي هللا عنه قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم إن هللا تبَارك َوتَعَالَى يَقُول أَنا خير شريك فَمن
هللا صلى هللا َ
صوا أَعمالكُم فَإن هللا
أشرك معي شَريكا فَ ُه َو لشريكي َيا أَيهَا الناس أَخل ُ
تبَارك َوتَعَالَى ال يقبل من األَع َمال إال َما خلص لَهُ َوال تَقولُوا َهذه هلل وللرحم
س هلل منهَا شَيء َوال تَقولُوا َهذه هلل ولوجوهكم فَإنهَا
فَإنهَا للرحم َولَي َ
س هلل منهَا شَيء [ صححه األلباني في الترغيب ]
لوجوهكم َولَي َ
أخرج مسلم عن طارق األشجعي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم َ :من قَالَ :ال إلَهَ إال هللا َو َكفَ َر ب َما ُيع َب ُد من دُون هللا حَر َم هللا
علَى هللا
سابُهُ َ
َمالَهُ َو َد َمهُ َوح َ
أخرج مسلم عَن عَامر بن سعد قَا َل كَانَ سعد بن أبي َوقاص في بَيته فَجَا َءهُ
ابنه عمر فَلَما َرآهُ سعد قَا َل أعوذ باّلِل من شَر َهذَا الراكب فَنزل فَقَا َل لَهُ:
أنزلت في إبلك وغنمك َوتركت الناس يتنازعون الملك بَينهم فَضرب سعد
علَيه َوسلم َيقُول إن هللا
سول هللا صلى هللا َ
سمعت َر ُ
في صَدره َوقَا َل اسكُت َ
يحب العَبد التقي الغَني ال َخفي
هللا
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه أَن رجال َ
سأ َ َل َرسُو َل هللا صَلى ُ
صمتُ َر َمضَانَ ،
َ
سل َم ،فَقَالَ :أ َ َرأَيتَ إذَا صَليتُ الصلَ َوات ال َمكت ُوبَاتَ ،و ُ
علَيه َو َ
علَى ذَلكَ شَيئ ًا ،أَأَد ُخ ُل الجَنةَ،
َوأَحلَلتُ الحَاللََ ،وحَرمتُ الح ََرا َمَ ،ولَم أَزد َ
علَى ذَلكَ شَيئ ًا
قَالَ :نَ َعم  ،قَالََ :وهللا ال أَزي ُد َ
أخرج مسلم عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه
علَى أَن يُ َوح َد هللاَ ،وإقَام الصالة،
علَى َخمسَ :
ي اإلسال ُم َ
وسلم قال  :بُن َ
َ
َوإيتَاء الزكَاةَ ،وصيَام َر َمضَانَ َ ،والحَج فقَا َل َر ُجلٌ :ال َح ُّج َوصيَا ُم َر َمضَانَ ،
سمعتُهُ من َرسُول هللا صلى هللا عليه
قَالَ :ال ،صيَا ُم َر َمضَانَ َ ،وال َحجَُّ ،كذَا َ
وسلم
وفي رواية :على أَن يُعبَ َد هللاَ ،ويُكفَ َر ب َما دُونَهَُ ،وإقَام الصالةَ ،وإيتَاء
الزكَاةَ ،والحَج إلى البَيتَ ،وصَوم َر َمضَانَ
َ
شهَادَة أَن ال إلَهَ إال هللاَ ،وأن ُمحَمدًا عبده
علَى َخم ٍسَ :
وفي رواية َ :
ورسُولهَ ،وإقَام الصالةَ ،وإيتَاء الزكَاة ،وحج البيتَ ،وصَوم َر َمضَانَ
َ
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سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا
وفي رواية  :قَا َل لَ ُه رجل :أَال تَغ ُزو ،فقَالََ :
علَى َخم ٍس فذكر هذا
عليه وسلم َيقُولُ :إن اإلسال ُم بني َ
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر بن ال َخطاب رضي هللا عنه قَالَ :بَينَ َما نَح ُن
جلوس عن َد َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم ذَاتَ يَو ٍم إذ َ
طلَ َع َر ُج ٌل شَدي ُد
علَيه أَث َ ُر السفَر َوال يَعرفُهُ منا أ َ َح ٌد
س َواد الش َعر ال يُ َرى َ
بَيَاض الثيَاب شَدي ُد َ
س إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَأَسنَ َد ُركبَتَيه إلَى ُركبَتَيه،
حَتى َجلَ َ
َو َو َ
علَى فَخذَيهَ ،وقَالََ :يا ُمحَم ُد أَخبرني عَن اإلسالم ،قَا َل صلى
ض َع كَفيه َ
هللا عليه وسلم  :اإلسال ُم أَن تَش َه َد أَن ال إلَهَ إال هللاَ ،وأَن ُمحَم ًدا َرسُو ُل هللا
صو َم َر َمضَانَ َ ،وت َ ُحج البَيتَ إن است َ َ
طعتَ
ي الزكَاةََ ،وت َ ُ
َوت ُقي َم الصالةََ ،وت ُؤت َ
صدَقتَ فَ َعجبنَا لَهُ ،يَسأَلُهُ َويُصَدقُهُ  ،قَالَ :فَأَخبرني عَن
سبيال قَالََ :
إلَيه َ
اإلي َمان قَالَ :أَن ت ُؤمنَ باهللَ ،و َمالئكَتهَ ،وكُت ُبهَ ،و ُرسُلهَ ،واليَوم اآلخر،
سان قَالَ:
َوت ُؤمنَ بالقَدَر َخيره َوشَره قَالََ :
صدَقتَ قَالَ :فَأَخبرني عَن اإلح َ
أَن تَعبُ َد هللا َكأَنكَ ت َ َراهُ فَإن لَم تَكُن ت َ َراهُ فإنه يَ َراكَ قَالَ :فَأَخبرني عَن الساعَة
ارتهَا قَالَ:
قَالََ :ما ال َمسؤو ُل عَنهَا بأَعلَ َم منَ السائل قَالَ :فَأَخبرني عَن أ َ َم َ
أَن ت َل َد األ َ َمةُ َربتَهَاَ ،وأَن ت َ َرى ال ُحفَاةَ العُ َراةَ رعَا َء الشاء يَت َ َ
اولُونَ في
ط َ
البُنيَان قَالَ :ث ُم ان َ
ق فَلَبث َمليًّا ثُم قَالَ :يَا عُ َم ُر ،أَتَدري َمن السائ ُل ،قُلتُ :
طلَ َ
سولُهُ أَعلَ ُم قَالَ :فَإنهُ جبري ُل أَتَاكُم ُي َعل ُمكُم دينَكُم
هللا َو َر ُ
وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ،وأخرجه أحمد والبزار
والطبراني عن ابن عباس
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال  :بَينَ َما نَح ُن َم َع النبي صلى
علَى َج َم ٍل فَأَنَا َخهُ في ال َمسجد ثُم
هللا عليه وسلم في ال َمسجد إذ َد َخ َل َر ُج ٌل َ
ئ ،فَقَالَ :ابنَ
َ
عقَلَهُ ثُم قَالَ :أ َ ُّيكُم ُمحَمد ،قُلنَاَ :هذَا الر ُج ُل األَب َي ُ
ض ال ُمتك ُ
سائلُكَ
ي صلى هللا عليه وسلم  :قَد أَجَبت ُكَ فَقَا َل إني َ
عَبدال ُمطلب ،فَقَا َل النب ُّ
سل عَما بَدَا لَكَ فَقَالَ:
علَيكَ في ال َمسأَلَة فَال تَجد َ
فَ ُمشَد ٌد َ
علَي في نَفسكَ قَالََ :
سلَكَ إلَى الناس كُلهم ،قَالَ :اللهم نَعَم ،
أَسأَلُكَ ب َربكَ َو َرب َمن قَبلَكَ  :آهلل أَر َ
س في اليَوم َوالليلَة،
ي الصلَ َوات ال َخم َ
قَالَ :أَنشُدُكَ باهلل آهلل أ َ َم َركَ أَن نُصَل َ
صو َم َهذَا الشه َر منَ السنَة،
قَالَ :اللهم نَ َعم قَالَ :أَنشُدُكَ باهلل آهلل أ َ َم َركَ أَن نَ ُ
قَالَ :اللهم نَعَم قَالَ :أَنشُدُكَ باهلل آهلل أ َ َم َركَ أَن تَأ ُخذَ َهذه الص َدقَةَ من أَغنيَائنَا
علَى فُقَ َرائنَا ،قَالَ :اللهم نَعَم قَالَ :آ َمنتُ ب َما جئتَ به َوأَنَا َرسُو ُل
فَتَقس َمهَا َ
سعد بن بَك ٍر
َمن َو َرائي من قَوميَ ،وأَنَا ض َما ُم ب ُن ثَعلَبَةَ أ َ ُخو بَني َ
وفي رواية لمسلم قال أنس  َ :نُهينَا في القرآن أَن نَسأ َل َرسُو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم عَن شَيءٍ فَكَانَ ُيعج ُبنَا أَن َيجي َء الر ُج ُل من أَهل ال َباد َية
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العَاق ُل فَيَسأَلَهُ َونَح ُن نَس َم ُع ،فَجَا َء َر ُج ٌل من أَهل البَاديَة فَقَالَ :يَا ُمحَمدُ ،أَتَانَا
ق الس َما َء،
سولُكَ فَ َز َ
ق قَالَ :فَ َمن َخلَ َ
ص َد َ
سلَكَ قَالََ :
ع َم أَنكَ تَزعُ ُم أَن هللا أَر َ
َر ُ
َب َهذه الجبَا َل
قَالَ :هللا قَالَ :فَ َمن َخلَ َ
ق األ َرضَ  ،قَالَ :هللا قَالَ :فَ َمن نَص َ
ق الس َما َء َو َخلَ َ
َو َجعَ َل فيهَا َما َجعَ َل ،قَالَ :هللا قَالَ :فَبالذي َخلَ َ
ق األ َرضَ
س
سولُكَ أَن َ
سلَكَ  ،قَالَ :نَ َعم  ،قَالََ :و َز َ
ع َم َر ُ
َب الجبَا َل آهلل أَر َ
َونَص َ
علَينَا َخم َ
سلَكَ آهلل أ َ َم َركَ ب َهذَا،
صلَ َوا ٍ
ص َد َ
ت في يَومنَا َولَيلَتنَا قَالََ :
َ
ق ،قَالَ :فَبالذي أَر َ
قَالَ :نَ َعم فذكرمثله في َ
الزكَاةً ورمضان والحج  ،ثُم َولى وقَا َل َوالذي َب َعثَكَ
ي صلى هللا عليه وسلم :
بالحَق ال أَزي ُد َ
علَيهن َوال أَنقُ ُ
ص من ُهن فَقَا َل النب ُّ
ق لَيَد ُخلَن الجَنةَ
ص َد َ
لَئن َ
وفي رواية ألحمد وأبي داود والحاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال
َ :وكَانَ ض َما ٌم َر ُجال أَشعَ َر ذَا َ
يرتَين قَالَ :أَنشُدُكَ باهلل إلَهكَ َوإلَه َمن قَبلَكَ
غد َ
َوإلَه َمن ه َُو كَائ ٌن َبعدَكَ ( قال ذلك في السؤالت كلها )  ،وقال :آهلل أ َ َم َركَ
شيئ ًا َوأَن نَخلَ َع َهذه األ َندَا َد التي كَانَ آبَا ُؤنَا
أَن تَأ ُم َرنَا أَن نَعبُ َدهُ ال نُشركُ به َ
ب َما
يَعبُدُونَ َمعَهُ ،قَالَ :اللهم نعم قالَ :و َ
سأُؤَدي َهذه الفَ َرائضَ َ ،وأَجتَن ُ
ص ،وقال صلى هللا عليه وسلم حينَ َولى :إن
نَهَيتَني عَنهُ ال أَزي ُد َوال أَنقُ ُ
علَى قَومه فَاجت َ َمعُوا
صتَين يَد ُخل الجَنةَ ثُم َخ َر َج حَتى قَد َم َ
صدَق ذُو العَقي َ
ست الالتُ َوال ُعزى قَالُواَ :مه َيا ض َما ُم،
إلَيه فَكَانَ أَو َل َما تَكَل َم به أَن قَالَ :بئ َ
اتق البَ َرصَ َوال ُجذَا َم ،اتق ال ُجنُونَ قَالََ :ويلَكُم ،إن ُه َما َوهللا ما يَضُران َوال
يَنفَعَان ،إن هللا تعالى قَد بَعَ َ
ث َرسُوالَ ،وأَن َز َل كتَابًا استَنقَذَكُم به مما كُنت ُم
فيهَ ،وإني أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا َوح َدهُ ال شَريكَ لَهُ وأشهد أَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ
سى
َو َرسُولُهُ ،وقَد جئتُكُم من عنده ب َما أ َ َم َركُم به َونَهَاكُم عَنهُ ،فَ َوهللا َما أَم َ
اس فَ َما
في ذَلكَ ال َيوم َوفي حَاضره َر ُج ٌل َوال ام َرأَةٌ إال ُمسل ًما َيقُو ُل اب ُن عَب ٍ
سمعنَا ب َوافد قَو ٍم أَف َ
ض َل من ض َمام [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وحسنه
َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
طلحَة رضي هللا عنه قال  :جَا َء َر ُج ٌل إلَى َرسُول
ي صَوته َوال
هللا صلى هللا عليه وسلم من أَهل نَج ٍد ثَائ َر الرأس ،يُس َم ُع دَو ُّ
ُيفقَهُ َما َيقُو ُل حَتى َدنَا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَإذَا ه َُو َيسأ َ ُل
ت في اليَوم
صلَ َوا ٍ
س َ
عَن اإلسالم فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :خم ُ
غي ُر َهن فقَالَ :ال إال أَن ت َ َ
علَي َ
ع فقَا َل َرسُو ُل هللا صلى
طو َ
َوالليلَة فَقَالََ :هل َ
غي ُرهُ قَالَ :ال إال أَن ت َ َ
علَي َ
ع
طو َ
هللا عليه وسلم َ :وصيَا ُم َر َمضَانَ فقَالََ :هل َ
غي ُر َها ،قَالَ :ال إال أَن ت َ َ
علَي َ
ع فَأَدبَ َر َوه َُو
طو َ
َوذَك ََر لَهُ الزكَاةَ فقَالََ :هل َ
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ص منه فقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
يَقُولُ :ال أَزي ُد َ
علَى َهذَا َوال أَنقُ ُ
ق أو دخل الجنة إن صدق
ص َد َ
 :أَفلَ َح إن َ
اس رضي هللا عنهما أن امرأة َسأَلتهُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
عَن نَبيذ الجَر فَقَا َل إن َوف َد عَبد القَيس أَتَوا النبي صلى هللا عليه وسلم
فَقَالََ :من ال َوف ُد أَو َمن القَو ُم قَالُواَ :ربي َعةُ قَالََ :مر َح ًبا بالوفد أو بالقوم َ
غي َر
َخ َزايَا َوال نَدَا َمى َقَالُوا :إنا نَأتيك َوإن بَينَنَا َوبَينَكَ َهذَا الحَي من كُفار ُمض ََر،
وال نَستَطي ُع أَن نَأت َيكَ إال في الشَهر الح ََرام فَ ُمرنَا بأَم ٍر فَص ٍل نُخبر به َمن
َو َرا َءنَا ونَد ُخ ُل به الجَنةَ ،فَأ َ َم َرهُم بأَربَ ٍع َونَهَاهُم عَن أَربَ ٍع ،أ َ َم َرهُم باإلي َمان
باهلل َوح َدهَُ ،وقَالََ :هل تَد ُرونَ َما اإلي َما ُن باهلل قَالُوا :هللا َو َرسُولُهُ أ َعلَ ُم قَالَ:
سو ُل هللاَ ،وإقَا ُم الصالةَ ،وإيتَا ُء الزكَاة،
َ
شهَا َدةُ أَن ال إلَهَ إال هللاَ ،وأَن ُمحَمدًا َر ُ
سا منَ ال َمغنَمَ ،ونَهَاهُم عَن الدُّباء َوالحَنتَم
َوصَو ُم َر َمضَانَ َ ،وأَن ت ُ َؤدُّوا ُخ ُم ً
َوال ُم َزفت والنقير قَا َل شُع َبةَُ :و ُرب َما قَالَ :ال ُمقَيرَ ،وقَالَ :احفَظُو ُه َوأَخب ُروا
به من َو َراءكُم وقَا َل أل َشَج عَبد القَيس :إن فيكَ َخصلَتَين يُحبُّ ُه َما هللا الحل ُم
َواأل َنَاةُ
أخرج الترمذي والحاكم عن عَلي ٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال يُؤم ُن عَب ٌد حَتى يُؤمنَ بأَربَ ٍع شهادة أَن ال إلَهَ إال هللا
سو ُل هللاَ ،ب َعثَني بالحَقَ ،و ُيؤم ُن بال َموت ،ويؤمن بال َبعث َبع َد
َوأَني ُمحَم ٌد َر ُ
ال َموتَ ،ويُؤم ُن بالقَدَر [ قال الترمذي :هذا حديث صحيح ،وصححه الحاكم
واأللباني ]
أخرج أبو داود والنسائي عن الشريد بن سويد رضي هللا عنه قال :قلت:
ق عَنهَا َرقَبَةً
يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،إن أُمي أَوصَت أَن أَعت َ
سودَا ُء نُوبيةٌ أفأعتقها ،قال :ادعها ،فدعوتها،
ُمؤمنَةً َوعندي جَار َيةٌ َ
فجاءت فقال :من ربك ،قالت :هللا ،قال :فمن أنا ،قالت :رسول هللا ،قال:
أعتقها فإنها مؤمنة [ قال األلباني :حسن صحيح]
أخرج مسلم عن العَباس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ق َ
ي باهلل َربًّاَ ،وباإلسالم دينًاَ ،وب ُمحَم ٍد
وسلم  :ذَا َ
طع َم اإلي َمان َمن َرض َ
سوال
َر ُ
سمعتَ
سمعتُ أَبَا أ ُ َما َمةَ ،يَقُولَُ :
أخرج الترمذي عن سُلَيم بن عَام ٍر ،قَالََ :
َّللا َ
علَيه َو َ
ب في حَجة َ
سل َم يَخطُ ُ
الودَاع فَقَالَ :اتقُوا َّللاَ
َرسُو َل َّللا صَلى ُ
َ
َ
َ
صو ُموا شَه َركُمَ ،وأدُّوا َزكَاةَ أم َوالكُمَ ،وأطيعُوا ذَا
َربكُمَ ،و َ
سكُمَ ،و ُ
صلُّوا َخم َ
سمعتَ من َرسُول
أَمركُم تَد ُخلُوا جَنةَ َربكُم  ،قَالَ :فَقُلتُ أل َبي أ ُ َما َمةَُ :منذُ كَم َ
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سنَةً [
َّللا َ
سمعتُهُ َوأَنَا اب ُن ثَالثينَ َ
سل َم َهذَا الحَديث ،قَا َلَ :
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
قال الترمذيَ :هذَا حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح ]
يث َح َ
أخرج أبو داود عن عَبد هللا بن ُمعَاويَةَ الغَاضري رضي هللا عنه قال :قال
طع َم َ
ث َمن فَعَلَ ُهن فَقَد َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ثَال ٌ
طع َم اإلي َمان،
طى َزكَاةَ َماله َ
عبَ َد هللا َوح َد ُه ،وعلم أنه ال إله إال هللاَ ،وأَع َ
طيبَةً بهَا
َمن َ
علَيه كُل ع ٍَام ولم يعط الهَر َمةَ َوال الدرنَةَ َوال ال َمريضَةَ َوال
نَفسُهُ َراف َدةً َ
الش َر َ
سط أَم َوالكُم ،فَإن هللا لَم َيسأَلكُم َخي َر ُهَ ،ولَم
ط اللئي َمةََ ،ولَكن من َو َ
يَأ ُمركُم بشَره [ صححه األلباني ]
أخرج النسائي عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه قال  :قُلتُ  :يَا نَبي هللا
ي
َما أَتَيت ُكَ حَتى َحلَفتُ أَكث َ َر من َ
عدَدهن ـ أل َصَابع يَدَيه ـ أَن ال آتيَكَ َوال آت َ
دينَكَ َوإني كُنتُ ام َر ًءا ال أَعق ُل شَيئ ًا إال َما عَل َمني هللا َو َرسُولُهَُ ،وإني سأَلت ُكَ
لوجه هللا :ب َم َب َعثَكَ هللا إلينا ،قَالَ :باإلسالم قالَ :و َما آ َياتُ اإلسالم ،قَالَ :أَن
َ
َ
مسلم على
ي الزكَاةَ ،ك ُل
ٍ
تَقُو َل أسلَمتُ َوجهي ّلِل َوت َ َخليتُ َوت ُقي َم الصالةَ َوت ُؤت َ
مسلم محر ٌم أخوان نصيران ،ال يقبل من مشرك بعدما أسلم عمل أويفارق
ٍ
المشركين إلى المسلمين [ صححه الحاكم والذهبي وحسنه األلباني]
علَيه
َّللا َ
أخرج البخاري عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم َمن صَلى صَالتَنَا َواستَق َب َل قبلَتَنَا َوأ َ َك َل ذَبي َحتَنَا فَذَلكَ ال ُمسل ُم الذي لَهُ
َو َ
َّللا في ذمته
ذمةُ َّللا َوذمةُ َرسُوله فَال ت ُخف ُروا َ
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :إنكم لتعملون أعماال هي أدق
في أعي نكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
من الموبقات
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال :قال
سيئَت ُكَ
سا َءتكَ َ
سنَت ُكَ َو َ
سرتكَ َح َ
رجل :يا َرسُو َل هللاَ ،ما اإلي َما ُن ،قَالَ :إذَا َ
فَأَنتَ ُمؤم ٌن [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اإليمان بضع وسبعون شعبة َأَف َ
ضلُهَا قَو ُل ال إلَهَ إال
هللا َوأَدنَا َها إ َما َ
طةُ األ َذَى عَن الطريق والحياء شعبة من اإليمان
أخرج أحمد والحاكم وأبو يعلي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال
علَيهن ،ال يَجعَ ُل هللا َمن لَهُ
ف َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ثَالث أَحل ُ
سه َم لَهُ ،وأَس ُه ُم اإلسالم الثَالثَةُ :الصالةُ َوالصو ُم
سه ُم اإلسالم َك َمن ال َ
َ
َوالزكَاةَُ ،وال يَت َ َولى هللا عَبدًا في الدُّنيَا فَيُ َوليه َ
ب
غي َرهُ يَو َم القيَا َمة َوال يُح ُّ
علَيهَا َرجَوتُ أَن ال آث َ َم ال َيست ُ ُر
َر ُج ٌل قَو ًما إال َج َعلَه َم َع ُهم َوالراب َعةُ لَو َحلَفتُ َ
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ست َ َرهُ يَو َم القيَا َمة [ صححه الحاكم  ،وجوده
هللا عَبدًا في الدُّنيَا إال َ
المنذري،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الترمذي والنسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
سانه َويَده،
سل َم ال ُمسل ُمونَ من ل َ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال ُمسل ُم َمن َ
علَى د َمائهم َوأَم َوالهم [ قال الترمذي :حسن
اس َ
َوال ُمؤم ُن َمن أَمنَهُ الن ُ
صحيح ]
سول هللا
أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار عن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم ال ُمؤمن من أَمنه الناس َوال ُمسلم من سلم ال ُمسل ُمونَ
صلى هللا َ
سانه َويَده َوال ُمهَاجر من هجر السوء َوالذي نَفسي بيَده ال يدخل الجنة
من ل َ
عبد ال يَأ َمن جَاره بوائقه [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
ي اإلسالم َخي ٌر قَالَ :ت ُطع ُم
أَن َر ُجال َ
سأ َ َل النبي صلى هللا عليه وسلم  :أ َ ُّ
علَى َمن ع ََرفتَ َو َمن لَم تَعرف
الط َعا َمَ ،وتَق َرأ ُ السال َم َ
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال  :سُئ َل رسول هللا صلى هللا
ض اإلي َمان
سة قال :تلك َمح ُ
عليه وسلم عَن ال َوس َو َ
َ
اس من أصحَاب النبي
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَا َل جَا َء نَ ٌ
سأَلُوهُ إنا نَج ُد في أَنفُسنَا َما يَتَعَا َ
ظ ُم أ َ َح ُدنَا أَن يَتَكَل َم
َّللا َ
سل َم فَ َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
به قَا َل َوقَد َوجَدت ُ ُمو ُه قَالُوا نَ َعم قَا َل ذَاكَ صَري ُح اإلي َمان
أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :جَا َء َر ُج ٌل إلَى النبي
ض
َّللا َ
سل َم فَقَا َل يَا َرسُو َل َّللا إن أ َ َح َدنَا يَج ُد في نَفسه ـ يُعَر ُ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َب إلَيه من أن يَتَكَل َم به فقَا َل صلى هللا عليه
بالشيء ـ ألن يَكُونَ ُح َم َمة أح ُّ
سة [
َّللا أَكبَ ُر الحَم ُد ّلِل الذي َرد كَي َدهُ إلَى ال َوس َو َ
َّللا أَكبَ ُر ُ
َّللا أَكبَ ُر ُ
وسلم ُ :
صححه األلباني]
علَى َرسُول هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :لَما نَ َزلَت َ
اوات َو َما في األَرض َوإن ت ُبدُوا َما
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم {ّلِل َما في الس َم َ
صَلى ُ
َ
َ
ب َمن يَشَا ُء
هللا فيَغف ُر ل َمن يَشَا ُء َويُعَذ ُ
في أَنفُسكُم أو ت ُخفُوهُ يُحَاسبكُم به ُ
علَى أَصحَاب َرسُول هللا صَلى
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر} ،قَالَ :فَاشتَد ذَلكَ َ
هللا َ
َو ُ
الركَب،
سل َم ثُم َب َركُوا َ
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَأَتَوا َر ُ
علَيه َو َ
علَى ُّ
سو َل هللا صَلى ُ
ُ
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فَقَالُوا :أَي َرسُو َل هللا ،كُلفنَا منَ األ َع َمال َما نُطيقُ ،الصالةَ َوالصيَا َم َوالجهَا َد
هللا
َوالص َدقَةََ ،وقَد اُنزلَت َ
علَيكَ َهذه اآل َيةُ َوال نُطيقُهَا ،قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سمعنَا
َ
سل َم :أَت ُريدُونَ أَن تَقُولُوا َك َما قَا َل أَه ُل الكتَابَين من قَبلكُم َ
علَيه َو َ
سمعنَا َوأ َ َ
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر  ،قَالُوا:
َو َ
عصَينَا ،بَل قُولُواَ :
سمعنَا َوأ َ َ
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر ،فَلَما اقت َ َرأ َ َها القَو ُم ،وذَلت بهَا
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
هللا في إثر َها{ :آ َمنَ الرسُو ُل ب َما أنز َل إليه من َربه
أَلسنت ُ ُهم ،فأن َز َل ُ
سله
سله ال نُفَر ُ
ق َبينَ أ َ َح ٍد من ُر ُ
َوال ُمؤمنُونَ كُ ٌّل آ َمنَ باهلل َو َمالئكَته َوكُت ُبه َو ُر ُ
سمعنَا َوأ َ َ
س َخهَا
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر} ،فَلَما فَعَلُوا ذَلكَ نَ َ
َوقَالُوا َ
سبَت
سا إال ُوسعَهَا لَهَا َما َك َ
هللا نَف ً
هللا عَز َوجَل{ :ال يُكَل ُ
ف ُ
هللا تَعَالَى ،فَأ َن َز َل ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
{ربنَا َوال
م
ع
ن
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ل
ا
ق
ا}
ن
أ
ط
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أ
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َ
َ
َ
{ربنَا َوال
علَينَا إص ًرا َك َما َح َملتَهُ َ
تَحمل َ
علَى الذينَ من قَبلنَا} قَالَ :نَعَم َ
تُحَملنَا َما ال َ
ف عَنا َواغفر لَنَا َوارحَمنَا أَنتَ
{واع ُ
طاقَةَ لَنَا به} قَالَ :نَ َعم َ
علَى القَوم الكَافرينَ } قَالَ :نَعَم
صرنَا َ
َموالنَا فَان ُ
ي
سةَ ال ُّ
أخرج مسلم عَن أَبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل عَم ُرو ب ُن عَب َ
سلَم ُّ
علَى ضَاللَةٍَ ،وأَن ُهم
اس َ
رضي هللا عنه :كُنتُ َوأَنَا في الجَاهلية أ َظُنُّ أَن الن َ
ارا،
لَيسُوا َ
علَى شَيءٍ َوهُم يَعبُدُونَ األ َوثَانَ  ،فَ َ
سمعتُ ب َر ُج ٍل ب َمكةَ يُخب ُر أَخبَ ً
سل َم
هللا َ
علَى َراحلَتي ،فَقَدمتُ َ
فَقَ َعدتُ َ
علَيه َو َ
علَيه ،فَإذَا َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
علَيه ب َمكةَ ،فَقُلتُ لَهَُ :ما
علَيه قَو ُمهُ ،فَتَلَطفتُ حَتى َد َخلتُ َ
ُمستَخفيًا ُج َر َءا ُء َ
هللا  ،فَقُلتُ َ :وبأَي شَيءٍ
ي ،قَالَ :أَر َ
ي  ،فَقُلتُ َ :و َما نَب ٌّ
أَنتَ  ،قَالَ :أَنَا نَب ٌّ
سلَني ُ
هللا ال يُش َركُ
سلَكَ  ،قَالَ :أَر َ
أَر َ
سلَني بصلَة األَرحَامَ ،وكَسر األ َوثَانَ ،وأَن يُ َوح َد ُ
علَى َهذَا ،قَالَُ :ح ٌّرَ ،وعَب ٌد  ،قَالََ :و َمعَهُ يَو َمئ ٍذ
به شَي ٌء  ،قُلتُ لَهُ :فَ َمن َمعَكَ َ
أ َ ُبو َبك ٍرَ ،وبال ٌل ممن آ َمنَ به ،فَقُلتُ  :إني ُمتب ُعكَ  ،قَالَ :إنكَ ال تَستَطي ُع ذَلكَ
سمعتَ
يَو َمكَ َهذَا ،أَال ت َ َرى حَالي َوحَا َل الناسَ ،ولَكن ارجع إلَى أَهلكَ فَإذَا َ
بي قَد َ
علَيه
هللا َ
ظهَرتُ فَأتني  ،قَالَ :فَذَ َهبتُ إلَى أَهلي َوقَد َم َرسُو ُل هللا صَلى ُ
اس حينَ
َو َ
ارَ ،وأَسأ َ ُل الن َ
سل َم ال َمدينَةََ ،وكُنتُ في أ َهلي فَ َجعَلتُ أَت َ َخب ُر األ َخبَ َ
ب من أَهل ال َمدينَةَ ،فَقُلتُ َ :ما
قَد َم ال َمدينَةَ ،حَتى قَد َم َ
علَي نَفَ ٌر من أَهل يَثر َ
اس إلَيه س َراعٌ َوقَد أ َ َرا َد قَو ُمهُ
فَ َع َل َهذَا الر ُج ُل الذي قَد َم ال َمدينَةَ ،فَقَالُوا :الن ُ
علَيه ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا
قَتلَهُ فَلَم يَستَطيعُوا ذَلكَ  ،فَقَدمتُ ال َمدينَةَ فَ َد َخلتُ َ
أَتَعرفُني ،قَالَ :نَعَم ،أَنتَ الذي لَقيتَني ب َمكةَ ، ،قَالَ :فَقُلتُ  :بَلَى ،فَقُلتُ  :يَا
هللا َوأَج َهلُهُ ،أَخبرني عَن الصالة ،قَالَ :صَل
نَبي هللا أَخبرني عَما عَل َمكَ ُ
س حَتى تَرتَف َع ،فَإنهَا
صَالةَ الصُّبح ،ثُم أَقصر عَن الصالة حَتى تَطلُ َع الشم ُ
تَطلُ ُع حينَ تَطلُ ُع َبينَ قَرنَي شَي َ
انَ ،وحينَئ ٍذ َيس ُج ُد لَهَا الكُفا ُر ،ثُم صَل فَإن
ط ٍ
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الرمح ،ثُم أَقصر عَن الصالة،
ُورةٌ حَتى يَستَقل الظ ُّل ب ُّ
الصالةَ َمش ُهو َدةٌ َمحض َ
فَإنها حينَئ ٍذ ت ُس َج ُر َجهَن ُم ،فَإذَا أَق َب َل الفَي ُء فَصَل ،فَإن الصالةَ َمش ُهو َدةٌ
س،
ي العَص َر ،ثُم أَقصر عَن الصالة حَتى تَغ ُر َ
ب الشم ُ
َمحض َ
ُورةٌ حَتى تُصَل َ
ب بَينَ قَرنَي شَي َ
انَ ،وحينَئ ٍذ يَس ُج ُد لَهَا الكُفا ُر قَالَ :فَقُلتُ  :يَا نَبي
فَإنهَا تَغ ُر ُ
ط ٍ
ض،
ب َوضُو َء ُه فَيَت َ َمض َم ُ
هللا فَال ُوضُو َء حَدثني عَنهُ ،قَالََ :ما منكُم َر ُج ٌل يُقَر ُ
طايَا َوجههَ ،وفيه َو َخيَاشيمه ،ثُم إذَا َ
ق فَيَنتَث ُر إال َخرت َخ َ
س َل
َويَستَنش ُ
غ َ
هللا ،إال َخرت َخ َ
طا َيا َوجهه من أَط َراف لح َيته َم َع ال َماء ،ثُم
َوج َههُ َك َما أ َ َم َر ُه ُ
يَغس ُل يَدَيه إلَى المرفَقَين ،إال َخرت َخ َ
طايَا يَدَيه من أَنَامله َم َع ال َماء ،ثُم
سهُ ،إال َخرت َخ َ
طايَا َرأسه من أَط َراف شَعره َم َع ال َماء ،ثُم يَغس ُل
س ُح َرأ َ
يَم َ
قَ َد َميه إلَى الكَعبَين ،إال َخرت َخ َ
طايَا رجلَيه من أَنَامله َم َع ال َماء ،فَإن ه َُو قَا َم
علَيه َو َمج َدهُ بالذي ه َُو لَهُ أَهلٌَ ،وفَر َ
غ قَلبَهُ ّلِل ،إال
هللا َوأَثنَى َ
فَصَلى ،فَحَم َد َ
ف من َخطيئ َته َكهَيئ َته َيو َم َولَدَتهُ أ ُ ُّمهُ فَحَد َ
سةَ ب َهذَا
ث عَم ُرو ب ُن َ
ع َب َ
انص ََر َ
سل َم ،فَقَا َل لَهُ أَبُو
هللا َ
علَيه َو َ
الحَديث أَبَا أ ُ َما َمةَ صَاح َ
ب َرسُول هللا صَلى ُ
سةَ ،انظُر َما تَقُو ُل في َمقَ ٍام َواح ٍد يُع َ
طى َهذَا الر ُج ُل
أ ُ َما َمةَ :يَا عَم َرو بنَ َ
عبَ َ
ب أَجَلي،
 ،فَقَا َل عَم ٌرو :يَا أَبَا أ ُ َما َمةَ ،لَقَد كَب َرت سنيَ ،و َرق عَظميَ ،واقت َ َر َ
علَى َرسُول هللا ،لَو لَم أَس َمعهُ من
علَى هللا َوال َ
ب َ
َو َما بي حَاجَةٌ أَن أَكذ َ
سب َع
هللا َ
سل َم إال َمرةً ،أَو َمرتَين ،أَو ثَالثًا حَتى عَد َ
علَيه َو َ
َر ُ
سول هللا صَلى ُ
سمعتُهُ أَكث َ َر من ذَلكَ
َمراتٍَ ،ما حَدثتُ به أَبَدًاَ ،ولَكني َ
سةَ رضي هللا عنه قال:
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن عَم ُرو ب ُن عَب َ
علَى َهذَا األ َمر ،قَالَُ :ح ٌّر َوعَب ٌد قُلتُ َ :ما
قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللاَ ،من معَكَ َ
يب الكَالم َوإطعَا ُم الطعَام قُلتُ َ :ما اإلي َما ُن ،قَالَ :الصب ُر
اإلسال ُم ،قَالَ :ط ُ
ي اإلسالم أَف َ
سانه َو َيده
سل َم ال ُمسل ُمونَ من ل َ
ض ُل ،قَالََ :من َ
َوالس َماحَةُ قُلتُ  :أ َ ُّ
ي الصالة أَف َ
ي اإلي َمان أَف َ
ض ُل ،قَالَ:
ض ُل  ،قَالَُ :خلُ ٌ
ق َح َ
س ٌن قُلتُ  :أ َ ُّ
قُلتُ  :أ َ ُّ
ي الهج َرة أَف َ
ض ُل ،قَالَ :أَن تَه ُج َر َما كَرهَ َربُّكَ [ صححه
طُو ُل القُنُوت قُلتُ  :أ َ ُّ
العراقي في اإلحياء  ،وصححه األلباني في الصحيحة بشواهده ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
علَى الفط َرة ثم يقول اقرؤوا
صلى هللا عليه وسلم َ :ما من َمولُو ٍد إال ُيولَ ُد َ
{فط َرتَ هللا التي فَ َ
سانه
اس َ
أويُنَص َرانه أَو يُ َمج َ
علَيهَا} فَأَبَ َواهُ يُهَودَانه َ
ط َر الن َ
سونَ فيهَا من جَدعَا َء
َك َما ت ُنت َ ُج البَهي َمةُ بَهي َمةً جَمعَا َء َهل ت ُح ُّ
وفي روايةَ :ك َما تَنت ُجونَ اإلب َل فَهَل تَجدُونَ فيهَا جَدعَا َء حَتى تَكُونُوا أَنت ُم
يرا قَالَ :هللا أَعلَ ُم ب َما
تَج َدعُونَهَا قَالُوا :يَا َرسُو َل هللا أَفَ َرأَيتَ َمن يَ ُموتُ صَغ ً
كَانُوا عَاملينَ
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :ال يَزني الزاني
ق َوه َُو ُمؤمنٌ ،وال
ق السارق حينَ َيسر ُ
حينَ َيزني َوه َُو ُمؤمنٌَ ،وال َيسر ُ
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال :وكان أبو هريرة يلحق :وال
ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
علَيه
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َزنَى الر ُج ُل َخ َر َج منهُ اإلي َما ُن وكَانَ َ
كَال ُّ
ظلة فَإذَا أقلع َر َج َع إلَيه اإلي َما ُن [ صححه الحاكم والمناوي والعراقي
وابن حجر  ،واأللباني في الترغيب]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سيَ ُعو ُد غريبا َك َما بَ َدأ َ طُوبَى للغُ َربَاء
عليه وسلم :بَ َدأ َ اإلسال ُم غريبا َو َ
أخرج الطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
ق في
عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن اإليمانَ ليخل ُ
الثوب ،فاسألوا هللا أن يجد َد اإليمانَ في قلوبكُم [
ق
جوف أحدكم ،كما يخل ُ
ُ
قال الهيثمي :إسناده حسن  ،وقال الحاكم :رواته مصريون ثقات ووافقه
الذهبي  ،وحسنه المناوي والعراقي]
سمعَانَ رضي هللا عنه قال:
أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن النواس بن َ
ب َمثَال ص َرا ً
طا ُمستَقي ًما
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا ض ََر َ
علَى األ َب َواب سُت ُو ٌر ،
اب ُمفَتحَةٌ  ،و َ
و َ
علَى َكنَفَي الص َراط سو َران لَهَا أَب َو ٌ
{وهللا يَدعُو إلَى دَار السالم
َاع يَدعُو َ
َاع يَدعُو فَوقَهُ َ
علَى َرأس الص َراط َود ٍ
َود ٍ
َ
علَى َكنَفَي الص َراط
اب التي َ
يم} َواألب َو ُ
َويَهدي َمن يَشَا ُء إلَى ص َراطٍ ُمستَق ٍ
ُحدُو ُد هللا فَال يَقَ ُع أ َ َح ٌد في ُحدُود هللا حَتى يكشف الست ُر َوالذي يَدعُو من
فَوقه َواعظُ َربه [ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وصححه الحاكم وأقره
الذهبي  ،وقال األلباني :صحيح لغيره]
أخرج أحمد والترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن الحارث
األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :بعث
ت فلما َ
بعث هللا عيسى
هللا يَحيَى بنَ َزكَريا إلى بني إسرائيل ب َخمس كَل َما ٍ
قا َل هللا تعالى :يا عيسى قل ليحيى بن زكريا إما أن يبلغ ما أرسلت به إلي
صار إلى بني إسرائي َل
بني إسرائيلَ ،وإما أن تبلغهم فخر َج يحيى حتى
َ
فقال :إن هللا يأ ُم ُركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،ومث ُل ذلك كمثل رج ٍل
وكفر نعمتَهُ ووالى غيره ،وإن
ق
ق رجال وأحسنَ إليه وأعطاه ،فانطل َ
أعت َ
َ
العدو فأرادوا
هللا يأم ُركُم أن تقيموا الصالة ،ومث ُل ذلك كمثل رج ٍل
أسرهُ
ُ
َ
قتلَه فقال :ال تقتلوني فإن لي كنزا وأنا أفدي نفسي فأعطاهم كنزه ،ونجى
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بنفسه ،وإن هللا يأم ُركم أن تصدقوا ومث ُل ذلك كمثل رج ٍل مشى إلى عدوه
وقد أخذَ للقتال جنةً فال يبالي من حيث أتى وإن هللا يأمركم أن تقرؤوا
الكتاب ومثل ذلك كمثل قوم في حصنهم صار إليهم عدوهم وقد أعدوا في
كل ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عدوهم من ناحية من
نواحي الحصن إال وبين يديهم من يدرؤهم عن الحصن فذلك مثل من يقرأ
القرآن ال يزال في أحصن حصن [قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح
غريب ،وقال الحاكم :الحديث على شرط األئمة صحيح محفوظ]
سى رضي هللا عنه قال :قَا َم فينَا َرسُو ُل هللا صلى
أخرج مسلم عن أبي ُمو َ
ت فَقَالَ :إن هللا ال يَنَا ُم َوال يَنبَغي لَهُ أَن يَنَا َم
هللا عليه وسلم ب َخمس كَل َما ٍ
ض القس َ
ع َم ُل النهَار
ع َمل النهَار َو َ
ع َم ُل الليل قَب َل َ
ط َويَرفَ ُعهُ يُرفَ ُع إلَيه َ
يَخف ُ
شفَهُ أل َح َرقَت سُبُحَاتُ
ع َمل الليل حجَابُهُ النُّو ُر وفي رواية :النا ُر لَو َك َ
قَب َل َ
ص ُر ُه من َخلقه
َوجهه َما انتَهَى إلَيه َب َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالََ :
سمعتُ النبي صَلى ُ
سل َم ،قَب َل َوفَاته بثَالثٍ ،يَقُولُ :ال يَ ُموتَن أ َ َح ُدكُم إال َوه َُو يُحس ُن باهلل الظن
َو َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قَا َل رسول هللا
ست أَو حَدثَت به
َاو َز أل ُمتي عَما َوس َو َ
َّللا تَج َ
صلى هللا عليه وسلم :إن َ
سهَا َما لَم تَع َمل به أَو ت َتكَلم
أَنفُ َ
أخرج البغوي في شرح السنة  ،وابن أبي عاصم في السنة عَن عَبد َّللا بن
سل َم :ال يُؤم ُن
هللا َ
علَيه َو َ
عَم ٍرو ،رضي هللا عنهما قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي في األربعينَ :هذَا
أ َ َح ُدكُم حَتى يَكُونَ َه َواهُ تَبَ ًعا ل َما جئتُ به [ قَا َل الن َوو ُّ
حَد ٌ
يث صَحي ٌح َر َوينَاهُ في كتاب الحجة بإسنَاد صَحيح  ،وضعفه ابن رجب
في جامع العلوم والحكم  ،وضعفه األلباني في ظالل الجنة]
ي صَلى
أخرج الترمذي َعَن عمرانَ بن ُح ٍ
صين رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل النب ُّ
سبعَةً :ستًّا
َّللا َ
سل َم ألبي :يَا ُحصَين كم تعبد اليَوم إلَ ًها ،قَا َل أَبيَ :
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
في األرض وواحدا ً في السماء قَالَ :فأيُّ ُهم تَعُ ُّد ل َرغبَتكَ َو َرهبَتكَ  ،قَالَ :الذي
في الس َماء قَالَ :يَا ُحصَي ُن أ َ َما إنكَ لَو أَسلَمتَ عَلمت ُكَ كَل َمتَين تَنفَعَانكَ قَالَ:
فَلَما أَسلَ َم ُحصي ٌن قَالََ :يا رسو َل هللا علمني الكلمتين اللتين َوعَدتني فَقَالَ:
قل الل ُهم أَلهمني ُرشدي َوأَعذني من شَر نَفسي [ قال الترمذي :حديث حسن
 ،وضعفه األلباني]
أخرج أحمد عَن أبي ثَعلَبَة ال ُخشَني َرضي هللا عَنهُ قَا َل قلت يَا َرسُول هللا
أَخبرني َما يحل لي َويحرم عَلي  ،قَا َل البر َما سكنت إلَيه النفس َواط َمأَن
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إلَيه القلب َواإلثم َما لم تسكن إلَيه النفس َولم يطمئن إلَيه القلب َوإن أَفتَاك
المفت ُون [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]

باب  :الخوف من الشرك
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من مات وهو يدعو من دون هللا ندا دخل النار
أخرج أحمد وابن خزيمة والبغوي في شرح السنة عن محمود بن لبيد
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن أخوف ما أخاف
عليكم الشرك األصغر ،قالوا وما الشرك األصغر يا رسول هللا  ،قال الرياء
يقول هللا عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزا ًء [ جوده المنذري ،وحسنه ابن
حجر في بلوغ المرام  ،وصححه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة]
سأَلت َرسُول هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم أَي الذنب أعظم عند هللا قَا َل أَن تج َعل هلل ندا َوه َُو
صلى هللا َ
خلقك قلت إن ذَلك لعَظيم ثم أَي قَا َل أَن تقتل ولدك َم َخافَة أَن يطعم َمعَك قلت
ثم أَي قَا َل أَن ت َُزاني حَليلَة جَارك

باب  :فضل اإليمان والتوحيد
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا،
ي األَع َمال أَف َ
ي
ض ُل ،قَالَ :اإلي َما ُن باهلل َوالجهَا ُد في َ
سبيله قَالَ :قُلتُ  :أ َ ُّ
أ َ ُّ
الرقَاب أَف َ
ض ُل ،قَالَ :أَنفَسُهَا عن َد أَهلهَا َوأَكث َ ُر َها ث َ َمنًا قَالَ :قُلتُ  :فَإن لَم أَفعَل،
ق قَالَ :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،أ َ َرأَيتَ إن َ
ضعُفتُ
قَالَ :ت ُعي ُن صَانعًا أَو تَصنَ ُع أل َخ َر َ
علَى نَفسكَ
ص َدقَةٌ منكَ َ
ُف شَركَ عَن الناس فَإنهَا َ
عَن َبعض ال َع َمل ،قَالَ :تَك ُّ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صَلى
ي العَ َمل أَف َ
ض ُل ،فَقَالَ :إي َما ٌن باّلِل َو َرسُوله قيلَ :ثُم
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم سُئلَ :أ َ ُّ
ُ
سبيل َّللا قيلَ :ثُم َماذَا ،قَالََ :ح ٌّج َمب ُرو ٌر
َماذَا ،قَالَ :الجهَا ُد في َ
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا ت َ َعالَىَ :يا ابنَ آ َد َم إنكَ َما َدعَوتَني َو َرجَوتَني َ
علَى
غفَرتُ لَكَ َ
َو َ
سل َم :قَا َل ُ
عنَانَ الس َماء ثُم
َما كَانَ منكَ َوال أُبَالي يَا ابنَ آد َم إنك لَو بَلَغَت ذُنُوبُكَ َ
استَغفَرتَني َ
غفَرتُ لَكَ َوال أُبَالي يَا ابنَ آ َد َم إنكَ لَو لَقيتَني بقُ َراب األَرض
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َخ َ
فرة [قال الترمذي:
طايَا ثُم لَقيتَني ال ت ُشركُ بي شَيئ ًا أل َتَيت ُكَ بقُ َرابهَا مغ َ
حديث حسن  ،وصححه األلباني في الصحيحة ،وقال في الترغيب :حسن
لغيره ]
أخرج أحمد والبخاري في األدب المفرد عن عبد هللا بن عمر رضي هللا
عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن نبي هللا نوحا لما
حضرته الوفاة قال البنه :إني قاص عليك الوصية  ،آمرك باثنتين وأنهاك
عن اثنتين آمرك بـ ال إله إال هللا فإن السموات السبع واألرضين السبع لو
وضعت في كفة ووضعت ال إله إال هللا في كفة رجحت بهن ال إله إال هللا
ولو أن السموات السبع واألرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ال إله
إال هللا  ،وسبحان هللا وبحمده فإنها صالة كل شيء وبها يرزق الخلق ،
وأنهاك عن الشرك والكبر [ صححه األلباني في الصحيحة وفي األدب
المفرد ]
َّللا عَن ُه َما قال :بَعَثَنَا َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن أ ُ َ
سا َمةَ بن َزي ٍد َرض َ
ي ُ
سل َم إلَى ال ُح َرقَة ،فَصَبحنَا القَو َم فَه ََزمنَاهُمَ ،ولَحقتُ أَنَا
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َو َر ُج ٌل منَ األنصَار َر ُجال من ُهم ،فلَما َ
َّللا فكَف
غشينَاهُ ،قَالَ :الَ إلَهَ إال ُ
ي فَ َ
علَيه
هللا َ
طعَنتُهُ ب ُرمحي حَتى قَتَلتُهُ ،فَلَما قَدمنَا بَلَ َغ النبي صَلى ُ
األَنصَار ُّ
َّللا قُلتُ  :كَانَ ُمت َ َعوذًا،
سل َم ،فَقَالََ :يا أ ُ َ
َو َ
سا َمةُ ،أَقَتَلتَهُ َبع َد َما قَا َل الَ إلَهَ إال ُ
فَ َما َزا َل يُكَر ُر َها ،حَتى ت َ َمنيتُ أَني لَم أَكُن أَسلَمتُ قَب َل ذَلكَ اليَوم
هللا َوقَتَلتَهُ ،قَالَ :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،إن َما
وفي رواية لمسلم  :أَقَا َل ال إلَهَ إال ُ
شقَقتَ عَن قَلبه َحتى تَعلَ َم أَقَالَهَا أَم ال،
قَالَهَا َخوفًا منَ السالح ،قَالَ :أَفَال َ
هللا
أخرج مسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه أن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم َب َع َ
ث َبعثًا منَ ال ُمسلمينَ إلَى قَو ٍم منَ ال ُمشركينَ َ ،وإن ُه ُم التَقَوا
َ
علَيه َو َ
ص َد
فَكَانَ َر ُج ٌل منَ ال ُمشركينَ إذَا شَا َء أَن يَقص َد إلَى َر ُج ٍل منَ ال ُمسلمينَ قَ َ
سا َمةُ
ص َد َ
غفلَتَهُ ،قَالََ :وكُنا نُحَد ُ
لَهُ فَقَتَلَهَُ ،وإن َر ُجال منَ ال ُمسلمينَ قَ َ
ث أَنهُ أ ُ َ
هللا فَقَتَلَهُ ،فَجَا َء البَشي ُر إلَى
ب ُن َزيدٍ ،فَلَما َرفَ َع َ
علَيه السي َ
ف قَالَ :ال إلَهَ إال ُ
ف
هللا َ
سل َم فَ َ
علَيه َو َ
سأَلَهُ فَأَخبَ َرهُ ،حَتى أَخبَ َرهُ َخبَ َر الر ُجل كَي َ
النبي صَلى ُ
سو َل هللا ،أَو َج َع في ال ُمسلمينَ ،
َ
سأَلَهُ فَقَالَ :ل َم قَتَلتَهُ ،قَالََ :يا َر ُ
صنَ َع ،فَ َدعَا ُه فَ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ف قالَ:
سمى لَهُ نَفَ ًراَ ،وإني َح َملتُ َ
َوقت َ َل فالنًا َوفالنًاَ ،و َ
علَيه ،فلَما َرأى السي َ
سل َم :أَقَتَلتَهُ ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
هللا ،قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ال إلَهَ إال ُ
هللا إذَا جَا َءت يَو َم القيَا َمة ،قَالَ :يَا َرسُو َل هللا،
فَكَي َ
ف تَصنَ ُع بال إلَهَ إال ُ
هللا إذَا جَا َءت يَو َم القيَا َمة ،قَالَ:
استَغفر لي ،قَالََ :وكَي َ
ف تَصنَ ُع بال إلَهَ إال ُ
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هللا إذَا جَا َءت يَو َم
فَ َجعَ َل ال يَزي ُدهُ َ
علَى أ َن يَقُولَ :كَي َ
ف تَصنَ ُع بال إلَهَ إال ُ
الق َيا َمة
أخرج البخاري عن عُبَا َدةَ بن الصامت رضي هللا عنه قال  :قا َل رسو ُل هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :من شَه َد أَن ال إلَهَ إال هللا َوح َدهُ ال شَريكَ لَهَُ ،وأَن
سولُهُ َوكَل َمتُهُ أَلقَا َها إلَى َمريَ َم
سى عَب ُد هللا َو َر ُ
سولُهَُ ،وأَن عي َ
ُمحَمدًا عَب ُد ُه َو َر ُ
علَى َما كَانَ
ح منهَُ ،والجَنة َحقٌَّ ،والنار َحقٌّ ،أَد َخلَهُ هللا تعالى الجَنةَ َ
َو ُرو ٌ
منَ ال َع َمل
وفي رواية للبخاري ومسلم :أدخلَه هللا من أَب َواب الجَنة الث َمانيَة أَيُّهَا شَاء
وفي رواية لمسلم  :من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا حرم
هللا عليه النار
أخرج أحمد والطبراني عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
سول هللا َوكَيف نجدد إي َماننَا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم جددوا إي َمانكُم  ،قيل َيا َر ُ
قَا َل أَكث ُروا من قَول ال إلَه إال هللا [ حسنه المنذري  ،وضعفه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أبو يعلى عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
شهَادَة أَن ال إلَه إال هللا قبل أَن يُحَال بَينكُم َوبَينهَا [
علَيه َوسلم أَكث ُروا من َ
َ
جوده وقواه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن أَبي َ
ج منَ النار َمن كَانَ في قَلبه مثقَا ُل ذَر ٍة منَ اإلي َمان قَا َل
عليه وسلم  :يُخ َر ُ
َ
سعيدٍ :فَ َمن شَك فليَق َرأ{ :إن هللا ال يَظل ُم مثقَا َل ذَر ٍة}[قال الترمذي :هذا
أَبُو َ
حديث حسن صحيح]
هللا
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه ،أَن َر ُ
أخرج مسلم عن أَبي َ
سو َل هللا صَلى ُ
ي باهلل َربًّاَ ،وباإلسالم دينًاَ ،وب ُمحَم ٍد
َ
سل َم قَالَ :يَا أَبَا َ
علَيه َو َ
سعيدٍَ ،من َرض َ
علَي يَا َرسُو َل
سعيدٍ ،فَقَالَ :أَعد َها َ
ب لَهَا أَبُو َ
نَبيًّاَ ،و َجبَت لَهُ الجَنةُ  ،فَعَج َ
هللا ،فَفَعَلَ ،ثُم قَالََ :وأُخ َرى يُرفَ ُع بهَا العَب ُد مائ َةَ د ََر َج ٍة في الجَنةَ ،ما بَينَ كُل
ي يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :الجهَا ُد
د ََر َجتَين َك َما بَينَ الس َماء َواألَرض  ،قَالََ :و َما ه َ
سبيل هللا
سبيل هللا ،الجهَا ُد في َ
في َ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َمَ :من آ َمنَ باّلِل َوب َرسُولهَ ،وأَقَا َم الصالَةََ ،وصَا َم َر َمضَانَ كَانَ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َحقًّ
َ
َ
َ
َ
ُ
س في أرضه التي
ل
ج
و
أ
َّللا
يل
ب
س
ي
ف
د
َ
ه
َا
ج
،
ة
َن
ج
ال
ه
ل
خ
د
ي
ن
أ
َّللا
ى
ل
ع
َ
ا
َ
ُ
َ
َ
اس ،قَالَ :إن في الجَنة مائ َةَ
ُول َد فيهَا  ،فَقَالُوا :يَا َرسُو َل َّللا ،أَفَالَ نُبَش ُر الن َ
سبيل َّللاَ ،ما َبينَ الد َر َجتَين َك َما َبينَ الس َماء
َّللا لل ُمجَاهدينَ في َ
د ََر َجةٍ ،أَعَد َها ُ
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سطُ الجَنة َوأَعلَى الجَنة
س ،فَإنهُ أَو َ
َواألَرض ،فَإذَا َ
َّللا ،فَاسأَلُوهُ الفردَو َ
سأَلت ُ ُم َ
ش الرح َمنَ ،ومنهُ تَفَج ُر أَنهَا ُر الجَنة
وفَوقَهُ عَر ُ
أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه سمع النبي صلى
سنَ ٍة
ب هللا لَهُ كُل َح َ
هللا عليه وسلم يقول :إذَا أ َسلَ َم العَب ُد فَ َحسُنَ إسال ُمهُ َكت َ َ
َاص،
سيئ َ ٍة كَانَ أَزلَفَهَا ،وكَانَ بَع َد ذَلكَ القص ُ
كان أَزلَفَهَاَ ،و ُمحيَت عَنهُ كُ ُّل َ
َاو َز
سبعمائ َة ضع ٍ
سنَة بعَشر أَمثَالهَا إلَى َ
كُ ُّل َح َ
فَ ،والسيئ َةُ بمثلهَا إال أَن يَتَج َ
هللا عَنهَا
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :كُنا قُعُودًا حَو َل َرسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم َمعَنَا أَبُو بَك ٍر َوعُ َم ُر في نَفَ ٍر فَقَا َم َرسُو ُل هللا صلى هللا
علَينَا َو َخشينَا أَن يُقت َ َ
عليه وسلم من بَين أَظ ُهرنَا فَأَب َ
ط َع دُونَنَا ،فَفَزعنَا
طأ َ َ
ع فَ َخ َرجتُ أَبتَغي َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
فَقُمنَا فَكُنتُ أَو َل َمن فَز َ
حَتى أَتَيتُ حَائ ً
طا لأل َنصَار ل َبني النجار ،فَدُرتُ َهل أَج ُد لَهُ َبا ًبا فَلَم أَجد ،فَإذَا
علَى َرسُول
َربي ٌع يَد ُخ ُل في جَوف حَائطٍ من بئ ٍر َخار َج ٍة فَاحتَفَزتُ فَ َد َخلتُ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أَبُوه َُري َرةَ؟ فَقُلتُ  :نَعَم يَا َرسُو َل هللا قَالََ :ما
علَينَا فَ َخشينَا أَن ت ُقت َ َ
شَأنُكَ  ،قُلتُ  :كُنتَ بَينَ أَظ ُهرنَا فَقُمتَ فَأ َب َ
ط َع دُونَنَا،
طأتَ َ
ع فَأَتَيتُ َهذَا الحَائ َ
ب
فَفَزعنَا فَكُنتُ أَو َل من فَز َ
ط فَاحتَفَزتُ َك َما يَحت َف ُز الثعلَ ُ
اس َو َرائي فَقَالََ :يا أ َ َبا ه َُري َرةَ َوأَع َ
طاني نَعلَيه ،فقَالَ:
فدخلت َو َهؤُالء الن ُ
اذ َهب بنَعلَي َهاتَين فَ َمن لَقيتَ من َو َراء َهذَا الحَائط يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا
ُمستَيقنًا بهَا قَلبُهُ ،فَبَشرهُ بالجَنة فَكَانَ أَو َل َمن لَقيني عُ َم ُر ،فَقَالََ :ما َهاتَان
النعالن يَا أَبَا ه َُري َرةَ ،قُلتُ َ :هاتَان نَعال َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم
بَعَثَني به َما َمن لَقيتُ يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ُمستَيقنًا به قَلبُهُ بَشرتُهُ بالجَنة،
فَض ََر َبني عُ َم ُر َبينَ ثَد َيي ،فَ َخ َررتُ الستي فَقَالَ :ارجع َيا أ َ َبا ه َُري َرةَ فَ َرجَعتُ
إلَى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم فَأَجهَشتُ بالبُكَاءَ ،وركبني عُ َم ُر وإذَا
علَى أَثَري ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :ما لَكَ يَا أَبَا ه َُري َرةَ،
هُو َ َ
ً
َ
َ
َ
ب بَينَ ثَديَي ضَربَة َخ َررتُ
قُلتُ  :لَقيتُ عُ َم َر فأخبَرتُهُ بالذي بَعَثتَني به ،فض ََر َ
الستي فقَالَ :ارجع  ،قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :يَا عُ َم ُر َما َح َملَكَ
سو َل هللا بأَبي أَنتَ َوأُمي أ َ َب َعثتَ أ َ َبا ه َُري َرةَ بنَعلَيكَ
َ
علَى َما فَ َعلتَ  ،قَالََ :يا َر ُ
ي يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ُمستَيقنًا بهَا قَلبُهُ بَش َرهُ بال َجنة ،قَالَ :نَعَم
َمن لَق َ
علَيهَا فَ َخلهم يَع َملُونَ فقَا َل َرسُو ُل
اس َ
قَالَ :فَال تَفعَل فَإني أَخشَى أَن يَتك َل الن ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :فَ َخلهم
سى رضي هللا عنه قال :أَتَيتُ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي ُمو َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َو َمعي نَفَ ٌر من قَومي فَقَالَ :أَبش ُروا َو َبش ُروا َمن
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َو َرا َءكُم :أن ُه َمن شَه َد أَن ال إلَهَ إال هللا صَادقًا بهَا َد َخ َل الجَنةَ ،فَ َخ َرجنَا من
اس فَاستَق َبلَنَا عُ َم ُر ،فَ َر َج َع بنَا إلَى
عند النبي صلى هللا عليه وسلم نُ َبش ُر الن َ
اس،
َرسُول هللا صَلى هللا َ
علَيه َو َ
سل َم فَقَا َل عُ َم ُر :يَا َرسُو َل هللا إذَن يَتكل الن ُ
سكَتَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم [ قال األلباني :إسناد صحيح على
فَ َ
شرط مسلم ]
ف
أخرج البخاري ومسلم عن ُمعَاذ بن َجبَ ٍل رضي هللا عنه قال :كُنتُ رد َ
علَى ح َم ٍار ُيقَا ُل لَهُ :عُفَي ٌر فَقَالََ :يا ُم َعاذُ هل
النبي صلى هللا عليه وسلم َ
علَى هللا ،قُلتُ  :هللا َو َرسُولُهُ
ق العبَاد َ
ق هللا َ
علَى عبَادهَ ،و َما َح ُّ
تَدري َما َح ُّ
ق
أَعلَ ُم قَالَ :فَإن حَق هللا َ
علَى العبَاد أَن يَعبُدُوهَ ،وال يُشركُوا به شَيئ ًاَ ،و َح ُّ
سو َل هللا أَفَال أ ُبَش ُر
العبَاد َ
ب َمن ال يُشركُ به شَيئ ًا فقُلتُ  :يَا َر ُ
علَى هللا أَال يُ َعذ َ
اس ،قَالَ :ال تُبَشرهُم فَيَتكلُوا
الن َ
س َبيني َو َبينَهُ
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية  :قَالَ :كُنتُ رد َ
سل َم لَي َ
ف النبي صَلى ُ
سعدَيكَ ،
إال ُمؤخ َرةُ الرحل ،فَقَالَ :يَا ُمعَاذُ بنَ َجبَ ٍل  ،قُلتُ  :لَبيكَ َرسُو َل هللاَ ،و َ
سعدَيكَ  ،ثُم
ساعَةً ،ثُم قَالَ :يَا ُمعَاذُ بنَ َجبَ ٍل قُلتُ  :لَبيكَ َرسُو َل هللا َو َ
ار َ
ثُم َ
س َ
سعدَيكَ  ،قَالَ:
ساعَةً ،ثُم قَالَ :يَا ُمعَاذُ بنَ َجبَ ٍل قُلتُ  :لَبيكَ َرسُو َل هللا َو َ
ار َ
َ
س َ
هللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم ،قَالَ :فَإن
ق هللا َ
َهل تَدري َما َح ُّ
علَى العبَاد ،قَالَ :قُلتُ ُ :
ساعَةً ،ثُم
ق هللا َ
َح ُّ
ار َ
علَى الع َباد أَن َيع ُبدُو ُهَ ،وال ُيشركُوا به شَيئ ًا  ،ثُم َ
س َ
سعدَيكَ  ،قَالََ :هل تَدري َما
قَالَ :يَا ُمعَاذَ بنَ َجبَ ٍل قُلتُ  :لَبيكَ َرسُو َل هللاَ ،و َ
هللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم ،قَالَ :أَن ال
ق العبَاد َ
َح ُّ
علَى هللا إذَا فَعَلُوا ذَلكَ  ،قَالَ :قُلتُ ُ :
يُعَذبَ ُهم
س ب ُن َمالكٍ رضي هللا عنه أَن نَبي هللا صَلى
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ُ
علَى الرحل ،قَالََ :يا ُم َعاذُ قَالَ :لَبيكَ
سل َمَ ،و ُم َعاذُ ب ُن َج َب ٍل َرديفُهُ َ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
سعدَيكَ  ،قالَ :يَا
سعدَيكَ  ،قالَ :يَا ُمعَاذ قالَ :لَبيكَ َرسُو َل هللا َو َ
َرسُو َل هللا َو َ
سعدَيكَ  ،قَالََ :ما من عَب ٍد يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال
ُمعَاذُ قَا َل :لَبيكَ َرسُو َل هللا َو َ
علَى النار  ،قَالَ :يَا َرسُو َل هللا
هللا َ
هللاَ ،وأَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ َو َرسُولُهُ إال حَر َمهُ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
ً
ُ
أَفَال أخب ُر بهَا فيَستَبش ُروا ،قالَ :إذا يَتكلوا  ،فأخبَ َر بهَا ُمعَاذ عن َد َموته تَأث ًما
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :كُنتُ أَمشي َم َع النبي
سل َم في حَرة ال َمدينَة ،فَاستَقبَلَنَا أ ُ ُحدٌ ،فَقَالَ :يَا أَبَا ذَ ٍر قُلتُ :
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
لَبيكَ يَا َرسُو َل َّللا ،قَالََ :ما يَسُ ُّرني أَن عندي مث َل أ ُ ُح ٍد َهذَا ذَ َهبًا ،تَمضي
ص ُدهُ لدَي ٍن ،إال أَن أَقُو َل به في
علَي ثَالثَةٌ َوعندي منهُ دينَا ٌر ،إال َ
َ
شيئ ًا أَر ُ
عبَاد َّللا َه َكذَا َو َه َكذَا َو َه َكذَا عَن يَمينهَ ،وعَن ش َمالهَ ،ومن َخلفه ،ثُم َمشَى
فَقَالَ :إن األَكثَرينَ هُ ُم األَقَلُّونَ َيو َم الق َيا َمة ،إال َمن قَا َل َه َكذَا َو َه َكذَا َو َه َكذَا
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عَن يَمينه َوعَن ش َماله َومن َخلفه َوقَلي ٌل َما هُم ثُم قَا َل ليَ :مكَانَكَ الَ تَب َرح
حَتى آت َيكَ ثُم ان َ
سمعتُ صَوت ًا قَد ارتَفَ َع،
طلَ َ
ارى ،فَ َ
ق في َ
س َواد الليل حَتى ت َ َو َ
سل َم شيء ،فَأ َ َردتُ أَن
هللا َ
علَيه َو َ
فَت َ َخوفتُ أَن يَكُونَ قَد ع ََرضَ للنبي صَلى ُ
آتيَهُ فَذَكَرتُ قَولَهُ لي :الَ تَب َرح حَتى آتيَكَ فَلَم أَب َرح حَتى أَتَاني ،قُلتُ  :يَا
سمعتَهُ قُلتُ :
سمعتُ صَوت ًا ت َ َخوفتُ  ،فَذَكَرتُ لَهُ ،فَقَالََ :و َهل َ
سو َل َّللا لَقَد َ
َر ُ
نَعَم ،قَالَ :ذَاكَ جبري ُل أَتَاني ،فَقَالََ :من َماتَ من أُمتكَ الَ يُشركُ باّلِل شَيئ ًا
ق
س َر َ
س َر َ
ق ،قَالََ :وإن َزنَىَ ،وإن َ
َد َخ َل الجَنةَ ،قُلتُ َ :وإن َزنَى َوإن َ
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ثنتان ُموجبَتَان قَا َل رجل :يا رسو َل هللا ما الموجبتان ،قالَ :من
َماتَ يُشركُ باهلل شَيئ ًا َد َخ َل النارَ ،و َمن َماتَ ال يُشركُ باهلل شَيئ ًا َد َخ َل الجنةَ
أخرج البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي هللا عنه قال :كُنتُ أُصَلي
سال ٍمَ ،وكَانَ َي ُحو ُل َبيني َو َبينَ ُهم َوادٍ ،إذَا جَا َءت األ َم َ
ق
طا ُر َيشُ ُّ
لقَومي َبني َ
علَي اجتيَا ُزهُ قبَ َل َمسجدهم  ،فَجئتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فَقُلتُ
َ
ي الذي بَيني َوبَينَ قَومي يَسي ُل إذَا جَا َءت
لَهُ :إني أَنكَرتُ بَصَريَ ،وإن ال َواد َ
األ َم َ
ق َ
طا ُر ،فَيَشُ ُّ
ي في بَيتي َمكَانًا أَتخذُهُ
علَي اجتيَا ُزهُ ،فَ َوددتُ أَنكَ تَأتي فَتُصَل َ
علَي َرسُو ُل
سأَفعَ ُل  ،فَغَدَا َ
ُم َ
صلًّى فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
سو ُل هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم َوأ َ ُبو َبك ٍر َبع َد َما اشتَد النهَا ُر ،فَاستَأذَنَ َر ُ
ي
صلى هللا عليه وسلم فَأَذنتُ لَهُ ،فَلَم يَجلس حَتى قَالَ :أَينَ ت ُح ُّ
ب أَن أ ُصَل َ
ي فيه ،فَقَا َم َرسُو ُل هللا
من بَيتكَ  ،فَأَشَرتُ إلَى ال َمكَان الذي أُح ُّ
ب أَن يُصَل َ
سلمنَا
صلى هللا عليه وسلم فَكَب َرَ ،فَ َ
سل َم َو َ
صفَفنَا َو َرا َءهُ ،فَصَلى َركعَتَين ثُم َ
سم َع أَه ُل الدار أن َرسُو َل هللا
سل َم ،فَ َحبَستُهُ َ
زير يُصنَ ُع لَهُ فَ َ
حينَ َ
علَى َخ ٍ
اب رجَا ٌل من ُهم حَتى َكث ُ َر الرجَا ُل في ال َبيت
صلى هللا عليه وسلم في َبيتي ،فَث َ َ
ب هللا
فَقَا َل َر ُجلٌَ :ما فَعَ َل َمالكٌ ال أ َ َراهُ ،فَقَا َل َر ُج ٌل من ُهم :ذَلكَ ُمنَاف ٌ
ق ال يُح ُّ
َو َرسُولَهُ ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تَقُل ذَاكَ أَال ت َ َراهُ قَالَ:
ال إلَهَ إال هللا يَبتَغي بذَلكَ َوجهَ هللا ،فَقَالَ :هللا أعلم َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم ،أَما نَح ُن
فَ َوهللا ما نَ َرى ُودهُ َوال حَديثَهُ إال إلَى ال ُمنَافقينَ فقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا
علَى النار َمن قَالَ :ال إلَهَ إال هللا َيبتَغي بذَلكَ
عليه وسلم  :فَإن هللا قَد حَر َم َ
َوجهَ هللا
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  ،قَلَت :يَا َرسُو َل هللا َمن
شفَاعَتكَ يَو َم القيَا َمة ،قال :لَقَد َ
ظنَنتُ أَن ال يَسأَلُني عَن َهذَا
أَسعَ ُد الناس ب َ
شفَاعَتي يَو َم
علَى الحَديث ،أَسعَ ُد الناس ب َ
أَو ُل منكَ ؛ ل َما َرأَيتُ من حرصكَ َ
صا من قَلبه
صا مخل ً
الق َيا َمة َمن قَالَ :ال إلَهَ إال هللا َخال ً
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ي
عليه وسلم َ :والذي نَف ُ
س ُمحَم ٍد ب َيده ال َيس َم ُع بي أ َ َح ٌد من َهذه األُمة َي ُهود ٌّ
ي يَ ُموتُ َ ،ولَم يُؤمن بالذي أُرسلتُ به إال كَانَ من أَصحَاب النار
َوال نَص َران ٌّ
عمر رأى طلحةَ
أخرج أحمد والحاكم والنسائي عن يحيى بن طلحة قالَ :إن
َ
بكر ،فقا َل
كئي ًبا بعد ما ت ُوفي رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم واست َ
ُخلف أبو ٍ
خيرا
له :ما لكَ  ،لعلكَ سا َءك إمرةُ ابن عمكَ أبي بكر ،قالَ :ال وأثنى عليه ً
وقال :إني ألجدركم أال تسوءني إمرتُهُ ،ولكن كلمةٌ سمعت ُها من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقولُهَا ،قالَ :إني ألعل ُم كلمةً ال يقولُهَا عب ٌد مؤم ٌن عن َد
موته إال فَر َج هللا عنه كربَتَهُ ،وإن جس َدهُ ورو َحهُ ليجدان لها رو ًحا  ،فما
منعني أن أسأ َل عنها إال القدرةُ عليها حتى ماتَ  ،قا َل عم ُر :إني ألعرفُهَا
قالَ :فلله الحمدُ ،ما هي  ،قالَ :هل تعل ُم كلمةً هي أعظ ُم من كلم ٍة عرضها
على عمه عن َد الموت ،ولو علم أن شيئ ًا أعظ َم منها ألمره به قا َل طلحةُ:
هي وهللا [ قال الحاكم :حديث صحيح على شرط الشيخين ،وصححه األلباني
]
أخرج الطبراني في الكبير والحاكم عن جرير رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال  :من مات ال يشرك باهلل شيئا ولم يتند بدم حرام
أُدخل من أي أبواب الجنة شاء [ صححه األلباني في الصحيحة]
أخرج أحمد عن رفَاعَةَ ال ُجهَني رضي هللا عنه قال  :أَقبَلنَا َم َع َرسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم حَتى إذَا كُنا بالكديد ،أَو قَا َل بقُدَي ٍد فَ َجعَ َل رجَا ٌل
يَستَأذنُونَ إلَى أَهليهم فَيَأذَ ُن لَ ُهم ،فَقَا َم َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فَحَم َد
ق الشج ََرة التي تَلي َرسُو َل
هللا َوأَثنَى َ
علَيه ،ثُم قَالََ :ما بَا ُل رجَا ٍل يَكُو ُن ش ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم أَبغَضَ إلَيه منَ الشق اآل َخر ،فَلَم ُي َر عن َد ذَلكَ منَ
سفيهٌ فَحَم َد هللا َوقَا َل
القَوم إال بَاكيًا ،فَقَا َل َر ُجلٌ :إن الذي يَستَأذ ُن بَع َد َهذَا لَ َ
خيرا ،وقال :أَش َه ُد عن َد هللا ال يَ ُموتُ عَب ٌد يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا َوأَني َرسُو ُل
ً
عدَني َربي عَز
سد ُد إال سُلكَ في الجَنة ،قَالََ :وقَد َو َ
هللا صدقًا من قَلبه ،ثُم يُ َ
ابَ ،وإني
علَيهم َوال َ
اب َ
سبعينَ أَلفًا ال ح َ
َوجَل أَن يُدخ َل من أ ُمتي الجنة َ
عذَ َ
س َ
صلَ َح من آ َبائكُم َوأَز َواجكُم
الر ُجو أَن ال َيد ُخلُو َها حَتى ت َ َبو ُءوا أَنت ُمَ ،و َمن َ
ساكنَ في الجَنة [ صححه األلباني ]
َوذُرياتكُم َم َ
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ُمعَاذ بن جبل رضي هللا
سفَ ٍر ،فَأَصبَحتُ يَو ًما
عنه قال  :كُنتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم في َ
قَريبًا منهُ َونَح ُن نَسي ُر ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَخبرني بعَ َم ٍل يُدخلُني الجَنةَ،
علَى َمن َيس َر ُه
يمَ ،وإنهُ لَ َيسي ٌر َ
َو ُي َباعدُني من النار ،قَالَ :لَقَد َ
سأَلتَني عَن عَظ ٍ
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صو ُم
هللا عليه ،تَعبُ ُد هللا َوال ت ُشركُ به شَيئ ًاَ ،وت ُقي ُم الصالةََ ،وت ُؤتي الزكَاةََ ،وت َ ُ
علَى أَب َواب ال َخير ،قلت :بلى يا
َر َمضَانَ َ ،وت َ ُح ُّج ال َبيتَ  ،ثُم قَالَ :أَال أ َ ُدلُّكَ َ
ار،
ئ ال َخطيئ َةَ َك َما يُطف ُ
رسو َل هللا ،قال :الصو ُم ُجنةٌ َوالص َدقَةُ ت ُطف ُ
ئ ال َما ُء الن َ
َوصَالةُ الر ُجل من جَوف الليل شعار الصالحين ،ثُم تَال قوله تعالى{ :تَتَجَافَى
ُجنُوبُ ُهم عَن ال َمضَاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا} اآلية ثُم قَالَ :أَال أُخب ُركَ
س
ب َرأس األَمر َو َ
ع ُموده َوذر َوة َ
سنَامه ،فقُلتُ  :بَلَى يَا َرسُو َل هللا ،قَالََ :رأ ُ
سنَامه الجهَادُ ،ثُم قَالَ :أَال أُخب ُركَ
األ َمر اإلسال ُمَ ،و َ
ع ُمو ُد ُه الصالةَُ ،وذر َوةُ َ
علَيكَ َهذَا  ،وأشار إلى
ب َمالك ذَلكَ كُله ،قُلتُ  :بَلَى يَا رسو َل هللا ،قَالَ :كُف َ
لسانه  ،قُلتُ  :يَا نَبي هللا َوإنا لَ ُمؤَا َخذُونَ ب َما نَتَكَل ُم به ،قَالَ :ثَكلَتكَ أ ُ ُّمكَ يَا
علَى َمنَاخرهم  ،إال
علَى ُو ُجوههم  ،أَو قال َ
اس في النار َ
ُم َعاذُ َو َهل يَك ُّ
ُب الن َ
َحصَائ ُد أَلسنَتهم [ ،قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في
صحيح الجامع وغيره]
وب رضي هللا عنه  :أَن َر ُجال أتى النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي أَيُّ َ
صلى هللا عليه وسلم قال :أَخبرني بعَ َم ٍل يُدخلُني الجَنةَ ويباعدني من النار،
فَقَا َل النبي صلى هللا عليه وسلم :تَعبُ ُد هللا ال ت ُشركُ به شَيئ ًاَ ،وت ُقي ُم الصالةَ،
َوت ُؤتي الزكَاةَ  ،وتصل الرحم
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد هللا بنَ عَمرو بن
العَاص رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :إن هللا
علَى ُرؤوس ال َخالئق يَو َم القيَا َمة ،فَيَنشُ ُر لهَ تسعَةً
ص َر ُجال من أُمتي َ
سيت َخل ُ
َ
َ
َوتسعينَ سجال كُ ُّل سج ٍل مث ُل َمد البَصَر ،ثُم يَقُولُ :أت ُنك ُر من َهذَا شَيئ ًا،
أَ َ
ظلَ َمكَ َكتَبَتي الحَافظُونَ  ،فَيَقُولُ :ال يَا َرب ،فَيَقُو ُل :أَفَلَكَ عُذ ٌر ،فَيَقُولُ :ال يَا
ج
سنَةً ،فَإنهُ ال ظُل َم َ
علَيكَ ال َيو َم ،ف ُيخر ُ
َرب فَ َيقُو ُل تعالىَ :بلَى إن لَكَ عن َدنَا َح َ
ب َ
طاقَةٌ فيهَا :أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا َوأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ َو َرسُولُهُ ،فَيَقُولُ:
احضُر َوزنَكَ فَيَقُولُ :يَا َرب َما َهذه الب َ
طاقَةُ َم َع َهذه السجالت ،فَقَالَ :فإنكَ
طاقَةُ في كفةٍ ،فَ َ
ض ُع السجالتُ في كف ٍة َوالب َ
ال ت ُظلَ ُم ،فَت ُو َ
طاشَت السجالتُ
َوثَقُلَت الب َ
طاقَةُ ،وال يَثقُ ُل َم َع اسم هللا شَي ٌء [ قال الترمذي :حسن غريب ،
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وصححه االلباني في الترغيب ]

باب  :التوكل على هللا تعالى
ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن أبي ٍ
وسلم :قال هللا تعالى :يا عبادي ،إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلتهُ بينكم
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محر ًما فال تظالموا ،يا عبادي ،كلكم ضا ٌل إال من هديتهُ فاستهدوني أهدكُم،
يا عبادي ،كلكُم جائ ٌع إال من أطعمتهُ ،فاستط ُعموني أطعمكُم ،يا عبادي،
عار إال من كسوت ُه ،فاستكسوني أكسكُم ،يا عبادي إنكم تخطُون بالليل
كلكم ٍ
والنهار وأنا أغف ُر الذنوب جميعًا ،فاستغفروني أغفر لكم ،يا عبادي ،لو أن
أولكم وآخركُم وإنسكُم وجنكم كانُوا على أتقى قلب رج ٍل واحد منُكم ،ما زاد
ذلك في ملكي شيئ ًا ،يا عبادي ،لو أن أولكُم وآخركُم وإنسكم وجنكم كانُوا
على أفجر قلب رج ٍل واح ٍد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا ،يا عبادي،
لو أن أولكم وآخركُم وإنسكُم وجنكُم قا ُموا في صعي ٍد واح ٍد وسألوني
ينقص المخيطُ إذا
إنسان مسألتهُ ما نقصَ مما عندي إال كما
فأعطيتُ كل
ُ
ٍ
البحر ،يا عبادي ،إنما هي أعمالُكم أحصيها لكُم ثم أوفيكُم إياها ،فمن
أدخل
َ
خيرا فليحمد هللا ،ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسهُ قال سعيد:
وج َد ً
كان أبو أدريس الخوالني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عَن عمر بن الخطاب رضي هللا
سل َم يَقُولُ :لَو أَنكُم تَت َ َوكلُونَ
َّللا َ
علَيه َو َ
عنه قَا َل َ
سمعتُ َرسُو َل َّللا صَلى ُ
حب َ
طانًا
َ
صا َوت َ ُرو ُ
علَى َّللا حَق ت َ َوكُّله لَ َر َزقَكُم َك َما يَر ُز ُ
ق الطي َر تَغدُو خ َما ً
[صححه األلباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع]
َّللا َونع َم
أخرج البخاري عَن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال :حَس ُبنَا ُ
ي في النارَ ،وقَالَهَا ُمحَم ٌد صَلى
الوكيلُ ،قَالَهَا إب َراهي ُم َ
َ
علَيه السالَ ُم حينَ أُلق َ
اس قَد َج َمعُوا لَكُم فَاخشَوهُم فَ َزا َدهُم
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم حينَ قَالُوا{ :إن الن َ
ُ
َ
َ
ُ
ً
الوكيلُ}
م
ع
ن
و
َّللا
ا
ن
ب
َس
ح
وا:
ل
ا
ق
و
ا،
ن
ا
م
ُ
ُ َ َ َ
َ
إي َ
وفي رواية  :كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار  :حسبي هللا ونعم
الوكيل
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قُلتُ للنبي صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي بَك ٍر َرض َ
ي ُ
سل َمَ :وأَنَا في الغَار :لَو أَن أ َ َح َدهُم نَ َ
ظ َر تَحتَ قَ َد َميه أل َبص ََرنَا،
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
فَقَ
َ
ُّ
كَ
َّللا ثَالث ُ ُه َما
ن
ي
ن
اث
ب
ر
ك
ب
ا
ب
أ
ا
ي
ن
ظ
ا
م
َ:
ل
ا
َ
َ
َ
َ
ٍ
ُ
َّللا عَن ُه َما قَالَ :الَ ُرقيَةَ إال
أخرج البخاري عَن عم َرانَ بن ُحصَي ٍنَ ،رض َ
ي ُ
سعيد بن ُج َبي ٍر،
من َ
عي ٍن أَو ُح َمةٍ ،قال حصين بن عبد الرحمن  :فَذَكَرتُهُ ل َ
سل َم :عُرضَت
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَالَ :حَدثَنَا اب ُن عَب ٍ
اس قال :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
س َمعَهُ
َ
ي لَي َ
ي َوالنبيان يَ ُم ُّرونَ َمعَ ُه ُم الرهطَُ ،والنب ُّ
علَي األ ُ َم ُم ،فَ َجعَ َل النب ُّ
ُ
س َوا ٌد عَظي ٌم ،قُلتُ َ :ما َهذَا ،أمتي َهذه ،قيلَ :بَل َهذَا
أ َ َحدٌ ،حَتى ُرف َع لي َ
س َوا ٌد يَمأل ُ األُفُقَ ،ثُم قي َل لي:
سى َوقَو ُمهُ ،قيلَ :انظُر إلَى األُفُق ،فَإذَا َ
ُمو َ
س َوا ٌد قَد َمأل َ األُفُقَ ،قيلََ :هذه
انظُر َها هُنَا َو َها هُنَا في آفَاق الس َماء ،فَإذَا َ
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ب  ،ثُم َد َخ َل َولَم يُبَين
سبعُونَ أَلفًا بغَير ح َ
أُمت ُكَ َ ،ويَد ُخ ُل الجَنةَ من َه ُؤالَء َ
سا ٍ
سولَهُ ،فَنَح ُن هُم،
لَ ُهم ،فَأَفَاضَ القَو ُمَ ،وقَالُوا :نَح ُن الذينَ آ َمنا باّلِل َوات َبعنَا َر ُ
أَو أَوالَ ُدنَا الذينَ ُولدُوا في اإلسالَم ،فَإنا ُولدنَا في الجَاهلية ،فَبَلَ َغ النبي صَلى
سل َم فَ َخ َرجَ ،فَقَالَ :هُ ُم الذينَ الَ يَستَرقُونَ َ ،والَ يَت َ َ
طي ُرونَ َ ،والَ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ونَ
ونَ
ُ
سو َل
ر
ا
ي
ا
ن
أ
م
ه
ن
م
أ
:
َن
ص
ح
م
ن
ب
َة
ش
َا
ك
ع
ُ
ل
ا
ق
ف
ل
ك
و
ت
ي
م
ه
ب
ر
ى
ل
ع
َ
و
،
و
ت
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ
َ
يَك ُ
َ
ٍ
سبَقَكَ بهَا عُكاشَةُ
َّللا ،قَالَ :نَعَم فَقَا َم آ َخ ُر فَقَالَ :أَمن ُهم أَنَا ،قَالََ :
سعيد بن ُج َبي ٍر،
أخرج مسلم عن ُحصَي ُن بن عَبد الرح َمن ،قَالَ :كُنتُ عن َد َ
َب الذي انقَض البَارحَةَ ،قُلتُ  :أَنَا ،ثُم قُلتُ  :أ َ َما إني لَم
فَقَالَ :أَيُّكُم َرأَى الكَوك َ
صنَعتَ  ،قُلتُ  :استَرقَيتُ  ،قَالَ :فَ َما
أَكُن في صَال ٍةَ ،ولَكني لُدغتُ  ،قَالَ :فَ َماذَا َ
علَى ذَلكَ  ،قُلتُ  :حَد ٌ
ي،
َح َملَكَ َ
ي فَقَالََ :و َما حَدثَكُ ُم الشعب ُّ
يث حَدثَنَا ُه الشعب ُّ
ب األ َسلَمي ،أ َنهُ قَالَ :ال ُرقيَةَ إال من عَي ٍن،
قُلتُ  :حَدثَنَا عَن بُ َري َدةَ بن ُحصَي ٍ
اس،
سم َعَ ،ولَكن حَدثَنَا اب ُن عَب ٍ
سنَ َمن انتَهَى إلَى َما َ
أَو ُح َمةٍ ،فَقَالَ :قَد أَح َ
سل َم قَالَ " :عُر َ
علَي األ ُ َم ُم ،فَ َرأَيتُ النبي
ضت َ
هللا َ
علَيه َو َ
عَن النبي صَلى ُ
الر َهيطَُ ،والنبي َو َمعَهُ الر ُج ُل َوالر ُجالنَ ،والنبي
هللا َ
َ
علَيه َو َ
سل َم َو َمعَهُ ُّ
صلى ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
س َوا ٌد عَظي ٌم ،ف َ
ظنَنتُ أن ُهم أمتي ،فقي َل ليَ :هذَا
س َمعَهُ أ َحدٌ ،إذ ُرف َع لي َ
لَي َ
سى َوقَو ُمهَُ ،ولَكن انظُر إلَى األ ُفُق ،فَنَ َ
س َوا ٌد عَظي ٌم ،فَقي َل لي:
ظرتُ فَإذَا َ
ُمو َ
سب ُعونَ
س َوا ٌد عَظي ٌم ،فَقي َل ليَ :هذه أُمت ُكَ َو َم َع ُهم َ
انظُر إلَى األ ُفُق اآل َخر ،فَإذَا َ
ب َوال َ
ب " ،ثُم نَهَضَ فَ َد َخ َل َمنزلَهُ فَ َخاضَ
أَلفًا يَد ُخلُونَ الجَنةَ بغَير ح َ
عذَا ٍ
سا ٍ
ب ،فَقَا َل بَع ُ
ض ُهم:
ب َوال َ
اس في أُولَئكَ الذينَ يَد ُخلُونَ الجَنةَ بغَير ح َ
عذَا ٍ
سا ٍ
الن ُ
َ
سل َمَ ،وقَا َل بَع ُ
ض ُهم :فلَعَل ُه ُم
هللا َ
علَيه َو َ
فَلَعَل ُه ُم الذينَ صَحبُوا َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيهم
الذينَ ُول ُدوا في اإلسالم َولَم يُشركُوا باهللَ ،وذَ َك ُروا أَشيَا َء فَ َخ َر َج َ
سل َم ،فَقَالََ :ما الذي ت َ ُخوضُونَ فيه ،فَأَخ َب ُرو ُه،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
فَقَالَ :هُ ُم الذينَ ال يَرقُونَ َ ،وال يَستَرقُونَ َ ،وال يَت َ َ
علَى َربهم
طي ُرونَ َ ،و َ
يَت َ َوكلُونَ  ،فَقَا َم عُكاشَةُ ب ُن محص ٍَن ،فَقَالَ :ادعُ هللاَ أَن يَجعَلَني من ُهم ،فَقَالَ:
سبَقَكَ
هللا أَن يَجعَلَني من ُهم ،فَقَالََ :
أَنتَ من ُهم ،ثُم قَا َم َر ُج ٌل آ َخ ُر ،فَقَالَ :ادعُ َ
ب َها عُكاشَةُ
أخرج الترمذي عن المغيرة بن شعبةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل [ قال
الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ف َرسُول هللا
أخرج الترمذي عَن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :كُنتُ َخل َ
ت احفَظ هللا
صلى هللا عليه وسلم يَو ًما فَقَالَ :يَا غُال ُم إني أُعَل ُمكَ كَل َما ٍ
سأَلتَ فَاسأَل هللاَ ،وإذَا است َ َعنتَ فَاست َعن
َيحفَظكَ  ،احفَظ هللا تَجد ُه تُجَاهَكَ  ،إذَا َ
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علَى أَن يَنفَعُوكَ بشَيءٍ لَم يَنفَعُوكَ إال
باهللَ ،واعلَم أَن األ ُمةَ لَو اجت َ َمعَت َ
علَى أَن َيض ُُّروكَ بشَيءٍ لَم َيض ُُّروكَ إال
بشَيءٍ قَد َكت َ َبهُ هللا لَكَ َ ،ولَو اجت َ َم ُعوا َ
ف [قال الترمذي :حسن
بشَيءٍ قَد َكتَبَهُ هللا َ
علَيكَ ُ ،رفعَت األ َقال ُم َوجَفت ال ُّ
ص ُح ُ
صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
هللا تَجد ُه أ َ َما َمكَ  ،ت َ َعرف إلَيه
هللا يَحفَظكَ  ،احفَظ َ
وفي رواية ألحمد  :احفَظ َ
هللاَ ،وإذَا استَعَنتَ  ،فَاست َعن
في الر َخاء ،يَعرفكَ في الشدةَ ،وإذَا َ
سأَلتَ  ،فَاسأَل َ
ق كُل ُهم جَمي ًعا أ َ َرادُوا أَن
باهلل ،قَد جَف القَلَ ُم ب َما ه َُو كَائنٌ ،فَلَو أَن ال َخل َ
علَيهَ ،وإن أ َ َرادُوا أَن يَض ُُّروكَ
علَيكَ  ،لَم يَقد ُروا َ
هللا َ
يَنفَعُوكَ بشَيءٍ لَم يَكت ُبهُ ُ
علَى َما
علَيهَ ،واعلَم أن في الصبر َ
علَيكَ  ،لَم يَقد ُروا َ
هللا َ
بشَيءٍ لَم يَكت ُبهُ ُ
يراَ ،وأَن النص َر َم َع الصبرَ ،وأَن الفَ َر َج َم َع الكَربَ ،وأَن َم َع
تَك َر ُه َخي ًرا كَث ً
العُسر يُس ًرا [ صححه محققوا المسند ]
سول هللا صلى
أخرج ابن ماجه والحاكم عن جابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم يَا أَيهَا الناس اتقوا هللا وأجملوا في الطلب فَإن نفسا لن
هللا َ
ت َ ُموت حَتى تستوفي رزقها َوإن أَب َ
طأ َ عَنهَا فَاتقُوا هللا وأجملوا في الطلب
ُخذُوا َما حل ودعوا َما حرم [ قال الحَاكم  :صَحيح على شَرط ُمسلم  ،وقال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج الحاكم عَن ابن َمس ُعود َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
س من عمل يقرب من الجنة إال قد أ َمرتكُم به َوال عمل يقرب
َوسلم قَا َل لَي َ
من النار إال َوقد نَهَيت ُكُم عَنهُ فَال يستبطئن أحد منكُم رزقه فَإن جبريل ألقى
في روعي أَن أحدا منكُم لن يخرج من الدُّنيَا حَتى يستكمل رزقه فَاتقُوا هللا
أَيهَا الناس وأجملوا في الطلب فَإن استبطأ أحد منكُم رزقه فَال يَطلُبهُ
ب َمعص َية هللا فَإن هللا ال ُينَال فَضله بمعصيته [ قال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
علَيه
أخرج أبو يعلى عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
س عَن كَث َرة العرض َولَكن الغنى غنى
َوسلم قَا َل يَا أَيهَا الناس إن الغنى لَي َ
النفس َوإن هللا عز َوجل يُؤتي عَبده َما كتب لَهُ من الرزق فأجملوا في
الطلب ُخذُوا َما حل ودعوا َما حرم [حسنه المنذري  ،وقال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
علَيه َوسلم
أخرج البزار عَن ُحذَيفَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َم النبي صلى هللا َ
فَ َدعَا الناس فَقَا َل هلموا إلَي فَأَقبَلُوا إلَيه فجلسوا فَقَا َل َهذَا َرسُول رب
علَيه السالم نفث في روعي أَنه ال ت َ ُموت نفس حَتى تستكمل
العَالمين جبريل َ
رزقها وإن أَب َ
علَيهَا فَاتقُوا هللا وأجملوا في الطلب َوال يحملنكم استبطاء
طأ َ َ
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الرزق أَن تأخذوه ب َمعصيَة هللا فَإن هللا ال ينَال َما عنده إال ب َ
طاعَته [ قال
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني وابن حبان والبزار عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم إن الرزق ليطلب العَبد َك َما يَطلُبهُ أ َجله
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
[ جوده المنذري ،قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم لَو فر أحدكُم من رزقه أدركهُ َك َما ُيدركهُ
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
ال َموت [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج الطبراني وابن حبان عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن النبي صلى
سائال فَقَا َل أما إنك لَو لم
هللا َ
علَيه َوسلم رأى تَم َرة غابرة فَأَخذ َها فناولها َ
تأتها ألتتك [ جوده المنذري ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم َما طلعت شمس قط إال بعث بجنبتيها ملكان
َرسُول هللا صلى هللا َ
يناديان يسمعان أهل األَرض إال الثقلَين يَا أَيهَا الناس هلموا إلَى ربكُم فَإن
َما قل َوكفى خير مما كثر وألهى َوال آبت شمس قط إال بعث بجنبتيها ملكان
يناديان يسمعان أهل األَرض إال الثقلَين الل ُهم أعط منفقا خلفا َوأعط ممسكا
تلفا [ صححه الحاكم ،وصححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب
]

باب  :الخوف والرجاء
أخرج أحمد والطيالسي وابن ماجه عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ضحك ربنا عز
وجل من قنوط عباده ،وقرب غيَره ،فقال أبو رزين :أويضحك الرب عز
وجل ،قال :نعم .فقال :لن نعدم من رب يضحك خيرا [ صححه األلباني في
الصحيحة وضعفه محققوا المسند]
أخرج أحمد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص َرضي هللا عَن ُهما أَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل ألقماع
صلى هللا َ
القَول ويل للمصرين الذين يصرون على َما فعلوا وهم يعل ُمونَ [ جوده
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
كتب في كتابه ،فهو عنده فوق
ق هللا الخل َ
صلى هللا عليه وسلم :لما خل َ
ق َ
تغلب غضبي
العرش :إن رحمتي
ُ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم ،قَالَ :لَو يَعلَ ُم ال ُمؤم ُن َما عن َد هللا منَ ال ُعقُوبَة َما َ
طم َع بجَنته أ َ َحدٌ،
َو َ
َولَو يَعلَ ُم الكَاف ُر َما عن َد هللا منَ الرح َمة َما قَنَ َ
ط من جَنته أ َ َح ٌد
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن هلل مائةَ رحم ٍة أنزل منها رحمةً واحدة بين الجن
تعطف
واإلنس والبهائم والهوام ،فبها يتعاطفون وبها يتراحمونَ  ،وبها
ُ
الوحش على ولدها ،وأخ َر هللا تس ًعا وتسعينَ رحمةً يرح ُم هللا بها عبادهَ يوم
ُ
القيامة
وفي رواية  :جعل هللا الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين ،
وأنزل في األرض جز ًء واح دا  ،فمن ذلك الجزء يتراحم الخالئق  ،حتى
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبة
وفي رواية  :ولو يعل ُم الكاف ُر بكل الذي عند هللا من الرحمة لم ييأس من
الجنة ،ولو يعل ُم المؤم ُن بكل الذي عند هللا من العذاب لم يأمن من النار
وفي رواية لمسلم عن سلمان  :إن هللا تعالى خلق مائة رحمة فمنها رحمة
يتراحم بها الخلق بينهم  ،وتسع وتسعون ليوم القيامة
وفي رواية  :إن هللا تعالى خلق يوم خلق السموات واألرض مائة رحمة
كل رحمة طباق ما بين السماء إلى األرض  ،فجعل منها في األرض رحمة
فبها تعطف الوالدة على ولدها  ،والوحش والطير بعضها على بعض  ،فإذا
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة
أخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قُدم على النبي صلى
هللا عليه وسلم بسبيٍ ،فإذا امرأةٌ من السبي تسعى إذا وجدت صبيًا في
السبي أخذته فألصقته ببطنها ،فأرضعته ،فقال صلى هللا عليه وسلم :
أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار ،قلنا :الوهللا وهي تقد ُر على أن
ال تطرحهُ ،فقالَ :هللا أرح ُم بعباده من هذه المرأة بولدها
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
ب ،فَ َجعَ َل
وب يَغتَس ُل عُريَانًا ،فَ َخر َ
َو َ
سل َم قَالَ :بَينَا أَيُّ ُ
علَيه ج ََرا ٌد من ذَ َه ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
وب ،ألَم أكُن أغنَيت ُكَ عَما ت َ َرى ،قَا َل:
وب يَحتَثي في ثَوبه ،فنَادَاهُ َربُّهُ :يَا أيُّ ُ
أَيُّ ُ
بَلَى َوعزتكَ َ ،ولَكن الَ غنَى بي عَن بَ َركَتكَ
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أخرج ابن ماجه عن ثوبان رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ألعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال
جبال تهامة بيضاء  ،فيجعلها هللا هباء منثورا قال ثوبان :يا رسول هللا
صفهم لنا جلهم لنا أن ال نكون منهم ونحن ال نعلم ،قال :أما إنهم إخوانكم
ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلو بمحارم
هللا انتهكوها [ صححه البوصيري  ،وصححه األلباني ]
علَيه
َّللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها :أَن النبي صَلى ُ
سل َم بَعَ َ
سري ٍة َو َكانَ يَق َرأ ُ ألَصحَابه في صالتهم فيختم ب (قل
ث َر ُجال َ
علَى َ
َو َ
َّللا َ
سلُوهُ
سل َم فَقَالََ :
علَيه َو َ
َّللا أ َ َحدٌ) فَلَما َر َجعُوا ذَ َك ُروا ذَلكَ للنبي صَلى ُ
ه َُو ُ
قرأ
أل َي شَيءٍ يَصنَ ُع ذَلكَ فَ َ
سأَلُو ُه فَقَا َل أل َنهَا صفة الرح َمن َوأَنا أحب أَن أ َ َ
سل َم :أَخب ُروهُ أَن هللا يُحبهُ
َّللا َ
علَيه َو َ
بهَا فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
سول هللا صَلى
أخرج مسلم عَن ابن مسعود رضي هللا عنه قَالَ :كُنا َم َع َر ُ
سل َم في قُب ٍة نَح ًوا من أَربَعينَ َر ُجال ،فَقَالَ :أَتَرضَونَ أَن تَكُونُوا
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُربُ َع أهل الجَنة ،قالَ :قلنا :نعَم ،فقالَ :أترضَونَ أن تكُونوا ثلث أهل الجَنة،
ف أَهل
فَقُلنَا :نَعَم ،فَقَالََ :والذي نَفسي بيَده ،إني أل َر ُجو أَن تَكُونُوا نص َ
س ُمسل َمةٌَ ،و َما أَنت ُم في أَهل الشرك
الجَنةَ ،وذَاكَ أَن الجَنةَ ال يَد ُخلُهَا إال نَف ٌ
إال كَالشع َرة ال َبيضَاء في جلد الثور األ َس َود ،أَو كَالشع َرة السودَاء في جلد
الثور األ َح َمر
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا عَز َوجَل إلَى كُل ُمسل ٍم ،يَ ُهوديًّا،
َ
علَيه َو َ
سل َم :إذَا كَانَ يَو ُم القيَا َمةَ ،دفَ َع ُ
أَو نَص َرانيًّا ،فَيَقُولَُ :هذَا فكَاكُكَ منَ النار
ار َي ُهود ًّيا أَو
هللا َمكَانَهُ الن َ
وفي رواية  :ال َي ُموتُ َر ُج ٌل ُمسل ٌم إال أ َد َخ َل ُ
نَص َرانيًّا
ب أَمثَال الجبَال،
اس منَ ال ُمسلمينَ بذُنُو ٍ
وفي رواية  :يَجي ُء يَو َم القيَا َمة نَ ٌ
هللا لَ ُهم َويَ َ
َارى
ضعُهَا َ
علَى اليَ ُهود َوالنص َ
فَيَغف ُر َها ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ُ :يدنَى ال ُمؤم ُن َيو َم الق َيا َمة من َربه عَز َوجَل ،حَتى
يَ َ
ف،
ض َع َ
ف ،فَيَقُولُ :أَي َرب أَعر ُ
علَيه َكنَفَهُ ،فَيُقَر ُرهُ بذُنُوبه ،فَيَقُولَُ :هل تَعر ُ
علَيكَ في الدُّنيَاَ ،وإني أَغف ُر َها لَكَ اليَو َم ،فَيُع َ
طى
ستَرتُهَا َ
قَالَ :فَإني قَد َ
علَى ُر ُءوس ال َخالئق
سنَاتهَ ،وأَما الكُفا ُر َوال ُمنَافقُونَ  ،فَيُنَادَى بهم َ
صَحيفَةَ َح َ
علَى الظالمينَ }
علَى َربهم أَالَ لَعنَةُ َّللا َ
{ َه ُؤالَء الذينَ َكذَبُوا َ
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سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
هللا عَز َوجَل إذَا أ َ َرا َد َرح َمةَ أُم ٍة من ع َباده ،قَبَضَ نَبيهَا قَبلَهَا،
قَالَ :إن َ
فَ َجعَلَهُ لَهَا فَ َر ً
ي،
طا َو َ
سلَفًا بَينَ يَدَيهَاَ ،وإذَا أ َ َرا َد َهلَكَةَ أُمةٍ ،عَذبَهَا َونَبيُّهَا َح ٌّ
فَأَهلَ َكهَا َوه َُو يَنظُ ُر ،فَأَقَر عَينَهُ ب َهلَكَتهَا حينَ كَذبُوهُ َو َ
عصَوا أَم َرهُ

باب  :التبرك بالنبي صلى هللا عليه وسلم
َّللا عَنهُ :أَن ام َرأَةً منَ األَنصَار قَالَت ل َرسُول
أخرج البخاري عَن جَابر َرض َ
ي ُ
علَيه ،فَإن
سل َم :يَا َرسُو َل َّللا أَالَ أَجعَ ُل لَكَ شَيئ ًا تَقعُ ُد َ
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
ارا قَالَ :إن شئت  ،قَالَ :فَ َعملَت لَهُ المن َب َر ،فَلَما كَانَ َيو ُم ال ُج ُم َعة
لي غُالَ ًما نَج ً
صن َع ،فَصَاحَت النخلَةُ التي
سل َم َ
هللا َ
علَى المنبَر الذي ُ
علَيه َو َ
قَعَ َد النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم حَتى
ي صَلى هللاُ َ
ب عن َد َها ،حَتى كَادَت تَن َ
ش ُّ
علَيه َو َ
كَانَ يَخطُ ُ
ق ،فَنَ َز َل النب ُّ
سكتُ  ،حَتى استَقَرت،
أ َ َخذَ َها ،فَضَمهَا إلَيه ،فَ َجعَلَت تَئنُّ أَنينَ الصبي الذي يُ َ
علَى َما كَانَت تَس َم ُع منَ الذكر
قَالَ :بَكَت َ
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
اح ،فيه شَي ٌء من َماءٍ  ،فَ َو َ
ض َع
َو َ
سل َم َدعَا بإنَاءٍ من َماءٍ  ،فَأُت َ
َح َرح َر ٍ
ي بقَد ٍ
س :فَ َجعَلتُ أَنظُ ُر إلَى ال َماء يَنبُ ُع من بَين أَصَابعه قَا َل
أَصَابعَهُ فيه قَا َل أَنَ ٌ
س :فَح ََزرتُ َمن ت َ َوضأََ ،ما بَينَ السبعينَ إلَى الث َمانينَ
أَنَ ٌ
يب الدار منَ ال َمسجد
وفي رواية للبخاري َ :حض ََرت الصالَةُ فَقَا َم َمن كَانَ قَر َ
سل َم بمخ َ
َار ٍة
هللا َ
علَيه َو َ
ض ٍ
ب من حج َ
ي النب ُّ
ي قَو ٌم ،فَأُت َ
َيت َ َوضأَُ ،و َبق َ
ي صَلى ُ
َب أَن يَبسُ َ
ط فيه كَفهُ ،فَضَم أَصَابعَهُ
فيه َما ٌء ،فَ َو َ
ض َع كَفهُ ،فَ َ
صغُ َر المخض ُ
ضعَهَا في المخضَب فَت َ َوضأ َ القَو ُم كُلُّ ُهم جَميعًا قُلتُ  :كَم َكانُوا ،قَالَ :ث َ َمانُونَ
فَ َو َ
َر ُجال
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ُجحَيفَةَ رضي هللا عنه قال :خرج علينا
اس
النبي صلى هللا عليه وسلم بالهاجرة ،فأتي بوضوء فتوضأ ،فرأيت الن ُ
َاب منهُ ت َ َمس َح بهَ ،و َمن لَم يُصب منهُ أ َ َخذَ
يَبتَد ُرونَ ذلك ال َوضُو َءَ ،من أَص َ
من بَلَل يَد صَاحبه
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ُجحَيفَةَ رضي هللا عنه قَالَ :أَتَيتُ النبي صَلى
سل َم ب َمكةَ َوه َُو باأل َب َ
طح في قُب ٍة لَهُ حَم َرا َء من أَد ٍَم ،قَالَ :فَ َخ َر َج
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سل َم
و
ه
ي
ل
ع
َ
هللا
ى
َل
ص
ي
ب
الن
ج
َ
ر
خ
ف
َ:
ل
ا
ق
،
ح
اض
ن
و
ل
ائ
ن
ن
م
ف
،
ه
ُوئ
ض
و
ب
ل
ٌ
َ َ
ٍ َ
بال َ
َ
ُّ
ُ
ٍ
ساقَيه  ،قَالَ :فَت َ َوضأ َ َوأَذنَ باللٌ،
َ
علَيه ُحلةٌ حَم َرا ُء َكأَني أَنظُ ُر إلَى بَيَاض َ
علَى
قَالَ :فَ َجعَلتُ أَتَتَب ُع فَاهُ َها هُنَا َو َها هُنَا يَقُولُ :يَمينًا َوش َماال يَقُولُ :حَي َ
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عنَ َزةٌ ،فَتَقَد َم فَصَلى ال ُّ
ظه َر
علَى الفَالح قَالَ :ثُم ُرك َزت لَ ُه َ
الصالة حَي َ
ب ،ال ُيمنَ ُع ثُم صَلى ال َعص َر َرك َعتَين ،ثُم
َرك َعتَينَ ،ي ُم ُّر َبينَ َي َديه الح َما ُر َوالكَل ُ
لَم يَ َزل يُصَلي َركعَتَين حَتى َر َج َع إلَى ال َمدينَة
علَيه َوسلم
أخرج البزار عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
ورة النجم فَلَما بلغ السجدَة سجد وسجدنا َم َعه وسجدت الدواة
كتبت عنده ُ
س َ
والقلم [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة ]

باب  :النهي عن التبرك باألشجار واألحجار
علَيه
َّللا َ
أخرج أحمد والترمذي عَن أبي واق ٍد الليثي :أَن َر ُ
سو َل َّللا صَلى ُ
سل َم لَما َخ َر َج إلَى َ
علَيهَا
شج ََر ٍة لل ُمشركينَ كَانُوا يُعَلقُونَ َ
غز َوة ُحنَي ٍن َمر ب َ
َو َ
أَسل َحت َ ُهم يُقَا ُل لَهَا :ذَاتُ أَن َواطٍ فَقَالُوا :يَا َرسُو َل َّللا اجعَل لَنَا ذَاتَ أَن َواطٍ َك َما
سل َم :سُب َحانَ َّللا َهذَا َك َما
َّللا َ
علَيه َو َ
لَ ُهم ذَاتُ أَن َواطٍ فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سى (اجعَل لنا إلَ ًها َك َما لَ ُهم آلهةٌ) َوالذي نَفسي بيَده لَتَر َكبُن
قَا َل قَو ُم ُمو َ
سنَنَ َمن كَانَ قبلكُم [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في
َ
المشكاة ]

باب  :الذبح والنذر
أخرج مسلم عن على رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :لعن هللا من ذبح لغير هللا ،لعن هللا من لعن والديه ،لعن هللا من آوى
محدثًا ،لعن هللا من غير منار األرض
أخرج أحمد في الزهد عن سلمان رضي هللا عنه قال :دخل رجل الجنة في
ذباب ،ودخل النار رجل في ذباب قالوا :وكيف ذلك؛ قال :مر رجالن على
قوم لهم صنم  ،وفي رواية :يعكفون على صنم لهم  ،ال يجوزه أحد حتى
يقرب له شيئا ،فقالوا ألحدهما :قرب  ،قال :ليس عندي شيء فقالوا له:
قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله قال :فدخل النار ،وقالوا لآلخر:
قرب ولو ذبابا قال :ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون هللا عز وجل قال فضربوا
عنقه ،قال :فدخل الجنة [ صححه األلباني موقوفا على سلمان رضي هللا
عنه ]
علَى عَهد
أخرج أبو داود عن ثَابت الضحاك رضي هللا عنه قال :نَذَ َر َر ُج ٌل َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم أَن يَنح ََر إبالً ببُ َوانَةَ ،وأَتَى النبي صلى هللا
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عليه وسلم فأخبره ،فَقَالََ :هل كَانَ فيهَا َوث َ ٌن من أَوثَان الجَاهلية يُعبَ ُد ،قَالُوا:
ال ،قَالََ :هل كَانَ في َها عي ٌد من أَع َيادهم ،قَالُوا :ال ،قَالَ :أَوف بنَذركَ فَإنهُ ال
َوفَا َء لنَذ ٍر في َمعصيَة َوال في َما ال يَملكُ اب ُن آ َد َم [ قال ابن تيمية :صحيح
على شرط الشيخين  ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من نذر أن يطيع هللا فليطعه  ،ومن نذر أن يعصي هللا فال
يعصه

باب  :ليس لك من األمر شيء
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أ َ َن ٍس رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم كُس َرت َربَاعيَتُهُ يَو َم أ ُ ُحدٍَ ،وشُج في َرأسه ،فَ َجعَ َل يَسلُتُ الد َم
َ
علَيه َو َ
َ
س ُروا َربَاعيَتَهَُ ،وه َُو يَدعُوهُم
ف يُفل ُح قو ٌم َ
شجُّوا نَبي ُهمَ ،و َك َ
عَنهَُ ،ويَقُولُ :كَي َ
س لَكَ منَ األ َمر شَي ٌء}
هللا عَز َوجَل{ :لَي َ
إلَى هللا ،فَأَن َز َل ُ
سو َل َّللا
سم َع َر ُ
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أَنهُ َ
الركُوع في الركعَة اآلخ َرة منَ
هللا َ
سل َم إذَا َرفَ َع َرأ َ
علَيه َو َ
سهُ منَ ُّ
صَلى ُ
سم َع َّللاُ ل َمن
الفَجر ،يَقُولُ :الل ُهم العَن فُالَنًا َوفُالَنًا َوفُالَنًا ،بَع َد َما يَقُو ُل َ
س لَكَ منَ األَمر شَي ٌء} إلَى قَوله
َّللا{ :لَي َ
حَم َدهَُ ،ربنَا َولَكَ الحَم ُد  ،فَأَن َز َل ُ
{فَإن ُهم َ
ظال ُمونَ }
{وأَنذر
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :لَما أُنزلَت َهذه اآل َيةُ َ
سل َم قُ َريشًا ،فَاجت َ َمعُوا
هللا َ
علَيه َو َ
عَش َ
يرت َكَ األ َق َربينَ } َ ،دعَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سكُم منَ النار ،يَا بَني
فَعَم َو َخص ،فَقَالَ :يَا بَني كَعب بن لُؤَيٍ ،أَنقذُوا أَنفُ َ
سكُم
سكُم منَ النار ،يَا بَني عَبد شَم ٍس ،أَنقذُوا أَنفُ َ
ب ،أَنقذُوا أ َنفُ َ
ُمرةَ بن كَع ٍ
سكُم منَ النار ،يَا بَني َهاش ٍم ،أَنقذُوا
منَ النار ،يَا بَني عَبد َمنَ ٍ
اف ،أَنقذُوا أَنفُ َ
سكُم منَ النارَ ،يا فَاط َمةُ،
سكُم منَ النارَ ،يا َبني عَبد ال ُمطلب ،أَنقذُوا أَنفُ َ
أَنفُ َ
سك منَ النار ،فَإني ال أَملكُ لَكُم منَ هللا شَيئ ًاَ ،
غي َر أَن لَكُم َرح ًما
أَنقذي نَف َ
سأَبُلُّهَا ببَالل َها
َ
َ
َ
سيب ،عَن أبيه ،قالَ :لَما َحض ََرت
سعيد ب ُن ال ُم َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
أَبَا َ
سل َم ،فَ َو َج َد عن َدهُ أَبَا جَه ٍل،
هللا َ
علَيه َو َ
طال ٍ
ب ال َوفَاةُ جَا َءهُ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
يرة ،فَقَا َل َر ُ
َوعَب َد هللا بنَ أَبي أ ُ َميةَ بن ال ُمغ َ
سو ُل هللا صَلى ُ
هللا ،كَل َمةً أَش َه ُد لَكَ بهَا عن َد هللا  ،فَقَا َل أَبُو جَه ٍلَ ،وعَب ُد
يَا عَم ،قُل :ال إلَهَ إال ُ
ب ،أَتَر َ
هللا ب ُن أَبي أ ُ َميةَ :يَا أَبَا َ
ب عَن ملة عَبد ال ُمطلب ،فَلَم يَ َزل َرسُو ُل
غ ُ
طال ٍ
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سل َم يَعر ُ
علَيهَ ،ويُعي ُد لَ ُه تلكَ ال َمقَالَةَ حَتى قَا َل أَبُو
ضهَا َ
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
َ
علَى ملة عَبد ال ُمطلبَ ،وأ َ َبى أَن َيقُولَ :ال إلَهَ إال
ب آخ َر َما كَل َم ُهم :ه َُو َ
طال ٍ
سل َم :أ َ َما َوهللا أل َستَغف َرن لَكَ َما لَم أُنهَ
هللا َ
علَيه َو َ
هللا ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
هللا عَز َوجَلَ { :ما كَانَ للنبي َوالذينَ آ َمنوا أن يَستغف ُروا
عَنكَ  ،فأنز َل ُ
َاب الجَحيم}
لل ُمشركينَ َولَو كَانُوا أُولي قُربَى من بَعد َما تَبَينَ لَ ُهم أَن ُهم أَصح ُ
هللا تَعَالَى في أَبي َ
هللا يَهدي
طال ٍ
ب{ :إنكَ ال تَهدي َمن أَحبَبتَ َولَكن َ
َ ،وأَن َز َل ُ
َمن َيشَا ُء َوه َُو أَعلَ ُم بال ُمهتَدينَ }

باب  :الغلو في الصالحين وحماية حمى التوحيد
أخرج أبو داود عن مطرف قال :قال أبي :انطلقت في وفد بني عامر إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم فقلنا :أنت سيدنا فقال :السيد هللا ،قلنا :وأفضلنا
فضالً ،وأعظمنا طوالً ،فقال :قولوا بقولكم ،أو بعض قولكم ،وال يستجرينكم
الشيطان [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أنس رضي
أخرج أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير عن ٍ
هللا عنه :أن ناسا قالوا  :يارسول هللا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن
سيدنا فقال  :يا أيها الناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان أنا محمد
عبد هللا ورسوله إني ال أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها هللا
تعالى [قال الهيثمي :إسناده حسن وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن
علَيها
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم لعن َزائ َرات القُبُورَ ،وال ُمتخذينَ َ
س ُر َج [ قال الترمذي :حديث حسن ،وحسنه األلباني في
ساج َد َوال ُّ
ال َم َ
المشكاة ]
أخرج البخاري عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ،فإنما أنا عبده فقولوا
عبد هللا ورسوله
أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :إياكُم َوالغُلُو في الدين ،فَإن َما هلَكَ َمن كَانَ قَبلَكُ ُم
بالغُلُ ُّو في الدين [ صححه األلباني في صحيح الجامع]
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :هلك المتنطعون ،هلك المتنطعون  ،هلك المتنطعون
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{وقَالُوا ال
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما في قوله تعالىَ :
تذرن آلهتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا } قال:
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ً وسموها بأسمائهم
ففعلوا ،فلم تعبد ،حتى إذا هلك أولئك وتَنَس َخ العلم عُبدت
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :قَا َل َرسُو ُل هللا
َارى
صلى هللا عليه وسلم في َم َرضه الذي لَم َيقُم منهُ :لَ َعنَ هللا ال َي ُهو َد َوالنص َ
ي أَن يُت َخذَ
ساج َد ولَوال ذَلكَ أ ُبر َز قَب ُرهُ َ
ور أ َنبيَائهم َم َ
ات َخذُوا قُبُ َ
غي َر أَنهُ َخش َ
َمسجدًا
سو َل َّللا صَلى
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قَالََ :ر ُ
صلُّوا
َّللا َ
ورا َوال تَجعَلُوا قَبري عي ًدا َو َ
علَيه َو َ
سل َم  :ال تَجعَلُوا بُيُوتَكُم قُبُ ً
ُ
علَي فَإن صَالتكُم تبلغني حَي ُ
ث كُنت ُم [ صححه النووي  ،وصححه األلباني ]
َ
أخرج الطبراني في الكبير عَن الحسن بن عَلي َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول
علَيه َوسلم قَا َل حَيث ُ َما كُنت ُم فصلوا عَلي فَإن صَالتكُم تبلغني [
هللا صلى هللا َ
حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أبو يعلي والضياء في المختارة عن علي بن الحسين :أنه رأى رجال
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فيدخل فيها
فيدعو ،فقال :أال أحدثكم حديثا ً سمعته عن أبي ،عن جدي ،عن النبي صلى
هللا عليه وسلم  ،قال :ال تتخذوا قبرى عيداً ،وال بيوتكم قبوراً ،فإن تسليمكم
يبلغنى أينما كنتم [ قال األلباني في كتاب فضل الصالة على النبي صلى هللا
عليه وسلم  :صحيح لغيره]
ي
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :لَما اشتَكَى النب ُّ
سةً يُقَا ُل لَهَاَ :ماريَةَُ ،وكَانَت أ ُ ُّم
صلى هللا عليه وسلم ذَكَر بَع ُ
سائه كَني َ
ضن َ
ير فيهَا ،فَ َرفَ َع
َ
سلَ َمةَ َوأ ُ ُّم حَبيبَةَ أَتَتَا أَرضَ ال َحبَشَة فَذَك ََرتَا من ُحسنهَا َوتَصَاو َ
ُ
َ
علَى قَبره َمسجدًا ثُم
سهُ فقَالَ :أولَئك إذَا َماتَ فيهم الر ُج ُل الصال ُح بَنَوا َ
َرأ َ
ُّور أُولَئك ش َرا ُر َخلق هللا
َ
صو ُروا فيه تلكَ الص َ
سمعتُ النبي صَلى
أخرج مسلم عن ُجندَب بن عبد هللا رضي هللا عنه قَالََ :
سل َم قَب َل أَن يَ ُموتَ ب َخم ٍسَ ،وه َُو يَقُولُ :إني أَب َرأ ُ إلَى هللا أَن يَكُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
لي منكُم خليلٌ ،فإن هللا تعَالى قد اتخذني خليالَ ،ك َما اتخذ إب َراهي َم خليال،
َولَو كُنتُ ُمتخذًا من أُمتي َخليال الت َخذتُ أَبَا بَك ٍر َخليال ،أَال َوإن َمن كَانَ قَبلَكُم
ور
ور أَنبيَائهم َوصَالحيهم َم َ
ساجدَ ،أَال فَال تَتخذُوا القُبُ َ
كَانُوا يَتخذُونَ قُبُ َ
ساجدَ ،إني أَنهَاكُم عَن ذَلكَ
َم َ
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أخرج أحمد وأبو يعلي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن من شرار الناس من تدركه
الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد [ صححه األلباني في تحذير
الساجد ]
أخرج أحمد والدارمي وأبو يعلى والحميدي عَن أَبي عُبَي َدةَ رضي هللا عنه
سل َم :أَخر ُجوا يَ ُهو َد أَهل الحجَاز،
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :آخ ُر َما تَكَل َم به النب ُّ
ي صَلى ُ
ار الناس الذينَ ات َخذُوا
يرة ال َع َربَ ،واعلَ ُموا أَن ش َر َ
َوأَهل نَج َرانَ من جَز َ
ساج َد [ قال األلباني في الصحيحة  :هذا إسناد حسن أو
ور أَنبيَائهم َم َ
قُبُ َ
صحيح ]
هللا
أخرج أحمد وأبو يعلي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
ور
َ
علَيه َو َ
هللا قَو ًما ات َخذُوا قُبُ َ
سل َم قال :الل ُهم ال تَجعَل قَبري َوثَنًا ،لَعَنَ ُ
ساج َد [ صححه األلباني في أحكام الجنائز ]
أَنب َيائهم َم َ

باب :حكم االستهزاء باهلل وبرسوله وبالقرآن
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عَن عَبد َّللا بن عُ َم َر رضي
هللا عنهما قَالَ :قَا َل َر ُج ٌل في َ
غز َوة تَبُوكَ في َمجل ٍس يَو ًماَ :ما َرأَيتُ مث َل
قُرائنَا َهؤُالء  ،ال أَر َ
ب أَلسنَةً َوال أَجبَنَ عن َد اللقَاء فَقَا َل
ب بُطُونًا َوال أَكذَ َ
غ َ
علَيه
هللا َ
َر ُج ٌل في ال َمجلسَ :كذَبتَ َولَكنكَ ُمنَاف ٌ
ق أل ُخب َرن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سل َم َونَ َز َل القُرآ ُن قَا َل عَب ُد َّللا :فَأَنَا
هللا َ
علَيه َو َ
َو َ
سل َم فَ َبلَ َغ ذَلكَ النبي صَل ى ُ
َارةُ َوه َُو
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم تَنكُبُهُ الحج َ
َرأَيتُهُ ُمتَعَلقًا ب َحقَب نَاقَة َرسُول َّللا صَلى ُ
علَيه
ب} َو َرسُو ُل َّللا صَلى هللاُ َ
يَقُولُ :يَا َرسُو َل َّللا{ :إن َما كُنا نَ ُخ ُ
وض َونَلعَ ُ
سل َم يَقُولُ{ :أَباّلِل َوآيَاته َو َرسُوله كُنت ُم تَستَهزئ ُونَ } [ حسنه الوادعي في
َو َ
الصحيح المسند من أسباب النزول ]

باب :الخوف من عبادة هذه األمة األوثان
أخرج أحمد وأبو داود عَن ثَوبَانَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
ف في أُمتي لَم يُرفَع عَن َها إلَى يَوم القيَا َمة
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم :إذَا ُوض َع السي ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ق قَ َبائ ُل من أُمتي بال ُمشركينَ َو َحتى تَع ُب َد قَ َبائ ُل
ح
ل
ت
ى
َت
ح
َة
ع
ا
الس
م
و
ق
ت
ال
َو
َ َ
ُ
ي
من أُمتي األ َوثَانَ َوإنهُ َ
سيَكُو ُن في أُمتي كَذابُونَ ثَالثُونَ كُلُّ ُهم يَزعُ ُم أَنهُ نَب ُّ
َّللا َوأَنَا َخات َ ُم النبيين ال نَبي بعدي َوال ت َ َزا ُل َ
علَى الحَق
طائفَةٌ من أُمتي َ
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َ
ي أَم ُر َّللا [ صححه األلباني في
ظاهرينَ ال يَض ُُّرهُم َمن َخالَفَ ُهم حَتى يَأت َ
المشكاة ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
بشير وذراعًا
شبرا
صلى هللا عليه وسلم  :لتتبعن سنن من كان قبلكم
ٍ
ً
ب لدخلتموه ،فقلنا يا رسو َل هللا اليهود
حر ض ٍ
بذارع ،حتى لو دخلوا ُج َ
ٍ
والنصارى ،قال :فمن
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال يذهب اللي ُل والنها ُر حتى ت ُعبد الالتُ والعُزى ،قلتُ  :يا رسو ُل
س َل َرسُولَهُ بال ُهدَى َودين
هللا إن كنتُ ألظنُّ حين أنزل هللا{ ،ه َُو الذي أَر َ
علَى الدين كُله َولَو كَرهَ ال ُمشركُونَ } أن ذلك تا ٌم ،قال :إنهُ
الحَق ليُظه َر ُه َ
ُ
يبعث هللا ري ًحا طيبةً فيتوفى كل من كان في
سيكو ُن من ذلك ما شاء هللا ثم
إيمان ،فيبقى من ال خير فيه ،فيرجعونَ إلى
قلبه مثقا ُل حب ٍة من خرد ٍل من
ٍ
دين آبائهم

باب  :قوله تعالى  :حتى إذا فُزع عن قلوبهم
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول َّللا صَلى
َّللا األَم َر في الس َماء ،ض ََربَت ال َمالَئكَةُ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :إذَا قَضَى ُ
ُ
ٌ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
ُ
ع عَن قلوبهم
ان ،فإذا فز َ
بأَجنحَتهَا خضعَانا لقولهَ ،كأنهُ سلسلة َ
على صَف َو ٍ
ق
ي الكَبي ُر ،فَ َيس َم ُعهَا ُمستَر ُ
قَالُواَ :ماذَا قَا َل َر ُّبكُم ،قَالُوا  :قَا َل الحَق َوه َُو ال َعل ُّ
ق السمع َه َكذَا بَع ُ
َف سُفيَا ُن بكَفه
ضهُ فَو َ
السمعَ ،و ُمستَر ُ
ق بَع ٍ
ض َ ،و َوص َ
فَح ََرفَهَاَ ،وبَد َد بَينَ أَصَابعه  ،فَيَس َم ُع الكَل َمةَ فَيُلقيهَا إلَى َمن تَحتَهُ ،ثُم يُلقيهَا
سان الساحر أَو الكَاهن ،فَ ُرب َما أَد َر َكه
اآل َخ ُر إلَى َمن تَحتَهُ ،حَتى يُلقيَهَا َ
علَى ل َ
ب َمعَهَا مائ َةَ كَذبَةٍ،
َاب قَب َل أَن يُلقيَهَاَ ،و ُرب َما أَلقَا َها قَب َل أَن يُدر َكهُ ،فَيَكذ ُ
الشه ُ
ق بتلكَ الكَل َمة التي
س قَد قَا َل لَنَا َيو َم َكذَا َو َكذَاَ :كذَا َو َكذَا ،فَ ُيصَد ُ
فَ ُيقَالُ :أَلَي َ
سم َع منَ الس َماء
َ
أخرج ابن خزيمة في التوحيد  ،وابن أبي عاصم في السنة عَن النواس بن
سل َم :إذَا أ َ َرا َد
َّللا َ
علَيه َو َ
َ
سمعَانَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي بأَم ٍر تَكَل َم بال َوحي فَإذَا تَكَل َم أخذت السموات منهُ َرجفَةٌ من
َّللا أَن يُوح َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
كَ
سجدًا فَ َيكُو ُن
وا
ر
خ
و
وا
ق
ع
ص
السموات
أهل
ل
ذ
ع
م
س
ا
ذ
إ
ف
َل
ج
و
َز
ع
َّللا
ف
و
َخ
ُ
ُ
َ َ
َ
َ ُّ
َّللا من َوحيه ب َما أ َ َرا َد فَيَنتَهي
سهُ جبري ُل َ
أَو َل َمن يَرفَ ُع َرأ َ
علَيه السال ُم فَيُكَل ُم ُ
س َماءٍ قَا َل أَهلُهَا َماذَا قَا َل َربُّنَا يَا جبري ُل
به جبري ُل َ
علَى ال َمالئكَة كُل َما َمر ب َ
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ي الكَبي ُر قَا َل فَيَقُولُونَ كُلُّ ُهم مث َل َما قَا َل
فَيَقُو ُل جبريلُ :قَا َل الحَق َوه َُو العَل ُّ
ي بهم جبري ُل حَي ُ
َّللا منَ الس َماء واألرض [ضعفه
جبري ُل حَتى َينتَه َ
ث أَم َر ُه ُ
األلباني في السنة البن أبي عاصم ]

باب :األمن من مكر هللا والقنوط من رحمة هللا
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ُ
صهَي ٍ
َ
َ
س ذلكَ أل َح ٍد إال
وسلمَ :
ع َجبًا أل َمر ال ُمؤمن ،إن أم َرهُ كُلهُ له َخي ٌرَ ،ولَي َ
صبَ َر فَكَانَ
سرا ُء َ
شك ََر فَكَانَ َخي ًراَ ،وإن أَصَابَتهُ ضَرا ُء َ
لل ُمؤمن ،إن أَصَابَتهُ َ
َخي ًرا
أخرج الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في التفسير عَن ابن َمسعُو ٍد رضي
هللا عنه قَالَ :أَكبَ ُر ال َكبَائر اإلش َراكُ باّلِلَ ،واأل َم ُن من َمكر َّللاَ ،والقُنُوطُ من
س من َروح َّللا [ تخريج ]
َرح َمة َّللاَ ،واليَأ ُ

باب :الكبر والرياء والعجب
أخرج ابن ماجه عَن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم إن َما يبعَث الناس على نياتهم [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني
َ
في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والبيهقي عن أبي هند الداري رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قام مقام رياء وسمعة راءى هللا به يوم
القيامة وسمع [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من سمع الناس بعمله
سمع هللا به مسامع خلقه وصغره وحقره [ صححه المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبيرعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إال
سمع هللا به على رؤوس الخالئق يوم القيامة [ حسنه المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره ]
علَيه َوسلم
أخرج ابن خزيمة عَن َمح ُمود بن لبيد قَا َل خرج النبي صلى هللا َ
فَقَا َل يَا أَيهَا الناس إياكُم وشرك السرائر قَالُوا يَا َرسُول هللا َو َما شرك
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السرائر قَا َل يقوم الرجل فَيصَلي فيزين صالته جاهدا لما يرى من نظر
الناس إلَيه فَذَلك شرك السرائر [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا جمع هللا األ َولين
واآلخرين يَوم القيَا َمة ليَوم ال ريب فيه نَادَى ُمنَاد من َكانَ أشرك في عمله
هلل أحدا فليطلب ث َ َوابه من عنده فَإن هللا أغنى الش َُّركَاء عَن الشرك [ حسنه
األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي عَن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه أَن
علَيه َوسلم قَا َل قَا َل هللا عز َوجل أَنا أغنى الش َُّركَاء عَن
َرسُول هللا صلى هللا َ
الشرك فَمن عمل لي عمال أشرك فيه َ
غيري فَأَنا منهُ بَريء َوه َُو للذي
أشرك [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الحاكم والبيهقي عن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال :كنا نعد
الرياء في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم الشرك األصغر [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني عن أبي موسى رضي هللا عنه قال َ :خ َ
طبنَا َرسُول
علَيه َوسلم ذَات يَوم فَقَا َل يَا أَيهَا الناس اتقوا َهذَا الشرك فَإنهُ
هللا صلى هللا َ
أخفى من دَبيب النمل فَقَا َل لَهُ من شَا َء هللا أَن َيقُول َوكَيف نتقيه َوه َُو أخفى
من دَبيب النمل يَا َرسُول هللا قَا َل قُولُوا الل ُهم إنا نَعُوذ بك من أَن نشرك بك
شَيئا نعلمهُ ونستغفرك لما ال نعلمهُ [ قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره
]
أخرج البخاري في األدب المفرد عن معقل بن يسار قال  :انطلقت مع أبي
سل َم .فَقَالََ " :يا أ َ َبا
هللا َ
علَيه َو َ
بكر الصديق َرض َ
َّللا عَنهُ إلَى النبي صَلى ُ
ي ُ
بَك ٍر :لَلشركُ فيكُم أَخفَى من دَبيب النمل" .فَقَا َل أَبُو بَك ٍرَ :و َهل الشركُ إال
"والذي نَفسي
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :
َمن َجعَ َل َم َع َّللا إلَ ًها آ َخ َر ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
ب عَنكَ
بيَده ،لَلشركُ أَخفَى من دَبيب النمل ،أَال أ َ ُدلُّكَ َ
علَى شَيءٍ إذَا قُلتَهُ ذَ َه َ
قَليلُهُ َوكَثي ُرهُ ." ،قَالَ" :قُل :الل ُهم إني أَعُوذُ بكَ أَن أُشركَ بكَ َوأَنَا أَعلَ ُم،
َوأَستَغف ُركَ ل َما ال أَعلَ ُم [ صححه األلباني ]
أخرج أحمد ابن ماجه والبزار عَن أبي سعيد ال ُخدري رضي هللا عنه قَالَ:
سل َم َونَح ُن نَتَذَا َك ُر ال َمسي َح الدجا َل
َّللا َ
َخ َر َج َ
علَيه َو َ
علَينَا َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَيكُم عندي منَ ال َمسيح الدجال ،فَقُلنَا:
ف َ
فَقَالَ :أَال أُخب ُركُم ب َما ه َُو أَخ َو ُ
ي فَيَزين صَالتَهُ
ي أَن يَقُو َم الر ُج ُل فَيُصَل َ
بَلَى يَا َرسُو َل َّللا قَا َل :الشركُ ال َخف ُّ
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ل َما يَ َرى من نَ َ
ظر رج ٍل [ حسنه األلباني في الترغيب وفي صحيح الجامع
]
أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما قاال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :يقول هللا تعالى :العز إزاري والكبرياء ردائي،
فمن نازعني شيئا ً منهما عذبته
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
كبر ،فقال رجلٌ:
عليه وسلم :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حب ٍة من ٍ
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ً ونعله حسناً ،قال :إن هللا جمي ٌل يحب
الجمال ،الكبر بطر الحق ،وغمط الناس
أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يحشر المتكبرون يوم القيامة
سجن
مكان ،يساقون إلى
أمثال الذر في صور الرجال ،يغشاهم الذ ُّل من كل
ٍ
ٍ
في جهنم يسمى بولس ،تعلوهم نار األنيار ،يسقون من عصارة أهل النار:
طينة الخبال [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :لينتهين أقوا ٌم يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ،إنما
هم فحم جهنم ،أو ليكونن أهون على هللا من الجعل الذي يدهده الخرء
بأنفه ،إن هللا تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها باآلباء ،وإنما
ي ،أو فاج ٌر شقي ،الناس كلهم بنو آدم ،وآدم خلق من تراب
هو مؤمن تق ٌ
[ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه وهو أمي ٌر على
البحرين رأى رجالً يجر إزاره ،وجعل يضرب األرض برجله  ،فقال له :قال
النبي صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ال ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره
بطراً ،قال :وكان أبو هريرة يستخلف على المدينة ،فيأتي بحزمة الحطب
على ظهره ،فيشق السوق ،ويقول طرقوا لألمير ،حتى ينظر الناس إليه
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ما أسفل من الكعبين من اإلزار ففي النار
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيالء خسف
به ،فهو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة
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أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عن أَن َرسُو َل هللا صَلى
سهُ،
هللا َ
سل َم قَالََ :بينَ َما َر ُج ٌل َيت َ َبخت َ ُرَ ،يمشي في ُبردَيه قَد أَع َج َبتهُ نَف ُ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
هللا به األرضَ  ،ف ُه َو يَتَجَل َج ُل فيهَا إلَى يَوم القيَا َمة
فَ َخ َ
س َ
ف ُ
وفي رواية للدارمي  :أن فتى في حلة له ،قال له :يا أبا هريرة أهكذا كان
يمشى ذلك الفتى الذي خسف به ،ثم ضرب برجله ،فعثر عثرة كاد ينكسر
منها ،فتال أبو هريرة{ :إنا َكفَينَاكَ ال ُمستَهزئينَ }
سو ُل َّللا
سلَ َمةَ بن األ َك َوع رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
أخرج الترمذي عَن َ
ب في الجَبارينَ
َّللا َ
علَيه َو َ
ب بنَفسه حَتى يُكت َ َ
سل َم :ال يَ َزا ُل الر ُج ُل يَذ َه ُ
صَلى ُ
فَيُصيبَهُ َما أَصَابَ ُهم [ قال الترمذي  :حديث حسن  ،وضعفه األلباني في
عدد من كتبه ]
أخرج الترمذي عن جبير بن مطعم قال :يقولون في التيه ،وقد ركبت
الحمار ،ولبست الشملة ،وحلبت الشاة ،وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم
 :من فعل هذا ،فليس فيه من الكبر شي ٌء [ قال الترمذي :حسن صحيح
غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :تعوذوا باهلل من جب الحزن ،قالوا :وما جب
الحزن ،قال :وا ٍد في جهنم ،تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مر ٍة ،قيل :من
يدخله ،قال :القراء المراؤون بأعمالهم [ قال الترمذي :حسن غريب،
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :قال هللا تعالى :أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رجالً قال:
يا رسول هللا الرجل يعمل العمل فيُسر ،فإذا ا ُّ
طلع عليه أعجبه ذلك ،فقال
صلى هللا عليه وسلم  :له أجران ،أجر السر وأجر العالنية [ قال الترمذي:
حسن غريب  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]

باب :إرادة اإلنسان بعمله الدنيا
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي بن كَعب رضي هللا عنه قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم بشر َهذه األمة بالسناء والرفعة َوالدين
َرسُول هللا صلى هللا َ
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والتمكين في األَرض فَمن عمل من ُهم عمل اآلخ َرة للدنيا لم يكن لَهُ في
اآلخ َرة من نصيب [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
ي
َو َ
سل َم ،قَالَ :تَع َ
س عَب ُد الدينَارَ ،وعَب ُد الدر َهمَ ،وعَب ُد ال َخميصَة ،إن أُعط َ
سخ َ
يَ ،وإن لَم يُع َ
ش ،طُوبَى ل َعب ٍد
ط َ
َسَ ،وإذَا شيكَ فَالَ انتَقَ َ
س َوانتَك َ
ط ،تَع َ
َرض َ
سبيل َّللا ،أَشعَ َ
ث َرأسُهُُ ،مغبَر ٍة قَ َد َماهُ ،إن كَانَ في
آخ ٍذ بعنَان فَ َرسه في َ
سةَ ،وإن كَانَ في الساقَة كَانَ في الساقَة ،إن است َأذَنَ
سة ،كَانَ في الح َرا َ
الح َرا َ
شفَ َع لَم يُشَفع
لَم يُؤذَن لَهَُ ،وإن َ

باب :اتخاذ العلماء واألمراء أربابا من دون هللا
أخرج الترمذي والطبراني في الكبير عَن عَدي بن حَات ٍم رضي هللا عنه قَالَ:
ب ،فَقَالَ " :يَا
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َوفي عُنُقي صَل ٌ
يب من ذَ َه ٍ
أَتَيتُ النبي صَلى ُ
ي اط َرح َهذَا ال َوثَنَ من عُنُقكَ  ،فَ َ
ورةَ
ط َرحتُهُ فَانتَهَيتُ إلَيه َوه َُو يَق َرأ ُ سُ َ
عَد ُّ
َ
ارهُم َو ُره َبانَ ُهم أَر َبا ًبا من دُون هللا} حَتى
َب َرا َءةَ فَقَ َرأ َ َهذه اآل َية {ات َخذُوا أَح َب َ
فَ َر َ
هللا
غ منهَا ،فَقُلتُ  :إنا لَسنَا نَعبُ ُدهُم ،فَقَالَ :أَلَي َ
س يُحَر ُمونَ َما أَحَل ُ
فَتُحَر ُمونُهُ ،ويُحلُّونَ َما حَر َم هللاُ فَتَستَحلُّونَهُ ،قُلتُ  :بَلَى ،قَالَ :فَتلكَ عبَا َدت ُ ُهم
[ قال الترمذي :حديث غريب  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]

باب  :النهي عن سب الدهر والريح
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :قال هللا تعالى :يسب بنو آدم الدهر ،وأنا الدهر بيدي
الليل والنهار
وفي رواية  :ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر
وفي رواية  :يؤذيني ابن آدم ،يقول :يا خيبة الدهر ،فال يقولن أحدكم يا
خيبة الدهر ،فإني أنا الدهر ،أقلب ليله ونهاره
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هذه الريح من روح هللا ،تأتي بالرحمة وتأتي
بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها ،واسألوا هللا خيرها ،واستعيذوا باهلل
من شرها [ صححه األلباني :صحيح صحيح وأبو داود ]
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أخرج الترمذي عَن أ ُبي بن كعب رضي هللا عنه قال :قَا َل رسول هللا صلى
س ُّبوا الريحَ؛ فَإذَا َرأَيت ُم منهَا َما تَك َرهُونَ  ،فَقُولُوا :الل ُهم
هللا عليه وسلم :ال ت َ ُ
إنا نَسأَلُكَ َخي َر َهذه الريحَ ،و َخي َر َما فيهَا َو َخي َر َما أُرسلت بهَ ،ونَعُوذُ بكَ
من شَر َهذه الريحَ ،وشَر َما فيهَاَ ،وشَر ما أرسلت به [ قال الترمذي :حسن
صحيح  ،وصححه األلباني في األدب المفرد وغيره]

باب :من سأل باهلل فأعطوه
أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عَن ابن عُ َم َر رضي هللا
سل َمَ :من است َ َعاذَ باّلِل فأعيذُو ُه
هللا َ
علَيه َو َ
عنهما قَالَ :قَا َل َر ُ
سو َل َّللا صَلى ُ
سأ َ َل باّلِل فَأَعطُوهَُ ،و َمن أَتَى إلَيكُم َمع ُروفًا فَكَافئ ُوهُ ،فَإن لَم تَجدُوا،
َو َمن َ
فَادعُوا لَهُ ،حَتى يعلم أن قد كافأتموه [ صححه النووي  ،وقال الحاكم:
صحيح على شرط الشيخين  ،وصححه األلباني في األدب المفرد وغيره ]

باب :التألي على هللا
أخرج مسلم عن جندب رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
حد َ
لفالن ،وأن هللا تعالى قال :من ذا الذي
ث أن رجالً قال :وهللا ال يغف ُر هللا
ٍ
لفالن ،فإني قد غفرتُ له وأحبطتُ عملك
يتألى علي أن ال أغفر
ٍ
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
مذنب ،واآلخ ُر
عليه وسلم  :كان في بني إسرائيل رجالن متواخيان ،أحدُهما
ٌ
ب ،فيقولُ:
في العبادة مجتهدٌ ،وكان المجته ُد ال يزا ُل يرى
اآلخر على ذن ٍ
َ
ب ،فقال :أقصر ،فقال :خلني وربي أبُعثت على
أقصر ،فوجده يو ًما على ذن ٍ
رقيبًا ،فقال لهُ :وهللا ال يغف ُر هللا لك ،أو قال :ال يدخلُك الجنةَ ،فقبض هللا
أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين ،فقال هللا تعالى للمجتهد :أكنت على
قادرا ،وقال للمذنب :اذهب ،فادخل الجنة برحمتي ،وقال لآلخر:
ما في يدي ً
اذهُبوا به إلى النار ،وقال أبو هريرةَ :تكل َم وهللا بكلم ٍة أوبقت دنياهُ وآخرتهُ
[ قال األلباني :صحيح ]
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باب :ال يسأل بوجه هللا إال الجنة
علَيه
َّللا َ
أخرج أبو داود عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم :ال يُسأ َ ُل ب َوجه َّللا إال الجنة [ سكت عنه المنذري والنووي  ،وضعفه
َو َ
األلباني ]

باب :الحلف بغير هللا
أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال تحلفوا بآبائكم من حلف باهلل فليصدق ومن حلف له
باهلل فليرض ومن لم يرض باهلل فليس من هللا [ صحح األلباني في الترغيب
وفي صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول
ف بغَير هللا فَقَد َكفَ َر أو أَش َركَ [ قال
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َحلَ َ
الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
َّللا يَنهَاكُم أَن تَحلفُوا بآبَائكُم ،فَ َمن كَانَ حَالفًا
صلى هللا عليه وسلم :أَالَإن َ
فَل َيحلف باّلِلَ ،وإال فَل َيص ُمت
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية َ :
سمعتُ عُ َم َر ،يَقُولُ :قَا َل لي َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سمعتُ
إن َّللاَ يَنهَاكُم أَن تَحلفُوا بآبَائكُم قَا َل عُ َم ُر :فَ َوَّللا َما َحلَفتُ بهَا ُمنذُ َ
سل َم ،ذَاك ًرا َوالَ آث ًرا
هللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
سل َم أَد َركَ عُ َم َر بنَ ال َخطاب
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية  :أن َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم :أَال
هللا َ
علَيه َو َ
ف بأَبيه ،فَنَادَاهُم َر ُ
بَ ،وعُ َم ُر َيحل ُ
في َرك ٍ
سو ُل هللا صَلى ُ
هللا عَز َوجَل يَنهَاكُم أَن تَحلفُوا بآبَائكُم ،فَ َمن كَانَ حَالفًا فَليَحلف باهلل أَو
إن َ
ليَص ُمت
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تَحلفُوا بآبَائكُم َوال باألَندَادَ ،وال تَحلفُوا باهلل إال
َوأَنت ُم صَادقُونَ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال تحلفوا بالطواغي وال بآبائكم
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه سمع
رجال يقول :ال والكعبة  ،فقال ابن عمر ال يحلف بغير هللا فإني سمعت
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك
وفي رواية للحاكم  :كل يمين يحلف بها دون هللا شرك [ قال الترمذي:
حديث حسن  ،وقال الحاكم صحيح على شرطهما  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أبو داود عن بُ َريدَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
س منا [ صححه النووي  ،وصححه األلباني
وسلمَ :من َحلَ َ
ف باأل َ َمانَة فَلَي َ
في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من حلف قَالَ :إني بَري ٌء منَ اإلسالم،
سال ًما
فَإن كَانَ كَاذبا ً فَ ُه َو َك َما قَالََ ،وإن كَانَ صَادقا ً فلن يرجع إلَى اإلسالم َ
[صححه األلباني في صحيح النسائي ]
سو ُل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
ف منكُم ،فَقَا َل في حَلفه :بالالت ،فَليَقُل :ال
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :من َحلَ َ
صَلى ُ
هللاَ ،و َمن قَا َل لصَاحبه :تَعَا َل أُقَامركَ  ،فَليَتَصَدق
إلَهَ إال ُ

باب :النهي عن كثرة الحلف
هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عم َرانَ بنَ ُحصَي ٍن قال :قال َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم قَالَ :إن َخي َركُم قَرني ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم
َ
علَيه َو َ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
الذينَ َيلُونَ ُهم  ،قَا َل عم َرانُ :فَال أَدري أَقَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
بَع َد قَرنهَ ،مرتَين أَو ث َالثَةً  ،ثُم يَكُو ُن بَع َدهُم قَو ٌم يَش َهدُونَ َوال يُستَش َهدُونَ ،
َويَ ُخونُونَ َوال يُؤت َ َمنُونَ َ ،ويَنذ ُرونَ َوال يُوفُونَ َ ،ويَظ َه ُر فيه ُم الس َم ُن
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن مسعود َرض َ
َّللا عَنهُ ،أَن النبي صَلى ُ
ي ُ
سل َم ،قَالََ :خي ُر الناس قَرني ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم
َ
علَيه َو َ
شهَا َدتَهُ،قَا َل إب َراهي ُم النخعي:
شهَا َدةُ أَحَدهم َيمينَهَُ ،و َيمينُهُ َ
ق َ
َيجي ُء قَو ٌم تَسب ُ
علَى الشهَادَة َوالعَهد َونَح ُن صغَا ٌر
َوكَانُوا يَضربُونَنَا َ
سل َمانَ الفَارسي رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل
أخرج الطبراني في الكبير عَن َ
ٌ
َّللا يَو َم القيَا َمة َ ,وال
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم :ثَالثَة ال يُكَل ُم ُه ُم ُ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا
يُ َزكيهم َ ,ولَ ُهم َ
عذَ ٌ
اب أَلي ٌم :أُشَيمطٌ َز ٍ
ان َ ,وعَائ ٌل ُمستَكب ٌر َ ,و َر ُج ٌل َجعَ َل َ
لَهُ بضَاعَةً فَال َيبي ُع إال ب َيمينه َوال َيشتَري إال ب َيمينه [ صححه األلباني في
الترغيب ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ف ُمنَفقَةٌ للسل َعة ُممحقَةٌ للكسب ،وفي رواية
صلى هللا عليه وسلم :الحَل ُ
ألبي داود :ممحقة للبركة
أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه يُنَفّق ثم يَمحق
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ثَالثٌة ال ُيكَل ُم ُه ُم هللا َيو َم الق َيا َمة َوال َينظُ ُر إلَيهم َوال
علَى فَضل َماءٍ بفَال ٍة يَمنَعُهُ ابنَ السبيل،
اب أَلي ٌمَ :ر ُج ٌل َ
يُ َزكيهم َولَ ُهم َ
عذَ ٌ
ف باهلل أل َ َخذَ َها ب َكذَا َو َكذَا فَصَدقَهُ
َو َر ُج ٌل بَايَ َع َر ُجالً سلعَةً بَع َد العَصر فَ َحلَ َ
غير ذَلكَ َ ،و َر ُج ٌل بَايَ َع إ َما ًما ال يُبَاي ُعهُ إال للدنيا ،فَإن أَع َ
علَى َ
طا ُه
فأخذها َوه َُو َ
منهَا ما يريد َوفَى لهَ ،وإن لَم يُعطه لَم يَف

باب :ال يقل أحدكم عبدي وأمتي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال يَقُولَن أ َ َح ُدكُم عَبدي َوأ َ َمتيَ ،وال يَقُولَن ال َمملُوكُ
سيدَتي
سيدي َو َ
اي َوفَتَاتيَ ،وليَقُل ال َمملُوكُ َ :
َربي َو َربتي ،ليَقُل ال َمالكُ  :فَت َ َ
ب هللا تعالى
فَإنكُ ُم ال َمملُوكُونَ َ ،والر ُّ
َّللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَا َل  :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اي َوال َيقُل
َ
علَيه َو َ
سل َم ال َيقُولَن أ َ َح ُدكُم عَبدي فَكُلُّكُم عَبي ُد َّللا َولَكن ل َيقُل فَت َ َ
الي ،
سيدي  ،وفي رواية َ :وال يَقُل العَب ُد ل َ
العَب ُد َربي َولَكن ليَقُل َ
سيده َمو َ
فَإن َموالكُم َّللاُ عَز َوجَل

باب :ال تقولوا ماشاء هللا وشئت
أخرج أبو يعلى عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال تقولوا :ما شاء هللا وشاء محمدٌ ،قولوا :ما شاء هللا وحده
[ صححه األلباني في الصحيحة ]
اس رضي هللا عنهما قَا َل رج ٌل
أخرج البخاري في األدب المفرد عَن ابن عَب ٍ
َّللا َوشئتَ  ،فقَا َل النبي صلى هللا عليه
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :ما شَا َء ُ
للنبي صَلى ُ
َّللا َوح َدهُ [ صححه األلباني ]
وسلم :جعلت َني ّلِل ندًّا َ ،ما شَا َء ُ
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أخرج النسائي عن قُتَيلَة ام َرأَةٌ من ُجهَينَةَ رضي هللا عنها قالت :أتى
يهودي النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ :إنكُم تُنَذ ُرونَ َوإنكُم ت ُشركُونَ ،
ٌ
َ
َ
ي صلى هللا
وتَقُولُونَ َ :ما شَا َء هللا َوشئتَ َ ،وتَقُولُونَ َ :والكَعبَة فأ َم َرهُ ُم النب ُّ
عليه وسلم أَن يَقُولُواَ :و َرب الكَعبَة ،و َما شَا َء هللا ثُم شئتَ [صححه األلباني
]
سخبَ َرةَ ،أَخي عَائشَةَ أل ُمهَا ،أَنهُ َرأَى في َما يَ َرى
أخرج أحمد عَن طُفَيل بن َ
النائ ُمَ ،كأَنهُ َمر ب َرهطٍ منَ ال َي ُهود ،فَقَالََ :من أَنت ُم ،قَالُوا :نَح ُن ال َي ُهودُ ،قَالَ:
إنكُم أَنت ُ ُم القَو ُم ،لَوال أَنكُم تَزعُ ُمونَ أَن ع َُزي ًرا اب ُن هللا ،فَقَالَت اليَ ُهودَُ :وأَنت ُ ُم
هللاَ ،وشَا َء ُمحَمدٌ ،ثُم َمر ب َرهطٍ منَ
القَو ُم لَوال أَنكُم تَقُولُونَ َما شَا َء ُ
َارى ،فَقَالَ :إنكُم أَنت ُ ُم القَو ُم ،لَوال
َارى ،فَقَالََ :من أَنت ُم ،قَالُوا :نَح ُن النص َ
النص َ
أَنكُم تَقُولُونَ ال َمسي ُح اب ُن هللا ،قَالُواَ :وأَنت ُ ُم القَو ُم ،لَوال أَنكُم تَقُولُونَ َما شَا َء
هللاَ ،و َما شَا َء ُمحَم ٌد  ،فَلَما أَص َب َح أَخ َب َر بهَا َمن أَخ َب َر ،ثُم أَتَى النبي صَلى
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سل َم ،فأخبَ َرهُ ،فقَالََ :هل أخبَرتَ بهَا أ َحدًا ،قا َل عَفانُ :قالَ :نَعَم،
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
عليه،ثم قالَ :إن طفيال َرأى ُرؤيَا
فَلَما صَلوا ،خطبَ ُهم فحَم َد هللاََ ،وأثنى َ
فَأَخبَ َر بهَا َمن أَخبَ َر منكُمَ ،وإنكُم كُنت ُم تَقُولُونَ كَل َمةً كَانَ يَمنُعُني ال َحيَا ُء
هللاَ ،و َما شَا َء ُمحَم ٌد [
منكُم ،أَن أَنهَاكُم عَنهَا  ،قَالَ :ال تَقُولُواَ :ما شَا َء ُ
صححه محققوا المسند]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى
َّللا َوشَا َء فُال ٌن َولَكن قُولُواَ :ما
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :ال تَقُولُواَ :ما شَا َء ُ
ُ
َّللا ثُم شَا َء فالن [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح
ء
شَا
َ
ُ
الجامع وغيره ]

باب :ال يقل أحدكم :اللهم اغفر لي إن شئت
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا دعا أحدكم فال يقل :اللهم اغفر لي إن شئت ،اللهم
ارحمني إن شئت ،ولكن ليعزم المسألة ،فإن هللا ال مكره له
وفي رواية لمسلم  :ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن هللا تعالى ال يتعاظمه
شيء أعطاه
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة  ،وال يقولن  :اللهم إن
شئت فأعطني  ،فإنه ال مستكره له
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باب :وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن
يشاء هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى تسعينَ ام َرأَةً كل
صلى هللا عليه وسلم :قَا َل سُلَي َمانُ :ألَطُوفَن اللي َل َ
سبيل هللا ،فَقَا َل لَهُ :الملك قُل إن شَا َء هللا ،فَلَم
امرأة تَأتي بفَار ٍس ُيجَاه ُد في َ
يَقُل إن شَا َء هللا ،فَلَم ت َحمل من ُهن إال ام َرأَةٌ َواح َدةٌ ،جَا َءت بشق َر ُج ٍل َواي ُم
سانًا أَج َمعُونَ
سبيل هللا فُر َ
الذي نَفسي بيَده لَو قَا َل إن شَا َء هللا لَجَا َهدُوا في َ
وفي روايات للبخاري ومسلم  :ستين امرأة ،وسبعين ،وتسعة وتسعين،
ومائة ،وأنه نسي فلم يقل إن شاء هللا

باب :وعيد المصورين
علَى َما بَ َعثَني
ي :أَال أَب َعثُكَ َ
أخرج مسلم عن أَبي الهياج األ َ َ
سديَ :قا َل لي عَل ُّ
علَيه َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،أال تدع صورة إال طمستهاَ ،وال قَب ًرا
َ
سويتَهُ
ُمشرفًا إال َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَنهَا اشت َ َرت نُم ُرقَةً فيهَا
علَى البَاب فَلَم يَد ُخل،
صاوي ُر ،فَلَما َرآ َها النبي صلى هللا عليه وسلم قَا َم َ
تَ َ
ُوب إلَى هللا َوإلَى َرسُوله
فَعَ َرفَت في َوجهه الك ََراهيَةَ فقلت :يَا َرسُو َل هللا أَت ُ
علَيهَا
َماذَا أَذنَبتُ  ،فقَالََ :ما بَا ُل َهذه النُّم ُرقَة ،قَلَت :اشت َ َريتُهَا لك لتَقعُ َد َ
َاب َهذه الص َُّور ُي َعذ ُبونَ َيو َم الق َيا َمة فيقال لَ ُهم :أَح ُيوا
َوت َ َوس َد َها قال :إن أَصح َ
،وقَالَ :إن البَيتَ الذي فيه الص َُّو ُر ال تَد ُخلُهُ ال َمالئكَةُ
َما َخلَقت ُم َ
سا َدةً فيهَا
وفي رواية للبخاري َ :حشَوتُ للنبي صلى هللا عليه وسلم و َ
ت َ َماثي ُل َكأَنهَا نُم ُرقَةٌ ،فَجَا َء فَقَا َم بَينَ البَابَين َو َجعَ َل يَتَغَي ُر َوج ُههُ فَقُلتُ َ :ما لَنَا
سا َدةٌ َجعَلتُهَا لَكَ لتَض َ
طج َع
سادَة ،قََّ لت :و َ
يَا َرسُو َل هللا ،قَالََ :ما بَا ُل َهذه الو َ
ورةٌ
َ
علَيهَا قَالَ :أ َ َما عَلمت أَن ال َمالئكَةَ ال تَد ُخ ُل َبيت ًا فيه ُ
ص َ
ق به َما في البَيت
وفي رواية لمسلم :فَأ َ َخذتُهُ فَ َجعَلتُهُ مرفَقَتَين فَكَانَ يَرتَف ُ
سفَ ٍر َوقَد
وفي رواية للبخاري ومسلم :قَد َم النبي صلى هللا عليه وسلم من َ
سه َوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سترتُ َ
َ
عذَابًا يَو َم القيَا َمة الذينَ
ش ُّد الناس َ
 :هتكه وتلون وجهه َوقَا َل يا عائشة :أ َ َ
ق هللا
ُيضَاهُونَ َخل َ
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سترتُ
سفَ ٍر َوقَد َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قَد َم صلى هللا عليه وسلم من َ
علَى َبابي دُرنُوكًا فيه ال َخي ُل ذَ َواتُ األَجنحَة فَأ َ َم َرني فَنَ َزعتُهُ
َ
وفي رواية لمسلم :أنها سترت على بابها بنمط ،فَلَما قَد َم َرأَى الن َم َ
ط فعَ َرفتُ
الك ََراهيَةَ في َوجهه فَ َجذَبَهُ حَتى َهت َ َكهُ أَو قَ َ
طعَهُ َوقَالَ :إن هللا لَم يَأ ُمرنَا أَن
َارةَ َوالطينَ قَالَت :فَقَ َ
سا َدتَين َو َحشَوت ُ ُه َما ليفًا فَلَم يَعب
طعنَا منهُ و َ
نَك ُ
س َو الحج َ
علَي
ذَلكَ َ
وفي رواية للترمذي :قَالَ :ان َزعيه فَإنهُ ُيذَك ُرني الدُّن َيا
ي
سن ،قَالَ :كُنتُ عن َد ابن عَب ٍ
سعيد بن أَبي ال َح َ
أخرج البخاري عَن َ
اس َرض َ
سا ٌن إن َما َمعيشَتي من
اس ،إني إن َ
َّللا عَن ُه َما ،إذ أَتَاهُ َر ُج ٌل فَقَالَ :يَا أَبَا عَب ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
اس :الَ أُحَدثُكَ إال َما
َب
ع
ن
اب
ل
ا
ق
ف
،
ير
َاو
ص
الت
ه
ذ
ه
ع
ن
ص
أ
ي
ن
إ
و
ي،
د
ي
ة
ع
َن
َ
َ
ٍ
ص َ
ُ
َ
َ
سمعتُهُ يَقُولَُ :من صَو َر
هللا َ
سل َم يَقُولَُ :
علَيه َو َ
َ
سمعتُ َرسُو َل َّللا صَلى ُ
خ فيهَا أ َ َبدًا فَ َر َبا
ُ
الروحََ ،ولَي َ
َّللا ُم َعذ ُبهُ حَتى َينفُ َخ فيهَا ُّ
ص َ
ورةً ،فَإن َ
س بنَاف ٍ
َ
َ
َ
الر ُج ُل َرب َوةً شَدي َدةًَ ،واصفَر َوج ُههُ ،فقَا َلَ :وي َحكَ  ،إن أبَيتَ إال أن تَصنَ َع،
ح
س فيه ُرو ٌ
فَعَلَيكَ ب َهذَا الشجَر ،وكل شَيءٍ لَي َ
اس،
سن ،قَالَ :جَا َء َر ُج ٌل إلَى ابن عَب ٍ
سعيد بن أَبي ال َح َ
أخرج مسلم عَن َ
فَقَالَ :إني َر ُج ٌل أُصَو ُر َهذه الص َُّو َر ،فَأَفتني فيهَا ،فَقَا َل لَهُ :اد ُن مني ،فَ َدنَا
منهُ ،ثُم قَالَ :اد ُن مني ،فَ َدنَا حَتى َو َ
علَى َرأسه ،قَالَ :أُنَبئ ُكَ ب َما
ض َع َي َد ُه َ
هللا
هللا َ
سل َمَ ،
علَيه َو َ
َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
سمعتُ من َرسُول هللا صَلى ُ
سا
َ
سل َم يَقُولُ :كُ ُّل ُمصَو ٍر في النار ،يَجعَ ُل لَهُ ،بكُل ُ
علَيه َو َ
ور ٍة صَو َر َها ،نَف ً
ص َ
َ
َ
س لَهُ
فَتُعَذبُهُ في َجهَن َم وقَالَ :إن كُنتَ ال بُد فاعال ،فاصنَع الشج ََر َو َما ال نَف َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق َك َخلقي
ب َيخلُ ُ
صلى هللا عليه وسلم :قَا َل هللا تعالى َو َمن أَظلَ ُم ممن ذَ َه َ
يرةً
فَليَخلُقُوا ذَرةً أَو ليَخلُقُوا حَبةً أَو ليخلقوا شَع َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون
أخرج الترمذي والنسائي عن َزيد بن َخال ٍد عَن أَبي َ
طلحَةَ رضي هللا عنه
ُّورةُ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تَد ُخ ُل المالئكة َبيت ًا فيه ص َ
علَى بَابه ست ٌر فيه
قَالَ :بشر بن سعيد :ثُم اشتَكَى َزي ٌد بن خالد فَعُدنَاهُ فَإذَا َ
ورةٌ ،فَقُلتُ لعبد هللا الخوالني :ألَم يُخبرنَا َزي ٌد عَن الص َُّور يَو َم األَول فَقَالَ:
ُ
ص َ
ب [ قال الترمذي :حسن
أَلَم تَس َمعهُ حينَ قَالَ :إال َرق ًما في ثَو ٍ
صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
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أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أ َتَاني جبري ُل فَقَالَ :إني أَتَيت ُكَ
البَارحَةَ فَلَم يَمنَعني أَن أَكُونَ َد َخلتُ إال أَنهُ كَانَ في البَيت ق َرا ُم ست ٍر فيه
ب وعلى الباب تماثيل الرجال  ،فَ ُمر ب َرأس التمثَال
ت َ َماثي ُل َوكَانَ في البَيت كَل ٌ
سادَتان يُو َ
فَيُق َ
طآَن
طع فَيُصير َكهَيئ َة الشج ََرة َو ُمر بالقرام َويُج َعل منهُ و َ
سين يلعب به كان تَحتَ
سن أَو ال ُح َ
ب جَر ًوا لل َح َ
َوبالكَلب فَليُخ َرج َوكَانَ الكَل ُ
نَ َ
ض ٍد لَهُ فَأ َ َم َر به فَأُخر َج [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :وعد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم جبريل أن يأتيه  ،فراث عليه حتى اشتد على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه  ،فقال :إنا ال ندخل بيتا
فيه كلب وال صورة

باب :نقض التصاليب
علَيه
هللا َ
َّللا عَنهَا حَدثَتهُ :أَن النبي َ
أخرج البخاري عن عَائشَةَ َرض َ
صل ى ُ
ي ُ
ضهُ
يب إال نَقَ َ
َو َ
سل َم  :لَم يَكُن يَت ُركُ في بَيته شَيئ ًا فيه تَصَال ُ

باب :ما جاء في اللو
أخرج مسلم عن أَبُي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
َب إلَى هللا منَ ال ُمؤمن الضعيف َوفي
ي َخي ٌر َوأَح ُّ
عليه وسلم :ال ُمؤم ُن القَو ُّ
علَى َما يَنفَعُكَ َواستَعن باهلل َوال تَعجَزَ ،وإن أَصَابَكَ شَي ٌء
ك ٍُل َخي ٌر ،احرص َ
فَال تَقُل :لَو أَني فَ َعلتُ لَكَانَ َكذَا َو َكذَا َولَكن قُل :قَ َد ُر هللا َو َما شَا َء فَ َع َل فَإن
ع َم َل الشي َ
طان،
لَو تَفت َ ُح َ

باب :الطيرة والعدوى
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا علي ه وسلم  :من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك
[ صححه األلباني في الصحيحة وصحيح الجامع]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا سمعتم صراخ الديكة ،فاسألوا هللا من فضله،
فتعوذوا باهلل من الشيطان ،فإنها
فإنها رأت ملكاً ،وإذا سمعتم نهيق الحمارُّ ،
رأت شيطانًا
أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ق الحمر بالليل ،فتعوذُوا باهلل فإنهم يرون
وسلم :إذا سمعت ُم نُبا َح الكلب ونهي َ
ما ال ترون [ صححه األلباني ]
أخرج أبو داود عن بريدة رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان ال يتطي ُر من شيءٍ  ،وكان إذا َ
بعث عامالً سأل عن اسمه ،فإن أعجبهُ
ورؤى بش ُر ذلك في وجهه ،وإن كره اسمهُ رؤي كراهيةُ ذلك في
فر َح به،
َ
وجهه ،وإذا دخل قريةً سأل عن اسمها ،فإنَ أعجبهُ اس ُمهَا فر َح بها ورؤي
بش ُر ذلك في وجهه ،وإن كره اس َمها ُرؤى كراهيةُ ذلك في وجهه [ صححه
األلباني ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يعجبُهُ إذا خر َج لحاج ٍة أن يسمع يا راش ُد يا نجي ُح [ قال الترمذي:
حسن غريب صحيح  ،وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الطيرة شرك ،الطيرة شرك
 ،وما منا إال  ،ولكن هللا يذهبه بالتوكل [ قال الترمذي  :حديث حسن
صحيح  ،وقال الحاكم  :صحيح سنده  ،ثقات رواته  ،وأقره الذهبي ،
وصححه األلباني]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من ردتهُ الطيرةُ من
حاج ٍة فقد أشرك ،فقالوا :يا رسو َل هللا ما كفارةُ ذلك ،قال :يقو ُل أح ُدهُم،
اللهم ال خير إال خي ُرك ،وال طير إال طي ُرك ،وال إله غيركَ [ صححه األلباني:
في السلسلة الصحيحة ]
عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
َ
صلى هللا عليه وسلم :ال عدوى وال طيرة ،وإنما الشؤ ُم في ثالثٍ ،في
الفرس والمرأة والدار
وفي رواية :إن كان الشؤ ُم ففي الدار والمرأة والفرس
وفي رواية ألحم َد عن أبي حسانَ نحوهُ وفيه :قالت عائشةُ :والذي أنز َل
القرآنَ على محم ٍد ما قالها رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ق ُّ
ط ،إنما قالَ:

104

كان أه ُل الجاهلية يتطيرونَ من ذلك [ صححه األلباني في السلسلة
الصحيحة ]
وفي رواية ألحمد :كان أه ُل الجاهلية يقولون :الطيرةُ في الدار والمرأة
َاب من ُمصيبَ ٍة في األَرض َوال في أَنفُسكُم
والدابة ،ثم قرأت عائشةُ { َما أَص َ
ب} [صححه األلباني في السلسلة الصحيحة ]
إال في كتَا ٍ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال عدوى وال صفر وال غول
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال عدوى وال طيرة  ،ويعجبني الفأل  ،قالوا :وما الفأل ،
قال :كلمة طيبة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ي :يا رسو َل
صلى هللا عليه وسلم :ال عدوى وال صفر وال هامةَ ،فقا َل أعراب ٌّ
األجرب فيدخ ُل
الر َمل كأنها الظبا ُء ،فيأتي البعي ُر
ُ
هللا ،فما با ُل إبلي تكو ُن في َ
بينها فيجربها ،قال :فمن أعدى األول.
َ
ف ،أن أبا
سلَ َمة بن عَبد الرح َمن بن عَو ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
سل َم قَالَ :ال عَد َوى َ ،ويُحَد ُ
ث،
هللا َ
علَيه َو َ
هريرة حَدثَهُ ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
ح قَا َل
سل َم قَالَ :ال ُيور ُد ُممرضٌ َ
هللا َ
علَيه َو َ
أَن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
علَى ُمص ٍ
علَيه
هللا َ
أَبُو َ
سلَ َمةَ :كَانَ أَبُو ه َُري َرةَ يُحَدث ُ ُه َما كلتَيه َما عَن َرسُول هللا صَلى ُ
علَى أَن ال
ص َمتَ أَبُو ه َُري َرةَ بَع َد ذَلكَ عَن قَوله ال عَد َوى َوأَقَا َم َ
سل َم ،ثُم َ
َو َ
َ
َ
َ
ح قَالَ :فقَا َل الحَار ُ
ب َوه َُو اب ُن عَم أبي
يُور ُد ُممرضٌ َ
ث ب ُن أبي ذُبَا ٍ
علَى ُمص ٍ
ه َُري َرةَ :قَد كُنتُ أَس َمعُكَ  ،يَا أَبَا ه َُري َرةَ تُحَدثُنَا َم َع َهذَا الحَديث حَديثًا آ َخ َر ،قَد
سل َم :ال عَد َوى فَأ َ َبى
هللا َ
علَيه َو َ
سكَت عَنهُ ،كُنتَ تَقُولُ :قَا َل َر ُ
َ
سو ُل هللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
ف ذلكَ َ ،وقالَ :ال يُور ُد ُممرضٌ َ
اراهُ
أَبُو ه َُري َرةَ أن يَعر َ
ح  ،ف َم َ
علَى ُمص ٍ
ب أَبُو ه َُري َرةَ فَ َر َ
ث في ذَلكَ حَتى َ
الحَار ُ
طنَ بال َحبَشية ،فَقَا َل للحَارث:
غض َ
سلَ َمةَ:
أ َتَدري َماذَا قُلتُ  ،قَالَ :ال ،قَا َل أَبُو ه َُري َرةَ :قُلتُ أَبَيتُ  ،قَا َل أَبُو َ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َولَعَمري لَقَد كَانَ أَبُو ه َُري َرةَ ،يُحَدثُنَا ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
س َخ أ َ َح ُد القَولَين اآل َخ َر.
ي أ َ ُبو ه َُري َرةَ ،أَو نَ َ
قَالَ :ال عَد َوى فَال أَدري أَنَس َ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صفَ َر َوفر منَ ال َمجذُوم َك َما
عليه وسلم  :ال عَد َوى َوال طيَ َرةَ َوال َها َمةَ َوال َ
سد
تَف ُّر منَ األ َ َ
س َل
أخرج مسلم عن الشريد بن سويد :كَانَ في َوفد ثَق ٍ
يف َر ُج ٌل َمجذُو ٌم فَأَر َ
ي صلى هللا عليه وسلم  :ارجع فَقَد َبا َيعنَاكَ
إلَيه النب ُّ
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اس رضي هللا عنهما أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج ابن ماجه عن ابن عَب ٍ
وسلم قَا َل  :ال ت ُدي ُموا الن َ
ظ َر إلَى ال َمجذُومينَ [ قال األلباني في صحيح ابن
ماجه :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صيب المؤمن شوكةٌ فما فوقها إال رفعه هللا بها
صلى هللا عليه وسلم  :ال يُ
ُ
درجةً وحط عنه بها خطيئةً
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي عسيب مولى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أتاني جبريل بالحمى
والطاعُون فأمسكتُ الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعُون إلى الشام فالطاعون
ورجس على الكفار [ صححه األلباني في
شهادة ألمتي ورحمةٌ لهم
ٌ
الترغيب]
أخرج أحمد عَن معاذ رضي هللا عنه أنه خطب بالشام فَذكر الطاعُون فَقَا َل
إنهَا َرح َمة بكم ودعوة نَبيكُم َوقبض الصالحين قبلكُم الل ُهم اجعَل على آل
معَاذ نصيبهم من َهذه الرح َمة ثم نزل عَن مقَامه ذَلك فَدخل على عبد
الرح َمن بن معَاذ فَقَا َل عبد الرح َمن {الحق من َربك فَال تكونن من الممترين}
 ،فَقَا َل معَاذ {ستجدني إن شَا َء هللا من الصابرين} [ جوده المنذري ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :سألتُ رسو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم عن الطاعُون فقال :كان عذابا يبعثه هللا على من كان قبلكم
فجعله هللا رحمة للمؤمنين ،ما من عبد يكون في بلد يكون فيه فيمكث ال
صابرا محتسبًا يعلم أنه ال يُصيبه إال ما كتب هللا لهُ إال كان له مثل
يخرج
ً
أجر شهي ٍد
اس رضي هللا عنهما  :أن عمر خرج
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عب ٍ
إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمرا ُء األجناد ،أبو عبيدة بن الجراح
وأصحابهُ ،فأخبروه أن الوباء وقع بالشام فقال عمر لي :ادع لي المهاجرين
األولين فدعوتهم ،فاستشارهم وأخبرهم أن الوبا َء بالشام ،فاختلفوا ،فقال
بعضهم :خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه ،وقال بعضهم :معك بقيةُ
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء،
فقال :ارتفعوا عني ،ثم قال :ادعوا لي األنصار ،فدعوتهم ،فاستشارهم،
فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختالفهم ،فقال :ارتفعوا عني ،ثم قال:
ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ،فدعوتهم ،فلم
يختلف عليه منهم رجالن ،فقالوا :نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على
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هذا الوباء ،فنادى عمر في الناس :إني ُمصب ٌح على ظهر فأصبحوا عليه،
أفرارا من قدر هللا فقال عمر :لو غيرك قالها يا أبا عبيده
فقال أبو عبيدة:
ً
نفر من قدر هللا إلى قدر هللا ،أرأيت لو كان لك
وكان عمر يكره خالفه ،نعم ُّ
إب ٌل فهبطت واديًا له عدوتان ،إحداهما خصبةٌ واألخرى جدبةٌ ،أليس إن
رعيت الخصبة رعيتها بقدر هللا وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر هللا ،فجاء
عوف وكان متغيبًا في بعض حاجاته ،فقال :إن عندي من
عبد الرحمن بن
ٍ
هذا عل ًما ،سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إذا سمعتم به
فرارا منه
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا
بأرض فال تقد ُموا عليه ،وإذا وقع
ٍ
ٍ
ً
،قال :فحمد هللا عم ُر ،ثم انصرف
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي هللا عنه :أن النبي ذكر الوجع
فيذهب المرةَ
عذاب عُذب به بعض األمم ،ثم بقي منه بقيةٌ،
فقال :رج ٌز أو
ُ
ٌ
بأرض وقع
ويأتي األخرى ،فمن سمع به بأرض فال يقدمن عليه ،ومن كان
ٍ
فرارا منه
بها فال يخرج منها
ً
ض
ض فَالَ تَد ُخلُو َهاَ ،وإذَا َوقَ َع بأَر ٍ
سمعت ُم بالطاعُون بأَر ٍ
وفي رواية  :إذَا َ
َوأَنت ُم بهَا فَالَ تَخ ُر ُجوا منهَا
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزارعن أبي موسى رضي هللا عنه
قال :فناء أمتي بالطعن والطاعُون قيل :يا رسول هللا هذا الطع ُن قد عرفناه،
فما الطاعون ،قال :وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة [ صححه
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
َ
َ
سألنَا عَنهُ َرسُول
سى فقَا َل َ
وفي رواية للحاكم  :ذُكر الطاعُون عند أبي ُمو َ
شهَادَة [ قال
علَيه َوسلم فَقَا َل وخز أعدائكم الجن َوه َُو لكم َ
هللا صلى هللا َ
الحَاكم :صَحيح على شَرط ُمسلم ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير والحاكم عَن أبي بردة األشعري َرضي
علَيه َوسلم الل ُهم اجعَل فنَاء أمتي قتال
هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
سبيلك بالطعن والطاعون [ صححه الحاكم  ،وحسنه المنذري  ،وقال
في َ
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
سول هللا صلى
سار َية َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
أخرج النسائي عَن العر َباض بن َ
ش َهدَاء والمتوفون على فرشهم إلَى َربنَا في
علَيه َوسلم قَا َل يختَصم ال ُّ
هللا َ
ش َهدَاء قتلوا َك َما قتلنَا َويَقُول المتوفون
الذين يتوفون في الطاعُون فَيَقُول ال ُّ
على فرشهم إخ َواننَا َمات ُوا على فرشهم َك َما متنا فَيَقُول َربنَا تبَارك َوتَعَالَى
انظُ ُروا إلَى جراحهم فَإن أشبهت جراح المقتولين فَإن ُهم من ُهم َو َمعَ ُهم فَإذا
جراحهم قد أشبهت جراحهم [ حسنه األلباني في الترغيب ]
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أخرج أبو يعلى عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
ُصيب أمتي من أعدائهم من الجن غدة كغدة اإلبل ،من
عليه وسلم  :وخزةٌ ت
ُ
أقام عليها كان مراب ً
طا ،ومن أُصيب به كان شهيدًا ،ومن فر منه كالفار من
الزحف [ حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد  ،وقال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره ]
أخرج أحمد والبزار والطبراني عَن جَابر بن عبد هللا َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل
علَيه َوسلم َيقُول في الطاعُون الفار منهُ كالفار
سول هللا صلى هللا َ
سمعت َر ُ
َ
من الزحف َومن صَبر فيه كَانَ لَهُ أجر شَهيد [ حسنه المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
ص َرد أنه قال ل َخالد بن عُرفُ َ
طة:
سلَي َمان بن ُ
أخرج الترمذي وابن حبان عَن ُ
علَيه َوسلم يَقُول من قَتله بَطنه لم يعذب في
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
أما َ
قَبره  ،فَقَا َل  :نعم [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]

الرقى والتمائ ُم والنشرة
بابُّ :
أخرج أحمد عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من تعلق تميمة فال أتم هللا له  ،ومن تعلق ودعة فال ودع
هللا له  ،وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك [ضعفه األلباني في الترغيب
وفي ضعيف الجامع ]
أخرج أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه أنه جاء في ركب
عشرة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل
منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرك [ صححه
األلباني في الترغيب وفي الصحيحة]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عَن رويفع بن ثَابت رضي هللا عنه قَالَ:
ستَطُو ُل بكَ
َّللا َ
سل َم :يَا ُر َويف ُع لَعَل ال َحيَاةَ َ
علَيه َو َ
قَا َل لي َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
عقَ َد لحيَتَهُ أَو تَقَل َد َوت َ ًرا أَو استَنجَى ب َرجيع دَابة
اس أَن َمن َ
بَعدي فَأَخبر الن َ
أَو عظم فَإن ُمحَمدًا َبريء منهُ [ صححه األلباني في صحيح الجامع،
وصحيح أبي داود ]
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أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنه
قال :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقولُ :إن في الرقى والتمائم والتولة
شركًا ،قالت :امرأته زينب :لم تقو ُل هذا ،وهللا لقد كانت عيني تقذف ،فكنتُ
فالن اليهودي فيرقيني ،فإذا رقاني سكنت ،فقال عب ُد هللا ،إنما
أختلف إلى
ٍ
سها بيده ،فإذا رقاها كف عنها ،إنما كان
ذلك من عمل الشيطان ،كانَ ينخ ُ
الباس ،رب الناس،
يكفيك أن تقولي كما قال صلى هللا عليه وسلم  :أذهب
َ
اشف أنت الشافي ال شفا َء إال شفا ُءك ،اشف شفا ًء ال يغاد ُر سق ًما [ صححه
األلباني :في الصحيحة ]
أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم سُئل
عن النشرة  ،فقال :هُو من عمل الشيطان [ صححه األلباني ]
أخرج الترمذي عن عيسى بن عبد الرحمن قال :دخلتُ على عبد هللا ابن
ق تميمةً ،فقال :أعوذُ باهلل من ذلك،
عُ َكيم أعودُه وبه حمرة ،فقلتٌ  :أال تعل ُ
ق شيئ ًا وكل إليه [ حسنه األلباني
ي صلى هللا عليه وسلم  :من تعل َ
قال النب ُّ
]
علَى النبي
َّللا عَنهُ قَالََ :د َخلتُ َ
أخرج الحاكم عَن عم َرانَ بن ُحصَي ٍن َرض َ
ي ُ
صف ٌر فَقَالََ :ما َهذه ،فَقُلتُ  :منَ
سل َم َوفي َ
هللا َ
عضُدي حَلقَةٌ ُ
علَيه َو َ
صَلى ُ
علَيكَ َما أَفلَحتَ
ي َ
ال َواهنَة فَقَالَ :انبذ َها وفي رواية ألحمد  :فَإنكَ لَو مت َوه َ
أَبَدًا [صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ]
أخرج ابن حبان والحاكم عَن ابن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ أَنه دخل على
ام َرأَته َوفي عُنُقهَا شَيء َمعقُود فَ َجذَبَهُ فَقَطعه ثم قَا َل لقد أصبح آل عبد هللا
أَغنيَاء عَن أَن يشركوا باّلِل َما لم ينزل به سُل َ
سمعت َرسُول هللا
طانا ثم قَا َل َ
علَيه َوسلم َيقُول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قَالُوا َيا أ َ َبا عبد
صلى هللا َ
الرح َمن َهذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فَ َما التولة قَا َل شَيء تَصنعهُ
زواجهن [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في
الن َ
ساء يتحببن إلَى أ َ َ
الترغيب ]
أخرج مسلم عن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال :كنا نرقي في
الجاهلية ،فقلنا :يا رسو َل هللا كيف ترى في ذلكَ  ،فقال :أعرضوا على
ُرقاك ُم ،ثم قال :ال بأس بما ليس فيه شركٌ
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :نهى النب ُّ
حزم ،فقالوا :يا رسول هللا إنه كانت عندنا
الرقى فجا َء آل عمرو بن
ٍ
عن ُّ
الرقى فعرضُوها عليه ،فقال:
رقيةٌ نرقي بها من العقرب ،وإنك نهيتنا عن ُّ
ما أرى بأساً ،من استطاع منكُم أن ينف َع أخا ُه فليفعلهُ
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جعفر
عميس قالت :يا رسول هللا :إن ولد
أخرج الترمذي عن أسماء بنت
ٍ
ٍ
القدر
ق
ت ُسر ُ
ع إليه ُم العي ُن أفأسترقي لهم ،قال :نعم ،فإنهُ لو كان شي ٌء ساب ٌ
َ
لسبقتهُ العي ُن [قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني ]
ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :رخص النب ُّ
وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة
أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمةَ رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعةً ،يعني :صفرةً،
فقال :بها نظرةٌ استرقُوا لها
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسو ُل هللا
صلى هللا عليه وسلم إذا اشتكى اإلنسا ُن الشي َء منهُ أو كانت به قرحةٌ أو
جرحٌ ،قال بإصبعه هكذا ،ووضع سفيا ُن سبابته باألرض ،ثم رفعها :بسم
هللا تربةُ أرضنا ،بريقة بعضنا ،يشفى به سقيمنا بإذن ربنا
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه أنه قال لثابت أال أرقيك برقية
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :بلى  ،قال :اللهم رب الناس مذهب
البأس  ،اشف أنت الشافي الشافي إال أنت  ،شفا ًء ال يغادر سقما
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان يعوذُ بعض أهله ،يمس ُح بيده اليمنى ،ويقول :اللهم رب الناس،
ي إال أنتَ شفا ًء ال يغاد ُر سق ًما
أذهب
َ
البأس ،اشف أنت الشافي ،ال شاف َ
وفي رواية :فلما مرض صلى هللا عليه وسلم وثقل ،أخذتُ بيده ألصن َع به
ع يدهُ من يدي ،ثم قال :اللهم اغفر لي ،واجعلني
نحو ما كان يصن ُع ،فانتز َ
مع الرفيق األعلى فذهبتُ أنظ ُر فإذا هو قد قضى
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذُ ويقولُ :أعوذُ باهلل من الجان ،ومن
عين اإلنسان ،فلما نزلت المعوذتان ،أخذ بهما وترك ما سواهُما [ قال
الترمذي :حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه أن جبريل عليه السال ُم أتى النبي
صلى هللا عليه وسلم فقال :يا محم ُد اشتكيتَ  ،قال :نعم ،فقال جبريلُ :باسم
وعين ،بسم هللا أرقيك
نفس
هللا أرقيكَ  ،من كل داءٍ يؤذيك ،ومن شر كل ٍ
ٍ
وهللا يشفيك
أخرج مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي هللا عنه  :أنهُ اشتكى إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم وجعًا يجدهُ في جسده منذُ أسلم ،فقال له :ضع
َ
ثالث مراتٍ :وقل :سب َع
يدك على الذي يأل ُم من جسدكَ  ،وقل :بسم هللا
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مراتٍ :أعوذُ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ،فقلت ذلك ،فأذهب هللا ما
كان بي ،فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم
ق نف ٌر من
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :انطل َ
الصحابة في سفر ٍة سافروها ،حتى نزلوا على حي من أحياء العرب،
فاستضافوهم ،فأبوا أن يضيفوهم ،فلُدغ سي ُد ذلك الحي ،فسعوا له بكل
شيءٍ  ،ال ينفعهُ شي ٌء ،فقال بعضهم :لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا
بعض شيءٍ فأتوهم فقالوا :يا أ ُّيها الرهطُ إن سيدنا
بكم ،لعلهم يكون عندهم
ُ
لدغ ،وسعينا له بكل شيءٍ ال ينفعه شي ٌء ،فهل عند أح ٍد منكُم من شيءٍ ،فقال
بعضهم :إني وهللا ألرقي ،ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم تضيفُونا ،فما أنا
براق لكُم ،حتى تجعلوا لنا جعالً ،فصالحوهم على قطيع من الغنم ،فانطلق
ٍ
يتف ُل ويقرأ ،الحم ُد هلل رب العالمين ،فكأنما نشط من عقا ٍل فانطلق يمشي
وما به قَلَ َبة ،فأوفوهُم جعلَهم الذي صالحوهُم عليه ،وقال بعضهم :اقتس ُموا
فقال الذي رقى :ال تفعلُوا حتى نأتي النبي صلى هللا عليه وسلم فنذكر له
فننظر الذي يأمرنا به ،فقد ُموا على النبي صلى هللا عليه وسلم
الذي كان،
َ
ٌ
فذكروا له ،فقال :وما يدريك أنها رقية ،ثُم قالَ :قد أصبت ُم ،اقتس ُموا
واضربُوا لي معكم سهماً ،وضحكَ صلى هللا عليه وسلم
أخرج الطبراني في الصغير عن علي رضي هللا عنه قال :لدغت النبي صلى
عقرب وهو يصلي فلما فر َ
غ قال :لعن هللا
هللا عليه وسلم
العقرب ال تدعُ
َ
ٌ
وملح فجع َل يمس ُح عليها ،ويقرأ{ :قُل يَا
مصليا ً وال غيرهُ ،ثم دعا بماءٍ
ٍ
أَيُّهَا الكَاف ُرونَ} و {قُل أَعُوذُ ب َرب الفَلَق} و {قُل أَعُوذُ ب َرب الناس} [ قال
الهيثمي :إسناده حسن  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أبو داود عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال :أقبلنا من
عند النبي صلى هللا عليه وسلم فأتينا على حي ٍ من العرب ،فقالُوا :إنا أنبئنا
بخبر ،فهل عندكُم من دواءٍ أو رقي ٍة ،فإن
أنكُم قد جئتم من عند هذا الرجل
ٍ
عندنا معتوها ً في القيود ،فقلنا :نعم فجا ُءوا بمعتو ٍه في القيود ،فقرأتُ عليه
أيام ،غدوةً وعشيةً ،أجمع بزاقي ،ثم أتفل ،فكأنما أنشط
فاتحةَ الكتاب ،ثالثةَ ٍ
من عقا ٍل ،فأعطوني جعالً ،فقلت :ال ،حتى أسأ َل النبي صلى هللا عليه وسلم،
حق [ صححه
فقال :كل ،فلعمري من أكل برقية باط ٍل ،لقد أكلتَ برقية ٍ
األلباني ]
أخرج أبو داود والت رمذي عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من عاد مريضا ً لم يحضر أجلهُ فقال عندهُ سبع
مرار :أسأ ُل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ،إال عافا ُه هللا من ذلك
ٍ
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المرض [ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،قال الحاكم  :صحيح على
شرط البخاري ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
القدر سبقتهُ العينُ ،وإذا
ق
عليه وسلم :العي ُن حقٌّ ،ولو كان شي ٌء ساب ٌ
َ
استغسلتم فاغسلُوا
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان يؤم ُر العائ ُن فيتوضَأ،
ثم يغتس ُل منهُ المعي ُن [ صححه األلباني ]

باب :التنجيم والكهانة والسحر
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة
علَيه َوسلم قَا َل من أَتَى حَائضًا أَو
َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه
ام َرأَة في دبر َها أَو كَاهنًا فَصدقهُ كفر ب َما أنزل على ُمحَمد صلى هللا َ
َوسلم [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي مالكٍ األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أربع في أمتي من أمر الجاهلية ال يتركونهن :الفخر
في األحساب ،والطعن في األنساب ،واالستسقاء بالنجوم ،والنياحة وقال:
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة ،وعليها سربا ٌل من قطران،
ب
ودرعٌ من جر ٍ
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ثالثة ال يدخلون الجنة ،مدمن خمر،
وقاطع رحم ،ومصدق بالسحر [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وضعفه
األلباني في الضعيفة ]
أخرج البخاري ومسلم عن َزيد بن َخال ٍد ال ُجهَني :قَالَ :صَلى بنَا النبي صلى
هللا عليه وسلم صَالةَ الصُّبح بال ُحدَيب َية في إثر س َماء كَانَت منَ الليل ،فَلَما
علَى الناس فَقَالََ :هل تَد ُرونَ َماذَا قَا َل َربُّكُم قَالُوا هللا َو َرسُولُهُ
ف أَقبَ َل َ
انص ََر َ
أَعلَ ُم قَالَ :أَصبَ َح من عبَادي ُمؤم ٌن بي َوكَاف ٌر فَأَما َمن قَا َل ُمطرنَا بفَضل هللا
َو َرح َمته فَذَلكَ ُمؤم ٌن بي كَاف ٌر بالكَوكَبَ ،وأَما َمن قَا َل ُمطرنَا بنَوء َكذَا َو َكذَا
فَذَلكَ كَاف ٌر بي ُمؤم ٌن بالكَوكَب
علَى عَهد
اس َ
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قَالَُ :مط َر الن ُ
سل َم :أَصبَ َح منَ
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالَ :النب ُّ
ي صَلى ُ
النبي صَلى ُ
الناس شَاك ٌر َومن ُهم كَاف ٌر ،قَالُواَ :هذه َرح َمةُ هللاَ ،وقَا َل بَع ُ
ق
ص َد َ
ض ُهم :لَقَد َ
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نَو ُء َكذَا َو َكذَا قَالَ :فَنَ َزلَت َهذه اآليَةُ{ :فَال أُقس ُم ب َم َواقع النُّ ُجوم}  ،حَتى
{وتَج َعلُونَ رزقَكُم أَنكُم تُكَذ ُبونَ }
َبلَ َغَ :
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن َرسُول هللا صَلى ُ
ق منَ الناس
هللا منَ الس َماء من بَ َر َك ٍة إال أَصبَ َح فَري ٌ
َو َ
سل َم قَالََ :ما أَن َز َل ُ
هللا الغَي َ
َب َكذَا َو َكذَا
ث فَيَقُولُونَ  :الكَوك ُ
بهَا كَافرينَ  ،يُنز ُل ُ
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا
ق من ُهم
عليه وسلم قَا َل هللا َما أَن َعمتُ َ
علَى ع َبادي من نع َم ٍة إال أَص َب َح فَري ٌ
َب
بهَا كَافرينَ يَقُولُونَ  :الكَوك ُ
أخرج مسلم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى هللا عليه
وسلم قالت :قال رس ول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من أتى عرافا فسأله
عن شيء  ،لم تقبل له صالة أربعين يوما
أخرج البزار عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر
أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
صلى هللا عليه وسلم [ جوده المنذري ،وقال األلباني :صحيح لغيره ]
أخرج البزار عن جابر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا عليه
وسلم [ قال المنذري :جيد قوي ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة
رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أتى عرافا أو
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد [ صححه الحاكم على
شرط البخاري ومسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن قبيصة بن المخارق رضي هللا عنه قال :سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :العيافة والطيرة والطرق من الجبت [
حسنه النووي  ،وضعفه األلباني]
اس رضي هللا عنهما قَالَ:
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عَن ابن عَب ٍ
س
َّللا َ
علَيه َو َ
قَا َل َر ُ
س عل ًما منَ النُّ ُجوم اقت َ َب َ
سل َمَ :من اقت َ َب َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
شُعبَةً منَ السحر َزا َد َما َزا َد [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
َ
أخرج النسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عقَ َد عُق َدةً ،ثُم نَفَ َ
سح ََر فَقَد أَش َركَ ،
عليه وسلمَ :من َ
سح ََرَ ،و َمن َ
ث فيهَا فَقَد َ
ق شَيئ ًا ُوك َل إلَيه [ ضعفه األلباني في الترغيب ]
َو َمن ت َ َعل َ
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اس رضي هللا عنهما  ،عن َر ُج ٍل من أَصحَاب النبي
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
سول هللا
وس لَيلَةً َم َع َر ُ
صلى هللا عليه وسلم منَ األ َنصَار :أَن ُهم َبينَ َما هُم ُجلُ ٌ
ار فَقَا َل لَ ُهم َرسُو ُل هللا صلى هللا
ي بنَج ٍم فَاستَنَ َ
صلى هللا عليه وسلم ُ ،رم َ
ي بمثل َهذَا قَالُوا :هللا
عليه وسلم ماكُنت ُم تَقُولُونَ في الجَاهلية إذَا ُرم َ
سولُهُ أَعلَ ُم كُنا نَقُولُُ :ول َد الليلَةَ َر ُج ٌل عَظي ٌم َو َماتَ َر ُج ٌل عَظي ٌم فَقَا َل
َو َر ُ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :فَإنهَا ال يُر َمى بهَا ل َموت أ َ َح ٍد َوال ل َحيَاته،
سب َح أَه ُل الس َماء
سب َح َح َملَةُ ال َعرش ،ثُم َ
َولَكن َر ُّبنَا َت َ َعالَى إذَا قَضَى أَم ًرا َ
الذينَ يَلُونَ ُهم حَتى يَبلُ َغ التسبي ُح أَه َل َهذه الس َماء الدُّنيَا ،ثُم قَا َل الذينَ يَلُونَ
َح َملَةَ العَرش ل َح َملَة العَرش َماذَا قَا َل َربُّكُم ،فَيُخب ُرونَ ُهم َما قَالَ ،فَيَستَخب ُر
اوات بَعضًا حَتى يَبلُ َغ ال َخبَ ُر َهذه الس َما َء الدُّنيَا ،فَتَخ َ
ف
بَع ُ
ط ُ
ض أَهل الس َم َ
علَى َوجهه
الجنُّ السم َع ،فَيَقذفُونَ إلَى أَوليَائهم َويُر َمونَ  ،فَ َما جَا ُءوا به َ
ق َولَكن ُهم َيقرفُونَ فيه َو َيزيدُونَ
فَ ُه َو َح ٌّ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :سئل َرسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم عَن الكُهان فَقَالَ :لَيسُوا بشَيءٍ قَالُوا يَا َرسُو َل هللا،
فَإن ُهم يُحَدثُونَ أَحيَانا ً بالشيء يَكُو ُن َحقًّا ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
وسلم  :تلكَ الكَل َمةُ منَ الحَق يَخ َ
ي ،فَيَقُ ُّر َها في أُذُن َوليه ،فَيَخلطُونَ
طفُهَا الجن ُّ
فيهَا أَكث َ َر من مائ َة كَذ َب ٍة
وفي رواية للبخاري  :فَيُقَرق ُر َها في أُذُن َوليه َكقَرقَ َرة الدجَاجَة
َاب ،فَتَذكُ ُر
وفي رواية للبخاري  :إن ال َمالَئكَةَ تَنز ُل في العَنَانَ :وه َُو السح ُ
ق الشيَاطي ُن السم َع فَتَس َمعُهُ ،فَت ُوحيه إلَى
ي في الس َماء ،فَتَستَر ُ
األَم َر قُض َ
الكُهان ،فَيَكذبُونَ َمعَ َها مائ َةَ كَذبَ ٍة من عند أَنفُسهم
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قَالَتُ :
سح َر النب ُّ
هللا عليه وسلم حَتى إنهُ لَيُ َخي ُل إلَيه أَنهُ يَفعَ ُل الشي َء َو َما فَعَلَهُ حَتى إذَا كَانَ
شعَرت يَا عَائشَةُ أَن هللا قَد
ذَاتَ يَو ٍم َوه َُو عندي َدعَا هللا َو َدعَاهُ ثُم قَالَ :أ َ َ
أَفتَاني في َما استَفتَيتُهُ فيه قُلتُ َ :و َما ذَاكَ يَا َرسُو َل هللا قَالَ :جَا َءني َر ُجالن
س أ َ َح ُدهُ َما عن َد َرأسي َواآل َخ ُر عن َد رجلَي ثُم قَا َل أ َ َح ُدهُ َما لصَاحبهَ :ما
فَ َجلَ َ
وب قَالََ :و َمن َ
ي
َو َج ُع الر ُجل ،قَالََ :مط ُب ٌ
طبهُ ،قَالَ :لَبي ُد ب ُن األ َعصَم ال َي ُهود ُّ
طةٍَ ،و ُجف َ
ق قَالَ :في َما ذَا ،قَالَ :في ُمشطٍ َو ُمشَا َ
طلعَ ٍة ذَك ٍَر،
من بَني ُز َري ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم
قَالَ :فَأَينَ ه َُو قَالَ :في بئر ذي أَر َوانَ قَالَ :فَذَ َه َ
ب النب ُّ
اس من أَصحَابه إلَى البئر ،فَنَ َ
علَيهَا نَخلٌ ،ثُم َر َج َع إلَى
ظ َر إلَيهَا َو َ
في أُنَ ٍ
وس الشيَاطين
عَائشَةَ فَقَالََ :وهللا لَ َكأَن َما َء َها نُقَاعَةُ الحناءَ ،ولَ َكأَن نَخلَهَا ُرؤ ُ
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شفَاني
ي هللا َو َ
قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَفَأَخ َرجتَهُ ،قَالَ :ال ،أَما أَنَا فَقَد عَافَان َ
علَى الناس منهُ شَرا ً َوأ َ َم َر بهَا فَدُفنَت
َو َخشيتُ أَن أُثَو َر َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم سُح َر
سا َء َوال يَأتيهن
حَتى كَانَ يَ َرى أَنهُ يَأتي الن َ
سح ََر النبي صلى هللا
أخرج النسائي عَن َزيد بن أَرقَ َم رضي هللا عنه قَالََ :
علَيه السالم،
عليه وسلم َر ُج ٌل منَ اليَ ُهود فَاشتَكَى لذَلكَ أَيا ًما ،فَأَتَاهُ جبري ُل َ
سو ُل هللا
فَقَالَ :إن َر ُجالً منَ ال َي ُهود َ
س َل َر ُ
عقَ َد لَكَ عُقَدا ً في بئر َكذَا َو َكذَا ،فَأَر َ
صلى هللا عليه وسلم فَاستَخ َر ُجو َها فَجي َء بهَا فَقَا َم َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
وسلم َكأَن َما نُش َ
أراهُ في َوجهه
ط من عقَا ٍل فَ َما ذَك ََر ذَلكَ لذَلكَ اليَ ُهودي َوال َ
قَ ُّ
ط [ صححه األلباني ]

باب :إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
أخرج الترمذي وابن حبان عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
التمس رضا هللا بسخط الناس كفا ُه هللا مؤنة
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من
َ
الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط هللا وكله هللا إلى الناس [ صحح
األلباني في الترغيب وفي صحيح الجامع]

باب :إنما أوتيته على علم عندي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن ثالثة من بني إسرائيل ,أبرص ,وأقرع ,وأعمى,
فأراد هللا تعالى أن يبتليهم ,فبعث إليهم ملكا ً فأتى األبرص فقال :أي شيء
أحب إليك ،قال :لون حسن وجلد حسن ,ويذهب عني الذي قذرني الناس,
فمسحه فذهب عنه قذره ,وأعطى لونا ً حسنا ً وجلدا حسناً ,قال :فأي المال
أحب إليك ،قال :اإلبل أو قال :البقر -شك إسحاق إال أن األبرص واألقرع
قال أحدهما :األبل ,وقال اآلخر :البقر -فأعطى ناقة عشراء فقال :بارك هللا
لك فيها ,فأتى األقرع فقال :أي شيء أحب إليك ،قال :شعر حسن ,ويذهب
عني هذا الذي قذرني الناس ،قال :فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا ً حسنا،
قال فأي المال أحب إليك ،قال البقر :فأعطى بقرة حامال ,قال بارك هللا لك
فيها ,فأتى األعمى قال :أي شيء أحب إليك ،قال أن يرد هللا إلى بصري
فأبصر به الناس ,فمسحه فرد هللا إليه بصره ,قال :فأي المال أحب إليك،
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قال :الغنم ,فأعطى شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا ,وولد هذا ,فكان لهذا
واد من اإلبل ,ولهذا واد من البقر ,ولهذا واد من الغنم ,ثم إنه أتى األبرص
في صورته وهيئته ,فقال :رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري,
فال بالغ لي اليوم إال باهلل ثم بك ,أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد
الحسن والمال بعيرا ً أتبغ عليه في سفري فقال :الحقوق كثيرة ,فقال له:
كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا ً فأعطاك هللا ،فقال :إنما
ورثت هذا المال كابرا ً عن كابر فقال :إن كنت كاذبا ً فصيرك هللا إلى ما
كنت ,قال :وأتى األقرع في صورته فقال :مثل ما قال لهذا ,ورد عليه مثل
مارد عليه هذا ,فقال :إن كنت كاذبا ً فصيرك هللا إلى ما كنت ,قال :وأتى
األعمى في صورته وهيئته ,فقال :رجل مسكين وابن سبيل ,انقطعت بي
الحبال في سفري فال بالغ لي اليوم إال باهلل ثم بك ,أسألك بالذي رد عليك
بصرك شاة ,أتبلغ بها في سفري ,فقال :قد كنت أعمى فرد هللا إلى بصرى,
فخذ ما شئت ودع ما شئت ,فوهللا ال أجهدك اليوم بشيءأخذته هلل ,فقال:
أمسك مالك فإنما ابتليتم ,فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك

باب :اإليمان بالقدر
أخرج ابن أبي عاصم عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم ثَالثَة ال يقبل هللا عز َوجل من ُهم صرفا َوال عدال عَاق
صلى هللا َ
ومنان ومكذب بقدر [ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :حَدثَنَا َرسُو ُل
ق :إن خلق أَحَدكُم يُج َم ُع في
ق ال َمصدُو ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم َوه َُو الصاد ُ
ً
ً
َ
علَقَة مث َل ذلكَ  ،ثُم يَكُو ُن ُمضغَة مث َل
بَطن أُمه أَربَعينَ يَو ًما نطفة ،ثُم يَكُو ُن َ
ذَلكَ  ،ثُم يَبعَ ُ
ي
ب َ
ث هللا إلَيه َملَكًا بأَربَع كَل َماتٍ ،فَيُكت َ ُ
ع َملُهُ َوأ َ َجلُهُ َورزقُهُ َوشَق ٌّ
الروحُ ،فوهللا الذي ال إله غيره ،إن أحدكم لَ َيع َم ُل
أَو َ
سعيد ،ثُم ُينفَ ُخ فيه ُّ
اب
ق َ
بعَ َمل أَهل النار حَتى َما يَكُو ُن بَينَهُ َوبَينَهَا إال ذ َراعٌ ،فَيَسب ُ
علَيه الكت َ ُ
فَيَع َم ُل بعَ َمل أَهل الجَنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أَهل الجَنة حَتى َما
اب فَيَع َم ُل بعَ َمل أَهل النار فَيَد ُخ ُل
ق َ
يَكُو ُن بَينَهُ َوبَينَهَا إال ذ َراعٌ فَيَسب ُ
علَيه الكت َ ُ
ار
الن َ
أخرج مسلم عن َيح َيى بن َيع َم َر قال  :كَانَ أَو َل َمن قَا َل في القَدَر بال َبص َرة
ي فَان َ
ي حَاجين أَو
َمعبَ ٌد ال ُجهَن ُّ
طلَقتُ أَنَا َو ُح َمي ُد ب ُن عَبد الرح َمن الحميَر ُّ
سأَلنَاهُ
ُمعتَم َرين فَقُلنَا :لَو لَقينَا أ َ َحدًا من أَصحَاب النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َ
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ق لَنَا عَب ُد هللا ب ُن عُ َم َر دَاخال ال َمسج َد فَاكتَنَفتُهُ
عَما يَقُو ُل َهؤُالء في القَدَر فَ ُوف َ
أَنَا َوصَاحبي أ َ َح ُدنَا عَن َيمينه َواآل َخ ُر عَن ش َماله ،فَ َ
س َيك ُل
ظنَنتُ أَن صَاحبي َ
الكَال َم إلَي ،فَقُلتُ  :أَبَا عَبد الرح َمن إنهُ قَد َ
اس يَق َرؤونَ القُرآنَ ،
ظه ََر قبَلَنَا أنَ ٌ
ف،
َويَتَقَف ُرونَ العل َم َوذَك ََر من شَأنهم َوأَن ُهم يَزعُ ُمونَ أَن ال قَد ََر َوأَن األ َم َر أُنُ ٌ
برا ُء مني َوالذي
فقَالَ :إذَا لَقيتَ أُولَئكَ فَأَخبرهُم أَني بَري ٌء من ُهم ،وهم َ
ف به عَب ُد هللا ب ُن عُ َم َر :لَو أَن أل َحَدهم مث َل أ ُ ُح ٍد ذَ َهبًا فَأَنفَقَهُ َما قَب َل هللا
يَحل ُ
منهُ حَتى ُيؤمنَ بالقَدَر
أخرج الترمذي عَن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ال يُؤم ُن عَب ٌد حَتى يُؤمنَ بالقَدَر َخيره َوشَره ،حَتى يَعلَ َم أَن َما أَصَابَهُ
لَم يَكُن ليُخطئَهُ َوأَن َما أَخ َ
طأ َ ُه لَم يَكُن ليُصيبَهُ [ قال الترمذي :حديث غريب
 ،وقال األلباني :صحيح ]
ب
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عَن ابن الديلَمي قَالَ :أَتَيتُ أ ُ َبي بنَ كَع ٍ
فَقُلتُ لَهُ لقد َوقَ َع في نَفسي شَي ٌء منَ القَدَر فَحَدثني بشَيءٍ لَعَل هللا أَن يُذهبَهُ
اواته َوأَه َل أَرضه ،عَذبَ ُهم َوه َُو َ
غي ُر
ب أَه َل َ
س َم َ
من قَلبي قَالَ :لَو أَن هللا عَذ َ
َ
ظال ٍم لَ ُهمَ ،ولَو َرح َم ُهم كَانَت َرح َمتُهُ َخي ًرا لَ ُهم من أَع َمالهمَ ،ولَو أَنفَقتَ مث َل
سبيل هللا َما قَبلَهُ هللا منكَ حَتى ت ُؤمنَ بالقَدَر َوتَعلَ َم أَن َما
أ ُ ُح ٍد ذَ َهبًا في َ
علَى َ
أَصَا َبكَ لَم َيكُن ل ُيخطئ َكَ َوأَن َما أَخ َ
غير
طأَكَ لَم َيكُن ل ُيصي َبكَ َ ،ولَو ُمت َ
َهذَا لَ َد َخلتَ النار ،قَالَ :ثُم أَتَيتُ عَب َد هللا بنَ َمسعُودٍ ،فَقَا َل مث َل ذَلكَ  ،قَا َل ثُم
ت فَحَدثَني
أَتَيتُ ُحذَيفَةَ بنَ اليَ َمان فَقَا َل مث َل ذَلكَ  ،قَالَ :ثُم أَتَيتُ َزي َد بنَ ثَاب ٍ
عَن النبي صلى هللا عليه وسلم مث َل ذَلكَ [ قال األلباني :صحيح ]
أخرج أبو داود عَن أَبي حَفصَةَ :قَا َل عُبَا َدةُ ب ُن الصامت البنه :يَا بُنَي إنكَ
لَن تَج َد َ
طع َم حَقيقَة اإلي َمان حَتى تَعلَ َم أَن َما أَصَا َبكَ لَم َيكُن ل ُيخطئ َكَ  ،وأن
َما أَخ َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
طأَكَ لَم يَكُن ليُصيبَكَ  ،فإني َ
ق هللا القَلَ َم فَقَالَ :لَهُ اكت ُب قَالََ :رب َو َماذَا أَكت ُُب قَا َل
يَقُولُ :إن أ َو َل َما َخلَ َ
سمعتُ َرسُو َل هللا
ير كُل شَيءٍ حَتى تَقُو َم الساعَةُ يَا بُنَي إني َ
اكت ُب َمقَاد َ
علَى َ
س مني [ قال األلباني
صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :من َماتَ َ
غير َهذَا فَلَي َ
صحيح ]
ع َ
طا َء بنَ
أخرج الترمذي عن عَبد ال َواحد ب ُن سُلَي ٍم قَالَ :قَدمتُ َمكةَ فَلَقيتُ َ
اح فَقُلتُ لَهُ :يَا أَبَا ُمحَم ٍد إن أَه َل البَص َرة يَقُولُونَ في القَدَر قَالَ :يَا
أَبي َربَ ٍ
بُنَي أَتَق َرأ ُ القُرآنَ  ،قُلتُ  :نَعَم قَالَ :فَاق َرأ ُّ
ف قَالَ :فَقَ َرأتُ {حم َوالكتَاب
الزخ ُر َ
ي
ال ُمبين إنا َجعَلنَاهُ قُرآنًا ع ََربيًّا لَعَلكُم تَعقلُونَ َوإنهُ في أُم الكتَاب لَدَينَا لَعَل ٌّ
اب
حَكي ٌم} فَقَالَ :أَتَدري َما أ ُ ُّم الكتَاب ،قُلتُ  :هللا َو َر ُ
سولُهُ أَعلَ ُم قَالَ :فَإنهُ كت َ ٌ
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ق األ َرضَ  ،فيه إن فرعَونَ
ق الس َما َوات َوقَب َل أَن يَخلُ َ
َكتَبَهُ هللا قَب َل أَن يَخلُ َ
ع َ
طا ٌء :فَلَقيتُ ال َولي َد بنَ
ب َوتَب} قَا َل َ
من أَهل النار َوفيه {تَبت َيدَا أَبي لَ َه ٍ
سأَلتُهُ َما كَانَ َوصيةُ أَبيكَ عن َد ال َموت ،قَا َل َدعَاني أَبي
عُبَا َدةَ بنَ الصامت فَ َ
ي َّللاَ حَتى ت ُؤمنَ باّلِل َوت ُؤمنَ
فَقَا َل لي يَا بُنَي اتق َّللاَ َواعلَم أَنكَ لَن تَتق َ
علَى َ
سو َل
بالقَدَر كُله َخيره َوشَره فَإن ُمت َ
سمعتُ َر ُ
ار إني َ
غير َهذَا َد َخلتَ الن َ
َّللا القَلَ َم فَقَا َل اكت ُب فَقَا َل َما
َّللا َ
سل َم يَقُو ُل إن أَو َل َما َخلَ َ
علَيه َو َ
ق ُ
َّللا صَلى ُ
أَكت ُُب قَا َل اكت ُب القَد ََر َما َكانَ َو َما ه َُو كَائ ٌن إلَى األ َ َبد [ قال الترمذي  :غريب
 ،وقال األلباني :صحيح ]
علَينَا َرسُو ُل
أخرج الترمذي عَن عَبد هللا بن عَمرو بن العَاص قَا َل َخ َر َج َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َوفي يَده كتَابَان فَقَالَ :أَتَد ُرونَ َما َهذَان الكتَابَان
اب
فَقُلنَا :ال يَا َرسُو َل هللا إال أَن ت ُخب َرنَا فَقَالَ :للذي في يَده اليُمنَىَ ،هذَا كت َ ٌ
من َرب ال َعالَمينَ فيه أَس َما ُء أَهل الجَنة َوأَس َما ُء آ َبائهم َوقَ َبائلهم ثُم أُجم َل
ص من ُهم أَبَداً ،ثُم قَا َل للذي في ش َماله،
َ
علَى آخرهم فَال يُ َزا ُد فيهم َوال يُنقَ ُ
اب من َرب العَالَمينَ فيه أَس َما ُء أَهل النار َوأَس َما ُء آبَائهم َوقَبَائلهم ثُم
َهذَا كت َ ٌ
ص من ُهم أَبَدا ً فَقَالَ :أَصحَابُهُ فَفي َم
أُجم َل َ
علَى آخرهم فَال يُ َزا ُد فيهم َوال يُنقَ ُ
العَ َم ُل يَا َرسُو َل هللا إن كَانَ أَم ٌر قَد فُر َ
سددُوا َوقَاربُوا ،فَإن
غ منهُ فَقَالََ :
ب
ب الجَنة ُيخت َ ُم لَهُ ب َع َمل أَهل الجَنة َوإن عَم َل أَي َ
ع َم ٍلَ ،وإن صَاح َ
صَاح َ
ع َم ٍل ،ثُم قَا َل َرسُو ُل هللا صلى
النار يُخت َ ُم لَهُ بعَ َمل أَهل النار َوإن عَم َل أَي َ
هللا عليه وسلم بيَدَيه فَنَبَذَهُ َما ،ثُم قَالَ :فَ َر َ
ق في ال َجنة
غ َربُّكُم منَ العبَاد فَري ٌ
ق في السعير [ قال الترمذي :حسن غريب صحيح  ،وقال األلباني:
َوفَري ٌ
حسن ]
أخرج البخاري ومسلم أن عم َران بن ُحصَين رضي هللا عنه قال :ألبي
ي
األسود الدؤلي :أ َ َرأَيتَ َما يَع َم ُل الن ُ
اس اليَو َم َويَك َد ُحونَ فيه ،أَشَي ٌء قُض َ
سبَقَ ،أَو في َما يُستَقبَلُونَ به مما أَتَاهُم به
علَيهم َو َمضَى َ
َ
علَيهم من قَ َدر قد َ
ُ
َ
علَيهم قَا َل
علَيهم َو َمضَى َ
ي َ
نَبيُّ ُهم َوثَبَتَت ال ُحجة َ
علَيهم ،فقُلتُ  :بَل شَي ٌء قُض َ
ق هللا
أَفَال يَكُو ُن ظُل ًما ،قَا َل فَفَزعتُ من ذَلكَ فَ َزعًا شَديدا ً َوقُلتُ  :كُ ُّل شَيءٍ َخل ُ
َوملكُ َيده ،فَال ُيسأ َ ُل عَما َيف َع ُل َوهُم ُيسأَلُونَ فَقَا َل لي َ :ير َح ُمكَ هللا ُ ،إني لَم
ألجرب عَقلَكَ  ،وإن َر ُجلَين من ُم َزينَةَ أَتَيَا َرسُو َل هللا صلى
سأَلت ُكَ إال
أُرد ب َما َ
َ
اس اليَو َم َويَك َد ُحونَ
هللا عليه وسلم فَقَاال :يَا َرسُو َل هللا ،أ َ َرأَيتَ َما يَع َم ُل الن ُ
سبَقَ ،أَو في َما يُستَقبَلُونَ
ي َ
علَيهم َو َمضَى فيهم من قَد ٍَر قَد َ
فيه أَشَي ٌء قُض َ
علَيهم
ي َ
به مما أَتَاهُم به نَبيُّ ُهم َوثَبَتَت ال ُحجةُ َ
علَيهم ،فَقَا َل ال ،بَل شَي ٌء قُض َ
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سوا َها،
َو َمضَى فيهم َوتَصدي ُ
{ونَف ٍس َو َما َ
ق ذَلكَ في كتَاب هللا عَز َوجَل َ
ور َها َوتَق َوا َها}
فَأَل َه َمهَا فُ ُج َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال كنا في جنازة في بقيع
الغرقد فأتانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقعد  ،وقعدنا حوله ومعه
مخصرة فنكس رأسه وجعل ينكت األرض بمخصرته  ،ثم قالَ :ما منكُم من
ب َمقعَ ُدهُ منَ الجَنة َو َمقعَ ُدهُ منَ النار قُالوا :يَا َرسُو َل هللا أَفَال
أ َ َح ٍد إال َوقَد كُت َ
نَتك ُل على كتابنا ،قَالَ :ال  ،اع َملُوا فَكُ ٌّل ُم َيس ٌر لما خلق له؛ أما من كان من
أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة ،وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر
لعمل الشقاء ،ثُم قَ َرأ َ {فَأَما َمن أَع َ
طى َواتقَىَ ،وصَد َ
سنُيَس ُرهُ
ق بال ُحسنَى ،فَ َ
سنُيَس ُر ُه لل ُعس َرى}
لليُس َرى} إلَى قَوله {فَ َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن عَمرو بن العَاص قَا َل َ
اوات
ير ال َخالئق قَب َل أَن َيخلُ َ
ق الس َم َ
هللا عليه وسلم َيقُولَُ :كت َ َ
ب هللا َمقَاد َ
علَى ال َماء
سنَ ٍة قَا َل َوعَرشُهُ َ
ف َ
َواأل َرضَ ب َخمسينَ أَل َ
أخرج أحمد والترمذي عَن َم َ
طر بن عُكاش رضي هللا عنه قال :قال رسول
ضَ ،جعَ َل لَهُ إلَيهَا
هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا قَضَى هللا لعَب ٍد أَن يَ ُموتَ بأَر ٍ
حَاجَةً [ قال الترمذي :حسن غريب وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :وك َل هللا بالرحم َملَكا ً يَقُولُ :أي َرب نُطفَةٌ ،أي
ي َخلقَهُ قَالَ :أَذَ َك ٌر أَم أُنثَى،
َرب َ
علَقَةٌ ،أي َرب ُمضغَةٌ ،فَإذَا أ َ َرا َد أَن يَقض َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ب في بَطن أمه
سعي ٌد ،ف َما الرز ُ
ي أم َ
ق َواأل َج ُل ،فيُكت َ ُ
شَق ٌّ
أخرج مسلم عن َ
سا من أَصحَاب النبي صلى هللا عليه
او ٍس قال  :أ َد َركتُ نَا ً
ط ُ
وسلم َيقُولُونَ  :كُ ُّل شَيءٍ بقَد ٍَر ،حتى العجز والكيس
أخرج أحمد والبزار عَن أَبي الدردَاء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :فَ َر َ
غ هللا إلَى كُل عَب ٍد من َخم ٍس من أَجَله َورزقه
سعي ٍد [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
وعمله ومضجعه َوشَقي ٍ أَم َ
أخرج البزار عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :خلق هللا كل صانع وصنعته [ وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :ألن يقبض
أحدكم على جمرة حتى تبرد ،خير له من أن يقول ألمر قضاه هللا :ليته لم
يكن

119

سى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج ابن ماجه عن أَبُي ُمو َ
ح بفَال ٍة [ ،صححه
هللا عليه وسلم َ :مث َ ُل القَلب َمث َ ُل الريشَة تُقَل ُبهَا الر َيا ُ
األلباني في المشكاة ]
أخرج أحمد والترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ف يَستَعملُهُ يَا
هللا عليه وسلم :إذَا أ َ َرا َد هللا ب َعب ٍد َخيرا ً استَع َملَهُ فَقيلَ :كَي َ
ح قَب َل ال َموت [ قال الترمذي :حسن صحيح
َرسُو َل هللا ،قَالَ :يُ َوفقُهُ لعَ َم ٍل صَال ٍ
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن عَبد هللا ب ُن عَم ٍرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
ق َخلقَهُ في ظُل َمةٍ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا عَز َوجَل َخلَ َ
علَيهم من نُوره ،فَ َمن أَصَابَهُ من ذَلكَ النُّور اهتَدَىَ ،و َمن أَخ َ
طأ َ ُه ضَل؛
فَأَلقَى َ
علَى علم هللا تعالى [ قال الترمذي  :حديث حسن
فَلذَلكَ أَقُولُ :جَف القَلَ ُم َ
وصححه األلباني ]
ي فَقُلتُ  :طُوبَى،
ي صَب ٌّ
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :ت ُُوف َ
عصَافير الجَنة فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :أ َ َوال
عُصفُو ٌر من َ
ق لهَذه أ َهالً َولهَذه أَهالً
ار ،فَ َخلَ َ
ق الجَنةَ َو َخلَ َ
تَدرينَ أَن هللا َخلَ َ
ق الن َ
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا،
ع َم ٍل  ،قَالَ:
سو َل هللا ،بال َ
ي ال ُمؤمنينَ  ،فَقَالَ :هُم من آ َبائهم فَقُلتُ َ :يا َر ُ
ذَ َرار ُّ
ي ال ُمشركينَ  ،قَالَ :من
هللا أَعلَ ُم ب َما كَانُوا عَاملينَ قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،فَذَ َرار ُّ
ع َم ٍل  ،قَالَ :هللا أَعلَ ُم ب َما كَانُوا عَاملينَ [ قال األلباني صحيح
آبَائهم قُلتُ  :بال َ
]
اس رضي هللا عنهما قال :سُئ َل َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم عَن أَوالد ال ُمشركينَ  ،فَقَالَ :هللا إذ َخلَقَ ُهم أَعلَ ُم ب َما
كَانُوا عَاملينَ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبُي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اس منَ
صلى هللا عليه وسلم :حَاج آدم ُمو َ
سى ،فَقَالَ :أَنتَ الذي أَخ َرجتَ الن َ
الجَنة بذَنبكَ َوأَشقَيت َ ُهم قَا َل آ َد ُم لموسى :أَنتَ الذي اص َ
ساالته
طفَاكَ هللا بر َ
علَي قَب َل
علَي قَب َل أَن َيخلُقَني أَو :قَد َر ُه َ
علَى أَم ٍر َكت َ َبهُ هللا َ
َوكَالمه ،أَتَلُو ُمني َ
سى
أَن يَخلُقَني ،فَحَج آ َد ُم ُمو َ
سى :أَنتَ آ َد ُم الذي َخلَقَكَ بيَدهَ ،ونَفَ َخ فيكَ من
وفي رواية لمسلم :قَا َل ُمو َ
اس ب َخطيئ َتكَ
ُروحهَ ،وأَس َج َد لَكَ َمالئ َكتَهَُ ،وأَس َكنَكَ في جَنته ،ثُم أَهبَطتَ الن َ
سى الذي اص َ
سالَته َوبكَالمه،
طفَاكَ هللا بر َ
إلَى األ َرض ،قَا َل آ َد ُم :أَنتَ ُمو َ
َوأَع َ
ب
طاكَ األ َل َوا َح فيهَا تب َيا ُن كُل شَيءٍ َ ،وقَر َبكَ نَجياً ،فَبكَم َوجَدتَ هللا َكت َ َ
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سى :بأَربَعينَ عَاما ً قَا َل آ َد ُم :فَهَل َوجَدتَ فيهَا
التو َراةَ قَب َل أَن أُخلَ َ
ق ،قَا َل ُمو َ
ع َمال
علَى أَن عَملتُ َ
عصَى آ َد ُم َربهُ فَغَ َوى} ،قَالَ :نَ َعم قَالَ :أَفَتَلُو ُمني َ
{و َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سى
َكتَبَهُ هللا َ
سنَة ،فحَج آ َد ُم ُمو َ
علَي أن أع َملَهُ قب َل أن يَخلُقَني بأربَعينَ َ
أخرج أبو داود عن عُ َمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سهُ منَ الجَنة
سى قَالَ :يَا َرب ،أَرنَا آ َد َم الذي أَخ َر َجنَا َونَف َ
وسلم  :إن ُمو َ
فَأ َ َراهُ هللا آ َد َم فَقَا َل له :أَنتَ أَبُونَا آ َد ُم ،فَقَا َل لَهُ آ َد ُم :نَعَم  ،قَالَ :أَنتَ الذي نَفَ َخ
س َجدُوا لَكَ  ،قَالَ:
هللا فيكَ من ُروحهَ ،وعَل َمكَ األ َس َما َء كُلهَاَ ،وأ َ َم َر ال َمالئكَةَ فَ َ
سكَ منَ الجَنة ،قَا َل لَهُ آ َد ُمَ :و َمن
نَعَم قَالَ :فَ َما َح َملَكَ َ
علَى أَن أَخ َرجتَنَا َونَف َ
ي بَني إس َرائي َل الذي كَل َمكَ هللا بنحوه ،
أَنتَ  ،قَالَ :أَنَا ُمو َ
سى قَالَ :أَنتَ نَب ُّ
سى [حسنه األلباني في الصحيحة ]
وفيه :فَحَج آ َد ُم ُمو َ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن نَافع :أَن ابنَ عُ َم َر جَا َءهُ َر ُج ٌل فَقَالَ :إن فُالنًا
علَيكَ السال َم فَقَا َل ابن عمرَ :بلَغَني أَنهُ قَد أَحد َ
َث التكذيب بالقدر ،فَإن
َيق َرأ ُ َ
كَانَ قَد أَحد َ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه
َث فَال ت ُقرئهُ مني السال َم ،فَإني َ
ف أَو
وسلم يَقُولُ :يَكُو ُن في َهذه األ ُمة ،أَو :في أُمتي  -الشكُّ منهُ َ -خس ٌ
ف وذلك بالمكذبين بالقدر [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب
َمس ٌخ أَو قَذ ٌ
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البزار عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
قدر ،والدعاء ينفع ،أحسبه قال ما لم ينزل
عليه وسلم  :ال ينفع حذ ٌر من ٍ
القدر ،وإن الدعاء ليتلقى البالء ،فيتعالجان إلى يوم القيامة [ صححه
األلباني في صحيح الجامع ]

باب :وما قدروا هللا حق قدره
أخرج البخاري عن عمران بن حصين رضي هللا عنه أن ناسا من أهل
اليمن قالوا :يا رسول هللا جئنا لنتفقه في الدين ,ولنسألك عن أول هذا األمر
ما كان ،قال :كان هللا ولم يكن شيء قبله ,وكان عرشه على الماء ,ثم خلق
السموات واألرض ,وكتب في الذكر كل شيء
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي رضي هللا عنه
ق َخلقَهُ ،قَالَ« :كَانَ في َ
قَالَ :قلت :يَا َرسُول هللا أَين َربُّنَا قَب َل أَن يَخلُ َ
ع َماءٍ
علَى ال َماء» .قَا َل َيزي ُد ب ُن
شهُ َ
ق عَر َ
َما تَحتَهُ َه َوا ٌء َو َما فَوقَهُ َه َوا ٌء َو َخلَ َ
س َمعَه شَيء [ قال الترمذي  :حديث حسن  ،وحسنه
َها ُرونَ  :العَ َما ُء :أَي لَي َ
الذهبي في مختصر العلو ،وضعفه األلباني في الضعيفة ]
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أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :أذن لي أن أحدث عن ملك من مالئكة هللا من حملة العرش إن
مابين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام [ صححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :خلق هللا التربة يوم السبت ,وخلق هللا فيها الجبال يوم األحد,
وخلق الشجر يوم االثنين ,وخلق المكروه يوم الثالثاء ,وخلق النور يوم
األربعاء ,وبث ف يها الدواب يوم الخميس ,وخلق آدم بعد العصر من يوم
الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل
أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :أقبلت يهود
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا :أخبرنا عن الرعد ما هو ،قال :هو
ملك من المالئكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوقها بها حيث
شاء هللا ,قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع ،قال :زجره للسحاب ,حتى
تنتهي حيث أمرت ,قالوا صدقت ,فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه،
قال :اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا ً يالئمه إال لحوم اإلبل وألبانها ,فلذلك
حرمها ,قالوا :صدقت [ قال الترمذي  :حسن غريب وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا ً
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :لما صور هللا آدم في الجنة تركه ما شاء هللا أن يتركه فجعل إبليس
يطيف به ,وينظر إليه ,فلما رآه أجوف ,عرف أنه خلق ال يتمالك
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع
األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض ,منهم األحمر ,واألبيض واألسود
وبين ذلك ,والسهل والحزن ,والخبيث ,والطيب [ قال الترمذي :حسن
صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :خلقت المالئكة من نور ,وخلق الجان من مارج من نار ,وخلق
آدم مما وصف لكم
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باب :الحب والحياء والبر
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال يُؤم ُن أ َ َح ُدكُم حَتى أَكُونَ أَحَب إلَيه من َوالده َو َولَده
َوالناس أَج َمعينَ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ث َمن كُن فيه َو َج َد بهن َ
هللا عليه وسلم  :ثَال ٌ
طع َم اإلي َمان َمن كَانَ هللا
سولُهُ أَحَب إلَيه مما س َواهُ َماَ ،و َمن أحب عبدا ال يحبه إال هلل ،ومن يكره
َو َر ُ
أن يعود في الكُفر بَع َد أَن أَنقَذَهُ هللا منهُ كما يكره أن يلقى في النار
وفي رواية للبخاري  :ال يجد عبد حالوة اإليمان حتى يحب في هللا ،
ويبغض في هللا
اس
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المبارك في الزهد عَن ابن عَب ٍ
رضي هللا عنهما قَالَ :من أَحب ّلِلَ ،وأَبغض ّلِلَ ،وعَادى في َّللاَ ،و َوالى في
َّللا ،فَإنهُ ال تُنَا ُل واليَةُ َّللا إال بذَلكَ َ ،وال يَج ُد َر ُج ٌل َ
طع َم اإلي َمان َوإن َكث ُ َرت
َارت ُموا َخاةُ الناس ال َيو َم في أ َمر
صَالتُهُ َوص َيا ُمهُ حَتى َيكُونَ َكذَلكَ َ ،وقَد ص َ
ئ عَن أَهله شَيئ ًا يَو َم القيَا َمة
الدُّنيَاَ ،وذَلكَ َما ال يُجز ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ب لنَفسه
هللا عليه وسلم  :ال يُؤم ُن أ َ َح ُدكُم حَتى يُحب أل َخيه َما يُح ُّ
أخرج أبو داود عن أَبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من أَحَب ّلِل َوأَبغَضَ ّلِل َوأَع َ
طى ّلِل َو َمنَ َع ّلِل فَقَد استَك َم َل
اإلي َمانَ [ حسنه األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :في األنصار  :ال يحبهم إال مؤمن  ،وال يبغضهم
إال منافق  ،من أحبهم أحبه هللا  ،ومن أبغضهم أبغضه هللا
أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا ص لى هللا عليه وسلم :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
أخرج أبو داود والترمذي عن المقداد بن معد يكرب رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه
[ قال الترمذي :حسن صحيح غريب وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
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أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه  :أن رجالً كان عند النبي صلى هللا
عليه وسلم فمر رجل فقال :يا رسول هللا ،إني ألحب هذا ،فقال له صلى هللا
عليه وسلم  :أعلمته ،قال :ال ،قال :فأعلمه فلحقه فقال :إني أحبك في هللا
قال :أحبك الذي أحببتني له [صححه النووي  ،وحسنه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :أحبب حبيبك هونًا ما ،عسى أن يكون بغيضك يو ًما ما،
وأبغض بغيضك هونًا ما ،عسى أن يكون حبيبك يو ًما ما [صححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يقول هللا تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجاللي ،اليوم أظلهم
في ظلي يوم ال ظل إال ظلي
أخرج الترمذي عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :المتحابون في جاللي لهم منابر من نور ،يغبطهم النبيون والشهداء
[ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مالك عن أبي إدريس الخوالني قال :دخلت مسجد دمشق ،فإذا فتى
شاب براق الثنايا ،والناس حوله ،فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه،
ٌ
وصدروا عن رأيه ،فسألت عنه فقالوا :هذا معاذ بن جب ٍل ،فلما كان الغد
هجرت إليه ،فوجدته قد سبقني بالتهجير ،ووجدته يصلى ،فانتظرته حتى
قضى صالته ،ثم جئته من قبل وجهه ،فسلمت عليه ،ثم قلت :وهللا إني
ألحبك في هللا ،فقال :آهلل ،قلت :آهلل ،فأخذ بحبوة ردائي ،فجبذني إليه،
وقال :أبشر فإني سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :قال هللا تعالى:
وجبت محبتي للمتحابين في ،والمتجالسين في ،والمتزاورين في،
والمتباذلين في [ صححه النووي ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن من عباد هللا ناسا ً ما هم بأنبياء وال شهداء ،يغبطهم األنبياء
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من هللا ،قالوا :يا رسول هللا تخبرنا من هم،
قال :هم قوم تحابوا بروح هللا ،على غير أرحا َم بينهم ،وال أموا َل يتعاطونها،
نور ،ال يخافون إذا خاف الناس ،وال
فوهللا إن وجوههم لنو ٌر ،وإنهم على ٍ
َ
علَيهم َوال هُم
ف َ
يحزنون إذا حزن الناس وقرأ {أَال إن أوليَا َء هللا ال َخو ٌ
يَح َزنُونَ } [صححه األلباني في صحيح أبي داود]
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن رجالً زار أخاه في قري ٍة أخرى ،فأرصد هللا على مدرجته
ملكاً ،فلما أتى عليه قال :أين تريد ،قال :أريد أخا ً لي في هذه القرية ،قال:
هل لك عليه من نعم ٍة تربها ،قال :ال ،غير أني أحببته في هللا ،قال :فإني
رسول هللا إليك ،بأن هللا قد أحبك كما أحببته فيه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن هللا إذا أحب عبدا ً دعا جبريل فقال :إني أحب فالنا ً
فأحبه ،فيحبه جبريل ،ثم ينادي في السماء ،فيقول :إن هللا يحب فالنا ً
فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،ثم يوضع له القبول في األرض
وفي رواية لمسلم  :وإذا أبغض عبدا ً دعا جبريل فيقول :إني أبغض فالنا ً
فأبغضه ،فيبغضه جبريل ،ثم ينادي في أهل السماء ،إن هللا يبغض فالنا ً
فأبغضوه ،فيبغضونه ،ثم يوضع له البغضاء في األرض
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن رجالً سأل النبي صلى
هللا عليه وسلم فقال :متى الساعة ،قال :وما أعددت لها ،قال :ال شيء إال
أني أحب هللا ورسوله فقال :أنت مع من أحببت ،قال أنس :فما فرحنا بشيء
فرحنا بقوله صلى هللا عليه وسلم أنت مع من أحببت ،فأنا أحب النبي صلى
بكر ،وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ،وإن
هللا عليه وسلم ،وأبا ٍ
لم أعمل أعمالهم
أحب هللا ورسوله
وفي رواية لمسلم :قال أنس :فأنا
ُّ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :ما أعددتُ لها من كثير صوم وال صالة وال
صدقة ولكني أحب هللا ورسوله
علَيه
وفي رواية لل ُب َخاري أَن رجال من أهل ال َباد َية أَتَى النبي صلى هللا َ
َوسلم فَقَا َل يَا َرسُول هللا َمتى الساعَةُ قَائ َمة قَا َل َويلك َو َما أَعدَدت لَ َها قَا َل
َما أَعدَدت لَهَا إال أَني أحب هللا َو َرسُوله  ،قَا َل إنك َم َع من أَحبَبت ،فقَلناَ:
َونحن َكذَلك ،قَا َل نعم  ،ففرحنا يَومئ ٍذ فَرحا شَديدا
وفي رواية للترمذي  :قَا َل رجل :يَا َرسُول هللا الرجل يحب الرجل على
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
ال َع َمل من ال َخير يعمل به َوال يعمل بمثله فَقَا َل َر ُ
َوسلم ال َمرء َم َع من أحب
أخرج أبو داود عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قلت :يا رسول هللا الرجل
يحب القوم وال يستطيع أن يعمل بعملهم ،قال :أنت يا أبا ذر مع من أحببت،
ُّ
ذر،
قال :فإني أحب هللا ورسوله ،قال :فإنك مع من أحببت ،فأعادها أبو ٍ
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فأعادها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ صححه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :جاء رجل إلى
رسول هللا صلى هللا ع ليه وسلم فقال  :يا رسول هللا كيف تقول في رجل
أحب قوما ولم يلحق بهم  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المرء
مع من أحب
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه أنه قي َل للنبي صَلى
ب القَو َم َولَما يَلحَق بهم ،قَالَ :ال َمر ُء َم َع َمن
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :الر ُج ُل يُح ُّ
ُ
أَحَب
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة
والصدقة ،قالوا :بلى ،قال :صالح ذات البين ،فإن فساد ذات البين هي
الحالقة  ،وفي رواية :ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين [ صححه
األلباني :صحيح في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن
غير الغالي فيه ،وال الجافي عنه ،وإكرام ذي السلطان المقسط [ حسنه
النووي  ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
سا َمة بن شريك َرضي هللا عَنهُ قَا َل كُنا
أخرج الطبراني وابن حبان عَن أ ُ َ
علَيه َوسلم َكأَن َما على رؤوسنا الطير َما يتَكَلم
سا عند النبي صلى هللا َ
ُجلُو ً
منا ُمتَكَلم إذ جَا َءهُ أنَاس فَقَالُوا من أحب عباد هللا إلَى هللا تَعَالَى قَا َل أحسنهم
خلقا [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :البر حسن الخلق ،واإلثم ما حاك في صدرك وكرهت
أن يطلع عليه الناس
أخرج أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد رضي هللا عنه قال أتيت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا من البر واإلثم إال سألت
عنه فقال لي ادن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال لي
يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه قلت يا رسول هللا أخبرني قال جئت
تسأل عن البر واإلثم قلت نعم فجمع أصابعه الثالث فجعل ينكت بها في
صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن
إليه القلب واإلثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس
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وأفتوك [حسنه النووي  ،وحسنه المنذري في الترغيب  ،وقال األلباني:
حسن لغيره ]
أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :استحيوا من هللا حق الحياء ،قلنا :إنا لنستحيي من هللا يا
رسول هللا والحمد هلل ،قال :ليس ذلك ،ولكن االستحياء من هللا حق الحياء،
أن تحفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،وتذكر الموت والبلى ،ومن
أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيا من هللا حق الحياء
[ قال الترمذي  :حديث غريب  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم مر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ،فقال صلى
هللا عليه وسلم  :دعه فإن الحياء من اإليمان
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الحياء من اإليمان ،واإليمان في الجنة،
والبذاء من الجفاء ،والجفاء في النار [ قال الترمذي  :حسن صحيح  ،قال
األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الحياء والعي شعبتان من اإليمان ،والبذاء والبيان شعبتان من
النفاق [ قال الترمذي  :حسن غريب وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الحاكم عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم الحيَاء َواإلي َمان قرناء جَمي ًعا فَإذا رفع أَحده َما رفع اآلخر [ قال
َ
الحاكم :صحيح على شرط الشيخين ]
أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال :قال
بخير وفي رواية :
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الحياء ال يأتي إال
ٍ
الحياء خير كله
أخرج البخاري عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى ،إذا لم
تستح فافعل ما شئت
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم أشد حيا ًء من العذراء في خدرها ،فإذا رأى شيئا ً يكرهه
عرفناه في وجهه
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل
ش في شَيءٍ إال شَانَهُ َو َما كَانَ ال َح َيا ُء
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :ما كَانَ الفُح ُ
َّللا صَلى ُ
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في شيءٍ إال زانَهُ [ قال الترمذي :حسن غريب  ،صححه األلباني في
الترغيب وغيره ]
أخرج أحمد عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كنت أدخل بيتي وأضع ثوبي
فأقول :إنما هو زوجي وأبي ،فلما دفن عمر معهم ،فوهللا ما دخلته إال وأنا
مشدودة على ثيابي ،حيا ًء من عمر [ صححه األلباني في المشكاة ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامك إال تقي [حسنه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :المرء على دين خليله ،فلينظر أحدكم من يخالل[
قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه النووي  ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي]
أخرج الترمذي عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال تساكنوا المشركين ،وال تجامعوهم ،فمن ساكنهم أو جامعهم فهو
منهم [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال َرسُو َل هللا
اس َم َعادنَ  ،فَخ َيا ُرهُم في الجَاهلية خ َيا ُرهُم
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :تَجدُونَ الن َ
صَلى ُ
في اإلسالم إذَا فَق ُهواَ ،وتَجدُونَ من َخير الناس في َهذَا األ َمر ،أَك َرهُ ُهم لَهُ،
قَب َل أَن يَقَ َع فيهَ ،وتَجدُونَ من ش َرار الناس ذَا ال َوجهَين ،الذي يَأتي َهؤُالء
ب َوج ٍه َو َهؤُالء ب َوج ٍه
أخرج أبو داود والدارمي عن عمار بن ياسر رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من كان له وجهان في الدنيا ،كان له يوم القيامة
لسانان من ن ٍار [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :الصبر
علَيه
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال :النبي صَلى َّللاُ َ
ظ َم الج ََزاء َم َع ع َ
سل َم :إن ع َ
َّللا إذَا أَحَب قَو ًما ابتَالهُم،
َو َ
ظم البَالءَ ،وإن َ
سخ َ
ط فَلَهُ
السُّ خطُ [ قال الترمذي :حسن
ي فَلَهُ الرضَاَ ،و َمن َ
ُّ
فَ َمن َرض َ
غريب  ،وقال األلباني  :حسن صحيح]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن مسعود رضي هللا عنه قالَ :كأَني
سل َم ،يَحكي نَبيًّا منَ األَنبيَاء ،ض ََربَهُ قَو ُمهُ
أَنظُ ُر إلَى النبي صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
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س ُح الد َم عَن َوجهه َويَقُولُ :الل ُهم اغفر لقَومي فَإن ُهم الَ
فَأَد َموهَُ ،وه َُو يَم َ
َيعلَ ُمونَ
أي الناس
أخرج الترمذي عن سعد رضي هللا عنه قال :قلت :يا رسول هللا ُّ
أش ُّد بال ًء ،قال :األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتلى الرج ُل على حسب دينه فإن
كان دينه صلبا ً اشتد بالؤه وإن كان في دينه رقة ابتاله على حسب دينه
فما يبرح البال ُء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض وما عليه خطيئةٌ [
قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :أتى النبي صلى هللا
عليه وسلم على امرأ ٍة تبكي على صبي ٍ لها فقال :اتقي هللا واصبري فقالت:
وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين ،فقالت :يا رسول
هللا لم أعرفك ،قال :إنما الصب ُر عند أول صدم ٍة
وفي رواية للبخاري  :قالت :إليك عني ،فإنك لم تصب بمصيبتي
سلَمة رضي هللا عنه قالت :سمعتُ رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أم َ
ٌ
مسلم ت ُصيبهُ مصيبة فيقول :ما أمره هللا {إنا ّلِل
عليه وسلم يقو ُل ما من
ٍ
خيرا منها ،إال
َوإنا إلَيه َراجعُونَ } اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي ً
أي المسلمين خير من
أخلف هللا عليه ً
خيرا منها فلما مات أبو سلمة قلتُ ُّ :
ت هاجر إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ثم إني قلتها،
أبي سلمة ،أول بي ٍ
فأخلف هللا لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فأرسل إلي حاطب بن أبي
بلتعة يخطبني ،فقلت :إن لي بنت ًا وأنا غيو ٌر ،فقال :أما بنتها فندعو هللا أن
يغنيها عنها وأدعو هللا أن يذهب بالغيرة
أخرج الترمذي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إذا مات ول ُد العبد قال هللا لمالئكته :قبضتم ولد عبدي،
فيقولون :نعم ،فيقولُ :قبضتم ثمرة فؤاده ،فيقولون :نعم ،فيقول :ماذا قال
عبدي ،فيقولون :حمدك واسترجع ،فيقولُ :ابنوا لعبدي بيت ًا في الجنة
وس ُّموه بيت الحمد [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب  ،وقال األلباني
في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
فصبر واحتسب لم أرض
عليه وسلم :يقو ُل هللا تعالى :من أذهبت حبيبتيه
َ
له ثوابًا دون الجنة [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ]
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أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
صبر عوضته منهما
وسلم قال هللا تعالى :إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه ثم
َ
الجنة
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يقول هللا عز وجل :ما لعبدي المؤمن عندي جزا ٌء إذا قبضتُ
صفيه من أهل الدُّنيا ثم احتسبهُ إال الجنة
أخرج النسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ال يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب
ب دون الجنة [ حسنه األلباني
بصفية من أهل األرض فصبر واحتسب بثوا ٍ
]
اس رضي هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عب ٍ
عنه قال له :أال أريك امرأة من أهل الجنة ،قلتُ  :بلى ،قال :هذه المرأة
أتكشف،
السوداء ،أتت النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت :إني أصرع ،وإني
ُ
فادعُ هللا لي قال :إن شئت صبرت ولك الجنة ،وإن شئت دعوت هللا أن
يعافيك قالت :أصب ُر ،فقالت :فإني أتكشف ،فادع هللا أن ال أتكشف فدعا لها
أخرج البخاري عن خباب بن األرت رضي هللا عنه :شكونا إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وهو متوس ٌد بردة له في ظل الكعبة فقلنا :أال تستنصر
لنا أال تدعو لنا فقال :كان من قبلكم يؤخذ الر ُج ُل فيحفر له في األرض
فيُجعل فيها ،ثم يؤتى بالمنشار فيُوض ُع على رأسه فيُجع ُل نصفين ويمشط
ص ُّدهُ ذلك عن دينه ،وهللا ليتمن
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ،ما ي ُ
اكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا
هللا هذا األمر حتى يسير الر ُ
والذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :مات ابن ألبي طلحة
من أم سليم فقالت ألهلها :ال تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثهُ ،فجاء
فقربت إليه عشاءه ،فأكل وشرب ،ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع،
فوقع بها ،فلما رأت أنه قد شبع قالت :يا أبا طلحة أرأيت لو أن قو ًما أعاروا
ت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ،قال :ال ،قالت:
عاريتهم أهل بي ٍ
فاحتسب ابنك ،فغضب ،وقال :تركتيني حتى تلطخت ،ثم أخبرتيني بابني،
فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره بما كان ،فقال صلى هللا عليه وسلم
سفر وهي معه،
بارك هللا في ليلتكما فحملت ،فكان صلى هللا عليه وسلم في ٍ
وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر ال يطرقها طروقًا ،فدنا
من المدينة فضربها المخاض ،فاحتبس عليها أبو طلحة ،وانطلق النبي
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صلى هللا عليه وسلم يقو ُل أبو طلحة :إنك لتعل ُم يا رب إنه يعجبني أن أخرج
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خر َج وأدخل معه إذا دخل ،وقد
احتبستُ بما ترى ،تقو ُل أ ُّم سليم :يا أبا طلحة ما أج ُد الذي كنت أجد ،فانطلق
أنس ال
المخاض حين قدما ،فولدت غال ًما ،فقال :يا
فانطلقنا وضربها
ُ
ُ
يرضعهُ أح ٌد حتى تغدو به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فلما أصبح
احتملته فانطلقتُ به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فصادفته ومعه ميس ٌم،
فلما رآني قال :لعل أم سليم ولدت ،قلتُ  :نعم فوضع الميسم وجئت به
فوضعه في حجره ودعا بعجو ٍة من عجوة المدينة فالكها في فيه حتى ذابت،
ي يتلمظُها ،قال صلى هللا عليه وسلم
ثم قذفها في في الصبي ،فجع َل الصب ُّ
 :انظروا إلى حب األنصار التمر فمسح وجهه وسما ُه عبد هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا تعالى أنه ليشرك
به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم
شيخ من الصحابة
ب ،عن
أخرج الترمذي وابن ماجه عن يحيى بن وثا ٍ
ٍ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :المسلم الذي يخالط الناس ويصب ُر
على أذاهم خي ٌر من الذي ال يُخالط الناس وال يصب ُر على أذاهم [ صححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ،فإن كان البد
خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة
فاعالً فليقل :اللهم أحيني ما كانت الحياة ً
خيرا لي
ً
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يتمنين أحدكم الموت إما محسنًا فلعله يزداد ،وإما
ُمسيئ ًا فلعله يستعتب

باب :حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته
ي
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عَن صَف َوانَ بن عَسا ٍل قَالَ :قَا َل يَ ُهود ٌّ
سمعَكَ كَانَ
ي إنهُ لَو َ
لصَاحبه اذ َهب بنَا إلَى َهذَا النبي فَقَا َل صَاحبُهُ ال تَقُل نَب ٌّ
ت
سأَال ُه عَن تسع آ َيا ٍ
َّللا َ
سل َم فَ َ
علَيه َو َ
لَهُ أَر َب َعة أَع ُي ٍن فَأَت َ َيا َر ُ
سو َل َّللا صَلى ُ
ت فَقَا َل لَ ُهم :ال ت ُشركُوا باّلِل شَيئ ًا َوال تَسرقُوا َوال تَزنُوا َوال تَقتُلُوا
بَينَا ٍ
س التي حَر َم َّللاُ إال بالحَق َوال تَمشُوا ببَريءٍ إلَى ذي سُل َ
ان ليَقتُلَهُ َوال
النف َ
ط ٍ
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تولوا الف َرار يَو َم الزحف
تَس َح ُروا َوال تَأكُلُوا الربَا َوال تَقذفُوا ُمحصنَة َوال َ
علَيكُم َخاصةً ال َي ُهو َد أَن ال تَعتَدوا في السبت قَا َل فقبلوا َيده َورجله فَقَاال
َو َ
َاود َدعَا ربه أَن ال
ي قَا َل فَ َما يَمنَعُكُم أَن تتبعوني قَالُوا إن د ُ
نَش َه ُد أَنكَ نَب ٌّ
َ
اف إن تَبعنَاكَ أَن تَقتُلَنَا اليَ ُهو ُد [ صححه النووي
ي َوإنا نَ َخ ُ
يزال في ذُريته نَب ٌّ
 ،وضعفه األلباني في المشكاة وفي ضعيف الترمذي ]
أخرج مسلم عن يَزي ُد ب ُن حَيانَ  ،قَالَ :ان َ
سب َرةََ ،وعُ َم ُر
طلَقتُ أَنَا َو ُحصَي ُن ب ُن َ
ب ُن ُمسل ٍم ،إلَى َزيد بن أَرقَ َم ،فَلَما َجلَسنَا إلَيه قَا َل لَهُ ُحصَينٌ :لَقَد لَقيتَ َيا
سمعتَ حَديثَهُ،
هللا َ
سل َمَ ،و َ
علَيه َو َ
َزي ُد َخي ًرا كَث ً
يراَ ،رأَيتَ َرسُو َل هللا صَلى ُ
َو َ
صليتَ َخلفَهُ لَقَد لَقيتَ يَا َزي ُد َخي ًرا كَثي ًرا ،حَدثنَا يَا َزي ُد َما
غ َزوتَ َمعَهَُ ،و َ
سل َم ،قَالَ :يَا ابنَ أَخي َوهللا لَقَد
هللا َ
علَيه َو َ
سمعتَ من َر ُ
َ
سول هللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َبُّ َرت سنيَ ،وق ُد َم عَهديَ ،ونسيتُ بَعضَ الذي كُنتُ أعي من َرسُول هللا
ك ُ
سل َم ،فَ َما حَدثتُكُم فَاق َبلُواَ ،و َما ال ،فَال تُكَلفُونيه ،ثُم قَالَ :قَا َم
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم يَو ًما فينَا َخطيبًا ،ب َماءٍ يُدعَى ُخ ًّما بَينَ َمكةَ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ع َ
ظ َوذَك َر ،ثُم قَالَ :أَما بَعدُ ،أَال أَيُّهَا
علَيهَ ،و َو َ
َوال َمدينَة فَحَم َد هللاَ َوأَثنَى َ
يبَ ،وأَنَا تَاركٌ فيكُم
اس فَإن َما أَنَا بَ َ
ي َرسُو ُل َربي فَأُج َ
الن ُ
ش ٌر يُوشكُ أَن يَأت َ
اب هللا فيه ال ُهدَى َوالنُّو ُر فَ ُخذُوا بكتَاب هللاَ ،واستَمسكُوا
ثَقَلَين :أَولُ ُه َما كت َ ُ
هللا في أَهل
به فَحَث َ
علَى كتَاب هللا َو َرغ َ
ب فيه ،ثُم قَالََ :وأَه ُل َبيتي أُذَك ُركُ ُم َ
هللا في أَهل بَيتي فَقَا َل لَهُ ُحصَينٌ:
هللا في أَهل بَيتي ،أُذَك ُركُ ُم َ
بَيتي ،أُذَك ُركُ ُم َ
سا ُؤهُ من أَهل بَيته،
سا ُؤهُ من أَهل بَيته ،قَالَ :ن َ
سن َ
َو َمن أَه ُل بَيته ،يَا َزي ُد أَلَي َ
َولَكن أَه ُل بَيته َمن ُحر َم الص َدقَةَ بَع َدهُ ،قَالََ :و َمن هُم ،قَالَ :هُم آ ُل عَلي ٍ َوآ ُل
اس قَالَ :كُ ُّل َهؤُالء ُحر َم الص َدقَةَ ،قَالَ :نَعَم
عَقي ٍلَ ،وآ ُل جَعفَ ٍرَ ،وآ ُل عَب ٍ
اب هللا عَز َوجَل ،ه َُو
وفي رواية  :أَال َوإني تَاركٌ فيكُم ثَقَلَين :أ َ َح ُدهُ َما كت َ ُ
علَى َ
ضاللَ ٍة
علَى ال ُهدَىَ ،و َمن ت َ َر َكهُ كَانَ َ
حَب ُل هللاَ ،من اتبَعَهُ كَانَ َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن ثَوبَانَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا َز َوى لي األ َرضَ  ،فَ َرأَيتُ َمشَارقَهَا َو َمغَاربَهَاَ ،وإن أُمتي
َو َ
سل َم :إن َ
ي لي من َهاَ ،وأُعطيتُ الكَن َزين األَح َم َر َواأل َبيَضَ َ ،وإني
َ
سيَبلُ ُغ ُملكُهَا َما ُزو َ
سل َ
عد ًُّوا من
علَيهم َ
ط َ
سنَ ٍة عَامةٍَ ،وأَن ال ُي َ
سأَلتُ َربي ألُمتي أَن ال ُيهل َكهَا ب َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س َوى أنفُسهم ،فيَستَبي َح بَي َ
ضت َ ُهمَ ،وإن َربي قالَ :يَا ُمحَم ُد إني إذا قضَيتُ
قَضَا ًء فَإنهُ ال يُ َردَُّ ،وإني أَع َ
سنَ ٍة عَامةٍَ ،وأَن ال
طيت ُكَ ألُمتكَ أَن ال أُهل َك ُهم ب َ
سل َ
عد ًُّوا من س َوى أَنفُسهم ،يَستَبي ُح بَي َ
علَيهم
ضت َ ُهمَ ،ولَو اجت َ َم َع َ
علَيهم َ
ط َ
أُ َ
طار َها  -أَو قَا َل َمن بَينَ أَق َ
َمن بأَق َ
طار َها  -حَتى يَكُونَ بَع ُ
ض ُهم يُهلكُ بَعضًا،
َو َيسبي َبع ُ
ض ُهم َبعضًا
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سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عن سعد رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
أَق َب َل ذَاتَ َيو ٍم منَ ال َعال َية ،حَتى إذَا َمر ب َمسجد َبني ُم َعاو َيةَ َد َخ َل فَ َر َك َع فيه
َركعَتَينَ ،وصَلينَا َمعَهَُ ،و َدعَا َربهُ َ
هللا
طويال ،ثُم انص ََر َ
ف إلَينَا ،فَقَا َل صَلى ُ
سأَلتُ َربي ثَالثًا ،فَأَع َ
سأَلتُ َربي:
َ
طاني ثنتَين َو َمنَعَني َواح َدةًَ ،
سل َمَ :
علَيه َو َ
أَن ال يُهلكَ أُمتي بالسنَة فَأَع َ
سأَلتُهُ أَن ال يُهلكَ أُمتي بالغَ َرق
طانيهَاَ ،و َ
فَأَع َ
س ُهم بَينَ ُهم فَ َمنَعَنيهَا
سأَلتُهُ أَن ال يَجعَ َل بَأ َ
طانيهَاَ ،و َ
سو ُل َّللا
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ب
هللا َ
ي بيَ :رأَيتُ ُمو َ
علَيه َو َ
سىَ :وإذَا ه َُو َر ُج ٌل ضَر ٌ
سل َم لَيلَةَ أُسر َ
صَلى ُ
سى ،فَإذَا ه َُو َر ُج ٌل َربعَةٌ أَح َم ُر،
َرجلٌَ ،كأَنهُ من رجَال َ
شنُو َءةََ ،و َرأَيتُ عي َ
سل َم به ،ثُم
هللا َ
علَيه َو َ
َكأ َن َما َخ َر َج من دي َم ٍ
اسَ ،وأَنَا أَشبَهُ َولَد إب َراهي َم صَلى ُ
أُتيتُ بإنَا َءين :في أَحَده َما لَبَ ٌن َوفي اآل َخر َخم ٌر ،فَقَالَ :اش َرب أَي ُه َما شئتَ ،
فَأ َ َخذتُ الل َبنَ فَشَربتُهُ ،فَقي َل :أ َ َخذتَ الفط َرةَ أ َ َما إنكَ لَو أ َ َخذتَ ال َخم َر َ
غ َوت
أُمت ُكَ
ي لَيلَةَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم أُت َ
وفي رواية لمسلم قَا َل أَبُو ه َُري َرةَ :إن النبي صَلى ُ
ي به بإيليَا َء بقَ َدحَين من َخم ٍر َولَبَ ٍن ،فَنَ َ
ظ َر إلَيه َما فَأ َ َخذَ اللبَنَ  ،فَقَا َل لَهُ
أُسر َ
علَيه السال ُم :الحَم ُد ّلِل الذي َهدَاكَ للفط َرة ،لَو أ َ َخذتَ ال َخم َر َ
غ َوت
جبري ُل َ
أُمت ُكَ
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن جَر ٍ
ير رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
اس فَقَالَ :الَ تَرجعُوا بَعدي
َو َ
سل َم قَا َل لَهُ في حَجة َ
الودَاع :استَنصت الن َ
ب بَع ُ
ض
اب بَع ٍ
ضكُم رقَ َ
ارا ،يَضر ُ
كُف ً
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن عَمرو بن العَاص ،أَن النبي صَلى ُ
يرا منَ الناس
َو َ
سل َم :تَال قَو َل هللا عَز َوجَل في إب َراهي َمَ :
{رب إن ُهن أَضلَلنَ كَث ً
علَيه السال ُم{ :إن تُعَذب ُهم فَإن ُهم عبَادُكَ
سى َ
فَ َمن تَبعَني فَإنهُ مني}َ ،وقَو َل عي َ
َوإن تَغفر لَ ُهم فَإنكَ أَنتَ العَزي ُز الحَكي ُم}  ،فَ َرفَ َع يَدَيه َوقَالَ :الل ُهم أُمتي أُمتي
سلهُ
هللا عَز َوجَل :يَا جبري ُل اذ َهب إلَى ُمحَمدٍَ ،و َربُّكَ أَعلَ ُم ،فَ َ
َ ،وبَكَى ،فَقَا َل ُ
سأَلَهُ فَأَخبَ َرهُ َرسُو ُل هللا صَلى
َما يُبكيكَ  ،فَأ َتَاهُ جبري ُل َ
علَيه الصالةُ َوالسال ُم ،فَ َ
هللاَ :يا جبريلُ ،اذ َهب إلَى ُمحَمدٍ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ب َما قَالََ ،وه َُو أَعلَ ُم ،فَقَا َل ُ
ُ
ُ
سنُرضيكَ في أمتكَ َ ،وال نَسُو ُءكَ
فَقُل :إنا َ
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باب :البكاء من خشية هللا
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :قال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى
لعمر :انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى
هللا عليه وسلم
َ
هللا عليه وسلم يزورها ،فلما انتهيا إليها بكت فقاال لها :ما يبكيك ،أما
تعلمين أن ما عند هللا خير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت :ما أبكي،
ي قد
أني ال أكون أعلم أن ما عند هللا خي ٌر لرسوله ،وإنما أبكي أن الوح َ
انقطع من السماء ،فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان معها
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه قالَ :رأَيتُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ُيصَلي َوفي صَدره أَزي ٌز َكأ َزيز الرحَى منَ
َر ُ
البُكَاء [صححه النووي ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل
علَيكَ { :لَم
هللا أ َ َم َرني أَن أَق َرأ َ َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،أل ُبَي بن كَع ٍ
ب :إن َ
هللا صَلى ُ
سماني ،قَالَ :نَعَم  ،قَالَ :فَبَكَى
يَكُن الذينَ َكفَ ُروا} قَالََ :و َ
سو ُل
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :لَما ثَقُ َل َر ُ
سل َم جَا َء بال ٌل يُؤذنُهُ بالصالة فَقَالَُ :م ُروا أَبَا بَك ٍر فَليُصَل
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
يف َوإنهُ َمتَى يَقُم
بالناس قَالَت :فَقُلتُ يَا َرسُو َل هللا ،إن أَبَا بَك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
اس فَلَو أ َ َمرتَ عُ َم َر ،فَقَالَُ :م ُروا أَبَا بَك ٍر فَليُصَل بالناس
َمقَا َمكَ ال يُسمع الن َ
يف َوإنهُ َمتَى يَقُم َمقَا َمكَ
قَالَت :فَقُلتُ لحَفصَةَ قُولي لَهُ :إن أَبَا بَك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
علَيه
هللا َ
اس ،فَلَو أ َ َمرتَ عُ َم َر ،فَقَالَت لَهُ :فَقَا َل َر ُ
ال ُيسمع الن َ
سو ُل هللا صَلى ُ
ف ُم ُروا أَبَا بَك ٍر فَليُصَل بالناس ،قَالَت:
َو َ
ب يُوسُ َ
سل َم :إنكُن أل َنت ُن ص ََواح ُ
فَأ َ َم ُروا أَبَا بَك ٍر يُصَلي بالناس ،قَالَت :فَلَما َد َخ َل في الصالة َو َج َد َرسُو ُل هللا
سل َم من نَفسه خفةً فَقَا َم يُهَادَى بَينَ َر ُجلَينَ ،ورجالهُ ت َ ُخطان
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ب يَتَأَخ ُر،
في األ َرض ،قَالَت :فَلَما َد َخ َل ال َمسج َد َ
سم َع أَبُو بَك ٍر حسهُ ،ذَ َه َ
سو ُل هللا
هللا َ
سل َم ،قُم َمكَانَكَ  ،فَجَا َء َر ُ
علَيه َو َ
فَأَو َمأ َ إلَيه َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سار أَبي بَك ٍر قَالَت :فَكَانَ َرسُو ُل هللا
هللا َ
س عَن يَ َ
علَيه َو َ
سل َم حَتى َجلَ َ
صَلى ُ
سا َوأَبُو بَك ٍر قَائ ًما يَقتَدي أَبُو بَك ٍر
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم يُصَلي بالناس جَال ً
صَلى ُ
َ
اس بصَالة أبي بَك ٍر
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َويَقت َدي الن ُ
بصَالة النبي صَلى ُ
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باب :الكبائر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أال أنبئكم بأكبر الكبائر ثالثاً ،اإلشراك باهلل ،وعقوق
الوالدين ،أال وشهادة الزور ،وقول الزور ،وكان متكئاً ،فجلس ومازال
يكررها حتى قلنا ليته سكت
أخرج أبو داود عن عبيد بن عمير ،عن أبيه رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال :هن تسع ،فذكر،
الشرك ،والسحر ،وقتل النفس ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم
الزحف ،وقذف المحصنات ،وعقوق الوالدين ،واستحالل البيت الحرام
قبلتكم أحياء وأمواتا ً [ حسنه األلباني في اإلرواء ]
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الكبائر ،اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين،
وقتل النفس ،واليمين الغموس
سو َل
هللا َ
سل َم ،فَقَالََ :يا َر ُ
علَيه َو َ
وفي رواية  :جَا َء أَع َراب ٌّ
ي إلَى النبي صَلى ُ
الوالدَين
َّللاَ ،ما ال َكبَائ ُر ،قَالَ :اإلش َراكُ باّلِل قَالَ :ثُم َماذَا ،قَالَ :ثُم عُقُو ُ
ق َ
وس ،قَالَ :الذي
وس قُلتُ َ :و َما اليَمي ُن الغَ ُم ُ
قَالَ :ثُم َماذَا ،قَالَ :اليَمي ُن الغَ ُم ُ
ب
يَقتَط ُع َما َل امر ٍئ ُمسل ٍم ،ه َُو في َها كَاذ ٌ
أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أَن أَبَا بكر َوعمر
علَيه َوسلم فَذك ُروا أعظم ال َك َبائر فَلم
سوا بعد َوفَاة النبي صلى هللا َ
وناسا َجلَ ُ
يكن عندهم فيهَا علم فأرسلوني إلَى عبد هللا بن عَمرو أسأله فَأَخبرني أَن
أعظم ال َكبَائر شرب الخمر فأتيتهم فَأَخبَرتهم فَأَكث ُروا ذَلك ووثبوا إلَيه جَميعًا
علَيه َوسلم قَا َل إن ملكا
حَتى أَتَوهُ في دَاره فَأخبرهُم أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
من ُملُوك بني إس َرائيل أَخذ رجال فخيره بَين أَن يشرب الخمر أَو يقتل نفسا
ار الخمر َوإنهُ لما شرب الخمر
أ َو َيزني أَو َيأكُل لحم خنزير أَو يقتلوه فَاخت َ َ
علَيه َوسلم قَا َل َما
لم يمتَنع من شَيء أرادوه منهُ َوإن َرسُول هللا صلى هللا َ
من أحد يشربهَا فَتقبل لَهُ صَالة أَربَعينَ لَيلَة َوال يَ ُموت َوفي مثانته منهُ
علَيه الجنة فَإن َماتَ في أَربَعينَ لَيلَة َماتَ ميتَة جَاهلية
شَيء إال حرمت بهَا َ
[ قال الحاكم :صَحيح على شَرط ُمسلم  ،وصححه المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
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أخرج الطبراني عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل لما حرمت الخمر
علَيه َوسلم َبعضهم إلَى بعض َوقَالُوا
سول هللا صلى هللا َ
َمشى أَصحَاب َر ُ
حرمت الخمر َوجعلت عدال للشرك [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اجتنبوا السبع الموبقات ،قيل :يا رسول هللا وما هن،
قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق ،وأكل مال
اليتيم ،والزنا ،والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات

باب :التوبة واالستغفار
أخرج مسلم عن األغر بن يسار المزني رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة
وفي رواية لمسلم  :توبوا إلى ربكم ،فوهللا إني ألتوب إلى ربي مائة مرة
في اليوم
أخرج البخاري عن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :سيد االستغفار أن يقول العبد :اللهم أنت ربي ال إله إال
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي ،فإنه
ال يغفر الذنوب إال أن ت ،من قالها من النهار موقنا بها ،فمات من يومه قبل
أن يمسي فهو من أهل الجنة ،ومن قالها من الليل ،وهو موقن بها ،فمات
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
علَيه
أخرج أحمد عن سهل بن سعد َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم قَا َل إياكُم و ُم َحق َرات الذنوب فإنما مثل ُمحق َرات الذُّنُوب كَمثل قوم
نزلُوا بطن َواد فجَاء ذَا بعُود َوجَاء ذَا بعُود حَتى حملُوا َما أنضجوا به
خبزهم َوإن محقرات الذُّنُوب َمتى ُيؤ ُخذُ بهَا صَاح ُبها تهلكُه [ صححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي عن بالل بن يسار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من قال أستغفر هللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب
إليه غفر له وإن كان فر من الزحف [ صححه األلباني ]
هللا
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل َر ُ
أخرج الحاكم عَن ابن َمس ُعو ٍد َرض َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ي ُ
ي القَيُّو ُم
َ
علَيه َو َ
َّللا العَظي َم الذي ال إلَهَ إال ه َُو ال َح ُّ
سل َمَ :من قَالَ :أَستَغف ُر َ
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ارا منَ الزحف [ قال الحاكم:
َوأَت ُ
ُوب إلَيه ،ث َالثًا ،غُف َرت لَ ُه ذُنُوبُ ُهَ ،وإن كَانَ فَ ًّ
صحيح على شرط البخاري ومسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والحاكم عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى
علَيه َوسلم قَا َل :قَا َل إبليس َوعزتك ال أَب َرح أغوي عبَادك َما دَا َمت
هللا َ
سادهم ،فَقَا َل َوعزتي َوجَاللي ال أ َ َزال أَغفر لَ ُهم َما
أَر َواحهم في أَج َ
استغفروني [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عَن عبد هللا بن عَباس َرضي
علَيه َوسلم من لزم االستغفَار جعل
هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
هللا لَهُ من كل هم فرجا َومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حَي ُ
ث ال يحتَسب
[ صححه الحاكم وتعقبه الذهبي ،وضعفه المنذري  ،وضعفه األلباني في
الترغيب ]
سمعت
أخرج ابن ماجه والبيهقي عَن عبدهللا بن بسر َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول :طُوبَى لمن وجد في صَحيفَته استغفَار
النبي صلى هللا َ
كثير [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه َوسلم
أخرج البيهقي عَن الزبير َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
قَا َل من أحب أَن تسرهُ صَحيفَته فليكثر فيهَا من االستغفَار [ حسنه األلباني
في الترغيب ]
أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة
علَيه َوسلم قَا َل إن العَبد إذا أَخ َ
طأ
َرضي هللا عَنهُ عَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َخطيئ َة نكتت في قلبه نُكتَة فَإن ه َُو نزع واستغفر صقلت فَإن عَاد زيد فيهَا
حَتى تعلو قلبه فَذَلك الران الذي ذكره هللا تَعَالَى كال بل ران على قُلُوبهم َما
كَانُوا َيكس ُبونَ [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وقال الحاكم  :صحيح على
شرط مسلم  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عَن عَلي َرضي
علَيه َوسلم حَديثا
سمعت من َرسُول هللا صلى هللا َ
هللا عَنهُ قَا َل كنت رجال إذا َ
نَفَعَني هللا به َما شَا َء أَن يَنفَعني َوإذا حَدثني أحد من أَصحَابه استَحلَفته فَإذا
حلف لي صدقته َ ،وقَا َل وحَدثني أ َ ُبو بكر َرضي هللا عَنهُ َوصدق أ َ ُبو بكر
علَيه َوسلم يَقُول َما من عبد يُذنب ذَنبا
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
أَنه قَا َل َ
فَيحسن الط ُهور ثم يقوم فَيصَلي َركعَتَين ثم يستَغفر هللا إال غفر لَهُ ثم قَ َرأ َ
َهذه اآليَة َ { :والذين إذا فعلوا فَاحشَة أ َو ظل ُموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال هللا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}
[ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته  :سبحان هللا وبحمده  ،أستغفر
هللا وأتوب إليه
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالََ :
سمعتُ النبي صَلى ُ
سل َم ،يَقُولُ :يُب َع ُ
علَيه
علَى َما َماتَ َ
ث كُ ُّل عَب ٍد َ
َو َ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول :وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من
سبعين مرة
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب هللا عليه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :سمعتُ رسول
ح بتوبة عبده المؤمن من رج ٍل نزل
هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ :هلل أفر ُ
أرض دوي ٍة مهلك ٍة معهُ راحلتُهُ عليها طعامه وشرابهُ ،فوضع رأسهُ فنام
في
ٍ
نومةً ،فاستيقظ وقد ذهبت راحلتهُ فطلبها ،حتى إذا اشتد عليه الجوعُ
والعطش ،قال :أرج ُع إلى مكاني الذي كنتُ فيه فأنا ُم حتى أموتَ  ،فوض َع
َ
رأسهُ على ساعده ليموتَ  ،فاستيقظ فإذا راحلتُهُ عنده عليها زادهُ وشرابهُ،
فاهلل أش ُّد فر ًحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده
أنس نحوهُ وفيه :فأخذ بخطامها ،ثُم قال من شدة
وفي رواية لمسلم عن ٍ
الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك ،أخطأ من شدة الفرح
أخرج الترمذي عن صفوان بن عسال رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
باب من قبل المغرب مسيرةُ عرضه ،أو قال :يسي ُر
صلى هللا عليه وسلمٌ :
ق السموات
ب في عرضه أربعينَ أو سبعين سنةً ،خلقهُ هللا يوم خل َ
الراك ُ
الشمس منه [ حسنه األلباني
ق حتى تطل َع
واألرض مفتو ًحا للتوبة ،ال يُغل ُ
ُ
]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب هللا عليه
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إن هللا يقب ُل توبة العبد ما لم يغرغر [ قال الترمذي :حديث
حسن غريب  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان عَن حميد الطويل قَا َل قلت ألنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم الندَم تَوبَة قَا َل نعم [ صححه األلباني في
أقَال النبي صلى هللا َ
الترغيب ]
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أخرج الحاكم عَن عبد هللا بن معقل قَا َل دخلت أَنا َوأبي على ابن َمسعُود
علَيه َوسلم َيقُول الندَم
سمعت النبي صلى هللا َ
َرضي هللا عَنهُ فَقَا َل لَهُ أبي َ
تَوبَة ،قَا َل نعم [ قال الحَاكم :صَحيح اإلسنَاد  ،وقال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن هللا يبسطُ يدهُ بالليل ليتوب مسي ُء النهار ويبسطُ يدهُ بالنهار
الشمس من مغربها
ليتوب مسيء الليل حتى تطل َع
َ
ُ
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ك ُّل بني آدم خطا ٌء ،وخي ُر الخطائين التوابُون [
قال الترمذي :حديث غريب  ،وصححه الحاكم  ،حسنه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
بقوم
عليه وسلم :والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم ،ولجاء
ٍ
يذنبون ،فيستغفرون ،فيغفر لهم
علَيه
أخرج البزار عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيكُم َما ه َُو أكبر منهُ العجب [ جوده المنذري
َوسلم لَو لم تذنبوا لَ َخشيت َ
 ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أذنب عب ٌد ذنبًا فقال :اللهم اغفر لي ذنبي ،فقا َل تعالى:
فأذنب،
أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن لهُ ربًا يغف ُر الذنب ويأخذُ بالذنب ،ثم عا َد
َ
أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغف ُر
فقال :رب اغفر لي ذنبي ،فقال تعالى:
َ
الذنب ويأخذُ بالذنب ،،ثم عاد فأذنب ،فقال :رب اغفر لي ذنبي ،فقال تعالى:
الذنب ويأخذُ بالذنب ،اعمل ما شئت
أذنب عبدي ذن ًبا فعلم أن له ر ًبا يغف ُر
َ
فقد غفرت لك
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
يسرف على نفسه ،فلما حضرهُ الموتُ قال
صلى هللا عليه وسلم :كان رج ٌل
ُ
لبنيه :إذا أنا متُّ فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح ،فوهللا لئن
فأمر هللا
قدر علي ربي ليعذ ُبني عذا ًبا ما عذبهُ أحدُا ،فلما ماتَ فعل به ذلك،
َ
األرض فقال :اجمعي ما فيك منهُ ،ففعلتُ فإذا هو قائ ٌم ،فقال :ما حملك على
ما صنعت ،قال :خشيت ُك يا رب ،فغفر لهُ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قا َل رجلٌ :لم يعمل حسنةً ق ُّ
ط ألهله :إذا متُّ
فأحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر بنحوه  ،وفيه :فأمر هللا
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البر فجم َع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ،ث ُّم قالَ :لم فعلت هذا ،قال :من
خشيتك يا رب ،وأنت تعل ُم فغفر هللا لهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سا،
صلى هللا عليه وسلم :كان فيمن كان قبلكُم رج ٌل قتل تسعةً وتسعين نف ً
فسأل عن أعلم أهل األرض ،فدُل على راهب ،فأتا ُه فقال :إنهُ قتل تسعةً
سا فهل له من توبةٍ ،فقال :ال ،فقتلهُ فكمل به مائةً ،ثُم سأ َل عن
وتسعين نف ً
نفس فهل له
أعلم أهل األرض ،فدُل على رج ٍل
عالم ،فقال :إنهُ قتل مائة ٍ
ٍ
من توبةٍ ،فقال :نعم ،ومن يحو ُل بينهُ وبين التوبة ،انطلق إلى أرض كذا
سا يعبدون هللا ،فاعبد هللا معهم وال ترجع إلى أرضكَ ؛ فإنها
وكذا ،فإن بها نا ً
ق حتى إذا انتصف الطريق أتا ُه الموتُ  ،فاختصمت فيه
أرض سوءٍ  ،فانطل َ
ُ
مالئكةُ الرحمة ومالئكةُ العذاب ،فقالت مالئكةُ الرحمة :جاء تائبًا مقبالً
خيرا ق ُّ
ط ،فأتاهُم ملكٌ في
بقلبه إلى هللا ،وقالت مالئكةُ العذاب :إنهُ لم يعمل ً
صورة آدمي فجعلُوه بينهم ،فقال :قيسُوا ما بين األرضين فإلى أيهما كان
أدنى فهو له ،فقاسُوا فوجدُوهُ أدنى إلى األرض التي أراد ،فقبضته مالئكة
الرحمة
وفي رواية لمسلم :فلما كان في بعض الطريق أدركهُ الموتُ  ،فنا َء بصدره
نحوها
بشبر ،فجعل من أهلها
وفي رواية  :فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها
ٍ
وفي رواية  :فأوحى هللا إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي
َّللا عَن ُه َما ،قَالَ :قَد َم عُيَينَةُ ب ُن حصن
أخرج البخاري عن ابنَ عَب ٍ
اس َرض َ
ي ُ
علَى ابن أَخيه ال ُحر بن قَي ٍسَ ،وكَانَ منَ النفَر الذينَ يُدنيهم
بن ُحذَيفَةَ فَنَ َز َل َ
َاو َرته ،كُ ُهوال كَانُوا أَو شُبانًا
َاب َمجَالس عُ َم َر َو ُمش َ
عُ َم ُرَ ،وكَانَ القُرا ُء أَصح َ
 ،فَقَا َل عُيَينَةُ البن أَخيه :يَا ابنَ أَخيَ ،هل لَكَ َوجهٌ عن َد َهذَا األَمير ،فَاستَأذن
اس :فَاستَأذَنَ ال ُح ُّر لعُيَينَةَ
سأَستَأذ ُن لَكَ َ
لي َ
علَيه ،قَا َل اب ُن عَب ٍ
علَيه ،قَالََ :
َ
َ
علَيه قَالَ :هي يَا ابنَ ال َخطاب ،ف َوَّللا َما ت ُعطينَا
فَأَذنَ لَهُ عُ َم ُر  ،فلَما َد َخ َل َ
ب عُ َم ُر حَتى َهم أَن يُوق َع به ،فَقَا َل لَهُ
الجَز َل َوالَ تَحكُ ُم بَينَنَا بالعَدل ،فَغَض َ
سل َمُ { :خذ
هللا َ
علَيه َو َ
ال ُح ُّرَ :يا أَم َ
ير ال ُمؤمنينَ  ،إن َ
َّللا ت َ َعالَى قَا َل لنَبيه صَلى ُ
العَف َو َوأ ُمر بالعُرف َوأَعرض عَن الجَاهلينَ }َ ،وإن َهذَا منَ الجَاهلينَ َ ،وَّللا
علَيهَ ،وكَانَ َوقافًا عن َد كتَاب َّللا
َاو َز َها عُ َم ُر حينَ تَالَ َها َ
َما ج َ
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كتاب الذكر والدعاء
باب :فضائل ذكر هللا
أخرج الترمذي والنسائي والحاكم وابن خزيمة عَن أ َ َنس بن َمالكٍ رضي
سل َم ،فَقَالَت :يَا
هللا َ
علَيه َو َ
هللا عنه قَالَ :جَا َءت أ ُ ُّم سُلَي ٍم إلَى النبي صَلى ُ
هللا عَش ًراَ ،وتَح َمدينَهُ
سو َل هللا ،عَلمني كَل َما ٍ
ت أَدعُو بهن قَالَ " :ت ُ َ
َر ُ
سبحينَ َ
سلي حَا َجتَك ،فَإنهُ يَقُولُ :قَد فَعَلتُ  ،قَد فَعَلتُ "
عَش ًراَ ،وتُكَبرينَهُ عَش ًرا  ،ثُم َ
[ حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم  ،ووافقه الذهبي ،
وضعفه األلباني في الضعيفة ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن هلل مالئكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل
الذكر ،فإذا وجدوا قو ًما يذكرون هللا تعالى ،تنادوا هلموا إلى حاجتكم،
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ،فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما
يقول عبادي ،قالوا :يقولون :يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك،
فيقول :هل رأوني ،فيقولون :ال وهللا ما رأوك ،فيقول :كيف لو رأوني ،
فيقولون :لو رأوك كانوا أشد لك عبادةً ،وأشد لك تحميدًا ،وأكثر لك تسبي ًحا،
فيقول :فما يسألون  ،فيقولون :يسألونك الجنة ،فيقول :وهل رأوها،
فيقولون :ال وهللا يا رب ما رأوها ،فيقول :كيف لو رأوها ،فيقولون :لو
رأوها كانوا عليها أشد حرصا ً وأشد لها طلباً ،وأعظم فيها رغبةً ،قال :فمم
يتعوذون ،فيقولون :يتعوذون من النار ،فيقول :هل رأوها ،فيقولون :ال
وهللا ما رأوها ،فيقول :فكيف لو رأوها ،فيقولون :لو رأوها كانوا أشد منها
فرارا وأشد لها مخافةً ،فيقول :أشهدكم أني قد غفرت لهم ،قال :يقول ملك
ً
من المالئكة :فيهم فالن ليس منهم إنما جاء لحاجة ،قال :هم الجلساء ال
يشقى جليسهم
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قعد مقعدًا لم يذكر هللا فيه ،كانت عليه
من هللا ترة ،ومن اضطجع مضجعًا ال يذكر هللا فيه كانت عليه من هللا ترة،
وما مشى أحد ممشى ال يذكر هللا فيه ،إال كانت عليه من هللا ترة [ قال
الترمذي :هذا حديث حسن صحيح  ،وحسنه النووي ]
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أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا هللا تعالى فيه ولم يصلوا على
نبيهم فيه  ،إال كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم [ قال
الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في المشكاة]
أخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ما من قوم يقومون من مجلس ال يذكرون هللا فيه،
إال قاموا عن مثل جيفة حمار ،وكان عليهم حسرة [ صححه النووي ،
وصححه األلباني في المشكاة]
أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :خرج معاوية على
حلقة في المسجد ،فقال :ما أجلسكم ،قالوا :جلسنا نذكر هللا ،قال :آهلل ما
أجلسكم إال ذاك ،قالوا :آهلل ما أجلسنا غيره ،قال :أما إني لم أستحلفكم
تهمةً ،وما كان أحد بمنزلتي من النبي صلى هللا عليه وسلم أقل عنه حديثًا
مني ،وإنه صلى هللا عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه ،فقال :ما
أجلسكم ،قالوا :جلسنا نذكر هللا ونحمده على ما هدانا لإلسالم ومن به
علينا ،قال :آهلل ما أجلسكم إال ذلك  ،قالوا :وهللا ما أجلسنا إال ذلك ،قال:
أما إني لم أستحلفكم تهمةً لكم ،ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن هللا يباهي
بكم المالئكة
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد هللا بن بسر رضي
علَي
هللا عنه أَن َر ُجال قَالَ :يَا َرسُو َل َّللا إن ش ََرائ َع اإلسالم قَد َكث ُ َرت َ
شيءٍ أَتَشَب ُ
سانُكَ َرطبًا بذكر َّللا [ قال
فَأَخبرني ب َ
ث به قَالَ :ال يَ َزا ُل ل َ
الترمذي :حديث حسن  ،وصححه الحاكم ،وحسنه ابن حجر في نتائج
األفكار ،وصححه األلباني ]
أخرج الطبراني والبزار وابن حبان عَن معَاذ بن جبل َرضي هللا عَنهُ قَال:
علَيه َوسلم أَن قلت أَي
علَيه َرسُول هللا صلى هللا َ
ارقت َ
إن آخر كَالم فَ َ
سانك رطب من ذكر هللا [ قال األلباني
األ َع َمال أحب إلَى هللا قَا َل أَن ت َ ُموت َول َ
في الترغيب :حسن صحيح ]
سول
أخرج الطبراني والبزار عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم من عجز منكُم عَن الليل أَن يكابده وبخل بال َمال
هللا صلى هللا َ
أَن يُنفقهُ َوجبن عَن العَدو أَن يجاهده فليكثر ذكر هللا [ قال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في الصغير واألوسط عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قال :قال
علَيه َوسلم َ :ما عمل آدَمي عمال أنجى لَهُ من ال َعذَاب
رسول هللا صلى هللا َ
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سبيل
سبيل هللا قَا َل َوال الجهَاد في َ
من ذكر هللا تَعَالَى  ،قيل َوال الجهَاد في َ
سيفه حَتى َينقَطع [قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره
هللا إال أَن يضرب ب َ
]
أخرج الترمذي وابن ماجه عَن ثَوبَان َرضي هللا عَنهُ قَا َل لما نزلت { َوالذين
علَيه َوسلم في
سول هللا صلى هللا َ
يكنزون الذ َهب َوالفضة}  ،قَا َل كُنا َم َع َر ُ
بعض أَسفَاره فَقَا َل بعض أَصحَابه أنزلت في الذ َهب َوالفضة لَو علمنَا أَي
سان ذَاكر وقلب شَاكر َو َزوجَة ُمؤمنَة
ال َمال خير فَنَتخذ ُه  ،فَقَا َل :أفضله ل َ
تعينه على إي َمانه [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج أحمد عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل كَانَ عبد هللا بن َر َواحَة
علَيه َوسلم قَا َل تعال نؤمن
إذا لَقي الرجل من أَصحَاب َرسُول هللا صلى هللا َ
ساعَة ،فَقَا َل ذَات َيوم لرجل فَغَضب الرجل فجَاء إلَى النبي صلى هللا
بربنا َ
علَيه َوسلم فَقَا َل يَا َرسُول هللا أَال ترى إلَى ابن َر َواحَة يرغب عَن إيمانك
َ
علَيه َوسلم يرحم هللا ابن َر َواحَة إنه
ساعَة فَقَا َل النبي صلى هللا َ
إلَى إي َمان َ
يحب الم َجالس التي تتباهى بهَا ال َمالئ َكة [ جوده المنذري  ،وضعفه األلباني
في الترغيب ]
هللا
أخرج البخاري عَن أَبي ُمو َ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل النب ُّ
سى َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
سل َمَ :مث َ ُل الذي يَذكُ ُر َربهُ َوالذي الَ يَذكُ ُر َربهَُ ،مث َ ُل الحَي َوال َميت
َ
علَيه َو َ
هللا
هللا فيهَ ،والبَيت الذي ال يُذ َك ُر ُ
وفي رواية مسلم َ :مث َ ُل البَيت الذي يُذ َك ُر ُ
فيهَ ،مث َ ُل الحَي َوال َميت
أخرج مسلم أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم
يسير في طريق مكة ،فمر على جبل يقال لهُ :جمدان ،فقال :سيروا هذا
جمدان سبق المفردون قالوا :وما المفردون يا رسول هللا ،قال :الذاكرون
كثيرا
هللا
ً
وفي رواية للترمذي :وما المفردون ،قال :المستكثرون لذكر هللا ،يضع
الذكر عنهم أثقالهم ،فيأتون هللا يوم القيامة خفافًا [ قال الترمذي :حديث
حسن صحيح غريب،وقال ابن حجر في نتائج األفكار :حديث صحيح،
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :يقول هللا تعالى :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا
إل ذكرته
ذكرني ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في م ٍ

143
شبرا تقربت إليه ذراعًا ،وإن تقرب إلي
إل خير منهم ،وإن تقرب إلي ً
في م ٍ
ذراعًا تقربت إليه باعًا ،وإن أتاني يمشي أتيته هرولة
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سنَة فَلَهُ عَش ُر أَمثَالهَا َوأَزيدَُ ،و َمن
هللا عَز َوجَلَ :من جَا َء بال َح َ
َو َ
سل َم :يَقُو ُل ُ
ٌ
ب مني شب ًرا تَقَربتُ منهُ
جَا َء بالسيئ َة فَج ََزا ُؤ ُه َ
سيئ َة مثلُهَا أَو أَغف ُر َو َمن تَقَر َ
ب مني ذ َراعًا تَقَربتُ منهُ بَاعًاَ ،و َمن أَتَاني يَمشي أَتَيتُهُ
ذ َراعًاَ ،و َمن تَقَر َ
َهر َولَةًَ ،و َمن لَق َيني بقُ َراب األَرض َخطيئ َةً ال ُيشركُ بي شَيئ ًا لَقيتُهُ بمثلهَا
َمغف َرةً
أخرج أحمد والترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ،قالوا :وما رياض الجنة،
قال :حلق الذكر [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب،وقال ابن حجر في
نتائج األفكار :حديث غريب،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
طاهرا يذكر هللا حتى يدركه النعاس لم
عليه وسلم :من أوى إلى فراشه
ً
ين قلب ساعة من ليل ،يسأل هللا من خير الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه [ قال
الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال ابن حجر في نتائج األفكار :هذا
حديث حسن  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ليبعثن هللا أقوا ًما يوم القيامة في وجوههم النور
على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ،ليسوا بأنبياء وال شهداء ،قال :فجثى
أعرابي على ركبتيه فقال :يا رسول هللا جلهم لنا نعرفهم ،قال :هم
المتحابون في هللا في قبائل شتى وبالد شتى ،يجتمعون على ذكر هللا
يذكرونه [ حسنه الهيثمي  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
َّللا عَنهُ
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عَن أَبي الدردَاء َرض َ
ي ُ
سل َم :أَال أُنَبئُكُم ب َخير أَع َمالكُم َوأَزكَا َها
َّللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
والورق ،
عن َد َمليككُم َ ،وأَرفَعهَا في د ََرجَاتكُم َ ،و َخي ٍر لَكُم من إنفَاق الذهب َ
عدُوكُم فَتَضر ُبوا أَعنَاقَ ُهم َو َيضر ُبوا أَعنَاقَكُم  ،قَالُوا:
وخير لكم من أَن تَلقَوا َ
ٍ
َ
بَلَى قالَ :ذك ُر َّللا [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع
وغيره]
أخرج أحمد والترمذي عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب هللا من ذكر
هللا [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
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باب :فضل الدعاء ووقت الدعاء وحال الداعي
وكيفية الدعاء
أخرج الترمذي والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم قَا َل من سره أَن يستجيب هللا لَهُ عند الشدائد والكرب فليكثر
هللا َ
من ال ُّدعَاء في الر َخاء [ قال الترمذي :حديث غريب  ،وصححه الحاكم ،
وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن ثَوبَان َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم ال يرد القدر إال ال ُّدعَاء َوال يزيد في العُمر إال البر
هللا صلى هللا َ
َوإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه [ صححه الحاكم ،وحسنه األلباني
في الترغيب دون قوله :وإن الرجل ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن النعمان بن بشير رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الدعاء هو العبادة ،ثم
{وقَا َل َربُّكُ ُم ادعُوني أَستَجب لَكُم إن الذينَ يَستَكب ُرونَ عَن عبَادَتي
قرأ َ
سيَد ُخلُونَ َجهَن َم دَاخرينَ } [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح،وصححه
َ
الحاكم ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ليس شيء أكر َم على هللا من الدعاء [
قال الترمذي  :هذا حديث حسن،وصححه الحاكم  ،وحسنه األلباني في
صحيح سنن الترمذي ]
أخرج الترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ما من عبد يدعو بدعاء إال أتاه هللا ما سأل ،أو كف عنه من السوء
مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم [ حسنه األلباني في صحيح سنن
الترمذي ]
أخرج الترمذي والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما على األرض مسلم يدعو هللا بدعوة إال آتاه
هللا تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة
رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال هللا أكثر [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح غريب  ،وصححه الحاكم ]
أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والحاكم عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا
س فيهَا
عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل َما من ُمسلم َيدعُو بدعوة لَي َ
إثم َوال قطيعة رحم إال أع َ
طاهُ هللا بهَا إحدَى ثَالث إما أَن يُعج َل لَهُ دَعوته
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َوإما أَن يدخرها لَهُ في اآلخ َرة َوإما أَن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا ،
قَالُوا إذا نكثر  ،قَا َل هللا أَكثر [ صححه الحاكم  ،وجوده المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني عَن عقبَة بن عَامر ال ُجهَني َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى
سافر والمظلوم [
هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل ثَالثَة تستجاب دعوتهم ال َوالد َوال ُم َ
صححه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر،
فيقول :من يدعوني فأستجيب له ،من يسألني فأعطيه ،من يستغفرني
فأغفر له
وفي رواية للبخاري ومسلم  :إن هللا يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل األول
نزل إلى السماء الدنيا فيقول :هل من مستغفر ،هل من تائب ،هل من سائل،
هل من داع ،حتى ينفجر الفجر  ،وفي رواية للبخاري ومسلم  :إذا مضى
شطر الليل أو ثلثاه ينزل هللا
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قيل :يا رسول هللا ،أي الدعاء
أسمع ،قال :جوف الليل اآلخر ،ودبر الصلوات المكتوبات [ قال الترمذي:
هذا حديث حسن غريب  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
أخرج أبو داود والترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :الدعاء بين األذان واإلقامة ال يرد [ قال الترمذي :حديث
حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ثنتان ال تردان أو قلما تردان عند النداء ،وعند البأس حين
يلحم بعضهم بعضا [ صححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أقرب ما يكون العبد من ربه تعالى وهو ساجد فأكثروا الدعاء
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ث َ ُ
ت ُمستَجَا َباتٌ ال شَك
الث َدع ََوا ٍ
علَى َولَده [ قال
الوالد َ
فيهن :دَع َوةُ ال َمظلُومَ ،ودَع َوةُ ال ُم َ
سافرَ ،ودَع َوةُ َ
الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا دعا الرجل ألخيه بظهر الغيب قالت المالئكة :آمين ولك
بمثل
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وفي رواية  :دعوة المرء المسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة  ،عند رأسه
ملك موكل كلما دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل
أخرج النسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رجال كان
يدعو بإصبعيه ،فقال صلى هللا عليه وسلم :أحد أحد [ قال الترمذي :هذا
حديث حسن صحيح غريب ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنه قال :رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه [ قال
الترمذي :حديث حسن غريب،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن ربكم حيي كريم يستحيي من
صفرا خائبتين [ قال الترمذي :حديث
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما
ً
حسن صحيح،قال الحاكم :صحيح على شرطهما وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ادعو هللا وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا أن هللا ال يستجيب
دعا ًء من قلب غافل ال ٍه [ قال الترمذي :هذا حديث غريب وقال األلباني في
الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عَن
علَيه َوسلم
فضَالة بن عبيد َرضي هللا عَنهُ قَا َل بَينا َرسُول هللا صلى هللا َ
قَاعد إذ دخل رجل فصلى فَقَا َل الل ُهم اغفر لي وارحمني فَقَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم عجلت أَيهَا ال ُمصَلي إذا صليت فَقَعَدت فاحمد هللا ب َما
صلى هللا َ
ه َُو أَهله وصل عَلي ثم ادعُه  ،قَا َل ثم صلى رجل آخر بعد ذَلك فَحَم َد هللا
علَيه َوسلم
علَيه َوسلم فَقَا َل لَهُ النبي صلى هللا َ
َوصلى على النبي صلى هللا َ
أَيهَا ال ُمصَلي ادع تجب [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أبو داود عن مصعب بن سعد قال :سمعني أبي وأنا أقول :اللهم إني
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا ،وأعوذ بك من النار وسالسلها
وأغاللها وكذا وكذا ،فقال لي :يا بني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول :سيكون قوم يعتدون في الدعاء ،فإياك أن تكون منهم ،إنك إن
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير ،وإن أعذت من النار أعذت منها
وما فيها من الشر [ صححه األلباني ]
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أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ،ويدع ما سوى ذلك [ جوده النووي ،
وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :يستجاب ألحدكم ما لم يعجل يقول :قد دعوت ربي
فلم يستجب لي
ع بإث ٍم أَو قَطي َعة َرح ٍم،
َاب لل َعبدَ ،ما لَم َيد ُ
وفي رواية لمسلم  :ال َي َزا ُل ُيستَج ُ
َما لَم يَستَعجل قيلَ :يَا َرسُو َل هللا َما االستعجَا ُل ،قَالَ :يَقُولُ :قَد َدعَوتُ َوقَد
يب لي ،فَيَستَحس ُر عن َد ذَلكَ َويَ َدعُ ال ُّدعَا َء
َدعَوتُ  ،فَلَم أ َ َر يَستَج ُ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
علَى
علَى أَوالدكُمَ ،وال تَدعُوا َ
علَى أَنفُسكُمَ ،وال تَدعُوا َ
وسلم  :ال ت َدعُوا َ
ع َ
يب لَكُم
ساعَةً ُيسأ َ ُل فيهَا َ
أَم َوالكُم ،ال ت َُوافقُوا منَ هللا َ
طا ٌء ،فَ َيستَج ُ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا عليه وسلم :من لم يسأل هللا يغضب عليه [ حسنه األلباني في صحيح
سنن الترمذي ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أيوب رضي هللا عنه  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه [ صححه األلباني في صحيح الجامع
]
أخرج البزار عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن هللا ليرفع للرجل درجة فيقول :أنى لي هذه ،فيقول :بدعاء
ولدك لك
سل َم :إن
َّللا َ
علَيه َو َ
أخرج أحمد عَن أَبي ه َُري َرةَ قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا عَز َوجَل لَيَرفَ ُع الد َرجَةَ للعَبد الصالح في الجَنة فَيَقُولُ :يَا َرب أَنى لي
َ
َ
ُ
َ
َهذه ،فيَقولُ :باستغفار ولدك لك [ حسنه محققوا المسند ]
أخرج أحمد والبخاري في األدب المفرد عَن جَابر رضي هللا عنه أَن النبي
سل َم َدعَا في َمسجد الفَتح ثَالثًا :يَو َم االثنَينَ ،ويَو َم الثُّالثَاء،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ف البش ُر في
يب لَهُ َيو َم األ َرب َعاء َبينَ الصالتَين ،فَ ُعر َ
َو َيو َم األ َرب َعاء ،فَاست ُج َ
َوجهه قَا َل جَاب ٌر :فَلَم يَنزل بي أَم ٌر ُمه ٌّم َ
غليظٌ ،إال ت َ َوخيتُ تلكَ الساعَةَ،
ف اإلجَابَةَ [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في األدب
فَأَدعُو فيهَا فَأَعر ُ
المفرد ،وضعفه محققوا المسند ]
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باب :اسم هللا األعظم وأسماء هللا الحسنى
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن بريدة رضي هللا عنه :
أن النبي صلى هللا عليه وسلم سمع رجال يقول :اللهم إني أسألك بأني أشهد
أنك أنت هللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد ،فقال :والذي نفسى بيده ،لقد سأل هللا باسمه األعظم ،الذي إذا
دعي به أجاب ،وإذا سئل به أعطى [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب،
وقال الحاكم :صحيح على شرطهما ،وصححه األلباني في الترغيب ]
َّللا عَنهُ
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عَن أَنَس بن َمالكٍ َرض َ
ي ُ
سل َم في حَلقَ ٍة َو َر ُج ٌل قَائ ٌم ُيصَلي ،فَلَما
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :كُنا َم َع النبي صَلى ُ
س َج َد تَشَه َد َو َدعَا ،فَقَا َل في ُدعَائه :الل ُهم إني أَسأَلُكَ بأَن لَكَ الحَم َد ال
َر َك َع َو َ
ي يَا قَيُّو ُم،
إلَهَ إال أَنتَ  ،بَدي ُع الس َم َ
اوات َواأل َرض ،يَا ذَا الجَالل َواإلك َرام ،يَا َح ُّ
سل َم :لَقَد َدعَا باسم َّللا األ َع َ
ي
هللا َ
علَيه َو َ
ظم ،الذي إذَا دُع َ
فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
َابَ ،وإذَا سُئ َل به أَع َ
علَى شَرط ُمسل ٍم  ،وقال
طى [ قال الحاكم :صَحي ٌح َ
به أَج َ
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي هللا عنها قالت :قال
{وإلَ ُهكُم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :اسم هللا األعظم في هاتين اآليتين َ
إلَهٌ َواح ٌد ال إلَهَ إال ه َُو الرح َم ُن الرحي ُم} وفاتحة سورة آل عمران {الم * هللا
ي القَيُّو ُم} [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وحسنه
ال إلَهَ إال ه َُو ال َح ُّ
األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثالث،
البقرة وآل عمران وطه [ حسنه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن هلل تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة،
وهللا وتر يحب الوتر

باب :أدعية الصالة
االستفتاح
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم إذا كبر في الصالة ،سكت هنيهة قبل أن يقرأ ،فقلت :يا
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رسول هللا بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول،
قال أقول :اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس،
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد  ،وزاد أبو داود والنسائي
في أول الدعاء :اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق
والمغرب
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :بينما نحن نصلي مع النبي
صلى هللا عليه وسلم إذ قال رجل في القوم :هللا أكبر كبيرا ،والحمد هلل
كثيرا ،وسبحان هللا بكرة وأصيالً ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :من القائل
ً
كلمة كذا وكذا ،قال رجل من القوم :أنا يا رسول هللا ،قال :عجبت لها،
فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر :فما تركتهن منذ سمعته يقول ذلك
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم
يصلي إذ جاء رجل وقد حفزه النفس ،فقال :هللا أكبر ،هللا أكبر الحمد هلل
كثيرا طيبا مباركا فيه ،فلما قضى صالته ،قال :أيكم المتكلم بالكلمات ،وأرم
القوم ،فقال :إنه لم يقل بأسا فقال الرجل :أنا يا رسول هللا قلتها ،فقال :لقد
رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها
أخرج أحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه  :أنه رأى النبي
صلى هللا عليه وسلم يصلي فقال :هللا أكبر ،هللا أكبر كبيرا ،هللا أكبر كبيرا،
هللا أكبر كبيرا ،والحمد هلل كثيرا ثالثا ،وسبحان هللا بكرة وأصيال ثالثا،
أعوذ باهلل من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ،قال :نفثه الشعر ،ونفخه
الكبر ،وهمزه المؤتة [ قال ابن حجر في نتائج األفكار :هذا حديث حسن ،
وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود]
أخرج أبو داود والنسائي عن جابر رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم إذا استفتح الصالة كبر ثم قال :إن صالتي ونسكي ومحياي
ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ،اللهم
اهدني ألحسن األعمال وأحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ،وقني
سيء األعمال وسيء األخالق ال يقي سيئها إال أنت [صححه األلباني في
صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة قال :سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
اسمك وتعالى جدك ،وال إله غيرك [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن علي رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم
إذا قام إلى الصالة قال :وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا
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وما أنا من المشركين ،إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين
ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،اللهم أنت الملك ال إله إال أنت،
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ،فاغفر لي ذنوبي جميعا
ال يغفر الذنوب إال أنت ،واهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت،
واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك والخير
كله في يديك والشر ليس إليك ،أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك
وأتوب إليك وإذا ركع قال :اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ،خشع
لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ،فإذا رفع رأسه قال :اللهم
ربنا لك الحمد ملء السموات واألرض وما بينهما ،وملء ما شئت من
شيء بعد وإذا سجد قال :اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ،سجد
وجهي للذي خلقه وصوره ،وشق سمعه وبصره ،تبارك هللا أحسن الخالقين
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :اللهم اغفر لي ما قدمت
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ،أنت
المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت
الركوع
ي
َّللا عَنهَا ،قَالَتَ :ما صَلى النب ُّ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
علَيه{ :إذَا جَا َء نَص ُر َّللا َوالفَتحُ}
صالَةً بَع َد أَن نَ َزلَت َ
هللا َ
سل َم َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
إال يَقُو ُل فيهَا :سُبحَانَكَ َربنَا َوبحَمدكَ الل ُهم اغفر لي
سل َم يُكث ُر أَن يَقُو َل قَب َل
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية لمسلم كَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ُوب إلَيكَ قَالَت :قُلتُ يَا َرسُو َل
أَن يَ ُموتَ  :سُبحَانَكَ َوبحَمدكَ  ،أَستَغف ُركَ َوأَت ُ
هللاَ ،ما َهذه الكَل َماتُ التي أ َ َراكَ أَحدَثتَهَا تَقُولُهَا ،قَالَُ :جعلَت لي عَال َمةٌ في
ورة
أُمتي إذَا َرأَيتُهَا قُلتُهَا {إذَا جَا َء نَص ُر هللا َوالفَتحُ} إلَى آخر ال ُّ
س َ
سل َم يُكث ُر من قَول:
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية لمسلم كَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َ
َ
ُوب إلَيه قَالَت :فقُلتُ يَا َرسُو َل هللا ،أ َراكَ
هللا َوأَت ُ
سُب َحانَ هللا َوبحَمده أَستَغف ُر َ
ُوب إلَيه ،فَقَالََ :خب َرني
هللا َوأَت ُ
ت ُكث ُر من قَول :سُب َحانَ هللا َوبحَمده أَستَغف ُر َ
سب َحانَ هللا
سأ َ َرى عَال َمةً في أُمتي ،فَإذَا َرأَيتُهَا أَكثَرتُ من قَولُ :
َربي أَني َ
ُوب إلَيه ،فَقَد َرأَيتُهَا {إذَا جَا َء نَص ُر هللا َوالفَتحُ}،
هللا َوأَت ُ
َوبحَمده أَستَغف ُر َ
سبح بحَمد َربكَ
اس يَد ُخلُونَ في دين هللا أَف َوا ًجا ،فَ َ
فَت ُح َمكةََ ،
{و َرأَيتَ الن َ
َواستَغفرهُ إنهُ كَانَ تَوابًا}
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع
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فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ،فقمن أن يستجاب
لكم
أخرج أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي هللا عنه قال :قمت مع
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في
ركوعه :سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة [ حسنه ابن
حجر في نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يكثر أن يقول :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي،
يتأول القرآن
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يقول في ركوعه وسجوده :سبوح قدوس ،رب المالئكة والروح
االعتدال
أخرج مسلم عن ابن أبي أوفى رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا
عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال :سمع هللا لمن حمده اللهم ربنا
لك الحمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد ،اللهم
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ،اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما
ينقى الثوب األبيض من الدنس
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال :اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات
واألرض وملء ما شئت من شيء بعد ،أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد
وكلنا لك عبد ،اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا
الجد منك الجد
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي جحيفة رضي هللا عنه قالَ :حض ََرت
الركُوع،
هللا َ
سل َم ،فَلَما َرفَ َع َرأ َ
علَيه َو َ
سهُ منَ ُّ
الصالةُ فَصَلى به ُم النب ُّ
ي صَلى ُ
ماوات َومل َء األ َرض،
قَالََ :
هللا ل َمن حَم َدهَُ ،ربنَا لَكَ الحَم ُد مل َء الس َ
سم َع ُ
َومل َء َما شئتَ من شَيءٍ بَع ُد ال َمان َع ل َما أَع َ
ي ل َما َمنَعتَ َ ،وال
طيتَ َ ،وال ُمعط َ
َراد ل َما قَضَيتَ َ ،وال َينفَ ُع ذَا الجَد منكَ ال َج ُّد [صححه ابن حجر في الفتح ]
أخرج البخاري عن رفاعة بن رافع رضي هللا عنه قال :كنا نصلي وراء
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فلما رفع رأسه من الركعة قال :سمع هللا لمن
حمده ،وقال رجل وراءه :ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه ،فلما
انصرف قال :من المتكلم  ،قال :أنا ،قال :رأيت بضعة وثالثين ملكا
يبتدرونها ،أيهم يكتبها أول
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وفي رواية للبخاري :قال :صليت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم فعطست
كثيرا طي ًبا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا
فقلت :الحمد هلل حمدًا
ً
ويرضى ،فلما صلى انصرف فقال :من المتكلم في الصالة ،ثم قالها الثانية
ثم الثالثة فلم يتكلم أحد ،فقال رفاعة :أنا ،قال :كيف قلت  ،قال :قلت :الحمد
هلل حمدا كثيرا طي ًبا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى ،فقال
صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا
أيهم يصعد بها
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا قال اإلمام :سمع هللا لمن حمده فقولوا :اللهم
ربنا لك الحمد ،فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
السجود
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يقول في سجوده :اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره
وعالنيته
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :فقدت النبي صلى هللا عليه
وسلم من الفراش ،فالتمسته فوقعت يدي في بطن قدميه وهو في المسجد
وهما منصوبتان وهو يقول :اللهم أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك
من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
وفي رواية لمسلم  :افتقدت النبي صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه
ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول:
سبحانك الله م وبحمدك ال إله إال أنت ،فقلت :بأبي وأمي ،إني لفي شأن
وإنك لفي آخر
الجلوس بين السجدتين
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يقول بين السجدتين :اللهم اغفر لي ،وارحمني،
واهدني ،وعافني ،وارزقني [ صححه األلباني في صحيح سنن الترمذي]
التشهد األخير
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول :اللهم

153
إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات،
ومن شر فتنة المسيح الدجال
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن معاذ رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم أخذ بيده وقال :يا معاذ ،وهللا إني ألحبك أوصيك يا معاذ ال
تدعن في دبر كل صالة أن تقول :اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك [ صححه النووي  ،وصححه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه
األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس رضي هللا عنه :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول في صالته :اللهم إني أسألك الثبات
في األمر ،والعزيمة على الرشد ،وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،
وأسألك قلبا سليما ولسانا صاد قا ،وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من
شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،
وضعفه األلباني في ضعيف الجامع ]
أخرج أحمد والنسائي عن قيس بن عباد قال :صلى عمار بن ياسر بالقوم
صالة أخفها فكأنهم أنكروها ،فقال :ألم أتم الركوع والسجود ،قالوا :بلى
قال :أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو به،
خيرا لي،
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ،أحيني ما علمتَ الحياة ً
خيرا لي ،اللهم وأسألك خشيتك في الغيب
وتوفني إذا علمتَ الوفاة
ً
والشهادة وأسألك كلمة اإلخالص في الرضا والغضب وأسألك القصد في
الفقر والغنى ،وأسألك نعيما ال ينفد ،وأسألك الرضا بعد القضاء ،وأسألك
قرة عين ال تنقطع ،وأسألك برد العيش بعد الموت ،وأسألك لذة النظر إلى
وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة ،اللهم زينا
بزينة اإليمان واجعلنا هداة مهتدين [صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان يدعو في الصالة يقول :اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر،
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات،
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ من
المغرم ،فقال :إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ،ووعد فأخلف
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي هللا عنه قال :قلت :يا رسول هللا،
علمني دعاء أدعو به في صالتي وفي بيتي قال :قل :اللهم إني ظلمت
كثيرا كبيرا وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر لي مغفرة من
نفسي ظل ًما
ً
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
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علَيه
هللا َ
َّللا عَن ُه ،قَالَ :كَانَ النب ُّ
أخرج البخاري عن سعد َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
سل َم ُي َعل ُمنَا َه ُؤالَء الكَل َماتَ ،ك َما ت ُ َعل ُم الكتَا َبةُ :الل ُهم إني أَعُوذُ بكَ منَ ال ُبخل،
َو َ
َوأَعُوذُ بكَ منَ ال ُجبنَ ،وأَعُوذُ بكَ من أَن نُ َرد إلَى أَرذَل العُ ُمرَ ،وأَعُوذُ بكَ
عذَاب القَبر
من فتنَة الدُّنيَاَ ،و َ
سع ٌد يُ َعل ُم بَنيه َه ُؤالَء الكَل َمات َك َما يُ َعل ُم ال ُم َعل ُم الغل َمانَ
وفي رواية  :كَانَ َ
سل َم كَانَ يَتَعَوذُ من ُهن ُدبُ َر
هللا َ
علَيه َو َ
الكتَابَةَ َويَقُولُ :إن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
الصالَة
بعد الصالة
أخرج مسلم عن ثوبان رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم
إذا سلم يستغفر هللا ثالثا ويقول :اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا
ذا الجالل واإلكرام قيل لألوزاعي كيف االستغفار ،قال :يقول :استغفر هللا
استغفر هللا
أخرج مسلم عن ابن الزبير رضي هللا عنه أنه كان يقول في دبر كل صالة
حين يسلم :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على
كل شيء قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال هللا وال نعبد إال إياه ،له
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ،ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو
كره الكافرون وقال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم يهلل بهن دبر كل
صالة
َ
أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه أن َرسُو َل هللا
سل َم كَانَ  ،إذَا فَ َر َ
هللا
هللا َ
غ منَ الصالة َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،قَالَ :ال إلَهَ إال ُ
صَلى ُ
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر ،الل ُهم ال
َوح َد ُه ال شَريكَ لَهُ ،لَهُ ال ُملكُ َولَهُ الحَم ُد َوه َُو َ
َمان َع ل َما أَع َ
ي ل َما َمنَعتَ َ ،وال يَنفَ ُع ذَا الجَد منكَ ال َج ُّد
طيتَ َ ،وال ُمعط َ
أخرج مسلم عن كعب بن عجرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :معقبات ال يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة ثالث
وثالثون تسبيحة وثالث وثالثون تحميدة وأربع وثالثون تكبيرة
أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من سبح في دبر صالة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة
غُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر [ صححه األلباني ]
َّللا عَنهُ ،قَالَ :جَا َء الفُقَ َرا ُء
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ب أَه ُل ال ُّدثُور منَ األَم َوال
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالُوا :ذَ َه َ
إلَى النبي صَلى ُ
صو ُم،
بالد َرجَات ال ُعالََ ،والنعيم ال ُمقيم ُي َ
صو ُمونَ َك َما نَ ُ
صلُّونَ َك َما نُصَليَ ،و َي ُ
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َولَ ُهم فَض ٌل من أَم َوا ٍل يَ ُح ُّجونَ بهَاَ ،ويَعتَم ُرونَ َ ،ويُجَاهدُونَ َ ،ويَتَصَدقُونَ ،
س َبقَكُم َولَم ُيدرككُم أ َ َح ٌد َبع َدكُمَ ،وكُنت ُم
قَالَ« :أَالَ أُحَدثُكُم إن أ َ َخذت ُم أَد َركت ُم َمن َ
َخي َر َمن أَنت ُم بَينَ َ
سب ُحونَ َوتَح َمدُونَ َوتُكَب ُرونَ
ظه َرانَيه إال َمن عَم َل مثلَهُ ت ُ َ
صالَ ٍة ثَالَثًا َوثَالَثينَ »
ف كُل َ
َخل َ
وفي رواية :فرجع فقراء المهاجرين إليه صلى هللا عليه وسلم فقالوا:
سمع إخواننا أه ُل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله ،فقال :ذلك فضل هللا يؤتيه
من يشاء
عشرا وتكبرون
عشرا وتحمدون
وفي رواية :تسبحون في دبر كل صالة
ً
ً
عشرا
ً
وفي رواية :إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من سبح دبر كل صالة ثالثًا وثالثين وكبر ثالثًا وثالثين ,وحمد
ثالثًا وثالثين ،وختم المائة بال إله إال إله هللا وحده ال شريك له ،له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،غُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال:
أمرني النبي صلى هللا عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صالة [ صححه
األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج أحمد والنسائي والترمذي عن أبي بكرة رضي هللا عنه :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم كان يقول دبر كل صالة :اللهم إني أعوذ بك من الكفر
والفقر وعذاب القبر [حسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وصححه األلباني
في صحيح سنن النسائي ]
أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ثان رجليه قبل أن يتكلم :ال
عليه وسلم  :من قال في دبر صالة الفجر وهو ٍ
إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
ت ومحا عنه عشر
كل شيء قدير عشر مراتٍ ،كتب هللا له عشر حسنا ٍ
ت وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه،
سيئاتٍ ،ورفع له عشر درجا ٍ
و ُحرس من الشيطان ،ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إال الشرك
باهلل [ قال ابن حجر في نتائج األفكار :حديث حسن غريب  ،وقال األلباني
في الترغيب  :حسن لغيره ]
أخرج أحمد عن أم سلمة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يقول في دُبر الفجر :اللهم إني أسألك عل ًما نافعًا وعمال متقبال ورزقًا
طي ًبا [ حسنه ابن حجر نتائج األفكار ]
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أخرج أبو داود عن مسلم بن الحارث رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم أسر إليه فقال :إذا انصرفت من صالة المغرب فقل :اللهم أجرني
من النار سبع مرات قبل أن تكلم أحدًا ،فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك
كُتب لك جوار منها ،وإذا صليت الصبح فقل ذلك فإنك إن مت من يومك
كُتب لك جوار منهاقال الحارث بن مسلم :أسرها صلى هللا عليه وسلم ونحن
نخصُّ بها إخواننا [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وضعفه األلباني في
ضعيف أبي داود ]
أخرج أحمد والترمذي عن عمارة بن شبيب رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر
المغرب ،بعث هللا له َمسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح ،وكتب له
ت موجبات ،ومحا عنه عشر سيئات موبقاتٍ ،وكانت له
بها عشر حسنا ٍ
ت [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن غريب ،وحسنه
بعَدل عشر رقبات مؤمنا ٍ
ابن حجر نتائج األفكار  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الطبراني في الكبير واألوسط عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوب ٍة
لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموتَ [ قال الهيثمي :رواه الطبراني في
الكبير واألوسط بأسانيد وأحدها جيد  ،وقال ابن حجر في نتائج األفكار:
هذا حديث حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]

باب :أدعية قيام الليل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال :اللهم ربنا لك الحمد أنت
قيم السموات واألرض ومن فيهن ،ولك الحمد أنت نور السموات واألرض
ومن فيهن ،ولك الحمد ،أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن ،ولك الحمد
ق وقولك حقٌّ ،والجنة حقٌّ ،والنار حقٌّ،
ق ولقاؤك ح ٌّ
ق ووعدك الح ُّ
أنت الح ُّ
والنبيون حقٌّ ،ومحم ٌد حقٌّ ،والساعة حقٌّ ،اللهم لك أسلمت وبك آمنت،
وعليك توكلت وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر لي ما
قدمتُ وما أخرتُ وما أسررت ُ وما أعلنت ُ وما أنت أعلم به مني ،أنت
المقدم وأنت المؤخر ،ال إله إال أنت وال إله غيرك
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أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا قام من الليل ،افتتح صالته :اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل،
اوات َواأل َرض عَال َم الغَيب َوالشهَادَة أَنتَ تَحكُ ُم بَينَ عبَادكَ
اللهم فَاط َر الس َم َ
في َما كَانُوا فيه يَختَلفُونَ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي
من تشاء إلى صراط مستقيم
أخرج أبو داود عن شريق الهوزني أنه سأل عائشة بم كان النبي صلى هللا
عليه وسلم يفتتح إذا أهب من الليل ،فقالت :لقد سألتني عن شيء ما سألني
عشرا وقال:
عشرا وحمد هللا
عنه أحد قبلك ،كان إذا أهب من الليل كبر هللا
ً
ً
عشرا ،واستغفر
عشرا،وقال :سبحان الملك القدوس
سبحان هللا وبحمده
ً
ً
عشرا ثم قال :إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم
عشرا وهلل هللا
ً
ً
القيامة عشرا ثم يفتتح الصالة [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وقال
األلباني في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عاصم بن حميد :أنه سأل عائشة رضي هللا
عنها بأي شيء كان صلى هللا عليه وسلم يفتتح قيام الليل ،قالت :سألتني
عشرا ،وحمد هللا
عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ،كان إذا قام كبر
ً
عشرا وقال :اللهم اغفر لي
عشرا ،واستغفر
عشرا ،وهلل
عشرا ،وسبح
ً
ً
ً
ً
واهدني وارزقني وعافني ،وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة [ قال
ابن حجر في نتائج األفكار :رجاله موثقون وسنده قوى  ،وقال األلباني في
صحيح سنن النسائي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي هللا
عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول:
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك وال إله غيرك ثم يقول:
هللا أكبر كبيرا ثم يقول :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من
همزه ونفخه ونفثه [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وصححه األلباني
في صحيح سنن الترمذي ]

باب :أدعية الصباح والمساء
ب :أَال
أخرج الطبراني في األوسط عن الحسن قال :قال َ
س ُم َرة بن ُجن ُد ٍ
اراَ ،ومن أَبي
هللا َ
علَيه َو َ
سمعت ُه من َر ُ
أُحَدثُكَ حَديثًا َ
سل َم م َر ً
سول َّللا صَلى ُ
سى:
ارا ،قُلتُ  :بَلَى قَالََ :من قَا َل إذَا أَصبَ َح َوإذَا أَم َ
اراَ ،ومن عُ َم َر م َر ً
بَك ٍر م َر ً
الل ُهم أَنتَ َخلَقتَنيَ ،وأَنتَ تَهدينيَ ،وأَنتَ ت ُطع ُمنيَ ،وأَنتَ تَسقينيَ ،وأَنتَ
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ت ُميت ُنيَ ،وأَنتَ ت ُحييني ،لَم يَسأَل شَيئ ًا إال أَع َ
َّللا إياهُ قَالَ :فَلَقيتُ عَب َد
طاهُ ُ
اراَ ،ومن
سم َعتُهُ من َر ُ
الم ،فَقُلتُ  :أَال أُحَدثُكَ حَديثًا َ
َّللا بنَ َ
س ٍ
سول َّللا م َر ً
ارا ،قَالَ :بَلَى ،فَحَدثتُهُ ب َهذَا الحَديث ،فَقَالَ:
اراَ ،ومن عُ َم َر م َر ً
أَبي بَك ٍر م َر ً
َّللا عَز َوجَل
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َهؤُالء الكَل َماتُ كَانَ ُ
بأَبي َوأُمي َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
قَد أَع َ
سب َع م َر ٍار،
سى َ
علَيه السال ُم ،فَكَانَ يَدعُو بهن في كُل يَو ٍم َ
طاهُن ُمو َ
َّللا عَز َوجَل شَيئ ًا إال أَع َ
طاهُ إياهُ [ حسنه المنذري  ،وضعفه
فَال يَسأ َ ُل َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني والحاكم عَن زيد بن ثَابت َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول
علَيه َوسلم علمه ُدعَا ًء َوأمره أَن يتعاهده ويتعاهد به أَهله في
هللا صلى هللا َ
سعديك َوال َخير في
كل يَوم قَا َل قل حين تصبح  :لبيك الل ُهم لبيك  ،لبيك َو َ
يَديك ومنك َوإلَيك ،الل ُهم َما قلت من قَول أَو َحلَفت من حلف أَو نذرت من
نذر فمشيئتك َبين َيدَيه َما شئت كَانَ َو َما لم تشأ لم يكن َوال حول َوال قُوة
إال بك إنك على كل شَيء قدير الل ُهم َما صليت من صَالة فعلى من صليت
َو َما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك وليي في الدُّنيَا َواآلخ َرة توفني ُمسلما
وألحقني بالصالحين الل ُهم إني أَسأَلك الرضَا بعد القضا َوبرد العَيش بعد
ال َموت َولَذة النظر إلَى َوجهك وشوقا إلَى لقائك في غير ضراء مضرة َوال
فتنَة مضلة َوأَعُوذ بك الل ُهم أَن أظلم أَو أظلم أَو أعتدي أَو يعتدى عَلي أَو
أكسب َخطيئ َة أَو ذَنبا ال تغفره الل ُهم فاطر الس َم َوات َواأل َرض عَالم الغَيب
َوالشهَادَة ذَا الجالل َواإلك َرام فَإني أَعهد إلَيك في َهذه ال َحيَاة الدُّنيَا وأشهدك
َوكفى باّلِل شَهيدا أني أشهد أَن ال إلَه إال أَنت َوحدك ال شريك لَك لَك الملك
َولَك الحَمد َوأَنت على كل شَيء قدير َوأشهد أَن ُمحَمدًا عَبدك َو َرسُولك
َوأشهد أَن َوعدك حق ولقاءك حق َوالجنة حق والساعة آت َية ال ريب فيهَا
َوأَنك تبعَث من في القُبُور َوأَنك إن تَكلني إلَى نَفسي تَكلني إلَى ضَعف
وعورة وذنب وخطيئة َوإني ال أَثق إال ب َرح َمتك فَاغفر لي ذُنُوبي كلهَا إنه
ال يغفر الذُّنُوب إال أَنت َوتب عَلي إنك التواب الرحيم [ صححه الحاكم ،
وضعفه األلباني في الترغيب وفي الضعيفة ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن أبا بكر رضي
ت أقولهن إذا أمسيتُ وإذا أصبحتُ ،
هللا عنه قال :يا رسول هللا ،مرني بكلما ٍ
قال :قل :اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء
ومليكه ،أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان
وشركه ،قال :قلها إذا أصبحتَ وإذا أمسيتَ  ،وإذا أخذت مضجعك [ قال
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الترمذي :حديث حسن صحيح ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي عياش رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من قال إذا أصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،كان له عدل عتق رقب ٍة
ت و ُحط عنه عش ُر سيئات و ُرفع له
من ولد إسماعيل ،وكُتب له عشر حسنا ٍ
عشر درجات ،وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي ،فإن قالها إذا أمسى،
كان له مثل ذلك حتى يصبح [،صححه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه
األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي
هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قال حين يصبح أو
حين يمسي :اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك
وجميع خلقك ،أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت ،وأن محمدًا عبدُك ورسولك،
أعتق هللا ربعه من النار ،فمن قالها مرتين ،أعتق هللا نصفه من النار ،فمن
قالها ثالثًا ،أعتق هللا ثالثة أرباعه من النار ،فإن قالها أرب ًعا ،أعتقه من
النار [ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسن ابن باز إسناد النسائي في تحفة
األخيار  ،وحسن ابن حجر إسناد أبي دواد في نتائج األفكار  ،وضعفه
األلباني في ضعيف أبي داود وفي الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يُعلم أصحابه يقول :إذا أصبح أحدكم فليقل :اللهم بك
أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ،وإذا أمسى فليقل :بك أمسينا،
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه
ابن حجر في نتائج األفكار ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يقول إذا أمسى :أمسينا وأمسى الملك هلل والحمد هلل ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،رب أسألك
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ،وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة
وشر ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ،رب أعوذ بك من
عذاب النار وعذاب القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضًا :أصبحنا وأصبح الملك
هلل
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن بُريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من قال حين يصبح أو حين يمسي :اللهم أنت
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ربي ال إله إال أنت خلقتني ،وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي؛
فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة [ قال ابن
حجر في نتائج األفكار :حديث صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح سنن
أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن غنام البياضي رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي
من نعمة أو بأحد من خلقك فإنها منك وحدك ال شريك لك ،لك الحمد ولك
الشكر ،فقد أدى شكر يومه ،ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر
ليلته [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي
داود ]
أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عَن أبي أ َ ُّيوب األنصَاري َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم  :من قَا َل غد َوة ال إلَه إال هللا
أَنه قَا َل  :قال َرسُول هللا صلى هللا َ
َوحده ال شريك لَهُ لَهُ الملك َوله الحَمد َوه َُو على كل شَيء قدير عشر َمرات
سنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات َوكن لَهُ قدر عشر رقَاب
كتب هللا لَهُ عشر َح َ
َارهُ هللا من الشي َ
طان َومن قَالَهَا عَشية مثل ذَلك [ قال األلباني في
َوأَج َ
الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم لم يكن يَ َدعُ هؤالء الكلمات حين يصبح وحين يمسي :اللهم
إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر
عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ،وعن
يميني وعن شمالي ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي [ قال
ابن حجر في نتائج األفكار  :حديث حسن غريب  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عثمان رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قال حين يصبح :بسم هللا الذي ال يضر مع
اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم ثالث مراتٍ ،لم
يصبه في يومه فَجأةُ بالءٍ  ،ومن قالها حين يمسي لم يصبه فجأة بالء في
ليلته [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وحسنه ابن حجر في نتائج
األفكار  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن خبيب رضي هللا عنه :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال له اقرأ :قل هو هللا أحد والمعوذتين حين تمسي
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وحين تصبح ثالث مرات ،تكفيك من كل شيء [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح  ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سب َحانَ هللا َوبحَمده ،مائ َةَ
َ
سل َمَ :من قَالَ :حينَ يُصب ُح َوحينَ يُمسيُ :
علَيه َو َ
َمر ٍة ،لَم يَأت أ َ َح ٌد يَو َم القيَا َمة ،بأ َف َ
ض َل مما جَا َء به ،إال أ َ َح ٌد قَا َل مث َل َما قَا َل
علَيه
أَو َزا َد َ
أخرج أحمد والدارمي والطبراني في الدعاء عن عبد الرحمن بن أبزى،
عن أبيه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أصبح :أصبحنا على
فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلما وما كان من المشركين [ صححه
األلباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع ]
أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة :قلت ألبي :يا أبت
أسمعك تقول كل غداة اللهم عافني في بدني ،اللهم عافني في سمعي ،اللهم
عافني في بصري ،ال إله إال أنت ،تكررها ثالثًا حين تصبح وثالثًا حين
تمسي ،فقال :يا بني سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو بهن ،فأنا
أحب أن أستن بسنته [ قال ابن حجر في نتائج األفكار :هذا حديث حسن ،
حسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من سأل هللا الجنة ثالثًا
قالت الجنة :اللهم ادخله الجنة ،ومن استجار باهلل من النار ثالثا قالت النار:
اللهم أجره من النار [ صححه الحاكم ،وصححه األلباني في صحيح سنن
الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :جاء رجل إلى النبي صلى
هللا عليه وسلم فقال :يا رسول هللا ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني قال:
أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم تضرك
وفي رواية :من قال حين يمسي ثالث مرات أعوذ بكلمات هللا التامات من
شر ما خلق ،لم تضره حمة تلك الليلة ،قال سهيل :فكان أهلنا تعلموها
فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعًا
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باب :أدعية النوم واالستيقاظ
أخرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا ،وحدَه ال
هللا عليه وسلم  :من قا َل حين يأوي إلى فراشه" :ال إلهَ إال ُ
شريكَ لهُ ،له الملكُ  ،وله الحمد ،وهو على كل شيءٍ قَدي ٌر ،وال حو َل وال
وهللا أكب ُر" .غُفرت
قوة إال باهلل ،سبحانَ هللا ،والحم ُد هلل ،وال إله إال هللا،
ُ
له ذنوبُه -أو قالَ :خطاياهُ ،شك مسعَر -وإن كانَت مث َل َزبَد البحر.
أخرج النسائي والحاكم عَن عبد هللا بن َمس ُعود َرضي هللا عَنهُ قَا َل من قَ َرأ َ
عذَاب القَبر َوكُنا
تبَارك الذي بيَده الملك كل لَيلَة َمنعه هللا عز َوجل بهَا من َ
علَيه َوسلم نسميها ال َمان َعة َوإنهَا في كتاب هللا
سول هللا صلى هللا َ
في عهد َر ُ
ورة من قَ َرأ َ بهَا في لَيلَة فقد أَكثر وأطاب [ صححه الحاكم ،
عز َوجل سُ َ
وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه :الحمد هلل الذي كفاني وآواني وأطعمني
وسقاني ،والحمد هلل الذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل ،الحمد
هلل على كل حال ،اللهم رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من النار [ قال ابن
حجر في نتائج األفكار :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه أمر رجال قال :إذا أخذت
مضجعك قل :اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها ،لك مماتها ومحياها،
إن أحييتها فاحفظها ،وإن أمتها فاغفر لها ،اللهم إني أسألك العفو والعافية
فقيل له :سمعت هذا من عمر ،قال :سمعته من خير من عمر ،من النبي
صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
إذا أوى إلى فراشه قال :الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم
ممن ال كافي له وال مأوي له
أخرج الحاكم والبيهقي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أوى إلى فراشه الحمد هلل الذي كفاني وآواني
هللا عليه وسلم  :من قال إذا َ
الحمد هلل الذي أطعمني وسقاني الحمد هلل الذي َمن علي وأفض َل اللهم إني
أسألك بعزتك أن تُنَج َيني من النار؛ فقد حَم َد هللا بجميع محامد الخلق كلهم
[ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
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أخرج أحمد والنسائي والترمذي عن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :اللهم إني أسألك الثبات في األمر،
وأسألك عزيمة الرشد ،وأسألك شكر نعمتك ،وأسألك لسانًا صادقًا وقلبًا
سلي ًما ،وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم ،وأستغفرك مما
تعلم إنك عالم الغيوب ،وقال صلى هللا عليه وسلم  :ما من مسلم يأخذ
مضجعه فيقرأ سورة من كتاب هللا إال وكل هللا به ملكًا فال يقربه شيء
يؤذيه حتى يهب متى هب [ تكلم فيه الترمذي  ،وقال ابن حجر في نتائج
األفكار :هذا حديث حسن  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها أ َن النبي صَلى ُ
كَانَ إذَا أ َ َوى إلَى ف َراشه كُل لَيلَ ٍة َج َم َع كَفيه ،ثُم نَفَ َ
ث فيه َما فَقَ َرأ َ فيه َما :قُل
س ُح به َما َما
َّللا أ َ َح ٌد َوقُل أَعُوذُ ب َرب الفَلَق َوقُل أَعُوذُ ب َرب الناس ،ثُم يَم َ
ه َُو ُ
است َ َ
سده َيف َع ُل
سدهَ ،يب َدأ ُ به َما َ
طا َ
علَى َرأسه َو َوجهه َو َما أَق َب َل من َج َ
ع من َج َ
ذَلكَ ثَالَ َ
ت
ث َمرا ٍ
وفي رواية للبخاري  :فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به
أخرج البخاري عن حذيفة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا أوى إلى فراشه قال :باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا أصبح قال:
الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :يا فالن ،إذا أويت إلى فراشك فقل :اللهم أسلمت
نفسي إليك ووجهت جهي إليك  ،وألجأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك،
ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي
خيرا
أرسلت ،فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة ،وإن أصبحت أصبت ً
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قال لي النبي صلى هللا عليه وسلم  :إذا أتيت
مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع على شقك األيمن وفي رواية
 :واجعلهن آخر ما تقول  ،فقلت :أستذكرهن :وبرسولك الذي أرسلت،
فقال :ال وبنبيك الذي أرسلت
أخرج البخاري عن حذيفة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول  :باسمك
اللهم أموت وأحيا  ،وإذا استيقظ قال  :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا
وإليه النشور
علَيه
َّللا َ
أخرج أحمد والترمذي عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
سل َم كَانَ إذَا أ َ َرا َد أَن َينَا َم َو َ
عذَا َبكَ
ض َع َي َد ُه تَحتَ َرأسه ثُم قَالَ :الل ُهم قني َ
َو َ
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يَو َم تَج َم ُع عبَادَكَ أَو تَبعَ ُ
ث عبَادَكَ [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح،
وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
َّللا
وفي رواية ألبي داود عن حفصة رضي هللا عنها  :أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سل َم كَانَ إذَا أ َ َرا َد أَن يَرقُ َد َو َ
ض َع يَ َد ُه اليُمنَى تَحتَ َخده ثُم يَقُولُ :الل ُهم
َ
علَيه َو َ
عذَابَكَ يَو َم تَبعَ ُ
ث عبَادَكَ [ صححه األلباني في الصحيحة]
قني َ
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن فروة بن نوفل ،عن أبيه :قال :يا
رسول هللا ،علمني شيئ ًا أقوله إذا أويت إلى فراشي ،فقال له :اقرأ قل أيها
الكافرون  ،ثم نم ،فإنها براءة من الشرك [ حسنه ابن حجر في نتائج
األفكار ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي]
أخرج أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي هللا عنه :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن ينام إذا اضطجع ،وقال:
إن فيهن آية أفضل من ألف آية [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب،
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل [ حسنه ابن حجر في نتائج
األفكار ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة
إزاره ،فإنه ال يدري ما خلفه عليه ،ثم يقول :باسمك ربي وضعت جنبي
وبك أ رفعه ،إن أمسكت نفسي فارحمها ،وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ
به عبادك الصالحين
وفي رواية لمسلم  :ثم ليضطجع على شقه األيمن
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه األيمن ،ثم يقول:
اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء
فالق الحب والنوى ،منزل التوراة واإلنجيل والقرآن ،أعوذ بك من شر كل
دابة أنت آخذ بناصيتها ،اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر
فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر ،فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس
دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر
أخرج أحمد وأبو داود عن عائشة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال :ال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك،
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أستغفرك لذنبي ،وأسألك رحمتك ،اللهم زدني عل ًما وال تزغ قلبي بعد إذ
هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [ قال ابن حجر في نتائج
األفكار :هذا حديث حسن ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود ]
أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من تعار من الليل فقال :ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد هلل وسبحان هللا
وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل ،ثم قال :اللهم اغفر لي أو دعا استجيب
له ،فإن عزم ،فتوضأ وصلى ،قبلت صالته
أخرج أبو داود عن أبي األزهر األنماري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان يقول :إذا أخذ مضجعه من الليل :بسم هللا وضعت جنبي
هلل اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني ،واجعلني في الندى
األعلى [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا فزع أحدكم في
النوم فليقل :أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وعذابه ومن شر عباده
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ،فإنها لن تضره وكان عبد هللا يلقنها
صك وعلقها على عنقه [ قال
من بلغ من أوالده ،ومن لم يبلغ كتبها في
ٍ
الترمذي  :هذا حديث حسن غريب ،وقال ابن حجر في نتائج األفكار  :هذا
حديث حسن  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال  :أتانا النبي صلى
هللا عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد:
أمرنا هللا أن نصلي عليك يا رسول هللا فكيف نصلي عليك ،فسكت حتى
تمنينا أنه لم يسأله ،ثم قال :قولوا :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ،والسالم كما قد علمتم
وفي رواية لمسلم :وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل
إبراهيم إنك حميد مجيد وفي أخرى :اللهم صل على محمد النبي األمي
وعلى آل محمد
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن أبي ليلى قال :لقيني كعب بن عجرة فقال:
أال أهدي لك هدية ،إن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج علينا فقلنا :يا
رسول قد علمنا كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك ،قال :قولوا :اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد
مجيد
أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال  :قلنا :يا رسول هللا هذا
السالم عليك ،فكيف نصلي عليك ،قال :قولوا اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك كما صليت على آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
أخرج أحمد والنسائي عن طلحة رضي هللا  :أن رجالً قال :كيف نصلي
عليك يا نبي هللا ،قال :قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد ،وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد [ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في
صحيح النسائي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي هللا عنه قال  :قالوا:
يا رسول هللا كيف نصلي عليك ،قال :قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه
وذريته كما صليت على إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
َ
علَيه
أخرج مسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أن َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه عشرا
َوسلم قَا َل من صلى عَلي صَالة َواحدَة صلى هللا َ
سول هللا صلى
أخرج أحمد وأبو داود عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ عَن َر ُ
علَيه َوسلم قَا َل َما من أحد يسلم عَلي إال رد هللا إلَي روحي حَتى أرد
هللا َ
علَيه السالم [ حسنه األلباني في الترغيب ]
َ
أخرج أحمد والحاكم عَن عبد الرح َمن بن عَوف َرضي هللا عَنهُ قَا َل خرج
علَيه َوسلم فاتبعته حَتى دخل نخال فَسج َد فَأ َ
س ُجود
َرسُول هللا صلى هللا َ
طال ال ُّ
حَتى خفت أَو خشيت أَن يكون هللا قد توفاه أَو قَبضه قَا َل فَجئت أنظر فَرفع
َرأسه فَقَا َل َما لَك يَا عبد الرح َمن قَا َل فَذكرت ذَلك لَهُ قَا َل فَقَا َل إن جبريل
علَيك صليت
علَيه السالم قَا َل لي أَال أُبَشرك أَن هللا عز َوجل يَقُول من صلى َ
َ
علَيه َزاد في ر َوايَة فسجدت هلل شكرا [ صححه
علَيك سلمت َ
علَيه َومن سلم َ
َ
الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
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أخرج أحمد والنسائي عَن أبي َ
طلحَة األنصَاري َرضي هللا عَن ُه قَا َل أصبح
علَيه َوسلم َيو ًما طيب النفس ُيرى في َوجهه البشر
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
قَالُوا يَا َرسُول هللا أَصبَحت اليَوم طيب النفس يرى في َوجهك البشر قَا َل
علَيك من أمتك صَالة كتب
ت من َربي عز َوجل فَقَا َل من صلى َ
أجل أَتَاني آ ٍ
سنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات َورفع لَهُ عشر د ََرجَات
هللا لَهُ بهَا عشر َح َ
علَيه مثلهَا [ قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
ورد َ
أخرج أحمد والنسائي والدارمي عن أبي طلحة رضي هللا عنه  :أن النبي
صلى هللا ع ليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه ،فقلنا إنا لنرى البشر
في وجهك قال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أن
عشرا وال يسلم عليك أح ٌد إال سلمتُ
ال يصلي عليك أح ٌد إال صليت عليه
ً
عشرا [ صححه األلباني في صحيح سنن النسائي ]
عليه
ً
أخرج أحمد والنسائي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من صلى علي صالةً واحدةً صلى هللا عليه عشر صلوات
وحطت عنه عشر خطيئات ،ورفعت له عشر درجات [ صححه األلباني في
صحيح سنن النسائي ]
أخرج النسائي والطبراني والبزار عَن أبي بردة بن نيار َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم من صلى عَلي من أمتي صَالة مخلصا
سول هللا صلى هللا َ
قَا َل َر ُ
صلوات َو َرفعه بهَا عشر د ََرجَات َوكتب
علَيه بهَا عشر
من قلبه صلى هللا َ
َ
سنَات ومحا عَنهُ بهَا عشر سيئات [ قال األلباني في
لَهُ بهَا عشر َح َ
الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صالة
[ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
لغيره ]
سمعت
أخرج أحمد وابن ماجه عَن عَامر بن ربيعَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يخطب َويَقُول من صلى عَلي صَالة لم تزل
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َما صلى عَلي فَليقل عبد من ذَلك أَو ليكثر [ حسنه
ال َمالئكَة تصلي َ
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج الترمذي عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي [ قال الترمذي  :حديث حسن
صحيح  ،وصححه األلباني ]
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أخرج أحمد والنسائي والدارمي وابن حبان عن ابن مسعود رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هلل مالئكةً سياحين في األرض
يبلغوني من أمتي السالم [ صححه األلباني في سنن النسائي وفي الترغيب
]
أخرج ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى
هللا عليه وسلم خرج يو ًما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين ،ثم رقى
أخرى فقال أمين ،ثم رقى الثالثة فقال آمين ،فلما نزل عن المنبر وفرغ،
قلنا :يا رسول هللا لقد سمعنا منك كالما اليوم ،قال :وسمعتموه  ،قلنا :نعم،
قال إن جبريل عرض لي حين ارتقيت درجة فقال :بعد من أدرك أبويه عند
الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة قلت :آمين ،وقال بعد من ذكرت عنده فلم
يصل عليك فقلت آمين ،ثم قال :بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت
آمين [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم وصححه عن كعب بن عجرة
أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من نسي الصالة علي خطئ طريق الجنة [ قال األلباني
في صحيح ابن ماجه  :حسن صحيح ]
َّللا
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ف َر ُج ٍل
ف َر ُج ٍل ذُكرتُ عن َدهُ فَلَم يُصَل َ
َ
علَيه َو َ
علَي َو َرغ َم أَن ُ
سل َمَ :رغ َم أَن ُ
َد َخ َل َ
ف َر ُج ٍل أَد َركَ عن َدهُ
علَيه َر َمضَا ُن ثُم ان َ
سلَ َخ قَب َل أَن يُغفَ َر لَهُ َو َرغ َم أَن ُ
أَبَ َواهُ الكبر أَو أَحده َما فَلم يدخاله الجنة [قال الترمذي  :حديث حسن غريب
 ،وصححه األلباني]
َّللا
َّللا عَنهُ قَالَ :قَا َل َر ُ
أخرج أبو داود عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ي ُ
علَيه
علَي ُروحي حَتى أ َ ُرد َ
َّللا َ
سل ُم َ
َ
سل َمَ :ما من أ َ َح ٍد يُ َ
علَيه َو َ
علَي إال َرد ُ
السال ُم [ صححه النووي  ،وحسنه األلباني ]

باب :الحفظ من الشياطين
َّللا عَن ُه َما ،يَقُولُ :قَا َل
أخرج البخاري ومسلم عن جَاب َر بنَ عَبد َّللا َرض َ
ي ُ
سيت ُم ،فَكُفُّوا
هللا َ
سل َم« :إذَا كَانَ ُجن ُح الليل ،أَو أَم َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ٌ
ساعَة منَ الليل فَ ُحلُّوهُم،
ب َ
صب َيانَكُم ،فَإن الش َياطينَ تَنتَش ُر حينَئذٍ ،فَإذَا ذَ َه َ
اب َواذكُ ُروا اس َم َّللا ،فَإن الشي َ
طانَ الَ يَفت َ ُح بَابًا ُمغلَقًاَ ،وأَوكُوا
فَأَغلقُوا األَب َو َ
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ق َربَكُم َواذكُ ُروا اس َم َّللاَ ،و َخم ُروا آنيَتَكُم َواذكُ ُروا اس َم َّللاَ ،ولَو أَن تَع ُرضُوا
علَيهَا شَيئ ًاَ ،وأَطفئ ُوا َمصَابي َحكُم»
َ
أخرج النسائي والطبراني عَن أبي بن كَعب َرضي هللا عَنهُ أَنه كَانَ لَهُ ُجرن
من تمر فَكَانَ ينقص فحرسه ذَات لَيلَة فَإذا ه َُو بدَابة شبه الغُالم المحتلم
علَيه السالم فَقَا َل َما أَنت ،جني أم إنسي ،قَا َل جني قَا َل
علَيه فَرد َ
فَسلم َ
اولَهُ يَده فَإذا يَده يَد كلب وشعره شعر كلب قَا َل َهذَا خلق
فناولني يدك فَنَ َ
الجن قَا َل قد علمت الجن أَن َما فيهم رجل أَشد مني قَا َل فَ َما جَا َء بك قَا َل
بلغنَا أَنك تحب الص َدقَة فَجئنَا نصيب من َ
طعَامك قَا َل فَ َما ينجينا منكُم قا َل
ورة البَقَ َرة {هللا ال إلَه إال ه َُو الحَي القيوم} من قَالَهَا
َهذه اآليَة التي في سُ َ
حين يُمسي أجير منا حَتى يصبح َومن قَالَهَا حين يصبح أجير منا حَتى
علَيه َوسلم فَذكر ذَلك لَهُ فَقَا َل
يُمسي فَلَما أصبح أَتَى َرسُول هللا صلى هللا َ
صدق ال َخبيث [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وأبو يعلى عَن أبي التياح قَا َل قلت لعبد الرح َمن بن خنبش
علَيه َوسلم قَا َل نعم
التميمي َرضي هللا عَنهُ  :أدركت َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم لَيلَة كادته الجن قَا َل إن
َيف صنع َرسُول هللا صلى هللا َ
قلت ك َ
علَيه َوسلم من
الشيَاطين تحدرت تلكَ الليلَة على َرسُول هللا صلى هللا َ
األودية والشعاب َوفيهم شَي َ
طان ب َيده شعلة من نَار ُيريد أَن يحرق بهَا َوجه
علَيه السالم فَقَا َل يَا ُمحَمد
علَيه َوسلم فهبط إلَيه جبريل َ
َرسُول هللا صلى هللا َ
قل ،قَا َلَ :ما أَقُول ،قَا َل :قل أعوذ بكَل َمات هللا التامة من شَر َما خلق وذرأ
وبرأ َومن شَر َما ينزل من الس َماء َومن شَر َما يعرج فيهَا َومن شَر فتن
طارق إال َ
الليل َوالنهَار َومن شَر كل َ
طارقًا يطرق ب َخير يَا َرح َمن ،قَا َل
فطفئت نارهم َو َه َز َم ُهم هللا ت َبارك َوت َ َعالَى [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا أَن َرسُول هللا
علَيه َوسلم قَا َل إن أحدكُم يَأتيه الشي َ
طان فَيَقُول من خلقك فَيَقُول
صلى هللا َ
هللا فَيَقُول من خلق هللا فَإذا وجد ذَلك أحدكُم فَليقل آ َمنت باّلِل َو َرسُوله فَإن
ذَلك يذهب عَنهُ [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
سأَلت ابن عَباس فَقلت َما شَيء
أخرج أبو داود عَن سماك بن ال َوليد قَا َل َ
أَجدهُ في صَدري  ،قَا َلَ :ما هُ َو ،قلتَ :وهللا ال أَتكَلم به  ،قَا َل :فَقَا َل لي أَشَيء
من شك ،قَا َل َوضحك قَا َل َما نجا من ذَلك أحد ،قَا َل حَتى أنزل هللا عز َوجل
{ فَإن كنت في شك مما أنزلنَا إلَيك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
لقد جَا َءك الحق من َربك فَال تكونن من الممترين } ،قَا َل :فَقَا َل لي إذا وجدت
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في نَفسك شَيئا فَقل ه َُو األول َواآلخر َوالظاهر َوالبَاطن َوه َُو بكُل شَيء
عليم [ حسنه األلباني في الترغيب ]
ص َرد رضي هللا عنه قال :استب
أخرج البخاري ومسلم عن سليمان بن ُ
رجالن عند النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ونحن عنده فبينما أحدهما يسب
صاحبه مغضباً ،قد احمر وجهه ،قال صلى هللا عليه وسلم  :إني ألعلم كلمةً
لو قالها لذهب عنه الذي يجد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ذهب
ما يجد ،فانطلق إليه رج ٌل فقال له :تعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،فقال:
بأس ،أمجنون أنا ،اذهب
أترى بي
ٌ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال له :أال تسمع ما يقول النبي صلى هللا
بمجنون
عليه وسلم  ،قال :إني لست
ٍ

باب :أدعية اليوم والليلة
أدعية الهم والدين

ب
أخرج أحمد والترمذي والحاكم عَن علي رضي هللا عنه :أَنهُ جَا َءهُ ُمكَات َ ٌ
ت عَل َمنيهن َرسُو ُل
عن كتابي فَأَعني قَالَ :أَال أُعَل ُمكَ كَل َما ٍ
عجَزتُ َ
فَقَالَ :إني َ
َّللا عَنكَ قُل:
سل َم لَو كَانَ َ
َّللا َ
علَيه َو َ
علَيكَ مث ُل َج َب ٍل كَب ٍ
ير دَينًا أَدا ُه ُ
َّللا صَلى ُ
الل ُهم اكفني بحَاللكَ عَن ح ََرامكَ َوأَغنني بفَضلكَ عَمن س َواكَ [ قال الترمذي:
حديث حسن  ،وصححه الحاكم  ،وحسنه األلباني في الصحيحة وغيرها]
أخرج الطبراني في الصغير عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيك مثل
علَيه َوسلم لمعَاذ أَال أعلمك ُدعَاء تَدعُو به لَو كَانَ َ
هللا صلى هللا َ
جبل أحد دينا ألداه هللا عَنك قل َيا م َعاذ :الل ُهم َمالك الملك تؤتي الملك من
تشَاء وتنزع الملك ممن تشَاء وتعز من تشَاء وتذل من تشَاء بيَدك ال َخير
إنك على كل شَيء قدير َرح َمن الدُّنيَا َواآلخ َرة ورحيمهما تعطيهما من تشَاء
وتمنع من ُه َما من تشَاء ار َحمني َرح َمة تغنيني بهَا عَن َرح َمة من سواك [
جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أَحمد َوال َبزار َوأ َ ُبو يعلى َوابن ح َبان َوالحَاكم عَن ابن َمس ُعود َرضي
علَيه َوسلم قَا َل َما أصَاب أحدا قط هم َوال
هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
حزن فَقَا َل الل ُهم إني عَبدك َوابن عَبدك َوابن أمتك ناصيتي بيَدك َماض في
حكمك عدل في قضاؤك أَسأَلك بكُل اسم ه َُو لَك سميت به نَفسك أَو أنزلته
في كتابك أَو عَلمته أحدا من خلقك أَو استأثرت به في علم الغَيب عندك أَن
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تجعَل القُرآن ربيع قلبي َونور صَدري وجالء حزني َوذَ َهاب همي إال أذهب
سول هللا َين َبغي لنا أَن
هللا عز َوجل همه وأبدله َمكَان حزنه فَرحا قَالُوا َيا َر ُ
نتعلم َهؤُالء الكَل َمات قَا َل أجل يَنبَغي لمن سمعهن أَن يتعلمهن [ صححه
األلباني في الترغيب وفي الصحيحة ]

دخول المنزل والخروج منه
أخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي هللا عنها :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال :بسم هللا توكلت على هللا ،اللهم إنا
نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نُظلم أو نجهل أو يجهل علينا [ قال
الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية ألبي داود وابن ماجه َ :ما َخ َر َج َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ط إال َرفَ َع َ
من َبيتي قَ ُّ
طرفَهُ إلَى الس َماء فَقَالَ :الل ُهم إني أَعُوذُ بكَ أَن أَضل
أَو أُضَل أَو أَظل َم أَو أُظلَ َم أَو أَج َه َل أَو يجهل عَلي [ صححه األلباني في
المشكاة ]
أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان عن أنس رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا خرج الرجل من بيته فقال :بسم هللا
توكلت على هللا ال حول وال قوة إال باهلل ،يقال له :حسبك ،هديت وكفيت
ووقيت ،وتنحى عنك الشيطان [ قال الترمذي :حديث حسن غريب،
وصححه األلباني في صحيح أبي داود وفي الترغيب]
وفي رواية ألبي داود  :فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل هدي
وكفي ووقي
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان
 :ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر هللا عند دخوله قال الشيطان :
أدركتم المبيت وإذا لم يذكر هللا عند طعامه قال  :أدركتم المبيت والعشاء

دخول المسجد والخروج منه
أخرج ابن ماجه عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم
وليقل :اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى هللا
عليه وسلم وليقل :اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم [ صححه األلباني
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في صحيح ابن ماجه  ،وقال ابن حجر في نتائج األفكار  :حسن لشواهده
]
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد أعوذ باهلل العظيم
وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،فإذا قال ذلك ،قال
الشيطان :حفظ مني سائر اليوم [ قال ابن حجر في نتائج األفكار  :حديث
حسن غريب  ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي أسيد وأبي قتادة رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا
عليه وسلم أنه قال :إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب
رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن فاطمة رضي هللا عنها  :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا دخل المسجد  :قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي
أبواب رحمتك ،وإذا خرج  :قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك
[ حسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]

المجلس
أخرج أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سا كثر فيه لغطه ،فقال قبل أن يقوم
صلى هللا عليه وسم  :من جلس مجل ً
من مجلسه ذلك :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك
وأتوب أليك إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك [ قال الترمذي :حسن صحيح
 ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال :كلمات ال يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثالث مرات
إال كفر بهن عنه ،وال يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر ،إال ختم له
بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة :سبحانك اللهم وبحمدك ال إله
إال أنت أستغفرك وأتوب إليك [ صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود
]
أخرج أبو داود عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من
المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب
إليك فقال رجل يا رسول هللا إنك لتقول قوال ما كنت تقوله فيما مضى فقال
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كفارة لما يكون في المجلس [ قال النووي :رواه الحاكم من رواية عائشة
وقال صحيح اإلسناد اهـ  ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كان يعد
للنبي صلى هللا عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم مائة مرة ،رب
اغفر لي وتب علي إنك انت التواب الغفور [ قال الترمذي  :هذا حديث
حسن صحيح غريب وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قلما كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤالء الدعوات :اللهم اقسم
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به
جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ،ومتعنا بأسماعنا
وأبصارنا وقوتنا ما أ حييتنا ،واجلعه الوارث منا ،واجعل ثأرنا على من
ظلمنا وانصرنا على من عادانا ،وال تجعل مصيبتنا في ديننا وال تجعل الدنيا
أكبر همنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرحمنا [ قال
الترمذي:حديث حسن  ،وحسنه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]

السفر

أخرج أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه
علَيكَ بتَق َوى
ساف َر فَأَوصني قَالََ :
سو َل َّللا إني أُري ُد أَن أ ُ َ
أن َر ُجال قَالََ :يا َر ُ
علَى كل شرف قَالَ :فَلَما َولى الر ُج ُل قَالَ :الل ُهم اطو لَهُ البعد
َّللا َوالتكبير َ
علَيه السفر [ قال الترمذي :حديث حسن ،قال الحاكم  :صحيح على
وهون َ
شرط مسلم ووافقه الذهبي  ،وحسنه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة ،يكبر على كل شرف من
األرض ثالث تكبيرات ،ثم يقول :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك
وله الحمد ،هو على كل شيء قدير ،آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا
حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا استوى على بعيره خار ًجا إلى سفر ،حمد هللا وسبح ،وكبر ثالثًا،
ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ،ومن العمل ما ترضى ،اللهم
هون علينا سفرنا هذا ،واطو عنا بعده ،اللهم انت الصاحب في السفر،
والخليفة في األهل ،اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة المنظر،
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وسوء المنقلب في األهل والمال ،وإذا رجع قالهن ،وزاد فيهن ،آيبون،
تائبون ،عابدون ،لربنا ساجدون
أخرج مسلم عن عبد هللا بن سرجس كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا
سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ودعوة
المظلوم وسوء المنظر في األهل والمال
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
سام ٌع بحَمد هللا َو ُحسن َبالئه
سم َع َ
كان إذا كان في سفر وأسحر يقولَ :
علَينَا ،عَائذًا باهلل منَ النار
علَينَاَ ،ربنَا صَاحبنَا َوأَفضل َ
َ
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :جاء رجل إلى النبي صلى هللا
عليه وسلم فقال :إني أريد السفر فزودني ،فقال زودك هللا التقوى قال:
زدني ،قال :وغفر ذنبك ،قال :زدني بأبي أنت وأمي ،قال :ويسر لك الخير
حيث ما كنت [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال األلباني :حسن
صحيح ]
سال ٍم أَن ابنَ عُ َم َر كَانَ يَقُو ُل
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عَن َ
علَيه
َّللا َ
للر ُجل إذَا أ َ َرا َد َ
سفَ ًرا اد ُن مني أ ُ َودعكَ َك َما كَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ع َملكَ [ قال
َّللا دينَكَ َوأ َ َمانَت َكَ َو َخ َواتي َم َ
َو َ
سل َم يُ َودعُنَا فَيَقُو ُل أَستَودعُ َ
الترمذي  :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج مسلم عن خولة بنت حكيم رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من نزل منزالً ثم قال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر
ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك
أخرج أبو داود عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالَ :كَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى
َّللا أَعُوذُ باّلِل
َّللا َ
سافَ َر فَأَق َب َل اللي ُل قَالََ :يا أَر ُ
سل َم إذَا َ
علَيه َو َ
ض َربي َو َر ُّبك ُ
ُ
َ
ُ
علَيك َوأعُوذ باّلِل
ب َ
من شَرك َوشَر َما فيك َوشَر َما ُخل َ
ق فيك َوشَر َما يَد ُّ
ساكن البَلَد َومن وال ٍد َو َما
س ٍد َوأَسو َد َومنَ الحَية َوالعَق َرب َومن شَر َ
من أ َ َ
ولد [ ضعفه األلباني ]
أخرج أحمد والبزار عن علي رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
سفرا قال :اللهم بك أصول ,وبك أحول ،وبك أسير [ ضعفه
وسلم إذا أراد
ً
األلباني في ضعيف الجامع ]
أخرج الطبراني في األوسط عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :كنا نسافر
مع النبي صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن
يدخلها قال :اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات ،اللهم ارزقنا حياها ،وحببنا
إلى أهلها وجبب صالحي أهلها إلينا [ قال الهيثمي :إسناده جيد]
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أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي
بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم هللا ثالثا فلما استوى
على ظهرها قال الحمد هلل ثم قال  :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون  ،ثم قال الحمد هلل ثالثا وهللا أكبر ثالثا
سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  ،ثم
ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت
يا رسول هللا قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه
ال يغفر الذنوب غيرك [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه
األلباني]

الكرب
أخرج أحمد والبزار عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قلنا يوم الخندق :يا
رسول هللا هل من شيء نقول ،قد بلغت القلوب الحناجر ،قال :نعم اللهم
استر عوراتنا وآمن روعاتنا ،فضرب هللا وجوه أعدائنا بالريح ،هزمهم
]
هللا بالريح [
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب :ال إله إال هللا العظيم الحليم ،ال إله إال
هللا رب العرش العظيم ،ال إله إال هللا رب السموات ورب األرض ال إله إال
هللا رب العرش الكريم
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم إذا أكربه أمر يقول :يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث  ،وقال :ألظوا
بياذا الجالل واإلكرام [ قال الترمذي :حديث غريب  ،وحسنه األلباني في
الكلم الطيب وصحيح الجامع ]
أخرج أحمد والنسائي والحاكم عن عامر بن ربيعة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ألظوا بيا ذا الجالل واإلكرام [ صححه
الحاكم  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم إذا نزل به هم أو غم يقول :يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث [ صححه
الحاكم وتعقبه الذهبي  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج النسائي والبزار والحاكم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفاطمة رضي هللا عنها ما يمنعك أن تسمعي
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ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك
أستغي ث أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عين [ صححه
المنذري في الترغيب  ،وصححه الحاكم على شرط الشيخين  ،وصححه
األلباني في الصحيحة ]
سول هللا
بكرة َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
أخرج الطبراني وابن حبان عَن أبي َ
علَيه َوسلم قَا َل كَل َمات المكروب الل ُهم رحمتك أَر ُجو فَال تَكلني إلَى
صلى هللا َ
نَفسي طرفَة عين َوأصلح لي شأني كُله [ حسنه األلباني في الترغيب]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس رضي هللا عنها قالت:
قال لي النبي صلى هللا عليه وسلم أال أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب
أو في الكرب ،هللا هللا ربي ال أشرك به شيئًا [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن سعد رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :دعوة ذي النون إذ دعا في بطن الحوت
قال :ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،ما دعا بها أحد قط إال
استجيب له [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي موسى رضي هللا عنه :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا خاف من قوم قال :اللهم إن نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم [ صححه النووي  ،صححه األلباني في صحيح
سنن أبي داود]

الطعام والشراب
أخرج البخاري عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كثيرا طي ًبا مباركًا فيه ،غير مكفي وال
كان إذا رفع مائدته قال :الحمد هلل
ً
مستغن عنه ربنا
مودع ،وال
ٍ
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي هللا عنه قال
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من أكل طعا ًما ثم قال :الحمد هلل
الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني وال قوة غفر له ما
تقدم من ذنبه [ قال الترمذي :حديث حسن ،وحسنه األلباني في صحيح
سنن الترمذي ]
وفي رواية ألبي داود والدارمي :ومن لبس ثوبًا فقال :الحمد هلل الذي
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال قوة ،غفر له ما تقدم من ذنبه
[ حسنه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
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أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه دخل مع
النبي صلى هللا عليه وسلم وخالد بن الوليد على ميمونة ،فجاءتنا بإناء من
لبن ،فشرب صلى هللا عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله ،فقال
لي :الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا  ،فقلت :ما كنت أوثر على سؤرك
أحدًا ،ثم قال صلى هللا عليه وسلم من أطعمه هللا طعا ًما فليقل :اللهم بارك
خيرا منه ،ومن سقاه هللا لبنًا فليقل :اللهم بارك لنا فيه
لنا فيه وأطعمنا ً
وزدنا منه ،فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إال اللبن [ حسنه
األلباني في صحيح سنن الترمذي]
أخرج أحمد وأبو داود عن أنس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم جاء إلى سعد بن عبادة ،فجاء بخبز وزيت فأكل ،ثم قال صلى هللا
عليه وسلم  :أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم
المالئكة [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود]

األصوات
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى
هللا عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضله فإنها
رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل من الشيطان فإنه رأى
شيطانا [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ]

اللباس
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا استجد ثوبًا قال :اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا،
صا ،وإما عمامة أو ردا ًء أسألك خيره وخير ما
ويسميه باسمه ،إما قمي ً
صنع له ،وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له [ قال ابن حجر في نتائج
األفكار :هذا حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]

الهالل والسحاب والريح
أخرج أحمد والترمذي والدارمي عن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه :
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى الهالل قال :اللهم أهله علينا
باليمن واإليمان ،والسالمة واإلسالم ،ربي وربك هللا [ قال الترمذي :هذا
حديث حسن غريب،وصححه األلباني :في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان إذا رأ ى ناشئ ًا في أفق السماء ترك العمل ،وإن كان في صالة
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خففها ،ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها ،فإن مطر قال :اللهم صيبًا
هنيئ ًا
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال :اللهم إني اسألك خيرها وخير ما
فيها وخير ما أرسلت به ،وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت
به
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :الريح من روح هللا ،وروح هللا يأتي بالرحمة
ويأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها واسألوا هللا خيرها واستعيذوا باهلل
من شرها [ حسنه النووي ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]

باب :دعاء عرفة وليلة القدر
أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أفضل الد عاء يوم عرفة ،وأفضل ما قلت أنا
والنبيون من قبلي :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير [ قال الترمذي  :حديث غريب ،وقال األلباني في
الترغيب :حسن لغيره ]
َّللا عَنهَا قَالَت :قُلتُ :
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
ي لَيلَ ٍة القَدر َما أَقُو ُل فيهَا ،قَالَ :قُولي:
َيا َر ُ
سو َل َّللا أ َ َرأَيتَ إن عَلمتُ أ َ ُّ
َف عَني [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن
الل ُهم إنكَ َ
ب العَف َو فَاع ُ
عفُ ٌّو ت ُح ُّ
صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]

باب :التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم :أَال أُخب ُركَ بأَحَب الكَالم إلَى هللا ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَخبرني بأَحَب
َو َ
َ
َ
الكَالم إلَى هللا ،فقَالَ :إن أحَب الكَالم إلَى هللا :سُب َحانَ هللا َوبحَمده
ي إلَى َرسُول هللا صَلى
أخرج مسلم عن سعد رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء أَع َراب ٌّ
هللا َوح َد ُه ال
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالَ :عَلمني كَال ًما أَقُولُهُ ،قَالَ :قُل :ال إلَهَ إال ُ
ُ
َ
يرا ،سُبحَانَ هللا َرب العَالَمينَ  ،ال
يراَ ،والحَم ُد ّلِل كَث ً
هللا أكبَ ُر كَب ً
شَريكَ لَهُُ ،
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حَو َل َوال قُوةَ إال باهلل العَزيز الحَكيم قَالَ :فَ َهؤُالء ل َربي ،فَ َما لي ،قَالَ :قُل:
الل ُهم اغفر لي َوارحَمني َواهدني َوار ُزقني
أخرج النسائي والحاكم والبيهقي عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول
علَيه َوسلم قَا َل ُخذُوا جنتكم قَالُوا يَا َرسُول هللا عَدو حضر قَا َل
هللا صلى هللا َ
سب َحانَ هللا َوالحَمد هلل َوال إلَه إال هللا َوهللا
ال َولَكن جنتكم من النار قُولُوا ُ
أكبر فَإن ُهن يَأتين يَوم القيَا َمة مجنبات ومعقبات َوهن البَاقيَات الصالحَات
[ َقَال الحاكم :صَحيح على شَرط ُمسلم  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه والحاكم عَن النُّع َمان بن بشير َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم إن مما تذك ُرونَ من جالل هللا التسبيح
َرسُول هللا صلى هللا َ
والتهليل والتحميد ينعطفن حول ال َعرش لَ ُهن دوي َكدَوي النحل تذكر
بصاحبها أما يحب أحدكُم أَن يكون لَهُ أَو ال َ
يزال لَهُ من يذكر به [ قال
الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج الحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَنه سمع النبي صلى هللا َ
َوسلم يَقُول من قَا َل سُب َحانَ هللا َوالحَمد هلل َوال إله إال هللا َوهللا أكبر َوال حول
َوال قُوة إال باّلِل العلي العَظيم قَا َل هللا أسلم عَبدي واستسلم [ صححه الحاكم
 ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
أخرج البزار والطبراني في معاجمه الثالثة والحاكم عَن ابن عَباس َرضي
علَيه َوسلم :أول من يدعى إلَى
هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
الجنة الذين يح َمدُونَ هللا عز َوجل في السراء َوالضراء [ حسنه المنذري
 ،وقال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج أبو يعلى عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
َوسلم قَا َل التأني من هللا والعجلة من الشي َ
معاذير من هللا
كثر
َ
طان َو َما أحد أ َ َ
َو َما من شَيء أحب إلَى هللا من الحَمد [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والنسائي والحاكم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي هللا عنهما
عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا اصطفى من الكالم أربعا سبحان
هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر فمن قال سبحان هللا كتبت له عشرون
حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال هللا أكبر فمثل ذلك ومن قال ال
إله إال هللا فمثل ذلك ومن قال الحمد هلل رب العالمين من قبل نفسه كتبت
له ثالثون حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة [قال الحاكم :صحيح على شرط
مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج مسلم عن أ َبي َمالكٍ األ َشجَعي ،عَن أَبيه رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ
سل َمُ ،ي َعل ُم َمن أَسلَ َم َيقُولُ :الل ُهم اغفر لي،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
َوارحَمنيَ ،واهدنيَ ،وار ُزقني
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن سعد رضي هللا عنه قَالَ :كُنا عن َد َرسُول هللا صَلى ُ
سائ ٌل من
سأَلَهُ َ
سنَ ٍة ،فَ َ
ف َح َ
َو َ
ب ،كُل يَو ٍم أَل َ
سل َم ،فَقَالَ :أَيَعج ُز أ َ َح ُدكُم أَن يَكس َ
ب
سنَ ٍة ،قَالَ :يُ َ
ف َح َ
ُجلَ َ
سب ُح مائ َةَ تَسبي َحةٍ ،فَيُكت َ ُ
ب أ َ َح ُدنَا أَل َ
ف يَكس ُ
سائه :كَي َ
سنَةٍ ،أَو ُي َح ُّ
ف َخطيئ َ ٍة
ف َح َ
ط عَنهُ أَل ُ
لَهُ أَل ُ
أخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني عن أبي هريرة
سل َم :كُ ُّل أَم ٍر ذي بَا ٍل
َّللا َ
علَيه َو َ
رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ال يُب َدأ ُ فيه بالحَمد ّلِل فَ ُه َو أَق َ
ط ُع [ حسنه النووي  ،وضعفه األلباني ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عبد هللا بن عمرو بن
العاص رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :خصلتان
أو خلتان ال يحصيهما رجل إال دخل الجنة ،وهما يسير ،ومن يعمل بهما
عشرا،ويكبره عشرا فلقد
عشرا ويحمده
قليل ،يسبح هللا في دبر كل صالة
ً
ً
رأيت صلى هللا عليه وسلم يعقدها بيده قال فتلك خمسون ومائة باللسان،
وألف وخمسمائة في الميزان ،وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده
مائة ،فتلك مائة باللسان وألف في الميزان ،فأيكم يعمل في اليوم والليلة
ألفين وخمسمائة سيئة ،قالوا فكيف ال نحصيها ،قال :يأتي أحدكم الشيطان
وهو في صالته فيقول :اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل فلعله أن ال يفعل،
ويأتيه وهو في مضجعه فال يزال ينومه حتى ينام [ صححه ابن حجر في
نتائج األفكار  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد هللا ابن أبي أوفى رضي هللا عنهما
قال :جاء رجل إلى النبي فقال :إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئ ًا،
فعلمني ما يجزئني ،قال :قل :سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا
أكبر ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم قال :يا رسول هللا هذا هلل فماذا
لي ،قال :قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني فقال هكذا بيديه
وقبضهما وقال أما هذا فقد مأل يديه من الخير [ حسنه ابن حجر،وصححه
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج الطبراني في األوسط عن سفينة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علي ه وسلم  :بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان ،سبحان هللا
والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر ،وفرط صالح يفرط الرجل [ صححه
األلباني في صحيح الجامع ]
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أخرج البزار والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل
يوم مثل أحد عمال قالوا يا رسول هللا ومن يستطيع ،قال :كلكم يستطيعه
قالوا :يا رسول هللا ماذا ،قال :سبحان هللا أعظم من أحد ،وال إله إال هللا
أعظم من أحد ،والحمد هلل أعظم من أحد ،وهللا أكبر أعظم من أحد [ ضعفه
األلباني في ضعيف الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن سعد رضي هللا
عنه أنه دخل مع النبي صلى هللا عليه وسلم على امرأة وبيدها نوى ،أو
حصى تسبح به وتعد فقال :أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل،
قالت بأبي أنت وأمي يا رسول هللا قال :قولي :سبحان هللا عدد ما خلق هللا
في السماء واألرض وما بينهما ،سبحان هللا عدد ما هو خالق ،وهللا أكبر
مثل ذلك ،والحمد هلل مثل ذلك ،وال إله إال هللا مثل ذلك ،وال حول وال قوة
إال باهلل مثل ذلك [ قال الترمذي  :حديث حسن غريب  ،وحسنه ابن حجر
في نتائج األفكار  ،وصححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي  ،وضعفه األلباني في
الترغيب وغيره]
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
سئل أي الكالم أفضل ،قال :ما اصطفاه هللا لمالئكته سبحان هللا وبحمده
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي هللا عنهما
قاال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قال ال إله إال هللا وهللا أكبر،
صدقه ربه ،وقال :ال إله إال أنا وأنا أكبر ،وإذا قال :ال إله إال هللا وحده،
يقول هللا ال إله إال أنا وحدي ،وإذا قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
قال هللا :ال إله إال أنا وحدي ال شريك لي ،وإذا قال :ال إله إال هللا له الملك
وله الحمد ،قال هللا :ال إله إال أنا لي الملك ولي الحمد ،وإذا قال :ال إله إال
هللا وال حول وال قوة إال باهلل ،قال هللا :ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال بي
وكان يقول من قالها في مرض ومات لم تطعمه النار [ قال الترمذي  :هذا
حديث حسن غريب،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر
على شجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال :إن الحمد هلل
وسبحان هللا ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر تساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق
هذه الشجرة [ قال الترمذي :هذا حديث غريب ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
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أخرج الترمذي والطبراني في األوسط والصغير عَن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا
ي
َّللا َ
سل َم :لَقيتُ إب َراهي َم لَيلَةَ أ ُ َ
علَيه َو َ
عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سر َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
بي فَقَالَ :يَا ُمحَم ُد أ َقرئ أُمت َكَ مني السال َم َوأَخبرهُم أَن الجَنةَ َ
طيبَةُ التُّربَة
َّللا
عَذبَةُ ال َماء َوأَنهَا قيعَا ٌن َوأَن غ َرا َ
سهَا سُب َحانَ َّللا َوالحَم ُد ّلِل َوال إلَهَ إال ُ
َّللا أَكبَ ُر [ قال الترمذي :هذا حديث حسن  ،وحسنه ابن حجر في نتائج
َو ُ
األفكار  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد وابن حبان والطبراني في الصغير عن أبي أيوب األنصاري
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري به مر على
إبراهيم فقال  :من معك يا جبريل ،قال  :هذا محمد  ،فقال له إبراهيم  :مر
أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طهور  ،و أرضها واسعة قال
 :و ما غراس الجنة  ،قال  :ال حول و ال قوة إال باهلل [ حسنه المنذري
 ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن جابر رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قال سبحان هللا العظيم وبحمده،
غرست له نخلة في الجنة [ قال الترمذي :هذا حديث حسن  ،وصححه
الحاكم على شرط البخاري ومسلم ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار،
وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قَا َل سُب َحانَ
هللا مائ َة مرة قبل طُلُوع الشمس َوقبل غُ ُروبهَا كَانَ أفضل من مائ َة بَ َدنَة
َومن قَا َل الحَمد هلل مائ َة مرة قبل طُلُوع الشمس َوقبل غُ ُروبهَا كَانَ أفضل
سبيل هللا َومن قَا َل هللا أكبر مائ َة مرة قبل
من مائ َة فرس يحمل َ
علَيهَا في َ
طُلُوع الشمس َوقبل غُ ُروبهَا كَانَ أفضل من عتق مائ َة َرقَبَة َومن قَا َل ال إلَه
إال هللا َوحده ال شريك لَهُ لَهُ الملك َوله الحَمد َوهُ َو على كل شَيء قدير مائ َة
مرة قبل طُلُوع الشمس َوقبل غُ ُروبهَا لم يجىء يَوم القيَا َمة أحد بعَ َمل أفضل
علَيه [ حسنه األلباني في الترغيب
من عمله إال من قَا َل مثل قَوله أَو َزاد َ
]
أخرج أحمد وابن ماجه عن أم هانئ رضي هللا عنها قالت أتيت إلى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت يا رسول هللا دلني على عمل فإني قد كبرت
وضعفت وبدنت فقال كبري هللا مائة مرة واحمدي هللا مائة مرة وسبحي
هللا مائة مرة خير من مائة فرس ملجم مسرج في سبيل هللا وخير من مائة
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بدنة وخير من مائة رقبة [ حسنه األلباني في صحيح ابن ماجه  ،وفي
الصحيحة]
أخرج الطبراني عن المنيذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من قال إذا أصبح رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد
صلى هللا عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم آلخذن بيده حتى أدخله الجنة [ حسنه
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أحمد والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما على األرض أحد يقول ال إله
إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل ،إال كفرت عنه خطاياه ولو كانت
مثل زبد البحر[ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني في
صحيح سنن الترمذي]
أخرج الترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :أفضل الذكر ال إله إال هللا ،وأفضل الدعاء الحمد هلل [ قال الترمذي:
حديث حسن ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وحسنه األلباني في
صحيح سنن الترمذي ]
أخرج الترمذي عن يسيرة رضي هللا عنها قالت :قال لنا النبي صلى هللا
عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير واعقدن باألنامل،
فإنهن مسؤالت مستنطقات ،وال تغفلن فتنسين الرحمة [ حسنه ابن حجر
في نتائج األفكار وحسنه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عَن عَبد َّللا بن عَم ٍرو ،قَالََ :رأَيتُ النبي صَلى ُ
سل َم يَعق ُد التسبي َح بيَده [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ،وصححه
َو َ
األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،أَن َرسُو َل هللا صَلى
هللا َوح َدهُ ال شَريكَ لَهُ ،لَهُ ال ُملكُ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،قَالََ :من قَالَ :ال إلَهَ إال ُ
ُ
َ
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر ،في يَو ٍم مائ َة َمر ٍة ،كَانَت لَهُ عَد َل عَشر
َولَهُ الحَم ُد َوه َُو َ
سيئ َةٍَ ،وكَانَت لَهُ حرزً ا منَ
سنَ ٍة َو ُمحيَت عَنهُ مائ َةُ َ
بَ ،وكُتبَت لَهُ مائ َةُ َح َ
رقَا ٍ
الشي َ
ي َولَم َيأت أ َ َح ٌد أَف َ
ض َل مما جَا َء به إال أ َ َح ٌد
طانَ ،يو َمهُ ذَلكَ  ،حَتى ُيمس َ
عَم َل أَكث َ َر من ذَلكَ َ ،و َمن قَالَ :سُب َحانَ هللا َوبحَمده ،في يَو ٍم مائ َةَ َمر ٍة ُحطت
َخ َ
طايَاهُ َولَو كَانَت مث َل َزبَد البَحر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك
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وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير ،كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد
إسماعيل
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صا من قلبه إال فتحت له أبواب
عليه وسلم :ما قال عبد ال إله إال هللا مخل ً
السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر [ قال الترمذي :هذا حديث
حسن غريب  ،وحسنه األلباني]
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عمر رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من دخل السوق فقال :ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي ال يموت
بيده الخير وهو على كل شيء قدير ،كتب هللا له ألف ألف حسنة ،ومحا
عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة [ حسنه األلباني في صحيح
سنن الترمذي ]
أخرج مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ،ثم
رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،فقال :ما زلت على هذه الحال التي فارقتك
عليها ،قالت :نعم ،فقال :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات ،لو وزنت
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ،سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته
ع َد َد َخلقه ،سُب َحانَ هللا رضَا نَفسه ،سُب َحانَ هللا
وفي رواية  :سُب َحانَ هللا َ
زنَةَ عَرشه ،سُب َحانَ هللا مدَا َد كَل َماته
وفي رواية ألحمد والترمذي والنسائي :أال أعلمك كلمات تقولينها ،سبحان
هللا عدد خلقه سبحان هللا عدد خلقه سبحان هللا عدد خلقه سبحان هللا رضا
نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا زنة عرشه
سبحان هللا زنة عر شه سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا مداد كلماته
سبحان هللا مداد كلماته سبحان هللا مداد كلماته [ قال الترمذي :حسن
صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
حبيبتان إلى الرحمن ،سبحان هللا وبحمده ،سبحاه هللا العظيم
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا أَكبَ ُر،
َ
علَيه َو َ
هللاَ ،و ُ
سل َم :أل َن أَقُو َل سُب َحانَ هللاَ ،والحَم ُد ّلِلَ ،وال إلَهَ إال ُ
َب إلَي مما َ
س
طلَ َعت َ
أَح ُّ
علَيه الشم ُ
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أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال له :أفال أخبرك بشيء إذا قلته ،ثم دأبت الليل والنار لم
تبلغه  ،قلت :بلى قال تقول :الحمد هلل عدد ما أحصى كتابه ،والحمد هلل عدد
ما في كتابه ،والحمد هلل عدد ما أحصى خلقه ،والحمد هلل ملء ما في خلقه،
والحمد هلل ملء سمواته وأرضه ،والحمد هلل عدد كل شيء ،وتسبح مثل
ذلك وتكبر مثل ذلك [ حسنه الهيثمي ،وحسنه المنذري  ،وقال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج ابن ماجه وابن حبان عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل كنت أَمشي
علَيه َوسلم فَقَا َل لي يَا أَبَا ذَر أَال أدلك على كنز من
خلف النبي صلى هللا َ
كنوز الجنة قلت بلَى قَا َل ال حول َوالَ قُوة إال باّلِل [ صححه األلباني في
الترغيب ]
سول هللا صلى هللا
أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال َر ُ
علَيه َوسلم قَا َل أَال أعلمك أَو أَال أدلك على كلمة من تَحت العَرش من كنز
َ
الجنة تَقول ال حول َوال قُوة إال باّلِل فَيَقُول هللا أسلم عَبدي واستسلم
وفي رواية  :أَال أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلَى يَا َرسُول هللا قَا َل
تَقول ال حول َوال قُوة إال باّلِل َوال ملجأ َوال منجى من هللا إال إلَيه
[ قال الحاكم  :صحيح وال علة له  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني والبزار والحاكم عَن قيس بن سعد بن عبَادَة َرضي
علَيه َوسلم يَخدمه ،قَا َل فَأتى عَلي
هللا عَنهُ أَن أَبَاهُ دفعه إلَى النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم َوقد صليت َركعَتَين فضربني برجله َوقَا َل أَال
نَبي هللا صلى هللا َ
أدلك على بَاب من أَب َواب الجنة  ،قلت بلَى ،قَا َل ال حول َوال قُوة إال باّلِل [
قال الحَاكم :صَحيح على شَرطه َما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عَن أبي أ ُ َما َمة
علَيه َوسلم َوأَنا أحرك شفتي فَقَا َل
َرضي هللا عَنهُ قَا َل َرآني النبي صلى هللا َ
لي بأَي شَيء تحرك شفتيك يَا أَبَا أ ُ َما َمة فَقلت أذكر هللا يَا َرسُول هللا فَقَا َل
أَال أخبرك بأَكث َ َر َوأفضل من ذكرك بالليل َوالنهَار قلت بلَى يَا َرسُول هللا قَا َل
سب َحانَ هللا عدد َما
سب َحانَ هللا ملء َما خلق ُ
سب َحانَ هللا عدد َما خلق ُ
تَقول ُ
في األَرض والسماء سُب َحانَ هللا ملء َما في األَرض َوالس َماء سُب َحانَ هللا
عدد َما أحصى كتَابه سُب َحانَ هللا ملء َما أحصى كتَابه سُب َحانَ هللا عدد كل
شَيء سُب َحانَ هللا ملء كل شَيء الحَمد هلل عدد َما خلق َوالحَمد هلل ملء َما
خلق َوالحَمد هلل عدد َما في األَرض َوالس َماء َوالحَمد هلل ملء َما في األَرض
َوالس َماء َوالحَمد هلل عدد َما أحصى كتَابه َوالحَمد هلل ملء َما أحصى كتَابه
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َوالحَمد هلل عدد كل شَيء َوالحَمد هلل ملء كل شَيء [ قال الحاكم :صحيح
على شرطهما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال :الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا
رأى ما يكره قال :الحمد هلل على كل حال [ حسنه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  :كنا مع النبي
صلى هللا عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال أيها
الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبًا إنكم تدعون سميعًا
قريبًا وهو معكم ،قال :وأنا خلفه وأنا أقول :ال حول وال قوة إال باهلل فقال:
يا عبد هللا بن قيس أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ،فقلت :بلى يا رسول
هللا ،قال :قل :ال حول وال قوة إال باهلل
وفي رواية لمسلم :الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يذكر هللا على كل أحيانه

باب :أدعية نبوية
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح
لي دنياي التي فيها معاشي ،وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ،واجعل
الحياة زيادةً لي في كل خير ،واجعل الموت راحة لي من كل شر
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني
وزدني علما والحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار [ قال
الترمذي :حديث حسن ،وقال األلباني في صحيح سنن الترمذي :صحيح
دون قوله والحمد هلل ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه  :كان أكثر دعاء النبي صلى هللا
عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يقول :اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم عاد
رجالً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال صلى هللا عليه وسلم
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له :هل كنت تدعو هللا بشيء أو تسأله إياه ،قال :نعم كنت أقول :اللهم ما
كنت معاقبني به في اآلخرة فعجله لي في الدنيا ،فقال له سبحان هللا ال
تطيقه وال تستطيعه أفال قلت :اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة
وقنا عذاب النار فدعا هللا به فشفاه هللا
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول :رب أعني وال تعن علي،
وانصرني وال تنصر علي ،وامكر لي وال تمكر علي ،واهدني ويسر الهدى
لي وانصرني على من بغى علي ،رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبًا
لك مطواعًا لك مخبت ًا إليك أواهًا منيبًا ،رب تقبل توبتي ،واغسل حوبتي،
وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي ،واسلل سخيمة صدري
[ صححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول :اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت،
وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلني أنت
الحي الذي ال يموت والجن واإلنس يموتون
أخرج الترمذي عن أبي بكر رضي هللا عنه أنه  :قام على المنبر ثم بكى
فقال :قام ر سول هللا صلى هللا عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال:
خيرا من العافية [ قال
سلوا هللا العفو والعافية ،فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين ً
الترمذي :حديث حسن غريب  ،وصححه المنذري  ،وقال األلباني :حسن
صحيح ]
أخرج مسلم عن علي رضي هللا عنه قال :قال لي النبي صلى هللا عليه
وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق ،وبالسداد
سداد السهم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يدعو يقول :اللهم رب اغفر لي خطيئتي وجهلي ،وإسرافي
في أمري وما أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي
وعمدي وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت
وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،أنت المقدم وأنت المؤخر ،وأنت على
كل شيء قدير
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
يقول في دعائه  :اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل
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أخرج أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :أكثر دعاء النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا كان عندها :يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
 ،قالت فقلت :يا رسول هللا ما أكثر دعائك بهذا ،قال يا أم سلمة إنه ليس
آدمي إال قلبه بين إصبعين من أصابع هللا فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ [
قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
سو ُل َّللا
أخرج الترمذي والحاكم عَن أَبي الدردَاء رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
َاودَ :الل ُهم إني أَسأَلُكَ ُحبكَ َو ُحب َمن
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم كَانَ من ُدعَاء د ُ
صَلى ُ
يُحبُّكَ َوالعَ َم َل الذي يُبَلغُني ُحبكَ الل ُهم اجعَل ُحبكَ أَحَب إلَي من نَفسي َو َمالي
سل َم إذَا
َّللا َ
علَيه َو َ
َوأَهلي َومنَ ال َماء البَارد قَالََ :وكَانَ َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َاو َد يُحَد ُ
ث عَنهُ يَقُولُ :كَانَ أَعبَ َد البَشَر [ قال الترمذي :حديث حسن ،
ذَك ََر د ُ
وصححه الحاكم  ،وضعفه الذهبي  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي
وغيره]
أخرج مسلم عن طارق بن أشيم رضي هللا عنه قال :كان الرجل إذا أسلم
علمه النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة ثم أمره أن يدعو بهؤالء الكلمات:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني،وفي رواية  :فإن هؤالء
الكلمات تجمع لك دنياك وآخرتك
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على
طاعتك
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يدعو يقول  :اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق
قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس
أخرج النسائي عن عبد هللا ابن أبي أوفى رضي هللا عنه قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول  :اللهم طهرني من الذنوب اللهم نقني
منها كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء
البارد [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن أبي أوفى قال :دعا النبي صلى هللا
عليه وسلم على األحزاب فقال :اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم
األحزاب ،اللهم اهزمهم وزلزلهم
أخرج مسلم عن أم حبيبة رضي هللا عنها قالت  :سمعني رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وأنا أقول اللهم أمتعني بزوجي رسول هللا وبأبي أبي سفيان،
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وبأ خي معاوية ،فقال :سألت هللا آلجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق
مقسومة ،لن يعجل شيئ ًا منها قبل حله وال يؤخر ،ولو كنت سألت هللا أن
خيرا وأفضل
يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر ،كان ً
أخرج الترمذي عن علي رضي هللا عنه  :أن مكاتبًا جاءه فقال :إني عجزت
عن مكاتبتي فأعني ،قال :أال أعلمك كلمات علمنيهن النبي صلى هللا عليه
وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه عنك قل اللهم اكفني بحاللك
عن حرامك ،وأغنني بفضلك عمن سواك [ قال الترمذي :هذا حديث حسن
غريب ،وقال األلباني :حسن ]
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن عثمان بن حنيف
رضي هللا عنه  :أن رجالً ضرير البصر أتى النبي صلى هللا عليه وسلم
فقال :ادع هللا أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير
لك ،قال :فادعه ،فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا :اللهم إني
أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا نبي هللا إني توجهت بك إلى
ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في [ قال الترمذي :هذا حديث
حسن صحيح غريب،صححه الحاكم على شرطهما  ،وصححه األلباني في
صحيح سنن الترمذي]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :أتت فاطمة
النبي صلى هللا عليه وسلم تسأله خاد ًما ،فقال لها :ما عندي ما أعطيك
فرجعت ،فأتاها بعد ذلك فقال :الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه،
ي  :قولي ال  ،بل ما هو خير منه ،فقالته ،فقال قولي :اللهم
فقال لها عَل ٌّ
رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة
واإلنجيل والقرآن العظيم ،أنت األول فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس
بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك
شيء ،اقض عنا الدين واغننا من الفقر [ قال الترمذي  :حديث حسن
غريب  ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي]
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :دعا النبي صلى هللا عليه
وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئًا فقلنا :يا رسول هللا دعوت بدعاء كثير
لم نحفظ منه شيئ ًا ،قال :أال أدلكم على ما يجمع ذلك كله ،تقول اللهم إنا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم ونعوذ بك
من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم وأنت المستعان
وعليك البالغ وال حول وال قوة إال باهلل [ قال الترمذي :حديث حسن غريب،
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي وغيره]
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أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كان من دعاء رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسالمة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار
[ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي  ،وضعفه األلباني في الضعيفة ]
أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه  :أن عمر رضي هللا عنه قال:
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ،قالت حفصة:
فقلت :أنى يكون هذا قال :يأتيني به هللا إن شاء
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى هللا
عليه وسل م يدعو يقول  :اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن
والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة المحيا
والممات
وفي رواية  :وضلع الدين ،وغلبة الرجال
أخرج أبو داود والنسائي عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يدعو يقول :اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص
والجنون ومن سيئ األسقام [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه أَن
سل َم كَانَ يَقُولُ :الل ُهم إني أَعُوذُ بكَ منَ ال ُجوع
َّللا َ
علَيه َو َ
َرسُو َل َّللا صَلى ُ
ست الب َ
طانَةُ [ صححه
س الضجي ُع َوأَعُوذُ بكَ منَ الخيَانَة فَإنهَا بئ َ
فَإنهُ بئ َ
النووي  ،وحسنه األلباني في صحيح الجامع]
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ َرض َ
َّللا عَنهَا :أَن النبي صَلى ُ
ي ُ
سل َواله ََرمَ ،وال َمأثَم َوال َمغ َرم،
سل َم كَانَ َيقُولُ :الل ُهم إني أَعُوذُ بكَ منَ ال َك َ
َو َ
عذَاب النارَ ،ومن شَر فتنَة
عذَاب القَبرَ ،ومن فتنَة النار َو َ
َومن فتنَة القَبرَ ،و َ
الغنَىَ ،وأَعُوذُ بكَ من فتنَة الفَقرَ ،وأَعُوذُ بكَ من فتنَة ال َمسيح الدجال ،الل ُهم
اي ب َماء الثلج َوالبَ َردَ ،ونَق قَلبي منَ ال َخ َ
اغسل عَني َخ َ
طايَا َك َما نَقيتَ
طايَ َ
ب األَبيَضَ منَ الدنَسَ ،وبَاعد بَيني َوبَينَ َخ َ
اي َك َما بَاعَدتَ بَينَ
الثو َ
طايَ َ
ال َمشرق َوال َمغرب
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يدعو يقول :اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم
أعلم
أخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله
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ما علمت منه وما لم أعلم ،وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت
منه وما لم أعلم ،اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ،وأعوذ
بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ،اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها
من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،
خيرا [ صححه األلباني في صحيح
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي ً
ابن ماجه ]
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال كان
النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول  :اللهم إني أعوذ بك من قلب ال
يخشع ،ودعاء ال يسمع ،ونفس ال تشبع ،ومن علم ال ينفع ،أعوذ بك من
هؤالء األربع [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب  ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يدعو يقول :اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول
عافيتك وفُ َجاءة نقمتك وجميع سخطك
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول :اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة
وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :تعوذوا باهلل من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء
القضاء وشماتة األعداء
أخرج النسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين
وغلبة العدو وشماتة األعداء [صححه األلباني في صحيح سنن النسائي]
أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :تعوذوا باهلل من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية
يتحول عنك [ قال األلباني في صحيح النسائي  :حسن صحيح]
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي اليسر رضي هللا عنه قال :كان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من
التردي ،ومن الغرق والحرق والهرم ،وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند
مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغًا
الموت ،وأعوذ بك أن أموت في سبيلك
ً
[صححه األلباني في صحيح أبي داود]
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أخرج الترمذي عن قطبة بن مالك رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول :اللهم إني أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال
واألهواء [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني ]
أخرج الترمذي والنسائي عن قطبة بن مالك رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين اإلنس فلما نزلت المعوذتان
أخذ بهما وترك ما سوى ذلك [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه
األلباني في صحيح النسائي ]
شكَل بن ُح َمي ٍد رضي هللا عنه قَالَ:
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن َ
قُلتُ  :يَا نَبي َّللا عَلمني تَعويذًا أَتَعَوذُ به قَالَ :قُل الل ُهم إني أَعُوذُ بك من شَر
ساني َوشَر قَلبي َوشَر َمنيي [ قال الترمذي:
سمعي َومن شَر بَصَري َوشَر ل َ
َ
حسن  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول :إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل
وإسحاق :أعوذ بكلمات هللا التامة ،من كل شيطان وهامة ومن كل عين
المة
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن ،قال قولوا :اللهم
إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من
فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول  :اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل
والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت
وليها ومولها اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال يخشع ،ومن
نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال تستجاب لها
عن العَباس رضي هللا عنه قال :قُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللا
أخرج أحمد والترمذي َ
َّللا العَافيَةَ ،ثم مكثت ثَالثًا ،ثُم
اس َ
َّللا به فَقَالَ :يَا عَب ُ
سل َ
عَلمني شَيئ ًا أَسأ َ ُل َ
اس َيا عَم
َّللا به َيا َر ُ
سو َل َّللا فَقَالََ :يا عَب ُ
جئتُ فَقُلتُ  :عَلمني شَيئ ًا أَسأ َ ُل َ
َّللا العَافيَةَ في الدُّنيَا َواآلخ َرة [ قال الترمذي :حديث حسن
َرسُول َّللا َ
سل َ
صحيح  ،وصححه األلباني في األدب المفرد]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :اللهم متعني بسمعي وبصري ،واجعلهما الوارث مني
وانصرني على من يظلمني وخذ منه ثأري [ حسنه األلباني ]
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أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني
وزدني علما والحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار [ قال
الترمذي :حسن غريب  ،وقال األلباني في صحيح الترمذي :صحيح دون
قوله  :والحمد هلل ]

كتاب الزهد
باب :الزهد في الدنيا
ي صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل النب ُّ
سل َم :إن األَشعَريينَ إذَا أَر َملُوا في الغَزو ،أَو قَل َ
طعَا ُم عيَالهم
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
س ُموهُ بَين ُهم في إناءٍ
ب َواحدٍ ،ثم اقت َ َ
بال َمدينة َج َمعُوا َما كَانَ عن َدهُم في ثو ٍ
َواح ٍد بالسوية ،فَ ُهم مني َوأَنَا من ُهم
أخرج ابن ماجه عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قيل يَا َرسُول
صدُوق
سان  ،قَالُوا َ
هللا أَي الناس أفضل قَا َل كل مخموم القلب َ
صدُوق الل َ
سان نعرفه فَ َما مخموم القلب قَا َل ه َُو التقي النقي ال إثم فيه َوال بغي َوال
الل َ
غل َوال حسد [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب]
علَيه َوسلم قَا َل
سول هللا صلى هللا َ
أخرج مسلم عَن أبي َرافع مولى َر ُ
علَيه َوسلم بكرا فَجَاءتهُ إبل من الص َدقَة ،
استسلف َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم أَن أَقّضي الرجل
قَا َل أَبُو َرافع فَأمرني َرسُول هللا صلى هللا َ
بكرة فَقلت ال أجد في اإلبل إال جمال خيارا رباعيا فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم أعطه إياه ،فَإن خيَار الناس أحسنهم قَضَاء
َ
أخرج البزار عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل استسلف النبي صلى هللا
َ
علَيه َوسلم من رجل من األ َنصَار أَربَعينَ صَاعا فَاحتَا َج األنصَاري فَأَتَاهُ
علَيه َوسلم َما جَا َءنَا شَيء فَقَا َل الرجل َوأ َ َرا َد أَن
فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم ال تقل إال خيرا فأنا خير من
يتَكَلم فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
طاهُ أَربَعينَ فضال َوأَربَعين لسلفه فَأع َ
تسلف فَأع َ
طاهُ ث َ َمانينَ [ جوده المنذري
 ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج البزار عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل أَتَى النبي صلى هللا َ
َوسلم رجل يتقاضاه قد استلف منهُ شطر وسق فَأع َ
طاهُ وسقا فَقَا َل نصف

194

وسق لَك َونصف وسق من عندي  ،ثم جَا َء صَاحب الوسق يتقاضاه فَأع َ
طاهُ
علَيه َوسلم وسق لَك ووسق من عندي
سول هللا صلى هللا َ
وسقين فَقَا َل َر ُ
[ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والنسائي وابن َماجَه عَن عبد هللا بن أبي ربيعَة َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم استسلف منهُ حين غزا حنينا ثَالثينَ أَو
أَن النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم بَارك هللا لَك
أَربَعينَ ألفا قَضَا َها إياه ثم قَا َل لَهُ النبي صلى هللا َ
في أهلك َو َمالك إن َما ج ََزاء السلف ال َوفَاء َوالحَمد [ صححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا
علَيه َوسلم من أقَال ُمسلما بي َعته أقال هللا
سول هللا صلى هللا َ
عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
عثرته يَوم القيَا َمة [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج الحاكم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال  :جَا َء فَت ًى منَ
س ،فَقَالَ :يَا
هللا َ
سل َم َ
علَيه َو َ
األ َنصَار فَ َ
سل َم ثُم َجلَ َ
علَى َرسُول َّللا صَلى ُ
ي ال ُمؤمنينَ
ي ال ُمؤمنينَ أَف َ
ض ُل ،قَالَ :أَح َ
سنُ ُهم ُخلُقًا قَالَ :فَأ َ ُّ
َرسُو َل َّللا أ َ ُّ
سنُ ُهم لَهُ استعدَادًا قَب َل أَن يَنز َل بهم
س ،قَالَ :أَكث َ ُرهُم لل َموت ذك ًرا َوأَح َ
أَكيَ ُ
أ ُولَئكَ منَ األ َك َياس [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي ]
أخرج النسائي وابن حبان عن أبي هريرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم أَربَعَة يبغضهم هللا البياع الحالف َوالفَقير المختال
هللا صلى هللا َ
َوالشيخ الزاني َواإل َمام الجائر [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ قَا َل مر أَع َرابي بشَاة
سول هللا
لر ُ
فَقلت تبيعها بثَالثَة د ََراهم فَقَا َل ال َوهللا ثم َباعهَا فَذكرت ذَلك َ
ع آخرته بدنياه [ حسنه األلباني في الترغيب
علَيه َوسلم فَقَا َل بَا َ
صلى هللا َ
]
َ
أخرج ابن ماجه عن أبي سعيد رضي هللا عنه قَا َل جَا َء أع َرابي إلَى النبي
علَيه حَتى قَا َل أحرج
علَيه فَاشتَد َ
علَيه َوسلم يتقاضاه دينا كَانَ َ
صلى هللا َ
علَيك إال قضيتني فانتهره أَصحَابه فَقَالُوا َويحك تَدري من تكلم فَقَا َل إني
َ
علَيه َوسلم هال َم َع صَاحب الحق كُنت ُم ثم
أطلب حَقي فَقَا َل النبي صلى هللا َ
أرسل إلَى َخولَة بنت قيس فَقَا َل لَهَا إن كَانَ عندك تمر فأقرضينا حَتى يأتينا
تمر فنقضيك فَقَالَت نعم بأبي أَنت َوأمي يَا َرسُول هللا فاقترضه فَقضى
عرابي وأطعمه فَقَا َل أوفيت أوفى هللا لَك فَقَا َل أ ُولَئكَ خيَار الناس إنه ال
األ َ َ
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قدست أمة ال يَأ ُخذ الضعيف فيهَا حقه غير متعتع [ صححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول
علَيك َما فاتك من الدُّنيَا
علَيه َوسلم قَا َل أَربع إذا كن فيك فال َ
هللا صلى هللا َ
حفظ أ َ َمانَة َوصدق حَديث َوحسن َخليقَة وعفة في طعمة [ حسنه المنذري
 ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة َرضي هللا عَنهُ أَن
علَيك
علَيه َوسلم قَا َل إذا أديت َزكَاة َمالك فقد قضيت َما َ
النبي صلى هللا َ
علَيه [
َومن جمع َماال ح ََرا ًما ثم تصدق به لم يكن لَهُ فيه أجر َوكَانَ إصره َ
حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي والحاكم عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم من أكل طيبا َوعمل في سنة وأمن الناس
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
بوائقه دخل الجنة  ،قَالُوا يَا َرسُول هللا إن َهذَا في أمتك اليَوم كثير قَا َل
وسيكون في قُ ُرون بعدي [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب  ،وصححه
الحاكم ]
َّللا عَنهُ :قي َل يَا َرسُو َل َّللا:
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ف
س عَن َهذَا نَسأَلُكَ  ،قَالَ :فَ ُيو ُ
س ُ
َمن أَك َر ُم الناس ،قَالَ :أَتقَاهُم فَقَالُوا :لَي َ
س عَن َهذَا
ي َّللا ،اب ُن نَبي َّللا ،ابن نَبي َّللا ،ابن َخليل َّللا قَالُوا :لَي َ
نَب ُّ
نَسأَلُكَ  ،قَالَ :فَعَن َمعَادن العَ َرب تَسأَلُون  ،خيَا ُرهُم في الجَاهلية خيَا ُرهُم في
اإلسالَم ،إذَا فَقُ ُهوا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :قال هللا تعالى :أنفق أنفق عليك ،يد هللا مألى ،ال
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ،أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات
واألرض فإنه لم يغض ما في يده ،وكان عرشه على الماء ،وبيده الميزان
يخفض ويرفع
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :ما سئل النبي صلى
هللا عليه وسلم شيئ ًا قط فقال :ال
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :ما سئل النبي صلى هللا عليه
وسلم على اإلسالم شيئ ًا إال أعطاه ،ولقد جاء رج ٌل فأعطاه غنما ً بين جبلين،
فرجع إلى قومه فقال :يا قوم أسلموا ،فإن محمدًا يعطي عطاء من ال يخشى
الفاقة ،وإن كان الرجل ليُسلم ،ما يريد إال الدنيا فما يلبث إال يسيرا ً حتى
يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها
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أخرج مسلم عن ابن شهاب رضي هللا عنه قَا َل َ
َّللا
غ َزا َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم َ
سل َم
َّللا َ
َ
علَيه َو َ
غز َوةَ الفَتح فَتح َمكةَ ثُم َخ َر َج َر ُ
علَيه َو َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا دينَهُ َوال ُمسلمينَ  ،وأعطى
ب َمن َمعَهُ من ال ُمسلمينَ فَاقتَتَلُوا ب ُحنَي ٍن فَنَص ََر ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم صفوان ابن أمية مائةً من النعم ثم مائة ،وأن
صفوان قال :وهللا لقد أعطاني ما أعطاني وإنه ألبغض الناس إلى ،فما برح
يعطيني حتى إنه ألحب الناس إلى
سول َّللا صَلى
أخرج أبو داود عن عبد هللا الهوزني قَالَ :لَقيتُ بالال ُمؤَذنَ َر ُ
ف كَانَت نَفَقَةُ َرسُول َّللا
هللا َ
علَيه َو َ
ب ،فَقُلتُ  :يَا بال ُل حَدثني كَي َ
سل َم ب َحلَ َ
ُ
سل َم ،قَالََ :ما كَانَ لَهُ شَي ٌء ،كُنتُ أَنَا الذي أَلي ذَلكَ منهُ ُمنذُ
َ
هللا َ
عليه َو َ
صَلى ُ
سا ُن ُمسل ًما ،فَ َرآ ُه عَار ًيا ،يَأ ُم ُرني
يَ ،وكَانَ إذَا أَتَا ُه اإلن َ
َّللا إلَى أَن ت ُُوف َ
بَ َعثَهُ ُ
فَأَن َ
ض فَأَشتَري لَهُ البُر َدةَ فَأَكسُوهَُ ،وأُطع ُمهُ ،حَتى اعت َ َرضَني
طل ُ
ق فَأَستَقر ُ
س َعةً ،فَال تَستَقرض من أ َ َح ٍد
َر ُج ٌل منَ ال ُمشركينَ  ،فَقَالََ :يا باللُ ،إن عندي َ
إال مني ،فَفَعَلتُ فَلَما أَن كَانَ ذَاتَ يَو ٍم ت َ َوضأتُ  ،ثُم قُمتُ ألؤَذنَ بالصالة ،فَإذَا
ي،
ال ُمشركُ قَد أَقبَ َل في عصَابَ ٍة منَ التُّجار ،فَلَما أَن َرآني ،قَالَ :يَا َحبَش ُّ
قُلتُ  :يَا لَباهُ فَتَجَه َمنيَ ،وقَا َل لي قَوال َ
غلي ً
ظاَ ،وقَا َل لي :أَتَدري َكم بَينَكَ َوبَينَ
علَيكَ ،
يب ،قَالَ :إن َما بَينَكَ َوبَينَهُ أَربَ ٌع ،فَآ ُخذُكَ بالذي َ
الشهر ،قَالَ :قُلتُ قَر ٌ
فَأ َ ُردُّكَ تَرعَى الغَنَ َمَ ،ك َما كُنتَ قَب َل ذَلكَ فَأ َ َخذَ في نَفسي َما َيأ ُخذُ في أَنفُس
الناس ،حَتى إذَا صَليتُ العَت َ َمةََ ،ر َج َع َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم إلَى
علَيه فَأَذنَ لي ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللا ،بأَبي أَنتَ َوأُمي ،إن
أَهله ،فَاستَأذَنتُ َ
س عندَكَ َما تَقضي
ال ُمشركَ الذي كُنتُ أَتَدَي ُن منهُ ،قَا َل لي َكذَا َو َكذَاَ ،ولَي َ
ق إلَى بَعض َهؤُالء األ َحيَاء
عَنيَ ،وال عنديَ ،وه َُو فَاضحي ،فَأذَن لي أَن آبَ َ
سل َم َما َيقضي
هللا َ
الذينَ قَد أَسلَ ُموا ،حَتى َير ُز َ
علَيه َو َ
َّللا َر ُ
سولَهُ صَلى ُ
ق ُ
سيفي َوج َرابي َونَعلي َومجَني
عَني ،فَ َخ َرجتُ حَتى إذَا أَتَيتُ َمنزلي ،فَ َجعَلتُ َ
ع ُمو ُد الصُّبح األ َول أ َ َردتُ أَن أَن َ
سا ٌن
عن َد َرأسي ،حَتى إذَا انشَق َ
طلقَ ،فَإذَا إن َ
سل َم ،فَان َ
طلَقتُ حَتى
هللا َ
علَيه َو َ
يَسعَى يَدعُو :يَا بال ُل أَجب َرسُو َل َّللا صَلى ُ
علَيهن أَح َمالُ ُهن ،فَاستَأذَنتُ  ،فَقَا َل لي َرسُو ُل
ب ُمنَا َخاتٌ َ
أَتَيتُهُ ،فَإذَا أَربَ ُع َركَائ َ
َّللا بقَضَائكَ ثُم قَالَ :أَلَم ت َ َر
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :أَبشر فَقَد جَا َءكَ ُ
َّللا صَلى ُ
علَيهن ،فَإن
ب ال ُمنَا َخات األَربَ َع فَقُلتُ  :بَلَى ،فَقَالَ :إن لَكَ رقَابَ ُهن َو َما َ
الركَائ َ
علَيهن كس َوةً َو َ
عظي ُم فَدَكَ فَاقبض ُهنَ ،واقض َدينَكَ
طعَا ًما أَهدَاهُن إلَي َ
َ
َ
فَفَعَلتُ  ،ثُم ان َ
سل َم قَاع ٌد
هللا َ
علَيه َو َ
طلَقتُ إلَى ال َمسجد ،فإذَا َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا كُل
سلمتُ َ
في ال َمسجد فَ َ
علَيه ،فَقَالََ :ما فَعَ َل َما قبَلَكَ  ،قُلتُ  :قَد قَضَى ُ
ق شَي ٌء ،قَالَ :أَفَ َ
ض َل
هللا َ
شَيءٍ كَانَ َ
سل َم ،فَلَم َيب َ
علَيه َو َ
علَى َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
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علَى أ َ َح ٍد من
شَي ٌء قُلتُ  :نَعَم ،قَالَ :انظُر أَن ت ُريحَني منهُ ،فَإني لَستُ بدَاخ ٍل َ
سل َم ال َعت َ َمةَ
هللا َ
علَيه َو َ
أ َهلي حَتى ت ُريحَني منهُ فَلَما صَلى َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َدعَاني ،فَقَا َلَ :ما فَعَ َل الذي قبَلَكَ  ،قَالَ :قُلتُ  :ه َُو َمعي لَم يَأتنَا أ َ َحدٌ ،فَبَاتَ
سل َم ،في ال َمسجد،حَتى إذَا صَلى العَت َ َمةَ  -يَعني
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا منهُ يَا
 منَ الغَد َدعَاني ،قَالََ :ما فَ َع َل الذي قبَلَكَ  ،قَالَ :قُلتُ  :قَد أ َ َرا َحكَ ُشفَقًا من أَن يُدر َكهُ ال َموتُ َ ،وعن َدهُ ذَلكَ  ،ثُم
َّللا َ
َرسُو َل َّللا ،فَكَب َر َوحَم َد َ
علَى ام َرأ َ ٍة ،ام َرأ َ ٍة حَتى أَتَى َمبيتَهُ فَ َهذَا
سل َم َ
ات َبعتُهُ ،حَتى إذَا جَا َء أَز َوا َجهُ فَ َ
سأَلتَني عَنهُ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
الذي َ
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم ال يدخر شيئ ًا لغ ٍد [ قال الترمذي :هذا حديث غريب ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري عن عقبة بن الحارث رضي هللا عنه  :أنه صلى وراء النبي
صلى هللا عليه وسلم العصر فسلم ،ثم قام مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى
بعض حجر نسائه ،ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم ،فرأى أنهم قد
أعجبوا من سرعته ،فقال :ذكرت شيئا ً من تبر عندنا ،فكرهت أن يبيت
عندنا فأمرت بقسمته
أخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قسم النبي صلى هللا عليه وسلم
قس ًما فقلت :وهللا يا رسول هللا لغير هؤالء كانوا أحق به منهم ،قال :إنهم
خيروني بين أن يسألوني بالفحش ،أو يبخلوني ولست بباخل
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن األنصار قاسموا
المهاجرين على أن يعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ،ويكفونهم العمل
والمؤنة ،وكانت أم سليم أعطت عذقًا النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فأعطاها
أم أيمن ،فلما فتح خيبر ،رد المهاجرون إلى األنصار منائحهم ،فرد صلى
هللا عليه وسلم إلى أم سليم عذاقها ،وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه
أنس أمروه أن يسأل النبي صلى هللا
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أن أهل ٍ
عليه وسلم ما كان أعطوه أو بعضه ،قال :فأتيته فأعطانيهن ،فجاءت أم
أيمن فجعلت الثوب في عنقي ،وقالت :وهللا ال نعطيكهن وقد أعطانيهن،
فقال صلى هللا عليه وسلم  :يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا ،وتقول :كال
وهللا الذي ال إله إال هو ،فجعل يقول :كذا حتى أعطاها عشرة أمثالها أو
قريبًا
أخرج البخاري عن أسلم قال  :خرجت مع عمر فلحقته امرأة شابة فقالت:
صغارا ،وهللا ما ينضجون
يا أمير المؤمنين ،هلك زوجي ،وترك صبية
ً
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كراعًا وال لهم زرع وال ضرع ،وخشيت أن تأكلهم الضبع ،وأنا بنت خفاف
بن إيماء الغفاري ،وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى هللا عليه وسلم
ب ،ثم انصرف إلى
فوقف معها عمر ولم يمض ،ثم قال :مرحبًا بنسب قري ٍ
بعير ظهير كان مربوطا ً في الدار ،فحمل عليه غرارتين مألهما طعا ًما،
وحمل بينهما نفقة وثيا ًبا ،ثم ناولها بخطامه ،ثم قال :اقتاديه فلن يفنى هذا
حتى يأتيكم هللا بخير ،فقال رجلٌ :يا أمير المؤمنين أكثرت لها ،فقال عمر:
ثكلتك أ ُّمك ،وهللا إني لكأني أرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانا ً
فافتتحاه ،ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال  :انتهيت إلى النبي
جالس في ظل الكعبة ،فلما رآني قال :هم
صلى هللا عليه وسلم وهو
ٌ
األخسرون ورب الكعبة ،فجئت حتى جلست ،فلم أتقار أن قمت ،فقلت :يا
رسول هللا فداك أبي وأمي من هم ،قال :هم األكثرون أمواالً إال من قال
هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقلي ٌل
ما هم
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إياكم والشح ،فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ،أمرهم
بالبخل فبخلوا ،وأمرهم بالفجور ففجروا [صححه األلباني :صحيح في
صحيح أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لو كان عندي مثل أحد ذهبا ً لسرني أن ال يمر علي
لدين
ثالث ليا ٍل وعندي منه شي ٌء إال شيئا أرصده
ٍ
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن كعب بن عياض رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن لكل أمة فتنة ،وإن فتنة أمتي
المال [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه الحاكم ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا [ قال الترمذي :حسن
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ٌ
ثالث :ما أكل فأفنى،
عليه وسلم :يقول العبد مالي مالي ،وإنما له من ماله
ذاهب وتاركه للناس
أو لبس فأبلى ،أو أعطى فاقنى ،وما سوى ذلك فهو
ٌ
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أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أحب إليه من ماله ،قالوا :يا رسول هللا ما
هللا عليه وسلم :أيكم مال وارثه
ُّ
أحب إليه ،قال :فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
منا أح ٌد إال ماله
ُّ
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي وائل قال :جاء معاوية إلى
أبي هاشم بن عتبة وهو مريضٌ يعوده ،فوجده يبكي ،فقال :يا خالي ما
يبكيك ،أوج ٌع يشئزك ،أم حرصٌ على الدنيا ،قال :كال ،ولكن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عهد إلينا عهدا ً لم آخذ به ،قال :وما ذاك ،قال :سمعته
ومركب في سبيل هللا ،وأجدني اليوم
يقول :إنما يكفي من جمع المال خاد ٌم،
ٌ
جمعت [ حسنه األلباني في :صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :جلس النبي صلى
هللا عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله ،فقال :إن مما أخاف عليكم بعدي
ما يفتح هللا عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ،فقال رجلٌ :أو يأتي الخير بالشر
يا رسول هللا ،فسكت عنه ،فقالوا :ما شأنك تكلم رسول هللا وال يكلمك ،قال:
وأرينا أنه ينزل عليه ،فأفاق يمسح الرحضاء ،وقال :أين السائل آنفا ً ،أو
خي ٌر هو ،إن الخير ال يأتي إال بالخير ،وإن مما ينبتُ الربيع ما يقتل حبطا ً
أو يلم إال آكلة الخضر ،فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين
حلو ،ونعم صاحب
الشمس ،فثلطت وبالت ،ثم ارتعت ،وإن هذا المال خض ٌر ٌ
المال هو لمن أعطى منه المسكين ،واليتيم ،وابن السبيل ،أو كما قال صلى
هللا عليه وسلم  ،وإن من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل وال يشبع ويكون
عليهم شهيدًا يوم القيامة
أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه :أنه أتي بطعام
وكان صائما ً فقال :قتل مصعب بن عمير ،وهو خير مني ،وكفن في برد ٍة،
إن غطي رأسه بدت رجاله وإن غطي رجاله بدا رأسه ،وقتل حمزة وهو
خي ٌر مني ،فلم يوجد ما يكفن به إال بردة ،ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ،أو
قال :أعطينا من الدنيا ما أعطينا ،وقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا
في حياتنا الدنيا ،ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :الدنيا ملعونة ،ملعو ٌن ما فيها إال ذكر هللا وما
وااله وعال ٌم ومتعل ٌم [ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسنه األلباني في
صحيح الترمذي وفي الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الدنيا سجن المؤمن ،وجنة الكافر
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أخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :نام
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا
رسول هللا لو اتخذنا لك وطا ًء فقال ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إال
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
وصححه األلباني في عدد من كتبه ]
أخرج أحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه
فقال يا رسول هللا لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال ما لي وللدنيا ما مثلي
ومثل الدنيا إال كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم
راح وتركها [ صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ]
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر
ت أسك،
بالسوق داخالً من بعض العوالي والناس كنفته ،فمر بجدي ٍ مي ٍ
فتناوله فأخذ بأذنه ،ثم قال :أيكم يحب أن هذا له بدرهم ،قالوا :ما نحب أنه
لنا بال شيءٍ  ،وما نصنع به ،إنه لو كان حيا ً كان عيبًا به أنه أسك ،قال:
فوهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم
أخرج مسلم عن المستورد بن شداد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعه
في اليم فلينظر بم يرجع
أخرج الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوض ٍة
ما سقى كافرا ً منها شربة ماء [ قال الترمذي :صحيح غريب ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا أحب هللا عبدا ً حماه الدنيا ،كما يظل أحدكم يحمى
سقيمه الماء [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
سترا موشيًا فلم يدخل ،فجاء علي
وسلم أتى بيت فاطمة فوجد على بابها
ً
فرآها مهتمة فأخبرته ،فأتاه علي فذكر له ذلك وقال :قد اشتد عليها  ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :مالنا وللدنيا وما أنا والرقم ،فذهب إلى
فاطمة فأخبرها ،فردته إليه تقول :فما تأمرها به فيه ،قال :ترسلي به إلى
أهل حاجة
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صنَ َع لَهُ َ
طعَا ًما ،فَقَالَت له
َاف عَليًا فَ َ
أخرج أبو داود عن َ
سفينَة :أَن َر ُجالً ض َ
فَاط َمةُ :لَو َدعَونَا النبي صلى هللا عليه وسلم فَأ َ َك َل َم َعنَا فَ َدعُو ُه فَجَا َء فَ َو َ
ض َع
ب في نَاحيَة البَيت ،فَ َر َج َع
يَ َدهُ َ
علَى عضَا َدتَي البَاب ،فَ َرأَى الق َرا َم قَد ضُر َ
فَقَالَت :لعَلي ٍ الحَقهُ فَانظُر َما َر َجعَهُ ،فتبعه فقال :يَا َرسُو َل هللا َما َردكَ ،
س لي أَو لنَبي ٍ أَن يَد ُخ َل بَيت ًا ُم َزوقًا [ ضعفه المنذري  ،و حسنه
فَقَالَ :إنهُ لَي َ
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والترمذي والحاكم عَن شَداد بن أَو ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل
سهَُ ،وعَم َل ل َما بَع َد
هللا َ
س َمن دَانَ نَف َ
علَيه َو َ
سل َم :الكَي ُ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَى هللا [ قال الترمذي:
سهُ َه َوا َهاَ ،وت َ َمنى َ
ال َموتَ ،والعَاج ُز َمن أَتبَ َع نَف َ
حديث حسن  ،وصححه الحاكم في موضعين  ،وتعقبه الذهبي في األول ولم
يتعقبه في الثاني ،وضعفه األلباني في الضعيفة ]
أخرج أحمد والطبراني وابن حبان عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل أَوصَاني
ساكين َوأَن أدنو من ُهم َوأَن أنظر إلَى من ه َُو أَسفَل
خليلي بسبع بحب ال َم َ
مني َوال أنظر إلَى من ه َُو فَوقي َوأَن أصل رحمي َوإن جفاني َوأَن أَكثر من
قَول ال حول َوال قُوة إال باّلِل َوأَن أَتكَلم بمر الحق َوال تأخذني في هللا لومة
الئم َوأَن ال أسأَل الناس شَيئا [ صححه األلباني في الترغيب ]
سول هللا صلى هللا
أخرج ابن حبان عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم يَا أَبَا ذَر أَت َ َرى كَث َرة ال َمال ه َُو الغنى قلت نعم يَا َرسُول هللا قَا َل
َ
فترى قلة ال َمال ه َُو الفقر قلت نعم يَا َرسُول هللا قَا َل إن َما الغنى غنى القلب
سأَلَني عَن رجل من قُ َريش قَا َل َهل تعرف فالنا قلت
والفقر فقر القلب ثم َ
سأ َ َل أعطي َوإذا حضر أدخل ،
تراهُ قلت إذا َ
نعم يَا َرسُول هللا قَا َل فَكيف َ
سأَلَني عَن رجل من أهل الصفة فَقَا َل َهل تعرف فالنا قلت ال َوهللا َما
قَا َل ثم َ
أعرفهُ يَا َرسُول هللا فَ َما َزا َل يجليه وينعتُهُ حَتى عَرفته فَقلت قد عَرفته يَا
تراهُ  ،قلت ه َُو رجل مسكين من أهل الصفة فَقَا َل ه َُو
َرسُول هللا قَا َل فَكيف َ
خير من طالع األَرض من اآلخر [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ قَا َل بَينَ َما َرسُول هللا
سول هللا أَعطني
صلى هللا َ
علَيه َوسلم يقسم ذَ َهبا إذ أَتَا ُه رجل فَقَا َل َيا َر ُ
فَأع َ
طاهُ ثم قَا َل زدني فزاده ث َالث َمرات ثم ولى ُمدبرا فَقَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم يأتيني الرجل فيسألني فَأعطيه ثم يسألني فَأعطيه ثَالث
هللا َ
َ
َمرات ثم يولى ُمدبرا َوقد جعل في ثَوبه نَارا إذا انقَلب إلَى أهله [ صححه
األلباني في الترغيب ]
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أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول
علَيه َوسلم قَال  :ما طلعت شمس قط إال وبجنبيها ملكان
هللا صلى هللا َ
يناديان الل ُهم من أنفق فأعقبه خلفا َومن أمسك فأعقبه تلفا [ صححه الحاكم
 ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج الحاكم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
َوسلم األخالء ثَالثَة فَأَما َخليل فَيَقُول أَنا َمعَك حَتى تَأتي قبرك َوأما َخليل
فَ َيقُول لَك َما أَع َ
س لَك فَذَلك َمالك َوأما َخليل فَ َيقُول أَنا
طيت َو َما أَم َ
سكت فَلَي َ
ث دخلت َوحَي ُ
َمعَك حَي ُ
ث خرجت فَذَلك عمله فَيَقُول َوهللا لقد كنت من أَهون
الثالثَة عَلي [ قال الحَاكم :صَحيح على شَرطه َما َوال علة لَهُ  ،وصححه
األلباني في الترغيب]
أخرج البزار عَن عباس بن عبيد هللا بن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم آخذا ب َيده
سول هللا صلى هللا َ
لي أ َ ُبو ذَر َيا ابن أخي كنتُ َم َع َر ُ
سبيل هللا أ َ ُموت
فَقَا َل لي يَا أَبَا ذَر َما أحب أَن لي أحدا ذَ َهبا َوفضة أنفقهُ في َ
يَوم أ َ ُموت أدع منهُ قيراطا قلت يَا َرسُول هللا قن َ
ارا قَا َل يَا أَبَا ذَر أذهب إلَى
ط ً
األَقَل َوتذهب إلَى األَكثَر أُريد اآلخ َرة وتريد الدُّنيَا قيراطا فَأَعَا َد َها عَلي ثَالث
َمرات [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قلت َيا
َرسُول هللا إني إذا َرأَيت ُك طابت نَفسي وقرت عَيني أنبئني عَن كل شَيء قَا َل
كل شَيء خلق من ال َماء فَقلت أَخبرني بشَيء إذا عملته دخلت الجنة قَا َل
أطعم الطعَام وأفش السالم وصل األ َرحَام وصل بالليل َوالناس نيام تدخل
سالم [ صححه الحاكم  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
الجنة ب َ
أخرج أحمد وابن حبان عَن ال َبراء بن عَازب َرضي هللا عَنهُ قَا َل جَا َء أَع َرابي
علَيه َوسلم فَقَا َل يَا َرسُول هللا عَلمني عمال يدخلني
إلَى َرسُول هللا صلى هللا َ
عرضت ال َمسأَلَة أعتق النس َمة َوفك
الجنة قَا َل إن كنت أقصرت الخطبَة لقد أ َ َ
الرقَبَة  ،قَا َل أليستا َواحدَة قَا َل ال ،عتق النس َمة أَن تنفرد بعتقهَا َوفك الرقَبَة
أَن ت ُعطي في ثمنهَا والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القَاطع فَإن
لم تطق ذَلك فأطعم الجائع واسق الظمآن َوأمر بال َمع ُروف وانه عَن ال ُمنكر
سانك إال عَن خير [ صححه األلباني في الترغيب ]
فَإن لم تطق ذَلك فَكف ل َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم ،أَنهُ قَالَ :من َخير َمعَاش الناس لَ ُهمَ ،ر ُج ٌل ُممسكٌ عنَانَ فَ َرسه في
َو َ
سم َع َهيعَةً ،أَو فَزعَةً َ
علَيه ،يَبتَغي
ار َ
سبيل هللا ،يَطي ُر َ
علَى َمتنه ،كُل َما َ
َ
ط َ
القَت َل َوال َموتَ َم َ
ش َعفَ ٍة من َهذه الش َعف،
ظانهُ ،أَو َر ُج ٌل في غُنَي َم ٍة في َرأس َ
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أ َو بَطن َوا ٍد من َهذه األَوديَة ،يُقي ُم الصالةََ ،ويُؤتي الزكَاةََ ،ويَعبُ ُد َربهُ حَتى
س منَ الناس إال في َخي ٍر
َيأت َيهُ ال َيقينُ ،لَي َ
ب،
أخرج البخاري ومسلم عَن قَيس بن أَبي حَاز ٍم ،قَالََ :د َخلنَا َ
علَى َخبا ٍ
سلَفُوا َمضَوا َولَم
سب َع كَياتٍ ،فَقَالَ :إن أَصحَابَنَا الذينَ َ
نَعُو ُدهَُ ،وقَد اكت َ َوى َ
ابَ ،ولَوالَ أَن النبي
تَنقُص ُه ُم الدُّنيَاَ ،وإنا أَصَبنَا َما الَ نَج ُد لَهُ َموض ًعا إال الت ُّ َر َ
سل َم نَهَانَا أَن نَدع َُو بال َموت لَ َدعَوتُ به ثُم أَتَينَاهُ َمرةً أُخ َرى،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َوه َُو َيبني حَائ ً
طا لَهُ ،فَقَالَ :إن ال ُمسل َم لَ ُيؤ َج ُر في كُل شَيءٍ ُينفقُهُ ،إال في
شَيءٍ يَجعَلُهُ في َهذَا الت ُّ َراب
سى رضي هللا عنه قَالَ:
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي بُر َدةَ ،عَن أَبي ُمو َ
سل َم في َ
غ َزا ٍة َونَح ُن ستةُ نَفَ ٍر بَينَنَا
هللا َ
علَيه َو َ
َخ َرجنَا َم َع َر ُ
سول هللا صَلى ُ
سقَ َ
طت أَظفَاري ،فَكُنا
ايَ ،و َ
بَعي ٌر نَعتَقبُهُ  ،قَالَ :فَنَقبَت أَقدَا ُمنَا ،فَنَقبَت قَ َد َم َ
سم َيت َ
علَى
ب َ
ف َ
علَى أَر ُجلنَا الخ َرقَ ،فَ ُ
غز َوةَ ذَات الرقَاع ل َما كُنا نُ َعص ُ
نَلُ ُّ
أَر ُجلنَا منَ الخ َرق  ،قَا َل أَبُو بُر َدةَ فَحَد َ
سى ب َهذَا الحَديث ،ثُم كَرهَ
ث أَبُو ُمو َ
ذَلكَ  ،قَالََ :كأَنهُ كَرهَ أَن يَكُونَ شَيئ ًا من َ
ع َمله أَفشَاهُ
هللا
أخرج البخاري عن عَمرو بن تَغل َ
ب رضي هللا عنه :أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
س َمهُ ،فَأَع َ
طى رجَاال َوت َ َركَ رجَاال ،فَبَلَغَهُ
َ
سبي ٍ فَقَ َ
ي ب َما ٍل أَو َ
علَيه َو َ
سل َم أُت َ
علَيه ،ثُم قَالَ :أَما َبع ُد فَ َوَّللا إني
َّللا ،ثُم أَثنَى َ
أَن الذينَ ت َ َركَ َ
عت َ ُبوا ،فَحَم َد َ
ب إلَي منَ الذي أُعطيَ ،ولَكن
أل ُعطي الر ُجلََ ،وأ َ َدعُ الر ُجلََ ،والذي أ َ َدعُ أ َ َح ُّ
أُعطي أَق َوا ًما ل َما أ َ َرى في قُلُوبهم منَ الج ََزع َوال َهلَعَ ،وأَك ُل أَق َوا ًما إلَى َما
ب
ب ،فَ َوَّللا َما أُح ُّ
َّللا في قُلُوبهم منَ الغنَى َوال َخير ،فيهم عَم ُرو ب ُن تَغل َ
َجعَ َل ُ
سل َم ُحم َر النعَم
هللا َ
علَيه َو َ
أَن لي بكَل َمة َرسُول َّللا صَلى ُ
سو ُل
أخرج مسلم عن أ َ َبي أ ُ َما َمةَ ُ
صدي بن عجالن رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سل َم :يَا ابنَ آ َد َم إنكَ أَن تَبذُ َل الفَض َل َخي ٌر لَكَ َ ،وأَن
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
افَ ،وابدَأ ب َمن تَعُولَُ ،واليَ ُد العُليَا َخي ٌر منَ
ت ُمس َكهُ ش ٌَّر لَكَ َ ،وال ت ُال ُم َ
علَى َكفَ ٍ
سفلَى
اليَد ال ُّ
سا َم َع
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالَ :كُنا ُجلُو ً
علَيه ،ثُم
سل َم َ
هللا َ
سل َم إذ جَا َء ُه َر ُج ٌل منَ األ َنصَار ،فَ َ
علَيه َو َ
َر ُ
سول هللا صَلى ُ
ف
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :يَا أ َ َخا األنصار كَي َ
ي ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
أَدبَ َر األ َنصَار ُّ
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
أَخي َ
سع ُد ب ُن عُبَا َدةَ ،فَقَالَ :صَالحٌ ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَينَا نعَالٌَ ،وال
ش َرَ ،ما َ
ع َ
َمن يَعُو ُدهُ منكُم ،فَقَا َمَ ،وقُمنَا َمعَهَُ ،ونَح ُن بضعَةَ َ
سَ ،وال قُ ُمصٌ  ،نَمشي في تلكَ السبَاخ حَتى جئنَاهُ ،فَاستَأ َخ َر
خفَ ٌ
افَ ،وال قَالن ُ
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سل َم َوأَصحَابُهُ الذينَ
هللا َ
علَيه َو َ
قَو ُمهُ من حَوله ،حَتى َدنَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َم َعهُ
َّللا عَنهُ :أَنهُ
أخرج البخاري عَن أبي َ
سعي ٍد ال َمقبُري ،عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
َمر بقَو ٍم بَينَ أَيديهم شَاةٌ َمصليةٌ ،فَ َدعَوهُ ،فَأَبَى أَن يَأكُلََ ،وقَالََ :خ َر َج َرسُو ُل
سل َم منَ الدُّنيَا َولَم يَشبَع من ُخبز الشعير
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
طبَنَا عُتبَةُ ب ُن َ
أخرج مسلم عَن َخالد بن عُ َمي ٍر العَدَوي ،قَالََ :خ َ
غز َوانَ ،
علَيه ،ثُم قَالَ :أَما َبعدُ ،فَإن الدُّن َيا قَد آذَنَت بصَر ٍم َو َولت
هللا َوأَثنَى َ
فَحَم َد َ
صبَابَة اإلنَاء ،يَتَصَابُّهَا صَاحبُهَاَ ،وإنكُم
حَذا َءَ ،ولَم يَب َ
صبَابَةٌ َك ُ
ق منهَا إال ُ
ُمنتَقلُونَ منهَا إلَى د ٍَار ال َز َوا َل لَهَا ،فَانتَقلُوا ب َخير َما بحَض َرتكُم ،فَإنهُ قَد
سبعينَ عَا ًما ،ال يُدركُ
ذُك َر لَنَا أَن ال َحج ََر يُلقَى من َ
شفَة َجهَن َم ،فَيَهوي فيهَا َ
لَهَا قَع ًراَ ،و َوهللا لَت ُمأل َن ،أَفَعَجبت ُمَ ،ولَقَد ذُك َر لَنَا أَن َما بَينَ مص َراعَين من
علَيهَا َيو ٌم َوه َُو كَظيظٌ منَ
سنَةًَ ،ولَ َيأت َين َ
يرةُ أَر َبعينَ َ
َمصَاريع الجَنة َمس َ
سل َمَ ،ما
هللا َ
علَيه َو َ
ساب َع َ
الزحَامَ ،ولَقَد َرأَيت ُني َ
سبعَ ٍة َم َع َرسُول هللا صَلى ُ
لَنَا َ
شقَقتُهَا بَيني
ق الشجَر ،حَتى قَرحَت أَشدَاقُنَا ،فَالتَقَطتُ بُر َدةً فَ َ
طعَا ٌم إال َو َر ُ
سع ٌد بنصفهَا ،فَ َما أَصبَ َح اليَو َم
سعد بن َمالكٍ  ،فَات َزرتُ بنصفهَا َوات َز َر َ
َوبَينَ َ
علَى مص ٍر منَ األ َمصَارَ ،وإني أَعُوذُ باهلل أَن أَكُونَ
يرا َ
منا أ َ َح ٌد إال أَصبَ َح أَم ً
يرا
في نَفسي عَظي ًماَ ،وعن َد هللا صَغ ً
أخرج مسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قَالَ :قُبضَ َرسُو ُل هللا صَلى
ث َوستينَ ،
ث َوستينَ َ ،وأَبُو بَك ٍر َوه َُو اب ُن ثَال ٍ
سل َم َوه َُو اب ُن ثَال ٍ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ث َوستينَ
َوعُ َم ُر َوه َُو اب ُن ثَال ٍ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا
سل َم :انظُ ُروا إلَى َمن أَسفَ َل منكُمَ ،وال تَنظُ ُروا إلَى َمن ه َُو
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
علَيكُم
فَوقَكُم ،فَ ُه َو أَج َد ُر أَن ال تَز َد ُروا نع َمةَ هللا َ
وفي رواية للبخاري :إذَا نَ َ
علَيه في ال َمال َوال َخلق،
ظ َر أ َ َح ُدكُم إلَى َمن فُض َل َ
فَليَنظُر إلَى َمن ه َُو أَسفَ َل منهُ
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا
عنهما قال مر بي النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي
فقال ما هذا يا عبد هللا فقلت يا رسول هللا وهى فنحن نصلحه فقال األمر
أسرع من ذلك [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في
الترغيب]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه قَالَ :أَتَيتُ النبي صَلى
سل َم َوه َُو َيق َرأُ :أَلهَاكُ ُم التكَاث ُ ُر ،قَالََ :يقُو ُل اب ُن آ َد َمَ :ماليَ ،مالي،
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
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قَالََ :و َهل لَكَ  ،يَا ابنَ آ َد َم من َمالكَ إال َما أَكَلتَ فَأَفنَيتَ  ،أَو لَبستَ فَأَبلَيتَ ،
أَو تَصَدقتَ فَأَمضَيتَ ،
ف رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَم َرو بنَ عَو ٍ
سل َم بَعَ َ
ث أَبَا عُبَي َدةَ بنَ الجَراح إلَى البَح َرين يَأتي بجزيَتهَا،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
علَيه ُم
سل َم صَالَ َح أَه َل البَح َرينَ ،وأَم َر َ
هللا َ
علَيه َو َ
َوكَانَ َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سمعَت األَنصَا ُر
العَالَ َء بنَ الحَض َرمي ،فَقَد َم أَبُو عُبَي َدةَ ب َما ٍل منَ البَح َرين ،فَ َ
سل َم ،فَلَما
هللا َ
بقُدُوم أَبي عُ َبي َدةَ ،فَ َوافَت َ
علَيه َو َ
صالَةَ الصُّبح َم َع النبي صَلى ُ
علَيه
هللا َ
صَلى به ُم الفَج َر انص ََر َ
ف ،فَتَعَرضُوا لَهُ ،فَتَبَس َم َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سمعت ُم أَن أَبَا عُبَي َدةَ قَد جَا َء بشَيءٍ ، ،
سل َم حينَ َرآهُمَ ،وقَالَ :أَظُنُّكُم قَد َ
َو َ
س ُّركُم ،فَ َوَّللا الَ الفَق َر
سو َل َّللا ،قَالَ :فَأَبش ُروا َوأَملُوا َما يَ ُ
قَالُوا :أَجَل يَا َر ُ
علَيكُ ُم الدُّنيَا َك َما بُس َ
س َ
علَى
طت َ
ط َ
علَيكُمَ ،ولَكن أ َ َخشَى َ
أَخشَى َ
علَيكُم أَن ت ُب َ
سو َها َوت ُهل َككُم َك َما أَهلَكَت ُهم
سو َها َك َما تَنَافَ ُ
َمن كَانَ قَبلَكُم ،فَتَنَافَ ُ
س بنَ َمالكٍ رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ َ
سل َم :يَتبَ ُع ال َميتَ ثَالَثَةٌ ،فَيَرج ُع اثنَان َويَبقَى َمعَهُ َواحدٌ:
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
َ
َ
ع َملُهُ
ع َملُهُ ،فيَرج ُع أهلُهُ َو َمالُهُ َويَبقَى َ
يَتبَعُهُ أَهلُهُ َو َمالُهُ َو َ
سا منَ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َ
َّللا عَنهُ :أن نَا ً
سعي ٍد ال ُخدري َرض َ
ي ُ
سل َم ،فَأَع َ
سأَلُو ُه،
هللا َ
طاهُم ،ثُم َ
علَيه َو َ
سأَلُوا َر ُ
األَنصَار َ
سو َل َّللا صَلى ُ
سأَلُوهُ ،فَأَع َ
فَأَع َ
طاهُم حَتى نَف َد َما عن َدهُ ،فَقَالََ :ما يَكُو ُن عندي من
طاهُم ،ثُم َ
َّللا َو َمن
َّللاَ ،و َمن يَستَغن يُغنه ُ
َخي ٍر فَلَن أَدخ َرهُ عَنكُمَ ،و َمن يَستَعفف يُعفهُ ُ
ع َ
س َع منَ الصبر
ي أ َ َح ٌد َ
طا ًء َخي ًرا َوأَو َ
َّللاَ ،و َما أُعط َ
يَتَصَبر يُصَبرهُ ُ
أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه قال :جاء رجل
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :يا رسول هللا دلني على عمل إذا عملته
أحبني هللا وأحبني الناس فقال :ازهد في الدنيا يحبك هللا وازهد فيما عند
الناس يحبك الناس [ حسنه النووي ،وقال األلباني في رياض الصالحين:
صحيح بشواهده ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال :بادروا باألعمال سبعا هل تنتظرون إال فقرا منسيا أو غنى
مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب
ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر [ قال الترمذي :حديث حسن ،
ووافقه النووي  ،وضعفه األلباني في الضعيفة وغيرها]
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أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا
علَيه َوسلمَ :باد ُروا باأل َع َمال فتنا ً كَق َ
طع الليل ال ُمظلم ُيصب ُح الر ُج ُل ُمؤمنًا
َ
َويُمسي كَاف ًرا َويُمسي ُمؤمنًا َويُصب ُح كَاف ًرا يَبي ُع دينَهُ بعرض من الدُّنيَا
َّللا عَنهُ ،قَالَ :بَينَ َما َرسُو ُل َّللا صَلى
أخرج البخاري عن ابن َمسعُو ٍد َرض َ
ي ُ
يف َ
ان ،إذ قَا َل أل َصحَابه:
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ُمض ٌ
ظه َر ُه إلَى قُب ٍة من أَد ٍَم يَ َم ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
أَت َرضَونَ أن تَكُونوا ُربُ َع أهل الجَنة قالوا :بَلى ،قالَ :أفلم تَرضَوا أن تَكُونوا
ثُلُ َ
س ُمحَم ٍد ب َيده ،إني أل َر ُجو أَن
ث أَهل الجَنة قَالُواَ :بلَى ،قَالَ :فَ َوالذي نَف ُ
ف أَهل الجَنة
تَكُونُوا نص َ
أخرج الترمذي عَن عَبد َّللا بن ُمغَف ٍل رضي هللا عنه قَا َل  :جَاء َر ُج ٌل إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل إني أُحبُّكَ قَا َل  :انظُر َماذ تَقُو ُل فَقَا َل :
َوَّللا إني ألُحبُّكَ ث َ َ
ت قَا َل  :إن كُنتَ صَادقًا فَأَعد للفَقر تجفَافًا ،
الث َمرا ٍ
ع إلَى َمن ُيح ُّبني من السيل إلَى ُمنتَهَا ُه [قال الترمذي :حديث
للفَق َر أَس َر ُ
حسن غريب  ،وضعفه األلباني]
أخرج الحاكم عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه أتى النبي صلى هللا عليه وسلم
فقال  :إني أحبكم أهل البيت  ،فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم  :آهلل ،
قال  :آهلل  ،قال  :فأعد للفقر تجفافًا [ قال الحاكم  :صحيح على شرط
الشيخين  ،ووافقه الذهبي]
أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك
وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك
[ قال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :اللهم اجعل رزق آل محمد قوت ًا  ،وفي رواية  :كفافًا
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين
يوم القيامة فقالت عائشة لم يا رسول هللا ،قال إنهم يدخلون الجنة قبل
األغنياء بأربعين خريفًا ،يا عائشة ال تردي المسكين ولو بشق تمرة ،يا
عائشة أحبي المساكين وقربيهم يقربك هللا يوم القيامة [ قال الترمذي :هذا
حديث حسن صحيح ،وضعف األلباني الشطر الثاني من الحديث ]
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل
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األغنياء بخمسمائة عام نصف يوم [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أنه قال له
رجل :ألسنا من فقراء المهاجرين ،فقال :ألك امرأة تأوي إليها ،قال نعم
قال :ألك مسكن تسكنه ،قال :نعم قال :فأنت من األغنياء ،قال :فإن لي
خاد ًما  ،قال :فأنت من الملوك ،قال أبو عبد الرحمن الحبلي وجاء ثالثة
نفر إلى عبد هللا بن عمرو فقال لهم :ما شئتم ،إن شئتم رجعتم إلينا
وأعطيناكم ما يسر هللا لكم ،وإن شئتم ذكرنا أمركم إلى السلطان ،وإن شئتم
صبرتم ،فإني سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :إن فقراء المهاجرين
يسبقون األغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا قالوا :نصبر ال نسأل
شيئ ًا
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين ،
وأصحاب الجد محبوسون ،غير أن اصحاب النار قد أمر بهم إلى النار
وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء
أخرج البخاري عن مصعب بن سعد :أن سعدًا ظن أن له فضال على من
دونه من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقال النبي صلى هللا عليه
ص ُرونَ َوت ُر َزقُونَ إال ب ُ
ضعَفَائكُم
وسلم َهل ت ُن َ
وفي رواية للنسائي عن سعد :إنما ينصر هللا هذه األمة بضعيفها بدعوتهم
وصالتهم وإخالصهم [ صححه األلباني في الترغيب وفي صحيح الجامع]
أخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم
[ جود إسناده النووي ]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال  :مر رجل
على النب ي صلى هللا عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس :ما رأيك في هذا،
فقال رجل :من أشراف الناس هذا وهللا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع
أن يشفع ،فسكت صلى هللا عليه وسلم  ،ثم مر رجل فقال له صلى هللا عليه
وسلم ما رأيك في هذا ،فقال :يا رسول هللا هذا رجل من فقراء المسلمين،
هذ ا حري إن خطب أن ال ينكح وإن شفع ال يشفع ،وإن قال ال يسمع لقوله،
فقال صلى هللا عليه وسلم هذا خير من ملء األرض مثل هذا
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :رب أشعث أغبر مدفوع باألبواب ،لو أقسم على هللا ألبره
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما بعث هللا نب ًّيا إال رعى الغنم فقال أصحابه وأنت ،فقال :نعم،
كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة
أخرج الترمذي عن علي رضي هللا عنه قال :إنا لجلوس مع النبي صلى
هللا عليه وسلم إذ طلع علينا مصعب ابن عمير ما عليه إال بردة مرقعة
بفرو ،فلما رآه صلى هللا عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي
هو فيه اليوم ،ثم قال صلى هللا عليه وسلم  :كيف بكم إذا غدا أحدكم في
حلة وراح في حلة أخرى ،ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى،
وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة ،قالوا :يا رسول هللا نحن يومئذ خير منا
اليوم ،نكفى المؤنة ونتفرغ للعبادة ،فقال :بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ[
قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وقال األلباني ضعيف ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال  :ذكر أصحاب
النبي صلى هللا عليه وسلم يو ًما عنده الدنيا فقال :أال تسمعون ،أال تسمعون،
إن البذاذة من اإليمان إن البذاذة من اإليمان يعني التقحل [ صححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى
حذرا مما به البأس [ قال الترمذي :هذا حديث حسن
يدع ما ال بأس به،
ً
غريب  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان يأتي علينا
نارا ،إنما هو التمر والماء ،إال أن نؤتى باللحم
الشهر ال نوقد فيه ً
وفي رواية  :ما شبع آل محمد من خبز البر ثالثًا حتى مضى لسبيله
وفي رواية  :ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض
وفي رواية  :ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إال إحداهما تمر
وفي رواية  :قالت لعروة :وهللا يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهالل ,ثم
الهالل ،ثم الهالل ،ثالثة أهلة في شهرين ،وما أوقد في أبيات النبي صلى
هللا عليه وسلم نا ٌر ،قال قلت :يا خالة فما كان يعيشكم ،قالت :األسودان
التمر والماء ،إال أنه قد كان للنبي صلى هللا عليه وسلم جيران من األنصار
وكانت لهم منايح ،وكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقيناه
وفي رواية  :قالت :توفي النبي صلى هللا عليه وسلم حين شبع الناس من
األسودين التمر والماء  ،وفي رواية لمسلم :وما شبعنا من األسودين
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وفي رواية لمسلم :قالت :لقد مات النبي صلى هللا عليه وسلم وما شبع من
خبز وزيت في يوم واحد مرتين
أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين ال يجدون عشا ًء وإنما
كان أكثر خبزهم خبز الشعير [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال :ذكر عمر رضي هللا
عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال :رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم
يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يمأل به بطنه
أخرج الطبراني عَن كَعب بن عج َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل أتيت النبي صلى
علَيه َوسلم فرأيته متغيرا فَقلت بأبي أَنت َما لي أ َ َراك متغيرا قَا َل َما دخل
هللا َ
جوفي َما يدخل جَوف ذَات كبد ُمنذُ ثَالث  ،قَا َل فَذَ َهبت فَإذا َي ُهودي يسقي
إبال لَهُ فسقيت لَهُ على كل دلو بتمرة فَجمعت تَمرا فَأتيت به النبي صلى هللا
علَيه
علَيه َوسلم فَقَا َل من أَين لَك يَا كَعب فَأَخبَرته فَقَا َل النبي صلى هللا َ
َ
َ
َوسلم أتحبني يَا كَعب قلت بأبي أنت نعم ،قَا َل إن الفقر أسرع إلَى من يحبني
من السيل إلَى معادنه َوإنهُ سيصيبك بالء فأعد لَهُ تجفافا قَا َل فَفَقدهُ النبي
علَيه َوسلم فَقَا َل َما فعل كَعب قَالُوا َمريض فَخرج يمشي حَتى دخل
صلى هللا َ
علَيه فَقَا َل لَهُ أبشر يَا كَعب فَقَالَت أمه َهنيئ ًا لَك الجنة يَا كَعب فَقَا َل النبي
َ
ي أُمي يَا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم من َهذه المتألية على هللا عز َوجل قلت ه َ
َرسُول هللا ،قَا َل َما يدريك يَا أم َكعب لَعَل كَعبًا قَا َل َما ال يَنفَعهُ َومنع َما ال
يُغنيه [ حكى المنذري تجويده ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
سا وخبازه قائم ،فيقدم إلينا الطعام
أخرج البخاري عن قتادة قال :كنا نأتي أن ً
ويقول :كلوا ،فما أعلم النبي صلى هللا عليه وسلم رأى رغيفًا مرققًا حتى
لحق باهلل وال رأى شاةً سميطة بعينيه حتى لحق باهلل
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لقد أخفت في هللا ما لم يخف أحد وأوذيت
في هللا ما لم يؤذ أحد قبل ،ولقد أتى علي ثالثون من بين يوم وليلة ومالي
ولبالل طعام إال شيء يواريه إبط بالل [قال الترمذي :حديث حسن صحيح
 ،صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لما فتحت خيبر قلنا اآلن
نشبع من التمر
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أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :ما شبعنا من تمر حتى
فتحنا خيبر
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :توفي النبي صلى
هللا عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد ،إال شطر شعير في رف
لي ،فأكلت منه حتى طال علي وكلته ففني  ،وفي رواية للترمذي قالت:
فلو كنا تركناه ألكلنا منه أكثر من ذلك [ قال الترمذي :هذا حديث صحيح،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :توفي النبي صلى
هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثالثين صاعًا من شعير
هللا
َّللا عَنهُ ،قَالََ :لَقَد َرهَنَ النب ُّ
أخرج البخاري عَن أَنَ ٍس َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
سل َم ب ُخبز
هللا َ
سل َم در َ
َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
عهُ بشَع ٍ
يرَ ،و َمشَيتُ إلَى النبي صَلى ُ
علَيه
هللا َ
سن َخةٍَ ،ولَقَد َ
ير َوإ َهالَ ٍة َ
شَع ٍ
سمعتُهُ َيقُولَُ :ما أَص َب َح آلل ُمحَم ٍد صَلى ُ
ت
سىَ ،وإن ُهم لَتسعَةُ أَبيَا ٍ
سل َم ،إال صَاعٌ َوالَ أَم َ
َو َ
أخرج الترمذي عن علي رضي هللا عنه قال :لقد خرجت من بيتي في يوم
شات إلى بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وقد أخذت إهابًا معطونًا
فجوبت وسطه وأدخلته في عنقي وشددت وسطي فحزمت بخوص النخل،
وإني لشديد الجوع ،ولو كان في بيت النبي صلى هللا عليه وسلم طعام
لطعمت منه ،فخرجت ألتمس شيئ ًا ،فمررت بيهودي في ماله وهو يستقي
ي ،هل لك من
ببكرة له ،فاطلعت عليه من ثلمة الحائط ،فقال مالك يا أعراب ُّ
دلو بتمرة ،فقلت :نعم فافتح الباب حتى أدخل ،ففتح فدخلت فأعطاني دلوه،
دلوا أعطاني تمرة ،حتى إذا امتألت كفي أرسلت دلوه وقلت
فكلما نزعت ً
حسبي فأكلتها ،ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت النبي
صلى هللا عليه وسلم فيه [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب،وضعفه
المنذري  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي وفي الترغيب ]
هللا
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قالَ :خ َر َج َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم ذَاتَ يَو ٍم  -أَو لَيلَ ٍة  -فَإذَا ه َُو بأَبي بَك ٍر َوعُ َم َر ،فَقَالََ « :ما
َ
علَيه َو َ
سو َل هللا ،،قَالَ:
أَخ َر َجكُ َما من ُب ُيوتكُ َما َهذه الساعَةَ »،قَاال :ال ُجو ُ
ع َيا َر ُ
«وأَنَاَ ،والذي نَفسي بيَده ،ألَخ َرجَني الذي أَخ َر َجكُ َما ،قُو ُموا»  ،فَقَا ُموا َمعَهُ،
َ
س في بَيته ،فَلَما َرأَتهُ ال َمرأَةُ ،قَالَت:
فَأَتَى َر ُجال منَ األَنصَار فَإذَا ه َُو لَي َ
سل َم« :أَينَ فُال ٌن »،قَالَت:
هللا َ
علَيه َو َ
َمر َحبًا َوأَهال ،فَقَا َل لَهَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ي ،فَنَ َ
ظ َر إلَى َرسُول هللا صَلى
ب يَستَعذ ُ
ذَ َه َ
ب لَنَا منَ ال َماء ،إذ جَا َء األَنصَار ُّ
سل َم َوصَاح َبيه ،ثُم قَا َل :الحَم ُد ّلِل َما أ َ َح ٌد ال َيو َم أَك َر َم أَض َيافًا مني،
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
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ق فيه بُس ٌر َوتَم ٌر َو ُر َ
قَالَ :فَان َ
ب ،فَقَالَ :كُلُوا من َهذه،
ط ٌ
طلَقَ ،فَجَا َءهُم بعذ ٍ
وب ،
هللا َ
سو ُل هللا َ
علَيه َو َ
َوأ َ َخذَ ال ُمد َيةَ ،فَقَا َل لَهُ َر ُ
سل َم :إياكَ َ ،وال َحلُ َ
صل ى ُ
فَذَبَ َح لَ ُهم ،فَأ َ َكلُوا منَ الشاة َومن ذَلكَ العذق َوشَربُوا ،فَلَما أَن شَبعُوا َو َر ُووا،
سل َم ألَبي بَك ٍرَ ،وعُ َم َرَ :والذي نَفسي بيَده،
هللا َ
علَيه َو َ
قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
لَت ُسأَلُن عَن َهذَا النعيم يَو َم القيَا َمة ،أَخ َر َجكُم من بُيُوتكُ ُم ال ُجوعُ ،ثُم لَم
تَرجعُوا حَتى أَصَابَكُم َهذَا النعي ُم
أخرج مسلم عن عتبة بن غزوان رضي هللا عنه قال :لقد رأيتني سابع
سبعة مع النبي صلى هللا عليه وسلم ،ما طعامنا إلى ورق ال َحبَلة حتى
قرحت أشداقنا
أخرج البخاري ومسلم عن سعد رضي هللا عنه قالَ :وهللا إني ألَو ُل َر ُج ٍل
سبيل هللاَ ،ولَقَد كُنا نَغ ُزو َم َع َرسُول هللا صَلى
سه ٍم في َ
منَ العَ َربَ ،ر َمى ب َ
سل َمَ ،ما لَنَا َ
ق ال َح َبلَة َو َهذَا الس ُم ُر ،حَتى إن
هللا َ
ط َعا ٌم نَأكُلُهُ إال َو َر ُ
علَيه َو َ
ُ
ض ُع الشاةُ َما لَهُ خلطٌ
ض ُع َك َما ت َ َ
أ َ َح َدنَا لَيَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن خباب بن األرت رضي هللا عنه قال :هاجرنا مع
النبي صلى هللا عليه وسلم نلتمس وجه هللا ،فوقع أجرنا على هللا ،فمنا من
عمير قتل يوم أح ٍد فلم نجد
مات لم يأكل من أجره شيئ ًا ،منهم مصعب ابن
ٍ
ما نكفنه به إال بردةً ،إذا غطينا بها رأسه خرجت رجال ُه ،وإذا غطينا رجليه
خرج رأسه ،فأمرنا صلى هللا عليه وسلم أن نغطي رأسه ،وأن نجعل على
رجليه اإلذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبُها
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :لقد رأيتُ سبعين من
أهل الصفة ،ما منهم رج ٌل عليه ردا ٌء إما إزا ٌر وإما كسا ٌء قد ربطوا في
أعناقهم ،منها ما يبل ُغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعهُ بيده
كراهية أن ترى عورته
عوف رضي هللا عنه قال :ابتلينا مع
أخرج الترمذي عن عبد الرحمن ب ُن
ٍ
النبي صلى هللا عليه وسلم بالضراء فصبرنا ،ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم
نصبر [ قال الترمذي :حديث حسن وقال األلباني :حسن اإلسناد ]
أخرج البخاري عن ابن سيرين قال :كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان
بخ أبو هريرة يتمخطُ في الكتان ،لقد
بخ ٍ
ممشقان من كتان فتمخط فقالٍ :
ألخر فيما بين منبر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى حجرة
رأيتني وإني
ُّ
عائشة مغشيًا علي فيجي ُء الجائي فيضع رجلهُ على عنقي ،ويرى أني
مجنو ٌن وما بي من
جنون ،ما بي إال الجوعُ
ٍ
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أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبي ٍد رضي هللا عنه  :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى يخر رجال من قامتهم في الصالة
من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول األعراب مجانين أو مجانون
فإذا صلى صلى هللا عليه وسلم وانصرف إليهم ،قال :لو تعلمون ما لكم
عند هللا ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة [ صححه األلباني في الصحيحة
وفي الترغيب]
أخرج أحمد والبزار عن عمر رضي هللا عنه قال :قال النبي صلى هللا عليه
وسلم :ال تفتح الدنيا على أح ٍد إال ألقى هللا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
القيامة [ قال الهيثمي :إسناد أحمد حسن ]
َ
سلَ َمة رضي هللا عنها
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير عَن أُم َ
ساه ُم ال َوجه ،قَالَت:
هللا َ
قَالَتَ :د َخ َل َ
سل َمَ ،وه َُو َ
علَيه َو َ
علَي َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َع،
سو َل هللا ،أ َ َراكَ َ
َع ،فَقُلتُ َ :يا َر ُ
ساه َم ال َوجه ،أَفَمن َوج ٍ
فَحَسبتُ ذَلكَ من َوج ٍ
سينَا َولَم نُنفقهَا،
ير السبعَةَ التي أُتينَا بهَا أَمس ،أَم َ
فَقَالَ :الَ ،ولَكن الدنَان َ
نَسيتُهَا في ُخصم الف َراش [ صححه محققوا المسند ]
أخرج البزار والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :دخل
تمر ،فقال :ما هذا يا
ي صلى هللا عليه وسلم على بال ٍل وعنده ُ
صبَ ٌر من ٍ
النب ُّ
بال ُل ،فقال :أُع ُّد ذلك ألضيافك ،فقال :أما تخشى أن يكونَ له دخا ٌن في
جهنم ،أنفق بال ُل وال تخش من ذي العرش إقالالً [ حسنه المنذري  ،وحسنه
الهيثمي  ،وقال األلباني :صحيح لغيره ]
أخرج الترمذي وابن حبان والدارمي عن كعب بن مالك رضي هللا عنه قال
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ماذئبان جائعان أرسال في غنم
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه [ قال الترمذي:
حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب  ،وفي المشكاة
]
أخرج الترمذي وأبو يعلى عن عقبة بن رافع رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أحب هللا عبدًا حماهُ الدنيا كما يحمي أحدُكم
مريضهُ الما َء ليشفى [ قال الهيثمي  :إسناده حسن  ،وقال الترمذي :هذا
ٌ
حديث حس ٌن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي وفي المشكاة ]
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :خط رسو ُل هللا صلى
طا في الوسط ،وخط خ ً
طا مرب ًعا ،وخط خ ً
هللا عليه وسلم خ ً
طا خار ًجا منه،
وخط خطو ً
صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط،
طا
ً
ج أملهُ ،وهذه
فقالَ :هذا اإلنسان ،وهذا أجلهُ محيطٌ به ،وهذا الذي هو خار ٌ
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الخطوط الصغار األعراض ،فان أخطأ هذا نهشه هذا ،وان أخطأ هذا نهشه
هذا
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :خط رسو ُل هللا صلى هللا عليه
وسلم خ ًّ
طا ،وقالَ :هذا اإلنسا ُن وخط إلى جنبه خ ً
طا ،وقال :هذا أجلهُ ،وخط
األقرب
آخر بعيدًا منه ،وقالَ :هذا األملُ ،بينما هو كذلك إذ جاءه
ُ
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أخذ النب ُّ
عليه وسلم بمنكبي وقالَ :كُن في الدنيا كأنك غريب أو عاب ُر سبي ٍل وكان
اب ُن عمر يقولُ :إذا أمسيتَ فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحتَ فال تنتظر
المساء ،وخذ من صحتك لمرضك ،ومن حياتك لموتك
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
امرئ أخر أجلهُ حتى بلغ ستين سنة
عليه وسلم :أعذر هللا إلى
ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
شاب على ُحب اثنتينُ ،حب العيش أو
قلب الشيخ
َ
صلى هللا عليه وسلمُ :
قال :طو ُل الحياة ،وحب المال
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
الحرص على المال
ويشب معه اثنتان
هللا عليه وسلم  :يهر ُم اب ُن آد َم
ُ
ُّ
والحرص على العمر
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :لو كان البن آدم واديان من ما ٍل البتغى لهما ثالثًا وال يمأل
ويتوب هللا على من تاب
التراب
جوف ابن آد َم إال
ُ
ُ
أخرج البزار عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثروا من ذكر هاذم اللذات أحسبه قال
فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إال وسعه وال في سعة إال ضيقه
عليه [ حسنه األلباني في الترغيب ]
َ
َّللا عَنهُ قَالَ:
أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه َعَن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َم :أَكث ُروا ذك َر َهاذم اللذات ال َموت [ قال
َّللا َ
علَيه َو َ
قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
وفي رواية للطبراني وابن حبان  :فإنه ما ذكره أحد في ضيق إال وسعه ،
وال ذكره في سعة إال ضيقها عليه [ حسنه المنذري ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
خاف أدلجَ ،ومن أدل َج بل َغ المنزلَ ،أال إن سلعة هللا غاليةٌ،
عليه وسلم :من
َ
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أال إن سلعةَ هللا الجنةُ [ قال الترمذي :حسن غريب وقال األلباني :صحيح
]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخ َل
ب وهو في الموت ،فقال :كيف تجدك ،قالَ :أرجو هللا يا رسو َل هللا،
على شا ٍ
أخاف ذنوبي ،فقا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال يجتمعان في قلب عب ٍد
وإني
ُ
يخاف [ قال
في مثل هذا الموطن إال أعطاهُ هللا ما يرجو منهُ ،وأمنهُ مما
ُ
الترمذي :حسن غريب وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ما رأيتُ رسو َل
هللا صلى هللا عليه وسلم مستجمعًا ق ُّ
ط ضاحكًا حتى ترى منه لهواته ،إنما
كان يتبس ُم
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النب ُّ
هللا عليه وسلم إذا عصفت الري ُح قال :اللهم إني أسألك خيرها ،وخير ما
فيها ،وخير ما أرسلت به ،وأعوذُ بك من شرها ،وشر ما فيها ،وشر ما
ُغير لونهُ ،وخر َج ودخ َل وأقبل وأدبر ،فإذا
أُرسلت به ،وإذا تخيلت السماء ت َ
أمطرت سرى عنهُ ،فعرفت ذلك عائشةُ ،فسألتهُ ،فقال :لعلهُ يا عائشةُ كما
قال قو ُم عا ٍد {فَلَما َرأَوهُ عَارضا ً ُّمستَقب َل أَوديَتهم قَالُوا َهذَا عَارضٌ ُّممط ُرنَا}
ذر رضي هللا عنه قال :قرأ رسول هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن أبي ٍ
عليه وسلم { هل أتى على اإلنسان حين من الدهر } حتى ختمها  ،ثم قال
 :إني أرى ما ال ترون ،وأسم ُع ما ال تسمعون ،أطت السما ُء وحق لها أن
أصابع إال وملكُ واض ٌع جبهتهُ هلل ساجدًا ،وهللا
تئط ،ما فيها موض ُع أربع
ٍ
كثيرا ،وما تلذذًتم بالنساء على
لو تعلمون ما أعل ُم لضحكُتم قليالً ولبكيتم
ً
الفُرش ،ولخرجت ُم إلى الصعدات تجأرونَ إلى هللا  ،وهللا لوددت أني شجرة
تعضد [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن حنظلة بن الربيع األسيدى رضي هللا عنه قال :لقيني أبو
ق حنظلةُ ،قال :سبحانَ هللا ما
بكر ،فقال :كيف أنت يا حنظلة ،قلت :ناف َ
تقو ُل ،قلتُ  :نكو ُن عند النبي صلى هللا عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنا
عين ،وإذا خرجنا من عنده عافسنا األزواج واألوال َد والضيعات،
رأي
ٍ
بكر
ونسينا
بكر :فوهللا إنا لنلقى مثل ذلك ،فانطلقتُ أنا وأبو ٍ
كثيرا ،قال أبو ٍ
ً
ق حنظلةُ يا رسو َل
حتى دخلنا على النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقلتُ  :ناف َ
هللا ،فقال :وما ذاك ،قلتُ  :نكو ُن عندكَ تذكرنا بالنار والجنة ٍّ كأنا رأى
عين ،فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوال َد والضيعات ونسينا
ٍ
يرا ،فقا َل صلى هللا عليه وسلم  :والذي نفسي بيده لو تدومونَ على ما
كث ً
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تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم المالئكةُ على فرشكُم وفي طرقكُم،
ولكن يا حنظلةُ ،ساعةٌ وساعة
أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس
اذكروا هللا اذكروا هللا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه
جاء الموت بما فيه قال أبي بن كعب فقلت يا رسول هللا إني أكثر الصالة
فكم أجعل لك من صالتي قال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت وإن زدت
فهو خير لك قال ف قلت فثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت
النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صالتي كلها قال
إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه
الحاكم ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
وفي رواية الحمد :قال رجل يا رسول هللا أرأيت إن جعلت صالتي كلها
عليك قال إذا يكفيك هللا تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك [ قال
المنذري :إسناد هذه الرواية جيد ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :من كانت اآلخرةُ همهُ ،جعل هللا غناهُ في قلبه وجمع عليه شملهُ
وأتتهُ الدنيا وهي راغمةٌ ،ومن كانت الدنيا همهُ جع َل هللا فقر ُه بين عينيه
ق عليه شملهُ ولم يأته من الدنيا إال ما قدر لهُ [ قال الترمذي :حديث
وفر َ
صحيح  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
فقيرا ،وما أقبل عب ٌد
فقيرا وال يُصب ُح إال ً
وفي رواية للترمذي :فال يُمسي إال ً
على هللا بقلبه إال جع َل هللا قلوب المؤمنين تنقا ُد إليه بالود والرحمة ،وكان
ع
خير إليه أسر ُ
هللا بكل ٍ
سمعت َرسُول هللا
أخرج ابن ماجه عَن زيد بن ثَابت َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه أمره َوجعل
علَيه َوسلم يَقُول من كَانَت الدُّنيَا همه فرق هللا َ
صلى هللا َ
فقره بَين عَينَيه َولم يَأته من الدُّنيَا إال َما كتب لَهُ َومن كَانَت اآلخ َرة نيته
جمع هللا لَهُ أمره َوجعل غناهُ في قلبه وأتته الدُّنيَا َوهي راغمة [ صححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :تال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم { من كان يريد حرث اآلخرة } قال :يقو ُل هللا
تعالى :ابن آد َم تفرغ لعبادتي أمأل صدرك غنى وأس ُّد فقرك ،وإال تفعل مألتُ
يديك شغالً ولم أس ُّد فقركَ [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
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سار َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
أخرج الحاكم عَن معقل بن ي َ
علَيه َوسلم َيقُول ربكُم َيا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل قَلبك غنى َوأ َمأل ُ
هللا َ
يدك رزقا يَا ابن آدم ال تباعد مني أمأل قَلبك فقرا َوأَمأل ُ يدك شغال [ صححه
الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري و مسلم عن أبي هريرة رضي هللا
عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :يا معشر النساء ،تصدقنَ ،
أكثر أهل النار ،قالت امرأةٌ منهن جزلةٌ:
وأكثرنَ من االستغفار فإني رأيتكن َ
ما لنا أكث ُر أهل النار ،قال :تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ،ما رأيتُ من
ب منكن قالت :وما نقصا ُن العقل والدين،
ودين
ناقصات عق ٍل
َ
أغلب لذي ل ٍ
ٍ
قال :أما نقصا ُن العقل فشهادةُ امرأتين تعد ُل شهادة رج ٍل فهذا نقصا ُن
ُ
وتمكث ليالي ما تصلي ،وتفط ُر في رمضانَ فهذا نقصا ُن الدين
العقل،
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما رأيتُ مثل النار نام هاربُها ،وال مث َل الجنة نام طالبُها [
حسنه األلباني]
أخرج أحمد عن عتبة بن عبي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لو أن رجالً يُ َج ُّر عل ى وجهه من يوم ولد إلى يوم يموتُ في
مرضاة هللا تعالى ،لحقر ُه يوم القيامة [ صححه األلباني في الصحيحة ]
علَيه
أخرج أحمد والترمذي عَن أَبي ه َُري َرةَ قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى هللا َ
َوسلم :من أَخذ عَني َهؤُالء الكَل َمات فَيَع َم ُل بهن أَو يُعَل ُم َمن يَع َم ُل بهن،
سا فَقَالَ :اتق ال َمحَار َم تَكُن أَعبَ َد
قُلتُ  :أَنَا يَا َرسُو َل هللا فَأخذ بيَدي فَعَد َخم ً
َّللا لَكَ تَكُن أَغنَى الناس َوأَحسن إلَى جَاركَ تَكُن
الناس َوارضَ ب َما قَ َ
س َم ُ
ب لنَفسكَ تَكُن ُمسل ًما َوال ت ُكثر الضحكَ فَإن كَث َرةَ
ُمؤمنًا َوأَحب للناس َما ت ُح ُّ
يث َ
ب [ قال الترمذي :حَد ٌ
يب  ،وحسنه األلباني في
غر ٌ
الضحكَ ت ُميتُ القَل َ
صحيح الجامع وغيره ]
أخرج الترمذي عن أبي ذر وعن معاذ رضي هللا عنهما عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال :اتق هللا حيثما كنتَ  ،واتبع السيئةَ الحسنةَ تمحها،
بخلق حسن [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وحسنه األلباني
الناس
وخالق
َ
ٍ
في الترغيب ]
أخرج الترمذي والطبراني والحاكم عن أبي بكرة رضي هللا عنه أن رجالً
أي الناس خي ٌر ،قال :من طال عمره وحسنَ عملُهُ قال:
قال :يا رسو َل هللاُّ ،
فأي الناس ش ٌر ،قالَ :من طا َل عم ُره وساء عمله [ قال الترمذي :حديث
ُّ
حسن صحيح،وصححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
شاكرا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خصلتان من كانتا فيه كتبهُ هللا
ً
صابرا ،من نظر في
شاكرا وال
صابرا ،ومن لم تكونا فيه لم يكتبهُ هللا ال
ً
ً
ً
ُ
ُ
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ،ونظر في دنياهُ إلى من هو دونه فحمد
نظر في دينه إلى من
شاكرا
هللا على ما فضلهُ عليه كتبهُ هللا
صابرا ،ومن َ
ً
ً
ونظر في دنياهُ إلى من هو فوقهُ فأسف على ما فاتهُ منهُ ،لم يكتبهُ
هو دونهُ
َ
صابرا [ قال الترمذي :حديث حسن غريب وقال األلباني:
شاكرا وال
هللا ال
ً
ً
ضعيف ]
عامر رضي هللا عنه قال :قلتُ  :يا رسو َل
أخرج أحمد الترمذي عن عقبة بن
ٍ
هللا ،ما النجاةُ ،قال :أمسك عليك لسانكَ  ،وليسعك بيت ُك ،وابك على خطيئتك
[ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح
لغيره ]
أخرج الترمذي عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال يكن أح ُدكُم إمعةً :يقو ُل أنا مع الناس ،إن أحسنَ
الناس
ُ
أحسنتُ  ،وإن أساؤوا أسأتُ  ،ولكن وطنوا أنفسكُم إن أحسنَ
الناس أن
ُ
تحسنوا ،وإن أساؤوا أن ال تظل ُموا [ قال الترمذي :حسن غريب ،وضعفه
ُ
األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
مرتين
جحر
صلى هللا عليه وسلم :المؤ ُمن ال يلدغُ من
ٍ
ٍ
هللا
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
َّللا عَنهُ قال :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي ُ
اب
َّللا إلَيهم يَو َم القيَا َمةَ ،والَ يُ َزكيهمَ ،ولَ ُهم َ
َ
علَيه َو َ
عذَ ٌ
سل َم :ثَالَثَةٌ الَ يَنظُ ُر ُ
أَلي ٌمَ ،ر ُج ٌل كَانَ لَهُ فَض ُل َماءٍ بالطريق ،فَ َمنَ َعهُ منَ ابن السبيلَ ،و َر ُج ٌل َبا َي َع
سخ َ
إ َما ًما الَ يُبَايعُهُ إال لدُنيَا ،فَإن أَع َ
ط،
يَ ،وإن لَم يُعطه منهَا َ
طاهُ منهَا َرض َ
غي ُرهُ لَقَد أَع َ
َو َر ُج ٌل أَقَا َم سلعَتَهُ بَع َد العَصر ،فَقَالََ :وَّللا الذي الَ إلَهَ َ
طيتُ بهَا
َكذَا َو َكذَا ،فَصَدقَهُ َر ُج ٌل ثُم قَ َرأ َ َهذه اآليَةَ{ :إن الذينَ يَشت َ ُرونَ بعَهد َّللا
َوأَي َمانهم ث َ َمنًا قَليال}
سل َم قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
اب أَلي ٌم
هللا يَو َم القيَا َمةَ ،وال يَنظُ ُر إلَيهم َوال يُ َزكيهم َولَ ُهم َ
عذَ ٌ
ثَالثَةٌ ال يُكَل ُم ُه ُم ُ
سل َم ثَال َ
ث م َرار ،قَا َل أَبُو ذَ ٍرَ :خابُوا
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :فَقَ َرأ َ َها َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ق سلعَتَهُ
َو َخس ُرواَ ،من هُم يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :ال ُمسبلَُ ،وال َمنانَُ ،وال ُمنَف ُ
بالحَلف الكَاذب
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أخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ثالثةٌ ال ينظر هللا إليهم يو َم القيامة :العاق لوالديه،
ُ
ق لوالديه،
والمرأةُ المترجلةُ،
والديوث ،وثالثةٌ ال يدخلونَ الجنةَ :العا ُّ
والمدم ُن الخمر ،والمنا ُن بما أعطى [ قال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صم ُهم يوم القيامة ومن كنت خص َمه خصمت ُه :رج ٌل
عليه وسلم :ثالثةٌ أنا خ ُ
أجيرا
حرا ثم أكل ثمنهُ ،ورج ٌل استأجر
أعطى بي ثم غدر ،ورج ٌل با َ
ع ًّ
ً
فاستوفى منهُ العم َل ولم يوفه أجرهٌ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من يضم ُن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة
أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم من وقاه هللا شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه
دخل الجنة [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح
الجامع وغيره]
أخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
شر ما في الرجل :ش ٌح هال ٌع ،وجب ٌن خال ٌع [ قال
صلى هللا عليه وسلمُّ :
األلباني :صحيح ]
حمار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن عياض بن
ٍ
هللا عليه وسلم :إن هللا أوحى إلي أن تواضعُوا حتى ال يبغي أح ٌد على أحدٍ،
وال يفخر أح ٌد على أح ٍد
عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري عن ابن
ٍ
أبغض الناس إلى هللا ثالثةٌ :محل في الحرم ،ومبتغ في
هللا عليه وسلم:
ُ
ق دمه
وطالب دم
اإلسالم سنة الجاهلية،
حق ليهري َ
ُ
ٍ
امرئ بغير ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال :قال النبي
صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا حرم عليكُم عقوق األمهات ،ووأد البنات،
ومنعًا وهات ،وكرهَ لكُم ثالثًا :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعةَ المال
أخرج الترمذي وابن خزيمة عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أصب َح اب ُن آد َم فإن األعضا َء كلها تستكفي
اللسانَ فتقولُ :اتق هللا فينا فإنما نح ُن بكَ  ،إن استقمت استقمنا ،وإن
اعوججت اعوججنا [ رجح الترمذي وقفه  ،وحسنه األلباني في صحيح
الجامع ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن ال َعب َد لَ َيتَكَل ُم بالكَل َمةَ ،ما َيت َ َبي ُن ما فيهَاَ ،يز ُّل بهَا
في النار أَبعَ َد مما بَينَ ال َمشرق
وفي رواية للبخاري  :إن العبد ليتكل ُم بالكلمة من رضوان هللا ال يلقي لها
باالً يرفعه هللا بها في الجنة ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي
لها باالً ،يهوي بها في النار
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن بالل بن الحارث
المزني رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن الرجل
ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا تعالى
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ما
كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا له بها سخطه إلى يوم يلقاه [ قال
الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه الحاكم  ،وصححه األلباني في
صحيح الجامع ]
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن سفيان بن عبد هللا
الثقفي رضي هللا عنه قال قلت يا رسول هللا حدثني بأمر أعتصم به قال قل
ربي هللا ثم استقم قال قلت يا رسول هللا ما أخوف ما تخاف علي فأخذ
بلسان نفسه ثم قال هذا [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه الحاكم ،
وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
َّللا عَن ُه َما قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
أخرج الترمذي عَن ابن عُ َم َر َرض َ
ي ُ
َ
سل َم :ال ت ُكث ُروا الكَال َم بغَير ذكر َّللا فإن كَث َرةَ الكَالم بغَير ذكر َّللا
َّللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ب القاسي [ قال الترمذي :حديث
قَس َوة للقلب َوإن أبعَ َد الناس منَ َّللا القل ُ
غريب  ،وضعفه األلباني في ضعيف الجامع وغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن رجالً استأذن على
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فلما رآهُ قال :بئس أخو العشيرة ،أو بئس
جلس تطلق في وجهه وانبسط إليه ،فلما انطلق قلتُ  :يا
اب ُن العشيرة فلما
َ
رسو َل هللا ،حين رأيت الرج َل قلت له :كذا وكذا ،ثم تطلقت في وجهه
وانبسطت إليه ،فقالَ :يا عائشةُ ،متى عهدتني فحاشًا ،إن من شر الناس
منزلةً عند هللا يوم القيامة من تركهُ
الناس اتقاء شره
ُ
وفي رواية لمسلم :اتقا َء فحشه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا سمعت ُم الرج َل يقولُ :هلكَ
الناس فهو أهلكهم
ُ
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أخرج أحمد وأبو داود عن أبي قالبة أنه قيل ألبي مسعودٍ :ما سمعت من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو ُل في :زعموا ،قال :سمعتهُ يقولُ :بئس
مطية الرجل [ قال األلباني :صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم كل أمتي معافى إال المجاهرين ،وإن من المجاهرة أن
يعمل الرج ُل بالليل عمالً يصب ُح وقد سترهُ هللا عليه ،فيقولُ :يا فال ُن قد
عملتُ البارحة كذا وكذا ،وقد بات يستر ُه ربهُ ،فيصب ُح يكشف ستر هللا عنهُ
أخرج مسلم عن عياض بن حمار رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال في خطبته :أال إن ربي أمرني أن أعلمكُم ما جهلت ُم مما علمني
يومي هذا  ،كل ما نحلتُهُ عبدًا حالالً ،وإني خلقتُ عبادي حنفا َء كلهم،
وإنهم أتتهم الشياطي ُن فاجتالت ُهم في دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم،
وأمرتهم أن يشركُوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ،وإن هللا نظر إلى أهل األرض
فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب ،وقال :إنما بعثتك ألبتليك
وأبتلي بك ،وأنزلتُ إليك كتابًا ال يغسلُهُ الما ُء ،تقرؤُه نائ ًما ويقظانًا ،وإن
هللا أمرني أن أحرق قريشًا ،فقلتُ  :ربي إذا يثلغوا رأسي فيدُعوه خبزة،
قال :استخرجهم كما أخرجوكَ  ،واغزهم نُعنك ،وأنفق فسننفق عليكَ  ،وابعث
جيشًا نبعث خمسة مثله ،وقاتل بمن أطاعكَ من عصاكَ  ،قا َل وأه ُل الجنة
موفق ،ورج ٌل رحي ٌم رقيق القلب لكل ذي
متصدق
ثالثةٌ :ذو
سلطان مقسطٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الضعيف الذي
متعفف ذو عيا ٍل ،وأهل النار خمسةٌ:
وعفيف
قربى ومسل ٌم،
ُ
ٌ
ٌ
ال زبر له الذين هم فيكم تب ٌع ال يتبعون أهالً وال ماالً ،والخائ ُن الذي ال يخفى
له طم ٌع وإن دق إال خانهُ ،ورج ٌل ال يصب ُح وال يمسي إال وهو يخادعك عن
أهلك ومالك ،وذكر البخل والكذب ،والشنظير الفحاش
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إنما الناس كإبل المائة ال تجد فيها راحلةً
أخرج البخاري عن أم العالء األنصارية رضي هللا عنها قالت :اقتسم
مظعون فأنزلناهُ في أبياتنا ،فوجع
المهاجرون قرعةً وطار لنا عثما ُن ب ُن
ٍ
ي صلى
وجعهُ الذي ت ُوفي فيه ،فلما ت ُوفي وغُسل وكُفنَ في أثوابه دخل النب ُّ
هللا عليه وسلم فقلتُ  :رحمةُ هللا عليك أبا السائب ،فشهادتي عليك ،لقد
أكرمكَ هللا ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :وما يدريك أن هللا أكرمهُ ،فقلتُ :
بأبي أنت وأمي يا رسول هللا ،فمن يكرمه هللا ،فقال :أما هو فقد جاءه
اليقينُ ،وهللا إني ألرجو لهُ الخير ،وهللا ما أدري وأنا رسو ُل هللا ما يفع ُل
بي قالت :فوهللا ما أزكي أحدًا بعدُه أبدًا
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وفي رواية للبخاري :قالت ورأيتُ لعثمان في النوم عينًا تجري ،فجئتُ
النبي صلى هللا عليه وسلم فذكرتُ له ذلك ،فقالَ :ذلك عملهُ
عباس رضي هللا عنهما قال:
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن
ٍ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من سكن البادية جفا ،ومن تبع الصي َد
غفل ،ومن أتى بيوتَ السلطان افتتنَ [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب
 ،وقال األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :صنفان من أهل النار لم أُرهما ،قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر
الناس ،ونسا ٌء كاسياتٌ عارياتٌ مميالتٌ مائالتٌ رءوسهن
يضربونَ بها
َ
َ
كأسنمة البخت ،ال يدخلنَ الجنة وال يجدنَ ريحها ،وإن ريحها ليوج ُد من
مسيرة كذا وكذا
عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري عن ابن
ٍ
هللا عليه وسلم :نعمتان مغبو ٌن فيهما كثي ٌر من الناس :الصحةُ والفراغُ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن سهل بن سع ٍد رضي هللا عنه قال:
ويؤلف وال خير فيمن
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :المؤمن يألف
ُ
يؤلف [ قال الهيثمي :إسناده جيد  ،وصححه األلباني في
يألف وال
ال
ُ
ُ
الصحيحة ]
أخرج ابن ماجه والطبراني في الصغير عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:
ذكرا
قال رجلٌ :يا نبي هللا ،من
ُ
أكيس الناس وأحز ُم الناس ،قال :أكث ُرهم ً
األكياس ذهبُوا بشرف الدنيا
للموت وأكثرهم استعدادًا للموت ،أولئك
ُ
وكرامة اآلخرة [ قال الهيثمي :إسناده حسن  ،وقال األلباني :حسن صحيح
]
علَيه
أخرج الترمذي عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم كم من أَشعَث أغبر ذي طمرين ال يؤبه لَهُ لَو أقسم على هللا أل َبَره
من ُهم البَراء بن َمالك [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني في
الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني عَن عبد هللا بن شَداد بن الهَاد قَا َل َرأَيت عُث َمان بن عَفان
علَيه إ َزار عدني غليظ ثمنه أَربَعَة
َرضي هللا عَنهُ يَوم ال ُج ُمعَة على المنبَر َ
سة وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم َ
طويل اللحيَة حسن
د ََراهم أَو َخم َ
ال َوجه [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البزار عَن عبد هللا بن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ قَا َل نظر َرسُول هللا
س َيأتي
صلى هللا َ
علَيه َوسلم إلَى ال ُجوع في ُو ُجوه أَصحَابه فَقَا َل أَبش ُروا فَإنهُ َ
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علَيه بمثلهَا قَالُوا
يراح َ
َ
علَيكُم ز َمان يغدى على أحدكُم بالقصعة من الثريد َو َ
سول هللا نَحن َيومئ ٍذ خير قَا َل بل أَنت ُم ال َيوم خير منكُم َيومئ ٍذ [ جوده
َيا َر ُ
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
أخرج أحمد والبيهقي عَن معَاذ بن جبل َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم لما بعث به إلَى اليمن قَا َل لَهُ إياك والتنعم فَإن عباد هللا
هللا َ
لَيسُوا بالمتنعمين [ حسنه األلباني في الترغيب ]
سول هللا صلى هللا
سف َيان َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
أخرج أحمد عَن الضحاك بن ُ
علَيه َوسلم قَا َل لَهُ يَا ضحاك َما َ
طعَامك قَا َل يَا َرسُول هللا اللحم َواللبن قَا َل
َ
ثم يصير إلَى َماذَا قَا َل إلَى َما قد علمت قَا َل فَإن هللا تَعَالَى ضرب َما يخرج
من ابن آدم مثال للدنيا [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البزار عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم إن َبين أَيديكُم عق َبة كؤودا ال ينجو منهَا إال كل مخف [ حسنه
َ
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني عَن أم الدردَاء َرضي هللا عَنها أنها قالت ألبي الدرداء َ :ما
علَيه
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
لَك ال تطلب َما يطلب فالن َوفُالن ،قَا َل إني َ
َوسلم يَقُول إن من ورائكم عقبَة كؤودا ال يجوزها المثقلون فَأَنا أحب أَن
أتخفف لتلك العق َبة [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج الحاكم عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
َوسلم قَا َل إن هللا عز َوجل ليحمي عَبده ال ُمؤمن الدُّنيَا َوه َُو يُحبهُ َك َما تحمون
الشراب [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب
مريضكم الطعَام َو َ
]
أخرج أحمد والبزار وابن حبان عَن عبد هللا بن عَمرو بن ال َعاص َرضي
علَيه َوسلم أَنه قَا َل َهل تَد ُرونَ أول من
هللا عَن ُه َما عَن َرسُول هللا صلى هللا َ
يدخل الجنة من خلق هللا عز َوجل قَالُوا هللا َو َرسُوله أعلم قَا َل الفُقَ َراء
ال ُمهَاج ُرونَ الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره َويَ ُموت أحدهم
َوحَاجته في صَدره ال يَستَطيع لَهَا قَضَا ًء فَيَقُول هللا عز َوجل لمن يَشَاء من
َمالئ َكته ائتوهم فحيوهم فَتَقول ال َمالئكَة َربنَا نَحن سكان سمائك وخيرتك
علَيهم قَا َل إن ُهم كَانُوا عبادا
من خلقك أفتأمرنا أَن نأتي َهؤُالء فنسلم َ
يعبدوني َوال يشركُونَ بي شَيئا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره َويَ ُموت
أحدهم َوحَاجته في صَدره ال يَستَطيع لَ َها قَضَا ًء قَا َل فتأتيهم ال َمالئكَة عند
صبَرت ُم فَنعم عُقبى الدار
سالم َ
ذَلك فَيدخلُونَ َ
علَيكُم ب َما َ
علَيهم من كل بَاب َ
[ صححه األلباني في الترغيب ]
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علَيه
أخرج أحمد عَن َمح ُمود بن لبيد َرضي هللا عَن ُه أَن النبي صلى هللا َ
َوسلم قَا َل اثنَتَان يكرههما ابن آدم ال َموت َوال َموت خير من الفتنَة َ ،ويكر ُه
قلة ال َمال َوقلة ال َمال أقل للحساب [ صححه األلباني في الترغيب ]
عنهَا قَالَت قَا َل َرسُول
أخرج الطبراني عَن عم َرة بنت الحَارث َرضي هللا َ
خضرة فَمن أَخذ َها بحَقهَا بَارك هللا لَهُ
علَيه َوسلم الدُّنيَا حلوة
هللا صلى هللا َ
َ
فيهَا َورب متخوض في َمال هللا َو َرسُوله لَهُ النار يَوم القيَا َمة [ حسنه
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج ابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم أول َما يُحَاسب به العَبد يَوم القيَا َمة أَن يُقَال لَهُ ألم
صلى هللا َ
أصح لَك جسمك وأروك من ال َماء البَارد [ صححه الحاكم  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل اشتَكَى سل َمان فعاده سعد فَ َرآ ُه
س قد صَحبت َرسُول هللا صلى هللا
يبكي فَقَا َل لَهُ سعد َما يبكيك يَا أخي أَلَي َ
س قَا َل سل َمان َما أبكي َواحدَة من اثنَتَين َما أبكي ضنا
َ
س أَلَي َ
علَيه َوسلم أَلَي َ
علَيه َوسلم عهد
على الدُّنيَا َوال ك ََراهيَة اآلخ َرة َولَكن َرسُول هللا صلى هللا َ
إلَينَا عهدا َما أ َ َراني إال قد تعديت  ،قَا َل َو َما عهد إلَيك قَا َل عهد إلَينَا أَنه
َيكفي أحدكُم مثل َزاد الراكب َوال أ َ َراني إال قد تعديت َوأما أَنت َيا سعد فَاتق
هللا عند حكمك إذا حكمت َوعند قسمك إذا قسمت َوعند همك إذا َه َممت قَا َل
ثَابت فبلغني أَنه َما ترك إال بضعَة َوعشرين درهما َم َع نفيقة كَانَت عنده [
صححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج البزار عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل مر النبي صلى هللا َ
سول
َوسلم بدمنة قوم فيهَا سخلة ميتَة فَقَا َل َما ألَهلهَا فيهَا حَاجَة قَالُوا َيا َر ُ
هللا لَو كَانَ ألَهلهَا فيهَا حَاجَة َما نبذوها فَقَا َل َوهللا للدنيا أَهون على هللا من
َهذه السخلة على أَهلهَا فَال ألفينها أهلكت أحدا منكُم [ صححه البزار ،
وصححه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة ]
أخرج الطبراني عَن سل َمان َرضي هللا عَنهُ قَا َل جَا َء قوم إلَى َرسُول هللا
علَيه َوسلم فَقَا َل لَ ُهم ألكم َ
ط َعام قَالُوا نعم  ،قَا َل فلكم شراب قَالُوا
صلى هللا َ
نعم قَا َل وتبرزونه قَالُوا نعم  ،قَا َل فَإن معادهما كمعاد الدُّنيَا يقوم أحدكُم إلَى
خلف بَيته فَيمسك أَنفه من نَتنه [ صححه األلباني الترغيب ]
علَيه
أخرج ابن حبان عَن أبي بن كَعب َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
َوسلم قَا َل إن مطعم ابن آدم جعل مثال للدنيا َوإن قَز َحهُ وملحه فَانظُر إلَى
َما يصير [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
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أخرج الحاكم عَن أبي َمالك األ َشعَري َرضي هللا عَنهُ أَنه لما حَضرته ال َوفَاة
سول هللا صلى
سمعت َر ُ
قَا َل َيا معشر األ َش َعريين ليبلغ الشاهد الغَائب إني َ
علَيه َوسلم يَقُول حلوة الدُّنيَا مرة اآلخ َرة َومرة الدُّنيَا حلوة اآلخ َرة [
هللا َ
صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيكُم
علَيكُم الفقر َولَكن أخشَى َ
علَيه َوسلم َما أخشَى َ
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيكُم ال َخ َ
علَيكُم التعمد [ قال الحاكم:
طأ َولَكن أخشَى َ
التكاثر َو َما أخشَى َ
صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي حَازم قال َ :رأَيت أَبَا ه َُري َرة يُشير بأُصبُعه
علَيه
ارا يَقُول َوالذي نفس أبي ه َُري َرة بيَده َما شبع نَبي هللا صلى هللا َ
َ
مر ً
َ
َ
َ
َ
َ
َوسلم وأهله ثالثة أيام تباعا من خبز حنطة حَتى فارق الدُّنيَا
أخرج أحمد والطبراني عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت أرسل إلَينَا آل أبي
علَيه َوسلم أَو قَالَت
سكت َوقطع النبي صلى هللا َ
بكر بقائمة شَاة لَيال فَأَم َ
علَيه َوسلم َوقطعت  ،قَا َل فَتَقول للذي تحدثه:
فَأمسك َرسُول هللا صلى هللا َ
َهذَا على غير مصبَاح ،فَقلت يَا أم ال ُمؤمنينَ على غير مصبَاح؟ قَالَت لَو
كَانَ عندنَا دهن مصبَاح ألكلناه [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :جلس جبريل إلَى
علَيه َوسلم فَنظر إلَى الس َماء فَإذا ملك ينزل فَقَا َل لَهُ جبريل
النبي صلى هللا َ
َهذَا الملك َما نزل ُمنذُ خلق قبل الساعَة فَلَما نزل قَا َل يَا ُمحَمد أَرسلني إلَيك
َربك أملكا أجعلك أم عبدا َرسُوال قَا َل لَهُ جبريل تواضع ل َربك يَا ُمحَمد فَقَا َل
علَيه َوسلم ال بل عبدا َرسُوال [ صححه األلباني في
َرسُول هللا صلى هللا َ
الترغيب ]
أخرج البخاري عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل إن الناس كَانُوا يَقُولُونَ
علَيه َوسلم لشبع بَطني
أَكثر أَبُو ه َُري َرة َوإني كنت ألزم َرسُول هللا صلى هللا َ
حين ال آكل الخمير َوال ألبس الحَرير َوال يخدمني فالن وفالنة َوكنت ألصق
ي معي لكَي
بَطني بالحصباء من ال ُجوع َوإن كنت ألستقرىءالرجل اآليَة ه َ
ساكين جَعفَر بن أبي َ
طالب كَانَ
َينقَلب بي فيطعمني َوكَانَ خير الناس لل َم َ
س
يَنقَلب بنَا فيطعمنا َما كَانَ في بَيته حَتى إن كَانَ ليخرج إلَينَا العكة التي لَي َ
فيهَا شَيء فنشقها فنلعق َما فيهَا
َ
َ
أخرج أحمد عَن إب َراهيم ابن األشتر أن أبَا ذَر َحضَره ال َموت َوه َُو بالربذة
س عندي
فَبَكَت ام َرأَته فَقَا َل َما يبكيك فَقَالَت أبكي فَإنهُ ال يَد لي بنَفسك َولَي َ
علَيه َوسلم
سول هللا صلى هللا َ
سمعت َر ُ
ثوب يسع لَك كفنا قَا َل ال تبكي فَإني َ
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يَقُول ليموتن رجل منكُم بفالة من األَرض يشهده عصَابَة من ال ُمؤمنينَ قَا َل
فَكل من كَانَ معي في ذَلك المجلس َماتَ في ج َماعَة وقرية فَلم يبق من ُهم
َ
سوف تَرين َما أَقُول
غيري َوقد أَصبَحت بالفالة أ َ ُموت فراقبي الطريق فَإنك َ
فَإني َوهللا َما كَذبت َوال كُذبت قَالَت وأنى ذَلك َوقد انقَطع الحَاج قَا َل راقبي
ي بالقوم تخب بهم رواحلهم َكأَن ُهم الرخم
ي َكذَلك إذا ه َ
الطريق قَا َل فَبينا ه َ
علَيهَا فَقَالُوا َما لَك فَقَالَت ام ُرؤ من ال ُمسلمين تكفنوه
فَأقبل القَوم حَتى وقفُوا َ
وتؤجروا فيه قَالُوا َومن ه َُو قَالَت أ َ ُبو ذَر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم َو َو َ
ض ُعوا
سياطهم في نحورها يبتدرونه فَقَا َل أَبش ُروا فَإنكُم النفر الذين قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم فيكُم َما قَا َل ثم أَصبَحت اليَوم حَي ُ
ترونَ َولَو أَن لي
صلى هللا َ
ث َ
ثوبا من ثيَابي يسع كفني لم أكفن إال فيه فأنشدكم باّلِل ال يكفنني رجل منكُم
كَانَ عريفا أَو أَميرا أَو بريدا فَكل القَوم قد نَا َل من ذَلك شَيئا إال فَتى من
صار َوكَانَ َم َع القَوم قَا َل أَنا صَاحبك ،ثَو َبان في عيبتي من غزل أُمي
األ َن َ
َوأحد ثوبي هذَين اللذين عَلي قَا َل أَنت صَاحبي [ حسنه األلباني في الترغيب
]
أخرج الحاكم عَن ابن أبي مليكَة قَا َل جلسنا إلَى عبد هللا بن عَمرو َرضي
هللا عَن ُه َما في الحجر فَقَا َل ابكوا فَإن لم تَجدوا بكاء فتباكوا لَو تعل ُموا العلم
لصلى أحدكُم حَتى ينكسر َ
ظهره ولبكى حَتى َينقَطع صَوته [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عَن البَراء َرضي هللا عَنهُ قَا َل كُنا َم َع َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم في َجنَ َ
س على شَفير القَبر فَبكى حَتى بل الثرى ثم قَا َل
َ
ازة فَ َجلَ َ
يَا إخ َواني لمثل َهذَا فأعدوا [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن حبان والحاكم عَن عَمرو بن الحمق َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم إذا أحب هللا عبدا عسله  ،قَالُوا َما عسله
َرسُول هللا صلى هللا َ
يَا َرسُول هللا قَا َل يوفق لَهُ عمال صَالحا بَين يَدي رحلته حَتى يرضى عَنهُ
يرانه أَو قَا َل من حوله [ صححه األلباني في الترغيب ]
ج َ

باب :وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم
اس رضي هللا عنهما ،قَالَ :كَانَ عُ َم ُر يُدخلُني
أخرج البخاري عَن ابن عَب ٍ
َم َع أَش َياخ َبد ٍر فَ َكأَن َبع َ
ض ُهم َو َج َد في نَفسه ،فَقَالَ :ل َم ت ُدخ ُل َهذَا َم َعنَا َولَنَا
أَبنَا ٌء مثلُهُ ،فَقَا َل عُ َم ُر :إنهُ َمن قَد عَلمت ُم ،فَ َدعَاهُ ذَاتَ يَو ٍم فَأَد َخلَهُ َمعَ ُهم ،فَ َما
ُرئيتُ أَنهُ َدعَاني يَو َمئ ٍذ إال ليُريَ ُهم ،قَالََ :ما تَقُولُونَ في قَول َّللا تَعَالَى{ :إذَا
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َجا َء نَص ُر َّللا َوالفَتحُ}  ،فَقَا َل بَع ُ
َّللا َونَستَغف َرهُ إذَا
ض ُهم :أُمرنَا أَن نَح َم َد َ
سكَتَ َبع ُ
ض ُهم فَلَم َيقُل شَيئ ًا ،فَقَا َل لي :أ َ َكذَاكَ تَقُو ُل َيا
نُصرنَاَ ،وفُت َح َ
علَينَاَ ،و َ
هللا
ابنَ عَب ٍ
اس ،فَقُلتُ  :الَ ،قَالَ :فَ َما تَقُو ُل ،قُلتُ  :ه َُو أ َ َج ُل َرسُول َّللا صَلى ُ
عالَ َمةُ أَجَلكَ
سل َم أَعلَ َمهُ لَهُ  ،قَالَ{ :إذَا جَا َء نَص ُر َّللا َوالفَتحُ} َوذَلكَ َ
َ
علَيه َو َ
سبح بحَمد َربكَ َواستَغفر ُه إنهُ كَانَ تَوا ًبا} ،فَقَا َل عُ َم ُرَ :ما أَعلَ ُم منهَا إال
{ ،فَ َ
َما تَقُو ُل
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم يقو ُل في مرضه الذي مات فيه :يا عائشةُ ما أزا ُل أج ُد أل َم
سم
بخيبر ،وهذا أوا ُن وجدتُ انقطا َ
الطعام الذي أكلتُ
ع أبهري من ذلكَ ال ُّ
َ
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :رجع النب ُّ
يوم من جَناز ٍة من البقيع ،فوجَدني وأنا أج ُد صداعًا ،وأنا
عليه وسلم ذاتَ ٍ
أقولُ :وارأساه ،قال بل أنا يا عائشة وا رأساه ،وما ضرك لو ُمت قَبلي
فغسلت ُك وكفنت ُكَ وصليتُ عليكَ ودفنت ُكَ فقلتُ  :لكأني بك وهللا لو فعلتُ ذلك
لرجعتَ إلى بيتي ،فعرستَ فيه ببعض نسائكَ  ،فتبسم صلى هللا عليه وسلم
ئ في وجعه الذي مات فيه
ثم بُد َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لما ثقُل رسو ُل
هللا واشتد وجعه ،استأذن أزوا َجهُ في أن يمرضَ في بيتي ،فأَذن له ،فخرج
وهو بين رجلين تخ ُّ
ط رجاله في األرض بين عباس ورجل آخر ،قال ابن
ي قالت :ولما دخ َل بيتي ،واشتد وجعه قال أهريقوا علي من
عب ٍ
اس هو عل ُّ
ب
ب لم ت ُحلَل أوكيت ُهن ،لعلي أعه ُد إلى الناس فأجلسناه في مخض ٍ
سبع قَر ٍ
نصب عليه من تلك الق َرب ،حتى طفق يُشي ُر إلينا َ بيده
لحفصة ،ثم طفقنا
ُّ
أن قد فعلتن ،ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم
ي صلى هللا عليه وسلم فقال:
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت :ثَق َل النب ُّ
اس ،قلنا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول هللا ،قال :ضعوا لي ما ًء في
أصلى الن ُ
ي عليه ثم أفاقَ ،فقال :أصلى
المخضَب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب؛ لينو َء فأغم َ
اس ،قلنا :ال ،هم ينتظرونك ،قال :ضعوا لي ما ًء في المخضَب ففعلنا ثم
الن ُ
اس قلنا :ال
اغتسل ثم ذهب؛ لينوء؛ فأغمي عليه ،ثم أفاق؛ فقال أصلى الن ُ
وهم ينتظرونك يا رسو َل هللا قال :ضعُوا لي ما ًء في المخضب فاغتسل ثم
اس ،قلنا :ال ،هم
َ
ي عليه ،ثم أفاق؛ فقال أصلى الن ُ
ذهب؛ لينو َء؛ فأُغم َ
عكوف في المسجد ينتظرونه صلى هللا عليه وسلم
اس
ٌ
ينتظرونك ،والن ُ
لصالة العشاء اآلخرة ،قالت :فأَرسل صلى هللا عليه وسلم إلى أبي بكر أن
ي بالناس ،فأتاه الرسو ُل فقال :إن النبي صلى هللا عليه وسلم يأ ُمركَ
يصل َ
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بكر وكان رج ً
ال رقيقًا :يا عُم ُر صل بالناس،
ي بالناس ،فقال أبو ٍ
أن ت ُصل َ
ق بذلك ،فصلى أبو بكر تلك األيام ،ثم إن رسول هللا َو َج َد
فقال عم ُر :أنت أح ُّ
اس لصالة الظهر ،وأبو بكر
من نفسه خفةً ،فخرج بين رجلين أحدهما العب ُ
بكر ذهب؛ ليتأخ َر فأومأ َ إليه أن ال يتأخر وقال
يصلي بالناس فلما رآه أبو ٍ
لهما :أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه فكان أبو بكر يُصلي ،وهو يأتم
ي صلى
بصالة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،والن ُ
اس بصالة أبي بكر ،والنب ُّ
هللا عليه وسلم قاع ٌد
ي صلى هللا عليه وسلم يسأ ُل
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت :كان النب ُّ
ُ
حيث
يقولُ :أين أنا غدًا ،أين أنا غدًا يري ُد يومي ،فأذن لهُ أزواجه أن يكو ُن
شاء ،فكان في بيتي حتى مات في اليوم الذي كان يدو ُر علي فيه ،وقبضهُ
سحري ،وخالَ َ
ط ريقُهُ ،ريقي ،ودخل عبد
هللا وإن رأسهُ لبين نَحري و َ
بكر ومعه سواكٌ يستنُّ به فنظر صلى هللا عليه وسلم إليه
الرحمن ب ُن أبي ٍ
فقلتُ له :أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته
فأعطيته رسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فاستن به ،وهو مستن ٌد إلى صَدري
وفي رواية للبخاري  :فما رأيته يستن استنانًا أحسن منه ،فما عدا أن فرغ
رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق األعلى ثالثًا ثم قضى
وفي رواية للبخاري :فجع َل ُيدخ ُل يديه في الماء فيمسح بهما وجههُ،
ت
ويقولُ :ال إله إال هللا إن للموت سكرا ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم وهو
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت :كان النب ُّ
ي ق ُّ
ط حتى يرى مقع َدهُ من الجنة ثم يُحَيا أو
صحي ٌح يقو ُل إنهُ لم يُقبض نب ٌّ
ي عليه ،فلما
يُخير فلما اشتكى ،وحضرهُ القبضَ  ،ورأسهُ علَى فَخذي غُش َ
ش َخصَ بص ُر ُه نحو سقف البيت ،ثم قال :اللهم في الرفيق األعلى
أفاق َ
فقلت :إذًا ال يجاو ُرنا ،فَعَرفتُ أنهُ حديثُهُ الذي كان يحدثنُا وهو صحي ٌح
وفي رواية للبخاري ومسلم :سمعته وأخذته بحةٌ يقول َم َع الذينَ أَنعَ َم هللا
علَيهم
َ
وفي رواية للبخاري :أنه يقولُ :اللهم اغفر لي ،وارحمني ،وألحقني
بالرفيق األعلى
حضر رسو ُل
اس رضي هللا عنهما  :لما
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عب ٍ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم وفي البيت رجالُ ،ثم قال صلى هللا عليه وسلم
هل ُّموا أكت ُب لكم كتابًا لن تضلُّوا بع َدهُ فقال عم ُر :رسو ُل هللا صلى هللا عليه
فاختلف أه ُل
كتاب هللا،
غلب عليه الوج ُع ،وعندكم القرآ ُن حسبُكم
وسلم قد
َ
ُ
َ
البيت واختصموا ،فمنهم من يقولُ :قر ُبوا يكت ُب لكُم ،ومنهم من يقو ُل ما
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قال عمر ،فلما أكثروا اللغَ َ
اس
ط
واالختالف قال :قوموا عني فكان اب ُن عب ٍ
َ
يقولُ :إن الرزية كل الرزية ما حا َل بينَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
الكتاب؛ الختالفهم ولغطهم
وبين أن يكت َُب لهم ذلك
َ
اس :يو ُم الخميس وما يو ُم
وفي رواية للبخاري ومسلم قال :قال اب ُن عب ٍ
الخميس ثم بكى حتى بل دم ُعهُ الحصى قلت :يا ابنَ عباس ،ما يوم الخميس،
قال :اشتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعهُ فقال :ائتوني بكتف أكتب
لكم كتا ًبا ال تضلوا بع َد ُه أبدًا فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازعٌ فقالوا :ما
شأنه أ َهج ََر استفهموه ،فذهبوا يردون عليه فقال :ذروني دعوني فالذي أنا
فيه خي ٌر مما تدعونني إليه فأوصاه بثالث أخر ُجوا المشركينَ من جزيرة
العرب ،وأجيزوا الوف َد بنحو ما كنتُ أجيزهم ونسيتُ الثالثةَ
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :لما ثقل رسول هللا صلى هللا
الكرب فقالت :فاطمة واكرب أبتاه فقال :لها ليس
عليه وسلم جعل يتغشا ُه
ُ
كرب بعد اليوم فلما مات قالت :يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه ،يا أبتاه
على أبيك
ٌ
من جنةُ الفردوس مأواه ،يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت :يا أنس
كيف طابت أنفسُكم أن تحثوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التُّراب.
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن العباس مر بقوم من
األنصار يبكون حين اشتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعه قال :ما
يبكيكم ،قالوا :ذكرنا مجلسنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فدخل
العباس عليه صلى هللا عليه وسلم فأخبرهُ ،فعصب بعصابة دسماء ،أو قال:
بحاشية بر ٍد وخرج ،فصعد المنبر ،ولم يصعده بعد ذلك اليوم ،فحمد هللا
وأثنى عليه ثم قال :أوصيكم باألنصار فإنهم كرشي وعيبتي ،وقد قضوا
الذي عليهم وبقي الذي لهم ،فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :إن أَبَا بَك ٍر كَانَ يُصَلي لَ ُهم
ي فيه ،حَتى إذَا كَانَ يَو ُم
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم الذي ت ُُوف َ
في َوجَع النبي صَلى ُ
َ
سل َم ست َر
هللا َ
االثنَين َوهُم ُ
علَيه َو َ
وف في الصالَة ،ف َكش َ
صفُ ٌ
َف النب ُّ
ي صَلى ُ
َف ،ثُم تَبَس َم يَض َحكُ ،
ال ُحج َرة يَنظُ ُر إلَينَا َوه َُو قَائ ٌم َكأَن َوج َههُ َو َرقَةُ ُمصح ٍ
سل َم ،فَنَ َكصَ أ َ ُبو
هللا َ
علَيه َو َ
فَ َه َممنَا أَن نَفتَتنَ منَ الفَ َرح ب ُرؤ َية النبي صَلى ُ
علَى عَقبَيه ليَص َل الصفَ ،و َ
ج
هللا َ
بَك ٍر َ
سل َم َخار ٌ
علَيه َو َ
ظن أَن النبي صَلى ُ
صالَتَكُم َوأَر َخى
هللا َ
سل َم أَن أَت ُّموا َ
علَيه َو َ
إلَى الصالَة فَأَش َ
َار إلَينَا النب ُّ
ي صَلى ُ
ي من يَومه
الست َر فَت ُُوف َ
أخرج أبو داود والحاكم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لما أرادوا غسل
النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا :ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد
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موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ،فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم النوم ،حتى ما
منهم رجل إال وذقنه في صدره ،فكلمهم مكلم من ناحية البيت ،ال يدرون
من هو :أن اغسلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ثيابه ،فغسلوه
وعليه قميصه يصبُّون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم
[ قال الحاكم  :صحيح على شرط مسلم  ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني
في أحكام الجنائز ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها  :أن رسو ُل هللا صلى
بكر ،ثم نزعت
هللا عليه وسلم أدرج في حل ٍة يمني ٍة كانت لعبد هللا بن أبي ٍ
س ُحو ٍل يمانية ليس فيها عمامةٌ ،وال قميصٌ ،
عنه ،وكفن في ثالثة أثواب َ
فَرفَ َع عب ُد هللا الحلةَ فقال :أكفن فيها ،ثم قال :لم يكف ُن فيها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فأكفن فيها فتصدق بها
وفي رواية لمسلم :قال عب ُد هللا :لو رضيها هللا لنبيه لكفنه فيها ،فباعها
وتصدق بثمنها
وفي رواية للبخاري :أنه صلى هللا عليه وسلم حين ت ُوفي سُجي ببردة حَبر ٍة
أخرج الترمذي عن عائشة واب ُن
عباس رضي هللا عنهم قاال :لما قُبضَ
ٍ
رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم وغُسل اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر :ما
نسيت ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ما قبض هللا
حب أن يدفن فيه ادفنوهُ في موضع فراشه [
نبيًّا إال في الموضع الذي يُ ُّ
صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن سعد رضي هللا عنه قال في مرض موته :الحَدوا لي لح ًدا،
صنع برسُول هللا صلى هللا عليه وسلم
وانصبوا علي اللبن نصبًا كما ُ
اس رضي هللا عنهما قالُ :جع َل تحتَ رسول هللا في
أخرج مسلم عن ابن عب ٍ
قبره قطيفةٌ حمرا ُء
أخرج البزار عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن هلل مالئكةً سياحين يبلغوني عن أمتي السالم [ ،صححه
األلباني ]

باب :المرض والموت
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :جَا َءت ام َرأَةٌ إلَى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َ
ب الرجَا ُل بحَديثكَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم فَقَالَت :يَا َرسُو َل َّللا ،ذَ َه َ
َرسُول َّللا صَلى ُ
فَاجعَل لَنَا من نَفسكَ يَو ًما نَأتيكَ فيه تُعَل ُمنَا مما عَل َمكَ َّللاُ ،فَقَالَ :اجتَمعنَ
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هللا
في يَوم َكذَا َو َكذَا في َمكَان َكذَا َو َكذَا  ،فَاجت َ َمعنَ  ،فَأَتَاهُن َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا ،ثُم قَالََ :ما منكُن ام َرأَةٌ تُقَد ُم َبينَ َيدَيهَا
َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَ َعل َم ُهن مما عَل َمهُ ُ
من َولَد َها ثَالَثَةً ،إال كَانَ لَهَا حجَابًا منَ النار  ،فَقَالَت ام َرأَةٌ من ُهن :يَا َرسُو َل
َّللا ،أَو اثنَين ،قَالَ :فَأَعَادَتهَا َمرتَين ،ثُم قَالََ :واثنَين َواثنَين َواثنَين
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عَن أَنَس ،رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا
َو َ
َّللا بعَبده ال َخي َر عَج َل لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنيَاَ ،وإذَا أ َ َرا َد ُ
سل َم :إذَا أ َ َرا َد ُ
ي به َيو َم الق َيا َمة [ قال الترمذي:
ب َعبده الشر أَم َ
سكَ عَنهُ بذَنبه حَتى ُي َواف َ
حديث حسن  ،وقال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من يرد هللا به خيرا يصب منه
سعي ٍد وأَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنهما عَن النبي صَلى
أخرج البخاري عَن أَبي َ
بَ ،والَ َه ٍم َوالَ
هللا َ
ب َوالَ َو َ
يب ال ُمسل َم ،من نَ َ
علَيه َو َ
سل َم قَالََ :ما ُيص ُ
ص ٍ
ص ٍ
ُ
َ
ً
َ
َ
َّللا بهَا من َخطايَاهُ
ُحز ٍن َوالَ أذى َوالَ غ ٍم ،حَتى الشوكَة يُشَاكُهَا ،إال كَف َر ُ
وفي رواية لمسلم َ :ما يُصيب ال ُمؤمن من وصب َوال نصب َوال سقم َوال
حزن حَتى الهم يهمه إال كفر به من سيئاته
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :أتيت رسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم وهو ُيوعكُ فمسسته بيدي ،فقلت :إنك توعكُ وعكًا
شديدًا قال :أجل إني أوعكُ كما يوعكُ رجالن منكم قلت :ذلك بأنك لك
مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواهُ إال حط هللا
أجرين ،قال :أجل ما من
ٍ
له سيئاته كما تح ُّ
ط الشجرةُ ورقها
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
دخل على أم السائب أو أم ال ُمسيب فقالَ :ما لك تزفزفين  ،قالت :ال ُحمى ال
ذهب
بارك هللا فيها ،فقال :ال تسبُي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يُ ُ
الكي ُر خبث الحديد
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رسُول
هللا صلى هللا عليه وسلم عاد محمو ًما ،فقال :أبشر فإن هللا يقول :هي ناري
أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار [ صححه األلباني في
صحيح الجامع ]
أخرج الترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :يو ُّد أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البالء الثواب لو أن
ُجلودهم كانت قرضت في الدُّنيا بالمقاريض [قال الترمذي :هذا حديث
غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
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أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ما يزال البال ُء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده
وماله حتى يلقى هللا وما عليه خطيئةٌ [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح،وقال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في
صحيح الترغيب ]
أخرج أبو يعلى وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم إن الرجل ل َيكُون لَهُ عند هللا المنزلَة فَ َما يبلغهَا
هللا صلى هللا َ
بعَ َمل فَ َما َ
يزال يَبتَليه ب َما يكره حَتى يبلغهُ إيا َها [ قال األلباني في الترغيب:
حسن صحيح ]
أخرج أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني عن محمد بن خالد السلمي
عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال :سمعتُ رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقولُ :إن العب َد إذا سبقت له من هللا منزلة فلم يبلغها ابتاله هللا في
جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبرهُ على ذلك حتى يبلغهُ المنزلة التي
سبقت له من هللا تعالى [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج النسائي عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما من مسلمين يموت بينهما ثالثة أوال ٍد لم يبلغوا الحنث إال
غفر لهما بفضل رحمته إياهم [صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ما من مسلم يموت له ثالثة لم يبلغوا الحنث إال أدخله هللا
الجنة بفضل رحمته إياهم
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
سل َم  :ال َي ُموتُ أل َ َح ٍد منَ ال ُمسلمينَ ثَالثَةٌ منَ ال َولَد فَت َ َمسهُ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سم
النا ُر ،إال تَحلةَ القَ َ
اس رضي هللا عنهما قال :من كان له فرطان
أخرج الترمذي عن ابن عب ٍ
من أمتي دخل الجنة بهما قالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك ،قال:
ومن كان له فرطٌ يا موفقة قلت :فمن لم يكن له فرطٌ من أمتك قال :أنا فرط
أمتي لم يصابوا بمثلي [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وضعفه
األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا
وب فيكُم ،قَا َل قُلنَا :الذي ال يُولَ ُد لَهُ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :ما تَعُدُّونَ الرقُ َ
صَلى ُ
س ذَاكَ بالرقُوب َولَكنهُ الر ُج ُل الذي لَم يُقَدم من َولَده شَيئ ًا قَالَ :فَ َما
قَالَ :لَي َ
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س بذَلكَ ،
تَعُدُّونَ الص َُّرعَةَ فيكُم ،قَا َل قُلنَا :الذي ال يَص َرعُهُ الرجَالُ ،قَالَ :لَي َ
سهُ عن َد الغَضَب
َولَكنهُ الذي َيملكُ نَف َ
أخرج الطبراني في األوسط عن عائشة رضي هللا عنه قالت :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ما ضُرب على مؤمن عرق قط إال حط هللا به
عنه خطيئةً وكتب له حسنة ورفع له درجة [ قال الهيثمي :إسناده حسن]
أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان عَن عبد هللا بن عَمرو بن العَاص
سول
َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل َماتَ رجل بال َمدينَة ممن ولد بهَا فصلى َ
علَيه َر ُ
علَيه َوسلم ثم قَا َل يَا ليته َماتَ بغَير مولده  ،قَالُوا َولم ذَاك يَا
هللا صلى هللا َ
َرسُول هللا قَا َل إن الرجل إذا َماتَ بغَير مولده قيس بَين مولده إلَى ُمنقَطع
أَثَره في الجنة [ حسنه األلباني في الترغيب ]
سمعت أَبَا القَاسم صلى
أخرج الحاكم عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
سى إني باعث من بعدك أمة
هللا َ
علَيه َوسلم َيقُول إن هللا عز َوجل قَا َل َيا عي َ
إن أَصَابَ ُهم َما يحبونَ حمدوا هللا َوإن أَصَابَ ُهم َما يكرهُونَ احتسبوا وصبروا
َيف يكون َهذَا قَا َل أعطيهم من حلمي َوعلمي
َوال حلم َوال علم فَقَا َل يَا رب ك َ
[ قال الحَاكم  :صَحيح على شَرط البُ َخاري]
أخرج مسلم عَن كَعب بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم مثل ال ُمؤمن كَمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة
َ
وتعدلها أُخ َرى حَتى تهيج
وفي رواية حَتى يَأتيه أَجله َومثل الكَافر كَمثل األرزة المجدبة على أَصلهَا
ال يُصيبهَا شَيء حَتى يكون انجعافها مرة َواحدَة
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
تزال الر َياح تفيئه َوال َ
علَيه َوسلم مثل ال ُمؤمن كَمثل الزرع ال َ
يزال
صلى هللا َ
شج ََرة األرز ال تهتز حَتى تستحصد
ال ُمؤمن يُصيبهُ بالء َومثل ال ُمنَافق كَمثل َ
أخرج ابن ماجه والحاكم عَن أبي سعيد َرضي هللا عَنهُ أَنه دخل على َرسُول
علَيه قطيفة فَوضع يَده فَوق القطيفة
علَيه َوسلم َوه َُو موعوك َ
هللا صلى هللا َ
فَقَا َل َما أَشد ُحمَّّ اك يَا َرسُول هللا قَا َل إنا َكذَلك يشدد علينا البالء
سول هللا من أَشد الناس بالء قَا َل األ َنب َياء ،
ويضاعف لنا األجر ثم قَا َل َيا َر ُ
قَا َل ثم من قَا َل العل َماء  ،قَا َل ثم من قَا َل الصالحون كَانَ أحدهم يبتلى بالقمل
حَتى يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حَتى َما يجد إال العباءة يلبسهَا وألحدهم
كَانَ أَشد فَرحا بالبالء من أحدكُم بالعطاء [ قال الحاكم :صحيح على شرط
مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج أحمد والطبراني والحاكم عن معاوية رضي هللا عنه قال  :قال َرسُول
علَيه َوسلم َ :ما من شَيء ُيصيب ال ُمؤمن في جسده ُيؤذيه إال
هللا صلى هللا َ
كفر هللا به عَنهُ من سيئاته [ قال الحَاكم  :صَحيح على شَرطه َما  ،وقال
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
سول هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم َما من ُمصيبَة تصيب ال ُمسلم إال كفر هللا عَنهُ بهَا حَتى
صلى هللا َ
الشوكَة يشاكها
وفي رواية ل ُمسلم  :ال يُصيب ال ُمؤمن شَوكَة فَ َما فَوقهَا إال نقص هللا بهَا
من خطيئته
وفي رواية  :إال َرفعه هللا بهَا د ََرجَة َوحط عَنهُ بهَا َخطيئ َة
وفي رواية  :دخل شباب من قُ َريش على عَائشَة َرضي هللا عَنهَا َوهي بمنى
وهم َيض َحكُونَ فَقَالَت َما ُيضحككُم قَالُوا فالن خر على طُنب فسطاط فَكَادَت
سمعت َرسُول هللا صلى هللا
عُنُقه أَو عينه أَن تذهب فَقَالَت ال تَض َحكُوا فَإني َ
علَيه َوسلم قَا َل َما من ُمسلم يشاك بشوكة فَ َما فَوقهَا إال كتبت لَهُ بهَا د ََرجَة
َ
ومحيت عَنهُ بهَا َخطيئ َة
أخرج أحمد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قَا َل
علَيه َوسلم إن ال َعبد إذا كَانَ على َ
سنَة من
سول هللا صلى هللا َ
طريقَة َح َ
َر ُ
العبَادَة ثم مرض قيل للملك ال ُموكل به اكت ُب لَهُ مثل عمله إذ كَانَ طليقا حَتى
أطلقهُ أَو أكفته إلَي [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ،
وأخرجه بنحوه الحاكم وقال :صحيح على شرطهما ]
أخرج أحمد عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم إذا ابتلى هللا عز َوجل ال َعبد ال ُمسلم ببالء في جسده قَا َل هللا عز
َ
َوجل للملك اكت ُب لَهُ صَالح عمله الذي كَانَ يعمل َوإن شفَاه غسله وطهره
َوإن قَبضه غفر لَهُ ورحمه [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أحمد عَن أبي األ َشعَث الصنعَاني أَنه َراح إلَى َمسجد دمشق وهجر
الرواح فلقي شَداد بن أَوس والصنابحي َمعَه فَقلت أَين تريدان يرحمكما هللا
ت َ َعالَى فَقَاال نُريد َه ُهنَا إلَى أَخ لنا من ُمضر نعوده فَان َ
طلَقت َم َع ُه َما حَتى دخال
َيف أَصبَحت فَقَا َل أَصبَحت بنع َمة فَقَا َل شَداد أبشر
على ذَلك الرجل فَقَاال لَهُ ك َ
بكفارات السيئ َات َوحط ال َخ َ
علَيه َوسلم
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
طايَا فَإني َ
يَقُول إن هللا يَقُول إذا ابتليت عبدا من عبَادي ُمؤمنا فحمدني على َما ابتليته
فأجروا لَهُ َك َما كُنت ُم تجرون لَهُ َوه َُو صَحيح [ حسنه األلباني في الترغيب
]
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أخرج الحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم قَا َل هللا ت َبارك َوت َ َعالَى إذا ابتليت عَبدي ال ُمؤمن فَلم يشكني إلَى
َ
عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لَح ًما خيرا من لَحمه ودما خيرا من دَمه
ثم يستَأنف العَ َمل [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أبو داود عَن أم العَالء َوهي عمة حَكيم بن َ
حزام َوكَانَت من المبايعات
علَيه َوسلم َوأَنا َمريضَة
سول هللا صلى هللا َ
َرضي هللا عَنهَا قَالَت عادني َر ُ
فَقَا َل يَا أم العَالء أَبشري فَإن مرض ال ُمسلم يذهب هللا به خطاياه َك َما تذهب
النار خبث الحَديد َوالفضة [صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال لما نزلت { :من يعمل سوءا
يجز به } بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها
او الشوكة يشاكها
سمعت َرسُول هللا صلى
أخرج الحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول إن هللا ليبتلي عَبده بالسقم حَتى يكفر ذَلك عَنهُ كل ذَنب
هللا َ
[ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وقال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج البزار وابن حبان عَن جَابر بن عبد هللا َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم من عَاد َمريضا لم يزل يَ ُخوض في الرح َمة
َرسُول هللا صلى هللا َ
حَتى يجلس فَإذا جلس اغتمس فيهَا [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني عَن كَعب بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم من عَاد َمريضا َخاضَ في الرح َمة فَإذا جلس عنده
صلى هللا َ
استنقع فيهَا [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َمقعَده بالغَدَاة والعشي
علَيه َوسلم قَا َل إن أحدكُم إذا َماتَ عرض َ
هللا َ
َ
َ
إن كَانَ من أهل الجنة فمن أهل الجنة َوإن كَانَ من أهل النار فمن أهل النار
فَيُقَال َهذَا َمقعَدك حَتى يَبعَثك هللا يَوم القيَا َمة
أخرج الطبراني وابن حبان عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل تجتمعون يَوم القيَا َمة فَيُقَال أَين فُقَ َراء َهذه األمة
صلى هللا َ
ومساكينها فَيقو ُمونَ فَيُقَال لَ ُهم َماذَا عملتم فَيَقُولُونَ َربنَا ابتليتنا فصبرنا
طان َ
سل َ
غيرنَا فَيَقُول هللا عز َوجل صَدقت ُم قَا َل فَيدخلُونَ
َووليت األ َم َوال َوال ُّ
سل َ
طان  ،قَالُوا
الجنة قبل الناس َوتبقى شدة الحساب على ذَوي األ َم َوال َوال ُّ
علَيهم الغَ َمام
فَأَينَ ال ُمؤمنُونَ َيومئ ٍذ  ،قَا َل ت ُوضَع لَ ُهم كراسي من نور ويظلل َ
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ساعَة من نَهَار [ حسنه األلباني
ويكون ذَلك اليَوم أقصر على ال ُمؤمنينَ من َ
في الترغيب ]

باب :النهي عن تمني الموت
سمعتُ َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالََ :
ع َملُهُ الجَنةَ قَالُواَ :والَ أَنتَ
سل َم يَقُولُ :لَن يُدخ َل أ َ َحدًا َ
َّللا صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
َ
َ
َ
َ
سددُوا
َّللا بفَض ٍل َو َرح َمةٍ ،ف َ
يَا َرسُو َل َّللا ،قالَ :الََ ،والَ أنَا ،إال أن يَتَغَمدَني ُ
َوقَاربُواَ ،والَ يَت َ َمنيَن أ َ َح ُدكُ ُم ال َموتَ  :إما ُمحسنًا فَلَعَلهُ أَن يَزدَا َد َخي ًراَ ،وإما
ب
ُمسيئ ًا فَلَ َعلهُ أَن َيستَعت َ
وفي رواية لمسلم  :ال يتمن أحدكم الموت  ،وال يدع به من قبل أن يأتيه ،
إنه إذا مات انقطع عمله  ،وإنه ال يزيد المؤمن عمره إال خيرا
صل ى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا َ
سل َم :ال يَت َ َمنيَن أ َ َح ُدكُ ُم ال َموتَ ل ُ
ض ٍر نَ َز َل به ،فَإن كَانَ ال بُد ُمت َ َمنيًا
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
فَل َيقُل :الل ُهم أَحيني َما كَانَت ال َح َياةُ َخي ًرا ليَ ،وت َ َوفني إذَا كَانَت ال َوفَاةُ َخي ًرا
لي

باب :نزول الموت وأحواله
سا َمةَ بن َزي ٍد رضي هللا عنه قَالَ :كُنا عن َد النبي
أخرج البخاري ومسلم عَن أ ُ َ
سل َم إذ جَا َءهُ َرسُو ُل إحدَى بَنَاته ،يَدعُوهُ إلَى ابنهَا في
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم :ارجع إلَيهَا فَأَخبر َها أَن ّلِل َما أ َ َخذَ
هللا َ
علَيه َو َ
ال َموت ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
َولَهُ َما أَع َ
س ًّمى ،فَ ُمر َها فَلتَصبر َولتَحتَسب ،
طىَ ،وكُ ُّل شَيءٍ عن َدهُ بأ َ َج ٍل ُم َ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
فَأَعَادَت الرسُو َل أَنهَا قَد أَق َ
س َمت لَتَأتيَنهَا ،فَقَا َم النب ُّ
ي صَلى ُ
سهُ تَقَعقَ ُع
ي إلَيه َونَف ُ
َوقَا َم َم َعهُ َ
سع ُد ب ُن عُ َبا َدةََ ،و ُم َعاذُ ب ُن َج َب ٍل ،فَدُف َع الصب ُّ
سعدٌ :يَا َرسُو َل َّللاَ ،ما َهذَا ،قَالَ:
َكأَنهَا في ش ٍَن ،فَفَاضَت عَينَاهُ ،فَقَا َل لَهُ َ
الر َح َما َء
َّللا من عبَاده ُّ
َّللا في قُلُوب عبَادهَ ،وإن َما يَر َح ُم ُ
َهذه َرح َمةٌ َجعَلَهَا ُ
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لقنوا موتاكم ال إله إال هللا
أخرج أبو داود والحاكم عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال هللا دخل الجنة [
صححه الحاكم ]
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ألم تروا إلى اإلنسان إذا مات شخص بصره قالوا :بلى ،قال
فذلك حين يتبع بصره نفسه
أخرج مسلم عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت  :دخل رسو ُل هللا صلى هللا
الروح إذا
عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصر ُه فأغمضهُ ،ثم قال :إن ُّ
ناس من أهله ،فقال :ال تدعوا على أنفسكم إال
قبض تبعهُ البص ُر فضج
ٌ
بخير ،فإن المالئكة يؤمنونَ على ما تقولون ثم قال :اللهم اغفر ألبي سلمة،
وارفع درجته في المهديين ،واخلفه في عقبه في الغابرين ،واغفر لنا وله
يا رب العالمين ،وأفسح له في قبره ونور له فيه
أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا ُحضر المؤم ُن أتت مالئكةُ الرحمة بحرير ٍة بيضاء
ورب غير
فيقولون :اخرجي راضيةً مرضية عنك إلى روح هللا وريحان
ٍ
غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك ،حتى أنه ليناوله بعضهم بعضًا ،حتى
يأتوا به أبواب السماء ،فيقولون :ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من
األرض فيأتون به أرواح المؤمنين ،فلهم أش ُّد فر ًحا به من أحدكم بغائبه
فيقد ُم عليه  ،فيسألونهُ :ماذا فعل فال ٌن ،ماذا فعل فالنٌ ،فيقولون :دعوه
غم الدُّنيا فيقول :قد مات أما أتاكم ،قالوا :ذهب به إلى أمه
فإنه كان في ٍ
سح ،فيقولون:
الهاوية ،وإن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب بم ٍ
اخرجي ساخطةً مسخو ً
طا عليك إلى عذاب هللا ،فتخرج كأنتن ريح جيفةٍ،
حتى يأتوا به باب األرض ،فيقولون :ما أنتن هذه الريح حتى يأتوا به
أرواح الكفار [ صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المؤم ُن يموتُ بعرق الجبين [ قال
الترمذي :هذا حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
سلمي رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج أبو داود عن عبيد بن خال ٍد ال ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :موت الفَجأَة أخذةُ
أسف للكافر ورحم ٍة للمؤمنين
ٍ
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من أحب لقا َء هللا أحب هللا لقاءهُ ومن كرهَ لقا َء هللا
كرهَ هللا لقاءهُ قلت يا نبي هللا :أكراهيةُ الموت ،قال :ليس كذلك ،ولكن
المؤمن إذا بُشر برحمة هللا ورضوانه وجنته أحب لقاء هللا فأحب هللا لقاءه،
وإن الكافر إذا ُبشر بعذاب هللا وسخطه كره لقا َء هللا فكره هللا لقاء ُه
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وفي رواية لمسلم قالت عائشة رضي هللا عنها  :إذا شخص البص ُر وحشرج
الصد ُر واقشعر الجل ُد وتشنجت األصابع فعند ذلك من أحب لقاء هللا أحب
هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم والدارمي والطبراني في األوسط عن حيان
أبي النصر قال :دخلت مع واثلة بن األسقع على أبي األسود الجرشي في
مرضه الذي مات فيه ،فأخذَ أبو األسو َد يمين واثلة ،فمسح بها على عينيه
ووجهه؛ لبيعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال واثلةُ :واحدةٌ أسألك
عنها ،فقال ما هي ،قال :كيف ظنُّك بربك ،قال وأشار برأسه أي حس ٌن قال:
أبشر؛ فإني سمعتُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :قال هللا تعالى:
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي
 ،وصححه األلباني في صحيح الجامع  ،وفي الصحيحة ]

كتاب اليوم اآلخر
باب :القبر أول منازل اآلخرة
ب رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عَن البَ َراء بن عَاز ٍ
سل َم قَالَ :ال ُمسل ُم إذَا سُئ َل في القَبر :يَش َه ُد أَن الَ إلَهَ إال
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َّللا الذينَ آ َمنُوا بالقَول الثابت
َّللا َوأَن ُمحَمدًا َر ُ
سو ُل َّللا  ،فَذَلكَ قَولُهُُ { :يثَبتُ ُ
ُ
في ال َحيَاة الدُّنيَا َوفي اآلخ َرة}
أخرج ابن ماجه عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ :إذَا أُدخ َل
ال َميتُ القَب َر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول :
دعوني أصلي [ حسنه البوصيري ]
ب رضي هللا عنه قَالَ:
أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عَن ال َب َراء بن عَاز ٍ
سل َم في َجنَ َ
ازة َر ُج ٍل منَ األَنصَار فَانتَهَينَا
َّللا َ
علَيه َو َ
َخ َرجنَا َم َع النبي صَلى ُ
سل َم َو َجلَسنَا حوله
س َرسُو ُل َّللا صَلى َّللاُ َ
علَيه َو َ
إلَى القَبر َولَما يُلحَد فَ َجلَ َ
سهُ
َكأَن على رؤوسنا الطي َر َوفي يَده عُو ٌد يَنكُتُ به في األَرض فَ َرفَ َع َرأ َ
عذَاب القَبر» َمرتَين أَو ثَالثًا ثُم قَالَ " :إن العَب َد
فَقَالَ« :استَعيذُوا باّلِل من َ
ال ُمؤمنَ إذَا كَانَ في انق َ
اع منَ الدُّن َيا َوإق َبا ٍل منَ اآلخ َرة نَ َز َل إلَيه من الس َماء
ط ٍ
س َمعَ ُهم َكفَ ٌن من أَكفَان الجَنة
َمالئكَة ب ُ
يض ال ُو ُجوه َكأَن ُو ُجو َه ُه ُم الشم ُ
َو َحنُوطٌ من َحنُوط الجَنة حَتى يَجلسُوا منهُ َمد البَصَر ثُم يَجي ُء َملَكُ ال َموت
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س الطيبَةُ اخ ُرجي إلَى َمغف َر ٍة منَ
س عن َد َرأسه فَيَقُولُ :أَيتُهَا النف ُ
حَتى يَجل َ
ج تَسي ُل َك َما تَسي ُل القَط َرةُ منَ في السقَاء فَ َيأ ُخذُ َها
هللا ورضوان  ،قَالَ :فَتَخ ُر ُ
فَإذَا أ َ َخذَ َها لَم يَ َدعُو َها في يَده َ
طرفَةَ عَي ٍن حَتى يَأ ُخذُو َها فَيَجعَلُو َها في ذَلكَ
علَى َوجه
ج منهَا َكأَطيَب نَفحَة مسكٍ ُوجدَت َ
ال َكفَن َوفي ذَلكَ ال َحنُوط َويَخ ُر ُ
أل منَ ال َمالئكَة إال قَالُوا:
األَرض  ،قَالَ :فَيَص َعدُونَ بهَا فَال يَ ُم ُّرونَ َ
علَى َم ٍ
سن أَس َمائه التي كَانُوا
الن بأَح َ
َما َهذه الروح الطيب فَيَقُولُونَ  :فالن بن فُ ٍ
س َماء الدُّن َيا فيستفتحون لَهُ فَيفتح
س ُّمونَهُ بهَا في الدُّن َيا حَتى ينتَهوا بهَا إلَى َ
ُي َ
س َماءٍ ُمقَربُو َها إلَى الس َماء التي تَليهَا حَتى ينتهى بهَا
لَهُ فَيُشَيعُهُ من كُل َ
اب عَبدي في عليينَ
َّللا عَز َوجَل :اكتُبُوا كت َ َ
إلَى الس َماء السابعَة فَيَقُو ُل ُ
ارة
َوأَعيدُو ُه إلَى األَرض فَإني منهَا َخلَقت ُ ُهم َوفيهَا أُعي ُدهُم َومنهَا أخرجهم ت َ َ
سانه فَيَقُولُونَ لَهَُ :من َربُّكَ ،
أُخ َرى قَالَ :فتعاد روحه فيأتيه ملكان فَيُجل َ
ي اإلسال ُم ،فَ َيقُوالن لَهُ:
ي هللا فَ َيقُولُونَ لَهَُ :ما دينُكَ  ،فَ َيقُولُ :دين َ
فَ َيقُولَُ :رب َ
َما َهذَا الر ُج ُل الذي بُع َ
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
ث فيكُم ،فَيَقُول :ه َُو َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اب َّللا فَآ َمنتُ به َوصَدقتُ فَيُنَادي
فَيَقُوالن لَهَُ :و َما عل ُمكَ  ،فَيَقُولُ :قَ َرأتُ كت َ َ
ُمنَا ٍد منَ الس َماء أَن قد صدق فَأَفرشُوهُ منَ الجَنة َوأَلبسُوهُ منَ الجَنة َوافت َ ُحوا
س ُح لَهُ في قَبره
لَهُ بَابًا إلَى الجَنة " قَالَ« :فَيَأتيه من َروحهَا َوطيبهَا َويُف َ
َمد َبصَره» قَالََ " :و َيأتيه رجل حسن ال َوجه حسن الث َياب طيب الريح
ع ُد فَيَقُو ُل لَهَُ :من أَنتَ ،
فَيَقُولُ :أَبشر بالذي يَسُ ُّركَ َهذَا يَو ُمكَ الذي كُنتَ ت ُو َ
ع َملُكَ الصال ُح فَيَقُولَُ :رب أَقم
فَ َوج ُهكَ ال َوجه يَجيء بال َخير فَيَقُولُ :أَنَا َ
الساعَةَ َرب أَقم الساعَةَ حَتى أَرج َع إلَى أَهلي َو َمالي " .قَالََ " :وإن العَب َد
الكَاف َر إذَا َكانَ في انق َ
اع منَ الدُّنيَا َوإقبَا ٍل منَ اآلخ َرة نَ َز َل إلَيه منَ الس َماء
ط ٍ
سونَ منهُ َمد ال َبصَر ثُم َيجي ُء َملَكُ
سو ُ
ح فَ َيجل ُ
سو ُد ال ُو ُجوه َم َع ُه ُم ال ُم ُ
َمالئكَةٌ ُ
س ال َخبيثَةُ اخ ُرجي إلَى
س عن َد َرأسه فَيَقُولُ :أ َيتُهَا النف ُ
ال َموت حَتى يَجل َ
ق في جسده فينتزعها َك َما ينتزع السفود من
س َخطٍ منَ َّللا " قَالَ " :فَتُفَر ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الصُّوف المبلول فيَأ ُخذُ َها فإذَا أ َخذَ َها لَم يَ َدعُو َها في يَده َ
طرفة عَي ٍن حَتى
علَى َوجه
يَجعَلُو َها في تلكَ ال ُمسُوح َويخرج منهَا َكأَنتَن ريح جيفَ ٍة ُوجدَت َ
أل منَ ال َمالئكَة إال قَالُواَ :ما
األَرض فَ َيص َعدُونَ بهَا فَال َي ُم ُّرونَ بهَا َ
علَى َم ٍ
سمى
الن بأَقبَح أَس َمائه التي كَانَ يُ َ
َهذَا الروح ال َخبيث ،فَيَقُولُونَ  :فالن بن فُ ٍ
بهَا في الدُّنيَا  ،حَتى يَنتَهي بهَا إلَى الس َماء ال ُّدنيَا فَيُستَفت َ ُح لَهُ فَال يُفت َ ُح لَهُ
اب الس َماء َوال
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم { ال تُفَت ُح لَ ُهم أَب َو ُ
" ثُم قَ َرأ َ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا عَز َوجَل :اكتُبُوا
يَد ُخلُونَ الجَنةَ حَتى يَل َج ال َج َم ُل في سم الخياط } فَيَقُو ُل ُ
سفلى فتطرح روحه طرحا ثُم قَ َرأََ { :و َمن
كتَا َبهُ في سجين في األَرض ال ُّ

239

يُشرك باّلِل فَ َكأَن َما َخر منَ الس َماء فَتَخ َ
طفُ ُه الطي ُر أَو تَهوي به الريح في
سانه فَ َيقُوالن لَهُ:
سده َو َيأتيه َملَكَان فَ ُيجل َ
َمكَان سحيق} فَت ُ َعا ُد ُرو ُحهُ في َج َ
َمن َربُّكَ  ،فَيَقُولَُ :هاه َهاه ال أَدري فَيَقُوالن لَهَُ :ما دينُكَ  ،فَيَقُولَُ :هاه َهاه ال
أَدري ،فَيَقُوالن لَهَُ :ما َهذَا الر ُج ُل الذي بُع َ
ث فيكُم ،فَيَقُولَُ :هاه َهاه ال أَدري
فَيُنَادي ُمنَا ٍد منَ الس َماء أَن كذب عَبدي فأفرشوا لَهُ منَ النار َوافت َ ُحوا لَهُ
ف فيه
ق َ
س ُمو ُمهَا َويُضَي ُ
بَابًا إلَى النار فَيَأتيه ح َُّر َها َو َ
علَيه قَب ُرهُ حَتى تَختَل َ
أَضالعُهُ َو َيأتيه َر ُج ٌل قَبي ُح ال َوجه قَبي ُح الث َياب ُمنت ُن الريح فَ َيقُو ُل أَبشر
ع ُد فَيَقُولَُ :من أَنتَ  ،فَ َوج ُهكَ ال َوجهُ
بالذي يسوؤك َهذَا يَو ُمكَ الذي كُنتَ ت ُو َ
ع َملُكَ ال َخب ُ
يث فَيَقُولَُ :رب ال ت ُقم الساعَةَ َ ،وفي
يَجي ُء بالشر فَيَقُولُ :أَنَا َ
علَيه كُ ُّل
ر َوايَة نَحوه َو َزاد فيه :إذَا َخ َر َج ُرو ُحهُ ( يعني المؤمن ) صَلى َ
اب الس َماء
َملَكٍ بَينَ الس َماء َواألَرض َوكُ ُّل َملَكٍ في الس َماء َوفُتحَت لَهُ أَب َو ُ
َّللا أَن ُيع َر َج ب ُروحه من ق َبلهم  ،وزاد :
س من أَهل َبا ٍ
لَي َ
ب إال َوهُم َيدعُونَ َ
َوت ُن َزعُ نَفسُهُ (يَعني الكَاف َر) َم َع العُ ُروق فَيَلعَنُهُ كُ ُّل َملَكٍ بَينَ الس َماء َواألَرض
ب إال َوهُم يَدعُونَ
َوكُ ُّل َملَكٍ في الس َماء َوت ُغلَ ُ
ق أَب َو ُ
س من أَهل بَا ٍ
اب الس َماء لَي َ
َّللا أَن ال يُعر َج ُرو َحهُ من قبلهم [ قال الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين
َ
 ،ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في الترغيب  ،وفي كتابه أحكام الجنائز
 ،وقال" :صححه ابن القيم في إعالم الموقعين"اهـ ]
أخرج أحمد عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ
[صححه األلباني في صحيح الجامع  ،وصححه محققوا المسند ]
َّللا عَنهُ أَن َرسُو َل َّللا صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ َرض َ
ي ُ
سل َم قَالَ :إن ال َعب َد إذَا ُوض َع في قَبره َوت َ َولى عَنهُ أَصحَا ُبهَُ ،وإنهُ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ع نعَالهم ،أَتَاهُ َملَكَان فَيُقعدَانه ،فَيَقُوالَنَ :ما كُنتَ تَقُو ُل في َهذاَ
َ
لَيَس َم ُع قر َ
سل َم ،فَأَما ال ُمؤمنُ ،فَيَقُولُ :أَش َه ُد أَنهُ عَب ُد َّللا
هللا َ
علَيه َو َ
الر ُجل ل ُمحَم ٍد صَلى ُ
َ
َّللا به َمقعَدًا منَ
َو َرسُولُهُ ،فَيُقَا ُل لَهُ :انظُر إلَى َمقعَدكَ منَ النار قَد أب َدلَكَ ُ
ق َوالكَاف ُر فَيُقَا ُل لَهَُ :ما كُنتَ تَقُو ُل في
الجَنة ،فَيَ َراهُ َما جَميعًاَ ،وأَما ال ُمنَاف ُ
اس ،فَ ُيقَالُ :الَ د ََريتَ َوالَ
َهذَا الر ُجل ،فَ َيقُولُ :الَ أَدري كُنتُ أَقُو ُل َما َيقُو ُل الن ُ
ب ب َم َ
ق من حَدي ٍد ضَربَةً ،فَيَصي ُح صَيحَةً يَس َمعُهَا َمن يَليه
طار َ
تَلَيتَ َ ،ويُض َر ُ
َ
غي َر الثقَلَين
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذَا قُب َر ال َميتُ أَتَاهُ َملَكَان أَس َودَان أَز َرقَان يُقَا ُل ألَحَده َما ال ُمن َك ُر،
َواآل َخ ُر النكي ُر ،فَ َيقُوالنَ :ما كُنتَ تَقُو ُل في َهذَا الر ُجل ،فَ َيقُولَُ :ما كَانَ َيقُو ُل
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ه َُو عَب ُد هللا َو َرسُولُهُ ،أَش َه ُد أَن ال إلَ َه إال هللا َوأَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ َو َرسُولُ ُه،
سب ُعونَ ذ َراعًا في
س ُح لَهُ في قَبره َ
فَ َيقُوالن :قَد كُنا نَعلَ ُم أَنكَ تَقُو ُل َهذَا ،ثُم ُيف َ
سبعينَ ثُم يُنَو ُر لَهُ فيه ،ثُم يُقَا ُل لَهُ :نَم فَيَقُولُ :أَرج ُع إلَى أَهلي فَأُخب ُرهُم
َ
َب أَهله إلَيه حَتى يَبعَثَهُ
فَيَقُوالن :نَم َكنَو َمة العَ ُروس الذي ال يُوقظُهُ إال أ َح ُّ
اس يَقُولُونَ قوال
هللا من َمضجَعه ذَلكَ َ ،وإن كَانَ ُمنَافقًا ،قَالََ :
سمعتُ الن َ
فَقُلتُ مثلَهُ ،ال أَدري فَيَقُوالن قَد كُنا نَعلَ ُم أَنكَ تَقُو ُل ذَلكَ فَيُقَا ُل لألَرض:
ف أَضالعُهُ فَال َي َزا ُل فيهَا ُم َعذ ًبا حَتى َيب َعثَهُ
علَيه ،فَتَلتَئ ُم َ
التَئمي َ
علَيه ،فَتَختَل ُ
هللا من َمضجَعه ذَلكَ [ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسنه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج الطبراني في األوسط وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن الميت إذا وضع في قبره إنه
يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصالة عند
رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات
من الصدقة والصالة والمعروف واإلحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى
من قبل رأسه فتقول الصالة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام
ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من
قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف واإلحسان إلى الناس
ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب
فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول
دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا
الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد
أشهد أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند هللا
فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء هللا ثم
يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد هللا لك فيها
فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك
وما أعد هللا لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره
سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد كما بدأ منه فتجعل نسمته في
النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة فذلك قوله يثبت هللا الذين
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة  ،وإن الكافر إذا أتي من
قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه فال يوجد شيء ثم أتي عن
شماله فال يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فال يوجد شيء فيقال له اجلس
فيجلس مرعوبا خائفا فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول
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فيه وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل وال يهتدي السمه فيقال له محمد
فيقول ال أدري سمعت الناس قالوا قوال فقلت كما قال الناس فيقال له على
ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء هللا ثم يفتح له باب من أبواب
النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد هللا لك فيها فيزداد حسرة
وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد
هللا لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف
فيه أضالعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال هللا فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى [ قال الهيثمي  :إسناده حسن ،وحسنه األلباني
في الترغيب ]
اس رضي هللا عنهما قال َ :مر رسول
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
علَى قَب َرين ،فَقَالَ :إن ُه َما لَيُعَذبَانَ ،و َما يُعَذبَان في
هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ير ،ثُم قَالََ :بلَى أَما أ َ َح ُدهُ َما فَكَانَ يمشي بالنمي َمةَ ،وأَما اآلخر فَكَانَ ال
كَب ٍ
ب فشقه اثنَتَين ،فغرس على هذا واحدًا
يَستَت ُر من بَوله ثُم دعا بعسيب َرط ٍ
سا
ف عَن ُه َما َما لَم يَيبَ َ
وعلى هذا واحدًا ثُم قَالَ :لَعَلهُ يُ َخف ُ
وب رضي هللا عنه قال َ :خ َر َج َرسُو ُل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي أَيُّ َ
صلى هللا عليه وسلم بَع َد َما َ
ب
س فَ َ
سم َع صَوت ًا ،فَقَالَ :يَ ُهو ُد تُعَذ ُ
غ َربَت الشم ُ
في قُ ُبور َها
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه قَا َل حدثني َزي ُد ب ُن ثَابتٍ،
أخرج مسلم عَن أَبي َ
علَى بَغلَ ٍة لَهُ
سل َم في حَائطٍ لبَني النجارَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :بَينَ َما النب ُّ
ي صَلى ُ
سةٌ أَو أَربَعَةٌ،
َونَح ُن َمعَهُ ،إذ حَادَت به فَكَادَت ت ُلقيهَ ،وإذَا أَقبُ ٌر ستةٌ أَو َخم َ
َاب َهذه األَقبُر ،فَقَا َل َر ُجلٌ :أَنَا ،قَالَ :فَ َمتَى َماتَ َهؤُالء،
ف أَصح َ
فَقَالََ :من يَعر ُ
قَالََ :مات ُوا في اإلش َراك ،فَقَا َل :إن َهذه األُمةَ ت ُبتَلَى في قُ ُبور َها ،فَلَوال أَن ال
عذَاب القَبر الذي أَس َم ُع منهُ ثُم أَقبَ َل
هللا أَن يُسمعَكُم من َ
تَدَافَنُوا ،لَ َدعَوتُ َ
عذَاب
عذَاب النار قَالُوا :نَعُوذُ باهلل من َ
علَينَا ب َوجهه ،فَقَالَ :تَعَوذُوا باهلل من َ
َ
َ
عذَاب القَبر،
عذَاب القَبر قَالُوا :نَعُوذُ باهلل من َ
النار ،فقَالَ :تَعَوذُوا باهلل من َ
ظه ََر منهَا َو َما بَ َ
قَالَ :تَعَوذُوا باهلل منَ الفتَنَ ،ما َ
طنَ قَالُوا :نَعُوذُ باهلل منَ
طنَ  ،قَالَ :ت َ َعوذُوا باهلل من فتنَة الدجال قَالُوا :نَ ُعوذُ
ظه ََر منهَا َو َما َب َ
الفت َن َما َ
باهلل من فتنَة الدجال
سل َم ،قَالَ :لَوال
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا أَن النبي صَلى ُ
عذَاب القَبر
هللا أَن يُسمعَكُم من َ
أَن ال تَدَافَنُوا لَ َد َ
عوتُ َ
ص َردٍ ،قال
أخرج النسائي و الترمذي عن عبد هللا بن دينار :أن سُلَي َمانَ ب ُن ُ
ل َخالد بن عُرفُ َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َيقُولَُ :من
سمعتَ َر ُ
طةَ  :أ َ َما َ
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قَتَلَ ُه بَطنُ ُه لَم يُعَذب في قَبره ،فَقَا َل خالد  :نَ َعم [ قال الترمذي :حسن
غريب، ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن ابن عَمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم َ :ما من ُمسل ٍم يَ ُموتُ يَو َم ال ُج ُمعَة ،أَو لَيلَةَ ال ُج ُمعَة إال َوقَاهُ
هللا فتنَةَ القَبر[ قال الترمذي :غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]

باب :النفخ في الصور
أخرج الترمذي عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صاحب القرن القرنَ ،وحنى جبهتهُ وأصغى
كيف أنع َم وقد التق َم
ُ
عليه وسلمَ :
سمعهُ ،ينتظر أن يؤمر فينف ُخ ،فكأنَ ذلك ثق َل على أصحابه ،فقالوا :وكيف
نفع ُل يا رسو َل هللا أو نقو ُل ،قال :قولوا :حسبنا هللا ونعم الوكيلُ ،على هللا
توكلنا [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
ي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالَ :ما الصو ُر ،قالَ:
قال :جاء أعراب ٌّ
قر ٌن ينف ُخ فيه [ قال الترمذي :حديث حسن وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ما بين النفختين أربعونَ  ،قيل أربعونَ يو ًما ،قال أبو
هريرةَ :أبيتُ  ،قالُوا :أربعونَ
شهرا ،قالَ :أبيتُ  ،قالوا :أربعونَ سنةً ،قال:
ً
أبيتُ  ،ثم ينز ُل من السماء ما ٌء فينبتونَ كما ينبتُ البقلُ ،وليس من اإلنسان
ق يوم
شيء إال يبلى إال عظ ٌم واح ٌد وهو
ركب الخل ُ
عجب الذنب ،منه يُ ُ
ُ
القيامة

باب :البعث والحشر
أخرج مسلم عن ثَوبَانَ رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ قَائ ًما عن َد َرسُول هللا صَلى
علَيكَ َيا ُمحَم ُد
سل َم فَجَا َء حب ٌر من أَح َبار ال َي ُهود فَقَالَ :السال ُم َ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
فَ َدفعتُهُ دَفعَة كَا َد يُص َرعُ منهَا فقَالَ :ل َم تَدفعُني ،فقُلتُ  :أال تَقُو ُل يَا َرسُو َل
سماهُ به أَهلُهُ فَقَا َل َرسُو ُل هللا
ي :إن َما نَدعُوهُ باسمه الذي َ
هللا ،فَقَا َل اليَ ُهود ُّ
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سماني به أَهلي  ،فَقَا َل
هللا َ
سل َم :إن اسمي ُمحَم ٌد الذي َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم :أ َ َينفَ ُعكَ
هللا َ
علَيه َو َ
ي :جئتُ أَسأَلُكَ  ،فَقَا َل لَهُ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
ال َي ُهود ُّ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
شَي ٌء إن حَدثت ُكَ  ،قَالَ :أَس َم ُع بأُذُنَي ،فَنَكَتَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ض
اس يَو َم تُبَد ُل األَر ُ
بعُو ٍد َمعَهُ ،فَقَالََ :
ي :أَينَ يَكُو ُن الن ُ
سل فَقَا َل اليَ ُهود ُّ
َ
سل َم :هُم في
هللا َ
علَيه َو َ
اواتُ  ،فَقَا َل َر ُ
غي َر األ َرض َوالس َم َ
سو ُل هللا صَلى ُ
ال ُّ
ظل َمة دُونَ الجسر قَالَ :فَ َمن أَو ُل الناس إج َ
َازةً ،قَالَ :فُقَ َرا ُء ال ُمهَاجرينَ قَا َل
ي :فَ َما ت ُحفَت ُ ُهم حينَ َيد ُخلُونَ الجَنةَ ،قَالَ :ز َيا َدةُ َكبد النُّون  ،قَالَ :فَ َما
ال َي ُهود ُّ
علَى إثر َها ،قَالَ :يُن َح ُر لَ ُهم ثَو ُر الجَنة الذي كَانَ يَأكُ ُل من أَط َرافهَا
غذَا ُؤهُم َ
صدَقتَ
قَالَ :فَ َما ش ََرابُ ُهم َ
سبيال قَالََ :
سل َ
سمى َ
علَيه ،قَالَ :من عَي ٍن فيهَا ت ُ َ
ي أَو َر ُج ٌل
قَالََ :وجئتُ أ َسأَلُكَ عَن شَيءٍ ال يَعلَ ُمهُ أ َ َح ٌد من أَهل األَرض إال نَب ٌّ
أَو َر ُجالن قَالَ :يَنفَعُكَ إن حَدثت ُكَ  ،قَالَ :أَس َم ُع بأُذُنَي قَالَ :جئتُ أَسأَلُكَ عَن
ي
ال َولَد ،قَالََ :ما ُء الر ُجل أَب َي ُ
ضَ ،و َما ُء ال َمرأ َة أَصفَ ُر ،فَإذَا اجت َ َم َعا ،فَ َعال َمن ُّ
ي ال َمرأَة َمني الر ُجل ،آنَثَا
الر ُجل َمني ال َمرأَة ،أَذ َك َرا بإذن هللاَ ،وإذَا عَال َمن ُّ
ب فَقَا َل
ي :لَقَد َ
ف فَذَ َه َ
ي ،ثُم انص ََر َ
صدَقتَ َ ،وإنكَ لَنَب ٌّ
بإذن هللا قَا َل اليَ ُهود ُّ
سأَلَني عَنهَُ ،و َما
هللا َ
سأَلَني َهذَا عَن الذي َ
سل َم :لَقَد َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا به
لي عل ٌم بشَيءٍ منهُ ،حَتى أَتَان َ
ي ُ
أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن كعب بن مالكٍ رضي هللا عنه قال:
ق في
س َمةُ المؤمن طي ٌر تعل َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إنما نَ َ
شجرة الجنة حتى يرجعهُ هللا تعالى في جسده يوم يبعثهُ [ صححه األلباني
في المشكاة وصحيح الجامع  ،وصححه محققوا المسند على شرط الشيخين
]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سع ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
الناس يو َم القيامة على أرض بيضاء
هللا صلى هللا عليه وسلم :يحش ُر
ُ
عفراء كقرصة النقي ،ليس فيها علم ألح ٍد
عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
ٍ
الناس يوم القيامة عراةً غرالً ،أو ُل ما يُكسى
صلى هللا عليه وسلم :يُحشر
ُ
إبراهي ُم الخلي ُل ثم قرأ { َيو َم نَطوي الس َماء َك َ
طي السجل للكُت ُب َك َما َبدَأنَا أَو َل
علَينَا إنا كُنا فَاعلينَ}
ق نُّعي ُدهُ َوعدا ً َ
َخل ٍ
وفي رواية للنسائي والترمذي :ت ُحشرونَ حفاةً عراةً غُرالً ،فقالت امرأةٌ:
بعض ،قال :يا فالنة {لكُل امر ٍئ من ُهم يَو َمئ ٍذ شَأ ٌن
أيبص ُر بعضنا عورة
ٍ
يُغنيه}

244

َّللا عَنهَا قَالَت :قَا َل َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
ش ُرونَ ُحفَاةً ع َُراةً غُرال قَالَت عَائشَةُ :فَقُلتُ َ :يا
سل َم :ت ُح َ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سا ُء يَنظُ ُر بَع ُ
ش ُّد من
ض ،فَقَالَ :األَم ُر أ َ َ
ض ُهم إلَى بَع ٍ
َرسُو َل َّللا ،الرجَا ُل َوالن َ
أَن يُهم ُهم ذَاك
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه أن رجالً قال :يا رسو َل هللا،
علَى ُو ُجوههم إلَى َجهَن َم أُولَئكَ ش ٌَّر مكَانا ً
ش ُرونَ َ
قال هللا تعالى{ :الذينَ يُح َ
َوأ َ َ
سبيالً} أيحشر الكاف ُر على وجهه ،قال :أليس الذي أمشا ُه على
ض ُّل َ
الرجلين في الدنيا ،قاد ٌر على أن يمشيهُ على وجهه يو َم القيامة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
الناس يو َم القيامة حتى يذهب في األرض
ق
صلى هللا عليه وسلم :يعر ُ
ُ
عرقهم سبعينَ ذراعًا ،فإنهُ يلج ُم ُهم حتى يبلغ آذان ُهم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا
اس ل َرب العَالَمينَ} فقال :يقو ُم أحدُهم في
عليه وسلم قال  { :يَو َم يَقُو ُم الن ُ
رشحه إلى أنصاف أذنيه
أخرج مسلم عن المقداد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
الشمس يو َم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مي ٍل،
وسلم :تدنى
ُ
قا َل سلي ُم ب ُن عامر :فوهللا ما أدري ما يعني بالميل ،أمسافة األرض أو
الناس على قدر أعمالهم في العرق،
الميل الذي تكح ُل به العينَ  ،قال :فيكو ُن
ُ
فمنهم من يكون ُ ،إلى كعبيه ،ومنهم من يكو ُن إلى ركبتيه ،ومنهم من
يكو ُن إلى حقويه ،ومنهم من يلج ُمه العرق إلجا ًما ،وأشار صلى هللا عليه
وسلم بيده إلى فيه
أخرج أبو يعلى وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
الناس لرب العالمينَ مقدا ُر نصف يوم
هللا صلى هللا عليه وسلم :يو َم يقو ُم
ُ
ألف سنةٍ ،فيهو ُن ذلك على المؤمن ،كتدلي الشمس للغروب
من خمسينَ َ
تغرب [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
إلى أن
َ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ُ
يبعث ك ُّل عب ٍد على ما ماتَ عليه
وسلم:
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علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج أَحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه أَن َر ُ
َوسلم قَا َل يُقتَص للخلق بَعضهم من بعض حَتى للجماء من القرناء َوحَتى
للذرة من الذرة [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم ليختصمن كل شَيء يَوم القيَا َمة حَتى الشاتان في َما انتطحتا [
َ
حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد عَن عبد هللا بن أنيس َرضي هللا عَنهُ أَنه سمع النبي صلى هللا
علَيه َوسلم َيقُول يحشر هللا العباد َيوم الق َيا َمة أَو قَا َل الناس ع َُراة غرال
َ
س َمعَهم شَيء ثم يناديهم بصَوت يسمعهُ من
بهما قَا َل قُلنَا َو َما بهما قَا َل لَي َ
بعد َك َما يسمعهُ من قرب أَنا الديان أَنا الملك ال يَنبَغي ألحد من أهل النار أَن
يدخل النار َوله عند أحد من أهل الجنة حق حَتى أقصه منهُ َوال يَنبَغي ألحد
من أهل الجنة أَن يدخل الجنة وألحد من أهل النار عنده حق حَتى أقصه
سنَات
َيف وإننا نأتي ع َُراة غرال بهما قَا َل ال َح َ
منهُ حَتى اللط َمة قَا َل قُلنَا ك َ
والسيئات [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
علَيه
أخرج أحمد عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
ساب
َوسلم قَا َل إن هللا َو َ
عدَني أَن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغَير ح َ
فَقَا َل يزيد بن األ َخنَس َوهللا َما أُولَئكَ في أمتك إال كالذباب األصهب في
عدَني سبعين ألفا َم َع كل
علَيه َوسلم قد َو َ
سول هللا صلى هللا َ
الذُّ َباب فَقَا َل َر ُ
سعَة حوضك يَا نَبي هللا قَا َل
ألف سبعين ألفا َو َزادَني ثَالث حثيات قَا َل فَ َما َ
عمان وأوسع وأوسع يُشير بيَده قَا َل فيه مثعبان من ذهب
َك َما بَين عدن إلَى َ
َوفضة قَا َل فماء حوضك يَا نَبي هللا قَا َل أَشد بَيَاضًا من اللبن َوأحلى من
سل َوأطيب َرائحَة من المسك من شرب منهُ شربة لم يظمأ بعد َها أبدا
العَ َ
َولم يسود َوجهه [ صححه األلباني في الترغيب ]
علَيه َوسلم قَا َل
أخرج الحاكم عَن سل َمان َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
ض ُع الم َ
 :يُو َ
ض لَ َوسعَت،
اواتُ َواأل َر ُ
يزا ُن يَو َم القيَا َمة فَلَو ُوزنَ فيه الس َم َ
ُ
َ
َّللا تَعَالَى :ل َمن شئتُ من
فَتَقُو ُل ال َمالئكَة :يَا َرب ل َمن يَز ُن َهذَا ،فيَقُو ُل ُ
ض ُع الص َراطُ
عبَدنَاكَ حَق عبَادَتكَ َ ،ويُو َ
َخلقي ،فَتَقُو ُل ال َمالئكَةُ :سُبحَانَكَ َما َ
علَى َهذَا ،فَ َيقُولَُ :من شئتَ من
سى فَتَقُو ُل ال َمالئكَةَُ :من ت ُجي ُز َ
مث َل حَد ال ُمو َ
عبَدنَاكَ حَق عبَادَتكَ [ قال الحاكم :صحيح على
َخلقي ،فَيَقُولُ :سُبحَانَكَ َما َ
شرط مسلم ،ووافقه الذهبي ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]

246

أخرج الطبراني والبزار عَن عبد الرح َمن بن أبي عقيل َرضي هللا عَنهُ قَا َل
ان َ
علَيه َوسلم فأتيناه فأنخنا بال َباب
سول هللا صلى هللا َ
طلَقت في َوفد إلَى َر ُ
علَيه فَ َما خرجنَا حَتى َما كَانَ في
َو َما في الناس أبغض إلَينَا من رجل نلج َ
سأَلت
الناس أحب إلَينَا من رجل دخل َ
علَيه فَقَا َل قَائل منا يَا َرسُول هللا أَال َ
سلَي َمان قَا َل فَضَحك ثم قَا َل فَلَ َعل لصاحبكم عند هللا أفضل
َربك ملكا كملك ُ
من ملك سُلَي َمان إن هللا لم يبعَث نَبيا إال أع َ
طاهُ دَع َوة من ُهم من اتخذها دنيا
فأعطيها َومن ُهم من َدعَا بهَا على قومه إذ عصوه فأهلكوا بهَا فَإن هللا
أَع َ
شفَاعَة ألمتي يَوم القيَا َمة [ جوده
طاني دَع َوة فاختبأتها عند َربي َ
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من كانت عندهُ مظلمة ألخيه من عرضه أو شي ٌء منه فليتحلله
منهُ اليوم قب َل أن ال يكونَ دينا ٌر وال دره ٌم ،إن كان لهُ عم ٌل صال ٌح أخذ منه
بقدر مظلمته ،وإن لم يكُن لهُ حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
المفلس فينا من ال درهم لهُ وال
المفلس ،قالوا:
عليه وسلم :أتدرون من
ُ
ُ
وصيام وزكا ٍة ،ويأتي
المفلس من يأتي يوم القيامة بصالة
متاعَ ،قالَ :إن
ٍ
َ
وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا،
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناتُهُ قبل أن يقضي
ح في النار
ما عليه ،أخذ من خطاياهُم فطُرحَت عليه ،ثم يطر ُ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ،حتى يقا َد للشاة الجلحاء
من الشاة القرناء
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أنها كانت ال تسم ُع شيئ ًا
ال تعرفهُ إال راجعت فيه حتى تعرفهُ ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
ي كتَابَهُ
ب ،فقلتُ :
من نُوقش الحساَب عذ َ
َ
أليس يقو ُل هللا{ :فَأَما َمن أُوت َ
ب إلَى أَهله َمس ُروراً} فقال:
بح َ
ف يُحَا َ
بيَمينه فَ َ
سابا ً يَسيرا ً َويَنقَل ُ
س ُ
سو َ
يحاسب يو َم القيامة إال هلكَ ،وفي رواية:
وليس أح ٌد
العرض
إنما ذلك
ُ
ُ
َ
ب
يناقش
وليس أح ٌد
الحساب يوم القيامة إال عُذ َ
َ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أو ُل ما يُقضى بين الناس في الدماء
وفي رواية للنسائي  :أول ما يحاسب عليه العبد الصالة  ،وأول ما يقضى
بين الناس في الدماء [ قال األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره ]
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أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تزو ُل قدما ابن آد َم يو َم القيامة من عند ربه حتى ُيسأ َل
خمس؛ عن عمره فيما أفناهُ وعن شبابه فيما أبالهُ وعن ماله من أين
عن
ٍ
ع َم َل فيما عَل َم [حسنه األلباني في صحيح
اكتسبه وفيم أنفقه وماذا َ
الترمذي]
أخرج الترمذي عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:
عن عمره فيم أفناه  ،وعن علمه ماذا عمل به  ،وعن ماله من أين اكتسبه
وفيم أنفقه  ،وعن جسمه فيم أباله [قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَالُوا يَا َرسُول هللا َهل نرى َربنَا
َيوم الق َيا َمة فَقَا َل َهل تضَارونَ في ُرؤ َية الشمس في الظهيرة لَيست في
سحَابَة
س في َ
َ
سحَابَة قَالُوا ال قَا َل فَهَل تضَارونَ في ُرؤيَة القَ َمر لَيلَة البَدر لَي َ
قَالُوا ال قَا َل فوالذي نَفسي بيَده ال تضَارونَ في ُرؤيَة ربكُم إال َك َما تضَارونَ
في ُرؤيَة أَحده َما فَيلقى العَبد ربه فَيَقُول أَي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك
وأسخر لَك ال َخيل َواإلبل وأذرك ترأس وتربع فَيَقُول بلَى يَا رب فَيَقُول أظننت
أَنك مالقي فَ َيقُول ال فَ َيقُول فَإني أنساك َك َما نسيتني ثم يلقى الثاني فَ َيقُول
أَي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لَك ال َخيل َواإلبل وأذرك ترأس
وتربع فَيَقُول بلَى يَا رب فَيَقُول أظننت أَنك مالقي فَيَقُول ال فَيَقُول إني أنساك
َك َما نسيتني ثم يلقى الثالث فَيَقُول أَي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك
وأسخر لَك ال َخيل َواإلبل وأذرك ترأس وتربع فَيَقُول بلَى يَا رب فَيَقُول أظننت
أَنك مالقي فَ َيقُول أَي رب آ َمنت بك وبكتابك وبرسلك َوصليت َوصمت
وتصدقت ويثني ب َخير َما است َ َ
ع فَيَقُول َه ُهنَا إذا ثم يَقُول اآلن نبعث شَاهدا
طا َ
علَيك فيتفكر في نَفسه من ذَا الذي يشهد عَلي فيختم على فيه َويُقَال لفخذه
َ
َ
انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعَ َمله َوذَلكَ ليعذر من نَفسه َوذَلكَ
علَيه
ال ُمنَافق َوذَلكَ الذي يسخط هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قلنا :يا رسول
هللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال :نعم ،فهل تضارونَ في رؤية الشمس
سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر
صحوا ليس معها
بالظهيرة
ٌ
ً
سحاب ،قالوا :ال يا رسو َل هللا ،قالَ :فما تضارونَ في
صحوا ليس فيها
ٌ
ً
رؤية هللا يوم القيامة إال كما تضارونَ في رؤية أحدهما ،إذا كان يوم
القيامة ،أذن مؤذ ٌن لتتبع ك ُل أم ٍة ما كانت تعبدُ ،فال يبقى أح ٌد كان يعب ُد غير
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ق إال من
هللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطونَ في النار ،حتى إذا لم يب َ
وفاجر ،وغي ُر أهل الكتاب ،فيدعى اليهو ُد فيقا ُل لهم:
بر
ٍ
كان يعب ُد هللا من ٍ
عزيرا ابن هللا ،فيقا ُل كذبتم ،ما اتخذ هللا من
ما كنتم تعبدونَ  ،قالوا :نعبد
ً
صاحب ٍة وال ولدٍ ،فما تبغونَ  ،قالوا :عطشنا يا رب فاسقنا ،فيشا ُر إليهم أال
سراب يحط ُم بعضها بعضًا ،فيتساقطونَ
تردون ،فيحشرونَ إلى النار كأنها
ٌ
في النار ،ثم تدعى النصارى فيقا ُل لهم :ما كنتم تعبدونَ  ،قالوا :كنا نعب ُد
المسي َح ابن هللا ،فيقا ُل لهم :كذبتم ،ما اتخذ هللا من صاحب ٍة وال ولدٍ ،فماذا
تبغونَ  ،فيقولون :عطشنا يا ربنا فاسقنا ،فيشا ُر إليهم أال تردونَ  ،فيحشرونَ
سراب يحط ُم بعضُها بعضًا ،فيتساقطونَ في النار ،حتى إذا
إلى جهنم كأنها
ٌ
وفاجر ،أتاهم هللا في أدنى صور ٍة من
لم يبق إال من كان يعب ُد هللا من بر
ٍ
التي رأوهُ فيها ،قال :فما تنتظرونَ  ،تتبع ك ُل أم ٍة ما كانت تعبدُ ،قالوا :يا
أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحب ُهم ،فيقولُ :أنا
ربنا فارقنا الناس في الدنيا
َ
ربكم ،فيقولونَ  :نعوذُ باهلل منكَ ال نشركُ باهلل شيئ ًا مرتين أو ثالثًا ،حتى
إن بعضه ُم ليكا ُد أن ينقلب ،فيقو ُل هل بينكم وبينهُ آيةٌ فتعرفونهُ بها،
ساق فال يبقى من كان يسج ُد هلل من تلقاء نفسه
فيكشف عن
فيقولون :نعم،
ُ
ٍ
إال أذن هللا له بالسجود ،وال يبقى من كان يسج ُد اتقا ًء وريا ًء إال جعل هللا
ظهر ُه طبقةً واحدةً ،كلما أراد أن يسج َد خر على قفا ُه ،ثم يرفعون رءوسهم،
وقد تحول في صورته التي رأوهُ فيها أول مر ٍة ،فيقولُ :أنا ربكم ،فيقولون:
يضرب الجس ُر على جهن َم ،وتح ُّل الشفاعةُ ويقولونَ  :اللهم
أنتَ ربنا ،ثم
ُ
خطاطيف
سلم سلم قيل :يا رسو َل هللا وما الجس ُر ،قال :دحضٌ مزلة ،فيه
ُ
فيمر
وكالليب وحسكةٌ تكو ُن بنج ٍد فيها شويكةٌ ،يقا ُل لها :السعدانُ،
ُّ
المؤمنونَ كطرف العين ،وكالبرق ،وكالريح وكالطير ،وكأجاويد الخيل
ومكدوس في نار جهن َم ،حتى إذا
ومخدوش مرسلٌ،
فناج مسل ٌم
والركاب،
ٌ
ٌ
ٍ
خلصَ المؤمنون من النار ،فوالذي نفسي بيده ما من أح ٍد منكم بأشد مناشدةً
هلل في استقصاء الحق منَ المؤمنين هلل يو َم القيامة إلخوانه ُم الذين في
النار ،فيقولونَ  :ربنا كانوا يصومونَ معنا ويصلونَ ويحجونَ  ،فيقا ُل لهم:
كثيرا قد أخذت
أخرجوا من عرفتم فتحر ُم صورهم على النار فيخرجونَ خلقًا ً
النا ُر إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه ،ثم يقولونَ  :ربنا ما بقي فيها أح ٌد ممن
خير
أمرتنا به ،فيقولُ :ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال
دينار من ٍ
ٍ
كثيرا ،ثم يقولونَ  :ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن
فأخرجوهُ ،فيخرجونَ خلقًا
ً
خير
أمرتنا ،ثم يقولُ :ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف
دينار من ٍ
ٍ
كثيرا ،ثم يقولونَ  :ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا
فأخرجو ُه ،فيخر ُجون خلقًا
ً
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خير فأخرجوهُ
أحدًا ،ثم يقولُ :ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقا َل ذر ٍة من ٍ
خيرا ،وكان أبو سعي ٍد
فيخرجونَ خلقًا
كثيرا ،ثم يقولونَ  :ربنا لم نذر فيها ً
ً
يقولُ :إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم{ :إن هللا الَ يَظل ُم
سنَةً يُضَاعفهَا َويُؤت من لدُنهُ أَجرا ً عَظيماً} فيقو ُل
مثقَا َل ذَر ٍة َوإن ت َكُ َح َ
ق إال
هللا تعالى :شفعت المالئكةُ ،وشف َع النبيونَ  ،وشف َع المؤمنونَ  ،ولم يب َ
خيرا
أرح ُم الراحمين،
فيقبض قبضةً من النار ،فيخر ُ
ُ
ج منها قو ًما لم يعملُوا ً
نهر في أفواه الجنة ،يقا ُل له نه ُر الحياة،
قط قد عادوا حم ًما ،فيلقيهم في ٍ
ج الحبةُ في حميل السيل ،أال ترونها تكو ُن إلى الحجر
فيخرجون كما تخر ُ
أو إلى الشجر ما يكو ُن إلى الشمس أصيف ٌر وأخيض ٌر ،وما يكو ُن منها إلى
الظل يكو ُن أبيضٌ فقالوا :يا رسو َل هللا كأنك كنت ترعى بالبادية ،قال:
فيخرجونَ كاللؤلؤ في رقابهم الخواتي ُم يعرفهم أه ُل الجنة ،هؤالء عتقاء هللا
خير قدمو ُه ،ثم يقولُ :ادخلوا
الذين أدخلهم الجنة بغير عم ٍل عملو ُه وال ٍ
الجنةَ فما رأيتموهُ فهو لكم ،فيقولونَ  :ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من
أي شيءٍ أفضل
العالمينَ  ،فيقو ُل لكم عندي أفض ُل من هذا فيقولون :يا ربنا َ ُّ
من هذا ،فيقولُ :رضائي ،فال أسخطُ عليكم بعدهُ أبدًا
ق من الشعر وأح ُّد
وفي رواية لمسلم  :قال أبو سعيدٍ :بلغني أن الجسر أد ُ
من السيف
وفي رواية لمسلم عن جابر :قال :فيقولُ :من تنتظرونَ  ،فيقولونَ ننتظ ُر
ربنا ،فيقولُ :أنا ربكم ،فيقولونَ  :حتى ننظر إليك ،فيتجلى لهم يضحكُ ،
نورا ،ثم
ق بهم ويتبعونهُ ،ويعطي كل
إنسان منهم مناف ٌ
فينطل ُ
ق أو مؤم ٌن ً
ٍ
كالليب وحسكٌ تأخذُ من شاء هللا ،ثم يُطفأ نو ُر
يتبعونهُ وعلى جسر جهنم
ُ
المنافقين ،ثم ينجو المؤمنونَ  ،فتنجو أو ُل زمر ٍة وجوههم كالقمر ليلة البدر،
سبعون ألفًا ال يُحاسبونَ  ،ثم الذين يلونهم كأضوء نجم في السماء ،ثم
كذلك ،ثم تح ُّل الشفاعة ويشفعونَ حتى يخر َج من النار من قال :ال إله إال
هللا ،وكان في قلبه من الخير ما يز ُن شعيرة ،فيُجعلون بفناء الجنة ،ويجع ُل
ويذهب
أه ُل الجنة يرشونَ عليه ُم الماء ،حتى ينبت ُوا نباتَ الشيء في السيل،
ُ
حراقهُ ،ثم يسأ ُل حتى ت ُجع َل له الدنيا وعشرةُ أمثالها
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :في النجوى يدنو المؤم ُن من ربه حتى يض َع عليه
أعرف رب ،أعرف رب
كنفهُ ،فيقررهُ بذنوبه تعرف ذنب كذا ،فيقولُ:
ُ
مرتين ،فيقو ُل سترت ُها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليو َم ،ثم ت ُطوى صحيفةُ
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حسابه ،وأما اآلخرون أي الكفا ُر والمنافقونَ  ،فينادى على رءوس الخالئق
هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنةُ هللا على الظالمين
أخرج أحمد والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها :أن رجالً قال :يا رسو َل
هللا :إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني ،وأشتم ُهم
وأضرب ُهم ،فكيف أنا منهم ،فقا َل النبي صلى هللا عليه وسلم  :إذا كانَ يوم
يحسب ما خانوكَ وعصوكَ وكذبوكَ وعقابكَ إياهم ،فإن كان عقابُك
القيامة
ُ
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا ،ال لك وال عليكَ  ،وإن كان عقابك إياهم دون
ذنوبهم ،كان فضالً لك ،وإن كان عقابُك إياهم فوق ذنوبهم ،اقتص لهم منكَ
يهتف ويبكي ،فقال لهُ صلى هللا عليه وسلم :
الفضل ،فتنحى الرج ُل وجعل
ُ
ض ُع ال َم َوازينَ القس َ
{ونَ َ
ط ليَوم القيَا َمة فَال ت ُظلَ ُم
أما تقرأ قول هللا تعالىَ :
س شَيئا ً َوإن كَانَ مثقَا َل حَب ٍة من َخر َد ٍل أَتَينَا بهَا َو َكفَى بنَا حَاسبينَ } ،
نَف ٌ
خيرا من مفارقتهم،
وقال الرجل :يا رسول هللا ،ما أجد لي ولهؤالء شيئ ًا ً
أشهدك أنهم كلهم أحرار [ قال الترمذي :حديث غريب  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كنا عند النبي صلى هللا عليه
وسلم فضحك فقال :هل تدرون مما أضحك ،قالوا :هللا ورسوله أعلم قال:
من مخاطبة العبد ربه فيقول :يارب ألم تجرني من الظلم ،قال :يقول :بلى،
قال :فإني ال أجيز اليوم على نفسي إال شاهدًا مني ،فيقولُ :كفى بنفسكَ
اليو َم عليكَ شهيدًا ،والكرام الكاتبينَ شُهودًا ،فيخت ُم على فيه ،ويقولُ:
ق بأعماله ،ثم يخلى بينهُ وبين الكالم ،فيقولُ :بعدًا
ألركانه انطقي ،فتنط ُ
لكن وسحقًا ،فعنكن كنتُ أناض ُل
أخرج البزار عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :الظل ُم ثالثةٌ :فظل ٌم ال يغفرهُ هللا ،وظل ٌم يغفرهُ هللا ،وظل ٌم ال يتركهُ هللا،
فأما الظل ُم الذي ال يغفرهُ هللا ،فالشركُ  ،إن الشركَ لظل ٌم عظي ٌم ،وأما الظل ُم
الذي يغفرهُ هللا ،فظل ُم العباد ألنفسهم فيما بينهم وبين ربهم،وأما الظل ُم الذي
بعض
ال يتركُهُ هللا :فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدينَ لبعضهم من
ٍ
[حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :أو ُل خصمين يوم القيامة جاران [ حسنه الهيثمي ،وحسنه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
آخر أهلَّ النار خرو ًجا
آخر أهل الجنة دخوالً الجنةَ ،و َ
وسلم :إني ألعل ُم َ
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صغار ذنوبه وارفعُوا
منها ،رج ٌل يؤتى به يو َم القيامة فيقالُ :اعرضُوا عليه
َ
فيعرض عليه صغارها ،فيقا ُل له :عملتَ يوم كذا وكذا ،كذا
عنه كبارها،
ُ
ينكر،
وكذا ،وعملتَ يوم كذا وكذا ،كذا وكذا ،فيقولُ :نعم ،ال يستطي ُع أن
َ
ق من كبار ذنوبه أن تعرضَ عليه ،فيقا ُل لهُ :فإن لك مكان كل
وهو مشف ٌ
ً
سيئ ٍة حسنة ،فيقولُ :رب قد عملتُ أشيا َء ال أراها هاهنا ،قال :فلقد رأيتُ
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ضحكَ حتى بدت نواجذُهُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قا َل رجلٌ :يا رسو َل
هللا أنؤاخذُ بما عملنا في الجاهلية ،قال :من أحسنَ في اإلسالم لم يؤاخذ
بما عمل في الجاهلية ،ومن أساء في اإلسالم أخذ باألول واآلخر
هللا
أخرج مسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قال :قال َر ُ
سول هللا صَلى ُ
سنَةً أُطع َم بهَا طُع َمةً منَ الدُّنيَاَ ،وأَما
َ
سل َم إن الكَاف َر إذَا عَم َل َح َ
علَيه َو َ
علَى
سنَاته في اآلخ َرة َو ُيعق ُبهُ رزقًا في الدُّن َيا َ
هللا َيدخ ُر لَهُ َح َ
ال ُمؤمنُ ،فَإن َ
َ
طاعَته
سنَةً ،يُع َ
طى بهَا في الدُّنيَا َويُج َزى بهَا
وفي رواية  :إن هللاَ ال يَظل ُم ُمؤمنًا َح َ
سنَات َما عَم َل بهَا ّلِل في الدُّنيَا ،حَتى إذَا
في اآلخ َرةَ ،وأَما الكَاف ُر فَيُطعَ ُم ب َح َ
سنَةٌ يُج َزى بهَا
أَفضَى إلَى اآلخ َرة ،لَم تَكُن لَهُ َح َ

باب :الحوض
سول
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ثَو َبان َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم حَوضي َما بَين عدن إلَى عمان البلقاء َما ُؤهُ أَشد
هللا صلى هللا َ
سل َوأ َ َوانيه عدد النُّ ُجوم من شرب منهُ شربة
بَيَاضًا من اللبن َوأحلى من العَ َ
ُ
علَيه فقَ َراء ال ُمهَاجرين الشعث
لم يظمأ بعد َها أبدا َوأول الناس ورودا َ
رؤوسا الدنس ثيابًا الذين ال ينك ُحونَ ال ُمنَع َمات َوال تفتح لَ ُهم السدد [ صححه
الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قلتُ  :يا رسو َل هللا ما آنيةُ
الحوض ،قالَ :والذي نفسي بيده آلنيتُهُ أكث ُر من عدد نجوم السماء
شرب منها لم يظمأ
وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية ،آنيةُ الجنة من
َ
شرب منهُ لم يظمأ،
يشخب فيه ميزابان من الجنة ،من
آخ ُر ما عليه ،
َ
ُ
َ
عر ُ
عمانَ إلى أيلة ،وماؤ ُه أش ُّد بياضًا من اللبن
ضهُ مث ُل طوله ،ما بين َ
وأحلى من العسل
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أخرج البخاري و مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ما بينَ ناحيتي حوضي كما بين صنعا َء والمدينة
وفي رواية لمسلم :ما بين المدينة وعمانَ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كما بين أيلةَ وصنعا َء اليمن
ق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء
وفي رواية لمسلم :ترى فيه أباري َ
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :حوضي مسيرةُ
شهر
ٍ
أخرج الترمذي عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن لك ٍل نبي ٍ حوضًا تردهُ أمتهُ ،وإنهم يتباهون أيهم أكث ُر واردةً،
وإني ألرجو أن أكون أنا أكثرهم واردةً [ قال الترمذي :حديث غريب
وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ليردن علي الحوضَ رجالٌ ،حتى إذا رفعوا إلي اختل ُجوا
دوني فألقولن أي رب أصيحابي أصيحابي ،فليقولن لي :إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدك
وفي رواية :فأقولُ :سحقًا لمن بدل بعدي
سو ُل
اس رضي هللا عنهما قَالَ :قَا َم فينَا َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عَب ٍ
سل َم َخطيبًا ب َموع َ
اس إنكُم
هللا َ
علَيه َو َ
ظةٍ ،فَقَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
هللا صَلى ُ
علَينَا
ق نُعي ُدهُ َوعدًا َ
ت ُح َ
ش ُرونَ إلَى هللا ُحفَاةً ع َُراةً غُرالَ { ،ك َما بَدَأنَا أَو َل َخل ٍ
َ
َ
َ
علَيه
سى ،يَو َم القيَا َمة إب َراهي ُم َ
إنا كُنا فاعلينَ } أال َوإن أو َل ال َخالئق يُك َ
سيُجَا ُء برجَا ٍل من أُمتي ،فَيُؤ َخذُ بهم ذَاتَ الش َمال ،فَأَقُولُ:
السال ُم ،أَال َوإنهُ َ
َيا َرب أ َصحَابي ،فَ ُيقَالُ :إنكَ ال تَدري َما أَح َدثُوا َبعدَكَ  ،فَأَقُولَُ ،ك َما قَا َل ال َعب ُد
يب
{وكُنتُ َ
علَيهم شَهيدًا َما دُمتُ فيهم ،فَلَما ت َ َوفيتَني كُنتَ أَنتَ الرق َ
الصالحَُ :
علَى كُل شَيءٍ شَهيدٌ ،إن تُعَذب ُهم فَإن ُهم عبَادُكَ َ ،وإن تَغفر لَ ُهم،
علَيهمَ ،وأَنتَ َ
َ
َ
َ
علَى
فَإنكَ أنتَ العَزي ُز الحَكي ُم} قَالَ :فيُقَا ُل لي :إن ُهم لَم يَ َزالُوا ُمرتَدينَ َ
ارقت َ ُهم  ،وفي رواية :فَيُقَالُ :إنكَ ال تَدري َما أَح َدثُوا بَعدَكَ
أَعقَابهم ُمنذُ فَ َ
أخرج البخاري عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ير ُد علي يوم القيامة رهطٌ من أصحابي فيجلونَ عن الحوض،
فأقولُ :يا رب أصحابي ،فيقولُ :إنهُ ال علم لك بما أحدثُوا بعدك ،إنه ُم ارتدُّوا
على أدبارهم القهقرى
الناس عنهُ كما يذو ُد
وفي رواية لمسلم :ترد علي أمتي الحوضَ وأنا أذو ُد
َ
الرج ُل إبل الرجل عن إبله ،قالوا :يا نبي هللا تعرفنا ،قال :نعم ،لكم سي ًما
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غرا محجلينَ من آثار الوضُوء ولت ُصدن
ليست ألح ٍد غيركم ،تردونَ علي ً
عني طائفةٌ منكم فال يصلُون ،فأقولُ :يا رب هؤالء من أصحابي ،فيجي ُبني
ملكٌ فيقولُ :وهل تدري ما أحدثُوا بعدك
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
هللا
سل َم أَتَى ال َمقبُ َرةَ ،فَقَالَ :السال ُم َ
َو َ
علَيكُم د َ
َار قَو ٍم ُمؤمنينَ َ ،وإنا إن شَا َء ُ
بكُم الحقُونَ َ ،وددتُ أَنا قَد َرأَينَا إخ َوانَنَا قَالُوا :أ َ َولَسنَا إخ َوانَكَ  ،يَا َرسُو َل هللا
ف َمن لَم
ف تَعر ُ
قَالَ :أَنت ُم أَصحَابي َوإخ َوانُنَا الذينَ لَم َيأت ُوا َبع ُد فَقَالُوا :كَي َ
يَأت بَع ُد من أُمتكَ  ،يَا َرسُو َل هللا فَقَالَ :أ َ َرأَيتَ لَو أَن َر ُجال لَهُ َخي ٌل غُ ٌّر ُمحَجلَةٌ
بَينَ َ
ف َخيلَهُ ،قَالُوا :بَلَى يَا َرسُو َل هللا قَالَ:
ظه َري َخي ٍل دُه ٍم بُه ٍم أَال يَعر ُ
علَى الحَوض أَال لَيُذَادَن
فَإن ُهم يَأت ُونَ غُ ًّرا ُمحَجلينَ منَ ال ُوضُوءَ ،وأَنَا فَ َرطُ ُهم َ
رجَا ٌل عَن حَوضي َك َما يُذَا ُد البَعي ُر الضا ُّل أُنَاديهم أَال َهلُم فَيُقَالُ :إن ُهم قَد
سحقًا
سحقًا ُ
َبدلُوا َبعدَكَ فَأَقُو ُل ُ

باب :الصراط
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :سألتُ رسو َل هللا صلى هللا
عليه وسلم أن يشف َع لي يو َم القيامة ،قال :أنا فاع ٌل إن شا َء هللا قلتُ  :فأين
أطلبك ،قال :أو ُل ما تطلبني على الصراط ،قلتُ  :فإن لم ألقك على الصراط،
قال :فاطلبني عند الميزان ،قلتُ  :فإن لم ألقك عند الميزان ،قال :فاطلبني
عند الحوض ،فإني ال أخطي هذه الثالثة مواطن [قال الترمذي  :حسن
غريب  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :الشفاعة
أخرج الطبراني والحاكم عَن عبد هللا بن َمس ُعود َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل يجمع هللا األ َولين واآلخرين لميقات يَوم َمعلُوم
صلى هللا َ
قيَاما أَربَعينَ سنة شاخصة أَبصَارهم ينتظرون فصل القَضَاء قَا َل َوينزل هللا
عز َوجل في ظلل من الغَ َمام من العَرش إلَى الكُرسي ثم يُنَادي ُمنَاد أَيهَا
الناس ألم ترضوا من ربكُم الذي َخلقكُم ورزقكم وأمركم أَن تَعبُدُوهُ َوال
س
ت ُشركُوا به شَيئا أَن يولي كل إن َ
سان منكُم َما كَانُوا يعبدُونَ في الدُّن َيا أَلَي َ
ذَلك عدال من ربكُم قَالُوا بلَى فَين َ
طلق كل قوم إلَى َما كَانُوا يعبدُونَ ويتولون
طلقُونَ ويمثل لَ ُهم أشباه َما كَانُوا يعبدُونَ فَمنهم من ين َ
في الدُّنيَا قَا َل فَيَن َ
طلق
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إلَى الشمس َومن ُهم من ين َ
َارة َوأَشبَاه َما
طلق إلَى القَ َمر واألوثان من الحج َ
سى شَي َ
سى ويمثل لمن
طان عي َ
كَانُوا يعبدُونَ قَا َل ويمثل لمن كَانَ يعبد عي َ
كَانَ يعبد ع َُزي ًرا شَي َ
علَيه َوسلم َوأمته قَا َل
طان ع َُزير َويبقى ُمحَمد صلى هللا َ
فيتمثل الرب تبَارك َوتَعَالَى فيأتيهم فَيَقُول َما لكم ال تنطلقون َك َما انطلق
الناس قَا َل فَيَقُولُونَ إن لنا إلَ ًها َما َرأَينَا ُه فَيَقُول َهل تعرفونه إن َرأَيت ُ ُمو ُه
ي
فَيَقُولُونَ إن بَيننَا َوبَينه عَال َمة إذا رأيناها عرفناها قَا َل فَيَقُول َما ه َ
ساقه فيخر كل من كَانَ
ساقه فَعن َد ذَلك يكشف عَن َ
فَ َيقُولُونَ يكشف عَن َ
س ُجود
ُمشركًا يرائي لظهره َويبقى قوم ظُ ُهورهم كصياصي البَقر يُريدُونَ ال ُّ
سال ُمونَ ثم يَقُول ارفَعُوا
س ُجود وهم َ
فَال يَستَطيعُونَ َوقد كَانُوا يدعونَ إلَى ال ُّ
رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أَع َمالهم فَمنهم من
يعطى نوره مثل ال َجبَل العَظيم يسعَى بَين أَيديهم َومن ُهم من يعطى نوره
أَصغَر من ذَلك َومن ُهم من يعطى مثل النخلَة ب َيده َومن ُهم من يعطى أَصغَر
من ذَلك حَتى يكون آخرهم رجال يعطى نوره على إبهَام قدمه يضيء مرة
ويطفأ مرة فَإذا أَضَاء قدمه قدم َوإذا أطفىء قَا َم قَا َل والرب تبَارك َوتَعَالَى
أمامهم حَتى يمر بهم إلَى النار فَيبقى أَثَره َكحَد السيف قَا َل فَيَقُول مروا
فيمرون على قدر نورهم من ُهم من يمر كطرفة العين َومن ُهم من يمر كالبرق
َومن ُهم من يمر كالسحاب َومن ُهم من يمر كانقضاض الك ََواكب َومن ُهم من
يمر كَالريح َومن ُهم من يمر كشد الفرس َومن ُهم من يمر كشد الرجل حَتى
يمر الذي يعطى نوره على ظهر قَ َد َميه يحبو على َوجهه َويَديه َورجلَيه
تجر يَد َوتعلق يَد وتجر رجل َوتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فَال َ
يزال
علَيهَا فَقَا َل الحَمد هلل الذي أَع َ
طاني َما
َكذَلك حَتى يخلص فَإذا خلص وقف َ
طلق به إلَى َ
لم ُيعط أحدا إذ أنجاني منهَا بعد إذ َرأَيتهَا قَا َل فَين َ
غدير عند َباب
الجنة فيغتسل فَيَعُود إلَيه ريح أهل الجنة وألوانهم فَيرى َما في الجنة من
خلل البَاب فَيَقُول رب أدخلني الجنة فَيَقُول هللا أتسأل الجنة َوقد نجيتك من
النار فَيَقُول رب اجعَل بيني َوبَينهَا حجَابا حَتى ال أسمع حَسيسهَا قَا َل فَيدخل
الجنة َويرى أَو يرفع لَهُ منزل أ َ َمام ذَلك َكأَن َما هُ َو فيه بالنسبَة إلَيه حلم
فَ َيقُول رب أَعطني ذَلك المنزل فَ َيقُول لَ َعلك إن أ َعطيته تسأَل َ
غيره فَ َيقُول ال
َوعزتك ال أسأَل َ
غيره َوأي منزل أحسن منهُ فيعطاه فينزله َويرى أ َ َمام ذَلك
منزال َكأَن َما ه َُو فيه بالنسبَة إلَيه حلم قَا َل رب أَعطني ذَلك المنزل فَيَقُول
هللا تبَارك َوتَعَالَى لَهُ لَعَلك إن أ َعطيته تسأَل َ
غيره فَيَقُول ال َوعزتك َوأي
منزل أحسن منهُ فيعطاه فينزله ثم يسكت فَيَقُول هللا جل ذكره َما لَك ال تسأَل
سأَلتك حَتى استحييتك فَ َيقُول هللا جل ذكره ألم ترض أَن
فَ َيقُول رب قد َ
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عشرة أضعافه فَيَقُول أتهزأ
أُعطيك مثل الدُّنيَا ُمنذُ خلقتها إلَى يَوم أفنيتها َو َ
بي َوأَنت رب العزة قَا َل فَ َيقُول الرب جل ذكره ال َولَكني على ذَلك قَادر فَ َيقُول
ألحقني بالناس فَيَقُول الحق بالناس قَا َل فَين َ
طلق يرمل في الجنة حَتى إذا
ساجدا فَيَقُول لَهُ ارفَع َرأسك َما
دنا من الناس رفع لَهُ قصر من درة فيخر َ
تراءى لي َربي فَيُقَال إن َما ه َُو منزل من منازلك قَا َل
لَك فَيَقُول َرأَيت َربي أَو َ
س ُجود لَهُ فَيُقَال لَهُ َمه فَيَقُول َرأَيت أَنك ملك من
ثم يَأتي رجال فيتهيأ لل ُّ
ال َمالئكَة فَ َيقُول إن َما أَنا َخازن من خزانك َوعبد من عبيدك تَحت َيدي ألف
علَيه قَا َل فَين َ
طلق أ َ َمامه حَتى يفتح لَهُ بَاب القصر قَا َل
قهرمان على َما أَنا َ
َوه َُو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغالفها ومفاتيحها منهَا يستقبله
سب ُعونَ بَابا كل بَاب يُفضي إلَى جَو َه َرة
جَو َه َرة خضراء مبطنة بحَم َراء فيهَا َ
خضراء مبطنة كل جَو َه َرة ت ُفضي إلَى جَو َه َرة على غير لون األ ُخ َرى في
سب ُعونَ
كل جَو َه َرة سرر َوأَز َواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء َ
علَيهَا َ
ساقهَا من َو َراء حللها كَبد َها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض
حلة يرى مخ َ
عَنهَا إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عَما كَانَت قبل ذَلك فَيَقُول لَهَا
َوهللا لقد ازددت في عَيني سبعين ضعفا َوتقول لَهُ َوأَنت لقد ازددت في عَيني
سبعين ضعفا فَيُقَال لَهُ أشرف فيشرف فَيُقَال لَهُ ملكك
مسيرة مائ َة عَام ينفذهُ
َ
َبصرك قَا َل فَقَا َل لَهُ عمر أَال تسمع َما يحدثنا ابن أم عبد َيا كَعب عَن أدنى
أهل الجنة منزال فَكيف أعالهم قَا َل يَا أَمير ال ُمؤمنينَ َما ال عين َرأَت َوال
سمعت فَذكر الحَديث [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وصححه
أذن َ
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :لكل نبي ٍ دعوةٌ قد دعاها ألمته ،وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً
ألمتي يوم القيامة
وفي رواية لمسلم  :أنا أو ُل الناس يشف ُع في الجنة ،وأنا أكث ُر األنبياء تبعًا
يو َم القيامة ،وأنا أو ُل من يقرعُ باب الجنة
أخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي  ،وقال جابر :من لم
يكن من أهل الكبائر فمالهُ وللشفاعة [ قال الترمذي :حديث حسن غريب،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
بعض فيأتونَ
الناس بعضهم إلى
هللا عليه وسلم :إذا كان يوم القيامة ماج
ٍ
ُ
آد َم فيقولونَ  :اشفع لذريتكَ  ،فيقو ُل :لستُ لها ،ولكن عليكُم بإبراهيم ،فإنهُ
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خلي ٌل هلل ،فيأتونَ إبراهيم فيقولُ :لستُ لها ولكن عليكم بموسى ،فإنه كلي ُم
ح هللا
هللا ،فيؤتى موسى فيقولُ :لستُ لها ولكن عليكُم بعيسى ،فإنهُ رو ُ
وكلمتُهُ ،فيؤتى عيسى فيقولُ :لستُ لها ولكن عليكم بمحم ٍد صلى هللا عليه
ق فاستأذ ُن على ربي فيؤذ ُن لي ،فأقو ُم
وسلم  ،فأُوتى فأقولُ :أنا لها ،فأنطل ُ
أخر لربنا
بين يديه فأحم ُد ُه بمحامد ال أقد ُر عليها اآلنَ يلهمنيها هللا ،ثم ُّ
ساجدًا فيقولُ :يا محمدٌ :ارفع رأسك وقل يسمع لك ،وسل تعطهُ واشفع
تشفع ،فأقولُ :يا رب أمتي أمتي ،فيقا ُل :انطلق فمن كان في قلبه مثقا ُل
ق فأفعل ،ثم أعو ُد
حب ٍة من برة أو شعيرة من
إيمان فأخرجه منها ،فأنطل ُ
ٍ
إلى ربي فأحم ُدهُ بتلك المحامد ،ثم أخر لهُ ساجدًا ،فيقا ُل لي :يا محم ٌد ارفع
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقولُ :يا رب أمتي أمتي،
إيمان فأخرجهُ
فيقا ُل لي :انطلق فمن كان في قلبه مثقال حب ٍة من خرد ٍل من
ٍ
أنس الذي أنبأنا به ،فخرجنا من عنده
من النار ،فأنطل ُ
ق فأفع ُل ،هذا حديث ٍ
مستخف
فلما كنا بظهر الجبان قلنا :لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو
ٍ
في دار أبي خليفة ،قال :فدخلنا عليه فسلمنا عليه ،فقلنا يا أبا سعيدٍ ،جئنا
ث حدثناهُ في الشفاعة ،قال:
من عند أخيك أبي حمزةَ فلم نسمع بمثل حدي ٍ
هيهُ ،فحدثناهُ الحديث ،فقال :هيهُ ،قلنا ما زادنا ،قال :قد حدثنا به منذ
عشرينَ سن ٍة وهو يومئذٍجمي ٌع ،ولقد تركَ شيئ ًا ال أدري أنسى الشي ُخ أو
ق اإلنسا ُن من
كرهَ أن يحدثكُم فتتكلُوا ،قلنا لهُ :حدثنا ،فضحك ،وقال :خل َ
عج ٍل ما ذكرتُ لكم هذا إال وأنا أري ُد أن أحدثك ُموهُ ،قال :ثم أرج ُع إلى ربي
في الرابعة فأحمدهُ بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا ،فيقا ُل لي :يا محم ٌد ارفع
رأسكَ  ،وقل :يسمع لك ،وسل ت ُعطهُ ،واشفع تشفع ،فأقولُ :يا رب ائذن لي
فيمن قال :ال إله إال هللا ،قال :فليس ذلك إليك ولكن وعزتي ،وكبريائي،
وعظمتي وجبريائي ألخرجن منها من قالَ :ال إله إال هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :كنا مع النبي
فنهس منها
صلى هللا عليه وسلم في دعو ٍة فرف َع إليه الذراعُ ،وكان يعجبُهُ،
َ
نهسةً وقالَ :أنا سي ُد الناس يو َم القيامة هل تدرون مما ذاكَ  ،يجم ُع هللا
األولين واآلخرينَ في صعي ٍد واحدٍ ،فيبص ُرهُم الناظ ُر ويسمع ُهم الداعي،
الناس من الغم والكرب ما ال يطيقونَ وال
الشمس ،فيبل ُغ
وتدُنو منهم
ُ
ُ
الناس أال ترونَ إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكُم ،أال تنظرونَ
يتحملونَ  ،فيقو ُل
ُ
لبعض :أبوكُم آدم ،فيأتونهُ
بعض الناس
من يشف ُع لكم إلى ربكُم ،فيقو ُل
ُ
ٍ
وأمر
فيقولون يا آد ُم أنتَ أبو البشر ،خلقكَ هللا بيده ،ونف َخ فيكَ من روحه،
َ
المالئكةَ فسجدُوا لك ،وأسكنكَ الجنة ،أال تشف ُع لنا إلى ربكَ  ،أال ترى ما
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غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبلهُ
نحن فيه ،وما بلغنا  ،فقال :إنَ ربي
َ
يغضب بعد ُه مثلهُ ،وإنهُ نهاني عن الشجرة فعصيتُ  ،نفسي نفسي
مثلهُ ،وال
ُ
ح
نفسي ،اذهبوا إلى غيري ،اذهبُوا إلى
نوح ،فيأت ُون نو ًحا فيقولونَ  :يا نو ٌ
ٍ
شكورا ،أال ترى ما
أنت أو ُل الرسل إلى أهل األرض ،وقد سماك هللا عبدًا
ً
نح ُن فيه ،أال ترى ما بلغنا ،أال تشف ُع لنا إلى ربكَ  ،فيقولُ :إن ربي غضب
يغضب بعدهُ مثلهُ ،وإنهُ قد كانت
بّ قبلهُ مثلهُ ،ولن
َ
اليو َم غضبًا لم يغض ٍ
لي دعوةٌ دعوتُ بها على قومي ،نفسي نفسي نفسي ،اذه ُبوا إلى غيري
ي هللا وخليلهُ من
اذهبُوا إلى إبراهيم ،فيأتونَ إلى إبراهيم ،فيقولُون :أنت نب ُّ
أهل األرض ،اشفع لنا إلى ربكَ  ،أال ترى إلى ما نح ُن فيه ،فيقو ُل لهم :إن
يغضب بعد ُه مثلهُ،
غضب اليو َم غض ًبا لم يغضب قبلهُ مثلهُ ،ولن
ربي قد
َ
َ
َ
ت فذكرها ،نفسي ،نفسي ،نفسي ،اذهبُوا إلى
ثالث كذبا ٍ
وإني كنتُ كذبتُ
غيري ،اذه ُبوا إلى موسى ،فيأتونَ موسى فيقولونَ  :أنتَ رسو ُل هللا ،فضلك
هللا برساالته وبكالمه على الناس ،اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نح ُن
غضب اليو َم غضبًا لم يغضب قبله مثلهُ ،ولن
فيه ،فيقولُ :إن ربي قد
َ
سا لم أؤمر بقتلها ،نفسي ،نفسي ،نفسي
يغضب بعدهُ مثلهُ ،وإني قد قتلتُ نف ً
عيسى ،فيأتون عيسى ،فيقولون :يا عيسى
اذهبوا إلى غيري اذهبُوا إلى
َ
الناس في
ح منهُ ،وكلمت
أنت رسو ُل هللا وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم ،ورو ُ
َ
المهد ،اشفع لنا إلى ربكَ  ،أال ترى ما نح ُن فيه ،فيقو ُل عيسى :إن ربي قد
غضب اليو َم غضبًا لم يغضب قبلهُ مثلهُ ،ولن يغضب بعده مثلهُ ،ولم يذكر
َ
ذنبًا ،نفسي ،نفسي ،نفسي ،اذهبُوا إلى غيري ،اذهبُوا إلى محمدٍ ،فيأت ُون
فيقولون :يا محم ٌد أنت رسو ُل هللا وخاتم النبيينَ  ،وقد غفر هللا لك ما تقدم
ق
من ذنبك وما
تأخر ،اشفع لنا إلى ربكَ  ،أال ترى إلى ما نحن فيه ،فأنطل ُ
َ
فأخر ساجدًا لربي ،ثم يفت ُح هللا علي من محامده وحسن
فآتى تحت العرش
ُّ
الثناء عليه شيئ ًا لم يفتحهُ هللا على أح ٍد قبلي ،ثم يقالُ :يا محم ٌد ارفع رأسك،
سل تعط ،واشفع تشفع ،فأرف ُع رأسي فأقولُ :أمتي يا رب ،أمتي يا رب،
حساب عليهم من الباب
أمتي يا رب ،فيقالُ :يا محم ٌد أدخل من أمتكَ من ال
َ
األيمن من أبواب الجنة ،وهم شركا ُء الناس فيما سوى ذلك من األبواب،
ثم قالُ :والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما
بين مكةَ
وهجر ،أو كما بين مكةَ وبصرى
ٍ
الناس فيقو ُم المؤمنونَ حتى تزلف له ُم
وفي رواية لمسلم  :يجمع هللا تعالى
َ
الجنةُ ،فيأت ُونَ آدم فيقولونَ  :يا أبانا استفتح لنا الجنةَ ،فيقولُ :وهل أخرجكُم
من الجنة إال خطيئة أبيكُم ،لستُ بصاحب ذلك ،اذه ُبوا إلى ابني إبراهيم
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خليل هللا ،فيقو ُل إبراهي ُم :لستُ بصاحب ذلك ،إنما كنتُ خلي ً
ال من وراء
ورا َء ،اعمدُوا إلى موسى بنحوه فيه :وترس ُل األمانةُ والرح ُم فيقومان
أي
جنبتي الصراط يمينًا وشماالً،
ُّ
فيمر أولكُم كالبرق ،قلتُ  :بأبي وأميُّ ،
عين،
يمر ويرج ُع في طرفة
شيءٍ كالبرق ،قال :ألم تروا إلى البرق ،كيف ُّ
ٍ
ثم كمر الريح ،ثم كمر الطير ،وشد الرجال تجري بهم أعمالُهم ،ونبيُكُم قائ ٌم
على الصراط يقولُ :رب سلم سلم ،حتى تعج ُز أعما ُل العباد ،حتى يجي ُء
السير إال زحفًا وفي حافتي الصراط كالليب معلقة
الرج ُل فال يستطي ُع
َ
مأمورة بأخذ من أمرت به  ،فمخدوش ناج  ،ومكردس في النار  ،والذي
نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا

باب :الجنة النار
َّللا عَن ُه َما أن
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن أَبي أَوفَىَ :رض َ
ي ُ
ب،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بَش َر َخديجَةَ ببَي ٍ
ت في الجنة من قَ َ
ص ٍ
َب
الَ َ
ب فيه َوالَ نَص َ
ص َخ َ
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عباس و عم َرانَ بن ُحصَي ٍن رضي هللا عنهم
سل َم ،قَالَ :اطلَعتُ في الجَنة فَ َرأَيتُ أَكث َ َر أَهلهَا
عَن النبي صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
َ
َ
َ
َ
سا َء
الفُقَ َرا َءَ ،واطلَعتُ في النار ف َرأيتُ أكث َ َر أهلهَا الن َ
سعي ٍد قَالَ :لَما كَانَ َ
غز َوةُ تَبُوكَ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،أَو عَن أَبي َ
سو َل هللا ،لَو أَذنتَ لَنَا فَنَحَرنَا نَ َواض َحنَا،
اس َمجَاعَةٌ ،قَالُواَ :يا َر ُ
أَص َ
َاب الن َ
سل َم :افعَلُوا  ،قَالَ :فَجَا َء
هللا َ
علَيه َو َ
فَأَكَلنَا َواد َهنا ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
عُ َم ُر ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إن فَعَلتَ قَل الظه ُرَ ،ولَكن ادعُ ُهم بفَضل أَز َوادهم،
هللا أَن يَجعَ َل في ذَلكَ  ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا
هللا لَ ُهم َ
علَيهَا بالبَ َركَة ،لَعَل َ
ثُم ادعُ َ
س َ
سل َم :نَعَم  ،قَالَ :فَ َدعَا بن َ
طهُ ،ثُم َدعَا بفَضل
هللا َ
ط ٍع ،فَبَ َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
أَز َوادهم ،قَالَ :فَ َج َع َل الر ُج ُل َيجي ُء ب َكف ذُ َر ٍة ،قَالََ :و َيجي ُء اآل َخ ُر بكَف تَم ٍر،
علَى الن َ
طع من ذَلكَ شَي ٌء يَسي ٌر،
قَالََ :ويَجي ُء اآل َخ ُر بكَس َر ٍة حَتى اجت َ َم َع َ
علَيه بالبَ َركَة ،ثُم قَالَُ :خذُوا في
سل َم َ
قَالَ :فَ َدعَا َرسُو ُل هللا صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
أَوعيَتكُم  ،قَالَ :فَأ َ َخذُوا في أَوعيَتهم ،حَتى َما ت َ َركُوا في العَسكَر وعَا ًء إال
َملَئ ُوهُ ،قَالَ :فَأ َ َكلُوا حَتى شَبعُواَ ،وفَ َ
هللا
ضلَت فَضلَةٌ ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا به َما عَب ٌد
َ
هللاَ ،وأَني َر ُ
علَيه َو َ
سو ُل هللا ،ال َيلقَى َ
سل َم :أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال ُ
َ
َب عَن الجَنة
غي َر ش ٍ
َاك ،فَيُحج َ
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هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن النُّع َمان بن بَش ٍ
ير ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
عذَا ًبا َمن لَهُ نَعالن َوش َراكَان من نَ ٍارَ ،يغلي
سل َم :إن أَه َونَ أَهل النار َ
َ
علَيه َو َ
عذَابًا َوإنهُ
ش ُّد منهُ َ
من ُه َما د َماغُهُ َك َما يَغلي المر َجلَُ ،ما يَ َرى أَن أ َ َحدًا أ َ َ
عذَابًا
أل َه َونُ ُهم َ
علَيه
هللا َ
اس رضي هللا عنهما أَن َر ُ
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
سو َل هللا صَلى ُ
عذَابًا أَبُو َ
بَ ،وه َُو ُمنتَع ٌل بنَعلَين يَغلي من ُه َما
سل َم قَالَ :أَه َو ُن أَهل النار َ
َو َ
طال ٍ
د َماغُهُ
َّللا عَنهُ ،قَالََ :خ َ
ب َرسُو ُل َّللا
ط َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس َرض َ
ي ُ
سمعتُ مثلَهَا قَ ُّ
ط ،قَالَ :لَو تَعلَ ُمونَ َما أَعلَ ُم
هللا َ
سل َم ُخطبَةً َما َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
هللا
َاب َر ُ
يرا  ،قَالَ :فَغَطى أَصح ُ
لَضَحكت ُم قَليالَ ،ولَبَكَيت ُم كَث ً
سول َّللا صَلى ُ
سل َم ُو ُجو َه ُهم لَ ُهم َخني ٌن
َ
علَيه َو َ
سل َم عَن أَصحَابه شَي ٌء فَ َخ َ
ب
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية َ :بلَ َغ َر ُ
ط َ
سو َل هللا صَلى ُ
علَي الجَنةُ َوالنا ُر ،فَلَم أ َ َر كَاليَوم في ال َخير َوالشرَ ،ولَو
فَقَالَ :عُرضَت َ
علَى أَصحَاب
يرا قَالَ :فَ َما أَتَى َ
تَعلَ ُمونَ َما أَعلَ ُم لَضَحكت ُم قَليال َولَبَكَيت ُم كَث ً
ش ُّد منهُ ،قَالََ :
س ُهم َولَ ُهم
سل َم يَو ٌم أ َ َ
هللا َ
غطوا ُر ُءو َ
علَيه َو َ
َرسُول هللا صَلى ُ
َخنينٌ ،قَالَ :فَقَا َم عُ َم ُر فَقَالََ :رضينَا باهلل َربًّاَ ،وباإلسالم دينًاَ ،وب ُمحَم ٍد نَبيًّا
سم َع النبي
ب رضي هللا عنه أَنهُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن حَارثَة بن َوه ٍ
هللا
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :أَال أُخب ُركُم بأَهل الجَنة ،قَالُوا :بَلَى ،قَا َل صَلى ُ
صَلى ُ
علَى هللا ألَبَرهُ ثُم قَالَ :أَال أُخب ُركُم
س َم َ
َ
يف ُمتَضَع ٍ
سل َم :كُ ُّل ضَع ٍ
ف ،لَو أَق َ
علَيه َو َ
َ
بأهل النار ،قَالُوا :بَلَى ،قَالَ :كُ ُّل عُت ٍُل جَواظٍ ُمستَكب ٍر
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سو َل َّللاَ ،و َمن
سل َم ،قَالَ :كُ ُّل أُمتي َيد ُخلُونَ الجَنةَ إال َمن أ َ َبى  ،قَالُواَ :يا َر ُ
َو َ
يَأبَى ،قَالََ :من أ َ َ
عصَاني فَقَد أَبَى
طاعَني َد َخ َل الجَنةَ َ ،و َمن َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال:
ق هللا الجنةَ قال لجبريل :اذهب
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لما خل َ
فنظر إليها فقالَ :وعزت ُك ال يسم ُع بها أح ٌد إال دخلها،
فذهب
فانظر إليها،
َ
َ
فذهب فنظر إليها فقال :وعزتك
فحفها بالمكاره ،فقالَ :اذهب فانظر إليها،
َ
النار ،قال لجبريل :اذهب فانظر
ق هللا
لخشيتُ أن ال يدخلها أحدٌ ،ولما خل َ
َ
إليها ،فذهب فنظر إليها فقال :وعزتك ال يسم ُع بها أح ٌد فيدخلها ،فحفها
بالشهوات ،فقال :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فلما رجع قال:
وعزتك لقد خشيتُ أن ال يسل ُم منها أح ُد إال دخلها [ قال الترمذي  :هذا
حديث حسن صحيح وحسنه األلباني في الترغيب ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :حفت النا ُر بالشهوات وحفت الجنةُ بالمكاره
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :الجنةُ
أقرب إلى أحدكُم من شراك نعله ،والنا ُر مثل ذلكَ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ال تزا ُل جهن ُم يلقى فيها وتقول :هل من مزيدٍ ،حتى يض َع
بعض وتقو ُل قط قط ،بعزتكَ
رب العزة فيها قدمهُ ،فينزوي بعضها إلى
ٍ
ُّ
وكرمك ،وال يزا ُل في الجنة فض ٌل حتى ينشئ هللا لها خلقًا فيسكنهم فضل
الجنة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :تحاجت الجنةُ والنا ُر ،فقالت النا ُر :أوثرتُ بالمتكبرينَ
والمتجبرينَ  ،وقالت الجنةُ :فمالي ال يدخلُني إال ضعفا ُء الناس وسقطهم
وغرت ُهم ،فقال هللا تعالى للجنة :أنت رحمتي أرح ُم بك من أشاء من عبادي،
أعذب بك من أشا ُء من عبادي ،ولكل واحد ٍة
وقا َل للنار :إنما أنت عذابي
ُ
منكما ملؤها ،فأما النا ُر فال تمتلئ حتى يض َع هللا تعالى رجلهُ ،فتقولُ :قط
بعض ،وال يظل ُم هللا من خلقه أحدًا وأما الجنةُ فإن
قط ،وينزوي بعضُها إلى
ٍ
ئ لها خلقًا
هللا ينش ُ
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أما أه ُل النار الذين هم أهلُها فإن ُهم ال يموتونَ وال يحيونَ ،
أناس أصابت ُهم النا ُر بذنوبهم ،أو قال :بخطاياهُم ،فأماتتهم إمات ُةٌ،
ولكن
ٌ
حتى إذا كانوا فح ًما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ،فبثوا على
أنهار الجنة ،ثم قيل :يا أهل الجنة ،أفيضوا عليهم ،فينبتونَ نباتَ الحبة في
حميل السيل ،فقا َل رج ٌل من القوم :كأن رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قد
كان بالبادية
أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يخلص المؤمنونَ من النار فيحبسونَ على قنطر ٍة بين الجنة
عليه وسلم:
ُ
بعض مظال ُم كانت بينهم في الدنيا ،حتى إذا
فيقتص لبعضهم من
والنار
ُ
ٍ
نفس محم ٍد بيده ،ألحدُهم
هذبُوا ونقُّوا أذن لهم في دخول الجنة ،فوالذي
ُ
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ج من النار قو ٌم بالشفاعة ،كأن ُهم الثعاري ُر ،قلنا :وما
هللا عليه وسلم :يخر ُ
الضغابيس
الثعاري ُر ،قال:
ُ
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أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمُ :يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ،فيصب ُغ في النار صبغةً ،ثم
نعيم قط ،فيقولُ :ال وهللا
يقالُ :يا ابنَ آد َم هل رأيتَ
خيرا قط ،هل مر بكَ من ٍ
ً
سا من أهل الجنة فيصب ُغ صبغةً في الجنة،
يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤ ً
سا قط ،هل مر بك من شد ٍة قط ،فيقولُ :ال
فيقا ُل لهُ :يا ابنَ آد َم هل رأيتُ بؤ ً
بؤس قط وال رأيتُ شدةً قط
وهللا يا رب ،ما مر بي
ٌ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
وآخر أهل
آخر أهل النار خرو ًجا منها ،
َ
صلى هللا عليه وسلم :إني ألعل ُم َ
حبوا ،فيقو ُل هللا تعالى لهُ :اذهب
الجنة دخوالً الجنةَ ،رج ٌل يخر ُ
ج من النار ً
فادخل الجنةَ فيأتيها فيخي ُل إليه أنها مألى ،فيرج ُع فيقولُ :يا رب وجدت ُها
مألى ،فيقو ُل هللا :اذهب فادخل الجنةَ ،فيأتيها فيخي ُل إليه أنها مألى ،فيرج ُع
فيقو ُل يا رب وجدتها مألى ،فيقو ُل هللا :اذهب فادخل الجنةَ ،فإن لكَ مث ُل
الدُّنيا وعشرةُ أمثالها ،أو إن لك مثل عشرة أمثال الدُّنيا ،فيقولُ :أتسخ ُر
بي أو تضحكُ بي وأنتَ الملكُ  ،فلقد رأيتُ رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
ضحكَ حتى بدت نواجذُهُ ،فكان يقولُ :ذاك أدنى أه ُل الجنة منزلةً
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :آخ ُر من يدخ ُل الجنةَ رج ٌل فهو يمشي مرةً
ويكبو مرةً وتسفعهُ
ُ
النا ُر مرةً ،فإذا ما جاوزها التفت إليها فقالَ :تباركَ الذي نجاني منك ،لقد
أعطاني هللا شيئ ًا ما أعطاهُ أح ًد من األولينَ واآلخرينَ  ،فترف ُع له شجرةٌ
وأشرب من مائها،
فيقولُ :يا رب أدنني من هذه الشجرة؛ فألستظل بظلها
ُ
فيقو ُل هللا تعالى :لعلي إن أعطيت ُكها سألتني غيرها فيقولُ :ال يا رب،
ويعاه ُد ُه أن ال يسألهُ غيرها ،ور ُّبه تعالى يعذُ ُره؛ ألنهُ يرى ما ال صبر لهُ
ويشرب من مائها ،ثُم ت ُرف ُع لهُ شجرةٌ
عليه ،فيدنيه منها فيستظ ُّل بظلها
ُ
ألشرب من مائها
هي أحس ُن من األولى ،فيقولُ :أي رب أدنني من هذه
َ
وأستظ ُّل بظلها ،ال أسألُك غيرها ،فيقولُ :يا ابنَ آد َم ألم ت ُعاهدني أن ال
تسألني غيرها ،فيقولُ :لعلي إن أدنيت ُك منها تسألنُي غيرها ،فيعاهدُه أن ال
يسألُه غيرها ،ور ُّبه تعالى يعذُ ُره ألنه يرى ما ال صبر له عليه ،فيدنيه منها
ويشرب من مائها ،ثُم ت ُرف ُع لهُ شجرةٌ عند باب الجنة وهي
فيستظ ُّل بظلها
ُ
وأشرب
أحس ُن من األوليينَ  ،فيقولُ :يا رب أدنني من هذه ألستظل بظلها،
َ
من مائها ال أسألُك غيرها ،يقولُ :يا ابنَ آد َم ألم تعاهدني أن ال تسألني
غيرها ،قال :بلى يا رب هذه ال أسألُك غيرها ،وربُّه تعالى يعذُره؛ ألنه يرى
ما ال صبر لهُ عليه فيدنيه منها ،فإذا أدنا ُه منها سم َع أصواتَ أهل الجنة،
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فيقولُ :أي رب أدخلنيها ،فقالَ :يا ابنَ آد َم ما يُصرينى منكَ أيرضيكَ أن
رب العالمينَ ،
أُعطيكَ ال ُّدنيا ومثلها معها ،قالَ :يا رب
ُ
أتستهزئ مني وأنتَ ُّ
فضحكَ اب ُن مسعو ٍد فقالَ :أال تسألوني مم أضحكُ  ،فقالوا :مم تضحكُ  ،فقالَ:
هكذا ضحكَ رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقالُوا :مم تضحكُ يا رسو َل
رب
هللا ،فقال :من ضحك رب العالمينَ حينَ قال :أتستهزئ مني وأنت ُّ
الأستهزئ منك ولكني على ما أشا ُء قاد ٌر
العالمينَ  ،فيقولُ:
ُ
أخرج مسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ناركم هذه التي توقدون جز ٌء من سبعينَ جز ًءا من نار جهن ُم،
قالُوا وهللا إن كانت لكافيةٌ يا رسول هللا ،قالَ :فإنها فُضلت عليها بتسع ٍة
وستينَ جز ًءا كلُّها مثل حرها
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :كنُّا مع النبي صلى هللا عليه وسلم فسمع وجبةً فقال :أتدرونَ
ما هذا ،قلنا :هللا ورسولُه أعل ُم ،قال :هذا حج ٌر رمي به في النار منذُ سبعينَ
ُ
فهو يهوي في النار اآلنَ
حيث انتهى إلى قعرها
خريفًاُ ،
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
وأشار إلى مثل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو أن رصاصةً مثل هذه
َ
الجمجمة أرسلت من السماء إلى األرض ،وهي مسيرةُ خمس مائة سنةٍ،
لبلغت األرضَ قبل الليل ،ولو أنها أُرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعينَ
خريفًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها [ قال الترمذي  :هذا
حديث إسناده حسن صحيح ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
عباس رضي هللا عنهما  :أن
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن
ٍ
النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ { َيا أ َ ُّيهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا هللا حَق تُقَاته َوالَ
ت َ ُموت ُن إال َوأَنت ُم ُّمسل ُمون} فقالَ :لو أن قطرةً من الزقوم قطرت في الدُّنيا،
ألفسدت على أهل ال ُّدنيا معايش ُهم ،فكيف بمن يكو ُن طعامهم [ قال الترمذي
 :هذا حديث حسن صحيح ،وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين ،
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اشتكت النا ُر إلى ربها ،فقالت :رب أكل بعضي بعضًا
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ،فهو أش ُّد ما تجدون
من الحر وأش ُد ما تجدونَ من الزمهرير
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق من النار يو َم القيامة ،له عينان يبصران وأذنان
عليه وسلم :يخر ُ
ج عن ٌ

263

آخر،
يسمعان ولسا ٌن ينطقُ ،يقولُ :إني وكلتُ بثالثةٍ :من جعل مع هللا إل ًها َ
جبار عني ٍد وبالمصورين [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب
وبكل
ٍ
،وصححه األلباني في الصحيحة وفي الترغيب ]
أخرج مسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
زمام سبعونَ
زمام مع كل
عليه وسلم :يُؤتى بالنار يومئ ٍذ لها سبعون ألف
ٍ
ٍ
يجرونها
ألف ملكٍ
ُّ
أخرج مسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن أدنى أه ُل النار عذابًا ينتع ُل بنعلين من ن ٍار يغلي منهما
دماغهُ من حرارة نعليه
أخرج مسلم عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن منهم من تأخذهُ النا ُر إلى كعبيه ،ومنهم من تأخذُه النا ُر إلى
حجزته ،ومنهم من تأخذُ ُه النا ُر إلى ترقوته
أخرج الترمذي عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ليصب على رؤوسهم ،فينفذُ حتى يخلصَ إلى جوفه،
عليه وسلم :إن الحمي َم
ُّ
ق من قدميه وهُو الصه ُر ،ثم يعا ُد كما كانَ [
فيسلت ما في جوفه حتى يمر َ
قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح غريب ،وضعفه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا
ث
ناب الكافر مث ُل أحدٍ ،وغلظُ جلده مسيرةُ ثال ٍ
عليه وسلم:
ضرس الكافر أو ُ
ُ
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ضرس الكافر يو َم القيامة مث ُل أُحدٍ ،وفخذُهُ مث ُل البيضا َء،
عليه وسلم:
ُ
ث مثل الربذة ،و في رواي ٍة  :إن غل َ
ظ جلد الكافر
ومقع ُدهُ من النار مسيرةُ ثال ٍ
اثنان وأربعونَ ذراعًا ،وإن ضرسهُ مث ُل أحدٍ ،وإن مجلسهُ من جهنم ما بين
مكةَ والمدينة [ ق ال الترمذي  :هذا الحديث حسن صحيح غريب  ،وصححه
األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أيام للراكب
عليه وسلم :ما بين منكبي الكافر في النار مسيرةُ ثالثة ٍ
المسرع
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن إبراهيم يرى أباهُ يوم القيامة ،عليه الغبرةُ
والقترةُ ،فيقو ُل له إبراهي ُم :ألم أقل لك ال تعصيني ،فيقو ُل أبوهُ :فاليو َم ال
فأي
أعصيكَ  ،فيقو ُل إبراهي ُم :يا رب إنكَ وعدتني أن ال ت ُخزني يوم يبعثونَ ُّ ،
خزي أخزى من أبي األبعد ،فيقو ُل هللا تعالى :إني حرمت الجنةَ على
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خ،
فنظر فإذا هُو
الكافرينَ ثم يقولُ :يا إبراهي ُم :ما تحتَ رجليكَ ،
َ
بذبح ُمتلط ٍ
ٍ
فيؤخذُ بقوائمه ف ُيلقى في النار
أخرج أبو يعلى عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ألف أو يزيدون وفيه رج ٌل من
هللا عليه وسلم :لو أن في هذا المسجد مائةَ ٍ
ق المسج َد ومن فيه [ صححه األلباني
نفس
فأصاب نفسه ،الحتر َ
َ
النار ف َ
في الصحيحة ]
أرقم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج الدارمي عن زيد بن
ٍ
هللا عليه وسلم :إن الرج َل من أهل الجنة ليُعطى قوةَ مائة رج ٍل في األكل
ويشرب
والشرب والجماع والشهوة ،فقال رج ٌل من اليهود :إن الذي يأك ُل
ُ
ضمر
ق فإذا بُطنُهُ قد
تكون منه الحاجةُ قال:
يفيض من جلده عر ٌ
ُ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب
صلى هللا عليه وسلم :جنتان من فض ٍة آنيت ُهما وما فيهما ،وجنتان من ذه ٍ
آنيت ُهما وما فيهما ،وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إال ردا ُء
عدن
الكبرياء على وجهه في جنة
ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤة واحد ٍة طولها
يطوف عليهم المؤم ُن فال
في السماء ستون ميالً  ،للمؤمن فيها أهلونَ ،
ُ
يرى بع ُ
ض ُهم بعضًا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
الراكب في ظلها مائةَ عا ٍم،
صلى هللا عليه وسلم :إن في الجنة شجرةٌ يسي ُر
ُ
قوس أحدكم في الجنة خي ٌر مما
ولقاب
{وظ ٍل ممدُودٍ}
َ
واقرؤوا إن شئتم َ
ُ
تغرب
مس أو
ُ
طلعت عليه الش ُ
أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن في الجنة مائة درج ٍة ما بينَ كل درج ٍة ودرج ٍة
والفردوس أعلى درجة ،منها تفج ُر أنها ُر الجنة
كما بين السماء واألرض،
ُ
الفردوس [
األربعة ،ومن فوقها يكو ُن
العرش ،فإذا سألُتم هللا فاسألوهُ
َ
ُ
صححه األلباني في صحيح سنن الترمذي]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ولقاب قوس
وسلم  :غدوةٌ في سبيل هللا أو روحةٌ خي ٌر من الدُّنيا وما فيها،
َ
أحدكم أو موض ُع قدمه في الجنة ،خي ٌر من الدُّنيا وما فيها ،ولو أن امرأةً
من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل األرض ألضاءت الدنيا وما فيها،
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ولمألت ما بينهما ري ًحا ،ولنصيفها ،يعني خمارها خي ٌر من الدُّنيا وما فيها
[ قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني ]
أخرج الترمذي عن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :لو أن ما يُق ُّل ظف ٌر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق
السموات واألرض ،ولو أن رجالً من أهل الجنة اطل َع فبدا سواره لطمس
الشمس ضو َء النُّجوم [ صححه األلباني ]
تطمس
ضوء الشمس كما
ُ
ُ
أخرج الترمذي والدارمي عن معاوية بن حيدة القشيري رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن في الجنة بحر العسل وبحر
األنهار بع ُد [ قال الترمذي  :هذا
ق
الخمر ،وبح ُر اللبن ،وبح ُر الماء ثم تنش ُ
َ
حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن أهل الجنة ليتراءونَ أه َل الغُرف من فوقهم ،كما
ب الدُّري الغابر في األفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل
تتراءونَ الكوك َ
ما بينهم ،قالوا :يا رسو َل هللا تلكَ مناز ُل األنبياء ال يبلُغها غيرهُم ،قالَ:
بلى ،والذي نفسي بيده رجا ٌل آمنُوا باهلل وصدقُوا المرسلينَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن أو َل زمر ٍة يد ُخلونَ الجنةَ على صورة القمر ليلةَ
ب دُري ٍ في السماء إضاءةً ،ال يبولونَ
البدر ،ثم الذين يلونهم على أشد كوك ٍ
وال يتغوطونَ وال يتفلُونَ  ،وال يتمخطُون ،أمشاطُ ُهم الذهب ورش ُح ُهم
ج عو ُد الطيب ،وأزوا ُجهم الحو ُر العي ُن
المسكَ  ،ومجامرهُم األلوةُ واأللنجو ُ
على َخلق رج ٍل واحدٍ ،على صورة أبيهم آد َم ستونَ ذراعًا في السماء
وفي رواية للبخاري ومسلم  :ولكل واح ٍد منهم زوجتان ُيرى مخ سوقهما
قلب
من وراء اللحم من ال ُحسن ،ال
اختالف بينهم وال تباغض ،قلوبُ ُهم ٌ
َ
واح ٌد يسبحون هللا بكرةً وعشيًا
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن أه َل الجنة يأكُلُون فيها ويشربونَ وال يتفُلُون وال يبولُونَ وال
يتغوطُون وال يتمخطُون ،قالوا فما با ُل الطعام ،قال :جشا ٌء ورش ٌح كرشح
فس
المسك ،يلهمونَ التسبي َح والتحمي َد كما يلهمونَ الن َ
أخرج الترمذي عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ث
وسلم  :يدخ ُل أه ُل الجنة الجنةَ ُجردًا مردًا مكحلينَ أبناء ثالثين أو ثال ٍ
وثالثين سنة [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن غريب وحسنه األلباني في
صحيح الترمذي ]
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أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ُ :يعطى المؤم ُن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيلَ :يا رسو َل
ق ذلك ،قال :يُعطى قوةَ مائة رج ٍل [ قال الترمذي  :هذا حديث
هللا أو يطي ُ
صحيح غريب وقال األلباني في صحيح الترمذي  :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي عن أبي سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن المؤمنَ إذا اشتهى الول َد في الجنة ،كان حملهُ
ووضعهُ وسنُّهُ في ساع ٍة واحد ٍة كما يشتهى [ قال الترمذي  :هذا حديث
حسن غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يبأس وال تبلى ثيابُه ،وال يفنى شبابُه
عليه وسلم :من يدخ ُل الجنةَ ينع ُم وال
ُ
 ،في الجنة ما ال عين رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر على قلب بشر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
األرض يو َم القيامة خبزةً واحدةً يتكفؤُها
صلى هللا عليه وسلم  :تكو ُن
ُ
الجبا ُر بيده كما يتكف ُؤ أح ُدكُم خبزتهُ في السفر نزالً ألهل الجنة ،فأتى رج ٌل
من اليهود فقال :باركَ الرحم ُن عليك يا أبا القاسم ،أال أخب ُرك بُنزل أهل
األرض خبزةً واحدةً ،كما قال
الجنة يو َم القيامة ،قال :بلى ،قال :تكو ُن
ُ
ي صلى هللا عليه وسلم إلينا ثُم ضحكَ
ي صلى هللا عليه وسلم  ،فنظر النب ُّ
النب ُّ
حتى بدت نواجذُهُ ،ثم قال :أال أخبركَ بإدامهم ،قال :بلى قال :إدا ُم ُهم الم
ونونٌ ،قالُوا :وما هذا ،قال :ثو ُر ونو ُن يأك ُل من زيادة كبدهما سبعون ألفًا
أخرج مسلم عن المغيرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :سأ َل موسى عليه السال ُم ربه :ما أدنى أه ُل الجنة منزلةً ،قال :هو
رج ٌل يجي ُء بعدما أدخل أه ُل الجنة الجنة ،فيقا ُل لهُ :اد ُخل الجنةَ ،فيقولُ:
اس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ،فيقا ُل له :أما ترضي
أي رب كيف وقد نزل الن ُ
أن يكون لك مثل ُملك َملك من ملوك الدُّنيا ،فيقول :رضيتُ يا رب ،فيقولُ:
لك ذلك ومثلُهُ ومثلُهُ ومثلُهُ ،فقال في الخامسة :،رضيت يا رب ،فيقو ُل هذا
لك وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتهت نفسُكَ ولذت عينُكَ  ،فيقولُ :رضيتُ يا
رب ،قال :رب فأعالهُم منزلةً ،قال :أولئك الذين أردتُ غرستُ كرامتهم
بشر،
بيدي وختمتُ عليهم ،فلم ترعي ٌن ولم تسمع أذ ٌن ولم يخط ُر على قلب ٍ
ي لَ ُهم من قُرة
قال :ومصداقه في كتاب هللا تعالى{ :فَال تَعلَ ُم نَف ٌ
س ما أُخف َ
أَعيُ ٍن ج ََزاء ب َما كَانُوا يَع َملُونَ } اآلية
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يدخ ُل الجنةَ أقوا ُم أفئدت ُهم مثل أفئدة الطير
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ب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أبو داود عن حارثة بن وه ٍ
الجعظري ،قال :والجواظ
صلى هللا عليه وسلم :ال يدخ ُل الجنةَ الجواظُ وال
ُّ
الغليظُ الف ُّ
ظ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
ُ
يتحدث وعنده رج ٌل من أهل البادية :أن رجالً استأذن ربه في
وسلم كان
أحب ذلك ،فيؤذن له
الزرع ،فقال :ألستَ فيما شئت ،يقولُ :بلى ،ولكن
ُّ
الرب
الطرف نباتهُ واستحصاد ُه وتكوير ُه أمثا َل الجبال ،فيقو ُل
فيبذ ُر فيباد ُر
ُ
َ
ي :إنك لن تجدهُ
تعالى :دونك يا ابن آدم فإنهُ ال يُشبعُك شي ٌء ،فقا َل األعراب ُّ
زرع
زرع ،فأما نحن فلسنا بأصحاب
أصحاب
إال قرشيا أو أنصاريًّا فإنهم
ُ
ٍ
ٍ
فضحك رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم حتى بدت نواجذُ ُه
أخرج أحمد عن أبي أمامةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أال كُلُّكُم يد ُخ ُل الجنة إال من شرد على هللا شراد البعير على
أهله [ حسنه الهيثمي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والبزار عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما :
ق أم تنس ُج
ق تخل ُ
أن رجالً قال :يا رسو َل هللا أخبرنا عن ثياب الجنة أخل ٌ
بنسج ،فضحك بعض القوم ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :مم تضحكُونَ من
ق عنها
جاه ٍل يسأ ُل عال ًما ،أين السائ ُل ،قال :أنا ذا يا رسو َل هللا قال :تنش ُ
ثمار الجنة [ ضعفه محققوا المسند]
أخرج ابن حبان والطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال:
بذكر ال يمل
ي صلى هللا عليه وسلم  :يتناك ُح أه ُل الجنة ،قال :نعمٍ ،
سئل النب ُّ
وشهو ٍة ال تنقط ُع ،دح ًما دح ًما [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن جرير رضي هللا عنه قال :كنا عند رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلةَ البدر ،وقال :إنكم سترون ربكم
عيانًا كما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤيته ،إن استطعتم أن ال تغلبُوا
َ
َ
علَى
على صال ٍة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ،ثم قرأ {فاصبر َ
سبح بحَمد َربكَ قَب َل طُلُوع الشمس َوقَب َل الغُ ُروب}
َما يَقُولُونَ َو َ
أخرج مسلم عن صهيب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذا دخل أه ُل الجنةَ الجنةَ ،يقو ُل هللا تبارك وتعالى :تريدون شيئ ًا
أزيدكم ،فيقولونَ  :ألم تبيض وجوهنا ،ألم تدخلنا الجنةَ ،وتنجينا من النار،
الحجاب ،فما أعطوا شيئ ًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى ،
فيكشف
ُ
ُ
َ
َ
سنُوا ال ُحسنَى َوزيَا َدة}ٌ
وفي رواية  :ثم تال هذه اآلية{ :للذينَ أح َ
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الناس قالوا :يا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن
َ
رسو َل هللا :هل نرى ربنا يوم القيامة ،قال :هل تمارونَ في القمر ليلةَ البدر
ليس دونهُ
سحاب ،قالوا :ال ،يا رسو َل هللا قال :هل تمارون في الشمس
ٌ
الناس يوم
سحاب ،قالوا :ال ،قال :فإنكم ترونه كذلك ،يحش ُر
ليس دونها
ٌ
ُ
الشمس ،ومنهم
القيامة ،فيقولُ :من كان يعب ُد شيئ ًا فليتبع ،فمنهم من يتب ُع
َ
من يتب ُع القمر ،ومنهم من يتبع الطواغيت ،وتبقى هذه األمةُ فيها منافقوها،
فيأتيهم هللا فيقولُ :أنا ر ُّبكم ،فيقولون :هذا مكانُنا حتى يأتينا ر ُّبنا ،فإذا جا َء
ربُّنا عرفناه ،فيأتيهم هللا فيقولُ :أنا ربُّكم ،فيقولون :أنت ربُّنا فيدعُوهُم،
الرسل بأمته،
ُ
ويضرب الصراط بين ظهراني جهن َم ُ
فأكون أو ُل من يجو ُز من ُّ
الرسلَ ،وكال ُم الرسل يومئذٍ :اللهم سلم سلم ،وفي
وال يتكل ُم يومئ ٍذ أح ٌد إال ُّ
سعدان ،قالوا :نعم،
جهنم
سعدان ،هل رأيت ُم شوك ال ُّ
كالليب مث ٌل شوك ال ُّ
ٌ
تخطف
سعدان ،غير أنه ال يعل ُم قدر عظمها إال هللا،
قال :فإنها مث ُل شوك ال ُّ
ُ
ق بعمله ،ومنهم من يخرد ُل ث ُّم ين ُجو ،حتى
الناس بأعمالهم ،فمنهم من يوب ُ
ُ
إذا أراد هللا رحمة من أراد من أهل النار ،أمر المالئكةَ أن يخر ُجوا من كان
يعب ُد هللا ،فيخرجونهم بآثار السجود ،وحرم هللا على النار أن تأكل أثر
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتونَ كما
السجود ،فيخرجونَ وقد امتحشُوا،
ُّ
ت ُنبتُ الحبةُ في حميل السيل ،ثم يفرغُ هللا من القضاء بين العباد ،ويبقى
رج ٌل بين الجنة والنار ،وهو آخ ُر أهل النار دخوالً الجنةَ ،مقب ٌل بوجهه قب َل
النار ،فيقولُ :يا رب اصرف وجهي عن النار ،قد قشبني ريُحها وأحرقني
ذكاها ،فيقولُ :هل عسيتُ أن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك ،فيقولُ :ال
فيصرف هللا وجهه عن النار،
وميثاق،
وعزتك ،فيُعطى هللا ما شا َء من عه ٍد
ُ
ٍ
فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها ،سكتَ ما شاء هللا أن يسكتَ  ،ث ُّم قال:
يا رب قدمني عند باب الجنة ،فيقو ُل هللا لهُ :أليس قد أعطيتُ العهود
ق أن ال تسأ َل غير الذي كنتَ سألتَ  ،فيقولُ :يا رب ال أكو ُن أشقى
والميثا َ
خلقكَ  ،فيقولُ :فما عسيتَ إن أعُطيت ذلك أن تسأل غيرهُ ،فيقولُ :ال وعزتكَ
وميثاق فيقدمهُ إلى باب
ال أسألُك غير هذا ،فيعطى ربهُ ما شا َء من عه ٍد
ٍ
الجنة ،فإذا بل َغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور ،فيسكتُ
ما شا َء هللا أن يسكتَ  ،فيقولُ :يا رب أدخلني الجنةَ ،فيقو ُل هللا :ويحكَ يا
ابنَ آد َم ما أغدرك ،أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن ال تسأل غير
الذي أعطيتَ فيقولُ :يا رب ال تجعلني أشقى خلقك ،فيضحكُ هللا تعالى منهُ،
ثم يأذ ُن له في دخول الجنة ،فيقولُ :تمن ،فيتمنى ،حتى إذا انقطع أمنيتهُ
ي قال
قال هللا تعالى :تمن من كذا وكذا يذكر ُه ربهُ ،حتى إذا انتهت به األمان ُّ
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هللا تعالى :لك ذلك ومثل ُه مع ُه ،قال أبو سعيد ألبي هريرة :إن ُه صلى هللا
عليه وسلم قالَ :قال هللا تعالى :لك ذلك وعشرةُ أمثاله ،قال أبو هريرةَ :لم
أحفظ منهُ صلى هللا عليه وسلم إال قولهُ :لك ذلك ومثلهُ معهُ ،قال أبو سعيد:
إني سمعتُهُ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ :لك ذلكَ وعشرةُ
أمثاله ،قال أبو هريرةَ وذلك الرج ُل آخ ُر أه ٍل الجنة دخوالً الجنة
أخرج البخاري ومسلم عَن سهل بن سعد َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى
سبعمائة ألف
هللا َ
سب ُعونَ ألفا أَو َ
علَيه َوسلم قَا َل ليدخلن الجنة من أمتي َ
متماسكون آخذ بَعضهم ببَعض ال يدخل أَولهم حَتى يدخل آخرهم ُو ُجوههم
ورة القَ َمر لَيلَة البَدر
على ُ
ص َ
أخرج الترمذي وابن ماجه عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم الكَوثَر نهر في الجنة حافتاه من ذهب
َرسُول هللا صلى هللا َ
سل
َو َمج َرا ُه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من ال َع َ
وأبيض من الثلج [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
َ
علَيه َوسلم
أخرج البخاري عَن أنس َرضي هللا عَنهُ أن َرسُول هللا صلى هللا َ
قَا َل بَينا أَنا أَسير في الجنة إذا أَنا بنهر حافتاه قباب اللُّؤلُؤ المجوف فَقلت
َما َهذَا َيا جبريل قَا َل َهذَا الكَوثَر الذي أَع َ
طاك َربك قَا َل فَضرب الملك ب َيده
فَإذا طينه مسك أذفر
أخرج الترمذي عن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل سُئ َل َرسُول هللا َما الكَوثَر قَا َل
سل
ذَاك نهر أعطانيه هللا يَعني في الجنة أَشد بَيَاضًا من اللبن َوأحلى من العَ َ
عمران إن َهذه لناعمة قَا َل َرسُول هللا
فيه طير أعناقها كأعناق الجزر قَا َل
َ
علَيه َوسلم أكلتها أنعم منهَا [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال
صلى هللا َ
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أحمد والنسائي والطبراني عَن زيد بن أَرقم َرضي هللا عَنهُ قَا َل جَا َء
علَيه َوسلم فَقَا َل يَا أَبَا القَاسم تزعم
رجل من أهل الكتاب إلَى النبي صلى هللا َ
أَن أهل الجنة يَأكُلُون َويَش َربُونَ قَا َل نعم َوالذي نفس ُمحَمد بيَده إن أحدهم
ل ُيعطى قُوة مائ َة رجل في األكل َوالشرب َوالج َماع قَا َل فَإن الذي َيأكُل
س في الجنة أَذَى قَا َل تكون حَاجَة أحدهم
َويشرب تكون لَهُ الحَاجة َولَي َ
رشحا يفيض من ُجلُودهم ك ََرشح المسك فيضمر بَطنه [صححه المنذري ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج أحمد عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة فَقَا َل أ َ ُبو بكر َيا
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َرسُول هللا إن َهذه لطير ناعمة فَقَا َل أكلتها أنعم منهَا قَالَهَا ثَالثًا َوإني ألرجو
أَن تكون ممن َيأكُل منهَا [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب
]
أخرج أبو يعلى عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم َما استجار عبد من النار سبع َمرات إال قَالَت النار يَا رب إن
َ
سأ َ َل عبد الجنة سبع َمرات إال قَالَت
عَبدك فالنا استجار مني فَأَجره َوال َ
سأَلَني فَأدخلهُ الجنة [ قال المنذري :على شرط
الجنة َيا رب إن عَبدك فالنا َ
البخاري ومسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب]
سمعت
أخرج الدارمي والحاكم عَن النُّع َمان بن بشير َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل َ
علَيه َوسلم يخطب يَقُول أَنذَرتُكُم النار أَنذَرتُكُم النار
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
حَتى لَو أَن رجال كَانَ بالسوق لسمعه من مقَامي َهذَا حَتى َوقعت خميصة
كَانَت على عَاتقه عند رجلَيه [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ]
علَيه َوسلم
أخرج مسلم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ عَن َرسُول هللا صلى هللا َ
أَنه قَا َل َوالذي نَفسي بيَده لَو َرأَيت ُم َما َرأَيت لضحكتم قَليال ولبكيتم كثيرا ،
قَالُوا َو َما َرأَيت يَا َرسُول هللا قَا َل َرأَيت الجنة َوالنار
أخرج أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم عَن عبد هللا بن الحَارث بن
علَيه َوسلم إن
سول هللا صلى هللا َ
ُجزء الزبيدي َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
في النار حيات كأمثال أَعنَاق البخت تلسع إحدَاهُن اللسعة فيجد حر َها
سبعين َخريفًا َوإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحدَاهُن
اللسعة فيجد حموتها أَربَعينَ سنة [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وحسنه
األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
فيوقف بين
عليه وسلم :إذا كان يو ُم القيامة ،أُتى بالموت كالكبش األملح،
ُ
الجنة والنار ،فيذب ُح وهم ينظرونَ [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
أملح،
كبش
صلى هللا عليه وسلم  :إذا كان يوم القيامة يؤتى بالموت كهيئة ٍ
ٍ
فيناد منادٍ :يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقو ُل لهم :هل تعرفون هذا،
فيقولونَ  :نعم ،هذا الموتُ  ،وكلهم قد رآهُ ،ثم ينادي منا ٍد يا أه َل النار
فيشرئبون وينظرونَ فيقو ُل لهم :هل تعرفونَ هذا ،فيقولون :نعم ،هذا
الموتُ  ،وكل ُهم قد رآه ،فيذب ُح بينَ الجنة والنار ،ثم يقولُ :يا أه َل الجنة
{وأَنذرهُم يَو َم الحَس َرة
خلو ٌد فال موتٌ  ،ويا أهل النار خلو ٌد فال موتٌ  ،ثم قرأَ :
ي األ َم ُر َوهُم في َ
غفلَ ٍة َوهُم ال ُيؤمنُونَ } وأشار بيده إلى الدنيا
إذ قُض َ
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي هريرة رضي هللا عنه قَا َل  :قَا َل رسو ُل
هللا تَعَالَى  :أعدَدتُ لعبَادي الصالحينَ َما
هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قَا َل ُ
سم َعت َ ،والَ َخ َ
علَى قَلب بَش ٍَر َ ،واق َرؤُوا إن شئت ُم
ط َر َ
الَ عَي ٌن َرأَت َ ،والَ أُذُ ٌن َ
ي لَ ُهم من قُرة أَعيُن ج ََزا ًء ب َما كَانُوا يَع َملُونَ }
 { :فَالَ تَعلَ ُم نَف ٌ
س َما أُخف َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي
اكب ال َج َوا َد
صلى هللا عليه وسلم قال  :إن في الجَنة َ
شج ََرةً يَسي ُر الر ُ
سنَ ٍة َما يَق َ
طعُها
ال ُمضَم َر السري َع مئ َةَ َ
ب في
وفي رواية لهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :يَسي ُر الراك ُ
سنَ ٍة َما يَق َ
طعُها
ظلها مئةَ َ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ب ري ُح الش َمال  ،فَتَحثُو في
قال  :إن في الجَنة سُوقا ً يَأت ُونَهَا كُل ُج ُمعَ ٍة فَت َ ُه ُّ
ُو ُجوههم َوثيَابهم  ،فَيَزدَادُونَ ُحسنا ً َو َج َماالً فَيَرجعُونَ إلَى أَهليهم َ ،وقَد
ازدَادُوا ُحسنا ً َو َج َماالً  ،فَيقُو ُل لَ ُهم أَهلُوهُم َ :وهللا لقد ازدَدت ُم ُحسنا ً َو َج َماالً
فَيقُولُونَ َ :وأنت ُم َوهللا لَقَد ازدَدت ُم بَع َدنَا ُحسنا ً َوجَماالً
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه  :أن رسول هللا
ف في الجَنة َك َما
صلى هللا عليه وسلم قال :إن أه َل الجَنة لَيَت َراءونَ الغُ َر َ
َب في الس َماء
ت َت َ َراءونَ الكَوك َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما  :أن
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :إذَا َد َخ َل أه ُل الجَنة الجَنةَ يُنَادي ُمنَا ٍد
 :إن لَكُم أن تَح َيوا  ،فَالَ ت َ ُموت ُوا أ َ َبدا ً  ،وإن لَكُم أن تَصحُّوا  ،فال تَسقَ ُموا
أبدا ً  ،وإن لَكم أن تَشبُّوا فال تَه َر ُموا أبدا ً  ،وإن لَكُم أَن تَنعَ ُموا  ،فَالَ تَبأسُوا
أَبَدا ً
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رسو َل هللا صلى هللا عليه
وسلم قال  :إن أدنَى َمقعَد أَحَدكُم من الجَنة أن يَقُو َل لَهُ  :ت َ َمن  ،فَيَت َ َمنى
َو َيت َ َمنى فَيقُو ُل لَهُ َ :هل ت َ َمنيتَ فيقو ُل  :نَ َعم  ،فيقُو ُل لَهُ  :فَإن لَكَ ما ت َ َمنيتَ
َومثلَهُ َمعَهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  :أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :إن هللا عز وجل يَقُو ُل ألَهل الجَنة  :يَا أه َل
سعدَيكَ َ ،وال َخي ُر في يَديكَ  ،فَيقُو ُل َ :هل
الجَنة  ،فَيقولُونَ  :لَبيكَ َربنَا َو َ
َرضيت ُم  ،فَيقُولُونَ َ :و َما لَنَا الَ نَرضَى َيا َربنَا َوقَد أَع َ
طيتَنَا َما لَم ت ُعط أحدا ً
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من َخلقكَ  ،فَيقُو ُل  :أالَ أُعطيكُم أف َ
أي شَيءٍ
ض َل من ذلكَ  ،فَيقُولُونَ َ :و ُّ
علَيكُم َبع َد ُه أ َبدا ً
أف َ
علَيكُم رض َواني فَالَ أس َخطُ َ
ض ُل من ذلكَ  ،فَيقُو ُل  :أُح ُّل َ

كتاب الطهارة
باب :إزالة النجاسة
أخرج أبو داود والحاكم وابن خزيمة عن لُبَابَةَ بنت الحَارث قالت :كَانَ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَ َبا َل على
سي ُن ب ُن عَلي ٍ في حجر َر ُ
ال ُح َ
اركَ حَتى أَغسلَهُ قَالَ :إن َما
ثوبه ،فقلت :يا رسول هللا البَس ثَوبًا َوأَعطني إ َز َ
س ُل من بَول األ ُنثَىَ ،ويُن َ
ض ُح من بَول الذكَر [ صححه الحاكم ووافقه
يُغ َ
الذهبي ،وصححه األلباني في المشكاة ]
وفي رواية ألبي داود عَن عَلي ٍ :يُن َ
ض ُح َما لَم يَطعَم [ صححه ابن حجر في
التلخيص ]
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيه،
ي بصَبي ٍ فَبَا َل َ
سل َم كَانَ يُؤتَى بالصبيَان فَيُبَركُ َ
َو َ
علَيهم َويُحَنكُ ُهم ،فَأُت َ
َ
َ
فَ َدعَا ب َماءٍ  ،فأتبَعَهُ بَولَهُ َولَم يَغسلهُ
س رضي هللا عنه قال  :بَينَ َما نَح ُن في َمسجد
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ُ
ي فَقَا َم َي ُبو ُل في ال َمسجد،
َم َع َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جَا َء أَع َراب ٌّ
َاب النبي صلى هللا عليه وسلم َ :مه َمه فقَالََّ  :ال ت ُزر ُموهُ فَت َ َركُوهُ
فَقَا َل أَصح ُ
ساج َد ال تَصلُ ُح لشَيءٍ من البَول
حَتى بَالَ ،ثُم َدعَاهُ فَقَا َل لَهُ :إن َهذه ال َم َ
ي لذكر هللاَ ،والصالةَ ،وق َرا َءة القُرآن وأ َ َم َر َر ُجال منَ
والقََّ َّ ذر ،إن َما ه َ
علَيه
القَوم فَجَا َء بدَل ٍو من َماءٍ فَشَنهُ َ
وفي رواية ألبي داود والترمذي والنسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه
 :أن األعرابي لما َد َخ َل صَلى ركعتين ثم قَالَ :اللهم ارحَمني َو ُمحَمدًا َوال
تَرحَم َمعَنَا أ َ َحدًا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :لَقَد تَحَجرتَ َواسعًا ثم لَم يَلبَث
اس ،فنهاهم وقَالَ :إن َما بُعثت ُم
أَن بَا َل في ناحية ال َمسجد ،فَأَس َر َ
ع إلَيه الن ُ
ُميَسرينَ َولَم ت ُبعَثُوا ُمعَسرينَ  ،صبوا عليه سجال من ماء [صححه األلباني
]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن ام َرأ َ ٍة من
بَني عَبد األ َشهَل قَالَت :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،إن لَنَا َ
طريقًا إلَى ال َمسجد ُمنتنَةً،
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س بَع َد َها َ
ب منهَا قَالَت :قُلتُ
طري ٌ
ي أَطيَ ُ
فَكَي َ
ف نَفعَ ُل إذَا ُمطرنَا ،قَالَ :أَلَي َ
قه َ
َبلَى قَالَ :فَهَذه بهَذه [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
اب لَهُ َ
ط ُهو ٌر [صححه
عليه وسلم :إذَا َوط َ
ئ أ َ َح ُدكُم بنَعله األ َذَى فَإن الت ُّ َر َ
األلباني في صحيح أبي داود و صحيح الجامع ]
ئ األ َذَى ب ُخفيه فَ َ
اب [ صحح األلباني في
وفي رواية :إذَا َوط َ
ط ُهو ُرهُ َما الت ُّ َر ُ
صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :كُنتُ أَغس ُل
ج إلَى الصالة َوإن
ال َجنَابَةَ من ثَوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَيَخ ُر ُ
بُقَ َع ال َماء في ثَوبه
ج إلَى الصالة في ذَلكَ الثوب َوأَنَا
وفي رواية :أَنه كَانَ يَغس ُل ال َمني ثُم يَخ ُر ُ
أَنظُ ُر أَث َ َر الغَسل فيه
وفي رواية لمسلم :أَن َر ُجال نَ َز َل بعَائشَةَ فَأَصبَ َح يَغس ُل ثَوبَهُ ،فَقَالَت :يُجزئ ُكَ
أَن تَغس َل َمكَانَهُ فَإن لَم ت َ َره نَضَحتَ حَولَهُ ،لَقَد َرأَيت ُني أَف ُركُهُ من ثَوبه صلى
هللا عليه وسلم فَركًا فَيُصَلي فيه
علَى
ب ال َخوالني قَالَ :كُنتُ نَازال َ
وفي رواية لمسلم عَن َ
عبد هللا بن شهَا ٍ
عَائشَةَ فَاحتَلَمتُ في ثَو َبي فَغَ َمست ُ ُه َما في ال َماء ،فَ َرأَتني جَار َيةٌ ل َعائشَةَ
صنَعتَ بثَوبَيكَ  ،قَالَ :قُلتُ :
فَأَخبَ َرتهَا ،فَبَعَثَت إلَي فَقَالَتَ :ما َح َملَكَ َ
علَى َما َ
َرأَيتُ َما يَ َرى النائ ُم قَالَتَ :هل َرأَيتَ فيه َما شَيئ ًا ،قُلتُ  :ال قَالَت :فَلَو َرأَيتَ
شَيئ ًا َ
سا
غ َ
سلتَهُ ،لَقَد َرأَيت ُني َوإني أل َ ُح ُّكهُ من ثَوبه صلى هللا عليه وسلم يَاب ً
بظُفُري
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سب َع م َر ٍار
ب في إنَاء أَحَدكُم فَليُرقهُ ثُم ليَغسلهُ َ
َو َ
سل َم :إذَا َولَ َغ الكَل ُ
وفي رواية لمسلمَ :
سب َع
ب ،أَن يَغسلَهُ َ
ط ُهو ُر إنَاء أَحَدكُم إذَا َولَ َغ فيه الكَل ُ
ت أُوالهُن بالت ُّ َراب
َمرا ٍ
سب َع َمراتٍَ ،وعَف ُروهُ
ب في اإلنَاء فَاغسلُوهُ َ
وفي رواية لمسلم  :إذَا َولَ َغ الكَل ُ
الثامنَةَ في الت ُّ َراب
ب ت ُقب ُل وت ُدب ُر
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنها قال :كَانَت الكال ُ
في ال َمسجد في َز َمانه صلى هللا عليه وسلم فَلَم يَكُونُوا يَ ُرشُّونَ شَيئ ًا من
ذَلكَ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن كَبشَةَ بنت كَعب بن
سكَبتُ لَهُ
َمالكٍ َ -وكَانَت تحت ابن أَبي قَتَا َدةَ -أَن أ َ َبا قَتَا َدةَ َد َخ َل َ
علَيهَا :فَ َ
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ب منه فَأَصغَى لَهَا اإلنَا َء حَتى شَربَت ،قَالَت:
َوضُو ًءا ،فَجَا َءت هرةٌ تَش َر ُ
سو َل هللا
فَ َرآني أَنظُ ُر إلَيه فَقَالَ :أَتَعجَبينَ َيا ابنت أَخي فَقُلتُ  :نَ َعم فقَالَ :إن َر ُ
علَيكُم
ي منَ الطوافينَ َ
ست بنَج ٍ
صلى هللا عليه وسلم قَالَ :إنهَا لَي َ
َس إن َما ه َ
والطوافَات [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ]
سو َل هللا
وفي رواية ألبي داود عن عائشة بنحوه ،وأنها قالتَ :رأَيتُ َر ُ
صلى هللا عليه وسلم يَت َ َوضأ ُ بفَضلهَا [ صححه األلباني في صحيح الجامع
]
أخرج الطبراني في األوسط والبزار عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان
النبي صلى هللا عليه وسلم يمر به الهر فيصغي له اإلناء فيشرب منه
فيتوضأ بفضله [صححه األلباني في صحيح الجامع]
سعي ٍد رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج أبو داود عن أبي َ
وسلم َمر بغُال ٍم َيسلُ ُخ شَاةً وما يحسن ،فَقَا َل لَهُ :تَنَح حَتى أُر َيكَ فَأَد َخ َل َي َد ُه
ارت إلَى اإلبط ،ثُم َمضَى فَصَلى للناس
َس بهَا حَتى ت َ َو َ
بَينَ الجلد َواللحم و َدح َ
َولَم يَت َ َوضأ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اب فَقَد َ
ط ُه َر
عليه وسلم :إذَا دُب َغ اإل َه ُ
علَى ابن َوعلَةَ الس َبئي
أخرج مسلم عن مرثد بن عبد هللا اليزني قالَ :رأَيتُ َ
اس :إنا نَكُو ُن بال َمغرب
سأَلتُ ابنَ عَب ٍ
سهُ ،قَد َ
سستُهُ فَقَالََ :ما لَكَ ت َ َم ُّ
فَر ًوا فَ َم َ
وس نُؤتَى بالكَبش قَد ذَبَ ُحوهُ َونَح ُن ال نَأكُ ُل ذَبَائ َح ُهم
َو َمعَنَا البَربَ ُر َوال َم ُج ُ
سأَلنَا َرسُو َل هللا
اس :قَد َ
َويَأت ُونَا بالسقَاء ويَجعَلُونَ فيه ال َودَكَ فَقَا َل اب ُن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم عَن ذَلكَ  ،فَقَالَ :دبَاغُهُ َ
ط ُهو ُرهُ
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
ب دُب َغ فَقَد َ
ط ُه َر [ قال الترمذي :هذا
هللا صلى هللا عليه وسلم :أَيُّ َما إ َها ٍ
حديث حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا
عليه وسلم َمر بشَا ٍة َميت َ ٍة فَقَالََ :هال انتفعتم بإ َهابهَا قلنا :إنهَا َميتَةٌ قَالَ:
إن َما َح ُر َم أَكلُهَا
أخرج الطبراني في األوسط عن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :طهروا أفنيتكم ،فإن اليهو َد ال تطه ُر أفنيتها [ صححه
األلباني في الصحيحة]
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أخرج ابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال َ :رأَيتُ النبي صلى هللا
علَيه [ صححه
علَى عَاتقه َولُ َعا ُبهُ َيسي ُل َ
سين بن عَلي ٍ َ
عليه وسلم حَام َل ال ُح َ
األلباني في صحيح ابن ماجة ]

باب :قضاء الحاجة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يَبُولَن أ َ َح ُدكُم في ال َماء الذي ال يَجري ،ثُم يَغتَس ُل
فيه
سو ُل هللا
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن جَعفَ ٍر قال :كَانَ أَحَب َما استَت َ َر به َر ُ
ش نَخ ٍل يعني حائط نخل
صلى هللا عليه وسلم لحَاجَته َهد ٌ
َف أَو حَائ ُ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :اتقُوا الالعنين قَالُواَ :و َما الالعنان ،قَالَ :الذي يَت َ َخلى في
َ
طريق الناس ،أَو ظلهم
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
نهى أن يبال في الماء الراكد
أخرج أبو داود والحاكم عن ُمعَاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
بَّ َر َ
از في ال َم َواردَ ،وقَارعَة
هللا عليه وسلم :اتقُوا ال َمالعنَ الثالث :ال ُ
الطريقَ ،والظل [ صححه الحاكم ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن ُحذَيفَة بن أسيد َرضي هللا عَنهُ أَن النبي
علَيه لعنتهم
علَيه َوسلم قَا َل من آذَى ال ُمسلمين في طرقهم َوجَبت َ
صلى هللا َ
[ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط عن عبد هللا بن يزيد رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال يُنقع بو ُل فى طست فى البيت فإن
المالئكة ال تد ُخل بيتا ً فيه بول منقع [ حسنه الهيثمي  ،وحسنه المنذري،
وصححه األلباني في الصحيحة ]
وب رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي أَيُّ َ
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا أَتَيت ُ ُم الغَائ َ
ط فَال تَستَقبلُوا القبلَةَ َوال تَستَدب ُرو َها
َولَكن شَرقُوا أَو َ
غربُوا قَالَ :فلما فَقَدمنَا الشأ َم َوجَدنَا َم َراحيضَ قد بُنيَت قبَ َل
ف عنها َونَستَغف ُر هللا
القبلَة فَنَنحَر ُ
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها فى الغائط،
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كُتبت له حسنةٌ ،ومحيت عنه سيئةٌ [ صححه األلباني في الصحيحة وفي
الترغيب ]
أخرج أبو داود والحاكم عن َمر َوان األ َصفَرَ :رأَيتُ ابنَ عُ َم َر أَنَا َخ َراحلَتَهُ
ي عَن َهذَا قَالَ :إن َما
س يَبُو ُل إلَيهَا فَقُلتُ  :أَلَي َ
ُمستَقب َل القبلَة ثُم َجلَ َ
س قَد نُه َ
س[
ي عَنه في الفَضَاء فَإذَا كَانَ بَينَكَ َوبَينَ القبلَة شَي ٌء يَست ُ ُركَ فَال بَأ َ
نُه َ
صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
ق
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :ارتَقَيتُ فَو َ
بَيت حَفصَةَ لبَعض حَاجَتي فَ َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقضي
حَا َجتَهُ ُمستَقب َل الشام ُمستَدب َر القبلَة
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن ُحذَيفَة رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ َم َع النبي صَلى ُ
سل َم فَانتَهَى إلَى سُبَا َ
طة قَو ٍم ،فَبَا َل قَائ ًما فَتَنَحيتُ فَقَالَ :ادنُه فَ َدنَوتُ حَتى
َو َ
علَى ُخفيه
س َح َ
قُمتُ عن َد عَق َبيه فَت َ َوضأ َ فَ َم َ
أخرج الترمذي والنسائي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :من حدثكم أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان يبول قائما ،فال تصدقوه ،ما كان يبول إال
قاعدا [ قال الترمذي :حديث عائشة أحسن شيء في الباب ،وصححه
األلباني في الصحيحة ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أبو داود والحاكم عن أبي َ
صلى هللا عليه وسلم  :ال يَخ ُرج الر ُجالن يَضربَان الغَائ َ
ط كَاشفَين عَن
علَى ذَلكَ [ صححه الحاكم  ،صححه
عَو َراته َما يَتَحَدثَان فَإن هللا يَمقُتُ َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أنس وابن عُ َم َر رضي هللا عنهم
قاال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذَا أ َ َرا َد ال َحاجَةَ لم َيرفَع ث َو َبهُ حَتى
يَدنُ َو منَ األ َرض [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أبو يعلي والطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عمر رضي هللا
يذهب لحاجته الى المغمس
عنهما قال  :كان النبى صلى هللا عليه وسلم
ُ
قال نافع :نحو ميلين من مكة [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال  :كَانَ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا َد َخ َل ال َخال َء قَا َل اللهم إني أَعُوذُ بكَ منَ
ال ُخبُث َوال َخبَائث
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عَائشَة رضي هللا
ي صلى هللا عليه وسلم إذَا َخ َر َج منَ ال َخالء قَالَ:
عنها قالت :كَانَ النب ُّ
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غُف َرانَكَ [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ,قال ابن حجر في بلوغ المرام
 :صححه أبو حاتم والحاكم اهـ وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ست ُر َما بَينَ أَعيُن الجن َوعَو َرات بَني آ َد َم إذَا َد َخ َل أ َ َح ُدهُ ُم ال َخال َء
وسلم َ :
أَن يَقُو َل بسم هللا [ صححه األلباني في اإلرواء وصحيح الجامع  ،وقال في
المشكاة  :صحيح لغيره ]

باب :نواقض الطهارة
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َر َة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يح
عليه وسلم  :ال ُوضُو َء إال من صَو ٍ
ت أَو ر ٍ
وفي رواية ألحمد :إن أ َ َح َدكُم إذَا كَانَ في الصالة جَا َءهُ الشي َ
س به
طا ُن فَأَنَ َ
سكَنَ لَهُ أَض َر َ
ط بَينَ أَليَتَيه ليَفتنَهُ عَن صَالته ،فَإذَا
س بدَابته ،فَإذَا َ
َك َما يَأن ُ
َو َج َد شَيئ ًا من ذَلكَ فَال يَنصَرف حَتى يَس َم َع صَوت ًا أَو يَج َد ري ًحا [ قال محققوا
المسند  :إسناده قوي ]
سكَنَ لَهُ َزنَقَهُ أَو أَل َج َمهُ قَا َل أَبُو ه َُري َرةَ :فَأَنت ُم ت َ َرونَ ذَلكَ ،
وفي رواية :فَإذَا َ
ق فَت َ َراهُ َمائالَ ،وأَما ال َمل ُجو ُم فتراه فاتحا فَاهُ ال يَذكُ ُر هللا تعالى [
أَما ال َمزنُو ُ
قال محققوا المسند  :إسناده قوي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه قال  :شُكى إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم الر ُج ُل ُي َخي ُل إلَيه أَنهُ َيج ُد الشي َء في الصالة،
فَقَالَ :ال يَنصَرف حَتى يَس َم َع صَوت ًا أَو يَج َد ري ًحا
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي ٍ رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ َر ُجال َمذا ًء
فاستحييت أن أسأل النبي صلى هللا عليه وسلم ل َمكَان ابنَته ،فأمرت المقداد
سأَله فَقَالَ :يغسل ذَك ََره ويتوضأ ،وفي رواية أبى داود :ويَغسل
بن األسود فَ َ
ذَك ََر ُه َوأُنث َ َييه
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والدارمي عن سهل بن
حنيف رضي هللا عنه قال :كنت ألقى من المذي شدة ،وكنت أُكثر منه
سل َم عن ذلك ،فقال " :إنما
َّللا َ
علَيه َو َ
االغتسال ،فسألت رسول هللا صَلى ُ
يجزئك من ذلك الوضو ُء  ،قلت :يا رسول هللا! فكيف بما يُصيب ثوبي
منه ،قال " :يكفيك بأن تأخذ كفا ً من ماء؛ فتنضح بها من ثوبك حيث ترى
أنه أصابه [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح  ،وحسنه األلباني في
صحيح أبي داود]
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سع ٍد
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عَبد هللا بن َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم عَما
سأَلتُ َر ُ
األ َنصَاري رضي هللا عنه قال َ :
يَ ،وكُ ُّل فَح ٍل
يُوج ُ
ب الغُسلََ ،وعَن ال َماء يَكُونَ بَع َد ال َماء ،فَقَالَ :ذَاكَ ال َمذ ُ
يُمذي ،فَتَغس ُل من ذَلكَ فَر َجكَ َوأُنثَيَيكَ وت َ َوضأ ُوضُو َءكَ للصالة [ حَسنَهُ
ي وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
الترمذ ُّ
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه  :أَن
النبي صلى هللا عليه وسلم قَا َء وكان صائ ًما فَت َ َوضأ َ قال معدان :ولَقيتُ
صبَبتُ لَهُ َوضُو َءهُ [ قال
ثَوبَانَ في َمسجد د َمش َ
ص َدقَ ،أَنَا َ
ق فسألته ،فَقَا َل َ
الترمذي :جود حسين المعلم هذا الحديث ،وحديث حسين أصح شيء في
الباب ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :االستنجاء
أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل
عذَاب القَبر من ال َبول [ قال الحاكم
علَيه َوسلم أَكثر َ
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
صحيح على شَرط الشي َخين َوال أعلم لَهُ علة اهـ وأقره المنذري  ،وصححه
َ :
األلباني في الترغيب ]
َ
سل َمانَ رضي هللا عنه أنه قي َل لَهُ :قد عَل َمكُم نَبيُّكُم كُل
أخرج مسلم عن َ
شَيءٍ حَتى الخ َرا َءةَ ،قَالَ :أَجَل ،لَقَد نَهَانَا أَن نَستَقب َل القبلَةَ بغَائطٍ أَو بَو ٍل،
يع ،أَو ب َعظ ٍم
ي بال َيمين ،أَو بأَقَل من ثَالثَة أ َحج ٍ
أَو أَن نَستَنج َ
َار ،أَو ب َرج ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال  :إذَا بَا َل أ َ َح ُدكُم
فَال يَأ ُخذَ ذَك ََرهُ بيَمينهَ ،وال يَستَنجي بيَمينهَ ،وال يَتَنَفس في اإلنَاء
أخرج أبو داود عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :كَانَت يَ ُد َرسُول هللا صلى
هللا عليه وسلم اليُمنَى لطُ ُهوره َو َ
طعَامه َوكَانَت يَ ُدهُ اليُس َرى ل َخالئه َو َما كَانَ
من أَذًى [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :كَانَ النبي صلى هللا
َاوةٌ من َماءٍ يعني
عليه وسلم إذَا َخ َر َج ل َحاجَته تَبعتُهُ أَنَا َوغُال ٌم منا َمعَنَا إد َ
يستنجي به
أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ:
كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذَا أَتَى ال َخال َء أَتَيتُهُ ب َماءٍ في تَو ٍر أَو َرك َو ٍة،
علَى األ َرض ثُم أَتَيتُهُ بإنَاءٍ آ َخ َر فَت َ َوضأ َ [ حسنه
س َح يَ َدهُ َ
فَاستَنجَى منه ثُم َم َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
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أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال
ب أ َ َح ُدكُم إلَى الغَائط فَل َيذ َهب بثَالثَة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا ذَ َه َ
يب بهن فَإنهَا ت ُجزئه [ قال ابن حجر في التلخيص :صححه
َار يَستَط ُ
أَحج ٍ
الدارقطني في العلل اهـ وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال  :أَتَى النب ُّ
عليه وسلم الغَائ َ
َار ،فَ َوجَدتُ َحج ََرين َوالت َ َمستُ
ط فَأ َ َم َرني أَن آتيَهُ بثَالثَة أَحج ٍ
الثال َ
ث فَلَم أَجد ُه فَأ َ َخذتُ َروثَةً ،فَأَتَيتُهُ بهَا فَأ َ َخذَ ال َحج ََرين َوأَلقَى الروثَةَ َوقَالَ:
س
إنها رك ٌ
سأَلتُ ابنَ َمسعُو ٍد فَقُلتُ َ :هل شَه َد أ َ َح ٌد منكُم
أخرج مسلم عن عَلقَ َمةُ قال َ :
سول
هللا َ
سل َم لَيلَةَ الجن ،قَالَ :ال َولَكنا كُنا َم َع َر ُ
علَيه َو َ
َم َع َر ُ
سول هللا صَلى ُ
ير أَو اغتي َل
هللا ذَاتَ لَيلَ ٍة فَفَقَدنَاهُ فَالت َ َمسنَاهُ في األ َوديَة َوالشعَاب فَقُلنَا :است ُط َ
قَالَ :فَبتنَا بشَر لَيلَ ٍة َباتَ بهَا قَو ٌم فَلَما أَص َبحنَا إذَا ه َُو جَاءٍ من ق َب َل ح َراءٍ
قَالَ :فَقُلنَا يَا َرسُو َل هللا فَقَدنَاكَ فَ َ
طلَبنَاكَ فَلَم نَجدكَ فَبتنَا بشَر لَيلَ ٍة بَاتَ بهَا
علَيه ُم القُرآنَ قَالَ :فَان َ
ق
قَو ٌم فَقَالَ :أَتَاني دَاعي الجن فَذَ َهبتُ َمعَهُ فَقَ َرأتُ َ
طلَ َ
سأَلُوهُ الزا َد فَقَا َل :لَكُم كُ ُّل عَظ ٍم ذُك َر اس ُم
يرانهم َو َ
ار ن َ
ارهُم َوآث َ َ
بنَا فَأ َ َرانَا آث َ َ
ف لد ََوابكُم فَقَا َل
علَيه يَقَ ُع في أَيديكُم أَوفَ َر َما يَكُو ُن لَح ًما َوكُ ُّل بَع َر ٍة َ
هللا َ
علَ ٌ
سل َم :فَال تَستَن ُجوا به َما فَإن ُه َما َ
ط َعا ُم إخ َوانكُم ،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
وفي رواية للترمذي والنسائي :ال تَستَن ُجوا بالروث َوال بالع َ
ظام؛ فَإنهُ َزا ُد
إخ َوانكُم منَ الجن
علَى
أخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال  :لما قَد َم َوف ُد الجن َ
النبي صلى هللا عليه وسلم قَالُوا :يَا رسول هللا انهَ أُمت َكَ أَن يَستَن ُجوا بعَظ ٍم
أَو َروث َ ٍة أَو ُح َم َمةٍ ،فَإن هللا َج َع َل لَنَا فيهَا رزقًا فَنَهَانا النبي صلى هللا عليه
وسلم عَن ذَلكَ [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :عشر منَ الفط َرة :قَصُّ الشاربَ ،وإعفَا ُء اللحيَةَ ،والس َواكُ ،
ق ال َماءَ ،وقَصُّ األ َظفَارَ ،و َ
ق
ف اإلبطَ ،وحَل ُ
َواستنشَا ُ
غس ُل البَ َراجمَ ،ونَت ُ
اص ال َماء قَا َل الراويَ :ونَسيتُ ال َعاشرة إال أَن تَكُونَ
ال َعانَةَ ،وانتقَ ُ
ال َمض َمضَةَ
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باب :فضائل الوضوء
أخرج مسلم عن أبي َمالكٍ األَش َعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال ُّ
ط ُهو ُر شَط ُر اإلي َمانَ ،والحَم ُد ّلِل تَمأل ُ الم َ
يزانَ ،
اوات َواألَرض،
َو ُ
سب َحانَ هللا َوالحَم ُد ّلِل تَمآلَن -أَو تَمأل َُ -ما َبينَ الس َم َ
علَيكَ ،
َوالصالةُ نُو ٌرَ ،والص َدقَةُ بُر َهانٌَ ،والصب ُر ضيَا ٌء َوالقُرآ ُن ُحجةٌ لَكَ أَو َ
سهُ فَ ُمعتقُهَا أَو ُموبقُهَا
كُ ُّل الناس يَغدُو فَبَاي ٌع نَف َ
سول
أخرج أحمد وابن ماجه والدارمي عن ثوبان رضي هللا عنه قال :قال َر ُ
صواَ ،واعلَ ُموا أَن َخي َر أَع َمالكُ ُم
هللا صلى هللا عليه وسلم  :استَقي ُموا َولَن ت ُح ُ
علَى ال ُوضُوء إال ُمؤم ٌن [صححه األلباني في المشكاة
الصالةُ َوال ُيحَافظُ َ
وفي اإلرواء ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَبُي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :يَعق ُد الشي َ
طا ُن عَلى قَافيَة َرأس أَحَدكُم إذَا ه َُو نَا َم
طوي ٌل فَإن استَيقَ َ
علَيكَ لَي ٌل َ
ثَ َ
ظ فَذَك ََر
ب على كُل عُقد ٍة مكانها َ
الث عُقَدٍ ،يَضر ُ
هللا انحَلت عُق َدةٌ ،فَإن ت َ َوضأ َ انحَلت عُق َدةٌ ،فَإن صَلى انحَلت عُقدَه كلها
طا َ
فَأَصبَ َح نَشي ً
ب النفسَ ،وإال أََّ صبَ َح َخب َ
يث النفس كَسالنَ
طي َ
أخرج الطبراني في الكَبير عن أَبي أ ُ َما َمة رضي هللا عنه قال :لو لم أسمعه
علَيه َوسلم إال سبع َمرات َما حدثت به  ،قال رسول
من رسول هللا صلى هللا َ
سمعه
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا ت َ َوضأ الرجل َك َما أَمر ذهب االثم من َ
وبصره َو َيديه َورجلَيه [ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار عن عثمان َرضي هللا عَنهُ أَنه َدعَا ب َماء
فَت َ َوضأ ثم ضحك فَقَا َل الصحابه أَال تَسأَلُوني َما أضحكني فَقَالُوا َما أضحكك
علَيه َوسلم ت َ َوضأ َك َما
يَا أَمير ال ُمؤمنينَ قَا َل َرأَيت َرسُول هللا صلى هللا َ
ت َ َوضأت ثم ضحك فَقَا َل أَال تَسأَلُوني َما أضحكك فَقَالُوا َما أضحكك يَا َرسُول
هللا فَقَا َل إن ال َعبد إذا َدعَا ب َوضُوء فَغسل َوجهه حط هللا عَنهُ كل َخطيئ َة
أَصَابَهَا ب َوجهه فَإذا غسل ذ َراعَيه كَانَ َكذَلك َوإذا طهر قَ َد َميه كَانَ َكذَلك [
صححه المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والحاكم عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
س ُجود يَوم القيَا َمة َوأَنا أول
صلى هللا َ
علَيه َوسلم أَنا أول من يُؤذن لَهُ بال ُّ
من يرفع َرأسه فَأنظر َبين َيدي فأعرف أمتي من َبين األ ُ َمم َومن َخلفي مثل
َيف تعرف أمتك
ذَلك َوعَن يَميني مثل ذَلك َوعَن ش َمالي مثل ذَلك فَقَا َل رجل ك َ
يَا َرسُول هللا من بَين األ ُ َمم في َما بَين نوح إلَى أمتك قَا َل هم غر محجلون
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س الحَد َكذَلك َ
غيرهم وأعرفهم أَنهم يُؤتونَ كتبهم
من أثر الوضُوء لَي َ
بأيمانهم وأعرفهم تس َعى َبين أَيديهم ذُريتهم [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني
في الترغيب  :صحيح لغيره ]
أخرج البَزار عَن ابن عَباس رضي هللا عنهما قَا َل ثَالثَة ال تقربهم ال َمالئكَة
الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق [ صححه المنذري  ،وصححه
األلباني في الصحيحة وفي الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى َما يَم ُحو هللا به ال َخ َ
طايَا َويَرفَ ُع به الد َرجَات
عليه وسلم  :أَال أ َ ُدلُّكُم َ
علَى ال َمكَارهَ ،وكَث َرةُ ال ُخ َ
طا
قَالُوا :بَلَى يَا َرسُو َل هللا قَالَ :إسبَاغُ ال ُوضُوء َ
إلَى المساجدَ ،وانت َ
ظا ُر الصالة بَع َد الصالة ،فَذَلكُ ُم الربَاطُ فَذَلكُ ُم الربَاطُ فَذَلكُ ُم
الربَاطُ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
س َل َوج َههَُ ،خ َر َج من
عليه وسلم :إذَا ت َ َوضأ َ العَب ُد ال ُمسل ُم أَو ال ُمؤم ُن فَغَ َ
َوجهه كُ ُّل َخطيئ َ ٍة نَ َ
ظ َر إلَيهَا بعَينَيه َم َع ال َماء أَو َم َع آخر قَطر ال َماء ،فَإذَا
س َل يَدَيه َخ َر َج من يَدَيه كُ ُّل َخطيئ َ ٍة كَانَ بَ َ
َ
طشَتهَا يَدَاهُ َم َع ال َماء أَو َم َع آخر
غ َ
قَطر ال َماء ،فَإذَا َ
س َل رجلَيه َخ َرجَت كُ ُّل َخطيئ َ ٍة َمشَتهَا رجالهُ َم َع ال َماء أَو
غ َ
َم َع آخر قَطر ال َماء ،حَتى َيخ ُر َج نَق ًّيا منَ الذُّنُوب
أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ :ما منكُم من أ َ َح ٍد يَت َ َوضأ ُ فَيُبل ُغ ال َوضُو َء ثُم يَقُو ُل أَش َه ُد أَن
ال إلَهَ إال هللا وحده ال شريك له َوأَن ُم َحمدًا عَبدُه َو َرسُولُهُ إال فُتحَت لَهُ
اب الجَنة الث َمانيَةُ يَد ُخ ُل من أَيهَا شَا َء
أَب َو ُ
وفي رواية للترمذي  :اللهم اج َعلني منَ التوابينَ َواج َعلني منَ ال ُمت َ َ
طهرينَ
[صححه األلباني]
أخرج مسلم عن عُث َمانَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سنَ ال ُوضُو َء َخ َرجَت َخ َ
سده حَتى تَخ ُر َج
طايَاهُ من َج َ
وسلم َ :من ت َ َوضأ َ فَأَح َ
من تَحت أَظفَاره
أخرج مسلم عن عثمان رضي هللا عنه أنه توضأ فقالَ :رأَيتُ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ت َ َوضأ َ مث َل ُوضُوئي َهذَا ثم قَالََ :من ت َ َوضأ َ َه َكذَا غُف َر
لَهُ َما تَقَد َم من ذَنبه َوكَانَت صَالتُهُ َو َمشيُهُ إلَى ال َمسجد نَافلَةً
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من توضأ فقال :سبحانَك اللهم وبحمدك،
وأتوب إليك ،كُتب فى َرق ،ثم ُجعل فى طابع ،فلم
ال إله إال أنت أستغف ُرك
ُ
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يُكسر إلى يوم القيامة [ قال الحاكم  :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه
الذهبي  ،وقال األلباني في الصحيحة  :بل هو على شرط الشيخين ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ر ُجالن من أُمتي يَقُو ُم أ َ َح ُدهُ َما منَ
علَيه عُقَ ٌد فَيَت َ َوضأُ ،فَإذَا َوضأ َ يَدَه انحَلت
سهُ إلَى الط ُهور َو َ
الليل فَيُ َعال ُج نَف َ
سهُ انحَلت عُق َدةٌَ ،وإذَا
س َح َرأ َ
عُق َدةٌَ ،وإذَا َوضأ َ َوج َههُ انحَلت عُق َدةٌَ ،وإذَا َم َ
ب تعالى :انظُ ُروا إلَى عَبدي َهذَا ُي َعال ُج
َوضأ َ رجلَيه انحَلت عُق َدةٌ ،فَ َيقُو ُل الر ُّ
سأَلَني عَبدي فَ ُه َو لَهُ [ حسنه األلباني في صحيح الترغيب
سهَُ ،ما َ
نَف َ
والترهيب ]
َ
سو َل هللا صَلى
أخرج أحمد عن عَم ُرو ب ُن َ
سمعتُ َر ُ
سة رضي هللا عنه َ
عبَ َ
سبيل هللا عَز َوجَل ،فَبَلَ َغ
هللا َ
سه ٍم في َ
سل َم يَقُولُ :أَيُّ َما َر ُج ٍل َر َمى ب َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
نَ
َاب شَي َبةً في
ش
ل
ج
ر
ا
م
ي
أ
و
َا،
ه
ق
ت
ع
ي
ة
ب
ق
َر
ك
ر
ج
أل
ا
م
ه
ل
ف
ا،
ب
ي
ص
م
و
أ
ًا،
ئ
ط
خ
ُم
َ ٍَ ُ
ُ ً
َ
َ ُّ َ َ ُ ٍ
ق َر ُجال ُمسل ًما ،فَكُ ُّل عُض ٍو
ي لَهُ نُو ٌرَ ،وأَيُّ َما َر ُج ٍل ُمسل ٍم أَعت َ َ
َ
سبيل هللا ،فَه َ
منَ ال ُمعتَق بعُض ٍو منَ ال ُمعتق فدَا ٌء لَهُ منَ النارَ ،وأَيُّ َما ام َرأ َ ٍة ُمسل َم ٍة أَعتَقَت
ام َرأَةً ُمسل َمةً فَكُ ُّل عُض ٍو منَ ال ُمعتَقَة بعُض ٍو منَ ال ُمعتقَة فدَا ٌء لَهَا منَ النار،
صلبه ثَالثَةً لَم يَبلُغُوا الحن َ
ث ،أَو
َوأَيُّ َما َر ُج ٍل ُمسل ٍم قَد َم ّلِل عَز َوجَل من ُ
ست َرةٌ منَ النارَ ،وأ َ ُّي َما َر ُج ٍل قَا َم إلَى َو ُ
ضوءٍ ُيري ُد الصالةَ،
ام َرأ َ ٍة ،فَ ُهم لَهُ ُ
ب أَو َخطيئ َ ٍة لَهُ ،فَإن قَا َم إلَى
فَأَحصَى ال َوضُو َء إلَى أ َ َماكنهَ ،
سل َم من كُل ذَن ٍ
سال ًما [ صححه محققوا
هللا عَز َوجَل بهَا د ََرجَةًَ ،وإن قَعَدَ ،قَعَ َد َ
الصالةَ ،رفَعَهُ ُ
المسند]
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى
أخرج أحمد عن عَم ُرو ب ُن َ
سةَ رضي هللا عنه َ
عبَ َ
سبيل هللا عَز َوجَل ،فَ َبلَ َغ
هللا َ
سه ٍم في َ
سل َم َيقُولُ :أ َ ُّي َما َر ُج ٍل َر َمى ب َ
علَيه َو َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َاب شَيبَة في
ُمخطئ ًا ،أو ُمصيبًا ،فلَهُ منَ األجر ك ََرقبَ ٍة يُعتقُهَاَ ،وأيُّ َما َر ُج ٍل ش َ
ق َر ُجال ُمسل ًما ،فَكُ ُّل عُض ٍو
ي لَهُ نُو ٌرَ ،وأَيُّ َما َر ُج ٍل ُمسل ٍم أَعت َ َ
َ
سبيل هللا ،فَه َ
َ
َ
َ
منَ ال ُمعتَق بعُض ٍو منَ ال ُمعتق فدَا ٌء لَهُ منَ النارَ ،وأيُّ َما ام َرأ ٍة ُمسل َم ٍة أعتَقَت
ام َرأَةً ُمسل َمةً فَكُ ُّل عُض ٍو منَ ال ُمعتَقَة بعُض ٍو منَ ال ُمعتقَة فدَا ٌء لَهَا منَ النار،
صلبه ثَالثَةً لَم َيبلُغُوا الحن َ
ث ،أَو
َوأ َ ُّي َما َر ُج ٍل ُمسل ٍم قَد َم ّلِل عَز َوجَل من ُ
ام َرأ َ ٍة ،فَ ُهم لَهُ سُت َرةٌ منَ النارَ ،وأَيُّ َما َر ُج ٍل قَا َم إلَى َو ُ
ضوءٍ يُري ُد الصالةَ،
ب أَو َخطيئ َ ٍة لَهُ ،فَإن قَا َم إلَى
فَأَحصَى ال َوضُو َء إلَى أ َ َماكنهَ ،
سل َم من كُل ذَن ٍ
سال ًما [ صححه محققوا
هللا عَز َوجَل بهَا د ََرجَةًَ ،وإن قَعَدَ ،قَعَ َد َ
الصالةَ ،رفَعَهُ ُ
المسند]
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باب :صفة الوضوء
سو ُل َّللا
أخرج البخاري عَن عَبد َّللا بن َزي ٍد رضي هللا عنه َقالَ :أَت َانا َر ُ
س َل
هللا َ
سل َم ،فَأَخ َرجنَا لَهُ َما ًء في تَو ٍر من ُ
صف ٍر فَت َ َوضأَ ،فَغَ َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
س َح ب َرأسه ،فَأَق َب َل به َوأَد َب َرَ ،و َ
س َل
غ َ
َوج َههُ ثَالَثًاَ ،و َيدَيه َمرتَين َمرتَينَ ،و َم َ
رجلَيه
أخرج الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه قال :سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :ال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا عليه
[ قواه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عَبد َخي ٍر قال  :أَتَانَا
صلى فَ َدعَا ب َ
ور ،فَقُلنَاَ :ما يَصنَ ُع بالط ُهور َوقَد صَلىَ ،ما يُري ُد
ي َوقَد َ
ط ُه ٍ
عَل ٌّ
طستٍ ،فَأَف َر َ
ي بإنَاءٍ فيه َما ٌء َو َ
س َل
غ منَ اإلنَاء َ
علَى يَمينه فَغَ َ
إال ليُعَل َمنَا ،فَأُت َ
يَدَيه ثَالثًا ،ثُم ت َ َمض َمضَ َواستَنث َ َر ثَالثًا ت َمض َمضَ َونَث َ َر منَ الكَف الذي يَأ ُخذُ
س َل يَ َدهُ اليُمنَى ثَالثًا َو َ
س َل َوج َههُ ثَالثًا ،و َ
فيه ،ثُم َ
س َل يَ َدهُ الش َما َل ثَالثًا،
غ َ
غ َ
غ َ
س َح ب َرأسه َمرةً َواح َدةً ثُم َ
س َل رجلَهُ ال ُيمنَى ثَالثًا
غ َ
ثُم َج َع َل َي َد ُه في اإلنَاء فَ َم َ
سرهُ أَن يَعلَ َم ُوضُو َء َرسُول هللا صلى هللا
َورجلَهُ الش َما َل ثَالثًا ،ثُم قَالََ :من َ
عليه وسلم فَ ُه َو َهذَا [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح وصححه األلباني
في صحيح أبي داود]
وفي رواية ألبي داود وابن خزيمة وابن حبان  :فَأ َ َخذَ اإلنَا َء بيَده اليُمنَى
فَأَف َر َ
علَى َيده ال ُيس َرى َو َ
س َل كَفيه ثَالثًا [ صححه األلباني ]
غ َ
غ َ
وفي رواية ألبي داود  :ثُم ت َ َمض َمضَ َم َع االستنشَاق ب َماءٍ َواح ٍد بنحوه [
صححه األلباني في صحيح أبو داود ]
َ
ب من فضل
وفي رواية للنسائي عن ال ُح َ
سينَ رضي هللا عنه  :ثم شَر َ
َوضُوئه قَائ ًما فَتعَجبتُ فَلَما َرآني قَالَ :ال تَعجَب ،فَإني َرأَيتُ أَبَاكَ النبي صلى
صنَعتُ [ صححه األلباني في صحيح
هللا عليه وسلم َيصنَ ُع مث َل َما َرأَيتَني َ
النسائي ]
ف كَانَ
سالم َ
أخرج النسائي عن أبي عَبد هللا َ
سبَالنَ  :أن عَائشَة أ َ َرته كَي َ
ُ
سهَا َواح َدةً إلَى
سحَت َرأ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم يَت َ َوضأ وفيه ثُم َم َ
سال ٌم :كُنتُ آتيهَا
ُمؤَخره ،ثُم أ َ َمرت يَ َد َها بأُذُنَيهَا ،ثُم َمرت َ
علَى ال َخدين قَا َل َ
س َبينَ َيدَي َوتَت َحَد ُ
ث َمعي ،فجئتُهَا ذَاتَ َيو ٍم فَقُلتُ  :ادعي لي
ُمكَات َ ًبا ،فَتَجل ُ
اركَ هللا لَكَ َوأَر َخت
بالبَ َركَة قَالَتَ :و َما ذَاكَ  ،قُلتُ  :أَعتَقَني هللا قَالَت :بَ َ
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َاب دُوني فَلَم أ َ َر َها بَع َد ذَلكَ اليَوم [ صحح األلباني إسناده في صحيح
الحج َ
النسائي ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
ي إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم يَسأَلُهُ عَن
رضي هللا عنه قال :جَا َء أَع َراب ٌّ
علَى َهذَا فَقَد
ال ُوضُوء ،فَأ َ َرا ُه ثَالثًا ثَالثًا ثُم قَالََ :ه َكذَا ال ُوضُو ُء ،فَ َمن َزا َد َ
سا َء َوتَعَدى َو َ
ظلَ َم [ حسنه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
أَ َ
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :توضأ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مرة مرة ،لم يزد على هذا
أخرج مسلم عن عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قال  :أَخبَ َرني عُ َم ُر ب ُن ال َخطاب
علَيه
َّللا َ
أَن َر ُجال ت َ َوضأ َ فَت َ َركَ َموض َع ظُفُ ٍر َ
علَى قَدَمه فَأَبص ََر ُه النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم فَقَا َل ارجع فَأَحسن ُوضُو َءكَ فَ َر َج َع ثُم صَلى
َو َ
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
سافَرنَا َها فَأَد َر َكنَا َوقَد
سف َر ٍة َ
ي صلى هللا عليه وسلم في َ
قال :ت َ َخل َ
ف عَنا النب ُّ
علَى أَر ُجلنَا ،فَنَا َدى بأَعلَى
س ُح َ
أَر َهقَتنَا الصالةُ َونَح ُن نَت َ َوضأ ُ فَ َجعَلنَا نَم َ
صَوتهَ :وي ٌل لألَعقَاب منَ النار َمرتَين أَو ثَالثًا  ،وفي رواية ألبي داود
والنسائي  :أسبغوا الوضوء
سو َل
أخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة عن لَقيط بن صَب َرةَ :قُلتُ َ :يا َر ُ
عن ال ُوضُوء قَالَ :أَسبغ ال ُوضُو َء وخلل بين األصابع َوبَالغ في
هللا ،أَخبرني َ
االستنشَاق ،إال أَن تكُونَ صَائ ًما [ قال الترمذي :حسن صحيح ,وصححه
األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا استَيقَ َ
ظ أ َ َح ُدكُم من نَومه فَال َيغمس َي َد ُه في اإلنَاء
حَتى يَغسلَهَا ثَالثًا فَإنهُ ال يَدري أَينَ بَاتَت يَ ُدهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال َ :من ت َ َوضأ َ
فَليَستَنثرَ ،و َمن استَج َم َر فَليُوتر
وفي رواية لمسلم :إذَا ت َ َوضأ َ أ َ َح ُدكُم فَليَستَنشق ب َمنخ َرين منَ ال َماء ثُم
ليستنثر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا استَيقَ َ
ظ أ َ َح ُدكُم من َمنَامه فَليت َ َوضأ َ وليَستَنثر فَإن
الشي َ
علَى َخيشُومه
طانَ يَبيتُ َ
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أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :استَنث ُروا َمرتَين َبالغَتَين أَو ثَالثًا [ صححه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن أُمتي يُدعَونَ يَو َم القيَا َمة غُ ًّرا ُمحَجلينَ من آثار
الوضوء ،فَ َمن است َ َ
ع منكُم أَن يُطي َل غُرتَهُ فَليَفعَل
طا َ
س َل
وفي رواية لمسلم قال نُ َعيم بن ال ُمجمرَ :رأَيتُ أ َ َبا ه َُري َرةَ َيت َ َوضأُ ،فَغَ َ
َوج َههُ فَأَسبَ َغ ال ُوضُو َء ثُم َ
ع في العَضُد ثُم اليُس َرى
س َل يَ َدهُ اليُمنَى حَتى أَش َر َ
غ َ
سهُ ثُم َ
ع في
س َل رجلَهُ اليُمنَى حَتى أَش َر َ
حَتى أَش َر َ
غ َ
س َح َرأ َ
ع في العَضُد ثُم َم َ
ع في الساق ثُم قَالََ :ه َكذَا َرأَيتُ النبي صلى هللا
الساق ثُم اليُس َرى حَتى أَش َر َ
عليه وسلم يَت َ َوضأ ُ َوقَا َل صلى هللا عليه وسلم أَنت ُم الغُ ُّر ال ُمحَجلُونَ يَو َم
الق َيا َمة من إس َباغ ال ُوضُوء فَ َمن است َ َ
ع منكُم فَل ُيطل غُرتَهُ َوتَحجيلَهُ
طا َ
س َل َوج َههُ َويَدَيه حَتى كَا َد
وفي رواية لمسلم :أَنهُ َرأَى أَبَا ه َُري َرةَ يَت َ َوضأ ُ فَغَ َ
يَبلُ ُغ ال َمنكبَين ثُم َ
س َل رجلَيه حَتى َرفَ َع إلَى الساقَين
غ َ
ف أَبي ه َُري َرةَ َوه َُو يَت َ َوضأ ُ للصالة
وفي رواية لمسلم قال أبو حَاز ٍم كُنتُ َخل َ
فَكَانَ يَ ُم ُّد يَ َدهُ حَتى يَبلُ َغ إب َ
طهُ ،فَقُلتُ  :يَا أَبَا ه َُري َرةَ َما َهذَا ال ُوضُو ُء فَقَالَ :يَا
َبني فَ ُّرو َخ ،أَنت ُم َهاهُنَا ،لَو عَلمتُ أَنكُم َهاهُنَا َما ت َ َوضأتُ َهذَا ال ُوضُو َء،
سمعتُ َخليلي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :تَبلُ ُغ الحليَةُ منَ ال ُمؤمن حَي ُ
ث
َ
يَبلُ ُغ ال َوضُو ُء
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :كَانَ النب ُّ
سة أَمدَا ٍد َويَت َ َوضأ ُ بال ُمد
عليه وسلم يَغتَس ُل بالصاع إلَى َخم َ
سة َمكَاكيك ويتوضأ بمكوك
وفي رواية لمسلمَ :يغتَس ُل ب َخم َ
أخرج أحمد والنسائي عن أبي روح الكالعي عن رجل من الصحابة أَنهُ
ف قَالَ:
الروم فَت َ َرددَ ،فَلَما انص ََر َ
صَلى َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَ َرأ َ ب ُّ
صلُّونَ َمعَنَا ال يُحسنُونَ ال ُوضُو َء،
س َ
علَينَا القُرآنَ أَن أَق َوا ًما منكُم يُ َ
إنهُ لُب َ
فَ َمن شَه َد الصالةَ َمعَنَا فَليُحسن ال ُوضُو َء [ حسنه األلباني في صحيح
الترغيب ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال  :كَانَ رسول هللا صلى هللا
ئ أ َ َح َدنَا
ف كُنت ُم تَصنَعُونَ  ،قَالَ :يُجز ُ
عليه وسلم يَت َ َوضأ ُ لكُل صَال ٍة قيل :كَي َ
ال ُوضُو ُء َما لَم يُحدث
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سل َم :صَلى
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عن بُ َري َدةَ رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
الصلَ َوات َيو َم الفَتح ب ُو ُ
علَى ُخفيه فَقَا َل لَهُ عُ َم ُر :لَقَد
س َح َ
ضوءٍ َواحدٍَ ،و َم َ
صنَعتُهُ يَا عُ َم ُر
صنَعتَ اليَو َم شَيئ ًا لَم تَكُن تَصنَعُهُ ،قَالَ :عَمدًا َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :كَانَ النبي صلى
ب التيَا ُمنَ َما است َ َ
ع في شأنه كله :في طُ ُهورهَ ،وت َ َرجُّله،
طا َ
هللا عليه وسلم يُح ُّ
وتنعله

باب :السواك
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َر َة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
علَى أُمتي أل َ َمرت ُ ُهم بالس َواك
هللا عليه وسلم قال  :لَوال أَن أَشُق َ
وفي رواية للبخاري َ :م َع كُل صَال ٍة
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى أُمتي أل َ َمرت ُ ُهم عن َد كُل صَال ٍة ب ُو ُ
ضوءٍ  ،و َم َع
عليه وسلم  :لَوال أَن أَشُق َ
كُل ُو ُ
ضوءٍ بس َواكٌ [ حسنه المنذري ،وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج الترمذي عن َزيد ب ُن َخال ٍد رضي هللا عنه  :أنه يَش َه ُد الصلَ َوات في
علَى أُذُنه َموض َع القَلَم من أُذُن الكَاتب ،ال يَقُو ُم إلَى الصالة
ال َمسجد َوس َواكُهُ َ
إال أُستَن ثُم َردهُ إلَى َموضعه [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح،
وصححه األلباني ]
َ
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم
سوكَ قَب َل أَن يَت َ َوضأ َ [ حسنه
َار فَيَستَيقظُ إال ت َ َ
:كَانَ ال يَرقُ ُد من لَي ٍل َوال نَه ٍ
األلباني في المشكاة  ،دون قوله :وال نهار فإنه ضعيف ]
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن ُحذَيفَةَ ضي هللا عنه قَالََ :كانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ُوص فَاهُ بالس َواك
سل َم إذَا قَا َم ليَتَهَج َد يَش ُ
َو َ
َ
سأَلتُ عَائشَة رضي هللا عنها :بأَي
ح بن هانئ قالَ :
أخرج مسلم عن ش َُري ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم إذَا َد َخ َل بَيتَهُ ،قَالَت :بالس َواك
شَيءٍ كَانَ يَب َدأ ُ النب ُّ
أخرج النسائي وابن خزيمة عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :الس َواكُ َمطه ََرةٌ للفَم َمرضَاةٌ للرب [ صححه
المنذري ،وصححه النووي  ،وصححه األلباني ]
أخرج أحمد عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَيكُم بالس َواك فَإنهُ مطيبة للفم مرضاة للرب تبَارك َوتَعَالَى
علَيه َوسلم َ :
َ
[ صححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
علَيكُم في الس َواك
وسلم  :لقد أَكثَرتُ َ
سمعت َرسُول هللا
أخرج أحمد عَن َزينَب بنت جحش َرضي هللا عَنهَا قَالَت َ
علَيه َوسلم يَقُول لَوال أَن أشق على أمتي ألمرتهم بالس َواك عند
صلى هللا َ
كل صَالة َك َما يتوضؤون [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب]
أخرج البَزار َوالطبَ َراني في الكَبير عن العَباس رضي هللا عنه قال  :قال
علَيهم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لَوال أَن أشق على أمتي لفرضت َ
علَيهم الوضُوء [ قال األلباني في
الس َواك عند كل صَالة َك َما فرضت َ
الترغيب  :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :دخلت على
رسول هللا وطرف السواك على لسانه
أخرج البزار عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن العب َد إذا تسوك ،ثم قا َم يصلى ،قام الملكُ خلفَه ،فيستم ُع لقراءته،
ج من فيه شى ٌء
فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاهُ على فيه ،فما يخر ُ
من القرآن اال صار فى جوف الملك فطهروا أفوا َهكُم للقرآن [ جوده
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي خيرة الصباحي قال :كنتُ فى الوفد الذين
أتَوا النبى صلى هللا عليه وسلم فزودَنا األراكَ نستاك به ،فقلنا :يا رسول
هللا ،عندنا الجريد ،ولكنا نقب ُل كرامتَك وعطيتك فقال :اللهم اغفر لعبد القيس
[ قال الهيثمي  :إسناده حسن ]

باب :المسح علي الخفين
يرةَ رضي هللا عنه قال :كُنتُ َم َع النبي
أخرج البخاري ومسلم عن ال ُمغ َ
َاوةَ فَأ َ َخذتُهَا فَان َ
ق حَتى
طلَ َ
يرةُُ ،خذ اإلد َ
صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :يا ُمغ َ
ب ليُخر َج يَ َدهُ من كُمهَا
ارى عَني فَقَضَى حَا َجتَهُ َو َ
علَيه ُجبةٌ شَأميةٌ ،فَذَ َه َ
ت َ َو َ
علَيه فَت َ َوضأ َ ُوضُو َءهُ للصالة
صبَبتُ َ
فَضَاقَت فَأَخ َر َج يَ َدهُ من أَسفَلهَا ،فَ َ
علَى ُخفيه
س َح َ
َو َم َ
ع ُخفيه فَقَالَ :دَع ُه َما فَإني
وفي رواية للبخاري ومسلم  :وأَه َويتُ أل َنز َ
أَد َخلت ُ ُه َما َ
طاه َرتَين
أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ َم َع
ير ،فَقَا َل لي :أ َ َمعَكَ َما ٌء قُلتُ :
النبي صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
سل َم ذَاتَ لَيلَ ٍة في َمس ٍ
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س َواد الليل ،ثُم جَا َء فَأَف َرغتُ
ارى في َ
نَعَم فَنَ َز َل عَن َراحلَته ،فَ َمشَى حَتى ت َ َو َ
وف ،فَلَم َيستَطع أَن
س َل َوج َههَُ ،و َ
َ
ص ٍ
علَيه ُجبةٌ من ُ
َاوة ،فَغَ َ
علَيه منَ اإلد َ
س َح
س َل ذ َراعَيه َو َم َ
يُخر َج ذ َراعَيه منهَا حَتى أَخ َر َج ُه َما من أَسفَل ال ُجبة فَغَ َ
ع ُخفيه فَقَالَ :دَع ُه َما فَإني أَد َخلت ُ ُه َما َ
س َح
ب َرأسه ثُم أَه َويتُ أل َنز َ
طاه َرتَين َو َم َ
علَيه َما
َ
أخرج مسلم عن بالل رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
علَى ال ُخفين َوالخ َمار
س َح َ
َم َ
سأَلتُ جَاب ًرا
أخرج الترمذي عن أبي عُبَي َدةَ بن ُمحَمد بن عَمار بن يَاس ٍرَ :
علَى
سأَلتُهُ عَن ال َمسح َ
عَن ال َمسح َ
سنةُ يَا ابنَ أَخي َو َ
علَى ال ُخفين فَقَالَ :ال ُّ
الع َما َمة فَقَالَ :أَمس الش َع َر [ قال األلباني :صحيح اإلسناد]
أخرج البخاري ومسلم عن جَري ٌر بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه أنه :
سو َل
س َح َ
علَى ُخفيه فَقيلَ :تَف َع ُل َهذَا ،فَقَالَ :نَ َعم َرأَيتُ َر ُ
َبا َل ثُم ت َ َوضأََ ،و َم َ
ش :قَا َل
س َح َ
هللا صلى هللا عليه وسلم بَا َل ثُم ت َ َوضأ َ َو َم َ
علَى ُخفيه قَا َل األ َع َم ُ
َاب عبد هللا يُعجبُ ُهم َهذَا الحَد ُ
ير كَانَ
إب َراهي ُم :وكَانَ أَصح ُ
يث؛ ألَن إسال َم جَر ٍ
بَع َد نُ ُزول ال َمائدَة
وفي رواية قالوا :إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال :ما أسلمت إال بعد
نزول المائدة [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود عن عَلي ٍ رضي هللا عنه قَالَ :لَو كَانَ الدي ُن بالرأي لَكَانَ
أَسفَ ُل ال ُخف أَولَى بال َمسح من أَعالهَُ ،وقَد َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
س ُح أعاله [ صححه ابن حجر في التلخيص  ،وصححه األلباني في
وسلم يَم َ
صحيح أبي داود ]
علَى
أخرج مسلم عن ش َُريح بن َهان ٍئ قال :أَتَيتُ عَائشَةَ أَسأَلُهَا عَن ال َمسح َ
علَيكَ بابن أَبي َ
ساف ُر َم َع َرسُول هللا
ال ُخفين ،فَقَالَتَ :
سلهُ ،فَإنهُ كَانَ يُ َ
ب فَ َ
طال ٍ
سأَلنَاهُ فَقَالََ :جعَ َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه وسلم فَ َ
سافرَ ،ويَو ًما َولَيلَةً لل ُمقيم
ثَالثَةَ أَي ٍام َولَيَاليَ ُهن لل ُم َ
أخرج النسائي والترمذي عن صَف َوانَ بن عَسا ٍل رضي هللا عنه قال :كَانَ
ع خفَافَنَا ثَالثَةَ أَي ٍام
سفَ ًرا أَن ال نَنز َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َيأ ُم ُرنَا إذَا كُنا َ
َولَيَاليهن إال من َجنَابَ ٍة َولَكن من بَو ٍل و َ
غائطٍ َونَو ٍم [ قال الترمذي :هذا
حديث حسن صحيح ]
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باب :التيمم
سول
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالتَ :خ َرجنَا َم َع َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم في بَعض أَسفَاره حَتى إذَا كُنا بالبَيدَاء أَو بذَات
الجَيش انقَ َ
علَى الت َماسه
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ط َع عق ٌد لي ،فَأَقَا َم َر ُ
س َمعَ ُهم َما ٌء فأتى الناس إلى أبي
اس َمعَهُ َولَيسُوا َ
علَى َماءٍ َولَي َ
َوأَقَا َم الن ُ
بكر فقالوا :أال ترى ما صنعت عائشة ،أقامت برسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فَجَا َء أَبُو بَك ٍر
علَى فَخذي قَد نَا َم فَقَالَ:
سهُ َ
َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َواض ٌع َرأ َ
س
سوا َ
اس َولَي ُ
َح َبست َر ُ
علَى َماءٍ َولَي َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َوالن َ
َمعَ ُهم َما ٌء فَقَالَت عَائشَةُ :فَعَاتَبَني أَبُو بَك ٍر َوقَا َل َما شَا َء هللا أَن يَقُولََ ،و َجعَ َل
يَطعُنُني بيَده في َخاص َرتي ،فَال يَمنَعُني منَ التح َُّرك إال َمكَا ُن َرسُول هللا صلى
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أَصبَ َح
هللا عليه وسلم َ
علَى فَخذي ،فنام َر ُ
علَى َ
سي ُد ب ُن ُحضَير وهو
َ
غير َماءٍ  ،فَأَن َز َل هللا آيَةَ التيَ ُّمم فَتَيَم ُموا ،فَقَا َل أ ُ َ
ير
ي بأَول َب َركَتكُم َيا آ َل أَبي َبك ٍر قَالَت عائشة :فَ َب َعثنَا ال َبع َ
أحد النقباءَ :ما ه َ
علَيه فوجدنا العق َد تَحتَهُ
الذي كُنتُ َ
طت قال َدةٌ لي بالبَيدَاء َونَح ُن دَاخلُونَ ال َمدينَةَ
سقَ َ
وفي رواية للبخاري قالتَ :
َ
اس في قال َد ٍة فبي
وفيها :فأَقبَ َل أَبُو بَك ٍر فَلَك ََزني لَك َزةً شَدي َدةً َوقَا َل َحبَست الن َ
ال َموتُ ل َمكَان َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوقَد أَو َجعَني
س َل
وفي رواية للبخاري ومسلم :است َ َع َرتُ من أَس َما َء قال َدةً فَ َهلَكَت ،فَأَر َ
سا من أَصحَابه في َ
طلَبهَا فَأَد َركَت ُه ُم الصالةُ
النبي صلى هللا عليه وسلم نَا ً
فَصَلوا بغَير ُو ُ
شكَوا ذَلكَ إلَيه،
ضوءٍ  ،فَلَما أَت َ ُوا النبي صلى هللا عليه وسلم َ
سي ُد ب ُن ُحضَي ٍر :ج ََزاك هللا َخي ًرا ،فَ َوهللا َما نَ َز َل بك
فَنَ َزلَت آيَةُ التيَ ُّمم ،فَقَا َل أ ُ َ
ط إال َجعَ َل هللا لَك منهُ َمخ َر ًجا َو َجعَ َل لل ُمسلمينَ فيه بَ َركَةً
أَم ٌر قَ ُّ
أخرج البخاري ومسلم عن عم َرا ُن ب ُن ُحصَي ٍن رضي هللا عنه قال :رأى
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َر ُجال ُمعتَزال لَم يُصَل في القَوم فَقَالَ :يَا
ي في القَوم ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،أَصَابَتني َجنَابَةٌ
فُالنَُ ،ما َمنَعَكَ أَن تُصَل َ
علَيكَ بالصعيد فَإنهُ يَكفيكَ
َوال َما َء فقَالََ :
ذر رضي هللا عنه قال
أخرج النسائي وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي ٍ
 :اجت َ َم َعت غُنَي َمةٌ عن َد النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :يا أ َ َبا ذَ ٍر اب ُد فيهَا
فَبَدَوتُ إلَى الربَذَة ،فَكَانَت ت ُصيبُني ال َجنَابَةُ فَأَمك ُ
س َوالست ،فَأَتَيتُ
ُث ال َخم َ
سكَتُّ فَقَالَ :ث َكلَتكَ أ ُ ُّمكَ أَبَا ذَ ٍر
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل أَبُو ذَ ٍر :فَ َ
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ب
أل ُمكَ ال َوي ُل فَ َد َ
سودَا َء فَجَا َءت بعُ ٍس فيه َما ٌء فَ َ
عا لي بجَاريَ ٍة َ
ست َ َرتني بثَو ٍ
ب
َواستَتَرتُ بالراحلَة َواغت َ َ
سلتُ فَ َكأَني أَلقَيتُ عَني َج َبال فَقَالَ :الصعي ُد الطي ُ
َوضُو ُء ال ُمسلمَ ،ولَو إلَى عَشر سنينَ  ،فَإذَا َوجَدتَ ال َما َء فَأَمسهُ جلدَكَ فَإن
ذَلكَ َخي ٌر [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وصححه الحاكم  ،ووافقه
الذهبي ]
اس رضي هللا عنهما أنه :سُئ َل عَن التيَ ُّمم فَقَالَ:
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
إن هللا قَا َل في كتَابه حينَ ذَك ََر ال ُوضُو َء{ :فَاغسلُوا ُو ُجو َهكُم َوأَيد َيكُم إلَى
ق
{والسار ُ
ال َم َرافق} َوقَا َل في التيَ ُّمم{ :فَام َ
س ُحوا ب ُو ُجوهكُم َوأَيديكُم} َوقَالََ :
َوالسارقَةُ فَاق َ
سنةُ في القَطع الكَفين إن َما ه َُو ال َوجهُ
طعُوا أَيديَ ُه َما} وكَانَت ال ُّ
والكَفان يَعني التيَ ُّم َم [ قال الترمذي :حديث حسن غريب صحيح  ،وضعفه
األلباني ]
أخرج الطبراني في الكبير عن حكيم بن معاوية ،عن عمه :قلت :يا رسو َل
هللا ،إني أغيب الشهر عن الماء ،ومعي أهلي فأصيب منهم ،قال :نعم ،
قلت :يا رسول هللا إني أغيب أشهرا ً ،قال :وإن غبت ثالثين سنة [ قال
الهيثمي إسناده حسن ]
اس رضي هللا عنهما قال:
أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابنَ عَب ٍ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ثُم احتَلَ َم فَأُم َر
َاب َر ُجال ُجر ٌ
ح في عَهد َر ُ
أَص َ
س َل فَ َماتَ  ،فَبَلَ َغ ذَلكَ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ:
سال فَاغت َ َ
باالغت َ
سؤَا َل [قال الحاكم :حديث صحيح،
قَتَلُوهُ ،قَتَلَ ُه ُم هللا ،أَلَم يَكُن شفَا ُء العي ال ُّ
ووافقه الذهبي  ،قال األلباني :حديث حسن]
أخرج أبو داود والحاكم عن عَمرو بن العَاص رضي هللا عنه قال :احتَلَمتُ
في لَيلَ ٍة َبار َد ٍة في َ
سلتُ أَن أَهلكَ ،
سالسل ،فَأَشفَقتُ إن اغت َ َ
غز َوة ذَات ال ُّ
فَتَيَممتُ ثُم صَليتُ بأَصحَابي الصُّبحَ ،فَذَ َك ُروا ذَلكَ للنبي صلى هللا عليه وسلم
ب ،فَأَخبَرت ُهُ بالذي َمنَعَني منَ
فَقَالَ :يَا عَم ُرو صَليتَ بأَصحَابكَ َوأَنتَ ُجنُ ٌ
سكُم إن هللا
{وال تَقتُلُوا أَنفُ َ
سال َوقُلتُ  :إني َ
االغت َ
سمعتُ هللا تعالى يَقُولَُ :
كَانَ بكُم َرحي ًما} فَضَحكَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َولَم يَقُل شَيئ ًا
وفي رواية :فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة ،ثم صلى بهم نحوه ولم
يذكر التيمم [ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ،وقال النووي :إن الحديث
حسن أو صحيح ،وقال األلباني :إسناده صحيح على شرط مسلم]
سعي ٍد رضي هللا عنه قالَ :خ َر َج
أخرج أبو داود والدارمي والحاكم عن أبي َ
س َمعَ ُه َما َما ٌء ،فَتَيَم َما صَعيدًا َ
طيبًا
َر ُجالن في َ
سفَ ٍر ،فَ َحض ََرت الصالةُ َولَي َ
فَصَل َيا ،ثُم َو َجدَا ال َما َء في ال َوقت فَأَعَا َد أ َ َح ُدهُ َما الصالةَ َوال ُوضُو َء َولَم ُيعد
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اآل َخ ُر ،ثُم أَتَيَا َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فَذَك ََرا ذَلكَ فَقَا َل للذي لَم يُعد:
سنةَ َوأَج َزأ َتكَ صَالت ُكَ َوقَا َل للذي ت َ َوضأ َ َوأَعَادَ :لَكَ األ َج ُر َمرتَين [
أَصَبتَ ال ُّ
صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ،وقواه النووي  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود]

باب :غسل الجنابة
سعي ٍد رضي هللا عنه قالَ :خ َرجتُ َم َع َرسُول هللا صلى
أخرج مسلم عن أبي َ
ف َرسُو ُل
هللا عليه وسلم يَو َم االثنَين إلَى قُبَا َء ،حَتى إذَا كُنا في بَني َ
سال ٍم َوقَ َ
ار ُه ،فَقَا َل
هللا صلى هللا عليه وسلم في َباب عت َبانَ فَص ََر َخ به فَ َخ َر َج َي ُج ُّر إ َز َ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :أَعجَلنَا الر ُج َل فَقَا َل عتبَانُ :يَا َرسُو َل هللا،
علَيه ،قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا
أ َ َرأَيتَ الر ُج َل يُع َج ُل عَن ام َرأَته َولَم يُمن َماذَا َ
عليه وسلم  :إن َما ال َما ُء منَ ال َماء
ب رضي هللا عنه قال:
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بن كَع ٍ
ي عَنهَا [ قال
إن َما كَانَ ال َما ُء منَ ال َماء ُرخصَةً في أَول اإلسالم ،ثُم نُه َ
الترمذي :حديث حسن صحيح ]
صار الغسل
أخرج مسلم عن أبي موسى قال  :ذكر َرهطٌ منَ ال ُمهَاجرينَ َواألَن َ
ب إال منَ الدفق أَو منَ ال َماء َوقَا َل
فاختلفوا ،فَقَا َل األَنصَاري :ال يَج ُ
ال ُمهَاجري بَل إذَا َخالَ َ
َب فقلت فَأَنَا أَشفيكُم من ذَلكَ فَقُمتُ فَاستَأذَنتُ
ط فَقَد َوج َ
علَى عَائشَةَ فَأُذنَ لي فَقُلتُ لَهَاَ :يا أُماه إني أُري ُد أَن أَسأَلَك عَن شَيءٍ َوإني
َ
سائال عَنهُ أُمكَ التي َولَدَتكَ
أَستَحييك فَقَالَت :ال تَستَحيي أَن ت َسأَلَني عَما كُنتَ َ
سقَطتَ  ،قَا َل َرسُو ُل
ب الغُس َل ،قَالَتَ :
علَى ال َخبير َ
فَإن َما أَنَا أ ُ ُّمكَ قُلتُ  :فَ َما يُوج ُ
س بَينَ شُعَبهَا األ َربَع َو َمس الختَا ُن الخت َانَ
هللا صلى هللا عليه وسلم  ،إذَا َجلَ َ
َب الغُس ُل
فَقَد َوج َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم عَن الر ُجل
سأ َ َل َر ُ
وفي رواية لمسلم :أن َر ُجال َ
سةٌ فَقَا َل صلى هللا
يُجَام ُع أَهلَهُ ثُم يكسلَُ ،هل َ
علَيه َما الغُس ُل َ ،وعَائشَةُ جَال َ
عليه وسلم  :إني أل َفعَ ُل ذَلكَ أَنَا َو َهذه ثُم نَغتَس ُل
أخرج أبو داود والترمذي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أن َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم سئل عَن الر ُجل يَج ُد البَلَ َل َوال يَذكُ ُر احتال ًما ،قَالَ :يَغتَس ُل
علَيه قَالَت أ ُ ُّم
بَّ لََّ الً قَالَ :ال غُس َل َ
َوعَن الر ُجل َي َرى أَنهُ احتَلَ َم َولَم َيجد َ
ق الرجَال [ حسنه
سا َء َ
شقَائ ُ
سلَ َمةَ :وال َمرأَة ت َ َرى ذَلكَ غُس ٌل ،قَالَ :نَعَم ،إن الن َ
َ
األلباني ]
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سلَ َمةَ أَن أُم سُلَي ٍم وهي امرأة أبي طلحة
أخرج البخاري ومسلم عن أُم َ
علَى ال َمرأَة الغَس ُل
سو َل هللا ،إن هللا ال َيستَحيي منَ الحَق ،فَهَل َ
قَالَتَ :يا َر ُ
أو تَحتَل ُم ال َمرأَةُ ،قَالَ:
إذَا احتَلَ َمت ،قَالَ :نَعَم إذَا َرأَت ال َما َء فَقَالَت أ ُ ُّم َ
سلَ َمةََ :
تربت يداك ،فَب َم يُشب ُهها ولدها
سول هللا صلى
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أَن ام َرأَةً قَالَت ل َر ُ
هللا عليه وسلم َ :هل تَغتَس ُل ال َمرأَةُ إذَا احتَلَ َمت َوأَبص ََرت ال َما َء ،فَقَالَ :نَعَم
فَقَالَت عَائشَةُ :تَر َبت َيدَاك فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :دَعيهَاَ ،و َهل َيكُو ُن
الشبَهُ إال من قبَل ذَلك ،إذَا عَال َما ُؤ َها َما َء الر ُجل أَشبَهَ ال َولَ ُد أَخ َوالَهَُ ،وإذَا
عَال َما ُء الر ُجل َما َء َها أَشبَهَ أَع َما َمهُ
سلَي ٍم :قال :نَ َعم ،فَمن أَينَ يَكُو ُن الشبَهُ ،إن َما َء
وفي رواية لمسلم عن أُم ُ
الر ُجل َ
ق يَكُو ُن
سبَ َ
ضَ ،و َما َء ال َمرأَة َرقي ٌ
غليظٌ أَبيَ ُ
ق أَصفَ ُر ،فَمن أَيه َما عَال و َ
منهُ الش َبهُ
وفي رواية لمسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :جَا َءت أ ُ ُّم سُلَي ٍم إلَى َرسُول
سل َم فَقَالَت لَهُ َوعَائشَةُ عن َدهُ يَا َرسُو َل َّللا ال َمرأَةُ ت َ َرى
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
َ
َ
َما يَ َرى الر ُج ُل في ال َمنَام فت َ َرى من نَفسهَا َما يَ َرى الر ُج ُل من نَفسه فقَالَت
سا َء تَربَت يَمينُك فَقَا َل لعَائشَةَ بَل أَنت فَتَربَت
عَائشَةُ يَا أُم سُلَي ٍم فَضَحت الن َ
سلَي ٍم إذَا َرأَت ذَاك
َيمينُك نَ َعم فَلتَغتَسل َيا أُم ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه
علَى ش َماله
س َل منَ ال َجنَابَة يَب َدأ ُ فَيَغس ُل يَدَيه ،ثُم يُفرغُ بيَمينه َ
وسلم إذَا اغت َ َ
فَيَغس ُل فَر َجهُ ،ثُم يَت َ َوضأ ُ ُوضُو َءهُ ،للصالة ثُم يَأ ُخذُ ال َما َء فَيُدخ ُل أَصَابعَهُ في
علَى َرأسه ثَال َ
ت ثُم
ث حفنَا ٍ
صول الشعر ،حَتى إذَا َرأَى أَنه قَد استَب َرأ َ َحفَنَ َ
أُ ُ
سده ثُم َ
س َل رجلَيه
أَفَاضَ َ
غ َ
سائر َج َ
علَى َ
ستَرتُ رسو َل
أخرج البخاري ومسلم عن َمي ُمونَةَ رضي هللا عنها قالت َ :
س َل يَدَيه ،ثُم صَب بيَمينه
هللا صلى هللا عليه وسلم َوهُ َو يَغتَس ُل منَ ال َجنَابَة فَغَ َ
علَى الحَائط أَو األ َرض
س َح بيَده َ
َ
س َل فَر َجهَُ ،و َما أَصَابَهُ ثُم َم َ
علَى ش َماله فَغَ َ
ث ُم ت َ َوضأ َ ُوضُو َءهُ للصالة َ
سده ال َما َء ثُم تَنَحى
غي َر رجلَيه ،ثُم أَفَاضَ َ
علَى َج َ
س َل قَ َد َميه
فَغَ َ
اولتُهُ ثَوبًا فَلَم يَأ ُخذهُ ،وان َ
ض بيَدَيه
طلَ َ
ق َوه َُو يَنفُ ُ
وفي رواية للبخاري  :فَنَ َ
اس ،قَالَ :حَدثَتني َخالَتي َمي ُمونَةُ ،قَالَت:
وفي رواية لمسلم عَن ابن عَب ٍ
َ
س َل كَفيه
هللا َ
سل َم غُسلَهُ منَ ال َجنَابَة ،فغَ َ
علَيه َو َ
أَدنَيتُ ل َرسُول هللا صَلى ُ
َمرتَين أَو ثَالث ًا ،ثُم أَد َخ َل يَ َدهُ في اإلنَاء ،ثُم أَف َر َ
علَى فَرجهَ ،و َ
سلَهُ
غ به َ
غ َ
ب بش َماله األ َرضَ  ،فَ َدلَ َكهَا دَلكًا شَديدًا ،ث ُم ت َ َوضأ َ ُوضُو َء ُه
بش َماله ،ثُم ض ََر َ
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للصالة ،ثُم أَف َر َ
ت مل َء كَفه ،ثُم َ
علَى َرأسه ثَال َ
سده،
ث َحفَنَا ٍ
غ َ
سائ َر َج َ
س َل َ
غ َ
س َل رجلَيه ،ثُم أَتَيتُهُ بالمنديل فَ َرد ُه
ثُم تَنَحى عَن َمقَامه ذَلكَ  ،فَغَ َ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت  :قُلتُ يَا َرسُو َل هللا إني
أخرج مسلم عن أُم َ
ام َرأَةٌ أَشُ ُّد ضَف َر َرأسي ،أفَأَنقُ ُ
ضهُ للحيضة وال َجنَابَة ،قَالَ :ال إن َما يَكفيك أ َن
علَى َرأسك ثَال َ
علَيك ال َما َء فَتَط ُهري
ث َحثَيَاتٍ ،ثُم ت ُفيضيي َ
ي َ
تَحث َ
أخرج مسلم عن عُبَيد بن عُ َمي ٍر :قَا َل بَلَ َغ عَائشَةَ أَن عَب َد هللا بنَ عَم ٍرو يَأ ُم ُر
ع َج ًبا لعبد هللا بن عمرو
س ُهن ،قَالَت :وا َ
سلنَ أَن َينقُضنَ ُر ُءو َ
سا َء إذَا اغت َ َ
الن َ
س ُهن ،أَفَال يَأ ُم ُرهُن أَن يَحلقنَ
سلنَ أَن يَنقُضنَ ُر ُءو َ
سا َء إذَا اغت َ َ
يَأ ُم ُر الن َ
س ُهن ،لَقَد كُنتُ أَغتَس ُل أَنَا َوالنبي صلى هللا عليه وسلم من إنَاءٍ َواح ٍد
ُر ُءو َ
علَى أَن أُفر َ
ث إف َرا َ
علَى َرأسي ثَال َ
ت
غا ٍ
غ َ
َوما أَزي ُد َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كنت أغتسل أنا
والنبي صلى هللا عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق قال
سفيان :الفرق ثالثة آصع
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :كُنتُ أَغتَس ُل أَنَا
ف أَيدينَا فيه من الجنابة
ي صلى هللا عليه وسلم من إنَاءٍ َواحدٍ ،تَختَل ُ
َوالنب ُّ
وفي رواية لمسلم :فَيُبَاد ُرني ،حَتى أَقُولَ :دَع لي ،دَع لي
سو َل
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن علي رضي هللا عنه قال :إن َر ُ
ج منَ ال َخالء فَيُقرئُنَا القُرآنَ َ ،ويَأكُ ُل َمعَنَا
هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَخ ُر ُ
س ال َجنَابَةَ [ قال الترمذي :حديث
اللح َمَ ،ولَم يَكُن يَح ُجبُهُ عَن القُرآن شَي ٌء لَي َ
حسن صحيح ]
أخرج الطبراني في الكبير والصغير عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الَ َيمس القرآنَ اال طاه ٌر [ صححه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :كَانَ رسول هللا
س َل فَر َجهُ َوت َ َوضأ َ
بَ ،
غ َ
صلى هللا عليه وسلم إذَا أ َ َرا َد أَن يَنَا َمَ ،وه َُو ُجنُ ٌ
للصالة
وفي رواية لمسلم :إذَا كَانَ ُجنُ ًبا وأ َ َرا َد أَن َيأكُ َل أَو َينَا َم ت َ َوضأ َ ُوضُو َء ُه
للصالة
وفي رواية لمسلم  :سألها عَبد هللا بن أبي قيس أَكَانَ يَغتَس ُل قَب َل أَن يَنَا َم
س َل فَنَا َمَ ،و ُرب َما
أو يَنَا ُم قَب َل أَن يَغتَس َل ،قَالَت :كُ ُّل ذَلكَ قَد كَانَ يَفعَ ُل ف ُرب َما اغت َ َ
سعَةً
ت َ َوضأ َ فَنَا َم :قال قُلتُ  :الحَم ُد ّلِل الذي َجعَ َل في األ َمر َ
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أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن عُ َم َر قَالَ :يَا َرسُو َل هللا
ب  ،قَالَ :نَ َعم إذَا ت َ َوضأ َ
أ َ َيرقُ ُد أ َ َح ُدنَا َوه َُو ُجنُ ٌ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
ب ،فانخنس فاغتسل ثم
عليه وسلم لقيه في بعض طُ ُرق ال َمدينَة وهو ُجنُ ٌ
سكَ  ،وأنا
جاء قَالَ :أَينَ كُنتَ يَا أَبَا ه َُري َرةَ قَالَ :كُنتُ ُجنُ ًبا ،فَكَرهتُ أَن أُجَال َ
غير َ
علَى َ
َار ٍة ،قَالَ :سُب َحانَ هللا إن ال ُمسل َم ال يَن ُجس
َ
طه َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :أُقي َمت الصالةُ،
وف قيَا ًما ،فَ َخ َر َج إلَينَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَما
َوعُدلَت ال ُّ
صفُ ُ
س َل ثُم َخ َر َج
ب ،فَقَا َل لَنَاَ :مكَانَكُم ثُم َر َج َع فَاغت َ َ
قَا َم في ُمصَالهُ ذَك ََر أَنهُ ُجنُ ٌ
سهُ يَقطُ ُر فَكَب َر فَصَلينَا َم َعهُ
إلَينَا َو َرأ ُ
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :سئل النبي
صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يغتس ُل من الجنابة ،فيخطىء بعض جسده
الماء ،فقال :يغسل ذلك المكانَ  ،ثم يصلى
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى
أخرج مسلم عن أَبي َ
سل َم :إذَا أَتَى أ َ َح ُدكُم أَهلَهُ ،ثُم أ َ َرا َد أَن يَعُودَ ،فَليَت َ َوضأ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
سل َم كَانَ
هللا َ
عليه َو َ
أخرج مسلم عن أن ٍس رضي هللا عنه  :أن النبي صَلى ُ
سائه بغُس ٍل َواح ٍد
وف َ
علَى ن َ
َيطُ ُ

باب :غسل الميت وكفنه
أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية رضي هللا عنها قالت :دخل علينا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين ت ُُوفيت ابنته فقال :اغسلنها ثالثًا ،أو
سا ،أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ،واجعلن في اآلخرة
خم ً
كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه ،فأعطانا
كافورا أو شيئ ًا من
ٍ
ً
حقو ُه فقال :أشعرنها إياه يعني إزاره
وفي رواية للبخاري :أو سبعًا أو أكثر من ذلك
وفي رواية للبخاري ومسلم :ابدأن بميامنها ،ومواضع الوضوء منها
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت :لما ماتت زينب بنت رسول هللا صلى
سا ،واجعلن في الخامسة
وترا ثالثًا ،أو خم ً
هللا عليه وسلم قال :اغسلنها ً
كافورا
ً
وفي رواية للبخاري :أنهن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثالثة قرون و
ألقيناها خلفها وأن سفيان قال :هي ناصيتها وقرناها ،وإن ابن سيرين زعم
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أن أشعرنها إياه :ألففنها فيه ،وأنه كان يأمر بالمرأة أن تشعر ،وال تؤزر
 ،وفي رواية :ضفرناها ،وفي رواية :مشطناها
اس رضي هللا عنهما قال :بينا رج ٌل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عب ٍ
واقف مع النبي صلى هللا عليه وسلم بعرفةَ ،إذ وقع من راحلته قال أيوب
ٌ
فأوقصته أو قال :فأقعصته وقال عمرو :فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى هللا
وسدر ،وكفنوه في ثوبين ،وال تحنطوهُ وال
عليه وسلم فقال :اغسلوه بماءٍ
ٍ
ت ُخمروا رأسه  ،فإن هللا يبعثه يوم القيامة ملب ًيا ،وفي رواية لمسلم :وال
تغطوا وجهه ،وال تقربوه طيبًا ،وفي رواية للبخاري ومسلم :وكفنوه في
ثوبيه ،وفي رواية للنسائي :فإن هللا يبعثه يوم القيامة محر ًما
أخرج النسائي والترمذي والحاكم عن س ُمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :عليكم بالبياض من الثياب ،فليلبسها أحياؤكم،
وكفنوا فيها موتاكم ،فإنها من خير ثيابكم [ قال الترمذي :حسن صحيح
،وقال الحاكم :صحيح على شرطهما ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم
وكفنوا فيها موتاكم [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :دخلت على أبي بكر فقال:
بيض
في كم كفنتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قلت :في ثالثة أثواب ٍ
فأي يوم هذا ،قلت :يوم
قال :في أي ٍ
يوم توفي ،قلت :في يوم االثنين قالُّ :
ب عليه كان يمرض
االثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثو ٍ
فيه به ردع من زعفران فقال :ا غسلوا ثوبي هذا ،وزيدوا عليه ثوبين
ق قال :إن الحي أولى بالجديد من الميت،
فكفنوني فيها قلتُ  :إن هذا َخل ٌ
إنما هو للمهلة فما توفي حتى أمسى من ليلة الثالثاء ودفن قبل الصبح
أخرج أبو داود عن أبي سعيد رضي هللا عنه :أنه لما احتضر دعا بثياب
جد ٍد فلبسها ثم قال :سمعتُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :يبعث
الميت في ثيابه التي مات فيها [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا كفن أحدُكم أخاهُ فليحسن كفنه
أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن امرأةً جاءت النبي
صلى هللا عليه وسلم ببرد ٍة منسوج ٍة فيها حاشيتها ،قالت :نسجتها بيدي،
فجئت ألكسوكها فأخذها صلى هللا عليه وسلم محتا ًجا إليها ،فخرج إلينا
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وإنها إزاره فحسنها رجل فقال :ألبسنيها يا رسول هللا ما أحسنها فقال
ي صلى هللا عليه وسلم محتا ًجا إليها ،ثم
القو ُم :ما أحسنت ،لبسها النب ُّ
سألتها وعلمت أنهُ ال يرد سائالً قال :فإني وهللا ما سألته أللبسها إنما سألته
لتكون كفني ،فكانت كفنه

باب :غسل اإلسالم
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن قَيس بن عَاص ٍم رضي هللا عنه
قال :أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم أُري ُد اإلسال َم فَأ َ َم َرني أَن أَغتَس َل ب َماءٍ
َوسد ٍر [ قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]

باب :الحمام
تنبه :ا لحمام في القديم :مكان االغتسال العام  ،ويماثله اليوم المسابح
والشواطئ واألندية
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها أنها َد َخ َل عليها نس َوةٌ من أَهل
سا ُؤ َها الحَما َمات ،قُلنَ  :نَعَم
ُورة التي تَد ُخ ُل ن َ
الشام ،فقَالَت :لَعَلكُن منَ الك َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :ما من ام َرأ َ ٍة
قَالَت أ َ َما إني َ
تَخلَ ُع ث َيا َبهَا في َ
غير بيت زوجها إال َهتَكَت َما َبينَهَا َو َبينَ هللا من حجاب [
قال الترمذي :هذا حديث حسن وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه
الذهبي ]
أخرج النسائي والترمذي والدارمي والحاكم عن جَاب ٍر رضي هللا عنه قال:
قَال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من كَانَ يُؤم ُن باهلل َواليَوم اآلخر ،فَال
َيد ُخل الحَما َم بغير إ َز ٍارَ ،و َمن كَانَ ُيؤم ُن باهلل َوال َيوم اآلخر فَال ُيدخلن حَليلَتَهُ
علَى
الحَما َم من غير عذرَ ،و َمن كَانَ يُؤم ُن باهلل َواليَوم اآلخر فَال يَجلس َ
علَيهَا ال َخمر [ قال الترمذي :حديث حسن غريب،قال الحاكم :
َمائ َد ٍة يُدَا ُر َ
صحيح على شرط مسلم  ،وقال ابن حجر في الفتح  :إسناده جيد ،وحسنه
األلباني في غاية المرام ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أُم الدردَاء رضي هللا عنها قالت:
َخ َرجتُ منَ الحَمام ،فَقَا َل النبي صلى هللا عليه وسلم  :من أَينَ يَا أُم الدردَاء،
ض ُع ثيَابَهَا في َ
فقلت :منَ الحَمام فَقَالََ :والذي نَفسي بيَده َما من ام َرأ َ ٍة ت َ َ
غير
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ي َهاتكَةٌ كُل ست ٍر بَينَهَا َوبَينَ الرح َمن [ صححه
بَيت أ َ َح ٍد من أُمهَاتهَا إالَ ،وه َ
األلباني في الترغيب ]
سمعت َرسُول هللا صلى هللا
أخرج الحاكم عن عائشة َرضي هللا عَنهَا قَالَت َ
ساء أمتي [ صححه الحاكم ووافقه
َ
حرام على ن َ
علَيه َوسلم يَقُول الحمام َ
الذهبي  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عَن أبي المليح ال ُهذلي َرضي
سا ًء من أهل حمص أَو من أهل الشام دخلن على عَائشَة َرضي
هللا عَنهُ أَن ن َ
سمعت َرسُول هللا
هللا عَنهَا فَقَالَت أنتن الالتي تدخلن نساءكن الحمامات َ
علَيه َوسلم يَقُول َما من ام َرأَة تضع ثيَابهَا في غير بَيت َزوجهَا
صلى هللا َ
إال هتكت الستر بَينهَا َوبَين َربهَا [ صححه الحاكم على شرط البخاري
ومسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
سا ًء دخلن على
أخرج أَحمد َوأ َ ُبو يعلى َوالط َب َراني َوالحَاكم عَن السائب أَن ن َ
سل َمة َرضي هللا عَنهَا فسألتهن من أنتن قُلنَ من أهل حمص قَالَت من
أم َ
علَيه
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
أَصحَاب الحمامات قُلنَ َوبهَا باس قَالَت َ
َوسلم يَقُول أَي َما ام َرأَة نزعت ثيَابهَا في غير بَيتهَا خرق هللا عَنهَا ستره [
قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]

باب :الحيض
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :إن ال َي ُهو َد كَانَوا إ َذا حَاضَت
ال َمرأَةُ فيهم لَم يُؤَاكلُو َهاَ ،ولَم يُجَامعُو َها في الُبَيوت ،فسأل أصحاب النبي
{ويَسأَلُونَكَ عَن ال َمحيض
صلى هللا عليه وسلم عَن ذَلكَ  ،فَأَن َز َل هللا تعالى َ
سا َء في ال َمحيض} إلَى آخر اآليَة ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا
قُل ه َُو أَذًى فَاعت َزلُوا الن َ
صلى هللا عليه وسلم  :اصنَعُوا كُل شَيءٍ إال النكَاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا
سي ُد ب ُن
َما ُيري ُد َهذَا الر ُج ُل أَن َي َد َ
ع من أَمرنَا شيئ ًا إال َخالَفَنَا فيه ،فَجَا َء أ ُ َ
ُحضَي ٍر َوعَبا ُد ب ُن بش ٍر ،فَقَاال :يَا َرسُو َل هللا إن اليَ ُهو َد يقولون َكذَا َو َكذَا،
أفال نجامعهن ،فتغير َوجهُ َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم حَتى َ
ظنَنا أَن قَد
علَيه َما ،فَ َخ َرجَا فَاستَقبَلَت ُه َما َهديةٌ من لَبَ ٍن إلَى النبي صلى هللا عليه
َو َج َد َ
علَيه َما
سقَاهُ َما ،فعرفا أَنهُ لَم يَجد َ
وسلم  ،فأرسل في آثَاره َما فَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَت إحدَانَا إذَا
كَانَت حَائضًا ،وأ َ َرا َد َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن يُبَاش َر َها أ َ َم َر َها أَن
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تأتزر بإزار في فَور حَيضَتهَا ،ثُم يُبَاش ُر َها َوأَيُّكُم يَملكُ إربَهُ َك َما كَانَ رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم َيملكُ إر َبهُ
س
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :كُنتُ أَغس ُل َرأ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َوأَنَا حَائضٌ
سهُ
وفي رواية للبخاري ومسلم :كان صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ القُرآنَ َو َرأ ُ
في حَجري َوأَنَا حَائضٌ
وفي رواية لمسلم :قَا َل لي نَاوليني ال ُخم َرةَ منَ ال َمسجد فَقُلتُ  :إني حَائضٌ ،
قَالَ :إن حَي َ
ست في يَدك
ضتَك لَي َ
وفي رواية لمسلم  :بَينَ َما النبي صلى هللا عليه وسلم في ال َمسجد قَالَ :يَا
ب فَقَالَت :إني ال أصلي حَائضٌ  ،فَقَالَ :لَيس في يَدك
عَائشَةُ نَاوليني الثو َ
طجعَةٌ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :بَينَا أَنَا ُمض َ
أخرج البخاري ومسلم عن أُم َ
سلَلتُ  ،فَأ َ َخذتُ
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فَان َ
اب حيضَتي فلبستها ،قَا َل لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أَنُفست،
ثيَ َ
قُلتُ  :نَعَم ،فَ َدعَاني فَاض َ
طجَعتُ َمعَهُ في ال َخميلَة
أخرج مسلم عن ش َُريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي هللا عنهاَ :هل تَأكُ ُل
ي طم ٌ
ث ،قَالَت :نَعَم ،كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
ال َمرأَةُ َم َع َزوجهَا َوه َ
علَي فيه
وسلم َيدعُوني ،فَآكُ ُل َم َعهُ َوأَنَا عَاركٌ  ،فكَانَ َيأ ُخذُ ال َعرقَ ،فَ ُيقس ُم َ
ض ُع فَ َمهُ حَي ُ
ق منهَُ ،ويَ َ
ث َوضَعتُ فَمي منَ العَرقَ ،ويَدعُو
فآخذه فَأَتعَّ ر ُ
ضعُهُ
ب منهُ ،ثُم أ َ َ
بالش َراب فَيُقس ُم َ
ب ،منهُ فَآ ُخذُهُ فَأَش َر ُ
علَي فيه قَب َل أَن يَش َر َ
ض ُع فَ َمهُ حَي ُ
ب منهَُ ،ويَ َ
ث َوضَعتُ فَمي منَ القَدَح
فَيَأ ُخذُهُ فَيَش َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي هللا عنها َ :ما
َبا ُل الحَائض تَقضي الصو َم َوال تَقضي الصالةَ ،فَقَالَت أ َ َح ُروريةٌ أَنت ،قُلتُ :
لَستُ ب َح ُروريةٍَ ،ولَكني أَسأَلُ ،قَالَت :كَانَ يُصيبُنَا ذَلكَ فَنُؤ َم ُر بقَضَاء الصوم،
َوال نُؤ َم ُر بقَضَاء الصالة
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن أُم حَبيبَةَ بنت
سأَلَت َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
سب َع سنينَ  ،فَ َ
جحش است ُحيضَت َ
ق فَكَانَت ت َغتَس ُل لكُل صَال ٍة
فَأ َ َم َر َها أَن تَغتَس َل وقَالََ :هذَا عر ٌ
ب بنت
وفي رواية لمسلم  :وكَانَت تَغتَس ُل في مرك ٍَن في ُحج َرة أُختهَا َزينَ َ
جَح ٍش حَتى تَعلُ َو ُحم َرةُ الدم ال َما َء
وفي رواية لمسلم  :قَا َل اللي ُ
ب أَن َرسُو َل هللا
ث ب ُن َ
سعدٍ :لَم يَذكُر اب ُن شهَا ٍ
صلى هللا عليه وسلم أ َ َم َر أُم حَبيبَةَ بنتَ جَح ٍش أ َن تَغتَس َل عن َد كُل صَال ٍة،
ي
َولَكن شَي ٌء فَ َعلَتهُ ه َ
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وفي رواية لمسلم :إن أُم حَبيبَةَ بنتَ جَح ٍش التي كَانَت تَحتَ عَبد الرح َمن
سول هللا صلى هللا عليه وسلم الد َم ،فَقَا َل لَهَا :امكُثي
ف َ
بن عَو ٍ
شكَت إلَى َر ُ
قَد َر َما كَانَت تَحبسُك حَي َ
ضت ُك ،ثُم اغتَسلي فَكَانَت تَغتَس ُل عن َد كُل صَال ٍة
َف َم َع َرسُول هللا
أخرج البخاري عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :لقد اعتَك َ
صلى هللا عليه وسلم ام َرأَةٌ من أَز َواجه ُمستَحَاضَةٌ ،فَكَانَت ت َ َرى الدم
ي تُصَلي
َوالصُّف َرةَ وهي تصلي ،و ُرب َما َوضَعت الطستَ تَحتَهَا َوه َ
أخرج البخاري عن أُم عَطيةَ رضي هللا عنها قَالَت :كُنا ال نَ ُع ُّد الكُد َرةَ
َوالصُّف َرةَ شَيئ ًا
أخرج مسلم عن أَس َما َء رضي هللا عنها قَالَت :جَا َءت ام َرأَةٌ إلَى النبي صَلى
ف تَصنَ ُع
هللا َ
علَيه َو َ
يب ثَوبَهَا من دَم الحَيضَة ،كَي َ
سل َم ،فَقَالَت :إحدَانَا يُص ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
صهُ بال َماء ،ثم تَن َ
ض ُحهُ ،ثم تُصَلي فيه
به ،قالَ :ت َ ُحتُّهُ ،ثم تَق ُر ُ
هللا
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
ئ في حجري َوأَنَا حَائضٌ  ،فَيَق َرأ ُ القُرآنَ
َ
علَيه َو َ
سل َم يَتك ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن ام َرأَةً من األنصار
ف
َ
سأَلَت النبي صلى هللا عليه وسلم عَن غُسلهَا منَ الحيض فَأ َ َم َر َها كَي َ
ف أَت َ َ
تَغتَس ُل ثم قَالَُ :خذي فرصة من مَّ سكٍ فَت َ َ
طه ُر
طهري بهَا قَالَت :كَي َ
سب َحانَ هللا ت َ َ
بها ،قَا َل ت َ َ
طهري بها فَاجت َ َبذتُهَا
ف ،قَالَُ :
طهري بهَا قَالَت :كَي َ
إلَي ،فَقُلتُ  :تَتَبعي بهَا أَث َ َر الدم
صةً ُم َمسكَةً فَت َ َوضئي ثَالثًا ،ثُم إنه استَحيَا وأَع َرضَ
وفي روايةُ :خذي فّر َ
ب َوجهه ،فَ َجذَبتُهَا فَأَخبَرتُهَا ب َما يُري ُد
سا ُء األ َنصَار لَم يَكُن يَمنَعُ ُهن
سا ُء ن َ
وفي رواية لمسلم  :قَالَت عَائشَةُ :نع َم الن َ
ال َح َيا ُء أَن َيتَفَقهنَ في الدين

كتاب الصالة
باب :فضل الصالة
سأَلتُ النبي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال َ :
َب إلَى هللا ،قَالَ :الصالةُ لميقاتها قلت
ي ال َع َمل أَح ُّ
صلى هللا عليه وسلم  :أ َ ُّ
سبيل هللا قَالَ :حَدثَني
ي قَالَ :الجهَا ُد في َ
ي ،قَالَ :ب ُّر ال َوالدَين قلت :ثُم أ َ ٌّ
ثُم أ َ ٌّ
بهنَ ،ولَو است َ َزدتُهُ لَ َزادَني
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن أعرابيا أتى النبي
صلى هللا عليه وسلم فقال :يا رسول هللا دلني على عمل إذا عملته دخلت
الجنة قال  :تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة المكتوبة وتؤتي الزكاة
المفروضة وتصوم رمضان  ،قال :والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا ،
فلما ولى قال النبي صلى هللا عليه وسلم  :من سره أن ينظر إلى رجل من
أهل الجنة فلينظر إلى هذا
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن حبيش الخثعمي قال :سئل النبي
أي
أي الصالة أفضل ،قال :طو ُل القيام  ،قيلُّ :
صلى هللا عليه وسلم ُّ :
هجر ما
فأي الهجرة أفض ُل ،قال :من
َ
الصدقة أفضل ،قال :جه ُد ال ُمقل قيلُّ :
فأي الجهاد أفضل ،قال :من جاهد المشركين بماله
حرم هللا عليه قيلُّ :
فأي القتل أفضل ،قال :من أهريق دمه وعُق َر جوا ُدهُ [قال
ونفسه  ،قيلُّ :
األلباني في صحيح أبي داود  :إسناده صحيح على شرط مسلم]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
َّللا في ظله يَو َم ال ظل إال ظلُّهُ :اإل َما ُم
صلى هللا عليه وسلم َ :
سبعَةٌ يُظلُّ ُه ُم ُ
ق بالمسجد إذا خرج منه
َاب نَ َ
شأ َ في عبَادَة َّللاَ ،و َر ُج ٌل قَلبُهُ ُمعَل ٌ
العَادلَُ ،وش ٌّ
علَيهَ ،و َر ُج ٌل
حتى يعود إليهَ ،و َر ُجالن تَحَابا في َّللا اجت َ َمعَا على ذلك َوتَفَرقَا َ
ص َدقَ ٍة
َّللاَ ،و َر ُج ٌل تَصَد َ
قب َ
ب َو َج َما ٍل فَقَالَ :إني أ َ َخ ُ
َدعَتهُ ام َرأَةٌ ذَاتُ َمنص ٍ
اف َ
َّللا َخاليًا فَفَاضَت
فَأَخفَا َها حَتى ال تَعلَ َم ش َمالُهُ َما ت ُنف ُ
ق يَمينُهَُ ،و َر ُج ٌل ذَك ََر َ
عَينَاهُ
أخرج الطبراني في الكبير والصغير عَن سل َمان الفَارسي َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم ال ُمسلم يُصَلي وخطاياه َمرفُوعَة
قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
على َرأسه كلما سجد تحات عَنهُ فيفرغ من صالته َوقد تحاتت عَنهُ خطاياه
[ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج ابن حبان عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم لتنقضن عرى اإلسالم عُر َوة عُر َوة فَكلما انتقضت عُر َوة تشبث
َ
الناس بالتي تَليهَا فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصالة [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :قال هللا تعالى :من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب ،وما تقرب
إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضتُ عليه ،وال يزال عبدي
ب إلي بالنوافل حتى أحبهُ ،فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به،
يتقر ُ
وبصره الذي ُيبصر به ،ويد ُه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ،وإن
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سألني أعطيته ،وإن استعاذني أعذته ،وما ترددت عن شيءٍ أنا فاعله
ترددي عن نفس المؤمن يكر ُه الموت وأنا أكره مساءتهُ
أخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :سمعتُ رسو َل
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من
عمله الصالة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن
تطوع
ب تعالى :انظروا هل لعبدي من ُّ
انتقص من فريضته شي ٌء قال الر ُّ
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكو ُن سائ ُر عمله على ذلك [ قال
الترمذي  :حديث حسن غريب ،وصححه األلباني في الصحيحة]
أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال ث الثة كلهم ضامن على هللا إن عاش رزق وكفي
وإن مات أدخله هللا الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على هللا  ،ومن
خرج إلى المسجد فهو ضامن على هللا ،ومن خرج في سبيل هللا فهو ضامن
على هللا [ صححه األلباني في الترغيب ]
عنهُ أَن النبي صلى هللا
أخرج الطبراني في الكبير عَن سل َمان َرضي هللا َ
َ
َ
علَيه َوسلم قَا َل من ت َ َوضأ في بَيته فَأحسن الوضُوء ثم أتَى ال َمسجد ف ُه َو
َ
زائر هللا َوحق على المزور أَن يكرم الزائر [ جوده المنذري  ،وحسنه
األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم
القيامة [ قال األلباني :صحيح لغيره]
أخرج ابن ماجه عن أبي فاطمة رضي هللا عنه قال قلت يا رسول هللا أخبرني
بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالسجود فإنك ال تسجد هلل سجدة إال
رفعك هللا بها درجة وحط عنك بها خطيئة [ جوده المنذري  ،وقال األلباني
في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب هللا له بها
حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود [
صححه المنذري ،وصححه الدمياطي في المتجر الرابح  ،وقال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في الكبير عن ربيعة بن كعب رضي هللا عنه قال كنت أخدم
النبي صلى هللا عليه وسلم نهاري فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فبت عنده فال أزال أسمعه يقول سبحان هللا سبحان
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هللا سبحان ربي  ،حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما يا ربيعة سلني
فأعطيك فقلت أنظ رني حتى أنظر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت يا
رسول هللا أسألك أن تدعو هللا أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة فسكت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا  ،قلت ما أمرني به
أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من هللا بالمكان الذي أنت
منه فأحببت أن تدعو هللا لي قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة
السجود[ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والبزار عن مطرف رضي هللا عنه قال قعدت إلى نفر من قريش
فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد وال يقعد فقلت وهللا ما أرى هذا
يدري ينصرف على شفع أو على وتر فقالوا أال تقوم إليه فتقول له قال
فقمت فقلت له يا عبد هللا ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر
قال ولكن هللا يدري سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من سجد
هلل سجدة كتب هللا له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة
فقلت من أنت  ،فقال أبو ذر فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم هللا من
جلساء شرا أمرتموني أن أعلم رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليه
وسلم وفي رواية  :فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود [ قال
المنذري :بمجموع طرقه حسن أو صحيح ،وقال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول
موضوع فمن استطاع أن يستكثر
هللا صلى هللا عليه وسلم  :الصالة خي ُر
ٍ
فليستكثر [ قال األلباني في الترغيب  :حسن لغيره ]
أخرج أحمد عن أبي فاطمة رضي هللا عنه قال قال لي نبي هللا صلى هللا
عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود [ قال األلباني
في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج المروزي في قيام الليل عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن العبد إذا قام للصالة أتي بذنوبه كلها
فوضعت على عاتقيه  ،فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه [ صححه األلباني
في الصحيحة وفي صحيح الجامع ]
أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم
غزوا غزوة السالسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده
أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد
أخبرنا أنه من صلى في المساجد األربعة غفر له ذنبه فقال يا بن أخي أال
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أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 :من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل كذلك يا عقبة
قال نعم [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أحمد والطبراني في األوسط والدارمي وابن حبان عن عبد هللا بن
عمرو بن العاص عن النبي صلى هللا عليه وسلم  :أنه ذكر الصالة يوما
فقال  :من ح افظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم
يحافظ عليها لم يكن له نور وال برهان وال نجاة وكان يوم القيامة مع
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني
في المشكاة  ،وضعفه في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مر بقبر فقال  :من صاحب هذا القبر  ،فقالوا فالن :
فقال  :ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم [قال األلباني في الترغيب :
حسن صحيح ]
أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي بكر
رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من رجل
يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر هللا إال غفر هللا له ثم قرأ
هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا
لذنوبهم ومن يغفر الذوب إال هللا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون [
قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط عن عبد هللا بن قرط رضي هللا عنه قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة
الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله [قال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا
هللا عليه وسلم َ :من صَلى صَالةَ الصُّبح فَ ُه َو في ذمة هللا ،فَال يَطلُبَنكُ ُم ُ
علَى َوجهه
من ذمته بشَيءٍ  ،فَإنهُ َمن يَطلُبهُ من ذمته بشَيءٍ يُدركهُ ،ثُم يَكُبهُ َ
في نَار َجهَن َم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال إذا قال اإلمام سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك
الحمد فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية
لهما :فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال إذا قال اإلمام {غير المغضوب عليهم وال الضالين }
فقولوا آمين  ،فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
وفي رواية للبخاري  :إذا قال أحدكم آمين وقالت المالئكة في السماء آمين
فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
أخرج ابن ماجه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال صلينا مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب
فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن
ركبتيه قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم
المالئكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى [
صححه األلباني في الترغيب ]
َّللا
أخرج البخاري عن جَابر بن عَبد َّللا رضي هللا عنهما  :أَن النبي صَلى ُ
سا لَم يُع َ
يرةَ
َ
علَيه َو َ
سل َم قَا َل أُعطيتُ َخم ً
الرعب َمس َ
ط ُهن أ َ َح ٌد قَبلي نُصرتُ ب ُّ
ض َمسجدًا َو َ
ورا فَأَيُّ َما َر ُج ٍل من أُمتي أَد َركَتهُ
شَه ٍر َو ُجعلَت لي األ َر ُ
ط ُه ً
الصالةُ فَليُصَل َوأُحلت لي ال َمغَان ُم َولَم تَحل أل َ َح ٍد قَبلي َوأُعطيتُ الشفَاعَةَ
ث إلَى قَومه َخاصةً َوبُعثتُ إلَى الناس عَامةً
ي يُبعَ ُ
َوكَانَ النب ُّ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن َمس ُعو ٍد رضي هللا عنه أَن َر ُجال
سل َم فَذَك ََر ذَلكَ لَهُ ،قَا َل
هللا َ
علَيه َو َ
أَص َ
َاب من ام َرأ َ ٍة قُبلَةً ،فَأَتَى النبي صَلى ُ
فَنَ َزلَت{ :أَقم الصالةَ َ
سنَات يُذهبنَ
ط َرفَي النهَار َو ُزلَفًا منَ الليل ،إن ال َح َ
ي َهذه ،يَا َرسُو َل هللا
السيئ َات ذَلكَ ذك َرى للذاكرينَ } قَالَ :فَقَا َل الر ُجلُ :أَل َ
قَالَ :ل َمن عَم َل بهَا من أُمتي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
ت
س مرا ٍ
عليه وسلم :أ َ َرأَيت ُم لَو أَن نَه ًَرا ببَاب أَحَدكُم يَغتَس ُل فيه كُل يَو ٍم َخم َ
َما تَقُولون ذَلكَ يُبقي من د ََرنه  ،قَالُوا :ال يُبقي من د ََرنه شَيئ ًا قَالَ :فَذَلكَ
مث ُل الصلَ َوات ال َخمس يَم ُحو هللا بها ال َخ َ
طايَا
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َارَ ،
علَى َباب أَحَدكُمَ ،يغتَس ُل
غم ٍر َ
َو َ
سل َمَ :مث َ ُل الصلَ َوات ال َخمس َك َمثَل نَه ٍر ج ٍ
ت
س َمرا ٍ
منهُ كُل يَو ٍم َخم َ
سعد رضي هللا عنه قال  :كَانَ َر ُجالن أ َ َخ َوان فَ َهلَكَ
أخرج مالك والحاكم عن َ
ُ
ً
َ
َ
َ
أ َ َح ُدهُ َما قَب َل صَاحبه بأَربَعينَ لَيلَة ،فذُكر فضيلَة األول منهما عن َد َرسُول هللا
س
صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أَلَم يَكُن اآل َخ ُر ُمسل ًما  ،قَالُوا بَلَى َوكَانَ ال بَأ َ
به فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َو َما ُيدريكُم َما َبلَغَت به صَالتُهُ إن َما َمث َ ُل
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ب َ
س َمراتٍ،
الصالة َك َمثَل نَه ٍر عَذ ٍ
غم ٍر ببَاب أَحَدكُم يَقتَح ُم فيه كُل يَو ٍم َخم َ
فَ َما ت َ َرونَ في ذَلكَ ُيبقي من د ََرنه فَإنكُم ال تَد ُرونَ َما َبلَغَت به صَالتُهُ [
صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي وصححه األلباني في صحيح الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عن ُحم َرانَ  :أن عُث َمان رضي هللا عنه توضأ وقَالَ:
سو َل هللا
سمعتُ َر ُ
َوهللا ألُحَدثَنكُم حَديثًا لَوال آيَةٌ في كتَاب هللا َما حَدثتُكُ ُمو ُهَ ،
صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال يَت َ َوضأ ُ َر ُج ٌل فَيُحس ُن ُوضُو َءهُ ثُم يُصَلي
الصالةَ إال غُف َر لَهُ َما َبينَهُ َو َبينَ الصالة التي تَليهَا قَا َل عُر َوةُ :اآل َيةُ {إن
الذينَ يَكت ُ ُمونَ َما أَن َزلنَا منَ البَينَات َوال ُهدَى} إلَى قَوله {الالعنُونَ }
أخرج البخاري ومسلم عن عثمان رضي هللا عنه قال  :رأيتُ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال :من توضأ نحو هذا
الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه
أخرج مسلم عن عثمان رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :ما من امر ٍئ ُمسل ٍم تَح ُ
ض ُرهُ صَالةٌ َمكت ُوبَةٌ فَيُحس ُن ُوضُو َء َها
ارةً ل َما قَبلَهَا منَ الذُّنُوبَ ،ما لَم يُؤت
عهَا َو ُركُو َ
َو ُخشُو َ
عهَا إال كَانَت كَف َ
يرةًَ ،وكذَلكَ الده َر كُلهُ
كَب َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن عثمان رضي هللا عنه قال :حَدثَنَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم عن َد انص َرافنَا من صَالتنَا  ،فَقَالََ :ما أَدري أُحَدثُكُم بشَيءٍ أَو أَسكُتُ
َو َ
 ،فَقُلنَا يَا َرسُو َل هللا إن كَانَ َخي ًرا فَحَدثنَاَ ،وإن كَانَ َ
اهلل ورسولهُ
غي َر ذَلكَ فَ ُ
طه ُر ،فَيُت ُّم ال ُّ
أَعلَ ُم ،قَالََ :ما من ُمسل ٍم يَت َ َ
علَيه ،فَيُصَلي
هللا َ
ور الذي َكت َ َ
ط ُه َ
ب ُ
ت ل َما بَينَهَا
ارا ٍ
س ،إال كَانَت كَف َ
َهذه الصلَ َوات ال َخم َ
أخرج مسلم عن عثمان رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ارة ل َما َبينَ ُهن
وسلمَ :من أَتَم ال ُوضُو َء َك َما أ َ َم َر ُه هللا فَالصلَ َواتُ الخمس كَف َ
أخرج مسلم عن أبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال :بَينَ َما َرسُو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم في ال َمسجد َونَح ُن قُعُو ٌد َمعَهُ إذ جَا َء َر ُج ٌل فَقَا َل يَا َرسُو َل هللا
سكَتَ عَنهُ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ،
إني أَصَبتُ َحدًّا فَأَقمهُ َ
علَي ،فَ َ
ف صلى هللا عليه وسلم
ثُم أَعَادَ ،فَ َ
سكَتَ عَنهَُ ،وأُقي َمت الصالةُ ،فَلَما انص ََر َ
علَيه ،فَقَا َل لَهُ :أ َ َرأَيتَ حينَ َخ َرجتَ من
تبعه الر ُج ُل َوات َبعته أَنظُ ُر َماذا َي ُر ُّد َ
سنتَ ال ُوضُو َء قَالَ :بَلَى يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :ثُم
س قَد ت َ َوضأتَ فَأَح َ
بَيتكَ  ،أَلَي َ
شَهدتَ الصالةَ َمعَنَا قَالَ :بلى يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :فَإن هللا قَد َ
غفَ َر لَكَ حَدك
أَو قَا َل ذَنبَكَ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :كُنتُ عن َد
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ َرض َ
ي ُ
سو َل َّللا ،إني أَصَبتُ َحدًّا
هللا َ
سل َم فَجَا َء ُه َر ُج ٌل فَقَالََ :يا َر ُ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
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علَي ،قَالََ :ولَم يَسأَلهُ عَنهُ ،قَالََ :و َحض ََرت الصالَةُ ،فَصَلى َم َع النبي
فَأَقمهُ َ
سل َم الصالَةَ ،قَا َم
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَلَما قَضَى النب ُّ
ي صَلى ُ
صَلى ُ
اب َّللا ،قَالَ:
إلَيه الر ُج ُل فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا ،إني أَصَبتُ َحدًّا ،فَأَقم في كت َ َ
س قَد صَليتَ َمعَنَا قَالَ :نَعَم ،قَالَ :فَإن َّللاَ قَد َ
غفَ َر لَكَ ذَنبَكَ  ،أَو قَالَ:
أَلَي َ
حَدكَ
أخرج أبو داود والنسائي عن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول
َب َر ُّبكَ من َراعي َ
غنَ ٍم في َرأس شَظية لل َج َبل
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :يعج ُ
يُؤَذ ُن بالصالة َويُصَلي ،فَيَقُو ُل هللا تعالى :انظُ ُروا إلَى عَبدي َهذَا يُؤَذ ُن َويُقي ُم
اف مني ،قَد َ
غفَرتُ لعَبدي َوأَد َخلتُهُ الجَنةَ [ قال األلباني
الصالةَ ويصلي ،يَ َخ ُ
في الصحيحة :هذا إسناد مصري صحيح ،رجاله كلهم ثقات]
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عَن سل َمان
علَيه َوسلم إذا كَانَ
سول هللا صلى هللا َ
الفَارسي َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
الرجل بأَرض قي فحانت الصالة فَليَت َ َوضأ فَإن لم يجد َما ًء فليتيمم فَإن أَقَا َم
صلى َمعَه ملكاه َوإن أذن َوأقَام صلى َخلفه من جنود هللا َما ال يرى طرفاه
[ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قال  :كَانَ رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إذَا أح ََزنَهُ أَم ٌر صَلى [حسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج النسائي عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
يبَ ،و ُجع َل قُرةُ عَيني في الصالة [حسنه ابن
ب إلَي الن َ
سا ُء َوالط ُ
وسلم ُ :حب َ
حجر في التلخيص ،وجوده العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء ،وصححه
األلباني في صحيح الجامع ]
ب األ َسلَمي رضي هللا عنه قال :كُنتُ أَبيتُ َم َع
أخرج مسلم عن َربي َعةَ بن كَع ٍ
سلني قُلتُ :
النبي صلى هللا عليه وسلم فَأَتَيتُهُ ب َوضُوئه َوبحَاجَته ،فَقَا َل ليَ :
فإني أَسأَلُكَ ُم َرافَقَت َكَ في الجَنة فقَا َل أَو َ
غي َر ذَلكَ  ،قُلتُ  :ه َُو ذَاكَ قَالَ :فَأَعني
س ُجود
َ
علَى نَفسكَ بكَث َرة ال ُّ
أخرج مسلم عن َمعدَان ب ُن أَبي َ
طلحَةَ قال :لَقيتُ ثَوبَانَ َمولَى َرسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم فَقُلتُ  :أَخبرني ب َع َم ٍل أَع َملُهُ ُيدخلُني الجَنةَ ،أَو قُلتُ :
سأَلتُهُ الثالثَةَ فَقَالَ:
سكَتَ  ،ثُم َ
سأَلتُهُ فَ َ
سكَتَ  ،ثُم َ
بأَحَب األ َع َمال إلَى هللا  ،فَ َ
س ُجود
سأَلتُ عَن ذَلكَ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :
علَيكَ بكَث َرة ال ُّ
َ
سج َدةً إال َرفَعَكَ هللا بهَا د ََرجَةً َوحَط عَنكَ بهَا َخطيئ َةً
َ
ّلِل ،فإنكَ ال تَس ُج ُد ّلِل َ
سأَلتُهُ فَقَا َل مثله
قَا َل َمعدَانُ :ثُم أتيتُ أَبَا الدردَاء فَ َ

307

أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن حَن َ
ظلَةَ الكَاتب أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قالَ :من حَافَ َ
س ُجودهن،
ظ َ
علَى الصلَ َوات ال َخمسُ :ركُوعهنَ ،و ُ
ق من عند هللاَ ،د َخ َل الجَنةَ أَو قَالََ :و َجبَت لَهُ الجَنةُ
َو َم َواقيتهن َوعَل َم أَن ُهن َح ٌّ
أو قال :حرم على النار [ جوده المنذري ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
لغيره ]
أخرج أحمد عن أبي ذَر رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
ق
ق َيتَهَافَتُ  ،فَأ َ َخذَ بغُصن َ
شج ََر ٍة ،فَ َج َع َل ال َو َر ُ
َخ َر َج في الشتَاء َوال َو َر ُ
يَتَهَافَتُ  ،فَقَالَ :يَا أَبَا ذَ ٍر قُلتُ  :لَبيكَ يَا َرسُو َل هللا قَالَ :إن العَب َد ال ُمسل َم لَيُصَل
ق من َهذه
الصالةَ يُري ُد بهَا َوجهَ هللا فَتَهَافَتُ عَنهُ ذُنُوبُهُ َك َما تَهَافَتُ َهذَا ال َو َر ُ
الشج ََرة [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
سَ ،وال ُجم َعةُ إلَى ال ُجم َعةَ ،و َر َمضَا ُن إلَى َر َمضَانَ
قال :الصلَ َواتُ ال َخم ُ
ُمكَف َراتٌ ل َما بَينَ ُهن إذَا اجتَنَبت ال َكبَائ َر
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قالَ :من صَلى الصُّب َح فَ ُه َو في ذمة هللا ،فَال يُتبعَنكُ ُم هللا بشَيءٍ في
ذمته [قال الترمذي  :حديث حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال :يَتَعَاقَبُونَ فيكُم َمالئكَةٌ بالليل َو َمالئكَةٌ بالنهَارَ ،ويَجتَمعُونَ
ج الذينَ بَات ُوا فيكُم ،فَيَسأَلُ ُهم َوه َُو
في صَالة الفَجر َوصَالة العَصر ،ثُم يَع ُر ُ
صلُّونَ َ ،وأَتَينَاهُم َوهُم
ف ت َ َركت ُم عبَادي ،فَيَقُولُونَ  :ت َ َركنَاهُم َوهُم يُ َ
أَعلَ ُم بكم كَي َ
صلُّونَ
ُي َ
ارةَ بن ُرؤَيبَةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن عُ َم َ
ار أ َ َح ٌد صَلى قَب َل طُلُوع الشمس َوقَب َل غُ ُروبهَا
هللا عليه وسلم  :لَن يَل َج الن َ
سمعتَ َهذَا من
يَعني :الفَج َر َوالعَص َر فَقَا َل َر ُج ٌل من أَهل البَص َرة :آنتَ َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قَالَ :نَعَم فقَا َل الر ُج ُل َوأَنَا أَش َه ُد أَني
سمعتُهُ منه صلى هللا عليه وسلم
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال َ :من صَلى البَردَين َد َخ َل الجَنةَ

308
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سأ َ َل َر ُج ٌل نبي هللا صلى هللا
أخرج النسائي عن أ َ َنس رضي هللا عنه قالَ :
علَى عبَاده منَ الصلَ َوات،
عليه وسلم فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،كَم فرضَ هللا َ
علَيها شَيئ ًا
ف الر ُج ُل ال َيزي ُد َ
صلَ َوا ٍ
قَالَ :افت َ َرضَ هللا َ
علَى ع َباده َ
سا فَ َحلَ َ
ت َخم ً
ق لَيَد ُخلَن
ص َد َ
ص من ُها شَيئ ًا قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن َ
َوال يَنقُ ُ
الجَنةَ [قال األلباني في الصحيحة  :هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ]
علَى النبي صلى هللا
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قَالَ :فُرضَت َ
سا،
ي به الصلَ َواتُ َخمسينَ  ،ثُم نُقصَت حَتى ُجعلَت َخم ً
عليه وسلم لَيلَةَ أُسر َ
يَ :يا ُمحَم ُد إنهُ ال ُي َبد ُل القَو ُل لَدَيَ ،وإن لَكَ بهَذه ال َخمس َخمسينَ
ثُم نُود َ
[ قال الترمذي حديث حسن صحيح]
علَى
أخرج مسلم عن ابن عَباس رضي هللا عنهما قال  :فَ َرضَ هللا الصالةَ َ
سان نَبيكُم صلى هللا عليه وسلم في ال َحضَر أَربَ ًعاَ ،وفي السفَر َرك َعتَين،
ل َ
َوفي ال َخوف َركعَةً
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :فَ َرضَ هللا
ضهَا َركعَتَين ،ثُم أَتَم َها في ال َحضَر ،وأُقرت صَالةُ
الصالةََّ َّ ًّ حينَ فَ َر َ
علَى الفَريضَة األ ُولَى
السفَر َ
أخرج أحمد عن عائشة رضي هللا عنها قالت َ :كَانَ صلى هللا عليه وسلم
ب ،وإذَا أَقَا َم َزا َد َم َع كُل َركعَتَين
إذَا َ
سافَ َر صَلى الصالةَ األُولَى إال ال َمغر َ
ب؛ ألَنهَا َوت ٌرَ ،والصُّبحَ؛ أل َن ُها ُي َ
طو ُل فيهَا الق َرا َءةَ [ قال
َرك َعتَين إال ال َمغر َ
األلباني في الثمر المستطاب :سنده صحيح على شرط مسلم ،وله طريق
أخرى بسند حسن  ،وأصله في الصحيحين ]
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :فُرضَت الصالةُ َركعَتَين ،ثُم
علَى
ي صلى هللا عليه وسلم فَفُرضَت أَربَعًاَ ،وت ُركَت صَالةُ السفَر َ
َهاج ََر النب ُّ
الفريضة األ ُولَى
أخرج النسائي وابن ماجه عن عُ َم َر رضي هللا عنه قَالَ :صَالةُ الضحى
سافر َركعَتَانَ ،وصَالةُ ال ُج ُمعَة
َركعَتَانَ ،وصَالةُ الفطر َركعَتَانَ ،وصَالةُ ال ُم َ
سان النبي صلى هللا عليه وسلم [صححه
َركعَتَان ،ت َ َما ٌم غير قَص ٍر َ
علَى ل َ
األلباني في اإلرواء ]
أخرج الطبراني في الكبير عن مورق العجلي  :سألتُ ابنَ عمر عن الصالة
كفر [ قال ابن حجر في
فى السفر فقال :ركعتين ركعتين ،من خالف السنةَ َ
المطالب العالية  :إسناده صحيح ]

309
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :ع ََرضَني َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم َيو َم أ ُ ُحدٍَ ،وأَنَا اب ُن أَر َب َع عَش َرةَ فَلَم ُيجزني،
س عَش َرةَ فَأَج َ
َازني قَا َل نَاف ٌع :فَقَدمتُ
َوع ََرضَني يَو َم ال َخندَق َوأَنَا اب ُن َخم َ
علَى عُ َم َر بن عَبد العَزيز َوه َُو َخليفَةٌ ،فَحَدثتُهُ َهذَا الحَد َ
يث ،فَقَالَ :إن َهذَا
َ
س
الَحَدَّ ما بَينَ الصغير َوالكَبير فَ َكت َ َ
ب إلَى عُماله أَن يَفرضُوا ل َمن بلغ َخم َ
عَش َرةََ ،و َما كَانَ دُونَ ذَلكَ فَاجعَلُوهُ في العيَال
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
ارةَ لَهَا إال ذَلكَ
ي صَالةً فَليُصَل إذَا ذَك ََر َها ،ال كَف َ
هللا عليه وسلم َمن نَس َ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذَا َرقَ َد أ َ َح ُدكُم عَن الصالة أَو َ
غفَ َل عَنهَا فَليُصَلهَا إذَا ذَك ََر َها فَإن هللا
تعالى يَقُو ُل {أَقم الصالةَ لذك َرى}
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قَالَ :سرنَا َم َع النبي
ض القَوم :لَو عَرستَ بنَا يَا َرسُو َل هللا قَالَ:
صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل بَع ُ
اف أَن تَنَا ُموا عَن الصالة فقَا َل باللٌ :أَنَا أُوقظُكُم فَاض َ
ط َجعُوا َوأَسنَ َد بال ٌل
أ َ َخ ُ
ظه َرهُ إلَى َراحلَته ،فَغَلَبَتهُ عَينَاهُ ،فَنَا َم ،فَاستَيقَ َ
َ
ي صلى هللا عليه وسلم
ظ النب ُّ
َوقَد َ
علَي
ب الشمس ،فَقَالَ :يَا باللُ ،أَينَ َما قُلتَ  ،قَالََ :ما أُلقيَت َ
طلَ َع حَاج ُ
نَو َمةٌ مثلُهَا قَ ُّ
علَيكُم حينَ
ط قَالَ :إن هللا قَبَضَ أَر َوا َحكُم حينَ شَا َءَ ،و َرد َها َ
س َوابيَضت
اس بالصالة ،فَت َ َوضأ َ فَلَما ارتَفَعَت الشم ُ
شَا َء ،يَا بال ُل قُم فَأَذن الن َ
صلى بالناس جماعة
قَا َم فَ َ
سفَ ٍر ،فَ َما َل َوملتُ
وفي رواية ألبي داود  :أنه صلى هللا عليه وسلم كَانَ في َ
بَ ،هذَان َراكبَانَ ،ه ُؤالء ث َالثَةٌ ،حَتى إذا
َمعَهُ ،فَقَالَ :انظُر فَقُلتُ َ :هذَا َراك ٌ
علَى
ب َ
سب َعةً ،فَقَالَ :احفَظُوا َ
علَينَا صَالتَنَا َيعنيَ :
صرنَا َ
صالةَ الفَجر فَضُر َ
آذَانهم فَ َما أَيقَ َ
سا ُروا هُنَيةً ،ثُم نَ َزلُوا
ظ ُهم إال ح َُّر الشمس ،فَقَا ُموا و َ
فَت َ َوضؤواَ ،وأَذنَ بال ٌل فَصَلوا َركعَتَي الفَجر ،ثُم صَالة الفَجر َو َركبُوا ،فَقَا َل
بَع ُ
ض :قَد فَرطنَا في صَالتنَا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إنهُ ال
ض ُهم لبَع ٍ
ط في النوم ،إن َما التفريطُ في اليَقَ َ
تَفري َ
صال ٍة
سهَا أ َ َح ُدكُم عَن َ
ظة ،فَإذَا َ
فَل ُيصَلهَا حينَ َيذكُ ُر َها [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
وفي رواية ألبي داود وللترمذي والنسائي  :أال إنه ليس فى النوم تفريط،
إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يدخل وقت الصالة األخرى [
قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
س َوقَا َل لبال ٍل :اكال لَنَا
حينَ قَفَ َل من َخي َب َر َ
ار لَيلَهً حَتى أَد َر َكهُ الك ََرى عَر َ
س َ
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اللي َل فَصَلى بال ٌل َما قُد َر لَهَُ ،ونَا َم َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَصحَابُ ُه،
ب الفَج ُر استَنَ َد بال ٌل إلَى َراحلَته ُم َواجةَ الفَجر فَغَلَ َبته عَينَا ُه بنحوه
ار َ
فَلَما تَقَ َ
وفيه :كَانَ صلى هللا عليه وسلم أَولَ ُه ُم استيقَا ً
ظا ،فَفَزعَ ،فَقَالَ :أَي بال ُل فَقَا َل
باللٌ :أ َ َخذَ بنَفسي الذي أ َ َخذَ بنَفسكَ قَالَ :اقتَادُوا فَاقتَادُوا َر َواحلَ ُهم شَيئ ًا ،ثُم
ت َ َوضأ َ صلى هللا عليه وسلم َوأ َ َم َر بال ًال فَأَقَا َم الصالةَ ،فَصَلى به ُم الصُّبحَ،
ي الصالةَ فَليُصَلهَا إذَا ذَك ََر َها ،فَإن هللا قَالَ:
فَلَما قَضَى الصالةَ قَالََ :من نَس َ
{أَقم الصالةَ لذكري}
وفي رواية لمسلم قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ليَأ ُخذ كُ ُّل َر ُج ٍل ب َرأس َراحلَته،
فَإن َهذَا َمنز ٌل َحض ََرنَا فيه الشي َ
س َج َد
طا ُن فَفَعَلنَا ،ثُم َدعَا ب َماء فَت َ َوضأَ ،ثُم َ
سج َدتَين ،ثُم أُقي َمت الصالةُ فَصَلى الغَدَاةَ
َ
ُ
وفي رواية ألبي داود  :قال صلى هللا عليه وسلم  :تَحَولوا عَن َمكَانكُم الذي
أَصَا َبتكُم فيه الغَفلَةُ
وفي رواية ألبي داود عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال  :أَقبَلنَا َم َع النبي
صلى هللا عليه وسلم َز َمنَ ال ُحدَيبيَة بنحو ذلك [صححه األلباني ]
يُّ َزيد بن أَبي َمريَ َم عَن أَبيه رضي هللا عنه قَالَ:
وفي رواية للنسائي عن َ
كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في
وجه الصبح نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنام ونام الناس فلم
يستيقظ إال بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم
حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة [صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :أن عُ َم َر جَا َء يَو َم
ال َخندَق َبع َد َما َ
سو َل
ار قُ َري ٍش ،وقَالََ :يا َر ُ
س ،و َج َع َل َي ُ
س ُّ
ب كُف َ
غ َر َبت الشم ُ
ب قَا َل رسو ُل هللا صلى
س تَغ ُر ُ
هللاَ ،ما كدتُ أُصَلي العَص َر حَتى كَادَت الشم ُ
هللا عليه وسلم َ :وهللا َما صَليتُهَا فَقُمنَا إلَى بُط َحانَ فت َ َوضأنَا ،فَصَلى العَص َر
بَع َد َما َ
ب
س ،ثُم صَلى بَع َد َها ال َمغر َ
غ َربَت الشم ُ
شغَلَنَا ال ُمشركُونَ يَو َم
سعي ٍد رضي هللا عنه قال َ :
أخرج النسائي عن أَبي َ
ظهر حَتى َ
صالة ال ُّ
سَ ،وذَلكَ قَب َل أَن َينز َل في القتَال،
ال َخندَق عَن َ
غ َر َبت الشم ُ
{و َكفَى هللا ال ُمؤمنينَ القتَالَ} فَأ َ َم َر صلى هللا عليه وسلم
فَأَن َز َل هللا تعالىَ :
بالال فَأَقَا َم لصَالة ال ُّ
ظهر ،فَصال َها َك َما كَانَ يُصَليهَا في َوقتهَا ،ثُم أَقَا َم للعَصر،
صال َها َك َما كَانَ
صال َها َك َما كَانَ يُصَليهَا في َوقتهَا ،ثُم أقام لل َمغرب ،فَ َ
فَ َ
يُصَليهَا في َوقتهَا [ صححه األلباني ]
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أخرج مسلم عن جَاب َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم َ :بينَ الر ُجل والشرك تَركُ الصالة
وفي رواية للترمذي  :بَينَ الكُفر َواإلي َمان تَركُ الصالة [ قال الترمذي:
حسن صحيح  ،وصححه األلباني]
وفي رواية للترمذي وألبي داود :بَينَ ال َعبد َوبَينَ الكُفر تَركُ الصالة [
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ُب َري َدةَ رضي هللا
عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :العَه َد الذي بَينَنَا َوبَينَ ُه ُم
الصالةُ ،فَ َمن ت َ َر َكهَا فَقَد َكفَ َر[ وقال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب
،و قال الحاكم :صحيح وال نعرف له علة  ،ووافقه الذهبي  ،ووافقهما
األلباني في الترغيب ]
َاب
يق العقيلي قَالَ :كَانَ أَصح ُ
أخرج الترمذي والحاكم عن عَبد هللا بن شَق ٍ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يَ َرونَ شَيئ ًا منَ األ َع َمال تَركُهُ كُف ٌر إال
الصالة [ صححه النووي ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :الذي تَفُوتُهُ صَالةُ العَصر َكأَن َما ُوت َر أَهلَهُ َو َمالَهُ
أخرج البخاري عن أبي ال َمليح قَالَ :كُنا َم َع ُب َري َدةَ في َ
غزا َ ٍة في َيو ٍم ذي
َ
غي ٍم ،فَقَالَ :بَك ُروا بصَالة العَصر ،فَإن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالََ :من
ت َ َركَ صَالةَ العَصر فَقَد حَب َ
ع َملُهُ
ط َ
وفي رواية ألحمد  :من ترك صالة العصر متعمدا [ صححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير واألوسط وابن حبان عن ابن عَمر رضي
هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم ذَك ََر الصالةَ يَو ًما ،فَقَالََ :من
حَافَ َ
علَيهَا
ورا َوبُر َهانًا َونَجَاةً يَو َم القيَا َمةَ ،و َمن لَم يُحَافظ َ
ظ َ
علَيهَا كَانَت لَهُ نُ ً
لَم يَكُن لَهُ نُو ٌر َوال بُر َها ٌن َوال نَجَاةٌَ ،وكَانَ يَو َم القيَا َمة َمع فرعَونَ َو َها َمانَ
ف [ جوده المنذري ،وضعفه األلباني في ضعيف الجامع]
َوأُبَي بن َخلَ ٍ
أخرج البزار والطبراني في الكبير عن أبي مالك األشجعي عن أبيه  :كان
النبى صلى هللا عليه وسلم إذا أسل َم الرج ُل أول ما يعلمه الصالة أو قال:
علمه الصالة
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عُبَا َدةَ بن الصامت رضي هللا عنه قال  :قال
ت افت َ َر َ
علَى عبَاده،
ض ُهن هللا َ
صلَ َوا ٍ
س َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :خم ُ
فَ َمن جَا َء بهن لَم َينتَقص من ُهن شَيئ ًا استخفَافًا بحَقهن ،فَإن هللا جَاع ٌل لَهُ
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يَو َم القيَا َمة عَهدًا أَن يُدخلَ ُه الجَنةََ ،و َمن جَا َء بهن قَد انتَقَصَ من ُهن شَيئ ًا
استخفَافًا بحَقهن ،لَم َيكُن لَهُ عن َد هللا عَهدٌ ،إن شَا َء عَذ َبهُ َوإن شَا َء َ
غفَ َر لَهُ
[ قال العراقي في تخريج اإلحياء  :صححه ابن عبدالبر اهـ وصححه
األلباني في المشكاة ]

باب :الخشوع في الصالة
أخرج الترمذي وابن خزيمة والحاكم عَن الحَارث األ َشعَري َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم قَا َل إن هللا أَمر يحيى بن َزكَريا بخمس كَل َمات
أَن النبي صلى هللا َ
أَن يعمل بهَا َو َيأ ُمر بني إس َرائيل أَن يعملوا بهَا َوإنهُ كَاد أَن يبطىء بهَا قَا َل
سى إن هللا أَمرك بخمس كَل َمات لتعمل بهَا وتأمر بني إس َرائيل أَن يعملوا
عي َ
بهَا فإما أَن تَأ ُمرهُم َوإما أَن آ ُمرهُم فَقَا َل يحيى أخشَى إن سبقتني بهَا أَن
يخسف بي أَو أعذب فَجمع الناس في بَيت ال ُمقَدس فَامتَأل َ وقعدوا على
الشرف فَقَا َل إن هللا أَمرني بخمس كَل َمات أَن أعمل بهن وآمركم أَن تعملوا
بهن أوالهُن أَن تعبدوا هللا َوال ت ُشركُوا به شَيئا َوإن مثل من أشرك باّلِل
كَمثل رجل اشترى عبدا من َخالص َماله بذَ َهب أَو ورق فَقَا َل َهذه دَاري
سيده فَأَيكُم يرضى
َو َهذَا َ
ع َملي فاعمل وأد إلَي فَكَانَ يعمل َويُؤَدي إلَى غير َ
أَن يكون عَبده َكذَلك َوإن هللا أَمركُم بالصالة فَإذا صليتم فَال تلتفتوا فَإن هللا
ينصب َوجهه لوجه عَبده في صالته َما لم يلتَفت وأمركم بالصيام فَإن مثل
ذَلك كَمثل رجل في عصَا َبة َم َعه صرة فيهَا مسك فكلهم يعجب أَو ُيعجبهُ
ريحهَا َوإن ريح الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك وأمركم بالص َدقَة
فَإن مثل ذَلك كَمثل رجل أسره العَدو فَأوثقُوا يَده إلَى عُنُقه وقدموه ليضربوا
عُنُقه فَقَا َل أَنا أفدي نَفسي منكُم بالقَليل َوالكثير ففدى نَفسه من ُهم وأمركم
سراعًا حَتى إذا
أَن تَذك ُروا هللا فَإن مثل ذَلك كَمثل رجل خرج العَدو في إثره َ
أَتَى على حصن ُحصَين فأحرز نَفسه من ُهم َكذَلك لعبد ال يحرز نَفسه من
الشي َ
علَيه َوسلم َوأَنا آمركُم بخمس هللا
طان إال بذكر هللا قَا َل النبي صلى هللا َ
أَمرني بهن السمع َوالطاعَة َوالجهَاد َوالهج َرة َوال َج َماعَة فَإنهُ من فَارق
ال َج َماعَة قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عُنُقه إال أَن يُ َراجع َومن ادعى
دَع َوى الجَاهلية فَإنهُ من جثاء َجهَنم فَقَا َل رجل يَا َرسُول هللا َوإن صلى
سماكُم ال ُمسلمين ال ُمؤمنينَ
َوصَا َم فَقَا َل َوإن صلى َوصَا َم فَادعوا هللا الذي َ
عباد هللا [ قال الترمذي :حَديث حسن صَحيح  ،قال الحَاكم  :صَحيح على
شَرط البُ َخاري َو ُمسلم ]
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أخرج البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان رضي هللا عنه أنه َدعَا
بإنَاءٍ فَأَفر َ
سلَ ُه َما ثُم أَد َخ َل َيمينَهُ في اإلنَاء
غ َ
علَى كَفيه ثَالثا م َر ٍار فَغَ َ
فَ َمض َمضَ َواستنثر ،ثُم َ
س َل َوج َههُ ثَالثًا َويَ َديه إلَى المرفَقَين ثَال َ
ث م َر ٍار،
غ َ
س َح ب َرأسه ،ث ُم َ
س َل رجلَيه ثَال َ
ث م َر ٍار إلَى الكَعبَين ،ثُم قال :رأيت
غ َ
ثُم َم َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قالَ :من ت َ َوضأ َ
نَح َو ُوضُوئي َهذَا ثُم صَلى َركعَتَين ال يُحَد ُ
سهُ غُف َر لَهُ َما تَقَد َم
ث فيه َما نَف َ
من ذَنبه
أخرج أبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي هللا عنه قال :قال رسول
سنَ ُوضُو َءهُ ثُم صَلى َركعَتَين ال
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من ت َ َوضأ َ فَأَح َ
يَس ُهو فيه َما ،غُف َر لَهُ َما تَقَد َم من ذَنبه [ قال الحاكم :حديث صحيح على
شرط مسلم ،وال أحفظ له علة توهنه ،وأقره الذهبي  ،وحسنه األلباني في
صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ :ما من ُمسل ٍم يَت َ َوضأ ُ فَيُحس ُن ُوضُو َءهُ ثُم يَقُو ُم فَيُصَلي
علَيه َما بقَلبه َو َوجهه إال َو َجبَت لَهُ الجَنةُ
َركعَتَين يقب ُل َ
أخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال  :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو
أربعا ( شك الراوي ) يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر هللا غفر له
[ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني ]
أخرج مسلم عن عثمان بن أبي العاص :قلت :يا رسول هللا ،إن الشيطان
قد حال بيني وبين صالتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال :ذلك شيطا ٌن
خنزب ،فإذا أحسستهُ فتعوذ باهلل منه واتفل عن يسارك ثالثًا قال:
يقا ُل له
ٌ
ففعلت ذلك ،فأذهبه هللا عني
أخرج ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص قال :لما استعملني النبي صلى
يعرض لي شي ٌء في صالتي حتى ما
هللا عليه وسلم على الطائف جع َل
ُ
أدري ما أصلي ،فلما رأيت ذلك رحلتُ إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:
ابن أبي العاص قلت :نعم يا رسول هللا قال :ما جاء بك ،قلت :عرض لي
شيء في صالتي حتى ما أدري ما أصلي ،قال :ذاك الشيطانُ ،ادن فدنوتُ
منه ،فجلست على صدور قدمي ،فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال:
أخرج عدو هللا ففعل ذلك ثالث مرار ثم قال :الحق بعملك فلعمري ما أحسبه
خالطني بعد [ قال البوصيري في الزوائد  :هذا إسناد صحيح رجاله ثقات،
وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه ]
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أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر رضي هللا عنه
قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن الرجل لينصرف وما
كتب له إال عشر صالته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها
نصفها [ حسنه األلباني في الترغيب ]
علَيه َوسلم
أخرج النسائي عَن أبي اليُسر َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
قَا َل منكُم من يُصَلي الصالة كَاملَة ومنكم من يُصَلي النصف َوالثلث َوالربع
َوالخمس حَتى بلغ العشر [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب
حسن لغيره ]

باب :التربية على الصالة
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النبي
سبع،
صلى هللا عليه وسلم قال ُ :م ُروا أَوال َدكُم بالصالة َوهُم أَبنَا ُء َ
علَيهَا َوهُم أَبنَا ُء عَش ٍرَ ،وفَرقُوا بَينَ ُهم في ال َمضَاجع [ حسنه
َواضربُوهُم َ
النووي  ،وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن سبرة بن معبد الجهني رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :عَل ُموا الصبي الصالةَ ابنَ
علَيهَا ابنَ عَشر [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وقال
سبع سنينَ َواضربُوهُ َ
َ
األلباني في صحيح الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عَن عَلي بن أَبي َ
ب رضي هللا عنه أَن النبي
طال ٍ
سل َم َ
ط َرقَهُ َوفَاط َمةَ ليال ،فَقَالَ :أَال تُصَليان  ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ف َرسُو ُل هللا صَلى
هللا إن َما أَنفُسُنَا بيَد هللا ،فَإذَا شَا َء أَن يَبعَثَنَا بَعَثَنَا ،فَانص ََر َ
ب فَخذَهُ،
هللا َ
سل َم حينَ قُلتُ لَهُ ذَلكَ  ،ثُم َ
علَيه َو َ
سمعتُهُ َوه َُو ُمدب ٌر ،يَضر ُ
ُ
َ
َ
ُ
سا ُن أكث َر شَيءٍ َجدَال}
{وكَانَ اإلن َ
َويَقو ُل َ
أخرج مالك عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  :أن أباه عمر بن
الخطاب :كان يُصلي من الليل ما شاء هللا  ،حتى إذا كان من آخر الليل أَيقَ َ
ظ
أهلَهُ للصالة ،يقول لهم  :الصالةَ  ،الصالةَ  ،ثم يتلو هذه اآلية َ { :وأ ُمر
علَيهَا  ،ال نَسأَلُكَ رزقا  ،نَح ُن نَر ُزقُكَ َ ،والعَاقبَةُ
أَهلَكَ بالصالة واص َ
طبر َ
للتقوى } [صححه األلباني في المشكاة ]
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باب :مواقيت الصالة
سى األشعري رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
أخرج مسلم عن أبي ُمو َ
علَيه شَيئ ًا ،وأمر
سائ ٌل فسأَلُهُ عَن َم َواقيت الصالة ،فَلَم يَ ُرد َ
عليه وسلم أَتَاهُ َ
ف َبع ُ
ض ُهم َبعضًا،
اس ال َيكَا ُد َيعر ُ
بالالً فَأَقَا َم الفَج َر حينَ انشَق الفَج ُرَ ،والن ُ
ثُم أ َ َم َرهُ فَأَقَا َم ال ُّ
َف النهَا ُر
سَ ،والقَائ ُل يَقُولُ :قَد انتَص َ
ظهر حينَ َزالَت الشم ُ
س ُمرتَفعَةٌ ،ثُم أ َ َم َرهُ فَأَقَا َم
َوه َُو كَانَ أَعلَ َم من ُهم ،ثُم أ َ َم َرهُ فَأَقَا َم العَصر َوالشم ُ
س ،ثُم أ َ َم َر ُه فَأَقَا َم العشَا َء حينَ َ
اب الشفَقُ ،ثُم
غ َ
ال َمغرب حينَ َوقَ َعت الشم ُ
ف منهَا َوالقَائ ُل يَقُولُ :قَد َ
س ،أَو
أَخ َر الفَج َر منَ الغَد حَتى انص ََر َ
طلَعَت الشم ُ
كَادَت ثُم أَخ َر ال ُّ
ظه َر حَتى كَانَ قَري ًبا من َوقت ال َعصر باأل َمس ،ثُم أَخ َر ال َعص َر
ب حَتى
س ثُم أَخ َر ال َمغر َ
حَتى انص ََر َ
ف منهَا َوالقَائ ُل يَقُولُ :قَد اح َمرت الشم ُ
كَانَ عن َد سُقُوط الشفَق ثُم أَخ َر العشَا َء َحتى كَانَ ثُلُثُي الليل األ َول ثُم أَصبَ َح
فَ َدعَا السائلَ ،فَقَالَ :ال َوقتُ بَينَ َهذَين
سأ َ َل النبي صلى هللا
وفي رواية لمسلم عن بُ َري َدةَ رضي هللا عنه أَن َر ُجال َ
عليه وسلم عَن َوقت الصالة فَقَا َل لَهُ :صَل َم َعنَا َهذَين ال َيو َمين فَلَما َزالَت
س أ َ َم َر بالال فَأَذنَ ثُم أ َ َم َرهُ فَأَقَا َم ال ُّ
ظه َر بنحو ذلك
الشم ُ
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عَب ٍ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم :أَمني جبري ُل عن َد البَيت َمرت َين فصَلى ال ُّ
ظه َر في
األ ُولَى من ُه َما حينَ كَانَ الفَي ُء مث َل الش َراك ،ثُم صَلى العَص َر حينَ كَانَ كُ ُّل
س َوأَف َ
ط َر الصائ ُم ،ثُم
شَيءٍ مث َل ظله ،ثُم صَلى ال َمغر َ
ب حينَ َو َج َبت الشم ُ
صَلى العشَا َء حينَ َ
ق الفَج ُر َو َح ُر َم
اب الشفَقُ ،ثُم صَلى الفَج َر حينَ بَ َز َ
غ َ
علَى الصائمَ ،وصَلى ال َمرةَ الثانيَةَ ال ُّ
الطعَا ُم َ
ظه َر حينَ كَانَ ظ ُّل كُل شَيءٍ
َ
مثلَهُ ل َوقت العَصر باألمس ،ثُم صَلى العَص َر حينَ كَانَ ظ ُّل كُل شَيءٍ مثلَيه،
ب ثُلُ ُ
ث الليل،
ثُم َ
ب ل َوقته األ َول ،ثُم صَلى العشَا َء اآلخ َرةَ حينَ ذَ َه َ
صلى ال َمغر َ
ض ثُم التَفَتَ إلي ،فقال :يا محمد هذا وقت
ثُم صَلى الصُّب َح حينَ أَسفَ َرت األ َر ُ
األنبياء من قبلك ،والوقت فيما بين هذين الوقتين [ قال ابن حجر في
التلخيص  :صَح َحهُ أَبُو بَكر ب ُن العَ َربيَ ،واب ُن عَبد البَر اهـ ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي]
وفي رواية للنسائي عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن جبري َل أَتَى النبي صلى
سو ُل هللا صلى هللا
هللا عليه وسلم ُي َعل ُمهُ َم َواقيتَ الصالة ،فَتَقَد َم جبريلَُ ،و َر ُ
ف َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَصَلى
اس َخل َ
عليه وسلم َخلفَهَُ ،والن ُ
ال ُّ
س ،بنحوه إال أن في كل صالة هنا قال أَتَاهُ جبريل
ظه َر حينَ َزالَت الشم ُ
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ف َرسُول هللا
اس َخل َ
فَتَقَد َم َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َخلفَ ُهَ ،والن ُ
ب فَنمنَا ثُم قُمنَا
ي ،فَصَلى ال َمغر َ
صلى هللا عليه وسلم وفيه :في ال َيو َم الثان َ
[صححه األلباني في صحيح النسائي]
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إن للصالة أَوال َوآخ ًراَ ،وإن أَو َل َوقت صَالة ال ُّ
ظهر حينَ
سَ ،وآخ َر َوقتهَا حينَ يَد ُخ ُل َوقتُ العَصرَ ،وإن أَو َل َوقت العَصر
ت َ ُزو ُل الشم ُ
سَ ،وإن أَو َل َوقت
حينَ َيد ُخ ُل َوقتُهَاَ ،وإن آخ َر َوقتهَا حينَ تَصفَ ُّر الشم ُ
يب األ ُفُقَُ ،وإن أَو َل
سَ ،وإن آخ َر َوقتهَا حينَ يَغ ُ
ال َمغرب حينَ تَغ ُر ُ
ب الشم ُ
ف الليلُ،
يب األ ُفُقَُ ،وإن آخ َر َوقتهَا حينَ يَنتَص ُ
َوقت العشَاء اآلخ َرة حينَ يَغ ُ
س
َوإن أَو َل َوقت الفَجر حينَ يَطلُ ُع الفَج ُرَ ،وإن آخ َر َوقتهَا حينَ تَطلُ ُع الشم ُ
[صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :وقتُ ال ُّ
س َوكَانَ ظ ُّل
ظهر إذَا َزالَت الشم ُ
س،
الر ُجل َكطُولهَ ،ما لَم يَحضُر العَص ُرَ ،و َوقتُ العَصر َما لَم تَصفَر الشم ُ
َو َوقتُ ال َمغرب َما لَم يَغب الشفَقَُ ،و َوقتُ صَالة العشَاء إلَى نصف الليل
س ،فَإذَا
سطَ ،و َوقتُ َ
األ َو َ
صالة الصُّبح من طُلُوع الفَجرَ ،ما لَم تَطلُع الشم ُ
س فَأَمسك عَن الصالة ،فَإنهَا تَطلُ ُع َبينَ قَرنَي شَي َ
َ
ان
طلَ َعت الشم ُ
ط ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي المنهَال :دخلت أنا وأبي على أَبي بَر َزةَ
ف كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يُصَلي
األ َسلَمي فَقَا َل لَهُ أَبي كَي َ
َض
ير التي تَدعُونَهَا األ ُولَى حينَ تَدح ُ
ال َمكت ُوبَةَ ،فقَالَ :كَانَ يُصَلي الهَج َ
سَ ،ويُصَلي العَص َر ثُم يَرج ُع أ َ َح ُدنَا إلَى رحله في أَقصَى ال َمدينَة
الشم ُ
ب أَن ُيؤَخ َر العشَا َء
س حَيةٌ َ -ونَسيتُ َما قَا َل في ال َمغربَ -وكَانَ َيستَح ُّ
َوالشم ُ
التي تدعونها العتمةَ ،وكَانَ يَك َرهُ النو َم قَبلَهَا َوالحَد َ
يث بَع َد َهاَ ،وكَانَ يَنفَت ُل
سهَُ ،ويَق َرأ ُ بالستينَ إلَى المائ َة
ف المرء جَلي َ
من صَالة الغَدَاة حينَ يَعر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال  :كان
النبي صلى هللا عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها
وفى روايه  :ال ُي َبالي بتَأخير العشَاء إلَى ثُلُث الليل ،ثُم قَالَ :إلَى شَطر الليل
وفي رواية  :كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي صالة العشاء
أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي
جابرا فقال كان رسول هللا
طالب قال :كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا
ً
صلى هللا عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ،والعصر والشمس نقيةٌ،
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والمغرب إذا وجبت الشمس ،والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ،إذا
رآهم أجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر ،والصبح كان يصليها بغلس
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال  :كَانَ قَد ُر
صَالة َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ُّ
ظه َر في الصيف ثَالثَةَ أَقد ٍَام إلَى
سب َعة أَقد ٍَام [ صححه األلباني
سةَ أَقد ٍَام إلَى َ
سة أَقد ٍَامَ ،وفي الشتَاء َخم َ
َخم َ
في المشكاة ]
سا ُء
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :كُن ن َ
ت
ال ُمؤمنَات يَشهَدنَ َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم صَالةَ الفَجر ُمتَلَفعَا ٍ
ب ُم ُروطهن ،ثُم يَنقَلبنَ إلَى بُيُوتهن حينَ يَقضينَ الصالةَ وال يَعرفُ ُهن أ َ َح ٌد منَ
الغَلَس
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت  :كَانَ صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن أُم َ
وسلم أَشَد تَعجيال لل ُّ
ش ُّد تَعجيال لل َعصر منهُ [صححه
ظهر منكُمَ ،وأَنت ُم أ َ َ
األلباني في صحيح الترمذي ]
شكَونَا إلى رسول هللا صلى
ب رضي هللا عنه قال َ :
أخرج مسلم عن َخبا ٍ
هللا عليه وسلم حَر الرمضَاء فَلَم يُشكنَا قَا َل ُز َهي ٌر أل َبي إس َحقَ :في ال ُّ
ظهر،
قَالَ :نَعَم قُلتُ  :في تَعجيلهَا ،قَالَ :نَعَم
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا
س َواقعَةٌ في ُحج َرتي
عليه وسلم كان يُصَلي العَص َر َوالشم ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى
ب إلَى
ب الذاه ُ
س ُمرتَفعَةٌ حَيةٌ ،فَيَذ َه ُ
هللا عليه وسلم يُصَلي العَص َر َوالشم ُ
علَى أَربَعَة
ض العَ َوالي منَ ال َمدينَة َ
س ُمرتَفعَةٌَ ،وبَع ُ
العَ َوالي فَيَأتيهم َوالشم ُ
أَم َيا ٍل
ب إلَى قُبَاءٍ
ب الذاه ُ
وفي رواية :يَذ َه ُ
صر
وفي رواية :يَخ ُر ُ
ف فَيَج ُدهُم يُ َ
سا ُن إلَى بَني عَمرو بن عَو ٍ
ج اإلن َ
صلُّونَ العَ َ
َ
َ
وفي رواية :صَلى لَنَا
ف أتَاهُ
النبي صلى هللا عليه وسلم العَص َر ،فلَما انص ََر َ
ُ
ورا لَنَا ،وإنا
َر ُج ٌل من بَني َ
سل َمةَ ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إنا نُري ُد أَن نَنح ََر َج ُز ً
ق َوان َ
ب أَن تَحض َُر َها قَالَ :نَ َعم فَان َ
ور لَم ت ُنحَر،
طلَ َ
نُح ُّ
طلَقنَا َم َعهُ ،فَ َوجَدنَا ال َج ُز َ
س
فَنُح َرت ،ثُم قُطعَت ،ثُم طُب َخ منهَا ،ثُم أَكَلنَا قَب َل أَن تَغ َ
يب الشم ُ
سلَ َمةَ بن األ َك َوع :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
أخرج البخاري ومسلم عن َ
ب إذَا َ
ارت بالح َجاب
وسلم كَانَ يُصَلي ال َمغر َ
س َوت َ َو َ
غ َربَت الشم ُ
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يج رضي هللا عنه قال  :كُنا نُصَلي
أخرج البخاري ومسلم عن َراف َع بنَ َخد ٍ
ف أ َ َح ُدنَا َوإنهُ لَ ُيبص ُر َم َواق َع
ب َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َينصَر ُ
ال َمغر َ
نَبله
غازيًا َوعُقبَةُ
وب َ
أخرج أبو داود والحاكم عن َمرثَد اليزني :قَد َم َ
علَينَا أَبُو أَيُّ َ
وب ،فَقَالَ:
ب ُن عَام ٍر يَو َمئ ٍذ َ
ب ،فَقَا َم إلَيه أَبُو أَيُّ َ
علَى مص َر ،فَأَخ َر عقبةُ ال َمغر َ
سمعتَ َرسُو َل هللا صلى هللا
َما َهذه الصالةُ يَا عُقبَةُ ،قَالَ :إنا شُغلنَا قَالَ :أ َ َما َ
علَى الفط َرة َ ،ما لَم ُيؤَخ ُروا
عليه وسلم َيقُولُ :ال ت َ َزا ُل أُمتي ب َخي ٍر ،أَو قَالََ :
ب إلَى أَن ت َشتَبكَ النُّ ُجو ُم [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم،
ال َمغر َ
ووافقه الذهبي وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س فَقَد
صلى هللا عليه وسلمَ :من أَد َركَ منَ الصُّبح َركعَةً قَب َل أَن تَطلُ َع الشم ُ
س فَقَد أَد َركَ
أَد َركَ الصُّبحََ ،و َمن أَد َركَ َرك َعةً منَ ال َعصر قَب َل أَن تَغ ُر َ
ب الشم ُ
العَص َر
ب
وفي رواية للبخاري :إذَا أَد َركَ أ َ َح ُدكُم َ
سج َدةً من صَالة العَصر قَب َل أَن تَغ ُر َ
سج َدةً من صَالة الصُّبح قَب َل أَن تَطلُ َع
س فَليُتم صَالتَهَُ ،وإذَا أَد َركَ َ
الشم ُ
س فَليُتم صَالتَهُ
الشم ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا اشتَد الح َُّر فَأَبردُوا بالصالة ،فَإن شدةَ الحَر من
فَيح َجهَن َم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :كُنا َم َع النبي صلى
سفَ ٍر ،فَأ َ َرا َد ال ُمؤَذ ُن أَن يُؤَذنَ لل ُّ
ظهر ،فَقَا َل له صلى هللا
هللا عليه وسلم في َ
عليه وسلم  :أَبرد ثُم أ َ َرا َد أَن ُيؤَذنَ  ،فَقَا َل لَهُ :أَبرد حَتى َرأَينَا فَي َء التُّلُول
ي صلى هللا عليه وسلم  :إن شدةَ الحَر من فَيح َج َهن َم ،فَإذَا اشتَد
فَقَا َل له النب ُّ
الح َُّر فَأَبردُوا بالصالة
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :تطلع الشمس
شيطان ،فما ترتف ُع من قَصَب ٍة إال
من جهنم في قرن شيطان ،وبين قرنَى
ٍ
باب من أبواب النار ،فإذا اشتد الحر فتحت أبوا ُبها كلها [قال الهيثمي:
فُتح ٌ
إسناده حسن]
أخرج النسائي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :كَانَ النبي صلى هللا
عليه وسلم إذَا كَانَ الح َُّر أَب َر َد بالصالةَ ،وإذَا كَانَ البَر ُد عَج َل [صححه
األلباني في المشكاة ]
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
عشَا ُء أَحَدكُم َوأ ُقي َمت الصالةُ فَابدَؤوا
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا ُوض َع َ
بالعَشَاءَ ،وال تَعجَل حَتى تَف ُر َ
غ منهُ َوكَانَ اب ُن عُ َم َر يُو َ
ض ُع لَهُ الطعَا ُم َوتُقَا ُم
الصالةُ فَال يَأتيهَا َحتى يَف ُر َ
غَ ،وإنهُ لَيَس َم ُع ق َرا َءةَ اإل َمام
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :أَعت َ َم رسو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم بالعشَاء ،فَ َخ َر َج عُ َم ُر فَقَالَ :الصالةََّ يَا َرسُو َل
علَى
سهُ َيقطُ ُر َيقُو ُل لَوال أَن أَشُق َ
سا ُء َوالصب َيانُ ،فَ َخ َر َج َو َرأ ُ
هللاَ ،رقَ َد الن َ
علَى الناس أل َ َمرت ُ ُهم بالصالة َهذه الساعَةَ
أُمتي ،أَو َ
اس
وفي رواية :أَعت َ َم صلى هللا عليه وسلم لَيلَةً بالعشَا َء حَتى َرقَ َد النَ ٌ
ع َ
طا ٌء :قَا َل اب ُن
َواستَيقَظُوا َو َرقَدُوا َواستَيقَظُوا ،فَقَا َم عُ َم ُر فَقَالَ :الصالةَ قَا َل َ
اس :فَ َخ َر َج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َكأَني أَنظُ ُر إلَيه اآلنَ يَقطُ ُر
عَب ٍ
علَى رأسه
سهُ َما ًء َواض ًعا َي َد ُه َ
َرأ ُ
وفي رواية للبخاري عن عَائشَةَ رضي هللا عنها أن عمر نادى النبي صلى
سا ُء َوالصبيَا ُن فَ َخ َر َج فَقَالَ :ما ينتظرها من أَهل
هللا عليه وسلم نَا َم الن َ
األ َرض أح ُد َ
صلًّي يومئذ إال بال َمدينَة ،وفي رواية لمسلمَ :وذَلكَ
غي ُركُم وال ت ُ َ
قَب َل أَن يَفش َُو اإلسال ُم
بَ :وذُك َر لي أَنه صلى هللا عليه وسلم قَالَ:
وفي رواية لمسلم :قَا َل اب ُن شهَا ٍ
علَى الصالة َوذَلك
َو َما كَانَ لَكُم أَن تَنز ُروا َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
حينَ صَا َح عُ َم ُر
أخرج أبو داود عن ُمعَا ٍذ رضي هللا عنه قال :بينا ننتظر النبي صلى هللا
عليه وسلم  ،وقد تأخر لصَالة العَت َ َمة حَتى َ
ج،
ظن الظانُّ أَنهُ لَي َ
س ب َخار ٍ
ويقول القَائ ُل منا :إنه قد صَلى فَإنا لَ َكذَلكَ إذ َخ َر َج فَقَالُوا لَهُ َك َما قَالُوا ،فَقَالَ:
سائر األ ُ َمم لَم تُصَلهَا أُمةٌ
أَعت ُموا بهَذه الصالة فَإنكُم قَد فُضلت ُم بهَا َ
علَى َ
قَبلَكُم [ صححه األلباني في المشكاة ]
س منَ الناس
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه قال  :لَي َ
غي ُركُم ،أَو قَا َل َما صَلى َهذه الساعَةَ أ َ َح ٌد َ
أحد يُصَلي َهذه الساعَةَ َ
غي ُركم
أخرج أحمد وابن حبان وأبو يعلي والبزار والطبراني في الكبير عَن ابن
س من أَهل َهذه األ َديَان أ َ َح ٌد يَذكُ ُر هللا
َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :أ َ َما إنهُ لَي َ
تعالى َهذه الساعَةَ َ
س َوا ًء من أَهل الكت َاب} إلى
غي ُركُم ،ونزلت {لَيسُوا َ
{بال ُمتقينَ } [ حسنه األلباني في الثمر المستطاب ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :أُقي َمت العشَاء فَقَا َل
ي صلى هللا عليه وسلم ُينَاجي حَتى نَا َم القَو ُم ،أَو
َر ُجلٌ :لي حَاجَةٌ ،فَقَا َم النب ُّ
ض القَوم
بَع ُ
وفي رواية للترمذي َ :رأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم بَع َد َما تُقَا ُم الصالةُ
س
يُكَل ُمهُ الر ُج ُل يَقُو ُم بَينَهُ َوبَينَ القبلَة فَ َما َزا ُل يُكَل ُمهُ ولَقَد َرأَيتُ بَعضَهم يَن َع ُ
من طُول قيَامه صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :من أَد َركَ َركعَةً منَ الصالة فَقَد أَد َركَ الصالةَ
أخرج الترمذي والحاكم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت َ :ما صَلى َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم صَالةً ل َوقتهَا اآلخر َمرتَين حَتى قَبَ َ
ضهُ هللا [ قال
الترمذي :هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على
شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رافع بن خديج رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ::أَسف ُروا بالفَجر فَإنهُ أَع َ
ظ ُم لأل َجر [قال
الترمذي :حديث حسن صحيح ،وقال ابن حجر في الفتح  :صححه غير
واحد ]
أخرج ابن ماجه وابن حبان عن ُمغ ُ
س َمي ٍ :صَليتُ َم َع ابن ُّ
الز َبير
يث ب ُن ُ
علَى ابن عُ َم َر فَقُلتُ َما َهذه الصالةُ ،قَالَ:
سل َم أَقبَلتُ َ
الصُّب َح بغَلَ ٍس ،فَلَما َ
َهذه صَالتُنَا كَانَت َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَبي بَك ٍر َوعُ َم َر ،فَلَما
طُعنَ عُ َم ُر أَسفَ َر بهَا عُث َما ُن [ صححه البوصيري  ،وصححه األلباني في
صحيح ابن ماجه]
عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن
َ
األعراب على اسم صالتكم ،أال إنها العشا ُء ،وهم
عليه وسلم :ال يغلبنكم
ُ
يعتمونَ باإلبل
أخرج البخاري عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
األعراب على اسم صالتكم المغرب ويقو ُل
صلى هللا عليه وسلم  :ال يغلبنكم
ُ
األعراب :هي العشاء

باب :أوقات النهي عن الصالة
أخرج مسلم عن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :ثَال ُ
ت كَانَ
ساعَا ٍ
ث َ
ي فيهن أَو نَقبُ َر فيهن َموتَانَا:
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يَنهَانَا أَن نُصَل َ
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س بَاز َ
يرة حَتى تَمي َل
غةً حَتى تَرتَف َعَ ،وحينَ يَقُو ُم قَائ ُم الظه َ
حينَ تَطلُ ُع الشم ُ
ب
س للغُ ُروب حَتى تَغ ُر َ
الشمسَ ،وحينَ تَضَي ُ
ف الشم ُ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ::إذَا َ
ب الشمس فَ َدعُوا الصالةَ حَتى تَب ُر َز،
طلَ َع َحاج ُ
َوإذَا َ
بَ ،وال تَحَينُوا بصَالتكُم
ب الشمس فَ َدعُوا الصالةَ حَتى تَغ ُر َ
اب َحاج ُ
غ َ
ان أَو الشي َ
ع الشمس َوال غُ ُروبَهَا ،فَإنهَا تَطلُ ُع بَينَ قَرنَي شَي َ
طان
طُلُو َ
ط ٍ
سو َل
أخرج أبو دواد عن عَمرو بن َ
سةَ رضي هللا عنه قال  :قُلتُ َ :يا َر ُ
ع َب َ
ف الليل اآلخ ُر فَصَل َما شئتَ فَإن الصالةَ
ي الليل أَس َم ُع ،قَالَ :جَو ُ
هللا ،أ َ ُّ
س فَتَرتَف َع
ي الصُّبحَ ،ثُم اَقصر حَتى تَطلُ َع الشم ُ
َمش ُهو َدةٌ َمكت ُوبَةٌ حَتى تُصَل َ
ح أَو ُرمحَين فَإنهَا تَطلُ ُع بَينَ قَرنَي شَي َ
ان َويُصَلي لَهَا الكُفا ُر ،ثُم
ط ٍ
قيد ُرم ٍ
الرم ُح ظلهُ ،ثُم اَقصر
صَل ما شئتَ فَإن الصالةَ َمش ُهو َدةٌ َمكت ُوبَةٌ حَتى يَعد َل ُّ
فَإن َجهَن َم ت ُس َج ُر َوت ُفت َ ُح أَب َوا ُبهَا ،فَإذَا َزا َ
س فَصَل َما شئتَ فَإن
غت الشم ُ
س فَإنهَا
ي العَص َر ،ثُم اَقصر حَتى تَغ ُر َ
ب الشم ُ
الصالةَ َمش ُهو َدةٌ حَتى تُصَل َ
ب بَينَ قَرنَي شَي َ
ان َويُصَلي لَهَا الكُفا ُر [صححه األلباني في صحيح
تَغ ُر ُ
ط ٍ
أبي داود ]
أخرج النسائي وابن ماجه عن عمرو ابن عبسة رضي هللا عنه قال :قلت
يا رسول هللا هل من ساعة أقرب من األخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها
قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل اآلخر فإن
استطعت أن تكون ممن يذكر هللا عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصالة
محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي
ساعة صالة الكفار فدع الصالة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم
الصالة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار
فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصالة حتى يفيء الفيء
ثم الصالة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني
شيطان وهي صالة الكفار [ صححه األلباني ]
اس رضي هللا عنهما قال :شَه َد عندي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
رجَا ٌل َمرض ُّيونَ َوأَرضَاهُم عندي عُ َم ُر أَن َر ُ
ب
س وبَع َد العَصر حَتى تَغ ُر َ
نهى عن الصَالةَ بَع َد الصُّبح حَتى تَطلُ َع الشم ُ
أخرج مسلم عن أبي بَص َرةَ الغفَاري رضي هللا عنه قال  :صَلى بنَا َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم بال ُم َخمص صالة العصر ،فَقَالَ :إن َهذه الصالةَ
علَى َمن كَانَ قَبلَكُم فَضَيعُو َها ،فَ َمن حَافَ َ
ظ َ
عُرضَت َ
علَيهَا كَانَ لَهُ أَج ُرهُ
صالةَ َبع َد َها حَتى َيطلُ َع الشاه ُد
َمرتَينَ ،وال َ
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أخرج أبو داود والنسائي وابن خزيمة عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ
ي ال ُّ
ظه َر،
النبي صلى هللا عليه وسلم إذَا نَ َز َل َمنزال لَم َيرتَحل منهُ حَتى ُيصَل َ
فَقَا َل له َر ُجلٌَ :وإن كَانَ بنصف النهَار ،قَالََ :وإن كَانَ بنصف النهَار [
صححه ابن خزيمة  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
علَى أَنَس في دَاره
أخرج مسلم عن ال َعالء بن عَبد الرح َمن أنه َد َخ َل َ
ف منَ ال ُّ
ظهر َودَا ُرهُ بجَنب ال َمسجد ،فقَالَ :أَصَليت ُ ُم
بالبَص َرة حينَ انص ََر َ
ال َعص َر ،قلت :إن َما انص ََرفنَا الساعَةَ منَ ال ُّ
ظهر ،قَالَ :فَصَل ُوا ال َعص َر فَقُمنَا
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ:
فَصَلينَا فَلَما انص ََرفنَا ،قَالََ :
س حَتى إذَا كَانَت بَينَ قَرنَي شي َ
طان
س يَرقُ ُ
ب الشم َ
تلكَ صَالةُ ال ُمنَافق يَجل ُ
قَا َم فَنَقَ َر َها أَربَ ًعا ال يَذكُ ُر هللا فيهَا إال قَليالً

باب :فضل األذان واإلقامة
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن أنس بن
مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الدعاء بين
األذان واإلقامة ال يرد [قال الترمذي :حسن ،وقال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع األذان فإن سمع أذانا أمسك وإال
أغار فسمع رجال يقول هللا أكبر هللا أكبر فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي
معزى
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اس َما في الندَاء َوالصف األ َول ،ثُم لَم
صلى هللا عليه وسلم :لَو َيعلَ ُم الن ُ
علَيه الست َ َه ُموا َولَو يَعلَ ُمونَ َما في التهجير الستَبَقُوا
يَجدُوا إال أَن يَستَه ُمواَ ،
إلَيهَ ،ولَو يَعلَ ُمونَ َما في العَت َ َمة َوالصُّبح أل َتَوهُ َما َولَو حَب ًوا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ي للصالة أَدبَ َر الشي َ
طا ُن َولَهُ ض َُراطٌ حَتى ال
صلى هللا عليه وسلم ::إذَا نُود َ
يب أَق َب َل حَتى َيخط َر َبينَ ال َمرء َونَفسه،
َيس َم َع التأذينَ حَتى إذَا انقَضَى التثو ُ
يَقُولُ :اذكُر َكذَا اذكُر َكذَا ل َما لَم يَكُن يَذكُ ُر من قبل حَتى يَ َ
ظل الر ُج ُل ما يَدري
كَم صَلى
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سم َع الندَا َء بالصالة أَحَا َل لَهُ ض َُراطٌ
وفي رواية لمسلم :إن الشي َ
طانَ إذَا َ
ب حَتى
س فَإذَا َ
سم َع اإلقَا َمةَ ذَ َه َ
حَتى ال َيس َم َع صَوتَهُ فَإذَا انتهى َر َج َع فَ َوس َو َ
س ،وفى رواية :فَهَناهُ َو َمناهُ َوذَك َرهُ
ال يَس َم َع صَوتَهُ فَإذَا انتهت َر َج َع فَ َوس َو َ
من حَاجَاته َما لَم يَكُن يَذكُره
أخرج مسلم عن جَاب ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن الشي َ
ب حَتى يَكُونَ َمكَانَ الروحَاء
طانَ إذَا َ
سم َع الندَا َء بالصالة ذَ َه َ
قَا َل الراوي :والروحَاء منَ ال َمدينَة على ستة َوث َالثينَ ميالً
أخرج النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :كُنا
سكَتَ قَا َل صلى هللا
َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَا َم بال ٌل يُنَادي ،فَلَما َ
عليه وسلمَ :من قَا َل مث َل َهذَا يَقينًا َد َخ َل الجَنةَ [ صححه الحاكم ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن ال َعاص رضي هللا عنهما قال :قال
سمعت ُ ُم النداء فَقُولُوا مث َل َما يَقُولُ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ::إذَا َ
سلُوا
علَي صَالةً صَلى هللا َ
علَي فَإن َمن صَلى َ
صلُّوا َ
ثُم َ
علَيه بهَا عَش ًرا ،ثُم َ
هللا لي ال َوسيلَةَ فَإنهَا َمنزلَةٌ في الجَنة ال تَنبَغي إال لعَب ٍد من عبَاد هللا َوأَر ُجو
سأ َ َل لي ال َوسيلَةَ حَلت لَهُ الشفَاعَةُ
أَن أَكُونَ أَنَا ه َُو فَ َمن َ
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمَ :من قَا َل حينَ يَس َم ُع الندَا َء اللهم َرب َهذه الدع َوة التامة َوالصالة
القَائ َمة آت ُمحَمدًا ال َوسيلَةَ َوالفَضيلَةَ َوابعَثهُ َمقَا ًما َمح ُمودًا كما َوعَدتَهُ حَلت
شفَاعَتي يَو َم القيَا َمة
لَهُ َ
أخرج مسلم عن عُ َم َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذَا قَا َل ال ُمؤَذنُ :هللا أَك َب ُر هللا أَك َب ُر ،فَقَا َل أ َ َح ُدكُ ُم :هللا أَك َب ُر هللا أَك َب ُر،
ثُم قَالَ :أ َش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،قَالَ :أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،ثُم قَالَ :أَش َه ُد
علَى
أَن ُمحَمدًا َرسُو ُل هللا قَالَ :أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َرسُو ُل هللا ،ثُم قَالَ :حَي َ
علَى الفَالح قَالَ :ال حَو َل
الصالة قَا َل ال حَو َل َوال قُوةَ إال باهلل ،ثُم قَالَ :حَي َ
َوال قُوةَ إال باهلل ،ثُم قَالَ :هللا أَكبَ ُر هللا أَكبَ ُر قَا َل :هللا أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،ثُم قَالَ:
ال إلَهَ إال هللا قَالَ :ال إلَهَ إال هللا من قَلبه َد َخ َل الجَنةَ
سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
أخرج مسلم عن َ
َمن قَا َل حينَ يَس َم ُع ال ُمؤَذنَ وأنا أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا َوح َدهُ ال شَريكَ لَهُ
َوأَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ َو َرسُولُهُ َرضيتُ باهلل َربًّا َوب ُمحَم ٍد َرسُوال َوباإلسالم دينًا
غُف َرت لَهُ ذَنوبه
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س
أخرج البخاري عن أبي أ ُ َما َمةَ بن سهل قالَ :
سمعتُ ُمعَاويَةَ َوه َُو جَال ٌ
علَى المن َبر حين أَذنَ ال ُمؤَذنُ ،فقَالَ :هللا أَك َب ُر هللا أَك َب ُر قَا َل ُم َعاو َيةُ :هللا أَك َب ُر
َ
هللا أَكبَ ُر  ،قَا َل أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،قَا َل ُمعَاويَةَُ :وأَنَا أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال
هللا ،قَالَ :أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َرسُو ُل هللا ،قَا َل ُمعَاويَةَُ :وأَنَا وأنا أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا
سو َل هللا صلى
سمعتُ َر ُ
اس َ
َر ُ
سو ُل هللا ،فَلَما أَن قَضَى التأذينَ قَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
سمعت ُم من
هللا عليه وسلم َ
علَى المنبر حينَ أَذنَ ال ُمؤَذ ُن يَقُولُ :مثل َما َ
َمقَالَتي
أخرج أبو داود والحاكم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا
سم َع ال ُمؤَذنَ يَتَشَه ُد قَالََ :وأَنَا [ صححه الحاكم والنووي
عليه وسلم كَانَ إذَا َ
واأللباني ]
سعي ٍد الخدري عن النبي صلى هللا عليه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
سمعت ُ ُم الندَا َء فَقُولُوا مث َل َما َيقُو ُل ال ُمؤَذ ُن
وسلم قال :إذَا َ
أخرج أحمد النسائي عن البَ َراء رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
علَى الصف ال ُمقَدم َوال ُمؤَذ ُن يُغفَ ُر
صلُّونَ َ
هللا عليه وسلم  :ان هللا َو َمالئ َكتَهُ يُ َ
ب َويَاب ٍسَ ،ولَهُ مث ُل أَجر َمن صَلى
لَهُ ب َمد صَوته َويُصَدقُهُ َمن َ
سمعَهُ من َرط ٍ
[ حسنه المنذري  ،وحسنه ابن حجر في نتائج األفكار  ،وقال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير والبزار عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما
َّللا لل ُمؤَذن َمدى صَوته َويَش َه ُد
عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :يَغف ُر ُ
سم َع صَوتَهُ [ صححه المنذري ،وصححه األلباني ]
ب َويَاب ٍس َ
لَهُ كُ ُّل َرط ٍ
أخرج أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي
علَيه َوسلم اإل َمام ضَامن والمؤذن
سول هللا صلى هللا َ
هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
مؤتمن الل ُهم أرشد األ َئمة واغفر للمؤذنين [ صححه األلباني في الترغيب]
أخرج أبو داود وابن حبان عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أَن
َر ُجال قَالَ :يَا َرسُو َل هللا إن ال ُمؤَذنينَ يَف ُ
ضلُونَنَا ،فَقَالَ :صلى هللا عليه وسلم
سل ت ُع َ
طه [قال األلباني :إسناده حسن
قُل مثل َما يَقُولُونَ فَإذَا انتَهَيتَ فَ َ
صحيح ]
سعي ٍد رضي هللا عنه
أخرج البخاري عن عَبد هللا ابن أَبي صَع َ
صعَةَ :أَن أَبَا َ
ب الغَنَ َم َوالبَاديَةَ فَإذَا كُنتَ في َ
غنَمكَ أَو بَاديَتكَ فَأَذنتَ
قَا َل لَهُ  :إني أ َ َراكَ ت ُح ُّ
صوت َكَ بالندَاء فَإنهُ ال يَس َم ُع َم َدى صَوت ال ُمؤَذن ج ٌّن َوال
بالصالة فَارفَع َ
سمعتُهُ من َرسُول هللا صلى هللا عليه
س َوال شَي ٌء إال شَه َد لَهُ يَو َم القيَا َمة َ
إن ٌ
وسلم
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أخرج مسلم عن ُمعَاويَةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ال ُمؤَذنُونَ أَط َو ُل الناس أَعنَاقًا َيو َم الق َيا َمة

باب :أحكام األذان واإلقامة
أخرج البخاري ومسلم عن ابنَ عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :كَانَ ال ُمسل ُمونَ
س يُنَادي بهَا أحد،
حينَ قَد ُموا ال َمدينَةَ يَجتَمعُونَ فَيَتَحَينُونَ الصالةَ ولَي َ
فَتَكَل ُموا يَو ًما في ذَلكَ  ،فَقَا َل بَع ُ
َارى،
ض ُهم اتخذُوا نَاقُو ً
سا مث َل نَاقُوس النص َ
َوقَا َل بَع ُ
ض ُهم :قرنًا مثل قَرن اليَ ُهود ،فَقَا َل عُ َم ُر :أ َ َوال تَبعَثُونَ َر ُجال يُنَادي
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :يا بال ُل قُم فَنَاد بالصالة
بالصالة ،فَقَا َل َر ُ
أخرج أبو داود عن ابنَ أَبي لَيلَى قَا َل أُحيلَت الصالةُ ثَالثَةَ أَح َوا ٍلَ ،وحَدثَنَا
أَصحَابُنَا أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ :لَقَد أَع َجبَني أَن تَكُونَ صَالةُ
اس
ال ُمسلمينَ َواح َدةً حَتى لَقَد َه َممتُ أَن أَبُث رجَاال في الدُّور يُنَادُونَ الن َ
علَى اآل َ
طام يُنَادُونَ
بحين الصالةَ ،حتى َه َممتُ أَن آ ُم َر رجَاال يَقُو ُمونَ َ
سوا فَجَا َء َر ُج ٌل منَ
سوا أَو كَادُوا أَن َينقُ ُ
ال ُمسلمينَ بحين الصالة ،حَتى نَقَ ُ
األ َنصَار فَقَا َل يَا َرسُو َل هللا :إني لَما َرجَعتُ ل َما َرأَيتُ من اهت َمامكَ َ ،رأَيتُ
علَى ال َمسجد ،فَأَذنَ ثُم قَعَ َد قَع َدةً ،ثُم
علَيه ثَوبَين أَخض ََرين فَقَا َم َ
َر ُجال َكأَن َ
اس لَقُلتُ :
قَا َم فَقَا َل مثلَهَا :إال أَنهُ يَقُو ُل قَد قَا َمت الصالةَُ ،ولَوال أَن يَقُو َل الن ُ
ظانَ َ
إني كُنتُ يَق َ
غي َر نَائ ٍم فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :لَقَد أ َ َراكَ هللا َخي ًرا
فَ ُمر بالال فَل ُيؤَذن فَقَا َل عُ َم ُر :أ َ َما إني قَد َرأَيتُ مث َل الذي َرأَىَ ،ولَكن لَما
سُبقتُ استَحيَيتُ [قال األلباني في صحيح أبي داود  :إسناده صحيح على
شرط الشيخين ،وقد صححه ابن حزم ،وابن دقيق العيد ،وابن التركماني
اهـ ]
وفى رواية :فَاستَقبَ َل القبلَةَ ،قَا َل هللا أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا،
علَى الصالة
سو ُل هللا مرتين حَي َ
أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َر ُ
علَى الفَالح َمرتَين ،هللا أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،ال إلَهَ إال هللا ،ثُم أَم َه َل
َمرتَين ،حَي َ
علَى الفَالح ،قَد قَا َمت
هُنَيةً ،ثُم قَا َم فَقَا َل مثلَهَا ،إال أ َنهُ َزا َد بَع َد َما قَالَ :حَي َ
الصالةُ ،قَد قَا َمت الصالةُ ،قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :لَقنهَا بالال فَأَذنَ بهَا
بال ٌل
سو ُل هللا
أخرج أبو داود عن عَب ُد هللا ب ُن َزي ٍد رضي هللا عنه قال  :لَما أ َ َم َر َر ُ
ب به للناس لجَمع الصالةَ ،
اف
ط َ
صلى هللا عليه وسلم بالناقُوس يُع َم ُل ليض َر َ
وس،
بي َوأَنَا نَائ ٌم َر ُج ٌل يَحم ُل نَاقُو ً
سا في يَده ،فَقُلتُ  :يَا عَب َد هللا أَتَبي ُع الناقُ َ
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علَى َما ه َُو
قَا َل َو َما تَصنَ ُع به ،قُلتُ  :نَدعُو به إلَى الصالة ،قَالَ :أَفَال أ َ ُدلُّكَ َ
َخي ٌر من ذَلكَ  ،فَقُلتُ َ :بلَى ،فَقَالَ :تَقُو ُل هللا أَك َب ُر ،هللا أَك َب ُر ،هللا أَك َب ُر ،هللا أَك َب ُر،
أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا ،أَش َه ُد أَن ُمحَم ًدا َرسُو ُل هللا،
علَى
علَى الصالة ،حَي َ
علَى الصالة ،حَي َ
أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َرسُو ُل هللا حَي َ
علَى الفَالح ،هللا أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،ال إلَهَ إال هللا ،قَالَ :ثُم استَأ َخ َر
الفَالح ،حَي َ
عَني َ
غي َر بَعيدٍ ،ثُم قَالَ :تَقُولُ :إذَا أَقَمتَ الصالةَ :هللا ،أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،أَش َه ُد
علَى
علَى الصالة ،حَي َ
سو ُل هللا ،حَي َ
أَن ال إلَهَ إال هللا ،أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َر ُ
الفَالح ،قَد قَا َمت الصالةُ ،قَد قَا َمت الصالةُ ،هللا أَكبَ ُر ،هللا أَكبَ ُر ،ال إلَهَ إال
هللا ،فَلَما أَصبَحتُ أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم فَأَخبَرتُهُ ب َما َرأَيتُ  ،فَقَالَ:
علَيه َما َرأَيتَ  ،فَليُؤَذن فَإنهُ
ق إن شَا َء هللا ،فَقُم َم َع بال ٍل فَأَلق َ
إنهَا لَ ُرؤيَا َح ٌّ
سم َع عُ َم ُر،
صوت ًا منكَ فَقُمتُ َم َع بال ٍل ،فَ َجعَلتُ أُلقيه َ
أ َندَى َ
علَيه َويُؤَذ ُن به فَ َ
سو َل هللا َوالذي َب َعثَكَ بالحَق
َوه َُو في َبيته فَ َخ َر َج َي ُج ُّر ردَا َء ُهَ ،و َيقُولَُ :يا َر ُ
لَقَد َرأَيتُ مث َل َما أ ُرى فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :فَلله الحَم ُد [ صححه
النووي ،وقال األلباني في صحيح أبي داود :حسن صحيح]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :لما كثر الناس ذَ َك ُروا
ارا ،أَو يَضربُوا
أَن يُعل ُموا َوقتَ الصالة حتى يعرفوها ،فَذَ َك ُروا أَن يُنَو ُروا نَ ً
أمر النبي صلى هللا عليه وسلم أَن َيشفَ َع األَذَانَ  ،وأن ُيوت َر اإلقَا َمةَ
نَاقُو ً
سا ،فَ َ
ورةَ رضي هللا عنه :أنه َخ َرج في نَفَ ٍر فلقي
أخرج النسائي عن أبي َمحذُ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َمقفَلَه من ُحنَي ٍن ،وأَذنَ ُمؤَذنه صلى هللا عليه
وسلم فظل أبو محذورة مع نفره يحكونه استهزا ًء به فسمعهم صلى هللا
َاروا
عليه وسلم فأحضرهم ،فقال :أَيُّكُم الذي َ
سمعتُ صَوتَهُ قَد ارتَفَ َع فَأَش َ
إلَى أبي محذورة ،فحبسه وأرسلهم ثم قَا َل له :قُم فَأَذن بالصالة فعلمه فأذن
صرة فضةٍ ،وأمره أن يكون مؤذنًا بمكة [صححه
بالترجيع ،وأعطاه ُ
األلباني ]
أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالَ:
علَى عَهد َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمرتَين َمرتَين،
إن َما كَانَ األ َذَا ُن َ
َواإلقَا َمةُ َمرةً َمرةًَ ،
غي َر أَنهُ كان َيقُو ُل قَد قَا َمت الصالةُ قَد قَا َمت الصالةُ،
سمعنَا اإلقَا َمةَ ت َ َوضأنَا ثُم َخ َرجنَا إلَى الصالة [ قال المنذري  :حسن،
فَإذَا َ
وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
َ
َ
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أن بالال أذنَ قَب َل طُلُوع
ي أَال إن العَب َد قَد نَا َم
َّللا َ
علَيه َو َ
الفَجر فَأ َ َم َرهُ النب ُّ
سل َم أَن يَرج َع فَيُنَاد َ
ي صَلى ُ
يث َ
أَال إن ال َعب َد قَد نَا َم [ قال الترمذي َ :هذَا حَد ٌ
غي ُر َمحفُوظٍ  ،وقال األلباني
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في صحيح أبي داود :إسناده صحيح على شرط مسلم ،وقد قواه ابن
التركماني ،والحافظ ابن حجر العسقالني اهـ ]
أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ بال ٌل يُ َؤذ ُن إذَا
ي صلى هللا عليه وسلم  ،فَإذَا
َد َحضَت الشمس ،فَال يُقي ُم حَتى يَخ ُر َج النب ُّ
َخ َر َج أَقَا َم الصالةَ حينَ يَ َرا ُه
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كَانَ ل َرسُول هللا صلى هللا
هللا
ُوم األ َع َمى ،فَقَا َل َر ُ
عليه وسلم ُمؤَذنَان بال ٌل َواب ُن أُم َمكت ٍ
سو ُل هللا صَلى ُ
ُوم
َ
علَيه َو َ
سل َم :إن بالال يُؤَذ ُن بلَي ٍل ،فَكُلُوا َواش َربُوا حَتى يُؤَذنَ اب ُن أُم َمكت ٍ
قَالََ :ولَم يَكُن بَينَ ُه َما إال أَن يَنز َل َهذَا َويَرقَى َهذَا
ت
أخرج أبو داود عن ام َرأ َ ٍة من بَني النجار ،قَالَت :كَانَ بَيتي من أَط َول بَي ٍ
علَى
س َ
حَو َل ال َمسجد ،فكَانَ بال ٌل يُؤَذ ُن َ
علَيه الفَج َر؛ فَيَأتي ب َ
سح ٍَر ،فَيَجل ُ
ال َبيت يرقب الوقت ،فَإذَا َرآ ُه ت َ َمطى ،ثُم قَالَ :اللهم إني أَح َمدُكَ َ ،وأَست َعينُكَ
قري ٍش أَن يُقيموا دينَكَ  ،ثُم يُؤَذ ُن قَالَتَ :وهللا َما عَلمتُهُ ترك هذه الكلمات
َ
علَى َ
لَيلَةً َواح َدةً [ قال في نصب الراية :قال ابن دقيق العيد :الذي يقال في هذا
الخبر :إنه حسن اهـ  ،وحسنه األلباني]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عُث َمانَ بن أَبي العَاص رضي هللا
عنه قال :إن من آخر َما عَه َد إلَي َرسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن اتخذ
علَى أَذَانه أَج ًرا [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح]
ُمؤَذنًا ال يَأ ُخذُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُجحَيفَةَ قال  :رأيت بالال يُؤَذ ُن فَ َجعَلتُ أَتَتَب ُع
فَاهُ َه ُهنَا َو َه ُهنَا باأل َذَان
وفي رواية للترمذيَ :رأَيتُ بالال يُؤَذنَُ ،ويَدُو ُر َويُتب ُع فَاهُ َها هُنَا َو َها هُنَا،
َوإص َب َعا ُه في أُذُنَيه [ قال الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج أحمد عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
يب ال ُّدعَا ُء [ قال
اب الس َماءَ ،واست ُج َ
ب بالصالة فُتحَت أَب َو ُ
وسلم  :إذَا ثُو َ
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
ير إذَا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس أنه قال ل ُمؤَذنه في يَو ٍم َمط ٍ
صلُّوا في
سو ُل َّللا فَال تَقُل حَي َ
علَى الصالة قُل َ
قُلتَ أَش َه ُد أَن ُمحَمدًا َر ُ
اس استَن َك ُروا قَا َل فَعَلَهُ َمن ه َُو َخي ٌر مني إن ال ُجمعَةَ عَز َمةٌ
بُيُوتكُم فَ َكأَن الن َ
َوإني كَرهتُ أَن أُحر َجكُم فَتَمشُونَ في الطين َوالدحَض
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما أَنهُ نَادَى بالصالة في
يح َو َم َ
صلُّوا
صلُّوا في رحَالكُم أَال َ
ط ٍر فَقَا َل في آخر ندَائه أَال َ
لَيلَ ٍة ذَات بَر ٍد َور ٍ
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سل َم كَانَ يَأ ُم ُر ال ُمؤَذنَ إذَا
َّللا َ
علَيه َو َ
في الرحَال ثُم قَا َل إن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
كَانَت لَيلَةٌ َبار َدةٌ أَو ذَاتُ َم َ
صلُّوا في رحَالكُم
ط ٍر في السفَر أَن َيقُو َل أَال َ

باب :أحكام المساجد
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان وابن خزيمة عَن عقبَة بن
علَيه َوسلم أَنه قَا َل إذا تطهر الرجل
عَامر َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
ثم أَتَى ال َمسجد يرعَى الصالة كتب لَهُ كاتباه أَو كَاتبه بكُل خط َوة يخطوها
سنَات والقاعد يرعَى الصالة كالقانت َويكتب من
إلَى ال َمسجد عشر َح َ
ال ُمصَلين من حين يخرج من َبيته حَتى يرجع إلَيه [ صححه المنذري ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني وابن حبان عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم من َراح إلَى َمسجد ال َج َماعَة فخطوة
قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
سنَة ذَاهبًا وراجعا [ حسنه المنذري ،
سيئ َة وخطوة تكتب لَهُ َح َ
تمحو َ
وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن خزيمة عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم ال يت َ َوضأ أحدكُم فَيحسن وضوءه فيسبغه ثم يَأتي ال َمسجد
هللا َ
ال يُريد إال الصالة إال تبشش هللا إلَيه َك َما يتبشش أهل الغَائب بطلعته [
صححه األلباني في الترغيب ]
سول هللا
أخرج الطبراني في األوسط عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
ساجد في
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل إن هللا ليضيء للذين يتخللون إلَى ال َم َ
ال ُّ
ساطع يَوم القيَا َمة [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني :صحيح
ظلم بنور َ
لغيره ]
أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ عَن
علَيه َوسلم قَا َل من َمشى في ظل َمة الليل إلَى ال َمسجد لَقي
النبي صلى هللا َ
هللا عز َوجل بنور يَوم القيَا َمة [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني :صحيح
لغيره ]
َ
َ
سمعت َرسُول هللا صلى
أخرج ابن خزيمة عَن عُث َمان َرضي هللا عَنهُ أنه قا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول من ت َ َوضأ فأسبغ الوضُوء ثم َمشى إلَى صَالة َمكت ُوبَة
هللا َ
فَصال َها َم َع اإل َمام غفر لَهُ ذَنبه [ صححه األلباني في الترغيب]
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم من ت َ َوضأ فَأحسن وضوءه ثم َراح فَوج َد
َرسُول هللا صلى هللا َ
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الناس قد صلوا أع َ
طاهُ هللا مثل أجر من صال َها وحضرها ال ينقص ذَلك من
أ ُ ُجورهم شَيئا [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي  ،وقال
األلباني في الترغيب  :حسن لغيره ]
أخرج ابن خزيمة والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم إذا ت َ َوضأ أحدكُم في بَيته ثم أ َتَى ال َمسجد كَانَ في
هللا صلى هللا َ
الصالة حَتى يرجع فَال يقل َه َكذَا َوشَبك بَين أَصَابعه [ قال الحاكم :صحيح
على شرطهما  ،و صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم في ال َمسجد َوقد شبكت بَين
دخل عَلي َرسُول هللا صلى هللا َ
أَصَابعي فَقَا َل لي يَا كَعب إذا كنت في ال َمسجد فَال تشبكن بَين أصابعك فَأَنت
في صَالة َما انتظرت الصالة [ جوده المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب
 :صحيح لغيره ]
وفي رواية  :إذا ت َ َوضأ أحدكُم ثم خرج عَامدًا إلَى الصالة فَال يشبكن بَين
يَدَيه فَإنهُ في صَالة
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو َل هللا
سل َم :إذَا أُقي َمت الصالةُ فَال تَأت ُو َها تَسعَونَ َ ،وأت ُو َها تَمشُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
صلُّواَ ،و َما فَاتَكُم فَأَت ُّموا
َو َ
علَيكُ ُم السكينَةُ ،فَ َما أَد َركت ُم فَ َ
وفي رواية لمسلم  :فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصالة فهو في صالة
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
هللا لَهُ في الجَنة نُ ُزال ،كُل َما َ
قال َمن َ
غدَا ،أَو
غدَا إلَى ال َمسجد ،أَو َراحَ ،أَعَد ُ
َرا َح
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َمَ :من ت َ َ
ي
طه َر في بَيته ،ثُم َمشَى إلَى بَي ٍ
َ
علَيه َو َ
ت َمن بُيُوت هللا ليَقض َ
فَريضَةً من فَ َرائض هللا ،كَانَت َخط َوتَاهُ إح َداهُ َما ت َ ُح ُّ
ط َخطيئ َةًَ ،واأل ُخ َرى تَرفَ ُع
د ََرجَةً
أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال :إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له باإليمان قال
هللا عز وجل { إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر } [ قال
الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :أحب البالد إلى هللا مساجدها  ،وأبغض البالد إلى هللا أسواقها
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أخرج البخاري ومسلم عن عُث َمانَ رضي هللا عنه قال عن َد قَول الناس فيه
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إنكم أَكثَرت ُم عليَ ،وإني
حينَ َبنَى َمسج َد ر ُ
سمعتُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :من بَنَى َمسجدًا يَبتَغي به
َ
َوجهَ هللا بَنَى هللا لَهُ بيت ًا في الجَنة
وفي رواية لمسلم :بيت ًا مثله في الجَنة
س َع منهُ [ حسنه األلباني
وفي وراية ألحمد عن أَس َما َء بنت يَزي َد :بَيت ًا أَو َ
في صحيح الترغيب ]
علَيه
أخرج ابن خزيمة عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم قَا َل من حفر بئر َماء لم يشرب منهُ كبد حرى من جن َوال إنس َوال
َ
طائر إال آجره هللا يَوم القيَا َمة َومن بنى هلل َمسجدا كمفحص قطاة أَو أَصغَر
بنى هللا لَهُ بَيتا في الجنة [صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البزار والطبراني في الصغير عن أبي ذر رضي هللا عنه عن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال  :من بَنى هلل مسجدا ً ولو كمفحَص قطا ٍة ،بَنى هللا
له بيتا ً في الجنة [ صححه األلباني في صحيح الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عن جابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من بنى هلل مسجدا َك َمفحَص قَ َ
طا ٍة أَو أَصغَ َر بنى هللا له بيتا
في الجنة [ صححه البوصيري  ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَد َم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ال َمدينَةَ فنزل في علوها ،في حَي ٍ يُقَا ُل لَ ُهم :بَنُو عَمرو بن
س َل إلَى مإل من بَني النجار فَجَا ُءوا
عَو ٍ
ف ،فَأَقَا َم فيهم أَربَ َع عَش َرةَ لَيلَةً ،ثُم أَر َ
علَى َراحلَته َوأَبُو
ُمتَقَلدين سيُوفًهم ،ف َكأَني أَنظُ ُر إلَيه صلى هللا عليه وسلم َ
ي
َبك ٍر ردفُهُ َو َمأل ُ َبني النجار حَولَهُ حَتى أَلقَى بفنَاء أَبي أ َ ُّي َ
وبَ ،وكَانَ ُيصَل َ
حَي ُ
س َل إلَى
ث أَد َركَتهُ الصالةُ وفي َم َرابض الغَنَم ،ثم إنهُ أ َ َم َر بال َمسجد فَأَر َ
ب
بَني النجار فجاءوا ،فَقَالَ :ثَامنُوني بحَائطكُم َهذَا فقَالُوا :ال َوهللا ما نَطلُ ُ
ب ،فَأ َ َم َر بالنخل فَقُط َع
ث َ َمنَهُ إال إلَى هللا ،فَكَانَ فيه نخل وقُبُو ُر ال ُمشركينَ و َخر ٌ
صفُّوا النخ َل قبلَةَ ال َمسجد،
وبقُبُور ال ُمشركينَ فَنُبشَت ،وال َخرب فَسُويَت ،و َ
َاره َوكانوا َيرتَجزُونَ َورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َو َج َعلوا عضَا َدتَيه حج َ
َمعَ ُهمَ ،وهُم يقولون:اللهم الَ َخي َر إال َخي َرُّ
اآلخرة فانصر األَنصَار
َ
َوال ُمهَاجرة
وفي رواية للبخاري  :وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال  :كان ال َمسج ُد
سقفُهُ بالجَريد
َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم َمبن ًّيا باللبن َو َ
علَى عَهد َر ُ
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علَى
َب النخل فَلَم يَزد فيه أَبُو بَك ٍر شَيئ ًاَ ،و َزا َد فيه عُ َم ُر َوبَنَاهُ َ
َوعُ ُم َدهُ َخش ُ
ش ًبا،
بنائه في عَهده صلى هللا عليه وسلم باللبن َوالجَريدَ ،وأَعَا َد عُ ُم َد ُه َخ َ
ثُم َ
غي َرهُ عث َما ُن َ
َارة ال َمنقُوشَة
يرةً َوبَنَى ُجد َُرهُ بالحج َ
وزا َد فيه زيَا َدةً كَث َ
سقَفُهُ بالساج
َار ٍة َمنقُو َ
ش ٍة َو َ
َوالقَصةَ ،و َجعَ َل عُ ُم َدهُ من حج َ
سلَ َمةَ بن األ َك َوع رضي هللا عنه قال  :كَانَ بَينَ المنبَر
أخرج البخاري عن َ
َوبَينَ الحَائط َكقَدر َم َمر الشاة
سب ُح فيهَ ،وذَك ََر
سلَ َمةُ َيتَحَرى َموض َع ال ُمصحَف ُي َ
وفي رواية لمسلم :كان َ
أَنه صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَتَحَرى ذَلكَ ال َمكَانَ َوكَانَ بَينَ المنبَر َوالقبلَة
قَد ُر َم َمر الشاة
سع ٍد رضي هللا عنه قال  :كَانَ بَينَ
سهل بن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
ُمصَلى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوبَينَ الجدَار َم َم ُّر الشاة
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :رأى النبي صلى هللا
علَيه فَقَا َم فَحَكهُ بيَده ،وقَالَ :إن
عليه وسلم نُ َخا َمةً في قبلَة المسجد فَشَق َ
أ َ َح َدكُم إذَا قَا َم في الصَالة فَإنما يُنَاجي َربهُ وإن َربهُ بَينَهُ َوبَينَ القبلَة فَال
ساره أَو تَحتَ قَ َد َمه ثُم أ َ َخذَ َ
ف ردَائه
يَب ُزقَن أ َ َح ُدكُم قبَ َل قبلَتهَ ،ولَكن عَن يَ َ
ط َر َ
ق فيه ثُم َرد بَع َ
ض ،فَقَالَ :أَو يَفعَ ُل َه َكذَا
ضهُ َ
ص َ
فَبَ َ
علَى بَع ٍ
ب حَتى اح َمر َوج ُههُ فَقَا َمت ام َرأَةٌ منَ األ َنصَار
وفي رواية للنسائى :فَغَض َ
فَحَكتهَا َو َجعَلَت َمكَانَه َخلُوقَاً ،قَا َل صلى هللا عليه وسلم :ما أحسن هذا [
صححه األلباني ]
َ
َ
سل َم كَانَ
َّللا َ
علَيه َو َ
أخرج أبو داود عَن أبي َ
سعي ٍد ال ُخدري أن النبي صَلى ُ
ب العَ َراجينَ َوال يَ َزا ُل في يَده منهَا فَ َد َخ َل ال َمسج َد فَ َرأَى نُ َخا َمةً في قبلَة
يُح ُّ
علَى الناس ُمغ َ
ق في
ال َمسجد فَحَكهَا ثُم أَق َب َل َ
ص َ
س ُّر أ َ َح َدكُم أَن ُيب َ
ض ًبا فَقَا َل أ َ َي ُ
َوجهه إن أ َ َح َدكُم إذَا استَقبَ َل القبلَةَ فَإن َما يَستَقب ُل َربهُ عَز َوجَل َوال َملَكُ عَن
ساره أَو تَحتَ قَدَمه [
يَمينه فَال يَتفُل عَن يَمينه َوال في قبلَته َوليَب ُ
صق عَن يَ َ
صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
ارتُهَا َدفنُهَا
هللا عليه وسلم  :ال ُبصَا ُ
ق في ال َمسجد َخطيئ َةٌ َوكَف َ
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئةُ ،وإن دفنه
فحسنةٌ [ حسنه ابن حجر في الفتح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه
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ب بن َخال ٍد رضي هللا عنه :أَن َر ُجال أَم قَو ًما
أخرج أبو داود عن السائ ُ
ق في القبلَة ،والنبي صلى هللا عليه وسلم َينظُ ُر فَقَا َل لقومه حينَ فَ َر َ
غ:
ص َ
فَ َب َ
ي لَ ُهم فَ َمنَعوهُ َوأَخبَ ُروهُ بقَوله :صلى
ال يُصَلي لَكُم فَأ َ َرا َد بَع َد ذَلكَ أَن يصَل َ
هللا عليه وسلم فَذَك ََر ذَلكَ للنبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :نَعَم إنكَ آذَيتَ
سولَهُ [قال األلباني في صحيح أبي داود  :الحديث حسن أو صحيح
هللا َو َر ُ
لوجود شاهد له من حديث عبد هللا بن عمرو ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَيكَ
سم َع َر ُجال يَنشُ ُد ضَالةً في ال َمسجد فَليَقُل ال ردها هللا َ
عليه وسلم َ :من َ
ساج َد لَم ت ُبنَ ل َهذَا
فَإن ال َم َ
ش َد في ال َمسجد ،فَقَا َل
أخرج مسلم عن بُ َري َدةَ رضي هللا عنه  :أَن َر ُجال نَ َ
َمن َدعَا إلَى ال َج َمل األ َح َمر ،فَقَا َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال َوجَدتَ
ساج ُد ل َما ُبن َيت لَهُ
إن َما ُبن َيت ال َم َ
َّللا
أخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
َّللا َ
سل َم :إذَا َرأَيت ُم َمن يَبي ُع أَو يَبتَاعُ
علَيه َو َ
عَنهُ قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َارت َكَ َوإذَا َرأَيت ُم َمن يَنشُ ُد فيه ضَالةً
َّللا تج َ
في ال َمسجد فَقُولُوا :ال أَربَ َح ُ
علَيكَ [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال الحاكم :صحيح
َّللا َ
فَقُولُوا :ال َرد ُ
على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب وغيره ]
ب عَن أَبيه عَن
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عَمرو بن شُعَي ٍ
جَده :أَن َرسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن الش َراء َوالبَيع في
ش َد فيه شع ٌر َونَهَى عَن الَحلق قَب َل
ش َد فيه ضَالةٌَ ،وأَن يُن َ
ساجد َوأَن ت ُن َ
ال َم ً
الصالة يَو َم ال ُج ُمعَة [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه أحمد شاكر في
سنن الترمذي ،وحسنه األلباني في صحيح الجامع]
صبَني
أخرج البخاري عن السائب بن يَزي َد قال  :كُنتُ قَائ ًما في ال َمسجد فَ َح َ
َر ُج ٌل فَنَ َ
ظرتُ فَإذَا عُ َم ُر ،فَقَالَ :اذ َهب فَأتني ب َهذَين فَجئتُهُ به َما ،فقَالَ :م َمن
أَنت ُ َما ،فقَاال :من أَهل الطائف فقَالَ :لَو كُنت ُ َما من أَهل البَلَد أل َوجَعتُكُ َما تَرفَعَان
أَص َواتَكُ َما في َمسجد َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج الترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
س أ َ َح ُدكُم يوم الجمعة فَليَتَحَول من َمجلسه ذَلكَ إلَى
هللا عليه وسلم  :إذَا نَعَ َ
َ
غيره [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح ]
علَى عَهد
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :كُنا نَنَا ُم َ
اب [ قال الترمذي :
َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ال َمسجد َونَح ُن َ
شبَ ٌ
حسن صحيح ]
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أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت  :لَقَد َرأَيتُ َرسُو َل
علَى َباب ُحج َرتي َوال َح َبشَةُ َيل َع ُبونَ في ال َمسجد
هللا صلى هللا عليه وسلم َ
يَست ُ ُرني بردَائه أَنظُ ُر إلَيهم
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن كَعب بن عُج َرةَ رضي هللا عنه قال:
سنَ ُوضُو َء ُه ثُم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا ت َ َوضأ َ أ َ َح ُدكُم فَأَح َ
شبكَن يديه فَإنهُ في صَال ٍة [ جوده المنذري،
َخ َر َج عَامدًا إلَى ال َمسجد فَال يُ َ
وقال ابن حجر في الفتح  :في إسناده اختالف ضعفه بعضهم بسببه ،
وجوده أحمد شاكر في سنن الترمذي ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
ُ
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :
ف
أ َ َم َر َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ببنَاء ال َمساجد في الدُّور َوأَن تُنَظ َ
َوت ُ َ
ب [ صححه األلباني في الترغيب ]
طي َ
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أَنَ ٍس
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تَقُو ُم الساعَةُ
ساجد [صححه األلباني في صحيح الجامع ]
اس في ال َم َ
حَتى يَتَبَا َهى الن ُ
ساجد
اس في ال َم َ
وفي رواية للنسائي :من أَش َراط الساعَة أَن يَتَبَا َهى الن ُ
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم َ :من أَتَى ال َمسج َد لشَيءٍ فَ ُه َو َح ُّ
ظهُ [ ضعفه المنذري ،وحسنه
األلباني في صحيح أبي داود]
َ
َ
سودَا ُء
أخرج البخاري عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالت  :أسلَ َمت ام َرأةٌ َ
ش في ال َمسجد فَكَانَت تَأتينَا فتَتَحَد ُ
ث عن َدنَا فَإذَا
لبَعض العَ َرب َوكَانَ لَهَا حف ٌ
فَ َر َ
غت من حَديثهَا قَالَتَ :و َيو ُم الوشَاح من ت َ َعاجيب َربنَا على أنهُ من َبلدَة
الكُفر نجَاني  ،فَلَما أن أَكث َ َرت ،قَلَتُ لَهَاَ :و َما يَو ُم الوشَاح ،قَالَتَ :خ َرجَت
سقَ َ
علَيه ال ُحدَيا
ط منهَا فَانحَطت َ
ُج َويريَةٌ لبَعض أَهلي َو َ
علَيهَا وشَا ٌ
ح من أَد ٍَم فَ َ
ي تَحسبُهُ لَح ًما فَأ َ َخذَتهُ فَات َه ُموني فَعَذبُوني حَتى بَلَغَوا من أَمري أَن ُهم
َوه َ
َ
طلَبُوه في قُبُلي فَبَينَما هُم حَولي َوأَنَا في كَرب إذ أَقبَلَت ال ُحدَيا حَتى َو َ
ازت
ُر ُءوسنَا ثُم أَلقَتهُ فَأ َ َخذُو ُه ،فَقُلتُ لَ ُهمَ :هذَا الذي اتهَمت ُ ُموني به َوأَنَا منهُ
بَريئ َةٌ
أخرج البزار والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المسج ُد بيتُ كل تَقيٍ ،وتكف َل هللا لمن
والجواز على الصراط إلَى رضوان هللا،
كانَ المسج ُد بيتَهُ بالروح والرحمة
َ
إلى الجنة [ قال الهيثمي  :إسناده حسن]
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أخرج أحمد عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سا ُؤهُم  ،إن َ
غا ُبوا َيفتَقدُونَ ُهم
ساجد أَوتَادًا ،ال َمالئكَةُ ُجلَ َ
عليه وسلم  :إن لل َم َ
علَى
يس ال َمسجد َ
َوإن َمرضُوا عَادُوهُم َ ،وإن كَانُوا في حَا َج ٍة أَعَانُوهُم  ،جَل ُ
خ ُمستَفَا ٍد أَو كَل َم ٍة ُمح َك َم ٍة أَو َرح َم ٍة ُمنت َ َ
ظ َر ٍة [صححه األلباني
ثَالث خصَا ٍل أ َ ٍ
في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن جَاب َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ :من أ َ َك َل ث ُو ًما أَو َبصَال فَل َيعتَزلنَا أَو ليعتزل َمسج َدنَا َول َيق ُعد
سأ َ َل فَأُخب َر
ي بقد ٍر فيه خضروات من بُقو ٍل فَ َو َج َد لَهَا ري ًحا فَ َ
في بَيته َوأَنه أُت َ
ب َما فيهَا منَ البُقُول فَقَالَ :قَربُو َها  ،فقربوها إلَى بَعض أصحَابه كان معه
فلما َرآ ُه كَرهَ أَكلَهَا ،قَا َل :كُل فَإني أُنَاجي َمن ال تُنَاجي
وفي رواية :نَهَى َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم عَن أَكل البَصَل َوالكُراث
فَغَلَ َبتنَا الحَاجَةُ فَأَكَلنَا منهَا ،فَقَالََ :من أ َ َك َل من َهذه الشج ََرة الخبيثة فَال َيق َر َبن
َمسج َدنَا فَإن ال َمالئكَةَ تتَأَذى مما يَتَأَذى منهُ بنو آدم
أخرج أبو داود وابن خزيمة عَن ُحذَيفَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم من تفل تجاه القبلَة جَا َء يَوم القيَا َمة وتفله بَين عَينَيه
صلى هللا َ
َومن أكل من َهذه البقلة الخبيثة فَال يقربن َمسجدنَا ثَالثًا [ صححه األلباني
في الترغيب وفي الصحيحة ]
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب ري ُحهَا
عليه وسلم  :من أكل من هذه البقلة فَال يَق َربَن ال َم َ
ساج َد حَتى يَذ َه َ
اس إنكم لتَأكُلُونَ من
أخرج مسلم عن عُ َم َر رضي هللا عنه قَالَ :أَيُّهَا الن ُ
شج ََرتَين َما أ ُ َراهُ َما إال َخبيثَتَين ،البَصَل َوالثُّوم َرأَيتُ رسول هللا صلى هللا
َ
عليه وسلم إذَا َو َج َد ري َح ُها منَ الر ُجل أ َ َم َر به فَأُخر َج إلَى ال َبقيع فَ َمن أ َ َكلَها
فَليُمتها َ
طب ًخا
يرة بن شعبة رضي هللا عنه قال  :أَكَلتُ ثُو ًما فَأَتَيتُ
أخرج أبو داود عن ال ُمغ َ
َ
ُمصَلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوقَد سُبقتُ ب َركعَ ٍة فلَما َد َخلتُ ال َمسج َد
َو َج َد ري َح الثوم فَلَما قَضَى صَالتَهُ قَالََ :من أ َ َك َل من َهذه الشج ََرة فَال يَق َربَنا
ب ري ُحهَا أَو ري ُحهُ فَلَما قُض َيت الصالةُ جئتُ إلَيه صلى هللا عليه
حَتى َيذ َه َ
وسلم فَقُلتُ  :لَت ُعطيَني يَدَكَ فَأَد َخلتُ يَ َدهُ في كُم قَميصي إلَى صَدري فَإذَا أَنَا
وب الصدر ،قَالَ :إن لَكَ عُذ ًرا [ ضعفه المنذري في المختصر،
َمع ُ
ص ُ
وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن كناز بن الحصين رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها
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باب :الجلوس في المسجد
سو ُل َّللا
س عَنا َر ُ
َّللا عَنهُ قَا َل احت ُب َ
أخرج الترمذي عن ُم َعاذ بن َجبَ ٍل َرض َ
ي ُ
سل َم ذَاتَ َ
غدَا ٍة عَن صَالة الصُّبح حَتى كدنَا نَت َ َرا َءى عَينَ
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
ب بالصالة فَصَلى َر ُ
الشمس فَ َخ َر َج َ
سري ًعا فَثُو َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
علَى َمصَافكُم َك َما أَنت ُم ثُم
سل َم َدعَا بصَوته فَقَا َل لَنَا َ
َوتَجَو َز في صَالته فَلَما َ
سني عَنكُم الغَدَاةَ أَني قُمتُ من
سأُحَدثُكُم َما َحبَ َ
انفَت َ َل إلَينَا ثُم قَا َل أ َ َما إني َ
الليل فَت َ َوضأتُ َوصَليتُ َما قُد َر لي فَنَ َعستُ في صَالتي فَاستَثقَلتُ فَإذَا أَنَا
ور ٍة فَقَا َل يَا ُمحَم ُد قُلتُ لَبيكَ َرب قَا َل في َم
سن ُ
اركَ َوتَعَالَى في أَح َ
ص َ
ب َربي تَبَ َ
ض َع كَفهُ َبينَ
َيختَص ُم ال َمأل ُ األَعلَى قُلتُ ال أَدري َرب قَالَهَا ثَالثًا قَا َل فَ َرأَيتُهُ َو َ
كَتفَي حَتى َوجَدتُ بَر َد أَنَامله بَينَ ثَديَي فَتَجَلى لي كُ ُّل شَيءٍ َوع ََرفتُ فَقَا َل يَا
ارات قَا َل َما
ُمحَم ُد قُلتُ لَبيكَ َرب قَا َل في َم يَختَص ُم ال َمأل ُ األَعلَى قُلتُ في الكَف َ
ساجد بَع َد الصلَ َوات
وس في ال َم َ
ي األَقدَام إلَى ال َج َماعَات َوال ُجلُ ُ
هُن قُلتُ َمش ُ
َوإسبَاغُ ال ُوضُوء في ال َمك ُرو َهات قَا َل ثُم في َم قُلتُ إطعَا ُم الطعَام َولي ُن الكَالم
سل قُل الل ُهم إني أَسأَلُكَ فع َل ال َخي َرات َوتَركَ
اس ن َيا ٌم قَا َل َ
َوالصالةُ بالليل َوالن ُ
ساكين َوأَن تَغف َر لي َوتَر َح َمني َوإذَا أ َ َردتَ فتنَةَ قَو ٍم
ال ُمنك ََرات َو ُحب ال َم َ
فَت َ َوفني َ
ب إلَى ُحبكَ
ُون أَسأَلُكَ ُحبكَ َو ُحب َمن يُحبُّكَ َو ُحب َ
ع َم ٍل يُقَر ُ
غي َر َمفت ٍ
ق فَاد ُرسُو َها ثُم تَعَل ُمو َها [ قَا َل
َّللا َ
سل َم إنهَا َح ٌّ
علَيه َو َ
قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
الترمذيَ :هذَا حَد ٌ
سأَلتُ ُمحَم َد بنَ إس َمعي َل عَن َهذَا الحديث
س ٌن صَحي ٌح َ
يث َح َ
الحَديث فَقَا َل َهذَا حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح  ،وقال األلباني في الترغيب  :صحيح
يث َح َ
لغيره]
أخرج مسلم عن جابر بن سمرةَ رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى هللا
عليه وسلم ال يقو ُم من مصالهُ الذي صلى فيه الصُّبح حتى تطلع الشمس،
فإذا طلعت قام ،وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون
ويتبس ُم
س
س في ُمصَالهُ حَتى تَطلُ َع الشم ُ
وفي رواية  :كَانَ إذَا صَلى الفَج َر َجلَ َ
سنًا
َح َ
وفي رواية ألبي داود  :إذا صلى الفجر تربع في مجلسه [ صححه األلباني
في الترغيب وغيره ]
سول هللا صلى هللا
أخرج الطبراني عن أبي أمامة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم من صلى صَالة الغَدَاة في ج َماعَة ثم جلس يذكر هللا حَتى تطلع
َ
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عمرة [ جوده المنذري ،
الشمس ثم قَا َم فصلى َركعَتَين انقَلب بأَجر حجة َو َ
وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
س ،ثُم
وسلم َ :من صَلى الفجر في َج َما َ
ع ٍة ثُم قَعَ َد يَذكُ ُر هللا حَتى تَطلُ َع الشم ُ
صَلى َرك َعتَين كَانَت لَهُ َكأَجر حَج ٍة َوعُم َر ٍة تَام ٍة تَام ٍة تَامة [ قال الترمذي:
ه ذا حديث حسن غريب وقال ابن حجر في نتائج األفكار :غريب وقال
األلباني في الترغيب حسن لغيره ]
أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ألن أقعد مع قوم يذكرون هللا من صالة الغداة حتى تطلع الشمس،
أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ وألن أقعد مع قوم يذكرون
هللا من صالة العصر إلى أن تغرب الشمس ،أحب إلي من أن أعتق أربعة
[ صححه ابن حجر في نتائج األفكار ،وحسنه األلباني في صحيح سنن
أبي داود ]
علَيه
أخرج أحمد عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم قَا َل أل َن أقعد أذكر هللا تَعَالَى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حَتى
تطلع الشمس أحب إلَي من أَن أعتق رقبتين من ولد إس َماعيل َومن بعد
ال َعصر حَتى تغرب الشمس أحب إلَي من أَن أعتق أَربع رقبات من ولد
إس َماعيل [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]

باب :شروط الصالة
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :ما بَينَ ال َمشرق َوال َمغرب قبلَةٌ [ قال الترمذي  :هذا حديث
حسن صحيح]
سول
أخرج الطبراني في األوسط عن معاذ رضي هللا عنه قال  :صَلينا َمع ر َ
هللا صلى هللا عليه وسلم في يَوم َ
فر ،فلما سلم تجلت الشمس
يم في َ
غ ٍ
س ٍ
فقُلنَا :يا َرسُول هللا صلينا إلَى َ
غير القبلة ،فقالَ :قَد رفعت صَالتُكُم بحقها
إلَى هللا تعالى [ ضعفه الهيثمي في األوسط  ،وقال الشوكاني في نيل
األوطار :وهذه األحاديث يقوي بعضها بعضا]
أخرج أبو داود عن أ َنَس رضي هللا عنه قال  :إن النبي صلى هللا عليه
سافَ َر وأ َ َرا َد أَن يَت َ َ
ع استَقبَ َل القبلَةَ بنَاقَته ثم كَب َر ثُم صَلى حَي ُ
ث
طو َ
وسلم إذَا َ
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َوج َه ُه ركَابُ ُه [ قال المنذري في المختصر :إسناده حسن  ،وقال ابن حجر
في التلخيص  :صححه ابن السكن ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :
كانَ النبي صلى هللا عليه وسلم يُصلي وهُو بمكةَ نَحو بيت المقدس وال َكعَبة
ف الَى ال َكعبة
َشر شَهرا ً ثم ُ
صر َ
بين يَديه وبَعدما هاج ََر إلَى المدينة ستة ع َ
[ صححه ابن حجر في الفتح ]
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
ور
عليه وسلم :ال يَقبَ ُل هللا صَالةً بغَير طُ ُه ٍ
سأ َ َل أُختَهُ أُم
أخرج أبو داود والنسائي عن ُمعَاويَةَ رضي هللا عنه أنهَ :
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يُصَلي في الثوب الذي
حَبيبَةَ َهل كَانَ َر ُ
يُجَامعُهَا فيه ،قَالَت :نَعَم ما لَم يَ َر فيه أَذًى [صححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :كَانَ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ال يصَلي في َمالحفنَا [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود]
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والدرامي والحاكم عن أبي َ
صلي بأَصحَابه في نعليه إذ َخلَ َعهما
ي صلى هللا عليه وسلم ُي َ
قالَ :بينَا النب ُّ
فَ َو َ
ساره ،فَلَما َرأَى ذَلكَ أصحابه أَلقَوا نعَالَ ُهم ،فَلَما قَضَى
ضعَ ُه َما عَن يَ َ
علَى خلع نعَالكُم ،قَالُواَ :رأَينَاكَ خلعت فخلعنا ،فَقَالَ:
صَالتَهُ قَالََ :ما َح َملَكُم َ
إن جبريل أَتَاني فَأَخبَ َرني أَن فيه َما قَذَ ًرا فإذَا جَا َء أ َ َح ُدكُم إلَى ال َمسجد فَليَنظُر
سحهُ َوليُصَل فيه َما [ قال الحاكم :صحيح على
فَإن َرأَى في نَعلَيه قَذَ ًرا فَليَم َ
شرط مسلم،وأقره الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن شَداد بن أَو ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
صلُّونَ في خفَافهم َوال نعَالهم [
هللا عليه وسلمَ :خالفُوا اليَ ُهو َد فَإن ُهم ال ي َ
حسنه العراقي في شرح الترمذي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود
]
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا عليه
وسلم :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم فَ َخلَ َع نَعلَيه فَال يُؤذ به َما أ َ َحدًا ليَجعَل ُه َما بَينَ رجلَيه
أَو ليُصَل فيه َما [صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن جدته ُملَيكَةَ َدعَت
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ل َ
صنَعَتهُ فَأ َ َك َل منهُ ثُم قَالَ :قُو ُموا
طعَ ٍام َ
ير لَنَا قَد اس َود من طُول َما لب َ
ث فَنَضَحتُهُ ب َماءٍ
فَأُصَلي لَكُم فَقُمتُ إلَى حَص ٍ
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صفَفتُ أنا َواليَتي َم وراءه َوالعَجو ُز من
فَقَا َم عليه صلى هللا عليه وسلم َو َ
ف
َو َرائنَا فَصَلى لَنَا صلى هللا عليه وسلم َرك َعتَين ثُم انص ََر َ
أخرج البخاري ومسلم عن َمي ُمونَةَ رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه
س َج َد َوكَانَ يُصَلي
وسلم يُصَلي َوأَنَا حذَا َءهُ حَائضٌ َو ُرب َما أَصَابَني ثَوبهُ إذَا َ
علَى ال ُخم َرة
َ
س رضي هللا عنه قال  :كُنا نُصَلي َم َع النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٌ
صلى هللا عليه وسلم في شدة الحَر فَإذَا لَم َيستَطع أ َ َح ُدنَا أ َن ُي َمكنَ جَب َهتَهُ
س َ
علَيه
س َج َد َ
ط ثَوبَهُ فَ َ
منَ األ َرض بَ َ
أخرج أبو داود عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :صلُّوا في َم َرابض الغَنَم فَإنهَا مباركةٌ ،وال تصلوا
في عطن اإلبل فإنها من الشياطين [ قال المنذري في مختصر السنن :كان
أحم د بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقوالن :قد صح في هذا الباب
حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة اهـ وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
ي قال :كنتُ أقرأ على أبي
أخرج البخاري ومسلم عن إب َراهيم بن يزيد التيم ُّ
القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد ،فقلت :يا أبتي أتسجد في الطريق،
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم عن
سمعتُ أ َ َبا ذَ ٍر يقول :سألت َر ُ
قَالَ :إني َ
ي  ،قَالَ:
أول َمسج ٍد ُوض َع في األ َرض فقَالَ :ال َمسج ُد الح ََرا ُم قُلتُ  :ثُم أ َ ٌّ
ال َمسج ُد األ َقصَى قُلتُ  :كَم بَينَ ُه َما ،قَا َل :أَربَعُونَ عا ًما ثُم األرض لك مسجد
فحيث ما أَد َركَتكَ الصالةُ فَصَل فَإن الفَض َل فيه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كَانَ رسول هللا
علَى َراحلَته حَي ُ
ئ
صلى هللا عليه وسلم يصَلي في السفَر َ
ث ت َ َوجهَت به ُيوم ُ
علَى َراحلَته
إي َما ًء صَالةَ الليل إال الفَ َرائضَ َويُوت ُر َ
علَى َ
ظهر َراحلَته ،بنحوه ولم يذكر في
سب ُح َ
وفي رواية لمسلم  :كَانَ يُ َ
السفر
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن جَاب ٍر رضي هللا عنه قال :بَعَثَني النب ُّ
س ُجو ُد
عليه وسلم في حَا َج ٍة فَجئتُ َوه َُو ُيصَلي َ
علَى َراحلَته نَح َو ال َمشرق َوال ُّ
الركُوع
أَخفَ ُ
ض منَ ُّ
ي ال َمكت ُوبَةَ نَ َز َل
وفي رواية للبخاري  :وإذَا أ َ َرا َد أَن يُصَل َ
ساء
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها أنها  :سئلت َهل ُرخصَ للن َ
أَن يُصَلينَ َ
علَى الد َواب ،قَالَت :لَم يُ َرخص لَ ُهن في ذَلكَ في شد ٍة َوال َر َخاءٍ
قَا َل ُمحَم ٌد َهذَا في ال َمكت ُو َبة [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]

339
أخرج أبو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة القشيري رضي هللا عنه
سو َل هللا :عَو َراتُنَا َما نَأتي منهَا َو َما نَذَ ُر قَا َل احفَظ عَو َرت َكَ
قَالَ :قُلتُ َيا َر ُ
إال من َزوجَتكَ أَو َما َملَكَت يَمينُكَ قلت :يا رسول فالر ُج ُل يَكُو ُن َم َع الر ُجل:
قَالَ :إن است َ َ
طعتَ أَن ال يَ َرا َها أ َ َح ٌد فَافعَل قُلتُ  :فالر ُج ُل يَكُو ُن َخاليًا قَالَ :هللا
ق أَن يُستَحيَا منهُ الناس [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه األلباني
أ َ َح ُّ
]
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن أبي َ
هللا عليه وسلم  :ال يَنظُ ُر الر ُج ُل إلَى عَو َرة الر ُجل َوال ال َمرأَةُ إلَى عَو َرة
ال َمرأَة َوال يُفضي الرج ُل إلَى الرجل في ثوب َواحد َوال ال َمرأَةُ إلَى ال َمرأَة في
الثوب ال َواحد
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عن جَاب َر رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
ع ُّمهُ َيا ابنَ
اس َ
َارةَ للكَع َبة َو َ
علَيه إ َزا ُر ُه فَقَا َل لَهُ ال َعب ُ
كَانَ َينقُ ُل َم َع ُه ُم الحج َ
َارة قَالَ :فَ َحلهُ فَ َجعَلَهُ
اركَ فَ َجعَلتَهُ َ
علَى َمنكبكَ دُونَ الحج َ
أَخي لَو َحلَلتَ إ َز َ
سقَ َ
ي بَع َد ذَلكَ اليَوم عُريَانًا
ط َمغشيًّا َ
َ
علَى َمنكبه فَ َ
علَيه  ،قَالَ :فَ َما ُرئ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل هللا
سل َم :كَانَت بَنُو إس َرائي َل يَغتَسلُونَ ع َُراةً ،يَنظُ ُر بَع ُ
ض ُهم إلَى
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
علَيه السال ُم َيغتَس ُل َوح َد ُه ،فَقَالُواَ :وهللا َما َيمنَ ُع
سى َ
ض َوكَانَ ُمو َ
سوأَة َبع ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب َمرةً يَغتَس ُل ف َو َ
علَى
ض َع ثوبَهُ َ
ُمو َ
سى أن يَغتَس َل َمعَنَا إال أنهُ آ َد ُر قالَ :فذ َه َ
سى بإثره يَقُولُ :ثَوبي َح َج ُر ،ثَوبي
َحج ٍَر ،فَفَر ال َح َج ُر بثَوبه قَالَ :فَ َج َم َح ُمو َ
َح َج ُر ،حَتى نَ َ
سى
سى قَالُواَ :وهللاَ ،ما ب ُمو َ
سوأَة ُمو َ
ظ َرت بَنُو إس َرائي َل إلَى َ
من بَأ ٍس ،فَقَا َم ال َح َج ُر حَتى نُظ َر إلَيه ،قَالَ :فَأ َ َخذَ ثَوبَهُ فَ َ
ق بال َحجَر ضَربًا
طف َ
سى بال َحجَر
ب ُمو َ
َب ستةٌ ،أَو َ
سب َعةٌ ،ضَر ُ
قَا َل أ َ ُبو ه َُري َرةََ :وهللا إنهُ بال َحجَر نَد ٌ
أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :الفخذ عورة [صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عَن جَر َه ٍد األسلمي رضي هللا
علَيه بُر َدةٌ،
سل َمَ ،مر بهَ ،وه َُو في ال َمسجد َو َ
هللا َ
علَيه َو َ
عنه أَن النبي صَلى ُ
سل َمَ « :يا جَر َه ُد َ
غط فَخذَكَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
َوقَد ان َكش َ
َف فَخذُ ُه ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
فَإن الفَخذَ عَو َرةٌ [ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وصححه الحاكم
وأقره الذهبي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج الحاكم عن ُمحَمد بن عَبد َّللا بن جَح ٍش رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ َم َع
س عن َد َداره في
سل َم فَ َمر َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَى َمع َم ٍرَ ،وه َُو جَال ٌ
النبي صَلى ُ
سل َمَ :
غط فَخذَكَ
هللا َ
علَيه َو َ
سوق َوفَخذَا ُه َمكشُوفَتَان ،فَقَا َل َر ُ
ال ُّ
سو ُل َّللا صَلى ُ
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يَا َمع َم ُر فَإن الفَخذَ عَو َرةٌ [ سكت عنه الحاكم والذهبي ،وحسنه محققوا
المسند ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى عَاتقَه
س َ
صلى هللا عليه وسلم  :ال يُصَلي أ َ َح ُدكُم في الثوب ال َواحد لَي َ
منهُ شَي ٌء
ب فَليُ َخالف ب َ
علَى
ط َرفَيه َ
وفي رواية للبخاري  :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم في ثَو ٍ
عاتقيه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أنه صلى هللا عليه
ب َواح ٍد فَقَالَ :أ َ َولكُلكُم ثَوبَان .
وسلم سُئ َل عَن الصالة في ثَو ٍ
سئ َل عُ َم ُر فَقَالَ :إذَا َوس َع هللا فَوس ُعوا
وفي رواية للبخاري  :ثم ُ
أخرج الترمذي والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قال :آخ ُر صَال ٍة صَال َها
ف أَبي َبك ٍر
ب َواح ٍد ُمت َ َوش ًحا َخل َ
ي صلى هللا عليه وسلم َم َع القَوم بثَو ٍ
النب ُّ
[قال الترمذي :حديث حسن صحيح ]
سع ٍد رضي هللا عنه قال  :كَانَ رجَا ٌل
سهل بن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
َ
ُ
علَى أعنَاقهم َكهَيئ َة
صلُّونَ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم عَاقدي أزرهم َ
يُ َ
سا
ساء :ال تَرفَعنَ ُر ُءو َ
الصبيَانَ ،ويُقَا ُل للن َ
ي الرجَا ُل ُجلُو ً
سكُن حَتى يَستَو َ
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال
ض إال بخ َم ٍار [قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال يَقبَ ُل هللا صَالةَ الحَائ ٍ
الترمذي :حديث حسن  ،وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا
ص ٍة لَهَا أَعال ٌم ،فَنَ َ
ظ َر إلَى أَعالمهَا نَظ َرةً ،فَلَما
عليه وسلم صلى في َخمي َ
ف قَالَ :اذ َهبُوا ب َخميصَتي َهذه إلَى أَبي جَه ٍم َوأتوني بأَنبجَانية أَبي
انص ََر َ
جَه ٍم ،فَإنهَا أَلهَتني آنفًا عَن صَالتي
ي إلَى
أخرج البخاري ومسلم عن عُقبَة بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :أُهد َ
ف،
النبي صلى هللا عليه وسلم فَ ُّرو ُ
ير ،فَلَب َ
سهُ ،فَصَلى فيه ثُم انص ََر َ
ج حَر ٍ
عهُ نَزعًا شَدي ًدا كَالكَاره لَهُ َوقَالَ :ال َين َبغي َهذَا لل ُمتقين
فَنَ َز َ
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :نَهَى النب ُّ
علَى عَاتقَه
ستَين :اشت َما ُل الصماء ،وهو أَن يَجعَ َل ثَوبَهُ َ
عليه وسلم عَن لب َ
ب ،أو أن يشتم َل على يديه في الصالة،
س َ
علَيه ثَو ٌ
فَيَبدُو أ َ َح ُد شقيه لَي َ
علَى فَرجه منهُ شَي ٌء
س َ
َواللب َ
س لَي َ
سةُ األ ُخ َرى احتبَا ُؤهُ بثَوبه َوه َُو جَال ٌ
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باب :صفة الصالة
سول هللا صلى هللا
أخرج البزار عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه َقا َل َقا َل َر ُ
س ُجود ثلث ،
َ
الركُوع ثلث َوال ُّ
علَيه َوسلم الصالة ثَالثَة أ َثالث الط ُهور ثلث َو ُّ
علَيه صالته
سائر عمله َومن ردت َ
فَمن أَدا َها بحَقهَا قبلت منهُ َوقبل منهُ َ
سائر عمله [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
رد َ
علَيه َ
صحيح ]
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن معاوية رضي هللا عنه قال :إن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
ص َل صَالةٌ بصَال ٍة حَتى نَتَكَل َم أَو نَخ ُر َج
سل َم أ َ َم َرنَا أَن ال ت ُو َ
َو َ
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مالك بن بحينة قال  :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه
أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسو َل هللا صلى
سطن أحدكم ذراعيه
هللا عليه وسلم قال  :اعتدلُوا في السجود  ،وال يب ُ
انبساط الكلب
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجال دخل المسجد
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء
فسلم عليه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليك السالم ارجع
فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السالم ارجع فصل
فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السالم ارجع فصل فإنك لم
تصل فقال في الثانية أو في التي تليها علمني يا رسول هللا فقال إذا قمت
إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال كشف رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه
لم يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له أال
وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب
عز وجل وأما الس جود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :فقدت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول  :اللهم إني أعوذ برضاك من
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سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت
كما أثنيت على نفسك
أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم في الصالة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان
يدخل
وفي رواية  :إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه  ،فإن الشيطان يدخل
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يقول بين السجدتين  :اللهم اغفر لي وارحمني
واهدني وعافني وارزقني [صححه األلباني في صحيح أبي دواد وفي
المشكاة]
أخرج أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال:
قمتُ مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة  ،فقام فقرأ سورة البقرة  ،ال
يمر بآية عذاب إال وقف وتعوذ  ،قال
يمر بآية رحمة إال َوقَ َ
ف وسأل  ،وال ُّ
ُّ
 :ثم ركع بقدر قيامه  ،يقول في ركوعه  :سبحان ذي الملَكُوت  ،وال َجبَ ُروت
 ،والكبرياء  ،والعَ َ
ظ َمة  ،ثم سجد بقدر قيامه  ،ثم قال في سجوده مثل ذلك
 ،ثم قام فقرأ بآل عمران  ،ثم قرأ سورة سورة [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عن علي رضي هللا تعالى عنه قال :قال رسول
ح الصالة ال ُّ
طهو ُر ،وتحريمها التكبير،
َّللا َ
سل َم :مفتا ُ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
وتحليلها التسليم [ قال األلباني :إسناده حسن صحيح ،وصححه الحاكم
وابن السكن وكذا الحافظ،وحسنه النووي اهـ ]
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال ينظر هللا إلى عبد ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده [
جوده المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رجال جاء
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :عظني وأوجز فقال النبي صلى هللا
عليه وسلم  :صل صالة مودع كأنك تراه  ،فإن كنت ال تراه  ،فإنه يراك ،
و آيس مما في أيدي الناس تعش غنيا و إياك و ما يعتذر منه [ قال األلباني
في الترغيب :حسن لغيره ]
َ
َ
سمعَني أبي َوأنَا في الصالة
أخرج الترمذي عَن ابن عَبد َّللا بن ُمغَف ٍل قَا َل َ
َث إياكَ َوال َحد َ
أَقُو ُل بسم َّللا الرح َمن الرحيم فَقَا َل لي أَي بُنَي ُمحد ٌ
َث قَا َل َولَم
سل َم كَانَ أَبغَضَ إلَيه ال َحد ُ
َث
َّللا َ
علَيه َو َ
أ َ َر أ َ َحدًا من أَصحَاب َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
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سل َم َو َم َع
َّللا َ
علَيه َو َ
في اإلسالم يَعني منهُ قَا َل َوقَد صَليتُ َم َع النبي صَلى ُ
أَبي َبك ٍر َو َم َع عُ َم َر َو َم َع عُث َمانَ فَلَم أَس َمع أ َ َحدًا من ُهم َيقُولُهَا فَال تَقُلهَا  ،إذَا
أَنتَ صَليتَ فَقُل الحَم ُد ّلِل َرب العَالَمينَ [ قَا َل الترمذي  :حَد ٌ
س ٌن ]
يث َح َ
ع َ
سا َم َع نَفَ ٍر من
أخرج البخاري عن ُمحَمد بن عَمرو بن َ
طاءٍ أَنهُ كَانَ جَال ً
سل َم
َّللا َ
َّللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم فَذَكَرنَا صَالةَ النبي صَلى ُ
أَصحَاب النبي صَلى ُ
ي أَنَا كُنتُ أَحفَ َ
علَيه
َّللا َ
ظكُم لصَالة َرسُول َّللا صَلى ُ
فَقَا َل أَبُو ُح َمي ٍد الساعد ُّ
سل َم َرأَيتُهُ إذَا كَب َر َج َع َل َيدَيه حذَا َء َمنك َبيه َوإذَا َر َك َع أَمكَنَ َيدَيه من ُرك َبتَيه
َو َ
ثُم َهص ََر َ
س َج َد
سهُ است َ َوى حَتى يَعُو َد كُ ُّل فَقَ ٍار َمكَانَهُ فَإذَا َ
ظه َرهُ فَإذَا َرفَ َع َرأ َ
غي َر ُمفتَر ٍش َوال قَابضه َما َواستَقبَ َل بأَط َراف أَصَابع رجلَيه القبلَةَ
ض َع يَدَيه َ
َو َ
س
س َ
علَى رجله اليُس َرى َونَص َ
َب اليُمنَى َوإذَا َجلَ َ
س في الرك َعتَين َجلَ َ
فَإذَا َجلَ َ
علَى َمقعَدَته
َب األ ُخ َرى َوقَعَ َد َ
في الركعَة اآلخ َرة قَد َم رجلَهُ اليُس َرى َونَص َ
َّللا عَنهُ قَا َل إني ال آلُو أَن
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ َرض َ
ي ُ
سل َم يُصَلي بنَا قَا َل ثَابتٌ كَانَ
َّللا َ
علَيه َو َ
أُصَل َ
ي بكُم َك َما َرأَيتُ النبي صَلى ُ
الركُوع
س ب ُن َمالكٍ يَصنَ ُع شَيئ ًا لَم أ َ َركُم تَصنَعُونَهُ كَانَ إذَا َرفَ َع َرأ َ
سهُ من ُّ
أ َنَ ُ
ي
ي َوبَينَ السج َدتَين حَتى يَقُو َل القَائ ُل قَد نَس َ
قَا َم حَتى يَقُو َل القَائ ُل قَد نَس َ
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم ابنَ عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :كَانَ النب ُّ
عليه وسلم إذَا قَا َم إلى الصالة َرفَ َع َيدَيه حَتى َيكُونَا حَذ َو َمنك َبيه ثُم يكَب ُر
الركُوع فَعَ َل مث َل ذَلكَ ،
فَإذَا أ َ َرا َد أَن يَر َك َع فَعَ َل مث َل ذَلكَ َ ،وإذَا َرفَ َع رأسه منَ ُّ
س ُجود
سهُ منَ ال ُّ
َوال يَفعَلُهُ حين يَرفَع َرأ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سلمة أن أبا ه َُري َرةَ رضي هللا عنه كَانَ
ف قَا َل إني ألَشبَ ُهكُم بصَالةًّ
يُصَلي بهم فَيُكَب ُر كُل َما َخفَضَ َو َرفَ َع ،فَإذَا انص ََر َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم
َر ُ
أخرج أبو داود عن َوائل بن ُحج ٍر رضي هللا عنه قالَ :رأَيتُ النبي صلى
هللا عليه وسلم حينَ افتَت َ َح الصالةََ ،رفَ َع يَدَيه حيَا َل أُذُنَيه ،ثُم أَتَيت المدينة
علَيهم
بعد ،فَ َرأَيت ُ ُهم يَرفَعُونَ أَيديَ ُهم إلَى صدُورهم في افتتَاح الصالةَ ،و َ
س َوأَكسيَةٌ [صححه األلباني في صحيح أبي داود]
بَ َران ُ
وفي رواية :أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم في الشتَاء ،فَ َرأَيتُ أَصحَا َبهُ
يَرفَعونَ أيديَهم في ثيَابهم في الصالة [ صححه األلباني في صحيح أبو
داود]
وفي رواية ألبي داود وابن خزيمة  :صَليتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم
َف ،ثُم أ َ َخذَ ش َمالَهُ بيَمينه َوأَد َخ َل يَدَيه في
فَكَانَ إذَا كَب َر َرفَ َع يَدَيه ،ثُم التَح َ
سهُ
ثَوبه ،فَإذَا أ َ َرا َد أَن َير َك َع أخرج َيدَيه ثُم َرفَ َع ُه َماَ ،وإذَا أ َ َرا َد أَن َيرفَ َع َرأ َ
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ض َع َوج َههُ بَينَ كَفيه ،حَتى فَ َر َ
س َجدََ ،و َو َ
غ من
الركُوعَ ،رفَ َع يَدَيه ،ثُم َ
منَ ُّ
صَالته
أخرج النسائي عن وائل بن حجر رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا
َب اليُمنَىَ ،و َو َ
ض َع
س في الركعَتَين أَض َج َع اليُس َرىَ ،ونَص َ
عليه وسلم َإذَا َجلَ َ
َب أُصبُ َعه لل ُّدعَاءَ ،و َو َ
ض َع يَ َد ُه اليُس َرى
يَ َد ُه اليُمنَى َ
علَى فَخذه اليُمنَىَ ،ونَص َ
علَى رجله اليُس َرى [صححه األلباني في تمام المنة ]
َ
سو َل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن َمالك بن ال ُح َويرث رضي هللا عنه أ َن َر ُ
ي به َما أُذُنَيهَ ،وإذَا
صلى هللا عليه وسلم كَانَ إذَا كَب َر َرفَ َع يَدَيه حَتى يُحَاذ َ
سم َع هللا ل َمن حَم َدهُ ،فَعَ َل مث َل ذَلكَ
الركُوع فَقَالََ :
َرفَ َع َرأ َ
سهُ منَ ُّ
س ب ُن َمالكٍ عَن
أخرج النسائي عن عَبد الرح َمن بن األ َصَم قالُ :
سئ َل أَنَ ُ
سهُ منَ
س َجدََ ،وإذَا َرفَ َع َرأ َ
التكبير في الصالة ،فَقَا َل يُكَب ُر إذَا َر َك َعَ ،وإذَا َ
س ُجودَ ،وإذَا قَا َم منَ الرك َعتَين فَقَا َل له ُح َ
طيم عَمن تَحفَظُ َهذَا قَالَ :عَن
ال ُّ
سكَتَ  ،فَقَا َل ُح َ
طي ٌمَ :وعُث َما ُن
النبي صلى هللا عليه وسلم َوأَبي بَك ٍر َوعُ َم َر ،ثُم َ
 ،قَالََ :وعُث َما ُن [صححه األلباني في صحيح النسائي ]
سأَلتُ النبي
أخرج البخاري عن عم َرا ُن بن ُحصَين قال :كَانَت بي بَ َواسي ُر ،فَ َ
صلى هللا عليه وسلم عَن الصالة ،فَقَالَ :صَل قَائ ًما فَإن لَم تَستَطع فَقَاعدًا،
ب
فَإن لَم تَستَطع فَ َعلَى جَن ٍ
وفى رواية :قال له في الجواب إن صَلى قَائ ًما فَ ُه َو أَف َ
ضلَُ ،و َمن صَلى قَاعدًا
ف أَجر القَاعد
ف القَائمَ ،و َمن صَلى نَائ ًما فَلَهُ نص ُ
فَلَهُ مث ُل أجر نص ُ
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها أنها سُئلت َهل كَانَ النب ُّ
عليه وسلم يُصَلي قَاعدًا  ،قَالَت :نَعَم بَع َد َما َح َ
اس
ط َمهُ الن ُ
سا
وفى رواية :قَالَت لَما َبدُنَ َوثَقُلَ ،كَانَ أَكث َ ُر صَالته جَال ً
س،
وفي رواية  :كَيف يَصنَ ُع صلى هللا عليه وسلم في الركعَتَين َوه َُو جَال ٌ
قَالَت :كَانَ يَق َرأ ُ فيه َما ،فَإذَا أ َ َرا َد أَن يَر َك َع قَا َم فَ َر َك َع
ي نَحو ثَالثينَ
سا فَيَق َرأ جَال ً
وفي رواية للبخاري :كَانَ يُصَلي جَال ً
سا ،فَإذَا بَق َ
س َج َد ففعَ ُل في الركعَة الثانيَة
أَو أَربَعينَ آيَةً قَا َم فَقَ َرأَهن قائ ًما ،ثُم ر َك ُع ثُم َ
ث َمعيَ ،وإن كُنتُ نَائ َمةً
مث َل ذَلكَ فَإذَا قَضَى صَالتَهُ ،فَإن كُنتُ َيق َ
ظى تَحَد َ
اض َ
ط َج َع
طويال قَائ ًماَ ،ولَيال َ
وفى رواية لمسلم :كَانَ يُصَلي لَيال َ
طويال قَاعدًا ،فإذَا
جالسَ ،ر َك َع وسج َد
قَ َرأ َ وهو قَائ ٌمَ ،ر َك َع وسج َد وهو قَائ ٌمَ ،وإذَا قَ َرأ َ وهو
ٌ
جالس
وهو
ٌ
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سلَ َمةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :ما مات
أخرج النسائي وابن حبان عن أُم َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم حَتى كَانَ أَكث َ ُر صَالته وهو جالس ،وكان
َر ُ
أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا [صححه األلباني
ُّ
في صحيح النسائي ]
َ
سو َل َّللا صَلى
أخرج مسلم عن حَفصَة رضي هللا عنها أَنهَا قَالَت َما َرأَيتُ َر ُ
سل َم صَلى في سُبحَته قَاعدًا حَتى كَانَ قَب َل َوفَاته بعَ ٍام فَكَانَ يُصَلي
َّللا َ
علَيه َو َ
ُ
ُ
َ
َانَ
ورة فَ ُي َرتلُهَا حَتى تَكُونَ أَط َو َل من أَط َو َل
س
ال
ب
أ
ر
ق
ي
ك
و
ًا
د
اع
ق
ه
َت
ح
ب
س
ي
ف
ُ
َ
ُّ َ
َ َ
منهَا
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قالُ :حدثتُ :
ف الصالة فَأَتَيتُهُ
أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ :صَالةُ الر ُجل قَاعدًا نص ُ
علَى َرأسه  ،فَقَالََ :ما لَكَ يَاعَب َد هللا بنَ
سا فَ َوضَعتُ يَدي َ
فَ َوجَدتُهُ يُصَلي جَال ً
علَى نصف الصالة َوأَنتَ
عَم ٍرو ،قُلتُ  :حدثتُ أَنكَ قُلتَ  :صَالةُ الرجل قَاعدًا َ
تُصَلي قَاعدًا ،قَالَ :أَجَلَ ،ولَكني لَستُ َكأَحَدكم
أخرج أبو داود والحاكم عن أُم قَي ٍس بنت محص ٍَن أَن َرسُو َل هللا صلى هللا
علَيه [قال
ع ُمودًا في ُمصَالهُ يَعتَم ُد َ
سن َو َح َم َل اللح َم ،ات َخذَ َ
عليه وسلم لَما أ َ َ
الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني ]
اس ُيؤ َم ُرونَ
سه ُل ب ُن َ
أخرج البخاري عن أبي حَاز ٍم قال :قال َ
سعد :كَانَ الن ُ
أَن يَ َ
علَى ذ َراعه اليُس َرى في الصالة قَا َل أَبُو حَاز ٍم:
ض َع الر ُج ُل اليَ َد اليُمنَى َ
ال أَعلَمهُ إال يَنمي ذَلكَ إلَى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ي
ي النب ُّ
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال َ :رآن َ
علَى يَميني في الصالة ،فَأ َ َخذَ بيَميني
صلى هللا عليه وسلم قَد َوضَعتُ ش َمالي َ
فَ َو َ
علَى ش َمالي [ قال النووي في المجموع  :رواه أبو داود بإسناد
ض َعهَا َ
صحيح على شرط مسلم  ،وقال ابن حجر  :إسناده حسن  ،وحسنه األلباني
]
أخرج أحمد وأبو داود عن عَمار بن يَاس ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول
ب لَهُ إال عُش ُر صَالته
ف َو َما كُت َ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن الر ُج َل لَيَنصَر ُ
سهَا ُرب ُعهَا ث ُلُثُهَا نصفُهَا [ قال الحافظ
سهَا ُخم ُ
سد ُ
سب ُعهَا ُ
ت ُس ُعهَا ثُمنُهَا ُ
العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء :أخرجه أحمد بإسناد صحيح  ،وحسنه
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أو ُل شَىءٍ يرف ُع من هذه األمة الخشُوعُ ،حتى ال
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يرى فيها خاشعا [ قال الهيثمي :إسناده حسن  ،وقال األلباني في الترغيب
َ
 :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :عَل َمنَا َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم الصالةَ ،فَكَب َر َو َرفَ َع يَدَيه ،فَلَما َر َك َع َ
ق يَدَيه بَينَ
طب َ
ق أَخي ،كُنا نَف َع ُل َهذَا ثُم أَمرنَا ب َهذَا
ص َد َ
سعدًا ،فَقَالََ :
ُركبَتَيه ،فَبَلَ َغ ذَلكَ َ
الركبَتَين [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
ساكَ َ
يَعني :اإلم َ
علَى ُّ
سنةُ األ َخذُ
أخرج الترمذي والنسائي عن عُ َمر رضي هللا عنه قال :إن َما ال ُّ
الركَب [قال الترمذي :حديث عمر حديث حسن صحيح ]
ب ُّ
أخرج مسلم عن البَ َراء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سجَدتَ فَضَع كَفيكَ َوارفَع مرفَقَيكَ
وسلم  :إذَا َ
ي صلى
أخرج الترمذي عن البَ َراء رضي هللا عنه أنه سئل :أَينَ كَانَ النب ُّ
هللا عليه وسلم َي َ
س َج َد ،قَالََ :بينَ كَفيه [ قال الترمذي  :حديث
ض ُع َوج َههُ إذَا َ
حسن صحيح غريب]
أخرج مسلم عن َمي ُمونَة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
س َج َد لَو أن بَه َمة أرادت أَن ت َ ُمر بَينَ يَدَيه َمرت
كان إذَا َ
علَى فَخذه اليُس َرى
وفي رواية َ :وإذَا قَعَ َد اط َمأَن َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال  :اشتَكَى
س ُجود إذَا انفَ َر ُجوا ،فَقَا َل لهم
َاب النبي صلى هللا عليه وسلم َمشَقةَ ال ُّ
أَصح ُ
الركَب [ صححه أحمد شاكر ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي
استَعينُوا ب ُّ
داود ]
أخرج أبو داود والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
س َج َد أ َ َح ُدكُم فَال يفرش َيدَيه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َ
اش الكَلبَ ،وليَضُم فَخذَيه [صححه األلباني في صحيح أبي داود]
افت َر َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن أبي هريرة رضي هللا
س َج َد أ َ َح ُدكُم فَال يَب ُرك
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َ
َك َما يَب ُركُ البَعي ُر ،وليَضَع يَدَيه قَب َل ُركبَتَيه [صححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن َوائل بن ُحج ٍر رضي
س َج َد و َ
ض ُع ُركبَتَيه
هللا عنه قال  :كان َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا َ
قَب َل يَدَيهَ ،وإذَا نَهَضَ َرفَ َع يَدَيه قَب َل ُركبَتَيه [ قال الترمذي :حديث حسن ،
وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود ]
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سع ٍد رضي هللا عنه أَن النبي صلى هللا عليه وسلم أ َ َم َر
أخرج الترمذي عن َ
ب َوضع ال َيدَين َونَصب القَ َد َمين [ حسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود عن أبي ُح َمي ٍد رضي هللا عنه قال في عَش َر ٍة من الصحَابة،
من ُهم أَبُو قَتَا َدةَ :أَنَا أَعلَ ُمكُم بصَالة َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم قَالُوا:
صحبَةً ،قَالَ :بَلَى قَالُوا:
فَل َم ،فَ َوهللا َما كُنتَ بأَكثَرنَا لَهُ تَبَ ًعا َوال أَقدَمنَا لَهُ ُ
فَاعرض قَالَ :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا قَا َم إلَى الصالة يَرفَ ُع
ي به َما َمنك َبيه ،ثُم ُيكَب ُر حَتى َيقر كُ ُّل عَظ ٍم في َموضعه
َيدَيه حَتى ُيحَاذ َ
ي به َما َمنكبَيه ،ثُم يَر َك ُع
ُمعتَدال ،ثُم يَق َرأُ ،ثُم يُكَب ُر ويَرفَ ُع يَدَيه حَتى يُحَاذ َ
َويَ َ
سهُ َوال يُقن ُع ،ثُم يَرفَ ُع
ض ُع َرا َحتَيه َ
علَى ُركبَتَيه ،ثُم يَعتَد ُل وال يَن ُ
ب َرأ َ
ص ُّ
ي َمنكبَيه ُمعتَدال،
سهُ فَيَقُولَُ :
َرأ َ
سم َع هللا ل َمن حَم َد ُه ،ثُم يَرفَ ُع يَدَيه حَتى يُحَاذ َ
ث ُم يَقُولُ :هللا أ َكبَ ُر ،ثُم يَهوي إلَى األ َرض فَيُجَافي يَدَيه عَن جَنبَيه ،ثُم يَرفَ ُع
س َج َد
سهُ َو َيثني رجلَهُ ال ُيس َرى فَ َيق ُع ُد َ
علَيهَاَ ،و َيفت َ ُح أَصَاب َع رجلَيه إذَا َ
َرأ َ
علَيهَا حَتى
َويَس ُجدُ ،ثُم يَقُولُ :هللا أَكبَ ُرَ ،ويَرفَ ُعَ ،ويَثني رجلَهُ اليُس َرى فَيَقعُ ُد َ
يَرج َع كُ ُّل عَظ ٍم إلَى َموضعه ،ثُم يَصنَ ُع في األ ُخ َرى مث َل ذَلكَ  ،ثُم إذَا قَا َم منَ
ي به َما َمنكبَيهَ ،ك َما َكب َر عن َد افتتَاح
الركعَتَين كَب َر َو َرفَ َع يَدَيه حَتى يُحَاذ َ
الصالة ،ثُم يَصنَ ُع ذَلكَ في بَقية صَالته ،حَتى إذَا كَانَت السج َدةُ التي فيهَا
سر ،ثم سلم قَالُوا:
التسلي ُم أَخ َر رجلَهُ ال ُيس َرىَ ،وقَ َع َد ُمت َ َوركًا َ
علَى شقه األ َي َ
صدَقتَ َ ،ه َكذَا كَانَ يُصَلي صلى هللا عليه وسلم [ صححه األلباني ]
َ
وفى رواي ٍة :فَإذا َر َك َع أَمكَنَ كَفيه من ُركبَتَيهَ ،وفَر َج بَينَ أَصَابعه ،و َهص ََر
ظه َرهُ َ
َ
ح ب َخده َوقَالَ :إذَا قَعَ َد في الركعَتَين قَعَ َد
غي َر ُمقن ٍع َرأ َ
سهَُ ،وال صَاف ٍ
َب اليُمنَى ،فَإذَا كَانَ في الرابعَة أَفضَى ب َوركه
َ
علَى بَطن قَدَمه اليُس َرى َونَص َ
ال ُيس َرى إلَى األ َرضَ ،وأَخ َر َج قَ َد َميه من نَاح َي ٍة َواح َد ٍة [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود  ،دون قول الراوي وال صافح بخده]
س َج َد فَأَمكَنَ أَنفَهُ َوجَب َهتَهَُ ،ونَحى يَدَيه عَن جَنبَيهَ ،و َو َ
ض َع
وفي رواية  :ثُم َ
سهُ حَتى َر َج َع كُ ُّل عَظ ٍم في َموضعه ،حَتى
كَفيه حَذ َو َمنكبَيه ،ثُم َرفَ َع َرأ َ
فَ َر َ
علَى
ش رجلَهُ يعني :اليُس َرى َوأَقبَ َل بصَدر اليُمنَى َ
س فَافت َ َر َ
غ ،ثُم َجلَ َ
قبلَتهَ ،و َو َ
علَى ُرك َبته
علَى ُرك َبته ال ُيمنَىَ ،وكَفهُ ال ُيس َرى َ
ض َع كَفهُ ال ُيمنَى َ
َار بأُصبُعه [ صححه األلباني]
اليُس َرى َوأَش َ
غير حامل بطنه على ش ٍئ من فَخذَيه
وفى رواية :فإذا سج َد فرج بين فخذيه َ
[قال األلباني في ضعيف أبي داود :وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا بن
عيسى ،وهو :عيسى بن عبد هللا ،انقلب اسمه على بعض الرواه ،وهو
مجهول ]

348

أخرج النسائي عن يُوسُف بن َماهَكَ قال :قال حَكي ٌم :بايَعتُ النبي صلى هللا
عليه وسلم أَن ال أَخر إال قَائ ًما [ قال األلباني  :صحيح اإلسناد ]
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :نَهَى َرسُو ُل هللا صلى
علَى يَده [ صححه
س الر ُج ُل في الصالة َوه َُو ُمعتَم ٌد َ
هللا عليه وسلم أَن يَجل َ
األلباني ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
سب َعةٍَ ،وال نكفت شَع ًرا وال ثو ًبا
صلى هللا عليه وسلم  :أُمرتُ أَن أَس ُج َد َ
علَى َ
اس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن العَب ُ
سبعَةُ آرابَ :وج ُههَُ ،وكَفاهَُ ،و ُركبَتَاهُ،
س َج َد َمعَهُ َ
س َج َد العَب ُد َ
وسلم  :إذَا َ
َوقَ َد َما ُه
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي َمسعُو ٍد البَدري
ئ صَالةُ
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال ت ُجز ُ
س ُجود [ قال الترمذي :حديث حسن
الركُوع َوال ُّ
أحدكم حتى يقيم ظهره في ُّ
صحيح ]
أخرج مالك عن النُّع َما ُن بن ُمرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم َ :ما ت َ َرونَ في الشارب والزاني َوالسارقَ ،وذَلكَ قَب َل أَن
شَ ،وفيهن عُقُو َبةٌ،
تُنَز َل الحدود قَالُوا :هللا َو َر ُ
سولُهُ أَعلَ ُم قَالَ :هُن فَ َواح ُ
ق صَالتَهُ يَا َرسُو َل
ف يَسر ُ
َوأَس َوأ ُ السرقَة الذي يَسر ُ
ق صَالتَهُ قَالُواَ :وكَي َ
عهَا َوال سُ ُجو َد َها [ قال األلباني في الترغيب :صحيح
هللا ،قَالَ :ال يُت ُّم ُركُو َ
لغيره]
ف أ َ َح ٍد أَوج ََز صَالةً
أخرج مسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَا َل َما صَليتُ َخل َ
سول َّللا
َّللا َ
سل َم في ت َ َم ٍام كَانَت صَالةُ َر ُ
علَيه َو َ
من صَالة َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
سل َم ُمتَقَاربَةً َوكَانَت صَالةُ أَبي بَك ٍر ُمتَقَاربَةً فَلَما كَانَ عُ َم ُر
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم إذَا
َّللا َ
علَيه َو َ
ب ُن ال َخطاب َمد في صَالة الفَجر َوكَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا ل َمن حَم َدهُ قَا َم حَتى نَقُو َل قَد أَو َه َم ثُم يَس ُج ُد َويَقعُ ُد بَينَ
قَا َل َ
سم َع ُ
السج َدتَين حَتى نَقُو َل قَد أَو َه َم
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رفَاعَةُ ب ُن َراف ٍع رضي هللا عنه قال
س َونَح ُن َمعَهُ إذ جَا َء َر ُج ٌل كَالبَ َدوي،
 :بَينَ َما النبي صلى هللا عليه وسلم جَال ٌ
علَى النبي صلى هللا عليه وسلم ،
سل َم َ
ف ،فَ َ
فَصَلى ،فَأ َ َخف صَالتَهُ ثُم انص ََر َ
سل َم،
فَقَالََ :و َ
علَيكَ  ،فَارجع فَصَل ،فَإنكَ لَم تُصَل فَ َر َج َع فَصَلى ،ثُم جَا َء فَ َ
فعاف
علَيكَ  ،ارجع فَصَل ،فَإنكَ لَم تُصَل فَفَعَ َل ذَلكَ َمرتَين أَو ثَالثًا،
فَقَالََ :و َ
َ
علَيهم أَن َيكُونَ َمن أ َ َخف صَالتَهُ لَم ُيصَل فَقَا َل الر ُج ُل في آخر
اس َو َك ُب َر َ
الن ُ
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ئ فَقَالَ :أَجَل ،إذَا قُمتَ إلَى
ذَلكَ  :فَأَرني َوعَلمني ،فَإن َما أَنَا بَ َ
يب َوأ ُخط ُ
ش ٌر أُص ُ
الصالة فَت َ َوضأ َك َما أ َ َم َركَ هللا به ،ثُم تَشَهد فأَقم ،فَإن كَانَ َم َعكَ قُرآ ٌن فَاق َرأ
َوإال فَاح َمد هللا َوكَبرهُ َو َهللهُ ،ثُم اركَع فَاط َمئن َراكعًا ،ثُم اعتَدل قَائ ًما ،ثُم
سا ،ثُم قُم ،فَإذَا فَعَلتَ ذَلكَ فَقَد
اس ُجد فَاعتَدل َ
ساجدًا ،ثُم اجلس فَاط َمئن جَال ً
شيئ ًا فقد انتَقَصتَ من صَالتكَ قَالََ :وكَانَ
تَمت صَالت ُكَ  ،وإن انتَقَصتَ منهُ َ
علَيهم ،منَ األ َولى أَنهُ َمن انتَقَصَ من ذَلكَ شَيئ ًا انتَقَصَ من
َهذَا أَه َونَ َ
صَالتهَ ،ولَم تَذ َهب كُلُّهَا [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي]
وفي رواية للنسائي  :قَا َل الرجل ال أَدري َما عبت عَلي فَقَا َل النبي صلى
علَيه َوسلم إنه ال تتم صَالة أحدكُم حَتى يسبغ الوضُوء َك َما أمره هللا
هللا َ
سح َرأسه َورجلَيه إلَى الكَعبَين ثم
َويغسل َوجهه َويَديه إلَى المرفقين َويم َ
يكبر هللا َو َيح َمد ُه ويمجده َويق َرأ من القُرآن َما أذن هللا لَهُ فيه وتيسر ثم
يكبر ويركع فَيَ َ
ضع كفيه على ُركبَتَيه حَتى تطمئن مفاصله َوتَستَرخي ثم
يَقُول سمع هللا لمن حَمده َويَستَوي قَائما حَتى يَأ ُخذ كل عظم مأخذه َويُقيم
صلبه ثم يكبر فَيسجد َويُمكن جَبهته من األَرض حَتى تطمئن مفاصله
َوتَستَرخي ثم يكبر فيرفع َرأسه َويَستَوي قَاعدا على مقعدته َويُقيم صلبه ،
فوصف الصالة َه َكذَا حَتى فرغ ثم قَا َل ال تتم صَالة أحدكُم حَتى يفعل ذَلك
ب قال :رأى ُحذَيفَةُ َر ُجال يُصَلي فَ َ
ف ،فَقَا َل
طف َ
أخرج البخاري عن َزيد بن َوه ٍ
ُحذَيفَةُُ :منذُ كَم تُصَلي َهذه الصالةَ ،قَالَُ :منذُ أَربَعينَ سنةً قَالََ :ما صَليتَ
علَى َ
غير فط َرة
سنَةًَ ،ولَو مت َوأَنتَ تُصَلي َهذه الصالةَ مت َ
ُمنذُ أَربَعينَ َ
ُمحَم ٍد صلى هللا عليه وسلم
الركُوع َوال
أخرج الطبراني عَن بالل َرضي هللا عَنهُ أَنه أبصر رجال ال يتم ُّ
علَيه َوسلم
س ُجود فَقَا َل لَو َماتَ َهذَا لمات على غير ملة ُمحَمد صلى هللا َ
ال ُّ
[ صححه األلباني في الترغيب]
عباس رضي هللا عنهما قال
أخرج الطبراني في الكبير وأبو يعلى عن اب ُن
ٍ
صب على ظهره
توى ،فَلو ُ
 :كان رسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا َركَع اس َ
الما َء استقر [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج مسلم عن َ
علَى القَ َد َمين ،فَقَالَ:
اس في اإلقعَاء َ
س قُلنَا البن عَب ٍ
ط ُ
او ُ
ي سُنةُ نَبيكُم
ي ال ُّ
سنةُ فَقُلنَا لَهُ :أما ت َ َراهُ َجفَا ًء بالر ُجل  ،فَقَالَ :ه َ
ه َ
أخرج أبو داود والترمذي عن اب ُن َمسعُود رضي هللا عنه قال :كان َرسُو ُل
علَى الرضف
جلس في الركعَتَين األ ُولَتَين َكأَنهُ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا
َ
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حَتى يَقُو َم [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن  ،وحسنه األلباني في المشكاة
]
أخرج البخاري عن عَبد هللا بن عَبد هللا بنَ عُ َم َر قال  :كنت أرى ابن عمر
س فَفَعَلتُهُ ،فَنَهَاني اب ُن عُ َم َر َوقَالَ :إن َما سُنةُ الصالة
يَت َ َرب ُع في الصالة إذَا َجلَ َ
ي رجلك اليُس َرى فَقُلتُ  :إنكَ تَف َع ُل ذَلكَ فَقَالَ:
أَن تَنص َ
ب رجلَكَ اليُمنَى َوتَثن َ
إن رجالي ال تَحمالني
ي ب ُن عَبد الرح َمن ال ُم َعاويَ :رآني اب ُن عُ َم َر أَع َب ُ
ث
أخرج مسلم عن عَل ُّ
ف نَهَاني ،فَقَالَ :اصنَع َك َما كَانَ َرسُو ُل
بالحصباء في الصالة ،فَلَما انص ََر َ
س
هللا صلى هللا عليه وسلم يَصنَ ُع فَقُلتُ َ :وكَي َ
ف كَانَ يَصنَ ُع ،قَا َل :كَانَ إذَا َجلَ َ
في الصالة َو َ
علَى فَخذه اليُمنَىَ ،وقَبَضَ أَصَاب َعهُ كُلهَا،
ض َع كَفهُ اليُمنَى َ
َار بإصبَعه التي تَلي اإلبهَا َمَ ،و َو َ
علَى فَخذه اليُس َرى
ض َع كَفهُ اليُس َرى َ
َوأَش َ
وفى رواي ٍةَ :و َ
علَى
علَى ُرك َبته ال ُيس َرىَ ،و َي َد ُه ال ُيمنَى َ
ض َع َي َد ُه ال ُيس َرى َ
َار بالسبابَة ،وفي رواية  :كَانَ
ُركبَته اليُمنَىَ ،و َ
عقَ َد ثالثًا َو َخمسينَ َ ،وأَش َ
يُشي ُر بأُصبُعه إذَا َدعَا
سع ٍد قال :صَليتُ إلَى جَنب أَبي،
ب بنَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن ُمصعَ َ
فَ َ
طبقتُ بَينَ كَفي ثُم َوضَعت ُ ُه َما بَينَ فَخذَي ،فَنَهَاني أَبي َوقَالَ :كُنا نَفعَلُهُ
فَنُهينَا عَنهَُ ،وأُمرنَا أَن نَ َ
الركَب
ض َع أَيدينَا َ
علَى ُّ
وفي رواية لمسلم  :صَليتُ إلَى جَنب أَبي ،فَلَما َركَعتُ شَبكتُ أَصَابعي
ب يَدَي
َو َجعَلت ُ ُها بَينَ ُركبَتَي ،فَض ََر َ
وفي رواية :ركعتُ فقلتُ بيدي هكذا يعنيَ :
ق بهما ووضع ُه َما بَينَ فَخذَيه
طب َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال  :عَل َمني َرسُو ُل
ورةَ منَ
هللا صلى هللا عليه وسلم الت َ
ش ُّهدَ ،كفي بين كفيه َك َما ُي َعل ُمني ال ُّ
س َ
ي َو َرح َمةُ
القُرآن :التحياتُ ّلِل َوالصلَ َواتُ َوالطيبَاتُ  ،السال ُم َ
علَيكَ أَيُّهَا النب ُّ
علَى عبَاد هللا الصالحينَ ،أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا
علَينَا َو َ
هللا َوبَ َركَات ُهُ ،السال ُم َ
َوأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا رسول هللا
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كُنا إذَا َجلَسنَا َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم
الن َوفُال ٍن فَقَا َل
علَى هللا قَب َل ع َباده السال ُم َ
في الصالة قُلنَا :السال ُم َ
علَى فُ ٍ
علَى هللا فَإن هللا ه َُو السال ُمَ ،ولَكن
صلى هللا عليه وسلم  :ال تَقُولُوا :السال ُم َ
س أ َ َح ُدكُم فَليَقُل :التحياتُ ّلِل فذكره إلى الصالحينَ  ،ثم قال :فَإنكُم إذَا
إذَا َجلَ َ
ح في الس َماء أَو بَينَ الس َماء َواألَرض :أَش َه ُد
قُلت ُم ذَلكَ أَص َ
َاب كُل عَب ٍد صَال ٍ
أَن ال إلَهَ إال هللاَ ،وأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ َو َرسُولُهُ ،ثُم ليَت َ َخير أ َ َح ُدكُم منَ
ال ُّدعَاء أَع َج َبهُ إلَيه فَ َيدع َُو به
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ي صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَباس رضي هللا عنهما قال  :كَانَ النب ُّ
ورةَ منَ القُرآن ،فَكَانَ َيقُولُ:
عليه وسلم ُي َعل ُمنَا الت َ
ش ُّه َد َك َما ُي َعل ُمنَا ال ُّ
س َ
ي َو َرح َمةُ
اركَاتُ الصلَ َواتُ الطيبَاتُ ّلِل ،السال ُم َ
التحياتُ ال ُمبَ َ
علَيكَ أَيُّهَا النب ُّ
علَى عبَاد هللا الصالحينَ ،أَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا
علَينَا َو َ
هللا َوبَ َركَاتُهُ ،السال ُم َ
َوأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا رسول هللا
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي َ
ح الصالة ال ُّ
ط ُهو ُر،
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :مفتَا ُ
صالةَ ل َمن لَم يَق َرأ بفاتحة الكتاب
َوتَحري ُمهَا التكبي ُرَ ،وتَحليلُهَا التسلي ُمَ ،وال َ
ض ٍة و َ
ور ٍة في فَري َ
غير َها [ قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وصححه
َوسُ َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن اب ُن مسعو ٍد رضي هللا عنه :أن
علَيكُم
ساره :السال ُم َ
سل ُم عَن َيمينه َوعَن َي َ
النبي صلى هللا عليه وسلم كَانَ ُي َ
علَيكُم َو َرح َمةُ هللا [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح
َو َرح َمةُ هللا ،السال ُم َ
]
وبياض خده من ها
بياض خده من ها هنا،
وفي رواية للنسائي :حتى يرى
ُ
ُ
هنا
سول
س ُم َرةَ رضي هللا عنه  :كُنا إذَا صَلينَا َم َع َر ُ
أخرج مسلم عن جَاب ُر ب ُن َ
علَيكُم
علَيكُم َو َرح َمةُ هللا ،السال ُم َ
هللا صلى هللا عليه وسلم قُلنَا :السال ُم َ
َار بيَده إلَى الجَانبَين ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :عَال َم
َو َرح َمةُ هللا َوأَش َ
اب َخي ٍل شُم ٍس ،وإن َما يَكفي أ َ َح َدكُم أَن يَ َ
ض َع يَ َدهُ
ت ُومئ ُونَ بأَيديكُمَ ،كأَنهَا أَذنَ ُ
علَى أَخيه َمن عن يَمينه َوش َماله
سل ُم َ
َ
علَى فَخذه ،ثُم يُ َ
سو ُل هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالت :كَانَ َر ُ
َار َما يَقُولُ :اللهم أَنتَ السال ُمَ ،ومنكَ
عليه وسلم إذَا َ
سل َم لَم يَقعُد إال مقد َ
اركتَ يا ذَا الجَالل َواإلك َرام
السال ُم ،تَبَ َ
أخرج البخاري عن اب ُن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :ال يَجعَل أ َ َح ُدكُم للشي َ
طان
ف إال عَن يَمينه ،لَقَد َرأَيتُ
شَيئ ًا من صَالته ،يَ َرى أَن َحقًّا َ
علَيه أَن ال يَنصَر َ
ساره
ف عَن َي َ
يرا َينصَر ُ
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم كَث ً
اس رضي هللا عنهما قال :إن َرف َع
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
علَى عَهد رسول هللا
اس منَ ال َمكت ُوبَة كَانَ َ
الصوت بالذكر حينَ يَنصَر ُ
ف الن ُ
َ
سمعتُهُ
صلى هللا عليه وسلم  ،كُنتُ أعلَ ُم إذَا انص ََرفُوا بذَلكَ إذَا َ
ف انقضَا َء صَالة النبي صلى هللا
وفي رواية للبخاري ومسلمَ :ما كُنا نَعر ُ
عليه وسلم إال بالتكبير

352
باب :القراءة في الصالة
سول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :صَليتُ َم َع َر ُ
صلى هللا عليه وسلم َوأَبي بَك ٍر َوعُ َم َر َوعُث َمانَ  ،فَلَم أَس َمع أ َ َحدًا من ُهم يَق َرأ ُ
بسم هللا الرح َمن الرحيم  ،وفى رواية :فكانوا َيستَفت ُحونَ بـ {الحَمد ّلِل َرب
العَالَمينَ } ال يَذكُ ُرونَ  :بسم هللا الرح َمن الرحيم في أَول الق َرا َء ٍة َوال آخر َها
سم َع أ َ َحدًا
أخرج النسائي عن عَب ُد هللا ب ُن ُمغَف ٍل رضي هللا عنه ،أنه إذَا َ
ف النبي صلى هللا عليه وسلم
يَق َرأُ :بسم هللا الرح َمن الرحيم يَقُو ُل صَليتُ َخل َ
سمعتُ أ َ َحدًا من ُهم قَ َرأَ :بسم هللا الرح َمن الرحيم [
وأَبي بَك ٍر وعُ َم َر ،فَ َما َ
ضعفه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم إذَا نَهَضَ في الركعَة الثانيَة استَفت َ َح الق َرا َءةَ ب {الحَم ُد ّلِل َرب
ال َعالَمينَ } َولَم يَسكُت
أخرج البخاري ومسلم عن عُبَا َدةَ بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال
صالةَ ل َمن لَم َيق َرأ بفَاتحَة الكتَاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال َ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ج -ثَالثًا-
ي خدَا ٌ
عليه وسلم َ :من صَلى صَالةً لَم يَق َرأ فيهَا بفاتحة الكتاب فَه َ
َ
غي ُر ت َ َم ٍام فَقي َل أل َبي ه َُري َرةَ :إنا نَكُو ُن َو َرا َء اإل َمام ،فَقَا َل اق َرأ بهَا في نَفسكَ ،
سمتُ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :قَا َل هللا عز وجل :قَ َ
فَإني َ
سأَلَ ،فَإذَا قَا َل ال َعبدُ{ :الحَم ُد
الصالةَ َبيني َو َبينَ عَبدي نصفَين َول َعبدي َما َ
ّلِل َرب العَالَمينَ } قَا َل هللا :حَمدَني عَبديَ ،وإذَا قَالَ{ :الرح َمن الرحيم} قَا َل
علَي عَبديَ ،وإذَا قَالََ { :مالك يَوم الدين} قَالََ :مجدَني عَبدي ،وإذَا
هللا :أَثنَى َ
سأَلَ،
قَالَ{ :إياكَ نَعبُ ُد َوإياكَ نَستَعينُ} قَالََ :هذَا بَيني َوبَينَ عَبدي َولعَبدي َما َ
علَيهم َ
ط ال ُمستَقي َم ص َرا َ
فَإذَا قَالَ{ :اهدنَا الص َرا َ
غير
ط الذينَ أَنعَمتَ َ
سأ َ َل
ال َمغضُوب َ
علَيهم َوال الضالينَ } قَا َل َهذَا لعبدي َول َعبدي َما َ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أنه صلى هللا عليه وسلم قال:
ال صالة إال بقراءة  ،فما أعلنَ رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أعلناهُ لكم،
وما أخفاه أخفيناه لكم  ،وفي رواية :في كُل الصالة يَق َرأ ُ فَ َما أَس َمعَنَا
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَس َمعنَاكُمَ ،و َما أَخفَى منا أَخفَينَا منكُم ،فَقَا َل
علَيهَا فَ ُه َو َخي ٌرَ ،وإن
علَى أُم القُرآن ،فَقَالَ :إن زدتَ َ
لَهُ َر ُج ٌل إن لَم أَزد َ
انتَهَيتَ إلَيهَا أَج َزأَت عَنكَ
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سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال  :أُمرنَا أَن نَق َرأ َ
أخرج أبو داود عن أبي َ
بفَاتحَة الكتَاب َو َما ت َ َيس َر [ صححه ابن حجر في التلخيص]
أخرج الترمذي عن جَاب َر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قالَ :من صَلى َركعَةً
لَم يَق َرأ فيهَا بأُم القُرآن ،فَلَم يُصَل إال أن يكون َو َرا َء اإل َمام [قال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق تَأمينُهُ تَأمينَ
صلى هللا عليه وسلم :إذَا أَمنَ اإل َما ُم فَأَمنُوا ،فَإنهُ َمن َوافَ َ
ال َمالئكَة ،غُف َر لَهُ َما تَقَد َم من ذَنبه  ،وفي رواية :إذَا قَا َل اإل َما ُم { َ
غير
علَيهم َوال الضالينَ } فَقُولُوا آمينَ
ال َمغضُوب َ
َ
أخرج ابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
علَى السالم َوالتأمين
سدَتكُم َ
علَى َ
سدَتكُ ُم اليَ ُهو ُد َ
شيءٍ َما َح َ
عليه وسلمَ :ما َح َ
[ صححه المنذري  ،وصححه البوصيري  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
وفي رواية ألحمد  :ذكرت عنده اليَ ُهود فَقَا َل إن ُهم لم يحسدونا على شَيء
َك َما حسدونا على ال ُج ُمعَة التي هدَانَا هللا لَهَا َو َ
ضلُّوا عَنهَا وعَلى القبلَة التي
هدَانَا هللا لَهَا َو َ
ضلُّوا عَنهَا وعَلى قَولنَا خلف اإل َمام آمين
سو َل هللا
أخرج البخاري عن أبي َبر َزةَ األسلمي رضي هللا عنه قال  :كان َر ُ
صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ في صَالة الغَدَاة ما بين الستينَ إلَى المائ َة
ث رضي هللا عنه قال َ :كأَني اآلن أَس َم ُع
أخرج مسلم عن عَمرو بن ُح َري ٍ
ُ
َ
النبي صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ في صَالة الغَدَاة {فال أقس ُم بال ُخنس الج ََوار
الكُنس}
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن السائب رضي هللا عنه قال  :صَلى لَنَا رسو ُل
ورةَ ال ُمؤمنينَ  ،حَتى إذا
هللا صلى هللا عليه وسلم الصُّب َح ب َمكةَ ،واستَفت َ َح سُ َ
سعلَةٌ فَ َر َك َع
سى أ َ َخذَته َ
سى َو َها ُرونَ  ،أَو ذك ُر عي َ
جَا َء ذك ُر ُمو َ
س ُم َرةَ رضي هللا عنه قال  :إن النبي صلى هللا
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
عليه وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في الفَجر بـ {ق َوالقُرآن ال َمجيد} ونحوهاَ ،وكَانَت
يف
صَالتُهُ إلى تَخف ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :إن النبي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في صَالة الفَجر يَو َم ال ُج ُمعَة {الم ت َنزيلُ} السجدَة و { َهل
سان حي ٌن منَ الدهر} َوأَنه صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في
أَتَى َ
علَى اإلن َ
ورةَ ال ُج ُمعَة َوال ُمنَافقينَ
صَالة ال ُج ُمعَة سُ َ
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أخرج أبو داود عن ُمعَاذ بن عَبد هللا ال ُجهَني أَن َر ُجال من ُجهَينَةَ أَخبَ َر ُه
سم َع رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ق َرأ ُ في الصُّبح إذَا ُزلزلَت في
أَنهُ َ
ي أَم قَ َرأ َ ذَلكَ عَمدًا [صححه النووي في
الركعَتَين كلتَيه َما ،فَال أَدري أَنَس َ
المجموع ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :إنَ النبي صلى
ورتَين وفي
هللا عليه وسلم كان يَق َرأ ُ في الظهر في األ ُولَيَين بأم الكتَاب َوسُ َ
األخريين بأم الكتاب َو ُيسمعنا اآل َيةَ أَح َيانًا و ُي َ
طو ُل في األ ُولَى ما ال يطيل في
الثانية ،وكذا في العصر والصبح  ،وفي رواية ألبي داود  :فَ َ
ظنَنا أَنهُ يُري ُد
اس الركعَةَ األ ُولَى
بذَلكَ أَن يُدركَ الن ُ
ي صلى
أخرج البخاري عن عبد هللا بن سخبرةَ  :سألنا َخبابًّ ا :أَكَانَ النب ُّ
هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ في ال ُّ
ظهر َوالعَصر ،قَالَ :نَعَم قُلتُ  :بأَي شَيءٍ كُنت ُم
تعرفون ق َرا َءتَهُ ،قَالَ :باضط َراب لح َيته
س ُم َرةَ رضي هللا عنه  :أَن النبي
أخرج الترمذي والنسائي عن جَابر بن َ
صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في ال ُّ
ظهر َوالعَصر بالس َماء ذَات البُ ُروج،
َوالس َماء َوالطارق َونَحوه َما [ قال الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال  :كَانَ رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم َيق َرأ ُ في ال ُّ
ظهر بالليل إذَا َيغشَىَ ،وفي ال َعصر نَح َو ذَلكَ َ ،وفي
الصُّبح بأَط َو َل من ذَلكَ
سمعتُ النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أُم الفَضل رضي هللا عنها قالت َ :
سالت عُرفًا ثُم َما صَلى لَنَا
صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ في ال َمغرب بال ُمر َ
بَع َد َها حَتى قَبَ َ
ضهُ هللا تعالى
ت َ :ما لَكَ تَق َرأ ُ في
أخرج البخاري عن َمر َوان بن ال َحكَم قَا َل لي َزي ُد ب ُن ثَاب ٍ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ بطُولى
ال َمغرب بقصَار المفصل َوقَد َ
ال ُّ
طولَين.
وفي رواية ألبي داود :قُلتُ  :و َما طُوال ال ُّ
سأَلتُ ابنَ
اف َو َ
طولَين ،قَالَ :األ َع َر ُ
اف [ صححه األلباني ]
أَبي ُملَيكَةَ ،فَقَا َل لي من قبَل نَفسه ال َمائ َدةُ َواأل َع َر ُ
هو هللا أ َ َح ٌد َوإنا أَع َ
طينَاكَ الكَوث َ َر،
وفي رواية للنسائي :أَتَق َرأ ُ في ال َمغرب بقُل َ
قَالَ :نَعَم قَالَ :فَ َمحلُوفَةٌ لَقَد َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ فيهَما
بأَط َول ال ُّ
طولَين المص
أخرج النسائي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
ورة األ َع َراف في ركعتين [ قال النووي في الخالصة :
صلى ال َمغر َ
ب بسُ َ
رواه النسائي بإسناد حسن ]
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أخرج البخاري ومسلم عن ُجبَير بن ُمطع ٍم رضي هللا عنه قال َ :
طور ،فَلَما َبلَ َغ َهذه اآل َيةَ
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َيق َرأ ُ في ال َمغرب بال ُّ
{أَم ُخلقُوا من َ
غير شَيءٍ أَم هُ ُم ال َخالقُونَ أَم َخلَقوا الس َم َوات َواألَرضَ بَل
ير
ال يُوقنُونَ أَم عن َدهُم َخ َزائ ُن َربكَ أَم هُ ُم ال ُم َ
سيط ُرونَ} كَا َد قَلبي أَن يَط َ
المغرب ورا َء أَبي بَك ٍر
ي  :أنه صلى
أخرج مالك عن أبي عَبد هللا ال ُّ
َ
صنَابح ُّ
ور ٍة من قصَار ال ُمفَصل،
ور ٍة سُ َ
فَقَ َرأ َ في الركعَتَين األ ُولَيَين بأُم القُرآن َوسُ َ
سمعتُهُ
ثُم قَا َم في الثالثَة فَ َدنَوتُ منهُ حَتى إن ث َيابي لَتَكَا ُد أَن ت َ َمس ث َيا َبهُ ،فَ َ
{ربنَا ال ت ُزغ قُلُوبَنَا بَع َد إذ َهدَيتَنَا َو َهب لَنَا من
قَ َرأ َ بأُم القُرآن َو َهذه اآليَة َ
اب} [ قال النووي في الخالصة  :رواه مالك
لَدُنكَ َرح َمةً إنكَ أَنتَ ال َوه ُ
بإسناد صحيح ]
أخرج الترمذي والنسائي عن بُ َري َدةَ رضي هللا عنه قال :كَانَ َرسُو ُل هللا
صلى هللا عليه وسلم َيق َرأ ُ في العشَاء بالشمس َو ُ
س َور
ضحَا َها َونَحو َها منَ ال ُّ
[ قال الترمذي :حديث بريدة حديث حسن ]
أخرج البخاري ومسلم عن البَ َراء بن عازب رضي هللا عنه  :أن النبي
سفَ ٍر فَصَلى العشَا َء اآلخ َرةَ فَقَ َرأ َ في إحدَى
صلى هللا عليه وسلم كَانَ في َ
الركعَتَين َوالتين َوالزيت ُون فما سمعتُ أحدًا أحسن صوت ًا أو قراءة منه صلى
هللا عليه وسلم
أخرج النسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال َ :ما صَليتُ َو َرا َء أ َ َح ٍد
أَشبَهَ صَال ٍة ب َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم من فُال ٍن صَلينَا َو َرا َءه فكَانَ
ف في العَصرَ ،ويَق َرأ ُ
يُطو ُل األ ُولَيَين منَ ال ُّ
ف في األ ُخ َريَينَ ،ويُ َخف ُ
ظهرَ ،ويُ َخف ُ
في ال َمغرب بقصَار ال ُمفَصلَ ،ويَق َرأ ُ في العشَاء بالشمس َو ُ
ضحَا َها
ورتَين َ
طويلَتَين [ حسنه النووي في
َوأَش َباههَاَ ،و َيق َرأ ُ في الصُّبح ب ُ
س َ
الخالصة ،وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
ب ،عَن أَبيه ،عَن جَده رضي هللا عنه
أخرج أبو داود عن عَمرو بن شُعَي ٍ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى
يرةٌ إال قَد َ
يرةٌ َوال كَب َ
ورةٌ صَغ َ
قالَ :ما منَ ال ُمفَصل سُ َ
الناس في الصالة ال َمكت ُوبَة [ ضعفه األلباني ]
هللا عليه وسلم يَ ُؤ ُّم ب َها
َ
أخرج الترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ َر ُج ٌل منَ األ َنصَار َي ُؤ ُّم ُهم
ورةً يَق َرأ ُ بها لَ ُهم في الصالة مما يقَ َرأ َ به
في َمسجد قُبَا َء فَكَانَ كُل َما افتَت َ َح سُ َ
افتَت َ َح بقُل ه َُو هللا أ َ َح ٌد حَتى يَف ُر َ
ورةً أُخ َرى َمعَهَا فكَانَ
غ منهَا ثُم يَق َرأ ُ سُ َ
ورة ثُم
يَصنَ ُع ذَلكَ في كُل َركعَةٍ ،فَكَل َمهُ أَصحَابُهُ ،فَقَالُوا :إنكَ تَق َرأ ُ بهَذه ال ُّ
س َ
عهَا َوتَق َرأ َ
ال ت َ َرى أَنهَا ت ُجزئ ُكَ حَتى تَق َرأ َ أُخ َرى فَإما أَن تَق َرأ َ بهَا َوإما أَن ت َ َد َ
بأُخ َرى فقَالََ :ما أَنَا بتَاركهَا ،إن أَح َببت ُم أَن أَؤُمكُم بهَا فَ َعلتُ َوإن كَرهت ُم
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ت َ َركتُكُم َوكَانُوا يَ َرونَ أنه من أَفضَل ُهم فكَرهُوا أَن يَؤُم ُهم َ
غي ُرهُ ،فَلَما أَتَا ُه ُم
ي صلى هللا عليه وسلم أَخ َب ُرو ُه ال َخ َب َر ،فَقَالََ :يا فُالنَُ ،ما َيمنَ ُعكَ أن تفعل
النب ُّ
ما يَأ ُمرك به أَصحَابُكَ َو َما يَحملُكَ على لزوم هذه السورة كُل َركعَ ٍة ،قَالَ:
إني أُحبُّهَا قَالَ :حبك إياها أ َد َخلَكَ الجَنةَ [ قال الترمذي :حديث حسن غريب
صحيح  ،وأخرجه البخاري معلقا ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه أنه جاءه َر ُجلٌ ،فَقَالَ:
إني أَق َرأ ُ ال ُمفَص َل في َرك َع ٍة فَقَا َل َهذًّا َكهَذ الشعر َونَث ًرا َكنَثر الدقَل لَكن النبي
صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَق َرأ ُ الن َ
ورتَين في َركعَ ٍة َالرح َمنَ والنج َم
ظائ َر ال ُّ
س َ
في َركعَةٍَ ،واقت َ َربَت َوالحَاقةَ في َركعَةٍَ ،وال ُّ
ور َ ،والذاريَات في َركعَةٍَ ،وإذَا
ط َ
سائ ٌل َوالنازعَات في َرك َعةٍَ ،و َوي ٌل لل ُم َ
طففينَ
سأ َ َل َ
َوقَ َعت َونُونَ في َرك َعةٍَ ،و َ
س في َركعَةٍَ ،وال ُمدث َر َوال ُمزم َل في َركعَةٍَ ،و َهل أَتَى َوال أُقس ُم بيَوم
َو َ
عبَ َ
سالت في َرك َعةٍَ ،وال ُّد َخانَ وإذا
سا َءلُونَ َوال ُمر َ
الق َيا َمة في َرك َعةٍَ ،وعَم َيت َ َ
يف ابن َمسعُو ٍد
س كُو َرت في َركعَ ٍة و َهذَا تَأل ُ
الشم ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل :أن رجالً جاء إلى ابن مسعود فقال:
إني قرأت المفصل الليلةَ كلَه في ركعة فقال عبد هللاَ :هذا ً كَهذ الشعر ،فقال
سل َم يَق ُر ُن
َّللا َ
علَيه َو َ
عبد هللا:لقد عرفت النظائر التي كان رسول هللا صَلى ُ
بينهن  ،قال :فذكر عشرين سورة من المفصل :سورتين سورتين في كل
ركعة
أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه  :أن رسو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم قام حَتى أَصبَ َح بآيَةٍَ ،واآليَةُ {إن تُعَذب ُهم فَإن ُهم عبَادُكَ َوإن
تَغفر لَ ُهم فَإنكَ أَنتَ العَزي ُز الحَكي ُم} [ حسنه األلباني في صحيح النسائي ،
وصحيح ابن ماجه  ،وصححه في المشكاة ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن خزيمة عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه  :أَن
ض من
النبي صلى هللا عليه وسلم َخ َر َج لَيلَةً فَإذَا ه َُو بأَبي بَك ٍر يصَلي يخف ُ
صَوتهَ ،و َمر بعُ َم َر يُصَلي يرفع من صَوتَهُ فسأل أَبَا بَك ٍر ،فقَالَ :قَد أَس َمعتُ
َمن نَاجَيتُ يَا َرسُو َل هللا ،وسأل عمر فَقَا َل أُوقظُ ال َوسنَانَ َوأَط ُر ُد الشي َ
طانَ
س ُن في حَديثه فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :يا أ َ َبا َبك ٍر ،ارفَع من
َزا َد ال َح َ
صَوتكَ شَيئ ًاَ ،وقَا َل لعُ َم َر :اخفض من صَوتكَ شَيئ ًا [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
ُ
وفي رواية ألبي داود عن أبي هريرة  :وقد سمعت ُكَ يا بال ُل وأنتَ تقرأ من
بعض،
طيب يجمعه هللا بعضُه إلى
هذه السورة ومن هذه السورة قال :كال ٌم
ٍ
ٌ
قال صلى هللا عليه وسلم :كلكم قد أصاب
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أخرج مالك عن البَيَاضي رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
علَت أَص َوات ُ ُهم بالق َرا َءة ،فَقَالَ:
صلُّونَ َوقَد َ
وسلم َخ َر َج َ
علَى الناس َوهُم ُي َ
ي يُنَاجي َربهُ فَليَنظُر ب َما يُنَاجي َوال يَجهَر بَع ُ
ض
ضكُم َ
علَى بَع ٍ
إن ال ُمصَل َ
بالقُرآن [ صححه األلباني في الصحيحة ]
علَيه
َّللا َ
أخرج أحمد عَن ابن عمر والبياضي قَاال :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ي يُنَاجي َربهُ فَليَنظُر َما يُنَاجيه به َوال يَجهَر بَع ُ
علَى
ضكُم َ
َو َ
سل َم :إن ال ُمصَل َ
ض بالقُرآن [ صححه األلباني في المشكاة ]
َبع ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :كَانَت ق َرا َءةُ النبي
أخرج أبو داود عن ابن عَب ٍ
علَى قَدر َما يَس َمعُهُ َمن في ال ُحج َرة َوه َُو في البَيت [
صلى هللا عليه وسلم َ
قال األلباني :إسناده حسن صحيح]
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنها قال  :كَانَت ق َرا َءةُ النبي
ض َ
صلى هللا عليه وسلم بالليل َيرفَ ُع َ
طو ًرا [ حسنه األلباني ]
طو ًرا َو َيخف ُ
س ُم َرةَ بن جندب رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن َ
سكتَةً إذَا
سكتَةً إذَا كَب َر اإل َما ُم حَتى يَق َرأ َ َو َ
سكتَتَين في الصالة َ
قال َ :حفظتُ َ
َ
َ
فَ َر َ
علَيه عم َرا ُن
الركُوع ،قَالَ :فأنك ََر ذَلكَ َ
ور ٍة عن َد ُّ
غ من فَاتحَة الكتَاب َوسُ َ
س ُم َرةَ [ قال الترمذي :حديث
ب ُن ُحصَي ٍن فَ َكتَبُوا في ذَلكَ إلَى أُبَي ٍ فَصَد َ
ق َ
حسن  ،وضعفه األلباني]
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أَف َ
ض ُل الصالة طُو ُل القُنُوت
سعي ٍد رضي هللا عنه قال  :كُنا نَحز ُر قيَا َم َرسُول هللا
أخرج مسلم عن أبي َ
صلى هللا عليه وسلم في ال ُّ
ظهر َوالعَصر ،فَح ََزرنَا قيَا َمهُ في الركعَتَين
األ ُولَتَين منَ ال ُّ
ظهر قَد َر الم تَنزي ُل السجدَةَ ،وح ََزرنَا ق َيا َمهُ في اآلخ َرتَين قَد َر
النصف من ذَلكَ  ،وحرزنا قيامه في الركعتين األولتين من العصر على قدر
قيامه في اآلخرتين من الظهر ،وفي اآلخرتين من العصر على النصف من
ذلك
وفي رواية  :لَقَد كَانَت صَالةُ ال ُّ
ب إلَى البَقيع ،فَيَقضي
ب الذاه ُ
ظهر تُقَا ُم فَيَذ َه ُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم في الرك َعة األ ُولَى
حَا َجتَهُ ،ث ُم َيت َ َوضأ ثُم َيأتي َر ُ
مما يُ َ
طولُهَا
علَى أَنَس فَقَالَ :صَليت ُم ،قُلنَا:
أخرج النسائي عن َزيد بن أَسلَ َم قال َ :د َخلنَا َ
نَعَم قَالَ :يَا جَاريَةُ َهلُمي َوضُوئيَ ،ما صَليتُ َو َرا َء إ َم ٍام أَشبَهَ صَالةً ب َرسُول
هللا صلى هللا عليه وسلم من إ َمامكُم َهذَا يعني :عُ َم َر ب ُن عَبد العَزيز ،وكان
ف الق َيا َم َوالقُ ُعو َد [صححه األلباني]
الركو َ
ع َوال ُّ
س ُجودََ ،و ُي َخف ُ
عم ُر يت ُّم ُّ
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أخرج البخاري ومسلم عن البَ َراء بن عازب رضي هللا عنه قال  :كَانَ ُركُوعُ
سهُ
س ُجو ُد ُهَ ،و َبينَ السج َدتَينَ ،وإذَا َرفَ َع َرأ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َ ،و ُ
الركُوع َما َخال القيَا َم َوالقُعُودَ ،قَريبًا منَ الس َواء
منَ ُّ
وفي روايةَ :ر َمقتُ الصالةَ َم َع ُمحَم ٍد صلى هللا عليه وسلم  ،فَ َوجَدتُ قيَا َمهُ
سج َدتَهُ،
ستَهُ بَينَ السج َدتَين ،فَ َ
سج َدتَهُ ،فَجَل َ
فَ َرك َعتَهُ ،فَاعتدَالَهُ بَع َد ُركُوعه ،فَ َ
ستَهُ وجلسته َما بَينَ التسليم َواالنص َراف ،قَريبًا منَ الس َواء
فَجَل َ

باب :القنوت
س رضي هللا عنه قال َ :ب َع َ
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ُ
ث النب ُّ
سبعينَ َر ُجال لحَا َج ٍة  ،يُقَا ُل لَ ُه ُم القُرا ُء  ،فَعَ َرضَ لَ ُهم حَيان من
عليه وسلم َ
سُلَي ٍم رع ٌل َوذَك َوانُ ،عن َد بئ ٍر يُقَا ُل لَهَا :بئ ُر َمعُونَةَ ،فَقَا َل القَو ُمَ :وهللا َما
إياكُم أ َ َردنَا ،إن َما نَح ُن ُمجتَازُونَ في حَا َج ٍة النبي صلى هللا عليه وسلم
فَقَتَلُوهُم ،فَ َدعَا عليهم صلى هللا عليه وسلم شَه ًرا في صَالة الغَدَاةَ ،وذَلكَ
الركُوع أَو عن َد
َبد ُء القُنُوت َو َما كُنا نَقنُتُ  ،فسئل أَنَس عَن القُنُوت :أ َ َبع َد ُّ
اغ الق َرا َءة
اغ الق َرا َءة ،قَالَ :ال ،بَل عن َد فَ َر ٍ
فَ َر ٍ
سا عَن القُنُوت :بعد الركوع أو
وفي رواية :قال سليما ُن األحولَُ :
سأَلتُ أَنَ ً
سا يزعمون أن رسو َل هللا صلى هللا
الركُوع قُلتَ  :فإن نا ً
قبله ،قال :قَب َل ُّ
الركُوع ،فَقَالَ :إن َما قَنَتَ شَه ًرا يدعو على أناس قتلوا
عليه وسلم قنتَ بَع َد ُّ
سبعينَ َر ُجالَ ،وكَانَ َبينَ ُهم َو َبينَ
سا من أصحابه ُيقَا ُل لَ ُه ُم القُرا ُء ُز َها َء َ
أنا ً
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم عَه ٌد
أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عَباس رضي هللا عنهما قال  :قنت َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم شَه ًرا ُمتَتَابعًا في ال ُّ
ظهر َوالعَصر َوال َمغرب َوالعشَاء
سم َع هللا ل َمن حَم َدهُ منَ الركعَة
َوصَالة الصُّبح ،في ُدبُر كُل صَال ٍة ،إذَا قَالََ :
علَى رع ٍل َوذَك َوانَ َوعُصَيةََ ،و ُيؤَم ُن
سلَي ٍمَ ،
اآلخ َرةَ ،يدعُو َ
علَى أَحيَاءٍ من ُ
َمن َخلفَهُ [ قال الحاكم :صحيح على شرط البخاري ،ووافقه الذهبي،
وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن خفاف بن إي َماءٍ رضي هللا عنه قال َ :ر َك َع النب ُّ
سهُ فَقَالَ :غفَا ُر َ
سالَ َمهَا هللا،
غفَ َر هللا لَهَاَ ،وأَسلَ ُم َ
عليه وسلم ثُم َرفَ َع َرأ َ
سولَهُ ،اللهم ال َعن َبني لح َيانَ َ ،وال َعن رعال َوذَك َوانَ
َوعُصَيةُ َ
عصَت هللا َو َر ُ
ساجدًا ،فَ ُجعل لَعنَةُ ال َكفَ َرة من أَجل ذَلكَ
ثُم َوقَ َع َ
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س
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر نحوه ،وفى آخره  :فَأَن َز َل هللا عليه{ :لَي َ
لَكَ منَ األ َمر شَيء} إلى قوله {فَإن ُهم َ
ظال ُمون}
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :لَما َرفَ َع رسول
سهُ منَ الركعَة الثانية قَالَ :اللهم أَنج ال َولي َد بنَ
هللا صلى هللا عليه وسلم َرأ َ
اش بنَ أَبي َربي َعةََ ،وال ُمستَض َعفينَ ب َمكةَ،
ال َوليدَ ،و َ
سلَ َمةَ بنَ هش ٍَامَ ،وعَي َ
ف
علَى ُمض ََر ،اللهم اجعَلهَا َ
اللهم اشدُد َوطأَت َكَ َ
علَيهم سنينَ كَسني يُوسُ َ
،وفي رواية :أن ذلك في صَالة الفَجر ،وفي رواية :أنه في صَالة العشَاء
وفي رواية لمسلم :قَا َل أَبُو ه َُري َرةَ ثُم َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
عا َء بَعدُ ،فَقُلتُ  :أ ُ َرى َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قَد ت َ َركَ ال ُّدعَا َء
ت َ َركَ ال ُّد َ
لَ ُهم ،فَقيلََ :و َما ت َُراهُم قَد قَد ُموا.
أخرج الترمذي عن أبي َمالكٍ األ َشجَعي قال  :قُلتُ أل َبي يَا أَبَت إنكَ قَد صَليتَ
ف النبي صلى هللا عليه وسلم َ ،وأَبي َبك ٍرَ ،وعُ َم َرَ ،وعُث َمانَ َ ،وعَليَ ،ها
َخل َ
س سنينَ  ،أَكَانُوا يَقنُت ُونَ  ،قَالَ :أَي بُنَيُ ،محد ٌ
َث [ قال
هُنَا بالكُوفَة َخم َ
الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح]
سن رضي هللا عنه قال :
أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ال َح َ
ت أَقُولُ ُهن في الوتر :اللهم
عَل َمني َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم كَل َما ٍ
اهدني في َمن َهدَيتَ َ ،وعَافني في َمن عَافَيتَ َ ،وت َ َولني في َمن ت َ َوليتَ َ ،و َبارك لي
في َما أَع َ
علَيكَ َ ،وإنهُ ال
طيتَ َ ،وقني شَر َما قَضَيتَ  ،فإنكَ تَقضي َوال يُقضَى َ
اركتَ َربنَا َوتَعَالَيتَ [قال الترمذي :هذا حديث حسن]
يَذ ُّل َمن َوالَيتَ  ،تَبَ َ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عَلي رضي هللا عنه  :أَن رسو َل
هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَقُو ُل في آخر وتره :اللهم إني أَعُوذُ برضَاكَ
علَيكَ ،
س َخطكَ  ،وب ُم َعافَاتكَ من عُقُو َبتكَ َ ،وأَعُوذُ بكَ منكَ  ،ال أُحصي ثَنَا ًء َ
من َ
علَى نَفسكَ [ قال الترمذي :حسن غريب]
أَنتَ كَما أَثنَيتَ َ

باب :األفعال الممتنعة والجائزة في الصالة
أخرج أحمد وأبو يعلى عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل أَوصَاني خليلي
علَيه َوسلم بثَالث ونهاني عَن ثَالث نهاني عَن نقرة كنقرة الديك
صلى هللا َ
وإقعاء كإقعاء الكَلب والتفات كالتفات الثعلَب [ حسنه المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
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يب رضي هللا عنه قال  :سئل النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ُمعَيق ُ
اب حَي ُ
ث َيس ُج ُد ،قَالَ :إن كُنتَ فَاعال
هللا عليه وسلم عن من ُي َ
سوي الت ُّ َر َ
فَ َواح َدةً
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا قَا َم أ َ َح ُدكُم إلَى الصالة فَال
سح ال َحصَا فَإن الرح َمةَ ت َُواج ُههُ [ قال الترمذي  :حديث حسن ،وصححه
يَم َ
ابن حجر في بلوغ المرام]
علَيه
سأَلت النبي صلى هللا َ
أخرج ابن خزيمة عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
َوسلم عَن مسح ال َحصَى في الصالة فَقَا َل َواحدَة َوأل َن تمسك عَنهَا خير لَك
من مائ َة نَاقَة كلهَا سود الحدق [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن
يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام
مئة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها [ صححه المنذري  ،وضعفه
األلباني ]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عَن
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
عبد الرح َمن بن شبل َرضي هللا عَنهُ قَا َل نهى َر ُ
َوسلم عَن نقرة الغُ َراب وافتراش السبع َوأَن يوطن الرجل ال َمكَان في
ال َمسجد َك َما يوطن البَعير [ قال األلباني :حسن لغيره ]
أخرج أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم عَن أبي قَتَادَة َرضي هللا عَنهُ
سرقَة الذي يسرق من
قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم أَس َوأ الناس َ
َيف يسرق من الصالة قَا َل ال يتم ركوعها َوال
صالته  ،قَالُوا َيا َر ُ
سول هللا ك َ
س ُجود [ صححه الحاكم  ،وقال
الركُوع َوال ُّ
سجودها أَو قَا َل ال يُقيم صلبه في ُّ
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في معاجمه الثالثة عَن عبد هللا بن ُمغفل َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم أسرق الناس الذي يسرق صالته
قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َيف يسرق صالته قَا َل ال يتم ركوعها َوال سجودها
 ،قيل َيا َر ُ
سول هللا ك َ
وأبخل الناس من بخل بالسالم [ جوده المنذري  ،وقال األلباني :صحيح
لغيره ]
أخرج أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عَن عَلي بن شَيبَان َرضي
هللا عَنهُ قَا َل خرجنَا حَتى قدمنَا على َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَبَايَعنَاهُ
الركُوع
وصلينا َخلفه فلمح بمؤخر عينه رجال ال ُيقيم صالته َيعني صلبه في ُّ
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علَيه َوسلم صالته قَا َل يَا معشر ال ُمسلمين ال
فَلَما قضى النبي صلى هللا َ
س ُجود [ صححه األلباني في
َ
الركُوع َوال ُّ
صالة لمن ال ُيقيم صلبه في ُّ
الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عَن طلق بن عَلي ال َحنَفي َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم ال ينظر هللا إلَى صَالة عبد ال يُقيم
سول هللا صلى هللا َ
قَا َل قَا َل َر ُ
فيهَا صلبه بَين ركوعها وسجودها [ قال األلباني في الترغيب :حسن
صحيح ]
أخرج الطبراني في الكبير وأبو يعلى وابن خزيمة عَن أبي عبد هللا األ َشعَري
علَيه َوسلم رأى رجال ال يتم ُركُوعه
َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم لَو َماتَ
سول هللا صلى هللا َ
س ُجوده َوه َُو يُصَلي فَقَا َل َر ُ
وينقر في ُ
علَيه َوسلم  ،ثم قَا َل
َهذَا على حَاله َهذه َماتَ على غير ملة ُمحَمد صلى هللا َ
س ُجوده
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم مثل الذي ال يتم ُركُوعه وينقر في ُ
َر ُ
مثل الجائع يَأكُل التمرة والتمرتين ال ت ُغنيَان عَنهُ شَيئا [ حسنه المنذري ،
وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو القاسم األصبهاني في الترغيب عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم قَا َل إن الرجل ليُصَلي ستينَ سنة َو َما تقبل
عَن النبي صلى هللا َ
الركُوع [
س ُجود َويتم ال ُّ
الركُوع َوال يتم ال ُّ
س ُجود َوال يتم ُّ
لَهُ صَالة لَ َعله يتم ُّ
حسنه األلباني في الترغيب ]
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،رضي هللا عنه قَالَ :صَلى َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف فَقَالَ :يَا فُالنُ ،أَال ت ُحس ُن صَالت َكَ  ،أَال يَنظُ ُر
َ
علَيه َو َ
سل َم يَو ًما ث ُم انص ََر َ
ف يُصَلي ،فَإن َما يُصَلي لنَفسه ،إني َوهللا أل ُبص ُر من
ال ُمصَلي إذَا صَلى كَي َ
َو َرائي َك َما أُبص ُر من َبين َيدَي
علَيه َوسلم الظهر
وفي رواية البن خزيمة  :صلى بنَا َرسُول هللا صلى هللا َ
صفُوف فَقَا َل يَا فالن أَال تتقي هللا أَال
فَلَما سلم نَادَى رجال كَانَ في آخر ال ُّ
َيف
َيف تصلي إن أحدكُم إذا قَا َم يُصَلي إن َما يقوم يُنَاجي ربه فَلينظر ك َ
تنظر ك َ
ترونَ أَني ال أ َ َراكُم إني َوهللا ألرى من خلف َ
ظهري َك َما أرى
يناجيه إنكُم َ
من َبين َيدي [ حسنه األلباني في الترغيب ]
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم :يَا بُنَي إياكَ َوااللتفَاتَ في الصالة فَإن االلتفَاتَ في الصالة َهلَكَةٌ فَإن
َو َ
َ
كَانَ البد ففي الت َ
ط ُّوع ال في الفَريضة [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وفي
بعض النسخ :حسن غريب  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي وغيره
]
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أخرج البخاري ومسلم عن َزي ُد ب ُن أَرقَ َم رضي هللا عنه قال  :كُنا نَتَكَل ُم في
{وقُو ُموا
الصالة ُيكَل ُم الر ُج ُل صَاح َبهُ َوه َُو إلَى جَنبه في الصالة حَتى نَ َزلَت َ
سكُوت َونُهينَا عَن الكَالم
ّلِل قَانتينَ } فَأُمرنَا بال ُّ
علَى
سل ُم َ
أخرج البخاري ومسلم عن اب ُن مسعو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :كُنا نُ َ
علَينَا ،فَلَما َرجَعنَا من عند
النبي صلى هللا عليه وسلم في الصالة فَيَ ُر ُّد َ
علَيكَ في
سل ُم َ
علَيه فَلَم يَ ُرد َ
سلمنَا َ
علَينَا ،فَقُلنَا :يَا َرسُو َل هللا كُنا نُ َ
النجَاشي َ
علَينَا ،فقَالَ :إن في الصالة شُغال
الصالة فَت َ ُر ُّد َ
وفى رواية للبخاري ومسلم :فَقَدمتُ عليه صلى هللا عليه وسلم َوه َُو يُصَلي
علَي السال َم ،فَأ َ َخذَني َما قَ ُد َم َو َما ح َ
َدث فَلَما قَضَى
علَيه فَلَم يَ ُرد َ
سلمتُ َ
فَ َ
شا ُء َوإن مما أَحد َ
الصالةَ قَالَ :إن هللا يُحد ُ
َث أَن ال تَكَل ُموا
ث من أَمره َما يَ َ
علَي السال َم
في الصالة فَ َرد َ
أخرج مسلم عن ُم َعاو َيةُ ب ُن ال َحكَم رضي هللا عنه قالَ :بينَا أَنَا أُصَلي َم َع
ع َ
س َر ُج ٌل منَ القَوم ،فَقُلتُ  :يَر َح ُمكَ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ َ
ط َ
هللا فَ َر َماني القَو ُم بأَبصَارهم ،فَقُلتُ َ :وا ثُك َل أماه َما شَأنُكُم تَنظُ ُرونَ إلَي،
سكَتُّ فَلَما
فَ َجعَلُوا يَضربُونَ بأَيديهم َ
علَى أَف َخاذهم ،فَلَما َرأَيت ُ ُهم يُصَمت ُونَني َ
ي صلى هللا عليه وسلم فَبأَبي ه َُو َوأُمي َما َرأَيتُ ُمعَل ًما قَبلَهُ َوال
صَلى النب ُّ
شت َ َمني ،فقَالَ:
سنَ تَعلي ًما منهُ فَ َوهللا َما َكه ََرنيَ ،وال ض ََر َبنيَ ،وال َ
َبع َد ُه أَح َ
إن َهذه الصالةَ ال يَصلُ ُح فيهَا شَي ٌء من كَالم الناس إن َما ه َُو التسبي ُح
َوالتكبي ُر َوق َرا َءةُ القُرآن ،أَو َك َما قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم قُلتُ :
يَا َرسُو َل هللا إني حَد ُ
يث عَه ٍد بجَاهليةٍَ ،وقَد جَا َء هللا باإلسالمَ ،وإن منا رجَاال
يَأت ُونَ الكُهانَ قَالَ :فَال تَأتهم قَالََ :ومنا رجَا ٌل يَت َ َ
طي ُرونَ قَالَ :ذَاكَ شَي ٌء
صدن ُهم قَالََ :ومنا رجَا ٌل َي ُخ ُّ
ي
صدُورهم فَال َي ُ
َيجدُونَهُ في ُ
طونَ قَالَ :كَانَ نَب ٌّ
ق َخطهُ فَذَاكَ قَالََ :وكَانَت لي جَاريَةٌ تَرعَى َ
منَ األ َنبيَاء يَ ُخ ُّ
غنَ ًما
ط فَ َمن َوافَ َ
ب بشَا ٍة من
ئب قَد ذَ َه َ
لي قبَ َل أ ُ ُح ٍد َوالجَوانية ،فَاطلَعتُ ذَاتَ يَو ٍم فَإذَا الذ ُ
َ
صكَكتُهَا صَكةً فَأَتَيتُ
سفُونَ  ،لَكني َ
ف َك َما يَأ َ
غنَمناَ ،وأَنَا َر ُج ٌل من بَني آ َد َم آ َ
س ُ
علَي فقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَفَال
النبي صلى هللا عليه وسلم فَعَظ َم ذَلكَ َ
أُعتقُهَاقَالَ :ائتني بهَا فَأَتَيتُهُ بهَا ،فَقَا َل لَهَا :أَينَ هللا قَالَت :في الس َماء قَالَ:
َمن أَنَا ،قَالَت :أَنتَ َرسُو ُل هللا قَالَ :أَعتقهَا فَإنهَا ُمؤمنَةٌ
أخرج مسلم عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال  :قَا َم َرسُو ُل هللا صلى هللا
سمعنَاهُ يَقُولُ :أَعُوذُ باهلل منكَ  ،ثُم قَالَ :أَلعَنُكَ بلَعنَة هللا تعالى
عليه وسلم فَ َ
او ُل شَيئ ًا فَلَما فَ َر َ
س َ
غ منَ الصالة قُلنَا :يَا
ثَالث ًا َوبَ َ
ط يَ َدهُ على يده َكأَنهُ يَتَنَ َ
سمعنَاكَ تَقُو ُل في الصالة شَيئ ًا لَم نَس َمعكَ تَقُولُهُ قَب َل ذَلكَ
سو َل هللا ،قَد َ
َر ُ
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ب من نَ ٍار؛ ليَجعَلَهُ
سطتَ يَدَكَ قَالَ :إن َ
َو َرأَينَاكَ بَ َ
يس جَا َء بشهَا ٍ
عدُو هللا إبل َ
في َوجهي ،فَقُلتُ  :أَعُوذُ باهلل منكَ ثَال َ
ث َمراتٍ ،ثُم قُلتُ  :أَل َعنُكَ بلَعنَة هللا
التامة فَلَم يَستَأخر ثَال َ
ث َمراتٍ ،ثُم أ َ َردتُ أَخذَهُ َوهللا لَوال َدع َوةُ أَخينَا سُلَي َمانَ
ب به ولدَا ُن أَهل ال َمدينَة
أل َصبَ َح ُموثَقًا تلعَ ُ
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم عَن أبي ذَر َرضي
علَيه َوسلم ال َ
يزال هللا ُمقبال على العَبد
هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
في صالته َما لم يلتَفت فَإذا صرف َوجهه انصَرف عَنهُ [ صححه الحاكم ،
ضعفه األلباني في ضعيف النسائي ]
سأَلتُ النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالت َ :
سهُ الشي َ
طا ُن
س يَختَل ُ
هللا عليه وسلم عَن االلتفَات في الصالة ،قَالَ :ه َُو اختال ٌ
من صَالة العَبد
س رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن أَنَ ُ
َارهُم إلَى الس َماء في الصالة فَاشتَد قَولُهُ
وسلم َ :ما بَا ُل أَق َو ٍام يَرفَعُونَ أَبص َ
في ذَلكَ حَتى قال :لَيَنت َ ُهن عَن ذَلكَ أ َو لَت ُخ َ
طفَن أَبصَا ُرهُم
علَيه
أخرج مسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم قَا َل لينتهين أَقوام عَن رفعهم أَبصَارهم إلَى الس َماء عند ال ُّدعَاء في
الصالة أَو لتخطفن أَبصَارهم
علَيه
س ُم َرة َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
أخرج مسلم عَن جَابر بن َ
صارهم إلَى الس َماء في الصالة أَو ال
َوسلم قَا َل لينتهين أَقوام يرفعون أَب َ
ترجع إلَيهم
اس رضي هللا عنهما  :أَن َرسُو َل هللا
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم كَانَ َيل َحظُ في الصالة َيمينًا َوش َماالَ ،وال َيلوي عُنُقَهُ
ف َ
ظهره [ قال الترمذي :حديث غريب ،وصححه األلباني في صحيح
َخل َ
النسائي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :نهى النبي صلى
هللا عليه وسلم عَن ال َخصر في الصالة
أخرج البخاري عن عَائشَةُ رضي هللا عنها  :أنها كَانَت تَك َر ُه أَن َيج َع َل َي َد ُه
في َخاص َرته َوتَقُولُ :إن اليَ ُهو َد تَفعَلُهُ
يح ال َحنَفي قال  :صَليتُ إلَى جَنب
أخرج أبو داود والنسائي عن زيَا ُد ب ُن صَب ٍ
ب في
ابن عُ َم َر فَ َوضَعت ُيَدَي َ
علَى َخاص َرتَي فَلَما صَلى ،قَالََ :هذَا الصل ُ
الصالةَ ،وكَانَ النبي صلى هللا عليه وسلم يَنهَى عَنهُ [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
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سأَلتُ نَافعًا عَن الر ُجل يُصَلي َوه َُو
أخرج أبو داود عن إس َماعي ُل ب ُن أ ُ َميةََ :
علَيهم
شبكٌ َيدَيه فقَالَ :سمعت ابن عُ َم َر يقول :تلكَ صَالةُ ال َمغضُوب َ
ُم َ
[صححه األلباني في إرواء الغليل ]
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يم [صححه األلباني في صحيح أبي
ار في صَال ٍة َوال تَسل ٍ
عليه وسلم  :ال غ َر َ
داود ]
سو ُل
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال َ :خ َر َج َر ُ
علَيه َوه َُو
سل ُموا َ
هللا صلى هللا عليه وسلم إلَى مسجد قُبَا َء فَجَا َءتهُ األ َنصَا ُر فَ َ
علَيهم حينَ كَانُوا
ف َرأَيته صلى هللا عليه وسلم يَ ُر ُّد َ
يُصَلي ،فَقُلتُ لبال ٍل :كَي َ
س َ
ط كَفهَُ ،و َج َع َل بَطنَهُ إلى أَسفَ َل
سل ُمونَ َ
علَيه َوه َُو يُصَلي ،قَالََ :ه َكذَاَ ،وبَ َ
يُ َ
و َ
ق [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
ظه َرهُ إلَى فَو ٍ
أخرج أبو داود والترمذي عن عَائشةُ رضي هللا عنها قَالَت :جئت يو ًما من
علَيه
اب َ
ورسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يُصَلي في البيتَ ،والبَ ُ
خارج َ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ق فاستفتحتُ فتقدم وفت َح لي ،ثم َر َج َع القهقرى إلى ُمصَالهُ فأتم صالته
ُمغلَ ٌ
[ قال الترمذي :هذا حديث غريب ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
اب َو َرسُو ُل هللا يُصَلي ت َ َ
اب
ط ُّوعًاَ ،والبَ ُ
وفي رواية للنسائي :استَفتَحتُ البَ َ
علَى القبلَة [حسنه األلباني ]
َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
ب [ قال
هللا صلى هللا عليه وسلم :اقتلوا األَس َودَين في الصالة ال َحيةَ والعَق َر َ
الترمذي  :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى
ي الر ُج ُل فَا ُه [حسنه
هللا عليه وسلم نَهَى عَن السدل في الصالةَ ،وأَن ُيغَط َ
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البزار والطبراني في األوسط عن بريدةُ رضي هللا عنه قال :قال
ٌ
ثالث منَ الجفاء أن يَبو َل الر ُجل قائ ًما أو
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
س َح جَبهتهُ قب َل أن يفُرغ من صالته أو ينفُخ فى سُ ُجوده [ ضعفه األلباني
يم َ
في ضعيف الجامع ]
ق ب ُن قَي ٍس :كُنا باأل َه َواز نُقَات ُل ال َح ُروريةَ ،فَبَينَا
أخرج البخاري عن األ َز َر ُ
علَى ُج ُرف نَه ٍَر إذَ جاء َر ُج ٌل فقام يُصَلي ،فإذَا لجَا ُم دَابته بيَده فَ َجعَلَت
أَنَا َ
ي فَ َجعَ َل
الدابةُ تُنَازعُهُ َو َجعَ َل يَتبَعُهَا ،قَالَ :أبو شُعبَة ه َُو أَبُو بَر َزةَ األ َسلَم ُّ
ف الشي ُخ قَالَ:
َر ُج ٌل منَ ال َخ َوارج يَقُولُ :اللهم افعَل ب َهذَا الشيخ ،فَلَما انص ََر َ
سمعتُ قَولَكُمَ ،وإني َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ست
غ َزوتُ َم َع َر ُ
إني َ
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َ
يره َوإني إن كُنتُ أرجع َم َع دَابتي
غ َز َوا ٍ
ت أَو َ
ي َوشَهدتُ بتَيس َ
سب َع أو ث َ َمان َ
علَي
ق َ
َب إلَي من أَن أ َ َد َ
عهَا تَرج ُع إلَى َمألَفهَا فَ َيشُ ُّ
أَح ُّ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالت  :كَانَ النب ُّ
هللا عليه وسلم يُصَلي منَ الليلَ ،وأَنَا ُمعتَرضَةٌ بَينَهُ َوبَينَ القبلَة كَاعت َراض
ال َجنَ َ
ازة
وفي رواية  :فَإذَا أ َ َرا َد أَن يُوت َر أَيقَ َ
ظني
وفي رواية لمسلم  :قالتَ :ما َيق َ
ط ُع الصالةَ ،قَا َل عروةُ :فَقُلنَا ال َمرأَةُ
سوءٍ لَقَد َرأَيت ُني بَينَ يَدَي َرسُول هللا صلى
َوالح َما ُر فَقَالَت :إن ال َمرأ َةَ لَدَابةُ َ
هللا عليه وسلم ُمعتَرضَةً كَاعت َراض ال َجنَ َ
ازة َوه َُو يُصَلى
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أنه :ذُك َر عن َد َها َما يَق َ
ب،
ط ُع الصالةَ ،فذكر الكَل ُ
َوالح َما ُرَ ،وال َمرأَةُ فَقَالَت :لقد شَبهت ُ ُمونَا بال ُح ُمر َوالكالبَ ،وهللا لَقَد َرأَيتُ
علَى السرير َبينَهُ َو َبينَ القبلَة
النبي صلى هللا عليه وسلم ُيصَليَ ،وإني َ
ُمض َ
س فَأُوذيه صلى هللا عليه وسلم
ي الحَاجَةُ فَأَك َرهُ أَن أَجل َ
طجعَةً ،فَتَبدُو ل َ
س ُّل من قبل رجلَيه
 ،فَأَن َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :كُنتُ أَنَا ُم بَينَ يَدَي َرسُول هللا صلى هللا عليه
س َج َد َ
غ َم َزني فَقَبَضتُ رجلَي ،وإذَا قَا َم
ي في قبلَته ،فَإذَا َ
وسلم َورجال َ
س في َها َمصَابي ُح
َب َ
سطت ُ ُه َماَ ،وال ُب ُيوتُ َيو َمئ ٍذ لَي َ
أخرج مسلم عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إذَا قَا َم أ َ َح ُدكُم يُصَلي فَإنهُ يَست ُ ُرهُ إذَا كَانَ بَينَ يَدَيه مث ُل آخ َرة الرحل،
فَإذَا لَم يَكُن بَينَ يَدَيه مث ُل آخ َرة الرحل ،فَإنهُ يَق َ
ب
ط ُع صَالتَهُ الح َما ُر َوالكَل ُ
األ َس َو ُد والمرأةُ قُلتُ  :يَا أَبَا ذَ ٍرَ ،ما بَا ُل الكَلب األَس َود منَ الكَلب األَح َمر منَ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َك َما
سأَلتُ َر ُ
الكَلب األ َصفَر ،قَالََ :يا ابنَ أَخيَ ،
ب األ َس َو ُد شَي َ
طا ٌن
َ
سأَلتَني ،فَقَالَ :ال َكل ُ
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه  :قَالَ :ال
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
َ
طعت ُم فإن َما ه َُو شَي َ
ط ُع الصالةَ شَي ٌءَ ،واد َرؤوا َما است َ َ
يَق َ
طا ٌن
سعي ٍد في يَوم ُج ُمعَ ٍة
ح السما ُن قال َ :رأَيتُ أَبَا َ
أخرج البخاري عن أبي صَال ٍ
َاب من َبني أَبي ُم َعيطٍ أَن َيجت َ َ
از َبينَ َيدَيه،
ُيصَلي إلَى شَيءٍ َيست ُ ُر ُه ،فَأ َ َرا َد ش ٌّ
سعي ٍد في صَدره ،فَنَ َ
سا ً
غا إال بَينَ يَدَيه ،فَعَا َد
ب فَلَم يَجد َم َ
فَ َدفَ َع أَبُو َ
ظ َر الشا ُّ
ليَجت َ َ
علَى
سعيدٍ ،ثُم َد َخ َل َ
سعي ٍد أَشَد منَ األ ُولَى ،فَنَا َل من أَبي َ
از ،فَ َدفَعَهُ أَبُو َ
علَى َمر َوانَ ،
سعي ٍد َخلفَهُ َ
َمر َوانَ فَ َ
سعيدٍَ ،و َد َخ َل أَبُو َ
ي من أَبي َ
شكَا إلَيه َما لَق َ
سمعتُ رسو َل هللا صلى هللا عليه
سعي ٍد ،قَالََ :
فَقَالََ :ما لَكَ َوالبن أ َخيكَ يَا أَبَا َ
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وسلم يَقُولُ :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم إلَى شَيءٍ يَست ُ ُرهُ منَ الناس فَأ َ َرا َد أ َ َح ٌد أَن
از َبينَ َيدَيه ،فَل َيدفَعهُ ،فَإن أ َ َبى فَل ُيقَاتلهُ ،فَإن َما ه َُو شَي َ
َيجت َ َ
طان
وفي رواية للنسائي  :أَنهُ كَانَ يُصَلي فأراد اب ٌن ل َمر َوانَ أن يَ ُمر بَينَ يَدَيه،
فَد ََرأَهُ فَلَم يَرجع ،فَض ََربَهُ ،فَ َخ َر َج الغُال ُم يَبكي حَتى أَتَى َمر َوانَ وأَخبَ َرهُ ،فَقَا َل
سعيدٍ :ل َم ض ََربتَ ابنَ أَخيكَ  ،قَالََ :ما ض ََربتُهُ ،إن َما ض ََربتُ
َمر َوا ُن أل َبي َ
الشي َ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ ،بنحوه
طانَ َ ،
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ال ُجهَيم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَيه ،لَكَانَ أَن
ار بَينَ يَدَي ال ُمصَلي َماذَا َ
صلى هللا عليه وسلم  :لَو يَعلَ ُم ال َم ُّ
ف أَربَعينَ َخي ًرا لَهُ من أَن يَ ُمر بَينَ يَدَيه قَا َل الراوي :ال أَدري قال أَربَعينَ
يَق َ
سنَةً
يَو ًما أَو أربعين شَه ًرا أَو أربعين َ
اس رضي هللا عنهما قال  :جئتُ أ َنَا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
وغُال ٌم من َبني عَبد ال ُمطلب َ
علَى ح َم ٍارَ ،و َر ُ
ار أ َ َما َم الصف فَ َما بَاالهُ
يُصَلي ،فَنَ َز َل َونَ َزلتُ  ،فت َ َركنَا الح َم َ
وفي رواية ألبي داود :وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب ،فدخلتا بين
الصف ،فما بالى ذلك [ صححه األلباني ]
ي
وفي رواية ألبي داود  :أَنه صلى هللا عليه وسلم كَانَ يُصَلي فَذَ َه َ
ب جَد ٌ
َي ُم ُّر َبينَ َيدَيه ،فَ َج َع َل َيتقيه [صححه األلباني ]
وفي رواية ألبي داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص :فَجَا َءت بَه َمةٌ ت َ ُم ُّر
ق بَطنَهُ بالجدَارَ ،و َمرت من َو َرائه
ص َ
بَينَ يَدَيه ،فَ َما َزا َل يُدَارئُهَا حَتى ألَ َ
[قال األلباني في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن َ
طلحَةَ ب ُن عبيد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إذَا َو َ
ض َع أ َ َح ُدكُم َبينَ َيدَيه مث َل ُمؤخ َرة الرحل فَل ُيصَلَ ،وال
يُبَال َمن َمر َو َرا َء ذَلك
سب َرةُ ب ُن
أخرج أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة والطبراني في الكبير عن َ
معبد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يسُتر الر ُجل
سه ٍم [ صححه الحاكم
في صالته السه ُمَ ،وإذَا صَلى أ َ َح ُدكُم فَليَستَتر ب َ
ووافقه الذهبي ،وحسنه محققوا مسند أحمد  ،وضعفه األلباني في ضعيف
الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن اب ُن عُ َم َر رضي هللا عنهما أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم إذَا َخ َر َج يَو َم العيد أ َ َم َر بالحَربَة فَت ُو َ
ض ُع بَينَ يَدَيه ،فَيُصَلي إلَيهَا
اس َو َرا َءهَُ ،وكَانَ يَفعَ ُل ذَلكَ في السفَر ،فَمن ثَم ات َخذَ َها األ ُ َم َرا ُء
َوالن ُ
ض َراحلَتَهُ فَ ُيصَلي إلَيهَا
وفي رواية  :أنه صلى هللا عليه وسلم كَانَ ُي َعر ُ
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سه ُل ب ُن أَبي حَث َمةَ قال :قال رسول
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن َ
ست َر ٍة فَل َيد ُن منهَا ،ال َيق َ
طع
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم إلَى ُ
الشي َ
علَيه صَالتَهُ[ قال الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين  ،ووافقه
طا ُن َ
الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج ابن ماجه وابن خزيمة عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن
علَيه َوسلم قَا َل إذا كَانَ أحدكُم يُصَلي فَال يدع أحدا يمر
َرسُول هللا صلى هللا َ
َبين َيدَيه فَإن أَبى فليقاتله فَإن َم َعه القرين [ صححه المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا
سول هللا صلى
ب بنت َر ُ
عليه وسلم كَانَ يُصَلي َوه َُو حَام ٌل أ ُ َما َمةَ بنتَ َزينَ َ
س َج َد َو َ
ضعَهَاَ ،وإذَا قَا َم َح َملَهَا
هللا عليه وسلم َ ،وأل َبي العَاص :فَإذَا َ
اس َوأ ُ َما َمةُ بنتُ أَبي ال َعاص
وفي روايةَ :رأَيته صلى هللا عليه وسلم َي ُؤ ُّم الن َ
علَى عَاتقه ،فَإذَا َر َك َع َو َ
س ُجود أَعَا َد َها
َ
ضعَهَاَ ،وإذَا َرفَ َع منَ ال ُّ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
ب عَنهُ
س أ َ َح ُدكُم َوه َُو يُصَلي فَليَرقُد حَتى يَذ َه َ
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا نَعَ َ
ب
س ال يَدري لَعَلهُ يذهب يَستَغف ُر فَيَسُ ُّ
النو ُم ،فَإن أ َ َح َدكُم إذَا صَلى َوه َُو نَاع ٌ
سهُ
نَف َ
اس رضي هللا عنهما  :أنهُ َرأَى عَب َد هللا بنَ الحَارث
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
ف قال البن
يُصَلي َو َرأسُهُ َمعقُوصٌ من َو َرائه ،فَ َجعَ َل يَ ُحلُّهُ ،فَلَما انص ََر َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
لرأسي ،فَقَالَ :إني َ
عَب ٍ
اسَ :ما لَكَ َو َ
ُوف
يَقُولُ :إن َما َمث َ ُل َهذَا َمث َ ُل الذي يُصَلي َوه َُو َمكت ٌ
سعيد ال َمق ُبري :أن أ َ َبا َراف ٍع
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي َ
سن بن عَليٍَ ،وه َُو يُصَلي قَائ ًما،
َمولَى النبي صلى هللا عليه وسلم َمر ب َح َ
س ٌن إلَيه ُمغ َ
ضبًا ،فَقَا َل أ َبُو
َوقَد عقص ضَف َرهُ في قَفَاهُ ،فَحَلهَا ،فَالتَفَتَ َح َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
َراف ٍع :أَقبل َ
علَى صَالتكَ َوال تَغضَب ،فَإني َ
طان يَعنيَ :مقعَ َد الشي َ
وسلم يَقُولُ :ذَلكَ كف ُل الشي َ
طان يَعنيَ :مغ َر َز ضَفره [
قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال ابن حجر في الفتح  :إسناده جيد ،وحسنه
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عَب ُد هللا ب ُن األَرقَ َم وكَانَ يَ ُؤ ُّم أَصحَابَهُ
سمعتُ َرسُو َل هللا
ب لحَاجَته ثُم َر َج َع فَقَالَ :إني َ
فَ َحض ََرت الصالةُ يَو ًما ،فَذَ َه َ
صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :إذَا أراد أ َ َح ُدكُ ُم الغَائ َ
ط فَليَبدَأ به قَب َل الصالة [
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قال الترمذي :حسن صحيح ،وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين،
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني ]
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالتَ :
صالةَ بحَض َرة الطعَامَ ،وال ه َُو يُدَافعُهُ األ َخبَثَان
عليه وسلم يَقُولُ :ال َ

باب :الصالة بعد الوضوء
أخرج البخاري عن عثمان َرضي هللا عَن ُه أَنه ت َ َوضأ فَأحسن الوضُوء ثم
قَا َل من ت َ َوضأ مثل وضوئي َهذَا ثم أَتَى ال َمسجد فَ َر َك َع َركعَتَين ثم جلس غفر
علَيه َوسلم ال تغتروا
سول هللا صلى هللا َ
لَهُ َما تقدم من ذَنبه قَا َل َوقَا َل َر ُ
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
َّللا عَنهُ :أَن النبي صَلى ُ
ي ُ
ع َم ٍل عَملتَهُ
صالَة الفَجر يَا بالَ ُل حَدثني بأَرجَى َ
َ
سل َم قَا َل لبالَ ٍل :عن َد َ
علَيه َو َ
َ
َ
ع َمال
سمعتُ دَف نَعلَيكَ بَينَ يَدَي في ال َجنة قالََ :ما عَملتُ َ
في اإلسالَم ،فإني َ
طهر َ
أَرجَى عندي :أَني لَم أَت َ َ
َار ،إال صَليتُ بذَلكَ
ورا ،في َ
ساعَة لَي ٍل أَو نَه ٍ
ط ُه ً
ال ُّ
ي
ط ُهور َما كُت َ
ب لي أَن أُصَل َ
أخرج أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة عَن عبد هللا بن بُ َريدَة عَن أَبيه
علَيه َوسلم يَو ًما فَ َدعَا بالال
َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل أصبح َرسُول هللا صلى هللا َ
فَقَا َل يَا بالل ب َم سبقتني إلَى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فَسمعت
خشخشتك أ َ َمامي فَقَا َل بالل يَا َرسُول هللا َما أَذنت قط إال صليت َركعَتَين َوال
علَيه َوسلم
سول هللا صلى هللا َ
أصابني حدث قط إال ت َ َوضأت عنده فَقَا َل َر ُ
ل َهذَا [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني
في الترغيب]

باب :الصالة مناجاة
أخرج ابن خزيمة عَن عَلي َرضي هللا عَن ُه قَا َل َما كَانَ فينَا فَارس يَوم بدر
علَيه َوسلم
غير المقدَاد َولَقَد َرأَيتنَا َو َما فينَا إال نَائم إال َرسُول هللا صلى هللا َ
شج ََرة يُصَلي ويبكي حَتى أصبح [ صححه األلباني في الترغيب ]
تَحت َ
أخرج مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ما من
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه
ووجهه إال وجبت له الجنة
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أخرج مسلم عن عمرو بن عبسة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ما منكم رجل يقرب َوضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر
إال خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره هللا
إال خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى
المرفقين إال خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إال خرت
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إال
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام وصلى فحمد هللا تعالى
وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه هلل تعالى إال انصرف من
خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه
أخرج الترمذي عن الحارث األشعري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال إن هللا أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وذكر منها  :أن هللا أمركم بالصالة فإذا
صليتم فال تلتفتوا فإن هللا ينصب وجهه لوجه عبده في صالته ما لم يلتفت
[ قال الترمذي حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه عن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم
في صالته فيعلم ما يقول إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال أول شيء يرفع من هذه األمة الخشوع حتى ال ترى فيها خاشعا
[ حسنه المنذري  ،وقال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس
فقال إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه فإن هللا قبل وجهه إذا صلى
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصالة فال يبصق أمامه فإنما يناجي هللا ما دام
في مصاله وال عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت
قدمه فيدفنها
أخرج أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال :قال رج ٌل من خزاعة :ليتني
صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه ،فقال :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول :أقم الصالة يا بالل ،أرحنا بها [صححه األلباني في
المشكاة ]
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وفي رواية عن بعض األنصار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه :قم يا بال ُل فأرحنا بالصالة [صححه األلباني في صحيح أبي داود]

باب :انتظار الصالة
أخرج أحمد والطبراني في األوسط عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ :منتَظ ُر الصالة بَعدَّ الصالة َكفَار ٍس اشتَد
علَى كَشحهَ ،وه َُو في الربَاط األ َكبَر[ قال المنذري:
سبيل هللا َ
به فَ َرسُهُ في َ
إسناد أحمد صالح  ،وحسنه األلباني في صحيح الترغيب ]
سو َل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال َر ُ
علَى أَحَدكُم َما دَا َم في ُمصَالهَُ ،ما لَم
سل َم  :ال َمالَئكَةُ تُصَلي َ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
صالَ ٍة َما دَا َمت
يُحدث :الل ُهم اغفر لَهُ ،الل ُهم ارحَمهُ ،الَ يَ َزا ُل أ َ َح ُدكُم في َ
ب إلَى أَهله إال الصالَةُ
الصالَةُ تَحبسُهُ ،الَ يَمنَعُهُ أَن يَنقَل َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه أنه سئلَ :هل ات َخذَ َرسُو ُل
صالَةَ العشَاء إلَى شَطر
هللا َ
سل َم َخات َ ًما ،فَقَالَ :نَ َعم أَخ َر لَيلَةً َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
اس َو َرقَدُوا َولَم
الليل ،ثُم أَقبَ َل َ
علَينَا ب َوجهه بَع َد َما صَلى ،فَقَالَ :صَلى الن ُ
صالَ ٍة ُمنذُ انت َ َ
ظرت ُ ُمو َها قَالَ :فَ َكأَني أَنظُ ُر إلَى َوبيص َخاتَمه
ت َ َزالُوا في َ

باب :صالة النافلة في البيت
أخرج أحمد وابن ماجه وابن خزيمة عَن عبد هللا بن سعد األنصاري َرضي
علَيه َوسلم أَي َما أفضل الصالة في
سأَلت َرسُول هللا صلى هللا َ
هللا عَنهُ قَا َل َ
بَيتي أَو الصالة في ال َمسجد قَا َل أَال ترى إلَى بَيتي َما أقربه من ال َمسجد
فَأل َن أُصَلي في بَيتي أحب إلَي من أ َن أُصَلي في ال َمسجد إال أَن تكون صَالة
َمكت ُو َبة [ صححه األلباني في الترغيب ]
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما عَن النبي صَلى ُ
ورا
َ
علَيه َو َ
سل َم ،قَالَ :اجعَلُوا من صَالتكُم في بُيُوتكُمَ ،وال تَتخذُو َها قُبُ ً
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم :إذَا قَضَى أ َ َح ُدكُ ُم الصالةَ في َمسجده ،فَليَجعَل لبَيته نَصيبًا من صَالته،
َو َ
هللا جَاع ٌل في َبيته من صَالته َخي ًرا
فَإن َ
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أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير عن زيد بن خالد الجهني رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :صلُّوا في بيوتكم ،وال
قبورا [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
تتخذوها
ً
ت رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج أبو داود والترمذي عن زيد بن ثاب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم :صالةُ المرء في بيته أفضل من صالته في
مسجدي هذا ،إال المكتوبة [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ورا
صلى هللا عليه وسلم  :اجعَلُوا في بُيُوتكُم من صَالتكُم َوال تَتخذُو َها قُبُ ً

باب :صالة المرأة في بيتها
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر قَا َل كَانَت ام َرأَةٌ لعُ َم َر تَش َه ُد صَالةَ الصُّبح
َوالعشَاء في ال َج َماعَة في ال َمسجد فَقي َل لَهَا ل َم تَخ ُرجينَ َوقَد تَعلَمينَ أَن عُ َم َر
يَك َرهُ ذَلكَ َويَغَا ُر قَالَت َو َما يَمنَعُهُ أَن يَنهَاني قَا َل يَمنَعُهُ قَو ُل َرسُول َّللا صَلى
ساج َد َّللا
َّللا َ
سل َم ال تَمنَ ُعوا إ َما َء َّللا َم َ
علَيه َو َ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابنَ عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعها
سبهُ مثلَهُ
فَقَالَ :بالل ابنه َوهللا لَنَمنَعُ ُهن فَأَقبَ َل َ
سمعتُهُ َ
سبًّا َما َ
سبهُ َ
علَيه فَ َ
قَ ُّ
طَ ،وقَالَ :أُخب ُركَ عَن َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوتَقُو ُل لَنَمنَعُ ُهن
ساج َد هللا
،وفي رواية  :ال تَمنَ ُعوا إ َما َء هللا َم َ
أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن
ساج َد َّللا َولَكن
َرسُو َل َّللا صَلى َّللاُ َ
سل َم قَا َل ال تَمنَعُوا إ َما َء َّللا َم َ
علَيه َو َ
ليَخ ُرجنَ َوهُن تَفالتٌ [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
َّللا
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَا َل قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ساجد بالليل فَقَا َل اب ٌن ل َعبد
َ
سا َء من ال ُخ ُروج إلَى ال َم َ
سل َم ال تَمنَ ُعوا الن َ
علَيه َو َ
َّللا بن عُ َم َر ال نَ َدعُ ُهن يَخ ُرجنَ فَيَتخذنَهُ َد َ
غال قَا َل فَ َزج َرهُ اب ُن عُ َم َر َوقَا َل
سل َم َوتَقُو ُل ال نَ َدعُ ُهن
أَقُو ُل قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى َّللاُ َ
علَيه َو َ
أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :صَالةُ ال َمرأَة في بَيتهَا أَف َ
ض ُل من
صَالتهَا في ُحج َرتهَا َوصَالتُهَا في َمخدَعهَا أَف َ
ض ُل من صَالتهَا في َبيتهَا [
قال الحاكم  :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
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أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن أُم ُح َمي ٍد رضي هللا عنها قَالَت :يَا
ب الصالةَ َم َعكَ قَالَ :قَد عَلمتُ أَنك ت ُحبينَ الصالةَ َمعي
َر ُ
سو َل هللا إني أ ُح ُّ
َوصَالت ُك في بَيتك َخي ٌر من صَالتك في ُحج َرتكَ ،وصَالت ُك في ُحج َرتك َخي ٌر
من صَالتك في دَاركَ ،وصَالت ُك في دَارك َخي ٌر من صَالتك في َمسجد قَومك،
َوصَالت ُك في َمسجد قَومك َخي ٌر من صَالتك في َمسجدي [ حسنه ابن حجر
في الفتح  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
سول
أخرج الطبراني في األوسط عن أم سلمة َرضي هللا عَنهَا قَالَت قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم صَالة ال َمرأَة في بَيتهَا خير من صالتهَا في ُحج َرتهَا
هللا صلى هللا َ
وصالتها في ُحج َرتهَا خير من صالتهَا في دارها وصالتها في دارها خير
من صالتهَا في َمسجد قَومهَا [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
سول هللا
أخرج الطبراني في األوسط عن ابن عمر َرضي هللا عَنهما عَن َر ُ
َورة َوإنهَا إذا خرجت من بَيتهَا استشرفها
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل ال َمرأَة ع َ
الشي َ
طان َوإنهَا ال تكون أقرب إلَى هللا منهَا في قَعر بَيتهَا [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج ابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
َورة فَإذا خرجت استشرفها الشي َ
طان
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل ال َمرأَة ع َ
َوأقرب َما تكون من َوجه َربهَا َوهي في قَعر بَيتهَا [ صححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير وابن خزيمة عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:
ما صلت امر أة من صالة أحب إلى هللا من أشد مكان في بيتها ظلمة [ قال
األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لو رأى َرسو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم َما أَحد َ
سا ُء
سا ُء لَ َمنَعَ ُهن المسجد َك َما ُمنعَنه ن َ
َث الن َ
بَني اس َرائيلَ ،قيل لعَم َرةَ :أ َ َو ُمنعنَ قَالَت :نَعَم
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى
ساء قَا َل نَاف ٌع :فَلَم َيد ُخل منهُ اب ُن
اب للن َ
هللا عليه وسلم  :لَو ت َ َركنَا َهذَا ال َب َ
عُ َم َر حَتى َماتَ [ قال األلبان ي في صحيح أبي داود :إسناده صحيح على
شرط الشيخين]
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باب :الصالة في الحرمين وقباء
أخرج مسلم عن أبن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد
الحرام
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :صَالةٌ في َمسجدي َهذَا أفضل من أَلف صَال ٍة في َما
س َوا ُه من المساجد ،إال ال َمسج َد الح ََرا َم  ،وفي رواية لمسلم  :فَإني آخ ُر
ساجد
األَنبيَاء ،وإن َمسجدي آخ ُر ال َم َ
أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة في مسجدي هذا أفضل من
ألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام وصالة في المسجد
الحرام أفضل من مائة صالة في هذا وزاد ابن حبان :يعني في مسجد
المدينة وأخرجه البزار ولفظه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صالة
في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد
الحرام فإنه يزيد عليه مائة صالة [ صححه األلباني في الترغيب وفي الثمر
المستطاب ]
أخرج أحمد والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف رضي هللا عنه قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى
فيه صالة كان له كأجر عمرة [ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي  ،وصححه
األلباني في الثمر المستطاب ]
سيد بن ظُهَي ٍر
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أ ُ َ
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الصالةُ في َمسجد
قُبَاءٍ َكعُم َر ٍة [صححه األلباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
ساجدََ ،مسجدي َهذَا،
صلى هللا عليه وسلم  :ال ت ُ َ
ش ُّد الرحَا ُل إال لثَالثَة َم َ
و َمسجد الح ََرام ،وال َمسجد األَقصَى
أخرج أحمد والطبراني عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ومسجدي
ي
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قُلتُ َ :يا َر ُ
أخرج مسلم عن أبي َ
سو َل هللا ،أ َ ُّ
ب به
س َ
علَى التق َوى ،فَأ َ َخذَ َكفًّا من حَصبَا َء ،فَض ََر َ
ال َمسجدَين الذي أُس َ
األَرضَ  ،ثُم قَالَ :ه َُو َمسج ُدكُم َهذَا ل َمسجد ال َمدينَة
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ارى َر ُجالن في ال َمسجد الذي
وفي رواية للترمذي والنسائي  :أنه :ت َ َم َ
علَى التق َوى ،فَقَا َل َر ُجلٌَ :مسج ُد قُ َبا َءَ ،وقَا َل اآل َخ ُرَ :مسجده صلى هللا
س َ
أُس َ
عليه وسلم ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ه َُو َمسجدي َهذَا [ قال الترمذي:
حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :ما بَينَ بَيتي َومنبَري َروضَةٌ من ريَاض الجَنة،
علَى حَوضي
َومن َبري َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :كَانَ النبي صلى
هللا عليه وسلم يَ ُزو ُر قُبَا ًء أو يأتي قباء ،وفي رواية للبخاري ومسلم :كل
سبت ،أو يأتي قباء كل سبت َراك ًبا َو َماش ًيا ،فيصلي فيه ركعتين

باب :فضل صالة الجماعة
أخرج البزار والطبراني وابن خزيمة عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل
كُنا إذا فَقدنَا الرجل في الفجر َوالعشَاء أسأنا به الظن [ صححه األلباني في
الترغيب ]
َ
أخرج مالك عَن أبي بكر بن سُلَي َمان بن أبي حث َمة أن عمر بن الخطاب
َرضي هللا عَنهُ فقد سُلَي َمان بن أبي حث َمة في صَالة الصُّبح َوإن عمر َ
غدا
سلَي َمان َبين ال َمسجد والسوق فَمر على الشفَاء أم
سوق ومسكن ُ
إلَى ال ُّ
سُلَي َمان فَقَا َل لَهَا لم أر سُلَي َمان في الصُّبح فَقَالَت لَهُ إنه بَات يُصَلي فغلبته
عَيناهُ قَا َل عمر لَهُ الن أشهد صَالة الصُّبح في ج َماعَة أحب إلَي من أَن أقوم
لَيلَة
أخرج أبو داود وابن حبان عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم من سمع النداء فَلم يمنعهُ من ات َباعه عذر قَالُوا
هللا صلى هللا َ
َو َما العذر قَا َل خوف أَو مرض لم تقبل منهُ الصالة التي صلى [ ضعفه
األلباني في الترغيب ]
َ
أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عباس َرضي هللا عَنهما أن
علَيه َوسلم قَا َل من سمع النداء فَلم يجب فَال صَالة لَهُ إال
النبي صلى هللا َ
من عذر [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]

375

أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :تفض ُل صالة الجمع صالةَ أحدكم َوح َد ُه ب َخم ٍس
َوعشرينَ ُجز ًءا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صالة الفجر
صلى هللا عليه وسلم :تَجتَم ُع َمالئكَةُ الليل َو َمالئكَةُ النهَار في َ
{وقُرآنَ الفَجر إن قُرآنَ الفَجر كَانَ
ثم يَقُو ُل أَبُو ه َُري َرةَ :اق َرؤوا إن شئت ُم َ
َمش ُهودًا}
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي َ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :صَالةُ ال َج َماعَة تَف ُ
ض ُل صَالةَ الفَذ
س ُجو َد َها بَلَغَت
ب َخم ٍس َوعشرينَ د ََرجَةً  ،فَإذَا صَال َها في فَال ٍة فَأَتَم ُركُو َ
عهَا َو ُ
َخمسينَ [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
سب ٍع َوعشرينَ
صلى هللا عليه وسلم  :صَالةُ ال َج َماعَة أَف َ
ض ُل من صَالة الفَذ ب َ
د ََرجَةً
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :ما من ثَالث َ ٍة في قَر َيةٍَ ،وال َبد ٍو ،وال تُقَا ُم فيه ُم
علَيه ُم الشي َ
ب
الصالةُ إال قَد استَح َوذَ َ
طانُ ،فَعَلَيكَ بال َج َماعَة ،فَإن َما يَأكُ ُل الذئ ُ
من الغنم القَاصيَةَ [ حسنه النووي ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود]
سعي ٍد الخدري
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزيمة عن أبي َ
ي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ:
رضي هللا عنه قال  :جَا َء َر ُج ٌل َوقَد صَلى النب ُّ
علَى َهذَا ،فَقَا َم َر ُج ٌل فَصَلى َم َعهُ [ قال الترمذي :حديث حسن
أ َ ُّيكُم َيتج ُر َ
،وصححه الحاكم،ووافقه الذهبي ،قال األلباني في صحيح أبي داود:
"إسناده صحيح وقواه ابن حزم وابن حجر"اهـ ]
أخرج مسلم عن عثما ُن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ف الليلَ ،و َمن صَلى
وسلم  :من صَلى العشَا َء في َج َما َ
ع ٍة فَ َكأَن َما قَا َم نص َ
ع ٍة فَ َكأَن َما صَلى اللي َل كُلهُ
الصُّب َح في َج َما َ
وفي رواية ألبي داود والترمذي :من صلى العشاء في جماعة؛ كان كقيام
نصف ليلة ،ومن صلى العشاء والفجر في جماعة؛ كان كقيام ليلة [ قال
الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
ب
ي ب ُن كَع ٍ
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن أُبَ ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم َيو ًما الصُّب َح فلما
رضي هللا عنه قال :صَلى بنَا النب ُّ
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سلم قَالَ :أَشَاه ٌد فُال ٌن قَالُوا :ال قَالَ :أَشَاه ٌد فُال ٌن قَالُوا :ال قَالَ :إن َهاتَين
علَى ال ُمنَافقينَ َولَو تَعلَ ُمونَ َما فيه َما أل َتَيت ُ ُموهُا
الصالتَين أَثقَ ُل الصلَ َوات َ
علَى مثل صَف ال َمالئكَة َولَو عَلمت ُم
الركَب َوإن الصف األ َو َل َ
َولَو حَب ًوا َ
علَى ُّ
َما فَضيلَتُهُ ألبتَدَرت ُ ُموهُ ،فإن صَالةَ الر ُجل َم َع الر ُجل أ َزكَى من صَالته
َب
َوح َد ُه،وصَالتُهُ َم َع الر ُجلَين أَزكَى من صَالته َم َع الر ُجل َو َما َكث ُ َر فَ ُه َو أَح ُّ
إلَى هللا [ قال الحاكم " :وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين  ،وعلي بن
المديني  ،ومحمد بن يحيى الذهلي  ،وغيرهم لهذا الحديث بالصحة"اهـ،
وقال األلباني في صحيح أبي داود " :حديث حسن ،وصححه علي بن
المديني وابن السكن والعقيلي"اهـ ]
أخرج الترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
ب هللا
وسلم َ :من صَلى أَربَعينَ يَو ًما في َج َما َ
يرةُ األ ُولَى َكت َ َ
ع ٍة لم تفته التكب َ
لَهُ َب َرا َءتَين َب َرا َء ٍة منَ النار َو َب َرا َء ٍة منَ النفَاق [ قال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره  ،وفصل القول فيه في الصحيحة  ،وحسنه الدمياطي في المتجر
الرابح ]
َ
ُ
أخرج أحمد وأبو داود عن أبي أ َما َمة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :من َخ َر َج من بَيته ُمت َ َ
طه ًرا إلَى صَال ٍة َمكت ُوبَ ٍة أَج ُرهُ
ضحَى ال َينص ُبهُ
َكأَجر الحَاج ال ُمحرمَ ،و َمن َخ َر َج إلى المسجد إلَى تَسبيح ال ُّ
اب
إال ذلك كان أَج ُرهُ َكأَجر ال ُمعتَمرَ ،وصَالةٌ َ
علَى أَثَر صَال ٍة ال لَغ َو بَينَ ُه َما كت َ ٌ
في عليينَ [ حسنه األلباني في الترغيب وغيره]
َ
ب رضي هللا عنه قال  :كَانَ َر ُج ٌل منَ األنصَار
ي ب ُن كَع ٍ
أخرج مسلم عن أُب ُّ
ال أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه ،وكَانَت ال ت ُخطئ ُهُ صالةٌ فقيل لَهُ ،أو قُلتُ
ارا تركبهُ في ال َ
يسرني
ظل َماء وفي الرمضَاء ،قال :ما
ُّ
لَهُ :لَو اشت َ َريتَ ح َم ً
ممشاي إلى المسجد،
كتب لي
أن َمنزلي إلى جنب المسجدُ ،إني أري ُد أن يُ َ
َ
ي صلى هللا عليه وسلم  :قد جمع
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي ،فَقَا َل النب ُّ
هللا لَكَ ذلك كله
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :األَب َع ُد فَاأل َب َع ُد منَ ال َمسجد أَع َ
ظ ُم أَج ًرا
[ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود
]
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قَالََ :خلَت البقَاعُ حَو َل
ي صلى هللا
ال َمسجد ،فَأ َ َرا َد بَنُو َ
سل َمةَ أَن يَنتَقلُوا قُرب ال َمسجد ،فَقَا َل لَ ُهم النب ُّ
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ب ال َمسجد قَالُوا :نَعَم فَقَالَ:
عليه وسلم  :بَلَغَني أَنكُم ت ُريدُونَ أَن تَنتَقلُوا قُر َ
يسرنا أنا كنا تَحولنا
َبني َ
اركُم ت ُكتَب آثَا ُركُم فقالوا :ما كان ُّ
سل َمةَ ،د َي َ
ي صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل النب ُّ
سل َم :أَع َ
ظ ُم الناس أَج ًرا في الصالَة أَبعَ ُدهُم ،فَأَبعَ ُدهُم َممشًى َوالذي
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
يَنتَظ ُر الصالَةَ حَتى يُصَليَهَا َم َع اإل َمام أَع َ
ظ ُم أَج ًرا منَ الذي يُصَلي ،ثُم يَنَا ُم
سرهُ أَن يَلقَى هللا َ
غدًا
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قالَ :من َ
علَى هذه الصلَ َوات ال َخمس ،حَي ُ
ع
ث ُينَادَى بهن ،فَإن هللا ش ََر َ
ُمسل ًما فَل ُيحَافظ َ
لنَبيك ُم سُنَنَ ال ُهدَىَ ،وإن ُهن من سُنَن ال ُهدَى ،ولَو أنكم صَليت ُم في بُيُوتكُم كما
يصلى هذا المتخلف فى بيته ،لَت َ َركت ُم سُنةَ نَبيكُمَ ،ولَو ت َ َركت ُموها لَ َ
ضلَلت ُم،
الطهور ،ثُم يعم ُد إلَى مسج ٍد من هذه المساجد
َو َما من رج ٍل يتطه ُر فَيُحس ُن
َ
سنَةً ،و يَرفَعهُ بهَا د ََرجَةً ،و ُحط عنه
ب هللا لَهُ بكُل ُخط َو ٍة يَخطُو َها َح َ
إال َكت َ َ
ق َمعلُو ٌم النفَاق َولَقَد كان
ف عَنهَا إال ُمنَاف ٌ
بها سيئةٌَ ،ولَقَد َرأَيتُنَا َو َما َيت َ َخل ُ
الر ُجل يؤتى به يُهَادَى بَينَ الر ُجلَين حَتى يُقَا َم في الصف
وفي رواية  :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمنا سنن الهدى  ،وإن
من سنن الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه
أخرج أحمد والطبراني عن ابن عمر ضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا تبارك وتعالى ليعجب من الصالة في الجمع
[ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن بُ َري َدةُ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :بَشر ال َمشائينَ في ال ُّ
ساجد بالنُّور التام
ظلَم إلَى ال َم َ
يَو َم القيَا َمة [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :ما ت َ َوطنَ َر ُج ٌل
ش أَه ُل الغَائب
ُمسل ٌم ال َم َ
ش هللا لَهُ َك َما يَتَبَشبَ ُ
ساج َد للصالة َوالذكر ،إال تَبَشبَ َ
علَيهم [ صححه البوصيري في زوائده ،وصححه األلباني
لغَائبهم إذَا قَد َم َ
في صحيح ابن ماجه ]
ساجد فَشَغلهُ أَمر أَو
وفي رواية البن ُخ َزي َمة قَا َل َما من رجل كَانَ توطن ال َم َ
علة ثم عَاد إلَى َما كَانَ إال يتبشبش هللا إلَيه َك َما يتبشبش أهل الغَائب بغائبهم
إذا قدم
َ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :أتَى رسو َل هللا صلى هللا
س لي قَائ ٌد يَقُودُني إلَى
عليه وسلم َر ُج ٌل أَع َمى ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إنهُ لَي َ
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سأ َ َل أَن يُرخصَ لَهُ فَ َرخصَ لَهُ ،فَلَما َولى َدعَاهُ ،قَالََ :هل تَس َم ُع
ال َمسجد ،فَ َ
الندَا َء ،قَالَ :نَ َعم ،قَالَ :فَأَجب
أخرج أبو داود والنسائي عَن عبد هللا بن أم َمكت ُوم قَالَ :يَا َرسُو َل َّللا إن
ص ٍة،
يرةُ اله ََوام َوالسبَاع َوأَنَا ضَري ُر البَصَر فَهَل تَج ُد لي من ُرخ َ
ال َمدينَةَ كَث َ
علَى الفَالح ،قَالَ :نَ َعم قَالَ :فَحَي َهال
علَى الصالة حَي َ
قَالََ :هل تَس َم ُع حَي َ
َولَم يُ َرخص لَهُ [ حسنه النووي  ،وصححه األلباني في المشكاة وفي صحيح
أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى ال ُمنَافقينَ صَالةُ العشَاء َوصَالةُ
صلى هللا عليه وسلم  :أَثقَ َل صَال ٍة َ
الفَجرَ ،ولَو يَعلَ ُمونَ َما فيه َما أل َتَوهُ َما َولَو حَب ًواَ ،ولَقَد َه َممتُ أَن آ ُم َر
ي بالناس ،ثُم أَن َ
ق َمعي برجَا ٍل َمعَ ُهم
طل َ
بالصالة فَتُقَا َم ،ثُم آ ُم َر َر ُجال فَيُصَل َ
ح َز ٌم من َح َ
علَيهم ُب ُيوت َ ُهم بالنار
ق َ
ب إلَى قَو ٍم ال َيش َهدُونَ الصالةَ فَأُحَر َ
ط ٍ
سمينًا ،أَو
وفي روايةَ :والذي نَفسي بيَده ،لَو يَعلَ ُم أ َ َح ُدهُم أَنهُ يَج ُد عَرقًا َ
سنَتَين ،لَشَه َد العشَا َء
مر َماتَين َح َ
اس رضي هللا عنهما قال:
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عَب ٍ
ي فَلَم يَمنَعهُ من
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من َ
سم َع ال ُمنَاد َ
ف أَو َم َرضٌ  ،لَم ت ُق َبل منهُ الصالةُ
ات َباعه عُذ ٌر ،قَالُواَ :و َما ال ُعذ ُر ،قَالََ :خو ٌ
التي صَلى [ صححه األلباني في صحيح أبي داود وقال" :قال النووي:
حديث صحيح  ،وقال الحاكم :هو صحيح على شرط الشيخين  ،ووافقه
الذهبي وأخرجه ابن حبان في صحيحه ،وصححه أيضا عبد الحق في
أحكامه ،وأبو محمد بن حزم في المحلى"اهـ ]

باب :أحكام الجماعة واإلمام والمأموم
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وبن خزيمة وابن حبان والحاكم عَن أبي
عَلي المصري قَا َل سافرنا َم َع عقبَة بن عَامر ال ُجهَني َرضي هللا عَنهُ
سمعت َرسُول هللا صلى هللا
فحضرتنا الصالة فأردنا أَن يتقدمنا فَقَا َل إني َ
علَيه َوسلم يَقُول من أم قوما فَإن أتم فَلهُ التمام َولَ ُهم التمام َوإن لم يتم
َ
فَلهم التمام َوعَليه اإلثم [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن أبي َمس ُعو ٍد البدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :يَ ُؤ ُّم القَو َم أَق َر ُؤهُم لكتَاب هللا ،فَإن كانوا في القراءة
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س َوا ًء ،فأقدمه َمَّ
س َوا ًء ،فَليَؤُم ُهم أَق َد ُم ُهم هج َرةً ،فَإن كَانُوا في الهج َرة َ
َ
سل َ
علَى تَكر َمته إال بإذنه
طانهَ ،وال ُيجلس َ
سنًّاَ ،وال ُيؤ ُم الر ُج ُل في ُ
وفى رواي ٍة :ال يُ َؤ ُّم الر ُج ُل في بَيتهَ ،وال في سُل َ
علَى تَكر َمته
س َ
طانهَ ،وال يُجلَ ُ
إال بإذنه
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن َمالكُ ب ُن ال ُح َويرث رضي هللا عنه
زار أحدُكم قو ًما فال يُصَلين
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا َ
بهم [صححه األلباني]
اس إذَا أَت َ ُوا
أخرج البخاري عن عَم ُرو بن َ
سلَ َمةَ :كُنا بحَاض ٍر ،يَ ُم ُّر بنَا الن ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم فإذَا َر َجعُوا أَخبَ ُرونَا أنه صلى هللا عليه وسلم
يرا ،فَان َ
قَا َل َكذَا ،وقال َكذَا َوكُنتُ غُال ًما حَاف ً
ق
طلَ َ
ظا فَحَفظتُ من ذَلكَ قُرآنًا كَث ً
أَبي َواف ًدا إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم في نَفَ ٍر من قَومه ،فَعَل َم ُه ُم الصالةَ
وقَالََ :ي ُؤ ُّمكُم أَق َر ُؤكُم َوكُنتُ أَق َرأَهُم؛ ل َما كُنتُ أَحفَظُ ،فَقَد ُموني فَكُنتُ أ َ ُؤ ُّم ُهم
سجَدتُ انكشفت عَني ،فَقَالَت ام َرأَةٌَ :وا ُروا عَنا
َو َ
يرةٌ ،إذَا َ
علَي بُر َدةٌ صَغ َ
صا عُ َمانيًّا ،فَ َما فَرحتُ بشَيءٍ بَع َد اإلسالم ما
عَو َرةَ قَارئكُم ،فَاشت َ َروا لي قَمي ً
سبع سنينَ
فَرحتُ به ،فَكُنتُ أ َ ُؤ ُّم ُهم َوأَنَا اب ُن َ
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :لَما قَد َم ال ُمهَاج ُرونَ
سال ٌم َمولَى أَبي ُحذَيفَةََ ،وفيهم عُ َم ُر
األ َولُونَ المدينةَ ،كَانَ َي ُؤ ُّم ُهم َ
ي صلى هللا عليه
س رضي هللا عنه قال  :استَخلَ َ
أخرج أبو داود عن أَنَ ُ
ف النب ُّ
اسَ ،وه َُو أَع َمى [ قال األلباني في صحيح أبي
وسلم ابنَ أُم َمكت ُو ٍم ،يَ ُؤ ُّم الن َ
داود  :حسن صحيح]
أخرج أبو داود عن أم َو َرقَةَ بنت نَوفَ ٍل :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،ائذَن لي في
شهَادَة
ض ال َمرضَى ،وأُداوي الجَرحَى ،لَ َعل هللا َير ُزقَني ال َ
الغَزو َم َعكَ  ،أ ُ َمر ُ
فقَا َل لها صلى هللا عليه وسلم  :قَري في بَيتك ،فَإن هللا يَر ُزقُك الشهَا َدةَ
سمى الشهي َدةَُ ،وكَانَت قَ َرأَت القُرآنَ  ،فَاستَأذَنَتهُ صلى هللا عليه وسلم
فَكَانَت ت ُ َ
أَن تَتخذَ في دَار َها ُمؤَذنًا ،فَأَذنَ لَهَاَ ،و َكانَت دَب َرت غُال ًما َوجَاريَةً ،فَقَا َما
إلَيهَا بالليل ،فَغَما َها بقَطيفَ ٍة لَهَا حَتى َماتَت َوذَ َهبَا ،فَأَصبَ َح عُ َم ُر فَقَا َم في
صل َبا فَكَانَا أَو َل
الناس َمن عن َد ُه من َهذَين عل ٌم فَل َيجئ به َما ،فَأ َ َم َر به َما فَ ُ
ب بال َمدينَة َوكَانَ صلى هللا عليه وسلم يَ ُزو ُر َها في بَيتهَاَ ،وأ َ َم َر َها أَن
َمصلُو ٍ
يرا [ حسنه
تَؤُم أَه َل دَار َها قَا َل عَب ُد الرح َمن :فَأَنَا َرأَيتُ ُمؤَذنَهَا شَي ًخا كَب ً
األلباني في صحيح أبي داود]
ي
أخرج البخاري عن عُبَي ُد هللا ب ُن عَدي أَنهُ َد َخ َل َ
علَى عُث َمانَ بن عَفانَ َرض َ
صو ٌر  -فَقَالَ :إنكَ إ َما ُم عَامةٍَ ،ونَ َز َل بكَ َما نَ َرىَ ،و ُيصَلي
َّللا عَنهَُ - ،وه َُو َمح ُ
ُ
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سنَ
لَنَا إ َما ُم فتنَةٍَ ،ونَتَحَر ُ
اس ،فَإذَا أَح َ
ج ،فَقَالَ« :الصالَةُ أَح َ
س ُن َما يَع َم ُل الن ُ
سا َءت َ ُهم
سا ُءوا فَاجتَنب إ َ
اس ،فَأَحسن َم َع ُهمَ ،وإذَا أ َ َ
الن ُ
أخرج الترمذي عن أبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق حَتى يَرج َعَ ،وام َرأَةٌ
عليه وسلم :ثَالثَةٌ ال تُجَاو ُز صَالت ُ ُهم آذَانَ ُه ُم :العَب ُد اآلب ُ
ساخطٌَ ،وإ َما ُم قَو ٍم َوهُم لَهُ كَارهُونَ [ قال الترمذي:
بَاتَت َو َزو ُجهَا َ
علَيهَا َ
حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قَالَ :كَانَ
ُمعَاذٌ يُصَلي َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم ثُم يَرج ُع فَيُصَلي بقَومه ،فَأَخ َر
ي صلى هللا عليه وسلم لَيلَةً العشَا َء ،فَصَلى ُمعَاذٌ َمعَه ،ثُم جَا َء يَ ُؤ ُّم قَو َمهُ
النب ُّ
فَقَ َرأ َ البَقَ َرةَ ،فَاعت َ َز َل َر ُج ٌل منَ القَوم فَصَلى ،فَقي َل له :نَافَقتَ يَا فُالنُ ،فَقَالَ:
َما نَافَقتُ  ،وأَتَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :إن ُمعَاذًا يُصَلي ،ثُم يَرج ُع
ورة ال َبقَ َرة فَقَالََ :يا ُم َعاذُ أَفَتا ٌن أَنتَ  ،اق َرأ ب َكذَا ،اق َرأ ب َكذَا قَا َل
فَ َي ُؤ ُّمنَا فَقَ َرأ َ ب ُ
س َ
أَبُو ُّ
{والليل إذَا يَغشَى}
الزبَير { َ
سبح اس َم َربكَ األ َعلَى}َ ،
ف تَصنَ ُع يَا ابنَ أَخي
وفي روايهٌ :قال النبي صلى هللا عليه وسلم لرج ٍل :كَي َ
إذَا صَليتَ  ،قَالَ :أَق َرأ ُ بفَاتحَة الكتَابَ ،وأَسأ َ ُل هللا الجَنةََ ،وأَعُوذُ به منَ النار،
َوإني ال أَدري َما دَن َدنَت ُكَ َودَن َدنَةُ ُمعَا ٍذ فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إني
َو ُم َعاذًا حَو َل َهاتَين نُدَند ُن
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
يف
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم للناس فَليُ َخفف ،فَإن فيهم الضع َ
والكبير  ،وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ،وفى رواي ٍة لمسلم:
َوالسقي َم
َ
وذا الحاجة
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َمس ُعو ٍد األَنصَاري رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء
سل َم ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا ،إني َوَّللا
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُج ٌل إلَى َرسُول َّللا صَلى ُ
صالَة الغَدَاة من أَجل فُالَ ٍن ،مما يُطي ُل بنَا فيهَا ،قَالَ :فَ َما َرأَيتُ
ألَتَأَخ ُر عَن َ
ضبًا في َموع َ
ط أَشَد َ
سل َم قَ ُّ
غ َ
ظ ٍة منهُ يَو َمئذٍ ،ثُم قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
اس إن منكُم ُمنَفرينَ  ،فَأَيُّكُم َما صَلى بالناس فَليُوجز ،فَإن فيه ُم
يَا أَيُّهَا الن ُ
فَ ،وذَا الحَاجَة
يرَ ،والضعي َ
الكَب َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إني ألَد ُخ ُل في الصالة أُري ُد أن أُطيلَها ،فَأَس َم ُع بُكَا َء الصبي،
فَأَتَجَو ُز في صَالتي ،ل َما أَعلَ ُم من َوجد أُمه من بُكَائه
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وأخرج البخاري عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إني ألقوم إلى الصالة وأريد أن أطول فيها  ،فأسمع بكاء
الصبي فأتجوز في صالتي كراهية أن أشق على أمه
يرةَ بن شعبة رضي هللا عنه قال :قال
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ال ُمغ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يُصَل اإل َما ُم في َموضعه الذي صَلى فيه
المكتوبة حَتى يَتَحَو َل [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :أَيَعج ُز أ َ َح ُدكُم أَن يَتَقَد َم ،أَو يَتَأَخ َر عَن يَمينه ،أَو
عَن ش َماله [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
سو ُل هللا صلى
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :كَانَ َر ُ
أخرج البخاري عن أُم َ
سل َم يَمك ُ
ف
هللا عليه وسلم إذَا َ
يرا فنُ َرى َوهللا أَعلَ ُم لكَي يَنصَر َ
ُث في َمقَامه يَس ً
سا ُء قَب َل أَن ُيدر َك ُهن الرجَال
الن َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال  :بَينَ َما نَح ُن نُصَلي
سم َع َجلَبَةَ رجَا ٍل ،فَلَما صَلى قَالََ :ما
َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم إذ َ
َ
َ
َ
شَأنُكُم ،قَالُوا :استَعجَلنَا إلَى الصالة ،قَالَ :فال تَفعَلُوا ،إذَا أتَيت ُ ُم الصالةَ فعَلَيكُم
صلُّوا َو َما فَاتَكُم فَأَت ُّموا
السكينَة ،فَ َما أَد َركت ُم فَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا أُقي َمت الصالةُ فَال تَقُو ُموا حَتى ت َ َروني قد خرجتُ ،
علَيكُم بالسكينَة
َو َ
َ
أخرج البخاري عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه  :أنهُ انتَهَى إلَى النبي صلى
هللا عليه وسلم َوه َُو َراك ٌع ،فَ َر َك َع قَب َل أَن يَص َل إلَى الصف ،فَذُك َر ذَلكَ للنبي
صا َوال ت َ ُعد
صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :زادَكَ هللا حر ً
سع ٍد رضي هللا عنه  :أن النبي صلى
سهل ب ُن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
شر ،فَ َخ َر َج يُصل ُح
هللا عليه وسلم بلغَه أَن بَني عَمرو بن عَو ٍ
ف كَانَ بَينَ ُهم ُّ
سَ ،وحَانَت الصالةُ ،وجَا َء بال ٌل إلَى أَبي بَك ٍر ،فَقَالَ:
بَينَ ُهم في أُنَ ٍ
اس ،فَ ُحب َ
اس ،قَالَ :نَعَم ،فَأَقَا َم بال ٌل َوتَقَد َم أَبُو بَك ٍر فَكَب َر ،وكبر
َهل لَكَ أَن تَؤُم الن َ
صفُوف ،حَتى
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َيمشي في ال ُّ
الناسَ ،وجَا َء َر ُ
اس في التصفيقَ ،وكَانَ أَبُو بَك ٍر ال يَلتَفتُ في صَالته،
قَا َم في الصف فَأ َ َخذَ الن ُ
اس التَفَتَ  ،فَإذَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فذهب يتأخ ُر،
فَلَما أَكث َ َر الن ُ
ور َج َع القَهقَ َرى
َار إلَيه أن امكث مكانَكَ فَ َرفَ َع أَبُو بَك ٍر يَدَيه ،فَحَم َد هللا َ
فَأَش َ
حَتى قَا َم في الصف ،فتَقَد َم صلى هللا عليه وسلم فَصَلى للناس ،فَلَما فَ َر َ
غ
اسَ ،ما لَكُم حينَ نَا َبكُم شَي ٌء في الصالة
أَق َب َل َ
علَى الناس ،فَقَالَ :أ َ ُّيهَا الن ُ
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ساءَ ،من نَابَهُ شَي ٌء في صَالته فَليَقُل:
أ َ َخذت ُم في التصفيق ،إن َما التصفيق للن َ
سب َحانَ هللا ،فإنه ال يسمعه أحد حين يقول :سبحان هللا إال التفتَ ،يا أ َ َبا َبك ٍر
ُ
َ
َ
َ
ي بالناس حينَ أشَرتُ إلَيكَ  ،فقَا َل أبُو بَك ٍرَ :ما كَانَ يَنبَغي
َما َمنَعَكَ أن تُصَل َ
ي بَينَ يَدَي َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم
البن أَبي قُحَافَةَ أَن يُصَل َ
أخرج أبو داود عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
علَى الصالةَ ،ونَهَاهُم أَن يَنصَرفُوا قَب َل انص َرافه منَ الصالة [
حَض ُهم َ
صححه األلباني ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبادةَ ب ُن الصامت رضي هللا عنه
قال  :صَلى بنَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم بَعضَ الصلَ َوات التي يَج َه ُر
علَينَا َوقَالََ :هل تَق َرؤونَ إذَا
ف أَقبَ َل َ
ست َ
فيهَا ،فَالتَبَ َ
علَيه ق َرا َءةُ ،فَلَما انص ََر َ
ضنَا :إنا لنَصنَ ُع ذَلكَ  ،قَالَ :فَال تفعلوا ،أَنَا أَقُو ُل َما لي أنَ َ
َجهَرتُ  ،فَقَا َل بَع ُ
ازعُ
القُرآن ،فَال تَق َرؤوا بشَيءٍ منَ القُرآن إذَا َجهَرتُ إال بأُم القُرآن [ قال
الترمذي :حديث حسن ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا
ف من صَال ٍة َجه ََر فيهَا فَقَالَ:
عنه أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم انص ََر َ
َهل قَ َرأ َ َمعي أح ٌد منكُم آنفًا ،قَا َل َر ُجلٌ :نَعَم ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أنا
أ َقُو ُل َما لي أُنَ َ
اس عَن الق َرا َءة في َما ي َجه ََر فيه حينَ
از ُ
ع القُرآنَ فَانتَهَى الن ُ
سمعُوا ذَلكَ [ قال الترمذي :حديث حسن ,وصححه األلباني في صحيح أبي
َ
داود ]
َ
أخرج مسلم عن عم َرانَ ب ُن ُحصَي ٍن رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم صلى ال ُّ
ف
ظه َر ،فَ َجعَ َل يَق َرأ ُ َخلفَهُ ب َ
سبح اس َم َربكَ األ َعلَى ،فَلَما انص ََر َ
قَالَ :أ َ ُّيكُم قَ َرأ َ ،قَا َل َر ُجلٌ :أَنَا فَقَالَ :قَد َ
ظنَنتُ أَن َبع َ
ضكُم َخالَجَنيهَا
سور ب ُن يَزي َد ال َمالكي :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج أبو داود عن ال ُم َ
يَق َرأ ُ في الصالة فَت َ َركَ شَيئ ًا لَم يَق َرأهُ ،فَقَا َل لَهُ َر ُجلٌ :يَا َرسُو َل هللا ت َ َركتَ آيَةَ
َكذَا قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :فهَال أَذكَرتَنيهَا فقَالَ :كُنتُ أرى أنها نُس َخت
[ قال األلباني في صحيح أبي داود  :حديث حسن]
أخرج أبو داود عن َيزي َد بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال  :جئتُ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،وهو في الصالة فَ َجلَستُ َولَم أَد ُخل َمعَ ُهم في الصالة،
سا فَقَالَ :أَلَم ت ُسلم يَا يَزي ُد قلت :بَلَى يَا َرسُو َل هللا قَد
ف رآني جَال ً
فلما انص ََر َ
َ
َ
أَسلَمتُ  ،قَالَ :ف َما َمنَعَكَ أن تَد ُخ َل َم َع الناس في صَالتهمّ ،قَالَ :إني كُنتُ
صليت ،فَقَالَ :إذَا جئتَ الصالةَ فَ َوجَدتَ
ب أَن قَد ُ
قَد صَليتُ في َمنزلي ،وأَح َ
س ُ
اس فَصَل َم َع ُهمَ ،وإن كُنتَ قَد صَليتَ تَكُن لَكَ نَافلَةًَ ،و َهذه َمكت ُو َبةٌ [
الن َ
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صححه األلباني في المشكاة  ،وضعفه في ضعيف أبي داود وفي ضعيف
الجامع]
أخرج أبو داود والترمذي عن يزيد بن األسود رضي هللا عنه أنه صلى مع
سل َم وهو غالم شاب ،فلما صلى؛ إذا رجالن لم
َّللا َ
علَيه َو َ
رسول هللا صَلى ُ
صهما  ،فقال:
يصليا في ناحية المسجد ،فدعا بهما ،فجيء بهما ت ُر َ
ع ُد فرائ ُ
ما منعكما أن تصليا معنا ،قاال :قد صلينا في رحالنا فقال :ال تفعلوا ،إذا
صلى أحدكم في رحله ،ثم أدرك االمام ولم يصل فليصل معه فإنه له نافلة
[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود وقال :صححه ابن السكن وأخرجه ابن حبان في صحيحه ،وصححه
ابن خزيمة أيضا]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
صلُّونَ الصالةَ
ف بكُم إذَا أَتَت َ
علَيكُم أ ُ َم َرا ُء ُي َ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :كَي َ
لغَير ميقَاتهَا ،قُلتُ  :فَ َما تَأ ُم ُرني إن أَد َركَني ذَلكَ يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :صَل
الصالةَ لميقَاتهَاَ ،واجعَل صَالت َكَ َمعَ ُهم سُبحَةً [قال األلباني في صحيح أبي
داود  :إسناده صحيح على شرط مسلم]
أخرج أبو داود والنسائي عن سُلَي َمانَ َمولَى َمي ُمونَةَ قال  :أَت َيتُ ابنَ عُ َم َر
صليتُ  ،وإني
َ
صلُّونَ  ،فَقُلتُ  :أَال تُصَلي َم َع ُهم ،قَالََ :
علَى ال َبالط ،والناس ُي َ
صلُّوا صَالةً في يَو ٍم َمرتَين [
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال ت ُ َ
َ
صححه النووي في الخالصة  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صابُوا فَلَكُمَ ،وإن أَخ َ
علَيهم
طأوا فَلَكُم َو َ
صلُّونَ لَكُم ،فَإن أ َ َ
عليه وسلم :يُ َ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذَا أُقي َمت الصالةُ فَال صَالةَ إال ال َمكت ُوبَةُ
أخرج مسلم عن أبي الشعثَاء قال  :كُنا قُعُودًا في ال َمسجد َم َع أَبي ه َُري َرةَ،
فَأَذنَ ال ُمؤَذنُ ،فَقَا َم َر ُج ٌل يَمشي فَأَتبَعَهُ أَبُو ه َُري َرةَ بَص ََرهُ حَتى َخ َر َج منَ
عصَى أَبَا القَاسم صلى هللا عليه وسلم
ال َمسجد ،فَقَالَ :أَما َهذَا فَقَد َ

باب :أحكا ُم الصفوف وشرائ ُ
ط االقتداء
أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بين
وجوهكم
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وفي رواية لمسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسوي صفوفنا
حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رآى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام
حتى كاد يكبر فرأى رجال باديا صدره من الصف فقال عباد هللا لتسون
صفوفكم أو ليخالفن هللا بين وجوهكم
أخرج مسلم عن البراء رضي هللا عنه قال :كنا إذا صلينا خلف النبي صلى
هللا عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه ،فسمعته يقول:
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ،أو تجمع عبادك
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :وسطوا اإلمام وسدوا الخلل [ ضعفه األلباني ]
سول هللا
أخرج أبو داود وابن ماجه عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت قَا َل َر ُ
صفُوف [ حسنه
صلى هللا َ
علَيه َوسلم إن هللا َو َمالئكَته يصلونَ على ميامن ال ُّ
المنذري  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربها فقلنا يا رسول
هللا وكيف تصف المالئكة عند ربها قال يتمون الصفوف األول ويتراصون
في الصف
أخرج أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي
هللا عنها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :إن هللا ومالئكته يصلون
على الذين يصلون الصفوف [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،و
قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
وفي رواية البن ماجه  :ومن سد فرجة رفعه هللا بها درجة [ قال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من سد فرجة رفعه هللا بها درجة وبنى له بيتا
في الجنة [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البزار والطبراني في األوسط عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :خياركم ألينكم مناكب في الصالة
وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف
فسدها [ حسنه المنذري ،وحسنه الهيثمي  ،وقال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي َمسعُو ٍد البدري رضي هللا عنه قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا
س ُح َمنَاك َبنَا في الصالة َو َيقُولُ :است َ ُووا َوال تَختَلفُوا
صلى هللا عليه وسلم َيم َ
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ف قُلُوبُكُم ،ليَليني منكُم أُولُو األ َحالم َوالنُّهَى ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم
فَتَختَل َ
ش ُّد اختالفًا
الذينَ َيلُونَ ُهم قَا َل أ َ ُبو َمس ُعودٍ :فَأَنت ُ ُم ال َيو َم أ َ َ
أخرج مسلم عن عَبد َّللا بن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَا َل  :قَا َل َرسُو ُل َّللا
سل َم ليَلني منكُم أُولُو األ َحالم َوالنُّهَى ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ثَالثًا
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َوإياكُم َو َهيشَات األ َس َواق
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :صليتُ َم َع
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقمتُ عن يساره ،فأخذ بذؤابتي فَ َج َعلَني عَن
يَمينه
اس رضي هللا عنهما قال  :صَليتُ إلَى جَنب
أخرج النسائي عن ابن عَب ٍ
ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،وعَائشَة َخلفَنَا تُصَلي معنا [صححه
َر ُ
األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صفُوف
صفُوف الرجَال أ َولُهَاَ ،وش َُّر َها آخ ُر َهاَ ،و َخي ُر ُ
عليه وسلمَ :خي ُر ُ
ساء آخ ُر َهاَ ،وش َُّر َها أَولُهَا
الن َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أنَ ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
صفُوفَكُم فَإن تَسويَةَ الصف من ت َ َمام الصالة
س ُّووا ُ
هللا عليه وسلمَ :
وفي رواية للبخاري  :فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة
علَينَا
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قَالَ :أُقي َمت الصالَةُ فَأَقبَ َل َ
صفُوفَكُمَ ،وت َ َراصُّوا،
هللا َ
سل َم ب َوجهه ،فَقَالَ :أَقي ُموا ُ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َ
فَإني أ َ َراكُم من َو َراء َ
ق َمنكبَهُ ب َمنكب
ظهري،وفي رواية َ :وكَانَ أ َح ُدنَا يُلز ُ
صَاحبهَ ،وقَ َد َمهُ بقَدَمه
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول
صفُوفَكُمَ ،وقَاربُوا بَينَهَاَ ،وحَاذُوا
هللا صلى هللا عليه وسلم ُ :رصُّوا ُ
باأل َعنَاق ،فَ َوالذي نَفسي بيَده إني أل َ َرى الشيطان يتخللكم ،ويَد ُخ ُل من َخلَل
ف [ قال النووي :صحيح على شرط مسلم ،وقال
الصفوف َكأَنهَا ال َحذَ ُ
األلباني في صحيح أبي داود  :إسناد صحيح على شرط الشيخين ]
وفي رواية للنسائي  :است َ ُووا است َ ُووا است َ ُووا ،فَ َوالذي نَفسي ب َيده إني
أل َ َراكُم من َخلفيَ ،ك َما أ َ َراكُم من بَين يَدَي [ صححه األلباني في المشكاة ]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم عن ابن عُ َم َر رضي
وف،
هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أَقي ُموا ال ُّ
صفُ َ
َوحَاذُوا بَينَ ال َمنَاكبَ ،وسُدُّوا ال َخلَلََ ،ولينُوا بأَيدي إخ َوانكُمَ ،وال تَذَ ُروا
ط َعه قَ َ
صلَهُ هللاَ ،و َمن قَ َ
ت الشي َ
ط َعهُ هللا [ قال
فُ ُرجَا ٍ
صفًّا َو َ
ص َل َ
طانَ ،و َمن َو َ
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الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه النووي  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
علَيه
َّللا َ
أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ص فَليَكُن في الصف
سل َم :أَت ُّموا الصف ال ُمقَد َم ثُم الذي يَليه فَ َما كَانَ من نَق ٍ
َو َ
ال ُمؤخر [ حسنه النووي  ،وصححه األلباني]
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :إنما كُرهت
الصالةُ بين السواري للواحد واالثنين [ قال الهيثمي  :إسناده حسن]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عَبد الحَميد بن َمح ُمو ٍد قال  :صَلينَا
ير ،فَاض َ
س:
َخل َ
اس فَصَلينَا بَينَ الساريَتَين ،فَلَما صَلينَا قَا َل أَنَ ُ
طرنَا الن ُ
ف أَم ٍ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم [ قال الترمذي:
كُنا نَتقي َهذَا َ
علَى عَهد َر ُ
حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن َوابصَةَ بن َمع َب ٍد :أَن رسو َل هللا صلى هللا
ف الصف َوح َدهُ ،فَأ َ َم َرهُ أَن يُعي َد الصالةَ[
عليه وسلم رأى َر ُجال يصَلي َخل َ
قال الترمذي  :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عَن العربَاض
علَيه َوسلم َكانَ يستَغفر
ساريَة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
بن َ
للصف ال ُمقدم ثَالثًا َوللثاني مرة [ قال الحاكم  :صحيح على شرطهما ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم إن هللا َو َمالئكَته يصلونَ على الصف األول قَالُوا يَا
صلى هللا َ
َرسُول هللا وعَلى الثاني قَا َل إن هللا َو َمالئكَته يصلونَ على الصف األول
سول هللا وعَلى الثاني قَا َل وعَلى الثاني [ قال األلباني في
قَالُوا َيا َر ُ
الترغيب :حسن لغيره ]
سمعت َرسُول هللا
أخرج أحمد عَن النُّع َمان بن بشير َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول إن هللا َو َمالئكَته يصلونَ على الصف األول أَو
صلى هللا َ
صفُوف األول [ جوده المنذري  ،وحسنه األلباني ]
ال ُّ
هللا
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه أَن َر ُ
أخرج مسلم عَن أَبي َ
سو َل هللا صَلى ُ
سل َم َرأَى في أَصحَابه تَأ َ ُّخ ًرا فَقَا َل لَ ُهم :تَقَد ُموا فَأت َ ُّموا بيَ ،وليَأتَم بكُم
َ
علَيه َو َ
هللا
َمن بَع َدكُم ،ال يَ َزا ُل قَو ٌم يَتَأَخ ُرونَ حَتى يُؤَخ َرهُ ُم ُ
أخرج أبو داود عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال يَ َزا ُل قَو ٌم يَتَأَخ ُرونَ عَن الصف األ َول حَتى يُؤَخ َرهُ ُم هللا [
صححه األلباني في صحيح أبي داود]
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أخرج أبو داود والنسائي عن البَ َراء بن عازب رضي هللا عنه قال :كَانَ
س ُح
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َيت َ َخل ُل
الصفوف من نَاح َي ٍة إلَى نَاح َيةٍَ ،يم َ
َر ُ
َ
ف قُلُوبُكُم [ حسنه النووي ،
ُ
ُورنَا َو َمنَاكبَنَاَ ،ويَقُولُ :ال تَختَلفُوا فَتَختَل َ
صد َ
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
سى ،فلما
أخرج مسلم عن حطان بن عَبد هللا الرقاشي قال :صلَى بنا أبومو َ
كانَ فى القعدة قا َل رجل :أُقرت الصالةُ بالبر والزكاة ،فل ُما سل َم أبو موسى
فأرم القو ُم ،فقال :يا حطا ُن لعلكَ قلتَها ،قلتُ :
قال :أ ُّيكم القائ ُل هذه الكلمةََ ،
ال ،ولقد خشيتُ أن تبكعني بها فقالَ :إن رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
كانَ يعل ُمنا صالتَنا وسنتنَا ،فقال :إنما اإلما ُم ليؤتم به ،فإذا كبر فكبروا،
َوإذَا قا َل { َ
علَيهم َوال الضالينَ } فَقُولُوا :آمينَ  ،يجبكم هللا،
غير ال َمغضُوب َ
س َج َد فاسجدوا ،وإذا رف َع فارفعوا ،فَإن اإل َما َم يَس ُج ُد
َوإذَا َ َر َك َع فاركعوا ،وإذا َ
قَبلَكُم َو َيرفَ ُع قَبلَكُم قَا َل صلى هللا عليه وسلم فَتلكَ بتلكَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن َما ُجع َل اإل َما ُم ليُؤتَم به ،فَإذَا كَب َر فَكَب ُرواَ ،وإذَا َر َك َع
سم َع هللا ل َمن حَم َدهُ فَقُولُوا :اللهم َربنَا لَكَ الحَمدَُ ،وإذَا
فَار َكعُواَ ،وإذَا قَالََ :
صَلى قَائ ًما فَصَلوا قيَا ًماَ ،وإذَا صَلى قَاعدًا فَصَلوا قُعُودًا
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال  :سق َ
سو َل هللا صلى
ط َر ُ
ش شقُّهُ األ َي َمنُ ،فَ َد َخلنا عليه نعو ُدهُ ،فحَضرت
هللا عليه وسلم عن فَ َر ٍس فَ ُجح َ
الصالةُ فَصَلى بنا قَاعدًا ،فَصَلينَا َو َرا َءهُ قُعُودًا ،فَلَما قَضَى الصالةَ قَالَ :إن َما
س َج َد فاسجدواَ ،وإذَا َرفَ َع
ُجع َل اإل َما ُم ليُؤتَم به ،فَإذَا َر َك َع فَار َكعُوا ،وإذا َ
سم َع هللا ل َمن حَم َدهُ فَقُولُواَ :ربنَا َولَكَ الحَمدَُ ،وإذَا صَلى
فَارفَعُواَ ،وإذَا قَالََ :
قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين
سا هو في مرضه القديم،
سا ف َ
صلُّوا ُجلُو ً
قال البخاري :قوله :وإذا صلى جال ً
اس خلفَهُ قيا ًما لم يأمرهُم
وقد صلى في مرضه الذي ماتَ فيه جال ً
سا ،والن ُ
بالقعود ،وإنما يؤخذُ باآلخر فاآلخر من أمره صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :أ َ َما يَخشَى أ َ َح ُدكُم
س
سهُ من
ركوع أو سجو ٍد قَب َل اإل َمام أَن َيج َع َل هللا َرأ َ
إذَا َرفَ َع َرأ َ
سهُ َرأ َ
ٍ
ورةَ ح َم ٍار
ورتَهُ ُ
ح َم ٍار ،أَو ُ
ص َ
ص َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم نهى عن الخصر في الصالة
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أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال  :كُنا نُصَلي
سم َع هللا ل َمن حَم َد ُه لَم َيحن أ َ َح ٌد
ف النبي صلى هللا عليه وسلم فَإذَا قَالََ :
َخل َ
منا َ
ظه َرهُ حَتى يَ َ
علَى األ َرض
ض َع صلى هللا عليه وسلم جَب َهتَهُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :من أَد َركَ َرك َعةً منَ الصالة َم َع اإل َمام ،فَقَد أَد َركَ
الصالةَ كلها
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذَا جئت ُم إلَى الصالة َونَح ُن سُ ُجو ٌد فَاس ُجدُواَ ،وال تَعُدُّو َها شَيئ ًا،
َو َمن أَد َركَ ركعَةً فَقَد أَد َركَ الصالةَ [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
اس بال َمدَائن
أخرج أبو داود والحاكم عن َهمام بن الحارث :أَن ُحذَيفَةَ أَم الن َ
ان ،فَأ َ َخذَ أَبُو َمسعُو ٍد بقَميصه فَ َجبَذَهُ ،فَلَما فَ َر َ
غ من صَالته ،قَالَ:
َ
علَى دُك ٍ
أَلَم تَعلَم أَن ُهم كَانُوا ُينهَونَ عَن ذَلكَ  ،قَالَ :تذَكَرتُ حينَ َمدَدتَني [ قال الحاكم
 :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود]
َ
سع ٍد رضي هللا عنه :أنه سُئ َل من أي
سهل ب ن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
شَيءٍ المنبَ ُر ،فَقَالَ :من أَثل الغَابَة عَملَهُ فُال ٌن َمولَى فُالنَ ٍة ل َرسُول هللا صلى
اس
هللا عليه وسلم َ ،وقَا َم َ
علَيه حينَ وض َع ،فَاستَق َب َل القبلَةَ وكَب َرَ ،وقَا َم الن ُ
س َج َد
سهُ ،ثُم َر َج َع القَهقَ َرى ،فَ َ
يرفَ َع َرأ َ
اس ،ثُم َ
َخلفَهُ ،فَقَ َرأ َ َو َر َك َعَ ،و َر َك َع الن ُ
علَى األ َرض ،ثُم عَا َد إلَى المنبَر ففعل مثل ذلك فَ َهذَا شَأنُهُ
َ

باب :سجو ُد السهو والتالوة والشكر
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن مالك بن بُحَينَةَ :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قَا َم من اثنَتَين منَ ال ُّ
ظهر ،لَم يَجلس بَينَ ُه َما ،فَلَما قَضَى صَالتَهُ
سل َم َبع َد ذَلكَ
سج َدتَين ،ثُم َ
س َج َد َ
َ
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن أبي َ
هللا عليه وسلم :إذَا شَك أ َ َح ُدكُم في صَالته فَلَم يَدر كَم صَلى ،ثَالثًا أَو أَربَعًا،
سل َم ،فَإن
فَليَط َرح الشك َوليَبن َ
سج َدتَين قَب َل أَن يُ َ
علَى َما استَيقَنَ  ،ثُم يَس ُج ُد َ
سا شَفعنَ لَهُ صَالتَهَُ ،وإن كَانَ صَلى إت َما ًما أل َربَ ٍع كَانَتَا تَرغي ًما
َكانَ صَلى َخم ً
للشي َ
طان
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وفي رواية ألبي داود :فَإن كَانَت صَالتُهُ تَامةً كَانَت الركعَةُ نَافلَةً
َوالسج َدتَانَ ،وإن كَانَت نَاقصَةً كَانَت الرك َعةُ ت َ َما ًما لصَالته ،والسج َدتَان
ُمرغ َمتَي الشي َ
طان [صححه األلباني في صحيح أبي داود]
ف رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج الترمذي عن عَبد الرح َمن بن عَو ٍ
سهَا أ َ َح ُدكُم في صَالته فَلَم يَدر َواح َدةً صَلى
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َ
علَى
علَى َواح َد ٍة ،فَإن لَم يَدر ثنتَين صَلى أَو ثَالثًا فَليَبن َ
أَو ثنتَين ،فَليَبن َ
سج َدتَين
ثنتَين ،فَإن لَم َيدر ثَالثًا صَلى أَو أَر َب ًعا فَل َيبن َ
علَى ثَالثٍَ ،ول َيس ُجد َ
سل َم [ قال الترمذي  :حسن غريب صحيح ]
قَب َل أَن يُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :صَلى رسو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى صَالتَي ال َعشي -قَا َل ُمحَمدٌَ :وأَكث َ ُر َ
ظني
شبَ ٍة في ُمقَدم ال َمسجد ،فَ َو َ
سل َم ،ثُم قَا َم إلَى َخ َ
ض َع يَ َدهُ
العَص َرَ -ركعَتَين ثُم َ
س َرعَا ُن الناس
َ
علَيهَاَ ،وفيهم أ َ ُبو َبك ٍر َوعُ َم ُر فَهَا َباه أَن ُيكَل َما ُهَ ،و َخ َر َج َ
ي صلى هللا عليه وسلم ذا
فَقَالُوا :أَقَ ُ
ص َرت الصالةَُ ،و َر ُجلٌ ،يَدعُوهُ النب ُّ
سَ ،ولَم
اليَدَين ،فَقَالَ :يا نبي هللا ،أَنَسيتَ أَم قَ ُ
ص َرت الصالة ،فَقَالَ :لَم أَن َ
ت ُقصَر ،قَالَ :بَلَى قَد نَسيتَ قالوا :صدق ذو اليدين فقام فَصَلى َركعَتَين ،ثُم
سهُ وكَب َر
س َج َد مث َل سُ ُجوده أَو أَط َولَ ،ثُم َرفَ َع َرأ َ
سل َم ،ثُم كَب َر فَ َ
َ
وفى رواي ٍة :أنه أَتَى جذعًا في قبلَة ال َمسجد فَاستَنَ َد إلَيه ُمغ َ
ض ًبا ،فَقَال ذُو
اليَدَين :أَقُص َرت الصالةُ أَم نَسيتَ  ،فَنَ َ
ظ َر يَمينًا َوش َماال ،فَقَالََ :ما يَقُو ُل ذُو
سل َم ،ثُم كَب َر،
اليَدَين ،فقَالُواَ :
ص َدقَ ،لَم تُصَل إال َركعَتَين فَصَلى َركعَتَين ،ثم َ
س َجدَ ،ثُم كَب َر َو َرفَ َع قَالََ :وأُخبرتُ عَن
س َجدَ ،ثُم كَب َر فَ َرفَ َع ،ثُم كَب َر َو َ
ثُم َ
سل َم
عم َرانَ بن ُحصَي ٍن أَنهُ قَالََ :و َ
س في
سج َدتَي السهو ت َ َ
وفي رواية :قُلتُ البن سيرين في َ
ش ُّه ٌد ،قَالَ :لَي َ
حَديث أَبي ه َُري َرةَ
سل َم في َركعَتَين ،فَقَال ذُو اليَدَين :أَقُص َرت
وفي رواية  :أنه صَلى العَص َر فَ َ
ض ذَلكَ  ،بنحوه
الصالةُ أَم نَسيتَ  ،فَقَالَ :كُ ُّل ذَلكَ لَم يَكُن فَقَالَ :قَد كَانَ بَع ُ
سلم ،فأتاه رج ٌل من بني
وفى رواية :أنه صلى ركعتين من صالة الظهر ثم َ
سليم فقال :أقُصَرت الصالةُ.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال  :صَلى بنَا َرسُو ُل
سا ،فَقُلنَا :يَا َرسُو َل هللا ،أَزي َد في الصالة ،قَالَ:
هللا صلى هللا عليه وسلم َخم ً
ش ٌر مثلُكُم أَذكُ ُر َك َما تَذكُ ُرونَ
سا فقَالَ :إن َما أَنَا بَ َ
َو َما ذَاكَ  ،قَالُوا :صَليتَ َخم ً
سج َدتَي السهو
س َج َد َ
سونَ ثُم َ
سى َك َما تَن َ
َوأَن َ
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وفي رواية لمسلم  :قال إب َراهي َم بن سُ َويدٍ :صَلى بنَا عَلقَ َمةُ ال ُّ
سا،
ظه َر َخم ً
سا قَالَ :كَال َما فَ َعلتُ قَالُواَ :بلَىَ ،وكُنتُ في
فقالواَ :يا أ َ َبا شب ٍل قَد صَليتَ َخم ً
سا قَا َل ليَ :وأ َنتَ يَا أَع َو ُر
نَاحيَة القَوم َوأَنَا غُال ٌم ،فَقُلتُ  :بَلَى ،صَليتَ َخم ً
سل َم ،ثُم قَالَ :قَا َل
سج َدتَين ،ثُم َ
س َج َد َ
تَقُو ُل ذَلكَ قَالَ :قُلتُ  :نَعَم قَالَ :فَانفَت َ َل فَ َ
ش
ي صلى هللا عليه وسلم َخم ً
سا ،فَلَما انفَت َ َل ت َ َوش َو َ
عَب ُد هللا :صَلى بنَا النب ُّ
القَو ُم بَينَ ُهم ،فَقَالََ :ما شَأنُكُم ،قَالُوا :يَا َرسُو َل هللاَ ،هل زي َد في الصالة ،قَالَ:
سل َم ،ثُم قَالَ:
سج َدتَين ،ثُم َ
س َج َد َ
سا فَانفَت َ َل ثُم َ
ال قَالُوا :فَإنكَ قَد صَليتَ َخم ً
سونَ
إن َما أَنَا بَ َ
سى َك َما تَن َ
ش ٌر مثلُكُم أَن َ
أخرج مسلم عن عم َران بن ُحصَي ٍن :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
سل َم في ثَالث َر َك َعاتٍ ،ثُم َد َخ َل َمنزلَهُ ،فَقَا َم إلَيه َر ُج ٌل يُقَا ُل
صلى ال َعص َر ،فَ َ
لَهُ :الخربَاقَُ ،وكَانَ في يَدَيه طُولٌ ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،فَذَ َك َر لَهُ صَنيعَهُ،
َو َخ َر َج َ
ق َهذَا ،قَالُوا:
ص َد َ
غض َبانَ َي ُج ُّر ردَا َء ُه حَتى انتَهَى إلَى الناس ،فَقَالَ :أ َ َ
سل َم
سج َدتَين ،ثُم َ
س َج َد َ
سل َم ،ثُم َ
نَعَم فَصَلى َركعَةً ،ثُم َ
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ثَوبَان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سج َدتَان بَع َد السالم [ حسنه األلباني في
سه ٍو َ
صلى هللا عليه وسلم  :لكُل َ
صحيح أبي داود ]
ي قال :صَلى بنَا المغيرة فَنَهَضَ في
أخرج أبو داود والترمذي عن الشعب ُّ
س َج َد
سل َم ،ثُم َ
سب َح بهم ،فَلَما صَلى بَقيةَ صَالته َ
سب َح به القَو ُمَ ،و َ
الركعَتَين ،فَ َ
سجدَتي السهو ،ثُم حَدث َ ُهم أَن النبي صلى هللا عليه وسلم فَعَ َل بهم مث َل الذي
َ
فَعَ َل [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
يرةُ ب ُن شُعبَةَ
أخرج أبو داود والترمذي عَن زيَاد بن عالقَةَ قَا َل صَلى بنَا ال ُمغ َ
َار إلَيهم أَن قُو ُموا
فَلَما صَلى َرك َعتَين قَا َم َولَم َيجلس فَ َ
سب َح به َمن َخلفَهُ فَأَش َ
فَلَما فَ َر َ
صنَ َع
سل َم َوقَا َل َه َكذَا َ
سج َدتَي السهو َو َ
س َج َد َ
سل َم َو َ
غ من صَالته َ
سل َم [ قال الترمذي  :حسن صحيح ،وصححه
َّللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
األلباني في صحيح أبي داود ]
ج:
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان عن ُمعَاويَة بن ُحدَي ٍ
سل َم َوقَد َبق َيت منَ الصالة َرك َعةٌ،
أَن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى َيو ًما ،فَ َ
وخرج فَأَد َر َكهُ َر ُج ٌل ،فَقَالَ :نَسيتَ منَ الصالة َركعَةً ،فرجع فَ َد َخ َل ال َمسجدَ،
اس ،فَقَالُوا:
َوأ َ َم َر بالال فَأَقَا َم الصالةَ ،فَصَلى للناس َركعَةً ،فَأَخبَرتُ بذَلكَ الن َ
ف الر ُج َل ،قُلتُ  :ال ،إال أَن أ َ َراهُ ،فَ َمر بي ر ُج ٌل فَقُلتُ َ :هذَا ه َُو فقَالُوا:
أَتَعر ُ
َهذَا َ
طلحَةُ ب ُن عُبَيد هللا [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني
في صحيح النسائي ]
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س َج َد
أخرج مسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه  :أن رسو َل هللا تَكَل َم ثُم َ
سج َدتَي السهو
َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كَانَ رسو ُل هللا
ورةَ التي فيهَا السج َدةُ فَيَس ُج ُد َونَس ُجدُ ،حَتى
صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ ال ُّ
س َ
َما يَج ُد أ َ َح ُدنَا َمكَانًا ل َموضع جَبهَته في غير وقت صال ٍة
علَى المنبَر
ُمر قَ َرأ َ يَو َم ال ُج ُمعَة َ
أخرج البخاري عن َربيعَة بن عَبد هللا :أن ع َ
اس ،حَتى إذَا كَانَت
س َج َد َو َ
ورة النحل ،حَتى جَا َء السج َدةَ ،فنَ َز َل فَ َ
ب ُ
س َج َد الن ُ
س َ
اس إنما نَ ُم ُّر
ال ُج ُمعَةُ القَابلَةُ قَ َرأ َ بهَا ،حَتى إذَا جَا َء السج َدةَ قَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
علَيهَ ،ولَم يَس ُجد
َابَ ،و َمن لَم يَس ُجد فَال إث َم َ
س ُجود ،فَ َمن َ
بال ُّ
س َج َد فَقَد أَص َ
عُ َم ُر
اس رضي هللا عنهما أنه سأله مجاهد :أأَس ُج ُد
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
سلَي َمانَ } حَتى أَتَى {فَب ُهدَاهُ ُم اقتَده}
َاو َد َو ُ
في {ص} ،فَقَ َرأ َ َ
{ومن ذُريته د ُ
فَقَالَ :نَبيُّكُم صلى هللا عليه وسلم ممن أُم َر أَن يَقتَدي به
س ُجودَ ،وقَد َرأَيتُ
وفي رواية للبخاري  :قَالَ :لَيست (ص) من ع ََزائم ال ُّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَس ُج ُد فيهَا
س َج َد َها
س َج َد في (ص)َ ،وقَالََ :
وفي رواية للنسائي أنه صلى هللا عليه وسلم َ
َاو ُد تَو َبةًَ ،ونَس ُج ُد َها شُك ًرا
د ُ
سعي ٍد الخدري
أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن أبي َ
علَى
ي صلى هللا عليه وسلم سورة (ص) َ
رضي هللا عنه قال  :قَ َرأ َ النب ُّ
اس َمعَهُ ،فَلَما كَانَ يَو ٌم آ َخ ُر
س َجدََ ،و َ
المنبَر ،فَلَما بَلَ َغ السج َدةَ نَ َز َل فَ َ
س َج َد الن ُ
ي تَوبَةُ نَبيٍ،
اس لل ُّ
قَ َرأ َ َها ،فَلَما بَلَ َغ السج َدةَ تَشَزنَ الن ُ
س ُجود ،فَقَالَ :إن َما ه َ
س َجدُوا [ صححه الحاكم ووافقه
س َجدََ ،و َ
َولَكني َرأَيتُكُم تَشَزنت ُم فَنَ َزلََ ،و َ
الذهبي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
س َج َد َمن كان َمعَهَُ ،
غي َر أن شَي ًخا من
س َج َد فيهَاَ ،و َ
عليه وسلم قَ َرأ َ والنج َم فَ َ
ب ،فَ َرفَعَهُ إلَى جَبهَتهَ ،وقَالَ :يَكفيني َهذَا
قريش أ َ َخذَ َكفًّا من َح ً
ٍ
صا أَو ت َُرا ٍ
ولقد َرأَيتُهُ َبع ُد قُت َل كَاف ًرا
سج َدةٌ النجم وفيها أن الشي َخ:
ور ٍة نَزلَت فيهَا َ
وفي رواية للبخاري  :أَو ُل سُ َ
ف
أ ُ َميةُ ب ُن َخلَ ٍ
اس رضي هللا عنهما  :أَن رسو َل هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
س َج َد َمعَهُ ال ُمسل ُمونَ َ ،وال ُمشركُونَ َ ،والجنُّ ،
س َج َد بالنجمَ ،و َ
عليه وسلم َ
س
َواإلن ُ
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علَى
ت رضي هللا عنه قال  :قَ َرأتُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن َزيد بن ثَاب ٍ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النجم فَلَم َيس ُجد فيهَا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َراف ٍع قَالَ :صَليتُ َم َع أَبي ه َُري َرةَ صَالةَ
س َج َد فيهَا ،فَقُلتُ لَهَُ :ما َهذه السج َدةُ ،فَقَالَ:
العَت َ َمة فَقَ َرأ َ إذَا الس َما ُء انشَقت فَ َ
سل َم ،فَال أ َ َزا ُل أَس ُج ُد بهَا حَتى
هللا َ
علَيه َو َ
َ
سجَدتُ بهَا َخل َ
ف أَبي القَاسم صَلى ُ
َ
أَلقاهُ
وفي رواية لمسلم  :قال :سجدنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في {إذا
السماء أنشقت} و {أقرأ باسم ربك}
اف،
أخرج الطبراني عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قالَ :من قَ َرأ َ األ َع َر َ
عنهُ،
َوالنج َمَ ،واق َرأ باسم َربكَ الذي َخلَقَ ،فَإن شَا َء َر َك َع بهَا َوقَد أَج َزأ َ ُه َ
س َج َد  ،وفي رواية قالَ :إذا
ورةََ ،و َر َك َعَ ،و َ
س َجدَ ،ثُم قَا َم فَقَ َرأ َ ال ُّ
َوإن شَا َء َ
س َ
كانَت السجدةُ آخر السورة فاركَع إن شئتَ  ،أو اسجد ،فإن السجدةَ م َع
]
الركعة [
أخرج أبو داود والترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ رسو ُل
ي للذي
هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُو ُل في سُ ُجود القُرآن بالليلَ :
س َج َد َوجه َ
سمعَهُ َوبَص ََرهُ ،بحَوله َوقُوته [ قال الترمذي  :حسن
َخلَقَهَُ ،وشَق َ
صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
اس رضي هللا عنهما قال  :جَا َء َر ُج ٌل
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عَب ٍ
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللاَ ،رأَيت ُني الليلَةََ ،وأَنَا نَائ ٌم
سمعتُهَا
ف َ
س َجدَت الشج ََرةُ لسُ ُجودي ،فَ َ
سجَدتُ فَ َ
شج ََر ٍة ،فَ َ
َكأَني أُصَلي َخل َ
تَقُولُ :اللهم اكت ُب لي بهَا أَج ًرا ،و ُحط عَني بهَا وز ًراَ ،واجعَلهَا لي عندَكَ
َاو َد قَا َل اب ُن عَباس :فسمعتُ
ذُخ ًراَ ،وتَقَبلهَا مني َك َما تَقَبلتَهَا من عَبدكَ د ُ
س َج َد فَقَا َل مث َل َما أَخبَ َرهُ الر ُج ُل
سج َدةً ثُم َ
النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ َ
عَن الشج ََرة [ حسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه قال :
ساجدًا
ور ،أَو بُش َر به َخر َ
ي صلى هللا عليه وسلم إذَا جَا َءهُ أَم ُر سُ ُر ٍ
كان النب ُّ
شَاك ًرا ّلِل تعالى[ قال الترمذي  :حسن غريب ،وصححه الحاكم ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
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باب :صالة الجمعة
أخرج الطبراني في األوسط عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال عرضت
الجمعة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه بها جبريل عليه السالم
في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء فقال ما هذا يا جبريل
قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم
فيها خير تكون أنت األول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة
ال يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إال أعطاه أو يتعوذ من شر إال دفع
عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في اآلخرة يوم المزيد [ جوده المنذري
 ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح]
هللا
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َمَ :خي ُر يَو ٍم َ
ق آ َد ُمَ ،وفيه
طلَعَت َ
َ
س يَو ُم ال ُج ُمعَة ،فيه ُخل َ
علَيه َو َ
علَيه الشم ُ
َ
أُدخ َل الجَنةَ ،وفيه أخرج منهَا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ساعَةً ،ال ُي َوافقُهَا ُمسل ٌم ،قَائ ٌم ُيصَلي،
صلى هللا عليه وسلم  :إن في ال ُج ُم َعة لَ َ
هللا َخي ًرا ،إال أَع َ
طاهُ إياهُ َوقَا َل بيَده :يُقَللُهَا
يَسأ َ ُل َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س َل يَو َم ال ُج ُمعَة غُس َل ال َجنَابَة ثُم َرا َح فَ َكأَن َما
صلى هللا عليه وسلم َ :من اغت َ َ
ب بَقَ َرةًَ ،و َمن َرا َح في
ب بَ َدنَةًَ ،و َمن َرا َح في الساعَة الثانيَة فَ َكأَن َما قَر َ
قَر َ
ب كَبشًا أَق َرنَ َ ،و َمن َرا َح في الساعَة الراب َعة فَ َكأَن َما
الساعَة الثالثَة فَ َكأَن َما قَر َ
ب بَيضَةً ،فَإذَا َخ َر َج
ب َدجَاجَةًَ ،و َمن َرا َح في الساعَة ال َخام َ
سة فَ َكأَن َما قَر َ
قَر َ
اإل َما ُم َحض ََرت ال َمالئكَةُ يَستَمعُونَ الذك َر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا كَانَ يَوم ال ُج ُمعَة وقفت ال َمالئكَة على بَاب ال َمسجد
َيكت ُ ُبونَ األول فَاألول َومثل المهجر كَمثل الذي يهدي َب َدنَة ثم كَالذي يهدي
بقرة ثم كَبشًا ثم دجَاجَة ثم بَيضَة فَإذا خرج اإل َمام َ
ص ُحفهم يَستَمعُون
ط َووا ُ
الذكر
ُ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عَن أبي أ َما َمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم تقعد ال َمالئكَة يَوم ال ُج ُمعَة على أَب َواب
َرسُول هللا صلى هللا َ
ص ُحف قلت
ص ُحف َيكت ُ ُبونَ الناس فَإذا خرج اإل َمام طويت ال ُّ
ساجد َم َعهم ال ُّ
ال َم َ
س
س لمن جَا َء بعد ُخ ُروج اإل َمام ُج ُمعَة قَا َل بلَى َولَكن لَي َ
يَا أَبَا أ ُ َما َمة ألَي َ
ص ُحف [ حسنه األلباني في الترغيب]
ممن يكتب في ال ُّ
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ساجد فيكتبون األول
وفي رواية ألحمد :تقعد ال َمالئكَة على أَب َواب ال َم َ
ص ُحف
َوالثاني َوالثالث حَتى إذا خرج اإل َمام رفعت ال ُّ
أخرج ابن ماجه وابن أبي عاصم عَن عَلقَ َمة قَا َل خرجت َم َع عبد هللا بن
سبَقُوهُ فَقَا َل َرابع أَربَعَة َو َما َرابع أَربَعَة
َمسعُود يَوم ال ُج ُمعَة فَوج َد ثَالثَة قد َ
علَيه َوسلم يَقُول إن الناس
سول هللا صلى هللا َ
سمعت َر ُ
من هللا ببَعيد إني َ
يَجلسُونَ يَوم القيَا َمة من هللا عز َوجل على قدر َر َواحهم إلَى ال ُج ُمعَات األول
ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع َو َما َرابع أَر َب َعة من هللا ب َبعيد [ حسنه المنذري
،وحسنه البوصيري في الزوائد  ،وضعفه األلباني في الترغيب وفي
الضعيفة ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سنَ ال ُوضُو َء ثُم أَتَى ال ُج ُمعَةَ فَاست َ َم َعَ ،وأَنصَتَ
عليه وسلم َ :من ت َ َوضأ َ فَأَح َ
غُف َر لَهُ َما َبينَهُ َو َبينَ ال ُج ُم َعة َوز َيا َدةُ ثَالثَة أَي ٍامَ ،و َمن َمس ال َحصَى فَقَد لَغَا
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عَن عبد هللا بن
بسر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل جَا َء رجل يتخطى رقَاب الناس يَوم ال ُج ُمعَة َوالنبي
علَيه َوسلم اجلس فقد
علَيه َوسلم يخطب فَقَا َل النبي صلى هللا َ
صلى هللا َ
آذيت وآنيت [ صححه األلباني في الترغيب ]
سل َمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن َ
طه ُر َما است َ َ
عليه وسلم ال يَغتَس ُل َر ُج ٌل يَو َم ال ُج ُمعَةَ ،ويَت َ َ
ور،
طا َ
ع من الطُه ٍ
ق بَينَ اثنَين ،ثُم
س من طيب بَيته ،ثُم يَخ ُر ُ
ج فَال يُفَر ُ
َويَده ُن من دُهنه َويَ َم ُّ
ب هللا لَهُ ث ُم يُنصتُ إذَا تَكَل َم اإل َما ُم ،إال غُف َر لَهُ َما بَينَهُ َوبَينَ
يُصَلي َما كت َ
ال ُج ُمعَة األ ُخ َرى
ب
أخرج البخاري عن َ
ع َبا َية بن رفَاعَةَ ،قَالَ :أَد َركَني أ َ ُبو عَب ٍس َوأَنَا أَذ َه ُ
سل َم يَقُولَُ :من اغبَرت
هللا َ
علَيه َو َ
إلَى ال ُج ُمعَة ،فَقَالََ :
سمعتُ النبي صَلى ُ
علَى النار
َّللا َ
قَ َد َماهُ في َ
سبيل َّللا حَر َمهُ ُ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا عَن ال ُج ُمعَة َمن كَانَ قَبلَنَا ،فَكَانَ لليَ ُهود يَو ُم السبتَ ،وكَانَ
َو َ
سل َم :أَضَل ُ
هللا ل َيوم ال ُج ُم َعة ،فَ َج َع َل ال ُج ُم َعةَ،
للنص َ
هللا بنَا فَ َهدَانَا ُ
َارى َيو ُم األ َحَد ،فَجَا َء ُ
َوالسبتَ َ ،واأل َ َحدََ ،و َكذَلكَ هُم تَبَ ٌع لَنَا يَو َم القيَا َمة ،نَح ُن اآلخ ُرونَ من أَهل
ي لَ ُهم قَب َل ال َخالئق
الدُّنيَاَ ،واأل َولُونَ يَو َم القيَا َمة ،ال َمقض ُّ
عنهُ قَا َل قلت َو َرسُول هللا
سالم َرضي هللا َ
أخرج ابن ماجه عَن عبد هللا بن َ
علَيه َوسلم جَالس إنا لنجد في كتاب هللا تَعَالَى في يَوم ال ُج ُمعَة
صلى هللا َ
ساعَة ال ُي َوافقهَا عبد ُمؤمن ُيصَلي يسأَل هللا بهَا شَيئا إال قضى هللا لَهُ
َ
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علَيه َوسلم أَو بعض
َار إلَى َرسُول هللا صلى هللا َ
حَاجته قَا َل عبد هللا فَأَش َ
ساعَات
ي قَا َل آخر َ
ساعَة قلت أَي َ
ساعَة فَقلت صدقت أَو بعض َ
َ
ساعَة ه َ
َ
ساعَة صَالة قا َل بلَى إن العَبد إذا صلى ثم جلس لم
النهَار قلت إنهَا لَيست َ
يجلسه إال الصالة فَ ُه َو في صَالة [ صححه المنذري على شرط الصحيح ،
وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن
ي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
حبان عن أَوس بن أَو ٍس الثقَف ُّ
هللا عليه وسلم َ :من َ
س َل ثم بَك َر َوابتَك ََر َو َمشَى َولَم يَركَب َو َدنَا
غس َل و َاغت َ َ
سنَ ٍة صيَامهَا
منَ اإل َمام ولم يَل ُغ َواست َ َم َع ،كَانَ لَهُ بكُل ُخط َو ٍة أج ُر َ
ع َمل َ
َوقيَامهَا [ قال الترمذي  :حسن  ،ووافقه النووي ،وقال الحاكم  :إسناده
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يَح ُ
فر ُج ٌل َحض ََر َها
ض ُر ال ُج ُمعَةَ ثَالثَةُ نَفَ ٍر َ
َ
يَلغُو فذلك َح ُّ
ظهُ منهَاَ ،و َر ُج ٌل َحض ََر َها بدعاء ،ف ُه َو َر ُج ٌل َدعَا إن شَا َء هللا
ت َوسُكُوتٍَ ،ولَم يَت َ َخط َرقَبَةَ
أَع َ
طاهُ َوإن شَا َء َمنَعَهَُ ،و َر ُج ٌل َحض ََر َها بإنصَا ٍ
ارةٌ إلَى ال ُج ُم َعة التي تَليهَا َوز َيا َدةُ ثَالثَة أَي ٍام،
ي كَف َ
ُمسل ٍمَ ،ولَم ُيؤذ أ َ َحدًا فَه َ
سنَة فَلَهُ عَش ُر أَمثَالهَا} [حسنه
َوذَلكَ أَن هللا تعالى يَقُولَُ { :من جَا َء بال َح َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عَم ُرو بن العَاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
يب ام َرأَته إن كَانَ
صلى هللا عليه وسلم َ :من اغت َ َ
س َل يَو َم ال ُج ُمعَة َو َمس ط َ
اب الناسَ ،ولَم َيل ُغ عن َد ال َموع َ
ظة
س من صَالح ث َيابه ثُم لَم َيت َ َخط رقَ َ
لَهَا َولَب َ
ب الناس كَانَت لَهُ ظُه ًرا [
ارةً ل َما بَينَ ُه َماَ ،و َمن لَغَاَ ،وت َ َخطى رقَا َ
كَانَت كَف َ
حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن َ
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
طارق بن شهَا ٍ
عةٍ ،إال
علَى كُل ُمسل ٍم في َج َما َ
ب َ
صلى هللا عليه وسلم  :ال ُج ُمعَةُ َح ٌّ
ق َواج ٌ
يض [ صححه األلباني
على أَر َب َعةٍ :عَب ٍد َمملُوكٍ  ،أَو ام َرأ َ ٍة ،أَو صَبيٍ ،أَو َمر ٍ
في صحيح الجامع ]
ي
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي الجَعد الضمر ُّ
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من ت َ َركَ ثَال َ
ث
َاونًا بهَا َ
علَى قَلبه [صححه األلباني في صحيح الترمذي،
طبَ َع هللا َ
ُج َم ٍع تَه ُ
وقال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وحسنه األلباني في الترغيب]
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أخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي هللا عنهم أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال :لَ َينتَه َين أَق َوا ٌم عن ودعه ُم ال ُج ُم َعات ،أَو لَ َيخت َمن هللا
علَى قُلُوبهم ،ثُم لَيَكُونُن منَ الغَافلينَ
َ
أخرج مسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق على رجال
عليه وسلم  :لقد َه َممتُ أَن آ ُم َر َر ُجال يُصَلي بالناس ،ثُم أُحَر ُ
يتخلفون عن ال ُج ُمعة بيوتَهم
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
علَى كُل ُمحتَل ٍمَ ،وأَن يَستَنَ ،وأ َن
ب َ
صلى هللا عليه وسلم :غُس ُل ال ُج ُمعَة َواج ٌ
يَ َمس طيبًا إن َو َج َد
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أَن عُ َم َر بَينَا ه َُو
ع ٍة َهذه ،فَقَالَ :إني
سا َ
ب يَو َم ال ُج ُمعَة إذ َد َخ َل عثمانُ ،فَنَادَاهُ عُ َم ُر :أَيةُ َ
يَخطُ ُ
علَى أَن
سمعتُ التأذين ،فَلَم أَزد َ
شُغلتُ ال َيو َم ،فَلَم أَنقَلب إلَى أَهلي حَتى َ
ت َ َوضأتُ فقَا َل عُ َم ُرَ :وال ُوضُو َء أَيضًا ،ألم تسمعوا أَن َرسُو َل هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول :إذا جاء أحدُكم إل َى الجمعة فليغتسل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل
اس
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ الن ُ
يَنتَابُونَ ال ُج ُمعَة من َمنَازلهم ومن َالعَ َوالي ،فَيَأت ُونَ في الغُبَار ،ويُصيبُ ُه ُم
ج من ُه ُم الريح ،فَأَتَى َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
الغُبَا ُر َوالعَ َرقُ ،فَتخ ُر ُ
ي صلى هللا عليه وسلم  :لَو أَنكُم ت َ َ
طهرت ُم
إن َ
سا ٌن من ُهمَ ،وه َُو عندي ،فَقَا َل النب ُّ
ليَومكُم َهذَا
ب رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن َ
س ُم َرة بن ُجن َد ٍ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من ت َ َوضأ َ يَو َم ال ُج ُمعَة فَبهَا
س َل فَالغُس ُل أَف َ
ض ُل [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه
َونع َمتَ ،و َمن اغت َ َ
األلباني في صحيح الترمذي ]
سعي ٍد  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ:
أخرج أبو داود عن يَحيَى ب ُن َ
علَى أَحَدكُم لَو ات َخذَ ثَو َبين ل ُج ُم َعته س َوى ثَو َبي َمهنَته [صححه األلباني
َما َ
في صحيح أبي داود ]

397
باب :وقت الجمعة وندائها وخطبتها
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كاَن النب ُّ
س
وسلم يُصَلي ال ُج ُمعَةَ حينَ تَمي ُل الشم ُ
وفي رواية  :كَانَ صلى هللا عليه وسلم إذَا اشتَد ال َبر ُد َبك َر بالصالةَ ،وإذَا
اشتَد الح َُّر أَب َر َد بالصالة يَعني :ال ُج ُمعَةَ
سهل بن سعدَ :ما كُنا نَقي ُل َوال نَتَغَذى إال بَع َد
أخرج البخاري ومسلم عن َ
ال ُج ُم َعة
سلَ َمة بن األ َك َوع :كُنا نُصَلي َم َع النبي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن َ
س للحي َ
طان فَي ٌء
عليه وسلم ال ُج ُم َعةَ ،ثُم ننصرفَ ،ولَي َ
أخرج البخاري عن السائب بن يَزي َد قال :كَانَ الندَا ُء يَو َم ال ُج ُمعَة أَولُهُ إذَا
علَى عَهد النبي صلى هللا عليه وسلم َ ،وأَبي بَك ٍر،
علَى المنبَر َ
س اإل َما ُم َ
َجلَ َ
اس َزا َد الندَا َء الثال َ
علَى الزو َراء ،فثَبتَ
ث َ
َوعُ َم َر ،فَلَما كَانَ عُث َمانَُ ،و َكث ُ َر الن ُ
األم ُر علَى ذَلكَ
ب
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
ي صلى هللا عليه وسلم َيخطُ ُ
س ُم َرةَ قال :كان النب ُّ
سا
ب جَال ً
ب قَائ ًما ،فَ َمن نَبأَكَ أَنهُ كَانَ يَخطُ ُ
س ،ثُم يَقُو ُم فَيَخطُ ُ
قَائ ًما ،ثُم يَجل ُ
ب ،فَقَد َوهللا صَليتُ َمعَهُ أَكث َ َر من أَلفَي صَال ٍة
فَقَد َكذَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كان رسول هللا
س إذَا صَع َد المنبَ َر حَتى يَف َر َ
غ
صلى هللا عليه وسلم يَخطُ ُ
ب ُخطبَتَين ،كَانَ يَجل ُ
ب
س فَال َيتَكَل ُم ،ثُم َيقُو ُم فَ َيخطُ ُ
ال ُمؤَذنُ ،ثُم َيقُو ُم فَ َيخطُ ُ
ب ،ثُم َيجل ُ
علَى المنبَر
ارة بن ُرؤَيبَةَ :أنه َرأَى بش َر بنَ َمر َوانَ َ
أخرج مسلم عن عُ َم َ
َرافعًا يَدَيه ،فَقَالَ :قَب َح هللا تينك اليَدَين ،لَقَد َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
سبحَة
وسلم َما كان يَزي ُد َ
َار بإصبَعه ال ُم َ
علَى أَن يَقُو َل بيَده َه َكذَاَ ،وأَش َ
س ُم َرةَ :كَانَت صَالةُ النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
اس
قَصدًاَ ،و ُخط َبتُهُ قَصدًاَ ،يق َرأ ُ بآ َيا ٍ
ت منَ القُرآنَ ،و ُيذَك ُر الن َ
وفي رواية :كان صلى هللا عليه وسلم ال يُطي ُل ال َموع َ
ظةَ يَو َم ال ُج ُمعَة ،إن َما
يراتٌ
هو كَل َماتٌ يَس َ
أخرج مسلم عن عمار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن طُو َل صَالة الر ُجل َوقص ََر ُخطبَته َمئنةٌ من فقهه ،فأَقصروا
ال ُخطبةَ وأَطيلُوا الصالةََ ،وإن منَ ال َب َيان سح ًرا
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أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
ي كَال َيد الجَذ َماء [
س فيهَا ت َ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل ُخط َب ٍة لَي َ
ش ُّه ٌد فَه َ
قال الترمذي :حسن صحيح غريب ،وصححه األلباني في صحيح الجامع]
أخرج مسلم عن َزيد بن أَرقَ َم :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم َخ َ
طبَ ُهم فَقَالَ:
أَما بَع ُد
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج أبو داود والحاكم عن َ
س ُم َرة بن ُجن َد ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اح ُ
ض ُروا الذك َر َوادنُوا منَ اإل َمام ،فَإن الر ُج َل ال
ع ُد حَتى يُؤَخ َر في الجَنةَ ،وإن َد َخلَهَا [ قال الحاكم  :صحيح على
يَ َزا ُل يَتَبَا َ
شرط مسلم  ،ووافقه الذهبي ،وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :
في إسناده انقطاع ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن أَبُي رفَاعَةَ
العدوي رضي هللا عنه قال  :أتَيتُ النبي صلى
ُّ
سو َل هللا َر ُج ٌل غريب جَا َءك َيسأ َ ُل
ب فَقُلتُ َ :يا َر ُ
هللا عليه وسلم َوه َُو َيخطُ ُ
ي
عَن دينه ال يَدري َما دينُهُ فَأَقبَ َل َ
علَي َوت َ َركَ ُخطبَتَهُ حَتى انتَهَى إلَي ،فَأُت َ
بَّ ه
بكُرسي ٍ حَسبتُ قَ َوائ َمهُ حَديدًا ،فَقَعَ َد َ
علَيه َو َجعَ َل يُعَل ُمني ،ثُم أَتَى ال ُخط َ
فَأَتَم آخ َر َها
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب،
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا قُلتَ لصَاحبكَ َيو َم ال ُج ُم َعة أَنصت َواإل َما ُم َيخطُ ُ
فَقَد لَغَوتَ
أخرج ابن خزيمة عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ أَنه قَا َل دخلت ال َمسجد يَوم
علَيه َوسلم يخطب فَ َجلَست قَريبا من أبي بن كَعب
ال ُج ُمعَة َوالنبي صلى هللا َ
ورة بَ َرا َءة فَقلت ألبي َمتى نزلت َهذه
فَقَ َرأ َ النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم سُ َ
سأَلته فتجهمني َولم
ساعَة ثم َ
ورة قَا َل فتجهمني َولم يكلمني ثم مكثت َ
ال ُّ
س َ
سأَلته فتجهمني َولم يكلمني فَلَما صلى النبي
ساعَة ثم َ
يكلمني ثم مكثت َ
سأَلتك فتجهمتني َولم تكلمني قَا َل أبيَ :ما
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قلت ألبي َ
َ
َ
علَيه َوسلم فقلت يَا
لَك من صَالتك إال َما لغوت فذَ َهبت إلَى النبي صلى هللا َ
ورة
سأَلته َمتى نزلت َهذه ال ُّ
نَبي هللا كنت بجنب أبي َوأَنت تق َرأ بَ َرا َءة فَ َ
س َ
فتجهمني َولم يكلمني ثم قَا َل َما لَك من صَالتك إال َما لغوت قَا َل النبي صلى
علَيه َوسلم صدق أبي [ صححه األلباني في الترغيب]
هللا َ
أخرج أبو يعلى وابن حبان عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل دخل عبد هللا بن
س
َمسعُود َرضي هللا عَنهُ ال َمسجد َوالنبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم يخطب فَ َجلَ َ
علَيه أبي
سأَلَهُ عَن شَيء أَو كَلمه بشَيء فَلم يرد َ
إلَى جنب أبي بن كَعب فَ َ
علَيه َوسلم من
فَظن ابن َمس ُعود أَنهَا موجدة فَلَما انفَت َ َل النبي صلى هللا َ
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صالته  ،قَا َل ابن َمسعُود يَا أبي َما َمنعك أَن ترد عَلي قَا َل إنك لم تحضر
علَيه َوسلم يخطب فَقَا َم
َمعنا ال ُج ُم َعة  ،قَا َل لم قَا َل تَكَلمت َوالنبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَذكر ذَلك لَهُ فَقَا َل َرسُول
ابن َمسعُود فَدخل على النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم صدق أبي صدق أبي أطع أ ُبَيا ً [ جوده المنذري ،
هللا صلى هللا َ
وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود وابن خزيمة عن عبد هللا بن عمرو بن العاص َرضي هللا
علَيه َوسلم يحضر ال ُج ُم َعة ثَالثَة نفر فَرجل
سول هللا صلى هللا َ
عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
حضرها بلغو فَذَلك حَظه منهَا َورجل حضرها ب ُدعَاء فَ ُه َو رجل َدعَا هللا إن
شَا َء أع َ
طاهُ َوإن شَا َء َمنعه َورجل حضرها بإنصات وسكوت َولم يتخط َرقَبَة
ارة إلَى ال ُج ُم َعة التي تَليهَا َوزيَادَة ثَالثَة أَيام
ي كَف َ
ُمسلم َولم يؤذ أحدا فَه َ
سنَة فَلهُ عشر أَمثَالهَا} [ قال األلباني في
َوذَلكَ أَن هللا يَقُول {من جَا َء بال َح َ
الترغيب  :حسن صحيح ]
علَيه َوسلم
أخرج مسلم عَن ابن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا َ
قَا َل لقوم يتخلفون عَن ال ُج ُمعَة لقد َه َممت أَن آ ُمر رجال يُصَلي بالناس ثم
أحرق على رجال يتخلفون عَن ال ُج ُمعَة بُيُوتهم
ف َمر َوا ُن أَبَا ه َُري َرةَ،
أخرج مسلم عن عبيد هللا بن أَبي َراف ٍع قال  :استَخلَ َ
ورتَين كَانَ
ورة ال ُج ُم َعة وال ُمنَافقُينَ  ،فَقُلتُ لَهُ :قَ َرأتَ ب ُ
فَصَلى ال ُج ُم َعةَ ب ُ
س َ
س َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
ي يَق َرأ ُ به َما في الكُوفَة قَالَ :إني َ
عَل ُّ
يَق َرأ ُ به َما
وفي رواية للطبراني فى األوسط :أنه صلى هللا عليه وسلم يقرأ بالجمعة،
فيحرض بها المؤمنين ،وبالمنافقين فيقرع بها المنافقين [ قال الهيثمي :
إسناده حسن ]
ب رضي هللا عنه  :أَن النبي
أخرج أبو داود والنسائي عن َ
س ُم َرة بن ُجن َد ٍ
سبح اس َم َربكَ َ ،و َهل أَت َاكَ حَد ُ
يث
صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في ال ُج ُمعَة ب َ
الغَاشيَة [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
ي
أخرج البخاري ومسلم عن النُّع َما ُن ب ُن بَش ٍ
ير رضي هللا عنه  :أنه سُئلَ :أ َ ُّ
ورة ال ُج ُم َعة،
شَيءٍ قَ َرأ َ النبي صلى هللا عليه وسلم َيو َم ال ُج ُم َعة س َوى ُ
س َ
فَقَالَ :كَانَ يَق َرأ ُ َهل أَت َاكَ
اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
وسلم كَانَ يَق َرأ ُ في الفَجر يَو َم ال ُج ُمعَة {الم تَنزيلُ} في األولى ،وفي الثانية
ورةَ ال ُج ُمعَة َوال ُمنَافقينَ
{ َهل أَتَى َ
سان} ،وفي َ
علَى اإلن َ
صالة ال ُج ُمعَة ،بسُ َ
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أخرج مسلم عن أُم هش ٍَام بنت حَارثَةَ رضي هللا عنها قالت  :لَقَد كَانَ تَنُّو ُرنَا
سنَةٍ،
سنَةً َو َبعضَ َ
سنَتَين أَو َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم َواحدًا َ
َوتَنُّو ُر َر ُ
علَى
سانه ،يَق َرأ َها كُل يوم ُج ُمعَ ٍة َ
َو َما أ َ َخذتُ { ق َوالقُرآن ال َمجيد} إال عَن ل َ
المنبَر إذَا َخ َ
اس
ط َ
ب الن َ
ب رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج ابن ماجه عن أبَي بن كَع ٍ
اركَ َوه َُو قَائ ٌم [قال البوصيري في الزوائد :إسناد
وسلم قَ َرأ َ يَو َم ال ُج ُمعَة تَبَ َ
حديث أبي بن كعب صحيح رجاله ثقات]
أخرج البخاري ومسلم عن يَعلَى بن أَمية رضي هللا عنه قال  :سمعت النبي
علَى المنبَر َ { :ونَادَوا يَا َمالكُ }
صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ َ
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال يُقي َمن أ َ َح ُدكُم أ َ َخاهُ يَو َم ال ُج ُمعَة ،ثُم يُ َخالف إلَى
س ُحوا
َمق َعده فَ َيق ُع َد فيهَ ،ولَكن َيقُولُ :اف َ
أخرج أبو داود والترمذي عن ُمعَاذ بن أنس رضي هللا عنه أَن النبي صلى
ب [ قال الترمذي
هللا عليه وسلم نَهَى عَن الحب َوةَ يَو َم ال ُج ُمعَةَ ،واإل َما ُم يَخطُ ُ
 :حديث حسن ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود والحاكم عن َجابر رضي هللا عنه قال  :لَما است َ َوى النبي
سم َعه اب ُن
سوا فَ َ
صلى هللا عليه وسلم َيو َم ال ُج ُم َعة على المنبر قَالَ :اجل ُ
علَى بَاب ال َمسجد ،فَ َرآهُ النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ:
س َ
َمسعُو ٍد فَ َجلَ َ
تَعَا َل يَا عَب َد هللا بنَ َمسعُو ٍد [ قال الحاكم :صحيح عل شرط الشيخين ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
اس رضي هللا عنهما قال  :أَو ُل ُج ُمعَ ٍة ُجمعَت
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
َبع َد ُج ُم َع ٍة في َمسجد النبي صلى هللا عليه وسلم في َمسجد عَبدالقَيس
ب ُج َواثَى منَ البَح َرين
أخرج أبو داود والبيهقي والحاكم عن كَعب بن َمالكٍ رضي هللا عنه  :أنه
ارةَ قال عبد الرحمن
كَانَ إذَا َ
سم َع الندَا َء يَو َم ال ُج ُمعَة ت َ َرح َم أل َسعَ َد بن ُز َر َ
ارةَ ،فقَالَ :أل َنهُ أَو ُل َمن جَم َع
ابنه :إذَا َ
سمعتَ الندَا َء ت َ َرحمتَ أل َسعَ َد بن ُز َر َ
َ
يع ُيقَالُ :لَهُ نَقي ُع ال َخ َ
ض َمات
بنَا في َهزم النبيت من حَرة َبني َب َياضَة في نَق ٍ
قُلتُ  :كَم كنت ُم يَو َمئ ٍذ قَا َل أَربَعُونَ [ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ،وقال
البيهقي :وهذا حديث حسن اإلسناد صحيح ،وحسنه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن أَوس بن أَو ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول
ق آ َد ُم،
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن من أَفضَل أَيامكُم َيو َم ال ُج ُم َعة فيه ُخل َ
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علَي منَ الصالة فيه ،فَإن
َوفيه قُبضَ َ ،وفيه النف َخةَُ ،وفيه الصعقَةُ ،فَأَكث ُروا َ
علَيكَ
ض صَالتُنَا َ
صَالتَكُم َمع ُروضَةٌ َ
ف ت ُع َر ُ
علَي قَالُواَ :يا َر ُ
سو َل هللاَ ،وكَي َ
سا َد
َوقَد أ َ َرمتَ  ،يَقُولُونَ  :بَليتَ قَالَ :إن هللا حَر َم َ
علَى األ َرض أَن تَأكُ َل أَج َ
األ َنبيَاء [ صححه النووي ،وصححه األلباني في الصحيحة]
سمعتَ أَبَاكَ يُحَد ُ
سول
ث عَن َر ُ
أخرج مسلم عن أبي بُر َدةَ :قَا َل لي اب ُن عُ َم َر :أ َ َ
سمعتُهُ يَقُولُ:
ساعَة ال ُج ُمعَة ،قُلتُ  :نَعَمَ ،
هللا صلى هللا عليه وسلم في شَأن َ
س اإل َما ُم
سمعتُ َر ُ
َ
ي َما َبينَ أَن َيجل َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َيقُولُ :ه َ
َ
إلَى أن تنقضى الصالةُ
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما
ساعَةً،
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يَو ُم ال ُج ُم َعة اثنتا عَش َرةَ َ
ع ٍة بَع َد
سا َ
ال يُو َج ُد ُمسل ٌم يَسأ َ ُل هللا تعالى شَيئ ًا إال أَتَاهُ إياه ،فَالتَمسُو َها آخ َر َ
ال َعصر [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهبي ،وحسنه
ابن حجر في الفتح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود وفي الترغيب
]
َ
أخرج الترمذي عن أنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :التَمسُوا الساعَةَ التي ت ُرجَى يَو َم ال ُج ُمعَة بَع َد صالة العَصر إلَى
َ
غي ُبو َبة الشمس [ ضعفه ابن حجر في الفتح ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
ب
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :لَقيتُ كَع َ
األ َحبَار فَحَدثتُهُ أن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالََ :خي ُر يَو ٍم َ
علَيه
طلَعَت َ
ق آ َد ُمَ ،وفيه أُهب َ
علَيهَ ،وفيه َماتَ ،
يب َ
س يَو ُم ال ُج ُمعَة ،فيه ُخل َ
طَ ،وفيه ت َ
الشم ُ
ي مصيخة َيو َم ال ُج ُم َعة حين ت ُصب ُح
َوفيه تَقُو ُم الساعَةَُ ،و َما من دَاب ٍة إال َوه َ
ساعَةٌ ال
س َ
سَ ،وفيها َ
شفَقًا منَ الساعَة إال الجن َواإلن َ
حَتى تَطلُ َع الشم ُ
صلي يَسأ َ ُل هللا شَيئ ًا إال أَع َ
ب :ذَلكَ
يوافقها عَب ٌد ُمسل ٌم َوه َُو يُ َ
طاهُ إياهُ قَا َل كَع ٌ
َ
َ
َ
ق صلى هللا
ص َد َ
سنَ ٍة يَو ٌم قُلتُ  :بَل في كُل ُج ُمعَ ٍة فقَ َرأ التو َراةَ فقَالََ :
في كُل َ
سال ٍم ،فَحَدثتُهُ ب َمجلسي َم َع كَعب وقوله:
عليه وسلم  ،ثم لقيت عبد هللا بنَ َ
ي في
ذَلكَ في كُل َ
ب كَع ٌ
سنَ ٍة َيو ٌم فقَالََ :كذَ َ
ب قُلتُ  :ثُم قَ َرأ َ التو َراةَ فَقَالََ :بل ه َ
ع ٍة هي ،فَقُلتَ  :أَخبرني
سا َ
ص َد َ
كُل ُج ُمعَ ٍة فَقَالََ :
سال ٍم :أَية َ
ب ثُم قَا َل اب ُن َ
ق كَع ٌ
ف تَكُو ُن
سا َ
بهَا َوال تكن َ
ي آخ ُر َ
ع ٍة في يَوم ال ُج ُمعَة فَقُلتُ َ :وكَي َ
عني فَقَالَ :ه َ
عةٍَ ،وقَد قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال يُصَادفُهَا عَب ٌد ُمسل ٌمَ ،وه َُو
سا َ
آخ َر َ
يُصَلي َوتلكَ الساعَةُ ال يُصَلى فيهَا ،فَقَالَ :ألم يَقُل صلى هللا عليه وسلمَ :من
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ي ،فَقُلتُ  :بَلَى قَالَ:
س َمجل ً
َجلَ َ
سا يَنتَظ ُر الصالةَ فَ ُه َو في صَال ٍة حَتى يُصَل َ
فَ ُه َو ذَلكَ [ قال الترمذي  :حسن صحيح ]
وفي رواية البن ماجه عن أبي لُبَابَةَ :وهو أَع َ
ظ ُم عن َد هللا من يَوم األ َضحَى
َويَوم الفطر [ حسنه البوصيري  ،وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه ،
وضعفه في الترغيب وفي الضعيفة ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَن عَبد َّللا بن
ش ُّه َد
سل َم الت َ
َّللا َ
علَيه َو َ
َمس ُعو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :عَل َمنَا َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا فَال ُمضل لَهُ
ش ُّه َد في الحَاجَة قَالَ :الت َ
في الصالة َوالت َ
ش ُّه ُد في َا من يهد ُ
َّللا َوأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا عَب ُدهُ
ي لَهُ َوأَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال ُ
َو َمن يُضلل فَال َهاد َ
سولُهُ» َ .ويَق َرأ ُ ثَال َ
َّللا حَق تُقَاته َوال
ث آيَا ٍ
َو َر ُ
ت (يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا َ
اس اتقُوا َربكُ ُم الذي َخلَقَكُم من نَف ٍس
ت َ ُموت ُن إال َوأَنت ُم ُمسل ُمونَ ) ( ،يَا أَيُّهَا الن ُ
َّللا الذي
َواح َد ٍة َو َخلَ َ
يرا َون َ
ق منهَا َزو َجهَا َو َبث من ُه َما رجَاال كَث ً
سا ًء َواتقُوا َ
َّللا
َّللا كَانَ َ
علَيكُم َرقيبًا) ( ،يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا َ
تساءلون َواأل َرحَا َم إن َ
َوقُولُوا قَوال َ
سديدًا يُصلح لَكُم أَع َمالَكُم َويَغفر لَكُم ذُنُوبَكُم َو َمن يُطع َّللاَ
َو َرسُولَهُ فَقَد فَ َ
از فَوزً ا عَظيما) [ سكت عنه الحاكم والذهبي  ،وصححه
األلباني في خطبة الحاجة  ،وصحح الحديث لشواهده محققوا المسند ]
سو َل هللا
أخرج أحمد والنسائي عن جَابر بن عَبد هللا رضي هللا عنه ،أَن َر ُ
سنَ الحَديث
سل َم كَانَ يَقُو ُل في ُخطبَته بَع َد الت َ
هللا َ
شهُّد " :إن أَح َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ي ُمحَم ٍد  -قَا َل يَحيَىَ :وال أَعلَ ُمهُ إال قَا َل َ -وشَر
اب هللاَ ،وأَح َ
كت َ ُ
سنَ الهَدي َهد ُ
األ ُ ُمور ُمح َدثَاتُهَا "َ ،وكَانَ إذَا ذَك ََر الساعَةَ أَعلَى بهَا صَوتَهَُ ،واشتَد َ
غ َ
ضبُهُ،
َكأَنهُ ُمنذ ُر جَي ٍش ،ثُم يَقُولُ " :بُعثتُ أَنَا َوالساعَةَ َكهَاتَين [ قال محققوا
المسند  :صحيح على شرط مسلم ]
أخرج مسلم عن عَدي بن حَات ٍم رضي هللا عنه :أَن َر ُجالً َخ َ
ب عن َد النبي
ط َ
شدََ ،و َمن يَعصه َما
صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالََ :من يُطع هللا َو َرسُولَهُ فَقَد َر َ
فَقَد َ
يب أَنتَ  ،قُل َو َمن يَعص
س ال َخط ُ
غ َوى فَقَا َل له صلى هللا عليه وسلم  :بئ َ
هللا َو َرسُولَهُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :نَهَى رسول هللا
ب
ب الر ُج ُل َ
علَى خطبَة أَخيه حَتى يَت ُركَ ال َخاط ُ
صلى هللا عليه وسلم أن يَخطُ َ
قَبلَهُ أَو يَأذَنَ لَهُ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعو ٍد رضي هللا
عنه قال :عَل َمنَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ُخطبَةَ الحَاجَة :إن الحَم ُد
ّلِل نَستَعينُهُ َونَستَغف ُر ُهَ ،ونَ ُعوذُ به من شُ ُرور أَنفُسنَاَ ،من َيهد هللا فَال ُمضل
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ي لَهَُ ،وأَش َه ُد أَن ال إلَ َه إال هللا َوأَش َه ُد أَن ُمحَمدًا
لَهَُ ،و َمن يُضلل فَال َهاد َ
سا َءلُونَ به َواألَرحَا َم
سولُهَُ ،يا أ َ ُّيهَا الذينَ آ َمنُوا {اتقُوا هللا الذي ت َ َ
عَب ُد ُه َو َر ُ
علَيكُم َرقيبًا} {يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا هللا حَق تُقَاته َوال ت َ ُموت ُن
إن هللا كَانَ َ
سديدًا يُصلح
إال َوأَنت ُم ُمسل ُمونَ} {يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا هللا َوقُولُوا قَوالً َ
سولَهُ فَقَد فَ َ
از فَوزً ا عَظي ًما}
لَكُم أَع َمالَكُم َويَغفر لَكُم ذُنُوبَكُم َو َمن يُطع هللا َو َر ُ
[صححه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :صالة المسافر وجمع الصالة
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
يرةَ ثَالثَة أَميَا ٍل أَو ثَالثَة فَ َراس َخ ( شك شُعبَةُ) صلى
وسلم إذَا َخ َر َج َمس َ
َركعَتَين
اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عَب ٍ
اف إال َرب العَالَمينَ ،فصلى
هللا عليه وسلم َخ َر َج منَ ال َمدينَة إلَى َمكةَ ال يَ َخ ُ
ركعتين [ قال الترمذي :هذا حديث صحيح ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :صَليتُ ال ُّ
ظه َر َم َع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بال َمدينَة أَر َب ًعا ،وخرج يريد مكة فصلى بذي
ال ُحلَيفَة العصر َركعَتَين
وفي روايةَ :خ َرجنَا َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم منَ ال َمدينَة إلَى َمكةَ
فَكَانَ يُصَلي َركعَتَين َركعَتَين حَتى َرجَعنَا إلَى ال َمدينَة قيل له :أَقَمت ُم ب َمكةَ
شَيئ ًا ،قَالَ :أَقَمنَا بهَا عَش ًرا
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :أَقَا َم النب ُّ
عش ََر
سافَرنَا فأقمنا تسعَةَ َ
عليه وسلم تس َع َ
عش ََرة يَق ُ
ص ُر الصالة ،فَنَح ُن إذَا َ
قَصَرنَاَ ،وإن زدنَا أَت َممنَا
أخرج أبو داود عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :أَقَا َم َرسُو ُل هللا
ص ُر الصالةَ [ صححه األلباني
صلى هللا عليه وسلم بتَبُوكَ عشرينَ يَو ًما يَق ُ
في صحيح أبي داود]
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري ومسلم عن حَارثَة بن َوه ٍ
ب :صَلى بنَا النب ُّ
وسلم َونَح ُن أَكث َ ُر َما كُنا قَ ُّ
ط وآ َمنُهُ بمنًى َركعَتَين
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد أنه قيل له :صَلى عُث َما ُن بمنًى أَر َب َع
ت فقَالَ :صَليتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم بمنًى َرك َعتَين ،و َم َع أَبي
َر َك َعا ٍ
بَك ٍر َركعَتَين ،و َم َع عُ َم َر َركعَتَين ،ثم تفرقت بكم الطرق ،فياليت حَظي من
ت َركعَتين ُمتَقَبلَتَان
أَربَع َر َكعَا ٍ
سو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :صَلى َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم بمنًى َركعَتَينَ ،وأَبُو بَك ٍرَ ،وعُ َم ُرَ ،وعُث َما ُن صَد ًرا
من خالفَته ،ثُم إنه صَلى َبع ُد أَر َب ًعا ،فَكَانَ اب ُن عُ َم َر إذَا صَلى َم َع اإل َمام صَلى
أَربَعًاَ ،وإذَا صَال َها َوح َدهُ صَالها َركعَتَين
ف أُصَلي إذَا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما أنه قيل له :كَي َ
َ
سنة أَبي القَاسم صلى هللا
كُنتُ ب َمكةَ إذَا لَم أُصَل َم َع اإل َمام ،فَقَالََ :رك َعتَين ُ
عليه وسلم
أخرج أبو داود عن اب ُن مسعو ٍد رضي هللا عنه أنه صلى أربعا ً فقيل له:
الخالف شر [ قال األلباني في
عبت على عثمان ،ثم صليت أربعا ً ،قال:
ُ
صحيح أبي دواد  " :إسناده صحيح على شرط الشيخين"اهـ ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا صلى
س أَخ َر ال ُّ
ظه َر إلَى َوقت العَصر
هللا عليه وسلم إذَا ارت َ َح َل قَب َل أَن تَزي َغ الشم ُ
س قَب َل أَن َيرتَح َل صَلى ال ُّ
ثُم نَ َز َل فَ َج َم َع َبينَ ُه َما ،فَإن َزا َ
ظه َر ثُم
غت الشم ُ
ب
َرك َ
وفي رواية لمسلم  :كَانَ إذَا عَج َل عليه السي ُر يُؤَخ ُر ال ُّ
ظه َر إلَى أول َوقت
ب حَتى يَج َم َع بَينَهَا َوبَينَ العشَاء
العَصر فَيَج َم ُع بَينَ ُه َماَ ،ويُؤَخ ُر ال َمغر َ
أخرج مسلم عن ُمعَاذ رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم في َ
غزاة ت َ ُبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر
الظهر حتى ينزل العصر،
والعصر ،فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر
َ
وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب
والعشاء ،فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء
ثم يجم ُع بينهما
ب
سافَ َر َ
أخرج أبو داود عن عَلي رضي هللا عنه أنه كَانَ إذَا َ
ار َبع َد َما تَغ ُر ُ
س َ
ب ،ثُم يَدعُو بعَشَائه
س حَتى كَا َد أَن يُظل َم ،ثُم يَنز ُل فَيُصَلي ال َمغر َ
الشم ُ
فَيَتَعَشى ،ثُم يُصَلي العشَا َء ،ثُم يَرتَح ُل َويَقُولَُ :ه َكذَا كَانَ َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم يَصنَ ُع [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمي ًعا ،كُ ُّل َواح َد ٍة من ُه َما
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علَى إثر َواح َد ٍة من ُه َما  ،وفي رواية لمسلم :
سبح بَينَ ُه َما َوال َ
بإقَا َمةٍَ ،ولَم يُ َ
بإقَا َم ٍة َواح َد ٍة
ُمر لَم يُنَاد في َواح َد ٍة من ُه َما ،قال :صليت معه صلى
وفي رواية :أن ابنَ ع َ
هللا عليه وسلم هكذا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :ما َرأَيتُ رسول
صالتَينَ ،ج َم َع بَينَ
هللا صلى هللا عليه وسلم صلى صَالةً لغَير ميقَاتهَا إال َ
ال َمغرب َوالعشَاء بجم ٍعَ ،وصَلى الفَج َر يومئذ قَب َل ميقَاتهَا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى
سبعًا َوث َ َمانيًا ال ُّ
ب،
هللا عليه وسلم صلى بال َمدينَة َ
ظه َرَ ،والعَص َرَ ،وال َمغر َ
ير ٍة
َوالعشَا َء قَا َل أَيُّ ُ
وب :لَ َعلهُ في لَيلَ ٍة َمط َ
وفي رواية للبخاري  :قال عمرو :قُلتُ  :يَا أَبَا الشعثَاء ،أَظُنُّهُ أَخ َر ال ُّ
ظه َر
ب وعجل العشاء قال :وأنا أظنُّ ذلك
َوعَج َل ال َعص َرَ ،وأَخ َر ال َمغر َ
صليتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم بال َمدينَة ث َ َمانيًا
وفي رواية للنسائيَ :
سبعًا جَميعًا ،أَخ َر ال ُّ
ب َوعَج َل
جَميعًاَ ،و َ
ظه َر َوعَج َل العَص َرَ ،وأَخ َر ال َمغر َ
العشَا َء
سفَ ٍر ،وفي رواية  :في َ
وفي رواية لمسلم :من َ
ف
غير َخو ٍ
غير َخو ٍ
ف َوال َ
َوال َم َ
ط ٍر
سافَر َها إلَى تَبُوكَ
سف َر ٍة َ
وفي رواية ألبي داود :في َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :صَحبتُ النبي
سب ُح في السفَرَ ،وقَا َل هللا تعالى{ :لَقَد كَانَ
صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَم أ َ َرهُ يُ َ
سنَةٌ}
لَكُم في َرسُول هللا إس َوةٌ َح َ
سافَرتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم َوأَبي َبك ٍر،
وفي رواية للترمذي َ :
صلُّونَ ال ُّ
صلُّونَ
ظه َر َوالعَص َر َركعَتَين َركعَتَين ،ال يُ َ
َوعُ َم َرَ ،وعُث َمانَ  ،فَكَانُوا يُ َ
قَبلَهَا َوال بَع َد َها ،ولَو كُنتُ ُمصَليًا قَبلَهَا أَو بَع َد َها الت َممتُهَا [ قال الترمذي :
حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
سيد أَنهُ
ب ،عن رجل من آل َخال ٍد بن أ ُ َ
أخرج مالك والنسائي عن ابن شها ٍ
قَا َل البن عُ َم َر :إنا نَج ُد صَالةَ ال َخوف ،وصالة الحضر في القُرآنَ ،وال نَج ُد
صَالةَ السفَر ،فقال :يَا ابنَ أَخي إن هللا بَعَ َ
ث إلَينَا ُمحَمدًا صلى هللا عليه
وسلم َ ،وال نَعلَ ُم شَيئ ًا ،فإنا نَفعَ ُل َك َما َرأَينَاه يَفعَ ُل [صححه األلباني في
صحيح النسائي ]
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باب :صالة الخوف
سو َل هللا صلى هللا
سهل ب ُن أَبي حَث َمةَ :أَن َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
عليه وسلم صلى بأَصحَابه في ال َخوف ،فَصَف ُهمَ ،خلفَهُ صَفين ،فَصَلى بالذينَ
َيلُونَهُ َرك َعةً ثُم قَا َم ،فَلَم َي َزل قَائ ًما حَتى صَلى الذينَ َخلفَه َرك َعةً ثُم تَقَد ُموا
َوتَأَخ َر الذينَ كَانُوا قُدا َم ُهم فَصَلى بهم َركعَةً ،ثُم قَعَ َد حَتى صَلى الذينَ ت َ َخلفُوا
سل َم
َركعَةً ،ثُم َ
وفي راوية عن يزيد بن رومان ،عن صَالح بن َخواتٍ ،عَن َمن صَلى َم َع
النبي صلى هللا عليه وسلم يَو َم ذَات الرقَاع صَالةَ ال َخوف :أَن َ
طائفَةً صَفت
َم َعهَُ ،و َ
طائفَةٌ وجَا َه ال َعدُو ،فَصَلى بالتي َم َعهُ َرك َعةً ثُم ث َ َبتَ قَائ ًماَ ،وأَت َ ُّموا
أل َنفُسهم ،ثُم انص ََرفُوا وجَاهَ العَدُوَ ،وجَا َء الطائفَةُ األ ُخ َرى فَصَلى به ُم الركعَةَ
سل َم بهم
سا ،فأَت َ ُّموا أل َنفُسهم ،ثُم َ
التي بَقيَت من صالته ،ثُم ثَبَتَ جَال ً
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :كُنا مع
شج ََر ٍة َ
ظليلَ ٍة
علَى َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذَات الرقَاع ،فإذَا أَتَينَا َ
ف
ت َ َركنَا َها للنبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَجَا َء َر ُج ٌل منَ ال ُمشركينَ َ ،و َ
سي ُ
شج ََر ٍة ،فَاخت َ َر َ
طهُ فَقَالَ :ت َخافُني،
قب َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم ُمعَل ٌ
فقَالَ :ال فقَالَ :فَ َمن يَمنَعُكَ مني ،قَالَ :هللا فتهدره الصحَابة ،وأقيمت الصالة
فَصَلى ب َ
طائفَ ٍة َركعَتَين ثُم تَأَخ ُرواَ ،وصَلى بالطائفَة األ ُخ َرى َركعَتَين ،فكان
للنبي صلى هللا عليه وسلم أَربَ ُع َوللقَوم َركعَتَان
وفي رواية للبخاري  :أَنهُ َ
سل َم ق َب َل
هللا َ
علَيه َو َ
غ َزا َم َع َر ُ
سول َّللا صَلى ُ
سل َم قَفَ َل َمعَهُ ،فَأَد َركَت ُه ُم القَائلَةُ
هللا َ
علَيه َو َ
نَجدٍ ،فَلَما قَفَ َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اس
هللا َ
سل َم َوتَفَر َ
علَيه َو َ
ق الن ُ
في َوا ٍد كَثير العضَاه ،فَنَ َز َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم تَحتَ
هللا َ
علَيه َو َ
في العضَاه ،يَستَظلُّونَ بالشجَرَ ،ونَ َز َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
هللا
س ُم َر ٍة فَعَل َ
ق بهَا َ
َ
سيفَهُ قَا َل جَاب ٌر :فَنمنَا نَو َمةً ،ثُم إذَا َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سو ُل َّللا صَلى
َ
س ،فَقَا َل َر ُ
علَيه َو َ
ي جَال ٌ
سل َم َيدعُونَا فَجئنَا ُه ،فَإذَا عن َد ُه أَع َراب ٌّ
سل َم :إن َهذَا اخت َ َر َ
سيفي َوأَنَا نَائ ٌم ،فَاستَيقَظتُ َوه َُو في يَده
هللا َ
ط َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
س ثُم لَم يُعَاقبهُ
َّللا ،فهَا ه َُو ذا جَال ٌ
صَلت ًا ،فقا َل ليَ :من يَمنعُكَ مني ،قلتُ ُ :
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
وفي رواية للنسائي  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بهم صَالةَ
َف َخلفَهُ ،صَلى بالذينَ َخلفَهُ َرك َعةً
َف َبينَ َيدَيه َوص ٌّ
ال َخوف ،فَقَا َم ص ٌّ
سج َدتَين ،ثُم تَقَد َم َهؤُالء حَتى قَا ُموا في َمقَام أَصحَابهم َوجَا َء أ ُولَئكَ فَقَا ُموا
َو َ

407

سل َم ،فَكَانَت للنبي
سج َدتَين ثُم َ
َمقَا َم َهؤُالء ،فصَلى بهم َرسُو ُل هللا َركعَةً َو َ
صلى هللا عليه وسلم َرك َعتَان َولَ ُهم َرك َعةٌ َرك َعةٌ [ صححه األلباني ]
وفي رواية لمسلمَ :
غ َزونَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم قَو ًما من
ُجهَينَةَ ،فَقَاتَلُوا قتَاال شَديدًا ،فَلَما صَلينَا ال ُّ
ظه َر ،قَا َل ال ُمشركُونَ  :لَو ملنَا
علَيهم َميلَةً ألقطعناهم فَأَخبَ َر جبري ُل النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَذَ َك َر ذَلكَ
َ
َب إلَيهم
لَنَا صلى هللا عليه وسلم قَالََ :وقَالُوا :إنهُ َ
ي أَح ُّ
ستَأتيهم صَالةٌ ه َ
منَ األَوالد فَلَما َحض ََرت ال َعص ُر صففنا صَفينَ ،وال ُمشركُونَ َبينَنَا َو َبينَ
القبلَة ،فَكَب َر النبي صلى هللا عليه وسلم َو َكبرنَا جميعًا ،ثم رفع رأسه من
الصف
والصف الذي يليه ،وقام
س ُجود
الركوع ورفعنا جميعًا ،ثم انحدر بال ُّ
ُّ
ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم السجود قام
ال ُمؤخ ُر في نَحر العدو ،فلما قضى النب ُّ
الصف المؤخر بالسجود وقاموا ،ثم تقدم الصف
الصف الذي يليه ،ان َحد ََر
ُّ
المؤخر وتأخر الصف المقدم ،ثم ركع النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وركعنا
جميعًا ،ثم رفع رأسه من الركوع ،ورفعنا جميعًا ،ثم انحدر بالسجود
مؤخرا في الركعة األولى ،وقام الصف المؤخر
والصف الذي يليه الذي كان
ً
في نحر العدو ،فلما قضى النبي صلى هللا عليه وسلم السجود والصف الذي
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ،ثم سلم صلى هللا عليه وسلم
سكم هؤالء بأمرائهم
 ،وسلمنا جمي ًعا ،كما يصنع حر ُ
اش ُّ
الز َرقي :أنه صالها
وفي رواية ألبي داود ،والنسائي نحوه ،عن أبي عَي ٍ
علَى ال ُمشركينَ َخال ُد ب ُن
مع النبي صلى هللا عليه وسلم كذلك بعُسفَانَ َ ،و َ
ال َوليد ،ونَ َزلَت آيَةُ القَصر بَينَ ال ُّ
ظهر َوالعَصر [صححه األلباني في صحيح
أبي دواد ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :صَلى النبي
صلى هللا عليه وسلم صَالةَ ال َخوف بإحدَى الطائفَت َين َركعَةً َوالطائفَةُ األ ُخ َرى
علَى العَدُو،
ُم َواجهَةُ العَدُو ،ثُم انص ََرفُوا َوقَا ُموا في َمقَام أَصحَابهم ُمقبلينَ َ
ي صلى هللا عليه وسلم َركعَةً ،ثُم قَضَى َهؤُالء
َوجَا َء أُولَئكَ  ،ثُم صَلى به ُم النب ُّ
َركعَةًَ ،و َهؤُالء َركعَةً
ئ
ف أَكث َ َر من ذَلكَ فَصَلى َراك ًبا أَو قَائ ًما ُيوم ُ
وفي رواية :أنه إذَا كَانَ َخو ٌ
إي َما ًء
وفي رواية للبخاري ُ :مستَقبلي القبلَة ،أَو َ
غي َر ُمستَقبليهَا
اس رضي هللا عنهما قَالََ :ما كَانَت صَالةُ ال َخوف
أخرج النسائي عن ابن عَب ٍ
ف أَئمتكُم َهؤُالء ،إال أَنهَا كَانَت
إال َ
سج َدتَين َكصَالة أَح َراسكُم َهؤُالء اليَو َم َخل َ
عُقبا ،قَا َمت َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
طائفَةٌ من ُهم َوهُم جَمي ًعا َم َع َر ُ
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س َجدَت َمعَهُ َ
طائفَةٌ ،ثُم قَا َم صلى هللا عليه وسلم َوقَا ُموا َمعَهُ جَميعًا ،ثُم
َو َ
سو ُل هللا صلى هللا
س َر ُ
س َج َد فَ َ
َ
س َج َد َم َعهُ الذينَ كَانُوا ق َيا ًما أَو َل َمر ٍة ،فَلَما َجلَ َ
س َج َد الذينَ كَانُوا قيَا ًما
س َجدُوا َمعَهُ في آخر صَالتهم َ
عليه وسلم َوالذينَ َ
أل َنفُسهم ،ثُم َجلَسُوا ،فَ َج َمعَ ُهم َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم بالتسليم
صفًّا
صفًّا َخلفَهَُ ،و َ
وفي راوية :صلى بذي قَ َرد فَصَف الناس َخلفَهُ صَفينَ :
ف َهؤُالء إلَى َمكَان
ي العَدُو ،فَصَلى بالذين َخلفَهُ َركعَةً ،ثُم انص ََر َ
ُم َواز َ
َهؤُالءَ ،وجَا َء أُولَئكَ  ،فَصَلى بهم َرك َعةً َولَم َيقضُوا
ي
أخرج أبو داود والنسائي عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قَا َم النب ُّ
طائفَةٌَ ،و َ
صلى هللا عليه وسلم إلى صَالة العَصر ،فقَا َمت َمعَهُ َ
طائفَةٌ ُمقَابلي
ال َعدُو َوظُ ُهو ُرهُم إلَى القبلَة ،فَكَب َر صلى هللا عليه وسلم وكَب ُروا جَمي ًعا ،ثُم
س َجدَت ،ثُم قَا َم فقَا َمت وذَ َهبت إلَى
س َج َد ف َ
َر َك َع َو َر َكعَت الطائفَةُ التي معه ،ثُم َ
س َجدُوا
ال َعدُو فَقَا َبلُوهُمَ ،وأَق َبلَت الطائفَةُ التي كَانَت ُمقَابلَي ال َعدُو فَ َر َك ُعوا َو َ
َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم قَائ ٌم َك َما ه َُو ،ثُم قَا ُموا فَ َر َك َع صلى هللا
س َجدُواَ ،معَهُ ،ثُم أَقبَلَت
س َج َد َو َ
عليه وسلم َركعَةً أُخ َرى َو َر َكعُوا َمعَهَُ ،و َ
س َجدُوا َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
الطائفَةُ التي كَانَت ُمقَاب َل العَدُو فَ َر َكعُوا َو َ
سل ُموا جَميعًا فَكَانَ له صلى
سل َم َو َ
وسلم قَاع ٌد َو َمن َمعَهُ ،ث ُم كَانَ السال ُم فَ َ
هللا عليه وسلم َرك َعتين َولكُل َر ُج ٍل منَ الطائفَتَين َرك َعة َرك َعة [صححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :كَب َر َرسُو ُل هللا صلى هللا
س َج َد
عليه وسلم َوكَب َرت الطائفَةُ الذينَ َ
صفُّوا َمعَهُ ،ثُم َر َك َع فَ َر َكعُوا ،ثُم َ
س َجدُوا ،ثُم َرفَ َع فَ َرفَعُوا ،ثُم َمك َ
سجَد
سا ،ثُم َ
فَ َ
َث صلى هللا عليه وسلم جَال ً
علَى أَعقَابهم َيمشُونَ القَهقَ َرى
صوا َ
هؤالء أل َنفُسه ُم الثان َيةَ ثُم قَا ُموا فَنَ َك ُ
حَتى قَا ُموا من َو َرائهمَ ،وجَا َءت الطائفَةُ األ ُخ َرى فَقَا ُموا ،وكَب ُروا ثُم َر َكعُوا
س َجدُوا َمعَهُ ،ثُم قَا َم صلى هللا عليه
س َج َد صلى هللا عليه وسلم فَ َ
أل َنفُسهم ،ثُم َ
س َجدُوا أل َنفُسه ُم الثانيَةَ ،ثُم قَا َمت الطائفَتَان جَمي ًعا ،فَصَلوا َمعَه
وسلم َو َ
س َج َد
س َجدُوا جَميعًا ،ثُم عَا َد فَ َ
س َج َد فَ َ
ور َكعُوا ،ثُم َ
صلى هللا عليه وسلم فَ َر َك َع َ
سري ًعا َكأَس َرع اإلس َراع َجاهدًا ،ال َيألُونَ س َراعًا ،ثُم
س َجدُوا َم َعهُ َ
الثان َيةََ ،و َ
اس في الصالة كُلهَا [صححه
َ
شر َكهُ الن ُ
سل َم صلى هللا عليه وسلم َ ،وقَد َ
األلباني صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه قال  :قَام صَلى
ف ال ُّ
ظه َر ،فَصَف بَع ُ
ض ُهم َخلفَهُ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في َخو ٍ
سل َم ،فَان َ
ق الذينَ صَلوا َم َعهُ
َو َبع ُ
طلَ َ
ض ُهم بإ َزاء ال َعدُو ،فَصَلى َرك َعتَين ثُم َ
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ف أَصحَابهم ،ثُم جَا َء أُولَئكَ فَصَلوا َخلفَهُ فَصَلى بهم َركعَتَين ث ُم
فَ َوقَفُوا َموق َ
سل َم ،فَكَانَت له صلى هللا عليه وسلم أَر َب ًعا َوأل َصحَابه َرك َعتَين َرك َعتَين
َ
[صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عَبد هللا بن أُنَي ٍس :بَعَثَني َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
ت أن اقت ُلهُ،
سفيَانَ ال ُهذَليَ ،وكَانَ نَح َو ع َُرنَةَ َوع ََرفَا ٍ
وسلم إلَى َخالد بن ُ
اف أَن يَكُونَ بَيني َوبَينَهُ َما
فَ َرأَيتُهُ َو َحض ََرت صَالةُ العَصر فَقُلتُ  :إني ال أ َ َخ ُ
إن يؤَخر الصالةَ ،فَان َ
ئ إي َما ًء نَح َو ُه ،فَلَما َدنَوتُ
طلَقتُ أَمشيَ ،وأَنَا أُصَلي أُوم ُ
منهُ قَا َل ليَ :من أَنتَ  ،قُلتُ َ :ر ُج ٌل منَ العَ َرب بَلَغَني أَنكَ تَج َم ُع ل َهذَا الر ُجل
علَوتُهُ
ساعَةً حَتى إذَا أَم َكنَني َ
فَجئت ُكَ في ذَلكَ قَالَ :إني لَفي ذَلكَ فَ َمشَيتُ َمعَهُ َ
سيفي حَتى بَ َر َد [ حسنه ابن حجر في الفتح ،وضعفه األلباني في ضعيف
ب َ
أبي داود ]

باب :صالة العيدين
أخرج البخاري عن جابر رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق
اس رضي هللا عنهما  :أَن رسو َل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
َ
صلى هللا عليه وسلم َخ َر َج يَو َم عيدٍ ،فَصَلى َركعَت َين لَم يُصَل قبلَهَا َوال بَع َد َها
أخرج الترمذي عن كَثير بن عَبد هللا عَن أَبيه ،عَن جَده :أَن النبي صلى هللا
سا
عليه وسلم كَب َر في العيدَين في األُولَى َ
سب ًعا قَب َل الق َرا َءةَ ،وفي اآلخ َرة َخم ً
قَب َل الق َرا َءة[ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
َ
َ
َ
َ
ف
سألَت أبَا ُمو َ
سعيد بن العَاص قالَ :
أخرج أبو داود عن َ
سى َو ُحذيفَة :كَي َ
كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يُكَب ُر في األَضحَى َوالفطر ،فَقَا َل أَبُو
ق فَقَا َل أ َ ُبو
يره َ
ص َد َ
علَى ال َجنَائز فَقَا َل ُحذَيفَةَُ :
ُمو َ
سى :كَانَ ُيكَب ُر أَر َب ًعا كتَكب َ
سى :و َكذَلكَ كُنتُ أُكَب ُر في البَص َرة حَي ُ
علَيهم [حسنه األلباني في
ث كُنتُ َ
ُمو َ
الصحيحة ]
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن عَبد هللا بن بُس ٍر رضي هللا عنه أنه
َخر َج َم َع الناس يَو َم فط ٍر أَو أَضحَى ،فَأَنك ََر إب َ
طا َء اإل َمام وقَالَ :إنا كُنا قَد
عتَنَا َهذهَ ،وذَلكَ حينَ التسبيح [ قال الحاكم  :صحيح على شرط
سا َ
فَ َرغنَا َ
البخاري ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
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س ُم َرةَ رضي هللا عنه قال  :صَليتُ َم َع َرسُول هللا
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
صلى هللا عليه وسلم العيدَين َ
انَ ،وال إقَا َم ٍة
غي َر َمر ٍةَ ،وال َمرتَين بغَير أَذَ ٍ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :كان النب ُّ
صلُّونَ العيدَين قَب َل ال ُخطبَة
هللا عليه وسلم َ ،وأَبو بَك ٍرَ ،وعُ َم َر يُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :شَهدتُ
َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم صالةَ العيد ،فَبَ َدأ َ بالصالة قَب َل ال ُخطبَة بال
علَى
علَى بال ٍل فَأ َ َم َر بتَق َوى هللا تعالىَ ،وحَث َ
ان َوال إقَا َمةٍ ،ثُم قَا َم ُمت َ َوكأ ً َ
أَذَ ٍ
ع َ
ع َ
َ
ظ ُهن
سا َء فَ َو َ
طاعَتهَ ،و َو َ
اس َوذَك َرهُم ،ثُم َمضَى حَتى أَتَى الن َ
ظ الن َ
ب َجهَن َم فَقَا َمت ام َرأَةٌ من س َ
َوذَك َرهُن فَقَالَ :تَصَدقنَ فَإن أَكث َ َركُن َح َ
طة
ط ُ
سو َل هللا ،قَالَ :ألَنكُن ت ُكثرنَ الشكَاة
سف َعا ُء ال َخدين فَقَالَت :ل َم يَا َر ُ
ساء َ
الن َ
ير قَالَ :فَ َجعَلنَ يَتَصَدقنَ من ُحليهن ،يُلقينَ في ثَوب بال ٍل من
َوتَكفُرنَ العَش َ
أَقر َ
طتهن َو َخ َواتمهن
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال  :كَانَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
ي صلى هللا عليه وسلم أَو ُل شَيءٍ يَب َدأ ُ به الصالةُ يوم الفطر واألضحى،
النب ُّ
َ
صفُوفهم فيَعظُ ُهمَ ،ويُوصيهمَ ،ويَأ ُم ُرهُم،
ثم يَقُو ُم ُمقَاب َل الناس ،وهم في ُ
وإن كَانَ يُري ُد أَن يَق َ
ف ،فَلَم يَ َزل
ط َع بَعثًا أَو يَأ ُم َر بشَيءٍ أ َ َم َر به ،ثُم يَنصَر ُ
علَى ذَلكَ حَتى َخ َرجتُ َم َع َمر َوانَ َ ،وه َُو أَمي ُر ال َمدينَة في أَض ًحى أَو
اس َ
الن ُ
فط ٍر ،فَلَما أَتَينَا ال ُمصَلى إذَا منبَ ٌر بَنَاهُ كَثي ُر ب ُن الصلت ،فَإذَا هو يُري ُد أَن
ي فَ َجبَذتُ بثَوبه فَ َجبَذَني ،وارتَفَ َع فَ َخ َ
ب قَب َل الصالة
ط َ
يَرتَقيَهُ قَب َل أَن يُصَل َ
فَقُلتُ لَهَُ :
ب َما تَعلَ ُم فَقُلتُ َ :ما أَعلَ ُم َوهللا
غيرت ُم َوهللا فَقَالَ :يا أَبَا َ
سعي ٍد ذَ َه َ
اس لَم يَكُونُوا يَجلسُونَ لَنَا بَع َد الصالة فَ َجعَلتُهَا
َخي ٌر مما ال أَعلَ ُم فَقَالَ :إن الن َ
قَب َل الصالة
أخرج أبو داود والنسائي عن عَبد هللا بن السائب :أَن النبي صلى هللا عليه
ف فَليَنصَرفَ ،و َمن أ َحَب أَن يُقي َم
وسلم صلى العي َد فقَالََ :من أَحَب أَن يَنصَر َ
لل ُخطبَة فَليُقم [ قال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي،
وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي كَاه ٍل األَح َمسي رضي هللا عنه قال :
ي يأخذٌ بخ َ
طام
ب َ
َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَخطُ ُ
علَى نَاقَ ٍةَ ،و َحبَش ٌّ
الناقَة [ حسنه األلباني في صحيح النسائي]
أخرج أبو داود عن البَ َراء بن عازب رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا
سا يَ َخ َ
علَيه [ حسنه األلباني في صحيح
ب َ
ط َ
عليه وسلم نُوو َل يَو َم العيد قَو ً
أبي داود ]
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سأ َ َل عمر
أخرج مسلم عن عُبَيد هللا بن عَبد هللا بن عُتبَةَ بن َمسعُو ٍد قالَ :
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم في األَضحَى
أ َ َبا َواق ٍد الليثيَ :ما كَانَ َيق َرأ ُ َر ُ
َوالفطر ،قَالَ :كَانَ يَق َرأ ُ فيه َما بقاف ،واقتربت
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن النُّع َمان ب ُن بَش ٍ
ير رضي هللا عنه قال  :كَانَ النب ُّ
سبح اس َم َربكَ األَعلَى ،و َهل
عليه وسلم يَق َرأ ُ في العيدَينَ ،وفي ال ُج ُم َعة ب َ
أَت َاكَ  ،وربما اجت َ َمعَا في يَو ٍم َواح ٍد فق َرأ ُ به َما
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اجت َ َم َع في يَومكُم َهذَا عيدَان فَ َمن شَا َء أَج َزأَهُ منَ
ال ُج ُمعَةَ ،وإنا ُمجَمعُونَ [ ضعفه المنذري في مختصر أبي داود ،وصححه
البوصيري في زوائد ابن ماجه ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي عُبَي ٍد سعد بن عبيد مولى ابن زاهر :أنه
شَهد العي َد َم َع عُث َمانَ وكَانَ َيو َم ُج ُم َعة ،فقال ألهل العواليَ :من أَحَب أَن
يَنتَظ َر ال ُج ُمعَةَ فليفعلَ ،و َمن أَحَب أَن يَرج َع إلى أَهله فَقَد أَذنا لَهُ
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ النبي صلى هللا عليه
وسلم ال يَغدُو يَو َم الفطر حَتى يَأكُ َل ت َ َم َراتٍَ ،ويَأكُلُ ُهن وت ًرا
ي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن بُ َريدَة رضي هللا عنه قال  :كَانَ النب ُّ
ي[
وسلم ال َيخ ُر ُ
ج َيو َم الفطر حَتى َيط َع َمَ ،وال َيط َع ُم َيو َم األَضحَى حَتى ُيصَل َ
قال الترمذي  :حديث غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
سنة أَن يخ ُر َج إلَى العيد
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قَالَ :منَ ال ُّ
َماشيًاَ ،وأَن يأكُ َل شَيئ ًا قَب َل أَن يخ ُر َج [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
ي صلى هللا
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :كَانَ النب ُّ
يق َر َج َع في َ
عليه وسلم إذَا َخ َر َج يَو َم العيد في َ
غيره [ قال الترمذي :
طر ٍ
حديث حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
َ
ي
أخرج البخاري ومسلم عن أُم عَطيةَ رضي هللا عنه قالت  :أ َم َرنَا النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم أَن نُخر َج ُهن في الفطر َواألَضحَى :العَ َواتقََ ،وال ُحيضَ ،
ض فَ َيعتَزلنَ الصالةََ ،و َيشهَدنَ ال َخي َر َودَع َوةَ
َوذَ َوات ال ُخدُور ،فَأَما ال ُحي ُ
اب ،قَالَ :لت ُلبسهَا
ال ُمسلمينَ  ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،إحدَانَا ال يَكُو ُن لَهَا جلبَ ٌ
أُختُهَا من جلبَابهَا
وفي رواية للبخاري  :قالت  :كُنا نُؤ َم ُر أَن نَخ ُر َج يَو َم العيد حَتى ن ُخر َج
البك َر من خدر َها ،وحَتى نُخر َج ال ُحيضَ  ،فَيُكَبرنَ بتَكبيرهم َويَدعُونَ
ب ُدعَائهمَ ،ير ُجونَ َب َركَةَ ذَلكَ ال َيوم َوطُه َرتَهُ
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أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن أُخت عَبد هللا بن َر َواحَةَ
علَى كُل ذَات
ج َ
قالت  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :وجب ال ُخ ُرو ُ
ن َ
اق [صححه األلباني في الصحيحة]
ط ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن َرسُو َل هللا صلى
ج ال َعنَ َزةَ يَو َم الفطرَ ،ويَو َم األَضحَى يُرك ُز َها فَيُصَلي
هللا عليه وسلم كَانَ يُخر ُ
إلَيهَا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َبك َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :شَه َرا عي ٍد ال يَنقُصَان َر َمضَا ُن َوذُو الحجة
أخرج أبو داود والحاكم عن عَبد هللا بن قُرطٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن أَع َ
ظ َم األَيام عن َد هللا يَو ُم النحر ،ثُم يَو ُم القَر
[ صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
سو ُل هللا
أخرج أبو داود والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :قَد َم َر ُ
صلى هللا عليه وسلم ال َمدينَةََ ،ولَ ُهما يَو َمان يَلعَبُونَ فيه َما قَالََ :ما َهذَان
ب فيه َما في الجَاهلية فَقَالَ :قَد أَب َدلَكُم هللا َخي ًرا من ُه َما
اليَو َمان ،قَالُوا :كُنا نَلعَ ُ
يَو َم األَضحَىَ ،ويَو َم الفطر [صحح ابن حجر إسناده في بلوغ المرام]
علَى
سع ٍد رضي هللا عنه قَالََ :ما كَانَ شَي ٌء َ
أخرج ابن ماجه عن قَيس بن َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم إال َوقَد َرأَيتُهُ ،إال شَي ٌء َواح ٌد فَإن
عَهد َر ُ
س لَهُ يَو َم الفطر [ صححه
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ يُقَل ُ
البوصيري في الزوائد ،وضعفه األلباني في ضعيف ابن ماجه ]

باب :صالة الكسوف
أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه
قال  :بَينَ َما أَنَا يَو ًما َوغُال ٌم منَ األ َنصَار نَرمي َ
علَى عَهد َرسُول
غ َرضًا لَنَا َ
علَى قَدر ُرمحَين ،أَو ثَالث َ ٍة
س َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم حَتى إذَا كَانَت الشم ُ
َّللا صَلى ُ
في عَين الناظر منَ األ ُفُق اس َودت حَتى آضَت َكأَنهَا تَنُّو َمةٌ ،فَقَالَ :أ َ َح ُدنَا
لصَاحبه ان َ
طلق بنَا إلَى ال َمسجد فَ َوَّللا لَيُحدثَن شَأ ُن َهذه الشمس ل َرسُول َّللا
سل َم في أُمته َح َدثًا ،فَ َدفَعنَا إلَى ال َمسجد ،فَإذَا ه َُو بَار ٌز،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم حينَ َخ َر َج إلَى الناس قَالَ :فَتَقَد َم
هللا َ
علَيه َو َ
فَ َوافَقنَا َرسُو َل َّللا صَلى ُ
َوصَلى بنَا َكأ َط َول َما قَا َم بنَا في صَال ٍة قَ ُّ
ط ال نَس َم ُع لَهُ صَوتَهُ ،ثُم َر َك َع بنَا
َكأ َط َول َما َر َك َع بنَا في صَال ٍة قَ ُّ
س َج َد بنَا َكأ َط َول َما
ط ال نَس َم ُع لَهُ صَوتَهُ ،ثُم َ
س َج َد بنَا في صَال ٍة قَ ُّ
ط ال نَس َم ُع لَهُ صَوتَهُ ،قَالَ :ثُم فَعَ َل في الركعَة الثانيَة
َ
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سهُ في الركعَة الثانيَة ،قَالَ :ثُم
مث َل ذَلكَ  ،قَالَ :فَ َوافَ َ
ق تَجَلي الشمس ُجلُو َ
سولُهُ
َّللا َوأ َثنَى َ
َّللاَ ،وشَه َد أَنهُ عَب ُد ُه َو َر ُ
َ
سل َم فَحَم َد َ
علَيهَ ،وشَه َد أَن ال إلَهَ إال ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّللا إن كُنت ُم
اس إن َما أنَا بَ َ
 ،ثم قالَ :يَا أيُّهَا الن ُ
ش ٌر َو َرسُو ُل َّللا ،فأذك ُركُ ُم َ
ساالت َربي لَ َما أَخبَرت ُ ُموني حَتى
تَعلَ ُمونَ أَني قَصرتُ َ
عن شَيءٍ م ٍن تَبليغ ر َ
ساالت َربي َك َما يَنبَغي لَهَا أَن تُبَل َغَ ،وإن كُنت ُم تَعلَ ُمونَ أَني قَد بَلغتُ
أُبَل َغ ر َ
اس فَقَالُوا :نَش َه ُد أَنكَ قَد بَلغتَ
ر َ
ساالت َربي لَ َما أَخبَرت ُ ُموني قَالَ :فَقَا َم الن ُ
س َكت ُوا ،فَقَا َل
ساالت َربكَ َ ،ونَصَحتَ أل ُمتكَ َوقَضَيتَ الذي َ
علَيكَ  ،قَالَ :ثُم َ
ر َ
وف
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :أَما بَع ُد فَإن رجَاال يَزعُ ُمونَ أَن كُسُ َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
وف َهذَا القَ َمرَ ،و َز َوا َل َهذه النُّ ُجوم عَن َم َ
طالعهَا ل َموت
َهذه الشمسَ ،وكُسُ َ
رجَا ٍل عُ َ
ت من آيَات َّللا يَفت ُن
ظ َما َء من أَهل األ َرض ،وإن ُهم َكذَبُوا َولَكن آيَا ٍ
بهَا عبَا َدهُ لَيَنظُ َر َمن يُحد ُ
ث من ُهم تَوبَةًَ ،وَّللا لَقَد َرأَيتُ ُمنذُ قُمتُ أُصَلي َما
أَنت ُم القُونَ في دُن َياكُم َوآخ َرتكُم [ قال الترمذي :حديث سمرة حديث حسن
صحيح ،وقال الحاكمَ :هذَا حَد ٌ
علَى شَرط الشي َخين  ،وتعقبه
يث صَحي ٌح َ
الذهبي ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود ]
الشمس
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشة رضي هللا عنها قالت :كُسفت
ُ
علَى عَهد َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َم فصَلى بالناس فأ َ
طا َل
َ
سهُ فَأ َ
القَرا َءةَ ،ثُم َر َك َع فَأ َ َ
ي دونَ
الركُوعَ ،ثُم َرفَ َع رأ َ
طا َل ُّ
طا َل الق َرا َءة وه َ
قراءته األولى ثم رك َع فَأ َ َ
سه،
طا َل الركُو َ
ع وهو دون ركوعه األول ثم َرف َع َرأ َ َ
ثم سجد سجدتين ،ثم قَا َم فَصَن َع في الركعَة الثانية مث َل ذلك ،ثم سلم وقد
س ،ثم قَا َم فَ َخ َ
س والق َم َر ال يَخسفَان
ط َ
اس فقال :إن الشم َ
ب الن َ
تجلت الشم ُ
ل َموت أ َ َح ٍد وال ل َحيَاته ،ولكنهما آيتان من آيات هللا تعالى يُري ُه َما عبا َدهُ فَإذَا
َرأَيت ُم ذَلكَ فَاف َزعُوا إلَى الصالة
صلُّوا ،وتَصَدقُوا ،يا أُمةَ
وفي رواية :فإذا َ َرأَيت ُم ذَلكَ فَادعُوا هللاَ ،وكَب ُرواَ ،و َ
يرا
ُمحَمدٍَ :وهللا لَو تَعلَ ُمونَ َما أَعلَ ُم لَضَحكت ُم قَليالً َولَبَكَيت ُم كَث ً
وفي رواية ألبي داود أنها قالت :حزرت قراءته في األُولَى سُورةَ البقرة
وفي الثانية آ َل عمرانَ [حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
علَيهم مما
وفي رواية ألبي داود والنسائي :حَتى إن رجَاالً َيو َمئ ٍذ لَ ُيغشَى َ
علَيهم [حسنه األلباني في صحيح
َب َ
قَا َم بهم ،حَتى إن سجَا َل ال َماء لَتُص ُّ
أبي داود ]
َ
َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن يهودية جاءت تسألها فقَالَت :أعَاذَك هللا
اس في قُبُورهم ،فَقَالَ :عَائذًا
من َ
عذَاب القَبر فَ َ
سأَلت عائشةُ النبي :أَيُعَذ ُ
ب الن ُ
س فرجع ضحى ،فمر
ب ذاتَ غدا ٍة َمر َك ًبا ف َخ َ
باهلل من ذلك ،ثم َرك َ
سفَت الشم ُ
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اس ورا َءهُ بنحو ذلك  ،وفيه :ثم
بَينَ ظهراني ال ُحجَر ،فقام يُصلي ،والن َ
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر قالتَ :وكنت أسمعه بعد ذلك يتعوذ من
عذاب النار وعذاب القبر
س
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :ان َك َ
سفت الشم ُ
سفَت
اس :إنما انك َ
يَو َم َماتَ إب َراهي ُم اب ُن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل الن ُ
ت بأَربَع
ل َموت إب َراهي َم ،فَقَا َم صلى هللا عليه وسلم فَصَلى بالناس ست َر َكعَا ٍ
س منها َركعة إال التي قبلها أطول من التي بعدها ،وركوعه
َ
س َجدَاتٍ ،لَي َ
نحو من سُ ُجوده
س
أخرج مسلم عَن جَابر بن عَبد هللا رضي هللا عنهما قَالََ :ك َ
سفَت الشم ُ
سو ُل
هللا َ
َ
سل َم في يَو ٍم شَديد الحَر ،فَصَلى َر ُ
علَيه َو َ
علَى عَهد َر ُ
سول هللا صَلى ُ
سل َم بأَصحَابه ،فَأ َ َ
طا َل القيَا َم ،حَتى َجعَلُوا يَخ ُّرونَ  ،ث ُم
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
طالَ ،ثُم َرفَ َع فَأ َ َ
طالَ ،ثُم َر َك َع فَأ َ َ
طالَ ،ثُم َرفَ َع فَأ َ َ
َر َك َع فَأ َ َ
سج َدتَين،
س َج َد َ
طالَ ،ثُم َ
س َجدَاتٍ ،ثُم قَالَ" :
ثُم قَا َم فَ َ
صنَ َع نَح ًوا من ذَاكَ  ،فَكَانَت أَربَ َع َر َكعَاتٍَ ،وأَربَ َع َ
اولتُ
علَي كُ ُّل شَيءٍ ت ُولَ ُجونَهُ ،فَعُرضَت َ
إنهُ عُرضَ َ
علَي الجَنةُ ،حَتى لَو تَنَ َ
ص َرت يَدي عَنهَُ ،وعُرضَت
اولتُ منهَا قطفًا فَقَ ُ
منهَا قطفًا أ َ َخذتُهُ  ،أَو قَالَ :تَنَ َ
ب في هر ٍة لَهَاَ ،ربَ َ
طتهَا
َ
علَي النا ُر ،فَ َرأَيتُ فيهَا ام َرأَةً من بَني إس َرائي َل ت ُعَذ ُ
فَلَم ت ُطعمهَاَ ،ولَم تَدَعهَا تَأكُ ُل من َخشَاش األَرضَ ،و َرأَيتُ أ َ َبا ث ُ َما َمةَ عَم َرو
س َوالقَ َم َر ال
بنَ َمالكٍ يَ ُج ُّر قُصبَهُ في النارَ ،وإن ُهم كَانُوا يَقُولُونَ :إن الشم َ
سفَا
يمَ ،وإن ُه َما آيَتَان من آيَات هللا يُريكُ ُموهُ َما ،فَإذَا َخ َ
يَخسفَان إال ل َموت عَظ ٍ
ي
فَ َ
صلُّوا حَتى تَنجَل َ
سفَت
أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها قَالَت َخ َ
ي
سل َم فَ َد َخلتُ َ
َّللا َ
س َ
علَيه َو َ
علَى عَهد َر ُ
الشم ُ
علَى عَائشَةَ َوه َ
سول َّللا صَلى ُ
َارت ب َرأسهَا إلَى الس َماء فَقُلتُ آيَةٌ
تُصَلي فَقُلتُ َما شَأ ُن الناس يُ َ
صلُّونَ فَأَش َ
قَالَت نَعَم فَأ َ َ
سل َم القيَا َم جدًّا حَتى تَجَالني
َّللا َ
علَيه َو َ
طا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَى
علَى َرأسي أَو َ
ب َ
ي فَأ َ َخذتُ قربَةً من َماءٍ إلَى جَنبي فَ َجعَلتُ أ َ ُ
ص ُّ
الغُش ُ
سل َم َوقَد تَجَلت
َّللا َ
علَيه َو َ
َوجهي من ال َماء قَالَت فَانص ََر َ
ف َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
س فَ َخ َ
علَيه
َّللا َوأَثنَى َ
َّللا َ
علَيه َو َ
ب َر ُ
ط َ
سل َم الن َ
الشم ُ
اس فَحَم َد َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ثُم قَا َل أَما بَع ُد َما من شَيءٍ لَم أَكُن َرأَيتُهُ إال قَد َرأَيتُهُ في َمقَامي َهذَا حَتى
ي إلَي أَنكُم ت ُفتَنُونَ في القُبُور قَريبًا أَو مث َل فتنَة
الجَنةَ َوالن َ
ار َوإنهُ قَد أُوح َ
ال َمسيح الدجال ال أَدري أَي ذَلكَ قَالَت أَس َما ُء فَيُؤتَى أ َ َح ُدكُم فَيُقَا ُل َما عل ُمكَ
ب َهذَا الر ُجل فَأَما ال ُمؤم ُن أَو ال ُموق ُن ال أَدري أَي ذَلكَ قَالَت أَس َما ُء فَيَقُو ُل ه َُو
سو ُل َّللا جَا َءنَا بال َبينَات َوال ُهدَى فَأَجَبنَا َوأ َ َ
طعنَا ث َال َ
ث م َر ٍار فَ ُيقَا ُل
ُمحَم ٌد ه َُو َر ُ
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اب ال أَدري
لَهُ نَم قَد كُنا نَعلَ ُم إنكَ لَت ُؤم ُن به فَنَم صَال ًحا َوأَما ال ُمنَاف ُ
ق أَو ال ُمرت َ ُ
اس َيقُولُونَ شَيئ ًا فَقُلتُ
أَي ذَلكَ قَالَت أَس َما ُء فَ َيقُو ُل ال أَدري َ
سمعتُ الن َ
الركُوعَ ،ثُم قَام فَأ َ َ
طا َل القيَا َم ،ثُم َر َك َع فَأ َ َ
وفي رواية :فَقَا َم فَأ َ َ
طال القيَا َم،
طا َل ُّ
سج َد فأطال السجود ،ثُم قَا َم فَأ َ َ
ثُم َرك َع فأ َ َ
طا َل القيَا َم،
الركُوع ،ثم رفع ،ثم َ
طا َل ُّ
طا َل القيَا َم ،ثُم َرك َع فأ َ
الركُوعَ ،ثُم قَا َم فأ َ َ
ثُم َر َك َع فَأ َ
الركُوعَ ،ثُم رفع
طأ َل ُّ
طا َل ُّ
ف
فسجد فأطال السجود ،ثم رفع ،ثم َ
س َج َد فأطال السجود ،ثُم انص ََر َ
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :صَلى النب ُّ
ت
س َجدَا ٍ
س ث َ َمانَ َر َكعَا ٍ
ت في أَربَع َ
عليه وسلم حينَ َك َ
سفَت الشم ُ
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
ي صلى هللا عليه وسلم فَلَم يَكَد يَر َك ُع ،ثُم
قال  :ان َك َ
سفَت الشم ُ
س ،فَقَا َم النب ُّ
س َج َد فَلَم يَكَد يَرفَ ُع ،ثُم َرف َع
َر َك َع فَلَم يَكَد يَرفَ ُع ،ثُم َرفَ َع فَلَم يَكَد يَس ُجدُ ،ثُم َ
س َج َد فَلَم َيكَد َيرفَ ُع ،ثُم َرفَ َعَ ،وفَ َع َل في الركعة األُخ َرى
فَلَم َيكَد َيس ُجدُ ،ثُم َ
مث َل ذَلكَ  ،ثُم نَفَ َخ في آخر سُ ُجوده فَقَالَ :أُف أُف ثُم قالََ :رب أَلَم تَعدني أَن
ال تُعَذبَ ُهم َوأَنَا فيهم ،أَلَم تَعدني أَن ال تُعَذبَ ُهم َوهُم يَستَغف ُرونَ فَفَ َر َ
غ صلى
س [ صححه األلباني في
هللا عليه وسلم من صَالته َوقَد أَم َحصَت الشم ُ
صحيح أبي داود بذكر الركوع مرتين كما في الصحيح]
وفي رواية للنسائي :أنه حين ينف ُخ يبكي [صححه األلباني في صحيح
النسائي]
علَيه الجنةُ والنا ُر ،وفيها
وفي رواية للنسائي :نحو ذلك ،وأنه عُرضَت َ
ق بَ َدنَة َرسُول
سار َ
قوله :فَ َجعَلتُ أَنفُ ُخ َخشيَةَ أَن يَغشَاكُم ح َُّر َهاَ ،و َرأَيتُ فيهَا َ
ق الحَجيج ،فَإذَا
سار َ
ُع َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،و َرأَيتُ فيهَا أ َ َخا بَني دُعد ٍ
ورأَيتَ فيهَا ام َرأةً َ
ب في
فُطنَ لَهُ قَا َل َهذَا َ
طويلَةً َ
سودَا َء ت ُ َعذ ُ
ع َم ُل المحجَنَ ،
هر ٍة َربَ َ
طتها فَلَم ت ُطعمهَا َولَم تَسقهَاَ ،ولَم تَدَعهَا تَأكُ ُل من َخشَاش األَرض
حَتى َماتَت

باب:؛ صالة االستسقاء
اس رضي هللا
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عَب ٍ
عنهما أنه سئل عن استسقَاء النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :خرج رسول
هللا ُمت َ َبذالً ُمت َ َواض ًعا متضرعًا حَتى أَتَى ال ُمصَلى ،فرقى المنبر فَلَم َيخطُب
ُخطبتَكُم َهذهَ ،ولَكن لَم يَ َزل في ال ُّدعَاء ،والتضَرعَ ،وَّ التكبير ،ثم صَلى
َركعَتَين َك َما يُصَلي في العيد [ حسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن زيد المازني رضي هللا عنه قال:
ي صلى هللا عليه وسلم يو ًما َيستَسقي ،فَحَو َل إلَى الناس َ
ظه َر ُه
َخ َر َج النب ُّ
يدعو ،واستَقبَ َل القبلَةََ ،وحَو َل ردَا َءهُ ،ثُم صَلى َركعَتين وقرأ فيهما يريد:
ال َجه ََر
وفي رواية ألبي داود َ :وحَو َل ردَا َء ُه َو َج َع َل ع َ
علَى عَاتقه
طافَهُ األَي َمنَ َ
سرَ ،و َجعَ َل ع َ
علَى عَاتقه األَي َمن ،ثُم َدعَا
س َر َ
طافَهُ األي َ
األَي َ
سودَاء ،فأ َ َرا َد أَن َيأ ُخذَ
وفي رواية ألبي داود والنسائي  :أن عليه َخميصَةً َ
علَى عَاتقه
علَهُ أَعال َها فلما ثَقُلَت قَلَبَهَا َ
أَسفَلَهَا فَيَجَّ َ
سنَةٌ
اس َ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :أَصَابَت الن َ
ب يَو َم ال ُج ُم َعة قَا َم
َ
هو يَخطُ ُ
علَى عَهد النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فبينا َ
ع العيَالُ ،فَادعُ لَنَا فَ َرفَ َع يَدَيه،
ي فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللاَ ،هلَكَ ال َما ُل َوجَا َ
أَع َراب ٌّ
َاب
ار السح ُ
َو َما نرى في الس َماء قَ َزعةً ،فوالذي نَفسي بيده َما َوضَعهَا حَتى ث َ َ
علَى لَحييه،
َاب يَتَحَا َد ُر َ
مث ُل الجبَال ،ثم لَم يَنزلُّ عَن منبَره حَتى َرأَيتُ السح َ
فَ ُمطرنَا يَو َمنَا ذَلكَ من الغَد َومن بَعد الغَد َوالذي يَليه حتى ال ُج ُمعَة األُخ َرى،
غي ُرهُ  ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،تَهَد َم البنَا ُء َو َ
ي ،أَو قالَ :
ق
غر َ
فَقَا َم ذَلكَ األَع َراب ُّ
علَينَا فَ َما يُشي ُر بيَده
ال َما ُل فادعُ هللا لَنَا فَ َرفَ َع يَدَيه َوقَالَ :اللهم ح ََوالَينَاَ ،وال َ
سا َل
َارت ال َمدينَةُ مث َل الجَو َبة ،و َ
إلَى نَاح َي ٍة منَ السحَاب إال انفَرجَت وص َ
َوادي قَنَاةَ شَهرا ،و لَم يأت أ َح ٌد من نَاحيَ ٍة إال حَد َ
ث بال ُجود
وفي رواية :فَ َرفَ َع يَدَيه ثُم قَالَ :اللهم أَغثنَا ،اللهم أَغثنَا َ
وزا َد في ال ُّدعَاء
علَى اآلكَام والظ َراب َوبُطُون األَوديَة َو َمنَابت الشجَر
الثاني :اللهم َ
اس إلَى النبي
أخرج أبو داود عن عَائشة رضي هللا عنها قالت َ :
شكَا الن ُ
صلى هللا عليه وسلم قُ ُحو َ
ط ال َمطر ،فَأ َ َم َر بمن َب ٍر فَ ُوض َع لَهُ في ال ُمصَلى،
علَى
ب الشمس ،فَقَعَ َد َ
وو َ
اس يَو ًما يَخ ُر ُجونَ فيه فَ َخ َر َج حينَ بَدَا حَاج ُ
َ
ع َد الن َ
ار ال َم َ
طر
المنبَر فَكَبر َوحَم َد هللا ،ثُم قَالَ :إنكُم شكَوت ُم جَد َ
ب ديَاركُم َواستئ َخ َ
يب لَكُم
وو َ
ع َدكُم أَن يَستَج َ
عَن إبان َز َمانه عَنكُمَ ،وقَد أ َ َم َركُ ُم هللا أَن تَدعُوهَُ ،
ثُم قَالَ{ :الحَم ُد هلل َرب العَالَمينَ * الرحمن الرحيم * َمالك يَوم الدين} ال إلَه
ي ونَح ُن الفُقَ َرا ُء ،أَنزل
إال هللا َيف َع ُل َما ُيريدُ ،اللهم أَنتَ هللا ال إلهَ إال أَنتَ الغَن ُّ
ث واجعَل َما أَن َزلتَ لَنَا قُوةً َوبَال ً
علَينَا الغَي َ
غا إلَى خير ثُم َرفَ َع يَدَيه حَتى بَدَا
َ
طيه ثُم حَول إلَى الناس َ
اض إب َ
ظه َرهُ َوقَلَب ردَا َءهُ َوه َُو َراف ٌع يَدَيه ،ثُم أَقبَ َل
بَيَ ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
عدَت َوبَ َرقَت ثُم
سحَابَة ف َر َ
علَى الناس ونَ َز َل فصَلى َركعَتَين ،فأن َ
َ
شأ هللا َ
أَم َ
عت َ ُهم
سيُّولُ ،فَلَما َرأَى سُر َ
سالَت ال ُّ
ط َرت بإذن هللا ،فَلَم يَأت َمسج َدهُ حَتى َ
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر
إلَى الكن ضَحكَ حَتى َبدَت نَ َواجذُ ُه ،فَقَالَ :أَش َه ُد أن هللا َ
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َوأَني عَب ُد هللا َو َرسُولُهُ [ قال أبو داود  :غريب إسناده جيد  ،حسنه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
َار ب َ
ظهر كَفيه إلَى الس َماء
استَسقَى فَأَش َ
أخرج أبو داود والترمذي عن عُ َمير َمولَى آبي اللحم :أَنهُ َرأَى النبي صلى
هللا عليه وسلم يَستَسقي عن َد أَحجَار الزيت قَريبًا منَ الزو َراء قَائ ًما يَدعُو
سهُ [صححه األلباني في صحيح أبي
َراف ًعا َيدَيه ق َب َل َوجهه ال ُيجَاو ُز به َما َرأ َ
داود ]
أخرج أبو داود عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :أتت النبي
صلى هللا عليه وسلم بَ َواكي ،فَقَالَ :اللهم اسقنَا َ
غيثًا ُمغيثًاَ ،مريئ ًا َمري ًعا،
َار ،عَاجالً َ
نَافعًا َ
غي َر آج ٍل [ قال األلباني صحيح ]
غي َر ض ٍ
أخرج الطبراني في الكبير والبزار عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه :
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يدعُو إذا استَسقى :اللهم أَنزل في أَرضنَا
سكَنها َوار ُزقنا وأنتَ خي ُر الرازقين [ قال الهيثمي  :إسناد
بَ َر َكتَها وزينتَهَا و َ
حسن ،أو صحيح ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه :أن عُ َم َر كَانَ إذا قَ َحطُوا استَسقَى
بال َعباس فَقَالَ :اللهم إنا كُنا نَتَوس ُل بنَبيكَ فَتَسقينَا ،فإنا نَت َ َوس ُل إلَيكَ ب َعم نَبيكَ
فاسقنا فَيُسقَونَ
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كَانَ إذَا َرأَى ال َم َ
ط َر قَالَ :اللهم اجعله صَيبًا نَاف ًعا
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :أَصَابَنَا َونَح ُن َم َع النبي صلى
هللا عليه وسلم َم َ
سو َل
س َر ثَو َبهُ حَتى أَصَا َبهُ من المطر ،قُلنَاَ :يا ر ُ
ط ٌر فَ َح َ
صنَعتَ َهذَا ،قَالَ :إنهُ حَد ُ
يث عَه ٍد ب َربه
هللا ،ل َم َ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ط ُروا َوت ُم َ
ط ُروا َولَكن السنَةُ أن ت ُم َ
ست السنَةُ بأَن ال ت ُم َ
ط ُروا
عليه وسلم  :لَي َ
األرض شيئ ًا
َوال ت ُنبتُ
ُ
أخرج أحمد والبزار والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :قَا َل َربُّكُم عَز َوجَل لَو أَن عَبيدي أ َ َ
طاعُوني
أل َسقَيت ُ ُه ُم ال َم َ
س بالنهَار ،ولَ َما أَس َمعت ُ ُهم
ط َر بالليلَ ،وأَطلَعتُ َ
علَيه ُم الشم َ
صَوتَ الرعد [ صححه الحاكم  ،وتعقبه الذهبي  ،وضعفه األلباني في
الضعيفة ]
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باب :السنن الرواتب
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :صليت مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ،وركعتين بعد الظهر،
و ركعتين بعد الجمعة ،وركعتين بعد المغرب ،وركعتين بعد العشاء
و في رواية :فأما المغرب ،والعشاء والجمعة ففي بيته
سج َدتَين َخفيفَتَين بَع َد َما يَطلُ ُع
وفي رواية  :حدثتني َحفصَةُ أنه كَانَ يُصَلي َ
ساعَةً ال أد ُخ ُل عليه فيها
الفَج ُرَ ،وكَانَت َ
أخرج الترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
سنة َبنَى هللا له َبيت ًا في
عليه وسلمَ :من ثَا َب َر َ
علَى ثنتَي عَش َرةَ َرك َعةً منَ ال ُّ
ت قَب َل ال ُّ
ظهرَ ،و َركعَتَين بَع َد َهاَ ،و َركعَتين بَع َد ال َمغرب،
الجَنة :أَربَع َر َكعَا ٍ
وركعَتين بَع َد العشَاء َو َركعَتَين قَب َل الفَجر[ قال الترمذي  :هذا حديث حسن
َ
غريب  ،وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير  ،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي]
هللا
أخرج مسلم عَن أُم حَبي َبةَ رضي هللا عنها قَالَت :قال َر ُ
سول هللا صَلى ُ
سل َمَ :ما من عَب ٍد ُمسل ٍم يُصَلي ّلِل كُل يَو ٍم ثنتَي عَش َرةَ َركعَةً ت َ َ
ط ُّوعًا،
َ
علَيه َو َ
َ
غي َر فَري َ
ي لَهُ بَيتٌ في الجَنة
هللا لَهُ بَيت ًا في الجَنة ،أَو إال بُن َ
ضةٍ ،إال بَنَى ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :صالتان لَم يَكُن
سفَ ٍر ،وال حضر:
سرا وعَالنيةً في َ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يتركهما ًّ
رك َعتان قبل الصُّبحَ ،و َرك َعتَان َبع َد ال َعصر
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ يُصَلي في بَيتي قَب َل
ال ُّ
ج فَيُصَلي بالناس ،ثُم يَد ُخ ُل فَيُصَلي َركعَتينَ ،وكَانَ
ظهر أَربَعًا ،ثُم يَخ ُر ُ
رب ث ُ َم يَد ُخ ُل فَيُصَلي َر َكعَتَينَ ،ويُصَلي بالناس العشَا َء،
يُصَلي بالناس ال َمغ َ
ت فيهن
َويَد ُخ ُل بَيتي فَيُصَلي َركعَتَينَ ،وكَانَ يُصَلي منَ الليل تس َع َر َكعَا ٍ
الوت ُرَ ،وكَانَ ُيصَلي لَيالً قائ ًماَ ،ولَيالً طويالً قَاعدًاَ ،وكَانَ إذَا قَ َرأ َ َوه َُو قَائ ٌم
س َج َد َوه َُو قَاعدٌَ ،وكَانَ إذَا َ
طلَ َع
س َج َد َوه َُو قَائ ٌم ،وإذَا قَ َرأ قاعدًا َر َك َع َو َ
َر َك َع َو َ
الفَج ُر صَلى َركعَتَين
سأَلنَا عَليًّا عَن ت َ َ
ط ُّوع
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عَاصم بن ضَم َرة َ
النبي صلى هللا عليه وسلم بالنهَار فَقَالَ :إنكُم ال ت ُطيقُونَهُ فَقُلنَا أَخبرنَا به
نَأ ُخذ منهُ َما است َ َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا صَلى
طعنَا قَالَ :كَانَ َر ُ
س من َها هُنَا يَعني من قبَل ال َمشرق
الفَج َر يُمه ُل حَتى إذا كَانَت الشم ُ
مقدار َها من صَالة العَصر من َها هُنَا يَعني :من قبَل ال َمغرب قَا َم فَصَلى
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س من َها هُنَا يَعني من قبَل ال َمشرق
َركعَتَين ،ثُم يُمه ُل حَتى إذَا كَانَت الشم ُ
ظهر من َها هُنَا قَا َم فَصَلى أَرب ًعا ،وأرب ًعا قَب َل ال ُّ
َارها من صَالة ال ُّ
ظهر إذَا
م قد َ
س ،و ركعتيه بَع َد َهاَ ،وأَربَعًا قَب َل العَصر يَفص ُل بَينَ كُل َركعَتَين
َزالََّ ت الشم ُ
علَى ال َمالئكَة ال ُمقَربينَ  ،والنبيينَ َ ،و َمن تَبعَ ُهم منَ ال ُمسلمينَ ،
بالتسليم َ
ً
ي :فَتلكَ ست عَش َرةَ َرك َعة ت َ َ
ط ُّوعُهُ صلى هللا عليه وسلم
َوال ُمؤمنينَ قَا َل عَل ٌّ
َبيب ب ُن أبي
بالنهَار ،و قَل َمن يُدَاو ُم َ
علَيهَا قَا َل َوكي ٌعَ :زا َد فيه أَبي فَقَا َل ح ُ
ب أَن لي بحَديثكَ َهذَا مالَ َء َمسجدكَ َهذَا ذَ َه ًبا
ثَابتٍَ :يا أ َ َبا إس َحقََ ،ما أُح ُّ
[حسنه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن ُمغَف ٍل رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :بَينَ كُل أَذانَين صَالةٌ  ،بَينَ كُل أَذَانَين صَالةٌ ،بَينَ
كُل أَذَانَين صَالةٌ قَا َل في الثالثَة :ل َمن شَا َء
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ال يدع أربعا قبل الظهر  ،وركعتين قبل الغداة
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال  :لقد رأيت كبار أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كُنا بال َمدينة فَإذَا أَذنَ
ي ،فَر َك ُعوا َرك َعتَين حَتى إن الر ُج َل الغريب
ال ُمؤَذ ُن لل َمغرب ابت َ َد ُروا السوار َ
صليَت من كَث َرة َمن يُصَليهَا
ب أن الصالةَ قَد ُ
لَيَد ُخ ُل ال َمسج َد فَيَحس ُ
ي صلى هللا عليه وسلم يصَلي ُه َما
وفي رواية لمسلم قيل ألَنَ َ
س :أَكَانَ النب ُّ
قالَ :كَانَ يَ َرانَا نُصَليه َما فَلَم يَأ ُ ُمرنَاَ ،ولَم يَنهَنا
ي رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري عن عَبد هللا بن مغفل ال ُم َزن ُّ
صلُّوا قَب َل صَالة ال َمغرب ركعتين قال في الثالثَة:
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
اس سنةً
ل َمن شَا َء ك ََراهيَةَ أن يَتخذَ َها الن ُ
أخرج أبو داود والنسائي عن كَعب بن عُج َرة رضي هللا عنه  :أن النبي
ب فَلَما
صلى هللا عليه وسلم أَتَى َمسج َد بَني عَبد األَشهَل فَصَلى فيه ال َمغر َ
قَضَوا صَالت َ ُهم َرآهُم يُسب ُحونَ بَعدَها فَقَالََ :هذه صَالةُ البُيُوت [ حسنه
األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :راتبة الفجر
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :لَم يَكُن النب ُّ
علَى َركعَتَي الفَجر
علَى شَيءٍ منَ الن َوافل أَشَد تَعَاهُدًا منه َ
هللا عليه وسلم َ
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أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم َ :رك َعتَا الفَجر َخي ٌر منَ الدُّن َيا َو َما فيهَا  ،وفي رواية  :لهما أحب إلي
من الدنيا جميعا
أخرج أبو داود عن بالل رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أبطأ
عليه بالخروج لصالة الصبح  ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  :إني كنت
ركعت ركعتي الفجر  ،فقال بالل :يا رسول هللا إنك أصبحت جدا  ،فقال :لو
أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما [حسنه النووي
 ،وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال ت َ َدعُوهُ َما َولو َ
ط َردَتكُ ُم ال َخي ُل [ضعفه األلباني في ضعيف أبي
داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان يُصَلي َركعَتَين َخفيفَتَين بَينَ الندَاء واإلقَا َمة من صَالة
الصُّبح
َ
وفي رواية :كان يُصَلي َركعَتَي الفَجر في َخفف ُه َما حَتى أقُولَ :هل قَ َرأ فيه َما
بأُم القرآن
وفي رواية لمسلم  :كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع األذان ويخففهما
أخرج البخاري ومسلم عن حفصة رضي هللا عنها قالت  :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين
خفيفتين
وفي رواية لمسلم  :كان إذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتين خفيفتين
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر
الليل  ،ويصلي الركعتين قبل صالة الغداة وكأن األذان بأذنيه
سار َمولَى ابن عُ َم َر قالَ :رآني اب ُن عُ َم َر
أخرج أبو داود والترمذي عن يَ َ
سا ُر ،إن َرسُو َل
سل ُم من ركعتين فَقَالَ :يَا يَ َ
َوأَنَا أُصَلي بَع َد طُلُوع الفجر وأ ُ َ
علَينَا َونَح ُن نُصَلي كما تصلي ،فَقَالَ :لنا ل ُي َبلغ الشَاه ُد الغَائب ،ال
هللا َخ َر َج َ
سج َدتَين [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
تُصَلُّوا بَع َد الفَجر إال َ
كثيرا ما
أخرج مسلم عن ابن عَباس رضي هللا عنهما  :أَن َرسُو ُل هللا كان ً
يقرأ في َركعتَي الفَجر في األولَى قوله { :آ َمنا باهلل َو َما أُنز َل إلَينَا}َ ،وفي
اآلخرة {آ َمنا باهلل واشهَد بأنا ُمسل ُمونَ }  ،وفي رواية{ :تَعَالوا إلَى كَل َم ٍة
س َواءٍ َبينَنَا َو َبينَكُم}
َ
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قرأ في ركعتي الفجر  { :قل يا أيها الكافرون }  ،و { قل هو هللا أحد
}
سم َع النبي صلى هللا
أخرج أبو داود عن أَبي ه َُري َرة رضي هللا عنه  :أَنهُ َ
عليه وسلم يَقو ُل في َرك َعتَي الفَجر{ :قُولوا آ َمنا باهلل َو َما أُنز َل إلَينَا} في
{ربنا آ َمنا ب َما أَن َزلتَ َواتبَعنَا الرسُول فَاكت ُبنَا َم َع
الركعَة األُولَى ،وبهَذه اآلية َ
يرا َوال ت ُسأ َ ُل عَن أَصحَاب
الشاهدينَ } أَو {إنا أَر َ
يرا َونَذ ً
سلنَاكَ بالحَق َبش ً
الجَحيم} [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :ر َمقتُ النبي
صلى هللا عليه وسلم عشرينَ َمرةً يَق َرأ ُ في الرك َعتَين بَع َد ال َمغرب َوفي
الركعَتَين قَب َل الفَجر {قُل يَا أَيُّهَا الكَاف ُرونَ }َ ،و {قُل ه َُو هللا أ َ َحدٌ} [ قال
الترمذي :حديث ابن عمر حديث حسن ]
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ النب ُّ
هللا عليه وسلم إذَا صَلى َركعَتَي الفَجر اض َ
علَى شقه األَي َمن
ط َج َع َ
سل َم إذَا صَلى َركعَتَي
َّللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية لمسلم قَالَت :كَانَ النب ُّ
ي صَلى ُ
الفَجر فَإن كُنتُ مستيقظة حَدثني َوإال اضطجع.
وفي رواية ألبي داود :إذَا قَضَى صَالتَه من آخر الليل نَ َ
ظ َر ،فَإن كُنتُ
ظنيَ ،وصلى ركعَتَين ثُم اض َ
ظةً حَدثَنيَ ،وإن كُنتُ نَائ َمةً أَيقَ َ
ُمستَيق َ
ط َج َع حَتى
ج إلَى
يَأتيَهُ ال ُمؤَذ ُن فَيُؤذنَهُ بصَالة الصُّبح ،فَيُصَلي َركعَت َين َخفيفَتَين ،ثُم يَخ ُر ُ
الصال ٍةّ
هللا
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم ُيصَلي في َما َبينَ أَن َيف ُر َ
غ من صَالة العشَاء إلَى الفَجر ،إحدَى
َ
علَيه َو َ
سكَتَ ال ُمؤَذ ُن من
سل ُم بَينَ كُل َركعَتَينَ ،ويُوت ُر ب َواح َد ٍة ،فَإذَا َ
عَش َرةَ َركعَةً ،يُ َ
صَالة الفَجرَ ،وتَبَينَ لَهُ الفَج ُرَ ،وجَا َءهُ ال ُمؤَذنُ ،قَا َم فَ َر َك َع َركعَتَين َخفيفَتَين،
ث ُم اض َ
علَى شقه األ َي َمن ،حَتى يَأتيَهُ ال ُمؤَذ ُن لإلقَا َمة
ط َج َع َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة  ،فإذا طلع الفجر صلى
ركعتين
َّللا عَنهُ قَالَ :قَا َل َرسُو ُل
أخرج أبو داود والترمذي عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َم :إذَا صَلى أ َ َح ُدكُم َركعَتَي الفَجر فَليَض َ
طجع على
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
يَمينه [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،صححه األلباني في صحيح الترمذي
]
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ئ أ َ َح َدنَا َممشَاهُ إلَى ال َمسجد
وفي رواية ألبي داود :فَقَا َل لَهُ َمر َوانُ :أ َ َما يُجز ُ
حَتى َيض َ
طج َع ،قَالَ :ال  ،فَ َبلَ َغ ذَلكَ ابنَ عُ َم َر فَقَالَ :أَكث َ َر أ ُبو ه َُري َرةَ  ،فَقي َل
لهَ :هل ت ُنك ُر شيئ ًا مما يَقُو ُل ،قَالَ :الَ ،ولَكنهُ اجت َ َرأ َ َو َجبُنا  ،فَبَلَ َغ أبو ه َُري َرةَ
سوا [صححه األلباني في صحيح أبي داود
قَا َل :فَ َما ذَنبي إن كُنتُ حَفظتُ ونَ َ
]
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان عَن قَي ٍس بن عمرو رضي هللا عنه
سل َم ،فَأُقي َمت الصالةُ ،فَصَليتُ َم َعهُ
َّللا َ
علَيه َو َ
قَالََ :خ َر َج َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم فَ َو َجدَني أُصَلي ،فَقَالََ :مهال
َّللا َ
علَيه َو َ
الصُّبحَ ،ثُم انص ََر َ
ف النب ُّ
ي صَلى ُ
س ،أَصَالتَان َمعًا  ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللا ،إني لَم أَكُن َركَعتُ َركعَتَي
يَا قَي ُ
الفَجر ،قَالَ :فَال إذَن [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا َمالكُ بن بُحَينَةَ قال :مر النب ُّ
ف صلى هللا
بر ُج ٍل قَد أُقي َمت الصالةُ ُيصَلي َرك َعتَين ،فَلَما انص ََر َ
عليه وسلم َ
عليه وسلم َ
اس ،فَقَا َل لَه صلى هللا عليه وسلم  :الصُّب َح أَربَعًا؟
الث به الن ُ
الصُّب َح أَربعًا ؟
بر ُج ٍل يُصَلي َوقَد أُقي َمت صَالةُ الصُّبح فَكَل َمهُ
وفي رواية لمسلم  :أنه َمر َ
بشَيءٍ ال نَدري َما ه َُو ،فَلَما انصَرفنَا أَحَطنَا بهَ :ماذَا قَا َل لَكَ  ،قَالَ :قال لي:
ي أ َ َح ُدكُ ُم الصُّب َح أَرب ًعا
ُيوشكُ أَن ُيصَل َ
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
س[
عليه وسلمَ :من لَم يُصَل َركعَتَي الفَجر فَليُصَله َما بَع َد َما تَطلُ ُع الشم ُ
قال الترمذي  :هذا حديث غريب ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]

باب :راتبة الظهر والعصر
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :صَليتُ َم َع
النبي صلى هللا عليه وسلم َرك َعتَين قَب َل ال ُّ
ظهر َو َرك َعتَين َبع َد َها
ي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال  :كَانَ النب ُّ
وسلم يُصَلي قَب َل ال ُّ
ظهر أَربَعًاَ ،وبَع َد َها َركعَتَين [ قال الترمذي  :حسن،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
كَانَ إذَا لَم ُيصَل أر َب ًعا قَب َل ال ُّ
ظهر صَالها َبعدَها [ قال الترمذي :حسن غريب
]
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أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أُم حَبيبةَ رضي هللا
عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من حَافَ َ
ت
علَى أَر َبع َر َك َعا ٍ
ظ َ
قَب َل ال ُّ
علَى النارّ [قال الترمذي :حسن صحيح
ظهر َوأربَع بَعَ َد َها حَرمهُ هللا َ
 ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد والترمذي عن عَبد هللا بن السائب :أَن النبي صلى هللا عليه
وسلم كَانَ يُصَلي أَربَعًا بَعد الَ ُزوال قَب َل ال ُّ
ساعةٌ ت ُفت َ ُح لَها
ظهرَ ،وقَالَ :إنهَا َ
ع َم ٌل صَال ٌح [ قال الترمذي :حديث
ب أَن َيص َع َد لي فيها َ
اب الس َماءَ ،وأُح ُّ
أَب َو ُ
حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ،وفي الترغيب]
أخرج الترمذي عن علي رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
يُصَلي قَب َل ال َعصر أَرب ًعا ،يَفص ُل بَينَ ُهن بالتسليم على المالئكة المقربين ،
ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين [ قال الترمذي  :حديث حسن،
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن خزيمة عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :رح َم هللا امرأ ً صَلى قَب َل العَصر أَربَعًا
[ قال الترمذي  :حسن غريب،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :ما كَانَ النب ُّ
عليه وسلم َيأَتيني في َيومي َبع َد ال َعصر إال صَلى َرك َعتَين
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :ما ت َ َركَ صلى هللا عليه وسلم ركعتين بَع َد
العَصر عندي قَ ُّ
ط
صليه َما قَب َل العَصر ،ثُم إنه اشت ُغ َل عَن ُه َما
وفي رواية لمسلم قَالَت :كَانَ يُ َ
أَو نَسيَ ُه َما فَصَالهُ َما بَع َد العَصر ،ثُم أَثبَت َ ُه َماَ ،وكَانَ إّذَا صَلى صَالةً أَثبَتَهَا،
علَيهَا
َاو َم َ
َيعني :د َ
اس ،وابن أزهر ،والمس َو َر
أخرج البخاري ومسلم عن ك َُريب :أَن ابنَ عَب ٍ
سأَلهَا عَن الركعَتَين بَع َد العصر أُخبّرنا أَنك
سلُوهُ لعَائشَةَ ي َ
بنَ َمخ َر َمةَ أَر َ
اس:
تُصَليهماَ ،وقَد بَلَغَنَا أَنه صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن ُهما ،قَا َل اب ُن عَب ٍ
ب :فَبلغتُهَا َما أَرسلُوني ،فَقَالت:
اس عَنهَا قَا َل ك َُري ٌ
َوكُنتُ أَضر ُ
ُمر الن َ
ب مع ع َ
سمعت ُه صلى هللا
سلَ َمةَ بذلك فَقَالَتَ :
سلَ َمةَ فَأَخ َبرت ُ ُهم فَ َردُّوني إلى أُم َ
سل أُم َ
َ
َ
َ
ُ
عليه وسلم يَنهَى عَنهَا ثم َرأيتُهُ يُصَليهَاَ ،وعندي نس َوةٌ من األنُصَار،
سلَ َمةَ :يَا
سلتُ إلَيه الجَاريَةَ ،فَقُلتُ  :قُومي بجَنبه فَقُولي :تَقُو ُل لَكَ أ ُ ُّم َ
فَأر َ
َار
َرسُو َل هللا َ
سمعت ُك تَنهَى عَن َهاتين الركعتينَ ،وأ َ َراكَ تُصَليه َما؟ فَإن أَش َ
ف قال:
بيَده فاستَأخري فَفَعَلَت الجَاريَةُ فأشار بيده فاستأ َخ َرت ،فلما
انصر َ
َ
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اس من عَبد
يا ابنةَ أبي أميةَ َ
سألت عن الركعَتَين بَع َد العَصرَ ،وإنهُ أتَاني أنَ ٌ
شغَلُوني عَن الرك َعتين َبع َد ال ُّ
ظهر ،فَ ُه َما َهاتَان
القَيس باإلسالم من قومهم فَ َ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن َزيد بن َخال ٍد الجهني :أَنهُ َرآهُ عُ َم ُر
ف قَالَ :يَا
َر َك َع بَع َد العَصر َركعَتَين فَض ََربَهُ بالدرة َوه َُو يُصَلي ،فَلَما انص ََر َ
ير ال ُمؤمنينَ  ،فَ َوهللا ال أ َ َدعُ ُه َما أَبَدًا بَع َد إذ َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم
أَم َ
اس
س عُ َم ُر إليه فَقَالَ :يَا َزي ُد لَوال أَني أَخشَى أَن يَتخذَ َها الن ُ
يُصَليه َما فَ َجلَ َ
سل ًما إلَى الصالة حَتى الليل لَم أَضرب فيه َما [ قال الهيثمي :إسناده حسن
ُ
]
باح ،عَن َر ُج ٍل من
أخرج أحمد وأبو داود وأبو يعلى عن عَبد هللا بن َر ٍ
الصحَابة أَن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى ال َعص َر ،فَقَا َم َر ُج ٌل يُصَلي فَ َرآ ُه
عُ َم ُر فَقَالَ :اجلس ،فإن َما أ َهلَكَ أَه ُل الكتَاب أَنهُ لَم يَكُن لصَالتهم فَص ٌل فَقَا َل
سنَ اب ُن ال َخطاب [ قال األلباني في صحيح أبي
صلى هللا عليه وسلم  :أَح َ
داود  :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه محققوا المسند ]

باب :راتبة الجمعة
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من كَانَ ُمصَليًا بَع َد ال ُج ُمعَة فَليُصَل أَربَعًا
وفي رواية :فَإن عَج َل بكَ شَي ٌء فَصَل َركعَتين في ال َمسجد َو َركعَتَين إذا
َرجَعتَ
أخرج مسلم عن نَاف ٍع ،عَن عَبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،أَنهُ كَانَ إذَا
سج َدتَين في بَيته ،ثُم قَالَ :كَانَ َرسُو ُل هللا
س َج َد َ
ف ،فَ َ
صَلى ال ُج ُمعَةَ انص ََر َ
سل َم يَصنَ ُع ذَلكَ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َف ت َ َ
سل َم،
هللا َ
ط ُّو َ
علَيه َو َ
وفي رواية  :أَنهُ َوص َ
ع صَالة َرسُول هللا صَلى ُ
ف ،فَ ُيصَلي َرك َعتَين في َبيته
قَالَ :فَكَانَ ال ُيصَلي َبع َد ال ُج ُم َعة حَتى َينصَر َ
أخرج أبو داود عن نافع :أَن ابنَ عُ َم َر َرأَى َر ُجالً يُصَلي َركعَتَين يَو َم ال ُج ُمعَة
في َمقَامه ،فَ َدفَعَهُ َوقَالَ :أَتُصَلي ال ُج ُمعَةَ أَربَعًاَ ،وكَانَ عَب ُد هللا بن عمر يُصَلي
يَوم ال ُج ُمعَة َركعَتَين في بَيته ويَقُولَُ :ه َكذَا فَعَ َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
وسلم [ قال األلباني  :إسناده صحيح على شرط الشيخين]
وفي رواية :أن ابنَ عُ َم َر كان ُيطي ُل الصالةَ قَب َل ال ُج ُم َعة فإذا صَلى ال ُج ُمعةَ
سج َدتَين في بَيتهَ ،ويُحَد ُ
ث أَنه صلى هللا عليه وسلم كان
س َج َد َ
ف ،ف َ
انصر َ
َ
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يفعل ذلك [ قال األلباني في صحيح أبي داود  :صحيح على شرط البخاري
 ،وصححه ابن خزيمة ]
ُمر كَانَ إذَا صَلى ال ُج ُمعةَ
أخرج أبو داود والترمذي عن عطاء :أن ابنَ ع َ
ب َمكةَ تَقَد َم فَصَلى َركعَتين ثُم يَتَقَد ُم فيصَلي أَربعًاَ ،وإذَا كَانَ بال َمدينَة صَلى
ال ُج ُم َعةَ ثُم َر َج َع إلَى بَيته فَصَلى َرك َعتَين َولَم يُصل في ال َمسجد ،فَقي َل لَهُ،
فَقَالَ :كَانَ صلى هللا عليه وسلم يَفعَلُه [ صححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد َّللا بن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرسُو َل
سل َم كَانَ يُصَلي قَب َل ال ُّ
ظهر َركعَتَينَ ،وبَع َد َها َركعَتَين،
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
َوبَع َد ال َمغرب َرك َعتَين في بَيتهَ ،وبَع َد العشَاء َرك َعتَينَ ،وكَانَ الَ يُصَلي بَع َد
ف ،فَيُصَلي َركعَتَين
ال ُج ُمعَة حَتى يَنصَر َ

باب :صالة الوتر
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن عَلي رضي هللا عنه َقالَ :الوت ُر
سن َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ،
س بحَت ٍم كالصالة ال َمكت ُوبة ،ولَكن َ
لَي َ
ب الوت َر ،فَأَوت ُروا يَا أَه َل القُرآن [ قال الترمذي  :حديث
قَالَ :إن هللا وت ٌر يُح ُّ
حسن ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن ُمحَير َ
يز أَن َر ُجالً من بَني
سم َع َر ُجالً بالشام يكنى أ َ َبا ُمحَم ٍد َيقُولُ :إن الوت َر
كنَانَةَ ُيدعَى ال َمخدَجي َ
ي فَر ُحتُ إلَى عُبَا َدةَ بن الصامت فَأخبَرتُهُ فَقَالَ:
َح ٌ
ق َو ٌ
اجب فقَا َل ال َمخدَج ُّ
س
ب أَبُو ُمحَمدٍَ ،
َكذَ َ
سمعتُ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :خم ُ
علَى العبَاد ،فَ َمن جَا َء بهن ولَم يُضَيع من ُهن شيئ ًا
ت كَتبَ ُهن هللا َ
صلَ َوا ٍ
َ
استخفَافًا بحَقهن كَانَ لَهُ عن َد هللا عَه ٌد أَن يُدخلَهُ الجَنةََ ،و َمن لَم يَأت بهن
عذَ َبهُ وإن شَا َء أَد َخلَهُ الجَنةَ [ صححه
فَلَيس لَهُ عند هللا عَه ٌد إن شَا َء َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
َ
صلى هللا عليه وسلم  :اجعَلُوا آخ َر صَالتكُم بالليل َوت ًرا
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :أوتروا قبل أن تصبحوا
هللا
أخرج مسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم يُصَلي منَ الليل ،فَإذَا أَوت َ َر ،قَالَ :قُومي فَأَوتري يَا عَائشَةُ
َ
علَيه َو َ
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أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :بادروا الصبح بالوتر [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح
]
وب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أبو داود والنسائي عن أَبي أَيُّ َ
مس
ق َ
صلى هللا عليه وسلم :الوت ُر َح ٌّ
علَى كُل ُمسل ٍم ،فَ َمن أَحَب أَن يُوت َر ب َخ ٍ
ث فَليَفَعَلَ ،و َمن أَحَب أَن يُوت َر ب َواح َد ٍة فَليَفعَل
فَليَفعَلَ ،و َمن أَحَب أَن يُوت َر بثَال ٍ
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
وفي رواية للنسائيَ :و َمن شَا َء أَومأ َ إي َما ًء [ صححه األلباني في صحيح
النسائي]
سو ُل هللا صلى هللا
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ َر ُ
ان َوثَالثٍَ ،وعَش ٍر وثَالثٍ،
عليه وسلم يُوت ُر بأَربَ ٍع َوثَالثٍَ ،وس ٍ
ت َوثَالثٍَ ،وث َ َم ٍ
سب ٍع َوال بأَكث َ َر من ث َ َ
الث عَش َرةَ [صححه األلباني
َولَم َيكُن ُيوت ُر بأنقَصَ من َ
في المشكاة]
ي
أخرج الترمذي والنسائي عن أُم َ
سلَ َمة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم يُوت ُر بث َ َ
الث عَش َرةَ ،فَلَما كَب َرَ ،و َ
سب ٍع [
ف أَوت َ َر ب َ
ضعُ َ
قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
وسبع وال َيفص ُل َبينَ ُهما بسالم َوال
بخمس
وفي رواية للنسائي  :كَانَ ُيوت ُر
ٍ
ٍ
َالم [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
ك ٍ
اس رضي هللا عنهم أن رسول
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو وابن عَب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال :الوت ُ ُر َركعَةٌ من آخر الليل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ف فَاركَع
صلى هللا عليه وسلم  :صَالةُ الليل َمثنَى َمثنَى فَإذَا أ َ َردتَ أَن تَنصَر َ
َركعَةً ت ُوت ُر لَكَ َما صَليتَ
ي
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عَباس رضي هللا عنهما قال  :كَانَ النب ُّ
سبح اس َم َربكَ األعلَى}َ ،و {قُل يَا
صلى هللا عليه وسلم يَق َرأ ُ في الوتر {ب َ
أَيُّهَا الكَاف ُرونَ }َ ،و {قُل َه َو هللا أ َ َحدٌ} في َركعَ ٍة َركعَ ٍة [صححه األلباني في
صحيح الترمذي]
أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا
عائشة بأي شيء كان يوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت كان يقرأ
في األولى ب سبح اسم ربك األعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي
الثالثة بقل هو هللا أحد والمعوذتين [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي وفي صحيح أبي داود ]
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أخرج النسائي عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال كان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك األعلى وفي الركعة الثانية
بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو هللا أحد وال يسلم إال في آخرهن
ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثالثا [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :من كُل الليل أَوت َ َر
سطهَ ،وآخرهَ ،وانتَهَى وت ُ ُرهُ
ي صلى هللا عليه وسلم من أَول الليلَ ،وأَو َ
النب ُّ
إلَى السحَر
أخرج مسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
اف أَن ال يَقُو َم من آخر الليل فَليُوتر أَولَهُ ثم
صلى هللا عليه وسلمَ :من َخ َ
ليَرقُدَ ،و َمن َ
طم َع أن يَقُو َم آخر الليل فَإن صَالةَ آخر الليل َمش ُهو َدةٌ
محضورةَ ،وذلكَ أَف َ
ض ُل
أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من نَا َم عَن الوتر أَو نَسيَهُ فَليُصَل إذَا
ذَك ََر ،وإذَا استَيقَ َ
ظ [ صححه األلباني في صحيح الترمذي  ،وفي المشكاة]
َّللا عَنهُ:
أخرج البخاري عَن أَبي جَم َرةَ ،قَالََ :
سأَلتُ عَائذَ بنَ عَم ٍرو َرض َ
ي ُ
ض الوت ُر؟ قَالَ :إذَا أَوتَرتَ من أَوله ،فَالَ ت ُوتر من آخره
َهل يُنقَ ُ
أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن طلق بن علي رضي هللا عنه قال
سمعتُ رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال وتران في ليلة [ قال
َ :
الترمذي :حديث حسن غريب  ،وقال ابن حجر في الفتح  :حديث حسن ،
وصححه األلباني ]
أخرج مالك عن نَافع قال :كُنتُ َم َع ابن عُ َم َر ب َمكةَ َوالس َما ُء ُمغي َمةٌ ،فَ َخشي
شفَ َع ب َواح َد ٍة ثُم
علَيه لَيالً فَ َ
َف الغَي ُم فَ َرأى أَن َ
الصُّب َح فَأَوت َ َر ب َواح َد ٍة ،ثُم ان َكش َ
ي الصُّب َح أَوت َ َر ب َواح َد ٍة [ صححه األلباني
صَلى َركعَتَين ركعتين ،فَلَما َخش َ
في المشكاة ]
َ
ُ
سلَ َمة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن أم َ
وسلم كَانَ يُصَلي بَع َد الوتر َركعَتَين [ صححه األلباني في صحيح الترمذي]

باب :صالة الليل
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
َّللا َخي ًرا من أَمر
وسلم  :إن في الليل لَ َ
ساعَةً ال يُ َوافقُهَا َر ُج ٌل ُمسل ٌم يسئل َ
الدُّنيَا َواآلخ َرة إال أَع َ
طاهُ إياهَُ ،وذَلكَ كُل لَيلَ ٍة
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أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه
قال  :أول ما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه
فكنت فيمن جاءه فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه
كذاب قال فكان أول ما سمعت من كالمه أن قال أيها الناس أفشوا السالم
وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة
بسالم [ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح وقال الحاكم  :صحيح على
شرط الشيخين ]
أخرج النسائي عَن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قَالَ :قُلتُ َوأَنَا
سل َمَ :وَّللا ألَرقُبَن َرسُو َل َّللا صَلى
َّللا َ
علَيه َو َ
في َ
سفَ ٍر َم َع َرسُول َّللا صَلى ُ
ي ال َعت َ َمةُ
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم للصالة حَتى أ َ َرى فعلَهُ فَلَما صَلى صَالةَ العشَاء َوه َ
ُ
َ
َ
{ربنَا َما خلقت َهذاَ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اضط َج َع َهويًّا منَ الليل ثم استَيقظ فنظ َر في األفق فقالََ :
َّللا
ف المي َعادَ} ثُم أَه َوى َر ُ
َباطال} حَتى َبلَ َغ إلَى {إنكَ ال ت ُخل ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم إلَى ف َراشه فَاستَل منهُ س َواكًا ثُم أَف َر َ
َ
َاو ٍة عن َدهُ
علَيه َو َ
َح من إد َ
غ في قَد ٍ
َما ًء فَاستَن ثُم قَا َم فَصَلى حَتى قُلتُ  :قَد صَلى قَد َر َما نَا َم ثُم اض َ
ط َج َع حَتى
قُلتُ قَد نَا َم قَد َر َما صَلى ثُم استَيقَ َ
ظ فَفَعَ َل َك َما فَعَ َل أَو َل َمر ٍة َوقَا َل مث َل َما قَا َل
سل َم ث َ ٌ
ت قَب َل الفَجر [ صححه
الث َمرا ٍ
َّللا َ
علَيه َو َ
فَفَعَ َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
األلباني في المشكاة ]
اس رضي هللا عنهما أَنهُ بَاتَ عن َد النبي صَلى
أخرج مسلم عن عن ابن عَب ٍ
سل َم من آخر الليل
َّللا َ
َّللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ذَاتَ لَيلَ ٍة فَقَا َم نَب ُّ
ي َّللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
فَ َخ َر َج فنَ َ
ظ َر في الس َماء ثُم تَال َهذه اآليَة في آل عم َرانَ { إن في َخلق
اب النار } ثُم
الس َم َوات َواألَرض َواختالف الليل َوالنهَار حَتى بَلَ َغ فَقنَا َ
عذَ َ
ط َج َع ثُم قَا َم فَ َخ َر َج فَنَ َ
سوكَ َوت َ َوضأ َ ثُم قَا َم فَصَلى ثُم اض َ
ظ َر
َر َج َع إلَى ال َبيت فَت َ َ
سوكَ فَت َ َوضأ َ ثُم قَا َم فَصَلى
إلَى الس َماء فَتَال َهذه اآليَةَ ثُم َر َج َع فَت َ َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما قال
سلم من كُل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :صَالةُ الليل َمثنَى َمثنَى يُ َ
َركعَتَين [صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :صالة الليل مثنى مثنى  ،فإذا خفت الصبح فأوتر
بواحدة
أخرج البخاري عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما  :أن رسو َل هللا صلى هللا
سل ُم في الركعَتَين حَتى يَأ ُم َر ببَعض حَاجَته
عليه وسلم كَانَ يُ َ
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علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
صالَتَهُ َيس ُج ُد السج َدةَ من
سل َم كَانَ ُيصَلي إحدَى عَش َرةَ َرك َعةً ،كَانَت تلكَ َ
َو َ
سهَُ ،ويَر َك ُع َركعَتَين
ذَلكَ قَد َر َما يَق َرأ ُ أ َ َح ُدكُم َخمسينَ آيَةً ،قَب َل أَن يَرفَ َع َرأ َ
صالَة الفَجر ،ثُم يَض َ
علَى شقه األَي َمن حَتى يَأتيَهُ ال ُمنَادي للصالَة
طج ُع َ
قَب َل َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان ينام أول الليل  ،ويقوم آخره فيصلي
َّللا عَن ُه َما،
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن عَمرو بن ال َعاص َرض َ
ي ُ
سل َم :يَا عَب َد َّللا ،الَ تَكُن مث َل فُالَ ٍن
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :قَا َل لي َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
كَانَ يَقُو ُم الليلَ ،فَت َ َركَ قيَا َم الليل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
سال ٌم:
هللا َ
سل َم :نع َم الر ُج ُل عَب ُد هللا لَو كَانَ يُصَلي منَ الليل قَا َل َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
فَكَانَ عَب ُد هللاَ ،بع َد ذَلكَ  ،ال َينَا ُم منَ الليل إال قَليال
أخرج أبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن عبد هللا بن عمرو بن العَاص
رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من قَا َم بعَشر
،و َمن قَا َم
آيا ٍ
ب منَ القانتينَ َ
ت لَم يُكتَب منَ الغَافلينَ َ ،و َمن قَا َم بمائة آي ٍة كُت َ
ب منَ ال ُمقَنطرينَ [ قال األلباني في صحيح أبي داود  :إسناده
بأَلف آي ٍة كُت َ
صحيح ]
أخرج ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم من حَافظ على َهؤُالء الصلَ َوات المكتوبات لم يكتب
هللا صلى هللا َ
َ
من الغافلين َومن قَ َرأ في لَيلَة مائ َة آيَة كتب من القانتين [ قال الحاكم:
شرطه َما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
صَحيح على َ
سئلَ:
أخرج أبو داود عن عَبد هللا بن ُحبشي :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم ُ
ي الصالة أَف َ
ض ُل ،قَالَ :طُو ُل القيَام [ قال األلباني في صحيح أبي داود :
أ َ ُّ
إسناده صحيح على شرط مسلم ]
ي
أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال :قَا َم النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم حَتى ت َ َور َمت قَ َد َماهُ ،فَقي َل لَهُ :قد َ
غفَ َر هللا لَكَ َما تَقَد َم
ُورا
من ذنبكَ َو َما تَأَخ َر قَالَ :أَفَال أَكُو ُن عَبدًا شك ً
هللا
أخرج البخاري ومسلم  :عَن عَائشَةَ َرض َ
َّللا عَنهَا :أَن نَبي َّللا صَلى ُ
ي ُ
سل َم كَانَ يَقُو ُم منَ الليل حَتى تَتَفَط َر قَ َد َماهُ ،فَقَالَت عَائشَةُ :ل َم تَصنَ ُع
َ
علَيه َو َ
َ
َ
َ
َهذَا يَا َرسُو َل َّللاَ ،وقَد َ
َّللا لَكَ َما تَقَد َم من ذَنبكَ َو َما تَأخ َر ،قَالَ :أفالَ
غفَ َر ُ
ُورا
ب أَن أَكُونَ عَبدًا َ
أُح ُّ
شك ً
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سا ،فَإذَا أ َ َرا َد أَن يَر َك َع قَا َم فَقَ َرأ َ
وفي رواية لمسلم  :فَلَما َكث ُ َر لَح ُمهُ صَلى جَال ً
ثُم َر َك َع
أخرج أبو داود والنسائي عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :رح َم هللا َر ُجالً قَا َم منَ الليل فَصَلى وأَيقَ َ
ظ ام َرأَتَهُ،
فإن أَبَت نَ َ
ض َح في َوجههَا ال َما َءَ ،رح َم هللا ام َرأةً قَا َمت منَ الليل فَصَلت
وأيقَ َ
ظت َزوجَها ،فَإن أَبَى نَ َ
ضحَت في َوجهه ال َما َء [ قال األلباني حسن
صحيح ]
سعي ٍد َوأَبي ه َُري َرة رضي هللا عنهما أن
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي َ
النبي صلى هللا عليه وسلم قال :إذَا أَيقَ َ
ظ الر ُج ُل أَهلَهُ منَ الليل فَصَليَا َركعَتَين
جَمي ًعا كُتبَا في الذاكرين والذاك َرات [ صححه النووي  ،وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
عمر رضي هللا عنهما  :أن أباه عمر كَانَ ُيصَلي منَ
أخرج مالك عن ابن
َ
الليل َما شَا َء هللا ،حَتى إذَا كَانَ من آخر الليل أَيقَ َ
ظ أَهلَهُ للصالة ،يَقُولُ:
{وأ ُمر أَهلَكَ بالصالة} [ صححه األلباني في
الصالةَ الصالةَ ثُم يَتلُوَ :
المشكاة]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال  :ذُك َر عن َد النبي
صلى هللا عليه وسلم َر ُجلٌ ،فَقيلََ :ما َزا َل نَائ ًما حَتى أَص َبحََ ،ما قَا َم إلَى
الصالة فَقَالَ :ذلك رجل بَا َل الشيطا ُن في أُذُنه
أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ما من امرئ تكو ُن لهُ صالةٌ بليل فيغلبهُ عليها نو ٌم
ب هللا لهُ أجر صالته وكان نومهُ عليه له صدقة [صححه األلباني في
إال َكت َ َ
صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن مسروق قال  :سألت عائشة رضي هللا عنها أي
فأي
العمل كانَ أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت :الدائ ُم قلتُّ :
حين كان يقوم من الليل ،قالت :كانَ يقو ُم إذا سم َع الصارخ
ٍ
َ
أخرج أبو داود والترمذي عن يَعلى بن مملكٍ أنه سأ َل أم سلمة رضي هللا
عنها عن قراءة النبي صلى هللا عليه وسلم وصالته ،فقالت  :وما لكم
وصالتهُ كان يصلي ثم ينا ُم قدر ما صلى ثم يُصلي قدر ما نام ثم ينا ُم قدر
ما صلى حتى يُصب َح  ،ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعتُ قراءة مفسرةً حرفًا
حرفًا [قال الترمذي  :حس ن صحيح غريب ،وضعفه األلباني في ضعيف
الترمذي ]
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أخرج النسائي عن أنس رضي هللا عنه قال  :ما كنا نشا ُء أن نرى النبي
صلى هللا عليه وسلم في الليل ُمصل ًيا إال رأينا ُه وال نشا ُء أن نرا ُه نائ ًما إال
رأيناهُ [ صححه النسائي في المشكاة وفي صحيح النسائي ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال  :صَليتُ مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلةً فأطال حتى هممتُ بأمر سوءٍ قيل :وما
هممت به ،قال :هممتُ أن أجلس وأدعه
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قَالَ :صَليتُ َم َع النبي صَلى ُ
سل َم ذَاتَ لَيلَةٍ ،فَافتَت َ َح البَقَ َرةَ ،فَقُلتُ  :يَر َك ُع عن َد المائ َة ،ثُم َمضَى ،فَقُلتُ :
َو َ
سا َء ،فَقَ َرأ َ َها،
يُصَلي بهَا في َركعَةٍ ،فَ َمضَى ،فَقُلتُ  :يَر َك ُع بهَا ،ثُم افتَت َ َح الن َ
سبحَ،
ثُم افتَت َ َح آ َل عم َرانَ  ،فَقَ َرأ َ َها ،يَق َرأ ُ ُمت َ َرسال ،إذَا َمر بآيَ ٍة فيهَا تَسبي ٌح َ
سأَلََ ،وإذَا َمر بتَعَ ُّو ٍذ تَعَوذَ ،ثُم َر َك َع ،فَ َجعَ َل يَقُولُ :سُب َحانَ
َوإذَا َمر بسُؤَا ٍل َ
هللا ل َمن حَم َد ُه
ي ال َعظيم  ،فَكَانَ ُركُوعُهُ نَح ًوا من ق َيامه ،ثُم قَالََ :
َرب َ
سم َع ُ
ربنا لك الحمد  ،ثُم قَا َم َ
ي
طويال قَريبًا مما َر َك َع ،ثُم َ
س َجدَ ،فَقَالَ :سُب َحانَ َرب َ
األَعلَى  ،فَكَانَ سُ ُجو ُدهُ قَريبًا من قيَامه
اس رضي هللا عنهما قال  :بت عند
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عب ٍ
خال تي ميمونة فقلت :ألنظرن إلى صالة رسول صلى هللا عليه وسلم
فطُرحت له وسادة فاضطجعتُ في عرض الوسادة واضطجع صلى هللا عليه
وسلم وأهلُهُ في طولها فنا َم حتى انتصف اللي ُل أو قبلَهُ بقلي ٍل أو بعدهُ بقلي ٍل
العشر اآليات
ثم استيقظ فجلس يمسح النو َم عن وجهه بيديه ،ثم قرأ
َ
َ
الخواتم من سورة آل عمران ،ثم قا َم إلى شن ُمعلق ٍة فتوضأ منها وأحسنَ
وضوءهُ ،ثم قام يصلى فقمتُ فصنعتُ مثل ما صن َع ثم ذهبتُ فقُمتُ إلى
جنبه فوضع صلى هللا عليه وسلم يده ال ُيمنى على رأسي وأخذ بأُذني اليمنى
يفتلها ،فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثمَّّ
أوتر ،ثم اضطجع حتى جاء المؤذ ُن فقام فصلى ركعتين خفيفتين
ركعتين ثم
َ
ثم خرج فصلى الصُّب َح
وفي رواية :فصلى في تلك الليلة ثالث عشرةَ ركعةً ثم نام حتى نفخ وكان
إذا نام نفخ ثم أتا ُه ال ُمؤذ ُن فخرج فصلى ولم يتوضأ
وفي رواية لمسلم :فجعلت إذا غفيتُ يأخذُ بشحمة أذني
وفي رواية للبخاري أنه صلى هللا عليه وسلم صلى العشا َء ثم جاء منزله
فصلى أربع ركعات ثم نام ،ثم قا َم ثم قال :نام الغلي ُم أو كلمةً تشبهها ثم قام
ت ثم صلى ركعتين،
فقمتُ عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعا ٍ
ثم نام حتى سمعت غطيطهُ ثم خرج إلى الصالة
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :أنه صلى هللا عليه وسلم صلى ركعتين أطا َل
َ
ثالث
انصرف فنام حتى نفخ ثم ف َع َل ذلك
سجود ثم
والركوع وال ُّ
َ
فيهما القيام ُّ
ت كل ذلك يستاكُ ويتوضأ ُ ويقرأ ُ هؤالء اآليات ،أي :العشر
ت ست ركعا ٍ
مرا ٍ
ث فأذن المؤُذ ُن فخرج إلى الصالة
حتى ختم آل عمران ،ثم أوتر بثال ٍ
اب النار}
وفي رواية لمسلم :أنه قرأ اآليات حتى بلغ {فَقنَا َ
عذَ َ
سا أوتر بهن ولم يُسلم إال في
وفي رواية أنه توضأ َ ثم صلى سبعًا أو خم ً
آخرهن
ث
ت ويوت ُر بثال ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أنه يحيى من الليل ثماني ركعا ٍ
ويصلي قبل صالة الفجر
أوتر
وفي رواية ألبي داود  :فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ًيا ثم
َ
بخمس لم يجلس فيهن
ٍ
وفي رواية ألبي داود  :حزرت قيامهُ في كل ركع ٍة بقدر { َيا أ َ ُّيهَا ال ُمزملُ}
[صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن سعد بن هشام قال  :سُئ َل اب ُن عباس عن وتر النبي صلى
هللا عليه وسلم فقال :أال أ ُدلُّك على أعلم أهل األرض بذلك ،قالَ :من ،قال:
عائشة فاسألها ثم ائتني فأخبرني بردها عليك ،قال :فأتيت حكيم بن أفلح
فاستلحقته إليها ،فقال :ما أنا بقاربها ألني؛ نهيتها أن تقو َل في هاتين
الشيعتين شيئ ًا فأبت ،إال مضيًّا فأقسمتُ عليه ،فجاء فانطلقنا فاستأذنا عليها
فأذنت ،فدخلنا فقالت :حكيم ،فعرفته قال :نعم ،قالت :من معك ،قال :سع ُد
خيرا،
بن هشام قالت :من هشا ٌم ،قال :ابن عامر فترحمت عليه ،وقالتً :
قال قتادةُ :وكان أصيب يوم أح ٍد فقلت :يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت :ألست تقرأ القرآن ،قلتُ  :بلى قالت:
فإن ُخلُقه القرآن  ،فهممت أن أقوم وال أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت،
ثم بدا لي فقلت :أنبئيني عن قيام رسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قالت:
ألست تقرأ {يَا أَيُّهَا ال ُمزملُ} ،قلت :بلى قالت :فإن هللا افترضَ قيام الليل
ي هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابهُ حوالً،
في أول هذه السورة فقام نب ُّ
شهرا في السماء حتى أنزل هللا في آخر
وأمسك هللا خاتمتها اثني عشر
ً
تطوعًا بعد فريضة قلت :يا أم
هذه السورة التخفيف وصار قيا ُم الليل
ُّ
المؤمنين ،أنبئيني عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قالت :كنا نع ُّد
له سواكه وطهورهُ فيبعثه هللا متى شاء فيتسوكُ ويتوضأ ُ ويُصلي تسع
ت ال يجلس إال في الثامنة ،فيذكر هللا ويحمده ويدعو ويُسل ُم تسلي ًما
ركعا ٍ
ُيسمعنا ثم ُيصلي ركعتين وهو قاعدٌ ،فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ،فلما
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بسبع وصنع في الركعتين مثل
أسن صلى هللا عليه وسلم وأخذهُ اللحم أوتر
ٍ
صنيعه األول ،فتلك تس ٌع يا ُبني ،وكان إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها،
وكان إذا غلبه نو ٌم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة
ركعة ،وال أعلمهُ قرأ القرآن كله في ليل ٍة وال صلى ليلةً إلى الصُّبح وال صام
شهرا كامالً غير رمضان قال :فانطلقت إلى ابن عباس فحدثتُهُ بحديثها
ً
فقالَ :صدقت ،ولو كنت أقربُها ألتيت ُها حتى تشافهني به  ،قلت :لو علمتُ
أنكَ ال تدخل عليها ما حدثتك حديثها
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ما كانَ يزيد في
رمضانَ وال في غيره على إحدى عشرةَ ركعةً ،يُصلي أربعًا فال تسل عن
ُحسنهن وطولهن ،ثم أرب ًعا فال تسل عن ُحسنهن وطولهن ،ثم يُصلي ثالثًا،
توتر ،فقال :يا عائشة ،إن عيني تنامان
فقلتُ  :يا رسُو َل هللا ،أتنا ُم قبل أن
َ
وال ينام قلبي
أخرج مسلم عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا قا َم أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتين خفيفتين ،ثم
ليطول بعد ما شاء
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتين خفيفتين
أخرج الطبراني في األوسط عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :جاء
جبري ُل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :يا محمد عش ما شئت فإنك
ميتٌ  ،واعمل ما شئت فإنك مجزي به ،وأحبب من شئت فإنك ُمفارقهُ،
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس [ حسنه
المنذري وحسنه األلباني في الترغيب وفي صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :جاء رج ٌل إلى النبي
صلى هللا عليه وسلم فقال :إن فالنًا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال:
سينهاهُ ما تقو ُل [ قال الهيثمي  :ورجاله رجال الصحيح ،وصححه األلباني
في صحيح المشكاة ]
ي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قام النب ُّ
وسلم بآي ٍة من القُرآن ليلةً [ قال الترمذي  :حديث حسن غريب  ،وصحح
إسناده األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والمروزي في قيام الليل عن عبد هللا بن
عمرو رضي هللا عنهما قال  :من صلى أربع ركعات بعد العشاء اآلخرة
فإنهن يعدلن أربع ركعات من ليلة القدر [ قال األلباني في الصحيحة :
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إسناده صحيح  ،وأخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب
بن ماتع ومجاهد وعبد الرحمن بن األسود موقوفا عليهم واألسانيد إليهم
كلهم صحيحة باستثناء كعب  ،وهي وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع
ألنها ال تقال بالرأي كما هو ظاهر اهـ ]

باب :صالة الضحى
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه
الشمس تعدل بين االثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو
ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى
الصالة صدقة وتميط األذى عن الطريق صدقة
َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالَت :إن كَانَ َرسُو ُل
ب أَن يَع َم َل به َخشيَةَ أَن يَع َم َل
هللا صلى هللا عليه وسلم لَيَ َدعُ العَ َم َل َوه َُو يُح ُّ
سبحَةَ ال ُّ
ضحَى
ض َ
اس فَ ُيف َر ُ
سب َح صلى هللا عليه وسلم ُ
علَيهمَ ،و َما َ
به الن ُ
قَ ٌّ
سب ُح َها
طَ ،وإني أل ُ َ
يق أنه سأل عائشة رضي هللا عنها :هل
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن شَق ٍ
َ
َ
كَانَ صلى هللا عليه وسلم يُصَلي ال ُّ
ضحَى ،قالَت :ال ،إال أن يَجي َء من َمغيبه
سأَلتهَا معاذةُ كَم كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
وفي رواية لمسلم :و َ
ُيصَلي ال ُّ
ضحَى ،قَالَت :أَر َب َع َر َك َعاتٍَ ،و َيزي ُد َما شَا َء هللا
سعي ٍد رضي هللا عنه قال  :كَانَ رسو ُل هللا صلى
أخرج الترمذي عن أبي َ
هللا عليه وسلم يُصَلي ال ُّ
ضحَى حَتى نَقُولَ :ال يَ َدعُها ويَ َدعُهَا حَتى نَقُولَ :ال
يُصَليها [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وضعفه األلباني في
ضعيف الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد الرح َمن بن أَبي لَ َيلى قال  :ما حدثنا أ َ َح ٌد
أَنه َرأَى النبي صلى هللا عليه وسلم يُصَلي ال ُّ
غير أُم َهانيءٍ فإنهَا
ضحَى َ
قالت :إن النبي صلى هللا عليه وسلم َد َخ َل بَيتَهَا في يَوم فَتح َمكةَ فاغتَس َل
ط أ َ َخف منهَا َ
ي َر َكعَاتٍ ،فَلم أ َ َر صَالةً ق ُّ
ع
الركُو َ
غي َر أَنه يُت ُّم ُّ
وصَلى ث َ َمان َ
س ُجو َد
وال ُّ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال  :أَوصَاني َخليلي
وركعَتَي ال ُّ
ضحَىَ ،وأَن أُوت َر قَب َل أَن أَرقُ َد
بصيَ ٍام ثَالثَة أ َي ٍام من كُل شَه ٍرَ ،
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هللا
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال  :أَوصَاني حَبيبي صَلى ُ
ع ُهن َما عشتُ  :بص َيام ثَالثَة أَي ٍام من كُل شَه ٍر،
سل َم بثَالثٍ ،لَن أ َ َد َ
َ
علَيه َو َ
َوصَالة ال ُّ
ضحَىَ ،وبأَن ال أَنَا َم حَتى أُوت َر
صلُّونَ منَ
أخرج مسلم عن َزيد بن أَرقَم رضي هللا عنه  :أنه َرأَى قَو ًما يُ َ
ضحَى فَقَالَ :لو عَل ُموا أَن الصالةَ في َ
غير َهذه الساعة أَف َ
ال ُّ
سو َل
ضلُ ،إن َر ُ
ض الفصَا ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ :صَالةُ األَوابينَ حينَ تَر َم ُ
أخرج مسلم عن أَبي ذَر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ص َدقَةٌَ ،وكُل
وسلم  :يصب ُح َ
ص َدقَةٌ ،فَكُ ُّل تَسبي َح ٍة َ
علَى كُل سُال َمى من أَحَدكُم َ
ص َدقَةٌَ ،وأَم ٌر بال َمع ُروف
ير ٍة َ
ص َدقَةٌ ،وكُ ُّل تَهليلَ ٍة َ
تَحميدَة َ
صدَقةٌ َوكُ ُّل تَكب َ
ص َدقَةٌَ ،ويُجزي ُء من ذَلكَ َرك َعتَان يَر َك ُع ُه َما منَ ال ُّ
ضحَى
ي عَن ال ُمنكَر َ
َونَه ٌ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :إن َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَى ستينَ َوثَالثمائ َة َمفص ٍل،
ان من َبني آ َد َم َ
سل َم قَالَ :إنهُ ُخل َ
ق كُ ُّل إن َ
َو َ
س ٍ
هللاَ ،وع ََز َل َحج ًَرا
هللاَ ،و َ
هللاَ ،واستَغفَ َر َ
سب َح َ
هللاَ ،و َهل َل َ
هللاَ ،وحَم َد َ
فَ َمن كَب َر َ
شوكَةً أَو عَظ ًما عَن َ
عَن َ
وف أَو
طريق الناس ،أَو َ
طريق الناسَ ،وأ َ َم َر ب َمع ُر ٍ
سال َمى ،فَإنهُ يَمشي يَو َمئ ٍذ
نَهَى عَن ُمنك ٍَرَ ،
ع َد َد تلكَ الستينَ َوالثالثمائ َة ال ُّ
سهُ عَن النار
َوقَد َزح َز َح نَف َ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال :بَعَ َ
سريةً فَغَن ُمواَ ،وأَس َرعُوا
ي صلى هللا عليه وسلم َ
ث النب ُّ
اس بقُرب َمغ َزاهُمَ ،وكَثرة َ
الرجعَةَ ،فَتَحَد َ
غني َمتهمَ ،وسُرعَة َرجعَتهم،
ث الن ُ
ب منهُ َمغزً ى َوأَكث َ َر َ
غني َمةً،
فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم :أَال أ َ ُدلُّكُم َ
علَى أَق َر َ
َوأَوشَكَ َرجعَةًَ ،من ت َ َوضأ َ ثُم َ
غدَا إلَى ال َمسجد لسُبحَة ال ُّ
ب
ضحَى فَ ُه َو أَق َر ُ
منهم َمغزً ىَ ،وأَكث ُر َ
غني َمةًَ ،وأَوشَكُ َرج َعةً [ جوده المنذري  ،وقال األلباني
في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أبو يعلى والبزار وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل بعث
علَيه َوسلم بعثا فأعظموا الغَني َمة وأسرعوا الكرة فَقَا َل
َرسُول هللا صلى هللا َ
رجل يَا َرسُول هللا َما َرأينَا بعثا قط أسرع كرة َوال أعظم غني َمة من َهذَا
ال َبعث فَقَا َل أَال أخبركُم بأسرع كرة من ُهم َوأعظم غني َمة رجل ت َ َوضأ فَأحسن
الوضُوء ثم عمد إلَى ال َمسجد فصلى فيه الغَدَاة ثم عقب بصَالة الضحوة فقد
أسرع الكرة َوأعظم الغَني َمة [ قال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]
أخرج أحمد وأبو يعلى عن عُقبَة بن عَامر رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا تعالى يَقُو ُل يَا ابنَ آ َد َم اكفني أَو َل النهَار
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ت أَكفكَ بهن آخ َر يَومكَ [صححه األلباني في الترغيب وفي
بأَربَع َر َكعَا ٍ
صحيح الجامع ]
أخرج الترمذي عن أبي ذر ،وأبي الدرداء رضي هللا عنهما :عَن َرسُول َّللا
اركَ َوتَعَالَى أَنهُ قَال َابنَ آ َد َم اركَع لي أَربَ َع
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم عَن َّللا تَبَ َ
صَلى ُ
ت من أَول النهَار أَكفكَ آخ َر ُه [ قال الترمذي  :حسن غريب  ،وصححه
َر َك َعا ٍ
األلباني ]
أخرج الطبراني في األوسط وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هلل عليه وسلم  :ال يُحافظ علَى صالة الضحى إال
أواب  ،قال :وهي صالة األوابين [ حسنه األلباني في الترغيب وفي صحيح
ٌ
الجامع ]

باب :صلوات خاصة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَادَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ي
صلى هللا عليه وسلم :إذَا َد َخ َل أ َ َح ُدكُ ُم ال َمسجدَ ،فَالَ َيجلس حَتى ُيصَل َ
َركعَتَين
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :أنه َد َخ َل
ب قَالَ :صَليتَ  ،قَالَ :ال
ي صلى هللا عليه وسلم يَخطُ ُ
َر ُج ٌل يَو َم ال ُج ُمعَة ،والنب ُّ
قَالَ :فَصَل َركعَتَين
ب فَل َيركَع َرك َعتَين،
وفي رواية :إذَا جَا َء أ َ َح ُدكُم َيو َم ال ُج ُم َعة واإل َما ُم َيخطُ ً
َوليَتَجَوز فيه َما
أخرج البخاري عن جَابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  :كَانَ َرسُو ُل هللا
ورةَ
صلى هللا عليه وسلم يُعَل ُمنَا االستخارة في األ ُ ُمور كُلهَا َك َما يُعَل ُمنَا ال ُّ
س َ
منَ القُرآن يَقُولُ :إذَا َهم أ َ َح ُدكُم باألَمر فَليَركَع َركعَتَين من َ
غير الفَريضَة،
ثُم ل َيقُل اللهم إني أَستَخي ُركَ بعلمكَ َوأَستَقد ُركَ بقُد َرتكَ َوأسأَلُكَ من فضلكَ
العَظيم ،فَإنكَ تَقد ُر َوال أََّ قد ُر َوتَعلَ ُم َوال أَعلَ ُم َوأَنتَ عَال ُم الغُيُوب ،اللهم إن
كُنتَ تَعلَ ُم أَن َهذَا األَمر َخي ٌر لي في ديني َو َمعاشي َوعَأقبَة أَمري أَو قَالَ:
عَاجل أَمري َوآجله فَاقدُرهُ لي َويَسرهُ لي ثُم بَارك لي فيه ،اللهم َوإن كُنتَ
تَعلَ ُم أَن َهذَا األم َر ش ٌَّر لي في ديني َو َمعاشي َوعَاقبَة أَمري أَو قَا َل :في
ي ال َخي َر حَي ُ
ث
عَاجل أَمري َوآجله فَاصرفهُ عَني َواصرفني عَنهَُ ،واقدُر ل َ
سمي حَا َجتَهُ
كَانَ ثُم رضني به قَالََ :ويُ َ
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أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل َّللا
ضحَى فَإذَا قَد َم َب َدأ َ
َارا في ال ُّ
َّللا َ
سل َم كَانَ ال َيق َد ُم من َ
علَيه َو َ
سفَ ٍر إال نَه ً
صَلى ُ
س فيه
بال َمسجد فَصَلى فيه َركعَتَين ثُم َجلَ َ
س
وفي رواية  :كَانَ إذَا قَد َم من َ
سفَ ٍر بَ َدأ َ بال َمسجد فَ َر َك َع فيه َركعَتَين ثُم َجلَ َ
للناس

باب :الصالة على الجنازة
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :من شَه َد ال َجنَ َ
ي عليها فله قيراط ،ومن
ازةَ حَتى ُيصَل َ
يرا َ
يرا َ
طان ،قَالَ :مث ُل ال َجبَلَين
طان قيلََ :و َما الق َ
شهدها حتى ت ُدفَن فَلَهُ ق َ
العَظي َمين
َ
َ
َ
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :من تَب َع َجنَ َ
يراطٌ منَ األجر فقَا َل اب ُن
ازةً فلَهُ ق َ
عُ َم َر :أَكث َ َر أَبُو ه َُري َرةَ ،فَبَعَ َ
ث إلَى عَائشَةَ فَصَدقَت أَبَا ه َُري َرةَ ،فَقَا َل اب ُن عُ َم َر:
لَقَد فَرطنَا في قَ َراري َ
ير ٍة
ط كَث َ
اص أَنهُ كَانَ قَاعدًا عن َد عَبد هللا
سعد بن أَبي َوق ٍ
أخرج مسلم عن عَامر بن َ
بن عُ َم َر ،إذ َ
ورة ،فَقَا َل يَا عَب َد هللا بنَ عُ َم َر :أَال
ب ال َمق ُ
اب صَاح ُ
طلَ َع َخب ٌ
ص َ
سل َم يَقُولُ:
هللا َ
علَيه َو َ
تَس َم ُع َما يَقُو ُل أَبُو ه َُري َرةَ ،أَنهُ َ
سم َع َرسُو َل هللا صَلى ُ
َمن َخ َر َج َم َع َجنَ َ
علَيهَا ،ثُم تَبعَهَا حَتى ت ُدفَنَ كَانَ لَهُ
از ٍة من بَيتهَاَ ،وصَلى َ
يرا َ
علَيهَا ،ث ُم َر َج َع ،كَانَ لَهُ
يراطٍ مث ُل أ ُ ُحدٍَ ،و َمن صَلى َ
طان من أَج ٍر ،كُ ُّل ق َ
ق َ
س َل اب ُن عُ َم َر َخبابًا إلَى عَائشَةَ يَسأَلُهَا عَن قَول أَبي
منَ األ َجر مث ُل أ ُ ُح ٍد  ،فَأَر َ
ه َُري َرةَ ،ثُم يَرج ُع إلَيه فَيُخب ُرهُ َما قَالَتَ :وأ َ َخذَ اب ُن عُ َم َر قَبضَةً من َحصَى
ق
ص َد َ
ال َمسجد يُقَلبُهَا في يَده ،حَتى َر َج َع إلَيه الرسُولُ ،فَقَالَ :قَالَت عَائشَةَُ :
ب اب ُن عُ َم َر بال َحصَى الذي كَانَ في يَده األ َرضَ  ،ثُم قَالَ:
أَبُو ه َُري َرةَ ،فَض ََر َ
لَقَد فَرطنَا في قَ َراري َ
ير ٍة
ط كَث َ
سل َم ،أَن َرسُو َل
هللا َ
أخرج مسلم َ
علَيه َو َ
عن ثَوبَانَ َ ،مولَى َرسُول هللا صَلى ُ
علَى َجنَ َ
يراطٌ ،فَإن شَه َد
سل َم قَالََ :من صَلى َ
هللا صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
از ٍة فَلَهُ ق َ
ُ
يرا َ
يراطُ مث ُل أ ُح ٍد
طان ،الق َ
دَفنَهَا فَلَهُ ق َ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى
عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد
 ،ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط
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أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية رضي هللا عنها قالت :نهينا عن اتباع
الجنائر  ،ولم يعزم علينا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم نَعَى النجَاشي اليَو َم الذي َماتَ فيهَ ،و َخ َر َج بهم إلَى ال ُمصَلى،
ت
يرا ٍ
فَصَف بهمَ ،و َكب َر َ
علَيه أَربَ َع تَكب َ
أخرج مسلم عن عَبد الرح َمن بن أَبي لَيلَى قَالَ :كَانَ َزي ٌد بن أرقم يُكَب ُر
علَى َجنَ َ
سو ُل
علَى َجنَائزنَا أَر َب ًعاَ ،وإنهُ كَب َر َ
َ
سأَلناه فَقَالَ :كَانَ َر ُ
سا فَ َ
از ٍة َخم ً
هللا صلى هللا عليه وسلم يُكَب ُر َها
اس رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
علَى ال َجنَ َ
از ٍة بفَاتحَة الكتَاب
وسلم قرأ َ
أخرج مسلم عن عَوف ب ُن َمالكٍ رضي هللا عنه قال :صَلى رسول هللا صلى
علَى َجنَ َ
از ٍة ،فحفظنا من دعائه اللهم اغفر لَهُ َوارحَمهُ،
هللا عليه وسلم َ
ج
وعافهَ ،واع ُ
ف عَنهَُ ،وأَكرم نُ ُزلَهَُ ،و َوسع ُمد َخلَهَُ ،واغسلهُ بال َماءٍ والَثَل ٍ
والَبَ َردٍَ ،ونَقه منَ ال َخ َ
َارا
ب األَبيَ ُ
طايَا َك َما يُنَقى الثو ُ
ض منَ الدنَسَ ،وأَبدلهُ د ً
َخي ًرا من دَارهَ ،وأَهالً َخي ًرا من أَهلهَ ،و َزو ًجا َخي ًرا من َزوجه ،وأدخله
ف :حتى ت َ َمنيتُ أَن
الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ،ومن َ
اب النار قَا َل عَو ٌ
عذَ َ
أكون ذلك ال َميتَ
صل ى
أخرج أبو داود وابن ماجه عن َواثلَة بن األَسقَع رضي هللا عنه قال َ :
سمعتُهُ يَقُو ُل
بنَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
علَى َر ُج ٍل منَ ال ُمسلمينَ  ،فَ َ
عذَاب
الن في ذمتكَ َ ،وحَبل ج َواركَ فَقه من فتنَة القَبرَ ،و َ
اللهم إن فُالنَ بنَ فُ ٍ
النارَ ،وأَنتَ أَه ُل ال َوفَاء والحق اللهم اغفر لَهُ َوارحَمهُ إنكَ أَنتَ الغَفُو ُر
الرحي ُم [,قال األلباني في المشكاة :إسناده جيد]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
علَى َجنَ َ
ازة قَالَ :اللهم اغفر
كَانَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا صَلى َ
لحَينَا َو َميتنَاَ ،وشَاهدنَا َو َ
غائبنَاَ ،وصَغيرنَا َوكَبيرنَاَ ،وذَكَرنَا َوأُنثَانَا ،اللهم
علَى اإلي َمان [
علَى اإلسالمَ ،و َمن ت َ َوفيتَهُ منا فَت َ َوفهُ َ
َمن أَحيَيتَهُ منا فَأَحيه َ
قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
صوا لَهُ ال ُّدعَا َء [حسنه
هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا صَليت ُم َ
علَى ال َميت فَأَخل ُ
األلباني في اإلرواء]
سعدُّ بنُّ أَبي
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أنه لما ت ُُوفي َ
علَيهَا ،فَقَالَت:
علَيه فَأنكر ذَلكَ َ
ي َ
َوق ٍ
اص ،قالت :ادخلوا به ال َمسجد حتى أُصَل َ
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وهللا لقد صلى رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم على ابني بيضاء فى المسجد:
سهيل ،وأخيه
اس
وفي رواية قالت :ما أَس َر َ
ي الن ُ
ع َما نَس َ
اس أَن يَعيبُوا َما
وفي رواية عن عَائشَة رضي هللا عنها قَالَتَ :ما أَس َر َ
ع الن َ
ال عل َم لَ ُهم به
سودَا َء
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أَن ام َرأَةً َ
سأ َ َل عَنهَا
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  -فَ َ
كَانَت ت َقُ ُّم ال َمسج َد فَفَقَ َد َها َر ُ
فَقَالُواَ :ماتت قَالَ :أَفَال كُنت ُم آذَنت ُ ُموني ،فَ َكأَن ُهم صَغ ُروا أَم َر َها فَقَالَُ :دلُّوني
علَى
ور َمملُو َءةٌ ظُل َمةً َ
علَى قَبرها فَ َدلُّوهُ فَصَلى َ
َ
علَيه ،ثُم قَالَ :إن َهذه القُبُ َ
علَيهم
أَهلهَاَ ،وإن هللا يُنَو ُر َها لَ ُهم بصَالتي َ
ت رضي هللا عنه:
أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان عن يَزيد بن ثَاب ٍ
أَن ُهم َخ َر ُجوا َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم ذَاتَ َيو ٍم فَ َرأَى قَب ًرا جَديدًا،
الن فَعَ َرفَهَاَ ،ماتَت ظُه ًرا َوأَنتَ صائ ٌم
فَقَالََ :ما َهذَا ،قَالُواَ :هذه فُالنَةُ َموالةُ فُ ٍ
قَائلٌ ،فَلَم نُحب أَن نُوق َ
اس َخلفَهُ،
ظكَ بهَا فَقَا َم صلى هللا عليه وسلم َوصَف الن َ
علَيهَا أَربَ ًعا ،ثُم قَالَ :ال يَ ُموتُ فيكُم َميتٌ َما دُمتُ بَينَ ظهرانيكم إال
فكَب َر َ
آذَنت ُ ُموني فَإن صَالتي لَهُ َرح َمةٌ [ صححه ابن حبان،وصححه األلباني في
صحيح النسائي ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه
وسلم في صالة الجنازة  :اللهم أنت ربها ،وأنت خلقتها وأنت هديتها
لإلسالم  ،وأنت قبضت روحها  ،وأنت أعلم بسرها وعالنيتها  ،وقد جئناك
شفعاء له فاغفر له [ ضعفه األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن عُق َبة بن عَام ٍر رضي هللا عنه :أَن النبي صلى
علَى ال َميت ،ثُم
علَى أَهل أ ُ ُح ٍد صَالتَهُ َ
هللا عليه وسلم َخ َر َج يَو ًما فَصَلى َ
علَيكُمَ ،وإني َوهللا أل َنظُ ُر
ف إلَى المنبَر ،فَقَالَ :إني فَ َرطُ لكُمَ ،وأَنَا شَهي ٌد َ
انص ََر َ
َ
َ
َ
ُ
إلَى حَوضي اآلنَ َ ،وإني أعطيتُ َمفَاتي َح َخ َزائن األرض ،أو َمفَاتي َح األرض
علَيكُم أَن تَنَافَسُوا
اف َ
اف َ
علَيكُم أَن ت ُشركُوا بَعديَ ،ولَكني أ َ َخ ُ
َوإني َوهللا َما أ َ َخ ُ
فيهَا
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن ذلك بَع َد ث َ َمان سنينَ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل هللا صلى
علَيه الدينُ ،فيسأل َهل ت َ َركَ لدَينه
هللا عليه وسلم كَانَ يُؤتَى بالر ُجل ال ُمت َ َوفى َ
قَضَاء ،فَإن ُحد َ
علَى صَاحبكُم،
صلُّوا َ
ث أَنهُ ت َ َركَ َوفَا ًء َوإال قَا َل لل ُمسلمينََ :
فَلَما فَت َ َح هللا على رسوله كان يصلي ،وال يسأل عن الدين ،وكان يقول :أَنَا

440

ي منَ المؤمنين فَت َ َركَ دَينًا أو َكالًّ أو
أَولَى بال ُمؤمنينَ من أَنفُسهم ،فَ َمن ت ُُوف َ
ضياعًا ف َعلَي وإليَ ،و َمن ت َ َركَ َماالً فل َو َرثَته
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
ي النب ُّ
س ُم َرةَ رضي هللا عنه قال :أُت َ
علَيه
سهُ ب َمشَاقصَ فَلَم يُصَل َ
عليه وسلم ب َر ُج ٍل قَت َ َل نَف َ
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
علَيه أُمةٌ منَ ال ُمسلمينَ يَبلُغُونَ مائ َةً كُلُّ ُهم
ت يُصَلي َ
عليه وسلمَ :ما من َمي ٍ
َيشفَ ُعونَ لَهُ إال شُف ُعوا فيه
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
علَى َجنَ َ
ازته أَربَعُونَ َر ُجالً ال
عليه وسلمَ :ما من رجل ُمسل ٍم يَ ُموتُ فَيَقُو ُم َ
يُشركُونَ باهلل شَيئ ًا إال شُف َعهم هللا فيه
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة رضي هللا عنه
أنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها  ،جزأهم ثالثة أجزاء ثم قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من صلى عليه ثالثة صفوف فقد
أوجب [ قال الترمذي  :حديث حسن  ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي
]
أخرج أبو داود والنسائي عَن عُيَينَة بن عبد الرح َمن عَن أَبيه أَنه كَانَ في
َجنَ َ
ازة عُث َمان بن أبي ال َعاص َرضي هللا عَنهُ َوكُنا نمشي مشيا َخفيفا فلحقنا
بكرة َرضي هللا عَنهُ فَرفع صَوته قَا َل لقد َرأَيتنَا َونحن َم َع َرسُول هللا
أَبُو َ
علَيه َوسلم نرمل رمال [صححه األلباني في الترغيب]
صلى هللا َ

كتاب الزكاة والصدقة والنفقة
باب :وجوب الزكاة
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم َما من صَاحب ذهب َوال فضة ال يُؤَدي منهَا حَقهَا إال
صلى هللا َ
علَيهَا في نَار َجهَنم
إذا كَانَ يَوم القيَا َمة صفحت لَهُ صفايح من نَار فأحمي َ
فيكوى بهَا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أُعيدَت لَهُ في يَوم كَانَ مقدَاره
سبيله إما إلَى الجنة َوإما
خمسين ألف سنة حَتى يقضى َبين العباد فَيرى َ
إلَى النار قيل يَا َرسُول هللا فاإلبل قَا َل َوال صَاحب إبل ال يُؤَدي منهَا حَقهَا
َومن حَقهَا حلبها يَوم ورد َها إال إذا كَانَ يَوم القيَا َمة بطح لَهَا بقاع قرقر
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أوفر َما كَانَت ال يفقد منهَا فصيال َواحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها
علَيه أخراها في َيوم كَانَ مقدَاره خمسين ألف سنة
علَيه أوالها رد َ
كلما مر َ
سبيله إما إلَى الجنة َوإما إلَى النار قيل يَا
حَتى يقضى بَين العباد فَيرى َ
َرسُول هللا فالبقر َوالغنم قَا َل َوال صَاحب بقر َوال غنم ال يُؤَدي منهَا حَقهَا
إال إذا كَانَ يَوم القيَا َمة بطح لَهَا بقاع قرقر أوفر َما كَانَت ال يفقد منهَا شَيئا
س منهَا عقصاء َوال جلحاء َوال عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظالفها
لَي َ
علَيه آخر َها في َيوم كَانَ مقدَاره خمسين ألف سنة
علَيه أَولهَا رد َ
كلما مر َ
سبيله إما إلَى الجنة َوإما إلَى النار قيل يَا
حَتى يقضى بَين العباد فَيرى َ
ي لرجل وزر َوهي لرجل ستر َوهي
َرسُول هللا فالخيل قَا َل ال َخيل ث َالثَة ه َ
ي لَهُ وزر فَرجل ربطها ريَاء وفخرا ونواء الهل
لرجل أجر فَأَما التي ه َ
سبيل هللا ثم
ي لَهُ ستر فَرجل ربطها في َ
ي لَهُ وزر َوأما التي ه َ
اإلسالم فَه َ
ي لَهُ أجر
ي لَهُ ستر َوأما التي ه َ
لم ينس حق هللا في ظُ ُهور َها َوال رقابها فَه َ
سبيل هللا الهل اإلسالم في مرج أَو َروضَة فَ َما أكلت من
فَرجل ربطها في َ
سنَات َوكتب لَهُ
ذَلك المرج أَو الروضَة من شَيء إال كتب لَهُ عدد َما أكلت َح َ
سنَات َوال تقطع طولهَا فاستنت شرفا أَو شرفين إال
عدد أرواثها َوأَب َوالهَا َح َ
سنَات َوال مر بهَا صَاحبهَا على نهر فَشَربت
كتب لَهُ عدد آثارها وأرواثها َح َ
سنَات قيل َيا
منهُ َوال ُيريد أَن يسقيها إال كتب هللا ت َ َعالَى لَهُ عدد َما شربت َح َ
َرسُول هللا فالحمر قَا َل َما أنزل عَلي في الحمر إال َهذه اآليَة الفاذة الجامعة
{فَمن يعمل مثقَال ذرة خيرا يره َومن يعمل مثقَال ذرة شرا يره}
علَى َرقَبَته
وفي رواية للبخاريَ :وال يَأتي أ َ َح ُدكُم يَو َم القيَا َمة بشَا ٍة يَحملُهَا َ
ير
لَهَا يُعَا ٌر ،فَيَقُولُ :يَا ُمحَم ُد فَأَقُولُ :ال أَملكُ لَكَ شَيئ ًا قَد بَلغتُ َ ،وال يَأتي ببَع ٍ
علَى َرقَ َبته لَهُ ُر َ
غا ٌء فَ َيقُولَُ :يا ُمحَم ُد فَأَقُولُ :ال أَملكُ لَكَ شَيئ ًا قَد
َيحملُهُ َ
بَلغتُ
َّللا َماالً فَلَم يُؤَد َزكَاتَهُُ ،مث َل لَهُ َمالُهُ شُجَاعًا
وفي رواية للبخاريَ :من آتَاهُ ُ
ع لَهُ َزبيبَتَان يُ َ
طوقُهُ يَو َم القيَا َمة يَأ ُخذُ بلهز َمتَيه يَعني :شدقَيه ثُم يَقُو ُل:
أَق َر َ
أَنَا َمالُكَ أَنَا كَنزُكَ ثُم تَال {وال يحسبَن الذينَ يَب َخلُونَ بما آتاهم هللا من فضله
هو خيرا ً لهم} :اآل َيةَ
ق اإلبل ،قَالَ :ت ُعطي الكَري َمةَ،
وفي رواية ألبي داود :قيل ألَبي ه َُري َرةَ :فَ َما َح ُّ
ق الفَحلََ ،وتَسقي اللبَنَ  ،وإعارة دلوها
يرةََ ،وت ُفق ُر الظه َرَ ،وت ُطر ُ
َوتَمنَ ُح الغَز َ
ب كَن ٍز ال يَفعَ ُل فيه حَقهُ إال جَا َء كَن ُزهُ
وفي رواية لمسلم عن جَابرَ :وال صَاح ُ
يَو َم القيَا َمة شُجَاعًا أَق َرعَ ،يَتبَعُهُ فَاتحا ً فَاهُ ،فَإذَا أَتَاهُ فَر منهُ فَيُنَاديهُ :خذ
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كَن َزكَ الذي َخبَأتَهُ فَأَنَا عَنهُ َ
سلَكَ يَ َدهُ في فيه
ي ،فَإذَا َرأَى أَن ال بُد له منهُ َ
غن ٌّ
فَ َيق َ
ض ُمهَا قَض َم الفَحل
أخرج ابن ماجه والبزار والحاكم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أَن
علَيه َوسلم قَا َل يَا معشر ال ُمهَاجرين خصَال خمس إن
َرسُول هللا صلى هللا َ
ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ باّلِل أَن تدركوهن لم تظهر الفَاحشَة في قوم
قط حَتى يعلنوا بهَا إال فَشَا فيهم األوجاع التي لم تكن في أسالفهم َولم
سل َ
ينقصوا المك َيال َوالم َ
طان
يزان إال أخذُوا بالسنينَ َوشدة ال ُمؤنَة وجور ال ُّ
َولم يمنعوا َزكَاة أَم َوالهم إال منعُوا القطر من الس َماء َولَوال البَهَائم لم
علَيهم عَدو من َ
غيرهم
يمطروا َوال نقضوا عهد هللا وعهد َرسُوله إال سُلط َ
سهم
فَيَأ ُخذ بعض َما في أَيديهم َو َما لم تحكم أئمتهم بكتَاب هللا إال ُجعل بأ ُ
بَينهم [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عَن األ َحنَف بن قيس َرضي هللا عَنهُ قَا َل َجلَست إلَى
علَيهم
مإل من قُ َريش فجَاء رجل خشن الشعر َوالثيَاب والهيئة حَتى قَا َم َ
علَيه في نَار َجهَنم ثم يوضع على
فَسلم ثم قَا َل بشر الكانزين برضف يحمى َ
حلمة ثدي أحدهم حَتى يخرج من نغض كتفه َويُوضَع على نغض كتفه حَتى
ساريَة وتبعته َو َجلَست
س إلَى َ
يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل ثم ولى فَ َجلَ َ
إلَيه َوأَنا ال أَدري من ه َُو فَقلت ال أرى القَوم إال قد كَرهُوا الذي قلت قَا َل
علَيه
إن ُهم ال يعقلُونَ شَيئا قَا َل لي خليلي قلت من َخليلك قَا َل النبي صلى هللا َ
َوسلم  :أتبصر أ ُحدا ،قَا َل فَنَ َ
ظرت إلَى الشمس َما بَقي من النهَار َوأَنا أرى
علَيه َوسلم يُرسلني في حَاجَة لَهُ قلت نعم ،قَا َل َما
أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
أحب أَن لي مثل أحد ذَ َهبا أنفقهُ كُله إال ثَالثَة َدنَانير ) َوإن َهؤُالء ال يعقلُونَ
إن َما يجم ُعونَ الدُّن َيا ال َوهللا ال أسألهم دنيا َوال أستفتيهم عَن دين حَتى ألقى
هللا عز َوجل
أخرج أحمد وأبو داود عَن عَمرو بن شُعَيب َرضي هللا عَنهُ عَن أَبيه عَن
علَيه َوسلم َو َمعَهَا ابنة لَهَا َوفي يَد ابنَتهَا
جده أَن ام َرأَة أَتَت النبي صلى هللا َ
مسكتان غليظتان من ذهب فَقَا َل لَ َها أتعطين َزكَاة َهذَا قَالَت ال قَا َل أَيَسُ ُّرك
ارين من نَار قَا َل فحذفتهما فألقتهما
أَن يسورك هللا بهما َيوم الق َيا َمة س َو َ
علَيه َوسلم َوقَالَت هما هلل َول َرسُوله
إلَى النبي صلى هللا َ
وفي رواية للترمذي والدارقطني  :أَن ام َرأتَين أتتا َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم َوفي أَيديه َما سواران من ذهب فَقَا َل لَهما أتؤديان َزكَاته قَالَتَا
َ
علَيه َوسلم أتحبان أَن يسوركما هللا
ال فَقَا َل لَهما َرسُول هللا صلى هللا َ
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بسوارين من نَار قَالَتَا ال قَا َل فأديا َزكَاته [ قال األلباني في الترغيب  :حسن
]
أخرج أبو داود والدارقطني عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت دخل عَلي
علَيه َوسلم فَ َرأى في يَدي فتخات من ورق فَقَا َل َما َهذَا
َرسُول هللا صلى هللا َ
سول هللا قَا َل أتؤدين زكاتهن قلت ال
يَا عَائشَة فَقلت صنعتهن أتزين لَك يَا َر ُ
ي حَسبك من النار [ صححه المنذري  ،وصححه
أَو َما شَا َء هللا قَا َل ه َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد عَن أَس َماء بنت يزيد َرضي هللا عَنهَا قَالَت دخلت أَنا وخالتي
علَيه َوسلم وعلينا أسورة من ذهب فَقَا َل لنا أتعطيان
على النبي صلى هللا َ
َزكَاته قَالَت فَقُلنَا ال فَقَا َل أما تخافان أَن يسوركما هللا أسورة من نَار أديا
َزكَاته [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني :صحيح لغيره ]
ي رسول
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :لَما ت ُُوف َ
ف أَبُو بَك ٍرَ ،و َكفَ َر َمن َكفَ َر منَ العَ َرب قَا َل
هللا صلى هللا عليه وسلم َواست ُخل َ
اسَ ،وقَد قَا َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم  :أُمرتُ
عُ َم ُر :كَي َ
ف تُقَات ُل الن َ
َ
ص َم مني
َّللا َ
ع َ
أَن أُقَات َل الن َ
َّللا ،ف َمن قَالَ :ال إلَهَ إال ُ
اس حَتى يَقُولُوا ال إلَهَ إال ُ
ق
سابُهُ َ
علَى َّللا فقَا َل أ َبُو بَك ٍرَ :وَّللا أل ُقَاتلَن َمن فَر َ
سهُ إال بحَقه َوح َ
َمالَهَُ ،ونَف َ
عنَاقًا كَانُوا
ق ال َمالَ ،وَّللا لَو َمنَ ُعوني َ
َبينَ الصالة َوالزكَاة ،فَإن الزكَاةَ َح ُّ
علَى َمنعهَا قَا َل عُ َم ُر:
يُ َؤدُّونَهَا إلَى َرسُول َّللا صلى هللا عليه وسلم لَقَاتَلت ُ ُهم َ
ق
فَ َوَّللا َما ه َُو إال أَن َرأَيتُ هللا شَر َح صَد َر أَبي بك ٍر للقتَال ،فَعَ َرفتُ أَنهُ ال َح ُّ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :أ َ َم َر َرسُو ُل َّللا صلى
اس،
هللا عليه وسلم بص َدقَة ،فَقيلََ :منَ َع اب ُن جَمي ٍلَ ،و َخال ُد ب ُن ال َوليد َوالعَب ُ
سولُهَُ ،وأَما َخال ٌد
َّللا َو َر ُ
فَقَالََ :ما َينق ُم اب ُن جَمي ٍل إال أَنهُ كَانَ فَق ً
يرا فَأَغنَا ُه ُ
اس
س أَد َرا َ
عهَُ ،وأَعت ُ َدهُ في َ
سبيل َّللا ،والعَب ُ
فَإنكُم تَظل ُمونَ َخالدا :قَد احتَبَ َ
ص َدقَةٌ َومثلُهَا َمعَهَا
ي َ
َ
علَيه َ
ع ُّم َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم فَه َ
علَي َومثلُهَا َمعَهَا
ي َ
وفي رواية لمسلم  :ه َ
اس
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَلي رضي هللا عنه  :أَن العَب َ
سأ َ َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تَعجيل زكاته قَب َل أَن يحول الحول
َ
َ
مسارعة إلى الخير ،فأذن لَهُ في ذلكَ [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود
]
َ
يف إذ
سألتُ جَاب ًرا عَن شَأن ثَق ٍ
أخرج أبو داود عن َوهب بن منبه قالَ :
بَايَعَت قَالَ :اشت َ َر َ
سم َع النبي صلى
ص َدقَةَ َ
طت أَن ال َ
علَيهَاَ ،وال جهَادََ ،وأَنهُ َ
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سيَصَدقُونَ َويُجَاهدُونَ إذَا أَسلَ ُموا [ قال ابن
هللا عليه وسلم بَع َد ذَلكَ يَقُولَُ :
حجر في الفتح :إسناده حسن ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :زكاة النقدين والحبوب والثمار
أخرج أبو داود والترمذي عَن عَلي ٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سةُ
هللا عليه وسلم :إذَا كَانَت لَكَ مائَتَا در َه ٍمَ ،وحَا َل َ
علَيهَا الحَو ُل فَفيهَا َخم َ
ارا ،فَإذَا
س َ
د ََراه َمَ ،ولَي َ
علَيكَ شَي ٌء في الذ َهب حَتى يَكُونَ لَكَ عش ُرونَ دينَ ً
ف دينَ ٍار فَ َما َزا َد
ارا َوحَا َل َ
علَيهَا الحَو ُل فَفيهَا نص ُ
كَانَ لَكَ عش ُرونَ دينَ ً
ساب ذَلكَ أم رفعه ،
ي َيقُو ُل فَبح َ
فَبح َ
ساب ذَلكَ  ،قَا َل الراوي :فَال أَدري أَعَل ٌّ
علَيه الحَو ُل [ قال ابن حجر في التلخيص:
س في َما ٍل َزكَاةٌ حَتى يَ ُحو َل َ
َولَي َ
ال بأس بإسناده واآلثار تعضده فيصلح للحجة وهللا أعلم ،وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
ٌ
ص َدقَة ،وال في َما دُونَ
اق َ
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
س في َما دُونَ َخمس أ َ َو ٍ
ص َدقَةٌ
ق َ
َخمس ذَو ٍد َ
ص َدقَةٌَ ،ولَي َ
س في َما دُونَ َخمسة أَوسُ ٍ
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :
اب الص َدقَة فَلَم يُخرجهُ إلَى عُماله
كتب َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم كت َ َ
سيفه ،فعَم َل به أَبُو بَك ٍر حَتى قُبضَ  ،ثم عمل به عُ َم ُر
حَتى قُبضَ  ،فَقَ َرنَهُ ب َ
حَتى قُبضَ  ،فكَانَ فيه :في َخم ٍس منَ اإلبل شَاةٌَ ،وفي عَش ٍر شَاتَانَ ،وفي
عش ََرةَ ث َ ُ
الث شيَاهٍَ ،وفي عشرينَ أَربَ ُع شيَاهٍَ ،وفي َخم ٍس َوعشرينَ
س َ
َخم َ
ون إلَى
بنتُ َم َخ ٍ
اض إلَى َخم ٍس َوثَالثينَ  ،فَإذَا َزادَت واحدة فَفيهَا ابنَةُ لَبُ ٍ
َخم ٍس َوأَربَعينَ  ،فَإذَا َزادَت واحدة فَفيهَا حقةٌ إلَى ستينَ  ،فَإذَا َزادَت واحدة
ون إلَى
ففيها جذعة إلَى َخم ٍس َو َ
سبعينَ  ،فَإذَا َزادَت واحدة فَفيهَا ابنَتَا لَبُ ٍ
تسعينَ  ،فَإذَا َزادَت واحدة فَفيهَا حقتَان إلَى عشرينَ َومائَةٍ ،فَإذَا كانت اإلبل
ونَ ،وفي الغنم
أكثر من ذلك فَفي كُل َخمسينَ حقةٌَ ،وفي كُل أَربَعينَ ابنَةُ لبُ ٍ
في كُل أَربَعينَ شَا ٍة شَاةٌ إلَى عشرينَ َومائَةٍ ،فَإذَا َزادَت واحدة فَشَاتَان إلَى
المائَتَين ،فَإذَا َزادَت على المائتين ففيها ث َ ُ
الث شيَا ٍه إلَى ثَالث مائ َة ،فإن
س فيهَا شَي ٌء حَتى
كانت الغنم أكثر من ذلك فَفي كُل مائ َة شَا ٍة شَاةٌ ،ثُم لَي َ
ق َبينَ ُمجتَم ٍع ،وال يجمع بين متفرق َم َخافَةَ الص َدقَة،
تَبلُ َغ المائ َةَ ،وال ُيفَر ُ
َو َما كَانَ من َخلي َ
طين ،فَإن ُه َما يَت َ َرا َجعَان بالسويةَ ،وال يُؤ َخذُ في الص َدقَة
ب [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
َهر َمةٌ َوال ذَاتُ عَي ٍ
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وفي رواية ألبي داود والترمذي  :إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثالثا ً ثلثا ً
شراراً ،وثلثا ً خياراً ،وثلثا ً وسطاً ،فأخذ ال ُمصدق من الوسط [صححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
ب لَهُ حين َوج َههُ
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن أَبَا بَك ٍر َكت َ َ
إلَى البَح َرين هذا الكتاب ،وكان نقش الخاتم ثالثة أسطر محمد سطر،
ورسول سطر ،وهللا سطر ،بسم َّللا الرح َمن الرحيمَ ،هذه فَريضَةُ الص َدقَة
َّللا بهَا
التي فَ َرضَها َر ُ
سو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم لل ُمسلمينَ َ ،والتي أ َ َم َر ُ
علَى َوجههَا فَليُعطهَاَ ،و َمن سُئ َل فَوقَهَا
َرسُولَهُ فَ َمن سُئلَهَا منَ ال ُمسلمينَ َ
فَال يُعط ،في أَربَ ٍع َوعشرينَ منَ اإلبل فَ َما دُونَهَا منَ الغَنَم في كُل َخم ٍس
اض فإن
سا َوعشرينَ إلَى َخم ٍس َوثَالثينَ فَفيهَا بنتُ َم َخ ٍ
شَاةٌ ،فإذَا بَلَغَت َخم ً
لم تكن بنت مخاض فابن لبون ،فَإذَا بَلَغَت ستًّا َوثَالثينَ إلَى َخم ٍس َوأَربَعينَ
ط ُروقَةُ
ون ،فَإذَا َبلَغَت ستًّا َوأَر َبعينَ إلَى ستينَ فَفيهَا حقةٌ َ
فَفيهَا بنتُ لَ ُب ٍ
سبعينَ فَفيهَا َجذَعَةٌ ،فَإذَا بَلَغَت
ال َج َمل ،فَإذَا بَلَغَت َواح َدةً َوستينَ إلَى َخم ٍس َو َ
ون ،فَإذَا بَلَغَت إحدَى َوتسعينَ إلَى
ستًّا َو َ
سبعينَ إلَى تسعينَ فَفيهَا بنتَا لَبُ ٍ
عشرينَ َومائ َ ٍة فَفيهَا حقتَان َ
علَى عشرينَ َومائ َ ٍة
ط ُروقَتَا ال َج َمل ،فَإذَا َزادَت َ
ونَ ،وفي كُل َخمسينَ حقةٌَ ،و َمن لَم يَكُن َمعَهُ إال أَربَ ٌع
فَفي كُل أَربَعينَ ابنة لَبُ ٍ
سا فَفيهَا
منَ اإلبل فَلَيست فيهَا َ
ص َدقَةٌ إال أَن َيشَا َء َر ُّبهَا ،فَإذَا َبلَغَت َخم ً
ص َدقَةُ َ
سائ َمتهَا إذَا كَانَت أَربَعينَ إلَى عشرينَ َومائ َ ٍة شَا ٍة شاةٌ
شَاةٌ،و َ
غنَ ٍم في َ
علَى
علَى عشرينَ َومائ َ ٍة إلَى مائَتَين ففيهما شَاتَان ،فَإذَا َزادَت َ
فَإذَا َزادَت َ
مائَتَين إلَى ثَالث مائ َ ٍة فَفيهَا ث َ ُ
علَى ثَالث مائ َ ٍة فَفي كُل
الث شيَاهٍ ،فَإذَا َزادَت َ
س
مائ َ ٍة شَاةٌ ،فَإذَا كَانَت َ
سائ َمةُ الر ُجل نَاقصَةً من أَربَعينَ شَاةً َواح َدةً فَلَي َ
ص َدقَةٌ إال أَن َيشَا َء َر ُّب َها ،وال يجمع بين متفرق ،وال يفرق بين مجتمع
فيهَا َ
خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،وال
تيس إال أن يشاء المصدق،
تخرج في الصدقة هرمة ،وال ذات
عور وال ٍ
ٍ
ً
َ
س فيهَا صدقة إال
َوفي الرقة ُرب ُع العُشر ،فَإن لَم يكُن إال تسعينَ َومائ َة فلَي َ
أَن يَشَا َء َربُّهَا ،ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة ،وليست عنده
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين دره ًما،
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه
ويعطيه المصدق عشرين دره ًما أو شاتين ،ومن بلغت عنده صدقة الحقة
وليست عنده إال ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو
عشرين دره ًما ،ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه
الحقة ويعيطه المصدق عشرين دره ًما أو شاتين ،ومن بلغت صدقته بنت

446
لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي
معها عشرين دره ًما أو شاتين ،ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست
عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ً أو
شاتين ،فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه
يقبل منه وليس معه شيء
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ُمعَاذ رضي هللا عنه قال  :أ َ َم َرني
سو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم حينَ َب َعثَني إلَى ال َي َمن أَن ال آ ُخذَ منَ ال َبقَر
َر ُ
شَيئ ًا حَتى تَبلُ َغ ثَالثينَ  ،فَإذَا بَلَغَت ثَالثينَ فَفيهَا عج ٌل تَاب ٌع َجذَعٌ ،أَو َجذَعَةٌ
َحتى تَبلُ َغ أَربَعينَ  ،فَإذَا بَلَغَت أ َربَعينَ فَفيهَا ُمسنةٌ [ قال الترمذي :حديث
حسن ،وذكر أن بعضهم رواه مرسالً وقال :هذا أصح  ،قال األلباني في
صحيح النسائي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عَلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
عفَوتُ عَن ال َخيل َوالرقيق ،فَأَدُّوا َزكَاةَ أَم َوالكُم من كُل
هللا عليه وسلم :قَد َ
سةً [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
مائَتَين َخم َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س في ال َخيل َوالرقيق َزكَاةٌ إال أن َز َكاة الفطر في
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
الرقيق
ب رضي هللا عنه :أن النبي صلى
أخرج أبو داود والحاكم عن أُبَي بن كَع ٍ
هللا عليه وسلم بعثه ُمصَدقًا ،وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض :أَد
ص َدقَت ُكَ فَقَا َل الرجل :ذَاكَ ما ال لبنَ فيه َوال َ
ظه َرَ ،ولَكن
اض ،فَإنهَا َ
بنت َم َخ ٍ
سمينَةٌ فأبى قبلوها إال بعرضها على النبي صلى هللا عليه
َهذه نَاقَةٌ عَظي َمةٌ َ
وسلم فخرج حتى عرضها الرجل عليه صلى هللا عليه وسلم فقال له :ذلك
علَيه أي :بنت مخاض  ،فَإن ت َ َ
الذي َ
َّللا فيه َوقَبلنَاهُ
طوعتَ ب َخي ٍر آج ََركَ ُ
منكَ فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقَبضهَاَ ،و َدعَا لَهُ بالبَ َركَة[ قال
الحاكم :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهبي وحسنه األلباني في
صحيح أبي داود ]
عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري عن ابن
َ
ي
سقَت الس َما ُء َوالعُيُو ُن أَو كَانَ َ
هللا عليه وسلم :في َما َ
عثَريًّا العُش ُرَ ،و َما سُق َ
ف العُشر
بالنضح نص ُ
َ
َ
ق،
أخرج أبو داود عَن جَابر رضي هللا عنه قالَ :خ َر َ
صهَا أربَعينَ أل َ
ف َوس ٍ
ق [ صححه
وأَن اليَ ُهو َد لَما َخي َرهُ ُم أ َ َخذُوا الث َم َرَ ،و َ
علَيهم عش ُرون أَل َ
ف َوس ٍ
األلباني في صحيح أبي داود ]
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س ٍار :أَنهم َج َمعُوا لَ ُه حَليًا فَقَالُواَ :هذَا لَكَ ،
أخرج مالك عَن سُلَي َمانَ بن يَ َ
َاوز في القَسم فَقَالََ :يا َمعش ََر ال َي ُهودَ ،وَّللا إنكُم لَمن أَبغَض
َو َخفف عَنا َوتَج َ
علَيكُم ،فَأَما َما ع ََرضت ُم منَ
يف َ
َخلق َّللا إلَيَ ،و َما ذاك بحَاملي َ
علَى أَن أَح َ
ض[
الرش َوة فَإنهَا سُحتٌ َ ،وإنا ال نَأكُلُهَا فَقَالُوا :ب َهذَا قَا َمت الس َم َواتُ َواألَر ُ
صححه األلباني في غاية المرام ]

باب :زكاة الحلي والمعدن والركاز
ب ،عَن أَبيه ،عَن جَده قَالَ:
أخرج أبو داود والنسائي عن عَمرو ب ُن شُعَي ٍ
سول َّللا صلى هللا عليه وسلم ب ُعشُور نَح ٍل
جَا َء هال ٌل أ َ َح ُد َبني ُمت َعانَ إلَى َر ُ
سلَبَةُ ،فَ َح َمى لَهُ صلى هللا عليه وسلم ذَلكَ
ي لَهُ َواد ٍى َ
لَهُ ،و َ
سأَلَهُ أَن يَحم َ
ب
ب إلَى عُ َم َر يَسأَلُهُ عَن ذَلكَ فَ َكت َ َ
ي عُ َم ُر َكت َ َ
ب سُفيَا ُن ب ُن َوه ٍ
ال َوادي ،فَلَما ُول َ
إليه عمر :إن أدى َما كَانَ يُؤَديه إلَى َرسُول َّللا صلى هللا عليه وسلم من
اب َ
ث يَأكُلُهُ َمن يَشَا ُء [
غي ٍ
عُشُور نَحله فَاحم لَهُ َ
سلَبَهَ ،وإال فَإن َما ه َُو ذُبَ ُ
حسنه ابن عبد البر في االستذكار ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :زكاة الفطر
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :فَ َرضَ َرسُو ُل
ير
َّللا صلى هللا عليه وسلم َزكَاةَ الفطر صَاعًا من تَم ٍر ،أَو صَاعًا من شَع ٍ
علَى العَبد َوال ُحرَ ،والذكَرَ ،واألُنثَىَ ،والصغيرَ ،والكَبير منَ ال ُمسلمينَ وأَن
َ
تُؤَدى قَب َل ُخ ُروج الناس إلَى المصلى
ج زكاة
سعي ٍد رضي هللا عنه قال  :كُنا نُخر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
يرُ ،ح ٍر،
الفطرَ ،
يرَ ،وكَب ٍ
ورسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم فينا ،عَن كُل صَغ ٍ
و َمملُوكٍ من ثالثة أصناف :صَاعًا من تمر ،صَاعًا من أَقطٍ  ،صَاعًا من
ير ،فَلَم نَ َزل نُخر ُجهُ حَتى كان معاوية فَرأَى أَن ُمدين من بر يعد ُل صَاعًا
شَع ٍ
من تَم ٍر ،فَأَما أَنَا :فَال أ َ َزا ُل أُخر ُجهُ َك َما كُنتُ أُخر ُجهُ َما عشتُ
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :
فَ َرضَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َزكَاةَ الفطر طهرة للصائم منَ اللغو
ي َزكَاةٌ َمق ُبولَةٌَ ،و َمن
َوالرفَث َوطُع َمةً لل َم َ
ساكينَ ،من أَدا َها قَب َل الصالة فَه َ
ص َدقَةٌ منَ الص َدقَات [ قال الحاكم  :على شرط
ي َ
أَدا َها بَع َد الصالة فَه َ
البخاري ،ووافقه الذهبي  ،ووافقه المنذري في الترغيب وابن حجر في
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بلوغ المرام  ،وحسنه ابن قدامة في المغني  ،وحسنه النووي في المجموع
 ،وحسنه األلباني في اإلرواء ]

باب :عامل الزكاة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُح َمي ٍد الساعدي رضي هللا عنه قال  :استعمل
ي صلى هللا عليه وسلم رجالً من األزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما
النب ُّ
َ
َ
َ
أهدي إلي ،فقام النبي صلى هللا عليه وسلم فحَم َد
قدم قالََ :هذا لَكُم َو َهذا
َ
علَى العمل مما
الر ُجل منكُم َ
َّللا َوأَثنَى َ
علَيه ثُم قَالَ :أَما بَعدُ ،فَإني أَستَعم ُل َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
أَبيه وأُمه حَتى تَأتيَهُ َهديتُهُ إن كَانَ صَادقًاَ ،وَّللا ال يَأ ُخذُ أَحَد منكم شَيئ ًا
بغَير حَقه إال لقي َّللاَ يَحملُهُ يَو َم القيَا َمة ،فَأل َعرفَن أحدا ً منكم لقي هللا يحمل
يرا لَهُ ُر َ
غا ٌء ،أَوبَقَ َرة لَهَا ُخ َوا ٌر ،أَو شَاة تَيعَ ُر ثُم َرفَ َع يَدَيه حَتى رؤي
بَع ً
اض إب َ
طيه يقول :اللهم َهل بَلغتُ
بَيَ ُ
أخرج مسلم عن عَدي بن عُ َمي َرةَ الكندي رضي هللا عنه قال :قال رسول
ع َم ٍل فَ َكت َ َمنَا مخيَ ً
طا فَ َما
علَى َ
هللا صلى هللا عليه وسلم :من استعملناه منكُم َ
فَوقَهُ كان غلوالً ،يَأتي به يَو َم القيَا َمة فَقَا َم إليه َر ُج ٌل فَقَا َل يَا َرسُو َل َّللا اقبَل
سمعت ُكَ تَقُو ُل َكذَا َو َكذَا قَالَ :فأَنَا أَقُولُه أال َمن
عَني َ
ع َملَكَ قَالََ :و َمالك ،قَا َل َ
ي
علَى َ
استَع َملنَاهُ َ
ي منهُ أ َ َخذَهَُ ،و َما نُه َ
ع َم ٍل فليجيء بقَليله َوكَثيره ،فَ َما أُوت َ
عَنهُ انتَهَى
ع َ
طاء َمولَى عم َرانَ بن ُحصَي ٍن ،عَن أَبيه
أخرج أبو داود وابن ماجه عن َ
قال :إن زيَادًا أَو بَعضَ األ ُ َم َراء بَعَ َ
علَى الص َدقَة،
ث عم َرانَ بنَ ُحصَي ٍن َ
فأخذها من األغنياء وردها على الفقراء ،فَلَما َر َج َع قَا َل لعم َرانَ  :أَينَ ال َما ُل،
سلتَني ،أ َ َخذنَا َها من حَي ُ
علَى عَهد َرسُول َّللا
ث كُنا نَأ ُخذُ َها َ
قَا َل َولل َمال أَر َ
صلى هللا عليه وسلم َو َوضَعنَا َها حَي ُ
ث كُنا نَ َ
علَى عَهده [ صححه
ض ُعهَا َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن جَرير بن عَبد َّللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
اض
هللا عليه وسلم  :إذَا أَتَاكُ ُم ال ُمصَد ُ
ق فَليَصدُر عَنكُم َوه َُو َر ٍ
وفي رواية ألحمد وأبي داود  :قَالُوا :يَا َرسُو َل َّللاَ ،وإن َ
ظلَ ُمونَا ،قَالَ:
أَرضُوا ُمصَدقيكُمَ ،وإن ظلموكم [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
يج رضي هللا عنه قال  :قال
أخرج أبو داود والترمذي عن َرافع ب ُن َخد ٍ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :العَام ُل في الص َدقَة بالحَق كَالغَازي في
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سبيل َّللا حَتى يَرج َع إلَى بَيته [ قال الترمذي :حسن ،وصححه األلباني في
َ
صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن أَبي أَوفَى قال :كَانَ أَبي من أَصحَاب
ص َدقَتهم قَالَ :الل ُهم
ي صلى هللا عليه وسلم إذَا أَتَاهُ قَو ٌم ب َ
الشج ََرةَ ،وكَانَ النب ُّ
علَى آل أَبي أَوفَى
ص َدقَته فَقَالَ :الل ُهم صَل َ
صَل َ
الن فَأَتَا ُه أَبي ب َ
علَى آل فُ ٍ

باب :من تحرم عليهم الزكاة
اس
أخرج مسلم عن عَبد ال ُمطلب بن َربيعَةَ بن الحَارث :اجت َ َم َع َربيعَةُ َوالعَب ُ
سول َّللا صلى
اس إلَى َر ُ
فَقَاال :لَو َب َعثنَا َهذَين الغُال َمين لي َوللفَضل بن عَب ٍ
اس،
هللا عليه وسلم وكَل َماهُ ،فَأَم َرهُ َما َ
علَى َهذه الص َدقَات فَأَديَا َما يُؤَدي الن ُ
ي فَذَك ََرا لَهُ ذَلكَ فَقَالَ:
َوأَصَابَا مما يُص ُ
يب الن ُ
اس ،فَبَينَ َما هُ َما في ذَلكَ جَا َء عَل ُّ
ال تَفعَال ،فَ َوَّللا َما ه َُو بفَاع ٍل فَانتَحَاهُ َربيعَةُ فَقَالََ :وَّللا َما تَصنَ ُع َهذَا إال
علَينَا ،فَ َوَّللا لَقَد نلتَ صه َر َرسُول َّللا صلى هللا عليه وسلم فَ َما
سةً منكَ َ
نَفَا َ
طلَقَا َواض َ
ي :أَرسلُوهُ َما فَان َ
سو ُل َّللا
نَفسنَا ُه َ
ط َج َع فَلَما صَلى َر ُ
علَيكَ فقَا َل عَل ٌّ
سبَقنَاهُ إلَى ال ُحج َرة فَقُمنَا عن َد َها حَتى جَا َء فَأ َ َخذَ
صلى هللا عليه وسلم ال ُّ
ظه َر َ
بآذَاننَا ثُم قَالَ :أَخرجَا َما تُصَر َران ثُم َد َخ َل َو َد َخلنَا معهَ ،وه َُو يَو َمئ ٍذ عن َد
ب بنت جَح ٍش قَالَ :فَت َ َواكَلنَا الكَال َم ثُم تَكَل َم أ َ َح ُدنَا فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا،
َزينَ َ
علَى بَعض
صلُ ،الناسَ ،وقَد بَلَغنَا النكَا َح فَجئنَا لتُؤَم َرنَا َ
أَنتَ أَبَ ُّر الناسَ ،وأَو َ
سكَتَ
يب َك َما ُيصي ُبونَ  ،فَ َ
اسَ ،ونُص َ
ي لك َك َما ُيؤَدي الن ُ
َهذه الص َدقَات فَنُؤَد َ
َ
ب ت ُلم ُع إلَينَا من َو َراء الحجَاب أَن
طويالً حَتى أ َ َردنَا أَن نُكَل َمهَُ ،و َجعَلَت َزينَ ُ
سا ُ
خ
ي أَو َ
ال تُكَل َماهُ ،ثُم قَالَ :إن هذه الص َدقَةَ ال تَنبَغي آلل ُمحَمدٍ ،إن َما ه َ
علَى ال ُخ ُمس َونَوفَ َل بنَ الحَارث بن عَبد هللا،
الناس ،ادع َُوا لي َمحميَةَ َوكَانَ َ
اس ،فَأَن َك َحهُ،
فَجَا َءاهُ فَقَا َل ل َمحميَةَ :أَنكح َهذَا الغُال َم ابنَت َكَ للفَضل بن عَب ٍ
َوقَا َل لنَوفَل :أَنكح َهذَا الغُال َم ابنَت َكَ فَأَن َكحَني َوقَا َل ل َمحم َيةَ :أَصدق عَن ُه َما
منَ ال ُخ ُمس َكذَا َو َكذَا
س ُن ب ُن
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :أ َ َخذَ ال َح َ
عَلي ٍ تَم َرةً من تَمر الص َدقَة فَ َجعَلَهَا في فيه فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :كخ
كخ ارم بهَا ،أ َ َما عَلمتَ أَنا ال نَأكُ ُل الص َدقَةَ.
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا
اف أَن تَكُونَ منَ الص َدقَة
عليه وسلم مر بتَم َر ٍة في الطريق فقَالَ :لَوال أَني أ َ َخ ُ
أل َكَلتُهَا
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أخرج البخاري ومسلم أبو ه َُري َرةَ :أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ
يب َ
ص َدقَةٌ لَم َيأكُل
سأ َ َل عَن ُهن فَإن قي َل َهديةٌ أ َ َك َل منهَاَ ،وإن قي َل َ
ط َع ٍام َ
إذَا أُت َ
منهَا وقال ألصحابه :كلوا
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أَبي َراف ٍع رضي هللا عنه أَن َرسُو َل
علَى الص َدقَة ،فَأ َ َرا َد
وم َ
َّللا صلى هللا عليه وسلم استَع َم َل َر ُجالً من بَني َمخ ُز ٍ
أَبُو َراف ٍع أَن يَتبَعَهُ فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إن الص َدقَةَ ال تَح ُّل لَنَاَ ،وإن
َمولَى القَوم من ُهم [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في
صحيح النسائي ]
أخرج النسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تَح ُّل الص َدقَةُ لغَني ٍ َوال لذي مر ٍة َ
سوي ٍ
[ صححه األلباني في صحيح النسائي ]
ي
أخرج البخاري ومسلم عن أُم عَطيةَ رضي هللا عنها قالت َ :د َخ َل النب ُّ
علَى عَائشَةَ ،فَقَالََ :هل عن َدكُم شَي ٌء ،فَقَالَت :ال ،إال
صلى هللا عليه وسلم َ
سيبَةُ منَ الشاة التي بَعَثَت إليها منَ الص َدقَة قَالَ :إنهَا
شَي ٌء بَعَثَت به إلَينَا نُ َ
بَلَغَت َمحلهَا
يرةَ
ق َ
صد َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ت ُ ُ
علَى بَر َ
ص َدقَةٌ ولَنَا َهديةٌ
بلحم فَقَالَ :ه َُو لها َ
س ٍار :أَن َر ُجالً منَ األَنصَار يُقَا ُل لَهُ:
أخرج البخاري ومسلم عن بُشَير ب ُن يَ َ
سه ُل ب ُن حَث َمةَ أَخبَ َرهُ أَن النبي صلى هللا عليه وسلم َو َداهُ مائة من إبل
َ
َ
َ
الص َدقَة يَعني :ديَة األنصَاري الذي قُت َل ب َخيبَ َر

باب :فضل الصدقة والنفقة
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أربعونَ خصلةً أعالها منيحةُ العنز ،ما
من عام ٌل يعم ُل بخصل ٍة منها رجاء ثوابها ،وتصديق موعودها ،إال أدخله
هللا بها الجنة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
مسلم صدقةٌ ،قيلَ :أرأيتَ إن لم يجد ،قال:
صلى هللا عليه وسلم :على كل
ٍ
يعتم ُل بيديه ،فينف ُع نفسه ،ويتصدقُ ،قال :أرأيت إن لم يستطع ،قال :يعي ُن
الملهوف ،قال :قيل له :أرأيت إن لم يستطع ،قال :يأم ُر
ذا الحاجة
َ
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بالمعروف أو الخير ،قال :أرأيت إن لم يفعل ،قال :يمسكُ عن الشر فإنها
صدقةٌ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
يوم تطل ُع فيه
صلى هللا عليه وسلم :ك ُّل سُالمى من الناس عليه صدقةٌ ،كل ٍ
الشمس ،تعد ُل بين االثنين صدقةٌ ،وتعي ُن الرج َل في دابته ،فتحمله عليها،
ُ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
أو ترف ُع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ،وبكل خطو ٍة تمشيها
إلى الصالة صدقةٌ ،وتميطُ األذى عن الطريق صدقةٌ
أخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه  :قال :يا رسو َل
ُ
أتحنث بها في الجاهلية من صال ٍة وعتاقه ،وصدقةٍ،
أمورا كنتُ
هللا ،أرأيت
ً
خير
هل لي فيها أج ٌر ،قال :أسلمتَ على ما
َ
سلف لك من ٍ
ق في الجاهلية مائةَ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال عروة :إن حكي ًما أعت َ
ق مائةَ
بعير ،وأعت َ
بعير ،فلما أسلم حمل على مائة ٍ
رقبةٍ ،وحم َل على مائة ٍ
رقبةٍ ،قال :سألتُ النبي صلى هللا عليه وسلم قلت :يا رسو َل هللا ،أشيا ُء
كنتُ أصنعها في الجاهلية ،كنتُ أتحن ُ
ث بها يعني أتبر ُر بها ،فقال صلى هللا
خير
عليه وسلم  :أسلمتَ على ما
َ
سلف لك من ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قلت :فوهللا ال أدعُ شيئ ًا صنعتهُ في الجاهلية
إال فعلتُ في اإلسالم مثله
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قلتُ  :يا رسو َل هللا ،إن ابن
ُجدعانَ كان في الجاهلية يص ُل الرح َم ،ويُطع ُم المسكينَ  ،فهل ذلك نافعه،
قال :ال ينفعه ،إنه لم يقل يو ًما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال تحقرن من المعروف شيئ ًا ،وإن من المعروف أن تلقى أخاكَ
طليق ،وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك
بوج ٍه
ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ح
صلى هللا عليه وسلم :أال رج ٌل يمن ُح أه َل بي ٍ
ت ناقةً ،تغدو بعشاءٍ  ،وترو ُ
بعشاءٍ  ،إن أجرها لعظي ٌم
سول
أخرج أحمد عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن رجال جَا َء إلَى َر ُ
علَيه َوسلم فَقَا َل إني أنزع في حَوضي حَتى إذا مألته إلبلي
هللا صلى هللا َ
ورد عَلي البَعير لغيري فسقيته فَهَل في ذَلك من أجر فَقَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم إن في كل ذَات كبد حرى أجر [ صححه األلباني في الترغيب
هللا َ
]
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أخرج ابن ماجه وابن حبان عَن َمح ُمود بن الربيع أَن سراقَة بن جعشم قَا َل
سول هللا الضالة ترد على حَوضي فَهَل لي فيهَا من أجر إن سقيتها قَا َل
َيا َر ُ
اسقها فَإن في كل ذَات كبد حرى أجرا [ صححه األلباني في الترغيب ]
سعدا أَتَى النبي
أخرج الطبراني في األوسط عَن أنس َرضي هللا عَنهُ أَن َ
سول هللا إن أُمي توفيت َولم توص أفينفعها
صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَقَا َل يَا َر ُ
علَيك بال َماء [ صححه األلباني في الترغيب ]
أَن أَتصدق عَنهَا قَا َل نعم َو َ
علَيه
أخرج البزار عن ُحذَيفَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا َ
َوسلم :اإلسالم ث َ َمانيَة أسهم اإلسالم سهم َوالصالة سهم َوالزكَاة سهم
َوالصوم سهم َوحج البَيت سهم َواأل َمر بال َمع ُروف سهم َوالنهي عَن ال ُمنكر
اب من ال سهم لَهُ [ قال األلباني في
سهم َوالجهَاد في َ
سبيل هللا سهم َوقد َخ َ
الترغيب :حسن لغيره ]
سو َل َّللا صَلى
َّللا عَنهُ ،أَن َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ي من أَب َواب
هللا َ
سل َم ،قَالََ :من أَنفَ َ
ق َزوجَين في َ
علَيه َو َ
سبيل َّللا ،نُود َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي من بَاب الصالة،
الجَنة :يَا عَب َد َّللا هذا خي ٌر ،ف َمن كَانَ من أهل الصالة دُع َ
َ
ي من بَاب الج َهادَ ،و َمن كَانَ من أهل الصيَام
َو َمن كَانَ من أَهل الجهَاد دُع َ
ي من بَاب الص َدقَة ،
ي من بَاب الريانَ ،و َمن كَانَ من أَهل الص َدقَة دُع َ
دُع َ
ي
سو َل َّللا َما َ
َّللا عَنهُ :بأَبي أَنتَ َوأُمي َيا َر ُ
علَى َمن دُع َ
فَقَا َل أ َ ُبو َبك ٍر َرض َ
ي ُ
من تلكَ األَب َواب من َ
ور ٍة ،فَهَل يُدعَى أ َ َح ٌد من تلكَ األَب َواب كُلهَا ،قَالَ:
ض ُر َ
نَعَم َوأَر ُجو أَن تَكُونَ من ُهم
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  :صدقة جارية ،
أو علم ينتفع به  ،أو ولد صالح يدعو له
أخرج مسلم عَن أَبي َمسعُو ٍد األ َنصَاري رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء َر ُج ٌل إلَى
ع بي فَاحملني ،فَقَالََ :ما عندي
سل َم ،فَقَالَ :إني أُبد َ
هللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
َ
َ
َ
علَى َمن يَحملُهُ ،فقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى
 ،فَقَا َل َر ُجلٌ :يَا َرسُو َل هللا ،أنَا أ ُدلُّهُ َ
علَى َخي ٍر فَلَهُ مث ُل أَجر فَاعله
سل َمَ :من دَل َ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
أخرج البخاري عن جابر رضي هللا عنه ،وأخرج مسلم عن حذيفة رضي
هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :كل معروف صدقة
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َمسعُو ٍد األَنصَاري ،قال :قال رسول هللا
علَى أَهلهَ ،وه َُو يَحتَسبُهَا،
ق ال ُمسل ُم نَفَقَةً َ
هللا َ
سل َم  :إذَا أَنفَ َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ص َدقَةً
كَانَت لَهُ َ
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سل َم َد َخ َل
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه ،أَن النبي صَلى ُ
سل َم:
هللا َ
َ
علَى أُم ُم َبش ٍر األ َن َ
علَيه َو َ
صارية في نَخ ٍل لَهَا ،فَقَا َل لَهَا النب ُّ
ي صَلى ُ
َمن َ
س
س َهذَا النخ َل ،أ َ ُمسل ٌم أَم كَاف ٌر ،فَقَالَت :بَل ُمسل ٌم ،فَقَالَ :ال يَغر ُ
غ َر َ
ُمسل ٌم َ
سانٌَ ،وال دَابةٌَ ،وال شَي ٌء ،إال
ساَ ،وال يَز َرعُ َزرعًا ،فَيَأكُ َل منهُ إن َ
غر ً
ص َدقَةً
كَانَت لَهُ َ
س َ
ص َدقَةًَ ،و َما
سا إال كَانَ َما أُك َل منهُ لَهُ َ
غر ً
وفي رواية َما من ُمسل ٍم يَغر ُ
ص َدقَةٌَ ،و َما أ َ َكلَت الطي ُر
سر َ
ص َدقَةٌَ ،و َما أ َ َك َل الس ُب ُع منهُ فَ ُه َو لَهُ َ
ق منهُ لَهُ َ
ُ
ص َدقَةٌ
ٌ
َ
َ
ص َدقةَ ،وال يَر َز ُؤهُ أ َح ٌد إال كَانَ لَهُ َ
فَ ُه َو لَهُ َ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :لَما نَ َزلَت آيَةُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َمسعُو ٍد َرض َ
ي ُ
ير ،فَقَالُواُ :م َرائيَ ،وجَا َء
الص َدقَة ،كُنا نُحَاملُ ،فَجَا َء َر ُج ٌل فَتَصَد َ
ق بشَيءٍ كَث ٍ
ي عَن صَاع َهذَا ،فَنَ َزلَت{ :الذينَ
َر ُج ٌل فَتَصَد َ
َّللا لَغَن ٌّ
َاع ،فَقَالُوا :إن َ
ق بص ٍ
َيلمزُونَ ال ُمطوعينَ منَ ال ُمؤمنينَ في الص َدقَات َوالذينَ الَ َيجدُونَ إال ُجه َدهُم}
اآليَةَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ص َدقَ ٍة من َ
َّللا إال
صلى هللا عليه وسلم َ :ما تَصَد َ
ق أ َ َح ٌد ب َ
طي ٍ
ب َوال يَقبَ ُل ُ
ب إال أ َ َخذَ َها الرح َم ُن بيَمينهَ ،وإن كَانَت تَم َرةً ،فَتَربُو في كَف الرح َمن
الطي َ
حَتى تَكُونَ أَع َ
ظ َم منَ ال َج َبل َك َما ُي َربي أ َ َح ُدكُم فَلُو ُه أَو فَصيلَهُ
ق ذَلكَ في كتَاب َّللا
وفي رواية :حَتى إن اللُّق َمةَ لَتَصي ُر مث َل أ ُ ُحدٍَ ،وتَصدي ُ
ق
{أَلَم تعلَ ُموا أَن َّللاَ ه َُو يَقبَ ُل التوبَةَ عَن عبَاده َويَأ ُخذُ الص َدقَات} َو {يَم َح ُ
َّللا الربَا َويُربي الص َدقَات} [قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه المنذري
ُ
في الترغيب  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سحَابَ ٍة اسق
سم َع صَوت ًا في َ
عليه وسلم بَينَا َر ُج ٌل في فَال ٍة منَ األَرض ،فَ َ
َاب فَأَف َر َ
غ َما َءهُ في حَر ٍة ،فَإذَا شَرجَةٌ من تلكَ
الن فَتَنَحى ذَلكَ السح ُ
حَديقَةَ فُ ٍ
عبَت ذَلكَ ال َما َء كُلهُ ،فَتَتَب َع ال َما َء فَإذَا َر ُج ٌل قَائ ٌم في حَديقَته
الش َراج قَد استَو َ
يُحَو ُل ال َما َء بمسحَاته ،فَقَالَ :يَا عَب َد َّللا َما اس ُمكَ  ،قَالَ :فُالنٌ ،لالسم الذي
سم َع في السحَا َبة ،فَقَالََ :يا عَب َد َّللا ،ل َم سأَلتني عَن اسمي ،فَقَالَ :إني
َ
َ
ُ
َ
الن السمكَ
َ
سمعتُ صَوت ًا في السحَاب الذي َهذا َما ُؤهُ يَقُولُ :اسق حَديقَة ف ٍ
ق
فَ َما تَصنَ ُع فيهَا ،قَالَ :أَما إذ قُلتَ َهذَا ،فَإني أَنظُ ُر إلَى َما يَخ ُر ُ
ج منهَا فَأَتَصَد ُ
بثُلُثهَ ،وآكُ ُل أَنَا َوعيَالي ثلثهَ ،وأ َ ُر ُّد فيه ثُلُثَهُ
أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ف ،قَالَ :كَانَ ل َر ُج ٍل
س َب َ
عليه وسلم َ :
ق در َه ٌم مائ َةَ أَلف در َه ٍم قَالُواَ :وكَي َ
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ق َر ُج ٌل إلَى عُرض َماله فَأ َ َخذَ منهُ مائ َةَ
ق بأجودهماَ ،وان َ
طلَ َ
در َه َمان فتَصَد َ
ق بهَا [ حسنه األلباني ]
أ َلف در َه ٍم فَتَصَد َ
اس رضي هللا عنه أنه جاءه سائل ،فَقَا َل له اب ُن
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
َّللا وأَن ُمحَمدًا َرسُو ُل َّللا ،قَالَ :نَعَم قَالَ:
عَب ٍ
اس :أَتَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال ُ
علَينَا أَن نَصلَكَ
ق َ
سأَلتَ َ ،وللسائل َحقٌّ ،إنهُ لَ َح ٌّ
َوت َ ُ
صو ُم ،قَالَ :نَ َعم قَالََ :
فَأَع َ
سمعتُ َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :ما من
طاهُ ثَوبًا ثُم قَالََ :
علَيه خرقَةٌ منه [ قال
ُمسل ٍم يكسو ُمسل ًما ثَو ًبا إال كَانَ في حفظٍ َّللا َما دَا َم َ
الترمذي  :حديث حسن غريب ،وضعفه األلباني ]
سعي ٍد رضي هللا عنه  :أَن أَع َرابيًّا قال :يا
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي َ
سو َل َّللا أخبرني عَن الهج َرة قَالََ :وي َحكَ  ،إن شَأنَ الهجرة شَديدٌ ،فَهَل لَكَ
َر ُ
من إب ٍل ،قَالَ :نَعَم قَالَ :فهل تؤدي صدقتها ،قال :نعم قال :فَاع َمل من َو َراء
ع َملكَ شَيئ ًا
َّللا لَن َيت َركَ من َ
البحَار ،فَإن َ
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول
ع السوء ،وصدقَة
هللا صلى هللا عليه وسلم  :صنائ ُع المعروف تَقي َمصار َ
السر ت ُطفى ُء َ
غضَب الرب ،وصلةُ الرحم تَزي ُد فى العُمر [ قال الهيثمي :
إسناده حسن  ،وحسنه المنذري ,وحسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :ما من يَو ٍم يُصب ُح فيه العبَا ُد إال َملَكَان يَنزالن ،فَيَقُو ُل
أ َ َح ُدهُ َما :الل ُهم أَعط ُمنفقا ً َخلَفا ً َويَقُو ُل اآل َخ ُر الل ُهم أَعط ُممسكا ً تَلَفا ً
َّللا عَنهُ :أَن َرسُو َل َّللا صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
علَيكَ
َّللا :أَنفق يَا ابنَ آ َد َم أُنفق َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :قَا َل ُ
ُ
أخرج النسائي والدارمي والحاكم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول
سبيل
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ما من عَب ٍد يُنف ُ
ق من كُل َما ٍل لَهُ َزوجَين في َ
ف ذَلكَ ،
َّللا إال استَقبَلهُ َح َجبَةُ الجَنة ،كُلُّ ُهم يَدعُوهُ إلَى َما عن َدهُ قُلتُ َ :وكَي َ
يرين َوإن َكانَت بَقَ ًرا فَبَقَ َرتَين [ صححه الحاكم ،
قَالَ :إن كَانَت إبالً فَبَع َ
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سبيل َّللاَ ،ودينَا ٌر أَنفَقتَهُ في َرقَبَةٍَ ،ودينَا ٌر
عليه وسلم  :دينَا ٌر أَنفَقتَهُ في َ
علَى أَهلكَ أَع َ
ظ ُمهَا أَج ًرا الذي أَنفَقتَهُ
ين َودينَا ٌر أَنفَقتَهُ َ
تَصَدقتَ به َ
علَى مسك ٍ
علَى أَهلكَ
َ
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أخرج مسلم عن ثَوبَان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :أَف َ
علَى
علَى ع َيالهَ ،ودينَا ٌر ُينفقُهُ َ
ض ُل دينَ ٍار ُينفقُهُ الر ُج ُل دينَا ٌر ُينفقُهُ َ
سبيل َّللا
سبيل َّللاَ ،ودينَا ٌر يُنفقُهُ َ
علَى أ َصحَابه في َ
دَابته في َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي َمسعُو ٍد البدري رضي هللا عنه قال :قال
علَى أَهله نفقة َوه َُو
ق َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن المسلم إذا أَنفَ َ
ص َدقَةً
يَحتَسبُهَا كَانَت لَهُ َ
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أحمد عن المقدَام بن َمعدي كَر َ
ص َدقَةٌَ ،و َما أَطعَمتَ َولَدَكَ
سكَ فَ ُه َو لَكَ َ
صلى هللا عليه وسلم َ :ما أَطعَمتَ نَف َ
ص َدقَةٌَ ،و َما أَطعَمتَ َخاد َمكَ
ص َدقَةٌَ ،و َما أَطعَمتَ َزو َجتكَ فَ ُه َو لَكَ َ
فَ ُه َو لَكَ َ
ص َدقَةٌ [صححه األلباني في الصحيحة ]
فَ ُه َو لَكَ َ
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري ومسلم عن حَارثَة بن َوه ٍ
ص َدقَته ،فَ َيقُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم :تَصَدقُوا ،فَ ُيوشكُ الر ُج ُل َيمشي ب َ
الذي أُعطيَهَا لَو جئتَنَا بهَا باألَمس قَبلتُهَا وأَما اليوم فَال حَاجَةَ لي بهَا ،فَال
يَج ُد َمن يَقبَلُهَا منه
سى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
وف الر ُج ُل فيه بالص َدقَة
صلى هللا عليه وسلم  :لَيَأتيَن َ
علَى الناس َز َما ٌن يَطُ ُ
منَ الذ َهب ،ثُم ال َيج ُد أ َ َحدًا َيأ ُخذُ َها منهَُ ،و ُي َرى الر ُج ُل ال َواح ُد َيت َب ُعهُ أَر َب ُعونَ
ساء
ام َرأَةً يَلُذنَ به من قلة الرجَالَ ،وكَث َرة الن َ
ب َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :ض ََر َ
علَيه َما
َّللا صلى هللا عليه وسلم َمث َ َل البَخيل َوال ُمتَصَدق َك َمثَل َر ُجلَين َ
ُجنَّّ تَان من حَديدٍ ،قَد اضطُرت أَيديه َما إلَى ثُديه َما َوت َ َراقيه َما ،فَ َجعَ َل
س َ
طت عَنهُ حَتى تَغشَى أَنَاملَهُ َوت َعفُ َو أَث َ َر ُه،
ق كُل َما تَصَد َ
قب َ
ال ُمتَصَد ُ
ص َدقَ ٍة ان َب َ
ص َدقَ ٍة قَلَصَت َوأ َ َخذَت كُ ُّل حَلقَ ٍة ب َمكَانهَا ،فَأَنَا َرأَيتُ
َو َجعَ َل البَخي ُل كُل َما َهم ب َ
َرسُو َل َّللا (يَقُو ُل بإصبَعه َه َكذَا في جَيبه ،فَلَو َرأَيتَهُ يُ َوسعُهَا َوال تَت َ َوس ُع
أخرج البخاري ومسلم عن عَدي بن حَات ٍم رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اتقوا النار  ،قال :وأشاح  ،ثم قال :اتقوا النار ،
ار
ثم أعرض وأشاح (ثالثا) حتى ظننا أنه ينظر إليها  ،ثم قال  :اتقُوا الن َ
َولَو بشق تَم َر ٍة فَإن لَم تَجد فَبكَل َم ٍة َ
طيبَ ٍة
علَيه
عن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
أخرج أحمد َ
َ
َوسلم يَا عَائشَة استتري من النار َولَو بشق تَم َرة فإنهَا تسد من الجائع
مسدها من الشبعان [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن
لغيره ]
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س بَينَهُ َوبَينَهُ ت ُر ُج َمانٌ ،فَيَنظُ ُر
وفي رواية َ :ما منكُم أ َ َح ٌد إال َ
سيُكَل ُمهُ َربُّهُ لَي َ
ع َملهَ ،و َينظُ ُر أ َشأ َ َم منهُ فَالَ َي َرى إال َما
أ َي َمنَ منهُ فَالَ َي َرى إال َما قَد َم من َ
ار َولَو بشق
ار تلقَا َء َوجهه ،فَاتقُوا الن َ
قَد َمَ ،ويَنظُ ُر بَينَ يَدَيه فَالَ يَ َرى إال الن َ
تَم َر ٍة
أخرج أبو داود والترمذي عن أم بُجَي ٍد األَنصَارية رضي هللا عنها قالت :قال
ق [ قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ :ردُّوا المسكينَ َولَو بظل ٍ
ف ُمح َر ٍ
الترمذي  :حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
ي
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قيل يَا َرسُو َل َّللا ،أ َ ُّ
الص َدقَة أَف َ
ض ُل ،قَالَُ :جه ُد ال ُمقلَ ،وابدَأ ب َمن تَعُو ُل
أخرج أبو داود وابن حبان عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن رسول هللا صلى
ق في
ق منَ التمر بقن ٍو يُعَل ُ
هللا عليه وسلم أ َ َم َر من كُل جَاد عَش َرة أَوسُ ٍ
ساكين [ صححه ابن حبان ،وصححه األلباني في صحيح أبي
ال َمسجد لل َم َ
داود ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عَوف بن َمالكٍ رضي هللا عنه
ق َر ُج ٌل
قالَ :خ َر َج َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َ ،وبيَده َ
صاَ ،وقَد عَل َ
ع ً
ق
ب َهذه الص َدقَة تَصَد َ
قن َو َحش ٍ
َف فَ َجعَ َل يَطعَ ُن في ذَلكَ القنو فَقَالَ :لَو شَا َء َر ُّ
شفًا َيو َم الق َيا َمة [ حسنه األلباني
ب من َهذَا ،إن َرب َهذه الص َدقَة َيأكُ ُل َح َ
بأَط َي َ
في صحيح الترغيب والترهيب ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
َّللا عَبدًا بعَف ٍو إال ع ًّزاَ ،و َما
عليه وسلم  :ما نقص مال من صدقة َ ،و َما َزا َد ُ
ت َ َوا َ
َّللا
ض َع عبد ّلِل إال رفعه ُ
أخرج مسلم عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  :أتى النبي صلى هللا
سيُوف
عليه وسلم قَو ٌم ُحفَاةٌ ع َُراةٌ ُمجتَابي الن َمار أَو العَبَاءُ ،متَقَلدي ال ُّ
عَامت ُ ُهم من ُمض ََر بَل كُلُّ ُهم من ُمض ََر ،فَت َ َمع َر َوجهُ َرسُول َّللا صلى هللا عليه
وسلم ل َما َرأَى بهم منَ الفَاقَة ،فَ َد َخ َل ثُم َخ َر َج فَأ َ َم َر بالالً فنادى َوأَقَا َم فَصَلى،
ثُم َخ َ
اس اتقُوا َربكُم الذي َخلَقَكُم من نَف ٍس َواح َد ٍة} إلَى
ط َ
ب فَقَالَ{ :أَيُّهَا الن ُ
ق
س َما قَد َمت لغَدٍ} تَصَد َ
َّللا َولتَنظُر نَف ٌ
َ
{رقي ًبا} َواآل َيةَ التي في الحَشر {اتقُوا َ
َ
َر ُج ٌل من دينَاره من در َهمه من ثوبه من صَاع بُره من صَاع تَمره حَتى
صر ٍة كَادَت َكفُّهُ تَعج ُز عَنهَا
قَالََ :ولَو بشق تَم َر ٍة فَجَا َء َر ُج ٌل منَ األَنصَار ب ُ
اس حَتى َرأَيتُ كَو َمين من َ
ب ،حَتى
بَل قَد َ
طعَ ٍام َوثيَا ٍ
عج ََزت ،ثُم تَتَابَ َع الن ُ
َرأَيتُ َوجهَ َرسُول َّللا صلى هللا عليه وسلم يَتَهَل ُل َكأَنهُ ُمذ َهبَةٌ ،فَقَا َل صلى
سنَةً فَلَهُ أَج ُر َها َوأَج ُر َمن
سنةً َح َ
سن في اإلسالم ُ
هللا عليه وسلم َ :من َ
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عَملَها من بَع َدهُ من َ
سن في اإلسالم
غير أَن يَنقُصَ من أ ُ ُجورهم شَي ٌءَ ،و َمن َ
علَيه وز ُر َها َووز ُر َمن عَم َل بهَا من َبعده من َ
سيئ َةً كَانَ َ
غير أَن َينقُصَ
سنةً َ
ُ
َ
من أو َزارهم شَي ٌء
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ص َدقَته فَ َو َ
ض َعهَا
ص َدقَ ٍة فَ َخ َر َج ب َ
صلى هللا عليه وسلم  :قَا َل َر ُجلٌ :أل َتَصَدقَن ب َ
ق ،فَقَالَ :الل ُهم لَكَ
ق الليلة َ
صد َ
ق ،فَأَصبَ ُحوا يَتَحَدثُونَ ت ُ ُ
علَى َ
في يَد َ
سار ٍ
سار ٍ
فو َ
ض َعهَا في يد َزان َيةٍ ،فَأَص َب ُحوا
الحَم ُد على سارق ،أل َتَصَدقَن ب َ
ص َدقَ ٍة َ
علَى َزانيَةٍ،
علَى َزانيَ ٍة فَقَال :الل ُهم لَكَ الحَم ُد َ
ق الليلَةَ َ
صد َ
يَتَحَدثُونَ  :ت ُ ُ
ضعَهَا في يد َ
غنيٍ ،فَأَصبَ ُحوا يَتَحَدثُونَ
ص َدقَته فَ َو َ
ص َدقَ ٍة فَ َخ َر َج ب َ
أل َتَصَدقَن ب َ
علَى َزانيَةٍ ،و َ
علَى َ
قَ ،و َ
غنيٍ ،فَقَالَ :الل ُهم لَكَ الحَم ُد َ
ق َ
صد َ
تُ ُ
علَى َ
غني ٍ
سار ٍ
سرقَتهَ ،وأَما
ص َدقَت ُكَ َ
ي فَقي َل لَهُ :أَما َ
ق فَلَعَلهُ يستغني عَن َ
علَى َ
فَأُت َ
سار ٍ
ق م ما
ي فَلَ َعلهُ أن َيعتَب َر فَ ُينف َ
الزان َيةُ فَلَ َعلهَا أَن ت َستَعف عَن زنَا َهاَ ،وأَما الغَن ُّ
أَع َ
َّللا
طاهُ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه قال :قال رسول
سفلَىَ ،وابدَأ ب َمن تَعُولُ،
هللا صلى هللا عليه وسلم :اليَ ُد العُليَا َخي ٌر منَ اليَد ال ُّ
َو َخي ُر الص َدقَة عَن َ
َّللاَ ،و َمن يَستَغن يُغنه
ظهر غنًىَ ،و َمن يَستَعفف يُعفهُ ُ
َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ي ال ُمنفقَةُ،
صلى هللا عليه وسلم  :اليَ ُد العُليَا َخي ٌر منَ اليَد ال ُّ
سفلَى ،والعُليَا ه َ
ي السائلَةُ
َوال ُّ
سفلَى ه َ
أخرج النسائي والدارمي وابن حبان عَن َ
ق ال ُمحَاربي رضي هللا عنه
طار ٍ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ي ُد ال ُمعطي ال ُعل َياَ ،وابدَأ ب َمن ت َ ُعو ُل
أُمكَ َوأَبَاكَ َوأُخت َكَ َوأ َ َخاكَ ثُم أَدنَاكَ فأَدنَاكَ [ صححه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج أبو داود وابن حبان عن جَابر رضي هللا عنه قال  :كُنا عن َد َرسُول
ب ،فَقَالَ :يَا
َّللا صلى هللا عليه وسلم إذ جَا َءهُ َر ُج ٌل بمثل البَيضَة من ذَ َه ٍ
ص َدقَةٌ َما أَملكُ َ
غي َر َها فَأَع َرضَ
ي َ
َر ُ
سو َل َّللا أَصَبتُ َهذا من َمعد ٍن ،فَ ُخذ َها فَه َ
عَنهُ ،ثُم قَا َل مث َل ذَلكَ من قبل يمينه فَأَع َرضَ عَنهُ ،ثُم من يساره فَأَع َرضَ
عَنهُ ،ثُم من َخلفه فَأ َ َخذَ َها صلى هللا عليه وسلم و َحذَفَهُ بهَا ،فَلَو أَصَابَتهُ
ص َدقَةٌ،
أل َو َجعَتهُ أ َو لَعَقَ َرتهُ ،وقَالَ :يَأتي أ َ َح ُدكُم بجميع َما يَملكُ فَيَقُو ُل َهذه َ
اس َ ،خي ُر الص َدقَة َما كَانَ عَن َ
ظهر غنًى [ضعفه األلباني
ثُم يَقعُ ُد يَستَك ُّ
ف الن َ
في اإلرواء  ،وفي ضعيف أبي داود]
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أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كَانَ أَبُو َ
طلحَةَ أَكث َ َر
َب أَم َواله إلَيه َبي ُرحَا َءَ ،وكَانَت
األَنصَار بال َمدينَة َماالً من نَخ ٍلَ ،وكَانَ أَح ُّ
ب من
ُمستَقبلَةَ ال َمسجد ،ويدخلها َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َويَش َر ُ
َماءٍ فيهَا َ
ب ،فَلَما نز َل {لَن تَنَالُوا البر حَتى ت ُنفقُوا مما ت ُحبُّونَ } قَال أَبُو
طي ٍ
َ
َّللا يَقُولُ{ :لَن تَنَالُوا البر حَتى ت ُنفقُوا مما ت ُحبُّونَ }
طلحَةَ :يَا َر ُ
سو َل َّللا ،إن َ
ص َدقَةٌ ّلِل أَر ُجو بر َها َوذُخ َر َها عن َد َّللا،
َوإن أَحَب مالي إلي بَي ُرحَا َءَ ،وإنهَا َ
فَضَعهَا حَي ُ
خ ،ذَلكَ َما ٌل َرابحٌَ ،وقَد
ث أ َ َراكَ ُ
َّللا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :ب ٍ
سمعتُ َما قُلتَ َ ،وإني أ َ َرى أَن تَجعَلَهَا في األَق َربينَ فَقَا َل أَبُو َ
طلحَةَ :أَفعَ ُل يَا
َ
س َمهَا أَبُو َ
طلحَةَ في أَقَاربه َوبَني عَمه
َرسُو َل َّللا فَقَ َ
وفي رواية للبخاري  :اج َعلهَا لفُقَ َراء قرابتك فَ َج َعلَهَا لحَسانَ َ ،وألُبَي بن
ب إلَيه مني
بَ ،وكَانَا أَق َر َ
كَع ٍ
ق به أ َ ُبو َ
علَى ذَوي َرحمهَ ،وكَانَ من ُهم
طلحَةَ َ
وفي رواية للبخاري  :فَتَصَد َ
ص َدقَةَ أَبي
ي َوحَسانُ ،فبَا َ
ع حَسا ُن حصتَهُ من ُمعَاويَةَ ،فَقي َل لَهُ :ت َبي ُع َ
أُبَ ٌّ
طلحَةَ  ،قَالَ :ال أَبي ُع صَاعًا من تَم ٍر بصَاع من د ََراه َم َوكَانَت تلكَ الحَديقَةُ
َ
ٍ
في َموضع قَصر بَني ُحدَيلَةَ الذي بَنَاهُ ُمعَاويَةُ
أخرج البخاري ومسلم عن َزينَب ام َرأَة ابن مسعود رضي هللا عنهما  :أن
ساء َولَو من ُحليكُن
النبي صلى هللا عليه وسلم لما قال :تَصَدقنَ َيا َمعش ََر الن َ
ف ذَات اليَدَ ،وإن النبي صلى هللا عليه وسلم
قَالَت البن مسعود :إنكَ َخفي ُ
أ َ َم َرنَا بالص َدقَة ،فَاسأَلهُ فَإن كَانَ يَجزه عَني َوإال ص ََرفتُهَا إلَى َ
غيركُم فَقَا َل
عَب ُد َّللا :بَل ائتيه أَنت فَان َ
طلَقتُ فَإذَا ام َرأَةٌ منَ األَنصَار ببَاب َرسُول َّللا صلى
علَينَا
علَيه ال َمهَابَةُ فَ َخ َر َج َ
هللا عليه وسلم حَاجَتي حَا َجتُهَاَ ،وكَانَ قَد أُلقيَت َ
سو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم فَأَخبر ُه أَن ام َرأَتَين
بال ٌل فَقُلنَا لَهُ :ائت َر ُ
علَى أَيت َ ٍام في
علَى أَز َواجه َما َو َ
ئ الص َدقَةُ عَن ُه َما َ
بالبَاب تَسأَالنكَ  :أَت ُجز ُ
ي الزيَانب ،قَا َل :ام َرأَةُ
ُح ُجوره َماَ ،وال ت ُخبرهُ َمن نَح ُن فسأله بال ٌل فَقَا َل لَهُ :أ َ ُّ
عَبد َّللا فَقَا َل لَهُ :لَ ُه َما أَج َران :أَج ُر القَ َرابَةَ ،وأَج ُر الص َدقَة
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
ط َعام َبيتهَا َ
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا أَنفَقَت ال َمرأَةُ من َ
غي َر ُمفس َد ٍة فلَهَا
ص بَع ُ
ض ُهم
بَ ،ولل َخازن مث ُل ذَلكَ  ،ال يَنقُ ُ
أَج ُر َها ب َما أَنفَقَتَ ،ولل َزوج ب َما اكَت َ
س َ
ض شَيئ ًا
أَج َر بَع ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أَس َماء رضي هللا عنها قالت :قُلتُ  :يَا َرسُو َل
علَي ُّ
ق ،قَالَ :تَصَدقي َوال ت ُوعي
ي َما ٌل إال َما أَد َخ َل َ
الزبَي ُر ،أفَأَتَصَد ُ
َّللا َما ل َ
علَيك
فَ ُيوعي هللا َ
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َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ب َ
َّللا
هللا َ
سل َمَ :من تَصَد َ
علَيه َو َ
طي ٍ
ق ب َعدل تَم َر ٍة من كَس ٍ
بَ ،والَ َيق َب ُل ُ
صَلى ُ
َّللا يَتَقَبلُهَا بيَمينه ،ثُم يُ َربيهَا لصَاحبهَ ،ك َما يُ َربي أ َ َح ُدكُم
إال الطي َ
بَ ،وإن َ
فَلُوهُ ،حَتى تَكُونَ مث َل ال َجبَل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا أَنفَقَت ال َمرأَةُ من كَسب َزوجهَا َمن َ
غير أَمره ،فَلَهُ
ف األَجر
نص ُ
سمعتُ َرسُو َل
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قال َ :
ق ام َرأَةٌ
َّللا صلى هللا عليه وسلم يقول في ُخطبَته عَا َم حَجة ال َودَاع :ال ت ُنف ُ
سو َل َّللاَ ،وال الط َعا ُم ،قَا َل:
شَيئ ًا من بَيت َزوجهَا إال بإذن َزوجهَا قيلَ :يَا َر ُ
ذَلكَ أَف َ
ض ُل أَم َوالنَا [ قال الترمذي  :حديث حسن  ،وحسنه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يَ ُجو ُز الم َرأ َ ٍة عَطيةٌ إال بإذن
َزوجهَا [ قال األلباني في صحيح النسائي :حسن صحيح ]
وفي رواية ألبي داود والنسائي وابن ماجه  :ال يَ ُجو ُز الم َرأ َ ٍة أَم ٌر في َمالهَا
إذَا َملَكَ َزو ُجهَا عص َمتَهَا [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
الي
أخرج مسلم عن عُ َمير َمولَى آبي اللحم رضي هللا عنه قال  :أ َ َم َرني َمو َ
الي فَض ََربَني،
أَن أُقَد َد لَح ًما فَجَا َءني مسكي ٌن فَأَطعَمتُهُ منهُ ،فَعَل َم بذَلكَ َمو َ
فَأَتَيتُ َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم فَذَكَرتُ له ذَلكَ  ،فَ َدعَاهُ فَقَا َل له :ل َم
ض ََربتَهُ فَقَالَ :يُعطي َ
طعَامي بغَير أَن آ ُم َرهُ فَقَالَ :األَج ُر بَينَكُ َما
علَى فَ َر ٍس في
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر رضي هللا عنه قال َ :ح َملتُ َ
عهُ الذي كَانَ عن َدهُ ،فَأ َ َردتُ أَن أَشتَريَهَُ ،و َ
ظنَنتُ أَنهُ يبيعه
سبيل َّللا فَأَضَا َ
َ
سأَلتُ النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :ال تَشتَره وال تعد في
ص ،فَ َ
ب ُرخ ٍ
صدقتك ،وإن أعطاكه بدرهم ،إن الذي يعود في صدقته كَالكَلب يَعُو ُد في
قَيئه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه
وفي رواية  :مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في
قيئه فيأكله
علَي
أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي هللا عنها قالت َ :د َخ َل َ
سو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم فَأ َ َمرتُ لَهُ بشَيءٍ  ،ثُم
سائ ٌل َمرةًَ ،وعندي َر ُ
َ
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َدعَوتُ به فَنَ َ
ظرتُ إلَيه فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أ َ َما ت ُريدينَ أَن ال يَد ُخ َل
َبيتَك شَي ٌءَ ،وال َيخ ُر َج إال بعلمك قُلتُ  :نَ َعم قَالََ :مهالً َيا عَائشَةُ ال ت ُحصي
علَيك [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
َّللا َ
فَيُحص َ
ي ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها  :أَن َر ُجالً قَا َل لرسول
سهَاَ ،وأ َظُنُّهَا لَو تَكَل َمت تَصَدقَت،
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن أُمي افت ُلتَت نَف ُ
فَهَل لَهَا أَج ٌر إن تَصَدقتُ عَنهَا ،قَالَ :نَعَم
أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي هللا
ص َدقَته
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :كُ ُّل امر ٍئ في ظل َ
ص َل بَينَ الناس  ،قَا َل يزيد فَكَانَ أَبُو ال َخير مرثَد ال يخطئه يَوم إال
حَتى يُف َ
تصدق فيه بشَيء َولَو بكعكة أَو بصلَة [ قال الحاكم :صحيح على شرط
مسلم ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
وفي رواية البن ُخ َزي َمة عَن يزيد بن أبي حبيب عَن مرثَد بن أبي عبد هللا
اليَزني أَنه كَانَ أول أهل مصر يروح إلَى ال َمسجد َو َما َرأَيته دَاخال ال َمسجد
ص َدقَة إما فلوس َوإما خبز َوإما قَمح قَا َل حَتى ُرب َما َرأَيت
قط إال َوفي كمه َ
َ
َ
َ
َ
البصل يحملهُ قَا َل فأقُول يَا أبَا ال َخير إن َهذَا ينتن ثيَابك قَا َل فيَقُول يَا ابن
أبي حبيب أما إني لم أجد في البَيت شَيئا أَتصدق به َ
غيره إنه حَدثني رجل
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم أَن َر ُ
من أَصحَاب َر ُ
َوسلم قَا َل ظل ال ُمؤمن يَوم القيَا َمة صدقته
ي
أخرج الترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن ُهم ذَبَ ُحوا شَاةً فَقَا َل النب ُّ
ي
ي منهَا إال كَتفُهَا قَالَ :بَق َ
ي منهَا ،قَالَتَ :ما بَق َ
صلى هللا عليه وسلم َ :ما بَق َ
كُلُّهَا إال كَتفها [ قال الترمذي  :هذا حديث صحيح ،وصححه األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن أسماء رضي هللا عنها قالت  :قال لي رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال توكي فيوكى عليك
وفي رواية  :أنفقي وال تحصي فيحصي هللا عليك  ،وال توعي فيوعي هللا
عليك
أخرج البخاري عن ُجبَي ُر ب ُن ُمطع ٍم رضي هللا عنه :أَنهُ بَينَ َما ه َُو يَسي ُر َم َع
اس
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
اس َمقفَلَهُ من ُحنَي ٍن ،فَ َعلقَهُ الن ُ
سل َم َو َم َعهُ الن ُ
سول َّللا صَلى ُ
يَسأَلُونَهُ حَتى اض َ
هللا
ط ُّروهُ إلَى َ
س ُم َر ٍة ،فَ َخطفَت ردَا َءهُ ،فَ َوقَ َ
ف النب ُّ
ي صَلى ُ
ع َد ُد َهذه العضَاه نَعَ ًما
سل َم ،فَقَالَ :أَعطُوني ردَائي ،لَو كَانَ لي َ
َ
علَيه َو َ
سمتُهُ بَينَكُم ،ثُم الَ تَجدُوني بَخيالَ ،والَ َكذُوبًاَ ،والَ َجبَانًا
لَقَ َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء َر ُج ٌل إلَى
س َل إلَى َبعض
هللا َ
سل َم ،فَقَالَ :إني َمج ُهودٌ ،فَأَر َ
علَيه َو َ
َر ُ
سول هللا صَلى ُ
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س َل إلَى أُخ َرى،
سائه ،فَقَالَتَ :والذي بَعَث َكَ بالحَقَ ،ما عندي إال َما ٌء ،ثُم أَر َ
ن َ
فَقَالَت مث َل ذَلكَ  ،حَتى قُلنَ كُلُّ ُهن مث َل ذَلكَ  :الَ ،والذي َب َعث َكَ بالحَقَ ،ما عندي
هللا ، ،فَقَا َم َر ُج ٌل منَ األ َنصَار،
إال َما ٌء ،فَقَالََ :من يُض ُ
يف َهذَا الليلَةَ َرح َمهُ ُ
فَقَالَ :أَنَا ،يَا َرسُو َل هللا ،فَان َ
ق به إلَى َرحله ،فَقَا َل الم َرأَتهَ :هل عندَك
طلَ َ
شَي ٌء ،قَالَت :ال إال قُوتُ صبيَاني ،قَالَ :فَ َعلليهم بشَيءٍ  ،فَإذَا َد َخ َل ضَيفُنَا
فَأَطفئ الس َراجََ ،وأ َريه أَنا نَأكُلُ ،فَإذَا أَه َوى ليَأكُلَ ،فَقُومي إلَى الس َراج حَتى
ف ،فَلَما أَص َب َح َ
هللا
غدَا َ
ت ُطفئيه ،قَالَ :فَقَ َعدُوا َوأ َ َك َل الضي ُ
علَى النبي صَلى ُ
هللا من صَنيعكُ َما بضَيفكُ َما الليلَةَ
َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالَ :قَد عَج َ
ب ُ
سا من أَصحَاب النبي صلى
أخرج مسلم عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه  :أَن نَا ً
صلُّونَ َك َما
ب أَه ُل ال ُّدثُور باأل ُ ُجور ،يُ َ
هللا عليه وسلم قَالُوا :يَا َر ُ
سو َل َّللا ذَ َه َ
س قَد
صو ُمونَ َك َما نَ ُ
نُصَلي َويَ ُ
صو ُمَ ،ويَتَصَدقُونَ بفُضُول أَم َوالهم قَالَ :أ َ َو لَي َ
ص َدقَةً،
ير ٍة َ
َّللا لَكُم َما تَصدقُونَ به ،إن بكُل تَسبي َح ٍة َ
ص َدقَةًَ ،وكُل تَكب َ
َج َع َل ُ
ي عَن
ص َدقَةًَ ،وأَم ٌر بال َمع ُروف َ
ص َدقَةًَ ،وكُل تَهليلَ ٍة َ
َوكُل تَحمي َد ٍة َ
ص َدقَةٌَ ،ونَه ٌ
ص َدقَةٌ قَالُوا :يَا َرسُو َل َّللا أَيَأتي أ َ َح ُدنَا
ص َدقَةٌَ ،وفي بُضع أَحَدكُم َ
ُمنك ٍَر َ
َ
َ
َ
شَه َوتَهَُ ،ويَكُو ُن لَهُ فيهَا أج ٌر ،قَالَ :أ َرأيت ُم لَو َو َ
علَيه
ضعَهَا في ح ََر ٍام كَانَ َ
وز ٌر !،فَ َكذَلكَ إذَا َو َ
ضعَهَا في الحَالل كَانَ لَهُ أَج ٌر

باب :التكسب والمسألة والقناعة والعطاء
سول هللا صلى
أخرج أحمد عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه أَيضا َقا َل َقا َل َر ُ
علَيه َوسلم َوالذي نَفسي بيَده أل َن يَأ ُخذ أحدكُم حبله فَيذهب به إلَى ال َجبَل
هللا َ
فيحتطب ثم يَأتي به فيحمله على َ
ظهره فيأكل خير لَهُ من أَن يسأَل الناس
َوأل َن يَأ ُخذ ت َُرابا فَيَجعَلهُ في فيه خير لَهُ من أَن يَجعَل في فيه َما حرم هللا
علَيه [ جوده المنذري  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
َ
َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن ُم َعاو َية رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َم :ال ت ُلحفُوا في ال َمسأ َلَة ،فَ َوهللا ،ال يَسأَلُني أ َ َح ٌد منكُم شَيئ ًا ،فَت ُخر َج لَهُ
َو َ
اركَ لَهُ في َما أَع َ
طيتُهُ
َمسأَلَتُهُ مني شَيئ ًاَ ،وأَنَا لَهُ كَارهٌ ،فَيُبَ َ
أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن سمرة رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إال
أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر ال بد منه [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع ]
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ق الهاللي رضي هللا عنه قَالَ :تَحَملتُ
أخرج مسلم عَن قَبيصَةَ بن ُم َخار ٍ
سل َم أَسأَلُهُ فيهَا ،فَقَالَ :أَقم حَتى
هللا َ
علَيه َو َ
َح َمالَةً ،فَأَتَيتُ َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
تَأتيَنَا الص َدقَةُ ،فَنَأ ُم َر لَكَ بهَا ،قَالَ :ثُم قَالَ :يَا قَبيصَةُ إن ال َمسأَلَةَ ال تَح ُّل
إال ألَحَد ثَالث َ ٍة َ :ر ُج ٍل تَحَم َل َح َمالَةً ،فَحَلت لَهُ ال َمسأَلَةُ حَتى يُصيبَهَا ،ثُم
يب
يُمسكُ َ ،و َر ُج ٌل أَصَابَتهُ جَائحَةٌ اجتَاحَت َمالَهُ ،فَحَلت لَهُ ال َمسأَلَةُ حَتى يُص َ
ق َوا ًما من عَي ٍش أ َو قَا َل سدَادًا من عَي ٍش َو َر ُج ٌل أَصَابَتهُ فَاقَةٌ َحتى يَقُو َم
ثَالثَةٌ من ذَوي الحجَا من قَومه :لَقَد أَصَا َبت فُالنًا فَاقَةٌ ،فَحَلت لَهُ ال َمسأَلَةُ
يب ق َوا ًما من عَي ٍش أ َو قَا َل سدَادًا من عَي ٍش فَ َما س َواهُن منَ
حَتى يُص َ
ال َمسأَلَة يَا قَبيصَةُ سُحت ًا يَأكُلُهَا صَاحبُهَا سُحت ًا
هللا
َّللا عَنهُ قال :قَا َل َر ُ
أخرج البخاري عن أَبَي ه َُري َرةَ َرض َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ي ُ
علَى َ
ظهرهَ ،خي ٌر لَهُ من أَن يَسأ َ َل
ب أ َ َح ُدكُم ُحز َمةً َ
َ
علَيه َو َ
سل َم :أل َن يَحتَط َ
أ َ َحدًا ،فَ ُيعط َيهُ أَو َيمنَ َعهُ
أخرج البخاري عَن الزبير بن العَوام َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم أل َن يَأ ُخذ أحدكُم أحبله فَيَأتي بحزمة من حطب على
صلى هللا َ
َ
َ
َ
َ
ظهره فيبيعها فيكف هللا بهَا َوجهه خير لَهُ من أن يسأل الناس أعطوهُ أم
منعُوا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
س
َّللا تعالى َولَي َ
صلى هللا عليه وسلم :ال ت َ َزا ُل ال َمسأَلَةُ بأ َحَدكُم حَتى يَلقَى َ
في َوجهه ُمزعَةُ لَح ٍم
س ُم َرة بن جندب رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن َ
ح بهَا الر ُج ُل
ح يَك َد ُ
سائ ُل كُدُو ٌ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال َم َ
علَى َوجهه َو َمن شَا َء ت َ َركَه ،إال أَن َيسأ َ َل الر ُج ُل ذَا
َوج َههُ ،فَ َمن شَا َء أَبقَى َ
سُل َ
ان أَو في أَم ٍر ال يَج ُد منهُ بُدًّا [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه
ط ٍ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى َ
ظهره َخي ٌر لَهُ من أَن
ب أ َ َح ُدكُم ُحز َمةً َ
صلى هللا عليه وسلم  :أل َن يَحتَط َ
َيسأ َ َل أ َ َحدًا فَ ُيعط َيهُ أَو َيمنَ َعهُ
أخرج أبو داود والنسائي عن ثَوبَان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اس شَيئ ًا َوأَتَكَف ُل لَهُ
صلى هللا عليه وسلم َ :من يكفُ ُل لي أَن ال يَسأ َ َل الن َ
بالجَنة فَقَا َل ثَوبَانُ :أَنَا فَكَانَ ال يَسأ َ ُل أ َ َحدًا شَيئ ًا [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
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سأَلتُ
أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير :أن حَكيم بن ح َز ٍام قالَ :
سأَلتُهُ فَأَع َ
سو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم فَأَع َ
سأَلتُهُ
طاني ،ثُم َ
طاني ،ثُم َ
َر ُ
فَأَع َ
اوة نَف ٍس
طاني ،ثُم قَالَ :يَا حَكي ُم إن َهذَا ال َما َل َخض ٌر ُحل ٌو فَ َمن أ َ َخذَهُ ب َ
س َخ َ
ارك لَهُ فيه ،وكان كَالذي يَأكُ ُل
بُوركَ لَهُ فيهَ ،و َمن أ َ َخذَهُ بإش َراف نَف ٍس لَم يُبَ َ
سو َل َّللاَ ،والذي
سفلَى فَقُلتُ  :يَا َر ُ
َوال يَشبَ ُع ،واليَ ُد ال ُعليَا َخي ٌر منَ اليَد ال ُّ
ق الدُّنيَا ،فَكَانَ أَبُو بَك ٍر يَدعُو
بَعَثَكَ بالحَق ال أَر َزأ ُ أحدًا بعدك شَيئ ًا حَتى أُفَار َ
ع َ
طاءه فَ َيأ َبى قبوله ثُم عُ َم ُر كذلك ،فَقَا َل عُ َم ُر :أُشه ُدكُم َيا
حَكي ًما ليعطيه َ
ض على حكيم حَقهُ الذي له من َهذَا الفَيء فَيَأبَى
َمعش ََر ال ُمسلمينَ أَني أَعر ُ
ي
أَن يَأ ُخذَهُ فَلَم يَر َزأ حَكي ٌم شيئ ًا أ َ َحدًا حَتى ت ُُوف َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن َمس ُعو ٍد
اس
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َ
سأ َ َل الن َ
ُوش أَو
وش أَو ُخد ٌ
َولَهُ َما ُيغنيه جَا َء َيو َم الق َيا َمة َو َمسأَلَتُهُ في َوجهه ُخ ُم ٌ
ح قيلَ :يَا َرسُو َل َّللا َو َما يُغنيه ،قَالََ :خمسُونَ در َه ًما أَو قي َمتُهَا منَ
كُدُو ٌ
الذ َهب [ قال الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
سهل بن الحَن َ
ظلية قيلَ :و َما الغنَى الذي ال تَنبَغي
وفي رواية ألبي داود ،عَن َ
أو ُي َعشيه [ صححه
َم َعهُ ال َمسأَلَةُ ،قَالَ :صلى هللا عليه وسلم  :قَد ُر َما ُيغَديه َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
اس ت َ َكث ُّ ًرا فَإن َما يَسأ َ ُل جَم ًرا ،فَليَستَقل أَو ليَستَكثر
عليه وسلمَ :من َ
سأ َ َل الن َ
أخرج النسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
ف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من َ
سأ َ َل َولَهُ أَر َب ُعونَ در َه ًما فَ ُه َو ُملح ٌ
[ قال األلباني في صحيح النسائي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن َر ُجالً منَ
األَنصَار أَتَى النبي صلى هللا عليه وسلم يَسأَلُهُ ،فَقَالَ :أ َ َما في بَيتكَ شَي ٌء،
ضهُ َونَبسُطُ بَع َ
س بَع َ
ب فيه ال َماء قَالَ:
ب نَش َر ُ
ضهَُ ،وقَع ٌ
س نَلبَ ُ
قَالَ :بَلَى حل ٌ
ائتني به َما فَأَتَا ُه به َما فَأ َ َخذَهُ َما ب َيدهَ ،وقَالََ :من َيشتَري َهذَين  ،قَا َل َر ُجلٌ:
علَى درهمَ ،مرتَين
أَنَا آ ُخذُهُ َما بدر َه ٍم قَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :من يَزي ُد َ
أَو ثَالثًا قَا َل َر ُجلٌ :أَنَا آ ُخذُهُ َما بدر َه َمين ،فَأَع َ
طاهُ َما إياهُ فأ َ َخذَ الدر َه َمين
طاهُ َما األَنصَاريَ ،وقَالَ :اشتَر بأَحَده َما َ
َوأَع َ
طعَا ًما فَانبذهُ إلَى أَهلكَ َواشتَر
باآل َخر قَدُو ًما فَأتني به فَأَتَاهُ به فَشَد فيه صلى هللا عليه وسلم عُودًا بيَده،
عش ََر َيو ًما ففعل وجَا َءَ ،وقَد
سةَ َ
ثُم قَالَ :اذ َهب فَاحتَطب َوبع َوال أ َ َر َينكَ َخم َ
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َاب عَش َرةَ د ََراه َم ،فَاشت َ َرى ببَعضهَا ثَوبًا َوببَعضهَا َ
طعَا ًما ،فَقَا َل له صلى
أَص َ
هللا عليه وسلم  :هكذا َخي ٌر لَكَ من أَن تَجي َء ال َمسأَلَةُ نُكتَةً في َوجهكَ َيو َم
القيَا َمة إن ال َمسأَلَةَ ال تَصلُ ُح إال لث َ َ
الث ٍّ :لذي فَق ٍر ُمدق ٍع ،أَو لذي غُر ٍم
مفظع ،أَو لذي د ٍَم ُموج ٍع [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني
في ضعيف أبي داود ]
أخرج أحمد وأبو يعلى عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل عمر
سمعت فالنا َوفُالنًا يحسنان الثنَاء يذكران
سول هللا لقد َ
َرضي هللا عَنهُ َيا َر ُ
علَيه َوسلم َوهللا لَكن فالنا
أَنك أعطيتهما دينارين ،قَا َل فَقَا َل النبي صلى هللا َ
عشرة إلَى مائ َة فَ َما يَقُول ذَلك أما َوهللا إن
َما ه َُو َكذَلك لقد أَعطيته َما بَين
َ
أحدكُم ليخرج َمسأَلته من عندي يتأبطها يَعني تكون تَحت إبطه نَارا فَقَا َل
قَا َل عمر َرضي هللا عَنهُ يَا َرسُول هللا لم تعطيها إياهُم قَا َل فَ َما أصنع يأبون
إال ذَلك ويأبى هللا لي ال ُبخل [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال
سد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من نَ َزلَت به فَاقَةٌ فَأَن َزلَهَا بالناس لَم ت ُ َ
ق عَاج ٍل أَو آج ٍل
َّللا لَهُ برز ٍ
فَاقَتُهَُ ،و َمن نَ َزلَت به فَاقَةٌ فَأَن َزلَهَا باّلِل فَيُوشكُ ُ
[ قال الترمذي :حسن صحيح غريب ،وصححه الحاكم ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي وفي الترغيب ]
وفي رواية ألبي داود والحاكم  :أوشك هللا له بالغنى إما بموت عاجل أو
غنى آجل
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العَاص رضي هللا عنه قال :قال
َّللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قَد أَفلَ َح َمن أَسلَ َم َو ُرز َ
ق َكفَافًا َوقَن َعهُ ُ
ب َما آتَاهُ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد َّللا بن محص ٍَن ال َخطمي رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من أَصبَ َح منكُم آمنًا في سربه،
ُمعَافًى في بدنه ،عن َدهُ قُوتُ يَومه فَ َكأَن َما ح َ
يزت لَهُ الدُّنيَا بحذافيرها [ حسنه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه أنه
سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي لإلسالم وكان
عيشه كفافا وقنع [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وقال
الحاكم:صحيح على شرط مسلم  ،وصححه األلباني في الترغيب]
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أخرج الترمذي عن عُث َمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب
س إلبن آ َد َم َح ُّ
ق في س َوى َهذه الخصَال َبيتٌ َيسكُنُهَُ ،وثَو ٌ
عليه وسلم :لَي َ
ف ال ُخبز َوال َماء [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وضعفه
يُ َواري عَو َرتَهَُ ،وجل ُ
األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج أحمد والترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قَا َل رسول هللا
علَي َربي ليَجعَ َل لي بَطحَا َء َمكةَ ذَ َهبًا فقُلتُ
صلى هللا عليه وسلم :ع ََرضَ َ
ع َيو ًما ،فَإذَا ُجعتُ تَضَرعتُ إلَيكَ َوذَكَرت ُكَ ،
ال َيا َربَ ،ولَكن أَش َب ُع َيو ًما َوأ َ ُجو ُ
َوإذَا شَبعتُ َحَمدت ُكَ وشكرت ُكَ [ قال الترمذي :حسن ،وضعفه األلباني في
ضعيف الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س الغنَى عَن كَث َرة العَ َرضَ ،ولَكن الغنَى غنَى
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
النفس
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س المسكي ُن الذي ت َ ُر ُّدهُ اللُّق َمةُ َواللُّق َمتَان َوالتم َرةُ
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
َوالتم َرتَانَ ،ولَكن المسكين الذي ال يَج ُد غنًى يُغنيهَ ،وال يُف َ
ق
ط ُن به فَيُتَصَد ُ
اس
َ
علَيهَ ،وال يَقُو ُم فَيَسأ َ ُل الن َ
فَ ،اق َرؤوا إن شئت ُم
وفي رواية للبخاري ومسلم  :إن َما المسكي ُن الذي َيت َ َعف ُ
اس إلحَافًا}
{ال يَسأَلُونَ الن َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا نَ َ
علَيه في ال َمال َوال َخلق،
ظ َر أ َ َح ُدكُم إلَى َمن فُض َل َ
فَليَنظُر إلَى َمن ه َُو أَسفَ َل منهُ
ع َ
س ٍار رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج مالك عن َ
طاء بن َي َ
س َل إلَى عُ َم َر بعَ َ
طائه فَ َردهُ عُ َم ُر ،فَقَا َل لَهُ :ل َم َردَدتَهُ ،قَالَ :يَا َرسُو َل
وسلم أَر َ
س أَخبَرتَنَا أَن َخي ًرا ألَحَدنَا أَن ال يَأ ُخذَ من أ َ َح ٍد شَيئ ًا ،فَقَا َل صلى هللا
َّللا ،أَلَي َ
عليه وسلم  :إن َما ذَلكَ عَن ال َمسأَلَة ،فَأَما َما كَانَ من َ
غير َمسأَلَ ٍة فَإن َما ه َُو
َّللا فَقَا َل عُ َم ُر :أ َ َما َوالذي نَفسي بيَده ،ال أَسأ َ ُل أ َ َحدًا شَيئ ًاَ ،وال
رز ٌ
ق يَر ُزقُ َكهُ ُ
َيأتيني شَي ٌء من َ
غير َمسأَلَ ٍة إال أ َ َخذتُهُ [ قال األلباني في صحيح الترغيب
 :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َم َر رضي هللا عنه قال  :كَانَ رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يُعطيني العَ َ
طا َء فَأَقُولُ :أَعطه من هو أَفقَ ُر إلَيه مني ،فَقَالَ:
ُخذهُ فإذا جَا َءكَ من َهذَا ال َمال شيء َوأَنتَ َ
غي ُر ُمشر ٍ
سائ ٍل ،فَ ُخذهُ
ف َوال َ
سكَ  ،قَا َل
فتموله ،فإن شئت كله ،وإن شئتَ تصدق بهَ ،و َماال فَال ت ُتبعهُ نَف َ
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سالم بن عبد هللا فالجل ذَلك كَانَ عبد هللا ال يسأَل أحدا شَيئا َوال يرد شَيئا
َ
أعطيه
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان والحاكم عَن َخالد بن عَلي
علَيه َوسلم يَقُول
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
ال ُجهَني َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
من بلغه عَن أَخيه َمع ُروف من غير َمسأَلَة َوال إشراف نفس فليقبله َوال
ساقه هللا عز َوجل إلَيه [ صححه الحاكم  ،وصححه
يردهُ فَإن َما ه َُو رزق َ
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال :سُئ َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا
َّللا منها من َ
سل َ
غير َمسأَلَ ٍة َوال
عليه وسلم عَن أموال ال ُّ
طان ،قَالََ :ما آت َاكَ ُ
اف فَ ُخذ ُه َوت َ َمولهُ [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
إش َر ٍ
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قَالَ :إن كَانَ الر ُج ُل ليَأتي
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ُيسل ُم للشَيءٍ منَ الدُّن َيا ،ال ُيسلم إال له ،فما
يُمسي حَتى يَكُونَ اإلسال ُم إليه أَحَب منَ الدُّنيَا َو َما فيهَا

كتاب الصيام
َ
رمضان
باب :فض ُل الصوم وفض ُل
أخرج أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض هللا عليكم
صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة
الشياطين هلل فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم [ صححه
األلباني في الترغيب وفي صحيح الجامع]
سمعتُ
َّللا عَنهُ قَا َل َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َ
سعي ٍد ال ُخدري َرض َ
ي ُ
َّللا
سبيل َّللا بَا َ
َّللا َ
سل َم يَقُو ُل َمن صَا َم يَو ًما في َ
علَيه َو َ
ع َد ُ
َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سبعينَ َخريفًا
َوج َههُ عَن النار َ
َّللا
أخرج الترمذي عَن أَبي أ ُ َما َمةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا بَينَهُ َوبَينَ النار َخن َدقًا َك َما
َ
سل َمَ :من صَا َم يَو ًما في َ
علَيه َو َ
سبيل َّللا َجعَ َل ُ
َبينَ الس َماء َواألَرض [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وحسنه األلباني
في الصحيحة ]
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أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة
علَيه َوسلم ثَالثَة ال ترد دعوتهم
سول هللا صلى هللا َ
َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
الصائم حين يفطر َواإل َمام العَادل ودعوة ال َمظلُوم يرفعها هللا فَوق الغَ َمام
وتفتح لَهَا أَب َواب الس َماء َويَقُول الرب َوعزتي َوجَاللي ألنصرنك َولَو بعد
حين [ حسنه الترمذي  ،وضعفه األلباني في الترغيب  ،وقال محققوا
المسند  :صحيح بطرقه وشواهده ]
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان  :حتى يفطر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سنَةُ عَش ُر أَمثَالهَا إلَى
صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل َ
َف ال َح َ
ع َمل ابن آ َد َم يُضَاع ُ
َّللا تعالى :إال الصو َم فَإنهُ لي َوأَنَا أَجزي به ،يَ َدعُ
سبعمائ َة ضع ٍ
َ
ف ،قَا َل ُ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
شَه َوتَهُ َوطعَا َمهُ من أجلي ،للصائم فر َحتَان فرحَة عن َد فطورهَ ،وفرحَة عن َد
ب عن َد َّللا من ريح المسك
وف فيه أَط َي ُ
لقَاء َربهَ ،ولَ ُخلُ ُ
هللا عَنهُ قال :قَا َل َرسُو ُل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ع َمل ابن آ َد َم لَهُ إال الصيَا َم،
هللا عَز َوجَل :كُ ُّل َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :قَا َل ُ
صَلى ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
فَإنهُ لي َوأنَا أجزي بهَ ،والصيَا ُم ُجنة ،فإذَا كَانَ يَو ُم صَوم أحَدكُم ،فال يَرفُث
سابهُ أ َ َح ٌد أَو قَاتَلَهُ ،فَليَقُل :إني ام ُر ٌؤ صَائ ٌم
يَو َمئ ٍذ َوال يَس َخب ،فَإن َ
أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حبان عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيك بالصوم فَإنهُ ال عدل لَهُ  ،قلت يَا
قلت يَا َرسُول هللا مرني بعَ َمل قَا َل َ
علَيك بالصوم فَإنهُ ال عدل لَهُ  ،قلت يَا َرسُول
َرسُول هللا مرني بعَ َمل قَا َل َ
علَيك بالصوم فَإنهُ ال مثل لَهُ [ صححه الحاكم  ،وصححه
هللا مرني بعَ َمل قَا َل َ
األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج أحمد عَن ُحذَيفَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل أسندت النبي صلى هللا َ
َوسلم إلَى صَدري فَقَا َل من قَا َل ال إلَه إال هللا ختم لَهُ بهَا دخل الجنة َومن
صَا َم يَو ًما ابتغَاء َوجه هللا ختم لَهُ به دخل الجنة َومن تصدق بصَدقَة ابتغَاء
َوجه هللا ختم لَهُ بهَا دخل الجنة [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج النسائي عن عُقبَة بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
يرةَ مائ َة
سبيل َّللا َبا َ
هللا عليه وسلمَ :من صَا َم َيو ًما في َ
َّللا منهُ َجهَن َم َمس َ
ع َد ُ
ع ٍَام [حسنه األلباني ]
َّللا عَنهُ ،عَن النبي صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن َ
سه ٍل بن سعد َرض َ
ي ُ
سل َم ،قَالَ :إن في الجَنة بَابًا يُقَا ُل لَهُ الريانُ ،يَد ُخ ُل منهُ الصائ ُمونَ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
يَو َم القيَا َمة ،الَ يَد ُخ ُل منهُ أ َح ٌد غي ُرهُم ،يُقالُ :أينَ الصائ ُمونَ  ،فيَقو ُمونَ الَ
َيد ُخ ُل منهُ أ َ َح ٌد َ
ق فَلَم َيد ُخل منهُ أ َ َح ٌد
غي ُرهُم ،فَإذَا َد َخلُوا أُغل َ
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أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم قَا َل إذا جَا َء َر َمضَان فتحت أَب َواب الجنة وغلقت أَب َواب النار
هللا َ
وصفدت الشيَاطين
وفي رواية ل ُمسلم :فتحت أَب َواب الرح َمة وغلقت أَب َواب َجهَنم وسلسلت
الشيَاطين
وفي رواية للترمذي وابن ماجه وابن خزيمة  :إذا كَانَ أول لَيلَة من شهر
َر َمضَان صفدت الش َياطين ومردة الجن َوقَا َل ابن ُخ َزي َمة الش َياطين َم َردَة
الجن بغَير َواو وغلقت أَب َواب النار فَلم يفتح منهَا بَاب َوفتحت أَب َواب الجنة
فَلم يغلق منهَا بَاب وينادي ُمنَاد يَا باغي ال َخير أقبل َويَا باغي الشر أقصر
َوّلِل عُتَقَاء من النار َوذَلكَ كل لَيلَة [ قال الترمذي :حديث غريب  ،وقال
الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم الصيام جنة وحصن ُحصَين من النار [ حسنه المنذري  ،وقال
َ
األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج النسائي والبيهقي عن أبي هريرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيكُم
علَيه َوسلم أَتَاكُم شهر َر َمضَان شهر مبارك فرض هللا َ
صلى هللا َ
ص َيامه تفتح فيه أَب َواب الس َماء وتغلق فيه أَب َواب الجَحيم وتغل فيه َم َردَة
الشيَاطين هلل فيه لَيلَة خير من ألف شهر من حرم َخير َها فقد حرم [ قال
األلباني :صحيح لغيره ]
ُ
أخرج ابن خزيمة وابن حبان عَن أبي أ َما َمة البَاهلي َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم يَقُول بَينا أَنا نَائم أَتَاني رجالن فأخذا
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
َ
بضبعي فَأت َيا بي جبال وعرا فَقَاال اص َعد فَقلت إني ال أُطيقهُ فَقَاال إنا سنسهله
س َواء ال َجبَل إذا بأَص َوات شَديدَة قلت َما َهذه
لَك فَصَعدت حَتى إذا كنت في َ
األ َص َوات قَالُوا َهذَا عواء أهل النار ثم انطلق بي فَإذا أَنا بقوم معلقين
بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم َد ًما قَا َل قلت من َهؤُالء قَاال الذين
يفطرون قبل تَحلة صومهم [ صححه األلباني في الترغيب ]
سمعت
أخرج ابن خزيمة عَن عُث َمان بن أبي ال َعاص َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول الصيام جنة من النار كجنة أحدكُم من
َرسُول هللا صلى هللا َ
القتَال َوصيَام حسن ثَالثَة أَيام من كل شهر [ صححه األلباني في الترغيب
]
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من فَط َر صَائ ًما كَانَ لَهُ مث ُل أَجره،
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َ
غي َر أَن ال يَنقُصَ من أَجر الصائم شَيئ ًا [ قال الترمذي :حسن صحيح
،صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج النسائي وابن خزيمة عن زيد بن خالد الجهني رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من جهز غازيا أَو جهز حَاجا أَو َخلفه
في أَهله أَو فطر صَائما كَانَ لَهُ مثل أ ُ ُجورهم من غير أَن ينقص من أ ُ ُجورهم
شَيء [ صححه األلباني في الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سابًا غُف َر لَهُ َما تَقَد َم
صلى هللا عليه وسلمَ :من صَا َم َر َمضَانَ إي َمانًا َواحت َ
من ذَنبه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اب
اب الجَنةَ ،وأغُلقَت أ َب َو ُ
صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َد َخ َل َر َمضَا ُن فُتحَت أَب َو ُ
سلسلَت الش َياطي ُن
َجهَن َمَ ،و ُ
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا كَانَ أَو ُل لَيلَ ٍة من َر َمضَانَ
اب الجَنة ،فَلَم يُغلَق منهَا
ابَ ،وفُتحَت أَب َو ُ
اب النار ،فَلَم يُفتَح منهَا بَ ٌ
غُلقَت أَب َو ُ
ي الشر أَقصرَ ،وّلِل
بَ ٌ
ي ال َخير هلم وأَقبلَ ،ويَا بَاغ َ
ابَ ،ويُنَادي ُمنَادٍ :يَا بَاغ َ
فيه عُتَقَا ُء منَ النارَ ،وذَلكَ في كُ ُّل لَيلَ ٍة حتى ينقضي رمضان [ قال الحاكم
 :هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
َ
ُ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أ َما َمة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمّ :لِل عن َد كُل فط ٍر عُتَقَا َء [ قال األلباني في
الترغيب :حسن صحيح]
سنةَ األَسلَمي رضي هللا عنه قال:
أخرج ابن ماجه والدارمي عن سنَان بن َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الطاع ُم الشاك ُر لَهُ مث ُل أَجر الصائم
الصابر [قال البوصيري :هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وصححه األلباني
في صحيح ابن ماجه ]

َ
رمضان
باب :ثبوتُ شهر
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صو ُموا حَتى ت َ َر ُوا الهاللََ ،وال ت ُفط ُروا حَتى ت َ َروهُ،
صلى هللا عليه وسلم :ال ت َ ُ
علَيكُم فَاق ُد ُروا لَهُ
فَإن غُم َ
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :فَاقد ُروا لَهُ ثَالثينَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَيكُم
ي َ
صلى هللا عليه وسلم ُ :
صو ُموا ل ُرؤيَته َوأَفط ُروا ل ُرؤيَته ،فَإن غُب َ
فَأَكملُوا عدةَ شَعبَانَ ثَالَثينَ
صو ُمواَ ،وإذَا َرأَيت ُ ُمو ُه فَأَفط ُروا ،فَإن
وفي رواية لمسلم  :إذَا َرأَيت ُ ُم الهال َل فَ ُ
صو ُموا ثَالثينَ يَو ًما
غُم َ
علَيكُم فَ ُ
أخرج أبو داود والنسائي عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال تُقَد ُموا الشه َر حَتى ت َ َر ُوا الهال َل أَو ت ُكملُوا العدةَ
صو ُموا حَتى ت َ َر ُوا الهال َل أَو ت ُكملُوا العدةَ [ قال ابن حجر في التلخيص
ثُم ُ
 :إسناده صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي والحاكم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه
سو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم أَني
اس الهاللَ ،فَأَخ َبرتُ َر ُ
قَالَ :ت َ َرا َءى الن ُ
اس بصيَامه [ قال الحاكم  :صحيح على شرط مسلم
َرأَيتُهُ فَصَامَ ،وأ َ َم َر الن َ
 ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
َ
َ
أخرج مسلم عن ك َُريب قال  :بعثتني أ ُ ُّم الفَضل إلَى ُمعَاويَة ،فقَدمتُ الشا َم
علَي َر َمضَا ُن بالشام ،فَ َرأَيتُ الهال َل لَيلَةَ ال ُج ُمعَة،
فَقَضَيتُ حَا َجتَهَاَ ،واست ُهل َ
اس َمتَى َرأَيت ُ ُم الهال َل،
سأَلَني اب ُن عَب ٍ
ثُم قَدمتُ ال َمدينَةَ في آخر الشهر ،فَ َ
اس َوصَا ُموا َوصَا َم
قُلتُ  :لَيلَةَ ال ُج ُمعَة ،فَقَالَ :أَنتَ َرأَيتَهُ ،قُلتُ  :نَعَم َو َرآهُ الن ُ
صو ُم حَتى نُكم َل ثَالثينَ أَو
ُمعَاويَةُ ،فَقَالَ :لَكنا َرأَينَاهُ لَيلَةَ السبت فَال نَ َزا ُل نَ ُ
نَ َراهُ ،فَقُلتُ أ َ َو ال تَكتَفي ب ُرؤيَة ُمعَاويَةَ َوصيَامه ،فَقَالَ :الَ ،ه َكذَا أ َ َم َرنَا َرسُو ُل
َّللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
صو ُمونَ َ ،والفط ُر يَو َم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الصو ُم يَو َم ت َ ُ
ت ُفط ُرونَ َ ،واألَضحَى يَو َم ت ُض ُّحونَ [ قال الترمذي  :حسن غريب،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب ،الشه ُر َه َكذَا َو َه َكذَا
صلى هللا عليه وسلم :إنا أُمةٌ أُميةٌ ال نَكت ُُب َوال نَح ُ
س ُ
عقَ َد اإلبهَا َم في الثالثَة الشه ُر َه َكذَا َو َه َكذَا َو َه َكذَا يَعني بت َ َما َم ثَالثينَ
َو َه َكذَا َو َ
صمنَا
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال  :لَ َما ُ
صمنَا ثَالثينَ
َم َع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تس ًعا َوعشرينَ أَكث َ َر مما ُ
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
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باب :أحكام الصوم
أخرج البخاري ومسلم عن أ َ َنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سح ُروا فَإن في الس ُحور بَ َركَةً
هللا عليه وسلم  :ت َ َ
أخرج النسائي عَن عبد هللا بن الحَارث عَن رجل من أَصحَاب النبي صلى
علَيه َوسلم َوه َُو يتسحر فَقَا َل
علَيه َوسلم قَا َل دخلت على النبي صلى هللا َ
هللا َ
إنهَا بر َكة أَع َ
طاكُم هللا إيا َها فَال تَدعُوهُ [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
سل َم قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن عَمرو بن العَاص ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
فَص ُل َما َبينَ ص َيامنَا َوص َيام أَهل الكتَاب ،أَكلَةُ السحَر
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج النسائي عن المقدَام بن َمعد يكَر َ
اركُ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
علَيكُم بغَدَاء ال ُّ
س ُحور فَإنهُ ه َُو الغَدَا ُء ال ُمبَ َ
[صححه األلباني ]
أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
س ُحو ُر ال ُمؤمن التم ُر [صححه األلباني في
هللا صلى هللا عليه وسلم :نع َم َ
الصحيحة وفي الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط وابن حبان عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ومالئكته يصلون على
المتسحرين [ صححه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة ]
أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :السحور كله بركة فال تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة
من ماء فإن هللا عز وجل ومالئكته يصلون على المتسحرين [ قواه المنذري
 ،وقال األلباني :حسن لغيره ]
سحرنَا َم َع
أخرج البخاري ومسلم عن َزيد بن ثَاب ٍ
ت رضي هللا عنه قال :ت َ َ
أنس :قُلتُ كَم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثُم قُمنا إلَى الصالة قال
ُ
بينهما ،قَالَ :قَد ُر َخمسينَ آيَةً
أخرج البخاري ومسلم عن ابن ع َمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ي اب ُن
صلى هللا عليه وسلم :إن بالالً ينادي بلَي ٍل فَكُلُوا َواش َربُوا حَتى يُنَاد َ
ُوم َوكَانَ أَع َمى ال يُنَادي حَتى يُقَا َل لَهُ :أَصبَحتَ أَصبَحتَ
أُم َمكت ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إذَا أَقبَ َل اللي ُل من ههنا َوأَدبَ َر النهَا ُر من ههنا َو َ
غابَت
س فَقَد أَف َ
ط َر الصائ ُم
الشم ُ
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أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن أَبي أَوفَى رضي هللا عنه قال  :كُنا
سفَ ٍر في َر َمضَانَ فَلَما َ
س
سول َّللا صلى هللا عليه وسلم في َ
َم َع َر ُ
غا َبت الشم ُ
َارا قَالَ :انزل
قَالَ :يَا فُال ُن انزل فَاجدَح لَنَا قَالَ :يَا َرسُو َل َّللا إن َ
علَيكَ نَه ً
ب صلى هللا عليه وسلم  ،ثُم قَا َل بيَده :إذَا َ
غابَت
فَاجدَح لَنَا فَنَ َز َل فَ َج َد َح فَشَر َ
س من َها هُنَا َوجَا َء اللي ُل من َها هُنَا فَقَد أَف َ
ط َر الصائ ُم
الشم ُ
سع ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
سهل ب ن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
اس ب َخي ٍر َما عَجلُوا الفط َر
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال َي َزا ُل الن ُ
وفي رواية البن حبان  :ال َ
تزال أمتي على سنتي َما لم تنتَظر بفطرها
النُّ ُجوم [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم قط صلى صَالة المغرب حَتى
قَا َل َما َرأَيت َرسُول هللا صلى هللا َ
يفطر َولَو على شربة من َماء [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :أحب عباد هللا أعجلهم فطرا [ قال الترمذي :حديث حسن ]
أخرج أبو داود وبن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي ه َُري َرةَ رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يَ َزا ُل الدي ُن َ
ظاه ًرا َما
َارى ُيؤَخ ُرونَ [ حسنه األلباني في
اس الفط َر ألَن ال َي ُهو َد َوالنص َ
عَج َل الن ُ
صحيح أبي داود ]
َّللا
ق َ
أخرج مسلم عن أَبي عَطيةَ قَا َل َد َخلتُ أَنَا َو َمس ُرو ٌ
علَى عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
سل َم
َّللا َ
عَن َها فَقَا َل لَهَا َمس ُرو ٌ
علَيه َو َ
ق َر ُجالن من أَصحَاب ُمحَم ٍد صَلى ُ
ب َواإلف َ
ار َواآل َخ ُر يُؤَخ ُر
كالهُ َما ال يَألُو عَن ال َخير أ َ َح ُدهُ َما يُعَج ُل ال َمغر َ
ط َ
ب َواإلف َ
ب َواإلف َ
ار قَا َل عَب ُد َّللا فَقَالَت َه َكذَا
ار فَقَالَت َمن ُي َعج ُل ال َمغر َ
ال َمغر َ
ط َ
ط َ
سل َم يَصنَ ُع
َّللا َ
علَيه َو َ
كَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن أنس رضي هللا عنه قال :كَانَ َرسُو ُل
ي على رطبات ،فَإن لَم يجد
َّللا صلى هللا عليه وسلم يُفط ُر قَب َل أَن يُصَل َ
ت من َماءٍ [ قال الترمذي  :حسن غريب
س َوا ٍ
سا َح َ
فت َ َم َراتٍ ،فَإن لَم يكُن َح َ
 ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وقال األلباني في صحيح أبي داود:
حسن صحيح ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عَن
سل َم :إذَا أَف َ
ط َر أ َ َح ُدكُم
َّللا َ
علَيه َو َ
َ
سل َمانَ بن عَام ٍر قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَى َماءٍ فَإنهُ َ
ط ُهو ٌر [ قال
علَى تَم ٍر فَإنهُ بَ َركَةٌ فَإن لَم يَجد فَليُفطر َ
فَليُفطر َ
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الترمذي  :حسن صحيح  ،صححه األلباني في المشكاة  ،وضعفه في ضعيف
الترمذي ]
أخرج أبو داود عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما قال :كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى
هللا عليه وسلم إذَا أَف َ
ق َوثَبَتَ األَج ُر إن
ب الظ َمأ ُ َوابتَلت العُ ُرو ُ
ط َر قَالَ :ذَ َه َ
َّللا [ حسنه األلباني في اإلرواء ]
شَا َء ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وابن عُ َم َر رضي هللا عنهم أَن النبي
صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن الوصَال ،قَالُوا :إنكَ ت ُ َواص ُل قَالَ :إني لَستُ
َكهَيئ َتكُم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبى هريرة رضي هللا عنه  :فَلَما أَبَوا أَن
ص َل بهم يَو ًما ثُم يَو ًما ،ثُم َرأ َ ُوا الهاللَ ،فَقَالَ :لَو تَأَخ َر
يَنت َ ُهوا عَن الوصَال َوا َ
لَزدتُكُم كَالتنكيل لَ ُهم حينَ أَبَوا أَن يَنت َ ُهوا
صة رضي هللا عنها
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حَف َ
قالت  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من لَم يُجمع الصيَا َم قَب َل الفَجر
فَال صيَا َم لَهُ [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ي صلى هللا
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :د َخ َل َ
علَي النب ُّ
عليه وسلم ذَاتَ يَو ٍم ،فَقَالَ :عن َدكُم من شَي ٌء ،فَقُلنَا :ال قَالَ :فَإني إذَن صَائ ٌم
فَّ قَد
ثُم أَتَانَا َيو ًما آ َخ َر ،فَقُلنَاَ :يا َر ُ
س قَالَ :أَرنيه َ
ي لَنَا حَي ٌ
سو َل َّللا أُهد َ
أَصبَحتُ صَائ ًما فَأ َ َك َل
وفى رواي ٍة ألبي داود والنسائي والترمذي قالت عائشة  :قُلتُ يَا َرسُو َل
سا قَالَ :نَعَم يَا عَائشَةُ ،إن َما َمنزلَةُ
َّللاَ ،د َخلتَ َ
علَي َوأَنتَ صَائ ٌم ،ثُم أَكَلتَ حَي ً
غير قَضَاء َر َمضَانَ في الت َ
غير َر َمضَانَ أَو في َ
َمن صَا َم في َ
ط ُّوع ،ب َمنزلَة
ي
َر ُج ٍل أخرج َ
ص َدقَةَ من َماله فَجَا َد منهَا ب َما شَا َء فَأَمضَا ُهَ ،و َبخ َل ب َما َبق َ
س َكهُ [ حسنه األلباني في صحيح النسائي]
فَأَم َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنه قالت :كَانَ َرسُو ُل َّللا
صلى هللا عليه وسلم يُقَب ُل َويُبَاش ُر َوه َُو صَائ ٌم ،وكانَ أملَ َككُم إلربه
وفي رواية للبخاري ومسلم  :يُقَبلُني َوه َُو صَائ ٌم َوأَنَا صَائ َمةٌ
سأ َ َل رسو ُل هللا
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أَن َر ُجالً َ
سأَلَهُ
صلى هللا عليه وسلم عَن ال ُمبَاش ََرة للصائ ُم ،فَ َرخصَ لَهَُ ،وأَتَاهُ آ َخ ُر فَ َ
َاب [ قال األلباني:
فَنَهَاهُ ،فَإذَا الذي َرخصَ لَهُ شَي ٌخ ،وإذا َالذي نَهَاهُ ش ٌّ
إسناده حسن صحيح ]
ي صلى
أخرج مسلم عن عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما قالتا :كَانَ النب ُّ
هللا عليه وسلم ُيصب ُح ُجنُ ًبا من َ
صو ُم
غير ُحلُ ٍم ،ثُم َي ُ
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وفي رواية لمسلم قالتا :إن كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم لَيُصب ُح
اع َ
صو ُم
الم في َر َمضَانَ ثُم َي ُ
غير احت ٍ
ُجنُبا ً من ج َم ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها  :أَن َرسُو َل َّللا صَلى
صو ُم
هللا َ
ب من أَهله ،ثُم يَغتَسلَُ ،ويَ ُ
علَيه َو َ
سل َم كَانَ يُدركُهُ الفَج ُر َوه َُو ُجنُ ٌ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب فَليُتم صَو َمهُ،
ي َوه َُو صَائ ٌم فَأ َ َك َل أَو شَر َ
صلى هللا عليه وسلمَ :من نَس َ
سقَا ُه
َّللا َو َ
فَإن َما أَط َع َمهُ ُ
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم:
ٌ
ع َ
ط َعا َمهُ
َمن لَم يَدَع قَو َل ُّ
س ّلِل حَاجَة أَن يَ َد َ
الزور َوال َع َم َل به َوالجَه َل  ،فَلَي َ
َوش ََرابَهُ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذَا أَصبَ َح أ َ َح ُدكُم يَو ًما صَائ ًما ،فَال يَرفُث َوال يَجهَل ،فَإن ام ُر ٌؤ
شَات َ َمهُ أَو قَاتَلَهُ ،فَليَقُل :إني صَائ ٌم ،إني صَائ ٌم
أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل
س الصيام من األكل َوالشرب إن َما
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم لَي َ
علَيك فَقل إني صَائم إني
الصيام من اللغو والرفث فَإن سابك أحد أَو جهل َ
صَائم [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وحسنه األلباني في الترغيب
]
َ
َ
َ
وفي رواية البن خزيمة  :ال تساب َوأنت صَائم فإن سابك أحد فقل إني
صَائم َوإن كنت قَائما فاجلس
أخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة َرضي هللا
س لَهُ من صيَامه
عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم رب صَائم لَي َ
س لَهُ من قيَامه إال السهر [ قال الحاكم :صحيح
إال ال ُجوع َورب قَائم لَي َ
على شرط البخاري  ،وقال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :التصوم ال َمرأَةُ َو َبعلُهَا شَاه ٌد إال بإذنه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ي أ َ َح ُدكُم إلى طعام فَليُجب ،فَإن كَانَ ُمفط ًرا فَليَطعَمَ ،وإن
عليه وسلم :إذَا دُع َ
كَانَ صَائ ًما فَليُصَل
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هللا عَن ُه َما ،قَالَ :قَا َل
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن عَم ٍرو َرض َ
ي ُ
َاودَ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :إن أَحَب الصيَام إلَى هللا ،صيَا ُم د ُ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف الليل،
َاو َد َ
علَيه السالم ،كَانَ َينَا ُم نص َ
َوأَحَب الصالة إلَى هللا ،صَالةُ د ُ
صو ُم يَو ًماَ ،ويُفط ُر يَو ًما
سهَُ ،وكَانَ يَ ُ
َويَقُو ُم ثُلُثَهَُ ،ويَنَا ُم سُ ُد َ
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها
أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت
حالته وهيئته فقال :يا رسول هللا أما تعرفني ،قال :ومن أنت قال :أنا
الباهلي الذي جئتك عام األول قال :فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال:
ما أكلت طعاما منذ فارقتك إال بليل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عذبت نفسك ثم قال :صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال :زدني
قال :صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك
وقال بأصابعه الثالث فضمها ثم أرسلها [ ضعفه األلباني في ضعيف أبي
داود وغيره ]
ارة
أخرج أَح َم ُد َوالترمذي َوابن َماجَه وابن خزيمة والدارمي عَن أم ع َم َ
علَيهَا فَ َدعَت لَهُ ب َ
طعَ ٍام فَقَا َل
سل َم َد َخ َل َ
َّللا َ
علَيه َو َ
بنت كَعب أن النبي صَلى ُ
ٌ
َ
سل َم :إن الصائ َم
َّللا َ
علَيه َو َ
لَ َها :كُلي فَقَالَت :إني صَائ َمة فقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
علَيه ال َمالئكَةُ حَتى يَف َرغُوا [ قال الترمذي :حسن صحيح
إذَا أُك َل عن َدهُ صَلت َ
 ،وصححه المناوي في الفيض وفي التيسير ]
هللا
أخرج البخاري عن أنس َرض َ
َّللا عَنهُ وقد سئل عَن صيَام النبي صَلى ُ
ي ُ
ب أَن أ َ َراهُ منَ الشهر صَائ ًما إال َرأَيتُهَُ ،والَ
َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالََ :ما كُنتُ أُح ُّ
َ
َ
َ
ُمفط ًرا إال َرأيتُهَُ ،والَ منَ الليل قَائ ًما إال َرأيتُهَُ ،والَ نَائ ًما إال َرأيتُهَُ ،والَ
سل َمَ ،والَ
هللا َ
علَيه َو َ
َمسستُ َخزةً َوالَ حَر َ
يرةً ،أَليَنَ من كَف َرسُول َّللا صَلى ُ
علَيه
هللا َ
ب َرائحَةً من َرائحَة َر ُ
يرةً أَط َي َ
شَممتُ مسكَةًَ ،والَ عَب َ
سول َّللا صَلى ُ
سل َم
َو َ
صو ُم حَتى
صو َم منهَُ ،ويَ ُ
وفي رواية  :يُفط ُر منَ الشهر حَتى نَظُن أَن الَ يَ ُ
نَظُن أَن الَ يُفط َر منهُ شَيئ ًاَ ،وكَانَ الَ تَشَا ُء ت َ َراهُ منَ الليل ُمصَليًا إال َرأَيتَهُ،
َوالَ نَائ ًما إال َرأَيتَهُ
األنصاري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
وب
أخرج مسلم عن أبي أ َ ُّي َ
ُّ
ت من شَوا ٍل كان كصيام
صلى هللا عليه وسلمَ :من صَا َم َر َمضَانَ ثُم أَتبَعَهُ بس ٍ
الدهر
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أخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة عَن ثَوبَانَ رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ص َيا ُم شَه ٍر ب َعش ََرة أَش ُه ٍر َوستة أَي ٍام َبعدَه
سنَ ٍة [صححه األلباني في صحيح الترغيب ]
بشَه َرين فَذَلكَ ت َ َما ُم َ
أخرج أبو داود والنسائي عَن بَعض أَز َواج النبي صلى هللا عليه وسلم
صو ُم تسع ذي الحجة َويَو َم
سو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم يَ ُ
قالت :كان َر ُ
ُورا َء َوثَالثَةَ أَي ٍام من كُل شَه ٍر أَو َل اثنَين منَ الشهر وخميسين [ صححه
عَاش َ
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قَالَتَ :ما َرأَيتُ َرسُو َل َّللا صلى
هللا عليه وسلم صَائ ًما في العَشر قَ ُّ
ط
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
أحب إلى هللا من األيام
هللا عليه وسلم :ما من أيام العم ُل الصال ُح فيهن
ُّ
العشر قَالُواَ :وال الجهَا ُد قَالََ :وال الجهَا ُد إال َر ُج ٌل َخ َر َج ُي َخاط ُر بنَفسه َو َماله
فَلَم يَرجع بشَيءٍ
سل َم قَالََ " :ما من
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج أحمد عَن ابن عُ َم َر ،عَن النبي صَلى ُ
َ
أَي ٍام أَع َ
َب إلَيه منَ العَ َمل فيهن من َهذه األيام
ظ ُم عن َد هللاَ ،وال أَح ُّ
العَشر،فَأَكث ُروا فيهن منَ التهليلَ ،والتكبيرَ ،والتحميد [ صححه محققوا
المسند،وضعفه األلباني في تمام المنة  ،وحسنه في اإلرواء ]
أخرج مسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى َّللا أَن يُكَف َر السنَةَ التي
ب َ
عليه وسلم :صيَا ُم يَوم ع ََرفَةَ إني أَحتَس ُ
بعده ،و السنةَ التي قبله
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر قال :قال
سل َم " :يوم عرفة ،ويوم النحر ،وأيام التشريق:
َّللا َ
علَيه َو َ
رسول هللا صَلى ُ
ب [ قال األلباني :إسناده صحيح
عيدُنا أهل اإلسالم ،وهي أيام أك ٍل وشر ٍ
على شرط مسلم ،وكذا قال الحاكم ،ووافقه الذهبي ،وصححه الترمذي وابن
خزيمة وابن حبان ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أفض ُل الص َيام َبع َد َر َمضَانَ شه ُر هللا المحرم  ،وأَف َ
ض ُل الصالة
بَع َد المفروضة الصالةُ في جَوف الليل
ُورا ُء
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ عَاش َ
يُصَا ُم قَب َل َر َمضَانَ فَلَما نَ َز َل َر َمضَا ُن كان َمن شَا َء صَا َم َو َمن شَا َء أَف َ
ط َر
وفي رواية للبخاري  :وكان يو ًما ت ُستَر فيه الكعبةُ وأنه صلى هللا عليه
صو ُمهُ في الجَاهلية
وسلم يصومه في الجَاهلية وأن قريشًا ت ُ
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سى رضي هللا عنه قال :كَانَ يَو ُم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
سو ُل َّللا صلى هللا عليه
ُورا َء َيو ًما ت ُ َعظ ُمهُ ال َي ُهو ُد َوتَتخذُ ُه عيدًا ،فَقَا َل َر ُ
عَاش َ
صو ُموهُ أَنت ُم
وسلم ُ :
ي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال :قَد َم النب ُّ
ُورا َء ،فَقَالََ :ما َهذَا
صلى هللا عليه وسلم ال َمدينَةَ فَ َرأَى اليَ ُهو َد ت َ ُ
صو ُم عَاش َ
عدُوهم فَصَا َمهُ،
َّللا فيه موسى وبَني إس َرائي َل من َ
 ،قَالُوا :يَو ٌم صَال ٌح نَجى ُ
سى منكُم فَصَا َمهُ َوأ َ َم َر بص َيامه
فقَالَ :فَأَنَا أ َ َح ُّ
ق ب ُمو َ
سلَ َمة بن األَك َوع رضي هللا عنه :أن رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن َ
صلى هللا عليه وسلم أمر َر ُجالً من أَسلَ َم أَن :أَذن في الناس َمن كَانَ أ َ َك َل
ُورا َء
صم فَإن اليَو َم يَو ُم َ
صم بَقيةَ يَومه َو َمن لَم يَكُن أ َ َك َل فَليَ ُ
فَليَ ُ
ع اش َ
أخرج مسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى َّللا أَن ُيكَف َر السنَةَ التي
ب َ
ُورا َء إني أَحتَس ُ
عليه وسلم  :ص َيا ُم َيوم عَاش َ
قَبلَهُ
اس رضي هللا عنهما قال حينَ صَا َم َرسُو ُل َّللا صلى
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
َ
ُورا َء َوأ َم َر بصيَامه ،قَالُوا :يَا َرسُو َل َّللا ،إنهُ يَو ٌم
هللا عليه وسلم يَو َم عَاش َ
َّللا صمتُ اليَو َم
تُعَظ ُمهُ اليَ ُهو ُد َوالنص َ
َارى قَالَ :فَإذَا كَانَ العَا ُم القاب ُل إن شَا َء ُ
سو ُل َّللا
ي َر ُ
التاس َع فَلَم َيأت ال َعا ُم ال ُمقب ُل حَتى ت ُُوف َ
س َل
الربَيع بنت ُمعَوذ رضي هللا عنها قالت :أَر َ
أخرج البخاري ومسلم عن ُّ
َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َ
ُورا َء إلَى قُ َرى األَنصَارَ :من كَانَ
غدَاة عَاش َ
أَصبَ َح صَائ ًما فَليُتم صَو َمهُ َو َمن كَانَ أَصبَ َح ُمفط ًرا فَليُتم بَقيةَ يَومه فَكُنا بَع َد
سأَلُونَا
ذَلكَ نَ ُ
صو ُمهُ و نصو َمه صبيَانُنا ونصنع لَ ُه ُم اللُّعبَةَ منَ العهن فَإذَا َ
الط َعا َم أَع َ
طينَاهُ ُم اللُّع َبةَ ت ُلهيهم حَتى ُيت ُّموا صَو َم ُهم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال َ :ما صَا َم
ط َ
َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم شَه ًرا كَامالً قَ ُّ
صو ُم
غي َر َر َمضَانَ َوكَانَ يَ ُ
حَتى يَقُو َل القَائ ُل ال َوَّللا ما يُفط ُرَ ،ويُفط ُر حَتى يَقُو َل القَائلُ :ال َوَّللا ال
صو ُم
يَ ُ
سو ُل َّللا صلى هللا
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ َر ُ
صو ُم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول :قد أفطر
عليه وسلم يَ ُ
قد أفطر ،و َما عَلمتُهُ صَا َم شَه ًرا كُلهُ إال َر َمضَانَ َ ،وال أَف َ
صو َم
ط َرهُ كُلهُ حَتى يَ ُ
سبيله
منهُ حَتى َمضَى ل َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ َرسُو ُل َّللا
صو ُم حَتى نَقُولَ :ال ُيفط ُرَ ،و ُيفط ُر حَتى نَقُو َل ال
صلى هللا عليه وسلم َي ُ
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صو ُمَ ،و َما رأيته استَك َم َل صيَا َم شَه ٍر قَ ُّ
ط إال ش َهر َر َمضَانَ َو َما َرأَيتُهُ في
يَ ُ
شَه ٍر أَكث َ َر منهُ ص َيا ًما في شَع َبانَ
صو ُم شَعبَانَ إال قَليالً
صو ُم شَعبَانَ كُلهُ كَانَ يَ ُ
وفي رواية لمسلم  :كَانَ يَ ُ
ش ُهور إلَى َرسُول َّللا صلى
وفي رواية ألبي داود والنسائي  :كَانَ أَحَب ال ُّ
صو َمهُ شَعبَا ُن ثُم يَصلُهُ ب َر َمضَانَ [صححه األلباني في
هللا عليه وسلم أَن يَ ُ
صحيح أبي داود ]
صو ُم شَع َبانَ كُلهُ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كَانَ َي ُ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :ما َرأَيتُ
أخرج الترمذي والنسائي عَن أُم َ
صو ُم شَه َرين ُمتَتَابعَين إال شَعبَانَ َو َر َمضَانَ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ُ
[ قال الترمذي :حديث أم سلمة حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
سو َل َّللا ،لَم أ َ َركَ
سا َمة رضي هللا عنه قال :قُلتُ َ :يا َر ُ
أخرج النسائي عن أ ُ َ
صو ُم من شَعبَانَ  ،قَالَ :ذَاكَ شَه ٌر يَغفُ ُل
صو ُم من شَهر منَ ال ُّ
ش ُهور َما ت َ ُ
تَ ُ
ب َو َر َمضَانَ َ ،وه َُو شَه ٌر ت ُرفَ ُع فيه األَع َما ُل إلَى َرب
اس عَنهُ بَينَ َر َج ٍ
الن ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ع َملي َوأنَا صَائ ٌم [ صححه ابن حجر في الفتح ،
ب أن يُرف َع َ
العَالَمينَ ؛ فأح ُّ
وحسنه األلباني في صحيح النسائي ]
سو َل َّللا
أخرج الترمذي والنسائي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :إن َر ُ
صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَتَحَرى صيَا َم االثنَين َوال َخميس [ قال الترمذي:
حسن غريب  ،وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج الترمذي عن أبي هُ َري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب أَن
عليه وسلم  :ت ُع َر ُ
ض األَع َما ُل على هللا يَو َم االثنَين ويوم ال َخميس فَأُح ُّ
ع َملي َوأَنَا صَائ ٌم[ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني
ُيع َرضَ َ
في صحيح الترمذي ]
صةَ رضي هللا عنها قالت  :كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا
أخرج أبو داود عن حَف َ
َ
صو ُم ثَالث َةَ أي ٍام منَ الشهر :االثنَين َوال َخميسَ ،واالثنَين منَ
عليه وسلم يَ ُ
ال ُجمعَة األ ُخ َرى [ قال األلباني في صحيح أبي داود :إسناده حسن ]
سو ُل
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن مل َحانَ رضي هللا عنه قال  :كَانَ َر ُ
صو َم البيضَ ث َ َ
الث عَش َرةََ ،وأَربَ َع
َّللا صلى هللا عليه وسلم يَأ ُم ُرنَا أَن نَ ُ
س عَش َرةََ ،وقَالَ :هو َكهَيئ َة الدهر [صححه األلباني في
عَش َرةََ ،و َخم َ
صحيح أبي داود ]
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أخرج مسلم عن ُمعَاذَة العدوية قالت  :سألت عَائشَةَ أَكَانَ َرسُو ُل َّللا صلى
صو ُم من كُل شَه ٍر ثَالثَةَ أَي ٍام قَالَت :نَ َعم قُلتُ  :من أَي الشَه ٍر
هللا عليه وسلم َي ُ
صو ُم
صو ُم ،قَالَت :لم يكن يُبَالي من أَي الشهر كَانَ يَ ُ
كَانَ يَ ُ
اس رضي هللا عنهما قَالَ:
أخرج النسائي والطبراني في الكبير عَن ابن عَب ٍ
سل َم ال يُفط ُر أَيا َم البيض في حضر َوال في
َّللا َ
علَيه َو َ
كَانَ َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سفر [ حسنه النووي  ،صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود والنسائي عن قتادة بن ملحان قال كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس
عشرة قال وقال صلى هللا عليه وسلم وهو كهيئة الدهر [ قال األلباني في
صحيح الترغيب  :صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :أَتَى َر ُج ٌل النبي صلى هللا
ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
ف تَ ُ
صو ُم ،فَغَض َ
عليه وسلم فَقَالَ :كَي َ
قوله ،فَلَما َرأَى عُ َم ُر َ
غ َ
ضبَهُ قَا َل َرضينَا باّلِل َربًّا َوباإلسالم دينًا َوب ُمحَم ٍد
غضَب َّللا َو َ
نَبيًّا ،نَعُوذُ باّلِل من َ
سكَنَ
غضَب َرسُوله و َجعَ َل يُ َرد ُده حَتى َ
َ
غ َ
صو ُم الده َر كُلهُ  ،قَالَ :ال صَا َم
ف ب َمن يَ ُ
ضبُهُ ،فَقَا َل عُ َم ُر :يَا َرسُو َل َّللا كَي َ
َوال أَف َ
صو ُم يَو َمين َويُفط ُر
ف ب َمن يَ ُ
ط َر  ،أَو قَا َل لَم يَ ُ
صم َولَم يُفطر  ،قَالَ :كَي َ
صو ُم َيو ًما َو ُيفط ُر َيو ًما ،قَالَ:
َيو ًما ،قَالََ :و ُيطي ُ
ف ب َمن َي ُ
ق ذَلكَ أ َ َح ٌد قَالَ :كَي َ
صو ُم يَو ًما َويُفط ُر يَو َمين ،قَالََ :وددتُ أَني
ف ب َمن يَ ُ
َاو َد قَالَ :كَي َ
ذَلكَ صيام د ُ
طُوقتُ ذَلكَ ثُم قَالَ :ث َ ٌ
الث من كُل شَه ٍرَ ،و َر َمضَا ُن إلَى َر َمضَانَ َهذَا صيَا ُم
علَى َّللا أَن يُكَف َر السنَةَ التي قَبلَهُ
ب َ
الدهر كُله ،صيَا ُم يَوم ع ََرفَةَ أَحتَس ُ
علَى َّللا أَن يُكَف َر السنَةَ
ب َ
ُورا َء أَحتَس ُ
َوالسنَةَ التي بَع َدهَُ ،وصيَا ُم يَوم عَاش َ
التي قَبلَهُ
وفي رواية لمسلم َ :وسُئ َل عَن صَوم اإلثنَين ٍّ  ،قَالَ :ذَاكَ يَو ٌم ُولدتُ فيه،
علَي فيه
َويَو ٌم بُعثتُ وأُنز َل َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :
صو ُم من غُرة كُل شَه ٍر ثَالثَةَ أَي ٍام [
كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم يَ ُ
قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :الصيام الممنوع
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل َّللا صلى
هللا عليه وسلم نَهَى عَن صيَام يَو َمين :يَوم الفطر َويَوم النحر
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي عُبَيدة َمولَى ابن أزهر قال  :شَهدتُ عُ َم َر
سو َل َّللا صلى هللا
سمعتُ َر ُ
في َيوم نحر َب َدأ َ بالصالة قَب َل ال ُخط َبة ،ثُم قَا َلَ :
عليه وسلم يَنهَى عَن صَوم َهذَين اليَو َمين ،أَما يَو ُم الفطر فَفط ُركُم من
صَومكُم َوعيد ال ُمسلمينَ َ ،وأَما يَو ُم األَضحَى فَكُلُوا من لُ ُحوم نُسُككُم
أخرج مسلم عن نُبَيشَة ال ُهذَلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب َوذك ٍر ّلِل
عليه وسلم :أَيا ُم التشريق أَيا ُم أ َك ٍل َوشُر ٍ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن صلَة بن ُزفَ َر قال  :كُنا عن َد عَمار
في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان ،فأ ُتينا بشَا ٍة َمصليةٍ ،فَتَنَحى
عصَى أَبَا
ض القَوم فَقَالَ :إني صَائ ٌم فَقَا َل عَما ٌر َمن صَا َم هذا اليَو َم فَقَد َ
بَع ُ
القَاسم صلى هللا عليه وسلم [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يتقَدمن أحدكم َر َمضَانَ بصَوم يَو ٍم أو يَو َمين ،إال
صمهُ
صو ُم صَو ًما فَليَ ُ
أن يكون رجل كَانَ يَ ُ
َ
شكُّوا في
اس َ
أخرج البخاري ومسلم عن َمي ُمونَة رضي هللا عنها  :أن الن َ
ب َوه َُو
صيَام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَو َم ع ََرفَةَ؛ فَأَر َ
سلَت إلَيه بحال ٍ
اس َينظُ ُرونَ
ف فَشَر َ
َواق ٌ
ب َوالن ُ
أخرج الترمذي والدارمي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :وسئل عَن صَوم
صمهَُ ،و َم َع
يَوم ع ََرفَةَ فقَالََ :حجَجتُ َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم فَلَم يَ ُ
صمهَُ ،وأَنَا ال
صمهَُ ،و َم َع عُث َمانَ فَلَم يَ ُ
صمهَُ ،و َم َع عُ َم َر فَلَم يَ ُ
أَبي بَك ٍر فَلَم يَ ُ
صو ُمهُ َوال آ ُم ُر به َوال أَنهَى عَنهُ [ قال الترمذي :حديث حسن ]
أَ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تَختَصُّوا لَيلَةَ ال ُج ُمعَة بقيَ ٍام من بَين الليَالي َوال
صو ُمهُ
تختصوا يَو َم ال ُج ُمعَة بصيَ ٍام من بَين األَيام ،إال أَن يَكُونَ في صَو ٍم يَ ُ
أ َ َح ُدكُم
وف
أخرج البخاري عن ُمحَمد بن عَباد بن جَعفَ ٍرَ :
سأَلتُ جَابرا َوأَنَا أَطُ ُ
ي صلى هللا عليه وسلم عَن ص َيام َيوم ال ُج ُم َعة  ،قَالَ :نَ َعم،
بال َبيت أَنَهَى النب ُّ
َو َرب َهذَا البَيت
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال يوما قبله أو بعده
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َّللا عَنهَا ،أَن النبي صَلى
أخرج البخاري عَن ُج َويريَةَ بنت الحَارث َرض َ
ي ُ
صمت أَمس
سل َمَ ،د َخ َل َ
هللا َ
ي صَائ َمةٌ ،فَقَالَ :أ َ ُ
علَيه َو َ
علَيهَا َيو َم ال ُج ُم َعة َوه َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صومي غدًا ،قالَت :الَ ،قالَ :فأفطري
 ،قالَت :الَ ،قالَ :ت ُريدينَ أن ت َ ُ

باب :فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم
ع الغَميم فَصَا َم
َخ َر َج عَا َم الفَتح إلَى َمكةَ في َر َمضَانَ  ،فَصَا َم حَتى بَلَ َغ ك َُرا َ
َح من َماءٍ فَرفعه :حَتى نَ َ
ب فَقي َل لَهُ
اس ،ثُم شَر َ
ظ َر الن ُ
الن ُ
اس ،ثُم دَعى بقَد ٍ
َبع َد ذَلكَ  :إن َبعضَ الناس قَد صَا َم فَقَالَ :أُولَئكَ ال ُعصَاةُ ،أُولَئكَ ال ُعصَاةُ
اس رضي هللا عنهما قال  :صام َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
َّللا صلى هللا عليه وسلم حَتى إذا بَلَ َغ الكديد ( الماء الذي بين قُديد وعُسفان
مفطرا حتى انسلخ الشهر  ،قَا َل ُّ
ي :فَصَب َح َرسُو ُل َّللا
) أفطر فلم يزل
ً
الزهر ُّ
صلى هللا عليه وسلم َمكةَ لث َ َ
الث عَش َرةَ َخلَت من َر َمضَانَ  ،وكَانُوا يَتبعُونَ
َث فَاألَحد َ
األَحد َ
َث من أَمرهَ ،و َي َرونَهُ الناس َخ ال ُمح َك َم
وفى رواية للنسائي :صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة
[صححه األلباني في صحيح النسائي ]
ي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن أبي َ
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :بَلَ َغ النب ُّ
وسلم عَا َم الفَتح َمر الظه َران فَآذَنَنَا بلقَاء العَدُو ،فَأ َ َم َرنَا بالفطر فَأَف َ
طرنَا
أَجمعين [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كُنا َم َع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم في السفَر فَمنا الصائ ُم َومنا ال ُمفط ُر ،فَنَ َزلنَا َمنزالً في
سقَ َ
ط
س بيَده فَ َ
ب الك َ
َار أَكث َ ُرنَا ظالً صَاح ُ
ساء ،فمنا َمن يَتقي الشم َ
يَو ٍم ح ٍ
َاب فَقَا َل َرسُو ُل َّللا
الصُّوا ُمَ ،وقَا َم ال ُمفط ُرونَ فَض ََربُوا األَبنيَة َو َ
سقَ ُوا الرك َ
ب ال ُمفط ُرونَ ال َيو َم باألَجر
صلى هللا عليه وسلم  :ذَ َه َ
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :كَانَ النبي صلى هللا
علَيه،
علَيهَ ،وقَد ظُل َل َ
اس َ
عليه وسلم في َ
سفَ ٍر فَ َرأَى َر ُجالً قَد اجت َ َم َع الن ُ
َ
َ
صو ُموا في السفَر
س من البر أن ت َ ُ
فَقَالََ :ما لَهُ فقَالُواَ :ر ُج ٌل صَائ ٌم ،فقَالَ :لَي َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك من بني عبد هللا بن كعب رضي
َّللا َو َ
ض َع شَط َر
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن َ
الصالة عن المسافر ،وأرخص له في اإلفطار ،وأرخص فيه للمرضع
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والحبلى إذا خافتا على ولديهما [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه
األلباني في صحيح سنن النسائي ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال  :كُنا نسافر َم َع َرسُول َّللا
أخرج مسلم عن أبي َ
صلى هللا عليه وسلم فَمنا الصائ ُم َومنا ال ُمفط ُر ،فَال يَج ُد ال ُمفط ُر على الصائم
سنٌ ،و َمن
وال الصائ ُم على المفطر ،وكانوا يَ َرونَ أَنه َمن َو َج َد قُوةً فَصَا َم ف َح َ
َو َج َد ضَعفًا فَأَف َ
س ٌن
ط َر ف َح َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن حَم َزةَ بنَ عَم ٍرو
ير
األَسلَمي قَا َل للنبي صلى هللا عليه وسلم  :أ َ ُ
صو ُم في السفَرَ ،وكَانَ كَث َ
صمَ ،وإن شئتَ فَأَفطر
الصيَام ،فَقَالَ :إن شئتَ فَ ُ
سا في َر َمضَانَ َ ،وه َُو يُري ُد
ب قال  :أَتَيتُ أَنَ ً
أخرج الترمذي عن ُمحَمد بن كَع ٍ
اب السفَر ،فَ َدعَا ب َ
طعَ ٍام فَأ َ َكلَ ،فَقُلتُ
َ
س ثيَ َ
سفَ ًراَ ،وقَد ُرحلَت إليه َراحلَتُهُ َولَب َ
ب [ قال الترمذي :هذا حديث حسن وصححه
سنةٌ ،فقَالَُ :
لَهُُ :
سنةٌ ثُم َرك َ
األلباني ]
أخرج أبو داود والدارمي عن عُبَيد بن جَب ٍر قال  :كُنتُ َم َع أَبي بَص َرةَ
سفينَ ٍة منَ الفُس َ
طاط في َر َمضَانَ فرجع ،فَلَم يُجَاوز البُيُوتَ حَتى
الغفَاري في َ
سف َرة ،قَالَ :اقتَرب ،قُلتُ  :أَلَستَ ت َ َرى البُيُوتَ  ،قَا َل أَبُو بَص َرةَ :أَتَر َ
ب
َدعَا بال ُّ
غ ُ
سول َّللا صلى هللا عليه وسلم  ،قَا َل جَعفَ ٌر في حديثه فَأ َ َك َل [
سنة َر ُ
عَن ُ
صححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البخاري عن أَس َماء بنت أَبي بَك ٍر رضي هللا عنها قالت  :أَف َ
علَى
طرنَا َ
غي ٍم ،ثُم َ
عَهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يَو َم َ
س قي َل
طلَعَت الشم ُ
لهاشم :أفَأُم ُروا بالقَضَاء ،قَالَ :ال بُد من القَضَاء
علَي
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :كانَ َيكُو ُن َ
ي إال في شَعبَانَ  ،وذلك لمكان
الصو ُم من َر َمضَانَ  ،فَ َما أَستَطي ُع أَن أَقض َ
َرسُول َّللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
علَيه صوم صَا َم عَنهُ َوليُّهُ
صلى هللا عليه وسلمَ :من َماتَ َو َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قالت ام َرأَةٌ:
صو ُم عَنهَا ،قَالَ :أ َ َرأَيت
يَا َرسُو َل َّللا :إن أُمي َماتَت َو َ
علَيهَا صَو ُم نَذ ٍر ،أَفَأ َ ُ
علَى أُمك دَي ٌن فَقَضَيتيه أَكَانَ يُؤَدي ذَلك عَنهَا ،قَالَت :نَعَم ،قَالَ:
لَو كَانَ َ
صومي عَن أُمك
فَ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنها قالت :بينما نَح ُن
سو َل
وس عن َد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جَا َء َر ُجلٌ ،فَقَا َل َيا َر ُ
ُجلُ ٌ
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علَى ام َرأَتي َوأَنَا صَائ ٌم ،قَالََ :هل تَج ُد
َّللاَ :هلَكت قَالََ :ما لَكَ  ،قَالََ :وقَعتُ َ
صو َم شَه َرين ُمتَتَاب َعين ،قَالَ:
َرقَ َبةً ت ُعتقُهَا ،قَالَ :ال ،قَالَ :فَهَل تَستَطي ُع أَن ت َ ُ
ي صلى
ي النب ُّ
ال ،قَالََ :هل تَج ُد إطعَا َم ستينَ مسكينًا قَالَ :ال قَالَ :اجلس فأُت َ
ق فيه تَم ٌر ،ثم قَالَ :أَينَ السائ ُل ،قَالَ :أَنَا ،قَالَُ :خذ هذا
هللا عليه وسلم بعَ َر ٍ
سو َل َّللا ،فَ َوَّللا َما بَينَ البَتَيهَا  -يُري ُد
فَتَصَدق به فَقَالََ :
علَى أَفقَ َر مني يَا َر ُ
ت أَفقَ ُر من أَهل بَيتي ،فَضَحكَ رسول هللا صلى هللا عليه
الحَرتَين -أَه ُل بَي ٍ
وسلم حَتى َبدَت أَن َيا ُبهُ ،ثُم قَالَ :أَطعمهُ أَهلَكَ

باب :قيام رمضان والتراويح
هللا
أخرج البخاري ومسلم عن َزيد بن ثَاب ٍ
ت رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
َ
علَيه َو َ
سل َم ات َخذَ ُحج َرةً في ال َمسجد من حَص ٍ
ير ،فَصَلى َرسُو ُل َّللا صَلى هللاُ
ً
َ
َ
اس ،ثُم فقَدُوا صَوتَهُ لَيلَة ،ف َ
ظنُّوا
َ
علَيه َو َ
ي حَتى اجت َ َم َع إلَيه نَ ٌ
سل َم فيهَا لَيَال َ
أَنهُ قَد نَا َم ،فَ َجعَ َل بَع ُ
ض ُهم يَتَنَحنَ ُح ليَخ ُر َج إلَيهم ،فَقَالََ :ما َزا َل بكُ ُم الذي َرأَيتُ
علَيكُم َما قُمت ُم به،
ب َ
ب َ
علَيكُمَ ،ولَو كُت َ
من صَنيعكُم ،حَتى َخشيتُ أَن ُيكت َ َ
صالَة ال َمرء في بَيته إال الصالَةَ
اس في بُيُوتكُم ،فَإن أَف َ
ض َل َ
فَ َ
صلُّوا أَيُّهَا الن ُ
ال َمكت ُوبَةَ
أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال :احتجر النبي
صلى هللا عليه وسلم ُحجيرةً بخصفة قال عفان :في المسجد ،وقال عبد
األعلى :في رمضان  ،فخرج ُيصلي فيها ،فتتبع إليه رجا ٌل وجاءوا ُيصلُّون
بصالته ثم جاءوا إليه فحضروا وأبطأ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب
فخرج إليهم مغضبًا فقال :ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم،
فعليكم بالصالة في بيوتكم ،فإن خير صالة المرء في بيته إال الصالة
المكتوبةَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال النبي صلى
هللا عليه وسلم  :من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه  ،ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كانَ رسُول هللا يجتهد في
رمضان ما ال يجتهد في غيره ،وفي العشر اآلخر منه ما ال يجته ُد في غيره
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :إذا دخل العش ُر
المئزر
األخر األواخر أحيا الليل ،وأيقظ أهلهُ ،وجد ،وشد
َ
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :كانَ رسو ُل هللا
صلى هللا عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيم ٍة
فيقول :من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي
وصدرا من خالفة
بكر
ً
صلى هللا عليه وسلم واألم ُر على ذلك في خالفة أبي ٍ
عمر
أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عب ٍد القاري :خرجتُ مع عمر ليلةً إلى
اس أوزاعٌ متفرقُونُ ،يصلي الر ُج ُل لنفسه ،و ُيصلي الرج ُل
المسجد فإذا الن ُ
فيُصلي بصالته الرهطُ ،فقال عم ُر :لو أني جمعت هؤالء على قارئ واح ٍد
ب ،ثم خرجتُ معه ليلةُ أخرى
لكان أمثلَ ،ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كع ٍ
اس يُصلُّون بصالة قارئهم ،قال عمر :نعمت البدعة هذه ،والتي تنامون
والن ُ
عنها أفضل من التي تقومون يُريد آخر الليل ،وكان الناس يقومون أولهُ
ب وتميم الداري
أمر عم ُر أُبي بن كع ٍ
أخرج مالك عن السائب بن يزيد قالَ :
القارئ يقرأ بالمئين
أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرةَ ركعة ،فكان
ُ
حتى كنا نعتم ُد على العصي من طول القيام ،فما كنا ننصرف إال في فروع
الفجر
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي هللا عنه
قال :صمنا فلم يصل صلى هللا عليه وسلم بنا حتى بقي سبع من الشهر
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة
حتى ذهب شطر الليل فقلنا :يا رسول هللا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال:
إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى
بقي ثالث من الشهر فصلى بنا الثالثة ودعى أهله ونساءه فقام بنا حتى
تخوفنا الفالح قلت :وما الفالح قال السحور [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح  ،وصححه األلباني في اإلرواء وفي صحيح الجامع ]
عمر في
أخرج مالك عن يزيد بن رومان :كان الناس يقومون في زمن
َ
ث وعشرين ركعة
رمضان بثال ٍ

باب :االعتكاف
أخرج مسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :إن كُنتُ أل َد ُخ ُل البَيتَ للحَاجَة،
هللا
َوال َمر ُ
يض فيه ،فَ َما أَسأ َ ُل عَنهُ إال َوأَنَا َمارةٌَ ،وإن كَانَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سهُ َوه َُو في ال َمسجد فَأ ُ َرجلُهَُ ،وكَانَ ال يَد ُخ ُل البَيتَ
سل َم لَيُدخ ُل َ
َ
علَي َرأ َ
علَيه َو َ
إال لحَا َجةٍ ،إذَا كَانَ ُمعتَكفًا
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن رسول هللا صلى
َّللا ،ثُم
هللا عليه وسلم كانَ يَعتَك ُ
ف العَش َر األ َ َواخ َر من َر َمضَانَ حَتى ت َ َوفاهُ ُ
َف أَز َوا ُجهُ من بَعده
اعتَك َ
ف في كُل َر َمضَانَ  ،فإذَا صَلى الغَدَاةَ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كَانَ يَعتَك ُ
ف ،فَأَذنَ لَهَا
َف فيه ،قَالَ :فَاستَأذَنَتهُ عَائشَةُ أَن تَعتَك َ
جاء َمكَانَهُ الذي اعتَك َ
ب فَض ََربَت
سمعَت بهَا حَفصَةُ فَض ََربَت قُبةًَ ،و َ
فَض ََربَت فيه قُبةً ،فَ َ
سمعَت َزينَ ُ
ب فَقَالََ :ما َهذَا ،فَأ ُخب َر َخبَ َرهُن،
قُبةً ،فَلَما انص ََر َ
ف منَ الغَدَاة أَبص ََر أَربَ َع قبَا ٍ
علَى َهذَا ،آلب ُّر ،انزعُو َها فَال أ َ َرا َها فَنُزعَت فَلَم يَعتَكف في
فَقَالََ :ما َح َملَ ُهن َ
َف في آخر العَشر من شَوا ٍل
َر َمضَانَ حَتى اعتَك َ
ف صَلى الفَج َر و َد َخ َل ُمعت َ َكفَهُ
وفي رواية لمسلم  :كَانَ إذَا أ َ َرا َد أَن َيعتَك َ
بنحوه ،وفيه :فَلَما صَلى الفَج َر نَ َ
ظ َر فَإذَا األَخبيَةُ فَقَالَ :آلبر يردنَ  ،فَأ َ َم َر
َف في العَشر األول
َاف في َر َمضَانَ حَتى اعتَك َ
بخبَائه فَقُوضَ َ ،وت َ َركَ االعتك َ
من شَوا ٍل
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه
عش ََرةَ أَي ٍام ،فَلَما كَانَ ال َعا ُم الذي قُبضَ فيه
ف كُل َر َمضَانَ َ
وسلم كان َيعتَك ُ
َف عشرينَ
اعتَك َ
أخرج الترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ف في العَشر األ َ َواخر من َر َمضَانَ  ،فَلَم يَعتَكف عَا ًما ،فَلَما كَانَ من
كان يَعتَك ُ
َف عشرينَ [ قال الترمذي  :حسن صحيح وصححه
العَام ال ُمقبل اعتَك َ
األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ َرسُو ُل َّللا
سهُ من َخلَل
صلى هللا عليه وسلم يَكُو ُن ُمعتَكفًا في ال َمسجد ،فَيُنَاولُني َرأ َ
ال ُحج َرة فَأَغس ُل رأسهَ ،وأَنَا حَائضٌ
سان
وفي رواية لمسلم  :وكَانَ ال يَد ُخ ُل البَيتَ إال لحَاجَة اإلن َ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن صَفية رضي هللا عنها قالت :كَانَ النب ُّ
ي
هللا عليه وسلم ُمعتَكفًا ،فَأَتَيتُهُ أ َ ُزو ُرهُ لَيالً فَحَدثتُهُ ،ثُم قُمتُ ألَنقَل َ
ب ،فَقَا َم َمع َ
سا َمةَ ،فَ َمر َر ُجالن منَ األَنصَار ،فَلَما َرأَيَا
ليَقلبَنيَ ،وكَانَ َمس َكنُهَا في دَار أ ُ َ
علَى رسلكُ َما ،إنهَا صَفيةُ بنتُ
النبي صلى هللا عليه وسلم أَس َرعَا ،فَقَالََ :
ُحيَي ٍ فَقَاال :سُب َحانَ َّللا يَا َرسُو َل َّللا فقَالَ :إن الشي َ
طانَ يَجري منَ ابن آدم
ف في قُلُوبكُ َما شَرا ً أَو قَالَ :شَيئا ً
َمج َرى الدمَ ،وإني َخشيتُ أَن َيقذ َ
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أَن عُ َم َر قَالَ :يَا
ف لَيلَةً في ال َمسجد الح ََرام،
َر ُ
سو َل َّللا! إني نَذَرتُ في الجَاهلية أَن أَعتَك َ
قَالَ :فَأَوف بنَذركَ وفي رواية :يو ًما

باب ليلة القدر
أخرج ابن ماجه عن أَنَس رضي هللا عنه قالَ :د َخ َل َر َمضَانُ ،فَقَا َل النبي
صلى هللا عليه وسلم  :إن َهذَا الشه َر قَد َحض ََركُم َوفيه لَيلَةٌ َخي ٌر من أَلف
شَه ٍرَ ،من ُحر َمهَا فَقَد ُحر َم ال َخي َر كُلهَُ ،وال يُح َر ُم َخي َر َها إال َمح ُرو ٌم [ ضعفه
البوصيري ،وقال األلباني في صحيح ابن ماجة :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن رجَاالً من
أَصحَاب النبي صلى هللا عليه وسلم أ ُ ُروا لَيلَةَ القَدر في ال َمنَام في السبع
األ َ َواخر ،وقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أ َ َرى ُرؤيَاكُم ت َ َوا َ
طأَت في السبع
األ َ َواخر ،فَ َمن كَانَ ُمتَحَريهَا فَليَتَحَر َها في السبع األ َ َواخر  ،وفي رواية لهما
 :في ال َعشر األ َ َواخر
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :اعت َكَفنَا َم َع َرسُول
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
س َ
ط ،فَلَما كَانَ صَبيحَةَ عشرينَ نَقَلنَا
َّللا صلى هللا عليه وسلم العَش َر األَو َ
َف ،فَليَرجع
َمتَا َ
عنَا ،فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقَالََ :من كَانَ اعتَك َ
ين ،فَلَما َر َج َع
إلَى ُمعتَكَفه ،فَإني أريت َهذه الليلَةَ َو َرأَيت ُني أَس ُج ُد في َماءٍ َوط ٍ
إلَى ُمعتَكَفهَ ،هاجَت الس َما ُء ،فَ ُمطرنَا فَ َوالذي َب َعثَهُ بالحَق لَقَد َهاجَت الس َما ُء
علَى أَنفه َوأَرنَبَته
علَى عَريش فَلَقَد َرأَيتُ َ
من آخر ذَلكَ اليَومَ ،وكَانَ ال َمسج ُد َ
أَث َ َر ال َماء َوالطين
َف العَش َر
َف العَش َر األَو َل من َر َمضَانَ  ،ثُم اعتَك َ
وفي رواية لمسلم  :اعتَك َ
س َ
ير بيَده فَنَحا َها في
ط في قُب ٍة ت ُركي ٍة َ
األَو َ
علَى سُدتهَا حَصي ٌر ،فَأ َ َخذَ الحَص َ
اس ،فَ َدنَوا منهُ ،فَقَالَ :إني اعتَكَفتُ
نَاح َية القُبة ،ثُم أَطلَ َع َرأ َ
سهُ فَكَل َم الن َ
س َ
ط ،ثُم أُتيتُ ،
س َهذه الليلَةَ ،ثُم إني اعتَكَفتُ العَش َر األَو َ
العَش َر األَولَ ،أَلتَم ُ
ف فَليَعتَكف،
فَقي َل لي :إنهَا في العَشر األ َ َواخر ،فَ َمن أَحَب منكُم أَن يَعتَك َ
اس َمعَهُ ،قَا َل َوإني رأيتها لَيلَةَ وت ٍرَ ،وإني أَس ُج ُد في صَبيحَتهَا
فَاعتَك َ
َف الن ُ
ين َو َماءٍ
في ط ٍ
ُ
اس إنهَا كَانَت أُبينَت لي لَيلَة القَدر التي
وفي رواية لمسلم قالَ :يا أ َ ُّيهَا الن ُ
َخ َرجتُ ألَخب َركُم بهَا ،فَجَا َء َر ُجالن يَحتَقان َمعَ ُه َما الشي َ
طانُ ،فَنُسيتُهَا،
سة
فَالتَمسُو َها في العَشر األ َ َواخر ،التَمسُو َها في التاسعَة َوالسابعَة َوال َخام َ
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سعيدٍ :إنكُم بالعدد أَعلَ ُم منا ،قَالَ :أَجَل ،قَالَ :قُلتُ َ :ما التاسعَةُ
قُلتُ  :يَا أَبَا َ
سةُ ،قَالَ :إذَا َمضَت َواح َدةٌ َوعش ُرونَ فَالتي تَليهَا ،ثنتان
َوالساب َعةُ َوال َخام َ
ي التاسعَةُ ،فَإذَا َمضَت ث َ ٌ
الث َوعش ُرونَ فَالتي تَليهَا السابعَةُ،
َوعشرون فه َ
سةُ
س َوعش ُرونَ فَالتي تَليهَا ال َخام َ
فَإذَا َمضَى َخم ٌ
ي :أنه قال للنبي صلى هللا عليه
أخرج أبو داود عن عب ُد هللا ب ُن أنيس الجهن ُّ
سل َمةَ يَسأَلُونَكَ عَن لَيلَة القَدر ،فَقَالَ:
سلَني إلَيكَ َرهطٌ من بَني َ
وسلم  :أَر َ
ي الليلَةُ ،ثُم َر َج َع ،فَقَالَ :أَو
كَم الليلَةُ ،فَقُلتُ  :اثنَتَان َوعش ُرونَ  ،قَالَ :ه َ
ث َوعشرينَ [ قال المنذري" :قال أبو داود :هذا حديث
القَابلَةُ يُري ُد ثَال ٍ
غريب"اهـ  ،وقال األلباني في صحيح أبي داود :إسناده حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن أنيس الجهني رضي هللا عنه قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أُريتُ لَيلَةَ القَدر ثُم أُنسيتُهَاَ ،وأ َ َراني
ث َوعشرينَ  ،فَصَلى
ين قَالَ :فَ ُمطرنَا لَيلَةَ ثَال ٍ
ُ
صبيحَتهَا أني أَس ُج ُد في َماءٍ َوط ٍ
َ
َ
َ
علَى
فَ ،وإن أث َر ال َماء َوالطين َ
بنَا َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم فانص ََر َ
ث َوعشرينَ
جَبهَته َوأَنفهَ ،وكَانَ عَب ُد َّللا ب ُن أُنَي ٍس يَقُولُ :ثَال ٍ
ب قي َل لَهُ :إن ابن َمسعُو ٍد يَقُولَ :من قَا َم السنَةَ
أخرج مسلم عن أُبَي بن كَع ٍ
ف
َاب لَيلَةَ القَدر ،فَقَالََ :وَّللا الذي ال إلَهَ إال ه َُو ،إنهَا لَفي َر َمضَانَ يَحل ُ
أَص َ
سو ُل َّللا
ي الليلَةُ التي أ َ َم َرنَا َر ُ
ي ،ه َ
ال يستثنيَ ،و َوَّللا إني أل َعلَ ُم أَي لَيلَ ٍة ه َ
ارتُهَا أَن تصبح
ي لَيلَةُ َ
سب ٍع وعشرينَ َ ،وأ َ َم َ
صلى هللا عليه وسلم بقيَامهَا ه َ
ع لَهَا
س في صَبيحَة يَومهَا بَيضَا َء ال شُعَا َ
الشم ُ
وفي رواية للترمذي  :أَخبَ َرنَا َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم أَنهَا لَيلَةٌ
س لَهَا شُعَاعٌ ،فَعَدَدنَا َوحَفظنَاَ ،وَّللا لَقَد عَل َم اب ُن
س لَي َ
صَبي َحتُهَا تَطلُ ُع الشم ُ
سب ٍع َوعشرينََ ،ولَكن كَر َه أَن ُيخب َركُم
َمس ُعو ٍد أَنهَا في َر َمضَانَ َ ،وأَنهَا لَيلَةُ َ
فتتكلوا [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سب ٍع يَبقَينَ  ،أَو في
صلى هللا عليه وسلم :التَمسُو َها في تس ٍع يَبقَينَ  ،أَو في َ
َخم ٍس يَبقَينَ  ،أَو ثَالث أَو آخر لَيلَةً [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح
]
أخرج الطبراني في الكبير عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال :قال
ارتها :أَنهَا صَافيَةٌ بَلجَةٌ َكأَن فيهَا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أ َ َم َ
س
ساط ًعاَ ،
قَ َم ًرا َ
ساكنَةٌ ال بَر َد فيهَا َوال حَر ،ال يرمى فيها بكَو َك ٍ
ب ،والشم ُ
ع لها مث َل القَ َمر البَدر [حسنه األلباني في صحيح
في صبيحتها ال شُعَا َ
الجامع ]
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سل َم قَا َل
َّللا َ
علَيه َو َ
أخرج أحمد عَن عُبَا َدةَ بن الصامت أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
اركَ
َّللا ت َ َب َ
لَيلَةُ القَدر في ال َعشر ال َب َواقي َمن قَا َم ُهن ابتغَا َء حس َبتهن فَإن َ
سب ٍع أَو
ي لَيلَةُ وت ٍر تس ٍع أَو َ
َوتَعَالَى يَغف ُر لَهُ َما تَقَد َم من ذَنبه َو َما تَأَخ َر َوه َ
ارةَ
َّللا َ
علَيه َو َ
َخام َ
سل َم إن أ َ َم َ
س ٍة أَو ثَالث َ ٍة أَو آخر لَيلَ ٍة َوقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ساجيَةٌ ال بَر َد فيهَا
ساكنَةٌ َ
ساط ًعا َ
لَيلَة القَدر أ َنهَا صَافيَةٌ بَلجَةٌ َكأَن فيهَا قَ َم ًرا َ
ارتَهَا أَن
َوال حَر َوال يَح ُّل لكَو َك ٍ
ب أَن يُر َمى به فيهَا حَتى ت ُصب َح َوإن أ َ َم َ
س لَهَا شُ َعاعٌ مث َل القَ َمر لَيلَةَ ال َبدر َوال
س صَبي َحتَهَا تَخ ُر ُ
ج ُمستَو َيةً لَي َ
الشم َ
يَح ُّل للشي َ
طان أَن يَخ ُر َج َمعَهَا يَو َمئ ٍذ [ قال محققوا المسند  :الشطر األول
حسن  ،وأما الشطر الثاني فمحتمل للتحسين لشواهده]
أخرج أحمد والبزار عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سابعَةٍ ،أَو تَاسعَ ٍة َوعشرينَ  ،وإن ال َمالئكَةَ
صلى هللا عليه وسلم  :إنهَا لَيلَةُ َ
عدَد ال َحصَى [ حسنه األلباني في صحيح
في تلكَ الليلَةَ في األَرض أَكث َ ُر من َ
الجامع ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :تَذَاكَرنَا لَيلَةَ القَدر عن َد
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أَيُّكُم يَذكُ ُر ليلة َ
طلَ َع القَ َم ُرَ ،وه َُو مث ُل شق
جَفنَ ٍة
سل َم في لَيلَة
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج ابن خزيمة عَن ابن عَب ٍ
اس ،عَن النبي صَلى ُ
س يَو َمهَا حَم َرا َء ضَعيفَةً
القَدر« :لَيلَةٌ َ
طلقَةٌ ،ال حَارةٌ َوال بَار َدةٌ ،ت ُصب ُح الشم ُ
[ صححه األلباني لشواهده ]

باب :ليلة النصف من شعبان
سى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج ابن ماجه عن أبي ُمو َ
َّللا تعالى لَيَطل ُع في لَيلَة النصف من شَعبَانَ  ،فَيَغف ُر
هللا عليه وسلم :إن َ
لجَميع َخلقه إال ل ُمشركٍ أَو ُمشَاح ٍن [ ضعفه البوصيري  ،وحسنه األلباني
في صحيح ابن ماجة ]
وأخرجه الطبراني وابن حبان عن معاذ [ قال األلباني :حسن صحيح ]
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كتاب الحج
باب :فضل الحج ووجوبه
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قلت :يَا َرسُو َل َّللا نَ َرى
ض َل األعمال ،أَفَال نُجَاه ُد ،قَالَ :ال لَكُن أَف َ
الجهَا َد أَف َ
ض ُل الجهَاد وأجملُه َح ٌّج
َمب ُرو ٌر ،ثم لزوم الحصر قالت :فال أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج الدارقطني والحاكم عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم قَا َل لَهَا في عمرتها إن لَك من األجر على قدر نصبك أونفقتك
هللا َ
علَى قَدر نَفَقَتك أَو نَصَبك
وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ َ :ولَكنهَا َ
أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجه عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ
ساوي
قَا َل حج النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم على َرحل رث وقطيفة خلقَة ت َ َ
ساوي ثم قَا َل الل ُهم حجة ال ريَاء فيهَا َوال سمعة [ قال
أَربَعَة د ََراهم أَو ال ت َ َ
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج النسائي والترمذي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
وب
هللا صلى هللا عليه وسلم  :تَاب ُعوا بَينَ الحَج َوال ُعم َرة ،فَإن ُه َما يَنفيَان الذُّنُ َ
َك َما يَنفي الكي ُر َخبَ َ
اب
ورة ث َ َو ٌ
س للحجة ال َمب ُر َ
ث الحَديد َوالذ َهب َوالفضةَ ،ولَي َ
إال ال َجنةُ ،وما من مؤمن يظل يومه محر ًما إال غابت الشمس بذنوبه [ قال
الترمذي :حسن غريب صحيح  ،وقال األلباني في صحيح الترمذي وفي
الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني في األوسط عَن الحسن بن عَلي َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل جَا َء
علَيه َوسلم فَقَا َل إني جبان َوإني ضَعيف فَقَا َل َهلُم
رجل إلَى النبي صلى هللا َ
إلَى جهَاد ال شَوكَة فيه الحَج [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه وابن حبان عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما عَن النبي صلى
سبيل هللا والحاج والمعتمر َوفد هللا دعاهم
هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل الغَازي في َ
فَأَجَابُو ُه وسألوه فَأَع َ
طاهُم [حسنه األلباني في الترغيب ]
سع ٍد رضي هللا عنه
سهل ب ن َ
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة عن َ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما من ُمسل ٍم ُيلَبي إال لَبى ما على
ض من َهاهُنَا
يَمينه وش َماله من َحج ٍَر ،أَو َ
شج ٍَر ،أَو َمد ٍَر ،حَتى تَنقَط َع األ َر ُ
َو َهاهُنَا [ صححه األلباني في صحيح الترمذي وفي الترغيب ]
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أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة عَن َخالد بن
علَيه َوسلم
سول هللا صلى هللا َ
السائب عَن أَبيه َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
أَتَاني جب َرّيل فَأمرني أَن آ ُمر أَصحَابي أَن يرفعوا أَص َواتهم باإلهالل
والتلبية [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححهه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عَن زيد بن َخالد ال ُجهَني َرضي هللا
علَيه َوسلم قَا َل جَا َءني جب َرّيل فَقَا َل مر
عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
أَصحَابك فَل َيرفَ ُعوا أَص َواتهم بالتلب َية فَإنهَا من شعار الحَج [ صححه الحاكم
 ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى
سول
هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل َما أهل مهل قط َوال كبر مكبر قط إال بشر  ،قيل يَا َر ُ
هللا بالجنة قَا َل نعم [قال األلباني في الترغيب  :حسن لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ارةٌ ل َما بَينَ ُه َماَ ،وال َح ُّج ال َمب ُرو ُر
صلى هللا عليه وسلم :العُم َرةُ إلَى العُم َرة كَف َ
س لَهُ ج ََزا ٌء إال الجَنةُ
لَي َ
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :من حَج ّلِل فَلَم يَرفُث َولَم يَفسُقَ ،ر َج َع َكيَوم
َولَدَتهُ أ ُ ُّمهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
انَ :ما َمنَعَك أَن تَكُوني
عليه وسلم قَا َل الم َرأ َ ٍة منَ األَنصَار ،يُقَا ُل لَهَا أ ُ ُّم سنَ ٍ
علَى
الن ـ َزوجهَا ـ حَج ه َُو َوابنُهُ َ
َحجَجت َمعَنَا ،قَالَت :نَاضحَان َكانَا ألَبي فُ ٍ
أَحَده َماَ ،وكَانَ اآل َخ ُر يَسقي أرضًا لنا قَالَ :فَعُم َرةٌ في َر َمضَانَ تَقضي حَجةً
أَو حَجةً َمعي
َّللا عَن ُه َما ،قَالَ:
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عَن ابن عَب ٍ
اس َرض َ
ي ُ
سل َم الحَج فَقَالَت ام َرأَةٌ ل َزوجهَاُ :حج بي
هللا َ
علَيه َو َ
أ َ َرا َد َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَيه ،قَالَت:
سل َم ،فَقَالََ :ما عندي َما أُحجُّك َ
هللا َ
علَيه َو َ
َم َع َرسُول َّللا صَلى ُ
َ
َ
َ
علَى
علَى نَاضحكَ  ،فقَالَ :ذَاكَ نَعتَقبُهُ أنَا َو َولَدُك ،قَالَت :ف ُحج بي َ
فَحَج بي َ
سبيل َّللا قَالَت :فَبع تَم َر رقكَ  ،قَالَ :ذَاكَ
يس في َ
َج َملكَ فُال ٍن ،قَالَ :ذَلكَ حَب ٌ
سلَت
هللا َ
سل َم من َمكةَ أَر َ
علَيه َو َ
قُوتي َوقُوت ُك ،قَالَ :فَلَما َر َج َع النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم مني السال َم،
هللا َ
علَيه َو َ
إلَيه َزو َجهَا فَقَالَت :أقرئ َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سل َم ،فَقَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
َو َ
سلهُ َما يَعد ُل حَجةً َمعَكَ  ،فَأَتَى َزو ُجهَا النبي صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
يَا َرسُو َل َّللا إن ام َرأتي ت ُقرئ ُكَ السال َم َو َرح َمة َّللاَ ،وإنهَا قَالَت أن أ ُحج بهَا
علَى َج َملي فُال ٍن فَقُلتُ لَهَا:
س عندي ،قَالَت :فَحَج بي َ
َمعَكَ  ،فَقُلتُ لَهَا :لَي َ
سل َم :أ َ َما إنك لَو كُنت
هللا َ
علَيه َو َ
يس في َ
ذَلكَ حَب ٌ
سبيل َّللا ،قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
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سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َحجَجت بهَا كَانَ في َ
سبيل َّللا  ،فَقَالَ :فَضَحكَ النب ُّ
ي صَلى ُ
علَى الحَج ،قَالََ :وإنهَا أ َ َمرتَني أَن أَسأَلَكَ َما تَعد ُل حَجةً
ت َ َع ُّج ًبا من حرصهَا َ
َمعَكَ  ،قَالَ :أقرئهَا مني السال َم َو َرح َمةَ َّللاَ ،وأَخبر َها أَنهَا تَعد ُل حَجةً َمعي
عُم َرةٌ في َر َمضَانَ [ قال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه
الذهبي  ،وقال األلباني :حسن صحيح  ،وصححه ابن خزيمة وابن العربي
في شرح الترمذي اهـ ]
أخرج النسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :جهَا ُد الكَبير َوالصغير َوالضعيفَ ،وال َمرأَة ال َح ُّج َوالعُم َرةُ [
حسنه المنذري ،وحسنه األلباني ]
أخرج أحمد والطبراني في األوسط عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى
س لَهُ ج ََزاء إال الجنة  ،قيل َو َما بره
هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل الحَج المبرور لَي َ
قَا َل إط َعام الط َعام َوطيب الكَالم [ صححه الحاكم  ،وحسنه المنذري  ،وقال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
وفي رواية أل َح َمد َوالبَيهَقي :إطعَام الطعَام وإفشاء السالم
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
ع َم ٍل يَو َم النحر أَحَب إلَى َّللا
ي من َ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما عَم َل آدَم ٌّ
عز وجل من إه َراق الدماء؛ إنهَا لَتَأتي َيو َم الق َيا َمة بقُ ُرونهَا َوأَش َعار َها
َان قَب َل أَن يَقَ َع في األَرض فَطيبُوا بهَا
َوأَظالفهَاَ ،وأَن الد َم لَيَقَ ُع منَ َّللا ب َمك ٍ
سا[ قال الترمذي  :حديث حسن ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
نَف ً
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َخرج حاجا ً فماتَ كتب لَه أج ُر الحاج إلَى يَوم
كتب لهُ أجر الغازي [ صححه األلباني في
القيامة ،ومن خرج غازيا ً فماتَ
َ
صحيح الترغيب ]
أخرج ابن حبان والبيهقي عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول
علَيه َوسلم قَا َل  :يَقُول هللا عز َوجل إن عبدا صححت لَهُ
هللا صلى هللا َ
سة أَع َوام ال يفد إلَي
علَيه في ال َمعيشَة تمضي َ
جسمه ووسعت َ
علَيه َخم َ
لمحروم [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما قالَ :خ َ
طب َرسُو ُل
علَيكُ ُم ال َح ُّج فحجوا
َّللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أيها الناس قَد فُرض َ
سكَتَ حَتى قالها ثَالثًا ،ثم قال :ذَ ُروني
فَقَا َل َر ُجلٌ :أفي كُل ع ٍَام يا رسول هللا فَ َ
َما ت َ َركتُكُم ولو قلت :نعم لوجبت ولما استطعتم ،وإن َما أ َهلَكَ َمن كَانَ قَبلَكُم
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علَى أَنبيَائهم إذَا أ َ َمرتُكُم بالشيء فأتوا منه َما
كثرة سُؤَالهم َواختالفهم َ
است َ َ
طعت ُم َوإذَا نَهَيتُكُم عَن شَيءٍ فَاجتَن ُبو ُه
علَى الناس
{وّلِل َ
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال : :لَما نَ َز َل َ
ح ُّج البَيت َمن است َ َ
سكَتَ
طا َ
سبيالً} قَالُوا :يَا َرسُو َل َّللا أ َفي كُل ع ٍَام  ،فَ َ
ع إلَيه َ
سو َل َّللا أفي كُل ع ٍَام  ،قَالَ :الَ ،ولَو قُلتُ  :نَ َعم لَ َو َجبَت فَأَن َز َل
 ،فَقَالُوا :يَا َر ُ
َّللا تعالى {يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا ال تَسأَلُوا عَن أَشيَا َء إن ت ُب َد لَكُم تَسُؤكُم} اآلية
ُ
[ قال الترمذي  :حسن غريب ]
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من أ َ َرا َد الحَج فَليَتَعَجل [ صححه الحاكم  ،ووافقه
الذهبي وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الطبراني في األوسط عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أيما صبى حج ثُم بلَغ ،فعليه حجةٌ أخ َرى،
رى ،وأيما عب ٍد حج ثم عُتق فعليه
وأيما أعرابي حج ثم هاج ََر فعليه حجة أخ َ
حجة أخ َرى [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
شة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن عَائ َ
َّللا فيه عبيدًا منَ النار من يَوم ع ََرفَةَ،
عليه وسلمَ :ما من يَو ٍم أَكث َ َر أَن يُعت َ
ق ُ
َوإنهُ لَ َيدنُو يتجلى ثُم ُي َباهي به ُم ال َمالئكَةَ ،فَ َيقُولَُ :ما أ َ َرا َد َهؤُالء
أخرج البزار والطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم أتاه في مسجد منى رج ٌل منَ األنصار ورج ٌل من ثَقيف
فقاال :يا رسُو َل هللا جئنا نسألكَ فقال :إن شئتما أخبرت ُكما بما جئتما تَسأالني
عنهُ ،وإن شئتما أمسكُ وتسأالني ،فقاال :أخبرنا يا رسول هللا فقَال
عن َمخرجكَ من بيتكَ تؤم البيتَ الحرا َم وما لَكَ
لألنصاري :جئتنَي تسألُني َ
فيه ،وعَن ركعتيكَ بع َد الطواف وما لكَ فيه َما ،وعن طوافك بين الصفا
والمروة وما َ لكَ فيه ،وعن وقُوفك عشية ع ََرفة و َما لكَ فيه ،وعن َرميك
مار وما َ لكَ فيه ،وعن نحرك وما لَكَ فيه ،وعن حَلقك رأسكَ وما لَكَ
الج َ
فيه ،وعن َ
ق لَعن
طوافكَ بالَبيت بعد ذلكَ وما لَكَ فيه فقالَ :والذى بعثكَ بالح َ
هذا جئتُ أسالكَ  ،قال :فإنك إذا َخرجتَ من بيتكَ تؤم البيتَ الحرا َم ال تَض ُع
ناقتك خفا وال ترفعه إال َكتَب هللا لَك به حسنةً ومحا عَنك خ َ
طيئةً ،وأما
َركعتاكَ بع َد الطواف كعتق رقَب ٍة من بَني إسماعيلَ ،وأما َ
طوافكَ بالصفا
سبعينَ رقبةً ،وأما وقُوفكَ عشية عرفَة فإن هللا تعالى يهبطُ
والمروة كعتق َ
َ
َ
غبرا
إلَى سماء الدنيا فيباهى بكُم المالئكة ،يقولُ :عبادي جاؤُوني شعثا ً ً
عميق ير ُجون جنتي فلَو كانَت ذنُو ُبكم كعدَد الرمل ،أو َكقَطر
من كل ف ًج
ٍ
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الم َ
طر ،أو كزبَد البَحر لغفرت ُها ،أفيضُوا عبادي مغفورا ً لكم ولمن شفَعت ُم
مار فلكَ بكل حصا ٍة َرميتها تَكفي ُر كبير ٍة منَ الموبقات،
لَه ،وأما رميكَ الج َ
وأما نحركَ فمذخو ٌر لكَ عن َد ربك ،وأما حالقُك رأسكَ فلكَ بكل شعر ٍة حَلقتها
حسنةٌ وتمحَي عنك بها َخطيئةٌ ،وأما َ
طوافكَ بالبيت بع َد ذلكَ فإنك تطُوف
نب لكَ  ،يأتى َملكٌ حتى يضَع يَديه بين كَتفيك فيقولُ :اعمل فيما يُستقب ُل
والذَ َ
فقد غُفر لكَ كل ما َمضَى [ حسنه األلباني في صحيح الترغيب ]
سول
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ عَن َر ُ
علَيه َوسلم قَا َل إن هللا يباهي بأَهل ع ََرفَات أهل الس َماء فَيَقُول
هللا صلى هللا َ
لَ ُهم انظُ ُروا إلَى عبَادي جاؤوني شعثا غبرا [ قال الحاكم  :صحيح على
شرطهما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
ين العُقَيلي أَنهُ أَتَى النبي
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عَن أَبي َرز ٍ
سو َل َّللا إن أَبي شَي ٌخ كَبي ٌر ال َيستَطي ُع الحَج
َّللا َ
سل َم فَقَالََ :يا َر ُ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ي:
َوال العُم َرةَ َوال الظعنَ قَالَُ « :حج عَن أَبيكَ َواعتَمر»  [ .قال الترمذ ُّ
حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح ]
يث َح َ

باب :مواقيتُ اإلحرام
أخرج البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أَش ُه ُر الحَج:
شَوالٌَ ،وذُو القَعدَةَ ،وعشر من ذي الحَجة
سنة أَن ال ت ُحر َم بالحَج إال
اس قال :منَ ال ُّ
أخرج البخاري تعليقا عن ابن عَب ٍ
في أَش ُهر الحَج
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قالَ :وقتَ َرسُو ُل
هللا صلى هللا عليه وسلم ألَهل ال َمدينَة ذَا ال ُحلَيفَةَ ،وألَهل الشأم ال ُجحفَةَ،
َوألَهل نَج ٍد قَرنَ ال َمنَازلَ ،وألَهل اليَ َمن يَلَملَ َم ،قال :فَ ُهن لَ ُهنَ ،ول َمن أَتَى
علَيهن من َ
غير أَهلهن ،ل َمن كَانَ ُيري ُد الحَج َوال ُعم َرةَ ،فَ َمن كَانَ دُونَ ُهن
َ
فَ ُم َهلُّهُ من أَهلهَ ،و َكذَلكَ حَتى أَه ُل َمكةَ يُهلُّونَ منهَا
وفي رواية للبخاري ومسلمَ :و َمن كَانَ دُونَ ذَلكَ  ،فَمن حَي ُ
شأ َ حَتى أَه ُل
ث أَن َ
َمكةَ من َمكةَ
ق ،ثُم
و في رواية البن ماجه عَن جَاب ٍرَ :و ُم َه ُّل أَهل ال َمشرق من ذَات عر ٍ
أَق َب َل ب َوجهه لألُفُق ،ثُم قَالَ :اللهم أَقبل بقُلُوبهم [ قال البوصيري  :إسناده
ضعيف ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه ]
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أخرج أبو داود والنسائي عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن َرسُو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم َوقتَ ألَهل ال َمدينَة ذَا ال ُحلَيفَةَ ،وألَهل الشام َومص َر ال ُجحفَةَ،
قَ ،وألَهل اليَ َمن يَلَملَ َم [ صححه األلباني في اإلرواء
َوألَهل الع َراق ذَاتَ عر ٍ
]

باب :محظورات اإلحرام
عمر رضي هللا عنهما قال  :سُئ َل َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
َ
س ال ُمحر ُم القَميصَ ،
س ال ُمحر ُم ،قَالَ :ال يَلبَ ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم َما يَلبَ ُ
س َوال َزعفَ َرانٌ،
سَ ،وال الس َراويلََ ،وال ثَو ًبا َمسهُ َور ٌ
َوال الع َما َمةََ ،وال ال ُبرنُ َ
َوال ال ُخفين إال أَن ال يَج َد نَعلَين فَليَق َ
طع ُه َما ،حَتى يَكُونَا أَسفَ َل منَ الكَعبَين
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
َ
صلى هللا عليه وسلمَ :من لَم يَجد َ
ارا فليَلبَس سراويلَ ،و َمن لَم يَجد نعلَين
إز ً
فَليَلبَس ُخفين
سو َل هللا صلى
سم َع َر ُ
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أَنهُ َ
سا َء في إح َرامهن عَن القُف َ
ازين َوالنقَابَ ،و َما َمس
هللا عليه وسلم ينَهَى الن َ
س َوالزعفَ َرا ُن منَ الثيَابَ ،ولتَلبَس بَع َد ذَلكَ َما أَحَبت من أَل َوان الثيَاب،
ال َور ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س َراويلَ ،أو قميص ،أو ُخف [ صححه
من ُمعَصفَر أو َخز ،أو ُحلي ،أو َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
َ
أخرج البخاري ومسلم عن َيعلَى بن أ ُ َمية أَن َر ُجالً أَتَى إلى النبي صلى هللا
سهُ،
عليه وسلم َوه َُو بالجع َرانَة قَد أ َ َهل بعُم َرةَ ،وه َُو ُمصف ٌر لحيَتَهُ َو َرأ َ
علَيه ُجبةٌ ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،أَح َرمتُ بعُم َر ٍةَ ،وأَنَا َك َما ت َ َرى ،فَقَالَ :انزع
َو َ
َ
عَنكَ ال ُجبةَ ،واغسل عَنكَ الصُّف َرةَ
الركبَا ُن
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ ُّ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ُمحر َماتٌ  ،فَإذَا جازوا
َي ُم ُّرونَ بنَا َونَح ُن َم َع َر ُ
َاوزنَا َكشَفنَا [ ضعفه
س َدلَت إحدَانَا جلبَابَهَا من َرأسهَا َ
بنَا َ
علَى َوجههَا فَإذَا ج َ
األلباني في ضعيف أبي داود  ،وحسنه في المشكاة وفي حجاب المرأة
المسلمة]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كُنتُ أ ُ َ
ب النبي
طي ُ
ب
صلى هللا عليه وسلم قَب َل أَن ُيحر َم َو َيو َم النحر قَب َل أَن َيطُ َ
وف بال َبيت بطي ٍ
فيه مسكٌ
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سأَلتُ ابنَ عُ َم َر عَن الر ُجل
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قال اب ُن ال ُمنتَشرَ :
َيت َ َ
ب أَن أُصب َح ُمحر ًما أَن َ
ض ُح طي ًبا ألَن
ب ثُم ُيصب ُح ُمحر ًما ،فَقَالََ :ما أُح ُّ
طي ُ
شةَ فَأَخبَرتُهَا
علَى عَائ َ
َب إلَي من أَن أَفعَ َل ذَلكَ فَ َد َخلتُ َ
ان أَح ُّ
ي بقَط َر ٍ
أَطل َ
بقوله ،فَقَالَت :أَنَا َ
طيبتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم عن َد إح َرامه ،ثُم
َ
سائه ثُم أَصبَ َح ُمحر ًما ينضح طي ًبا
اف في ن َ
ط َ
وفي رواية للبخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لَقَد َرأَيتُ
ث
سول هللا صلى هللا عليه وسلم َبع َد ثَال ٍ
َوبيصَ الطيب في َمفَارق َر ُ
ج َم َع رسول هللا
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كُنا نَخ ُر ُ
سك ال ُم َ
طيب عن َد اإلح َرام
صلى هللا عليه وسلم إلَى َمكةَ فَنُضَم ُد جبَا َهنَا بالم ُّ
علَى َوجههَا ،فَيَ َرا ُه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سا َل َ
فَإذَا عَرقَت إح َدانَا َ
فَال يَنهَانَا [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
اس َوالمس َور بن َمخ َر َمةَ اختَلَفَا
أخرج البخاري ومسلم  :أن ابن عَب ٍ
سهُ وقَا َل المس َو ُر :ال يَغسلُه
اس :يَغس ُل ال ُمحر ُم َرأ َ
باألَب َواء ،فَقَا َل اب ُن عَب ٍ
وب األَنصَاري فَ َوجَدتهُ يَغس ُل بَينَ القَرنَين
سلَني اب ُن عَب ٍ
فَأَر َ
اس إلَى أَبي أَيُّ َ
علَيه ،فَقَالََ :من َهذَا ،قُلتُ  :عَب ُد هللا ب ُن ُحنَي ٍن،
سلمتُ َ
ب ،فَ َ
َوه َُو يَستَت ُر بثَو ٍ
سهُ َوه َُو ُمحر ٌم،
ف كَانَ َرسُو ُل هللا يَغس ُل َرأ َ
سلَني اب ُن عَب ٍ
أَر َ
اس يسأَلُكَ  :كَي َ
طأ َ
ض َع َي َد ُه في الثوب ،فَ َ
فَ َو َ
ب
ان َي ُ
سهُ ،ثُم قَا َل إلَن َ
طأ َ ُه حَتى َبدَا لي َرأ ُ
ص ُّ
س ٍ
سهُ بيَدَيه فَأَقبَ َل به َما َوأَدبَ َر،
عليه :اصبُب فَصَب َ
علَى َرأسه ،ثُم حَركَ َرأ َ
اس :ال
فقَالََ :ه َكذَا َرأَيتُهُ صلى هللا عليه وسلم يَفعَلُ ،فَقَا َل المس َو ُر البن عَب ٍ
أ ُ َماريكَ أَبَدًا
أخرج الترمذي عن َخارجَةَ بن َزيد عَن أَبيه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
س َل [ صححه األلباني ]
ت َجَر َد إلهالله َواغت َ َ
ي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :احتجم النب ُّ
ي
صلى هللا عليه وسلم في َرأسه َوه َُو ُمحر ٌم من وجع  ،ب َماءٍ يُقَا ُل له :لَح ُ
َج َم ٍل
أخرج أبو داود والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
علَى َ
َع َكانَ به من وثي كان به
وسلم احت َ َج َم َوه َُو ُمحر ٌم َ
ظهر القَدَم من َوج ٍ
[صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عُث َمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ب
وسلم :ال يَنك ُح ال ُمحر ُم َوال يُن َك ُح َوال يَخطُ ُ
سا
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :كُنتُ يَو ًما جَال ً
طريق َمكةَ
َم َع رجَا ٍل من أَصحَاب النبي صلى هللا عليه وسلم في َمنز ٍل في َ
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َو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أ َ َما َمنَا َوالقَو ُم ُمحر ُمونَ َوأَنَا َ
غي ُر ُمحر ٍم
ف نَعلي ،فَلَم
عام الحديبية فَأَب َ
ارا َوحش ًّيا َوأَنَا َمشغُو ٌل أَخص ُ
ص ُروا ح َم ً
يُؤذنُوني َوأ َ َحبُّوا لَو أني أَبصَرتُهُ َوالتَفَتُّ فَأَبصَرتُهُ فَقُمتُ إلَى الفَ َرس
الرم َح فَقُلتُ لَ ُهم :نَاولُوني السو َ
فَأَس َرجتُهُ ،ثُم َركبتُ َونَسيتُ السو َ
ط
ط َو ُّ
علَيه ،فَغَضبتُ فَنَ َزلتُ فَأ َ َخذت ُ ُه َما ،ثُم َركبتُ ،
الرمحَ ،قَالُواَ :وهللا ال نُعينُكَ َ
َو ُّ
علَى الح َمار فَعَقَرتُهُ ،ثُم جئتُ به َوقَد َماتَ فَ َوقَعُوا فيه يَأكُلُونَهُ ،ثُم
شدَدتُ َ
فَ َ
شكُّوا في أَكلهم إيا ُه َوهُم ُح ُر ٌم ،فَ ُرحنَا َو َخ َبأتُ ال َع ُ
ض َد َمعي فَأَد َركنَا
إن ُهم َ
سأَلنَاهُ عَن ذَلكَ  ،فَقَالَ :هل َمعَكُم منهُ شَي ٌء،
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َ
اولتُهُ العَ ُ
ضدَ ،فَأ َ َكلَهَا َوه َُو ُمحر ٌم
فَقُلتُ  :نَعَم فَنَ َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أنه صلى هللا عليه وسلم َخ َر َج حَاجًّا فَ َخ َر ُجوا
ف َ
ساح َل البَحر حَتى
طائفَةً من ُهم ،فيهم أَبُو قَتَا َدةَ وقالُ :خذُوا َ
َمعَهُ فَص ََر َ
ساح َل ال َبحر ،فَلَما انص ََرفُوا أَح َر ُموا إال أبا قَتَا َدةَ ،فَ َبينَا هُم
ي فَأ َ َخذُوا َ
نَلتَق َ
علَى ال ُح ُمر فَعَقَ َر منهَا أَتَانًا
يَسي ُرونَ إذ َرأَوا ُح ُم َر َوح ٍش ،فَ َح َم َل أَبُو قَتَا َدةَ َ
وفي رواية  :قال صلى هللا عليه وسلم  :منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو
أشار إليها ،قالوا :ال قال :فكلوا ما بقي من لحمها
أخرج البخاري ومسلم عن الصعب ب ُن جَثا َمةَ رضي هللا عنه أنه أَهدَى إلى
ارا َوحش ًّيا َوه َُو باألَب َواءأَو ب َودانَ فَ َرد ُه
َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ح َم ً
علَيكَ إال أَنا ُح ُر ٌم
علَيه فَلَما َرأَى َما في َوجهه قَالَ :إنا لَم نَ ُردهُ َ
َ
أخرج النسائي عن البَهزي رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
َخ َر َج يُري ُد َمكةَ َوه َُو ُمحر ٌم ،حَتى إذَا كان بالروحَاء إذَا ح َما ُر َوح ٍش عَقي ٌر،
فَذُك َر ذَلكَ ل َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالََ :دعُوهُ فَإنهُ يُوشكُ أَن
ي َ -وه َُو صَاح ُبهُ -إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
َيأت َ
ي صَاح ُبهُ فَجَا َء ال َبهز ُّ
 ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،شَأنَكُم ب َهذَا الح َمار ،فَأ َ َم َر النبي صلى هللا عليه وسلم
الر َويثَة
أَبَا بَك ٍر فَقَس َمهُ بَينَ الرفَاق ،ثُم َمضَى حَتى إذَا كَانَ باألُثَايَة -بَينَ ُّ
َوالعَرج -إذَا َ
ع َم أَن النبي صلى هللا عليه
سه ٌم ،فَ َز َ
ف في ظ ٍل َوفيه َ
ي حَاق ٌ
ظب ٌ
ف عن َدهُ ال يُريبُهُ أ َ َح ٌد منَ الناس حَتى يُجَاو َزهُ [ صححه
وسلم أ َ َم َر َر ُجالً يَق ُ
األلباني ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
َج أَو عُم َر ٍة ،فَاستَقبَلَنَا
َخ َرجنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم في ح ٍ
رج ٌل من ج ََرا ٍد فَ َجعَلنَا نَضربُهُ بأسيَاطنَا وقسينا ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم
 :كُلُوهُ فَإنهُ من صَيد البَحر [ ضعفه األلباني في اإلرواء ]
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أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي بَك ٍر رضي هللا عنه  :أَنهُ َخ َر َج حَاجًّا َم َع
سول هللا صلى هللا عليه وسلم حَجةَ ال َودَاع َو َم َعهُ ام َرأَتُهُ أَس َما ُء بنتُ
َر ُ
عُ َمي ٍس ال َخثعَميةُ ،فَلَما كَانُوا بذي ال ُحلَيفَة َولَدَت أَس َما ُء ُمحَم َد بنَ أَبي بَك ٍر،
فَأَتَى أَبُو بَك ٍر النبي صلى هللا عليه وسلم فَأَخبَ َرهُ ،فَأ َ َم َرهُ أَن يَأ ُم َر َها أَن تَغتَس َل
وف بالبَيت [ صححه
اس إال أَنهَا ال تَطُ ُ
ثُم ت ُهل بالحَج َوتَصنَ َع َما يَصنَ ُع الن ُ
األلباني في صحيح ابن ماجه ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عَب ٍ
علَى الميقات تَغتَسالن
هللا صلى هللا عليه وسلم  :النفساء والحائض إذَا أَتَتَا َ
َوت ُحر َمان َوتَقضيَان ال َمنَاسكَ كُلهَا َ
غي َر الط َواف بالبَيت[ صححه األلباني في
صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود عن أَس َماء بنت أَبي بَك ٍر رضي هللا عنها قالتَ :خ َرجنَا َم َع
سو ُل هللا
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ُحجا ًجا حَتى إذَا كُنا بال َعرج نَ َز َل َر ُ
َر ُ
ست عَائشَةُ إلَى جَنب َرسُول هللا صلى هللا
صلى هللا عليه وسلم َونَ َزلنَا ،و َجلَ َ
عليه وسلم َو َجلَستُ إلَى جَنب أَبيَ ،وكَانَ ز َمالَةُ َرسُول هللا صلى هللا عليه
س أَبُو بَك ٍر يَنتَظ ُر أ َن
وسلم وز َمالَةُ أَبي بَك ٍرَ ،واح َدةً َم َع غُ ٍ
الم ألَبي بَك ٍر ،فَ َجلَ َ
علَيه ،فَ َ
س َمعَهُ بَعي ُرهُ ،فقال له أبو بكر :أَينَ بَعي ُركَ ،
يَطلُ َع َ
طلَ َع عليه َولَي َ
قَالَ :أَضلَلتُهُ ال َبارحَةَ قَا َل أ َ ُبو َبك ٍرَ :بعي ٌر َواح ٌد ت ُضلُّهَُ ،و َ
سو ُل
طف َ
ق َيضر ُبهُ َو َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم يَتَبَس ُم َويَقُولُ :انظُ ُروا إلَى َهذَا ال ُمحرم َما يَصنَ ُع
وما يزيد على ذلك َويَتَبَس ُم [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :اإلحرام والتلبية
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم لما أراد الحَج أَذنَ في الناس فَاجت َ َمعُوا فَلَما أَتَى البَيدَا َء أَح َر َم
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :ما أ َ َهل إال من عند الشج ََرة حينَ قَا َم به َبعي ُر ُه
وفي رواية لمسلم  :كان صلى هللا عليه وسلم إذَا َو َ
ض َع رجلَهُ في الغَرز
واستوت به َراحلَتُهُ قَائ َمةً أ َ َهل من عند مسجد ذي ال ُحلَيفَة
أخرج أبو داود والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا
عليه وسلم صلى ال ُّ
ب َوصَع َد َجبَ َل البَيدَاء ،وأ َ َهل بالحَج
ظه َر بالبَيدَاء ثُم َرك َ
َوال ُعم َرة حينَ صَلى ال ُّ
ظه َر [ ضعفه األلباني في ضعيف النسائي ]
أخرج أبو داود عن ابن ُجبَي ٍر قال :قُلتُ البن عَباس :يَا أَبَا العَباس ،عَجبتُ
َب
الختالف أَصحَاب َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم في إهالله حينَ أَوج َ
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فَقَالَ :إني أل َعلَ ُم الناس بذَلكَ  ،إنهَا إن َما كَانَت من َرسُول هللا صلى هللا عليه
وسلم حَجةً َواح َدةً فَمن هُنَاكَ اختَلَفُواَ ،خ َر َج صلى هللا عليه وسلم حَاجًّا،
فَلَما صَلى في َمسجده بذي ال ُحلَيفَة َركعَتَيه أَو َجبَه في َمجلسه ،فَأ َ َهل بالحَج
حينَ فَ َر َ
ب فَلَما
غ من َركعَتَيه فَ َ
سم َع ذَلكَ منهُ أَق َوا ٌم فَحَفظتهُ عَنهُ ،ثُم َرك َ
اس إن َما كَانُوا
استَقَلت به نَاقَتُهُ أ َ َهلَ ،وأَد َركَ ذَلكَ منهُ أَق َوا ٌمَ ،وذَلكَ أَن الن َ
سمعُوهُ حينَ استَقَلت به نَاقَتُهُ يُهلُّ ،فَقَالُوا :إن َما أ َ َهل حينَ
ساالً ،فَ َ
يَأت ُونَ أَر َ
علَى ش ََرف ال َبيدَاء أ َ َهلَ ،وأَد َركَ ذَلكَ
استَقَلت به نَاقَتُهُ ،ثُم َمضَى فَلَما عَال َ
َب
منهُ أَق َوا ٌم ،فَقَالُوا :إن َما أ َ َهل حينَ عَال َ
علَى ش ََرف البَيدَاءَ ،واي ُم هللا لَقَد أَوج َ
علَى ش ََرف البَيدَاء
في ُمصَالهَُ ،وأ َ َهل حينَ استَقَلت به نَاقَتُهَُ ،وأ َ َهل حينَ عَال َ
اس أ َ َهل في ُمصَال ُه إذَا فَ َر َ
غ من َرك َعتَيه
قَا َل ابن جبير :فَ َمن أ َ َخذَ بقَول ابن َ
عب ٍ
[ ضعفه األلباني :في ضعيف أبي داود ]
أخرج مسلم عن نَافع :أن اب ُن عُ َم َر كان إذَا صَلى الغَدَاة بذي ال ُحلَيفَة أ َ َم َر
ب ،حتى إذا است َ َوت به استَقبَ َل القبلَةَ قَائ ًما ثُم يُلَبي،
ب َراحلَته فَ ُرحلَت ،ثُم َرك َ
ثم إذا بلغ الح ََر َم أمسك حَتى إذَا أتى طُ ًوى بَاتَ به ،فيصلي به الغَدَاةَ ثم
ع َم أَن َرسُو َل هللا فَعَ َل ذَلكَ
يغتسلَ ،و َز َ
سمعتُ َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال َ :
هللا صلى هللا عليه وسلم ُيه ُّل ملب ًياَ :يقُولُ :لَبيكَ اللهم لَبيكَ  ،لَبيكَ ال شَريكَ
علَى َهذه
لَكَ لَبيكَ  ،إن الحَم َد َوالنع َمةَ لَكَ َوال ُملكَ  ،ال شَريكَ لَكَ  ،ال يَزي ُد َ
الكَل َمات
سعدَيكَ َوال َخي ُر
وفي رواية لمسلم َ :وكَانَ اب ُن عُ َم َر يَزي ُد فيهَا :لَبيكَ لَبيكَ َو َ
بيَدَيكَ  ،لَبيكَ َوالرغبَا ُء إلَيكَ َوالعَ َم ُل
وفي رواية ألبي داود  :لَبيكَ لَبيكَ لَبيكَ ثالث مرات [صححه األلباني ]
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كان عمر يهل بإهالل النبي صلى هللا عليه
وسلم يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك وسعديك والخير في يديك ،لبيك
والرغباء إليك والعمل
أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه قال :أهل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر ،قال :والناس يزيدون :ذا المعارج
ونحوه من الكالم ،والنبي صلى هللا عليه وسلم يسمع وال يقول شيئا [
صححه األلباني ]
أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :كَانَ من
تَلبيَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لَبيكَ إلَهَ الحَق [ صححه األلباني
في صحيح الجامع ]
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أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن السائب بن خالد رضي
هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جَا َءني جبري ُل فَقَا َل لي:
يَا ُمحَمدُُ ،مر أَصحَابَكَ أَن يَرفَعُوا أَص َوات َ ُهم بالتلبيَة [ قال الترمذي  :حسن
صحيح،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
اس رضي هللا عنهما قال  :كَانَ ال ُمشركُونَ يَقُولُونَ :
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
لَبيكَ ال شَريكَ لَكَ فَيَقُو ُل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :ويلَكُم ،قَد قَد
فَ َيقُولُونَ  :إال شَريكًا ه َُو لَكَ تَملكُهُ َو َما َملَكَ َ ،يقُولُونَ َهذَا َوهُم َيطُوفُونَ
بالبَيت

باب :أنواع النسك
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
أَف َر َد بالحَج
أخرج مسلم عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما  :أن َرسُول هللا صلى هللا عليه
وسلم أهل بالحَج ُمفردًا
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَ َرنَ
اف لَ ُه َما َ
الحَج َوالعُم َرةَ فَ َ
ط َوافًا َواحدًا
ط َ
سمعتُ النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنهما قال َ :
هللا عليه وسلم يُلَبي بالحَج والعُم َرة جَميعًا ،قال بكر :فَحَدثتُ بذَلكَ ابنَ عُ َم َر،
سا فَحَدثتُهُ ،فَقَالََ :ما ت َ ُعدُّونَا إال صب َيانًا
فَقَالَ :لَبى بالحَج َوح َد ُه ،فَلَقيتُ أَنَ ً
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :لَبيكَ عُم َرةً َو َحجًّا
َ
ي ب ُن َمعبَدٍ:
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي َوائ ٍل قَالَ :قَا َل ال ُّ
صبَ ُّ
يرتي يُقَا ُل لَهُ:
كُنتُ َر ُجالً أَع َرابيًّا نَص َرانيًّا ،فَأَسلَمتُ فَأَتَيتُ َر ُجالً من عَش َ
علَى الجهَادَ ،وإني َوجَدتُ
هُذَي ُم ب ُن ثُر ُملَةَ ،فَقُلتُ لَهُ :يَا َهنَاه إني حَريصٌ َ
ف لي بأَن أجمع بينهما ،فقَالَ :اج َمع ُه َما
الحَج َوال ُعم َرةَ َمكت ُو َبين َ
علَي فَكَي َ
سل َما ُن
ب لَقيَني َ
َواذبَح َما استَي َ
س َر منَ الهَدي ،فَأَهلَلتُ به َما فَلَما أَت َيتُ العُذَي َ
صو َحانَ َ ،وأَنَا أُه ُّل به َما معًا ،فَقَا َل أ َ َح ُدهُ َما لآل َخرَ :ما
ب ُن َربيعَةَ َو َزي ُد ب ُن ُ
علَي َجبَ ٌل حَتى أَتَيتُ عُ َم َر ،فَقُلتُ لَهُ ذلك،
ي َ
َهذَا بأَفقَهَ من بَعيره ،فَ َكأَن َما أُلق َ
فقال :هُديتَ لسُنة نَبيكَ صلى هللا عليه وسلم [ قال الترمذي  :حديث حسن
صحيح غريب ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن نَافع أن ابن عمر قال له أبناؤه حينَ نزول
الحَجاج لقتَال ابن ُّ
الزبَير :ال يَض ُُّركَ أَن ال ت َ ُحج العَا َم فَإنا نَخشَى أَن يَكُونَ
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بَينَ الناس قتَا ٌل يُحَا ُل بَينَكَ َوبَينَ البَيت فقال :إن حي َل بَيني َوبَينَ ُه فَعَلتُ َك َما
ش َبينَهُ َو َبينَ
فَ َع َل َر ُ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،وأَنَا َم َعهُ حينَ حَالَت قُ َري ٌ
البَيت ،أُشه ُدكُم أَني قَد أَوجَبتُ عُم َرةً  ،فَان َ
ق حَتى إذا أَتَى ذَا ال ُحلَيفَة فَلَبى
طلَ َ
ار حَتى إذَا كَانَ ب َ
ظهر البَيدَاء قَا َلَ :ما أَم ُرهُ َما إال َواحدٌ ،إن
بالعُم َرة ،ثُم َ
س َ
حي َل بَيني َوبَينَ ال ُعم َرة حي َل بَيني َوبَينَ الحَج أُشه ُدكُم أَني قَد أَوجَبتُ حَجةً
اف لَ ُه َما َ
ع بقُدَي ٍد َهديًا ،ثُم َ
َم َع عُم َرتي فَان َ
ط َوافًا َواحدًا
ق حَتى ابتَا َ
طلَ َ
ط َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :فَ َ
اف بال َبيت َوبالصفَا َوال َمر َوةَ ،ولَم َيزد
ط َ
علَى ذَلكَ َولَم يَنحَر َولَم يَحلق َولَم يُقَصر َولَم يَتَحلل من شَيءٍ َح ُر َم عليه،
َ
ق َو َرأَى قَد قَضَى َ
اف الحَج َوالعُم َرة
حَتى كَانَ يَو ُم النحر فَنَح ََر َو َحلَ َ
ط َو َ
ب َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
ط َوافه األَولَ ،وقَالََ :كذَلكَ فَ َع َل َر ُ
ي َوعُث َما ُن بعُسفَانَ فَكَانَ
أخرج مسلم عن ابن ال ُم َ
سيب قال  :اجت َ َم َع عَل ٌّ
يَ :ما ت ُري ُد إلَى أَم ٍر فَ َعلَهُ
عُث َما ُن َينهَى عَن ال ُمت َعة أَو ال ُعم َرة ،فَقَا َل له عَل ٌّ
النبي صلى هللا عليه وسلم تَنهَى الناس عَنهُ ،فَقَا َل عُث َمانُ :دَعنَا عنكَ ،
فَقَالَ :إني ال أَستَطي ُع أَن أ َ َدعَكَ فَلَما َرأَى ذَلكَ أ َ َهل به َما جَميعًا
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أ َن عُث َمانَ كان ينَهَى عَن ال ُمتعَة َوأَن يَج َم َع
ي لَبيكَ بحَج ٍة َوعُم َر ٍة َمعًا ،فَقَا َل عُث َمانُ:
بَينَ الحَج َوالعُم َرة ،فَقَا َل عَل ٌّ
سول هللا صلى هللا
ي :لَم أَكُن أل َ َد َ
سنةَ َر ُ
ع ُ
أَتَف َعلُهَما َوأَنَا أَنهَى عَنهَا ،فَقَا َل عَل ٌّ
عليه وسلم أل َ َح ٍد منَ الناس
يق :كَانَ عُث َما ُن يَنهَى عَن ال ُمتعَةَ ،وكَانَ
وفي رواية لمسلم :قَا َل اب ُن شَق ٍ
ي :لَقَد عَلمتَ أَنا ت َ َمتعنَا َم َع
ي يَأ ُم ُر بهَا ،فَقَا َل عُث َما ُن لعَلي ٍ كَل َمةً ،قَا َل عَل ٌّ
عَل ٌّ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قَالَ :أَجَلَ ،ولَكنا كُنا َخائفينَ
اس َيأ ُم ُر بال ُمت َعةَ ،وكَانَ اب ُن
ضرةَ قال  :كَانَ اب ُن عَب ٍ
أخرج مسلم عن أبي نَ َ
َار الحَد ُ
ُّ
يث ،ت َ َمتعنَا َم َع
الزبَير يَنهَى عَنهَا فَذَكَرته لجَابر ،فَقَالََ :
علَى يَدَي د َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَما قَا َم عُ َم ُر قَالَ :إن هللا كَانَ يُح ُّل
ل َرسُوله َما شَا َء ب َما شَا َءَ ،وإن القُرآنَ قَد نَ َز َل َمنَازلَهُ {فَأَت ُّموا الحَج َوالعُم َرةَ
ساء فَلَن أُوتَى ب َر ُج ٍل نَ َك َح ام َرأَةً إلَى
ّلِل} َك َما أ َ َم َركُ ُم هللا َوأَبتُّوا نكَا َح َهذه الن َ
َارة
أ َ َج ٍل إال َرجَمتُهُ بالحج َ
سم َع َر ُجالً من أَهل الشام يَسأ َ ُل
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن سالم أنهَ :
صنَعَهَا
ابنَ عُ َم َر عَن الت َمتُّع ،فَقَا َل اب ُن عُ َم َر :أ َ َرأَيتَ إن كَانَ أَبي ينَهَى عَنهَا َو َ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَم َر أَبي تتب ُع أَم أَم َر َرسُول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،فَقَا َل الر ُجلُ :بَل أَم َر َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ:
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم [ صححه األلباني ]
لَقَد َ
صنَ َعهَا َر ُ
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :ت َ َمت َع َرسُو ُل
ق
سا َ
هللا صلى هللا عليه وسلم في حَجة ال َودَاع بال ُعم َرة إلَى الحَج َوأَهدَى فَ َ
اس
ي من ذي ال ُحلَيفَةَ ،وبَ َدأ َ فَأ َ َهل بالعُم َرة ثُم أ َ َهل بالحَج وت َ َمت َع الن ُ
َمعَهُ الهَد َ
معه فَكَانَ منَهم َمن أَهدَى َومن ُهم َمن لَم يُهد ،فَلَما قَد َم َمكةَ قَا َل للناسَ :من
ي حَجهَُ ،و َمن لَم
كَانَ منكُم أَهدَى فَإنهُ ال يَح ُّل من شَيءٍ َح ُر َم منهُ حَتى يَقض َ
يَكُن منكُم أَهدَى فَليَطُف بالبَيت َوبالصفَا َوال َمر َوة َوليُقَصر َوليَحلل ،ثُم ليُهل
سب َعةً إذَا َر َج َع
بالحَج وليهد ،فَ َمن لَم َيجد َهد ًيا فَل َي ُ
صم ثَالثَةَ أَي ٍام في الحَج َو َ
إلَى أَهله ،وطاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينَ قَد َم َمكةَ فاست َلَ َم
اف من السبع َو َمشَى أَربَعة ،ثم َر َك َع
الركنَ أَو َل شَيءٍ ثُم َخب ثَالثَةَ أَط َو ٍ
ُّ
حينَ قَضَى َ
ف فَأَتَى الصفَا
ط َوافَهُ بالبَيت عن َد ال َمقَام َرك َعتَين ،ثُم َ
سل َم فَانص ََر َ
فَ َ
ف ثُم لَم يَحلل من شَيءٍ َح ُر َم منهُ حَتى
سبعَةَ أَط َوا ٍ
اف بالصفَا َوال َمر َوة َ
ط َ
قَضَى حَجهُ َونَح ََر َهد َيهُ َيو َم النحر َوأَفَاضَ فَ َ
اف بال َبيت ثُم حَل من كُل شَيءٍ
ط َ
َح ُر َم منهَُ ،وفَعَ َل مث َل َما فَعَ َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َمن أَهدَى
ي منَ الناس
سا َ
ف َ
ق الهَد َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كَانُوا يَ َرونَ
أي المشركون العُم َرةَ في أَش ُهر الحَج من أَفجَر الفُ ُجور في األَرض وكانوا
سلَ َخ
صفَ ًراَ ،وكانوا َيقُولُونَ  :إذَا َب َرأ الد َبر َو َ
يسمون ال ُمحَر َم َ
عفَا األَثَر َوان َ
صفَر ،حَلت العُم َرةُ ل َمن اعت َ َمر ،فقَد َم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
َوأَصحَابُهُ صَبيحَةَ َرابعَ ٍة ُمهلينَ بالحَج ،فَأ َ َم َرهُم النبي صلى هللا عليه وسلم
أَن يَجعَلُو َها عُم َرةً ،فَتَعَا َ
ي الحل،
ظ َم ذَلكَ عن َدهُم ،فَقَالُوا :يَا َرسُو َل هللا ،أ َ ُّ
قَالَ :الح ٌّل كُلُّهُ
اس عَن ال ُمت َعة
سأَلتُ ابنَ عَب ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي جَم َرةَ قالَ :
سأَلتُهُ عَن الهَدي فَقَالَ :فيهَا َج ُزو ٌر أَو بَقَ َرةٌ أَو شَاةٌ أَو شركٌ
فَأ َ َم َرني بهَاَ ،و َ
سانًا يُنَاديَ :ح ٌّج
سا كَرهُو َها ،فَنمتُ فَ َرأَيتُ في ال َمنَام َكأَن إن َ
في د ٍَمَ ،و َكأَن نَا ً
اس فَحَدثتُهُ فَقَالَ :هللا أَكبَ ُر ،سُنةُ أَبي
َمب ُرو ٌر َو ُمتعَةٌ ُمتَقَبلَةٌ ،فَأَتَيتُ ابنَ عَب ٍ
القَاسم صلى هللا عليه وسلم
ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :أ َ َهل النب ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم َوال
َج ،فَلَم يَحل النب ُّ
وسلم بعُم َر ٍة َوأ َ َهل أَصحَابُهُ بح ٍ
ي من أَصحَابهَ ،وحَل بَقيت ُ ُهم وكان َ
طلحَةُ ب ُن عُبَيد هللا في َمن
سا َ
َمن َ
ق الهَد َ
َ
ي فلَم يَحل
سا َ
َ
ق الهَد َ
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :أ َ َهل النب ُّ
ي َ
غي َر النبي صلى هللا
عليه وسلم َوأَصحَا ُبهُ بالحَج َولَي َ
س َم َع أ َ َح ٍد من ُهم َهد ٌ
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عليه وسلم َو َ
ي ،فَقَالَ :أَهلَلتُ ب َما أ َ َهل
طلحَةَ ،فقَد َم عَل ٌّ
ي منَ اليَ َمن َمعَهُ َهد ٌ
ي صلى هللا عليه وسلم أَصحَا َبهُ
ي صلى هللا عليه وسلم  ،فَأ َ َم َر النب ُّ
به النب ُّ
ي،
أَن يَجعَلُو َها عُم َرةً َويَطُوفُوا ،ثُم يُقَص ُروا َويَحلُّوا إال َمن َكانَ َمعَهُ الهَد ُ
فَقَالُوا :نَن َ
ق إلَى منًى َوذَ َك ُر أَحَدنَا يَقطُ ُر ،فَبَلَ َغ ذلك النبي صلى هللا عليه
طل ُ
وسلم فَقَالَ :لَو استَقبَلتُ من أَمري َما استَدبَرتُ َما أَهدَيتُ َولَوال أَن َمعي
سكَت ال َمنَاسكَ كُلهَا َ
غي َر أَن لَم تَطُف
ي ألحلَلتُ َوحَاضَت عَائشَةُ فَنَ َ
الهَد َ
سو َل هللاَ ،ين َ
بال َبيت ،فَلَما َ
طلقُونَ بحَج ٍة َوعُم َر ٍة
طافَت بال َبيت قَالَتَ :يا َر ُ
َوأَن َ
َج ،فَأ َ َم َر عَب َد الرح َمن بنَ أَبي بَك ٍر أَن يَخ ُر َج َمعَهَا إلَى التنعيم
طل ُ
ق بح ٍ
فَاعت َ َم َرت بَع َد الحَج
سول هللا
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :خ َرجنَا َم َع َر ُ
سرف
ي الحَج َو ُح ُرم الحَج فَنَ َزلنَا ب َ
صلى هللا عليه وسلم في أَش ُهر الحَج َولَيَال َ
ي وأَحَب أَن َيج َعلَهَا
فَ َخ َر َج إلَى الصحابة فَقَالََ :من لَم َيكُن منكُم َم َعهُ َهد ٌ
ي فَال فَاآلخذُ بهَا َوالتاركُ لَهَا من
عُم َرةً فَليَفعَلَ ،و َمن كَانَ َمعَهُ الهَد ُ
الصحَابة ،فَأَما َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َورجَا ٌل من أَصحَابه ،فَكَانُوا
علَي َرسُو ُل هللا
علَى العُم َرة ،فَ َد َخ َل َ
ي فَلَم يَقد ُروا َ
أَه َل قُو ٍة َوكَانَ َمعَ ُه ُم الهَد ُ
سمعتُ قَولَكَ
صلى هللا عليه وسلم َوأَنَا أَبكي ،فَقَالََ :ما يُبكيك يَا َهنتَاهُ قُلتُ َ :
ألَصحَابكَ فَ ُمنعتُ ال ُعم َرةَ قَالََ :و َما شَأنُك ،قُلتُ  :ال أُصَلي قَالَ :فَال َيض ُرك
علَيهن فَكُوني في حَجك
ب َ
ب هللا َ
علَيك َما َكت َ َ
إن َما أَنت ام َرأَةٌ من بَنَات آ َد َمَ ،كت َ َ
سى هللا أَن يَر ُزقَكيهَا قَالَت :فَ َخ َرجت في حَجتي حَتى قَدمنَا منًى فَ َ
طهَرتُ ،
فَعَ َ
ثُم َخ َرجتُ من منًى فَأَفَضتُ بالبَيت ،ثُم َخ َرجَت َمعَهُ في النفر اآلخر حَتى
ب َونَ َزلنَا َمعَهُ ،فَ َدعَا عَبدَالرح َمن بنَ أَبي بَك ٍر ،فَقَالَ :أخرج
نَ َز َل ال ُمحَص َ
بأُختكَ منَ الح ََرم ،لت ُهل ب ُعم َر ٍة ،ثُم اف ُر َ
غا ثُم ائت َيا َها هُنَا ،فَإني أَنظُ ُركُ َما حَتى
سح ََر ،فَقَالََ :هل فَ َرغت ُم،
تَأتيَا فَ َخ َرجنَا َحتى إذَا فَ َرغنا منَ الط َواف جئتُهُ ب َ
اس ،فَ َمر ُمت َ َوج ًها إلَى
قُلتُ  :نَعَم فَآذَنَ بالرحيل في أَصحَابه فَارت َ َح َل الن ُ
ال َمدينَة
وفي رواية للبخاري ومسلم  :فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح ،ثم
خرج إلى المدينة
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت َ :خ َرجنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه
ف بنحوه ،وفيه :فَلَما قَدمنا َمكةَ
وسلم ال نَذكُ ُر إال الحَج حَتى إذا جئنَا َ
سر َ
ي َم َع
قَالَ :اجعَلُو َها عُم َرةً فَأَحَل الن ُ
ي وكَانَ الهَد ُ
اس إال َمن كَانَ َمعَهُ الهَد ُ
ار ،وفيه :فَلَما
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَبي بَك ٍر َوعُ َم َر َوذَي اليَ َ
س َ
اس بحَج ٍة َوعُم َر ٍة َوأَرج ُع
كَانَت لَيلَةُ الحَص َبة ،قُلتُ َ :يا َر ُ
سو َل هللا ،أ َيرج ُع الن ُ
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علَى َج َمله ،فَإني أل َذكُ ُر َوأَنَا حَديثَةُ السن
بحَج ٍة ،فَأ َ َم َر عَب َد الرح َمن ،فَأَر َدفَني َ
يب َوجهي ُمؤخ َرةَ الرحل حَتى جئنَا التنعي َم فَأَهلَلنا منهَا ب ُعم َر ٍة
س فَت ُص ُ
أَن َع ُ
ج ََزا ًء بعُم َرة الناس
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت َ :خ َرجنَا م َع رسول هللا صلى هللا عليه
َج ،فَقَدمنَا َمكةَ
وسلم في حَجة ال َودَاع فَمنا َمن أ َ َهل ب ُعم َر ٍة َومنا َمن أ َ َهل بح ٍ
فَقَالََ :من أَح َر َم بعُم َر ٍة َولَم يُهد فَليُحللَ ،و َمن أَح َر َم بعُم َر ٍة َوأَهدَى فَال يُحلل،
َج فَل ُيتم حَجهُ فَحضتُ فَلَم أ َ َزل حَائضًا
حَتى ُيحل بنَحر َهديهَ ،و َمن أ َ َهل بح ٍ
حَتى كَانَ يَو ُم ع ََرفَةََ ،ولَم أُهلل إال بعُم َر ٍة فَأ َ َم َرني رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أَن أَنقُضَ َرأسي َوأَمتَش َ
َج َوأَت ُركَ العُم َرةَ ،فَفَعَلتُ ذَلكَ
ط َوأُهل بالح ٍ
حَتى قَضَيتُ حَجي فَبَ َع َ
ث َمعي عَب َد الرح َمن ،فأ َ َم َرني أَن أَعتَم َر َمكَانَ عُم َرتي
منَ التنعيم
سول هللا صلى هللا عليه
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت َ :خ َرجنَا َم َع َر ُ
وسلم ُم َوافينَ لهالل ذي الحَجة ،فَقَالََ :من أَحَب أَن يُهل بعُم َر ٍة فَليُهلَ ،و َمن
أَحَب أَن يُهل بحَجةٍ ،فَليُهل ،فلَوال أَني أَهدَيتُ أل َهلَلتُ بعُم َر ٍة فَمن ُهم َمن أ َ َهل
بعُم َر ٍة َومن ُهم َمن أ َ َهل بحَج ٍة َوكُنتُ فيمن أ َ َهل بعُم َر ٍة ،بنحوه وفيه :فَقَضَى
ص َدقَةٌ َوال صَو ٌم
ي َوال َ
هللا حَجهَا َوعُم َرتَهَا َولَم يَكُن في شَيءٍ من ذَلكَ َهد ٌ
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت َ :خ َرجنَا َم َع رسول هللا صلى هللا عليه
نرى إال أَنهُ ال َح ُّج فَلَما قَدمنَا ت َ َ
طوفنَا بالبَيت فَأ َ َم َر صلى هللا عليه
وسلم ال َ
سا َ
سا َ
سا ُؤهُ
ي َون َ
ي أَن يَحل ،فَحَل َمن لَم يَكُن َ
وسلم َمن لَم يَكُن َ
ق الهَد َ
ق الهَد َ
لَم يَسُقنَ فَأَحلَلنَ  ،فَحضتُ فَلَم أَطُف ،فَلَما كَانَت لَيلَةُ الحَصبَة ،قَلت :يَا َرسُو َل
أو َما كنت طُفت
اس بحج ٍة وعُم َر ٍة َوأَرج ُع أَنَا بحَج ٍة  ،قَالََ :
هللا ،يَرج ُع الن ُ
ي قَدمنَا َمكةَ قُلتُ  :ال ،قَالَ :فَاذ َهبي َم َع أَخيك إلَى التنعيم فَأَهلي ب ُعم َر ٍة،
لَ َيال َ
ستَكم قَالَ :عَق َرى
ثُم َموعدُك مكان َكذَا َو َكذَا قَالَت صَفيةَُ :ما أ ُ َراني إال حَاب َ
س عليك انفري
حَلقَى ،أ َ َو َما كنت طُفت يَو َم النحر ،قَالَت :بَلَى ،قَالَ :ال بَأ َ
قَالَت عَائشَةُ :فَلَقيَني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوه َُو ُمصع ٌد من َمكةَ
َوأَنَا ُمنهَب َ
علَيهَا ،أَو أَنَا ُمصع َدةٌ َوه َُو ُمنهَبطٌ منهَا
طةٌ َ
سول هللا صلى هللا عليه
وفي رواية للبخاري ومسلم قالت َ :خ َرجنَا َم َع َر ُ
وسلم نُلَبي ال نَذكُ ُر َحجًّا َوال عُم َرةً بنحوه
وفي رواية للبخاري ومسلم قَالَت :يَا َرسُو َل هللا اعت َ َمرت َولَم أَعتَمر ،فَقَالَ:
علَى نَاقَ ٍة
يَا عَب َد الرح َمن ،اذ َهب بأُختكَ فَأَعمر َها منَ التنعيم فَأَحقَبَهَا َ
فَاعت َ َم َرت
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :أَن َما أ َ َهلت بعُم َر ٍة فَقَد َمتَ ،ولَم تَطُف بالبَيت
سكَت ال َمنَاسكَ كُلهَاَ ،وقَد أ َ َهلت بالحَج ،فَقَا َل لَهَا صلى هللا
حَتى حَاضَت ،فَنَ َ
سعُك َ
ط َوافُك لحَجك َوعُم َرتك فَأَبَت فَبَعَ َ
ث بهَا َم َع
عليه وسلم يَو َم النحر :يَ َ
عَبد الرح َمن إلَى التنعيم فَاعت َ َم َرت بَع َد الحَج
علَى
سى رضي هللا عنه قال  :قَدمتُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوه َُو ُمني ٌخ بالبَطحَاء ،فَقَالَ :ب َم أَهلَلتَ  ،قُلتُ :
سقتَ الهَدي ،قال :ال قَا َل
بإهالل النبي صلى هللا عليه وسلم  -قَالََ :هل ُ
فَطُف بالبَيت َوبالصفَا َوال َمر َوة ،ثُم حل قال :فَطُفتُ بالبَيت وبين الصفَا
طتني َو َ
ش َ
سلَت َرأسي ،وكُنتُ أُفتي
َوال َمر َوة ،ثُم أَتَيتُ ام َرأَةً من قَومي فَ َم َ
غ َ
ارة أَبي بَك ٍر ،فلما مات
اس فلم أزل أفتي بذلك من يسألني في إ َم َ
بذَلكَ الن َ
وكان عُ َمر وإني لَقَائ ٌم في ال َموسم إذ جَا َءني َر ُج ٌل فَقَالَ :اتئد في فتياك إنكَ
اسَ :من
ال تَدري َما يحدث أَمي ُر ال ُمؤمنينَ في شَأن النُّ ُ
سك فَقُلتُ  :أ َ ُّيهَا الن ُ
علَيكُم ،فَبه فَأت َ ُّموا ،فَلَما
كُنا أَفتَينَاهُ بشَيءٍ فَليَتئد ،فَ َهذَا أَمي ُر ال ُمؤمنينَ قَاد ٌم َ
ير ال ُمؤمنينَ َ ،ما َهذَا الذي بلغني أَحدَثتَ في شَأن النُّسُك،
قَد َم قُلتُ له :يَا أَم َ
{وأَت ُّموا الحَج َوالعُم َرةَ ّلِل} َوإن
فقَالَ :إنا نَأ ُخذ بكتَاب هللا فَإن هللا يقولَ :
نَأ ُخذ بسُنة رسول هللا وقد قال :خذوا فَإن النبي صلى هللا عليه وسلم لَم
ي
َيحل حَتى نَح ََر الهَد َ
وفي رواية لمسلم  :قَا َل له عُ َم ُر :قَد عَلمتُ أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
قَد فَعَلَهُ َوأَصحَابُهَُ ،ولَكن كَرهتُ أَن يَ َ
ظلُّوا ُمعرسينَ بهن في األ َ َراك ،ثُم
يَ ُرو ُحونَ في الحَج تَقطُ ُر ُر ُءوسُ ُهم
أخرج مسلم عَن جَعفَر بن ُمحَم ٍد ،عَن أَبيه محمد بن علي بن الحسين ،قَالَ:
سأ َ َل عَن القَوم حَتى انتَهَى إلَي ،فَقُلتُ  :أَنَا
َد َخلنَا َ
علَى جَابر بن عَبد هللا ،فَ َ
ع زري األَعلَى ،ثُم
سي ٍن ،فَأَه َوى بيَده إلَى َرأسي فَنَ َز َ
ُمحَم ُد ب ُن عَلي بن ُح َ
ع زري األَسفَلَ ،ثُم َو َ
َاب ،فَقَالَ:
نَ َز َ
ض َع كَفهُ بَينَ ثَديَي َوأَنَا يَو َمئ ٍذ غُال ٌم ش ٌّ
سأَلتُهَُ ،وه َُو أَع َمىَ ،و َحض ََر َوقتُ
سل عَما شئتَ  ،فَ َ
َمر َحبًا بكَ  ،يَا ابنَ أَخيَ ،
علَى َمنكبه َر َج َع َ
سا َج ٍة ُملتَحفًا ب َها ،كُل َما َو َ
ط َرفَا َها
ضعَهَا َ
الصالة ،فَقَا َم في ن َ
علَى المشجَب ،فَصَلى بنَا ،فَقُلتُ :
إلَيه من صغَر َهاَ ،وردَا ُؤ ُه إلَى جَنبهَ ،
سل َم ،فَقَالَ :بيَده فَعَقَ َد تسعًا،
هللا َ
علَيه َو َ
أَخبرني عَن حَجة َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم َمك َ
َث تس َع سنينَ لَم يَ ُحج ،ثُم أَذنَ
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَالَ :إن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم حَاجٌّ ،فَقَد َم
هللا َ
علَيه َو َ
في الناس في العَاش َرة ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم،
هللا َ
ال َمدينَةَ بَ َ
علَيه َو َ
ش ٌر كَثي ٌر ،كُلُّ ُهم يَلتَم ُ
س أَن يَأتَم ب َرسُول هللا صَلى ُ
ع َمله ،فَ َخ َرجنَا َم َعهُ ،حَتى أَتَينَا ذَا ال ُحلَيفَة ،فَ َولَدَت أَس َما ُء بنتُ
َو َيع َم َل مث َل َ
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سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
عُ َمي ٍس ُمحَم َد بنَ أَبي بَك ٍر ،فَأَر َ
سلَت إلَى َرسُول هللا صَلى ُ
سو ُل هللا
ب َوأَحرمي  ،فَصَلى َر ُ
كَي َ
ف أَصنَ ُع  ،قَالَ :اغتَسليَ ،واستَثفري بثَو ٍ
ب القَص َوا َء ،حَتى إذَا است َ َوت به
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم في ال َمسجد ،ثُم َرك َ
صَلى ُ
علَى البَيدَاء ،نَ َ
اشَ ،وعَن
نَاقَتُهُ َ
ب َو َم ٍ
ظرتُ إلَى َمد بَصَري بَينَ يَدَيه ،من َراك ٍ
سو ُل هللا
ساره مث َل ذَلكَ َ ،ومن َخلفه مث َل ذَلكَ َ ،و َر ُ
يَمينه مث َل ذَلكَ َ ،وعَن يَ َ
ف تَأويلَهُ،
سل َم بَينَ أَظ ُهرنَاَ ،و َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه يَنز ُل القُرآنَُ ،وه َُو يَعر ُ
صَلى ُ
َو َما عَم َل به من شَيءٍ عَملنَا به ،فَأ َ َهل بالتوحيد  :لَبيكَ الل ُهم ،لَبيكَ  ،لَبيكَ
اس
ال شَريكَ لَكَ لَبيكَ  ،إن الحَم َد َوالنع َمةَ لَكَ َ ،وال ُملكَ ال شَريكَ لَكَ َ ،وأ َ َهل الن ُ
علَيهم شَيئ ًا
سل َم َ
هللا َ
علَيه َو َ
ب َهذَا الذي يُهلُّونَ به ،فَلَم يَ ُرد َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا عَنهُ:
هللا َ
علَيه َو َ
منهَُ ،ولَز َم َر ُ
سل َم تَلبيَتَهُ ،قَا َل جَاب ٌر َرض َ
ي ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
ف العُم َرةَ ،حَتى إذَا أَتَينَا البَيتَ َمعَهُ ،استَلَ َم
لَسنَا نَنوي إال الحَج ،لَسنَا نَعر ُ
علَيه السالم ،فَقَ َرأَ:
الركنَ فَ َر َم َل ثَالثًا َو َمشَى أَر َب ًعا ،ثُم نَفَذَ إلَى َمقَام إب َراهي َم َ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
صلًّى} ف َجعَ َل ال َمقَا َم بَينَهُ َوبَينَ البَيت ،فكَانَ أبي
{واتخذوا من َمقَام إب َراهي َم ُم َ
َ
سل َم  :كَانَ يَق َرأ ُ في
هللا َ
علَيه َو َ
يَقُو ُل َوال أَعلَ ُمهُ ذَك ََرهُ إال عَن النبي صَلى ُ
الركن فَاستَلَ َمهُ،
هللا أ َ َح ٌد َوقُل يَا أَيُّهَا الكَاف ُرونَ  ،ثُم َر َج َع إلَى ُّ
الركعَتَين قُل ه َُو ُ
ثُم َخ َر َج منَ البَاب إلَى الصفَا ،فَلَما َدنَا منَ الصفَا قَ َرأَ{ :إن الصفَا وال َمر َوةَ
علَيه ،حَتى َرأَى
ي َ
من َ
هللا به  ،فَ َب َدأ َ بالصفَا ،فَ َرق َ
ش َعائر هللا}  ،أ َب َدأ ُ ب َما َب َدأ َ ُ
هللا َوح َدهُ ال شَريكَ
البَيتَ فَاستَقبَ َل القبلَةَ ،فَ َوح َد َ
هللا َوكَب َرهَُ ،وقَالَ« :ال إلَهَ إال ُ
هللا َوح َدهُ ،أَنج ََز
لَهُ ،لَهُ ال ُملكُ َولَهُ الحَم ُد َوه َُو َ
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر ،ال إلَهَ إال ُ
اب َوح َدهُ» ثُم َدعَا بَينَ ذَلكَ  ،قَالَ :مث َل َهذَا
َوع َدهَُ ،ونَص ََر َ
عب َدهَُ ،و َه َز َم األَح َز َ
ثَ َ
الث َمراتٍ ،ثُم نَ َز َل إلَى ال َمر َوة ،حَتى إذَا انصَبت قَ َد َماهُ في بَطن ال َوادي
علَى ال َمر َوة َك َما فَ َع َل
س َعى ،حَتى إذَا صَع َدتَا َمشَى ،حَتى أَتَى ال َمر َوةَ ،فَفَ َع َل َ
َ
َ
َ
َ
َ
علَى ال َمر َوة ،فقَالَ :لَو أني استَقبَلتُ
علَى الصفَا ،حَتى إذا كَانَ آخ ُر ط َوافه َ
َ
س
يَ ،و َجعَلتُهَا عُم َرةً ،فَ َمن كَانَ منكُم لَي َ
من أَمري َما استَدبَرتُ لَم أَسُق الهَد َ
ي فَليَحلَ ،وليَجعَلهَا عُم َرةً»  ،فَقَا َم سُ َراقَةُ ب ُن َمالك بن ُجعش ٍُم ،فَقَالَ:
َمعَهُ َهد ٌ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
يَا َرسُو َل هللا ،أَلعَامنَا َهذَا أَم ألَبَ ٍد ،فَشَبكَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
أَصَاب َعهُ َواح َدةً في األُخ َرىَ ،وقَا َلَ « :د َخلَت ال ُعم َرةُ في الحَج َ ،مرتَين ال َبل
سل َم ،فَ َو َج َد
هللا َ
علَيه َو َ
ألَبَد أَبَ ٍد َ ،وقَد َم عَل ٌّ
ي منَ اليَ َمن ببُدن النبي صَلى ُ
ست ثيَابًا صَبيغًاَ ،واكت َ َحلَت ،فَأَنك ََر ذَلكَ
هللا عَنهَا ممن حَلَ ،ولَب َ
فَاط َمةَ َرض َ
ي ُ
ي يَقُولُ ،بالع َراق :فَذَ َهبتُ
َ
علَيهَا ،فَقَالَت :إن أَبي أ َ َم َرني ب َهذَا ،قَالَ :فَكَانَ عَل ٌّ
صنَعَت،
سل َم ُمحَرشًا َ
هللا َ
علَى فَاط َمةَ للذي َ
علَيه َو َ
إلَى َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم في َما ذَك ََرت عَنهُ ،فَأَخ َبرتُهُ أَني
هللا َ
علَيه َو َ
ُمستَفت ًيا ل َر ُ
سول هللا صَلى ُ
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ص َدقَتَ ،ماذَا قُلتَ حينَ فَ َرضتَ الحَج ،قَا َل
أَنكَرتُ ذَلكَ َ
ص َدقَت َ
علَيهَا ،فَقَالََ :
ي فَال تَحلُّ»
قُلتُ  :الل ُهم ،إني أُه ُّل ب َما أ َ َهل به َر ُ
سولُكَ  ،قَالَ :فَإن َمع َ
ي الهَد َ
ي
ي منَ اليَ َمن َوالذي أَتَى به النب ُّ
قَالَ :فَكَانَ َج َماعَةُ الهَدي الذي قَد َم به عَل ٌّ
اس كُلُّ ُهم َوقَص ُروا ،إال النبي صَلى
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم مائ َةً ،قَالَ :فَحَل الن ُ
صَلى ُ
ي ،فَلَما كَانَ يَو ُم الترويَة ت َ َوج ُهوا إلَى
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َو َمن كَانَ َم َعهُ َهد ٌ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُّ
سل َم ،فصَلى بهَا
هللا َ
عليه َو َ
منًى ،فأ َهلوا بالحَجَ ،و َرك َ
ب َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َث قَليال حَتى َ
ال ُّ
ب َوالعشَا َء َوالفَج َر ،ثُم َمك َ
طلَ َعت
ظه َر َوال َعص َر َوال َمغر َ
هللا
سَ ،وأ َ َم َر بقُب ٍة من َ
ب لَهُ بنَم َرةَ ،فَ َ
شعَ ٍر ت ُض َر ُ
س َ
الشم ُ
ار َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف عن َد ال َمشعَر الح ََرامَ ،ك َما كَانَت
َ
علَيه َو َ
ش إال أَنهُ َواق ٌ
سل َم َوال تَشُكُّ قُ َري ٌ
ش تَصنَ ُع في الجَاهلية ،فَأَج َ
سل َم حَتى أَتَى
هللا َ
سو ُل هللا َ
علَيه َو َ
َاز َر ُ
قُ َري ٌ
صل ى ُ
ع ََرفَةَ ،فَ َو َج َد القُبةَ قَد ضُربَت لَهُ بنَم َرةَ ،فَنَ َز َل بهَا ،حَتى إذَا َزا َ
س
غت الشم ُ
أ َ َم َر بالقَص َواء ،فَ ُرحلَت لَهُ ،فَأَتَى َبطنَ ال َوادي ،فَ َخ َ
اس َوقَالَ« :إن
ط َ
ب الن َ
علَيكُمَ ،ك ُحر َمة يَومكُم َهذَا في شَهركُم َهذَا ،في بَلَدكُم
د َما َءكُم َوأَم َوالَكُم ح ََرا ٌم َ
َهذَا ،أَال كُ ُّل شَيءٍ من أَمر الجَاهلية تَحتَ قَ َد َمي َموضُوعٌَ ،ود َما ُء الجَاهلية
ض ُع من د َمائنَا َد ُم ابن َربيعَةَ بن الحَارث ،كَانَ
َموضُوعَةٌَ ،وإن أَو َل د ٍَم أ َ َ
سع ٍد فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌَ ،وربَا الجَاهلية َموضُوعٌَ ،وأَو ُل ربًا
ُمستَرضعًا في بَني َ
أَ َ
هللا في
ض ُع ر َبانَا ر َبا عَباس بن عَبد ال ُمطلب ،فَإنهُ َموضُوعٌ كُلُّهُ ،فَاتقُوا َ
ساء ،فَإنكُم أ َ َخذت ُ ُموهُن بأ َ َمان هللاَ ،واستَحلَلت ُم فُ ُرو َج ُهن بكَل َمة هللاَ ،ولَكُم
الن َ
شكُم أ َ َحدًا تَك َرهُونَهُ ،فَإن فَعَلنَ ذَلكَ فَاضربُوهُن ضَربًا
علَيهن أَن ال يُوطئنَ فُ ُر َ
َ
َ
علَيكُم رزقُ ُهن َوكس َوت ُ ُهن بال َمع ُروفَ ،وقَد ت َ َركتُ فيكُم َما
حَ ،ولَ ُهن َ
غي َر ُمبَر ٍ
اب هللاَ ،وأَنت ُم ت ُسأَلُونَ عَني ،فَ َما أَنت ُم
لَن تَضلُّوا بَع َدهُ إن اعتَصَمت ُم به ،كت َ ُ
قَائلُونَ  »،قَالُوا :نَش َه ُد أَنكَ قَد َبلغتَ َوأَديتَ َونَصَحتَ  ،فَقَالَ :بإص َبعه
السبابَة ،يَرفَعُهَا إلَى الس َماء َويَنكُتُهَا إلَى الناس «الل ُهم ،اشهَد ،الل ُهم،
الث َمراتٍ ،ثُم أَذنَ  ،ثُم أَقَا َم فَصَلى ال ُّ
اشهَد» ث َ َ
ظه َر ،ثُم أَقَا َم فَصَلى العَص َر،
سل َم ،حَتى أَتَى
هللا َ
علَيه َو َ
َولَم يُصَل بَينَ ُه َما شَيئ ًا ،ثُم َرك َ
ب َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف ،فَ َجعَ َل بَطنَ نَاقَته القَص َواء إلَى الص َخ َراتَ ،و َجعَ َل حَب َل ال ُمشَاة بَينَ
ال َموق َ
َيدَيهَ ،واستَق َب َل القبلَةَ ،فَلَم َي َزل َواقفًا حَتى َ
سَ ،وذَ َه َبت الصُّف َرةُ
غ َر َبت الشم ُ
قَليال ،حَتى َ
هللا
اب القُر ُ
َف أ ُ َ
صَ ،وأَرد َ
غ َ
سا َمةَ َخلفَهَُ ،و َدفَ َع َرسُو ُل هللا صَلى ُ
يب َموركَ
سل َم َوقَد َ
َ
شنَ َ
ق للقَص َواء الز َما َم  ،حَتى إن َرأ َ
علَيه َو َ
سهَا لَيُص ُ
َ
َ
َ
َ
اس ،السكينَة السكينَة» كُل َما أتَى حَبال
َرحلهَ ،ويَقُو ُل بيَده اليُمنَى «أيُّهَا الن ُ
منَ الحبَال أَر َخى لَهَا قَليال ،حَتى تَصعَدَ ،حَتى أَتَى ال ُمزدَلفَةَ ،فَصَلى بهَا
سبح َبينَ ُه َما شَيئ ًا ،ثُم اض َ
ط َج َع
ان َواح ٍد َوإقَا َمتَينَ ،ولَم ُي َ
ال َمغر َ
ب َوالعشَا َء بأَذَ ٍ
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سل َم حَتى َ
طلَ َع الفَج ُرَ ،وصَلى الفَج َر ،حينَ تَبَينَ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب القَص َوا َء ،حَتى أَتَى ال َمش َع َر الح ََرا َم،
ان َوإقَا َمةٍ ،ثُم َرك َ
لَهُ الصُّبحُ ،بأَذَ ٍ
فَاستَقبَ َل القبلَةَ ،فَ َدعَاهُ َوكَب َرهُ َو َهللَهُ َو َوح َدهُ ،فَلَم يَ َزل َواقفًا حَتى أَسفَ َر جدًّا،
سنَ
اسَ ،وكَانَ َر ُجال َح َ
َف الفَض َل بنَ عَب ٍ
سَ ،وأَرد َ
فَ َدفَ َع قَب َل أَن تَطلُ َع الشم ُ
سل َم َمرت به
هللا َ
علَيه َو َ
الشعر أَبيَضَ َوسي ًما ،فَلَما َدفَ َع َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
ظُعُ ٌن يَجرينَ  ،فَ َ
ق الفَض ُل يَنظُ ُر إلَيهن ،فَ َو َ
علَيه
هللا َ
طف َ
ض َع َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَى َوجه الفَضل ،فَحَو َل الفَض ُل َوج َههُ إلَى الشق اآل َخر َينظُ ُر،
سل َم َي َد ُه َ
َو َ
علَى َوجه
سل َم يَ َدهُ منَ الشق اآل َخر َ
هللا َ
علَيه َو َ
فَحَو َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف َوج َههُ منَ الشق اآل َخر يَنظُ ُر ،حَتى أَتَى بَطنَ ُمحَس ٍر ،فَحَركَ
الفَضل ،يَصر ُ
ق ال ُوس َ
علَى الجَم َرة الكُب َرى ،حَتى أَتَى
ج َ
طى التي تَخ ُر ُ
سلَكَ الطري َ
قَليال ،ثُم َ
صيَاتٍ ،يُكَب ُر َم َع كُل َحصَا ٍة منهَا،
سبع َح َ
الجَم َرةَ التي عن َد الشج ََرة ،فَ َر َما َها ب َ
ف إلَى ال َمنحَر ،فَنَح ََر
مثل َحصَى ال َخذفَ ،ر َمى من َبطن ال َوادي ،ثُم انص ََر َ
طى عَليًّا ،فَنَح ََر َما َ
ثَالثًا َوستينَ بيَده ،ثُم أَع َ
غبَ َرَ ،وأَش َر َكهُ في َهديه ،ثُم أ َ َم َر
من كُل بَ َدنَ ٍة ببضعَةٍ ،فَ ُجعلَت في قد ٍر ،فَطُب َخت ،فَأَكَال من لَحمهَا َوشَربَا من
سل َم فَأَفَاضَ إلَى البَيت ،فَصَلى
هللا َ
علَيه َو َ
َم َرقهَا ،ثُم َرك َ
ب َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب َمكةَ ال ُّ
علَى َزم َز َم ،فَقَالَ« :انزعُوا،
ظه َر ،فَأَتَى بَني عَبد ال ُمطلب ،يَسقُونَ َ
علَى سقَا َيتكُم لَنَ َزعتُ َم َعكُم»
اس َ
َبني عَبد ال ُمطلب ،فَلَوال أَن َيغل َبكُ ُم الن ُ
ب منهُ
اولُوهُ دَل ًوا فَشَر َ
فَنَ َ
وفي رواية ألبي داود :قال صلى هللا عليه وسلم  :نَحَرتُ َهاهُنَاَ ،ومنًى كُلُّهَا
فَ ،و َوقَفتُ
َمن َح ٌر ،ان َح ُروا في رحَالكُم َ ،و َوقَفتُ َهاهُنَاَ ،وع ََرفَةُ كُلُّهَا َموق ٌ
ف [ صححه األلباني ]
َهاهُنَا َوجَم ٌع كُلُّهَا َموق ٌ

باب :ال َ
واف
ط ُ
َّللا عَنهُ :أَنهُ جَا َء إلَى ال َحجَر األَس َود
أخرج البخاري ومسلم عَن عُ َم َر َرض َ
ي ُ
فَقَبلَهُ ،فَقَالَ :إني أَعلَ ُم أَنكَ َح َج ٌر ،الَ تَض ُُّر َوالَ تَنفَ ُعَ ،ولَوالَ أَني َرأَيتُ النبي
سل َم يُقَبلُكَ َما قَبلت ُكَ
صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
َ
اس رضي هللا عنهما قال  :قد َم َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
ب ،فقَا َل
هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَصحَابُهُ َمكةََ ،وقَد َو َهنَت ُهم ُحمى يَثر َ
علَيكُم َ
غدًا قَو ٌم وقَد َو َهنَت ُه ُم ال ُحمى َولَقُوا منهَا شدةً،
ال ُمشركُونَ  :إنهُ َيق َد ُم َ
ي صلى هللا عليه وسلم أَن يَر ُملُوا ثَالثَةَ
فَ َجلَسُوا مما يَلي الحج َر َوأ َ َم َرهُ ُم النب ُّ
الركنَين ليَ َرى ال ُمشركُونَ َجلَ َدهُم ،فَقَا َل ال ُمشركُونَ :
أَش َواطٍ َويَمشُوا بَينَ ُّ
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َهؤُالء الذينَ َزعَمت ُم أَن ال ُحمى قَد َو َهنَت ُهمَ ،هؤُالء أَجلَ ُد من َكذَا َو َكذَا ولم
َيأ ُم َرهُم أَن َير ُملُوا األَش َوا َ
علَيهم
ط كُلهَا لإلبقَا ُء َ
وفي رواية لمسلم :أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اض َ
طبَ َع واستَلَ َم َوكَب َر
ي َوتَغَيبُوا عن قُ َري ٍش
ثُم َر َم َل ثَالثَةَ أَط َو ٍ
اف ،فكَانُوا إذَا بَلَغُوا ُّ
الركنَ اليَ َمان َ
سنةً
َمشَوا ،ثُم يَطلُ ُعونَ َ
شَ :كأَن ُه ُم الغزال ُن فَكَانَت ُ
علَيهم يَر ُملُونَ  ،فتقُو ُل قُ َري ٌ
أخرج مسلم عن أبي ال ُّ
اس :يَزعُ ُم قَو ُمكَ أَن َرسُو َل هللا
طفَيل :قُلتُ البن عَب ٍ
ص َدقُوا َو َكذَ ُبوا
سنةٌ قَالََ :
صلى هللا عليه وسلم قَد َر َم َل بال َبيت َوأَن ذَلكَ ُ
ص َدقُوا ،قَد َر َم َل صلى هللا عليه وسلم ،
ص َدقُوا َو َما َكذَبُوا ،قَالََ :
قُلتُ َ َ :ما َ
س بسُنةٍ؛ إن قُ َريشًا قَالَت َز َمنَ ال ُحدَيبيَةَ :دعُوا ُمحَمدًا َوأَصحَابَهُ
َو َكذَبُوا لَي َ
علَى أَن يَجيئ ُوا منَ ال َعام ال ُمقبل
حَتى يَ ُموت ُوا َموتَ النغَف ،فَلَما صَالَ ُحو َ
فَيُقي ُموا ب َمكةَ ثَالثَةَ أَي ٍام ،فَقَد َم صلى هللا عليه وسلم َوال ُمشركُونَ من قبَل
سن ٍة قُلتُ َ :يزعُ ُم قَو ُمكَ
سب ُ
قُ َعيق َعانَ  ،فَقَا َل ألَصحَابه :ار ُملُوا بال َبيت ثَالثًا َولَي َ
أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
علَى بَعير،
اف بَينَ الصفَا َوال َمر َوة َ
ط َ
ص َدقُوا
ص َدقُوا و َكذَبُوا ،قَالََ :
ص َدقُوا َو َكذَبُوا قُلتُ َ :ما َ
َوأَن ذَلكَ سُنةٌ قَالََ :
َ
اس ال
اف بَينَ الصفَا َوال َمر َوة َ
ط َ
س بسُنةٍ؛ كَانَ الن ُ
علَى بَعيرَ ،و َكذَبُوا لَي َ
يُدفَعُونَ عَنه صلى هللا عليه وسلم َوال يُض َربُونَ عَنهُ ،فَ َ
ير
اف َ
ط َ
علَى بَع ٍ
ل َيس َم ُعوا كَال َمهُ َول َي َروا َمكَانَهُ َوال تَنَالُهُ أَيديهم
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
َر َم َل الثالثَةَ األَط َواف منَ ال َحجَر إلَى ال َحجَر
اس رضي هللا عنهما  :أَن رسول
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عَب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم لَم يَر ُمل في السبع الذي أَفَاضَ فيه [صححه
األلباني في صحيح ابن ماجه]
سمعتُ عُ َم َر يَقُولُ :في َم الر َمالت
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أَسلَم قالَ :
َوالكَشف عَن ال َمنَاكبَ ،وقَد أَطأ َ هللا اإلسال َم َونَفَى الكُف َر َوأَهلَهُ ،ولكن َم َع
ذَلكَ ال نَ َدعُ شَيئ ًا كُنا نَفعَلُهُ مع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم [ قال األلباني
في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن َيعلَى ب ُن أمية رضي هللا عنه قالَ :
اف
ط َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُمض َ
طبعًا ببُر ٍد أَخض ََر [ قال الترمذي :حسن
صحيح ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :قال له ابن جريج:
ي يَا ابنَ
َرأَيت ُكَ تَصنَ ُع أَربَعًا لَم أ َ َر أ َ َحدًا من أَصحَابكَ يَصنَعُهَا قَالََ :ما ه َ
س الن َعا َل
س منَ األَركَان إال ال َي َمان َيين َو َرأَيت ُكَ تَل َب ُ
ج ،قَالََ :رأَيت ُكَ ال ت َ َم ُّ
ُج َري ٍ
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اس إذَا َرأ َ ُوا
السبتيةَ َو َرأَيت ُكَ تَصبُ ُغ بالصُّف َرةَ ،و َرأَيت ُكَ إذَا كُنتَ ب َمكةَ أ َ َهل الن ُ
سو َل
الهال َل َولَم ت ُهل حَتى يكونَ َيو ُم الترو َية فَقَالَ :أَما األَركَا ُن فَإني لَم أ َ َر َر ُ
س إال اليَ َمانيَينَ ،وأَما النعَا ُل السبتيةُ فَإني َرأَيتُ
هللا صلى هللا عليه وسلم يَ َم ُّ
شعَ ٌر َويَت َ َوضأ ُ
س فيهَا َ
س النعَا َل التي لَي َ
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَلبَ ُ
سو َل هللا صلى هللا
سهَاَ ،وأَما الصُّف َرةُ فَإني َرأَيتُ َر ُ
ب أَن أَلبَ َ
فيهَا فَأَنَا أُح ُّ
ب أَن أَصبُ َغ بهَاَ ،وأَما اإلهال ُل فَإني لَم أ َ َر
عليه وسلم يَصبُ ُغ ب َها فَأَنَا أُح ُّ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم ُيه ُّل حَتى تَن َبع َ
ث به َراحلَتُهُ
َر ُ
ب بن عبد هللا بن عمرو بن العاص
أخرج أبو داود وابن ماجه عن شُعَي ٍ
قَالَ :طُفتُ َم َع عَبد هللا ( يعني :أباه ) فَلَما جئنَا ُدبُ َر الكَعبَة قُلتُ  :أَال تَتَعَوذُ،
الركن َوالبَاب
قَالَ :نَ ُعوذُ باهلل منَ النار ثُم َمضَى حَتى استَلَ َم ال َحج ََر فأَقَا َم بَينَ ُّ
س َ
ط ُه َما بَس ً
فَ َو َ
طا ،ثُم قَالََ :ه َكذَا
ض َع صَد َرهُ َو َوج َههُ َوذ َراعَيه َوكَفيه َه َكذَا َوبَ َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم [ ضعفه األلباني ]
َرأَيتُ َر ُ
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن عُبَيد بن عُ َمير :أَن ابنَ عُ َم َر كَانَ
الركنَين زحَا ًماَ ،ما َرأَيتُ أ َ َحدًا
الركنَين ،فَقُلتُ  :إنكَ ت َُزاح ُم َ
يُ َزاح ُم َ
علَى ُّ
علَى ُّ
من أَصحَاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُ َزاح ُمه ،فَقَالَ :إن أَفعَل فَإني
ارةٌ لل َخ َ
طايَا
َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :إن َمس َح ُه َما كَف َ
سمعته َيقُولَُ :من َ
اف ب َهذَا ال َبيت أُس ُبوعًا فَأَحصَا ُه كَانَ كَعتق َرقَ َب ٍة
َو َ
ط َ
ب
َو َ
سمعتُهُ يَقُولُ :ال يَرفع قَ َد ًما َوال يحط قد ًما إال حَط هللا عَنهُ بها َخطيئ َةً َو َكت َ َ
سنَةً [ قال الترمذي :حسن  ،وصححه األلباني في المشكاة ]
لَهُ بهَا َح َ
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
أخرج الترمذي والدارمي عن ابن عَب ٍ
اف حَو َل البَيت مث ُل الصالة إال أَنكُم تَتَكَل ُمونَ
هللا صلى هللا عليه وسلم :الط َو ُ
فيه فَ َمن تَكَل َم فيه فَال َيتَكَلم إال ب َخي ٍر [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والترمذي عَن عبد هللا بن عبيد بن عُ َمير أَنه سمع أَبَاهُ يَقُول
الركنَين الحجر
البن عمر َرضي هللا عَن ُه َما َما لي ال أ َ َراك تستلم إال هذَين ُّ
سمعت َرسُول هللا صلى
األسود والركن اليَ َماني فَقَا َل ابن عمر إن أفعل فقد َ
علَيه َوسلم يَقُول إن استالمهما يحط ال َخ َ
طايَا قَا َل وسمعته يَقُول من
هللا َ
َ
طاف أسبوعا ُيحصيه َوصلى َرك َعتَين كَانَ كَعدل َرقَ َبة قَا َل وسمعته َيقُول َما
سنَات َوحط عَنهُ عشر سيئات
رفع رجل قدما َوال َوضعهَا إال كتب لَهُ عشر َح َ
َورفع لَهُ عشر د ََرجَات [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قالَ :
ي
ط َ
اف النب ُّ
َن
صلى هللا عليه وسلم في حَجة ال َودَاع َ
ير يَستَل ُم ُّ
علَى بَع ٍ
الركنَ بمحج ٍ
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قَد َم َمكةَ
َوه َُو َيشتَكي ،فَ َ
الركن استَلَمه بمحج ٍَن فَلَما
علَى َراحلَته كُل َما أَتَى َ
اف َ
ط َ
علَى ُّ
فَ َر َ
غ من َ
ط َوافه أَنَا َخ وصَلى َركعَتَين
أخرج أبو داود وابن ماجه عن صَفية بنت شَيبَةَ :لَما طاف َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم عَا َم الفَتح َ
َن في يَده َوأَنَا
اف َ
ط َ
ير يَستَل ُم ُّ
علَى بَع ٍ
الركنَ بمحج ٍ
أَنظُ ُر إلَيه [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قالَ :
سو ُل هللا صلى هللا عليه
اف َر ُ
ط َ
علَى َراحلَته بالبيت يَستَل ُم ال َحج ََر بمحجَنه وبين
وسلم في حَجة ال َودَاع َ
اس َ
غشوهُ
اس َوليُشر َ
ف َوليَسأَلُوهُ ،فَإن الن َ
الصفا والمروة ليَ َراهُ الن ُ
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :قال له رجل :أَيَصلُ ُح لي أَن
اس يَقُولُ:
ف  ،قَالَ :نَعَم  ،قَالَ :فَإن ابنَ عَب ٍ
ي ال َموق َ
أَطُ َ
وف بالبَيت قَب َل أَن آت َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه
ف فَقَالَ :فَقَد حَج َر ُ
ي ال َموق َ
ال تَطُف بال َبيت حَتى تَأت َ
وسلم فَ َ
ف ،فَبقَول َرسُول هللا صلى هللا عليه
ي ال َموق َ
ط َ
اف بالبَيت قَب َل أَن يَأت َ
اس إن كُنتَ صَادقًا
وسلم أ َ َح ُّ
ق أَن تَأ ُخذَ أَو بقَول ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما  :أن رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
سعَى بَينَ الصفَا َوال َمر َوة َولَم يَق َرب الكَعبَةَ
عليه وسلم قَد َم َمكةَ و َ
اف َو َ
ط َ
ط َوافه بهَا حَتى َر َج َع من ع ََرفَةَ
َبع َد َ
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن ُجبَير بن ُمطع ٍم رضي هللا عنه
اف ،ال تَمنَعُوا أ َ َحدًا
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يَا بَني عَبد َمنَ ٍ
َ
ع ٍة شَا َء منَ ليل أو نهَار [ صححه األلباني
سا َ
اف ب َهذَا البَيت َوصَلى أَيةَ َ
ط َ
في اإلرواء ]
سو َل ا هلل صلى هللا عليه وسلم أَفَاضَ َيو َم
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر :أَن َر ُ
النحر ثُم َر َج َع فَصَلى ال ُّ
يض يَو َم
ظه َر بمنًى ،قَا َل نَاف ٌع :وكَانَ اب ُن عُ َم َر يُف ُ
النحر ثُم يَرج ُع فَيُصَلي الظهر بمنًىَ ،ويَذكُ ُر أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
فَعَلَهُ
اس يَنصَرفُونَ
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :كَانَ الن ُ
في كُل َوجهٍ ،فَقَا َل النبي صلى هللا عليه وسلم  :ال َينفر أ َ َح ٌد حَتى َيكُونَ آخ ُر
عَهده بالبَيت
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن صَفيةَ حاضت فذكر
ستُنَا هي ،قالوا :إنها قَد
لرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل أَحَاب َ
ذلك َ
أَفَاضَت قَالَ :فَال إذَن
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وفي رواية للبخاري ومسلم :لَما أ َ َرا َد َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن
علَى َباب خ َبائهَا كَئي َبةً حزينة؛ ألنها حاضت فَقَالَ :عَق َرى
َينف َر رأى صَفية َ
ستُنَا ثم قال :كُنت أَفَضت يَو َم النحر يعني:
أَو حَلقَى لغة قريش -إنك لَحَاب َالطواف ،قَالَت :نَعَم قَالَ :فَانفري إذًا
وفي رواية للبخاريَ :حجَجنَا َم َع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَأَفَضنَا
ي صلى هللا عليه وسلم منهَا َما يُري ُد
يَو َم النحر ،فَحَاضَت صَفيةُ ،فَأ َ َرا َد النب ُّ
ي ،قَالُوا:
سو َل هللا ،إنهَا حَائضٌ قَالَ :حَاب َ
الر ُج ُل من أَهله ،فَقُلتُ َ :يا َر ُ
ستُنَا ه َ
يَا َرسُو َل هللا ،أَفَاضَت يَو َم النحر قَالَ :اخ ُر ُجوا
عبد هللا األوسي قال :أَتَيتُ عُ َم َر
أخرج أبو داود والترمذي عن الحَارث بن َ
يض ،قَالَ :يكون آخ ُر
وف بالبَيت يَو َم النحر ثُم تَح ُ
فَ َ
سأَلتُهُ عَن ال َمرأَة تَطُ ُ
عَهد َها بالبَيت ،قَا َل الحَار ُ
ثَ :كذَلكَ أَفتَاني َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ،
سو َل هللا صلى
سأَلتَ عَنهُ َر ُ
سأَلني عَن شَيءٍ َ
فَقَا َل عُ َم ُر :أَربتَ عَن َيدَيكَ ت َ
ف [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
هللا عليه وسلم لكَي أ ُ َخال َ
ع َ
سا َء
ج قال :أَخبَ َرني َ
طا ٌء :إذ َمنَ َع اب ُن هش ٍَام الن َ
أخرج البخاري عن ابن ُج َري ٍ
ف يَمنَعُ ُهنَ ،وقَد َ
سا ُء النبي صلى هللا
اف ن َ
ط َ
اف َم َع الرجَال قَالَ :كَي َ
الط َو َ
عليه وسلم َم َع الرجَال قُلتُ  :أَبَع َد الحجَاب أَو قَبلُه ،قَالَ :لَقَد أَد َركتُهُ بَع َد
ف ُي َخالطنَ الرجَا َل  ،قَالَ :لَم َيكُن ُي َخالطنَ  ،كَانَت عَائشَةُ
الحجَاب قُلتُ  :كَي َ
وف حَج َزةً منَ الرجَال ال ت ُ َخالطُ ُهم ،فَقَالَت ام َرأَةٌ :ان َ
طلقي نَستَلم يَا أُم
تَطُ ُ
ال ُمؤمنينَ قَالَت :ان َ
ت بالليل فَيَطُفنَ َم َع
طلقي عَنكَ ،وأ َبَت وكن يَخ ُرجنَ ُمنَكرا ٍ
الرجَالَ ،ولَكن ُهن كُن إذَا َد َخلنَ البَيتَ قُمنَ حَتى يَد ُخلنَ َوأُخر َج الرجَالَُ ،وكُنتُ
ير ،قُلناَ :و َما
ي ُمجَاو َرةٌ في جَوف ثَب ٍ
آتي عَائشَةَ أَنَا َوعُبَي ُد ب ُن عُ َمي ٍر َوه َ
ي في قُب ٍة ت ُركي ٍة لَهَا غشَا ٌء َو َما َبينَنَا َو َبينَهَا َ
غي ُر ذَلكَ ،
حجَا ُبهَا ،قَالَ :ه َ
علَيهَا درعًا ُم َوردًا
َو َرأَيتُ َ
اس ،اس َمعُوا
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
َ
اس،
مني َما أَقُو ُل لَكُم َوأَسمعُوني َما تَقُولُونَ َوال تَذ َهبُوا فتَقُولُوا :قَا َل اب ُن عَب ٍ
اس َمن َ
اف بالبَيت فَليَطُف من َو َراء الحجر َوال تَقُولُوا الحَطي ُم،
قَا َل اب ُن عَب ٍ
ط َ
سو َ
سهُ
طهُ أَو نَعلَهُ أَو قَو َ
ف فَ ُيلقي َ
فَإن الر ُج َل في الجَاهلية كَانَ َيحل ُ
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال
اف بالبَيت َوبَينَ الصفَا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن َما ُجع َل الط َو ُ
ي الج َمار إلَقَا َمة ذكر هللا [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
َوال َمر َوة َو َرم ُ
وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود ]
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سمعتُ َرسُو َل
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن السائب رضي هللا عنه قالَ :
{ربنَا آتنَا في
الركنَين َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َيقُو ُل في الطواف َما َبينَ ُّ
اب النار}[ حسنه األلباني]
سنَةً َوقنَا َ
سنَةً َوفي اآلخ َرة َح َ
الدُّنيَا َح َ
عذَ َ
أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن جَابر رضي هللا عنه وقد سُئ َل عَن
الر ُجل يَ َرى البَيتَ فيَرفَ ُع يَدَيه ،فَقَالََ :ما كُنتُ أ َ َرى أن أ َ َحدًا يَف َع ُل َهذَا إال
اليَ ُهو َد قَد َحجَجنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم فَلَم نكُن نفعَلُهُ [ ضعفه
األلباني في ضعيف أبي داود ]

باب :السعي ودخول البيت
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن كَثير بن ُجمهانَ قال:
َرأَيتُ ابنَ عُ َم َر يَمشى في المسعي ،فَقُلتُ لَهُ :أَتَمشى في المسعي قَالَ :لَئن
سعَيتُ لَقَد َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَسعَىَ ،ولَئن َمشَيتُ لَقَد
َ
َرأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَمشي َوأَنَا شَي ٌخ كَبي ٌر [ قال الترمذي:
حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج النسائي وابن ماجه عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم كَانَ إذَا نَ َز َل منَ الصفَا َمشَى حَتى إذَا انصَبت قَ َد َماهُ في بَطن
سعَى حَتى يَخ ُر َج منهُ [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
ال َوادي َ
أخرج النسائي عن صَفية بنت شَيبَة ،عَن ام َرأ َ ٍة قَالَتَ :رأَيتُ َرسُو َل هللا
صلى هللا عليه وسلم َيس َعى في َبطن الوادي َيقُولُ :ال تق َ
شدًّا
طع ال َوادي إال َ
[ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
سعَى
اس رضي هللا عنهما قال  :إن َما َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
ُ
ي ال ُمشركينَ قوتَهُ
النب ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم بَينَ الصفَا َوال َمر َوة ليُر َ
أخرج البخاري ومسلم عن عُر َوة قال :قُلتُ لعَائشَةَ َوأَنَا يَو َمئ ٍذ حَد ُ
يث السن:
ش َعائر هللا فَ َمن حَج ال َبيتَ أَو
أ َ َرأَيت قَو َل هللا َت َ َعالَى {إن الصفَا َوال َمر َوةَ من َ
ف
أرى َ
اعت َ َم َر فَال ُجنَا َح َ
علَى أ َ َح ٍد شَيئ ًا أَن ال يَطو َ
علَيه أَن يَطو َ
ف به َما} َما َ
ف
به َما ،فَقَالَت :كَال؛ لَو كَانَت َك َما تَقُو ُل كَانَت فَال ُجنَا َح َ
علَيه أَن ال يَطو َ
به َما ،إنها إن َما أُنزلَت َهذه اآليَةُ في األَنصَار كَانُوا يُهلُّونَ ل َمنَاةَ َوكَانَت َمنَاةُ
حَذ َو قُدَيدٍَ ،وكَانُوا يَتَحَر ُجونَ أَن يَطُوفُوا بَينَ الصفَا َوال َمر َوة فَلَما جَا َء
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم عَن ذَلكَ  ،فَأَن َز َل هللا {إن
سأَلُوا َر ُ
اإلسال ُم َ
علَيه أَن
شعَائر هللا فَ َمن حَج البَيتَ أَو اعت َ َم َر فَال ُجنَا َح َ
الصفَا َوال َمر َوةَ من َ
ف به َما}
يَطو َ
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أخرج أبو داود والترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن رسول هللا صلى
ورا ثُم َر َج َع كَئي ًبا ،فَقَالَ :إني َد َخلتُ
هللا عليه وسلم َخ َر َج من عند َها َمس ُر ً
اف أَن أَكُونَ
الكَعبَةَ َولَو استَقبَلتُ من أَمري َما استَدبَرتُ َما َد َخلتُهَا إني أ َ َخ ُ
علَى أُمتي [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وضعفه األلباني في
شقَقتُ َ
قَد َ
ضعيف الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن أَبي أَوفَى قال :اعت َ َم َر النبي صلى
هللا عليه وسلم َواعت َ َمرنَا َم َعهُ ،فَلَما َد َخ َل َمكةَ َ
اف فطُفنَا َم َعهُ َوأَتَى الصفَا
ط َ
َوال َمر َوةَ فأَتَينَا َهما َمعَهَُ ،وكُنا نَست ُ ُرهُ من أَهل َمكةَ أَن يَرميَهُ أ َ َحدٌ ،فَقَا َل لَهُ
ب لي :أَكَانَ َد َخ َل الكَعبَةَ ،قَالَ :ال
صَاح ٌ
سو ُل هللا صلى هللا عليه
سا َمة رضي هللا عنه قال َ :د َخ َل َر ُ
أخرج مسلم عن أ ُ َ
ف ال َمقَام
وسلم الكَعبَةَ فَ َ
سب َح في نَ َواحيهَا َولَم يُصَل ،ثُم َخ َر َج فَصَلى َخل َ
َرك َعتَين
أخرج النسائي وابن خزيمة عن أسامة أنه َد َخ َل ه َُو َو َرسُو ُل هللا صلى هللا
علَى ستة أَعم َد ٍة فَ َمضَى
ابَ ،والبَيتُ إذ ذَاكَ َ
َاف البَ َ
عليه وسلم فَأ َ َم َر بالالً فَأَج َ
س فَحَم َد
حَتى إذَا كَانَ بَينَ األُسطُ َوانَتَين اللتَين تَليَان الباب بَ َ
اب الكَعبَة َجلَ َ
سأَلَهُ َواستَغفَ َرهُ ،ثُم قَا َم حَتى أَتَى َما استَقبَ َل من ُدبُر الكَعبَة
هللا َوأَثنَى َ
علَيه َو َ
فَ َو َ
سأَلَهُ َواستَغفَ َر ُه ،ثُم
علَيه َوحَم َد هللا َوأَثنَى َ
ض َع َوج َههُ َو َخد ُه َ
علَيه َو َ
ف إلَى كُل ُرك ٍن من أَركَان الكَعبَة فَاستَقبَلَهُ بالتكبير َوالتهليل َوالتسبيح
انص ََر َ
علَى هللا َوال َمسأَلَة َواالستغفَار ،ثُم َخ َر َج فَصَلى َركعَتَين ُمستَقب َل َوجه
َوالثنَاء َ
ف فَقَالََ :هذه القبلَةُ [ صححه ابن خزيمة  ،وصححه
الكَعبَة ،ثُم انص ََر َ
األلباني ]
سو َل هللا صلى هللا
اس رضي هللا عنهما أن َر ُ
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم لَما قَد َم أَبَى أَن يَد ُخ َل البَيتَ َوفيه اآللهَةُ ،فَأ َ َم َر بهَا فَأُخرجَت
ورةَ إب َراهي َم َوإس َماعي َل وفي أَيديه َما األَزال ُم ،فَقَالَ :قَاتَلَ ُه ُم هللا،
فَأَخ َر ُجوا ُ
ص َ
أ َ َما َوهللا لَقَد عَل ُموا أَن ُه َما لَم يَستَقس َما بهَا قَ ُّ
ط ،فَ َد َخ َل البَيتَ فَكَب َر في نَ َواحيه
َولَم يُصَل فيه
ي صلى هللا عليه وسلم ال َبيتَ فَ َو َج َد فيه
وفي رواية للبخاريَ :د َخ َل النب ُّ
سمعُوا أَن ال َمالئكَةَ ال تَد ُخ ُل
ورةَ إب َراهي َم َو ُ
ُ
ورةَ َمريَ َم ،فَقَالَ :أ َ َما هُم قَد َ
ص َ
ص َ
ورةٌَ ،هذَا إب َراهي ُم ُمصَو ًرا فَ َما بالَهُ يَستَقس ُم
بَيت ًا فيه ُ
ص َ
َ
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر قال :أقبَ َل النب ُّ
علَى القَص َواءَ ،و َمعَهُ بال ٌل َوعُث َمان،
سا َمةَ بن زيد َ
ف أُ َ
عَا َم الفَتح َوه َُو ُمراد ٌ
حَتى أَنَا َخ عن َد ال َبيت ،ثُم قَا َل ل ُعث َمانَ  :ائتنَا بالمفتَاح ،فَ َجا َء ُه بالمفتَاح فَفَت َ َح
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سا َمةُ َوبال ٌل َوعُث َما ُن ثُم أَغلَقُوا
ي صلى هللا عليه وسلم َوأ ُ َ
لَهُ البَ َ
اب ،فَ َد َخ َل النب ُّ
َارا َ
اب فَ َمك َ
س َبقت ُ ُهم
َ
اس ال ُّد ُخو َل فَ َ
علَيه ُم ال َب َ
طويالً ،ثُم َخ َر َج فابتَد ََر الن ُ
َث نَه ً
فَ َوجَدتُ بالالً قَائ ًما من َو َراء البَاب ،فَقُلتُ لَهُ :أَينَ صَلى النبي صلى هللا عليه
علَى ستة
وسلم  ،فَقَالَ :صَلى بَينَ ذَينكَ العَ ُمودَين ال ُمقَد َمينَ ،وكَانَ البَيتُ َ
اب البَيت
أَعم َد ٍة َ
سط َرين صَلى بَينَ ال َع ُمودَين منَ السطر ال ُمقَدم َو َج َع َل بَ َ
ف َ
ظهرهَ ،واستَقبَ َل ب َوجهه الذي يَستَقبلُكَ حينَ تَل ُج البَيتَ بَينَهُ َوبَينَ
َخل َ
الجدَارَ ،ونَسيتُ أَن أَسأَلَهُ كَم صَلىَ ،وعن َد ال َمكَان الذي صَلى فيه َمر َم َرةٌ
حَم َرا ُء
وفي رواية للبخاري ومسلم أنه صلى هللا عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة:
ب إلَى أُمه فَأَبَت أَن ت ُعطيَهُ ،فَقَالََ :وهللا لَت ُعطيَنيه أَو
ائتني بالمفتَاح ،فَذَ َه َ
صلبي ،فَأَع َ
طتهُ إياهُ فَجَا َء به إلَى النبي صلى هللا
ف من ُ
لَيَخ ُرجَن َهذَا السي ُ
عليه وسلم
ي صلى هللا عليه وسلم
وفي رواية للبخاري ومسلم :فَ َ
سأَلته فَقُلتُ صَلى النب ُّ
سارك إذَا َد َخلتَ ،
في الكَعبَة ،قَالَ :نَعَم َركعَتَين بَينَ الساريَتَين اللتَين عن يَ َ
ثُم َخ َر َج فَصَلى في َوجه الكَعبَة َركعَتَين
أخرج أبو داود عن األَسلَميةُ :قُلتُ لعُث َمانَ َ :ما قَا َل لَكَ َرسُو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم حينَ َدعَاكَ  ،قَالَ :قَا َل لي إني نَسيتُ أَن آ ُم َركَ أَن ت ُ َخم َر القَرنَين
ي [ صححه األلباني
فَإنهُ لَي َ
س يَنبَغي أَن يَكُونَ في البَيت شَي ٌء يَشغَ ُل ال ُمصَل َ
في صحيح الجامع]
أخرج أبو دواد والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها:
قلت :يا رسول هللا أدخل البيت ،قال :ادخلي الحجر فإنه من البيت [ صححه
األلباني في اإلرواء على شرط الشيخين ]

باب :الوقوف واإلفاضة
ب
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كَانَت العَ َر ُ
ش َو َما َولَدَت )  ،كَانُوا
تَطُ ُ
س قُ َري ٌ
سَ ( ،وال ُحم ُ
وف بالبَيت ع َُراةً إال ال ُحم َ
سا ُء
س ثيَابًا ،فَيُعطي الرجَا ُل الرجَا َل َوالن َ
يَطُوفُونَ ع َُراةً إال أَن يُعطيَ ُه ُم ال ُحم ُ
اس كُلُّ ُهم يَبلُغُونَ
الن َ
س ال يَخ ُر ُجونَ منَ ال ُمزدَلفَةَ ،وكَانَ الن ُ
سا َءَ ،وكَانَت ال ُحم ُ
س هُم الذي أَن َز َل هللا فيهم {ثُم أَفيضُوا من حَي ُ
ث أَفَاضَ
ع ََرفَاتٍ ،ال ُحم ُ
س يُفيضُونَ منَ
اس يُفيضُونَ من ع ََرفَا ٍ
ت َوكَانَ ال ُحم ُ
اس}  :كَانَ الن ُ
الن ُ
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يض إال منَ الح ََرم ،فَلَما نَ َزلَت {أَفيضُوا من حَي ُ
ث
ال ُمزدَلفَة ،ويَقُولُونَ  :ال نُف ُ
ت
اس} َر َج ُعوا إلَى ع ََرفَا ٍ
أَفَاضَ الن ُ
أخرج أبو داود والنسائي عن نُبَيط قالَ :رأَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
ب [ صححه األلباني في صحيح
وسلم يَو َم ع ََرفَةَ واقفًا َ
علَى َج َم ٍل أَح َم َر يَخطُ ُ
النسائي]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر
الديلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الحج
عرفات ،أيام منى ثالثة فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ،ومن تأخر فال
إثم عليه ومن أدرك عرفة قب ل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج [ قال
الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عُر َوة بن
ُمضَرس قال :أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم بال ُمزدَلفَة حينَ أقام الصالة،
فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إني جئتُ من َجبَل َ
طيئ أَكلَلتُ َراحلَتي َوأَتعَبتُ نَفسي
َج ،قَا َل صلى هللا عليه
َوهللا َما ت َ َركتُ من جَب ٍل إال َوقَفتُ َ
علَيه فَهَل لي من ح ٍ
ف بعَ َرفَةَ قَب َل
ف َمعَنَا حَتى نَدفَ َع َوقَد َوقَ َ
وسلم َ :من شَه َد صَالتَنَا َهذه َو َوقَ َ
َارا ،فَقَد تَم حَجهُ َوقَضَى تَفَثَهُ [ قال الترمذي :حسن صحيح،
ذَلكَ لَيالً أَو نَه ً
وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه دفع مع النبي صلى هللا
عليه وسلم يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا لإلبل ،
فأشار بسوطه إليه وقال :أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس
باإليضاع
سو ُل هللا
ف كَانَ َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد وقد سئل :كَي َ
صلى هللا عليه وسلم يَسي ُر في حَجة ال َودَاع حينَ َدفَ َع  ،فقَالَ :كَانَ يَسي ُر
العَنَقَ ،فَإذَا َو َج َد فَج َوةً نَص
وفي رواية للترمذي والنسائي  :أَفَاضَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَنَا
يب قَاد َمةَ الرحلَ ،وه َُو
َرديفُهُ فَ َجعَ َل يَكبَ ُح َراحلَتَهُ حَتى أَن ذف َرا َها لَتَكَا ُد ت ُص ُ
س في اإليضَاع
اس َ
ار ،فَإن البر لَي َ
علَيكُ ُم السكينَةَ َوال َوقَ َ
َيقُولَُ :يا أ َ ُّيهَا الن ُ
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :ردفتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم من
س َر الذي دُونَ ال ُمزدَلفَة أَنَا َخ فَبَالَ ،ثُم جَا َء
ب األَي َ
ع ََرفَاتٍ ،فَلَما بَلَ َغ الشع َ
علَيه ال َوضُو َء فَت َ َوضأ َ ُوضُو ًءا َخفيفًا ،فقُلتُ  :الصالةَ يَا َرسُو َل هللا،
صبَبتُ َ
فَ َ
ف الفَض ُل
ب حَتى يأَتَي ال ُمزدَلفَةَ فَصَلى ،ثُم َرد َ
فَقَا َل :الصالةُ أ َ َما َمكَ فَ َرك َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
غدَاةَ جَم ٍع
َر ُ
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اس
ب حَتى جئنَا ال ُمزدَلفَةَ فَأَقَا َم ال َمغر َ
وفي رواية لمسلم :فَ َرك َ
ب ،ثُم أَنَا َخ الن ُ
في َمنَازلهم َولَم َي ُحلُّوا حَتى أَقَا َم العشَا َء اآلخ َرةَ ،فَصَلى ثُم َحلُّوا ،قُلتُ :
اس َوان َ
طلَقتُ أَنَا في
ف فَعَلت ُم حينَ أَصبَحت ُم ،قَالََ :ردفَهُ الفَض ُل ب ُن عَب ٍ
فَكَي َ
علَى رجلَي
سُباق قُ َري ٍش َ
أخرج البخاري عن عُ َمر رضي هللا عنه قال  :كان أهل الجاهلية ال يُفيضُونَ
ي
من جَم ٍع حَتى تطلع الشم ُ
س ،وكانوا يقولون :أشرق ثَبي ٌر ،فَ َخالَفَ ُه ُم النب ُّ
س
صلى هللا عليه وسلم  ،فَأَفَاضَ قَب َل طلوع الشم ُ
اس رضي هللا عنهما قال  :قَد َمنَا َرسُو ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم لَيلَةَ جمع أ ُ َ
ت
علَى ُح ُم َرا ٍ
غيل َمةَ بَني عَبد ال ُمطلب َ
فَ َج َع َل يَل َ
س
ط ُخ أَف َخاذَنَاَ ،ويَقُولُ :أُبَيني ال تَر ُموا الجَم َرةَ حَتى تَطلُ َع الشم ُ
سو َدةُ ام َرأَةً
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :كَانَت َ
ضَخ َمةً ثَب َ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن ت ُفيضَ من جَم ٍع
طةً ،فَاستَأذَنَت َر ُ
سو َدةَُ ،وكَانَت عَائشَةُ ال
بلَي ٍل فَأَذنَ لَهَا ،فَلَيتَني كُنتُ استَأذَنته َك َما استَأذَنَتهُ َ
يض إال َم َع اإل َمام
ت ُف ُ
َ
َ
َ
َ
ضعَفَة أهله فيَقفُونَ
سالم :أن ابنَ عُ َم َر كَانَ يُقَد ُم َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
عن َد ال َمشعَر الح ََرام بال ُمزدَلفَة بالليل فَيَذكُ ُرونَ هللا َما بَدَا لَ ُهم ،ثُم يَدفَعُونَ
ف اإل َما ُم َوقَب َل أَن َيدفَع ،فَمن ُهم َمن َيق َد ُم منًى لصَالة الفَجرَ ،ومن ُهم
قَب َل أَن َيق َ
َمن يَق َد ُم بَع َد ذَلكَ فَإذَا قَد ُموا َر َم ُوا الجَم َرةََ ،وكَانَ اب ُن عُ َم َر يَقُولُ :أَر َخصَ
في أُولَئكَ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن عَب ُد الرح َمن بن يَزي َد قال  :قَا َل ابن مسعودَ :ونَح ُن بجَم ٍع
ورةُ البَقَ َرة يَقُو ُل في َهذَا ال َمقَام :لَبيكَ اللهم لَبيكَ
سمعتُ الذي أُنزلَت َ
َ
علَيه سُ َ
عباس رضي هللا عنهما  :أن أسامة كان
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
ٍ
ف النبي صلى هللا عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ،ثم أردف الفضل
َرد َ
من المزدلفة إلى منى ،وكالهما قال :لم يزل النبي صلى هللا عليه وسلم
يلبي حتى رمى جمرة العقبة

باب :الرمي والحلق والتحلل
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر ومسجد منى رماها بسبع
حصيات ويكبر كلما رمى بحصاة ،ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة
رافعًا يديه يدعو ويطيل الوقوف ،ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع
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حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ،ثم ينحرف ذات الشمال فيقف مستقبل
البيت راف ًعا يديه ،ثم يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع
حصيات وال يقف عندها
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد الرح َمن بن يَزي َد قالَ :ر َمى اب ُن َمسعُو ٍد
صيَات ،يُكَب ُر َم َع كُل َحصَا ٍة فجعل
سبع َح َ
جَم َرةَ ال َعقَبَة من بَطن ال َوادي ب َ
سا يَر ُمونَهَا من فَوقهَا،
البيت عن يساره ومنى عن يمينه ،فَقي َل لَهُ :إن أُنَا ً
فَقَالََ :هذَا َوالذي ال إلَهَ َ
ورةُ ال َبقَ َرة
غي ُر ُه َمقَا ُم الذي أُنزلَت َ
علَيه ُ
س َ
اس رضي هللا عنهما قال :قَا َل لي َرسُو ُل هللا
أخرج النسائي عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم َ
علَى َراحلَتهَ :هات القط لي فَلَقَطتُ
غدَاةَ العَقَبَة َوه َُو َ
ت من َحصَى ال َخذف فَلَما َوضَعت ُ ُهن في يَده ،قَالَ :بأَمثَال َهؤُالء،
صيَا ٍ
لَهُ َح َ
َوإياكُم َوالغُلُو في الدين ،فَإن َما هلَكَ َمن كَانَ قَبلَكُ ُم بالغُلُ ُّو في الدين [ صححه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :رأيتُ رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يَرمي يَو َم النحر ُ
ض ًحىَ ،وأَما بَع َد ذَلكَ فَبَع َد َز َوال الشمس
َ
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال َ :رأيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
علَى َراحلَته يَو َم النحر ،وهو يَقُولُُ :خذُوا عني َمنَاس َككُم ال
وسلم يَرمي َ
أَدري لَ َعلي ال أ َ ُح ُّج َبع َد حَجتي َهذه
وفي رواية للنسائي :فإني ال أدري لعلي ال أعيش بعد عامي هذا [ صححه
األلباني في اإلرواء ]
أخرج النسائي والترمذي وابن خزيمة عن قُدَا َمة بن عَبد هللا رضي هللا عنه
س
قال َ :رأَيتُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَرمي الج َمار َ
علَى نَاقَته لَي َ
ب َوال َ
طردٌَ ،وال إلَيكَ إلَيكَ [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
ضَر ٌ
أخرج مسلم عن أُم ال ُحصَين رضي هللا عنها قالتَ :حجَجنَا َم َع رسول هللا
سا َمةَ َوبالالً أ َ َح ُدهُ َما آخذٌ بخ َ
طام
صلى هللا عليه وسلم حَجةَ ال َودَاع فَ َرأَيتُ أ ُ َ
نَاقَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،واآل َخ ُر َراف ٌع ثَوبَهُ يَست ُ ُرهُ منَ الحَر
حَتى َر َمى جَم َرةَ العَقَبَة
كثيرا
وفي رواية للنسائي  :ثم خطب فحم َد هللا وأثنى عليه وذكر قوالَ ً
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أتى منى ،فأتى الجمرة فرماها ،ثم أتى منزله بمنى ونحر ،ثم
قال للحالق :خذ وأشار إلى جانبه األيمن ،فقسم شعره ،ثم األيسر ،ثم جعل
يعطيه الناس
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س َم َ
شعَ َرهُ
َار بيَده إلَى الجَانب األَي َمن ،فَقَ َ
وفي رواية لمسلم :قال للحَالقَ ،وأَش َ
سر ،فَ َحلَقَهُ فَأَع َ
طا ُه أُم
َار إلَى الحَالق إلَى الجَانب األَي َ
َبينَ َمن َيليه ،ثُم أَش َ
سُلَي ٍم
وفي رواية لمسلم :أنه وزع األيمن بين الناس الشعرة والشعرتين ،ودفع
األيسر إلى أبي طلحة
وفي رواية لمسلم :أنه أعطى األيمن ألبي طلحة األنصاري ،ثم أعطاه
األيسر أيضًا ،وقال له :اقسم بين الناس
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :اللهم ارحَم ال ُمحَلقينَ قَالُواَ :وال ُمقَصرينَ يَا َرسُو َل
هللا قَالََ :وال ُمقَصرينَ
وفي رواية لمسلم :قَا َل في الرابعَةَ :وال ُمقَصرينَ
وفي رواية للبخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ بلفظ :اللهم اغفر وقَا َل
َولل ُمقَصرينَ
اس رضي هللا عنهما :قي َل يَا َرسُو َل هللا:
وفي رواية البن ماجه عن ابن عَب ٍ
ل َم َ
ظا َهرتَ لل ُمحَلقينَ ثَالثًا َولل ُمقَصرينَ َواح َدةً ،قَالَ :إن ُهم لَم يَشُكُّوا [ حسنه
األلباني في اإلرواء ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
ف في حَجة ال َودَاع بمنى للناس
 :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َوقَ َ
يَسأَلُونَهُ ،فجاءه َر ُج ٌل فقال :لَم أَشعُر فَ َحلَقتُ قَب َل أَن أَذبَ َح قَالَ :اذبَح َوال
ي قَالَ :ارم َوال ح ََر َج
ح ََرجَ ،فَجَا َءه آ َخ ُر ،فَقَالَ :لَم أَشعُر فَنَحَرتُ قَب َل أَن أَرم َ
فَ َما سُئ َل يَو َمئ ٍذ عَن شَيءٍ قُد َم َوال أُخ َر إال قَالَ :افعَل َوال ح ََر َج
ي ،قَالَ :ارم َوال ح ََر َج
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قالَ :حلَقتُ قَب َل أَن أَرم َ
ي ،قَالَ :ارم َوال َح َر َج َوأَتَاهُ آ َخ ُر
َوأَتَاهُ آ َخ ُر فَقَالَ :إني ذَبَحتُ قَب َل أَن أَرم َ
ي ،قَالَ :ارم َوال ح ََر َج
فقَالَ :إني أَفَضتُ إلَى البَيت قَب َل أَن أَرم َ
اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
هللا عليه وسلم قي َل لَهُ في الذبحَ ،والحَلق َوالرميَ ،والتقديم َوالتأخير ،فَقَالَ:
ال ح ََر َج
سيتُ  ،قَالَ :ال ح ََر َج
وفي رواية للبخاري َ :ر َميتُ بَع َد َما أَم َ
ي ،قَالَ :ال ح ََر َج
وفي رواية للبخاري ُ :زرتُ قَب َل أَن أَرم َ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :إذَا َر َمى
أخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عَب ٍ
يب ،قَالَ :أَما أَنَا فَقَد َرأَيتُ
الجَم َرةَ فَقَد حَل لَهُ كُ ُّل شَيءٍ إال الن َ
سا َء ،قيلََ :والط ُ
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َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَتَضَم ُخ بالمسك أو طيب [ صححه األلباني
في صحيح النسائي ]
أخرج البخاري ومسلم عن حَفصَة رضي هللا عنها :أَن النبي صلى هللا عليه
وسلم أ َ َم َر أَز َوا َجهُ أَن يَحللنَ عَا َم حَجة ال َودَاع ،فَقُلتُ  :ف َما يَمنَعُكَ أَن تَحل،
قَالَ :إني لَبدتُ َرأسي َوقَلدتُ َهديي ،فَال أَح ُّل حَتى أَنح ََر َهديي
اس استَأذَنَ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أَن العَب َ
ي منًى من أَجل سقَا َيته،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يمكث ب َمكةَ لَ َيال َ
فَأَذنَ لَهُ

باب :ال َهدي
اس رضي هللا عنهما قال  :صَلى النبي صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
َ
َ
َ
عليه وسلم ال ُّ
ظه َر بذي ال ُحلَيفَة ،ثُم َدعَا بنَاقته فأشعَ َر َها بحديدة في صَفحَة
ب َراحلَتَهُ فَلَما است َ َوت
سنَامهَا األَي َمنَ ،و َ
َ
سلَتَ الد َم عنها َوقَل َد َها نَعلَين ،ثُم َرك َ
علَى ال َبي َداء أ َ َهل بالحَج
به َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كُنتُ أَفت ُل القَالئ َد
للنبي صلى هللا عليه وسلم فَيُقَل ُد الغَنَ َم َويُقي ُم في أَهله حَالالً
وفي رواية للنسائي  :فَتَلتُ قَالئ َد بُدن َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ثُم
علَيه شَي ٌء كَانَ لَهُ حالًّ
أَشعَ َر َها وقَل َد َها ،ثم بعث بها إلَى البَيت فَ َما َح ُر َم َ
سول هللا صلى
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :كُنا نَت َ َمت ُع َم َع َر ُ
سبعَ ٍة نَشتَركُ فيهَا
هللا عليه وسلم بالعُم َرة فَنَذبَ ُح البَقَ َرةَ عَن َ
وفي رواية :نَحَرنَا َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم عَا َم ال ُحدَيبيَة البَ َدنَةَ عَن
سبعَ ٍة
سبعَ ٍة َوالبَقَ َرةَ عَن َ
َ
أخرج أبو داود عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :نَح ََر عَن آل ُمحَم ٍد في
حَجة ال َودَاع َبقَ َرةً َواح َدةً [ قال األلباني في صحيح أبي داود :إسناده صحيح
على شرط مسلم]
علَى
أخرج البخاري ومسلم عن زيَاد بن ُجبَي ٍر قالَ :رأَيتُ ابنَ عُ َم َر أَتَى َ
َر ُج ٍل قَد أَنَا َخ بَ َدنَتَهُ يَن َح ُر َها ،فقَالَ :ابعَثهَا قيَا ًما ،فهذه سُنةَ ُمحَم ٍد صلى هللا
عليه وسلم
أخرج أبو داود عن عَبد هللا ب ُن قُرطٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن أَع َ
ظ َم األَيام عن َد هللا يَو ُم النحر ثُم يَو ُم القَر ،قَا َل
س
ثَو ٌرَ :وه َُو اليَو ُم الثاني ،قَالََ :وقُر َ
ب له صلى هللا عليه وسلم بَ َدنَاتٌ َخم ٌ
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أَو ستٌّ  ،فَ َ
طفقنَ يَزدَلفنَ إلَيه بأَيتهن يَب َدأُ ،فَلَما َو َجبَت ُجنُوبُهَا فَتَكَل َم بكَل َم ٍة
َخفيفَ ٍة لَم أَفهَمهَا ،فَقُلتُ َ :ما قَا َل ،قَالََ :من شَا َء اقت َ َ
ط َع [ صححه األلباني في
اإلرواء ]
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :كُنا ال نَأكُ ُل من لُ ُحوم
ق ثَالث ،فأرخصَ لَنَا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :كُلُوا
بُدننَا فَو َ
َوت َ َزودُوا
علَى عَهد رسول هللا
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كُنا نَت َ َزو ُد لُ ُحو َم الهدي َ
صلى هللا عليه وسلم إلَى ال َمدينَة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل هللا صلى
ق بَ َدنَةً فَقَالَ :اركَبهَا ،قَالَ :إنهَا بَ َدنَةٌ ،قَالَ:
سو ُ
هللا عليه وسلم َرأَى َر ُجالً يَ ُ
اركَبهَا فقال إنها بدنة ،قال :اركبها َويلَكَ في الثانيَة أَو في الثالث َة
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :اركَبهَا -أي البدنة -بال َمع ُروف إذَا أُلجئتَ إلَيهَا حَتى تَج َد َ
ظه ًرا
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال :أ َ َم َرني النبي صلى هللا
ق بلَحمهَا َو ُجلُود َها َوأَجلتهَا ،وال
عليه وسلم أَن أَقُو َم َ
علَى بُدنه وأَتَصَد َ
ار منهَا ،وقَالَ :نَح ُن نُعطيه من عندنَا
ي الجَز َ
أُعط َ

باب :اإلحصار والفوات والفدية واالشتراط
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الحَجاج بن عَم ٍرو األَنصَاري
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :من كُس َر أَو عَر َج
سأَلتُ ابنَ
فَقَد حَلَ ،و َ
علَيه ال َح ُّج من قَاب ٍل قَا َل عكر َمةُ :سمعته يقول ذلك؛ ف َ
اس َوأ َبَا ه َُري َرةَ عما قال ،فصدقاه ،زاد أبو داود :أو مرض [ قال الترمذي
عَب ٍ
 :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
ض ال
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :ال ُمح َ
ص ُر ب َم َر ٍ
وف بالبَيت وبَينَ الصفَا َوال َمر َوة ،فَإن اضطُر إلَى لُبس شَيءٍ
يَح ُّل حَتى يَطُ َ
صنَ َع ذَلكَ َوافتَدَى
منَ الثيَاب الذي ال بُد منهَا أَو الد َواء َ
اس رضي هللا عنهما قال :أُحص َر َرسُو ُل هللا
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
سا َءهُ حَتى اعت َ َم َر
صلى هللا عليه وسلم فَ َحلَ َ
سهُ َونَح ََر َهديَهُ َوجَا َم َع ن َ
ق َرأ َ
عَا ًما قَابالً
أخرج البخاري ومسلم عن كَعب بن عُج َرةَ رضي هللا عنه  :أن َرسُول هللا
صلى هللا عليه وسلم وقف عليه ورأسه يَتَهَافَتُ قَمالً ،فَقَالَ :أتؤذيكَ َه َوا ُّمكَ ،
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سكَ ففي نَ َزلَت َهذه اآليَةُ {فَ َمن كَانَ منكُم َمريضًا
قُلتُ  :نَعَم ،قَالَ :فَاحلق َرأ َ
صم
أَو به أَذًى من َرأسه} اآلية ،فَقَا َل لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ :
ثَالثَةَ أَي ٍام ،أَو تَصَدق ب َ
ق بَينَ ستةٍ ،أَو انسُك َما تَيَس َر
عز ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر به وهو
بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر ،والقمل يتهافت
على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها ،وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل
هللا الفدية
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :ما كُنتُ أ ُ َرى ال َو َج َع بَلَ َغ بكَ َما أ َ َرى ،أَو َما
صم ثَالثَةَ أَي ٍام
كُنتُ أ ُ َرى الجَه َد بَلَ َغ بكَ َما أ َ َرى ،أتَج ُد شَاةً ،قُلتُ  :ال ،قَالَ :فَ ُ
َاع فنزلت في خاصة وهي لكم
أَو أَطعم ستةَ َم َ
ين نص َ
ساكينَ لكُل مسك ٍ
فص ٍ
عامة
سو ُل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالتَ :د َخ َل َر ُ
ضبَاعةَ بنت ُّ
علَى ُ
الزبَير ،فَقَا َل لَهَا :لعلك أ َ َردت الحَج
صلى هللا عليه وسلم َ
قَالَتَ :وهللا َما أَج ُدني إال َوجعَةً ،فَقَالَ :لَهَا ُحجي َواشتَرطيَ ،وقُولي اللهم
َمحلي حَي ُ
ث َحبَستَني َوكَانَت تَحتَ المقدَاد بن األسود

باب :دخول مكة والخروج منها والتحصيب
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرسُو َل هللا صلى
هللا عليه وسلم َد َخ َل َمكةَ من كداء منَ الثنية ال ُعل َيا التي عند ال َبطحَاء،
سفلَى
َو َخ َر َج منَ الثنية ال ُّ
وفي رواية للبخاري  :إذَا َخ َر َج من َمكةَ يُصَلي في َمسجد الشج ََرةَ ،وإذَا
َر َج َع صَلى بذي ال ُحلَيفَة ببَطن ال َواديَ ،وبَاتَ حَتى يُصب َح
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أن َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم َد َخ َل عَا َم الفَتح من َكدَا َء من أَعلَى َمكةََ ،و َد َخ َل في ال ُعم َرة
من كُدىَ ،وكَانَ عُر َوةُ يَد ُخ ُل من ُه َما جَميعًاَ ،وكَانَ أَكث َ ُر َما يخرج من كُدى،
َوكَانَ أَق َربَ ُه َما إلَى َمنزله
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :كَانَ إذَا أَقبَ َل
بَاتَ بذي طُ ًوى حَتى إذَا أَصبَ َح َد َخلََ ،وإذَا نَفَ َر َمر بذي طُ ًوى َوبَاتَ بهَا
حَتى ُيصبحََ ،وكَانَ َيذكُ ُر أَن النبي صلى هللا عليه وسلم كَانَ َيف َع ُل ذَلكَ
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سكَ عَن
وفي رواية للبخاري ومسلم :كَانَ اب ُن عُ َم َر إذَا َد َخ َل أَدنَى الح ََرم أَم َ
التلب َية حتى َيبيتُ بذي ط ًوى ثُم ُيصَلي َو َيغتَسلَُ ،و ُيحَد ُ
ث أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم كَانَ يَفعَله
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :صَلى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ال ُّ
ب َوالعشَا َء بالبَطحَاء ،ثُم َه َج َع بهَا
ظه َر َوال َعص َر َوال َمغر َ
َهجعَةً ،ثُم َد َخ َل َمكةَ وطاف ،قال نافع َ :وكَانَ اب ُن عُ َم َر يَفعَلُهُ [ قال األلباني
في صحيح أبي داود :صحيح على شرط مسلم ]
س
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال  :لَي َ
يب بشَيءٍ إن َما ه َُو َمنز ٌل نَ َزلَهُ النبي صلى هللا عليه وسلم
التحص ُ
َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :نُ ُزو ُل األَب َ
س
طح لَي َ
بسُنةٍ ،إن َما نَ َزلَهُ النبي صلى هللا عليه وسلم ألَنهُ كَانَ أَس َم َح ل ُخ ُروجه إذَا
َخ َر َج
أخرج مسلم عن أَبي َراف ٍع رضي هللا عنه قال :لَم يَأ ُمرني َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم أَن أَنز َل األَب َ
ط َح حينَ َخ َر َج من منًىَ ،ولَكنني جئتُ فَض ََربتُ
فيه قُبتَهُ ،فَجَا َء فَنَ َز َل
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زي ٍد رضي هللا عنه  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم قَا َل منَ الغَد َيو َم النحرَ ،وه َُو بمنًى :نَح ُن نَازلُونَ َ
غدًا ب َخيف
بَني كنَانَةَ ،حَي ُ
بَ ،وذَلكَ أَن قُ َريشًا
س ُموا َ
ث تَقَا َ
علَى الكُفر يَعني بذَلكَ  :ال ُمحَص َ
علَى بَني َهاش ٍم َوبَني عَبد ال ُمطلب ،أَو بَني عبد ال ُمطلب أَن
َوكنَانَةَ تَحَالَفَت َ
ال يُنَاك ُحوهُم َوال يُبَايعُوهُم حَتى يُسل ُموا إلَيه ُم النبي صلى هللا عليه وسلم

باب :النيابة في الحج وحج الصبى
اس رضي هللا عنهما قال :كَانَ الفَض ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
يف النبي صلى هللا عليه وسلم فَجَا َءتهُ ام َرأَةٌ من َخث َع َم
ب ُن عَب ٍ
اس َرد َ
تَستَفتيه ،فَ َجعَ َل الفَض ُل يَنظُ ُر إلَيهَا َوتَنظُ ُر إلَيه ،فَ َجعَ َل َرسُو ُل هللا صلى هللا
ف َوجهَ الفَضل إلَى الشق اآل َخر ،قَالَت :يَا َرسُو َل هللا ،إن
عليه وسلم يَصر ُ
َ
َ
َ
يرا ال يَستَطي ُع أن يَثبُتَ
فَريضَةَ هللا َ
علَى عبَاده في الحَج أد َركَت أبي شَي ًخا كَب ً
علَى الراحلَة ،أَفَأ َ ُح ُّج عَنهُ قَالَ :نَعَم َوذَلكَ في حَجة ال َودَاع
َ
ين ال ُعقَيلي أَنهُ أَتَى
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عَن أَبي َرز ٍ
سل َم فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا إن أَبي شَي ٌخ كَبي ٌر ال يَستَطي ُع
َّللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
ي:
الحَج َوال العُم َرةَ َوال الظعنَ قَالَُ :حج عَن أَبيكَ َواعتَمر [ قَا َل الترمذ ُّ
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حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح  ،وقال األلباني في صحيح أبي داود  :إسناده صحيح،
يث َح َ
وقد صححه اإلمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم،
ووافقه الذهبي اهـ ]
أخرج البخاري عن السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال :حج بي مع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أَتَى َر ُج ٌل النبي
صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ :إن أُختي نَذَ َرت أَن ت َ ُحجَ ،وإنهَا َماتَت ،فَقَالَ:
ق
لَو كَانَ َ
علَيهَا دَي ٌن كُنتَ قَاضيَهُ  ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ :فَاقض هللا فَ ُه َو أ َ َح ُّ
بالقَضَاء
أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أَن النبي صلى
سم َع َر ُجالً يَقُولُ :لَبيكَ عَن شُب ُر َمةَ ،قَالَ :و َمن شُب ُر َمةُ قَالَ:
هللا عليه وسلم َ
أَ ٌ
يب لي ،فقَالََ :حجَجتَ عَن نَفسكَ قَالَ :ال ،قَالَ :ف ُحج عَن نَفسكَ ،
خ لي أَو قَر ٌ
ثُم ُحج عَن شُب ُر َمةَ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
ي َركبًا بالروحَاء ،فَقَالََ :من القَو ُم ،قَالُوا :ال ُمسل ُمونَ فَقَالُواَ :من
وسلم لَق َ
أَنتَ  ،فقَالََ :رسُو ُل هللا فَ َرفَعَت إلَيه ام َرأَةٌ صَبيًّا ،فَقَالَت :أَل َهذَا َح ٌّج ،قَالَ :نَعَم
َولَك أَج ٌر

باب :حجه صلى هللا عليه وسلم واعتماره
َّللا عَن ُه ،كَانَ يُكَب ُر في قُبته بمنًى
أخرج البخاري (تعليقا ) عن عُ َمر َرض َ
ي ُ
يرا
فَيَس َمعُهُ أَه ُل ال َمسجد ،فَيُكَب ُرونَ َويُكَب ُر أَه ُل األَس َواق حَتى تَرتَج منًى تَكب ً
علَى ف َراشه َوفي
ف الصلَ َوات َو َ
َوكَانَ اب ُن عُ َم َر يُكَب ُر بمنًى تلكَ األَيا َمَ ،و َخل َ
فُس َ
طاطه َو َمجلسهَ ،و َممشَاهُ تلكَ األ َيا َم جَميعًا َوكَانَت َمي ُمونَةُ :تُكَب ُر يَو َم
ي
النحر َوكُن الن َ
سا ُء ُيكَبرنَ َخل َ
ف أ َ َبانَ بن عُث َمانَ َ ،وعُ َم َر بن عَبد ال َعزيز لَ َيال َ
التشريق َم َع الرجَال في ال َمسجد
أخرج البخاري (تعليقا) عن ابن عمر وأبي هريرة رضي هللا عنهما :كانا
اس بتَكبيره َما
يَخ ُرجَان إلَى ال ُّ
سوق في أَيام العَشر يُكَب َران َويُكَب ُر الن ُ
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه حج
على رحل وكانت زاملته
أخرج النسائي عن عَبد الرح َمن بن ُمعَا ٍذ رضي هللا عنه قالَ :خ َ
طبَنَا َرسُو ُل
عنَا حَتى كُنا نَس َم ُع َما
هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن بمنًى ،فَفتحَت أَس َما َ

524

يَقُولَُ ،ونَح ُن في َمنَازلنَا و َ
ار فوضع
طف َ
ق يُعَل ُم ُهم َمنَاس َك ُهم ،حَتى بَلَ َغ الج َم َ
إصبعيه السبابتين ثم ،قَالَ :ب َحصَى ال َخذف ثم أ َ َم َر ال ُمهَاجرينَ فنزلُوا في
َار أَن يَنزلُوا من وراء ال َمسجد ،ثم نزل الناس
ُمقَدم ال َمسجدَ ،وأ َ َم َر األَنص َ
بعد [ صححه األلباني ]
َار إلَى َمي َمنَة القبلَة
وفي رواية ألبي داود :ليَنزل ال ُمهَاج ُرونَ َها هُنَا َوأَش َ
اس حَولَ ُهم [
َار إلَى َمي َ
س َرة القبلَة ،ثُم قال :ليَنزل الن ُ
َواألَنصَا ُر َها هُنَاَ ،وأَش َ
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن الهر َماس بن زيَا ٍد البَاهلي رضي هللا عنه قالَ :رأَيتُ
علَى نَاقَته العَضبَاء يَو َم األَضحَى
اس َ
النبي صلى هللا عليه وسلم يَخطُ ُ
ب الن َ
بمنًى [ حسنه األلباني ]
أخرج أبو داود عن َرافع بن عَمر ال ُمزني رضي هللا عنه قالَ :رأَيتُ َرسُو َل
اس بمنًى حينَ ارتَفَ َع ال ُّ
علَى َبغلَ ٍة
ضحَى َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َيخطُ ُ
ب الن َ
س بَينَ قَاع ٍد وقَائ ٍم [ صححه األلباني ]
ي يُعَب ُر عَنهَُ ،والنا ُ
شَهبَا َءَ ،وعَل ٌّ
أخرج الترمذي عن جَابر رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
حَج ث َ َ
َج؛ حَجتَين قَب َل أَن يُهَاج َرَ ،وحَجةً بَع َد َما َهاج ََر َمعَهَا عُم َرةٌ،
الث حج ٍ
ي منَ اليَ َمن ببَقيتهَا فيهَا َج َم ٌل ألَبي جَه ٍل
سا َ
فَ َ
ق ثَالثَةً َوستينَ بَ َدنَةًَ ،وجَا َء عَل ٌّ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم من
في أَنفه ُب َرةٌ من فض ٍة فَنَح ََر َها ،فأ َ َم َر َر ُ
ب من َم َرقتهَا [ صححه األلباني ]
كُل بَ َدنَ ٍة ببَضعَ ٍة فَطُب َخت َوشَر َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صلى هللا
عليه وسلم اعت َ َم َر أَربَ َع عُ َم ٍر كُلُّ ُها في ذي القَعدَة ،إال التي َم َع حَجته ،
عُم َرةً ال ُحدَيبيَة أَو َز َمنَ ال ُحدَيبيَة في ذي القَعدَةَ ،وعُم َرةً منَ العَام ال ُمقبل
س َم َ
في ذي القَعدَةَ ،وعُم َرةً من جع َرانَةَ حَي ُ
غنَائ َم ُحنَي ٍن في ذي القَعدَة،
ث قَ َ
َوعُم َرةً في حَجته
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كُنتُ أَنَا َواب ُن عُ َم َر ُمستَندَين إلَى
ُحج َرة عَائشَةََ ،وإنا لَنَس َم ُع صوتها بالس َواك تَست َنُّ  ،فَقُلتُ  :يَا أَبَا عَبد الرح َمن
ب  ،قَالَ :نَعَم ،فَقُلتُ لعَائشَةَ :أَي
ي صلى هللا عليه وسلم في َر َج ٍ
اعت َ َم َر النب ُّ
أُمتَا ُه أَال تَس َمعينَ َما َيقُو ُل أ َ ُبو عَبد الرح َمن  ،قَالَتَ :و َما َيقُولُ ،قُلتُ َ :يقُو ُل
ب ،فَقَالَت :يَغفر هللا ألَبي عَبد
ي صلى هللا عليه وسلم في َر َج ٍ
اعت َ َم َر النب ُّ
بَ ،و َما اعت َ َم َر من عُم َر ٍة إال َوإنا َمعَهُ،
الرح َمن ،لَعَمري َما اعت َ َم َر في َر َج ٍ
سكَتَ
َواب ُن عُ َم َر يَس َم ُعَ ،ما قَا َل الَ ،وال نَعَمَ ،
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت:
سو َل هللا ،أَال نَبني لَكَ بمنًى بنَا ًء ُيظلُّكَ منَ الشمس  ،فَقَالَ :ال إن َما
قُلتُ َ :يا َر ُ
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ه َُو ُمنَا ُ
ق إلَيه [ قال الترمذي :حسن صحيح،وضعفه األلباني في
سبَ َ
خ ل َمن َ
ضعيف أبي داود ]
سمعتُ َرسُو َل هللا
أخرج أبو داود عن أبي َواق ٍد الليثي رضي هللا عنه قالَ :
ور ال ُحصر
صلى هللا عليه وسلم يَقُو ُل ألَز َواجه في حَجة ال َودَاعَ :هذه ثُم ظُ ُه َ
[ صححه األلباني]
وفي رواية للبزار وأحمد وأبي يعلى عَن أَبي ه َُري َرةَ :فَكُان كُلُّهن يَح ُججنَ
سو َدةََ ،وكَانَتَا تَقُوالن َوهللا ال تُحَركُنَا دَابةٌ َبع َد قول رسول هللا
ب َو َ
إال َزينَ َ
صلى هللا عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر [ قال الهيثمي  :حديث صحيح
وقال األلباني في صحيح الترغيب  :حسن صحيح ]
سل َمة َرضي هللا عَنهَا قَالَت قَا َل
أخرج الطبراني في الكبير وأبو يعلى عَن أم َ
ي َهذه الحجة ثم
لنا َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم في حجة ال َودَاع ه َ
ال ُجلُوس على ظُ ُهور الحصر في الب ُيوت [ صححه األلباني في الترغيب]
أخرج البخاري عن عُ َمر رضي هللا عنه :أنه أذن ألَز َواج النبي صلى هللا
عليه وسلم في آخر حَج ٍة حَجهَا ،يعني في الحج وبَعَ َ
ث َمعَ ُهن عَب َد الرح َمن
ف ،وعُث َمانَ بنَ عَفانَ
بنَ عَو ٍ
علَى َرح ٍل َولَم يَكُن
س َ
أخرج البخاري عن ث ُ َما َمة رضي هللا عنه قال :حَج أَنَ ٌ
شَحي ًحاَ ،وحَد َ
علَى َرح ٍل َوكَانَت َزاملَتَهُ
ث أَن النبي صلى هللا عليه وسلم حَج َ

باب :فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها
وزمزم
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إن أول بيت وضع للناس مباركًا يصلى فيه الكعبة قُلتُ :
صى قُلتُ  :كَم كان بَينَ ُه َما  ،قَالَ :أَربَعُونَ عَا ًما
ي  ،قَالَ :ال َمسج ُد األَق َ
ثُم أ َ ٌّ
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
أخرج النسائي والترمذي عن ابن عَب ٍ
َ
َ
ش ُّد بَيَاضًا
هللا صلى هللا عليه وسلم :نَ َز َل ال َح َج ُر األس َو ُد منَ الجَنةَ ،وه َُو أ َ
سودَتهُ َخ َ
طايَا بَني آ َد َم [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
منَ اللبَن ،وإنما َ
وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قَا َل
علَيه َوسلم َوه َُو ُمسند َ
ظهره إلَى الكَعبَة يَقُول
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
َ
َ
الركن َوالمقَام ياقوتتان من يَ َواقيت الجنة َولَوال أن هللا تَعَالَى طمس نورهما
ُّ
ألضاءتا َما بَين المشرق َوالمغرب
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أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قَا َل
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم في ال َحجَرَ :وهللا لَ َيب َعثَنهُ هللا َيو َم الق َيا َمة لَهُ
َر ُ
َق [ صححه
ق به يَش َه ُد َ
سا ٌن يَنط ُ
عَينَان يُبص ُر به َما َول َ
علَى َمن استَلَ َمهُ بح ٍ
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لَيُهلن اب ُن َمريَ َم بفَج الروحَاء حَا ًّجا أَو ُمعتَم ًرا أَو ليثنيَ ُه َما
سو َل هللا
اس رضي هللا عنهما :أَن َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم َمر ب َوادي األَز َرق ،وهو ما بين مكة والمدينة ،فَقَالَ:
سى َهاب ً
طا منَ
ي َوا ٍد َهذَا  ،قَالُواَ :وادي األَز َرق ،قَالََ :كأَني أَنظُ ُر إلَى ُمو َ
أ َ ُّ
علَى ثَنية َهرشَى،
مارا بهذا الوادي ثُم أَتَى َ
الثنية َولَهُ ُجؤَار إلَى هللا بالتلبيَة ًّ
ي ثَني ٍة َهذه  ،قَالُوا :ثَنيةُ َهرشَى أو لفت ،فقَالََ :كأَني أَنظُ ُر إلَى
فَقَالَ :أ َ ُّ
وف خ َ
طا ُم نَاقَته
علَى نَاقَ ٍة حَم َرا َء جَع َد ٍة َ
س بن َمتى َ
ص ٍ
علَيه ُجبةٌ من ُ
ُيونُ َ
مارا بهذا الوادي يُلَبي
ُخلبَةٌ ً
عبَ َ
ث َرسُو ُل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالتَ :
صنَعتَ شَيئ ًا في َمنَامكَ
صلى هللا عليه وسلم في َمنَامه ،فَقُلنَا :يَا َرسُو َل هللاَ ،
لر ُج ٍل من
َب إن أنَا ً
لَم تَكُن تَفعَلُهُ ،فَقَالَ :العَج ُ
سا من أُمتي يَ ُؤ ُّمونَ هذا البَيت َ
سو َل
ف بهم ،فَقُلنَاَ :يا َر ُ
قُ َري ٍش قَد لَ َجأ َ بال َبيت ،حَتى إذَا كَانُوا بال َبيدَاء ُخس َ
اس فقَالَ :نَعَم ،فيه ُم ال ُمستَنص ُر َوال َمجبُو ُر َواب ُن
هللا ،إن الطري َ
ق قَد تج َم ُع الن َ
علَى
السبيل يَهلكُونَ َمهلَكًا َواحدًاَ ،ويَص ُد ُرونَ َمصَاد َر شَتى يَبعَث ُ ُه ُم هللا َ
نياتهم
أخرج الترمذي وابن ماجه عن صَفية رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
اس عَن َ
غزو َهذَا ال َبيت حَتى َيغ ُز َو
صلى هللا عليه وسلم  :ال َينتَهي الن ُ
ف بأَولهم َوآخرهم
ش ،حَتى إذَا كَانُوا بالبَيدَاء أَو ببَيدَا َء منَ األَرض ُخس َ
جَي ٌ
سطُ ُهم ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،فَ َمن كَرهَ من ُهم ،قَالَ :يَبعَث ُ ُه ُم
َولَم يَن ُج منهم أَو َ
علَى َما في أَنفُسهم [ صححه األلباني في صحيح الجامع]
هللا َ
ث ب ُن أَبي َربيعَةَ
أخرج مسلم عَن عُبَيد هللا ابن القبطية ،قَالََ :د َخ َل الحَار ُ
سأَال َها عَن
َوعَب ُد هللا ب ُن صَف َوانَ َوأَنَا َم َع ُه َماَ ،
سلَ َمةَ أُم ال ُمؤمنينَ  ،فَ َ
علَى أُم َ
ف بهَ ،وكَانَ ذَلكَ في أَيام ابن ُّ
الزبَير ،فَقَالَت :قَا َل َرسُو ُل
الجَيش الذي يُخ َ
س ُ
ث إلَيه بَع ٌ
سل َم« :يَعُوذُ عَائذٌ بالبَيت ،فَيُبعَ ُ
ث ،فَإذَا كَانُوا
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
َ
َ
َ
ف ب َمن كَانَ كَارهًا،
ف بهم» فقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا فكَي َ
ببَيدَا َء منَ األرض ُخس َ
ف به َمعَ ُهمَ ،ولَكنهُ يُبعَ ُ
علَى نيته
ث يَو َم القيَا َمة َ
قَالَ« :يُخ َ
س ُ
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أخرج أبو داود وابن ماجه عن شقيق  :أن شَيبَةَ بنَ عُث َمانَ قَا َل له  :قَعَ َد
عُ َم ُر في َمق َعدكَ الذي أَنتَ فيه ،فَقَالَ :ال أخرج حَتى أَقس َم َما َل الكَع َبة ،قُلتُ :
َما أَنتَ بفَاع ٍل ،قَالَ :بَلَى أل َفعَلَن قُلتُ َ :ما أَنتَ بفَاع ٍل قَالَ :ل َم  ،قُلتُ  :ألَن
ج منكَ
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قَد َرأَى َمكَانَهُ َوأَبُو بَك ٍرَ ،وهُ َما أَح َو ُ
إلَى ال َمال ،فَلَم يحركاه ،فَقَا َم فَ َخ َر َج [صححه األلباني في صحيح ابن ماجة
]
ع فيهَا صَف َرا َء َوال َبيضَا َء إال
وفي رواية للبخاري :لَقَد َه َممتُ أَن ال أ َ َد َ
سمتُهُ ،قُلتُ  :إن صَاحبَيكَ لَم يَفعَال  ،قَالَ :هُ َما ال َمرآن أَقتَدي به َما
قَ َ
سعيدٍَ ،وه َُو
ح العَدَوي قَا َل لعَمرو بن َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ش َُري ٍ
ث البُ ُع َ
يَب َع ُ
سو ُل هللا
وث إلَى َمكةَ :ائذَن لي أَيُّهَا األَمي ُر أُحَدثكَ قَوالً قَا َم به َر ُ
ايَ ،و َوعَاهُ قَلبي،
صلى هللا عليه وسلم للغَد من يَوم الفَتحَ ،
سمعَتهُ أُذُنَ َ
علَيه ،ثُم قَالَ :إن َمكةَ
اي حينَ تَكَل َم به :أنهُ حَم َد هللا َوأَثنَى َ
َوأَبص ََرتهُ عَينَ َ
اس ،فَال يَح ُّل المر ٍئ يُؤم ُن باهلل َواليَوم اآلخر أَن
حَر َمهَا هللا َولَم يُحَرمهَا الن ُ
يَسفكَ بهَا َد ًماَ ،وال يَع ُ
شج ََرةً ،فَإن أ َ َح ٌد ت َ َرخصَ لقتَال َرسُول هللا
ض َد بهَا َ
َ
صلى هللا عليه وسلم فيها ،قُولُوا لَهُ :إن هللا قد أذنَ ل َرسُوله َولَم يَأذَن لَكُم،
َار ،ثم عَادَت ُحر َمتُهَا اليَو َم َك ُحر َمتهَا
َوإن َما أَذنَ لي فيها َ
ساعَةً من نَه ٍ
ح :ماذا قَا َل لَكَ عَم ٌرو  ،قال:
باألَمسَ ،ول ُي َبلغ الشاه ُد الغَائ َ
ب فَقي َل ألَبي شُ َري ٍ
ارا
ح ،إن الح ََر َم ال يُعيذُ عَاصيًاَ ،وال فَ ًّ
قَالَ :أَنَا أَعلَ ُم بذَلكَ منكَ يَا أَبَا ش َُري ٍ
ارا يمر به
بد ٍَمَ ،وال فَ ًّ
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم  :حَر َم هللا َمكةَ فَلَم تَحل أل َ َح ٍد قَبلي َوال تَح ُّل أل َ َح ٍد بَعدي،
َار ال ُيختَلَى َخال َهاَ ،وال ُيع َ
ش َج ُر َهاَ ،وال ُينَف ُر
ض ُد َ
أُحلت لي َ
ساعَةً من نَه ٍ
اس :إال اإلذخ َر لصَا َ
صَي ُد َهاَ ،وال تحل لُقَ َ
غتنَا،
طتُهَا إال ل ُمعَر ٍ
ف ،فقَا َل العَب ُ
َوقُبُورنَا وفي رواية :ولسقف بيوتنا ،فَقَالَ :إال اإلذخ َر قَا َل عكر َمةََ :هل
تَدري َما يُنَف ُر صَي ُد َها  ،ه َُو أَن يُنَحيَهُ منَ الظل ،ويَنز ُل َمكَانَهُ
أخرج أبو داود عن عَبد هللا ب ُن ُحبشي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َ :من قَ َ
سهُ في النار [ صححه
ب هللا َرأ َ
ط َع سد َرةً صَو َ
االلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ال يَح ُّل أَن يُحم َل السال َح ب َمكةَ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عَبد هللا بن عَدي بن الحَم َرا َء رضي هللا
علَى الحَز َو َرة وهو
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َواقفًا َ
عنه قالَ :رأَيتُ َر ُ
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َب أَرض إلَى هللا تعالىَ ،ولَوال أَني أُخرجتُ
يقولَ :وهللا إنك لَ َخي ُر أَرض َوأَح ُّ
منك َما َخ َرجتُ [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
اس رضي هللا عنه قال :قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم ل َمكةََ :ما أَطيَبَك من بَلَ ٍد َوأَحَبك إلَيَ ،ولَوال أني أُخرجت منك َما
خرجت [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
سقَيتُ النبي
اس رضي هللا عنه قالَ :
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم من َزم َز َم فَشَرب َوه َُو قَائ ٌم
وفي رواية للبخاري ومسلم  :استَسقَى َوه َُو عن َد البَيت فَأَتَيتُهُ بدَل ٍو
أخرج الترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها أنها :كَانَت تَحم ُل َماء َزم َز َم،
َوت ُخب ُر أَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَحملُهُ [ صححه األلباني
في كتاب إزالة الدهش والوله]
علَيه
أخرج البزار عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم َزم َزم َ
طعَام طعم وشفاء سقم [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني
]
أخرج الطبراني وابن حبان عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :خي ُر َماءٍ على وجه األرض ما ُء زمزم فيه طعام
الطعم ،وشفاء السقم ،وشر ماء على وجه األرض ماء بوادي برهوت
بحضرموت ،كرجل الجراد من الهوام تصبح تندفق وتمسي ال بالل فيها [
حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد ابن ماجه عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ب لَهُ [ قال األلباني في الترغيب :حسن
هللا عليه وسلم  :ماء َزم َزم ل َما شُر َ
لغيره ]

كتاب الجهاد
باب :فضل الجهاد في سبيل هللا
أخرج الحاكم والبيهقي عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أال أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر ،
حارس الحرس في أرض خوف لعله أن ال يرجع إلى أهله [ قال الحاكم:
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صحيح على شرط البخاري  ،ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في
الصحيحة وفي الترغيب ]
أخرج أبو يعلى عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم من خرج حَاجا فَ َماتَ كتب هللا لَهُ أجر الحَاج إلَى يَوم القيَا َمة
َ
َومن خرج ُمعتَم ًرا فَ َماتَ كتب هللا لَهُ أجر ال ُمعتَمر إلَى يَوم القيَا َمة َومن
خرج غازيا فَ َماتَ كتب هللا لَهُ أجر الغَازي إلَى يَوم القيَا َمة [ قال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
سط عَن عَمرو بن قيس الكندي قَا َل كنا َم َع أبي
أخرج الطبَ َراني في األ َو َ
سمعت َرسُول
الدردَاء منصرفين من الصائفة فَقَا َل يَا أَيهَا الناس اجتَمعُوا َ
سائر
هللا صلى هللا َ
سبيل هللا حرم هللا َ
علَيه َوسلم يَقُول من اغبرت قدماه في َ
جسده على النار [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج ابن حبان عَن أبي المصبح المقرائي َرضي هللا عَنهُ قَا َل َبينَ َما نَحن
نسير بأَرض الروم في َ
علَي َها َمالك بن عبد هللا ال َخثعَمي إذ مر َمالك
طائفَة َ
بجابر بن عبد هللا َرضي هللا عَن ُه َما َوه َُو يَقُود بغال لَهُ فَقَا َل لَهُ َمالك أَي أَبَا
عبد هللا اركب فقد حملك هللا فَقَا َل جَابر أصلح دَابتي وأستغني عَن قومي
سبيل
َوسمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم يَقُول من اغبرت قدماه في َ
سار حَتى إذا كَانَ حَي ُ
ث يسمعهُ الصوت نَادَى
هللا حرمه هللا على النار فَ َ
بأَعلَى صَوته يَا أَبَا عبد هللا اركب فقد حملك هللا فَعرف جَابر الذي يُريد فَقَا َل
علَيه َوسلم
أصلح دَابتي وأستغني عَن قومي َوسمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
سبيل هللا حرمه هللا على النار فتواثب الناس
يَقُول من اغبرت قدماه في َ
عَن دوابهم فَ َما َرأَيت يَو ًما أَكثر َماشيا منهُ [ قال األلباني في الترغيب :
صحيح لغيره ]
سمعت َرسُول هللا صلى هللا
أخرج أحمد عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت َ
علَيه
سبيل هللا إال حرم هللا َ
َ
علَيه َوسلم يَقُول َما خالط قلب امرىء رهج في َ
النار [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عَن سُب َرة بن الفَاكه َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم َيقُول إن الشي َ
طان قعد البن آدم
سول هللا صلى هللا َ
سمعت َر ُ
َ
َ
َ
َ
َ
بطريق اإلسالم فقَا َل تسلم َوتَذر دينك َودين آبَائك فعَصَاهُ فأسلم فغفر لَهُ
فَقع َد لَهُ بطريق الهج َرة فَقَا َل لَهُ تهَاجر َوتَذَر دَارك وأرضك وسماءك فَعَصَاهُ
فَهَاج ََر فَقع َد بطريق الجهَاد فَقَا َل تُجَاهد َوه َُو جهد النفس َوال َمال فتقاتل
فَتقتل فَتنكح ال َمرأَة َويقسم ال َمال فَعَصَاهُ فَجَاهد فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم فَمن فعل ذَلك فَ َماتَ كَانَ َحقًا على هللا أَن يدخلهُ الجنة َوإن غرق
َ
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كَانَ َحقًا على هللا أَن يدخلهُ الجنة َوإن وقصته دَابة كَانَ َحقًا على هللا أَن
يدخلهُ الجنة [ صححه األلباني في الترغيب ]
سمعت
أخرج النسائي وابن حبان عَن فضَالة بن عبيد َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول أَنا زعيم لمن آمن بي َوأسلم َو َهاجَر
َرسُول هللا صلى هللا َ
ببَيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة َوأَنا زعيم لمن آمن بي َوأسلم
سبيل هللا ببَيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت
وجاهد في َ
في أَعلَى غرف الجنة فَمن فعل ذَلك لم يدع للخير مطلبا َوال من الشر مهربا
يَ ُموت حَي ُ
ث شَا َء أَن يَ ُموت [ صححه األلباني في الترغيب]
عمران بن ُحصَين َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول هللا صلى
أخرج الحاكم عَن
َ
سبيل هللا أفضل عند هللا من
هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل مقَام الرجل في الصف في َ
عبَادَة الرجل ستينَ سنة [ قال الحاكم :صحيح على شرط البخاري  ،وقال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والطبراني عَن عبَادَة بن الصامت َرضي هللا عَنهُ قَا َل بَينَ َما أَنا
علَيه َوسلم إذ جَا َءهُ رجل فَقَا َل يَا َرسُول هللا أَي
عند َرسُول هللا صلى هللا َ
َ
سبيله َوحج مبرور فلَما ولى
األ َع َمال أفضل قَا َل إي َمان باّلِل َوجهَاد في َ
علَيك من ذَلك إطعَام الطعَام ولين ال َكالم َوحسن الخلق
الرجل قَا َل وأهون َ
علَيك من ذَلك ال تتهم هللا على شَيء قَضَا ُه
فَلَما ولى الرجل قَا َل وأهون َ
علَيك [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
َ
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
سبيل هللا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل ثَالثَة حق على هللا عونهم ال ُمجَاهد في َ
َوالمكَاتب الذي يُريد األ َدَاء والناكح الذي يُريد العفاف [ قال الترمذي :حسن
صحيح  ،وقال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ،حسنه األلباني في الترغيب
]
أخرج مسلم عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل جَا َء رجل من بني النبيت قبيل
من األَنصَار فَقَا َل أشهد أَن ال إلَه إال هللا َوأَنك عَبده َو َرسُوله ثم تقدم فقاتل
علَيه َوسلم عمل َهذَا يَسيرا َوأجر كثيرا
حَتى قتل فَقَا َل النبي صلى هللا َ
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج مسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
َوسلم قَا َل ال يجتَمع كَافر وقاتله في النار أبدا
أخرج أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن حبان عَن معَاذ بن جبل َرضي
سبيل هللا
هللا عَنهُ عَن َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل من جَاهد في َ
كَانَ ضَامنا على هللا َومن عَاد َمريضا كَانَ ضَامنا على هللا َومن َ
غدا إلَى
ال َمسجد أَو َراح كَانَ ضَامنا على هللا َومن دخل على إ َمام يعزره كَانَ ضَامنا
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سانا كَانَ ضَامنا على هللا [ صححه
على هللا َومن جلس في بَيته لم يغتب إن َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والنسائي عَن عبد هللا بن حبشي ال َخثعَمي َرضي هللا عَنهُ
علَيه َوسلم سُئ َل أَي األَع َمال أفضل قَا َل إي َمان ال شك فيه
أَن النبي صلى هللا َ
َوجهَاد ال غلُول فيه َوحجة مبرورة قيل فَأَي الص َدقَة أفضل قَا َل جهد المقل
،قيل فَأَي الهج َرة أفضل قَا َل من هجر َما حرم هللا  ،قيل فَأَي الجهَاد أفضل
قَا َل من جَاهد ال ُمشركين بنَفسه َو َماله  ،قيل فَأَي القَتل أشرف قَا َل من
أهريق دَمه وعقر ج ََواده
أخرج أحمد والطبراني في الكبير واألوسط والحاكم عَن عبَادَة بن الصامت
سبيل
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم جاهدوا في َ
َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
سبيل هللا بَاب من أَب َواب الجنة يُنجي هللا تبَارك َوتَعَالَى
هللا فَإن الجهَاد في َ
به من الهم َوالغَم [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح
لغيره ]
علَيه
أخرج ابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
سبيل هللا كَمثل القانت الصائم ال يفتر صَالة َوال
َوسلم قَا َل مثل ال ُمجَاهد في َ
صياما حَتى يرجعه هللا إلَى أَهله ب َما يرجعه إلَيهم من أجر أَو غني َمة أَو
يتوفاه فيدخله الجنة [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
علَيه
أخرج أحمد عَن معَاذ بن أنس َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
َوسلم أَن ام َرأَة أَتَتهُ فَقَالَت يَا َرسُول هللا انطلق َزوجي غازيا َوكنت أقتدي
بصَالته إذا صلى وبفعله كُله فَأَخبرني بعَ َمل يبلغني عمله حَتى يرجع قَا َل
لَهَا أتستطيعين أَن تقومي َوال تقعدي وتصومي َوال تفطري وتذكري هللا
سول هللا فَقَا َل َوالذي
ت َ َعالَى َوال تفتري حَتى يرجع قَالَت َما أُطيق َهذَا َيا َر ُ
نَفسي بيَده لَو أطقته َما بلغت العشور من عمله [ قال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ أن َرسُول هللا صلى هللا
حرام
َ
حرام بنت ملحَان فتطعمه َوكَانَت أم َ
علَيه َوسلم كَانَ يدخل على أم َ
سول هللا صلى هللا
تَحت ع َبادَة بن الصامت َرضي هللا عَنهُ فَدخل َ
علَيهَا َر ُ
علَيه
علَيه َوسلم فأطعمته ثم َجلَست تفلي َرأسه فَنَا َم َرسُول هللا صلى هللا َ
َ
َوسلم ثم استَيقَ َ
ظ َوه َُو يضحك قَالَت فَقلت يَا َرسُول هللا َما يضحكك قَا َل نَاس
من أمتي عرضوا عَلي َ
سبيل هللا يركبون ثبج َهذَا البَحر ملوكا
غزاة في َ
على األسرة أَو مثل ال ُملُوك على األسرة قَالَت فَقلت يَا َرسُول هللا ادع هللا
أَن َيج َعلني من ُهم فَ َدعَا لَهَا ثم وضع َرأسه فَنَا َم ثم استَيقَ َ
ظ َوه َُو يضحك قَالَت
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فَقلت َما يضحكك يَا َرسُول هللا قَا َل نَاس من أمتي عرضوا عَلي َ
غزاة في
سول هللا ادع هللا أَن َيج َعلني
سبيل هللا َك َما قَا َل في األلى قَالَت فَقلت َيا َر ُ
َ
َ
َ
َ
حرام بنت ملحَان البَحر في زمن ُمعَاويَة
من ُهم قا َل أنت من األولين فركبت أم َ
فصرعت عَن دابتها حين خرجت من البَحر فَ َهلَكت َرضي هللا عَنهَا
علَيه
أخرج أحمد عَن عبد هللا بن شَقيق أَنه أخبر ُه من سمع النبي صلى هللا َ
َوسلم َوه َُو بوادي القرى وجاءه رجل فَقَا َل استشهد َموالك أَو قَا َل غالمك
فالن قَا َل بل يجر إلَى النار في عباءة غلها [ صححه المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن جَاب َر بنَ عَبد هللا ،يَقُولُ :لَما كَانَ يَو ُم أ ُ ُحدٍ ،جي َء
ب ،فَنَهَاني قَومي ،ثُم
بأَبي ُم َ
سجًّىَ ،وقَد ُمث َل به ،قَالَ :فَأ َ َردتُ أَن أَرفَ َع الثو َ
علَيه
هللا َ
أ َ َردتُ أَن أَرفَ َع الثو َ
ب ،فَنَهَاني قَومي ،فَ َرفَعَهُ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سم َع صَوتَ َباك َي ٍة أَو صَائ َحةٍ ،فَقَالََ :من َهذه،
سل َم ،أَو أ َ َم َر به فَ ُرف َع فَ َ
َو َ
فَقَالُوا بنتُ عَم ٍرو ،أَو أُختُ عَم ٍرو ،فَقَالََ :ول َم تَبكي ،فَ َما َزالَت ال َمالئكَةُ ت ُظلُّهُ
بأَجنحَتهَا حَتى ُرف َع
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن بُ َري َدةَ ،رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَى القَاعدينَ َك ُحر َمة أُمهَاتهمَ ،و َما من
ساء ال ُمجَاهدينَ َ
سل َمُ :حر َمةُ ن َ
َو َ
ف َر ُجال منَ ال ُمجَاهدينَ في أَهله فَ َي ُخونُهُ فيهم ،إال
َر ُج ٍل منَ القَاعدينَ َيخلُ ُ
ع َمله َما شَا َء ،فَ َما َ
ظنُّكُم
ف لَهُ يَو َم القيَا َمة ،فَيَأ ُخذُ من َ
ُوق َ
أخرج البخاري عن رفَاعَةَ بن َراف ٍع ُّ
الز َرقي رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء جبري ُل
سل َم ،فَقَالََ :ما تَعُدُّونَ أَه َل بَد ٍر فيكُم ،قَالَ :من
هللا َ
علَيه َو َ
إلَى النبي صَلى ُ
أَفضَل ال ُمسلمينَ أَو كَل َمةً نَح َو َها ،قَالََ :و َكذَلكَ َمن شَه َد بَد ًرا منَ ال َمالَئكَة
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنهما قال:
غ زونا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نأكل معه الجراد
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن أَبي أَوفَى رضي هللا عنهما أن رسول
ي فيهَا العَ ُدو ،يَنتَظ ُر
هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَ في بَعض أَيامه التي لَق َ
اس ،ال تَت َ َمنوا لقَا َء العَدُو،
س قَا َم فيهم ،فَقَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
حَتى إذَا َمالَت الشم ُ
هللا ال َعاف َيةَ ،فَإذَا لَقيت ُ ُموهُم فَاصب ُرواَ ،واعلَ ُموا أَن الجَنةَ تَحتَ ظالل
َواسأَلُوا َ
سل َمَ ،وقَالَ :الل ُهمُ ،منز َل الكتَاب،
هللا َ
علَيه َو َ
ال ُّ
سيُوف  ،ث ُم قَا َم النب ُّ
ي صَلى ُ
علَيهم
صرنَا َ
ي السحَابَ ،و َهاز َم األ َح َزاب ،اهزم ُهمَ ،وان ُ
َو ُمجر َ
أخرج النسائي والترمذي والدارمي والحاكم عن عثمان رضي هللا عنه أنه
قال يو ًما على المنبر :إني كنتُ كتمتكم حديثًا سمعته من النبي صلى هللا
عليه وسلم مخافة تفرقكم عني ،ثم بدا لي أن أحدثكموه؛ ليختار امرؤ لنفسه
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يوم فيما سواه
يوم في سبيل هللا خي ٌر من ألف ٍ
ما بدا له سمعته يقول :رباط ٍ
من المنازل [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب ،قال الحاكم :صحيح على
شرط البخاري  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن سلمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
شهر وقيامه ،ومن مات
يوم في سبيل هللا خي ٌر من صيام
وسلم  :رباطُ ٍ
ٍ
مراب ً
طا وقى من فتنة القبر ونمى له عمله إلى يوم القيامة
سار َية َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
أخرج الطبراني في الكبير عَن العر َباض بن َ
علَيه َوسلم كل عمل يَنقَطع عَن صَاحبه إذا َماتَ إال
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه رزقه إلَى يَوم القيَا َمة
سبيل هللا فَإنهُ ينمى لَهُ عمله ويجرى َ
المرابط في َ
[ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم َعَن فَضالَةَ بن عُبي ٍد عَن َرسُول
ع َمله إال الذي َماتَ ُم َراب ً
طا
علَى َ
ت ُيخت َ ُم َ
سل َم قَالَ :كُ ُّل َمي ٍ
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
ع َملُهُ إلَى يَوم القيَا َمة َويَأ َم ُن فتنَة القَبر [ قال
سبيل َّللا فَإنهُ يُنَمى لَهُ َ
في َ
الترمذي :حسن صحيح،وصححه الحاكم على شرط مسلم ،وصححه ابن
حبان وصححه األلباني في صحيح أبي دواد ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :رباطُ
دهر ،ومن مات مراب ً
طا
شهر خي ٌر من صيام ٍ
ٍ
في سبيل هللا أمن من الفزع األكبر ،وغدا عليه برزقه وريح من الجنة،
ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه هللا [ قال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج ابن حبان والبيهقي عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَنه كَانَ في الربَاط
ففزعوا إلَى الساحل ثم قيل ال َبأس فَانصَرف الناس ووقف أ َ ُبو ه َُري َرة فَمر
علَيه
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
سان فَقَا َل َما يوقفك يَا أَبَا ه َُري َرة فَقَا َل َ
به إن َ
سبيل هللا خير من قيام لَيلَة القدر عند الحجر
ساعَة في َ
َوسلم يَقُول موقف َ
األسود [ صححه األلباني في الصحيحة وفي الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :رباط يوم في سبيل هللا خي ٌر من الدنيا وما عليها،
وموضع سوط أحدكم من الجنة خي ٌر من الدنيا وما عليها ،والروحة يروحها
العبد في سبيل هللا خي ٌر من الدنيا وما عليها
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وأنس رضي هللا عنهم أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال :غدوة أو روحة في سبيل هللا خي ٌر من الدنيا
وما فيها
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أخرج أبو داود والحاكم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قفلة في سبيل هللا كغزو ٍة [
صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال مر رجل من
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة
فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى
أستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقال ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل هللا تعالى أفضل من صالته
في بيته سبعين عاما أال تحبون أن يغفر هللا لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في
سبيل هللا من قاتل في سبيل هللا فواق ناقة وجبت له الجنة [ قال الترمذي
حديث حسن والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قاتل في سبيل هللا
فواق ناق ٍة وجبت له الجنة ،ومن سأل هللا القتل في سبيل هللا صادقًا من
نفسه ،ثم مات أو قتل ،كان له أجر شهيدٍ ،ومن جرح جر ًحا في سبيل هللا،
أو نكب نكبةً فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ،لونها لون الزعفران،
وريحها ريح المسك ،ومن خرج ب ه خراج في سبيل هللا فإن عليه طابع
الشهداء [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود وفي الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :تضمن هللا لمن خرج في سبيله ال يخرجه إال جهاد
في سبيلي و إيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة،
أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائالً ما نال من أجر أو غنيمةٍ ،والذي
نفس محم ٍد بيده ،ما من كلم يكلم في سبيل هللا إال جاء يوم القيامة كهيئته
يوم كُلم ،لونه لون دم وريحه ريح مسكٍ  ،والذي نفس محم ٍد بيده ،لوال أن
أشق على المسلمين ما قعدت خالف سري ٍة تغزو في سبيل هللا أبدًا ،ولكن
ال أجد سعةً فأحملهم ،وال يجدون سعةً ويشق عليهم أن يتخلفوا عني،
والذي نفس محم ٍد بيده ،لوددت أن أغزو في سبيل هللا ،فأقتل ،ثم أغزو،
فأقتل ،ثم أغزو ،فأقتل
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،قَالَ :قي َل للنبي صَلى ُ
سبيل هللا عَز َوجَل ،قَالَ :ال تَستَطي ُعونَهُ  ،قَالَ:
سل َمَ :ما َيعد ُل الجهَا َد في َ
َو َ
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علَيه َمرتَين ،أَو ثَالثًا كُ ُّل ذَلكَ يَقُولُ :ال تَستَطيعُونَ ُه َ ،وقَا َل في
فَأَعَادُوا َ
سبيل هللا َك َمثَل الصائم القَائم القَانت بآ َيات هللا ،ال
الثالثَةَ :مث َ ُل ال ُمجَاهد في َ
سبيل هللا تَعَالَى
يَفت ُ ُر من صيَ ٍامَ ،وال صَال ٍة ،حَتى يَرج َع ال ُمجَاه ُد في َ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :جَا َء َر ُج ٌل إلَى َرسُول
ع َم ٍل يَعد ُل الجهَا َد ،قَالَ :الَ أَج ُد ُه
علَى َ
سل َم ،فَقَالَ :دُلني َ
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
قَالََ :هل تَستَطي ُع إذَا َخ َر َج ال ُمجَاه ُد أَن تَد ُخ َل َمسجدَكَ فَتَقُو َم َوالَ تَفت َُر،
صو َم َوالَ ت ُفط َر ، ،قَالََ :و َمن َيستَطي ُع ذَلكَ
َوت َ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :أتى رج ٌل النبي
أي الناس أفضل  ،قال :مؤم ٌن يجاه ٌد بنفسه
صلى هللا عليه وسلم  ،فقالُّ :
ب من الشعاب يتقي
وماله في سبيل هللا قال :ثم من  ،قال :ثم رجل في شع ٍ
هللا ،ويدع الناس من شره
أخرج النسائي والترمذي وابن حبان عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال أخبركم بخير الناس منزالً  ،قلنا:
بلى يا رسول هللا قال :رجل أخذ برأس فرسه في سبيل هللا حتى يموت أو
يقتل  ،أخبركم بالذي يليه  ،قلنا :نعم يا رسول هللا قال :رجل معتز ٌل في
ب من الشعب ،يقيم الصالة ،ويؤتي الزكاة ،ويعتزل الناس شره ،
شع ٍ
فأخبركم بشر الناس  ،قلنا نعم يا رسول هللا قال :الذي ُيسأل باهلل وال ُيعطي
به [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ،صححه األلباني في صحيح النسائي
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أي الناس أفضل يا رسول هللا  ،قال :مؤمن مجاهد
بنفسه وماله في سبيل هللا  ،قال :ثم من  ،قال  :ثم رجل معتزل في شعب
من الشعاب يعبد ربه
وفي رواية  :يتقي هللا  ،ويدع الناس من شره
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يلج النار رج ٌل بكى من
خشية هللا حتى يعود اللبن في الضرع ،وال يجتمع على عب ٍد غبا ٌر في سبيل
هللا ودخا ُن جهنم [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب,وصححه
الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عن أبي عبس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما أغبرت قدما عب ٍد في سبيل هللا فتمسه النا ُر
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أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :عينان ال تمسهما النار عي ٌن بكت من خشية هللا ،وعين
باتت تحرس في سبيل هللا [ قال الترمذي :حسن غريب ،وصححه األلباني
]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
كافرا ثم سدد وقارب ،وال
عليه وسلم :ال يجتمعان في النار مسلم قتل
ً
يجتمعان في جوف مؤمن غبا ٌر في سبيل هللا وفيح جهنم ،وال يجتمعان في
مؤمن اإليمان والحسد
قلب عب ٍد
ٍ
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من رضي باهلل ر ًبا وباإلسالم دينًا وبمحم ٍد رسوالً وجبت له
الجنة فعجب لها أبو سعي ٍد فقال :أعدها علي يا رسول هللا فأعادها عليه،
ثم قال :وأخرى يرفع هللا بها العبد مائة درج ٍة في الجنة ما بين كل درجتين
كما بين السماء واألرض قال :وما هي يا رسول هللا  ،قال :الجهاد في
سبيل هللا ،الجهاد في سبيل هللا ،الجهاد في سبيل هللا
أخرج مسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الجنة تحت ظالل السيوف فقام رج ٌل رث الهيئة فقال :يا أبا
موسى ،أنت سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول هذا  ،قال :نعم ،فرجع
إلى أصحابه فقال :أقرأ عليكم السالم ،ثم كسر جفن سيفه فألقاه ،ثم مشى
بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل
ُ
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن عمرو بن أقَيش كان له
ربًا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه ،فجاء يوم أح ٍد فقال :أين بنو
عمي  ،قالوا :بأح ٍد قال :أين فالن  ،قالوا :بأحدٍ ،فلبس ألمته ،وركب
فرسه ،وتوجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا :إليك عنا يا عمرو قال :إني
قد آمنت ،فقاتل حتى جرح ،فحمل إلى أهل ٍه جري ًحا فجاءه سعد بن معاذ
فقال ألخته :سليه أحمية لقومك ،أم غضبًا لهم ،أم غضبًا هلل تعالى ،قال:
بل غضبًا هلل تعالى ورسوله ،فمات فدخل الجنة ،وما صلى هلل صالةً [حسنه
األلباني ]
أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن عبسة رضي هللا عنه قال :قال
بسهم فهو له درجةٌ في الجنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من بلغ
ٍ
فبلغت يومئ ٍذ ستة عشر سه ًما ،وسمعته صلى هللا عليه وسلم يقول :من
بسهم في سبيل هللا فهو له عدل محرر [ قال الترمذي :حسن صحيح،
رمى
ٍ
وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
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علَيه َوسلم
وفي رواية البن حبان  :قَا َل حاصرنا َم َع َرسُول هللا صلى هللا َ
سبيل هللا فَ ُه َو لَهُ د ََرجَة في الجنة
سهم في َ
سمعته َيقُول من بلغ ب َ
الطائف فَ َ
سهم [ صححه األلباني في الترغيب ]
قَا َل فبلغت يَومئ ٍذ ستة عشر َ
أخرج النسائي والترمذي عن كعب بن مرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
نورا يوم
هللا صلى هللا عليه وسلم :من شاب شيبة في اإلسالم كانت له ً
بسهم رفعه هللا به درجة قال ابن
القيامة ،وقال :ارموا ،من بلغ العدو
ٍ
النحام :يا رسول هللا ،وما الدرجة ،قال :أما إنها ليست بعتبة أمك ،ولكن
ما بين الدرجتين مائة عام [ صححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :يضحك هللا إلى رجلين يقتل أحدهما اآلخر ،كالهما
يدخل الجنة ،يقاتل هذا في سبيل هللا ،ثم يستشهد ،فيتوب هللا على القاتل
فيسلم فيقاتل في سبيل هللا فيستشهد
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سا في سبيل هللا إيمانًا باهلل وتصديقًا بوعده،
عليه وسلم :من احتبس فر ً
فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :جاء رج ٌل بناق ٍة مخطوم ٍة
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :هذه في سبيل هللا  ،فقال صلى هللا
عليه وسلم  :لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقةٍ ،كلها مخطومة
أخرج الترمذي عن خريم بن فاتك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من أنفق نفقة في سبيل هللا كتب هللا له بسبعمائة ضعف [
قال الترمذي :حديث حسن،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من جهز غازيًا في سبيل هللا فقد غزا ،ومن خلف
بخير فقد غزا
غازيًا في أهله
ٍ
َ
ُ
َ
َّللا
أخرج الترمذي عَن أبي أ َما َمة رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ض ُل الص َدقَات ظ ُّل فُس َ
سل َم :أَف َ
سبيل َّللا َومنحَةُ َخاد ٍم في
َ
طاطٍ في َ
علَيه َو َ
سبيل َّللا أَو َ
سبيل َّللا [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
ط ُروقَةُ فَح ٍل في َ
َ
وحسنه األلباني ]
أخرج الترمذي عن عدى بن حاتم رضي هللا عنه أنه سأل النبي صلى هللا
أي الصدقة أفضل  ،قال :إخدام عب ٍد في سبيل هللا ،أو إظالل
عليه وسلم ُّ
فسطاط ،أو طروقة فحل في سبيل هللا [حسنه األلباني في صحيح الجامع
]
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أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :للغازي أجره ،وللجاعل أجره وأجر الغازي
[ صححه األلباني ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :طوبى لعب ٍد آخذٌ بعنان فرسه في سبيل هللا ،أشعث رأسه مغبر ٍة
قدماه ،إن كان في الحراسة كان في الحراسة ،وإن كان في الساقة كان في
الساقة ،إن استأذن لم يؤذن له ،وإن شفع لم يشفع
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ليس شي ٌء أحب إلى هللا من قطرتين وأثرين :قطرة دموع من
خشية هللا ،وقطرة دم تهراق في سبيل هللا ،وأما األثران ،فأثر في سبيل هللا
وأثر في فريض ٍة من فرائض هللا [قال الترمذي  :هذا حديث حسن غريب ،
حسنه األلباني في الترغيب ]

باب :فضل الشهادة والشهداء
أخرج النسائي والحاكم عن أنس َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا يُؤتى
َيف وجدت َمنزلك فَيَقُول أَي
بالرجل من أهل الجنة فَيَقُول هللا لَهُ يَا بن آدم ك َ
رب خير منزل فَيَقُول سل وتمنه فَيَقُول َو َما أَسأَلك وأتمنى أَسأَلك أَن تردني
سبيلك عشر َمرات لما يرى من فضل الشهَادَة [ قال
إلَى الدُّنيَا فأقتل في َ
الحاكم  :صحيح على شرط مسلم ]
أخرج ابن ماجه والحاكم عن جابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل لما قتل عبد هللا بن
علَيه َوسلم يَا جَابر أَال
حرام يَوم أحد قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
عَمرو بن َ
َ
أخبرك َما قَا َل هللا ألبيك ،قلت بلَى ،قا َلَ :ما كلم هللا أحدا إال من َو َراء
حجاب وكلم أَبَاك كفاحا فَقَا َل يَا عبد هللا تمن عَلي أعطك قَا َل يَا رب تحييني
فأقتل فيك ثَان َية قَا َل إنه سبق مني أَنهم إلَيهَا ال يرج ُعونَ  ،قَا َل َيا رب فأبلغ
سبيل هللا
{وال تحسبن الذين قتلوا في َ
من ورائي  ،فَأنزل هللا َهذه اآليَة َ
أَم َوات ًا بل أَحيَاء عند ربهم يرزقون } [ قال الترمذي :حديث حسن ،
وصححه الحاكم  ،وحسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
صحيح]
سول هللا صلى
أخرج الطبراني عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم َرأَيت جَعفَر بن أبي َ
طالب َرضي هللا عَنهُ ملكا يطير في
هللا َ
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الجنة ذَا جناحين يطير منهَا حَي ُ
ث شَا َء مضرجة قوادمه بالدماء [ حسنه
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والطبراني عَن عبَادَة بن الصامت َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل إن للشهيد عند هللا سبع خصَال أَن يغفر لَهُ في
صلى هللا َ
أول دف َعة من دَمه َويرى َمق َعده من الجنة ويحلى حلة اإلي َمان ويجار من
عذَاب القَبر ويأمن من الفَزع األ َكبَر َويُوضَع على َرأسه تَاج ال َوقار الياقوتة
َ
منهُ خير من الدُّن َيا َو َما فيهَا ويزوج ثنتَين َوسبعين َزوجَة من الحور العين
سانا من أَقَاربه [ حسنه المنذري  ،وصححه األلباني
ويشفع في سبعين إن َ
في الترغيب وفي صحيح الجامع ]
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
ش َهدَاء على بارق نهر ببَاب الجنة في قبة
علَيه َوسلم ال ُّ
َرسُول هللا صلى هللا َ
بكرة وعشيا [ قال الحاكم :صحيح
خضراء يخرج َ
علَيهم رزقهم من الجنة َ
على شرط مسلم  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والحاكم عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم لما أُصيب إخ َوانكُم جعل هللا أَر َواحهم في جَوف
هللا صلى هللا َ
طير خضر ترد أَنهَار الجنة تَأكُل من ثمارها وتأوي إلَى قناديل من ذهب
معلقَة في ظل ال َعرش فَلَما وجدوا طيب َمأكَلهم َو َمش َربهم َو َمقيلهم قَالُوا من
يبلغ إخ َواننَا عَنا أَنا أ َحيَاء في الجنة نرزق لئ َال يَز َهدُوا في الجهَاد َوال ينكلُوا
{وال
عَن الحَرب فَقَا َل هللا تَعَالَى أَنا أبلغهم عَنكُم قَا َل فَأنزل هللا عز َوجل َ
سبيل هللا أَم َوات ًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}
تحسبن الذين قتلوا في َ
[صححه الحاكم  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
علَيه
أخرج الطبراني عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
َوسلم قَا َل ث َالثَة يُحب ُهم هللا ويضحك إلَيهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت
فئ َة قَاتل َو َرا َء َها بنَفسه هلل عز َوجل فإما أَن يقتل َوإما أَن ينصره هللا عز
َيف صَبر لي بنَفسه َوالذي لَهُ
َوجل ويكفيه فَيَقُول انظُ ُروا إلَى عَبدي َهذَا ك َ
سنَة وفراش لين حسن فَيقوم من الليل فَيَقُول يذر شَه َوته ويذكرني
ام َرأَة َح َ
َولَو شَا َء رقد َوالذي إذا كَانَ في سفر َوكَانَ َم َعه ركب فسهروا ثم هجعوا
فَقَا َم من السحر في ضراء وسراء [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في
الترغيب :حسن لغيره ]
عمران َرضي هللا عَنهُ قَا َل كُنا ب َمدينَة الروم
أخرج الترمذي عَن أبي
َ
فأخرجوا إلَينَا صفا عَظيما من الروم فَخرج إلَيهم من ال ُمسلمين مثلهم أَو
أَكثر وعَلى أهل مصر عق َبة بن عَامر َرضي هللا عَنهُ وعَلى ال َج َماعَة فَضَالةُ
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ب ُن عبيد َرضي هللا عَن ُه فَحمل رجل من ال ُمسلمين على صف الروم حَتى
سب َحانَ هللا يلقي ب َيده إلَى التهلُكَة فَقَا َم أ َ ُبو
دخل َبينهم فصاح الناس َوقَالُوا ُ
أَيُّوب فَقَا َل أَيهَا الناس إنكُم لتأولون َهذَا التأويل َوإن َما نزلت َهذه اآليَة فينا
معشر األنصار لما أعز هللا اإلسالم وكثر ناصروه  ،فقال بعضنا لبَعض سرا
عت َوإن هللا ت َ َعالَى
علَيه َوسلم إن أَم َوالنَا قد ضَا َ
سول هللا صلى هللا َ
دون َر ُ
ع منهَا
قد أعز اإلسالم َوكثر ناصروه فَلَو أَقَمنَا في أَم َوالنَا وأصلحنا َما ضَا َ
علَيه َوسلم َما يرد علينا َما قُلنَا {وأنفقوا
فَأنزل هللا ت َ َعالَى على نبيه صلى هللا َ
في سبيل هللا َوال تلقوا بأَيديكُم إلَى التهلُكَة} َوكَانَت التهلُكَة اإلقَا َمة على
سبيل هللا
األَم َوال وإصالحها َوتَركنَا الغَزو فَ َما َزا َل أَبُو أَيُّوب شاخصا في َ
حَتى دفن بأَرض الروم [ قال الترمذي :حديث غريب صحيح  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني عَن ع َبادَة بن الصامت َرضي هللا عَنهُ قَا َل َد َخلنَا
علَيه فَقُلنَا َرحمك هللا إن كُنا لنحب
ي َ
على عبد هللا بن َر َواحَة نعوده فَأُغم َ
أَن ت َ ُموت على غير َهذَا َوإن كُنا لنَر ُجو لَك الشهَادَة فَدخل النبي صلى هللا
علَيه َوسلم َونحن نذكر َهذَا فَقَا َل وفيم ت َعدونَ الشهَادَة فأرم القَوم وتحرك
َ
علَيه َوسلم ثم أَجَابَهُ ه َُو فَقَا َل
عبدهللا فَقَا َل أَال تجيبون َرسُول هللا صلى هللا َ
شهَادَة
نعد الشهَادَة في القَتل فَقَا َل إن شُ َهدَاء أمتي إذا لقَليل إن في القَتل َ
ساء
شهَادَة َوفي الغَرق َ
شهَادَة َوفي البَطن َ
َوفي الطاعُون َ
شهَادَة َوفي النُّفَ َ
شهَادَة [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
يَقت ُلهَا َولَد َها جمعا َ
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عَن جَابر بن عتيك َرضي
علَيه َوسلم جَا َء يعود عبد هللا بن ثابت
هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
سول
َرضي هللا عَنهُ فَ َو َج َد ُه قد غلب َ
علَيه فصاح به فَلم يجبهُ فَاستَرجع َر ُ
علَيك يَا أَبَا الربيع فصاحت النس َوة
علَيه َوسلم َوقَا َل غلبنا َ
هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم دَع ُهن
وبكين َوجعل ابن عتيك يسكتهن فَقَا َل لَهُ النبي صلى هللا َ
فَإذا َوجب فَال ت َبكين باكية قَالُوا َو َما ال ُو ُجوب يَا َرسُول هللا قَا َل إذا َماتَ قَالَت
شهيدا فَإنك كنت قد قضيت جهازك فَقَا َل
ابنَته َوهللا إني ألرجو أَن تكون َ
علَيه َوسلم إن هللا قد أوقع أجره على قدر نيته َو َما ت َعدونَ
النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم الشهَادَة
سبيل هللا فَقَا َل النبي صلى هللا َ
الشهَادَة قَالُوا القَتل في َ
سبيل هللا المبطون شَهيد والغريق شَهيد َوصَاحب ذَات
سبع سوى القَتل في َ
الجنب شَهيد والمطعون شَهيد َوصَاحب الحَريق شَهيد َوالذي يَ ُموت تَحت
الهدم شَهيد َوال َمرأَة ت َ ُموت بجمع شَهيد [ قال األلباني في الترغيب :صحيح
لغيره ،وصححه في صحيح أبي داود]
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سمعت َرسُول هللا صلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
شهَادَة لكل ُمسلم
علَيه َوسلم َيقُول الطاعُون َ
هللا َ
ي أ ُ ُّم
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه أَن أُم ُّ
الربَيع بنتَ البَ َراء َوه َ
سل َم ،فَقَالَت :يَا نَبي َّللا ،أَالَ
هللا َ
علَيه َو َ
حَارثَةَ بن سُ َراقَةَ أَتَت النبي صَلى ُ
سه ٌم َ
ب ،فَإن كَانَ في
تُحَدثُني عَن حَارثَةََ ،وكَانَ قُت َل يَو َم بَد ٍر أَصَابَهُ َ
غر ٌ
صبَرتُ َ ،وإن كَانَ َ
علَيه في البُكَاء ،قَالَ :يَا أُم
غي َر ذَلكَ  ،اجتَهَدتُ َ
الجَنة َ
س األَعلَى
حَارثَةَ إنهَا جنَا ٌن في الجَنةَ ،وإن ابنَك أَص َ
َاب الفردَو َ
َّللا عَنهُ ،قَالََ :
س ب ُن
غ َ
اب عَمي أَنَ ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس َرض َ
ي ُ
النضر عَن قتَال بَد ٍر ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا غبتُ عَن أَول قتَا ٍل قَاتَلتَ
َّللا َما أَصنَ ُع  ،فَلَما كَانَ
َّللا أَش َهدَني قتَا َل ال ُمشركينَ لَيَ َريَن ُ
ال ُمشركينَ  ،لَئن ُ
صنَ َع َه ُؤالَء
َف ال ُمسل ُمونَ  ،قَالَ :الل ُهم إني أَعتَذ ُر إلَيكَ مما َ
يَو ُم أ ُ ُحدٍَ ،وان َكش َ
صنَ َع َه ُؤالَءَ ،يعني ال ُمشركينَ  ،ثُم تَقَد َم
َيعني أ َصحَا َبهُ َوأَب َرأ ُ إلَيكَ مما َ
سع ُد بنَ ُمعَاذٍ ،الجَنةَ َو َرب النضر إني أَج ُد
سع ُد ب ُن ُمعَاذٍ ،فَقَالَ :يَا َ
فَاستَقبَلَهُ َ
سعدٌ :فَ َما است َ َ
صنَ َع ،قَا َل
طعتُ يَا َرسُو َل َّللا َما َ
ري َحهَا من دُون أ ُ ُح ٍد  ،قَا َل َ
ح ،أَو َرميَةً
س :فَ َوجَدنَا به بض ًعا َوث َ َمانينَ ضَربَةً بالسيف أَو َ
أَنَ ٌ
طعنَةً ب ُرم ٍ
سه ٍم َو َوجَدنَاهُ قَد قُت َل َوقَد َمث َل به ال ُمشركُونَ  ،فَ َما ع ََرفَهُ أ َ َح ٌد إال أ ُختُهُ ببَنَانه
ب َ
س :كُنا نُ َرى أَو نَظُنُّ أَن َهذه اآل َيةَ نَ َزلَت فيه َوفي أَش َباهه{ :منَ
قَا َل أَنَ ٌ
علَيه} إلَى آخر اآليَة
َّللا َ
ال ُمؤمنينَ رجَا ٌل َ
ص َدقُوا َما عَا َهدُوا َ
َّللا عَن ُه َما ،قَالَ :قَا َل
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر بن عَبد َّللا َرض َ
ي ُ
َ
َ
َ
سل َم يَو َم أ ُ ُح ٍد أ َ َرأَيتَ إن قُتلتُ فأينَ أنَا ،قَالَ :في
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُج ٌل للنبي صَلى ُ
ت في يَده ،ثُم قَات َ َل حَتى قُت َل
الجَنة فَأَلقَى ت َ َم َرا ٍ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :ان َ
علَيه
هللا َ
طلَ َ
ق َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سبَقُوا ال ُمشركينَ إلَى بَد ٍرَ ،وجَا َء ال ُمشركُونَ  ،فَقَا َل
سل َم َوأَصحَابُهُ حَتى َ
َو َ
سل َم :ال يُقَد َمن أ َ َح ٌد منكُم إلَى شَيءٍ حَتى أَكُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َ
سل َم :قُو ُموا إلَى
هللا َ
علَيه َو َ
أَنَا دُونَهُ ،فَ َدنَا ال ُمشركُونَ  ،فقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
جَن ٍة عَر ُ
ض  ،قَا َل عُ َمي ُر ب ُن ال ُح َمام  :يَا َرسُو َل هللا،
ضهَا الس َم َواتُ َواألَر ُ
جَنةٌ عَر ُ
سو ُل هللا
ضهَا الس َم َواتُ َواألَر ُ
خ ،فَقَا َل َر ُ
خ َب ٍ
ض  ،قَالَ :نَ َعم  ،قَالََ :ب ٍ
خ قَالَ :ال َوهللا يَا َرسُو َل
سل َمَ :ما يَحملُكَ َ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
خ بَ ٍ
علَى قَولكَ بَ ٍ
ت
هللا ،إال َرجَا َءةَ أَن أَكُونَ من أَهلهَا ،قَالَ :فَإنكَ من أَهلهَا  ،فَأَخ َر َج ت َ َم َرا ٍ
من قَ َرنه ،فَ َجعَ َل يَأكُ ُل من ُهن ،ثُم قَالَ :لَئن أَنَا حَييتُ حَتى آكُ َل ت َ َم َراتي َهذه
إنهَا لَ َحيَاةٌ َ
طويلَةٌ ،قَالَ :فَ َر َمى ب َما كَانَ َمعَهُ منَ التمر ،ثُم قَاتَلَ ُهم حَتى قُت َل
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سبَن
{وال تَح َ
أخرج مسلم عن مسروق قال :سألنا عبد هللا عن هذه اآلية َ
سبيل هللا أَم َواتاً} فقال :إنا سألنا عن ذلك رسول هللا صلى
الذينَ قُتلُوا في َ
خضر لها قناديل معلقة
طير
ٍ
هللا عليه وسلم فقال :أرواحهم في جوف ٍ
بالعرش ،تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ،فاطلع
إليهم ربهم اطالعة ،فقال :هل تشتهون شيئًا  ،قالوا :أي شيء نشتهي
ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا  ،ففعل ذلك بهم ثالث مرات ،فلما رأوا
أنهم لن يتركوا من أ ن يسألوا قالوا :يا رب نريد ،أن ترد أرواحنا في
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرةً أخرى ،فلما رأى أن ليس لهم حاجة
تركوا
وفي رواية للترمذي :وتقرأ نبينا السالم وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على
األرض من شيء إال الشهيد ،يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات
لما يرى من فضل الشهادة
أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : :قال رج ٌل للنبي صلى
صابرا محتسبًا ،مقبالً غير
هللا عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل هللا
ً
مدبر ،أيكفر هللا عني سيئاتي  ،قال :نعم  ،ثم سكت ساعةً ،قال :أين السائل
آنفًا  ،فقال الرجل :فها أنا ذا قال :ما قلت  ،قال :أرأيت إن قتلت في سبيل
مدبر أيكفر هللا عني سيئاتي  ،قال :نعم إال
صابرا محتسبًا ،مقبالً غير
هللا
ٍ
ً
الدين سارني به جبريل عليه السالم آنفًا [صححه األلباني في صحيح
الجامع ]
علَيه
هللا َ
سول هللا َ
أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه أن َر ُ
صل ى ُ
سبيل هللاَ ،واإلي َمانَ باهلل أَف َ
ض ُل
سل َم قَا َم فيهم فَذَك ََر لَ ُهم أَن الجهَا َد في َ
َو َ
سبيل هللا ،تُكَف ُر
األ َع َمال ،فَقَا َم َر ُجلٌ ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،أ َ َرأَيتَ إن قُتلتُ في َ
عَني َخ َ
سل َم :نَعَم ،إن قُتلتَ في
هللا َ
اي  ،فَقَا َل لَهُ َرسُو ُل هللا َ
علَيه َو َ
صلى ُ
طايَ َ
بُ ،مقب ٌل َ
غي ُر ُمدب ٍر  ،ثُم قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى
َ
سبيل هللاَ ،وأَنتَ صَاب ٌر ُمحتَس ٌ
سبيل هللا أ َتُكَف ُر عَني
هللا َ
ف قُلتَ  ،قَالَ :أ َ َرأَيتَ إن قُتلتُ في َ
علَيه َو َ
سل َم :كَي َ
ُ
َ
َ
َ
ب،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :نَعَمَ ،وأنتَ صَاب ٌر ُمحتَس ٌ
اي  ،فقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َخطايَ َ
ُمقب ٌل َ
غي ُر ُمدب ٍر ،إال الدينَ  ،فَإن جبري َل قَا َل لي ذَلكَ
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :القتل في سبيل هللا يكفر كل خطيئ ٍة فقال :جبريل إال الدين ،فقال
صلى هللا عليه وسلم  :إال الدين [ صححه األلباني ]
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ب قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
أخرج الترمذي وابن ماجه عَن المقدَام بن َمعدي كَر َ
سل َم :للشهيد عن َد َّللا ستُّ خصَا ٍلُ :يغفَ ُر لَهُ في أول دفع ٍة
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
عذَاب القَبر َويَأ َم ُن منَ الفَ َزع األ َكبَر
َويَ َرى َمقعَ َدهُ منَ الجَنة َويُجَا ُر من َ
َويُو َ
ج
ض ُع َ
ج ال َوقَار اليَاقُوتَةُ منهَا َخي ٌر منَ ال ُّدنيَا َو َما فيهَا ويزو ُ
علَى َرأسه تَا ُ
ً
سبعينَ من أَقربَائه [ قال
سبعينَ َزوجَة منَ ال ُحور العين َويُشَف ُع في َ
ثنتين َو َ
الترمذي :حسن صحيح غريب  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيت ٍه [ صححه األلباني]
علَيه
َّللا َ
أخرج الدارمي عَن عُتبةَ بن عب ٍد السلَمي قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي ال َعدُو
َوسلم " :القَتلَى ثَالثَةُ :مؤمن جَاهد نَفسه َو َماله في َ
سبيل َّللا فَإذَا لَق َ
سل َم فيه« :فَذَلكَ الشهي ُد
َّللا َ
علَيه َو َ
قَات َ َل حَتى يُقت َ َل " قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
ال ُممت َ َح ُن في جنة َّللا تَحتَ عَرشه ال َيف ُ
ضلُهُ النب ُّيونَ إال بد ََرجَة النُّ ُبوة َو ُمؤم ٌن
َخلَ َ
ي العَدُو
ط َ
سيئ ًا جَا َه َد بنَفسه َو َماله في َ
ع َمال صَال ًحا َوآ َخ َر َ
سبيل َّللا إذَا لَق َ
سل َم فيهُ « :م َمصمصَةٌ َمحَت
َّللا َ
علَيه َو َ
قَات َ َل حَتى يُقتَلَ» قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
ف َمحا ٌء لل َخ َ
ذُنُوبَهُ َو َخ َ
طايَا َوأُدخ َل من أَي أَب َواب الجَنة شَا َء
طايَاهُ إن السي َ
ي العَدُو قَات َ َل حَتى يُقت َ َل فَذَاكَ في النار إن
َو ُمنَاف ٌ
ق جَا َه َد بنَفسه َو َماله فَإذَا لَق َ
ق» [ حسنه األلباني في صحيح الترغيب ،وصححه
السيف ال يم ُحو النفا َ
َ
في المشكاة ]
أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي هللا عنه قال :أتى النبي صلى هللا
عليه وسلم رج ٌل مقن ٌع بالحديد فقال :يا رسول هللا أقاتل أو أُسلم  ،قال:
أ َسلم ثم قاتل ،فأسلم ثم قاتل ،فقتل فقال صلى هللا عليه وسلم عمل قليالً
كثيرا
وأجر
ً
أخرج النسائي عن رجل من الصحابة رضي هللا عنه :أن رجالً قال :يا
رسول هللا ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إال الشهيد ،قال :كفى ببارقة
السيوف على رأسه فتنةً [صححه األلباني في أحكام الجنائز ،وفي الترغيب
]
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما يجد الشهيد من مس القتل إال كما
يجد أحدكم من مس القرصة [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح،وقال
األلباني في صحيح الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :عجب ربنا تعالى من رج ٍل غزا في سبيل هللا فانهزم
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أصحابه ،فعلم ما عليه ،فرجع حتى أهريق دمه ،فيقول هللا تعالى لمالئكته
انظروا إلى عبدي رجع رغبةً فيما عندي ،وشفقةً مما عندي حتى أهريق
دمه [ حسنه األلباني ]
أخرج مسلم عن سهل بن حنيف رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
بصدق بلغه هللا منازل الشهداء ،وإن
هللا عليه وسلم :من سأل هللا الشهادة
ٍ
مات على فراشه
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه
أخرج أحمد وأبو داود عن حسناء بنت معاوية رضي هللا عنها قالت :حدثني
ي في
عمي ،قلت للنبي صلى هللا عليه وسلم  :من في الجنة ،قال :النب ُّ
الجنة ،والشهيد في الجنة والمولود والوئيد في الجنة [ صححه األلباني
في صحيح أبو داود ]
أخرج أبو داود عن أم حرام رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :المائد في البحر يصيبه القيء له أجر شهيدٍ ،والغرق له أجر
شهيدين [ ضعفه المنذري  ،وحسنه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :الشهداء خمسةٌ :المطعون والمبطون والغرق
وصاحب الهدم والشهيد في سبيل هللا
أخرج أحمد والنسائي والدارمي عن صفوان بن أمية رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :المطعون والمبطون والغرق والنفساء
شهادة [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سبيل
َ
سل َمَ :ما تَعُدُّونَ الشهي َد فيكُم  ،قَالُوا :يَا َرسُو َل هللاَ ،من قُت َل في َ
علَيه َو َ
هللا فَ ُه َو شَهيدٌ ،قَالَ :إن شُ َهدَا َء أُمتي إذًا لَقَلي ٌل  ،قَالُوا :فَ َمن هُم يَا َرسُو َل
سبيل هللا فَ ُه َو
سبيل هللا فَ ُه َو شَهيدٌَ ،و َمن َماتَ في َ
هللا  ،قَالََ :من قُت َل في َ
شَهيدٌَ ،و َمن َماتَ في الطاعُون فَ ُه َو شَهيدٌَ ،و َمن َماتَ في البَطن فَ ُه َو شَهي ٌد
ق شَهي ٌد
َوالغَري ُ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قتل دون مال ٍه فهو شهيد ،ومن
قتل دون دمه فهو شهد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون
أهله فهو شهيد [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قتل دون ماله فهو شهيد
أخرج النسائي عن سويد بن مقرن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من قتل دون مظلمة فهو شهي ٌد [ صححه األلباني في
صحيح الجامع ]
أخرج النسائي عن العرباض بن سارية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا
في الذين يتوفون من الطاعون ،فيقول الشهداء :قتلوا كما قتلنا ويقول
المتوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا ،فيقول ربنا:
انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم ،فإذا
جراحهم قد أشبهت جراحهم [ حسن إسناده ابن حجر في الفتح،وصححه
األلباني في صحيح النسائي ]

باب :وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
اس حَتى يَش َهدُوا أَن ال إلَهَ إال هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أُمرتُ أَن أُقَات َل الن َ
ص ُموا
َوأَن ُمحَمدًا َرسُو ُل هللا َويُقي ُموا الصالةَ َويُؤت ُوا الزكَاةَ فَإذَا فَعَلُوا ذَلكَ َ
ع َ
علَى هللا
سابُ ُهم َ
مني د َما َءهُم َوأَم َوالَ ُهم إال بحَق اإلسالم َوح َ
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :بعثت بين يدي الساعة بالسيف
حتى يعبد هللا وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم [ صححه األلباني
في اإلرواء وغيره ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي بكر رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ما ترك قوم الجهاد إال عمهم هللا بالعذاب [ حسنه
المنذري  ،وحسنه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم [ قال الحاكم  :هذا حديث صحيح على شرط مسلم  ،ووافقه
الذهبي وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
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أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من لم يغز ولم يجهز غاز ًيا أو يخلف غاز ًيا في
أهله بخير أصابه هللا بقارع ٍة قبل يوم القيامة [ صححه النووي  ،وحسنه
األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج أحمد أبو داود والنسائي والدارمي عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه عَن النبي
سل َم قَالَ :جَاهدُوا ال ُمشركينَ بأَم َوالكُم َوأَنفُسكُم َوأَلسنَتكُم [
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
صححه النووي  ،وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي
واأللباني]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تمنوا لقاء العدو ،وإذا لقيتموهم فاصبروا
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذتم أذناب البقر ،ورضيتم بالزرع،
وتركتم الجهاد ،سلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم
[ ضعفه المنذري  ،وقال األلباني في الصحيحة :هو حديث صحيح لمجموع
طرقه ]
أخرج البخاري عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :سمعت النبي صلى هللا
قوم
عليه وسلم ورأى سكة أو شيئ ًا من آلة الحرث يقول :ال يدخل هذا بيت ٍ
إال أدخله هللا الذل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :سئل النبي صلى
أي
هللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعةً ،ويقاتل حميةً ،ويقاتل ريا ًءُّ ،
ذلك في سبيل هللا ،فقال :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل
هللا
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :جاء رجل إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :أرأيت رجالً غزا يلتمس األجر والذكر،
ماله ،فقال :ال شيء له فأعادها ثالث مرار يقول :ال شيء له ثم قال :إن
صا ،وابتغي به وجهه [ جوده
هللا تعالى ال يقبل من العمل إال ما كان له خال ً
المنذري  ،وحسنه األلباني ]
أخرج النسائي والحاكم والضياء في المختارة عن عبادة رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من غزا في سبيل هللا ولم ينو إال
عقاالً فله ما نوى [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه األلباني في
صحيح النسائي ]
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أخرج النسائي عن شداد بن الهاد رضي هللا عنه  :أن رجالً من األعراب
جاء النبي صلى هللا عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال :أهاجر معك فأوصى
به صلى هللا عليه وسلم بعض أصحابه ،فلما كانت غزاة غنم النبي صلى
هللا عليه وسلم شيئ ًا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له ،وكان
يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال :ما هذا ،قالوا :قس ٌم قسم لك النبي
صلى هللا عليه وسلم فأخذه فجاء به فقال :ما هذا ،قال :قسمته لك  ،قال:
ما على هذا اتبعتك ،ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه
بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال :إن تصدق هللا يصدقك ،فلبثوا قليالً ،ثم
نهضوا في قتال العدو فأتي به صلى هللا عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم
حيث أشار ،فقال :أهو هو  ،قالوا :نعم قال :صدق هللا فصدقه ثم كفنه صلى
هللا عليه وسلم في جبة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ثم قدمه فصلى عليه،
مهاجرا في سبيلك فقتل
فكان مما ظهر من صالته :اللهم هذا عبدك خرج
ً
شهيدًا ،أنا شهي ٌد على ذلك [ صححه األلباني ]
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان هو وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا ،وإذا هبطوا سبحوا ،فوضعت
الصالة على ذلك [ صححه النووي  ،وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود والحاكم عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال :أمر علينا
سا من المشركين
النبي صلى هللا عليه وسلم مرة أبا بكر في غزا ٍة فبيتنا أنا ً
نقتلهم ،وقتلت أنا بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبياتٍ ،وكان شعارنا :أمت
أمت وفي رواية :يا منصور أمت [صححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وقال
األلباني في صحيح أبي داود :إسناده حسن صحيح على شرط مسلم ]
أخرج أبو داود وابن حبان عن كعب بن مالك رضي هللا عنه قال :كان النبي
صلى هللا عليه وسلم إذا غزا ناحيةً ورى بغيرها وكان يقول :الحرب خدعة
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :الحرب خدعة
أخرج أبو داود والترمذي والضياء في المختارة عن أنس رضي هللا عنه
قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا غزا قال :اللهم أنت عضدي
ونصيري،بك أحول  ،وبك أصول  ،وبك أقاتل [ قال الترمذي :حديث حسن
غريب وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن بيتكم العدو فقولوا :حم ال ينصرون

548
[ قال الحاكم :حديث صيح اإلسناد على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي ،
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه هللا ،وأطاع اإلمام ،وأنفق
الكريم ،وياسر الشريك ،واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أج ٌر كله ،وأما
فخرا وريا ًء وسمعةً ،وعصى اإلمام ،وأفسد في األرض فإنه لم
من غزا ً
يرجع بالكفاف [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود]

باب :أحكام تتعلق بالجهاد
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن عُقبَةَ بنَ عَام ٍر ،يَ ُقولَُ :
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
{وأَعدُّوا لَ ُهم َما است َ َ
طعت ُم من قُو ٍة} ،أَال إن
سل َم َوه َُو َ
َو َ
علَى المنبَر ،يَقُولَُ :
َ
َ
ي
ي ،أال إن القُوةَ الرم ُ
ي ،أال إن القُوةَ الرم ُ
القُوةَ الرم ُ
أخرج مسلم عَن عُقبَةَ بن عَام ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قال َرسُول هللا صَلى
هللا ،فَال َيعج ُز أ َ َح ُدكُم
ست ُفت َ ُح َ
هللا َ
سل َم َيقُولَُ :
علَيه َو َ
علَيكُم أ َ َرضُونَ َ ،و َيكفيكُ ُم ُ
ُ
َ
أَن يَل ُه َو بأس ُهمه
ي َّللاُ عَنهُ قال :ذَ َهبنَا نَتَلَقى َرسُو َل
أخرج البخاري عن السائ ُ
ب ب ُن يَزي َد َرض َ
الودَاع
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َم َع الصبيَان إلَى ثَنية َ
َّللا صَلى ُ
سل َم ال َمدينَةَ من
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية ألبي داود  :لَما قَد َم النب ُّ
ي صَلى ُ
َ
علَى ثَنية ال َودَاع [ صححه
اس ،فَلَقيتُهُ َم َع الصب َيان َ
غز َوة ت َ ُبوكَ تَلَقا ُه الن ُ
النووي  ،وصححه األلباني ]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالَ :كُنا
في َ
علَيه
هللا َ
اس حَيصَةً ،قُلنَا :كَي َ
غز َو ٍة ،فَحَاصَ الن ُ
ف نَلقَى النبي صَلى ُ
سل َم َوقَد فَ َررنَا ،فَنَ َزلَت{ :إال ُمت َ َحرفًا لقتَا ٍل} فَقُلنَا :ال نَقد ُم ال َمدينَةَ ،فَال
َو َ
سل َم من صَالة
هللا َ
علَيه َو َ
َي َرانَا أ َ َحدٌ ،فَقُلنَا :لَو قَدمنَا ،فَ َخ َر َج النب ُّ
ي صَلى ُ
الفَجر ،قُلنَا :نحن الفرارون قال :أنت العَكا ُرونَ فَقَبلنَا يَ َدهُ ،قَالَ :أَنَا فئَتُكُم
[ قال الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني في ضعيف األدب المفرد
وغيره ]
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سولَهَُ ،يفت َ ُح
هللا َو َر ُ
َو َ
سل َم ،قَا َل َيو َم َخي َب َر :أل ُعط َين َهذه الرا َيةَ َر ُجال ُيح ُّ
ب َ
ارةَ إال يَو َمئذٍ ،قَا َل
هللا َ
علَى يَدَيه قَا َل عُ َم ُر ب ُن ال َخطابَ :ما أَحبَبتُ اإل َم َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
سل َم
اورتُ لهَا َرجَا َء أن أدعَى لهَا ،قا َل ف َدعَا َرسُو ُل هللا صَلى هللاُ َ
عليه َو َ
فَت َ َ
س َ
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ب ،فَأَع َ
عَلي بنَ أَبي َ
هللا
طال ٍ
طاهُ إيا َهاَ ،وقَالَ :امشَ ،وال تَلتَفت ،حَتى يَفت َ َح ُ
علَى
سو َل هللا َ
َ
ف َولَم َيلتَفت ،فَص ََر َخَ :يا َر ُ
علَيكَ قَا َل فَ َ
ي شَيئ ًا ثُم َوقَ َ
س َ
ار عَل ٌّ
هللا َوأَن ُمحَمدًا
َماذَا أُقَات ُل الن َ
اس ،قَالَ :قَاتل ُهم حَتى يَش َهدُوا أَن ال إلَهَ إال ُ
َرسُو ُل هللا ،فَإذَا فَعَلُوا ذَلكَ فَقَد َمنَعُوا منكَ د َما َءهُم َوأَم َوالَ ُهم ،إال بحَقهَا
علَى هللا
سابُ ُهم َ
َوح َ
َّللا عَنهُ ،أَن َرسُو َل َّللا
سهل ب ن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
سع ٍد َرض َ
ي ُ
سل َم قَا َل َيو َم َخي َب َر :أل ُعط َين َهذه الرا َيةَ َ
َّللا
هللا َ
علَيه َو َ
غدًا َر ُجال َيفت َ ُح ُ
صَلى ُ
اس
َ
علَى يَدَيه ،يُح ُّ
َّللا َو َرسُولُهُ  ،قَالَ :فَبَاتَ الن ُ
ب َ
َّللا َو َرسُولَهُ َويُحبُّهُ ُ
اس َ
يَدُوكُونَ لَيلَت َ ُهم أَيُّ ُهم يُع َ
علَى َرسُول َّللا صَلى
غدَوا َ
طا َها ،فَلَما أَصبَ َح الن ُ
ي ب ُن أَبي َ
سل َم كُلُّ ُهم يَر ُجو أَن يُع َ
ب فَقيلَ:
هللا َ
علَيه َو َ
طال ٍ
طا َها ،فَقَالَ :أَينَ عَل ُّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ق َرسُو ُل
ص َ
ي به فبَ َ
ه َُو يَا َرسُو َل َّللا يَشتَكي عَينيه ،قالَ :فأر َ
سلوا إليه فأت َ
سل َم في عَينَيه َو َدعَا لَهُ ،فَ َب َرأ َ حَتى َكأَن لَم َيكُن به َو َج ٌع،
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
فَأَع َ
ي :يَا َرسُو َل َّللا ،أُقَاتلُ ُهم حَتى يَكُونُوا مثلَنَا ،فَقَالَ:
طاهُ الرايَةَ ،فَقَا َل عَل ٌّ
ساحَتهم ،ثُم ادعُ ُهم إلَى اإلسالَمَ ،وأَخبرهُم ب َما
انفُذ َ
علَى رسلكَ حَتى تَنز َل ب َ
َّللا بكَ َر ُجال َواحدًاَ ،خي ٌر لَكَ
ب َ
يَج ُ
ي ُ
علَيهم من حَق َّللا فيه ،فَ َوَّللا أل َن يَهد َ
من أَن يَكُونَ لَكَ ُحم ُر النعَم
أخرج مسلم عن بريدة رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم
أميرا على جيش أو سري ٍة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى هللا ومن
إذا أمر
ً
خيرا ،ثم قال :اغزوا بسم هللا ،في سبيل هللا ،قاتلوا من
معه من المسلمين ً
كفر باهلل ،اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا ،وإذا لقيت
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصا ٍل فأيتهن ما أجابوك فاقبل
منهم ،وكف عنهم ،ثم ادعهم إلى اإلسالم ،فإن أجابوك فاقبل منهم ،وكف
دارهم إلى دار المهاجرين ،وأخبرهم أنهم
عنهم ثم ادعهم إلى التحول من
ٍ
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ،فإن أبوا أن
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ،يجري عليهم حكم
هللا الذي يجري على المؤمنين ،وال يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إال
أن يجاهدوا مع المسلمين ،فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك
فاقبل منهم وكف عنهم ،فإن أبوا فاستعن باهلل عليهم ،وقاتلهم ،وإذا
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة هللا وذمة نبيه فال تجعل
لهم ذمة هللا وال ذمة نبيه ،ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ،فإنكم إن
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة هللا وذمة رسوله
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حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم هللا فال تنزلهم على
وإذا حاصرت أهل
ٍ
حكم هللا ولكن أنزلهم عل ى حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم هللا أم ال
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على
الماء ،فقتل مقاتلهم ،وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية
أخرج البخاري عن جبير بن حية قال :بعث عمر الناس في أفناء األمصار
يقاتلون المشركين ،فأسلم الهرمزان قال :إني مستشيرك في مغازي هذه
رأس وجناحان،
طائر له
قال :نعم ،مثلها ومثل من فيها من المسلمين مثل
ٌ
ٍ
بجناح والرأس ،فإن
وله رجالن ،فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجالن
ٍ
كسر الجناح اآلخر نهضت الرجالن والرأس فإن شدخ الرأس ذهبت
الرجالن والجناحان ،فالرأس كسرى ،والجناح قيصر ،والجناح اآلخر
فارس ،فامر المسلمين أن ينفروا إلى كسرى قال جبير بن حية فندبنا عمر
مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا
واستعمل علينا النعمان بن
ٍ
عامل كسرى في أربعين ألفًا ،فقام ترجمان فقال :ليكلمني رج ٌل منكم فقال
ناس من العرب ،كنا في
المغيرة :سل عما شئت فقال :ما أنتم ،قال :نحن
ٌ
شقاءٍ شديدٍ ،وبالءٍ سديدٍ ،نمص الجلد والنوى من الجوع ،ونلبس الوبر
والشعر ونعبد الشجر والحجر ،فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب
األرضين إلينا نبيًّا من أنفسنا ،نعرف أباه وأمه ،فأمرنا نبينا رسول ربنا أن
نقاتلكم حتى تعبدوا هللا وحده أو تؤدوا الجزية ،وأخبرنا نبينا عن رسالة
ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله ،ومن بقي منا يملك
رقابكم فقال النعمان :ربما أشهدك هللا مثلها مع النبي صلى هللا عليه وسلم
فلم يندمك ولم يخزك ،ولكن شهدت القتال مع النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصالة
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
بعث بعثًا إلى بني لحيان من هذيل ،فقال :ليخرج من كل رجلين رج ٌل ثم
قال للقاعد :أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر
الخارج
وفي رواية  :لينبعث من كل رجلين أحدهما واألجر بينهما
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن كعب بن مالك أن جيشًا من األنصار كانوا
بأرض فارس مع أميرهم ،وكان عمر يعقب له الجيوش في كل عام فشغل
عنهم عمر فلما مر األجل قفل أهل ذلك الثغر ،فاشتد عليهم ،وأوعدهم وهم
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا :يا عمر إنك غفلت وتركت فينا
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الذي أمر به النبي صلى هللا عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بع ً
ضا[
صححه األلباني ]
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من فر من اثنين فقد فر ،ومن فر من ثالثة فلم
يفر [ صححه األلباني في اإلرواء ]
عباس :هل
أخرج مسلم عن نجدة بن عامر الحروري :أنه كتب إلى ابن
ٍ
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو بالنساء ،وهل كان يضرب لهم
بسهم ،وهل كان يقتل الصبيان ،ومتى ينقضي يتم اليتيم ،والخمس لمن
ٍ
هو ،فقال ابن عباس :لوال أن أكتم عل ًما ما كتبت إليه ،كتبت تسألني :هل
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو بالنساء ،فقد كان يغزو بهن
فيد اوين الجرحى ،ويحذين من الغنيمة ،وأما سهم فلم يضرب لهن ،وإنه
لم يكن يقت ُل الصبيان فال تقتل الصبيان إال أن تكون تعلم ما علم الخضر من
الصبي الذي قتل
وفي رواية :وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن ،وأما اليتيم فلعمري
إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف األخذ لنفسه ،ضعيف العطاء منها،
وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ،وأما الخمس
فإنا نقول :هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك
وفي رواية ألبي داود والترمذي :كتب نجدة يسأل عن أشياء ،وعن المملوك
عباس :لوال أن يأتي أحموقةٌ ما كتبتُ  ،أما
أله في الفيء شيء ،فقال ابن
ٍ
المملوك فكان يحذى
وفي رواية لمسلم عن يزيد بن هرمز :أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة،
كتب إليه :كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ،وهو لنا أهل البيت
وقد كان عمر دعانا أن ينكح منه أيمنا ويحذى منه عائلنا ويقضى منه عن
غارمنا فأبينا إال أن يسلمه إلينا وأبى ذلك فتركناه عليه
أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت :لقد كنا نغزو
مع النبي صلى هللا عليه وسلم لنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى
والجرحى إلى المدينة
أخرج مسلم عن أم عطية رضي هللا عنها قالت :غزوت مع رسول هللا صلى
رحالهم :فأصنع لهم الطعام،
هللا عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في
ٍ
وأداوي الجرحى ،وأقوم على المرضى
َّللا عَنهُ ،أَنهُ قَالَ :بَعَثَنَا َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
ث َوقَا َل لَنَا :إن لَقيت ُم فُالَنًا َوفُالَنًا ل َر ُجلَين من
سل َم في َبع ٍ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
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سماهُ َما فَحَرقُو ُه َما بالنار قَالَ :ثُم أَتَينَاهُ نُ َودعُ ُه حينَ أ َ َردنَا ال ُخ ُروجَ،
قُ َري ٍش َ
ب بهَا
ار الَ ُي َعذ ُ
فَقَالَ :إني كُنتُ أ َ َمرتُكُم أَن تُحَرقُوا فُالَنًا َوفُالَنًا بالنارَ ،وإن الن َ
َّللا ،فَإن أ َ َخذت ُ ُموهُ َما فَاقتُلُوهُ َما
إال ُ
أخرج أبو داود عن حمزة األسلمي رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم أمره على سريةٍ ،قال :فخرجت فيها ،وقال :إن وجدتم فالنًا
فأحرقوه بالنار ،فوليت فناداني فرجعت إليه فقال :إن وجدتم فالنًا فاقتلوه،
وال تحرقوه ،فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار [ صححه ابن حجر في الفتح,
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من غازي ٍة تغزو في سبيل هللا فيصيبون
الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى لهم الثلث ،وإن لم يصيبوا
غنيمةً تم لهم أجرهم
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن عَم ٍرو ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َمَ :ما من َ
سريةٍ ،تَغ ُزو فَتَغنَ ُم َوتَسلَ ُم ،إال كَانُوا قَد تَعَجلُوا
غازيَةٍ ،أَو َ
َو َ
ُ
َ
ُ
ثُلُثَي أ ُجورهمَ ،و َما من َ
َاب ،إال تَم أ ُجو ُرهُم
سريةٍ ،ت ُخف ُ
غازيَةٍ ،أو َ
ق َوتُص ُ
أخرج أبو داود والحاكم عن أبي أمامة رضي هللا عنه  :أن رجالً قال :يا
سل َم :إن سياحةَ
َّللا َ
علَيه َو َ
رسول هللا ائذن لي في السياحة ،قال النبي صَلى ُ
أمتي :الجهاد في سبيل هللا تعالى [ جوده النووي  ،وصححه الحاكم ووافقه
الذهبي  ،وقال األلباني :حسن أو صحيح ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السالسل يعني:
األسير يوثق ثم يسلم
فتى من أسلم قال :إني أريد الغزو
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه :أن ً
يا رسول هللا وليس معي ما ٌل أتجهز به قال :ائت فالنًا فإنه كان قد تجهز
فمرض فأتاه فقال :إن النبي صلى هللا عليه وسلم يقرئك السالم ويقول:
أعطني الذي تجهزت به فقال :يا فالنة ألهله أعطيه الذي تجهزت به ،وال
تحبسي عنه شيئ ًا منه ،فوهللا ال تحبسي منه شيئًا فيبارك لك فيه
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :خير الصحابة أربعةٌ وخير السرايا أربعمائة وخير
آالف ،ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قل ٍة [ قال أبو داود :
الجيوش أربعة
ٍ
مرسل  ،وقال الترمذي  :هذا حديث حسن غريب وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
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أخرج البخاري عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :لقد فتح الفتوح قو ٌم ما
كانت حلية سيوفهم الذهب وال الفضة ،إنما كانت حليتهم العالبى واآلنك
والحديد
أخرج البخاري ومسلم عن أبي طلحة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
قوم أقام بالعرصة ثالث ليا ٍل
عليه وسلم كان إذا ظهر على ٍ
أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال :كانت ثقيف حلفاء
لبني عقي ٍل ،فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة ،وأسر الصحابة رجالً من
ي صلى هللا عليه وسلم
بني عقيل ،وأصابوا معه العضباء ،فأتى عليه النب ُّ
وهو في الوثاق فقال :يا محمد فأتاه ،فقال :ما شأنك ،فقال :بم أخذتني،
وبم أخذت سابقة الحاج يعني :العضباء ،فقال :أخذتك بجريرة حلفائك
ثقيف ،ثم انصرف عن ه فناداه يا محمد ،يا محمد وكان صلى هللا عليه وسلم
رحي ًما رفيقًا ،فرجع إليه فقال :ما شأنك ،قال ::إني مسل ٌم ،قال :لو قلتها
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفالح ثم انصرف عنه فناداه :يا محمد يا
محمد ،فأتاه فقال :ما شأنك ،فقال :إني جائ ٌع ،فأطعمني وظمآن فاسقني،
قال :ه ذه حاجتك  ،ففدى بالرجلين  ،وأسرت امرأة من األنصار وأصيبت
العضباء ،فكانت المرأة في الوثاق ،وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي
بيوتهم ،فانفلتت ذات ليل ٍة من الوثاق فأتت اإلبل فجعلت إذا دنت من البعير
رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ وهي ناقة منوقة ،وفي
رواية :مجرسةٌ فقعدت في عجزها ،ثم زجرتها فانطلقت ،ونذروا بها
فطلبوها فأعجزتهم ،ونذرت هلل إن نجاها هللا عليها لتنحرنها ،فلما قدمت
المدينة رآها الناس فقالوا :العضباء ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقالت :إنها نذرت إن نجاها هللا عليها أن تنحرها فأتوا النبي صلى هللا عليه
وسلم فذكروا ذلك له فقال :سبحان هللا ،بئس ما جزتها نذرت هلل إن نجاها
هللا عليها لتنحرنها ،ال وفاء لنذر في معصيةٍ ،وال فيما ال يملك العبد

باب :األمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر
أخرج البخاري ومسلم عن يزيد بن شريك قَالََ :خ َ
َّللا عَن ُه،
ي َرض َ
طبَنَا عَل ٌّ
ي ُ
ف فيه صَحيفَةٌ ُمعَلقَةٌ ،فَقَالََ :وَّللا َما عن َدنَا
علَى منبَ ٍر من آ ُج ٍر َو َ
َ
علَيه َ
سي ٌ
اب َّللاَ ،و َما في َهذه الصحيفَة فَنَش ََر َها ،فَإذَا فيهَا أَسنَا ُن
ب ُيق َرأ ُ إال كت َ ُ
من كتَا ٍ
اإلبلَ ،وإذَا فيهَا :ال َمدينَةُ ح ََر ٌم من عَي ٍر إلَى َكذَا ،فَ َمن أَحد َ
َث فيهَا َح َدثًا فَعَلَيه
لَعنَةُ َّللا َوال َمالَئكَة َوالناس أَج َمعينَ  ،الَ يَقبَ ُل َّللاُ منهُ صَرفًا َوالَ عَدال َ ،وإذَا
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فيه :ذمةُ ال ُمسلمينَ َواح َدةٌ ،يَسعَى بهَا أَدنَاهُم ،فَ َمن أَخفَ َر ُمسل ًما فَعَلَيه لَعنَةُ
َّللا منهُ صَرفًا َوالَ عَدال َ ،وإذَا فيهَا:
َّللا َوال َمالَئكَة َوالناس أَج َمعينَ  ،الَ َيق َب ُل ُ
َمن َوالَى قَو ًما بغَير إذن َم َواليه فَعَلَيه لَعنَةُ َّللا َوال َمالَئكَة َوالناس أَج َمعينَ ،
َّللا منهُ صَرفًا َوالَ عَدال
الَ يَقبَ ُل ُ
اب هللا َو َهذه الصحيفَةَ
وفي رواية َ :من َز َ
ع َم أَن عن َدنَا شَيئ ًا نَق َر ُؤ ُه إال كت َ َ
ب
فَقَد َكذَ َ
سو ُل َّللا صَلى
اس قَالَ :قَا َل َر ُ
َاود عَن ابن عَب ٍ
أخرج أَحمد َوالترمذي َوأ َ ُبو د ُ
علَى ال ُمسلم جزيَةٌ
س َ
َّللا َ
سل َم :ال تَصلُ ُح قبلَتَان في أَر ٍ
علَيه َو َ
ض َواح َد ٍة َولَي َ
ُ
[ ضعفه األلباني في الضعيفة وغيرها ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قَالَ :بَينَا نَح ُن في
سل َم فَقَالَ :ان َ
طلقُوا إلَى يهود فخرجنا
َّللا َ
علَيه َو َ
ال َمسجد َخ َر َج النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم فَقَالََ :يا َمعش ََر
َّللا َ
علَيه َو َ
َم َعه حَتى جئنَا َبيت المدَارس فَقَا َم النبي صَلى ُ
يَ ُهو َد أَسل ُموا تَسلَ ُموا اعلَ ُموا أَن األ َرضَ ّلِل َول َرسُوله َوأَني أُري ُد أ َن أُجليَكُم
من َهذه األ َرض فَ َمن َو َج َد منكُم ب َماله شَيئا فليبعه
أخرج أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد هللا قال :كنا بالبصرة فإذا رج ٌل
أشعث بيده قطعة أديم أحمر قلنا :كأنك من أهل البادية ،قال :أجل ،قلنا:
ناولنا هذه القطعة التي في يدك فناولنا هي فإذا فيها ،من محم ٍد رسول هللا
إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول
هللا وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمس من المغنم وسهم رسول هللا
وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان هللا ورسوله فقلنا :من كتب هذا الكتاب،
قال :النبي صلى هللا عليه وسلم [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن كعب بن مالك رضي هللا عنه  :أن كعب بن األشرف
كان يهجو النبي صلى هللا عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش فكان
صلى هللا عليه وسلم حين قدم المدينة وفيها مشركون يعبدون األوثان
واليهود يؤذونه صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فأمره هللا تعالى بالصبر
اب من قَبلكُم َومنَ الذينَ
{ولَتَس َمعُن منَ الذينَ أُوت ُوا الكت َ َ
والعفو ففيهم نزل َ
ذى كَثيراً} فأبى كعب بن األشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى
أَش َركُوا أ َ ً
هللا عليه وسلم فأمر صلى هللا عليه وسلم سعد ابن معاذ أن يبعث إليه من
يقتله فقتله محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت اليهود
والمشركون فغدوا إليه صلى هللا عليه وسلم وقالوا :طرق صاحبنا وقتل
فذكر لهم صلى هللا عليه وسلم الذي كان يقول ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه
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وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه فكتب بينه وبين المسلمين عامةً صحيفةً
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن نافع قال :لما فدع أهل خيبر عبد هللا بن عمر ،قام عمر
خطيبًا فقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على
أموالهم ،وقال :نقركم ما أقركم هللا وإن عبد هللا بن عمر خرج إلى ماله
هناك ،فعدي عليه من الليل ،ففدعت يداه ورجاله ،وليس له هناك عدو
غيرهم ،هم عدونا وتهمتنا ،وقد رأيت إجالءهم فلما أجمع عمر على ذلك
أتاه أحد بني الحقيق ،فقال :يا أمير المؤمنين ،أتخرجنا وقد أقرنا محمد،
وعاملنا على األموال ،وشرط لنا ذلك ،فقال عمر :أظننت أني نسيت قوله
صلى هللا عليه وسلم لك :كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك
ليلة بعد ليلة  ،فقال :كان ذلك هزيلةً من أبي القاسم ،فقال :كذبت يا عدو
هللا ،إنه لقو ٌل فص ٌل وما هو بالهزل ،فأجالهم عمر ،وأعطاهم قيمة ما كان
ب وحبال وغير ذلك
لهم من الثمر ،ماالً وإبالً وعروضًا من أقتا ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن عمر أجالهم إلى تيماء وأريحاء
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
أتى أهل خيبر ،فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم ،وغلبهم على األرض
والزرع والنخل ،فصالحوه ،على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم،
ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي
السالح ،ويخرجون منها ،واشترط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبوا شيئ ًا،
وحلى لحيي بن
فإن فعلوا فال ذمة لهم وال عهد ،فغيبوا مسكًا فيه ما ٌل
ُّ
أخطب ،كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير ،فقال صلى هللا عليه
وسلم لعم حيي واسمه سعية :ما فعل مسك حيي الذي جاء به من من بني
النضير ،قال :أذهبته النفقات والحروب ،فقال :العهد قريب والمال أكثر من
ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلك ،فدفع صلى هللا عليه وسلم سعية إلى الزبير،
فمسه بعذاب ،فقال :قد رأيت حييًا يطوف في خرب ٍة ههنا ،فذهبوا ،فطافوا،
فوجدوا المسك في الخربة ،فقتل صلى هللا عليه وسلم ابني أبي الحقيق،
أحدهما زوج صفية بنت حيي ،وسبا نساءهم وذراريهم ،وقسم أموالهم
بالنكث الذي نكثوا ،وأراد أن يجليهم منها ،فقالوا :يا محمد ،دعنا نكون في
هذه األرض نصلحها ونقوم عليها ،ولم يكن له صلى هللا عليه وسلم وال
ألصحابه غلمان يقومون عليها ،وكانوا ال يفرغون أن يقوموا عليها،
زرع وشيءٍ ما بدا للنبي صلى
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل
ٍ
هللا عليه وسلم
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أخرج أبو داود والترمذي عن سليم بن عامر قال :كان بين معاوية وبين
الروم عهد ،وكان يسير نحو بالدهم ليقرب ،حتى إذا انقضى العهد ،غزاهم،
فرس وهو يقول :هللا أكبر ،هللا أكبر ،وفا ٌء ال
فجاءه رجل على داب ٍة أو
ٍ
غد ٌر ،فإذا هو عمرو بن عبسة ،فأرسل إليه معاوية ،فسأله فقال :سمعت
النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :من كان بينه وبين قوم عه ٌد فال يشد
عقدةً وال يحلها حتى ينقضي أمدها ،أو ينبذ إليهم على سواءٍ فرجع معاوية
[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح أبي داود
]
أخرج أبو داود عن صفوان بن سليم :عن عد ٍة من أبناء الصحابة ،عن
آبائهم قالوا :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من ظلم معاهدًا أو انتقصه
نفس فأنا حجيجه يوم
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغير طيب ٍ
القيامة [ قال المنذري :فيه مجهولون وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج أبو داود عن أبي رافع رضي هللا عنه قال :بعثتني قريش إلى النبي
صلى هللا عليه وسلم  ،فلما رأيته ألقي في قلبي اإلسالم ،فقلت :يا رسول
هللا ،ال أرجع إليهم أبدًا ،فقال :إني ال أخيس بالعهد ،وال أحبس البرد ،ولكن
ارجع ،فإن كان في نفسك الذي في نفسك اآلن فارجع فذهبت ،ثم أتيته
صلى هللا عليه وسلم  ،فأسلمت [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والحاكم عن سلمة بن نعيم ،عن أبيه رضي هللا عنه قال:
سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل :ما
تقوالن أنتما ،قاال :نقول كما قال ،قال :أما وهللا لوال أن الرسل ال تقتل
لضربت أعناقكما [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :إن كانت المرأة لتجير
على المؤمنين فيجوز [ قال األلباني في صحيح أبي داود :إسناد صحيح
على شرط الشيخين ]
أخرج أبو داود والترمذي عن معاذ رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتل ًما
دينارا أو عدله من المعافري (ثياب تكون باليمن) [ قال الترمذي :حديث
ً
حسن ،وذكر أن بعضهم رواه مرسال ،والمرسل أصح اهـ  ،وصححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
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أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه
على الجزية [ صححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها
ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم قالها زهي ٌر ثالث
ت شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه
مرا ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي هللا عنهم
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :لكل غادر لواء يوم القيامة يقال:
فالن
هذه غدرة
ٍ
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
غادر لواء عند استه يوم القيامة  ،يرفع له بقدر غدره ،
عليه وسلم :لكل
ٍ
غدرا من أمير عامة
أال وال غادر أعظم ً

باب :الغنائم والغلول
سمعت
أخرج الطبراني في األوسط عَن حبيب بن مسلمة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم إن لم تغل أمتي لم يقم لَ ُهم
أَبَا ذَر يَقُول قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
عَدو أبدا ،قَا َل أَبُو ذَر لحبيب بن مسلمة َهل يثبت لكم العَدو حلب شَاة قَا َل
نعم َوثَالث ش َياه غزر قَا َل أ َ ُبو ذَر غللتم َورب الكَع َبة [ جوده المنذري ،
وضعفه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن حبان عَن عبد هللا بن عَمرو بن العَاص َرضي هللا
علَيه َوسلم إذا أصَاب غني َمة أَمر بالال
عَن ُه َما قَا َل كَانَ َرسُول هللا صلى هللا َ
فَنَادَى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجَاء رجل يَو ًما بعد
سول هللا َهذَا كَانَ في َما أصبناه من الغَني َمة
النداء بزمام من شعر فَقَا َل َيا َر ُ
فَقَا َل أسمعت بالال يُنَادي ثَالثا قَا َل نعم  ،قَا َل فَ َما َمنعك أَن تَجيء به فَاعتَذر
إلَيه فَقَا َل كن أَنت تَجيء به يَوم القيَا َمة فَلَن أقبله عَنك [ حسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل خرجنَا َم َع َرسُول
علَيه َوسلم إلَى َخي َبر فَفتح هللا علينا فَلم نغنم ذَ َهبا َوال َورقا
هللا صلى هللا َ
غنمنا ال َمتَاع َوالطعَام َوالثيَاب ثم انطلقنا إلَى ال َوادي يَعني َوادي القرى َو َم َع
علَيه َوسلم عبد لَهُ وهبه لَهُ رجل من جذام يدعى رفَاعَة
َرسُول هللا صلى هللا َ
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بن يزيد من بني الضبيب فَلَما نزلنَا ال َوادي قَا َم عبد َرسُول هللا صلى هللا
سهم فَكَانَ فيه حتفه فَقُلنَا َهنيئ ًا لَهُ الشهَادَة
َ
علَيه َوسلم يحل َرحله فَرمي ب َ
علَيه َوسلم كال َوالذي نفس ُمحَمد
يَا َرسُول هللا قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه نَارا أَخذ َها من الغَنَائم لم تصبها المقاسم قَا َل
بيَده إن الشملة لتلتهب َ
ع الناس فجَاء رجل بش َراك أَو شراكين فَقَا َل أصبت يَوم َخيبَر فَقَا َل
فَفَز َ
علَيه َوسلم ش َراك من نَار أَو شراكان من نَار
َرسُول هللا صلى هللا َ
سول
أخرج النسائي وابن خزيمة عَن أبي َرافع َرضي هللا عَنهُ قَا َل كَانَ َر ُ
علَيه َوسلم إذا صلى العَصر ذهب إلَى بني عبد األ َشهَل فيتحدث
هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم
عندهم حَتى ينحدر للمغرب قَا َل أَبُو َرافع فَبينا النبي صلى هللا َ
ف لَك قَا َل فَكبر ذَلك
ف لَك أ ُ ٍ
ف لَك أ ُ ٍ
يسرع إلَى المغرب َم َررنَا بالبَقيع فَقَا َل أ ُ ٍ
في ذرعي فاستأخرت وظننت أَنه يُريدني ،فَقَا َل َما لَك امش ،قلت َوحدث
حدث ،فَقَا َل َما ذَاك  ،قلت أففت بي  ،قَا َل ال َولَكن َهذَا فالن بعثته ساعيا
على بني فالن فَغَل نمرة فدرع مثلهَا من نَار [ قال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثالثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه
أخرج النسائي والضياء في المختارة عن ابن الزبير رضي هللا عنه قال:
ضرب النبي صلى هللا عليه وسلم عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير
وسهم لذي القربي بصفية أمه وسهمان للفرس [ قال األلباني في اإلرواء:
إسناده حسن في المتابعات والشواهد ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمير مولى آبى اللحم رضي هللا
عنه قال :شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره وأخبر أني مملوكٌ فأمر لي بشيءٍ من
خرثي المتاع وعرضت عليه رقيةً كنت أرقى بها المجانين فأمرني بطرح
بعضها وحبس بعضها [ قال الترمذي  :حسن صحيح  ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا  :قدمت على النبي صلى
هللا عليه وسلم في نفر من األشعريين بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم
يقسم ألح ٍد ممن لم يشهد الفتح غيرنا
أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا
بدر إن عثمان انطلق في حاجة هللا وحاجة رسوله
عليه وسلم قال يعني يوم ٍ
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بسهم ولم يضرب ألحد غاب غيره [ صححه الحاكم
وإني أبايع له فضرب له
ٍ
ووفقه الذهبي ،وصححه الحاكم في صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أيما قرية أتيتموها أو أقمتم فيها فسهمكم فيها ،وأيما قرية
عصت هللا ورسوله فإن خمسها هلل وللرسول وهي لكم
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كنا نصيب في مغازينا
العسل والعنب فنأكله وال نرفعه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ي من األنبياء فقال لقومه ال يتبعني رج ٌل ملك
صلى هللا عليه وسلم :غزا نب ٌّ
بضع امرأ ٍة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها وال أحد بنى بيوت ًا ولم يرفع
ت وهو ينتظر والدها ،فغزا فدنا من
سقوفها وال رج ٌل اشترى غن ًما أو خلفا ٍ
القرية صالة العصر أو قري ًبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمو ٌر
اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح هللا عليه فجمع الغنائم ،فجاءت -
يعني :النار  -لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلوالً فليبايعني من كل قبيل ٍة
برأس مثل رأس بقر ٍة
رج ٌل فلزقت يد رج ٍل بيده فقال إن فيكم الغلول فجاءوا
ٍ
من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم ألح ٍد قبلنا ثم أحل
هللا لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قام فينا النبي
يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال :ال
صلى هللا عليه وسلم ذات ٍ
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ،يقول :يا رسول
هللا ،أغثني فأقول :ال أملك لك شيئًا قد أبلغتك ،ال ألفين أحدكم يجيء يوم
فرس له حمحمة ،فيقول :يا رسول هللا ،أغثني فأقول:
القيامة على رقبته
ٌ
ال أملك لك شيئ ًا قد أبلغتك ،ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته
نفس لها صياحٌ ،فيقول :يا رسول هللا ،أغثني فأقول :ال أملك لك شيئ ًا قد
ٌ
أبلغتك ،ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ،فيقول :يا
رسول هللا ،أغثني فأقول :ال أملك لك شيئًا قد أبلغتك
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :خرجنا مع النبي
صلى هللا عليه وسلم إلى خيبر ففتح هللا علينا فلم نغنم ذهبًا وال ورقًا غنمنا
المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومعه
صلى هللا عليه وسلم عب ٌد له وهبه له رج ٌل من جذام يدعى رفاعة بن زيد
من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئًا له الشهادة يا رسول هللا
يح ُّل رحله فرمي
ٍ
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نارا أخذها من
قال :كال والذي نفس محم ٍد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ً
الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ففزع الناس فجاء رج ٌل بشراكٍ أو
نار
شراكين فقال :أصبته يوم خيبر فقال صلى هللا عليه وسلم  :شراك من ٍ
أو شراكان
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :كان
على ثقل النبي صلى هللا عليه وسلم رج ٌل يقال له كركرة فمات ،فقال صلى
هللا عليه وسلم  :هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلها
أخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :لما كان يوم خيبر أقبل نف ٌر من
الصحابة فقالوا فال ٌن شهي ٌد وفال ٌن شهي ٌد حتى مروا على رج ٍل فقالوا فال ٌن
شهيد فقال صلى هللا عليه وسلم  :كال إني رأيته في النار في برد ٍة غلها أو
عباء ٍة ثم قال :يا ابن الخطاب ،اذهب فناد في الناس إنه ال يدخل الجنة إال
المؤمنون ثالثًا فخرجت فناديت أال إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ثالثًا
أخرج أبو داود عن رجل من األنصار رضي هللا عنه قال :خرجنا مع النبي
صلى هللا عليه وسلم في سفر أصاب الناس حاجة شديدةٌ وجه ٌد فأصابوا
غن ًما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يمشي أكفأ قدورنا بقوسه ثم جع ل يرمل اللحم بالتراب ثم قال :إن النهبة
ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة [صححه األلباني
]
أخرج أبو داود والدارمي عن أبي لبيد :كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل
فأصاب الناس غنيمةً فانتهبوها فقام خطيبًا فقال :سمعت النبي صلى هللا
عليه وسلم ينهى عن النهبى فردُّوا ما أخذوا فقسمه بينهم [ صححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن رويفع بن ثابت األنصاري رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يركب
دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ،ومن كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر فال يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه [
ضعفه المنذري  ،وقال األلباني  :حسن صحيح ]
أخرج البخاري عن أسلم أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيًا على الصدقة
فقال :يا هنى ضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنَها مجابة،
وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ،وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف
زرع ونخل ،وإن رب الصريمة
فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعا إلى
ٍ
والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير
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المؤمنين ،أفتاركه أنا ال أبا لك ،فالماء والكأل أيس ُر علي من الذهب
والفضة ،واي ُم هللا إنهم ليرون إنا قد ظلمناهم إنها لبالدهم ومياههم قاتلوا
عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في اإلسالم ،وهللا لوال المال الذي أحمل
شبرا
عليه في سبيل هللا ما حميت على الناس من بالدهم ً
أخرج البخاري عن الصعب بن جثامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال حمى إال هلل ولرسوله وبلغنا أن النبي صلى هللا
عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة

باب :النفل وال ُخمس
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصةً سوى
واجب
قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله
ٌ
وفي رواية للبخاري ومسلم :بعثنا صلى هللا عليه وسلم في سري ٍة قبل نج ٍد
بعيرا
بعيرا
بعيرا ونفلنا
بعيرا أو اثنى عشر
ً
ً
ً
فبلغت سهماننا أحد عشر ً
بعيرا ثم قدمنا على النبي
بعيرا ً
كثيرا فنفلنا أميرنا ً
وفي رواية  :فأصبنا نع ًما ً
بعيرا بعد
صلى هللا عليه وسلم فقسم بيننا فأصاب كل رج ٍل اثنى عشر
ً
الخمس وما حاسبنا صلى هللا عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا وال عاب
بعيرا بنفله
عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثالثة عشر
ً
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن سعد رضي هللا عنه قال :أعطى النب ُّ
عليه وسلم ره ً
جالس فترك رجالً هو أعجبهم إلى ،فقلت :يا رسول
طا وأنا
ٌ
فالن ،وهللا إني ألراه مؤمنًا ،فقال أو مسل ًما ،ذكر ذلك سعد
هللا مالك عن
ٍ
أحب إلى منه
ثالثًا وأجابه بمثل ذلك ،ثم قال :إني ألعطي الرجل وغيره
ُّ
خشية أن يكب في النار على وجهه
أخرج مسلم عن رافع بن خديج رضي هللا عنه قال :أعطى النبي صلى هللا
ب يوم حنين ،وصفوان بن أمية ،وعيينة بن
عليه وسلم أبا سفيان بن حر ٍ
حابس ،وعلقمة بن عالثة كل إنسان منهم مائةً من
حصن ،واألقرع بن
ٍ
عباس :أتجعل نهبي ونهب
مرداس دون ذلك ،فقال
اإلبل ،وأعطى عباس بن
ٍ
ٌ
العبيد بين عيينة واألقرع فما كان بدر وال حابس يفوقان مرداس في
مجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم ال يرفع  ،فأتم له
صلى هللا عليه وسلم مائةً
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أخرج أبو داود عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي هللا عنهما  :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب
[صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده رضي
هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد
الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة ،فتشبكت بردائه،
فنزعته عن ظهره ،فقال :ردوا علي ردائي ،أتخافون أن ال أقسم بينكم ما
أفاء هللا عليكم ،والذي نفسي بيده لو أفاء هللا عليكم مثل سمر تهامة نع ًما
لقسمته بينكم ثم ال تجدوني بخيالً وال جبانًا وال كذابًا فلما نزل قام في
الناس ،فقال :أدُّوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار وشنا ٌر على أهله يوم
القيامة ثم تناول من األرض وبرةً من بعير أو شيئ ًا ،ثم قال :والذي نفسي
بيده مالي مما أفاء هللا عليكم وال مثل هذه إال الخمس والخمس مردود
عليكم [ حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه قال :مشيت أنا وعثمان
بن عفان إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقلت :يا رسول هللا أعطيت بني
المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزل ٍة واحد ٍة ،فقال :إنما بنو المطلب وبنو
هاشم شيء واح ٌد
وفي رواية أبي داود والنسائي :قلنا :يا رسول هللا ،هؤالء بنو هاشم ال
ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك هللا به منهم ،فما بال إخواننا بنو المطلب
أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ،فقال :إنا وبنو المطلب ال نفترق في
جاهلي ٍة وال إسالم ،وإنما نحن وهم شيء واحد ،وشبك أصابعه

باب :الفيء وسهم النبي صلى هللا عليه وسلم
س في أَهلي حينَ َمت َ َع
أخرج البخاري عَن َمالك بن أَوس قال َ :بينَا أَنَا جَال ٌ
ير ال ُمؤمنينَ ،
النهَا ُر ،إذَا َرسُو ُل عُ َم َر بن ال َخطاب يَأتيني ،فَقَالَ :أَجب أَم َ
فَان َ
س
س َ
طلَقتُ َمعَهُ حَتى أَد ُخ َل َ
علَى ر َمال َ
ير ،لَي َ
علَى عُ َم َر ،فَإذَا ه َُو جَال ٌ
سر ٍ
علَيه ثُم َجلَستُ ،
سلمتُ َ
ئ َ
سا َد ٍة من أَد ٍَم ،فَ َ
علَى و َ
اشُ ،متك ٌ
بَينَهُ َوبَينَهُ ف َر ٌ
خ،
فَقَالَ :يَا َمال ،إنهُ قَد َم َ
علَينَا من قَومكَ أَه ُل أَبيَاتٍَ ،وقَد أ َ َمرتُ فيهم ب َرض ٍ
ير ال ُمؤمنينَ  ،لَو أ َ َمرتَ به َ
غيري ،قَالَ:
فَاقبضهُ فَاقسمهُ َبينَ ُهم ،فَقُلتُ َ :يا أَم َ
س عن َدهُ أَتَاهُ حَاجبُهُ يَرفَا ،فَقَالََ :هل لَكَ في
اقبضهُ أَيُّهَا ال َمر ُء ،فَبَينَا أَنَا جَال ٌ
فَ ،و ُّ
اص يَستَأذنُونَ ،
عُث َمانَ َ ،وعَبد الرح َمن بن عَو ٍ
سعد بن أَبي َوق ٍ
الزبَيرَ ،و َ
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يرا ،ثُم
قَالَ :نَعَم ،فَأَذنَ لَ ُهم ،فَ َد َخلُوا ،فَ َ
سل ُموا َو َجلَسُوا ،ثُم َجلَ َ
س يَرفَا يَس ً
سا،
سل َما فَ َجلَ َ
اس ،قَالَ :نَ َعم ،فَأَذنَ لَ ُه َما ،فَ َد َخالَ ،فَ َ
قَالََ :هل لَكَ في عَليٍَ ،وعَب ٍ
ير ال ُمؤمنينَ  ،اقض بَيني َوبَينَ َهذَاَ ،وهُ َما يَختَص َمان
اس  :يَا أَم َ
فَقَا َل عَب ٌ
سل َم من َمال بَني النضير ،فَقَا َل
هللا َ
َّللا َ
علَيه َو َ
علَى َرسُوله صَلى ُ
في َما أَفَا َء ُ
ير ال ُمؤمنينَ اقض بَينَ ُه َماَ ،وأَرح أ َ َح َدهُ َما
الرهطُ ،عُث َما ُن َوأَصحَابُهُ :يَا أَم َ
ض،
منَ اآل َخر ،قَا َل عُ َم ُر :تَي َدكُم أَنشُ ُدكُم باّلِل الذي بإذنه تَقُو ُم الس َما ُء َواألَر ُ
ور ُ
ث َما ت َ َركنَا
هللا َ
علَيه َو َ
َهل تَعلَ ُمونَ أَن َر ُ
سل َم ،قَالَ :الَ نُ َ
سو َل َّللا صَلى ُ
سهُ ،قَا َل الرهطُ :قَد قَالَ :ذَلكَ ،
هللا َ
َ
سل َم نَف َ
علَيه َو َ
ص َدقَةٌ يُري ُد َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اس ،فَقَالَ :أَنشُ ُدكُ َما َّللاَ ،أَتَعلَ َمان أَن َرسُو َل َّللا
فَأَقبَ َل عُ َم ُر َ
علَى عَليٍَ ،وعَب ٍ
سل َم قَد قَا َل ذَلكَ  ،قَاالَ :قَد قَا َل ذَلكَ  ،قَا َل عُ َم ُر :فَإني أُحَدثُكُم
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم في َهذَا الفَيء
هللا َ
علَيه َو َ
عَن َهذَا األَمر ،إن َ
َّللا قَد َخص َرسُولَهُ صَلى ُ
بشَيءٍ لَم ُيعطه أ َ َحدًا َ
سوله من ُهم} إلَى
َّللا َ
علَى َر ُ
غي َر ُه ،ثُم قَ َرأََ :
{و َما أَفَا َء ُ
سل َمَ ،وَّللا
هللا َ
علَيه َو َ
قَوله {قَدي ٌر}  ،فَكَانَت َهذه َخالصَةً ل َرسُول َّللا صَلى ُ
علَيكُم ،قَد أَع َ
َما احت َ َ
طاكُ ُمو َها َوبَثهَا فيكُمَ ،حتى
از َها دُونَكُمَ ،والَ استَأث َ َر بهَا َ
علَى أَهله
ق َ
هللا َ
سل َم يُنف ُ
علَيه َو َ
بَق َ
ي منهَا َهذَا ال َمالُ ،فَكَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي ،فَيَجعَلُهُ َمجعَ َل َمال َّللا ،فَعَم َل
نَفَقَةَ َ
سنَتهم من َهذَا ال َمال ،ثُم يَأ ُخذُ َما بَق َ
سل َم بذَلكَ َح َياتَهُ ،أَنشُ ُدكُم باّلِلَ ،هل تَعلَ ُمونَ ذَلكَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
اس ،أَنشُ ُدكُ َما باّلِلَ ،هل تَعلَ َمان ذَلكَ  ،قالوا:
قَالُوا :نَعَم ،ثُم قَا َل لعَليٍَ ،وعَب ٍ
سل َم ،فَقَا َل أَبُو بَك ٍر :أَنَا
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا نَبيهُ صَل ى ُ
نعم  ،قَا َل عُ َم ُر :ثُم ت َ َوفى ُ
سل َم ،فَقَبَ َ
ضهَا أَبُو بَك ٍر ،فَعَم َل فيهَا ب َما عَم َل
هللا َ
علَيه َو َ
َول ُّ
ي َرسُول َّللا صَلى ُ
ار َراش ٌد تَاب ٌع
هللا َ
صاد ٌ
َّللا يَعلَ ُم :إنهُ فيهَا لَ َ
علَيه َو َ
ق بَ ٌّ
سل َمَ ،و ُ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سنَتَين من
َّللا أ َ َبا َبك ٍر ،فَكُنتُ أَنَا َولي أَبي َبك ٍر ،فَقَ َبضتُهَا َ
للحَق ،ثُم ت َ َوفى ُ
سل َمَ ،و َما عَم َل
هللا َ
علَيه َو َ
إ َم َ
ارتي ،أَع َم ُل فيهَا ب َما عَم َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ار َراش ٌد تَاب ٌع للحَق ،ثُم جئت ُ َماني
َّللا يَعلَ ُم :إني فيهَا لَصَاد ٌ
ق بَ ٌّ
فيهَا أ َبُو بَك ٍرَ ،و ُ
اس ،تَسأَلُني نَصيبَكَ
تُكَل َمانيَ ،وكَل َمتُكُ َما َواح َدةٌَ ،وأَم ُركُ َما َواحدٌ ،جئتَني يَا عَب ُ
يب ام َرأَته من أَبيهَا،
منَ ابن أَخيكَ َ ،وجَا َءني َهذَا  -يُري ُد عَليًّا  -يُري ُد نَص َ
ور ُ
ثَ ،ما ت َ َركنَا
هللا َ
علَيه َو َ
فَقُلتُ لَكُ َما :إن َر ُ
سل َم قَالَ :الَ نُ َ
سو َل َّللا صَلى ُ
علَى
ص َدقَةٌ  ،فَلَما بَدَا لي أَن أَدفَعَهُ إلَيكُ َما ،قُلتُ  :إن شئت ُ َما َدفَعتُهَا إلَيكُ َماَ ،
َ
علَيكُ َما عَه َد َّللا َوميثَاقَهُ :لَتَع َمالَن فيهَا ب َما عَم َل فيهَا َرسُو ُل َّللا صَلى
أَن َ
سل َمَ ،وب َما عَم َل فيهَا أَبُو بَك ٍرَ ،وب َما عَملتُ فيهَا ُمنذُ َوليتُهَا،
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فَقُلت ُ َما :ادفعهَا إلينا ،فبذلكَ َدفعتُهَا إليكُ َما ،فأنشُ ُدكُم باّلِلَ ،هل َدفعتُهَا إليه َما
اس ،فَقَالَ :أَنشُ ُدكُ َما باّلِل،
بذَلكَ  ،قَا َل الرهطُ :نَ َعم ،ثُم أَق َب َل َ
علَى عَليٍَ ،وعَب ٍ
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سان مني قَضَا ًء َ
غي َر ذَلكَ ،
َهل َدفَعتُهَا إلَيكُ َما بذَلكَ  ،قَاالَ :نَعَم ،قَالَ :فَتَلتَم َ
ض ،الَ أَقضي فيهَا قَضَا ًء َ
غي َر ذَلكَ ،
فَ َوَّللا الذي بإذنه تَقُو ُم الس َما ُء َواألَر ُ
عجَزت ُ َما عَنهَا فَادفَعَا َها إلَي ،فَإني أَكفيكُ َما َها
فَإن َ
آالف،
أخرج البخاري عن نافع :أن عمر فرض للمهاجرين األولين أربعة
ٍ
آالف وخمسمائة ،فقيل له :هو من المهاجرين ،فلم
وفرض البن عمر ثالثة
ٍ
آالف،قال :إنما هاجر به أبوه يقول :ليس هو ممن هاجر
نقصته من أربعة
ٍ
بنفسه
أخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال :كان عطاء البدريين خمسة
آالف وقال عمر :ألفضلنهم على من بعدهم
ٍ
أخرج البخاري تعليقا عن أنس رضي هللا عنه قال :أتي النبي صلى هللا
عليه وسلم بما ٍل من البحرين ،فقال :انثروه في المسجد وكان أكثر ما ٍل أتي
به ،فخرج إلى الصالة ولم يلتفت إليه ،فلما قضى الصالة جاء فجلس إليه،
العباس فقال :يا رسول هللا ،أعطني،
فما كان يرى أحدًا إال أعطاه ،إذ جاءه
ُ
فإني فاديت نفسي وفاديت عقيالً ،فقال :خذ فحثا في ثوبه ،ثم ذهب يقله
فلم يستطع ،فقال :يا رسول هللا ،مر بعضهم يرفعه إلى ،قال :ال ،قال:
فارفعه أنت على ،قال :ال ،فنثر منه ،ثم ذهب يقله ،فلم يستطع ،فقال :يا
رسول هللا ،مر بعضهم يرفعه على ،قال :ال قال :فارفعه أنت على ،قال :ال
فنثر منه ،ثم احتمله ،فألقاه على كاهله ،ثم انطلق ،فما زال صلى هللا عليه
وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا ،عجبًا من حرصه ،فما قام صلى هللا
عليه وسلم وثم منها دره ٌم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أعطى النبي
زرع ،فكان
صلى هللا عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو
ٍ
تمر ،وعشرين وسقًا
يعطي أزواجه كل سن ٍة مائة
وسق ،ثمانين وسقًا من ٍ
ٍ
من شعير ،فلما ولي عمر قسم خيبر حين أجلى منها اليهود ،فخير أزواج
النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء واألرض ،أو يمضي
لهن األوساق ،فمنهن من اختار األرض والماء ،منهن عائشة وحفصة،
واختار بعضهن الوسق
سا منَ األَنصَار قَالُوا ل َرسُول
س ب ُن َمالكٍ  ،أَن نَا ً
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ ُ
سل َم
هللا َ
َّللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
علَى َرسُوله صَلى ُ
سل َم ،حينَ أ َفَا َء ُ
َّللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
من أَم َوال َه َوازنَ َما أفا َء ،ف َ
ق يُعطي رجَاال من قُ َري ٍش المائ َة منَ اإلبل،
طف َ
سل َم ،يُعطي قُ َريشًا َويَ َدعُنَا،
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا ل َرسُول َّللا صَلى ُ
فَقَالُوا :يَغف ُر ُ
س :فَ ُحد َ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
ث َر ُ
َو ُ
س ُيوفُنَا تَقطُ ُر من د َمائهم ،قَا َل أَنَ ٌ
سو ُل َّللا صَلى ُ
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س َل إلَى األَنصَار ،فَ َج َمعَ ُهم في قُب ٍة من أَد ٍَمَ ،ولَم يَدعُ َمعَ ُهم أ َ َحدًا
ب َمقَالَتهم ،فَأَر َ
َ
سل َم فَقَالََ :ما كَانَ
هللا َ
علَيه َو َ
غي َرهُم ،فَلَما اجت َ َم ُعوا جَا َءهُم َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
حَد ٌ
آرائنَا يَا َرسُو َل َّللا ،فَلَم يَقُولُوا
يث بَلَغَني عَنكُم قَا َل لَهُ فُقَهَا ُؤهُم :أَما ذَ ُوو َ
هللا
شَيئ ًاَ ،وأَما أُنَ ٌ
َّللا ل َرسُول َّللا صَلى ُ
اس منا حَديث َةٌ أَسنَانُ ُهم ،فَقَالُوا :يَغف ُر ُ
سيُوفُنَا تَقطُ ُر من د َمائهم،
َ
َارَ ،و ُ
علَيه َو َ
سل َم ،يُعطي قُ َريشًاَ ،ويَت ُركُ األَنص َ
سل َم :إني أُعطي ر َجاال حَد ٌ
يث عَه ُدهُم بكُف ٍر،
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سول َّللا
اس باألَم َوالَ ،وتَرج ُعوا إلَى رحَالكُم ب َر ُ
أ َ َما تَرضَونَ أَن َيذ َه َ
ب الن ُ
سل َم ،فَ َوَّللا َما تَنقَلبُونَ به َخي ٌر مما يَنقَلبُونَ به  ،قَالُوا:
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ست َ َرونَ بَعدي أَث َ َرةً شَدي َدةً،
بَلَى يَا َرسُو َل َّللا ،قَد َرضينَا ،فَقَا َل لَ ُهم :إنكُم َ
علَى الحَوض قَا َل
سل َم َ
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا َو َر ُ
فَاصب ُروا حَتى تَلقَ ُوا َ
سولَهُ صَلى ُ
س فَلَم نَصبر
أَنَ ٌ

باب :السبق والرمي والخيل
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا
حافر أو
خف أو
عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال سبق إال في ٍ
ٍ
نص ٍل [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال  :كانت لرسول هللا صلى هللا
ي على قعود،
عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء ،ال تسبق ،فجاء أعراب ٌّ
فسبقها ،فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه ،فقال صلى هللا عليه وسلم
 :حق على هللا أن ال يرتفع شي ٌء من الدنيا إال وضعه
أخرج مسلم عن فقيم اللخمي قال :قلت لعقبة بن عامر :تختلف بين هذين
ق عليك فقال :لوال كالم سمعته من رسول
الغرضين وأنت شي ٌخ كبي ٌر ويش ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم لم أعانه قلت :وما ذاك ،قال :سمعته يقول من
تعلم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا تعالى ليدخل بالسهم
نفر الجنة صانعه يحتسب في عمله الخير والرامي به والممد
الواحد ثالثة ٍ
به فارموا واركبوا وأحب إلي أن ترموا من أن تركبوا ،كل له ٍو باط ٌل ليس
من اللهو محمو ٌد إال ثالثةٌ تأديب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورميه بقوسه
ونبله فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمةٌ
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تركها ،أو قال :كفرها [ صححه الحاكم ،وضعفه األلباني في ضعيف أبي
داود]
أخرج البزار والطبراني في األوسط عَن سعد َرضي هللا عَنهُ رضي هللا
علَيكُم بالرمي فَإنهُ خير
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
أَو من خير لعبكم [جوده المنذري  ،وصححه األلباني ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن عَطاء بن أبي َربَاح قَا َل َرأَيت جَابر بن عبد
س
هللا َوجَابر بن عُ َمير األنصَاري َرضي هللا عَن ُهم يرتميان فمل أَحده َما فَ َجلَ َ
علَيه َوسلم يَقُول كل شَيء
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
فَقَا َل لَهُ اآلخر كسلت َ
سهو إال أَربع خصَال مشي الرجل
س من ذكر هللا عز َوجل فَ ُه َو لَهو أَو َ
لَي َ
بَين الغرضين وتأديبه فرسه ومالعبته أَهله َوتَعليم السباحة [ جوده
المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال :خرج النبي صلى
هللا عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال :ارموا بني
إسماعيل فإن أباكم كان راميًا وأنا مع بني فالن  ،فأمسك أحد الفريقين
بأيديهم فقال :ما لكم ال ترموا ،فقالوا :كيف نرمي وأنت معهم ،فقال :ارموا
وأنا معكم كلكم
وفي رواية ألبي داود والنسائي  :ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها
وأعجازها  ،أو قال :أكفالها وقلدوها وال تقلدوها األوتار [ حسنه األلباني
في صحيح أبي داود ]
علَيه
أخرج أحمد عن جَابر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم ال َخيل َمعقُود في نَ َواصيهَا ال َخير والنيل إلَى يَوم القيَا َمة َوأَهلهَا
علَيهَا فامسحوا بنواصيها َوادعوا لَهَا بالبركَة وقلدوها َوال تقلدوها
ُم َعانُونَ َ
األوتار [ جوده المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره ]
علَيه
أخرج مسلم عَن أنس َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم البركَة في نواصي ال َخيل
أخرج الترمذي َوابن َماجَه َوالحَاكم عَن أبي قَتَادَة رضي هللا عنه قال :قَا َل
علَيه َوسلم خير ال َخيل األدهم األقرح األرثم ثم األقرح
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
المحجل طلق اليَد اليُمنَى فَإن لم يكن أدهم فكميت على َهذه الشية [ قَا َل
الترمذي حسن صَحيح َ ،وقَا َل الحَاكم صَحيح على شَرطه َما ]
علَيه
أخرج مسلم عَن جرير َرضي هللا عَنهُ قَا َل َرأَيت َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم يلوي نَاصيَة فرس بأُصبُعه َوه َُو يَقُول ال َخيل َمعقُود في نَ َواصيهَا
ال َخير إلَى َيوم الق َيا َمة األجر َوالغني َمة
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أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم قَا َل :ال َخيل َمعقُود في نَ َواصيهَا ال َخير إلَى َيوم الق َيا َمة
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عن عروة البارقي رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :الخيل معقود في نواصيها الخير ،األجر والمغنم
إلى يوم القيامة
أخرج أبو داود عن عتبة بن عبد السلمى رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تقصوا نواصي الخيل وال مفارقها وال أذنابها،
فإن أذنابها مذابها ،ومفارقها دفؤها ونواصيها معقو ٌد فيها الخير [ صححه
األلباني ]
أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم عن أبي كبشة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الخيل معقود في نواصيها
الخير إلى يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها ،والمنفق عليها كالباسط يده
بالصدقة [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج النسائي والحاكم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ت يدعو
سحر بكلما ٍ
فرس عربي إال يؤذن له عند كل
هللا عليه وسلم :ما من ٍ
ٍ
بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله
وماله أو من أحب ماله وأهله إليه [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في
صحيح النسائي]

باب :إخراج اليهود والنصارى
ي
أخرج مسلم عَن جَابر رضي هللا عنه قَالَ :أَخبَ َرني عُ َم َر بن ال َخطاب َرض َ
سل َم يَقُولُ :ألخرجن اليهو َد
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا عَنهُ أَنهُ َ
سم َع َرسُو َل َّللا صَلى ُ
ُ
َ
ع فيهَا إال ُمسل ًما
صارى من جزيرة العَ َرب حَتى ال أ َد َ
والن َ
يرة
َارى من جَز َ
َّللا أل ُخرجَن ال َي ُهو َد َوالنص َ
وفي رواية :لَئن عشتُ إن شَا َء ُ
العَ َرب
علَيه
أخرج أحمد عَن عَائشَةَ ،قَالَت :كَانَ آخ ُر َما عَه َد َرسُو ُل هللا صَلى هللاُ َ
يرة العَ َرب دينَان [ حسنه محققوا المسند]
َو َ
سل َم أَن قَا َل ال يُت َركُ بجَز َ
أخرج البيهقي عن أبي عبيدة رضي هللا عنه قال  :كان آخر ما تكلم به
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن قال :قاتل هللا اليهود والنصارى اتخذوا
قبور أنبيائهم مساجد ال يبقين دينان بأرض العرب [ صححه األلباني في
صحيح الجامع ]
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باب :العتق
سو َل َّللا صَلى
َّللا عَن ُه َما أَن َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عُ َم َر َرض َ
ي ُ
سنَ عبَا َدةَ َربه ،كَانَ لَهُ
هللا َ
سل َم قَالَ :إن العَب ُد إذَا نَ َ
سي َدهَُ ،وأَح َ
ص َح ل َ
علَيه َو َ
ُ
أَج ُر ُه َمرتَين
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن أَبي ُمو َ
سى َرض َ
َّللا عَنهُ ،عَن النبي صَلى ُ
ي ُ
سيده الذي لَهُ
سل َم قَالَ :ال َمملُوكُ الذي يُحس ُن عبَا َدةَ َربهَ ،ويُؤَدي إلَى َ
َو َ
علَيه منَ الحَقَ ،والنصيحَة َوالطاعَة لَهُ أَج َران
َ
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
َّللا بكُل عُض ٍو منهُ عُض ًوا
َ
ق َرقَ َبةً ُمسل َمةً ،أَعت َ َ
سل َم قَالََ :من أَعت َ َ
علَيه َو َ
ق ُ
منَ النار ،حَتى فَر َجهُ بفَرجه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
هللا بكُل عُض ٍو
صلى هللا عليه وسلم :أَيُّ َما َر ُج ٍل أَعت َ َ
ق ام َرأ ً ُمسل ًما استَنقَذَ ُ
سعي ُد ب ُن َمرجَانَةَ :فَان َ
طلَقتُ به إلَى عَلي بن
منهُ عُض ًوا منهُ منَ النار ،قَا َل َ
سي ٍن ،فَ َع َم َد إلَى عَب ٍد لَهُ قَد أَع َ
عش ََرةَ آالف در َه ٍم
طا ُه به عَب ُد هللا ب ُن جَعفَ ٍر َ
ال ُح َ
ف دينَ ٍار فَأَعتَقَهُ
أَو أَل َ
أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق ام َرأ ً ُمسل ًما كَانَ فَكَا َكهُ منَ النار ،يُجزئ
عليه وسلم :أَيُّ َما امر ٍئ ُمسل ٍم أَعت َ َ
ق ام َرأَتَين ُمسل َمتَين كَانَتَا
كُ ُّل عُض ٍو منهُ عُض ًوا منهَُ ،وأَيُّ َما امر ٍئ ُمسل ٍم أَعت َ َ
فَكَا َكهُ منَ النارُ ،يجزئ كُ ُّل عُض ٍو من ُه َما عُض ًوا منهَُ ،وأ َ ُّي َما ام َرأ َ ٍة ُمسل َم ٍة
أَعتَقَت ام َرأَةً ُمسل َمةً كَانَت فَكَا َكهَا منَ النار ،يُجزئ كُ ُّل عُض ٍو منهَا عُض ًوا
منهَا [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب  ،وقال األلباني في الترغيب:
صحيح لغيره ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عَلي رضي هللا عنه قال :كَانَ آخ ُر كَالم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الصالةََ ،و َما َملَ َكت أَي َمانُكُم [ قال
البوصيري :هذا إسناد حسن  ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :جَا َء َر ُج ٌل
إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،كَم أَعفُو عَن ال َخادم،
ص َمتَ  ،ثُم قَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،كَم أَعفُو عَن ال َخادم ،فَقَالَ :اعف عنه كُل
فَ َ
سبعينَ َمرةً [ قال الترمذي :حسن غريب وصححه األلباني في صحيح
َيو ٍم َ
الترمذي ]
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أخرج البخاري ومسلم عن ال َمع ُرور بن سُ َوي ٍد قال :رأيت أَبا ذَ ٍر وعليه حلة
وعلى غالمه مثلها ،فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجالً فعيره بأمه ،فأتى
الرج ُل النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له صلى هللا عليه وسلم
 :إنك امرؤ فيك جاهلية قلت :على ساعتي هذه من كبر السن ،قال :نعم
،هم إخوانُكُم و َخ َولُكُم ،جعلهم هللا تحت أيديكم فمن كان أ ُخو ُه تَحتَ يَده
فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن
كلفتموهم ،فأعينوهم عليه
وفي رواية لمسلم َ :من ال َء َمكُم من َمملُوكيكُم ،فَأَطع ُموهُ مما تَأكُلُونَ ،
ق هللا
َواَكسُوهُ مما تكتسونَ ،و َمن لَم يُالئمكُم فَبيعُوهَُ ،وال تُعَذبُوا َخل َ
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
صنَ َع ألَحَدكُم َخاد ُمهُ َ
عليه وسلم :إذَا َ
ي حَرهُ
طعَا ًما ،ثُم جَا َءهُ به َوقَد َول َ
َو ُد َخانَهُ فَل ُيقعد ُه َم َعهُ فَل َيأكُل ،فَإن كَانَ الط َعا ُم َمشفُوهًا فَل َيضَع في َيده منهُ
أكلَةً أَو أكلَتَين
ق َمملُوكًا له ،فَأ َ َخذَ منَ
أخرج مسلم عن َزاذَان قال :أَتَيتُ ابنَ عُ َم َر َوقَد أَعت َ َ
األَرض عُودًا أَو شَيئ ًا ،وقَالَ :مالي فيه منَ األَجر َما يَس َوى َهذَا ،إال أَني
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :من لَ َ
ارتُهُ
َ
ط َم َمملُو َكهُ أَو ض ََربَهُ فَكَف َ
أَن ُيعتقَهُ
ب غُال ًما لَهُ َحدًّا لَم يَأته ،أَو لَ َ
ارتَهُ
وفي رواية لمسلم َ :من ض ََر َ
ط َمهُ فَإن كَف َ
أَن يُعتقَهُ
س
أخرج مسلم عن سُ َويد بن ُمقَر ٍن رضي هللا عنه قال  :كُنا بَني ُمقَر ٍن لَي َ
لَنَا إال َخاد ٌم َواح َدةٌ فَلَ َ
ط َمهَا أ َ َح ُدنَا ،فَبَلَ َغ ذَلكَ النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ:
س لَ ُهم َخاد ٌم َ
غي ُر َها قَالَ :فَل َيست َخد ُمو َها فَإذَا استَغنَوا عَنهَا
أَعتقُو َها قَالُوا :لَي َ
سبيلَهَا
فَليُ َخلُّوا َ
سبعَ ٍة من بَني ُمقَر ٍن َما لَنَا َخاد ٌم إال َواح َدةٌ،
ساب َع َ
وفي رواية  :لَقَد َرأَيت ُني َ
لَ َ
سل َم أَن نُعتقَهَا
هللا َ
علَيه َو َ
ط َمهَا أَصغَ ُرنَا ،فَأ َ َم َرنَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب غُال ًما
أخرج مسلم عن أَبي َمسعُو ٍد البَدري رضي هللا عنه قال :كُنتُ أَضر ُ
سمعتُ صَوت ًا من َخلفي :اعلَم أ َ َبا َمس ُعو ٍد فَلَم أَفهَم الصوتَ
لي بالسوط ،فَ َ
منَ الغَضَب ،قَالَ :فَلَما َدنَا مني إذَا ه َُو َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ،
فَإذَا ه َُو يَقُولُ :اعلَم أَبَا َمسعُو ٍد فَأَلقَيتُ السو َ
ط من يَدي فَقَالَ :اعلَم أَبَا َمسعُو ٍد
ب َمملُوكًا بَع َدهُ أَبَدًا
علَيكَ منكَ َ
أَن هللا أَق َد ُر َ
علَى َهذَا الغُالم فَقُلتُ  :ال أَضر ُ
سقَ َ
ط من يَدي السوطُ من َهيبَته
،وفي رواية :فَ َ
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وفي رواية :فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ه َُو ُح ٌّر ل َوجه هللا قَالَ :أ َ َما لَو لَم تَفعَل
لَلَفَحَتكَ النا ُر ،أَو لَمستك النا ُر
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من ضرب غالما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ثَالثَةٌ لَ ُهم أَج َران َر ُج ٌل آ َمنَ بنَبيه َوآ َمنَ ب ُمحَمدٍَ ،والعَب ُد
ال َمملُوكُ إذَا أَدى حَق هللا َوحَق َم َواليهَ ،و َر ُج ٌل كَانَت عن َد ُه أ َ َمةٌ يطؤها ،فَأَد َبهَا
سنَ تَعلي َمهَا ،ثُم أَعتَقَهَا فَت َ َزو َجهَا فَلَهُ أَج َران
سنَ تَأديبَهَاَ ،وعَل َمهَا فَأَح َ
فَأَح َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س أَبي
صلى هللا عليه وسلم :لل َعبد ال َمملُوك ال ُمصلح أَج َران  ،فوالذي نَف ُ
سبيل هللاَ ،وال َحجَُّ ،وب ُّر أُمي ألَحبَبتُ أَن أ َ ُموتَ
ه َُري َرةَ بيَده لَوال الجهَا ُد في َ
َوأَنَا َمملُوكٌ
أخرج مسلم عن جَرير رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ق العَب ُد لَم ت ُقبَل
ق فَقَد بَرئ َت منهُ الذمةُ وفي رواية :إذَا أَبَ َ
وسلم  :أَيُّ َما عَب ٍد أَبَ َ
لَهُ صَالةٌَ ،وإن َماتَ َماتَ كَاف ًرا
سفينَة رضي هللا عنه قال :كُنتُ َمملُوكًا ألَم
أخرج أبو داود وابن ماجه عن َ
سو َل هللا صلى هللا عليه
سلَ َمةَ ،فَقَالَت لي :أُعتقُكَ َوأَشتَرطُ َ
علَيكَ أَن تَخ ُد َم َر ُ
َ
َ
َ
َ
علَي لم أفعل غيره ،فأعتَقَتني
وسلم َما عشتَ  ،فقُلتُ  :ولو لَم تَشتَرطي َ
َواشت َ َر َ
علَي [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
طت َ
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أنه لَما أَقبَ َل يُري ُد اإلسال َم
َو َمعَهُ غُال ُمهُ ضَل كُ ُّل َواح ٍد من ُه َما من صَاحبه فَأَقبَ َل بَع َد ذَلكَ َوأَبُو ه َُري َرةَ
س َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلمَ :هذَا َيا
جَال ٌ
أَبَا ه َُري َرةَ غُال ُمكَ قَد أَت َاكَ قَالَ :أ َ َما إني أُشهدُكَ أَنهُ ُح ٌّر وه َُو حينَ يَقُولُ:
َارة الكُفر نَجت
عنَائهَا َ
يَالَيلَةً من طُولهَا و َ
علَى أَنهَا من د َ
يرةَ جَا َءت
أخرج البخاري ومسلم عن عَائ َ
شة رضي هللا عنها  :أَن بَر َ
تستعين بها في كتَابَتهَا َولَم تَكُن قَضَت من كتَابَتهَا شَيئ ًا ،فقَالَت لَهَا عَائشَةُ:
ي عَنك كتَا َبتَكَ ،و َيكُونَ َوالؤُك لي
ارجعي إلَى أَهلك ،فَإن أ َ َح ُّبوا أَن أَقض َ
علَيك
ب َ
يرةُ ألَهلهَا ،فَأَبَواَ ،وقَالُوا :إن شَا َءت أَن تَحتَس َ
فَعَلته ،فَذَك ََرت ذَلكَ بَر َ
فَلتَفعَل َويَكُونَ لَنَا َوالؤُك ،فَذَك ََرت ذَلكَ للنبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل
لَهَا :ابتَاعي وأَعتقي ،فَإن َما ال َوال ُء ل َمن أَعتَقَ ،ثُم قَا َم ،فَقَالََ :ما بَا ُل النَاس
ست في كتَاب هللاَ ،من اشت َ َر َ
ط شَر ً
يَشتَرطُونَ شُ ُرو ً
س في كتَاب
طا لَي َ
طا لَي َ
س لَهُ َوإن ش ََر َ
ق
ق َوأَوث َ ُ
ط مائ َةَ َمر ٍة ،شَرطُ هللا أ َ َح ُّ
هللا ،فَلَي َ
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باب :البيعة لولي األمر
أخرج البخاري ومسلم عن عُبَا َدةَ بن الصامت رضي هللا عنه قال قال رسول
علَى أَن ال ت ُشركُوا باهلل شَيئ ًا َوال
هللا صلى هللا عليه وسلم  :تُبَايعُوني َ
س التي حَر َم هللا إال بالحَق
تَسرقُوا َوال تزنوا وال تَقتُلُوا النف َ
وفى رواية :وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم
َاب شَيئ ًا
وال تعصوني في معروف ،فَ َمن َوفَى منكُم فَأَج ُرهُ َ
علَى هللاَ ،و َمن أَص َ
عفَا عَنهُ َوإن شَا َء عَذبَهُ ،
علَيه فَأَم ُر ُه إلَى هللا إن شَا َء َ
ست َ َر ُه هللا َ
من ذَلكَ فَ َ
أصاب من ذلك
فبايعناه على ذلك وفي رواية للترمذى والنسائى  :ومن
َ
ستر ُه هللا فذلك إلى هللا
شيئ ًا فأُخذَ به في الدنيا فهو كفارةٌ له وطهو ٌر ،ومن َ
غفر له [ قال الترمذي :حسن صحيح ]
إن شا َء عذبه وإن شا َء َ
أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال :بَايَعت َرسُو َل هللا صلى
علَى السمع َوالطاعَة في العسر واليسر وال َمنشَط َوال َمك َره،
هللا عليه وسلم َ
ع األ َم َر أَهلَهُ ،وعلى أَن نَقُو َل بالحَق
وعلى أثرة علينا ،وعلى أَن ال نُنَاز َ
اف في هللا لَو َمةَ الئ ٍم
أين َما كُنا ال نَ َخ ُ
ع األَم َر أَهلَهُ قال إال أَن ت َ َروا كُف ًرا بَ َوا ًحا
وفى رواية للبخاري  :وال نُنَاز َ
عن َدكُم فيه منَ هللا بُر َها ٌن
ي رضي هللا عنه قال :كُنا عن َد
أخرج مسلم عن عَو ُ
ف ب ُن َمالكٍ األ َشجَع ُّ
سبعَةً فَقَالَ :أَال تُبَايعُوني
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعَةً أَو ث َ َمانيَةً أَو َ
َوكُنا حَد َ
سطنَا أَيد َينَا فقُلنَا:
سو َل هللا ،فَ َب َ
يث عَه ٍد ب َبي َع ٍة فَقُلنَا :قَد َبا َيعنَاكَ َيا َر ُ
قَد بَايَعنَاكَ يَا َرسُو َل هللا ،فَعَال َم نُبَايعُكَ  ،قَالَ :أَن تَعبُدُوا هللا َوال ت ُشركُوا به
سر كَل َمةً َخفيةً،
شَيئ ًا ،وتصلوا الصلَ َوات ال َخمس وتسمعوا َوت ُطيعُواَ ،وأ َ َ
سوطُ
اس شَيئ ًا ،فَلَقَد َرأَيتُ بَعضَ أُولَئكَ النفَر يَسقُطُ َ
قالَ :وال تَسأَلُوا الن َ
أَحَدهم فَ َما يَسأ َ ُل أ َ َحدًا يُنَاولُهُ إياهُ
أخرج مالك والترمذي والنسائي عن أ ُ َمي َمة بنت ُرقَيقَةَ رضي هللا عنها
قالت :أَتَيتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم في نس َو ٍة من األنصار فقلنا:
ق
علَى اإلسالم فَقُلنَ  :نُبَايعُكَ َ
نبايعك َ
علَى أَن ال نُشركَ باهلل شَيئ ًا َوال نَسر َ
َ
َ
َ
ان نَفتَريه بَينَ أيدينَا َوأر ُجلنَا َوال
ي ببُهت َ ٍ
ي َوال نَقت ُ َل أوال َدنَا َوال نَأت َ
َوال نَزن َ
وف فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :في َما است َ َ
طعت ُن
نَعصيَكَ في َمع ُر ٍ
َوأ َ َ
سو َل هللا
سولُهُ أَر َح ُم بنَا منا بأَنفُسنَاَ ،هلُم نُ َبايعكَ َيا َر ُ
طقت ُن ،فقَلنا :هللا َو َر ُ
سا َء إن َما قَولي لمائ َة ام َرأ َ ٍة َكقَولي الم َرأ َ ٍة َواح َد ٍة [
فَقَالَ :إني ال أُصَاف ُح الن َ
قال الترمذي :حديث حسن صحيح ]
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أخرج النسائي عن الهر َماس بن زيَا ٍدَ :مدَدتُ يَدي إلَى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم َوأَنَا غُال ٌم ل ُي َباي َعني فلم يبايعني [ حسن األلباني إسناده في
صحيح النسائي ]
اس َكانُوا َم َع النبي
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن الن َ
صلى هللا عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظالل الشجر ،فإذا الناس
محدقونَ به فَقَا َل عمر :يَا عَب َد هللا انظُر َما شَأ ُن الناس ،فذهبت فَ َوجَدت ُهم
ُي َباي ُعونَ فَ َبا َيعتُ ثُم َر َج َعت إلَى عُ َم َر فَ َخ َر َج فَ َبا َيعهَ
كتب إلى عَبد ال َملك بن
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أنه َ
علَى
مروان يبايعه :أُق ُّر بالسمع َوالطاعَة لعَبدهللا عَبدال َملك أَمير ال ُمؤمنينَ َ
سول هللاَ ،وإن بَني قَد أَقَ ُّروا بمثل ذَلكَ
سنة َر ُ
سنة هللا َو ُ
ُ
أخرج الترمذي عن عَمرو بن األ َح َوص رضي هللا عنه قال  :شَهدَت حَجةَ
علَيه َوذَك َر
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فَحَم َد هللا َوأَثنَى َ
ال َودَاع َم َع َر ُ
ع َ
ي يَو ٍم أَح َر ُم ،قَالوا :يَو ُم الحَج األ َكبَر قَالَ :فَإن د َما َءكُم
َو َو َ
ظ ثُم قَا َل ثالثا :أ َ ُّ
َوأَم َوالَكُم َوأَع َرا َ
علَيكُم ح ََرا ٌم َك ُحر َمة يَومكُم َهذَا في بَلَدكُم َهذَا في
ضكُم َ
علَى َولَدهَ ،وال
علَى نَفسهَ ،وال يَجني َوال ٌد َ
َان إال َ
شَهركُم َهذَا ،أَال ال يَجني ج ٍ
س يَح ُّل ل ُمسل ٍم من أَخيه شَي ٌء
َولَ ٌد َ
علَى َوالده ،أَال إن ال ُمسل َم أ َ ُخو ال ُمسلم فَلَي َ
وس
إال َما أَحَل من نَفسه ،أَال َوإن كُل ر ًبا في الجَاهلية َموضُوعٌ ،لَكُم ُر ُء ُ
أ َم َوالكُم ال تَظل ُمونَ َوال ت ُظلَ ُمونَ َ
غي َر ربَا العَباس فَإنهُ َموضُوعٌ كُلُّهُ ،أَال َوإن
كُل د ٍَم في الجَاهلية َموضُوعٌ َوأَو ُل د ٍَم أض َع من د َم الجَاهلية َد َم ال َحارث بن
عَبد ال ُمطلب ،وكَانَ ُمستَر َ
صوا
ض ًعا في بَني لَي ٍ
ث فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌ ،أَال َواستَو ُ
س تَملكُونَ شَيئ ًا َ
غي َر ذَلكَ إال أَن يَأتينَ
بالن َ
ساء َخي ًرا فَإنهن ع ََوا ٌن عن َدكُم ،لَي َ
ش ٍة ُم َبينَةٍ ،فَإن فَ َعلنَ فَاه ُج ُروهُن في ال َمضَاجع َواضر ُبوهُن ضَر ًبا َ
غي َر
بفَاح َ
ح ،فَإن أ َ َ
سائكُم َحقًّا
سبيال أَال وإن لَكُم َ
طعنَكُم فَال تَبغُوا َ
علَى ن َ
علَيهن َ
ُمبَر ٍ
شكُم َمن تَك َرهُونَ
سائكُم فَال يُوطئنَ فُ ُر َ
علَيكُم َحقًّا فَأَما َحقُّكُم َ
سائكُم َ
علَى ن َ
َولن َ
َ
َ
علَيكُم أن ت ُحسنُوا إلَيهن
َوال يَأذَن في بُيُوتكُم ل َمن تَك َرهُونَ  ،أال َوإن حَق ُهن َ
في كس َوتهن َو َ
طعَامهن [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ]
وفي رواية :أَال َوإن الشي َ
س أَن ُيع َب َد في بلدكُم َهذا أ َ َبدًاَ ،ولَكن
طانَ قَد أَي َ
ستَكُو ُن لَهُ َ
سيَرضَى به
طاعَةٌ في َما تَحتَق ُرونَ من أَع َمالكُم و َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه قال  :قَا َل رسول هللا
ق هللا الس َم َوات
َار َكهَيئتَة يَو َم َخلَ َ
صلى هللا عليه وسلم  :إن الز َما ُن قَد استَد َ
عش ََر شَه ًرا منهَا أَربَعَةٌ ُح ُر ٌم ثَال َ
ث ُمت َ َواليَاتٌ ذُو القَعدَة
َواأل َرضَ السنَةُ اثنَا َ
ي شَه ٍر
َوذُو الحجة َوال ُمحَر ُم َو َرج ُ
َب ُمض ََر الذي َبينَ ُج َمادَى َوشَع َبانَ  ،أ َ ُّ
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سكَتَ حَتى َ
سميه بغَير اسمه ،
سيُ َ
ظنَنا أَنهُ َ
َهذَا  ،قُلنَا :هللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم فَ َ
سولُهُ أَعلَ ُم
ي َبلَ ٍد َهذَا قُلنَا هللا َو َر ُ
فقَالَ :أَلَي َ
س ذا الحجة قُلنَاَ :بلَى قَالَ :أ َ ُّ
سكَتَ حَتى َ
س البَل َدةَ الحرام ،قُلنَا
سيُ َ
ظنَنا أَنهُ َ
فَ َ
سميه بغَير اسمه قَا َل  :أ َلَي َ
سكَتَ حَتى َ
ظنَنا أَنهُ
ي يَو ٍم َهذَا  ،قُلنَا :هللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم فَ َ
بَلَى قَالَ :فَأ َ ُّ
س يَو َم النحر  ،قُلنَا :بَلَى قَالَ :فَإن د َما َءكُم
سيُ َ
َ
سميه بغَير اسمه قَالَ :أَلَي َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوأم َوالكُم َوأع َرا َ
عليكُم ح ََرا ٌم َك ُحر َمة يَومكُم َهذا في بَلدكُم َهذا في
ضكُم َ
ستَلقَونَ َربكُم فَ َيسأَلُكُم عَن أَع َمالكُم أَال فَال تَرج ُعوا َبعدي كفارا ً
شَهركُم َهذَا َو َ
ب ،فَلَعَل بَعضَ َمن يُبَلغُهُ
ب بَع ُ
اب بَع ٍ
ض أَال ليُبَلغ الشاه ُد الغَائ َ
ضكُم رقَ َ
يَضر ُ
سمعَهُ ثُم قَالَ :أَال َهل بَلغتُ  ،أال هل بلغت
أَن يَكُونَ أَوعَى لَهُ من بَعض َمن َ
 ،قلنا :نعم قال :اللهم أشهد
أخرج الترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت قال قال رسول هللا صلى هللا
صحَةُ
عليه وسلم  :ث َ ٌ
الث ال ُيغ ُّل َ
ص ال َع َمل ّلِلَ ،و ُمنَا َ
ب ُمسل ٍم إخال ُ
علَيهن قَل ُ
والة األمرَ ،ولُ ُزو ُم َج َماعَة المسلمين ،فَإن دعوته َم ت ُحيطُ من َو َرائهم [
صححه األلباني في صحيح الترمذي وابن ماجة]
أخرج أحمد والطبراني وابن ماجه ،والدارمي وابن حبان عن زيد بن
ثابت رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا من
سمع مقالتي حتى يبلغها غيره ثالث ال يغل عليهن قلب امرىء مسلم
إخالص العمل هلل والنصح ألئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم فإن دعاءهم
يحيط من ورائهم إنه من تكن الدنيا نيته يجعل هللا فقره بين عينيه ويشتت
عليه ضيعته وال يأتيه منها إال ما كتب له ومن تكن اآلخرة نيته يجعل هللا
غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة [صححه األلباني
في الترغيب]

باب :طاعة اإلمام ولزوم الجماعة
أخرج الطبراني وابن حبان والحاكم عَن فضَالة بن عبيد َرضي هللا عَنهُ عَن
علَيه َوسلم قَا َل ثَالثَة ال تسأَل عَن ُهم رجل فَارق ال َج َماعَة
َرسُول هللا صلى هللا َ
سيده فَ َماتَ عَاصيا َوام َرأَة َ
اب عَنهَا َزوجهَا
َوعصى إ َمامه َوعبد أبق من َ
غ َ
َوقد كفاها مؤونة الدُّن َيا فخانته بعده َ ،وث َالثَة ال تسأَل عَن ُهم رجل نَازع هللا
عز َوجل ردَا َءهُ فَإن ردَا َءهُ الكبر َوإ َزاره العز َورجل في شك من أَمر هللا ،
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والقانط من َرح َمة هللا [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما وليس له علة ،
وصححه األلباني في الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل
ستَكُو ُن بَعدي أَث َ َرةٌ َوأ ُ ُمو ٌر ت ُنك ُرونَهَا
هللا َ
سل َم :إنهَا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف تَأ ُم ُر َمن أَد َركَ منا ذَلكَ  ،قَالَ :ت ُ َؤدُّونَ الحَق
 ،قَالُوا :يَا َر ُ
سو َل هللا ،كَي َ
هللا الذي لَكُم
الذي َ
علَيكُمَ ،وتَسأَلُونَ َ
سيد بن ُحضَي ٍر ،أَن َر ُجال منَ األَنصَار َخال
أخرج البخاري ومسلم عَن أ ُ َ
سل َم ،فَقَالَ :أَال تَستَعملُني َك َما استَع َملتَ فُالنًا،
هللا َ
علَيه َو َ
ب َرسُول هللا صَلى ُ
علَى الحَوض
ستَلقَونَ بَعدي أَث َ َرةً فَاصب ُروا حَتى تَلقَوني َ
فَقَالَ :إنكُم َ
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سهُ َزبيبَةٌ
وسلم  :اس َمعُوا َوأَطيعُوا َوإن است ُعم َل َ
ي َكأَن َرأ َ
علَيكُم عَب ٌد َحبَش ٌّ
ما أقام فيكم كتاب هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
طاعَني فَقَد أ َ َ
صلى هللا عليه وسلمَ :من أ َ َ
عصَى
عصَاني فَقَد َ
ع هللاَ ،و َمن َ
طا َ
هللاَ ،و َمن يطع األمير فَقَد أ َ َ
عصَاني
طاعَنيَ ،و َمن يعصي األمير فَقَد َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :وإن َما اإل َما ُم ُجنةٌ يُقَات َ ُل من َو َرائه َويُتقَى به،
علَيه منه
ع َدلَ ،فَإن لَهُ بذَلكَ أَجرا ً َوإن قال بغَيره كان َ
فَإن أ َ َم َر بتَق َوى هللا َو َ
وزر
سمعتُ النبي صلى هللا
أخرج مسلم عن َوائل بن ُحج ٍر رضي هللا عنه قالَ :
ُ
علَينَا أ َم َرا ُء يَمنَعُونَا حَقنَا
عليه وسلم َو َر ُج ٌل يسأله فَقَالَ :أ َ َرأَيتَ إن كَانَ َ
علَيكُم َما
علَيهم َما ُحملُوا َو َ
َويَسأَلُونَا حَق ُهم فَقَالَ :اس َمعُوا َوأَطيعُوا فَإن َما َ
ُحملت ُم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :
أو كَرهَ
علَى ال َمرء ال ُمسلم السم ُع َوالطاعَةُ في َما أ َحَب َ
طاعَةَ
سم َع َوال َ
إال أن يُؤ َمر ب َمعصيَ ٍة فَال َ
وفي رواية  :كنا إذا بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع
والطاعة يقول لنا :فيما استطعتم
أخرج ابن ماجه عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سنةَ َويَع َملُونَ بالبدعَة
وركُم بَعدي رجَا ٌل يُطفئ ُونَ ال ُّ
هللا عليه وسلمَ :
سيَلي أ ُ ُم َ
َ
َ
ف أفعَ ُل
َويُؤَخ ُرونَ الصالةَ عَن َم َواقيتهَا قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إن أد َركت ُ ُهم كَي َ
ف تَفعَ ُل ال َ
عصَى هللا [ ضعفه
طاعَةَ ل َمن َ
 ،قَالَ :تَسأَلُني يَا ابنَ أُم عَب ٍد كَي َ
البوصيري ،وصححه األلباني ]
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أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَيكَ السم ُع َوالطاعَةُ في عُسركَ َو ُيسركَ َو َمنشَطكَ َو َمك َرهكَ
عليه وسلمَ :
علَيكَ
َوأَث َ َر ٍة َ
أخرج مسلم عن عَوف بن َمالكٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
علَيهم
صلُّونَ َ
هللا عليه وسلم :خيَا ُر أَئمتكُم الذينَ ت ُحبُّونَ ُهم َويُحبُّونَكُم َوت ُ َ
علَيكُم َوش َرا ُر أَئمتكُم الذينَ ت ُبغضُونَ ُهم َويُبغضُونَكُم َوتَلعَنُونَ ُهم
صلُّونَ َ
َويُ َ
سو َل هللا أَفَال نُنَابذُهُم ،قَالَ :ال َما أَقَا ُموا فيكُ ُم الصالةَ ،
َو َيل َعنُونَكُم قُلنَاَ :يا َر ُ
علَيه َوا ٍل فَ َرآهُ يَأتي شَيئ ًا من َمعصيَة هللا فَليَك َره َما يَأتي من
ي َ
أَال َمن َول َ
َمعصيَة هللاَ ،وال يَنزعَن يَدا ً من َ
ع ٍة
طا َ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أُم َ
علَيكُم أ ُ َم َرا ُء فَتَعرفُونَ َوت ُنك ُرونَ فَ َمن كَرهَ فَقَد
عليه وسلم :إنما يُستَع َم ُل َ
ي َوتَا َب َع قَالُوا :أفال نُقَاتلُ ُهم ،قَالَ:
َبر َ
ئَ ،و َمن أَنك ََر فَقَد َ
سل َمَ ،ولَكن َمن َرض َ
ال َما أقاموا فيكم الصالة
اس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
َ
َ
صلى هللا عليه وسلمَ :من كَرهَ من أَميره شَيئ ًا فليَصبر فإنهُ َمن َخ َر َج منَ
طان شبرا ً َماتَ ميتَةً جَاهليةً
سل َ
ال ُّ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق ال َج َماعَةَ فَ َماتَ َ ،ماتَ ميتَةً جَاهليةً
ار َ
عليه وسلمَ :من َخ َر َج منَ الطاعَة َوفَ َ
ص ُر
َب لعصبية أَو يَدعُو إلَى عصبية أَو يَن ُ
َ ،و َمن قَات َ َل تَحتَ َرايَ ٍة عمي ٍة يغض ُ
ب بَر َها َوفَاج َر َها ال
عصبية فَقُت َل فَقتلَةٌ جَاهليةٌَ ،و َمن َخ َر َج َ
علَى أُمتي يَضر ُ
س مني َولَستُ منهُ
يَتَحَاشَى من ُمؤمنهَا َوال يَفي لذي عهد عهده فَلَي َ
أخرج أبو داود والحاكم عن عُق َبة بن َمالكٍ قالَ :ب َع َ
ي صلى هللا عليه
ث النب ُّ
سيفًا فَلَما َر َج َع قَالَ :أرأيت َما ال َمنَا النبي
سلحتُ َر ُجالً من ُهم َ
سريةً فَ َ
وسلم َ
عجَزت ُم إذ بَعَثتُ َر ُجالً فَلَم يَمض أل َمري أَن
صلى هللا عليه وسلم قَالَ :أ َ َ
تَجعَلُوا َمكَانَهُ َمن يَمضي ألَمري [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ولم
يخرجاه ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج الترمذي عن أَبي َبك َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من أَهَانَ السلطان أ َ َهانَهُ هللا [ قال الترمذي :حديث حسن
غريب وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق ال َج َماعَةَ شب ًرا فَقَد َخلَ َع ربقَةَ اإلسالم عن عُنُقه [
ار َ
عليه وسلمَ :من فَ َ
صححه األلباني بشواهده في المشكاة  ،والصحيحة ]
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أخرج البخاري عن عَلي رضي هللا عنه قَالَ :اقضُوا َك َما كُنت ُم تَقضُونَ فَإني
اس َج َماعَة أَو أ َ ُموت َك َما َماتَ أَصحَابي ،وكَانَ
أَك َر ُه الخالف حَتى َيكُونَ الن ُ
اب ُن سيرينَ يَ َرى عَامةَ َما يروون عَن عَلي ٍ كذبًا
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :لن تجتمع أمتى على ضاللة ،فعليكم بالجماعة
فإن يد هللا على الجماعة [ صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبيرعن عُ َبادَة رضي هللا عنه قال :قال رسول
وركُم بَعدي رجَا ٌل يُعَرفُونَكُم َما
هللا صلى هللا عليه وسلم :إنهُ َ
سيَلي أ ُ ُم َ
علَيكُم َما تَعرفُونَ فَال َ
عصَى هللا َتَعَالَى [
طاعَةَ ل َمن َ
ت ُنك ُرونَ َويُنك ُرونَ َ
صححه األلباني في صحيح الجامع]
يع
أخرج مسلم عَن نَاف ٍع ،قَالَ :جَا َء عَب ُد هللا ب ُن عُ َم َر إلَى عَبد هللا بن ُمط ٍ
حينَ كَانَ من أَمر الحَرة َما كَانَ َ ،ز َمنَ َيزي َد بن ُم َعاو َيةَ ،فَقَالَ :اط َر ُحوا أل َبي
سمعتُ
س ،أَتَيت ُكَ أل ُحَدثَكَ حَديثًا َ
عَبد الرح َمن و َ
سا َدةً ،فَقَالَ :إني لَم آتكَ أل َجل َ
علَيه
هللا َ
هللا َ
سل َم يقوله َ ،
علَيه َو َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
َرسُول هللا صَلى ُ
َ
سل َم يَقُولَُ :من َخلَ َع يَدًا من َ
هللا يَو َم القيَا َمة ال ُحجة لَهَُ ،و َمن
طا َ
َو َ
عةٍ ،لَق َ
ي َ
س في عُنُقه بَيعَةٌَ ،ماتَ ميتَةً جَاهليةً
َماتَ َولَي َ

باب :النصيحة
أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :أتيت
النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت :أبايعك على اإلسالم ،فشرط على ،والنصح
لكل مسلم
وفي رواية  :بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء
الزكاة والنصح لكل مسلم
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علم كان إثمه على من أفتاه ،ومن أشار على
عليه وسلم :من أُفتى بغير ٍ
أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه [ حسنه األلباني في :صحيح
أبي داود ]
أخرج الترمذي عن أم سلمة رضي هللا عنها وأبو داود عن أبي هريرة
رضي هللا عنه قاال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :المستشار مؤتمن
[ صححه األلباني في صحيح الجامع  ،وفي صحيح أبي داود]
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أخرج مسلم عن تميم الداري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الدين النصيحة ،قلنا لمن يا رسول هللا ،قال :هلل ،ولكتابه،
ولرسوله ،وألئمة المسلمين وعامتهم
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من دعا إلى هدى ،كان له من األجر مثل أجور من اتبعه وال
ينقص ذلك من أجورهم شيئ ًا ،ومن دعا إلى ضاللةٍ ،كان عليه من اإلثم
مثل آثام من اتبعه ،ال ينقصه ذلك من أوزارهم شيئا ً

باب :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ير رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري عن ال ُّنع َمان بن بَش ٍ
صلى هللا عليه وسلمَ :مث َ ُل القَائم في ُحدُود هللا َوال َواقع فيهَا َك َمثَل قَو ٍم
ض ُهم أَسفَلَهَا فَكَانَ الذينَ
ض ُهم أَعال َها َوبَع ُ
َاب بَع ُ
است َ َه ُموا َ
علَى َ
سفينَةٍ ،فَأَص َ
علَى َمن فَوقَ ُهم ،فَقَالُوا لَو أَنا َخ َرقنَا
في أَسفَلهَا إذَا استَقَوا منَ ال َماء َم ُّروا َ
في نَصيبنَا َخرقًا َولَم نُؤذ َمن فَوقَنَا فَإن ت َركُوهُم َوما أ َ َرادُوا َهلَكُوا جَمي ًعا
علَى أَيديهم نَجَوا َونَجَوا جَميعًا
َوإن أ َ َخذُوا َ
أخرج ابن ماجه وابن حبان عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت دخل عَلي
علَيه َوسلم فَعرفت في َوجهه أَن قد َحضَره شَيء فَت َ َوضأ
النبي صلى هللا َ
َو َما كلم أحدا فلصقت بالحجرة أستمع َما يَقُول فَقع َد على المنبَر فَحَم َد هللا
علَيه َوقَا َل َيا أَيهَا الناس إن هللا َيقُول لكم مروا بال َمع ُروف وانهوا
َوأثنى َ
عَن ال ُمنكر قبل أَن تدعوا فَال أُجيب لكم وتسألوني فَال أُعطيكُم وتستنصروني
علَيهن حَتى نزل [ قال األلباني في الترغيب  :حسن
صركُم فَ َما َزاد َ
فَال أَن ُ
لغيره ]
أخرج الترمذي عن حذيفة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال :والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن
هللا أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم [ قال الترمذي:
حديث حسن غريب  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال :ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف
يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون  ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن
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ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس
وراء ذلك من اإليمان حبة خردل
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن
عليه وسلم :من رأى منكم
ً
لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي بكر رضي هللا عنه أنه قال:
يا أيها الناس ،أنتم تقرؤون هذه اآلية ،وتضعونها على غير موضعها { َيا
سكُم ال يَض ُُّركُم َمن ضَل إذَا اهتَدَيت ُم} وإنا سمعنا
أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا َ
علَيكُم أَنفُ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا
ب [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
على يديه ،أوشك أن يعمهم هللا بعقا ٍ
وصححه النووي ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم
بالمعاصي ،يقدرون على أن يغيروا عليه وال يغيرون ،إال أصابهم هللا منه
بعقاب قبل أن يموتوا [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ،ولتنهون عن المنكر،
أو ليوشكن هللا يبعث عليكم عقابًا منه ،ثم تدعونه فال يستجيب لكم [ حسنه
األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا عملت الخطيئة في األرض كان من
شهدها فأنكرها ،كمن غاب عنها ،ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
[ حسنه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند
جائر [ قال الترمذي :حديث حسن صححه األلباني في صحيح
سلطان
ٍ
الترمذي ]
أخرج النسائي عن طارق بن شهاب رضي هللا عنه أن رجال سأل النبي
صلى هللا عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز  :أي الجهاد أفضل  ،قال:
كلمة حق عند سلطان جائر [ صححه المنذري  ،وصححه النووي  ،صححه
األلباني في الترغيب ]

579

سا َمةَ رضي هللا عنه أنه قيل له أَتَيتَ عثمان
أخرج البخاري ومسلم عن أ ُ َ
فَكَلمتَهُ ،قَالَ :إنكُم لَت َُرونَ أَني الَ أُكَل ُمهُ إال أُسم ُعكُم ،إني أُكَل ُمهُ في السر دُونَ
يرا إنهُ
أَن أَفت َ َح بَابًا الَ أَكُو ُن أَو َل َمن فَت َ َحهَُ ،والَ أَقُو ُل ل َر ُج ٍل أَن كَانَ َ
علَي أَم ً
سل َم ،قَالُوا:
هللا َ
علَيه َو َ
َخي ُر الناس ،بَع َد شَيءٍ َ
سمعتُهُ من َرسُول َّللا صَلى ُ
سمعتُهُ يَقُولُ :يُجَا ُء بالر ُجل يَو َم القيَا َمة فَيُلقَى في
سمعتَهُ يَقُولُ :قَالََ :
َو َما َ
ق أَقتَابُهُ في النار ،فَيَدُو ُر َك َما يَدُو ُر الح َما ُر ب َرحَاهُ ،فَيَجتَم ُع أَه ُل
النار ،فَتَندَل ُ
س كُنتَ تَأ ُم ُرنَا بال َمع ُروف
النار َ
علَيه فَ َيقُولُونَ  :أَي فُالَ ُن َما شَأنُكَ  ،أَلَي َ
َوتَنهَانَا عَن ال ُمنكَر ،قَالَ :كُنتُ آ ُم ُركُم بال َمع ُروف َوالَ آتيهَ ،وأَن َهاكُم عَن
ال ُمنكَر َوآتيه
وفي رواية ألحمد وابن حبان عن أسامة رضي هللا عنه قال :سمعتُ رسول
بأقوام تقرض شفاههم
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :مررت ليلة أسري بي
ٍ
نار ،قلت :من هؤالء يا جبريل ،قال :خطباء أمتك الذين
بمقاريض من ٍ
يقولون ما ال يفعلون [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج البزار والطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عمر رضي هللا عنهما
قال :سمعت الحجاج يخطب فذكر كالما ً أنكرته ،فأردت أن أغير فذكرت قول
النبي صلى هللا عليه وسلم  :ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ،قلت :يا رسول
هللا كيف يذل نفسه ،قال :يتعرض من البالء لما ال يطيق [ صححه األلباني
السلسلة الصحيحة]

كتاب األدب
باب :خلق النبي صلى هللا عليه وسلم
هللا
أخرج البخاري عَن جَر ٍ
َّللا عَن ُهَ ،قالََ :ما َح َج َبني النب ُّ
ير َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
شكَوتُ إلَيه إني
ي،ولَقَد َ
َ
علَيه َو َ
سل َم ُمنذُ أَسلَمتُ َ ،والَ َرآني إال تَبَس َم في َوجه َ
ب بيَده في صَدريَ ،وقَالَ :الل ُهم ثَبتهُ َواجعَلهُ َهاديًا
الَ أَثبُتُ َ
علَى ال َخيل ،فَض ََر َ
َمهديًّا
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ النب ُّ
ي صَلى ُ
سنَ الناس ُخلُقًاَ ،وكَانَ لي أ َ ٌ
خ ُيقَا ُل لَهُ أ َ ُبو عُ َمي ٍر  ،قَالَ :أَحس ُبهُ
َ
سل َم أَح َ
علَيه َو َ
ب به،
فَطي ًماَ ،وكَانَ إذَا جَا َء قَالَ :يَا أَبَا عُ َمي ٍرَ ،ما فَعَ َل النُّغَي ُر  ،نُغَ ٌر كَانَ يَلعَ ُ
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س
فَ ُرب َما َحض ََر الصالَةَ َوه َُو في بَيتنَا ،فَيَأ ُم ُر بالب َ
ساط الذي تَحتَهُ فَيُكنَ ُ
َو ُين َ
ضحُ ،ثُم َيقُو ُم َونَقُو ُم َخلفَهُ فَ ُيصَلي بنَا
أخرج البخاري ومسلم عَن َمالك بن ال ُح َويرث رضي هللا عنه قَالَ :أَتَينَا
شبَبَةٌ ُمتَقَاربُونَ  ،فَأَقَمنَا عن َدهُ عشرينَ
سل َم َونَح ُن َ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم َرحي ًما َرقيقًا ،فَ َ
ظن أَنا قَد اشتَقنَا
هللا َ
علَيه َو َ
لَيلَةًَ ،وكَانَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سأَلَنَا عَن َمن ت َ َركنَا من أَهلنَا ،فَأَخبَرنَاهُ ،فَقَالَ :ارجعُوا إلَى أَهليكُم،
أَهلَنَا ،فَ َ
فَأَقي ُموا فيهم َوعَل ُموهُمَ ،و ُم ُروهُم فَإذَا َحض ََرت الصالةُ فَل ُيؤَذن لَكُم أ َ َح ُدكُم،
ثُم ليَؤُمكُم أَكبَ ُركُم
صلُّوا َك َما َرأَيت ُ ُموني أُصَلي
وفي رواية للبخاري َ :و َ
َ
سأَلتُ عَائشَة رضي هللا عنها َما
أخرج البخاري عَن األَس َود بن يزيد قَالََ :
سل َم يَصنَ ُع في بَيته ،قَالَت :كَانَ يَكُو ُن في مهنَة
هللا َ
علَيه َو َ
كَانَ النب ُّ
ي صَلى ُ
أَهله  ،تَعني خد َمةَ أَهله  ،فَإذَا َحض ََرت الصالَةُ َخ َر َج إلَى الصالَة
أخرج البخاري تعليقا عن أَنَس رضي هللا عنه قَالَ :إن كَانَت األ َ َمةُ من إ َماء
سل َم فَتَن َ
ق به حَي ُ
ث
هللا َ
طل ُ
علَيه َو َ
أَهل ال َمدينَة ،لَتَأ ُخذُ بيَد َرسُول َّللا صَلى ُ
شَا َءت
يرا َوالَ
َّللا عَنهُ ،قَالََ :ما َمسستُ حَر ً
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس َرض َ
ي ُ
سل َمَ ،والَ شَممتُ ري ًحا قَ ُّ
ط أَو
هللا َ
علَيه َو َ
دي َبا ًجا أَل َينَ من كَف النبي صَلى ُ
عَرفًا قَ ُّ
سل َم  ،ولقد خدمت
هللا َ
علَيه َو َ
ط أَطيَ َ
ب من ريح أَو عَرف النبي صَلى ُ
ر سول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط  :أف  ،وال قال
لشيء فعلته  :لم فعلته  ،ال لشيء لم افعله  :أال فعلت كذا
َّللا عَن ُه َما ،قَالَ :لَم
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد َّللا بن عَم ٍرو َرض َ
ي ُ
سل َم فَاحشًا َوالَ ُمتَفَحشًاَ ،وكَانَ َيقُولُ :إن من
هللا َ
علَيه َو َ
َيكُن النب ُّ
ي صَلى ُ
سنَكُم أَخالَقًا
خيَاركُم أَح َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :ما ُخي َر َرسُو ُل هللا
س َرهُ َما َما لَم يَكُن إث ًما ،فَإن كَانَ
هللا َ
سل َم بَينَ أَم َرين إال أ َ َخذَ أَي َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم لنَفسه،
هللا َ
علَيه َو َ
إث ًما كَانَ أَبعَ َد الناس منهَُ ،و َما انتَقَ َم َرسُو ُل هللا صَلى ُ
إال أَن ت ُنت َ َهكَ ُحر َمةُ هللا عَز َوجَل
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها أَنهَا قَالَت ل َرسُول هللا
علَيكَ يَو ٌم َكانَ أَشَد من يَوم
سل َم :يَا َرسُو َل هللاَ ،هل أَتَى َ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َ
أ ُ ُح ٍد ،فَقَالَ :لَقَد لَقيتُ من قَومك َوكَانَ أشَد َما لَقيتُ من ُهم يَو َم العَقَبَة ،إذ
علَى ابن عَبد يَالي َل بن عَبد كُال ٍل فَلَم يُجبني إلَى َما أ َ َردتُ ،
ع ََرضتُ نَفسي َ
فَان َ
علَى َوجهي ،فَلَم أَستَفق إال بقَرن الث َعالب ،فَ َرفَعتُ
طلَقتُ َوأَنَا َمه ُمو ٌم َ
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ظلتني فَنَ َ
سحَابَ ٍة قَد أ َ َ
ظرتُ فَإذَا فيهَا جبريلُ ،فَنَادَاني ،فَقَالَ:
َرأسي فَإذَا أَنَا ب َ
علَيكَ َ ،وقَد َب َع َ
ث إلَيكَ
سم َع قَو َل قَومكَ لَكَ َ ،و َما ُردُّوا َ
هللا عَز َوجَل قَد َ
إن َ
علَي،
سل َم َ
َملَكَ الجبَال لتَأ ُم َرهُ ب َما شئتَ فيهم  ،قَالَ :فَنَادَاني َملَكُ الجبَال َو َ
سم َع قَو َل قَومكَ لَكَ َ ،وأَنَا َملَكُ الجبَال َوقَد بَعَثَني
ثُم قَالَ :يَا ُمحَمدُ ،إن هللاَ قَد َ
شبَين ،
علَيه ُم األ َخ َ
ق َ
َربُّكَ إلَيكَ لتَأ ُم َرني بأَمركَ  ،فَ َما شئتَ  ،إن شئتَ أَن أُطب َ
هللا من أَصالبهم
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :بَل أَر ُجو أَن يُخر َج ُ
فَقَا َل لَهُ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا َوح َد ُه ال ُيشركُ به شَيئ ًا
َمن َيع ُب ُد َ
ب َرسُو ُل هللا صَلى
أخرج مسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :ما ض ََر َ
سل َم شَيئ ًا قَ ُّ
سبيل
هللا َ
ط بيَدهَ ،وال ام َرأَةًَ ،وال َخاد ًما ،إال أَن يُجَاه َد في َ
علَيه َو َ
ُ
هللاَ ،و َما ني َل منهُ شَي ٌء قَ ُّ
ط ،فَيَنتَق َم من صَاحبه ،إال أَن يُنت َ َهكَ شَي ٌء من
َمحَارم هللا ،فَيَنتَق َم ّلِل عَز َوجَل
سول
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ أَمشي َم َع َر ُ
ي َ
غليظُ الحَاشيَة ،فَأَد َر َكهُ
سل َمَ ،و َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه ردَا ٌء نَج َران ٌّ
هللا صَلى ُ
ي ،فَ َجبَذَهُ بردَائه جَبذَةً شَدي َدةً ،نَ َ
صفحَة عُنُق َرسُول هللا
ظرتُ إلَى َ
أَع َراب ٌّ
سل َم َوقَد أَث َرت بهَا حَاشيَةُ الردَاء ،من شدة جَبذَته ،ثُم قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
هللا
يَا ُمحَم ُد ُمر لي من َمال هللا الذي عندَكَ  ،فَالتَفَتَ إلَيه َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم فَضَحكَ  ،ثُم أ َ َم َر لَهُ ب َع َ
َ
طاءٍ
علَيه َو َ
ج النبي
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :كُن أَز َوا ُ
سل َم عن َدهُ ،لَم يُغَادر من ُهن َواح َدةً ،فَأَقبَلَت فَاط َمةُ تَمشي،
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َ
سل َم شَيئ ًا ،فلَما
هللا َ
علَيه َو َ
َما ت ُخط ُ
ئ مشيَتُهَا من مشيَة َرسُول هللا صَلى ُ
سهَا عَن يَمينه أَو عَن ش َماله،
ب بهَا ،فَقَالََ :مر َحبًا بابنَتي ثُم أَجلَ َ
َرآ َها َرح َ
سار َها الثان َيةَ فَضَحكَت،
سار َها فَ َبكَت ُبكَا ًء شَديدًا ،فَلَما َرأَى ج ََز َ
عهَا َ
ثُم َ
سائه بالس َرار،
هللا َ
سل َم من بَين ن َ
علَيه َو َ
فَقُلتُ لَهَاَ :خصك َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سأَلتُهَا َما قَا َل لَك
هللا َ
سل َمَ ،
علَيه َو َ
ثُم أَنت تَبكينَ  ،فَلَما قَا َم َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَى َرسُول هللا صَلى
سل َم ،قَالَتَ :ما كُنتُ أُفشي َ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم سرهُ ،قَالَت :فَلَما ت ُُوف َ
ي َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
نَ
سو ُل
ر
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ل
ل
ا
ق
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ع
:
تُ
قُل
َ
َ ُ
َ
َ
َ
سارني في ال َمرة
هللا َ
سل َم ،فَقَالَت :أَما اآلنَ  ،فَنَعَم ،أَما حينَ َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
األ ُولَى ،فَأَخبَ َرني أَن جبري َل كَانَ يُعَار ُ
سنَ ٍة َمرةً أَو َمرتَين،
ضهُ القُرآنَ في كُل َ
َار َ
هللا
ضهُ اآلنَ َمرتَينَ ،وإني ال أ ُ َرى األ َ َج َل إال قَد اقت َ َر َ
َوإنهُ ع َ
ب ،فَاتقي َ
ف أَنَا لَك قَالَت :فَبَكَيتُ بُكَائي الذي َرأَيت ،فَلَما
َواصبري ،فَإنهُ نع َم السلَ ُ
سي َدةَ
سارني الثان َيةَ فَقَالََ :يا فَاط َمةُ أ َ َما تَرضينَ أَن تَكُوني َ
َرأَى ج ََزعي َ
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ساء َهذه األ ُمة قَالَت :فَضَحكتُ ضَحكي الذي
سي َدةَ ن َ
ساء ال ُمؤمنينَ  ،أ َو َ
ن َ
َرأَيت
سل َم كَانَ
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج البخاري عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أن النبي صَلى ُ
علَيهم،
سل َم َ
إذَا تَكَل َم بكَل َم ٍة أَعَا َد َها ثَالَثًا ،حَتى ت ُف َه َم عَنهَُ ،وإذَا أَتَى َ
علَى قَو ٍم فَ َ
علَيهم ثَالَثًا
سل َم َ
َ
أخرج أحمد وأبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان كالم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم كالما فصال يفهمه كل من يسمعه [ صححه األلباني
في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،قَالَ :لَما
سا في القس َمة ،فَأَع َ
طى
هللا َ
علَيه َو َ
كَانَ يَو ُم ُحنَي ٍن آث َ َر َر ُ
سل َم نَا ً
سو ُل هللا صَلى ُ
طى عُيَينَةَ مث َل ذَلكَ َ ،وأَع َ
ع بنَ حَاب ٍس مائ َةً منَ اإلبلَ ،وأَع َ
سا
األ َق َر َ
طى أُنَا ً
من أَش َراف ال َع َربَ ،وآث َ َرهُم َيو َمئ ٍذ في القس َمة ،فَقَا َل َر ُجلٌَ :وهللا ،إن َهذه
لَقس َمةٌ َما عُد َل فيهَا َو َما أُري َد فيهَا َوجهُ هللا ،قَا َل فَقُلتُ َ :وهللا ،أل ُخب َرن َرسُو َل
سل َم ،قَالَ :فَأَتَيتُهُ فَأَخبَرتُهُ ب َما قَالَ ،قَالَ :فَتَغَي َر َوج ُههُ
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
َ
هللا َو َرسُولُهُ  ،قَالَ :ثُم
حَتى كَانَ كَالصرف ،ثُم قَالَ :ف َمن يَعد ُل إن لَم يَعدل ُ
صبَ َر
ي بأَكث َ َر من َهذَا فَ َ
هللا ُمو َ
سى ،قَد أُوذ َ
قَالَ :يَر َح ُم ُ

باب :حسن الخلق
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قَالَ :إن
وس فَقَالَ« :أَال أُخب ُركُم
ف َ
َّللا َ
اس ُجلُ ٍ
علَى نَ ٍ
علَيه َو َ
سل َم َوقَ َ
َرسُو َل َّللا صَلى ُ
س َكت ُوا فَقَا َل ذَلكَ ث َ َ
الث َمراتٍ .فَقَا َل َر ُجلٌ :بَلَى
ب َخيركُم من شَركُم»  .قَالَ :فَ َ
يَا َرسُو َل َّللا أَخبرنَا ب َخيرنَا من شَرنَا .فَقَالََ « :خي ُركُم َمن يُرجَى َخي ُرهُ
ي:
َويُؤ َم ُن ش َُّرهُ َوش َُّركُم َمن ال يُرجَى َخي ُرهُ َوال يُؤ َم ُن ش َُّرهُ» َ [ .قَا َل الترمذ ُّ
َهذَا حَديث حسن صَحيح  ،صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :قال َرسُو َل هللا صَلى
س من َر ُج ٍل ادعَى لغَير أَبيه َوه َُو يَعلَ ُمهُ إال َكفَ َرَ ،و َمن
هللاُ َ
علَيه َو َ
سل َم  :لَي َ
َ
س مناَ ،وليَتَبَوأ َمقعَ َدهُ منَ النارَ ،و َمن َدعَا َر ُجال بالكُفر،
س لَهُ فلَي َ
ادعَى َما لي َ
علَيه
َار َ
أَو قَالََ :
س َكذَلكَ إال ح َ
عد ُُّو هللا َولَي َ
أخرج البخاري ومسلم عَن ثَابت بن الضحاك رضي هللا عنه عَن النبي
ف بمل ٍة َ
غير اإلسالَم كَاذبًا فَ ُه َو َك َما قَالَ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالََ :من َحلَ َ
صَلى ُ
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ب به في نَار َجهَن َمَ ،ولَع ُن ال ُمؤمن َكقَتلهَ ،و َمن
َو َمن قَت َ َل نَف َ
سهُ بشَيءٍ عُذ َ
َر َمى ُمؤمنًا بكُف ٍر فَ ُه َو َكقَتله
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة  ،وال يزكيهم وال ينظر إليهم
ولهم عذاب أليم ،شيخ زان  ،وملك كذاب ،وعائل مستكبر
أخرج أحمد والترمذي عن عبد هللا بن بسر األسلمي رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خير الناس من طال عمره وحسن
عمله [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في الصحيحة وفي
صحيح الجامع ]
سل َم :إن
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
هللا يَرضَى لَكُم ثَالثًاَ ،ويَك َرهُ لَكُم ثَالثًا ،فَيَر َ
ضى لَكُم :أَن تَعبُدُوهَُ ،وال ت ُشركُوا
َ
به شَيئ ًاَ ،وأَن تَعتَص ُموا بحَبل هللا جَمي ًعا َوال تَفَرقُواَ ،و َيك َر ُه لَكُم :قي َل َوقَالَ،
سؤَالَ ،وإضَاعَة ال َمال
َوكَث َرةَ ال ُّ
أخرج الترمذي وابن حبان عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
ص َدقَة  ،وأمرك بال َمع ُروف
َّللا َ
س ُمكَ في َوجه أَخيك َ
سل َم :تَبَ ُّ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ص َدقَةٌ َ ،وإرشَا ُدكَ الر ُج َل في أَرض الضالل لَكَ
ص َدقَة َ ،ونَهيُكَ عَن ال ُمنكَر َ
َ
ص َدقَةٌ َ ،وإ َما َ
طت ُكَ ال َحج ََر
ص َدقَةٌ َ ،ونَص ُركَ الر ُج َل الردي َء ال َبصَر لَكَ َ
َ
ٌ
َ
َ
ص َدقة َ ،وإف َراغُكَ من دَلوكَ في دَلو أخيكَ
َوالشوكَ َوالعَظ َم عَن الطريق لَكَ َ
ي َوقَالَ :حَد ٌ
يث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح
لَكَ َ
ص َدقَةٌ َر َواهُ الترمذ ُّ
الترغيب وغيره ]
أخرج الترمذي عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال :جاء شيخ يريد النبي
صلى هللا عليه وسلم  ،فأبطأ القوم أن يوسعوا له ،فقال صلى هللا عليه
وسلم  :ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا [صححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
أحمد وأبو د اود والترمذي عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ليس منا من لم يرحم
صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة
حسن ،وإن هللا تعالى يبغض الفاحش البذيء [ قال الترمذي:
خلق
من
ٍ
ٍ
حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
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أخرج الترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سا يوم القيامة ،أحاسنكم أخالقًا،
وسلم :إن من أحبكم إلى ،وأقربكم منى مجل ً
سا يوم القيامة الثرثارون،
وإن أبغضكم إلى ،وأبعدكم منى مجل ً
والمتشدقون ،والمتفيهقون ،قالوا :يا رسول هللا قد علمنا الثرثارون
والمتشدقون ،فما المتفيهقون  ،قال :المتكبرون [ قال الترمذي :حديث
حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد وابن حبان عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما أَنه سمع
علَيه َوسلم يَقُول أَال أخبركُم بأحبكم إلَي وأقربكم مني
َرسُول هللا صلى هللا َ
َمجلسا يَوم القيَا َمة فَأَعَا َد َها مرتَين أَو ثَالثًا  ،قَالُوا نعم يَا َرسُول هللا ،قَا َل
أحسنكم خلقا [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أال أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن
تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل [ قال الترمذي :حديث
حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ألشج عبد القيس  :إن فيك خصلتين يحبهما هللا  :الحلم واألناة
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا
عن قَالَ :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس
الجنة قال تقوى هللا وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال
الفم والفرج [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في الصحيحة
]
أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم قال :ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة
من حسن الخلق وإن هللا يبغض الفاحش البذي [ قال الترمذي :حديث حسن
صحيح  ،وصححه األلباني ]
وفي رواية  :وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم
والصالة
أخرج أحمد وابن حبان عن عائشة رضي هللا عنها قالت كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي [ قال ابن
حجر في البلوغ :صححه ابن حبان  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الترمذي عَن عبد هللا بن سرجس َرضي هللا عَنهُ أَن النبي صلى هللا
علَيه َوسلم قَا َل السمت الحسن والتؤدة واالقتصاد ُجزء من أَر َب َعة َوعشرين
َ
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ُجزءا من النُّبُوة [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وقال األلباني في الترغيب:
حسن صحيح ]
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َارهَُ ،و َمن كَانَ يُؤم ُن باّلِل
َو َ
سل َمَ :من كَانَ يُؤم ُن باّلِل َواليَوم اآلخر فَالَ يُؤذ ج َ
َواليَوم اآلخر فَليُكرم ضَيفَهَُ ،و َمن كَانَ يُؤم ُن باّلِل َواليَوم اآلخر فَليَقُل َخي ًرا
أَو ليَص ُمت
وفي رواية  :فليصل رحمه
أخرج الطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أحب الناس إلى هللا تعالى أنفعهم للناس
وأحب األعمال إلى هللا عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه
كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا وألن أمشي مع أخ في حاجة
أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد( ،يعني مسجده صلى هللا عليه
وسلم) شهرا ومن كف غضبه ستر هللا عورته ومن كظم غيظه ولو شاء
أن يمضيه أمضاه مأل هللا قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في
حاجة حتى تتهيأ له أثبت هللا قدمه يوم تزول األقدام وإن سوء الخلق يفسد
العمل كما يفسد الخل العسل [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الطبراني عَن عمر َرضي هللا عَنهُ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :أفضل األ َع َمال إد َخال الس ُرور على ال ُمؤمن كسوت عَو َرته وأشبعت
جوعته أَو قضيت لَهُ حَاجَة [ حسنه األلباني في الترغيب وفي الصحيحة
بشواهده ]
أخرج الدارقطني في األفراد والضياء في المختارة عن جابر رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المؤمن يألف ويؤلف وال خير
فيمن ال يألف ،وال يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس [ صححه األلباني في
الصحيحة ]
أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن المسلم ليدرك بحسن خلقة درجة
الصائم القائم [ صححه الحاكم على شرط الشيخين  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم يَقُول إن ال ُمسلم المسدد ليدرك
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
قَا َل َ
د ََرجَة الصوام القوام بآيَات هللا بحسن خلقه وكرم ضريبته [ صححه األلباني
في الترغيب ]
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باب :الشفاعة بين المسلمين
سول هللا صلى
أخرج الطبراني عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما َقا َل قَا َل َر ُ
علَيه ثم جعل من
علَيه نع َمة فأسبغها َ
علَيه َوسلم َما من عبد أنعم هللا َ
هللا َ
حوائج الناس إلَيه فتبرم فقد عرض تلكَ النع َمة للزوال [ جوده المنذري ،
وحسنه األلباني في الترغيب ]
يرةَ كَانَ عَبدًا
أخرج البخاري عَن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما :أَن َزو َج بَر َ
يُقَا ُل لَهُ ُمغ ٌ
علَى
وف َخلفَهَا يَبكي َو ُد ُموعُهُ تَسي ُل َ
يثَ ،كأَني أَنظُ ُر إلَيه يَطُ ُ
َب من
هللا َ
سل َم لعب ٍ
علَيه َو َ
اس ،أَالَ تَعج ُ
اس :يَا عَب ُ
لحيَته ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم:
هللا َ
ُحب ُمغي ٍ
علَيه َو َ
يرةََ ،ومن ُبغض َبر َ
ث َبر َ
يرةَ ُمغيثًا فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
لَو َراجَعته قَالَت :يَا َرسُو َل َّللا تَأ ُم ُرني ،قَالَ :إن َما أ َنَا أَشفَ ُع قَالَت :الَ حَاجَةَ
لي فيه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى
هللا عليه وسلم جالساً ،فجاء رجل يسأل ،فأقبل علينا بوجهه ،وقال :اشفعوا
تؤجروا ،ويقضى هللا على لسان رسوله ما شاء

باب :أدب التعامل بين المسلمين
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سى رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
سل َم ،قَالَ :إذَا َمر أ َ َح ُدكُم في َمسجدنَا ،أَو في سُوقنَاَ ،و َمعَهُ نَبلٌ،
َ
علَيه َو َ
َ
َ
فَليُمسك َ
يب أ َحدًا منَ ال ُمسلمينَ منهَا بشَيءٍ
علَى نصَالهَا بكَفه ،أن يُص َ
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلوالً [ قال الترمذي :حديث حسن
غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
علَيه
أخرج مسلم عن ابن عمر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم إذا َدعَا أحدكُم أ َ َخاهُ فليجب عرسا كَانَ أَو نَحوه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من عرض عليه ريحان فال يرده فإنه خفيف المحمل طيب
الريح
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
ال يرد الطيب
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أخرج البخاري عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني
َّللا عَنهُ قَا َل استَأذَنتُ
أخرج أبو داود والترمذي عَن عُ َم َر بن ال َخطاب َرض َ
ي ُ
سل َم في العُم َرة فَأَذنَ لي َوقَالَ :ال تنسنا يَا أ ُ َخي من
َّللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
ً
ي بهَا الدُّنيَا [ قال الترمذي :حسن
ُدعَائكَ  ،فَقَا َل كَل َمة َما يَ ُ
س ُّرني أَن ل َ
صحيح  ،وصححه النووي  ،وضعفه األلباني في عدد من كتبه ]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة قال :انطلق عبد الرحمن بن
سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم
فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم  ،فقال صلى هللا عليه وسلم :
كبر كبر  ،فسكت فتكلما
هللا
أخرج مسلم عن عَبد هللا بن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال َرسُو َل هللا صَلى ُ
سوكُ بس َواكٍ  ،فَ َجذَ َبني َر ُجالن ،أ َ َح ُدهُ َما أَك َب ُر
َ
سل َم :أ َ َراني في ال َمنَام أَت َ َ
علَيه َو َ
اولتُ الس َواكَ األ َصغَ َر من ُه َما ،فَقي َل لي :كَبر ،فَ َدفَعتُهُ إلَى األ َكبَر
منَ اآل َخر ،فَنَ َ
أخرج أبو داود والحاكم في معرفة علوم الحديث عن عائشة رضي هللا
عنها قالت :أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم
 ،وفي رواية  :قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أنزلوا الناس
منازلهم [ صححه الحاكم  ،وضعفه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال :لقد كنت
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالما  ،فكنت أحفظ عنه  ،فما
يمنعني من القول إال أن ههنا رجاال هم أسن مني
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس بن َمالكٍ  ،رضي هللا عنه قَالََ :خ َرجتُ َم َع
سفَ ٍر فَكَانَ َيخ ُد ُمني فَقُلتُ لَهُ :ال تَف َعل ،فَقَالَ:
جَرير بن عَبد هللا ال َبجَلي في َ
سل َم شَيئ ًا ،آلَيتُ
هللا َ
علَيه َو َ
إني قَد َرأَيتُ األ َنص َ
َار تَصنَ ُع ب َرسُول هللا صَلى ُ
َب أ َ َحدًا من ُهم إال َخدَمتُهُ
أَن ال أَصح َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سَ :ر ُّد السالَمَ ،وعيَا َدةُ
ق ال ُمسلم َ
صلى هللا عليه وسلم َ :ح ُّ
علَى ال ُمسلم َخم ٌ
ع ال َجنَائزَ ،وإجَا َبةُ الدع َوةَ ،وتَشميتُ ال َعاطس
ال َمريضَ ،وات َبا ُ
علَى ال ُمسلم ستٌّ قيلََ :ما هُن يَا َرسُو َل
ق ال ُمسلم َ
وفي رواية لمسلم َ :ح ُّ
ص َحكَ فَانصَح
سلم َ
علَيهَ ،وإذَا َدعَاكَ فَأَجبهَُ ،وإذَا استَن َ
هللا ،قَالَ :إذَا لَقيتَهُ فَ َ
ع َ
شمتهَُ ،وإذَا َمرضَ فَعُدهُ َوإذَا َماتَ فَاتبعهُ
هللا فَ َ
لَهَُ ،وإذَا َ
ط َ
س فَحَم َد َ
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :انصر أخاك ظالما ً أو مظلوماً ،فقال رجلٌ :يا رسول هللا :أنصره إذا
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كان مظلو ًما ،أفرأيت إن كان ظال ًما كيف أنصره ،قال :تحجزه أو تمنعه عن
الظلم ،فإن ذلك نصره
أخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من ذب عن عرض أخيه ،رد هللا النار عن وجهه يوم
القيامة[ قال الترمذي :حديث حسن وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج مسلم عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
حلف كان في الجاهلية لم يزده
هللا عليه وسلم  :ال حلف في اإلسالم وأيما
ٍ
اإلسالم إال شدةً
ألنس :أبلغك أن النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عاصم األحول قلت
ٍ
هللا عليه وسلم قال :ال حلف في اإلسالم ،قال :قد حالف صلى هللا عليه
و سلم بين قريش واألنصار في داري  ،وفي رواية :بين المهاجرين
واألنصار في دارنا مرتين أو ثالثًا
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :آخى النب ُّ
بين أبي طلحة وأبى عبيدة
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن كان
في حاجة أخيه كان هللا في حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربةً ،فرج هللا
عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة ،ومن ستر مسلما ً ستره هللا يوم القيامة
أخرج البخاري المسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
َّللا
َّللا َ
علَيه َو َ
س عَن ُمؤم ٍن كُربَةً من ك َُرب الدُّنيَا نَف َ
سل َم َمن نَف َ
س ُ
صَلى ُ
علَيه في
َّللا َ
عَنهُ كُربَةً من ك َُرب يَوم القيَا َمة َو َمن يَس َر َ
علَى ُمعس ٍر يَس َر ُ
َّللا في عَون
ست َ َر ُمسل ًما َ
الدُّن َيا َواآلخ َرة َو َمن َ
َّللا في الدُّن َيا َواآلخ َرة َو ُ
ست َ َر ُه ُ
العَبد َما كَانَ العَب ُد في عَون أَخيه
أخرج الترمذي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
سل َم :ال ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم ،ال يَ ُخونُهُ َوال يَكذبُهُ َوال يَخذُلُهُ ،كُ ُّل
َّللا َ
علَيه َو َ
ُ
َ
ُ
َ
على ال ُمسلم ح ََرا ٌم ،عر ُ
ضهُ َو َمالهُ َو َد ُمهُ ،التق َوى َهاهُنا ،بحَسب
ال ُمسلم َ
امر ٍئ منَ الشر أَن َيحتَق َر أ َ َخا ُه ال ُمسل َم [ قال الترمذي :حسن غريب ،
وصححه األلباني]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ،وشبك
بين أصابعه
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :للمؤمن على المؤمن ستُّ خصال ،يعوده إذا مرض،
ويشهده إذا مات ،ويجيبه إذا دعاه ،ويسلم عليه إذا لقيهُ ،ويشمت ُه إذا
عطس ،وينصح له إذا غاب أو شهد
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك
وفي رواية  :إن خليلي أوصاني  :إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر
أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف
أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف ،فإن لم يجد فليلق أخاه
قدرا ،فأكثر مرقته ،واغرف
بوج ٍه طلق ،وإذا اشتريت لح ًما أو طبخت ً
لجارك منه [ قال الترمذي  :حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح
الترمذي  ,وبعضه في مسلم ]
علَيه
هللا َ
ي النب ُّ
أخرج مسلم عَن أَبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل ل َ
ي صَلى ُ
سل َم :ال تَحق َرن منَ ال َمع ُروف شَيئ ًاَ ،ولَو أَن تَلقَى أ َ َخاكَ ب َوج ٍه َ
ق
َو َ
طل ٍ

باب :آداب السفر
أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس  ،وكان يحب أن يخرج يوم
الخميس
ج في
وفي رواية لهما  :لقَل َما كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم يَخ ُر ُ
سفَ ٍر إال يَو َم ال َخميس
َ
أخرج أبو داود والترمذي عن صَخ ُر ب ُن وداعة الغَامدي رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الل ُهم َبارك ألَمتي في ُبكُور َها
َوكَانَ إذَا بَعَ َ
سريةً أَو جَيشًا بَعَث َ ُهم من أَو َل النهَار َوكَانَ صَخ ٌر تَاج ًرا فكَانَ
ث َ
يبعث تجارته أَو َل النهَار فَأَث َرى َو َكث ُ َر َمالُهُ[ قال الترمذي  :حديث حسن ،
وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما أَن َرسُو َل َّللا صلى هللا
ب
اس َيعلَ ُمونَ َما أَعلَ ُم منَ ال َوحدَة َما َ
س َرى َراك ٌ
عليه وسلم قَالَ :لَو أَن الن َ
بلَي ٍل َوح َدهُ
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ب ،عَن أَبيه ،عَن
أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عَن عَمرو بن شُعَي ٍ
ب شَي َ
طا ٌن َوالراك َبان
جَده أَن َر ُ
سو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ :الراك ُ
شَي َ
ب[ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه الحاكم ،
طانَان َوالثالثَةُ َرك ٌ
وصححه النووي  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج الحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
َوسلم قَا َل ال َواحد شَي َ
طان واالثنان شيطانان َوالثالثَة ركب [ قال الحَاكم:
صَحيح على شَرط ُمسلم  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صلى
أخرج أبو داود عَن أَبي َ
سفَ ٍر فَليُؤَم ُروا أ َ َح َدهُم [ حسنه
هللا عليه وسلم قَالَ :إذَا َخ َر َج ثَالثَةٌ في َ
النووي  ،قال األلباني في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه
سافَرت ُم في الخصب فَأَعطُوا اإلب َل حَظهَا منَ األَرض َ ،وإذَا
وسلم قَالَ :إذَا َ
ق فَإنهَا
سافَرت ُم في السنَة فَبَاد ُروا بهَا نقَيَهَا َوإذَا عَرست ُم فَاجتَنبُوا الطري َ
َ
ق الد َواب َو َمأ َوى اله ََوام بالليل
طُ ُر ُ
أخرج أبو داود عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه
علَيكُم بالدُّلجَة فَإن األَرضَ ت ُط َوى بالليل [ صححه األلباني في
وسلم َ :
صحيح أبي داود ]
اس إذَا
أخرج أبو داود عَن أَبي ثَعلَبَةَ ال ُخشَني رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ الن ُ
نَ َزلُوا َمنزالً ،تَفَرقُوا في الشعَاب َواألَوديَة فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن تَفَ ُّرقَكُم في َهذه الشعَاب َواألَوديَة إن َما ذَلكُم منَ الشي َ
طان فَلَم
ض حَتى يُقَالَ :لَو بُس َ
يَنزل بَع َد ذَلكَ َمنزالً إال انضَم بَع ُ
علَيهم
ط َ
ض ُهم إلَى بَع ٍ
ب لَ َعم ُهم [ حسنه النووي ،صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
ثَو ٌ
أخرج مسلم عن أَبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قَا َل كَانَ َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه
س بلَي ٍل اض َ
س قُبَي َل
ط َج َع َ
وسلم إذَا كَانَ في َ
علَى يَمينهَ ،وإذَا عَر َ
سفَ ٍر فَعَر َ
عهُ َو َو َ
علَى كَفه
سهُ َ
َب ذ َرا َ
ض َع َرأ َ
الصُّبح نَص َ
أخرج أبو داود عَن ُمعَاذ بن أ َنَ ٍس ال ُجهَني رضي هللا عنه قَالََ :
غ َزوتُ َم َع
اس ال َمنَاز َل َوقَ َ
نَبي َّللا صلى هللا عليه وسلم َ
ط ُعوا
غز َوةَ َكذَا َو َكذَا فَضَي َ
ق الن ُ
ق فَبَعَ َ
ي َّللا صلى هللا عليه وسلم مناديا ً فنادى بالناس :من ضيق
الطري َ
ث نَب ُّ
منزالً أو قطع طريقا ً فال جهاد له [ حسنه األلباني ]
أخرج أبو داود عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قَا َل كُنا إذَا نَ َزلنَا َمنزالً ال
سب ُح حَتى تُحَل الرحَا ُل [صححه األلباني ]
نُ َ
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سفَ ٍر
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه قَالَ :بَينَ َما نَح ُن في َ
أخرج مسلم عن أَبي َ
علَى َراحلَ ٍة لَهُ قَالَ :فَ َج َع َل
َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم إذ جَا َء َر ُج ٌل َ
ف بَص ََرهُ يَمينًا َوش َماالً فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َ :من كَانَ
يَصر ُ
علَى َمن ال َ
َمعَهُ فَض ُل َ
ظه َر لَهُ َو َمن كَانَ لَهُ فَض ٌل من َزا ٍد
ظه ٍر فَليَعُد به َ
علَى َمن ال َزا َد لَهُ قَالَ :فَذَك ََر من أَصنَاف ال َمال َما ذَك ََر حَتى َرأَينَا
فَليَ ُعد به َ
أَنهُ ال حَق أل َ َح ٍد منا في فَض ٍل
سول َّللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج أبو داود عَن جَابر بن عَبد َّللا عَن َر ُ
أَنهُ أ َ َرا َد أَن يَغ ُز َو فَقَالَ :يَا َمعش ََر ال ُمهَاجرينَ َواألَنصَار إن من إخ َوانكُم قَو ًما
يرةٌ فَليَضُم أ َ َح ُدكُم إلَيه الر ُجلَين أَو الثالثَة فَ َما ألَحَدنَا
س لَ ُهم َما ٌل َوال عَش َ
لَي َ
ض َممتُ إلَي اثنَين أَو ثَالثَةً
من َ
ظه ٍر يَحملُهُ إال عُقبَةٌ َك ُعقبَة أَحَدهم قَالَ :فَ َ
قَالََ :ما لي إال عُقبَةٌ َكعُقبَة أَحَدهم من َج َملي [صححه األلباني ]
سو ُل َّللا صلى هللا عليه
أخرج أبو داود عَن جَاب َر رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ َر ُ
ف َويَدعُو لَ ُهم [صححه
يف َويُرد ُ
ف في ال َمسير فَيُزجي الضع َ
وسلم يَت َ َخل ُ
األلباني ]
َ
ي
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرةَ  -رضي هللا عنه  -قَا َل قَا َل النب ُّ
ساف َر
صلى هللا عليه وسلم  :ال يَح ُّل إلم َرأ َ ٍة ت ُؤم ُن باّلِل َواليَوم اآلخر أَن ت ُ َ
س َم َعهَا ُحر َمةٌ
يرةَ َيو ٍم َولَيلَ ٍة لَي َ
َمس َ
سمعتُ من َرسُول َّللا صلى
سعي ٍد رضي هللا عنه قَا َل َ
أخرج مسلم عن أَبي َ
سافر ال َمرأَةُ يَو َمين منَ الدهر إال َو َمعَهَا ذُو َمح َر ٍم
هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال ت ُ َ
منهَا أَو َزو ُجهَا
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه
س
َب ال َمالئكَةُ ُرفقَةً فيهَا كَل ٌ
وسلم قَالَ :ال تَصح ُ
ب َوال ج ََر ٌ
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ :أَن َرسُو َل َّللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ:
س َم َزامي ُر الشي َ
طان
الج ََر ُ
َ
أخرج أبو داود عَن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،عَن النبي صلى هللا عليه
َب ال َمالئكَةُ ُرفقَةً فيهَا جل ُد نَم ٍر [حسنه األلباني ]
وسلم قَالَ :ال تَصح ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه  ،عَن النبي صلى هللا
عليه وسلم قَالَ :السفَ ُر قطعَةٌ منَ العَذَاب يَمنَ ُع أ َ َح َدكُم َ
طعَا َمهُ َوش ََرابَهُ َونَو َمهُ
فَإذَا قَضَى نَه َمتَهُ فَليُعَجل إلَى أَهله
أخرج البخاري ومسلم عَن جَاب َر بنَ عَبدَّللا رضي هللا عنهما قال  :قَا َل
َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا أ َ َ
طا َل أ َ َح ُدكُ ُم الغَيبَةَ فَال يَط ُرق أَهلَهُ
لَيالً
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هللا
َّللا عَن ُه ،قَالَ :كَانَ النب ُّ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَ ٍس َرض َ
ي صَلى ُ
ي ُ
ق أَهلَهُ ،كَانَ الَ َيد ُخ ُل إال غُد َوةً أَو عَشيةً
َ
سل َم الَ َيط ُر ُ
علَيه َو َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :أَقبَلنَا َم َع النبي صَلى
سل َم ،أَنَا َوأَبُو َ
علَى نَاقَته ،حَتى إذَا كُنا
طلحَةََ ،وصَفيةُ َرديفَتُهُ َ
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ب َ
ظهر ال َمدينَة ،قَالَ :آيبُونَ تَائبُونَ عَابدُونَ ل َربنَا حَامدُونَ  ،فَلَم يَ َزل يَقُو ُل
ذَلكَ حَتى قَدمنَا ال َمدينَةَ
أخرج الترمذي عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه ،عَن النبي صلى هللا عليه وسلم
علَى ال ُمغيبَات ،فَإن الشي َ
طانَ يَجري من أَحَدكُم َمج َرى الدم
قَالَ :ال تَل ُجوا َ
علَيه فَأَسلَ ُم [صححه األلباني ]
قُلنَا َومنكَ  ،قَالََ :ومنيَ ،ولَكن َّللاَ أَعَانَني َ
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن النبي صلى هللا عليه
علَى بَاب َمسجده ،ثُم َد َخلَهُ
وسلم حينَ أَقبَ َل من حَجته َد َخ َل ال َمدينَةَ ،فَأَنَا َخ َ
ف إلَى َبيته قَا َل نَاف ٌع :فَكَانَ اب ُن عُ َم َر َكذَلكَ
فَ َر َك َع فيه َرك َعتَين ،ثُم انص ََر َ
يَصنَ ُع [ قال األلباني :حسن صحيح]
ي صلى
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال :لَما قَد َم النب ُّ
ُ
َ
هللا عليه وسلم َمكةَ استَقبَلَهُ أ ُ َ
غيل َمة بَني عَبد ال ُمطلب ف َح َم َل َواحدًا بَينَ يَدَيه
َوآ َخ َر َخلفَهُ
ي
وفي رواية لمسلم :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذَا قَد َم من َ
سفَ ٍر تُلُق َ
ق بي إلَيه ،فَ َح َملَني بَينَ يَدَيه ،ثُم
سفَ ٍر فَسُب َ
بصبيَان أَهل بَيتهَ ،وإنهُ قَد َم من َ
علَى دَاب ٍة
جي َء بأَحَد ابنَي فَاط َمةَ ،فَأَر َدفَهُ َخلفَهُ فَأ َد َخلنَا ال َمدينَةَ ثَالثَةً َ
أخرج مسلم عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال  :لَقَد قُدتُ بالنبي
سين بَغلَتَهُ الشهبَا َء حَتى أَد َخلت ُ ُهم ُحج َرته
سن َوال ُح َ
صلى هللا عليه وسلم َوال َح َ
صلى هللا عليه وسلم َهذَا قُدا َمهُ َو َهذَا َخلفَهُ
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كُنا َم َع النبي صلى هللا عليه
علَى َراحلَته،
وسلم َمقفَلَهُ من عُسفَانَ َو َرسُو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َ
صرعَا جَمي ًعا ،فَاقت َ َح َم أَبُو َ
طلحَةَ،
َف صَفيةَ بنتَ ُحيَيٍ ،فَعَث َ َرت نَاقَتُهُ ،فَ ُ
َوقَد أَرد َ
علَيكَ
َّللا ف َداَكَ  ،هل أصابك شيء ،قَالَ :ال ،ولكن َ
فَقَا َل يَا َرسُو َل َّللا َجعَلَني ُ
علَى َوجهه وقصد قصدها ،فألقى ثوبه عليها،
ب أبو طلحة ثَو ًبا َ
بال َمرأَةَ ،فَقَلَ َ
فقامت المرأةَ ،وأَصلَ َح لَ ُه َما َمر َكبَ ُه َما فَ َركبَاَ ،واكتَنَفنَا النبي صلى هللا عليه
علَى ال َمدينَة ،قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :آيبُونَ ،
وسلم  ،فَلَما أَش َرفنَا َ
تَائبُونَ  ،عَابدُونَ  ،ل َربنَا حَامدُونَ فَلَم نزل نقول ذَلكَ حَتى َد َخ َل ال َمدينَةَ
أخرج أبو داود والنسائي والطبراني والحاكم عن أبي ال َمليح عَن َر ُج ٍل،
س
قَالَ :كُنتُ َرد َ
يف النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَ َعث َ َرت الدابة ،فَقُلتُ  :تَع َ
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طانُ ،فَإنكَ إذَا قُلتَ تَعَا َ
س الشي َ
الشي َ
ظ َم حَتى يَكُونَ مث َل
طانُ ،فَقَالَ :ال تَقُل :تَع َ
ال َبيتَ ،و َيقُولُ :بقُوتيَ ،ولَكن قُل :بسم َّللا ،فَإنكَ إذَا قُلتَ ذَلكَ تَصَا َ
غ َر حَتى
يَكُونَ مث َل الذُّبَاب [ صححه الحاكم ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
سمعتُ
أخرج أبو داود والترمذي عن عَب ُد َّللا بن بُ َري َدةَ رضي هللا عنه قالَ :
أبي يَقُولُ :بَينَ َما النبي صلى هللا عليه وسلم يَمشي ،جَا َء َر ُج ٌل َم َعهُ ح َما ٌر،
فَقَالَ :يَا َرسُو َل َّللا ،اركَبَ ،وتَأَخ َر الر ُجلُ ،فَقَا َل النبي صلى هللا عليه وسلم
ق بصَدر دَابتكَ مني إال أَن تَج َعلَهُ لي قَالَ :فَإني قَد َج َعلتُهُ لَكَ
 :ال ،أَنتَ أ َ َح ُّ
ب [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
فَ َرك َ
أخرج أحمد والطبراني في األوسط عن حَم َزةَ بن عمرو األسلمي ،رضي
ير شَي َ
طا ٌن
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
علَى كُل بَع ٍ
َّللا تعالى ،وال تُقَص ُروا عَن حَاجَاتكُم [ صححه
فَإذَا َركبت ُ ُمو َها ،فَ َ
س ُّموا َ
األلباني في صحيح الجامع]
أخرج الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال
ب يخلُو في سفره باهلل وذكره
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من راك ٍ
شعر ونحوه إال ردفهُ شيطا ٌن [ حسنه الهيثمي،
إال ردفهُ َملَك ،وال يخلُو ب ٍ
وحسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في صحيح الجامع ،وضعفه في الترغيب
وفي الضعيفة ]
أخرج البخاري عن جابر رضي هللا عنه قال :كنا إذا صعدنا كبرنا  ،وإذا
نزلنا سبحنا
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالَ :كَانَ
سل َم إذَا قَفَ َل منَ ال ُجيُوش ،أَو الس َرايَا ،أَو الحَج،
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
هللا
أَو ال ُعم َرة ،إذَا أَوفَى َ
علَى ثَني ٍة أَو فَدفَدٍ ،كَب َر ثَالثًا ،ثُم قَالَ :ال إلَهَ إال ُ
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر ،آيبُونَ
َوح َدهُ ال شَريكَ لَهُ ،لَهُ ال ُملكُ َولَهُ الحَم ُد َوه َُو َ
هللا َوع َدهَُ ،ونَص ََر عَب َدهُ،
ص َد َ
ساجدُونَ ل َربنَا حَام ُدونَ َ ،
تَائبُونَ عَابدُونَ َ
ق ُ
اب َوح َدهُ
َو َه َز َم األ َح َز َ
َّللا عَنهَا قَالَت :قَد َم َزي ُد ب ُن حَارثَةَ ال َمدينَةَ
أخرج الترمذي عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
سو ُل
ع
سل َم في َبيتي فَأَتَا ُه فَقَ َر َ
َّللا َ
الباب فقا َم إلَيه َر ُ
علَيه َو َ
َو َر ُ
َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم عُريَانًا يَ ُج ُّر ثَوبَهُ َوَّللا َما َرأ َيتُهُ عُريَانًا قَبلَهُ َوال
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
بَع َدهُ فَاعتَنَقَهُ َوقَبلَهُ [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرسُو َل هللا صَلى
طريق الشج ََرةَ ،ويَد ُخ ُل من َ
ج من َ
طريق ال ُمعَرس،
هللا َ
سل َم كَانَ يَخ ُر ُ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
َ
نَ
نَ
سفلَى
ال
ة
ي
ن
الث
م
ج
ر
خ
ي
و
ا،
ي
ل
ع
ال
ة
ي
ن
الث
م
ل
خ
د
َ
،
ة
ك
م
ل
خ
د
َ
ا
ذ
َوإ
ُ َ َ َ ُ ُ
َ
ُّ
َ َ
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أخرج أبو داود َعَن عَبد َّللا ال َخطمي رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ َرسُو ُل َّللا
َّللا دينَكُم
سل َم إذَا أ َ َرا َد أَن َيستَود َ
َّللا َ
ش قَالَ :أَستَود ُ
علَيه َو َ
ع الجَي َ
ع َ
صَلى ُ
وأمانتكم وخواتيم أَعمالكُم [ صححه النووي ]

باب :آداب المجالس
أخرج أبو داود عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل جَا َء رجل إلَى َرسُول هللا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَقَا َم لَهُ رجل عَن َمجلسه فَذهب ليجلس فيه فَنَهَاهُ
علَيه َوسلم [ حسنه األلباني في الترغيب ]
َرسُول هللا صلى هللا َ
شهَادَة فَقَا َم
بكرة في َ
أخرج أبو داود عَن سعيد بن أبي الحسن قَا َل جَا َء أ َ ُبو َ
علَيه َوسلم
لَهُ رجل من َمجلسه فَأبى أَن يجلس فيه َوقَا َل إن النبي صلى هللا َ
نهى عَن ذَا [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عَن أبي أ ُ َما َمة البَاهلي َرضي هللا عَنهُ قَا َل خرج
علَيه َوسلم متوكئا على عَصا فقمنا إلَيه فَقَا َل ال
علينا َرسُول هللا صلى هللا َ
تقوموا َك َما تقوم األ َعَاجم يعظم َبعضهَا َبعضًا [ حسنه المنذري  ،وضعفه
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :عطس رجالن عند
النبي صلى هللا عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت اآلخر  ،فقال الذي
لم يشمته  ،عطس فالن فشمته  ،وعطست فلم تشمتني  ،فقال :هذا حمد
هللا  ،وأنت لم تحمد هللا
أخرج مسلم عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه :أنه سمع النبي صلى هللا
عليه وسلم وعطس عنده رجل ،فقال له :يرحمك هللا ثم عطس أخرى ،فقال
له صلى هللا عليه وسلم  :الرجل مزكوم
وفي رواية للترمذي وصححه  :أنه قال في الثالثة  :أنت مزكوم
أخرج ابن ماجه عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :يشمت العاطس ثالثا فما زاد فهو مزكوم [ صححه
األلباني ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا عطس أحدكم فليقل :الحمد هلل  ،وليقل له أخوه أو صاحبه
يرحمك هللا  ،فإذا قال له يرحمك هللا فليقل :يهديكم هللا ويصلح بالكم
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أخرج مسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا عطس أحدكم فحمد هللا فشمتوه  ،فإن لم يحمد هللا فال
تشمتوه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا يحب العطاس ،ويكره التثاؤب ،فإذا عطس
أحدكم فحمد هللا فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك هللا وأما
التثاؤب فإنما هو من الشيطان ،وإذا تثاءب أحدكم وهو في الصالة فليكظم
ما استطاع ،وال يقل :ها ،فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
ُب منَ الشي َ
سل َم قَالَ :ال ُع َ
ب أ َ َح ُدكُم
َو َ
طان ،فَإذَا تَثَا َء َ
اس منَ َّللا َوالتثَاؤ ُ
ط ُ
علَى فيهَ ،وإذَا قَالَ :آه آه فَإن الشي َ
طانَ يَض َحكُ من جَوفهَ ،وإن
فَليَضَع يَ َدهُ َ
ب ال ُع َ
ُب[ قال الترمذي َ :هذَا حَد ٌ
س ٌن ]
يث َح َ
اس َو َيك َر ُه التثَاؤ َ
َّللا ُيح ُّ
ط َ
َ
أخرج مسلم عن أبى سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه ،فإن الشيطان يدخ ُل
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان إذا عطس غطى على وجهه بيديه أو بثوبه ،وغض
بها صوته [ قال ال ترمذي  :حسن صحيح ،وقال األلباني في صحيح
الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :كانت اليهود
يتعاطسون عند النبي صلى هللا عليه وسلم  ،يرجون أن يقول لهم يرحمكم
هللا ،فيقول يهديكم هللا ويصلح بالكم [ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه
األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود عن قيلة بنت مخرمة رضي هللا عنها  :أنها رأت النبي
صلى هللا عليه وسلم  :وهو قاعد القرفصاء قالت :فلما رأيته المتخشع في
الجلسة ،أرعدت من الفرق [حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان عن الشريد بن سويد رضي هللا عنه قال
 :مر بي النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا جالس هكذا ،وقد وضعت يدي
اليسرى خلف ظهري ،وأتكأت على ألية يدي فقال :أتقعد قعدة المغضوب
عليهم [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :رأيت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا
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سى رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سل َمَ :مث َ ُل الجَليس الصالح َوالسوء َكحَامل المسك َونَافخ
َّللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
ع منهُ وإما أَن تج َد منهُ ري ًحا
الكير فَحَام ُل المسك إما أَن يُحذيَكَ َوإما أَن تبتا َ
ق ثيابَكَ وإما أن تج َد منهُ ري ًحا خبيثةً
َ
طيبَةً َونَاف ُخ الكير إما أَن يَحر َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ص لى هللا عليه وسلم :إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول هللا ،ما
لنا من مجالسنا بد ،نتحدث فيها ،فقال :فإذا أبيتم إال المجلس فأعطوا
الطريق حقه ،فقالوا :وما حق الطريق يا رسول هللا ،قال :غضُّ البصر
وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر
ُّ
وألبي داود عن عمر نحوه وفيه :وتغيثوا الملهوف ،وتهدوا الضال [
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي طلحة رضي هللا عنه قال  :كنا قعودًا باألفنية نتحدث،
ي صلى هللا عليه وسلم فقام علينا فقال :ما لكم ولمجالس
فجاء النب ُّ
بأس ،قعدنا
الصعدات ،اجتنبوا مجالس الصعدات ،فقلنا :إنما قعدنا لغير ما ٍ
نتذاكر ونتحدث ،قال :أما ال ،فأدُّوا حقها :غضُّ البصر ،ورد السالم،
وحسن الكالم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر حتى
تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال يقيمن أحدكم رجالً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن
توسعوا وتفسحوا ،يفسح هللا لكم  ،وكان ابن عمر إذا قام له رجل من
مجلسه لم يجلس فيه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به
عليه وسلم :إذا قام أحدكم من
ٍ
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال  :كنا إذا
أتينا النبي صلى هللا عليه وسلم جلس أحدنا بحيث ينتهي [قال الترمذي:
حديث حسن ،صححه األلباني في صحيح الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هلل عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال يحل لرجل أن يفرق بين اثنين
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إال بإذنهما [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه األلباني في صحيح األدب
المفرد  ،وصححه في صحيح الجامع]
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن حذيفة رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة [ حسنه النووي  ،وضعفه
األلباني في الترغيب وغيره ]
أخرج الترمذي والحاكم عن أبي مجلز  :أن رجال قعد وسط حلقة فقال
حذيفة ملعون على لسان محمد صلى هللا عليه وسلم من جلس وسط الحلقة
[ قال الترمذي :حسن صحيح ،وقال الحاكم :صحيح على شرطهما ،وضعفه
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :خير المجالس أوسعها [قال النووي :صحيح على
شرط البخاري ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تجلس بين رجلين إال بإذنهما
[ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال  :دخل النبي صلى هللا
ق فقال :ما لي أراكم عزين
عليه وسلم المسجد وهم حل ٌ
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا كان أحدكم في الفئ وفي رواية :في الشمس فقلص عنه
الظ ُّل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم [ قال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
علَيه
أخرج أحمد عَن أبي ع َياض عَن رجل من أَصحَاب النبي صلى هللا َ
علَيه َوسلم نهى أَن يجلس الرجل بَين الضح والظل
َوسلم أَن النبي صلى هللا َ
َوقَا َل مجلس الشي َ
طان [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن لكل شيءٍ سيدًا ،وإن سيد المجالس قبالة
القبلة [ قال الهيثمي :إسناده حسن  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :مر بي النبي صلى هللا
عليه وسلم وأنا مضطج ٌع على بطني ،فركضني برجله ،وقال :يا جنيدب
إنما هذه ضجعة أهل النار [صححه األلباني في صحيح ابن ماجه ]
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن طخفة الغفاري رضي هللا عنه قال:
بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال :إن
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هذه ضجعة يبغضها هللا  ،قال :فنظرت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع وصحيح األدب
المفرد ]
أخرج أبو داود عن على بن شيبان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ت ليس عليه حجاب ،فقد برئت منه
هللا عليه وسلم :من بات على ظهر بي ٍ
الذمة [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن يزيد رضي هللا عنه :أنه أبصر النبي
صلى هللا عليه وسلم مضطجعًا في المسجد ،رافعًا إحدى رجليه على األخرى
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال يستلق أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على األخرى
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال :رأيت
النبي صلى هللا عليه وسلم متكئ ًا على وسادة على يساره [ قال الترمذي:
حسن غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال:
كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع
الشمس حسناء [صححه النووي ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،
وصححه األلباني في المشكاة]

باب :آداب النوم
أخرج الترمذي عن عمر رضي هللا عنه قال  :كان رسو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم يسم ُر مع أبي بكر في األمر من أمر المسلمين وأنا معهما [
قال الترمذي  :حديث حسن ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما أَن النبي صَلى ُ
قَا َم منَ الليل ،فَقَضَى حَا َجتَهُ ،ثُم َ
س َل َوج َههُ َو َيدَيه ،ثُم نَا َم
غ َ
ق بَيتٌ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :احت َ َر َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ُمو َ
سى َرض َ
ي ُ
علَى أَهله منَ الليل ،فَ ُحد َ
سل َم،
ي صَلى هللاُ َ
بال َمدينَة َ
علَيه َو َ
ث بشَأنه ُم النب ُّ
عد ٌُّو لَكُم ،فَإذَا نمت ُم فَأَطفئ ُو َها عَنكُم
ي َ
قَالَ :إن َهذه الن َ
ار إن َما ه َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون
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باب :آداب الطعام والشراب
س َن ٍة َم َع ابن
سحَي ٍمَ ،قالَ :أَصَابَ َنا عَا ُم َ
أخرج البخاري ومسلم عن َجبَ َلة بن ُ
الزبَير فَ َر َزقَنَا تَم ًرا ،فَكَانَ عَب ُد َّللا ب ُن عُ َم َر ،يَ ُم ُّر بنَا َونَح ُن نَأكُلَُ ،ويَقُولُ :الَ
ُّ
سل َم نَهَى عَن الق َران  ،ثُم َيقُو ُل ابن
هللا َ
علَيه َو َ
تُقَارنُوا ،فَإن النبي صَلى ُ
عمر :إال أَن يَستَأذنَ الر ُج ُل أ َ َخاهُ
أخرج البخاري عن أبي جحيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال آكل متكئا
هللا
أخرج مسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب
هللا لَ َيرضَى عَن ال َعبد أَن َيأكُ َل األ َكلَةَ فَ َيح َم َد ُه َ
َ
علَيه َو َ
علَيهَا أَو َيش َر َ
سل َم :إن َ
علَيهَا
الشربَةَ فَيَح َم َدهُ َ
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه قال :لَم يَأكُل النب ُّ
ان حَتى َماتَ َ ،و َما أ َ َك َل ُخبزً ا ُم َرققًا حَتى َماتَ
وسلم َ
علَى خ َو ٍ
علَى سُك ُر َج ٍة قَ ُّ
ط ،قي َل لقَتَا َدةَ :فَعَال َم كَانُوا يَأكُلُونَ
وفي روايةَ :ما أعلمه أ َ َك َل َ
علَى السفر
قَالََ :
سع ٍد قُلتُ َ :هل أ َ َك َل َرسُو ُل
سه َل بنَ َ
سأَلتُ َ
أخرج البخاري عن أبي حَاز ٍم قالَ :
هللا صلى هللا عليه وسلم النقي  ،قَالََ :ما َرأَى النقي من حين ابتَعَثَهُ هللا
حَتى قَبَ َ
ضهُ فَقُلتُ َ :هل كَانَت لَكُم في عَهده َمنَاخلُ ،قَالََ :ما َرأَى ُمن ُخالً من
ير َ
حين ابتَعَثَهُ هللا حَتى قَبَ َ
غي َر َمن ُخو ٍل قَا َل
ضهُ قُلتُ  :كَي َ
ف كُنت ُم تَأكُلُونَ الشع َ
كُنا نَط َحنُهُ َونَنفُ ُخهُ فَ َيطي ُر منه ما َ
ي ثَرينَا ُه
ط َ
ار َو َما َبق َ
أخرج ابن ماجه عن أُم أَي َمنَ رضي هللا عنها :أَنهَا َ
غربَلَت دَقيقًا فصنعته
للنبي صلى هللا عليه وسلم َرغيفًا ،فَقَالََ :ما َهذَا ،قَالتَ :
طعَا ٌم نَصنَعُهُ،
بأَرضنَا فَأَحبَبتُ أَن أَصنَ َع منهُ لَكَ َرغيفًا ،فَقَالَُ :رديه فيه ،ث ُم اعجنيه [ قال
األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
أخرج مسلم عن ُحذَيفَة رضي هللا عنه قال :كُنا إذَا َحضَرنَا َم َع النبي صلى
هللا عليه وسلم َ
طعَاما ً لَم نضَع أيدينا حَتى يَب َدأ َ صلى هللا عليه وسلم فيضع
يدهَ ،وإنا َحضَرنَا َمعَهُ مرة َ
طعَاما ً فَجَا َءت جارية كأنها ت ُدفع ،فذهبت لت َ
ض َع
يَ َد َها في الطعَام فَأ َ َخذَ صلى هللا عليه وسلم بيَدها ،ثُم جَا َء أعرابي َكأَن َما يُدفَ ُع
ب ليَ َ
ض َع يَ َدهَ في الطعَام فأخذ بيده ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :إن
فَذَ َه َ
الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم هللا عليه ،وإنه جاء بهذه الجارية
ليستحل بها ،فأخذت بيدها ،فجاء بهذا األعرابي؛ ليستحل به فأخذت بيده،
والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها
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أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا أكل أحدكم طعاما ً فليقل بسم هللا ،فإن نسي في
األول فليقل في اآلخر :بسم هللا في أوله وآخره [ قال الترمذي :حسن
صحيح،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كَانَ رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يَأكُ ُل َ
ي
طعَاما ً في ست ٍة من أَصحَابه ،فَجَا َء أَع َراب ٌّ
سمى لَ َكفَاكُم [ قال
فَأ َ َكلَهُ بلُق َمتَين فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أ َ َما إنهُ لَو َ
الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
َاب
ب رضي هللا عنه :أَن أَصح َ
أخرج أبو داود وابن ماجه عن َوحشي بن حَر ٍ
سو َل هللا إنا نَأكُ ُل َوال نَشبَ ُع ،قَالَ :لَ َعلكُم
النبي صلى هللا عليه وسلم قَالُوا يَا َر ُ
علَى َ
ارك
تَفتَرقُونَ  ،قَالُوا :نَعَم ،قَالَ :فَاجتَمعُوا َ
طعَامكُم َواذكُ ُروا اس َم هللا يُبَ َ
لَكُم فيه [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن أ ُ َمية ب ُن َمخشي ٍ قال :كَانَ النبي صلى
طعَامه إال لُق َمةٌ
ق من َ
سم حَتى لَم يَب َ
سا َو َر ُج ٌل يَأكُ ُل فَلَم يُ َ
هللا عليه وسلم جَال ً
َ
َ
ي صلى هللا عليه
فَلَما َرفَعَهَا إلَى فيه قَا َل بسم هللا أولَهُ َوآخ َرهُ ،فضَحكَ النب ُّ
وسلم ثُم قَالََ :ما َزا َل الشي َ
آخرا استَقَا َء َما
طا ُن يَأكُ ُل َمعَهُ فَلَما ذَك ََر اس َم هللا ً
في َبطنه [ صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي ،وضعفه األلباني في المشكاة
]
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
طعَامه قَا َل الشي َ
وسلم :إذَا َد َخ َل الر ُج ُل منزله فَذَك ََر هللا عن َد ُد ُخوله َوعن َد َ
طا ُن
عشَا َء َوإن ذكر هللا عن َد ُد ُخوله ولم يذكره عند عشائه
ال َمبيتَ لَكُم َوال َ
يقول :أَد َركت ُ ُم ال َعشَا َء وال مبيت لكم ،وإذا لم يذكر هللا عند دخوله وال عند
طعامه قال :أدركتم المبيت والعشاء
أخرج مسلم عن ابن عَباس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا عليه
وسلم َخ َر َج منَ ال َخالء فقدم إلَيه َ
طعَا ٌم ،فَقَالُوا :أَال نَأتيكَ ب َو ُ
ضوءٍ قَالَ :إن َما
أُمرتُ بال ُوضُوء إذَا قُمتُ إلَى الصالة
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أَن النبي صلى هللا
سما ً
ب لَبَنًا ف َدعَا ب َماءٍ فَت َ َمض َمضَ َوقَا َل إن لَهُ َد َ
عليه وسلم شَر َ
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه :وقد سئل عَن ال ُوضُوء مما َمست
النا ُر فَقَالَ :قَد كُنا في َز َمنَ النبي صلى هللا عليه وسلم ال نَج ُد مث َل ذَلكَ منَ
س َواع َدنَا
الطعَام إال قَليالً فَإذَا نَح ُن َوجَدنَاهُ لَم يَكُن لَنَا َمنَادي ُل إال أَكُفنَا َو َ
َوأَقدَا َمنَا ،ثُم نُصَلي َوال نَت َ َوضأ ُ
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أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال َيأكُلَن أ َ َح ٌد منكُم بش َماله َوال َيش َر َبن بهَا فَإن الشي َ
طانَ َيأكُ ُل
ب بهَاَ ،وكَانَ نَاف ٌع يَزي ُد فيهَا َوال يَأ ُخذُ بهَا َوال يُعطي بهَا
بش َماله َويَش َر ُ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ال تأكلوا بالشمال  ،فإن الشيطان يأكل بالشمال
سلَ َمة ب ُن األَك َوع رضي هللا عنه :أَن َر ُجالً أ َ َك َل عن َد النبي
أخرج مسلم عن َ
صلى هللا عليه وسلم بش َماله ،فَقَالَ :كُل ب َيمينكَ  ،فقَالَ :ال أَستَطي ُع قَا َل ال
است َ َ
طعتَ َما َمنَعَهُ إال الكب ُر فَ َما َرفَعَهَا إلَى فيه
سلَ َمةَ رضي هللا عنه قال :كُنتُ
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر بن أَبي َ
يش في
غُال ًما في حجر َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم َوكَانَت يَدي تَط ُ
سم هللا َوكُل بيَمينكَ ،
الصحفَة ،فَقَا َل لي النبي صلى هللا عليه وسلم  :يَا غُال ُم َ
َوكُل مما َيليكَ  ،فَ َما َزالَت تلكَ طع َمتي َبع ُد
اس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم :البَ َركَةُ تَنز ُل َوس َ
ط الطعَام فَكُلُوا من حَافَتَيه َوال تَأكُلُوا من
َوسطه [قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عَبد هللا بن بُس ٍر رضي هللا عنه قال :كَانَ
للنبي صلى هللا عليه وسلم قَص َعةٌ ُيقَا ُل لَهَا الغَرا ُء َيحملُهَا أَر َب َعةُ رجَا ٍل فَلَما
س َجدُوا ال ُّ
علَيهَا فَلَما
ي بتلكَ القَصعَة َوقَد ثُر َد فيهَا والتَفُّوا َ
أَضحَوا َو َ
ضحَى أُت َ
سةُ قَالَ :إن هللا
ي َما َهذه الجل َ
َكث َ ُروا َجثَا صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل له أَع َراب ٌّ
ارا عَنيدًا ثُم قَالَ :كُلُوا من ح ََوالَيهَا َو َدعُوا
َجعَلَني عَبدًا كَري ًما َولَم يَجعَلني جَب ً
ارك فيهَا [ صححه األلباني في الترغيب]
ذر َوتَهَا يُبَ َ
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
ط َوال يَ َ
ي النبي صلى هللا عليه وسلم يَأكُ ُل ُمتكئ ًا قَ ُّ
طأ ُ عَقبَهُ
عنهما قال َ :ما ُرئ َ
َر ُجالن قط إن كانوا ثالثة مشى بينهما وإن كانوا جماعة قدم بعضهم
[صححه األلباني في الصحيحة ]
ي النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :أُت َ
بتَم ٍر فَ َج َع َل َيقس ُمهُ َوه َُو ُمحتَف ٌز َيأكُ ُل منهُ أَكالً ذَري ًعا ،وفي رواية :ورأيته
جالسا ً مقعيا ً يأكل تمرا ً
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
َ
سح أصابعه حَتى يَلعَقَهَا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا أ َ َك َل أ َ َح ُدكُم طعا ًما فال يَم َ
أَو يُلعقَهَا
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أخرج مسلم عن كَعب بن َمالكٍ رضي هللا عنه قال  :رأيت النبي صلى هللا
عليه وسلم َيأكُ ُل بثَالث أَصَاب َع فَإذَا فَ َر َ
غ لَعقَهَا
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم أ َ َم َر
بلَعق األَصَابع َوالصحفَةَ ،وقَالَ :إنكُم ال تَد ُرونَ في أي طعامكم البَ َركَةُ
وفي رواية :إذَا َوقَ َعت لُق َمةُ أَحَدكُم فَليَأ ُخذ َها فَليُمط َما كَانَ بهَا من أَذًى
َوليَأكُلهَا َوال يَدَعهَا للشي َ
ق أَصَابعَهُ فَإنهُ
سح يَ َدهُ بالمنديل حَتى يَلعَ َ
طان َوال يَم َ
ط َعامه ال َب َركَةُ
ال َيدري في أ َي َ
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم من نَام َوفي يَده غمر َولم يغسلهُ فَأَصَابَهُ
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
شَيء فَال يَلُومن إال نَفسه [ صححه األلباني في الترغيب ]
وفي رواية  :إن الشي َ
طانَ يَح ُ
ض ُر أ َ َح َدكُم عن َد كُل شَيءٍ من شَأنه ،حَتى
سقَ َ
َيحض َُر ُه عن َد َ
طت من أَحَدكُ ُم اللُّق َمةُ ،فَل ُيمط َما كَانَ بهَا من
ط َعامه ،فَإذَا َ
أَذًى ،ثُم ليَأكُلهَاَ ،وال يَدَعهَا للشي َ
طان
سل َم
هللا َ
أخرج مسلم َ
علَيه َو َ
عن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
سقَ َ
كَانَ إذَا أ َ َك َل َ
ق أصَابعَهُ الثال َ
طت لُق َمة أحَدكُم
طعَا ًما لَع َ
ث ،قَالََ :وقَالَ :إذَا َ
فَليُمط عَنهَا األَذَى َوليَأكُلهَاَ ،وال يَدَعهَا للشي َ
طان َ ،وأ َ َم َرنَا أَن نَسلُتَ القَصعَةَ،
ط َعامكُ ُم ال َب َركَةُ
قَالَ :فَإنكُم ال تَد ُرونَ في أَي َ
ي رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج أبو داود عن أَنَس رضي هللا عنه قال :أُت َ
وس منهُ [ صححه األلباني
يق فَ َجعَ َل يُفَتشُهُ حتى يُخر َج ال ُّ
س َ
وسلم بتَم ٍر عَت ٍ
في الصحيحة على شرط الشيخين ]
أخرج مسلم عن عَبد هللا ب ُن بُس ٍر رضي هللا عنه قال  :نَ َز َل النبي صلى هللا
علَى أَبي  ،فَقَربنَا إلَيه َ
ي بتَم ٍر
عليه وسلم َ
ط َعا ًما َو َوط َيةً فَأ َ َك َل منهَا ثُم أُت َ
فَكَانَ يَأكُلُهُ َويُلقي الن َوى بَينَ إصبَعَيه َويَج َم ُع السبابَةَ َوال ُوس َ
طى
ي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :نَهَى النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم أَن يَق ُرنَ الر ُج ُل بَينَ التم َرتَين إال أن يَستَأذنَ صاحبه
[قال الشعبى :اإلذن من قول ابن عمر]
أخرج البخاري ومسلم عن نافع قال :كان ابن عمر ال َيأكُ ُل حَتى ُيؤتَى
يرا ،فَقَالَ :يَا نَاف ُع ال
ين يَأكُ ُل َمعَهُ فَأَد َخلتُ إليه َر ُجالً يَأكُ ُل َمعَهُ فَأ َ َك َل كَث ً
بمسك ٍ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :المسلم يَأكُ ُل في
ت ُدخل َهذَا َ
علَي َ
سبعَة أَمعَاءٍ
معاء َواح ٍد َوالكَاف ُر والمنافق يَأكُ ُل في َ
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وفي رواية للبخاري  :كَانَ أَبُو نَهيكٍ َر ُجالً أَكُوالً ،فَقَا َل لَهُ اب ُن عُ َم َر إن النبي
سب َعة أَمعَاءٍ فَقَالَ :فَأَنَا أُؤم ُن
صلى هللا عليه وسلم قَالَ :إن الكَاف َر َيأكُ ُل في َ
باهلل َو َرسُوله
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :أضاف النبي
كافرا ،فأمر له بشاة فحلبت فشرب حالبها ،ثم
صلى هللا عليه وسلم ضيفًا
ً
أخرى ،فشرب حالبها ،ثم أخرى فشرب حالبها حتى شرب حالب سبع
شياه ،ثم إنه أصبح ،فأسلم فأمر صلى هللا عليه وسلم بشاة فشرب حالبها،
ثم أخرى فلم يستتمها فقال صلى هللا عليه وسلم  :إن المؤمن يشرب في
معاء واحد ،والكافر يشرب في سبعة أمعاء
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
طعَا ُم االثنَين كَافي الثالثَةَ ،و َ
صلى هللا عليه وسلمَ :
طعَا ُم الثالثَة كَافي األَربَعَة
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
طعَا ُم االثنَين يَكفي األَربَعَةََ ،و َ
طعَا ُم ال َواحد يَكفي االثنَين َو َ
وسلمَ :
طعَا ُم
األَربَعَة يَكفي الث َمانيَةَ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :تَجَشأ َ َر ُج ٌل
عن َد النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :كُف عَنا ُجشَا َءكَ فَإن أَكث َ َرهُم شبَعًا
في الدُّن َيا أَط َولُ ُهم ُجوعًا َيو َم الق َيا َمة [ قال الترمذي  :حديث حسن غريب
]
ب رضي هللا عنه قال:
أخرج الترمذي وابن ماجه عن المقدَام بن َمعد يكَر َ
ي وعَا ًء ش ًَّرا من بَط ٍن،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما َمأل َ آدَم ٌّ
ثل َ
طعَامه َوثُلُ ٌ
صلبَهُ ،فَإن كَانَ ال َمحَالَةَ فَثُلُ ٌ
ث
بحَسب ابن آ َد َم لقيمات يُقمنَ ُ
لش ََرابه َوثُلُ ٌ
ث لنَفَسه [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي وفي الترغيب ]
َاب رسول
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قالَ :ما ع َ
طعَا ًما قَ ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ط ،إن اشتَهَاهُ أ َ َكلَهَُ ،وإن كَر َههُ ت َ َر َكهُ
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
اب في إنَاء أَحَدكُم فأملقوه يقول :اغمسوه فَإن في
عليه وسلم :إذَا َوقَ َع الذُّ َب ُ
أَحَد َجنَاحَيه دَاءَ ،وفي اآل َخر شفَاءَ ،وإنهُ يَتقي ب َجنَاحه الذي فيه الدا ُء
فَليَغمسهُ كُلهُ
ب قَائ ًما
اب الر َحبَة فَشَر َ
أخرج البخاري عن عَلي رضي هللا عنه أنه :أتى بَ َ
وقَا َل إني َرأَيتُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَعَ َل َك َما َرأَيت ُ ُموني فَعَلتُ
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أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كنا على عهد رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام [ قال
الترمذي :حديث حسن صحيح]
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :
ب قَائ ًما َوقَاعدًا [قال الترمذي :
َرأَيتُ َر ُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يَش َر ُ
حسن صحيح وحسنه األلباني]
علَى عَهد النبي
أخرج الترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال  :لقد كُنا َ
ب َونَح ُن قيَا ٌم [ قال الترمذي :حسن
صلى هللا عليه وسلم َونَح ُن نَمشي َنَش َر ُ
غريب  ،وصححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم نَهَى
عن الشرب قَائ ًما قُلنَا ألنس :فَاألَكلُ ،قَالَ :ذلك أشد أو قال :شر وأخبث
وفي رواية  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ي فَليَستَقئ
عليه وسلم :ال يَش َربَن أ َ َح ٌد منكُم قَائ ًما فَ َمن نَس َ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن كَبشَة األنصارية رضي هللا عنها قالت :
ب من في قربَ ٍة ُمعَلقَ ٍة قَائ ًما،
َد َخ َل َ
علَي َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فَشَر َ
فَقُمتُ إلَى فمهَا فَقَ َ
طعتُهُ [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب  ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه  :أن النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
َ
َ
َ
ب من أف َواههَا
صلى هللا عليه وسلم نهى عَن اختنَاث األسقيَة أن يُش َر َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :نهى النبي صلى
هللا عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة ،وأن يمنع جاره أن يغرس
خشبة في جداره  ،ثم يقول أبو هريرة  :ما لي أراكم عنها معرضين  ،وهللا
ألرمين بها بين أكتافكم
َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أنَس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
س إذا شرب ثَالثًا  ،وفي رواية لمسلم  :إنهُ أَر َوى َوأَب َرأ ُ
وسلم كَانَ يَتَنَف ُ
َوأَم َرأ ُ
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يشرب في ثالثة أنفاس ،إذا أدنى اإلناء إلى فيه سمى
هللا ،فإذا أخره حمد هللا ،يفعل ذلك ثالث مرات [ صححه األلباني في
الصحيحة ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب أ َ َح ُدكُم فَال َيتَنَفس في اإلنَاء
صلى هللا عليه وسلم :إذَا شَر َ
أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال تشربوا واحدا كشرب البعير  ،ولكن اشربوا مثنى وثالث
 ،وسموا إذا شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم [ قال الترمذي :حديث حسن
 ،وضعفه األلباني في المشكاة ]
أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه
وسلم نهى أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيه [ قال الترمذي  :حسن صحيح
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا
عليه وسلم نهى أن يتنفس في اإلناء
سعي ٍد رضي هللا عنه قَا َل له مروان:
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي َ
سمعتَ النبي صلى هللا عليه وسلم يَنهَى عَن النفخ في الش َراب ،قَالَ :نَعَم
َ
قال أبو سعيد :قال رجل للنبي صلى هللا عليه وسلم إني ال أُر َوى من نَفَ ٍس
َواحدٍ ،فقال صلى هللا عليه وسلم فابن القدح عن فيك ثُم تَنَفس قَا َل فإني
أ َ َرى القَذَاةَ فيه ،قَالَ :فَأَهرقهَا [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وحسنه
األلباني في الصحيحة ]
وفي رواية ألبي داود والترمذي  :أنه صلى هللا عليه وسلم نهى أن يشرب
من ثُل َمة القَدَح َوأَن يُنفَ َخ في الش َراب [ ضعفه المنذري  ،وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :أَتَانَا َرسُو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم في دَارنَا هذه فحلبنا لَهُ شَاةً ،ثُم شُبتُهُ من َماء بئرنا هذه
ي عَن يَمينه ،فَلَما فَ َر َ
غ
فأعطيته َوأَبُو بَك ٍر عَن يَ َ
سارهَ ،وعُ َم ُر تجاهه َوأَع َراب ٌّ
قَا َل عُ َم ُرَ :هذَا أَبُو بَك ٍر فَأَع َ
طى األَع َرابي وقال :األَي َمنُونَ األَي َمنُونَ األَي َمنُونَ
ي سُنةٌ
قَا َل أَنَ ٌ
ي سُنةٌ فَه َ
ي سُنةٌ فَه َ
س :فَه َ
سع ٍد رضي هللا عنه أَن النبي صلى هللا
سهل ب ن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
ساره األَش َيا ُ
خ،
ب منهُ َوعَن َيمينه غُال ٌم َوعَن َي َ
ب فَشَر َ
ي بش ََرا ٍ
عليه وسلم أُت َ
ي َهؤُالء ،فَقَا َل الغُال ُمَ :وهللا يَا َرسُو َل هللا ال
فَقَا َل للغُالم :أَتَأذَ ُن لي أَن أُعط َ
أُوث ُر بنَصيبي منكَ أ َ َحدًا فَتَلهُ صلى هللا عليه وسلم في يَده
أخرج مسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ساقي القَوم آخ ُرهُم شُربًا
عليه وسلمَ :
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أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
غ ُّ
هللا عليه وسلمَ :
طوا اإلنَا َء َوأَوكُوا السقَا َء
وفي رواية للبخاري ومسلم :في السنَة لَيلَةٌ يَنز ُل فيهَا َوبَا ٌء وال يَ ُم ُّر بإنَاءٍ
علَيه غ َ
علَيه وكَا ٌء إال نَ َز َل فيه من ذَلكَ ال َوبَاء قَا َل
س َ
س َ
طا ٌء أَو سقَاءٍ لَي َ
لَي َ
اللي ُ
ث فَاألَعَاج ُم عن َدنَا يَتقُونَ ذَلكَ في كَانُونَ األَول
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُح َمي ٍد رضي هللا عنه قال :أَتَيتُ النبي صلى
س ُم َخم ًرا ،فَقَالَ :أَال َخمرتَهُ َولَو
هللا عليه وسلم بقَدَح لَ َب ٍن منَ النقيع لَي َ
علَيه عُودًا
ض َ
تَع ُر ُ
أخرج أبو داود وأحمد عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا
سقيَا ،قَا َل قُتَيبَةُ :وهو عَي ٌن
ب لَهُ ال َما ُء من بُيُوت ال ُّ
عليه وسلم كَانَ يُستَعذَ ُ
بَينَهَا َوبَينَ ال َمدينَة يَو َمان [صححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
علَى َر ُج ٍل منَ األَنصَار ومعه صاحب له فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم :
َد َخ َل َ
إن كَانَ عندَكَ َما ٌء بَاتَ هذه الليلة في شَن ٍة َوإال ك ََرعنَا َوالر ُج ُل يُحَو ُل ال َما َء
في حَائطه فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا عندي َما ٌء بَارد فَان َ
ق إلَى العَريش وانطلق
طلَ َ
ب صلى هللا
ب َ
بهما ،فَ َ
علَيه من دَاج ٍن لَهُ ،فَشَر َ
َح َما ًء ثُم َحلَ َ
سك َ
َب في قَد ٍ
ب الر ُج ُل الذي جَا َء َم َعهُ
عليه وسلم  ،ثُم أَعَا َد فَشَر َ
ح فَقَالَت:
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قال  :كَانَ ألَم سُلَي ٍم قَ َد ٌ
س َل َواللبَنَ
سقَيتُ فيه َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم كُل الش َراب ال َما َء َوالعَ َ
َ
َوالنبيذَ [ صححه األلباني ]

باب :أدب الكالم
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا حدث رج ٌل رجالً بحديث ثم التفت فهو أمانة [
حسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :أتى على النب ُّ
هللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان ،فسلم علينا ،وبعثني إلى حاجةٍ،
فأبطأت على أمي ،فلما جئت قالت :ما حبسك ،قلت :بعثني النبي صلى هللا
عليه وسلم في حاج ٍة قالت :ما حاجته ،قلت :إنها س ٌر ،قالت :ال تحدثن بسر
النبي صلى هللا عليه وسلم أحداً ،قال :أنس :وهللا لو حدثت به أحدا ً لحدثتك
يا ثابت
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أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يقولن أحدكم خبثت نفسي  ،ولكن ليقل لقست
نفسي
أخرج أبو داود والترمذي عَن عَبد َّللا بن عُ َم َر رضي هللا عنهما أَن َرسُو َل
ض البَلي َغ منَ الرجَال الذي يَت َ َخل ُل
َّللا َ
َّللا يُبغ ُ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :إن َ
َّللا صَلى ُ
ي :حَديث حسن  ،وصححه
سانه َك َما تَت َ َخل ُل البَق َرةُ بل َ
بل َ
سانهَا [ َقَا َل الترمذ ُّ
األلباني في صحيح الجامع وغيره ]
أخرج البخاري في األدب المفرد عن أنس رضي هللا عنه قالَ :خ َ
ب َر ُج ٌل
ط َ
عن َد عُ َم َر ،فَأَكث َ َر الكَال َم ،فَقَا َل عُ َم ُر :إن كَث َرةَ الكَالم في ال ُخ َ
شقَاشق
طب من َ
الشيطان [صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ،
فإن كان كما قال وإال رجعت عليه
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن عبَادَة بن الصامت َرضي هللا عَنهُ أَن
علَيه َوسلم قَا َل اضمنوا لي ستا من أَنفسكُم أضمن لكم الجنة
النبي صلى هللا َ
اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا األ َ َمانَة إذا ائتمنتم واحفظوا
فروجكم وغضوا أبصاركم َوكفوا أَيديكُم [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أحمد والبزار وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي هللا عنها قالت
علَيه َوسلم من الكَذب
غض إلَى َرسُول هللا صلى هللا َ
َ :ما كَانَ من
خلق أب ُ
ٍ
َولَقَد كَانَ الرجل يكذب عنده الكذبة فَ َما َ
يزال في نَفسه حَتى يعلم أَنه قد
أحدث فيهَا تَو َبة [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا أنزل هللا بقوم عذابا ً أصاب العذاب من كان فيهم،
ثم بعثوا على أعمالهم
ي
َّللا عَنه ،قَالَ :قَا َل النب ُّ
أخرج البخاري ومسلم عَن جَابر بن عَبد َّللا َرض َ
ي ُ
سل َم :لَو قَد جَا َء َما ُل ال َبح َرين قَد أَع َ
طيت ُكَ َه َكذَا َو َه َكذَا َو َه َكذَا
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم ،فَلَما جَا َء
هللا َ
علَيه َو َ
 ،فَلَم يَجئ َما ُل البَح َرين حَتى قُبضَ النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َما ُل البَح َرين أ َ َم َر أَبُو بَك ٍر فَنَادَىَ :من كَانَ لَهُ عن َد النبي صَلى ُ
سل َم قَا َل لي:
هللا َ
علَيه َو َ
ع َدةٌ أَو دَينٌ ،فَليَأتنَا ،فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ  :إن النبي صَلى ُ
س مائَةٍَ ،وقَالَُ :خذ مثلَيهَا
ي َخم ُ
َكذَا َو َكذَا ،فَ َحثَى لي حَثيَةً ،فَعَدَدتُهَا ،فَإذَا ه َ
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن الصدق يهدي إلى البر ،إن البر يهدي إلى الجنة
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقًا ،وإن الكذب يهدي إلى الفجور ،وإن
الفجور يهدي إلى النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا
وفي رواية لمسلم :وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند
هللا صديقًا ،وقال في الكذب :يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابًا
أخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن الحسن بن علي رضي هللا عنهما
قال :حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :دع ما يريبك إلى ما ال
يريبك ،فإن الصدق طمأنينة ،والكذب ريبة[ قال الترمذي :هذا حديث حسن
صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ويل للذي يحدث بالحديث
يضحك به القوم فيكذب ،ويل له ويل له [ قال الترمذي :حسن صحيح
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن امرأةً قالت :يا رسول هللا :
أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني ،فقال :المتشبع بما لم يعط كالبس
زور
ثوبي ٍ
عامر ٍّ رضي هللا عنه قال :دعتني أمي
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن
ٍ
يو ًما والنبي صلى هللا عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت :ها تعال أعطيك،
تمرا ،فقال :أما إنك
فقال لها :ما أردت أن تعطيه ،قالت :أردت أن أعطيه ً
لو لم تعطه شيئ ًا كتبت عليك كذبةً [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ،يأتون من األحاديث
بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،فإياكم وإياهم ال يضلونكم وال يفتنونكم
أخرج مسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :إن الشيطان ليتمثل في
صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب ،فيتفرقون ،فيقول
الرجل منهم سمعت رجالً أعرف وجهه وال أعرف اسمه يحدث كذا وكذا
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :إن في البحر شياطين
مسجونة أوثقها سليمان ،يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنًا
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أخرج الترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :يا أيها الناس ما يحملكم على أن تتابعوا على الكذب
كتتابع الفراش في النار ،الكذب كله على ابن آدم إال في ثالث خصا ٍل ،رجل
كذب على امرأته ،ورجل كذب في الحرب ،فإن الحرب خدعةُ ،ورجل كذب
بين المسلمين ليصلح بينهما [ قال الترمذي :حسن غريب وصححه األلباني
في صحيح الترمذي ]
سو َل َّللا صَلى
سم َعت َر ُ
وم بنت عُق َبة ،أَنهَا َ
أخرج البخاري ومسلم عن أُم كُلث ُ ٍ
اب الذي يُصل ُح بَينَ الناس ،فَيَنمي َخي ًرا ،أَو
هللا َ
علَيه َو َ
س الكَذ ُ
سل َم يَقُولُ :لَي َ
ُ
َ
يَقُو ُل خي ًرا
ب إال
وفي رواية لمسلم َ :ولَم أَس َمعه يُ َرخ ُ
اس كَذ ٌ
ص في شَيءٍ مما يَقُو ُل الن ُ
يث الر ُجل ام َرأَتَهُ َوحَد ُ
ح بَينَ الناسَ ،وحَد ُ
يث
بَ ،واإلصال ُ
في ثَالثٍ :الحَر ُ
ال َمرأَة َزو َجهَا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لم يكذب إبراهيم عليه السالم ق ُّ
ط إال ثالث كذبات،
ثنتين في ذات هللا ،قوله إني سقي ٌم ،وقوله بل فعله كبيرهم هذا  ،وواحدة
في شأن سارة ،فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة ،وكانت أحسن الناس،
فقال لها :إن هذا الجبار ،إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك ،فإذا سألك
فأخبريه أنك أختي ،فإنك أختي في اإلسالم ،فإني ال أعلم في األرض مسلما ً
غيري وغيرك ،فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار ،أتاه فقال له :لقد
قدم أرضك امرأة ال ينبغي لها أن تكون إال لك ،فأرسل إليها ،فأتى بها ،وقام
إبراهيم إلى الصالة ،فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها ،فقبضت
يده قبضةً شديدةً ،فقال لها :ادعى هللا أن يطلق يدي وال أضرك ،ففعلت،
فعاد ،فقبضت أشد من القبضة األولى ،فقال :لها مثل ذلك ،ففعلت ،فعاد،
فقبضت أشد من القبضتين األوليين ،فقال :ادعي هللا أن يطلق يدي ،فلك
هللا أن ال أضرك ،ففعلت ،وأطلقت يده ،ودعا الذي جاء بها ،فقال له :إنك
بإنسان ،فأخرجها من أرضي وأعطها
بشيطان ،ولم تأتني
إنما جئتني
ٍ
ٍ
هاجر ،فأقبلت تمشي ،فلما رآها إبراهيم انصرف ،فقال لها :مهيم ،فقالت:
خيرا ً كفى هللا يد الفاجر ،وأخدمنا خادماً ،قال أبو هريرة :فتلك أمكم يا بني
ماء السماء
وفي رواية للبخاري ومسلم :إن الجبار أرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه
التي معك ،قال أختي ،ثم رجع إليها قال :ال تكذبي حديثي ،فإني أخبرتهم
أنك أختي ،وهللا ما على األرض مؤمن غيري وغيرك ،فأرسل بها إليه،
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فقام إليها ،فقامت توضأ وتصلي ،فقالت :اللهم إن كنت آمنت بك،
وبرسولك ،وأحصنت فرجي إال على زوجي ،فال تسلط علي يد الكافر ،فغط
حتى ركض برجله ،فقالت :اللهم إن يمت يقال :هي قتلته ،فأرسل ،ثم قام
إليها ،فقامت تتوضأ وتصلي وتقول :اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك،
وأحصنت فرجي إال على زوجي ،فال تسلط على هذا الكافر فغط حتى ركض
برجله ،قال أبو هريرة :فقالت :اللهم إن يمت يقال هي قتلته ،فأرسل في
الثانية أو الثالثة فقال :وهللا ما أرسلتم إلى إال شيطانًا أرجعوها إلى إبراهيم،
وأعطوه هاجر فرجعت إلى إبراهيم فقالت :أشعرت أن هللا كبت الكافر،
وأخدم وليدةً

باب :السالم والمصافحة
أخرج أحمد والبزار عَن جَابر َرضي هللا عَن ُه أَن رجال أَتَى النبي صلى هللا
علَيه َوسلم فَقَا َل إن لفُالن في حائطي عذقا َوإنهُ قد آذَاني وشق عَلي َمكَان
َ
علَيه َوسلم فَقَا َل بعني عذقك الذي
سول هللا صلى هللا َ
عذقه فَأرسل إلَيه َر ُ
في حَائط فالن قَا َل ال قَا َل فهبه لي قَا َل ال قَا َل فبعنيه بعذق في الجنة قَا َل ال
علَيه َوسلم َما َرأَيت الذي ه َُو أبخل منك إال الذي
فَقَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
يبخل بالسالم [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في األوسط عَن ُحذَيفَة بن اليَ َمان َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوأخذ ب َيده
علَيه َوسلم قَا َل إن ال ُمؤمن إذا لَقي ال ُمؤمن فَسلم َ
صلى هللا َ
فصافحه تناثرت خطاياهما َك َما يَتَنَاثَر ورق الشجر [ قال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
َ
َ
أخرج الطبراني عن أنس َرضي هللا عَنهُ قا َل كَانَ أصحَاب النبي صلى هللا
علَيه َوسلم إذا تالقوا تصافحوا َوإذا قد ُموا من سفر تعانقوا [ حسنه األلباني
َ
في الترغيب ]
أخرج الطبراني وابن حبان والحاكم عَن أبي ش َُريح َرضي هللا عَنهُ أَنه قَا َل
يَا َرسُول هللا أَخبرني بشَيء يُوجب لي الجنة قَا َل طيب الكَالم وبذل السالم
وإطعام الطعَام [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم أفشوا السالم كي تعلوا [ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني
هللا َ
في الترغيب ]
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أخرج الطبراني عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل كُنا إذا كُنا َم َع َرسُول
شج ََرة فَإذا التَقَينَا يسلم َبعضنَا على
علَيه َوسلم فَتفرق َبيننَا َ
هللا صلى هللا َ
بعض [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن المقداد رضي هللا عنه قال :كنا نرفع للنبي نصيبه من
اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما  ،ويسمع اليقظان
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أسماء بنت يزيد رضي
هللا عنها :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مر في المسجد يوما ،وعصبة
من النساء قعود ،فألوى بيده بالتسليم وفي رواية أبي داود  :فسلم علينا [
قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
سول
أخرج البخاري ومسلم عن أم هانئ رضي هللا عنها قالت  :ذَ َهبتُ إلَى َر ُ
سل َم عَا َم الفَتح ،فَ َوجَدتُهُ يَغتَس ُل َوفَاط َمةُ ابنَتُهُ تَست ُ ُرهُ،
هللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
علَيه ،فَقَالََ :من َهذه  ،فَقُلتُ  :أَنَا أ ُ ُّم َهان ٍئ بنتُ أَبي َ
ب
سلمتُ َ
قَالَت :فَ َ
طال ٍ
فَقَالََ :مر َحبًا بأُم َهان ٍئ  ،فَلَما فَ َر َ
ت
ي َر َكعَا ٍ
غ من غُسله ،قَا َم فَصَلى ث َ َمان َ
ع َم اب ُن أُمي أَنهُ
ف ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللاَ ،ز َ
ب َواحدٍ ،فَلَما انص ََر َ
ُملتَحفًا في ثَو ٍ
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
قَات ٌل َر ُجال قَد أَجَرتُهُ ،فُالَنَ ابنَ هُبَي َرةَ ،فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
قَد أَجَرنَا َمن أَجَرت يَا أُم َهان ٍئ ،قَالَت أ ُ ُّم َهان ٍئَ :وذَاكَ ُ
ض ًحى
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم،
فإن بدا له أن يجلس فليجلس ،ثم إذا قام فليسلم ،فليست األولى بأحق من
الثانية [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل :أن صفوان بن أمية بعثه إلى
وضغابيس ،والنبي صلى هللا عليه
بلبن ولباء
النبي صلى هللا عليه وسلم
ٍ
ٍ
وسلم بأعلى الوادي ،قال :فدخلت عليه ،ولم أستأذن ،ولم أسلم ،فقال صلى
هللا عليه وسلم  :ارجع فقل :السالم عليكم أأدخل ،وذلك بعد ما أسلم صفوان
[ قال الترمذي  :حسن غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه ،فإن حالت بينهما شجرةٌ أو
جدا ٌر أو حج ٌر ،ثم لقيه فليسلم عليه أيضا ً [ صححه األلباني في المشكاة
وفي الصحيحة ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال لي النبي صلى هللا عليه
وسلم  :يا بنى :إذا دخلت على أهلك فسلم ،يكن سالمك بركةً عليك ،وعلى
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أهل بيتك [قال الترمذي :حسن صحيح غريب  ،قال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره ]
أخرج الترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :السالم قبل الكالم [ حسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه أنه مر على صبيان فسلم
عليهم ،وقال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفعله
أخرج أبو داود عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :يُجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ،ويجزئ عن الجلوس
أن يرد أحدهم [ صححه األلباني في الصحيحة ]
سو َل َّللا،
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد َّللا بن عَم ٍرو :أَن َر ُجال قَالَ :يَا َر ُ
علَى َمن ع ََرفتَ َ ،و َمن
ئ السال َم َ
ي اإلسالم َخي ٌر  ،قَالَ :ت ُطع ُم الطعَا َمَ ،وت ُقر ُ
أ َ ُّ
لَم تَعرف
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :أولى الناس باهلل من بدأهم بالسالم [ ،قال الترمذي
 :حديث حسن ،وجوده النووي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود
وفي الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير واألوسط عَن األ َ َ
غر بن يسار المزني َرضي هللا
علَيه َوسلم أَمر لي بجريب من تمر عند
عَنهُ قَا َل كَانَ َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم
رجل من األ َنصَار فمطلني به  ،فكلمت فيه َرسُول هللا صلى هللا َ
فَقَا َل اغ ُد يَا أَبَا بكر فَخذ لَهُ تمره فوعدني أَبُو بكر ال َمسجد إذا صلينَا الصُّبح
عدَني فَان َ
فَ َوجَدته حَي ُ
علَيه
طلَقنَا فَكلما رأى أَبَا بكر رجال من بعيد سلم َ
ث َو َ
علَيك من الفضل ال
فَقَا َل أ َ ُبو بكر َرضي هللا عَنهُ أما ترى َما ُيصيب القَوم َ
يسبقك إلَى السالم أحد فَكُنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسالم قبل أَن
يسلم علينا [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :يسلم الراكب على الماشي ،والماشي على القاعد،
والقليل على الكثير
وفي رواية للبخاري ومسلم  :والصغير على الكبير
وفي رواية للترمذي والدارمي عن فضالة بن عبيد بنحوه وفيه :والماشي
على القائم [ قال الترمذي  :حسن صحيح ,وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :خلق هللا آدم وطوله ستون ذراعاً ،ثم قال اذهب،
جلوس ،فاستمع ما يجيبونك ،فإنها
فسلم على أولئك نفر من المالئكة
ٌ
تحيتك ،وتحية ذريتك ،فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورحمة
هللا ،فزادوه :ورحمةُ هللا ،فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل
الخلق ينقص حتى اآلن
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن عمران بن حصين رضي هللا عنه
قا ل :كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل فقال :السالم عليكم،
فرد صلى هللا عليه وسلم  ،وقال :عشر ،ثم جاء آخر فقال :السالم عليكم
ورحمة هللا ،فرد صلى هللا عليه وسلم وقال :عشرون ،ثم جاء آخر فقال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،فرد عليه صلى هللا عليه وسلم وقال:
ثالثون [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
لجلوس بباب الحسن
أخرج أبو داود عن غالب بن خطاف قال  :إنا
ٌ
البصري ،إذ جاء رج ٌل فقال :حدثني أبى عن جدي قال :بعثني أبى إلى النبي
صلى هللا عليه وسلم فقال :ائته فاقرئه السالم ،فأتيته ،فقلت :إن أبى يقرؤك
السالم ،فقال :عليك وعلى أبيك السالم [ حسنه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال لي رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :هذا جبريل يقرأ عليك السالم  ،قالت :قلت:
وعليه السالم ورحمة هللا وبركاته
سليم رضي هللا عنه قال :أتيت
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر بن ُ
المدينة فرأيت رجالً يصدر الناس عن رأيه ،ال يقول شيئا ً إال صدروا ً عنه،
قلت :من هذا ،قالوا :هذا رسول هللا فقلت :عليك السالم يا رسول هللا
مرتين ،فقال :ال تقل عليك السالم ،فإن ذلك تحية الميت ،قل :السالم عليك،
قلت :أنت رسول هللا ،فقال :أنا رسول هللا الذي إن أصابك ض ٌر فدعوته
قفر
كشفه عنك ،وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك ،وإن كنت
ٍ
بأرض ٍ
أو فال ٍة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك ،قلت :اعهد إلي ،قال :ال تسبن
أحداً ،فما سببتُ بعد ذلك حرا ً وال عبدا ً وال شاة وال بعيراً ،قال :وال تحقرن
شيئا ً من المعروف ،وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك ،فإن ذلك من
المعروف ،وارفع إزارك إلى نصف الساق ،فإن أبيت فإلى الكعبين ،وإياك
وإسبال اإلزار ،إنها من المخيلة ،وإن هللا ال يحب المخيلة ،وإن امرؤ شتمك
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أو عيرك بما يعلم فيك ،فال تعيره بما تعلم فيه يكن وبال ذلك عليه [ قال
الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا سلم سلم ثالثاً ،وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا ً حتى تفهم عنه
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي هللا عنه قال  :سمعتُ رجالً
يقو ُل للنبي صلى هللا عليه وسلم :الرج ُل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له
 ،قال :ال ،قال :أفيلتزمه ويقبله ،قال :ال ،قال :أيأخذ بيده ويصافحه  ،قال:
نعم[ قال الترمذي :حديث حسن،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
ب ،عَن أَبيه ،عَن جَده رضي
أخرج الترمذي والطبراني عَن عَمرو بن شُ َعي ٍ
س منا َمن تَشَبهَ بغَيرنَا،
َّللا َ
علَيه َو َ
سل َم قَالَ :لَي َ
هللا عنه ،أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
َارةُ باألَصَابع،
َارى ،فَإن تَسلي َم ال َي ُهود اإلش َ
ال تَشَب ُهوا بال َي ُهود َوال بالنص َ
َارةُ باألَكُف [ قال الترمذيَ :هذَا حَد ٌ
يف
يث إسنَا ُدهُ ضَع ٌ
َارى اإلش َ
َوتَسلي َم النص َ
 ،وصححه األلباني في الصحيحة ،وحسنه في الترغيب]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا سلم عليكم اليهود ،فإنما يقول أحدهم :السام
عليك ،فقل :وعليك
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :دخل رهطٌ من
اليهود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :السام عليك ،ففهمتها،
فقلت :عليكم السام واللعنة ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :مهالً يا عائشة،
إن هللا يحب الرفق في األمر كله ،فقلت :يا رسول هللا ألم تسمع ما قالوا،
قال :قد قلت وعليكم  ،وفي رواية لمسلم  :عليكم بدون الواو ،وفي رواية
لمسلم  :قالت :عليكم السام والذام
جابر نحوه وفيه :قالت :ألم تسمع ما قالوا  ،قال:
لمسلم عن
وفي رواية
ٍ
ٍ
بلى ،قد سمعت فرددت عليهم ،وإنا نجاب عليهم وال يجابون علينا
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تبدأوا اليهود وال النصارى بالسالم ،وإذا لقيتم أحدهم في
الطريق فاضطروه إلى أضيقه
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا  :وعليكم
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
حمار عليه إكاف ،تحته قطيفة فدكية ،وأردف أسامة ،يعود
وسلم ركب على
ٍ
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بدر ،فسار حتى مر
سعد بن عبادةَ في بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة ٍ
بمجلس فيه عبد هللا بن أبى سلو ٍل ،وذلك قبل أن يسلم ،وإذا في المجلس
أخالطٌ من المسلمين والمشركين عبدة األوثان واليهود ،وفي المسلمين
عبد هللا بن رواحة ،فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة ،خمر عبد هللا بن
أبي أنفه بردائه ،ثم قال :ال تغبروا علينا ،فسلم النبي صلى هللا عليه وسلم
عليهم ،ثم وقف ،فنزل فدعاهم إلى هللا وقرأ عليهم القرآن ،فقال له ابن
أبي :أيها المرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حقًّا ً فال تؤذينا به في
مجالسنا ،وارجع إلى رحلك ،فمن جاءك فاقصص عليه ،فقال عبد هللا بن
رواحة :بلى يا رسول هللا فاغشنا به في مجالسنا ،فإنا نحب ذلك ،فاستب
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون ،فلم يزل صلى هللا
عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ،ثم ركب فسار حتى دخل على سعد بن
ب  -يريد ابن أبي -
عبادة ،فقال له :أي سع ُد ،ألم تسمع إلى ما قال أبو حبا ٍ
قال :كذا وكذا ،فقال سعد :يا رسول هللا ،اعف عنه واصفح ،فوهللا الذي
أنزل عليك الكتاب ،لقد جاء هللا بالحق الذي أنزل عليك ،ولقد اجتمع أهل
هذه البحيرة على أن يتوجوه ،فيعصبوه بالعصابة ،فلما أبى هللا ذلك بالحق
الذي أعطاك هللا ،شرق بذلك ،فذلك الذي فعل به ما رأيت ،فعفى عنه صلى
هللا عليه وسلم  ،وكان النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابهُ يعفون عن
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم هللا ،ويصبرون على األذى ،قال تعالى:
ذى كَثيرا ً
{ولَتَس َمعُن منَ الذينَ أُوت ُوا الكت َ َ
َ
اب من قَبلكُم َومنَ الذينَ أ َش َركُوا أ َ ً
َ
{ود كَثي ٌر من
َوإن تَصب ُروا َوتَتقُوا فإن ذَلكَ من عَزم األ ُ ُمور} وقال تعالىَ :
سدا ً من عند أَنفُسهم من بَعد
أَهل الكتَاب لَويَ ُردُّونَكُم من بَعد إي َمانكُم كُفارا ً َح َ
علَى كُل
ي هللا بأَمره إن هللا َ
َما ت َ َبينَ لَ ُه ُم ال َح ُّ
ق فَاعفُوا َواصفَ ُحوا حَتى َيأت َ
شَيءٍ قَدي ٌر} وكان صلى هللا عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره هللا به،
حتى أذن له فيهم ،فلما غزا بدراً ،فقتل هللا فيها من قتل من صناديد كفار
قريش ،وقفل النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين،
ٍ
قريش ،قال ابن أبى ومن معه من
معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة
ٍ
المشركين عبدة األوثان :هذا أمر قد توجه ،فبايعوا النبي صلى هللا عليه
وسلم على اإلسالم فأسلموا
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن المهاجر بن قنفذ رضي
هللا عنه :أنه أتى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يبول ،فسلم عليه ،فلم
يرد عليه حتى توضأ ،ثم اعتذر إليه ،وقال :إني كرهت أن أذكر هللا إال على
طهر [ صححه األلباني :في صحيح أبو داود]
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أخرج الطبراني في الكبير والبزار عن ابن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل السالم اسم من أَس َماء هللا ت َ َعالَى َوضعه في األَرض
صلى هللا َ
علَيه كَانَ
علَيهم فَردُّوا َ
فأفشوه بَينكُم فَإن الرجل ال ُمسلم إذا مر بقوم فَسلم َ
علَيه من
علَيه رد َ
علَيهم فضل د ََرجَة بتذكيره إياهُم السالم فَإن لم يردوا َ
لَهُ َ
ه َُو خير من ُهم [ جوده وقواه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
صحيح  ،وصححه في الصحيحة]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :أعجز الناس من عجز في الدعاء ،وأبخل الناس
من بخل بالسالم [ حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة ]
أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :قد جاءكم أهل اليمن  ،وهم أول من جاء بالمصافحة [ صححه
النووي ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من مسل َمين يلتقيان فيتصافحان إال
غفر لهما قبل أن يتفرقا [ قال الترمذي  :حسن غريب ،وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج الطبراني في األوسط عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه ،وأخذ بيده
فصافحه ،تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر [ صححه األلباني في
الصحيحة ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال  :لم يكن شخص أحب إليهم
من النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ،لما يعلمون
من كراهيته لذلك [ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن معاوية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من أحب أن يتمثل له الناس قياما ً فليتبوأ مقعده من
النار [ قال الترمذي  :حسن  ،وصححه المنذري  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
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باب :االستئذان
سول هللا
سمعت َر ُ
أخرج الطبراني عَن عبد هللا بن بسر َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول ال تَأت ُوا البيُوت من أَب َوابهَا َولَكن ائتوها من
صلى هللا َ
جوانبها فَاستَأذنُوا فَإن أذن لكم فادخلوا َوإال فَارج ُعوا [ جوده المنذري ،
وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد والترمذي عَن أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم أَي َما رجل كشف سترا فَأدخل بَصَره قبل أَن يُؤذن لَهُ فقد أَت َى
هللا َ
حدا ال يحل لَهُ أَن يَأتيه َولَو أَن رجال فَقَأ َ عينه لهدرت َولَو أَن رجال مر على
علَيه إن َما ال َخطيئ َة على أهل
َورة أَهله فَال َخطيئ َة َ
َباب ال ستر لَهُ فَ َرأى ع َ
المنزل [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن ربعى بن حراش رضي هللا عنه قال  :جاء رج ٌل فاستأذن
على النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقال :أألج  ،فقال النبي صلى هللا عليه
وسلم لخادمه :أخرج إلى هذا فعلمه االستئذان ،فقل له :قل السالم عليكم
أأدخل ،فسمع الرجل ذلك فقال :السالم عليكم أأدخل ،فأذن له النبي صلى
هللا عليه وسلم فدخل [ صححه ابن حجر ،وقال :سنده جيد ،وصححه
النووي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إنما جعل االستئذان من أجل البصر
مجلس
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :كنت في
ٍ
من األنصار ،إذ جاء أبو موسى كأنه مذعو ٌر ،فقال :استأذنت على عمر
ثالثًا فلم يؤذن لي ،فرجعت ،فقال لي ما منعك ،قلت :استأذنت ثالثًا فلم
يؤذن لي ،فرجعت ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا استأذن
أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له فليرجع ،فقال  :وهللا لتقيمن عليه بينة أمنكم
أحد سمعه منه ،قال أبى بن كع ب :وهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم ،وكنت
أصغر القوم ،فقمت معه ،فأخبرت عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
ذلك
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن أبا موسى استأذن على عمر ثالثًا فكأنه
وجده مشغوالً فرجع ،فقال عمر :ألم أسمع صوت عبد هللا بن قيس ،ائذنوا
له ،فدعى له ،فقال :ما حملك على ما صنعت ،قال :إنا كنا نؤمر بهذا،
قال :لتقيمن على هذا بينة ،أو ألفعلن بنحوه وفيه :قال عمر :خفى على
هذا من أمر النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ألهاني عنه الصفق باألسواق
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وفي رواية لمسلم :أن أبا موسى استأذن فقال عمر واحدةً ،ثم استأذن
الثان ية فقال عمر ثنتان ثم استأذنه الثالثة فقال عمر ثالث ،ثم انصرف
فاتبعه فرده ،فقال :إن كان هذا شيئًا حفظته من النبي صلى هللا عليه وسلم
فها ،وإال ألجعلنك عظةً ،قال أبو سعيدٍ :فأتانا فقال :ألم تعلموا أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال :االستئذان ثالث ،فجعلوا يضحكون ،فقلت :أتاكم
أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون ،قال :انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة،
فأتاه فقال :هذا أبو سعي ٍد
قيس ،فلم يأذن له،
وفي رواية لمسلم :قال :السالم عليكم ،هذا عبد هللا بن ٍ
فقال :السالم عليكم ،هذا أبو موسى ،السالم عليكم ،هذا األشعري ،ثم
انصرف ،فقال ردوا على ،ردوا على  ،فجاء ،فقال :ما ردك  ،كنا في شغ ٍل،
قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم بنحوه وفيه :أن الشاهد أبى بن
كعب ،وأنه قال :يا ابن الخطاب فال تكونن عذا ُبا على أصحاب النبي صلى
هللا عليه وسلم  ،قال :سبحان هللا سبحان هللا إنما سمعت شيئ ًا فأحببت أن
أتثبتُ
وفي رواية ألبي داود :قال عمر أما أنى لم أتهمك ،ولكن خشيتُ أن يتقول
الناس على النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رضي هللا عنه قال :أتيت النبي صلى
هللا عليه وسلم في غزوة تبوك ،وهو في قبة من أدم ،فسلمت عليه ،فرد
على ،وقال :أدخل قلت :أكلى يا رسول هللا  ،قال :كلك ،فدخلت ،قال :ذلك
من صغر القبة [ قال األلباني في صحيح أبي داود :صحيح ]
ي صلى
أخرج أبو دادود عن عبد هللا بن بسر رضي هللا عنه قال :كانَ النب ُّ
الباب من تلقاء وجهه ،ولكن
قوم ،لم يستقبل
َ
هللا عليه وسلم إذا أتى َ
باب ٍ
من ركنه األيمن أو األيسر ،ويقولُ :السالم عليكم ،السالم عليكم ،وذلك أن
الدور لم يكن عليها يومئ ٍذ ستو ٌر [ وقا ل األلباني في صحيح أبي داود:
صحيح]
فوقف
أخرج أبو داود عن هزيل بن شرحبيل رضي هللا عنه قال :جا َء رج ٌل
َ
ي صلى هللا عليه وسلم يستأذنُ ،فقا َم مستقبل الباب ،فقال له
على باب النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم  :هكذا عنك ،أو هكذا ،فإنما االستئذان من النظر [
صححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول ،فإن ذلك له إذ ٌن [قال
األلباني في صحيح أبي داود  :صحيح ]
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وفي رواية ألبي داود :رسول الرجل إلى الرجل إذنه [قال األلباني في
صحيح أبي داود  :صحيح ]
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
َابَ ،وأَن تَستَم َع س َوادي ،حَتى أَن َهاكَ
عليه وسلم :إذنُكَ َ
علَي أَن يُرفَ َع الحج ُ
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :أتيت النبي صلى هللا
دين كان على أبي فدققت الباب ،فقال :من ذا  ،فقلت:
عليه وسلم في أمر ٍ
أنا ،فخرج وهو يقول :أنا أنا كأنه يكرهه
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه  :أن رجالً أطلع من بعض
بمشقص
حجر النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقام إليه صلى هللا عليه وسلم
ٍ
بمشاقص ،وكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه
أو
ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أن أعرابيًا أتى باب النبي صلى هللا عليه
وسلم  ،فألقم عينه خصاصة الباب ،فبصر به صلى هللا عليه وسلم  ،فتوخاه
بحديد ٍة أو عو ٍد ليفقأ عينه ،فلما أن بصر به انقمع ،فقال صلى هللا عليه
وسلم  :أما أنك لو ثبت لفقأت عينك
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه
عليه وسلم :من اطلع في بيت ٍ
،وفي رواية للبخاري ومسلم  :فقد هدرت عينه

بر الوالدين
بابُّ :
أخرج ابن حبان عَن أبي بردة قَا َل قدمت ال َمدي َنة فَأَتَاني عبد هللا بن عمر
علَيه َوسلم
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
فَقَا َل أَت َدري لم أَتَيت ُك قَا َل قلت ال قَا َل َ
يَقُول من أحب أَن يصل أَبَاهُ في قَبره فَليصل إخ َوان أَبيه بعده َوإنهُ كَانَ بَين
أبي عمر َوبَين أَبيك إخاء وود فَأَحبَبت أَن أصل ذَاك [ حسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن كَعب بن عج َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل مر على
علَيه
علَيه َوسلم رجل فَ َرأى أَصحَاب َرسُول هللا صلى هللا َ
النبي صلى هللا َ
َ
َ
َ
سبيل هللا فقَا َل
َوسلم من جلده ونشاطه فقَالُوا يَا َرسُول هللا لَو كَانَ َهذا في َ
ارا فَ ُه َو
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم إن كَانَ خرج يسعَى على َولَده صغَ ً
سبيل هللا َوإن كَانَ خرج يس َعى على أبوين شيخين كبيرين فَ ُه َو في
في َ
سبيل هللا َوإن كَانَ
سبيل هللا َوإن كَانَ خرج يسعَى على نَفسه يعفها فَ ُه َو في َ
َ
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سبيل الشي َ
طان [ قال األلباني في
خرج يسعَى ريَاء ومفاخرة فَ ُه َو في َ
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد هللا بن عَمرو بن العَاص رضي هللا عنهما
سل َم قَالَ :منَ ال َكبَائر شَت ُم الر ُجل َوالدَيه
هللا َ
علَيه َو َ
أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
ب أَبَا الر ُجل
سو َل هللاَ ،و َهل يَشت ُم الر ُج ُل َوالدَيه ،قَالَ :نَ َعم يَ ُ
قَالُوا :يَا َر ُ
س ُّ
ب أُمه
ب أُمهُ فَيَسُ ُّ
ب أَبَاهَُ ،ويَسُ ُّ
فَيَسُ ُّ
سو َل َّللا،
وفي رواية  :إن من أَك َبر ال َك َبائر أَن َيل َعنَ الر ُج ُل َوالدَيه قيلََ :يا َر ُ
ب
ب أَبَاهَُ ،ويَسُ ُّ
ب الر ُج ُل أَبَا الر ُجل ،فَيَسُ ُّ
ف يَلعَ ُن الر ُج ُل َوالدَيه ،قَالَ :يَسُ ُّ
َوكَي َ
أُمهُ فيسب أمه
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :جا َء رج ٌل إلى
ق الناس بحسن
النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :يا رسو َل هللا ،من أح ُّ
صحابتي ،قال :أ ُّمكَ  ،قال ثُم من ،قال :ثم أ ُّمك ،قال ثم من  ،قال :ثم أ ُّمكَ ،
قال ثم من ،قال :ثم أبوكَ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :من أحق بحسن الصحبة ،قال :أ ُّمكَ  ،ثم أ ُّمك،
ثم أباكَ  ،ثم أدناكَ فأدناكَ
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم أتاه رج ٌل فقال :يا رسو َل هللا ،إن لي ماالً وولدًا،
ج مالي ،فقال :أنتَ ومالكَ لوالدكَ  ،إن أوالدكُم من أطيب
وإن أبي يحتا ُ
كسبكُم ،فكلوا من كسب أوالدكُم [قال األلباني في صحيح أبي داود  :حسن
صحيح]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :رغم أنفُه ،رغم أنفُه ،رغم أنفُه ،قيل :من يا رسو َل هللا ،قال:
من أدركَ والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنةَ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لن يجزى ولد والده إال أن يجدهُ مملوكًا فيشتريه فيعتقه
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضا الرب في رضا الوالد ،وسخطُ الرب
في سخط الوالد [صححه األلباني في الصحيحة وفي األدب المفرد ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال :جا َء رج ٌل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ،فقال:
ي والداكَ  ،قال :نعم ،قال :ففيهما فجاهد
أح ٌّ
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علَى الهج َرة َوالجهَاد ،أَبتَغي األ َج َر منَ هللا،
وفي رواية لمسلم  :أُبَايعُكَ َ
ي ،قَالَ :نَ َعمَ ،بل كالهُ َما ،قَالَ :فَتَبت َغي األَج َر منَ
قَالَ :فَهَل من َوالدَيكَ أ َ َح ٌد َح ٌّ
صحبَت َ ُه َما
هللا ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ :فَارجع إلَى َوالدَيكَ فَأَحسن ُ
وفي رواية ألبي داود والنسائي والحاكم :جا َء رج ٌل فقال :جئتُ أبايُعكَ على
الهجرة ،وتركتُ أبوى يبكيان ،قال :فارجع إليهما فأضحكُهما كما أبكيت ُهما
[ قال الحاكم :حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في
صحيح النسائي ]
أخرج النسائي والحاكم عن معاوية بن جاهمة :أن جاهمةَ قال :يا رسو َل
هللا ،أردتُ أن أغزو وقد جئتُ أستشي ُرك ،فقال :هل لك من ٍأم ،قال :نعم،
قال :فألزمها فإن الجنةَ عند رجلها [ صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي ،وقال
األلباني في صحيح النسائي :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:
كانت تحتي امرأةٌ أحبُها ،وكان عم ُر يكرهُها ،فقال لي :طلقها فأبيتُ  ،فأتى
ي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له ،فقال لي صلى هللا عليه وسلم :
النب ُّ
طلقها[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي هللا عنه أن رجال قال
له :إن لي امرأةً وإن أمي تأمرني بطالقها ،فقال أبو الدردا َء :سمعتُ النبي
صلى هللا عليه وسلم يقولُ :الوال ُد أوسطُ أبواب الجنة ،فإن شئتَ فأضع ذلك
الباب أو أحفظه [ قال الترمذي :حديث صحيح ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها قالت :قدمت
على أُمي وهي مشركةٌ ،فاستفتيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم قلتُ  :قدمت
على أُمي وهي راغبةٌ أفأص ُل أمي ،قالَ :نعم ،صلي أمك
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رجال
قال  :يا رسو َل هللا ،إني أصبتُ ذنبًا عظي ًما فهل لي من توبةٍ ،قالَ :هل لك
من ٍأم ،قال :ال ،قال :فهل لك من خالةٍ ،قال :نعم ،قال :فبرها [ قال الحاكم:
صحيح على شرطهما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أنه كان إذا خر َج إلى مكة
ركوب الراحلة ،وعمامةٌ يش ُّد بها رأسه،
ح عليه إذا مل
كان له حما ٌر يترو ُ
َ
ي ،فقال :ألستَ فالنَ بنَ
فبينما هو يو ًما على ذلك الحمار إذ مر به أعراب ٌ
الحمار ،فقال :اركب هذا ،والعمامةَ وقال :اشدد
فالن ،قال :بلى ،فأعطاه
َ
ٍ
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بعض أصحابه :غفر هللا لك ،أعطيت هذا األعرابي
سك ،فقال له
ُ
بها رأ َ
سك ،فقال :إني سمعتُ
حمارا كنت ترو ُ
ح عليه ،وعمامةً كنت تش ُّد بها رأ َ
ً
ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم يقولُ :إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه
لعمر
بعد أن يولي ،وإن أباه كان ودًا
َ
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :انطل َ
ق النب ُّ
شراب ،فال أدري أصادفته
إلى أم أيمنَ  ،فانطلقتُ معه فناولته إنا ًء فيه
ٌ
تصخب عليه ،وتذم ُر عليه
صائ ًما أو لم ُيرده ،فجعلت
ُ

باب :رعاية اليتيم
أخرج البخاري عن سهل بن سعد َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
َار بالسبابة َوال ُوس َ
طى
هللا َ
علَيه َوسلم أَنا وكافل اليَتيم في الجنة َه َكذَا َوأَش َ
َوفرج بَينه َما
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َار َمالكٌ
َ
علَيه َو َ
سل َم :كَاف ُل ال َيتيم لَهُ أَو لغَيره أَنَا َوه َُو َكهَاتَين في الجَنة َوأَش َ
بالسبابَة َوال ُوس َ
طى
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجالً شكا إلى النبي صلى
رأس اليتيم ،وأطعم المسكينَ [
هللا عليه وسلم قسوةَ قلبه ،فقال :امسح
َ
حسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ]
أخرج النسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي شريح رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم
والمرأة [ حسنه النووي  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]

باب :حق الطريق
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
بطريق ،وج َد غصنَ شوكٍ على
صلى هللا عليه وسلم :بينما رج ٌل يمشي
ٍ
الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له وفي رواية لمسلم  :لقد رأيتُ رجالً
يتقلب في الجنة في شجر ٍة قطعها من طريق المسلمينَ  ،كانت تؤذى الناس
ُ
خيرا قط غصنَ شوكٍ عن الطريق
وفي رواية لمسلم :نز َ
ع رج ٌل لم يعمل ً
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :عُرضت على أعما ُل أمتي ،حسنُها وسيئ ُها فوجدتُ في محاسن
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أعمالها األذى يماطُ عن الطريق ،ووجدتُ في مساوئ أعمالها النخامةَ
تكو ُن في المسجد ال تدف ُن
أخرج الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت
عليه لعنت ُهم [ قال الهيثمي :إسناده حسن ،وحسنه األلباني في صحيح
الجامع]

باب :حق األوالد ومن يعولهم
سول هللا صلى
أخرج ابن حبان عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
سائل كل َراع عَما استرعاه حفظ أم ضيع [ قال
هللا َ
علَيه َوسلم إن هللا َ
األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
اع
اع َوكُلُّكُم َمسئ ُو ٌل عَن َرعيته فاإل َما ُم َر ٍ
صلى هللا عليه وسلم :كُلُّكُم َر ٍ
اع في أَهله َو َمسئ ُو ٌل عَن َرعيتهَ ،وال َمرأَةُ
َو َمسئ ُو ٌل عَن َرعيتهَ ،والر ُج ُل َر ٍ
اع
في بَيت َزوجهَا َراعيَةٌ َو َمسئ ُولَةٌ عَن َرعيتهَاَ ،وال َخاد ُم في َمال َ
سيده َر ٍ
َوهو َمسئ ُو ٌل عَن َرعيته فسمعت هؤالء من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأحسب النبي صلى هللا عليه وسلم قَالََ :والر ُج ُل في َمال أَبيه راع وهو
اع َوكلكم َمسئ ُو ٌل عَن َرعيته
َمسئ ُو ٌل عَن َرعيته فكُلُّكُم َر ٍ
سو َل
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :قُلتُ َ :يا َر ُ
أخرج البخاري ومسلم عَن أُم َ
علَيهمَ ،ولَستُ بتَاركَتهم
ق َ
سلَ َمةَ أَن أُنف َ
َّللاَ ،هل لي من أَج ٍر في بَني أَبي َ
علَيهم
َه َكذَا َو َه َكذَا ،إن َما هُم بَني ،قَالَ :نَعَم ،لَك أَج ُر َما أَنفَقت َ
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َمسعُو ٍد رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
ص َدقَةٌ
ق الر ُج ُل َ
َ
سل َم قَالَ :إذَا أَنفَ َ
علَى أَهله يَحتَسبُهَا فَ ُه َو لَهُ َ
علَيه َو َ
َ
سا َم َع عَبد هللا بن عَم ٍرو ،إذ جَا َء ُه
أخرج مسلم عَن َخيث َ َمة ،قَالَ :كُنا ُجلُو ً
ق قُوت َ ُهم ،قَالَ :ال ،قَالَ :فَان َ
قَه َر َما ٌن لَهُ فَ َد َخلَ ،فَقَالَ :أَع َ
طلق
طيتَ الرقي َ
سل َمَ :كفَى بال َمرء إث ًما أَن
فَأَعطهم ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى هللاُ َ
علَيه َو َ
س ،عَمن يَملكُ قُوتَهُ
يَحب َ
وفي رواية ألبي داود والنسائي والحاكم  :كفي بالمرء إثما أن يضيع من
يقوت [ صححه الحاكم  ،وحسنه األلباني في صحيح الترغيب وصحيح
الجامع ]
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أخرج مسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :جَا َءتني مسكينَةٌ تَحم ُل ابنَت َين
ث ت َ َم َراتٍ ،فَأَع َ
لَهَا ،فَأَط َعمتُهَا ثَال َ
طت كُل َواح َد ٍة من ُه َما تَم َرةًَ ،و َرفَ َعت إلَى
فيهَا تَم َرةً لتَأكُلَهَا ،فَاستَطعَ َمتهَا ابنَتَا َها ،فَشَقت التم َرةَ ،التي كَانَت ت ُري ُد أَن
هللا
تَأكُلَهَا بَينَ ُه َما ،فَأَع َجبَني شَأنُهَا ،فَذَكَرتُ الذي َ
صنَعَت ل َرسُول هللا صَلى ُ
َب لَهَا بهَا الجَنةَ ،أَو أَعتَقَهَا بهَا منَ النار
َ
علَيه َو َ
هللا قَد أَوج َ
سل َم ،فَقَالَ :إن َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :دخلت علي امرأةٌ
ومعها ابنتان لها تسألُ ،فلم تجد عندي شيئ ًا غير تمر ٍة ،فأعطيتها إياها،
فقسمتها بين ابنتيهاولم تأكل منها ،ثم خرجت فدخل على رسو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم فأخبرت ُه ،فقال :من اُبتلي من هذه البنات بشيءٍ فأحسنَ
سترا من النار
إليهن ،كن له ً
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :من عا َل جاريتين حتى تبلغا ،جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان عن عائشة رضي هللا عنها
قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خي ُركم خي ُركم ألهله ،وأنا خي ُركُم
ألهلي [ قال الترمذي :حسن غريب صحيح  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :الساعي على األرملة ،والمسكين ،كالمجاهد في سبيل
هللا ،وأحسبه قال :وكالقائم ال يفت ُر وكالصائم ال يفُط ُر

باب :حق الجار
علَيه
أخرج أحمد عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم قَا َل ال يَستَقيم إي َمان عبد حَتى يَستَقيم قلبه َوال يَستَقيم قلبه حَتى
سانه َوال يدخل الجنة حَتى َيأ َمن جَاره بوائقه [ حسنه األلباني في
َيستَقيم ل َ
الترغيب ]
أخرج أحمد عَن رجل من األ َنصَار قَا َل خرجت َم َع أَهلي أُريد النبي صلى
علَيه فَ َ
ظنَنت أَن لَهُ حَاجَة
علَيه َوسلم َوإذا به قَائم َوإذا رجل مقبل َ
هللا َ
علَيه َوسلم حَتى جعلت أرثي لَهُ
فوَّللا لقد قَا َم َرسُول هللا صلى هللا َ
فَ َجلَست َ
سول هللا لقد قَا َم بك َهذَا
من طول القيام ثم انصَرف فَقُمت إلَيه فَقلت َيا َر ُ
الرجل حَتى جعلت أرثي لَك من طول القيام قَا َل أَتَدري من َهذَا قلت ال  ،قَا َل
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جبريل َما َزا َل يوصيني بالجار حَتى َ
ظنَنت أَنه سيورثه أما إنك لَو سلمت
علَيك السالم [ صححه األلباني في الترغيب ]
علَيه لرد َ
َ
َّللا عَنهَا ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللا ،إن لي
أخرج البخاري عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
َارين فَإلَى أَيه َما أُهدي ،قَالَ :إلَى أَق َربه َما منك بَابًا
ج َ
أخرج أحمد الترمذي والدارمي والحاكم عَن عَبد َّللا بن عَم ٍرو بن ال َعاص
سل َم؛ أَنهُ قَالََ :خي ُر
هللا َ
علَيه َو َ
رضي هللا عنهما عَن َرسُول َّللا صَلى ُ
يران عن َد َّللا ت َ َعالَى
األ َصحَاب عن َد َّللا ت َ َعالَى َخي ُرهُم لصَاحبهَ ،و َخي ُر الج َ
َخي ُرهُم لجَاره [ قال الترمذي :حديث حسن ،وصححه الحاكم على شرط
الشيخين ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في عدد من كتبه ]
هللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
َّللا عَنهُ ،عَن النبي صَلى ُ
ي ُ
َارتهَاَ ،ولَو فرسنَ
َ
سل َم قَالَ :يَا ن َ
علَيه َو َ
َارةٌ لج َ
سا َء ال ُمسل َمات ،الَ تَحق َرن ج َ
شَا ٍة
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر رضي هللا عنهم أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ما زا َل جبري ُل يوصيني بالجار ،حتى ظننتُ
أنه سيورثهُ
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه ذبحت له شاة
في أهله ،فلما جا َء قال :أهديتم لجارنا اليهودي ،أهديتم لجارنا اليهودي،
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :ما زا َل جبري ُل يوصيني بالجار
حتى ظننتُ أنه سيورثهُ[ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه األلباني في
الترغيب ،قال المنذري :قد روي هذا المتن من طرق كثيرة عن جماعة من
الصحابة ]
أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
جاء رج ٌل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يشكو جاره ،فقال له :اذهب
فاصبر ،فأتاه مرتين أو ثالثًا ،فقال :اذهب فاطرح متاعكَ في الطريق ،ففعلَ،
الناس يمرون ويسألونه ،ويخبرهم خبر جاره ،فجعلوا يلعنونهُ :فعل
فجعل
ُ
هللا به وفعل ،وبعض ُهم يدعو عليه ،فجاء إليه جارهُ ،فقالَ :ارجع فإنك لن
ترى مني شيئ ًا تكرهُه [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وقال األلباني
في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج الطبراني والبزار عَن أبي ُجحَيفَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل جَا َء رجل إلَى
اطرح متاعك على َ
طريق
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم يشكو جَاره قَا َل َ
علَيه
علَيه ويلعنونه فجَاء إلَى النبي صلى هللا َ
فطرحه فَجعل الناس يَمرونَ َ
سول هللا لقيت من الناس قَا َل َو َما لقيت من ُهم قَا َل يلعنونني
َوسلم فَقَا َل َيا َر ُ
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قَا َل قد لعنك هللا قبل الناس فَقَا َل إني ال أَعُود فجَاء الذي شكاه إلَى النبي
علَيه َوسلم فَقَا َل ارفَع متاعك فقد كفيت [ حسنه المنذري  ،وقال
صلى هللا َ
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،قيلَ :من
يا رسو َل هللا ،قالَ :الذي ال يأم ُن جارهُ بوائقه  ،وفي رواية لمسلم :ال يدخل
الجنة من ال يأمن جاره بوائقه
سل َم قَالََ :والذي نَفسي
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَنَ ٍس ،عَن النبي صَلى ُ
ب لنَفسه
بيَده ،ال يُؤم ُن عَب ٌد حَتى يُحب لجَاره  ،أَو قَالَ :أل َخيه َما يُح ُّ
أخرج ابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال ضرر وال ضرار [صححه األلباني
في الصحيحة ]
أخرج أبو داود والترمذي واب ن ماجه عن أبي صرمة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من ضار أضر هللا به ،ومن شاق شق
هللا عليه [ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج الطبراني في الكبير والبزار عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ما آمن بي من باتَ شبعانَ وجارهُ جائ ٌع إلى جنبه
وهو يعل ُم به [ حسنه الهيثمي  ،وحسنه المنذري ،وصححه األلباني في
صحيح الجامع]
أخرج أحمد والبزار وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال :قال رجل :يا رسو َل هللا ،إن فالنة تذكر من كثرة صالتها وصدقتها
وصيامها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها ،قال :هي في النار ،قال :يا
ق باألثوار
رسو َل هللا فإن فالنةَ تذك ُر من قلة صيامها وصالتها وإنها تصد ُ
من األقط ،وال تؤذى بلسانها جيرانها ،قال :هي في الجنة [ صححه الحاكم
 ،وصححه األلباني في الترغيب ]

باب :صلة الرحم
أخرج أحمد وأبو داود والبزار عَن سعيد بن زيد َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم أَنه قَا َل إن من أربى الربَا االستطالة في عرض ال ُمسلم
صلى هللا َ
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بغَير حق َوإن َهذه الرحم شجنة من الرح َمن عز َوجل فَمن قطعهَا حرم هللا
علَيه الجنة [ صححه األلباني في الترغيب ]
َ
بكرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عَن أبي َ
علَيه َوسلم َما من ذَنب أَجدَر أَن يعجل هللا لصَاحبه
َرسُول هللا صلى هللا َ
العقُوبَة في الدُّنيَا َم َع َما يدخر لَهُ في اآلخ َرة ،من البَغي َوقَطي َعة الرحم [
قال الترمذي  :حَديث حسن صَحيح  ،وصححه الحاكم  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أبو داود وابن ماجه َ وابن حبان عَن أبي أسيد الساعدي رضي هللا
سل َم إذ جَا َء َر ُج ٌل من
َّللا َ
علَيه َو َ
عنه قَالَ :بَينَا نَح ُن عن َد َرسُول َّللا صَلى ُ
سو َل َّللا َهل بَقي من بر أبوي شي ٌء أَبَ ُّرهُ َما به بَع َد
سل َمةَ فَقَالَ :يَا َر ُ
بَني َ
علَيه َما َواالستغفَا ُر لَ ُه َما َوإنفَاذُ عَهده َما من
َموته َما ،قَالَ :نَعَم الصالةُ َ
ص ُل إال به َما َوإك َرا ُم صَديقه َما [ ضعفه
َبعده َما َوصلَةُ الرحم التي ال ت ُو َ
األلباني في الترغيب وفي الضعيفة ]
علَى
َّللا عَنهَا ،قَالَتَ :ما غرتُ َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ َرض َ
ي ُ
علَى َخديجَةََ ،و َما
سل َمَ ،ما غرتُ َ
هللا َ
علَيه َو َ
أ َ َح ٍد من ن َ
ساء النبي صَلى ُ
سل َم يُكث ُر ذك َر َهاَ ،و ُرب َما ذَبَ َح الشاةَ
هللا َ
علَيه َو َ
َرأَيتُهَاَ ،ولَكن كَانَ النب ُّ
ي صَلى ُ
صدَائق َخديجَةَ ،فَ ُرب َما قُلتُ لَهَُ :كأَنهُ لَم
ثُم ُيقَط ُعهَا أَعضَا ًء ،ثُم َيب َعثُهَا في َ
يَكُن في الدُّنيَا ام َرأَةٌ إال َخديجَةُ ،فَيَقُو ُل إنهَا كَانَتَ ،وكَانَتَ ،وكَانَ لي منهَا
َولَ ٌد
وفي رواية  :استأذنت ها لة بنت خويلد أخت خديجة على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال :اللهم هالة بنت
خويلد
ب رضي هللا عنه قَالَ :صَالَ َح
أخرج البخاري ومسلم عَن البَ َراء بن عَاز ٍ
علَى ثَالثَة أَشيَا َءَ :
سل َم يَو َم ال ُحدَيبيَة َ
َّللا َ
علَى أَن َمن أَتَاهُ
علَيه َو َ
النب ُّ
ي صَلى ُ
علَى أنَ
َ
منَ ال ُمشركينَ َردهُ إلَيهم َو َمن أتَاهُم منَ ال ُمسلمينَ لَم يَ ُردُّوهُ َو َ
يَد ُخلَهَا من قَاب ٍل َويُقي َم بهَا ثَالثَةَ أَي ٍام ،فَلَما َد َخلَهَا َو َمضَى األ َ َج ُل َخ َر َج فَتَبعَتهُ
ي
ي فَأ َ َخذَ ب َيد َها فَاخت َ َ
ابنَةُ حَم َزةَ تُنَاديَ :يا عَم َيا عَم فَتَنَ َ
ص َم فيهَا عَل ٌّ
اولَهَا عَل ٌّ
ي بنتُ عَمي َوقَا َل جَعفَ ٌر :بنتُ عَمي
ي :أَنَا أ َ َخذتُهَا َوه َ
َو َزي ٌد َوجَعفَ ٌر قَا َل عَل ٌّ
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
َو َخالَتُهَا تَحتي َوقَا َل َزيدٌ :بنتُ أَخي فَقَضَى بهَا النب ُّ
ي صَلى ُ
ل َخالَتهَا َوقَالَ :ال َخالَةُ ب َمنزلَة األ ُم َوقَا َل لَعَليٍ :أَنتَ مني َوأَنَا منكَ َوقَا َل
لجَعفَ ٍر :أَشبَهتَ َخلقي َو ُخلُقي َوقَا َل لزيد :أَنت أخونا وموالنا
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سل َمانَ بن عَام ٍر
ي َواب ُن خزيمة والحاكم عَن َ
ي َوالن َ
سائ ُّ
أخرج أَح َم ُد َوالترمذ ُّ
علَى
سل َم :الص َدقَةُ َ
َّللا َ
علَيه َو َ
رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
ص َدقَةٌ َوصلَةٌ [ قال الترمذي:
ي َ
علَى ذي الرحم ثنتَانَ :
المسكين َ
ص َدقَةٌ َوه َ
حديث حسن،وصححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح]
أخرج أحمد والطبراني عَن حَكيم بن َ
سأ َ َل
حزام َرضي هللا عَنهُ أَن رجال َ
علَيه َوسلم عَن الصدقَات أَيهَا أفضل قَا َل على ذي
َرسُول هللا صلى هللا َ
الرحم الكَاشح [ حسنه المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره
]
أخرج الطبراني في الكبير وابن خزيمة والحاكم عَن أم كُلثُوم بنت عقبَة
علَيه َوسلم قَا َل أفضل الص َدقَة الص َدقَة
َرضي هللا عَنهَا أَن النبي صلى هللا َ
على ذي الرحم الكَاشح [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عَن بهز بن حَكيم عَن أَبيه عَن جده
َرضي هللا عَنهُ قَا َل قلت يَا َرسُول هللا من أبر  ،قَا َل أمك ثم أمك ثم أمك ثم
علَيه َوسلم ال يسأَل
أَبَاك ثم األ َق َرب فَاأل َق َرب َ ،وقَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
رجل َموالهُ من فض ٍل ه َُو عنده فيمنعه إياه إال دعي لَهُ يَوم القيَا َمة فَضلُه
الذي َمنعه شجاعا أَقرع [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عَن البَراء بن عَازب َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم يَقُول من منح منيحة لبن أَو
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
قَا َل َ
ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق َرقَبَة [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :كل قرض صدقة [ حسنه المنذري ،وقال األلباني
في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قا َل هللا تعالى أنا هللا ،وأنا الرحم ُن
خلقتُ الرحم ،وشققتُ لها اس ًما من اسمي ،فمن وصلها وصلته ،ومن
قطعها بتتُّه [ قال الترمذي :صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن الرح َم شجنةٌ من الرحمن ،فقا َل هللا من وصلك
وصلتهُ ،ومن قطعك قطعتهُ
ق الخلقَ ،حتى إذا فرغ منهم قامت
وفي رواية للبخاري ومسلم :إن هللا خل َ
الرح ُم فأخذت بحقو الرحمن ،فقال :مه  ،قالت :هذا مقا ُم العائذ بك من
القطيعة ،قال :نعم ،أما ترضين أن أص َل من وصلك ،وأقط َع من قطعك،
قالت :بلى ،قال :فذاك لك ،ثم قال صلى هللا عليه وسلم  :اقرؤوا إن شئت ُم:
سيت ُم إن ت َ َوليت ُم أَن ت ُفسدُوا في األ َرض َوتُقَطعُوا أَرحَا َمكُم} إلى
{فَهَل َ
ع َ
{أَقفَالُهَا}
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :الرح ُم معلقةٌ بالعرش تقول :من وصلني وصله هللا،
ومن قطعني قطعه هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من سره أن يبسُط له في رزقه ،وأن ينسأ له في أثره،
فليصل رحمه
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :تعلموا من أنسابكم ما تصلونَ به أرحامكم فإن صلة الرحم
محبةٌ في األهل ،مثراةٌ في المال ،منسأةٌ في األثر [صححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يدخ ُل الجنةَ قاط ٌع رحم
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي هللا عنه قال :قال
ب أجد ُر أن يعج َل لصاحبه العقوبةَ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من ذن ٍ
في الدنيا مع ما يدخ ُر له في اآلخرة من البغي ،وقطيعة الرحم [ قال
الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس الواص ُل بالمكافئ ،ولكن الواص َل من
إذا قَ َ
طعت رح ُمه وصلها
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رجالً قالَ :يا رسول هللا،
إن لي قرابةَ أصل ُهم ويقطعوني ،وأحس ُن إليهم ويسيئون إلي ،وأحل ُم عنهم
ويجهلون علي ،قال :لئن كنت كما قلتَ  ،فكأنما تسفه ُم المل ،ولن يزال معكَ
من هللا ظهي ٌر عليهم ما دمتَ على ذلك
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أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :سمعت
إسرار :إن آل بني فالن ليسوا
جهارا غير
النبي صلى هللا عليه وسلم يقول
ٍ
ً
بأوليائي  ،إنما وليي هللا وصالح المؤمنين  ،ولكن لهم رحم سأبلها بباللها
أخرج مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إنكم ستفتحونَ أرضًا يذك ُر فيها القيراطُ وفي رواية :ستفتحونَ
مصر
َ
ي أرضٌ يسمى فيها القيراطُ ،فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم
وه َ
ذمةً ورح ًما،أو قال :ذمةً
وصهرا ،فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في
ً
موضع لبن ٍة فاخرج منها  ،فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبي َل
يختصمان في موضع لبن ٍة فخر َج منها
أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة رضي هللا عنها أنها أعتقتُ وليدة ولم
تستأذن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فلما كان يومها قالت :أشعرت يا
رسول هللا ،إني أعتقتُ وليدتي ،قال :أوفعلت ،قالت :نعم ،قالَ :أما إنك لو
أعطيتها أخوالك ،كان أعظم ألجرك
أ خرج النسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم عن سلمان بن عامر رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الصدقةُ على المسكين
رحم [صححه الحاكم،ووافقه
صدقةٌ ،وعلى ذي الرحم ثنتان ،صدقةٌ وصلةُ ٍ
الذهبي ,وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
خميس ليلةَ الجمعة فال يقب ُل
تعرض كل
عليه وسلم :إن أعما َل بني آدم
ُ
ٍ
رحم [حسنه األلباني في الترغيب ]
عم ُل قاطع ٍ

باب :الرحمة والرفق
أخرج الحاكم عَن ُمعَاويَة بن قُرة عَن أَبيه َرضي هللا عَن ُه أَن رجال قَا َل يَا
سول هللا إني ألرحم الشاة أَن أذبحها فَقَا َل إن رحمتها َرحمك هللا [ صححه
َر ُ
الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الراحمونَ يرحمه ُم الرحمنُ،
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء [ قال الترمذي :حسن
صحيح ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه
سمعت الصادق المصدوق صَاحب َهذه ال ُحج َرة أَبَا القَاسم صلى هللا َ
َ
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َوسلم يَقُول ال تنزع الرح َمة إال من شقي [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
وحسنه األلباني في الترغيب ]
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قَبل النب ُّ
حابس ،فقال األقرعُ :إن
هللا عليه وسلم الحسنَ بن عليٍ ،وعنده األقرعُ ب ُن
ٍ
لي عشرةً من الولد ما قبلتُ منهم أحدًا قط ،فنظر إليه صلى هللا عليه وسلم
ثم قال :من ال يرحم ال يُرحم
ي إلى
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :جا َء أعراب ٌ
النبي صلى هللا عليه وسلم فقالَ :إنكم تقبلونَ الصبيانَ وما نقبلهم ،فقال:
أو أملكُ لك أن نزع هللا الرحمةَ من قلبكَ
أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من ال يرحم الناس ال يرحمه هللا  ،وفي رواية
ألحمد  :ومن ال يغفر ال يغفر له [ صححه المنذري ،وقال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]

باب :الرفق بالحيوان
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
العطش فوجد
بطريق اشتد عليه
صلى هللا عليه وسلم :بينما رج ٌل يمشي
ُ
ٍ
ُ
يلهث يأك ُل الثرى من العطش،
كلب
بئرا فنزل فيها
فشرب ثم خرجَ ،فإذا ٌ
َ
ً
الكلب من العطش مث ُل الذي كانَ بلغ منى ،فنزل
فقا َل الرجلُ :لقد بلغ هذا
َ
الكلب؛ فشكر هللا له
البئر فمأل خفه ما ًء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى
َ
أجرا فقالَ :في كل كب ٍد
فغفر له ،فقالوا :يا رسو َل هللا ،إن لنا في البهائم ً
رطب ٍة أج ٌر
يطيف
حار
ُ
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن امرأةً بغيًّا رأت كلبًا في ٍ
يوم ٍ
ببئر قد أدلع لسانه من العطش ،فنزعت له موقها فغفر لها
ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :دخلت امرأةٌ
النار في هر ٍة ربطتها فلم ت ُطعمها ،ولم
َ
تدعها تأك ُل من خشاش األرض
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه قال  :أردفني رسو ُل
ً
أحدث به أحدًا
يوم ،فأسر إلى حديثًا ال
هللا صلى هللا عليه وسلم خلفهَ ذاتَ ٍ
من الناس ،وكانَ
حائش نخ ٍل ،فدخ َل
استتر به لحاجته هدفًا أو
أحب ما
ُ
َ
َ
حائ ً
طا لرج ٍل من األنصار فإذا فيه جملٌ ،فلما رأى النبي صلى هللا عليه
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وسلم حن وذرفت عيناه ،فأتاه صلى هللا عليه وسلم فمسح ذفراهُ ،فسكتَ ،
فتى من األنصار فقال :لي يا رسو َل هللا،
فقالَ :من ُّ
رب هذا الجمل ،فجا َء ً
فقا َل له :أفال تتقى هللا في هذه البهيمة التي ملككَ هللا إياها ،فإنه شكا إلى
أنك ت ُجيعُه وتدئبهُ [ قال األلباني في صحيح أبي داود" :رواه الحاكم
بتما مه؛ وقال :صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهبي ،وفاتهما أنه على شرط
مسلم وأنه أخرج طرفه األول" اهـ ]
أخرج أبو داود وابن خزيمة عن سهل بن الحنظلية رضي هللا عنه قال :مر
ق ظهرهُ ببطنه ،فقالَ :اتقوا هللا في
ي صلى هللا عليه وسلم
ببعير قد لح َ
ٍ
النب ُّ
هذه البهائم المعجمة ،فاركبوها صالحةً ،وكلوها صالحةً [ صححه النووي
 ،صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
منابر ،فإن هللا إنما سخرها لكم
عليه وسلم :إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم
َ
لتبلغكُم إلى بل ٍد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس ،وجع َل لكم األرضَ فعليها
فاقضوا حاجتك ُم [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والحاكم والبخاري في األدب المفرد عن ابن مسعود رضي
سفَ ٍر فَان َ
ق
َّللا َ
طلَ َ
سل َم في َ
علَيه َو َ
هللا عنه قَالَ :كُنا َم َع َرسُول َّللا صَلى ُ
لحَاجَته فَ َرأَينَا ُحم َرةً َم َعهَا فَر َخان فَأ َ َخذنَا فَر َخيهَا فَجَا َءت ال ُحم َرةُ فَ َج َعلَت
سل َم فَقَالََ :من فَ َج َع َهذه ب َولَد َهاُ ،ردُّوا
َّللا َ
علَيه َو َ
تَف ُر ُ
ش فَجَا َء النب ُّ
ي صَلى ُ
ق َهذه ،فَقُلنَا :نَح ُن ،
َولَ َد َها إلَيهَا َو َرأَى قَريَةَ نَم ٍل قَد حَرقنَا َها قَالََ :من حَر َ
رب النار [ صححه الحاكم ووافقه
ب بالنار إال ُّ
قَالَ :إنهُ ال يَنبَغي أ َن يُعَذ َ
الذهبي  ،وصححه النووي  ،وصححه ابن حجر في الفتح ،وصححه األلباني
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :قرصت نملةٌ نبيًا من األنبياء ،فأمر بقرية النمل
فأحرقت ،فأوحى هللا إليه أن قرصتكَ نملةٌ أحرقتَ أمةً من األمم تسب ُح
َّللا عَن ُه َما :أَن َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عَن عَبد َّللا بن عُ َم َر َرض َ
ي ُ
ستهَا حَتى َماتَت
هللا َ
سل َم قَالَ :عُذ َبت ام َرأَةٌ في هر ٍة َح َب َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
سقَيتهَا
َّللا أَعلَ ُم :الَ أَنت أَطعَمتهَا َوالَ َ
ُجوعًا ،فَ َد َخلَت فيهَا الن َ
ار قَالَ :فَقَالََ :و ُ
سلتهَا ،فَأ َ َكلَت من َخشَاش األَرض
حينَ َحبَستهَاَ ،والَ أَنت أَر َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :نَهَى َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم ،عَن الضرب في ال َوجهَ ،وعَن ال َوسم في ال َوجه ،وفي رواية  :أن
َو َ
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هللا
النبي صلى هللا عليه وسلم َمر َ
علَيه ح َما ٌر قَد ُوس َم في َوجهه فَقَالَ :لَعَنَ ُ
س َمهُ
الذي َو َ
اس رضي هللا عنهما قال َ :رأَى َرسُو ُل هللا صَلى
أخرج مسلم عن ابنَ عَب ٍ
ارا َموسُو َم ال َوجه فَأَنك ََر ذَلكَ  ،قَال :فَ َوهللا ال أَس ُمهُ إال
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ح َم ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
نَ
ي في جَاع َرتَيه ،فَ ُه َو أَو ُل
ُو
ك
ف
ه
ل
ار
م
ح
ب
ر
م
أ
ف
،
ه
ج
و
ال
م
َي
ش
َى
ص
ق
أ
ي
ف
ءٍ
َ
َ َ
َ ٍ
َ
َمن ك ََوى الجَاع َرتَين
أخرج أحمد عن يعلى بن مرة رضي هللا عنه قالَ :بينا نَحن نسير َم َع النبي
علَيه فَلَما َرآهُ البَعير جرجر
علَيه َوسلم إذ َم َررنَا ببَعير يسنى َ
صلى هللا َ
علَيه َوسلم فَقَا َل أَين صَاحب َهذَا
علَيه النبي صلى هللا َ
َووضع جرانه فَوقف َ
البَعير فجَاء فَقَا َل بعنيه  ،قَا َل ال بل أهبه لَك َوإنهُ ألهل بَيت َما لَ ُهم معيشة
َ
غيره ،فَقَا َل أما إذ ذكرت َهذَا من أمره فَإنهُ شكا كَث َرة العَ َمل َوقلة العلف
فَأحسنُوا إلَيه [ صححه األلباني في الترغيب ]
سب ُح
أنس رضي هللا عنه قَالَ :كُنا إذَا نَ َزلنَا َمنز ًال ال نُ َ
أخرج أبو داود عَن ٍ
حَتى ن ُحل الرحا َل [ قال النووي :على شرط مسلم  ،وصححه األلباني ]

باب :معاملة الخدم
سل َمة َرضي هللا عَنهَا قَالَت إن َرسُول هللا صلى هللا
أخرج ابن ماجه عَن أم َ
علَيه َوسلم كَانَ يَقُول في َمرضه الذي توفي فيه الصالة َو َما ملكت أَي َمانكُم
َ
سانه [ صححه األلباني في الترغيب ]
فَ َما َزا َل َيقُولهَا حَتى َما يفيض ل َ
أخرج البزار والطبراني عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
سو ً
طا ظلما اقتص منهُ يَوم القيَا َمة [ حسنه
صلى هللا َ
علَيه َوسلم من ضرب َ
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
سل َمة َرضي هللا عَنهَا قَالَت كَانَ َرسُول هللا
أخرج أحمد والطبراني عَن أم َ
علَيه َوسلم في َبيتي َوكَانَ ب َيده سواك فَ َدعَا وصيفة لَهُ أَو لَهَا حَتى
صلى هللا َ
سل َمة إلَى الحجرات فَوجدت الوصيفة
استبان الغَضَب في َوجهه َوخرجت أم َ
َوهي تلعب ببهمة فَقَالَت أَال أ َ َراك تلعبين بهَذه البهمة َو َرسُول هللا صلى هللا
سمعتك فَقَا َل َرسُول هللا
َ
علَيه َوسلم يَدعُوك فَقَالَت ال َوالذي بَعثك بالحَق َما َ
علَيه َوسلم لَوال خشيَة القود ألوجعتك ب َهذَا الس َواك [ جوده
صلى هللا َ
المنذري  ،وضعفه األلباني في الترغيب ]
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علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
َّللا عَن ُه ،عَن النبي صَلى ُ
ي ُ
سل َم :إذَا أَتَى أ َ َح َدكُم َخاد ُمهُ ب َ
ط َعامه ،فَإن لَم ُيجلسهُ َم َعهُ ،فَل ُينَاولهُ لُق َمةً أَو
َو َ
ي عالَ َجهُ
لُق َمتَين أَو أُكلَةً أَو أُكلَتَين ،فَإنهُ َول َ

باب :زيارة أهل الخير ومجالستهم
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
اس َمعَاد ُن َك َمعَادن الفضة َوالذ َهب ،خيَا ُرهُم في الجَاهلية
عليه وسلم :الن ُ
ف منهَا
خيَا ُرهُم في اإلسالم إذَا فَقُ ُهواَ ،واأل َر َوا ُ
ار َ
ح ُجنُو ٌد ُمجَن َدةٌ ،فَ َما ت َعَ َ
ف
فَ ،و َما تَنَاك ََر منهَا اختَلَ َ
ائتَلَ َ
هللا
أخرج البخاري عَن عَائشَةَ َرض َ
َّللا عَنهَا ،قَالَت :قال رسول هللا صَلى ُ
ي ُ
فَ ،و َما تَنَاك ََر منهَا
َ
سل َم : ،األَر َوا ُ
علَيه َو َ
ف منهَا ائتَلَ َ
ار َ
ح ُجنُو ٌد ُمجَن َدةٌ فَ َما تَعَ َ
ف
اختَلَ َ
علَيه
سير بن جَاب ٍر ،قَالَ :كَانَ عُ َم ُر ب ُن ال َخطاب إذَا أَتَى َ
أخرج مسلم عَن أ ُ َ
علَى أ ُ َوي ٍس فَقَا َل:
س ب ُن عَام ٍر ،حَتى أَتَى َ
أَمدَا ُد أَهل ال َي َمنَ ،
سأَلَ ُهم :أَفيكُم أ ُ َوي ُ
س ب ُن عَام ٍر ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ :من ُم َرا ٍد ثُم من قَ َر ٍن ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ:
أَنتَ أ ُ َوي ُ
فَكَانَ بكَ بَ َرصٌ فَبَ َرأتَ منهُ إال َموض َع در َه ٍم ،قَا َل :نَعَم ،قَالَ :لَكَ َوال َدةٌ ،قَالَ:
س
سل َم ،يَقُولُ :يَأتي َ
هللا َ
علَيه َو َ
نَعَم ،قَا َل َ
علَيكُم أ ُ َوي ُ
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
ب ُن عَام ٍر َم َع أَمدَاد أَهل اليَ َمن ،من ُم َرادٍ ،ثُم من قَ َر ٍن ،كَانَ به بَ َرصٌ فَبَ َرأ َ
علَى هللا أل َ َبر ُه ،فَإن
س َم َ
منهُ إال َموض َع در َه ٍم ،لَهُ َوال َدةٌ ه َُو بهَا َب ٌّر ،لَو أَق َ
است َ َ
طعتَ أَن يَستَغف َر لَكَ فَافعَل فَاستَغفر لي ،فَاستَغفَ َر لَهُ ،فَقَا َل لَهُ عُ َم ُر :أَينَ
ت ُري ُد  ،قَالَ :الكُوفَةَ ،قَا َل :أَال أَكت ُُب لَكَ إلَى عَاملهَا ،قَالَ :أَكُو ُن في َ
غب َراء
َب إلَي قَالَ :فَلَما كَانَ منَ العَام ال ُمقبل حَج َر ُج ٌل من أَش َرافهم،
الناس أَح ُّ
سأَلَهُ عَن أ ُ َوي ٍس ،قَالَ :ت َ َركتُهُ َرث البَيت ،قَلي َل ال َمتَاع ،قَالَ:
فَ َوافَ َ
ق عُ َم َر ،فَ َ
س ب ُن عَام ٍر
سل َمَ ،يقُولَُ :يأتي َ
هللا َ
علَيه َو َ
سمعتُ َر ُ
َ
علَيكُم أ ُ َوي ُ
سو َل هللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َم َع أمدَاد أهل اليَ َمن من ُم َرادٍ ،ثم من ق َر ٍن ،كَانَ به بَ َرصٌ فبَ َرأ منهُ ،إال
علَى هللا البَرهُ ،فَإن است َ َ
طعتَ
س َم َ
َموض َع در َه ٍم لَهُ َوال َدةٌ ه َُو بهَا بَ ٌّر ،لَو أَق َ
سا فَقَالَ :استَغفر لي ،قَالَ :أَنتَ أَحد ُ
َث عَهدًا
أَن يَستَغف َر لَكَ فَافعَل فَأَتَى أ ُ َوي ً
ح ،فَاستَغفر لي ،قَالَ :استَغفر لي ،قَالَ :أَنتَ أَحد ُ
سفَ ٍر
َث عَهدًا ب َ
ب َ
سفَ ٍر صَال ٍ
ح ،فَاستَغفر لي ،قَالَ :لَقيتَ عُ َم َر ،قَالَ :نَ َعم ،فَاستَغفَ َر لَهُ ،فَفَطنَ لَهُ
صَال ٍ
اس ،فَان َ
علَى َوجهه
ق َ
طلَ َ
الن ُ
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سَ ،ولَهُ َوال َدةٌ َوكَانَ به
وفي رواية  :إن َخي َر التابعينَ َر ُج ٌل يُقَا ُل لَهُ أ ُ َوي ٌ
َبيَاضٌ فَ ُم ُرو ُه فَل َيستَغفر لَكُم
َّللا عَنهما ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
أخرج البخاري عَن ابن عَب ٍ
اس َرض َ
ي ُ
ورنَا أَكث َ َر مما ت َ ُزو ُرنَا  ،فَنَ َزلَت:
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم لجبريلََ :ما يَمنَعُكَ أَن ت َ ُز َ
ُ
{و َما نَتَنَز ُل إال بأَمر َربكَ لَهُ َما بَينَ أَيدينَا َو َما َخلفَنَا}
َ
أخرج البزار وأبو يعلي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
مسلم أتى أخاه يزور ُه في هللا ،إال ناداه منا ٍد
هللا عليه وسلم :ما من عب ٍد
ٍ
من السماء أن طبتَ وطابت لك الجنةُ ،وإال قال هللا في ملكوت عرشه:
ب دون الجنة [ جوده المنذري
زار في وعلى قراه ،فلم يرضَ له بثوا ٍ
عبدي َ
 ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن صحيح ]

باب :الضيافة
أخرج أبو داود والدارمي عن أبي كريمة رضي هللا عنه قال :قال رسول
مسلم ،فمن أصب َح
ق على كل
هللا صلى هللا عليه وسلم :ليلةُ الضيف ح ٌّ
ٍ
بفنائه فهو عليه دينٌ ،إن شا َء اقتضى ،وإن شا َء تركَ [ صححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قلتُ  :يا
بقوم فال يُضيفُونا ،وال يؤُّدونا ما لنا عليهم من الحق،
نمر
ٍ
رسو َل هللا ،إنا ُّ
وال نح ُن نأخذُ منهم ،فقال :إن أبوا إال أن تأخذوا منهم كرهًا فخذوه
أخرج الترمذي عن عوف بن مالك رضي هللا عنه قال :قلتُ  :يا رسو َل هللا،
يمر بي أفأجزيه ،قال :ال ،بل
أمر به فال يُقرينى وال يضيفني ،ثم ُّ
الرج ُل ُّ
أقره [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي هللا عنه قال :سمعت
ي فقال :من كان
أذناي وأبصرت عيناي ووعاه قلبي ،حين تكلم به النب ُّ
يؤم ُن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته ،قالوا :وما جائزت ُه يا رسو َل
أيام ،فما كان ورا َء ذلك فهو صدقةٌ
هللا ،قال :يو ُمه وليلت ُه ،والضيافةُ ثالثةُ ٍ
خيرا أو ليصمت ،وفي
عليه ،ومن كان يؤم ُن باهلل واليوم اآلخر فليقل ً
مسلم أن يقي َم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا:
رواية لمسلم  :وال يح ُّل لرج ٍل
ٍ
يا رسو َل هللا ،وكيف يؤثمه ،قال :يقي ُم عنده وال شي َء له يقريه به
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وصاحب لي
أخرج الطبراني في الكبير عن شقيق بن سلمة قال :دخلتُ أنا
ٌ
على سلمانَ الفارسي ،فقال سلمانُ :لوال أن النبي صلى هللا عليه وسلم
وملح ،فقال صاحبي :لو كان
بخبز
نهى عن التكلُّف لتكلفتُ لكم ،ثم جاء
ٍ
ٍ
َ
بصعتر ،فلما أكلنا
فبعث سلما ُن بمطهرته فرهنها ،ثم جاء
في ملحنا صعت ٌر،
ٍ
قال صاحبي :الحم ُد هلل الذي قنعنا بما رزقنا ،فقال سلمانُ :لو قنعكَ بما
رزقكَ لم تكن مطهرتي مرهونةٌ [ صححه األلباني في الصحيحة]
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا دخ َل أح ُدكُم على أخيه المسلم فأطعمهُ من طعامه فليأكل
من طعامه وال يسأل عنه ،وإن سقاه شرابًا فليشرب من شرابه وال يسأل
عنه [ صححه األلباني في الصحيحة ]

باب :التجاوز عن المعسر
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال َرسُو َل َّللا
اس ،فَكَانَ َيقُو ُل لفَتَا ُه :إذَا أَتَيتَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :كَانَ رجل ُيدَاي ُن الن َ
صَلى ُ
َاو َز عَنهُ
َّللا فَتَج َ
َّللا أَن يَتَج َ
ُمعس ًرا فَتَج َ
َاو َز عَنا ،قَالَ :فَلَق َ
ي َ
َاوز عَنهُ ،لَعَل َ
أخرج مسلم عَن أَبي َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى هللاُ
ب َر ُج ٌل ممن كَانَ قَبلَكُم ،فَلَم يُوجَد لَهُ منَ ال َخير شَي ٌء،
َ
علَيه َو َ
سل َمُ :حوس َ
َاو ُزوا
اسَ ،وكَانَ ُموس ًرا ،فَكَانَ يَأ ُم ُر غل َمانَهُ أَن يَتَج َ
إال أَنهُ كَانَ يُ َخالطُ الن َ
َاو ُزوا عَنهُ
هللا َ
عز َوجَل :نَح ُن أ َ َح ُّ
ق بذَلكَ منهُ ،تَج َ
عَن ال ُمعسر  ،قَالَ :قَا َل ُ
هللا بعَب ٍد من عبَاده آتَاهُ
أخرج مسلم عَن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قَالَ :أُت َ
ي ُ
هللاُ َماال ،فَقَا َل لَهَُ :ماذَا عَملتَ في الدُّنيَا ،قَالََ :وال يَكت ُ ُمونَ هللاَ حَديثًا ،قَالَ:
اسَ ،وكَانَ من ُخلُقي الج ََوا ُز ،فَكُنتُ
يَا َرب آتَيتَني َمالَكَ  ،فَكُنتُ أُبَاي ُع الن َ
َاو ُزوا
أَتَيَس ُر َ
هللا :أَنَا أ َ َح ُّ
ق بذَا منكَ  ،تَج َ
علَى ال ُموسرَ ،وأُنظ ُر ال ُمعس َر ،فَقَا َل ُ
يَ ،ه َكذَا
عَن عَبدي  ،فَقَا َل عُق َبةُ ب ُن عَام ٍر ال ُجهَن ُّ
يَ ،وأ َ ُبو َمس ُعو ٍد األ َنصَار ُّ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َ
سمعنَاهُ من في َرسُول هللا صَلى ُ
سمعت َرسُول
أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم عَن بُ َريدَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
ص َدقَة ثم
هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم يَقُول من أنظر ُمعسرا فَلهُ كل يَوم مثله َ
ص َدقَة فَقلت يَا َرسُول هللا
سمعته يَقُول من أنظر ُمعسرا فَلهُ كل يَوم مثلَيه َ
سمعتك تَقول من
سمعتك تَقول من أنظر ُمعسرا فَلهُ كل َيوم مثله َ
ص َدقَة ثم َ
َ
ص َدقَة قبل أنَ
َ
َ
َ
ص َدقة قا َل لَهُ كل يَوم مثله َ
أنظر ُمعسرا فلهُ كل يَوم مثلَيه َ
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ص َدقَة [قال الحاكم :صحيح
يحل الدين فَإذا حل فأنظره فَلهُ بكُل يَوم مثلَيه َ
على شرطهما  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
سمعت َرسُول هللا
أخرج أحمد والدارمي عَن أبي قَتَادَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول من نفس عَن َ
غريمه أَو محى عَنهُ كَانَ في ظل
صلى هللا َ
ال َعرش يَوم القيَا َمة [ حسنه البغوي في شرح السنة  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]

باب :الثناء والشكر والرفق
أخرج الترمذي عن أسامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من صنع إليه معروف فقال لفاعله :جزاك هللا خيرا ً فقد أبلغ
في الثناء [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ،وفي الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :من أعطي عطا ًء فليجز به إن وجد ،وإن لم يجد
فليثن به ،فإن من أثنى به فقد شكره ،ومن كتمه فقد كفره ،ومن تحلى بما
لم يعط فهو كالبس ثوبي زور [ قال الترمذي  :حسن غريب،وحسنه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ،وفي رواية ألبي
داود والترمذي عن أبي هريرة  :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس [ قال
الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد عَن النُّع َمان بن بشير َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم من لم يشكر القَليل لم يشكر الكثير َومن لم يشكر الناس لم
هللا َ
يشكر هللا والتحدث بنع َمة هللا شكر َوتركهَا كفر َوال َج َماعَة َرح َمة والفرقة
عذَاب [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :لما قدم النبي صلى
هللا عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا :يا رسول هللا ،ما رأينا قو ًما
أبذل من كثير ،وال أحسن مواساةً من قليل ،من قوم نزلنا بين أظهرهم ،لقد
كفونا المؤنة ،وأشركونا في المهنأ ،حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله،
قال :ال ،ما دعوتم هللا لهم ،وأثنيتم عليهم [صححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :سمع النبي
صلى هللا عليه وسلم رجال يثني على رجل ويطريه في المدحة  ،فقال :
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي هللا عنه قال  :أثنى رجل على
رج ٍل عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :ويلك ،قطعت عنق صاحبك،
قطعت عنق صاحبك ،ثالثًا ،ثم قال :من كان منكم مادحا ً أخاه ال محالة
فليقل :أحسب فالناً ،وهللا حسيبه ،وال يزكي على هللا أحدا ً ،أحسب كذا وكذا
إن كان يعلم ذلك منه
أخرج مسلم عن المقداد :وقد جعل رج ٌل يمدح عثمان ،فعمد المقداد فجثا
على ركبتيه وكان رجالً ضخ ًما ،وجعل يحثو في وجهه الحصباء ،فقال له
عثمان :ما شأنك :فقال :إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :إذا رأيتم
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال
شانه
وفي رواية لمسلم  :إن هللا رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال
يعطي على العنف ،وما ال يعطي على سواه
أخرج مسلم عن جرير رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :من يحرم الرفق يحرم الخير كله
َ
أخرج أحمد والبزار عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا أن َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم قَا َل لَهَا يَا عَائشَة ارفقي فَإن هللا إذا أ َ َرا َد بأَهل بَيت خيرا أَدخل
َ
علَيهم الرفق [ صححه األلباني في الترغيب ]
َ

باب :عيادة المريض
أخرج ابن خزيمة عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم من أصبح منكُم اليَوم صَائما فَقَا َل أَبُو بكر أَنا  ،فَقَا َل من
هللا َ
َ
َ
َ
َ
أطعم منكُم اليَوم مسكينا فقَا َل أبُو بكر أنا  ،فقَا َل من تبع منكُم اليَوم َجنَ َ
ازة
فَقَا َل أَبُو بكر أَنا  ،قَا َل من عَاد منكُم اليَوم َمريضا قَا َل أَبُو بكر أَنا  ،فَقَا َل
علَيه َوسلم َما اجتمعت َهذه الخصَال قط في رجل إال
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
دخل الجنة [ صححه األلباني في الترغيب ]
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أخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن علي رضي هللا عنه قال :ما من
رجل يعو ُد مريضًا ممس ًيا إال خرج معه سبعون ألف ملكٍ يستغفرون له حتى
خريف في الجنة ،ومن أتاه مصب ًحا خرج معهُ سبعون ألف
يُصبح وكان له
ٌ
ملكٍ يستغفرون له حتى يُمسي وكان له خريف في الجنة [ قال الترمذي:
حديث حسن  ،وصححه الحاكم ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن ثوبان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة قيل :يا رسول هللا وما
خرفة الجنة ،قال :جناها
ي يَخ ُد ُم النبي
أخرج البخاري عَن أَنَ ٍس َرض َ
َّللا عَنهُ ،قَالَ :كَانَ غُالَ ٌم يَ ُهود ٌّ
ي ُ
سل َم يَ ُعو ُد ُه،
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَ َمرضَ  ،فَأَتَا ُه النب ُّ
ي صَلى ُ
صَلى ُ
فَقَعَ َد عن َد َرأسه ،فَقَا َل لَهُ :أَسلم  ،فَنَ َ
ظ َر إلَى أَبيه َوه َُو عن َدهُ فَقَا َل لَهُ :أَطع
سل َم
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَأَسلَ َم ،فَ َخ َر َج النب ُّ
ي صَلى ُ
أ َ َبا القَاسم صَلى ُ
َوه َُو يَقُولُ :الحَم ُد ّلِل الذي أَنقَذَهُ منَ النار
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
زار أ ًخا له في هللا ناداهُ منا ٍد
هللا صلى هللا عليه وسلم :من عاد مريضًا أو َ
أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزالً [ حسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج أبو داود عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال  :عادني رسو ُل هللا
صلى هللا عليه وسلم من وج َع كان بعيني [ قال المنذري في مختصر سنن
أبي داود :حديث حسن ،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :من عاد مريضًا لم يحضر أجلهُ فقال عنده :سبع
مرات :أسأ ُل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ،إال عافاه هللا من
ذلك المرض [ حسنه ابن حجر في الفتوح الربانية،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والحاكم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا جاء الرج ُل يعو ُد مريضًا
عدوا أو يمشي لك إلى جناز ٍة [ صححه الحاكم
فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ ُ ًّ
 ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
اس رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن ابن عب ٍ
عليه وسلم دخل على أعرابي يعو ُدهُ في مرضه ،وكان إذا دخل على مريض
يعود ُه قال :ال بأس طهو ٌر إن شاء هللا  ،فقال طهو ٌر إن شاء هللا  ،فقال:
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قلتَ  :طهو ٌر  ،كال بل هي حمى تفو ُر أو تثور ،على شيخ كبير تزيرهُ القبور،
قال صلى هللا عليه وسلم :فنعم إذًا
أخرج الطبراني في الكبير عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
خمس من فعل واحدةً منهن كان ضامنًا على هللا:
صلى هللا عليه وسلم:
ٌ
من عاد مريضًا ،أو خرج مع جناز ٍة ،أو خرج غاز ًيا ،أو دخل على إمامه
يريد تعزيره وتوقيره ،أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس [
ضعفه المغربي في جمع الفوائد ،وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد،
وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إن هللا تعالى يقول :يوم القيامة يا ابن آدم مرضتُ فلم تعدني،
رب العالمين ،قال أما علمت أن عبدي فالنًا
قال :يا رب كيف أعودك وأنت ُّ
مرض فلم تعد ُه ،أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ،يا ابن آدم
رب العالمين ،قال:
استطعمتك فلم تطعمني ،قال :يا رب كيف أطعمك وأنت ُّ
أما علمت أنهُ استطعمك عبدي فال ٌن فلم تطعمهُ ،أما علمت أنك لو أطعمتهُ
لوجدت ذلك عندي ،يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال :يا رب كيف
رب العالمين ،قال استسقاك عبدي فال ٌن فلم تسقه أما إنك لو
أسقيكَ وأنتَ ُّ
سقيته ،لوجدت ذلك عندي.

باب :أدب الجنائز والقبور
يرة بن شعبة رضي هللا عنه قال :قال
أخرج النسائي والترمذي عن ال ُمغ َ
ف ال َجنَ َ
ازةَ ،وال َماشي
ب يمشي َخل َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الراك ُ
علَيه [ قال الترمذي  :حديث حسن
كيف شَا َء منهَاَ ،والطف ُل يُصَلى َ
صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ي بدَابةٍَ ،وهُ َو
وفي رواية ألبي داود :أَن َر ُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم أُت َ
َم َع ال َجنَ َ
ب ،فَقي َل لَهُ ،فَقَالَ:
ي بدَاب ٍة فَ َرك َ
ازة فَأَبَى أَن يَركَب ،فَلَما انص ََر َ
ف أُت َ
َب َوهُم يَمشُونَ  ،فَلَما ذَ َهبُوا َركبتُ [
إن ال َمالئكَةَ كَانَت تَمشي ،فَلَم أَكُن ألَرك َ
صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أَسرعُوا بجنائزكم فَإن ت َكُ صَالحَةً فَ َخي ٌر تُقَد ُمونَهَا
علَيهَ ،وإن يَك سوى ذَلكَ فَش ٌَّر ت َ َ
ضعُونَهُ عَن رقَابكُم
َ
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سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن أبي َ
عليه وسلم  :إذَا ُوض َعت الجنَ َ
علَى أَعنَاقهم فَإن كَانَت
ازةُ َواحت َ َملَهَا الرجَا ُل َ
صَالحَةً قَالَت قَد ُموني َوإن كَانَت َ
غي َر صَال َح ٍة قَالَت يَا َويلَهَا أَينَ يَذ َهبُونَ بهَا
سم َع اإلنسان
سانَ َ ،ولَو َ
يَس َم ُع صَوتَهَا كُ ُّل شَيءٍ إال الثقلين ،أو قال اإلن َ
ق
لصَع َ
أخرج أبو داود والنسائي عن البَ َراء رضي هللا عنه قالَ :خ َرجنَا َم َع النبي
صلى هللا عليه وسلم في َجنَ َ
از ٍة رجل من األنصار ،فانتَهَينَا إلَى القَبر َولَم
علَى ُر ُءوسنَا الطي َر
س َو َجلَسنَا حَولَهُ َكأَن َ
يُلحَد ،فَ َجلَ َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَامر بن َربيعَةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :قَا َل إذَا َرأَيت ُ ُم ال َجنَ َ
ازةَ فَقُو ُموا حَتى ت ُ َخلفَكُم
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قالَ :مرت َجنَ َ
ازةٌ فَقَا َم لها
سو َل هللا إنها
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،وقُمنَا َم َعهُ فَقُلناَ :يا َر ُ
َر ُ
يَ ُهوديةٍ ،فَقَالَ :إن لل َموت فَ َزعًا فَإذَا َرأَيت ُ ُم ال َجنَ َ
ازةَ فَقُو ُموا
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن َجنَ َ
ازةً َمرت ب َرسُول هللا صلى
هللا عليه وسلم فَقَا َم فَقيلَ :إنهَا َجنَ َ
ازةُ يَ ُهودي ٍ فَقَالَ :إن َما قُمت لل َمالئكَة [
صححه األلباني في المشكاة ]
سو ُل هللا صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي رضي هللا عنه :أن َر ُ
عليه وسلم كان يقوم للجنازة ،ثم جلس بَع ُد
ي إلَى
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن هشَا ُم ب ُن عَام ٍر قال :شُك َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم الج َراحَاتُ يَو َم أ ُ ُحدٍ ،فَقَالَ :احف ُروا،
َوأَوسعُواَ ،وأَحسنُواَ ،وادفنُوا االثنَين َوالثالثَةَ في قَب ٍر َواحدٍَ ،وقَد ُموا أَكث َ َرهُم
قُرآنًا فَ َماتَ أَبي فَقُد َم َبينَ َيدَي َر ُجلَين [صححه األلباني في صحيح سنن
أبي داود]
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم كان يَج َم ُع بَينَ َر ُجلَين من قَتلَى أ ُ ُح ٍد في ثوب واحد ثُم يَقُولُ :أَيُّ ُهما
ير لَهُ إلَى أَحَده َما قَد َمهُ في اللحد ،وقَالَ :أَنَا شَهي ٌد
أَكث َ ُر أَخذًا للقُرآن ،فَإذَا أُش َ
علَى َهؤُالء وأ َ َم َر بدَفنهم بد َمائهم ،ولم يصل عليهمَ ،ولَم ُيغَسل ُهم
َ
أخرج البخاري عن جابر رضي هللا عنه قال :لَما َحض ََر أ ُ ُح ٌد َدعَاني أَبي
ليال ،وقَالََ :ما أ ُ َراني إال َمقت ُوالً في أَول َمن يُقت َ ُل من أَصحَاب النبي صلى
علَي منكَ َ
غي َر نَفس َرسُول هللا
هللا عليه وسلم َ ،وإنك ال أَت ُركُ بَعدي أَعَز َ
علَي دَينًا فَاقض َواستَوص بأ َ َخ َواتكَ َخي ًرا
صلى هللا عليه وسلم وإن َ
فَأَص َبحنَا فَكَانَ أَو َل قَتي ٍلَ ،ودُفنَ َم َعهُ آ َخ ُر في قَبره ثُم لَم تَطب نَفسي أَن
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أَت ُر َكهُ َم َع آ َخر ،فَاستَخ َرجتُهُ بَع َد ستة أَش ُه ٍر فَإذَا ه َُو َكيَوم َوضَعتُهُ َ
غي َر أُذُنه،
فجعلته في قبر على حدة
ت كُن في لحيَته مما
وفي رواية ألبي داود  :فَ َما أَنكَرتُ منهُ شَيئ ًا إال شُعَي َرا ٍ
يَلي األَرضَ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن جابر رضي هللا عنه  :أَن النبي
صلى هللا عليه وسلم أ َ َم َر بقَتلَى أ ُ ُح ٍد أَن يُ َردُّوا إلَى َمصَارعهمَ ،وكَانُوا قَد
نُقلُوا إلَى ال َمدينَة [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح]
اس رضي هللا عنه قال:
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عَب ٍ
ق لغَيرنَا [ ضعفه ابن
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :اللح ُد لَنَاَ ،والش ُّ
حجر في التلخيص ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن َجابر رضي هللا عنه  :أن َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
علَيه ،أو يقعد عليه وأن يكتب عليه وأن
نهى أَن يجَصصَ القَب ُرَ ،وأَن ُيبنَى َ
يوطأ
ون
أخرج أبو داود عن ال ُمطلب بن أبي وداعة قال :لَما َماتَ عُث َما ُن ب ُن َمظعُ ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم َر ُجالً أَن يَأتيَهُ ب َحج ٍَر ،فَلَم يَستَطع
َودُفنَ أ َ َم َر النب ُّ
وو َ
ضعَه عن َد َرأسهَ ،وقَالَ :أتعل ُم
حَملَهُ فَقَا َم إلَيه َو َح َ
س َر عَن ذ َراعَيه ثُم َح َملَه َ
به قَب َر أَخي َوأَدف ُن إليه َمن َماتَ من أَهلي [ حسنه األلباني ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه قال:
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذَا أُدخ َل ال َميتُ القَب َر يقول :بسم هللا،
علَى ملة َرسُول هللا [ قال الترمذي :حسن غريب من هذا
َوباهللَ ،و َ
الوجه،وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج أبو داود والحاكم عن عُث َمان رضي هللا عنه قال :كَانَ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذَا فَ َر َ
علَيه ،وقَا َل استَغف ُروا
ف َ
غ من دَفن ال َميت َوقَ َ
سئلُوا لَهُ التثبيت ،فَإنهُ اآلنَ يُسأ َ ُل [ صححه الحاكم ،ووافقه
ألَخيكُم َوا َ
ال ذهبي ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود  ،وفي الترغيب ]
أخرج ابن ماجه عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
علَى جنَ َ
علَيه من ق َبل َرأسه ثَالثًا
از ٍة ،ثُم أَتَى قَب َر ال َميت فَ َحثَى َ
وسلم صلى َ
[ قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وصححه األلباني في
صحيح ابن ماجة ]
َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه :أن َرسُو َل هللا صلى
علَيه بجنَ َ
ح منهُ ،فقَالُوا يَا
هللا عليه وسلم ُمر َ
از ٍة ،فَقَالَُ :مستَري ٌح َو ُمست َ َرا ٌ
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ح من ُه ،قَالَ :العَب ُد ال ُمؤم ُن يَستَري ُح
َرسُو َل هللاَ :ما ال ُمستَري ُح وما ال ُمست َ َرا ُ
اب
من نَصَب الدُّن َياَ ،وال َعب ُد الفَاج ُر َيستَري ُح منهُ الع َبا ُد َوالبال ُد َوالش َج ُر َوالد َو ُّ
َّللا عَنهُ ،قالَ :م ُّروا ب َجنَ َ
از ٍة،
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس بنَ َمالكٍ َرض َ
ي ُ
سل َمَ :و َجبَت ثُم َم ُّروا بأُخ َرى
هللا َ
فَأَثنَوا َ
علَيه َو َ
علَيهَا َخي ًرا ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
َّللا عَنهَُ :ما
فَأَثنَوا َ
علَيهَا ش ًَّرا ،فَقَالََ :و َجبَت فَقَا َل عُ َم ُر ب ُن ال َخطاب َرض َ
ي ُ
علَيه
علَيه َخي ًرا ،فَ َو َجبَت لَهُ الجَنةَُ ،و َهذَا أَثنَيت ُم َ
َو َجبَت ،قَا َلَ :هذَا أَثنَيت ُم َ
ش ًَّرا ،فَ َو َج َبت لَهُ النا ُر ،أَنت ُم شُ َهدَا ُء َّللا في األَرض
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :
علَى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم ب َجنَ َ
علَيهَا َخي ًرا ،فَقَالَ:
از ٍة فَأَثنَوا َ
َم ُّروا َ
علَيهَا ش ًَّرا ،فَقَالََ :و َجبَت ثُم قَالَ :إن بَع َ
ضكُم
َو َجبَت ثُم َم ُّروا بأُخ َرى فَأَثنَوا َ
ض شُ َهدَا ُء [ صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب]
َ
علَى بَع ٍ
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
يرانه
عليه وسلمَ :ما من عبد ُمسل ٍم يَ ُموتُ فَيَش َه ُد لَهُ ثَالثَةُ أَبيَا ٍ
ت من ج َ
علَى َما عَل ُموا،
شهَا َدةَ عبَادي َ
األَدنَينَ ب َخي ٍر إال قَا َل هللا تَعَالَى :قَد قَبلتُ َ
َو َ
غفَرتُ لَهُ َما أَعلَ ُم [ ضعفه المغربي في جمع الفوائد  ،وضعفه محققوا
المسند  ،وقال األلباني في الترغيب  :حسن لغيره ]
علَيه
هللا َ
أخرج أحمد وأبو يعلى عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أَن النبي صَلى ُ
يرانه
سل َم قَالََ :ما من ُمسل ٍم يَ ُموتُ فَيَش َه ُد لَهُ أَربَعَةُ أَهل أَبيَا ٍ
َو َ
ت من ج َ
األَدنَينَ  ،إال قَا َل هللا :قَد قَبلتُ عل َمكُم فيهَ ،و َ
غفَرتُ لَهُ َما ال تَعلَ ُمونَ [ ضعفه
محققوا المسند  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عَن أَبي األَس َود ،قَالَ :قَدمتُ ال َمدينَةَ َوقَد َوقَ َع بهَا َم َرضٌ ،
َّللا عَنهُ ،فَ َمرت بهم َجنَ َ
علَى
ي َ
ازةٌ ،فَأُثن َ
فَ َجلَستُ إلَى عُ َم َر بن ال َخطاب َرض َ
ي ُ
علَى
ي َ
َّللا عَنهَُ :و َجبَت ،ثُم ُمر بأُخ َرى فَأُثن َ
صَاحبهَا َخي ًرا ،فَقَا َل عُ َم ُر َرض َ
ي ُ
علَى
ي َ
َّللا عَنهَُ :و َجبَت ،ثُم ُمر بالثالثَة فَأُثن َ
صَاحبهَا َخي ًرا ،فَقَا َل عُ َم ُر َرض َ
ي ُ
ير
صَاحبهَا ش ًَّرا ،فَقَالََ :و َجبَت ،فَقَا َل أَبُو األَس َود :فَقُلتُ َ :و َما َو َجبَت يَا أَم َ
سل َم :أَيُّ َما ُمسل ٍم ،شَه َد
هللا َ
علَيه َو َ
ال ُمؤمنينَ  ،قَالَ :قُلتُ َك َما قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
َّللا الجَنةَ فَقُلنَاَ :وثَالَثَةٌ ،قَالََ :وثَالَثَةٌ فَقُلنَاَ :واثنَان،
لَهُ أَر َب َعةٌ ب َخي ٍر ،أَد َخلَهُ ُ
الواحد
قَالََ :واثنَان ثُم لَم نَسأَلهُ عَن َ
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَبد هللا بن جَعفَ ٍر قال :لَما جَا َء
ي صلى هللا عليه وسلم  :اصنَعُوا آلل جَعفَ ٍر َ
طعَا ًما فَإن ُهم
ي جَعفَ ٍر قَا َل النب ُّ
نَع ُ
قَد جَا َءهُم َما يَشغَلُ ُهم [ قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وحسنه
األلباني في صحيح الترمذي]
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أخرج الترمذي وابن ماجه عن َهانئ َمولَى عُث َمانَ قَالَ :كَانَ عُث َما ُن إذَا
علَى قَب ٍر َبكَى حَتى َي ُبل لح َيتَهُ قي َل لَهُ ت ُذ َك ُر الجَنةُ َوالنا ُر وال تَبكي،
ف َ
َوقَ َ
وتذكر القبر فتَبكي ،فَقَالَ :إني سمعت َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
س ُر منهُ َوإن
القَب ُر أَو ُل َمنز ٍل من َمنَازل اآلخ َرة ،فَإن نَجَا منهُ ،فَ َما بَع َدهُ أَي َ
ش ُّد منهَُ ،وقَالَ :وسمعته صلى هللا عليه وسلم يقول:
لَم يَن ُج منهُ فَ َما بَع َد ُه أ َ َ
ط إال القَب ُر أَف َ
ظ ًرا قَ ُّ
َما َرأَيتُ َمن َ
ظ ُع منهُ [ قال الترمذي :حسن غريب ،وحسنه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال
س ال ُمؤمن ُمعَلقَةٌ بدَينه حَتى يُقضَى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نَف ُ
عَنهُ [ قال الترمذي :حديث حسن ،وقال الحاكم :صحيح على شرطهما ،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن ُب َريدَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ارة القُبُور ،فَ ُزو ُرو َها فإنها تذكركم اآلخرة،
وسلم :قد كنت نَهَيتُكُم عَن زيَ َ
وفي رواية  :فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا اآلخرة
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :استَأذَنتُ َربي أَن أَستَغف َر ألَمي فَلَم يَأذَن ليَ ،واستَأذَنتُهُ أَن
ور قَب َر َها فَأَذنَ لي ،فزوروا القبور
أ َ ُز َ
أخرج مسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها قالت  :أَال أُحَدثُكُم عَنيَ ،وعَن
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قُلنَا :بَلَى ،قَالَت :لَما كَانَت لَيلَتي التي
ط َ
س َ
ب فَ َو َ
علَى
ف إ َزاره َ
ض َع ردَا َءهُ َو َخلَ َع نَعلَيه َوبَ َ
ط َر َ
ي انقَلَ َ
فيهَا عندي النب ُّ
ط َج َع ،فَلَم يَلبَث إال َريث َ َما َ
ف َراشه فَاض َ
ظن أَني قَد َرقَدتُ  ،وأ َ َخذَ ردَا َءهُ ُر َويدًا،
اب ُر َويدًا ،فَ َخ َرجَ ،ثُم أَجَافَهُ ُر َويدًا ،و َج َعلتُ درعي
َوانت َ َع َل ُر َويدًاَ ،وفَت َ َح ال َب َ
في َرأسيَ ،واخت َ َمرتُ َ ،وتَقَنعتُ إ َزاري ،ثُم ان َ
علَى إثره حَتى جَا َء
طلَقتُ َ
البَقي َع ،فَقَا َم فَأ َ َ
طا َل القيَا َم ،ثُم َرفَ َع يَدَيه ث َ َ
ف فَانح ََرفتُ ،
الث َمراتٍ ،ثُم انح ََر َ
سبَقتُهُ فَ َد َخلتُ ،
فَأَس َر َ
ع فَأَس َرعتُ  ،فَهَر َو َل فَهَر َولتُ  ،فَأَحض ََر فَأَحضَرتُ  ،فَ َ
س إال أَن اض َ
ط َجعتُ فَ َد َخلَ ،فَقَالََ :ما لَك يَا عَائش حَشيَا َرابيَةً قُلتُ  :ال
فَلَي َ
سو َل هللا بأَبي
يف ال َخبي ُر ،قُلتُ َ :يا َر ُ
شَي َء قَالَ :لَت ُخبريني أَو لَ ُيخب َرني اللط ُ
أَنتَ َوأُمي فَأَخبَرتُهُ ،فقَالَ :فَأَنت الس َوا ُد الذي َرأَيتُ أ َ َمامي ،قُلتُ  :نَعَم فَلَ َهذَني
في صَدري لَهذَةً أَو َجعَتني ،ثُم قَالَ :أ َ َ
علَيك َو َرسُولُهُ،
يف هللا َ
ظنَنت أَن يَح َ
اس يَعلَمهُ هللا قال :نَعَم ،قَالَ :فَإن جبري َل أَتَاني حينَ
قَلَتَ :مه َما يَكت ُم الن ُ
علَيك،
َرأَيت ،فَنَا َداني فَأَخفَاهُ منك ،فَأَجَبتُهُ وأَخفَيتُهُ منكَ ،ولَم يَكُن يَد ُخ ُل َ
ظنَنتُ أَن قَد َرقَدت ،وكَرهتُ أَن أُوق َ
َوقَد َوضَعت ث َيا َبكَ ،و َ
ظكَ ،و َخشيتُ أَن
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ي أَه َل البَقيع فَتَستَغف َر لَ ُهم،قالت :
تَستَوحشي ،فَقَالَ :إن َربكَ يأ ُم ُركَ أَن تَأت َ
علَى أَهل الد َيار ال ُمؤمنينَ ،
سو َل هللا قَالَ :قولي السال ُم َ
ف أَقُو ُل َيا َر ُ
قُلتُ  :كَي َ
َوال ُمسلمينَ َ ،ويَر َح ُم هللا ال ُمستَقدمينَ منا َوال ُمستَأخرينَ َ ،وإنا إن شَا َء هللا
عدُونَ
َار قَو ٍم ُمؤمنينَ َ ،وأَتَاكُم َما ت ُو َ
لَالحقُونَ  ،وفي رواية :السال ُم َ
علَيكُم د َ
َ
غدًا ُمؤَجلُونَ َ ،وإنا إن شَا َء هللا بكُم الحقُونَ اللهم اغفر ألَهل بَقيع الغرقد ،
ج من
هللا َ
سل َم يَخ ُر ُ
وفي رواية  :كُل َما كَانَ لَيلَتُهَا من َرسُول هللا َ
علَيه َو َ
صل ى ُ
آخر الليل إلَى ال َبقيع
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن بريدة رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَيكُم أَه َل
سل َم يُعَل ُم ُهم إذَا َخ َر ُجوا إلَى ال َمقَابر ،أن يقول قَائلُ ُهم السال ُم َ
َو َ
هللا لَنَا
هللا لَالحقُونَ  ،أَسأ َ ُل َ
الديَار منَ ال ُمؤمنينَ َوال ُمسلمينَ َ ،وإنا ،إن شَا َء ُ
َولَكُ ُم العَافيَةَ
أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :مر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال :السالم عليكم يا
أهل القبور يغفر هللا لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن باألثر [ قال الترمذي :حديث
حسن  ،وضعفه األلباني في أحكام الجنائز،وقال :لعل تحسين الترمذي من
أجل شواهده ]
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ق ثيَابَهُ فَتَخلُصَ إلَى جلده
س أ َ َح ُدكُم َ
علَى جَم َر ٍة فَت ُحر َ
عليه وسلم :أل َن يَجل َ
علَى قَب ٍر أخيه المسلم
س َ
َخي ٌر لَهُ من أَن يَجل َ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :نهى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه  ،وأن يبنى عليه
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن َبشير ب ُن ال َخصَاص َية:
بَينَ َما أَنَا أَمشي َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ :يَا ابنَ
علَى هللا أَصبَحتَ ت ُ َماشي َرسُو َل هللا  ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل
ال َخصَاصيَة َما تَنق ُم َ
علَى َمقَابر ال ُمسلمينَ ،
علَى هللا شَيئ ًا ،كُ ُّل َخي ٍر قَد آتَانيه هللا ،فَ َمر َ
هللا َما أَنق ُم َ
ق
يرا و َمر َ
سبَ َ
علَى َمقَابر ال ُمشركينَ  ،فَقَالََ :
فَقَالَ :أَد َركَ َهؤُالء َخي ًرا كَث ً
يرا فَالتَفَتَ فَ َرأَى َر ُجالً َيمشي َبينَ ال َمقَابر في نَعلَيه ،فَقَالَ:
َهؤُالء َخي ًرا كَث ً
ب السبتتين أَلقه َما [ قال الحاكم :صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهبي،
يَا صَاح َ
وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجة]
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باب :البكاء والنوح والحزن
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :دخلنا مع رسول هللا
ظئرا إلبراهيم فأخذ ابنه
صلى هللا عليه وسلم على أبي
ٍ
سيف القين ،وكان ً
صلى هللا عليه وسلم وقبلهُ ،وشمهُ ،ثم دخلنا عليه بعد ذلك ،وإبراهيم ي ُجود
بنفسه ،فجعلت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تذرفان فقال اب ُن عوف،
وأنت يا رسول هللا ،فقال :يا ابن عوف إنها رحمةٌ ،ثم أتبعها بأخرى ،فقال:
والقلب يخش ُع وال نقو ُل إال ما يرضي ربنا وإنا لف َراقكَ يا
إن العينَ تدم ُع
َ
إبراهي ُم لمحزونون ،
وفي رواية البن ماجه عن أسما َء بنت يزيد :ولوال أنهُ وع ٌد صادقٌ ،وموع ٌد
جام ٌع ،وأن اآلخر تاب ٌع لألول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا،
وإنا بك لمحزونون [ حسنه األلباني في صحيح ابن ماجة]
أخرج الترمذي والحاكم والبزار والضياء في المختارة عن عبد الرحمن بن
عوف قال :أخذ النبي صلى هللا عليه وسلم بيدي ،فانطلقت معه إلى إبراهيم
ابنه ،وهو يجود بنفسه ،فأخذه النبي صلى هللا عليه وسلم في حجره حتى
خرجت نفسه ،قال :فوضعه وبكى قال :فقلت :تبكي يا رسول هللا ،وأنت
تنهى عن البكاء ،قال :إني لم أنه عن البكاء ،ولكني نهيت عن صوتين
أحمقين فاجرين :صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان ،وصوت
عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ،وهذه رحمة ومن ال يرحم ال يرحم،
ولوال أنه وعد صادق ،وقول حق ،وأن يلحق أولنا بآخرنا لحزنا عليك حزنا
أشد من هذا ،وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ،تبكي العين ،ويحزن القلب،
وال نقول ما يسخط الرب [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وحسنه لغيره
األلباني في الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة قال  :ت ُُوفيت بنتٌ لعثمانَ بمكة،
وجئنا لنشهدها ،وإني لجالس بين ابن عمر ،وابن عباس  ،فقال ابن عمر
لعمرو بن عثمان :أال تنهى عن البُكاء ،فإن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
ب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس :كان عُمر يقو ُل بعض
إن الميتَ ليُعذ ُ
ب تحت
ذلك ،صدرت مع عمر من مكة ،حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو براك ٍ
هيب فأخبرتُهُ ،فقال:
ظل شجر ٍة فقال :انظر من هذا فنظرت فإذا هو ُ
ص ٌ
ب فقلت :ارتحل فالحق بأمير المؤمنين ،فلما أصيب
ادعُه ،فرجعت إلى ُ
صهي ٍ
صهيب يبكي يقُول ،وا أخاه وا صاحباهُ ،فقال عم ُر :يا صهيب أتبكي
دخل
ٌ
علي ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن الميت يُعذب ببعض بكاء
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أهله عليه ،فلما مات عم ُر ذكرتُ ذلك لعائشة فقالت :يرحم هللا عمر ،وهللا
ب ببكاء أهله عليه،
ما حدث رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إن الميت ل ُيعذ ُ
{وال
ولكن قال :إن هللا يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه حسبكم القرآن َ
اس عند ذلك :وهللا {أَض َحكَ َوأَبكَى}
تَز ُر َواز َرةٌ وز َر أُخ َرى}  ،قال اب ُن عب ٍ
فما قال ابن عمر شيئ ًا
وفي رواية للبخاري ومسلم :يغف ُر هللا ألبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب،
ولكنه نسي ،أو أخطأ إنما مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على يهودي ٍة
يُبكى عليها فقال :إنه ليُبكي عليها وإنها لتعذب في قبرها
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قَنَتَ رسو ُل هللا صلى
شهرا حين قُتل القُرا ُء فما رأيته حزن حزنًا ق ُّ
ط أشد منه
هللا عليه وسلم
ً
أخرج مسلم عن أم سلمة :لما مات أبو سلمة قلت :غريب وفي أرض
غُربةٍ ،ألبكينه بكا ًء ُيتحدث عنه ،فكنت قد تهيأتُ للبكاء عليه ،إذ أقبلت
امرأةٌ تريد أن ت ُسعدني ،فاستقبلها رسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
أتريدين أن ت ُدخلي الشيطانَ بيت ًا أخرجه هللا منه فكففت عن البُكاء ،فلم أبك
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنه قالت :لَما جَا َء َرسُو َل هللا
سل َم قَت ُل ابن حَارثَةَ َوجَعفَر بن أَبي َ
ب َوعَبد هللا بن
هللا َ
علَيه َو َ
طال ٍ
صَلى ُ
ف فيه ال ُحزنُ ،قَالَت:
هللا َ
علَيه َو َ
س َر ُ
سل َم ُيع َر ُ
َر َواحَةََ ،جلَ َ
سو ُل هللا صَلى ُ
سا َء جَعفَ ٍر،
َوأَنَا أَنظُ ُر من صَائر البَاب فَأَتَاهُ َر ُج ٌل فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إن ن َ
ب ،فَأَتَاهُ فَذَك ََر أَن ُهن لَم يُطعنَهُ،
ب فَيَنهَاهُن ،فَذَ َه َ
َوذَك ََر بُكَا َءهُن ،فَأ َ َم َرهُ أَن يَذ َه َ
ب ،ثُم أَتَاهُ فَقَالََ :وهللا ،لَقَد َ
غلَبنَنَا يَا
ب فَيَنهَاهُن ،فَذَ َه َ
فَأ َ َم َرهُ الثانيَةَ أَن يَذ َه َ
سل َم قَالَ« :اذ َهب
هللا َ
َرسُو َل هللا ،قَالَت فَ َز َ
علَيه َو َ
ع َمت أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
ث في أَف َواههن منَ الت ُّ َراب» قَالَت عَائشَةُ :فَقُلتُ  :أَر َ
فَاح ُ
هللا أَنفَكَ َ ،وهللا،
غ َم ُ
سل َمَ ،و َما ت َ َركتَ َرسُو َل هللا
هللا َ
علَيه َو َ
َما تَفعَ ُل َما أ َ َم َركَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم منَ العَنَاء
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
أخرج الحاكم والطبراني في الكبير عن أبي رافع مولى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :من غسل ميتا
فكتم عليه  ،غفر هللا له أربعين [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم
ووافقه الذهبي واأللباني ،وقال ابن حجر في الدراية :إسناده قوي ]
أخرج مالك وأبو داود والنسائي عن جابر بن عتيكٍ رضي هللا عنه  :أن
ب عليه،
النبي صلى هللا عليه وسلم جاء يعُو ُد عبد هللا بن ثابت فوجدهُ قد غُل َ
فصاح به فلم يُجبهُ فاسترجع صلى هللا عليه وسلم وقال غُلبنا عليك يا أبا
الربيع فصاح النساء وبكين ،فجعل ابن عتيك يسكتهن ،فقال صلى هللا عليه
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وسلم دع ُهن فإذا وجب فال تبكين باكيةٌ قالوا يا رسول هللا :ما وجب قال:
إذا ماتَ [ صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ]
عمر رضي هللا عنهما قال  :اشتكى سعد
أخرج البخاري ومسلم عن ابن
َ
بن عبادة فأتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوده ،مع عبد الرحمن بن
عوف ،وسعد ،وابن مسعودٍ ،فلما دخل عليه وجده في غشية ،فقال قد
قضى ،قالوا :ال ،فبكى صلى هللا عليه وسلم فلما رأى القو ُم بكاءه بكوا،
قال أال تسمعون إن هللا ال ُيعذب بدمع العين وال بحزن القلب ،ولكن يعذب
بهذا  ،وأشار إلى لسانه  ،أو يرح ُم
أخرج البزار والطبراني في الكبير عن معاذ رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج راك ًبا ،والنبي صلى هللا عليه وسلم
يمشي تحت راحلته ،فقال :يا معاذُ إنك عسى أن ال تلقاني بعد عامي هذا،
فتمر بقبري ومسجدي ،فبكى معاذٌ لفراقه صلى هللا عليه وسلم فقال :ال
تبك يا معاذ فإن البكاء من الشيطان
ي عليه،
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بردة قال :وجع أبو موسى فغُش َ
فصاحت امرأةٌ من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئ ًا ،فلما أفاق قال :أنا
بري ٌء مما برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فإنه برئ من
الصالقة ،والحالقة ،والشاقة
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ليس منا من شق الجيوب ،وضرب الخدود ،ودعا
بدعوى الجاهلية
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول
ت يموتُ فيقو ُم باكيهم فيقول :واجباله
هللا صلى هللا عليه وسلم  :ما من مي ٍ
واسيداه ونحو ذلك إال وكل هللا به ملكين يلهزانه ،ويقوالن :أهكذا كنت [
قال الترمذي :حديث حسن ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
علَى
ي َ
أخرج البخاري عَن النُّع َمان بن بَش ٍ
َّللا عَن ُه َما ،قَالَ :أُغم َ
ير َرض َ
ي ُ
عَبد َّللا بن َر َواحَةَ ،فَ َجعَلَت أُختُهُ عَم َرةُ تَبكي َوا َجبَالَهَ ،وا َكذَا َوا َكذَا ،تُعَد ُد
علَيه ،فَقَا َل حينَ أَفَاقََ :ما قُلت شَيئ ًا إال قي َل لي :آنتَ َكذَلكَ
َ
أخرج أبو داود عن امرأة من المبايعات رضي هللا عنها قالت :كان فيما
أ َ َخذَ علينا رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن
ال نعصيَهُ فيه ،أن ال نخمش وج ًها ،وال ندعو ويالً ،وال نشق جيبًا ،وال
شعرا [ حسنه النووي ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب ]
ننشر
ً
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ي
أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية رضي هللا عنها قالت :أ َ َخذَ علينا النب ُّ
خمس أ ُّم
صلى هللا عليه وسلم مع البيعة أن ال ننو َح فما َوفت منا امرأةٌ إال
ٌ
سُليم ،وأ ُّم العالء ،وابنةُ أبي سبرة امرأة معاذٍ ،وامرأتان أو ابنة أبي سبرة
وامرأة معاذٍ ،وامرأةٌ أخرى
علَينَا{ :أَن
سل َم ،فَقَ َرأ َ َ
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية للبخاري  :بَايَعنَا النبي صَلى ُ
الَ يُشركنَ باّلِل شَيئ ًا} َ ،ونَهَانَا عَن النيَاحَة ،فَقَبَضَت ام َرأَةٌ منا يَ َد َها ،فَقَالَت:
فُالَنَةُ أَس َعدَتنيَ ،وأَنَا أُري ُد أَن أَجز َيهَا ،فَلَم َيقُل شَيئ ًا ،فَذَ َه َبت ثُم َر َج َعت
أخرج النسائي عن أنس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ
على النساء حين بايعهن أن ال ينحن فقلن يا رسول هللا نساء أسعدننا في
الجاهلية فنسعدهن فقال ال إسعاد في اإلسالم [ صححه األلباني في صحيح
النسائي ]
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سب َوالنيَاحَةُ
َ
سل َم :اثنَتَان في الناس هُ َما بهم كُف ٌر :الطع ُن في الن َ
علَيه َو َ
علَى ال َميت
َ
َ
َ
علَى
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  :أن حَفصَة بَ َكت َ
سل َم،
هللا َ
علَيه َو َ
عُ َم َر ،فَقَالََ :مهال يَا بُنَيةُ أَلَم تَعلَمي أَن َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيه
ب ب ُبكَاء أَهله َ
قَالَ :إن ال َميتَ ُي َعذ ُ
علَيه
هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن عُ َم َر رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
علَيه
ب في قَبره ب َما ني َح َ
َو َ
سل َم ،قَالَ :ال َميتُ يُعَذ ُ
َ
سمعتُ
يرةُ ب ُن شُعبَة رضي هللا عنه قالَ :
أخرج البخاري ومسلم عن ال ُمغ َ
ب ب َما ني َح
سل َم يَقُولَُ :من ني َح َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه ،فَإنهُ يُعَذ ُ
َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيه َيو َم الق َيا َمة
َ

باب :األسماء والكنى
سل َم :إن
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن ابن عُ َم َر ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
أَحَب أَس َمائكُم إلَى هللا عَب ُد هللا َوعَب ُد الرح َمن
ي رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج أبو داود والنسائي عن وهب الجشم ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم :أحب األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن،
وأصدقها حارث وهمام ،وأقبحها حرب ومرة [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن أخنع اسم عند هللا رج ٌل تسمى ملك األمالك ال ملك
إال هللا ،قال سفيان :مثل شاهنشاه
علَيه
هللا َ
أخرج أبو داود عن بريدة رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سي َدكُم ،فَقَد أَس َخطت ُم َربكُم عَز
سيدٌ؛ فَإنهُ إن يَكُ َ
سل َم :ال تَقُولُوا لل ُمنَافقَ :
َو َ
َوجَل [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في األدب المفرد والمشكاة]
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :أراد النب ُّ
أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك ،ثم
رأيته سكت بعد عنها ،ولم يقل شيئاً ،ثم قبض صلى هللا عليه وسلم ولم
ينه عنها
أخرج مسلم عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :أحب الكالم إلى هللا أربع ،سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا
أكبر ،ال يضرك بأيهن بدأت ،ال تسمين غالمك يساراً ،وال رباحاً ،وال نجيحا ً
وال أفلح ،فإنك تقول :أثم هو ،فيقول :ال ،إنما هن أرب ٌع فال تزيدن علي
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا
عليه وسلم يوما ً يمشى في البقيع ،فسمع قائالً يقول :يا أبا القاسم فرد
رأسه إليه ،فقال الرجل :يا رسول هللا إني لم أعنك ،وإنما دعوت فالناً،
فقال صلى هللا عليه وسلم  :تسموا باسمي ،وال تكنوا بكنيتي
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :ولد لرج ٍل منا غال ٌم
فسماه القاسم ،فقلنا :ال نكنيك أبا القاسم ،وال ننعمك عينا ،فأتى النبي صلى
هللا عليه وسلم ،فذكر ذلك له ،فقال له :سم ابنك عبد الرحمن
وفي رواية للبخاري ومسلم :قالت األنصار :ال نكنيك أبا القاسم ،وال ننعمك
عيناً ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :أحسنت األنصار ،تسموا باسمي وال
تكنوا بكنيتي
وفي رواية للترمذي :أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى أن يجمع أح ٌد بين
اسمه وكنيته فيسمى محمدا ً أبا القاسم [ قال الترمذي :حسن صحيح]
أخرج أبو داود عن علي رضي هللا عنه قال :قلت :يا رسول هللا ،أرأيت إن
ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك ،وأكنيه بكنيتك ،قال :نعم [ صححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه  :أنه قيل له :هذا
ب  ،فضحك سهل
فال ٌن ألمير المدينة يذكر عليا ً عند المنبر يقول :أبو ترا ٍ
وقال :وهللا ما سماه به إال النبي صلى هللا عليه وسلم وما كان له اسم أحب
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إليه منه ،جاء النبي صلى هللا عليه وسلم ببيت فاطمة ولم يجد علياً ،فقال:
أين ابن عمك ،فقالت :كان بيني وبينه شي ٌء فغاضبني ،فخرج ولم يقل
عندي ،فقال صلى هللا عليه وسلم إلنسان :انظر أين هو ،فقال :هو في
المسجد راق ٌد فجاءه صلى هللا عليه وسلم وهو مضطج ٌع قد سقط رداؤه عن
شقه فأصابه تراب ،فجعل صلى هللا عليه وسلم يقول :قم أبا تراب ،قم أبا
ب
ترا ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد هللا بن
الزبير بمكة قالت :فخرجت وأنا مت ٌم ،فقدمت المدينة ،فنزلت بقباء فولدته
بقباء ،ثم أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه في حجره ،ثم دعا
بتمر ٍة فمضغها ،ثم تفل في فيه ،فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،ثم حنكه بالتمرة ،ثم دعا له ،وبرك عليه ،فكان أول
مولود ولد في اإلسالم
وفي رواية للبخاري ومسلم :ففرحوا به فرحا ً شديداً؛ ألنهم قيل لهم :إن
اليهود قد سحرتكم ،فال يولد لكم
وفي رواية للبخاري ومسلم نحوه عن عائشة رضي هللا عنها وفيه :وسماه
عبدهللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :ولد لي غال ٌم
فأتيت به النبي صلى هللا عليه وسلم فسماه إبراهيم ،وحنكه بتمر ٍة ودعا له
بالبركة ،وفدعه إلي ،وكان أكبر ولد أبي موسى
َّللا عَنهَا ،أَنهَا قَالَت :يَا َرسُو َل َّللا ،كُ ُّل
أخرج أبو داود عَن عَائ َ
شةَ َرض َ
ي ُ
ص ََواحبي لَ ُهن كُنًى ،قَالَ« :فَاكتَني بابنك عَبد َّللا» يَعني ابن اختها عَبد َّللا
بن ُّ
الز َبير ،قَالَ :فَكَانَت تُكَنى بأُم عَبد َّللا [ صححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يغير االسم القبيح [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن زينب بنت أبي
سلمة كان اسمها برة ،فقيل :تزكي نفسها ،فسماها النبي صلى هللا عليه
وسلم زينب
ي صلى
أخرج مسلم عن زينب بنت أبي سلمة :كان اسمي برة فسماني النب ُّ
جحش واسمها برة فسماها
هللا عليه وسلم زينب ،ودخلت عليه زينب بنت
ٍ
زينب

652
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كان اسم جويرية بنت
الحارث ،برة ،فحول النبي صلى هللا عليه وسلم اسمها جويرية ،وكان يكره
أن يقال :خرج من عند برة
أخرج أبو داود والنسائي عن شريح بن هانئ ،عن أبيه :قال لما وفد إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكم،
فدعاه صلى هللا عليه وسلم فقال :إن هللا هو الحَكم ،وإليه ال ُحكم ،فلم تكنى
أبا الحكم ،فقال :إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ،فرضى
كال الفريقين بحكمي ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :ما أحسن هذا ،فما لك
من الولد ،قال :لي شري ٌح ومسلم وعبد هللا ،قال :فمن أكبرهم ،قلت :شريح
قال :فأنت أبو شريح [ صححه األلباني في المشكاة]
أخرج أبو داود عن أسامة بن أخدري :أن رجالً كان اسمه أصرم ،كان في
نفر أتوا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال له :ما اسمك ،قال :أصرم قال :بل
ٍ
أنت زرعة [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب :أن أباه جاء إلى النبي صلى هللا عليه
وسلم فقال :ما اسمك ،قال :حزن ،قال :أنت سهلٌ ،قال :ال أغير اسما ً
سمانيه أبي
وفي رواية :أن جده حزنا ً قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم بنحوه وفيه:
قال ابن المسيب :مازالت فينا الحزونة بعد
وفي رواية :قال :ال ،السهل يوطأ ويمتهن ،قال سعيد :فظننت أنه سيصيبنا
بعده حزونة
قال أبو داود :غير النبي صلى هللا عليه وسلم اسم العاص ،وعزيز ،وعتلة،
ب ،فمساه هشاماً ،سمى حربا ً
ب ،وشها ٍ
ب ،وحبا ٍ
وشيطان ،والحكم ،وغرا ٍ
سلماً ،وسمى المضطجع المنبعث ،وأرضا ً تسمى عفرة ،سماها خضرة،
وشعب الضاللة سماه شعب الهدى ،وبنى الزينة سماهم بني الرشدة،
وسمى بني معاوية بني رش ٍد قال أبو داود :تركت أسانيدها لالختصار
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم
غير اسم عاصية وسماها جميلة
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
جالس،
أتى بالمنذر ابن أبي أسي ٍد حين ولد ،فوضعه على فخذه ،وأبو أسي ٍد
ٌ
فلها النبي صلى هللا عليه وسلم بشيء كان بين يديه فأمر أبو أسي ٍد بابن ٍه
فاحتمل من على فخذ النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقلبوه ،فاستفاق صلى
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هللا عليه وسلم  ،فقال :أين الصبي ،فقال أبو أسيدٍ :قلبناه يا رسول هللا قال:
ما اسمه ،قال :فال ٌن قال :ال ،ولكن اسمه المنذر ،فسماه يومئذ المنذر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تسموا العنب الكرم ،فإن الكرم المسلم
وفي رواية للبخاري ومسلم :إنما الكرم قلب المؤمن
حجر  :ال تقولوا الكرم ،ولكن قولوا :العنب
وفي رواية لمسلم عن وائل بن
ٍ
والحبلة

باب :الشعر
أخرج البخاري عن أُبى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن من الشعر حكمةً
ي إلى النبي
أخرج الترمذي عن ابن
ٍ
عباس رضي هللا عنهما قال :جاء أعراب ُّ
سحرا ،وإن من
صلى هللا عليه وسلم فجعل يتكلم بكالم فقال :إن من البيان
ً
الشعر حك ًما [ قال الترمذي :حسن صحيح وقال األلباني في صحيح
الترمذي:حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ً حتى يريه ،خير له من
أن يمتلئ شعرا ً
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال  :بينا نحن نسير مع النبي
صلى هللا عليه وسلم بالعرج ،إذ عرض شاع ٌر ينشد ،فقال صلى هللا عليه
وسلم  :خذوا الشيطان ،أو أمسكوا الشيطان ،ألن يمتلئ جوف أحدكم قي ًحا
شعرا
خي ٌر له من أن يمتلئ
ً
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يضع لحسان منبرا ً في المسجد يقوم عليه قائما ً يفاخر عن النبي
صلى هللا عليه وسلم أو ينافح فيقول صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا يؤيد
حسان بروح ال قدس ما نافح أو فاخر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن عمرو بن شريد ،عن أبيه رضي هللا عنه قال :ردفت النبي
صلى هللا عليه وسلم يوما ً فقال :هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت،
قلت :نعم ،قال :هيه فأنشدته بيتاً ،قال :هيه فأنشدته ،فقال :هيه فأنشدته
ت
فقال :هيه فأنشدته مائة بي ٍ
وفي رواية :لقد كاد يسلم في شعره
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أخرج أحمد والترمذي عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال :جالست
النبي صلى هللا عليه وسلم أكثر من مائة مر ٍة ،فكان أصحابه يتناشدون
الشعر ،ويتذاكرون شيئا ً من أمر الجاهلية ،وهو ساكت ،فربما تبسم معهم[
قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن عمر مر بحسان
وهو ينشد الشعر في المسجد ،فلحظ إليه شزرا ً فقال :لقد كنت أنشد فيه
وفيه من هو خي ٌر منك ،ثم التفت إلى أبي هريرة فقال :أنشدك هللا أسمعت
النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :أجب عني ،اللهم أيده بروح القدس،
فقال :اللهم نعم
أخرج الترمذي والنسائي عن أنس رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء ،وعبد هللا بن رواحة يمشي بين
يديه ،ويقول :خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ،ضربا ً
يزيل الهام عن مقيله ،ويذهل الخليل عن خليله ،فقال له عمر :يا ابن
رواحة بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وفي حرم هللا ،تقول
الشعر ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :خل عنه يا عمر ،فلهي
أسرع فيهم من نضح النبل [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني
في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كان النبي صلى هللا
عليه وسلم في بعض أسفاره وغالم أسود يقال له أنجشة يحدو ،فقال له
صلى هللا عليه وسلم  :ويحك يا أنجشة ،رويدك سوقك بالقوارير
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال أبو قالبة :تكلم صلى هللا عليه وسلم بكلمة
لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه
أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي هللا عنه قال :إن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال يوم قريظة لحسان :اهج المشركين فإن جبريل معك
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :استأذن حسان
النبي صلى هللا عليه وسلم في هجاء المشركين ،فقال :كيف بنسبي ،قال:
ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين
وفي رواية لمسلم  :قال حسان :يا رسول هللا ائذن لي في أبي سفيان قال:
كيف بقرابتي منهم ،قال :والذي أكرمك ألسلنك كما تسل الشعرة من
هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك
الخمير ،فقال حسان:وإن سنام المجد من آل
ٍ
العبد قصيدته هذه
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أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال :اهجوا قريشاً ،فإنه أشد عليهم من رشق النبل ،فأرسل إلى ابن رواحة
فقال :اهجهم فهجاهم فلم يرض ،فأرسل إلى كعب بن مالك ،ثم أرسل إلى
حسان ،فلما دخل عليه قال حسان :قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا األسد
الضارب بذنبه ،ثم أدلع لسانه ،فجعل يحركه فقال :والذي بعثك بالحق
ألفرينهم بلساني فرى األديم ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :ال تعجل فإن أبا
قريش بأنسابها ،وإن لي فيهم نسبا ً حتى يخلص لك نسبي ،فأتاه
بكر أعلم
ٍ
حسان ،ثم رجع ،فقال :والذي بعثك بالحق ألسلنك منهم كما تسل الشعرة
من العجين ،قالت عائشة :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان :هجوتَ محمدا ً فأجبت عنه وعند
هللا في ذاك الجزاء هجوت محمدا ً برا ً تقيًّا رسول هللا شيمته الوفاء وإن
أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثكلت بنيتي إن لم تروها
تثير النقع من كنفي كداء يبارين األعنة مصعدات على أكتافها األسل
الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضتمو عنا
اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإال فاصبروا لضراب يوم يعز هللا
فيه من يشاء وقال هللا قد أرسلت عبدًا يقول الحق ليس به خفاء وقال
هللا قد يسرت جندًا هم األنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد
سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول هللا منكم ويمدحه وينصره
سواء وجبريل رسول هللا فينا وروح القدس ليس له كفاء
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدٍ:أال كل شيء ما
خال هللا باطل
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنها :أنها قيل لها :هل كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ،قالت :كان يتمثل بشعر ابن
رواحة ويتمثل ويقول :ويأتيك باألخبار من لم تزود [صححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن جندب رضي هللا عنه قال :بينما نحن عند النبي
صلى هللا عليه وسلم إذ أصابه حجر فعثر ،فدميت إصبعه ،فقال:هل أنت إال
إصبع دميت وفي سبيل هللا ما لقيت
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باب :الرؤى وآدابها
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ،وأصدقكم
رؤيا أصدقكم حديثا ,،ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا ً من
النبوة ،والرؤيا ثالث ،فالرؤيا الصالحة بشرى من هللا ،ورؤيا تحزين من
الشيطان ،ورؤيا مما يحدث المرأ نفسه ،فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم
فليصل وال يحدث بها الناس
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثاً ،ليستعذ
باهلل من الشيطان الرجيم ثالثاً ،وليتحول عن جنبه الذي كان عليه
سلَ َمةَ رضي هللا عنه قَالَ :إن كُنتُ أل َ َرى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي َ
الرؤيَا
الرؤيَا ت ُمرضُني ،قَالَ :فَلَقيتُ أَبَا قَتَا َدةَ ،فَقَالََ :وأَنَا كُنتُ أل َ َرى ُّ
ُّ
ُ
َ
الرؤيَا
هللا َ
عليه َو َ
فَت ُمرضُني ،حَتى َ
سل َم يَقولُُّ :
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
بَ ،وإن
ب ،فَال ُيحَدث بهَا إال َمن ُيح ُّ
الصالحَةُ منَ هللا ،فَإذَا َرأَى أ َ َح ُدكُم َما ُيح ُّ
ساره ثَالثًا َوليَتَعَوذ باهلل من شَر الشي َ
طان َوشَر َها،
َرأَى َما يَك َرهُ فَليَتفُل عَن يَ َ
َوال يُحَدث بهَا أ َ َحدًا فَإنهَا لَن تَضُرهُ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال أبو سلمة :إن كنت ألرى الرؤيا هي أثقل
على من الجبل ،فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي رزين العقيلي
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رؤيا المؤمن جزء
من أربعين جزءا ً من النبوة وهى على رجل طائر ما لم يتحدث بها ،فإذا
تحدث بها سقطت  ،وأحسبه قال :وال تحدث بها إال لبيبا ً أو حبيبا ً وفي
رواية ألبي داود والترمذي :جزء من ستة وأربعين جزءا ً من النبوة [ قال
الترمذي :حسن صحيح ,وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا ً من النبوة
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لم يبق بعدي من النبوة إال المبشرات قالوا :وما المبشرات،
قال :الرؤيا الصالحة
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن
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يفعل ،ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه اآلنك
يوم القيامة ،ومن صور صورة عُذب وكُلف أن ينفخ فيها الروح وليس
بنافخ
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا
أخرج البخاري عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه
 ،أو يُري عينه ما لم تر  ،أو يقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما
لم يقل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ،أو كأنما
رآني في اليقظة ،ال يتمثل الشيطان بي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من رآني فقد رأى الحق ،فإن الشيطان اليتراءى بي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :نحن اآلخرون السابقون ،وبينما أنا نائم إذ أوتيت
خزائن األرض ،فوقع في يدي سواران من ذهب ،فكبرا على وأهماني،
فأوحى إلي أن انفخهما ،فنفختهما فطارا ،فأولتهما الكذابين الذين أنا
بينهما ،صاحب صنعاء ،وصاحب اليمامة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها
نخل ،فذهب َو َهلى أنها اليمامة ،أو هجر ،فإذا هي المدينة يثرب ،ورأيت
في رؤياي هذه أني هززت سيفا ً فانقطع صدره ،فإذا هو ما أصيب به
المؤمنون يوم أحد ،ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان ،فإذا هو ما جاء
هللا به من الفتح ،واجتماع المؤمنين ،ورأيت فيها أيضا ً بقرا ً  ،وهللا خير،
فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ،وإذا الخير ما جاء هللا به من الخير
بعد ،وثواب الصدق الذي آتانا هللا بعد يوم بدر
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :رأيت الليلة فيما يرى النائم ،كأنا في دار عقبة بن رافع ،وأتيت
برطب من رطب ابن طاب ،فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا ،والعاقبة في
اآلخرة ،وأن ديننا قد طاب
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أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت
بمهيعة ،وهي الجحفة ،فأولت أن وباء المدينة نقل إليها
اس رضي هللا عنهما أَن َر ُجال أَتَى َرسُو َل
أخرج البخاري ومسلم عن ابنَ عَب ٍ
سو َل هللا إني أ َ َرى الليلَةَ في ال َمنَام ظُلةً
هللا َ
سل َم فَقَالَ :يَا َر ُ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
اس يَتَكَففُونَ منهَا بأَيديهم ،فَال ُمستَكث ُر
ف السمنَ َوالعَ َ
تَنط ُ
سلَ ،فَأ َ َرى الن َ
س َب ًبا َواصال ،منَ الس َماء إلَى األَرض ،فَأ َ َراكَ أ َ َخذتَ به
َوال ُمستَقلَُّ ،وأ َ َرى َ
فَعَلَوتَ  ،ثُم أ َ َخذَ به َر ُج ٌل من بَعدكَ فَعَال ،ثُم أ َ َخذَ به َر ُج ٌل آ َخ ُر فَعَال ،ثُم أ َ َخذَ
به َر ُج ٌل آ َخ ُر فَانقَ َ
ط َع به ،ثُم ُوص َل لَهُ فَعَال .قَا َل أَبُو بَك ٍر :يَا َرسُو َل هللا بأَبي
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
أَنتَ َ ،وهللا لَت َ َدعَني فَألَعبُ َرنهَا ،قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
«اعبُر َها» قَا َل أَبُو بَك ٍر :أَما ال ُّ
ف منَ
ظلةُ فَظُلةُ اإلسالمَ ،وأَما الذي يَنط ُ
اس من ذَلكَ
السمن َوال َع َ
َالوت ُهُ َولينُهَُ ،وأَما َما َيتَكَف ُ
سل فَالقُرآ ُن ح َ
ف الن ُ
ب ال َواص ُل منَ الس َماء إلَى
فَال ُمستَكث ُر منَ القُرآن َوال ُمستَقلَُّ ،وأَما السبَ ُ
هللا به ،ثُم يَأ ُخذُ به َر ُج ٌل من
ق الذي أَنتَ َ
األَرض فَال َح ُّ
علَيه ،تَأ ُخذُ به فَيُعليكَ ُ
بَعدكَ فَيَعلُو به ،ثُم يَأ ُخذُ به َر ُج ٌل آ َخ ُر فَيَعلُو به ،ثُم يَأ ُخذُ به َر ُج ٌل آ َخ ُر فَيَنقَط ُع
ص ُل لَهُ فَيَعلُو به ،فَأَخبرني يَا َرسُو َل هللا بأَبي أَنتَ  ،أَصَبتُ أَم
به ثُم يُو َ
سل َم« :أَصَبتَ َبعضًا َوأَخ َ
أَخ َ
طأتَ
هللا َ
علَيه َو َ
طأتُ  ،قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
بَعضًا» قَالَ :فَ َوهللا يَا َرسُو َل هللا لَتُحَدثَني َما الذي أَخ َ
طأتُ  ،قَا َل «ال ت ُقسم»
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال أن أعرابيا قال للنبي صلى هللا
عل يه وسلم ،إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه ،فزجره ،وقال :ال تخبر
بتلعب الشيطان بك في المنام

باب :فضل الضعفة من المسلمين
سول هللا صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن َر ُ
سل َم قَالَ :إنهُ لَيَأتي الر ُج ُل العَظي ُم السمي ُن يَو َم القيَا َمة ،ال يَز ُن
هللا َ
علَيه َو َ
ُ
ضةٍ ،اق َر ُءوا فَال نُقي ُم لَ ُهم يَو َم القيَا َمة َوزنا ً
عن َد هللا َجنَا َح بَعُو َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن َ
سع ٍد رضي هللا عنه قَالَ :كُنا َم َع النبي صَلى ُ
سل َم :اط ُرد َهؤُالء
هللا َ
علَيه َو َ
َو َ
سل َم ستةَ نَفَ ٍر ،فَقَا َل ال ُمشركُونَ للنبي صَلى ُ
علَينَا قَا َل َوكُنتُ أَنَا َواب ُن َمس ُعو ٍدَ ،و َر ُج ٌل من هُذَي ٍلَ ،وباللٌ،
ال َيجتَرئ ُونَ َ
سل َم َما
هللا َ
علَيه َو َ
َو َر ُجالن لَستُ أ ُ َ
سميه َما ،فَ َوقَ َع في نَفس َرسُول هللا صَلى ُ
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هللا أَن يَقَ َع فَحَد َ
هللا عَز َوجَلَ :وال تَط ُرد الذينَ يَدعُونَ
ث نَف َ
سهُ فَأ َن َز َل ُ
شَا َء ُ
َرب ُهم بالغَدَاة َوال َعشي ُيريدُونَ َوج َههُ
علَى
أخرج مسلم عَن عَائذ بن عَم ٍرو رضي هللا عنه أَن أَبَا سُفيَانَ  ،أَتَى َ
وف هللا من
سل َمانَ َ ،و ُ
َ
بَ ،وبال ٍل في نَفَ ٍر ،فَقَالُواَ :وهللا َما أ َ َخذَت سُيُ ُ
صهَي ٍ
عدُو هللا َمأ َخذَ َها ،قَا َل :فَقَا َل أَبُو بَك ٍر :أَتَقُولُونَ َهذَا لشَيخ قُ َري ٍش
عُنُق َ
سل َم فَأَخبَ َرهُ ،فَقَالَ :يَا أَبَا بَك ٍر لَعَلكَ
هللا َ
علَيه َو َ
َو َ
سيدهم ،فَأَتَى النبي صَلى ُ
أَغضَبت َ ُهم ،لَئن كُنتَ أَغضَبت َ ُهم ،لَقَد أَغضَبتَ َربكَ فَأَتَاهُم أ َ ُبو َبك ٍر فَقَالََ :يا
هللا لَكَ يَا أَخي
إخ َوتَاه أَغضَبتُكُم ،قَالُوا :ال  ،يَغف ُر ُ

باب :أحكام المرور بأماكن المعذبين
أخرج البخاري ومسلم عن عَب َد هللا بنَ عُ َم َر رضي هللا عنهما قَالََ :م َررنَا
علَى الحجر ،فَقَا َل لَنَا َرسُو ُل هللا صَلى
سل َم َ
هللا َ
علَيه َو َ
َم َع َرسُول هللا صَلى ُ
ساكنَ الذينَ َ
س ُهم ،إال أَن تَكُونُوا بَاكينَ
هللا َ
ظلَ ُموا أَنفُ َ
سل َم :ال تَد ُخلُوا َم َ
علَيه َو َ
ُ
ع حَتى َخلفَهَا
َحذَ ًرا ،أَن ُيصي َبكُم مث ُل َما أَصَا َب ُهم ثُم َزج ََر فَأَس َر َ
ساكنَ الذينَ َ
س ُهم ،أَن يُصيبَكُم
ظلَ ُموا أَنفُ َ
وفي رواية للبخاري  :الَ تَد ُخلُوا َم َ
ع السي َر حَتى أَج َ
َاز
سهُ َوأَس َر َ
َما أَصَابَ ُهم ،إال أَن تَكُونُوا بَاكينَ  ،ثُم قَن َع َرأ َ
ي
َ
الواد َ

باب :ال تدخل المالئكة بيتا فيه مزامير أو كلب أو
صورة
علَيه
أخرج ابن حبان عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
َوسلم أَمر باألجراس أَن تقطع من أَعنَاق اإلبل يَوم بدر [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنه قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال تدخل ال َمالئكَة بَيتا فيه جرس [ قال األلباني في الترغيب:
حسن لغيره ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال تصحب المالئكة رفقة فيها كلب أو جرس
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :الجرس مزامير الشيطان
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هللا
أخرج مسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :وا َ
ع َد َرسُو َل هللا صَلى ُ
ع ٍة َيأتيه فيهَا ،فَجَا َءت تلكَ الساعَةُ
سا َ
سل َم جبري ُل َ
َ
علَيه السال ُم في َ
علَيه َو َ
هللا َوع َدهُ َوال
َولَم يَأتهَ ،وفي يَده َ
ع ً
صا ،فَأَلقَا َها من يَدهَ ،وقَالََ :ما يُخل ُ
ف ُ
سريره ،فَقَالَ :يَا عَائشَةَُ ،متَى َد َخ َل
ب تَحتَ َ
ُرسُلُهُ  ،ثُم التَفَتَ  ،فَإذَا جر ُو كَل ٍ
ب َهاهُنَا ،فَقَالَتَ :وهللاَ ،ما د ََريتُ  ،فَأ َ َم َر به فَأُخرجَ ،فَجَا َء جبريلُ،
َهذَا الكَل ُ
سل َمَ :واعَدتَني فَ َجلَستُ لَكَ فَلَم تَأت  ،فَقَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ورةٌ
ب َوال ُ
ب الذي كَانَ في َبيتكَ  ،إنا ال نَد ُخ ُل َبيت ًا فيه كَل ٌ
َمنَ َعني الكَل ُ
ص َ
َّللا عَن ُه َما قال :قال
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد َّللا بن عُ َم َرَ ،رض َ
ي ُ
سل َم  :إن الذينَ يَصنَعُونَ َهذه الص َُّو َر يُعَذبُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُو َل َّللا صَلى ُ
يَو َم القيَا َمة ،يُقَا ُل لَ ُهم :أَحيُوا َما َخلَقت ُم

باب :النفاق والمزاح والمراء
عمران بن ُحصَين َرضي هللا عَنهُ
أخرج الطبراني في الكبير والبزار عَن
َ
علَيكُم بعدي
علَيه َوسلم إن أخوف َما أ َ َخاف َ
سول هللا صلى هللا َ
قَا َل قَا َل َر ُ
سان [صححه األلباني في الترغيب  ،وأخرجه أَحمد عن
كل ُمنَافق عليم الل َ
عمر بن الخطاب ]
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أربع من كن فيه كان منافقا ً
خالصاً ،ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها ،إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر
وفي رواية للبخاري ومسلم :وإذا وعد أخلف
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :آية المنافق ثالث :إذَا حَد َ
ف
ب َوإذَا َو َ
ع َد أَخلَ َ
ث َكذَ َ
َوإذَا اؤت ُمنَ َخانَ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
منافق ،حس ُن سمت ،وال فقه في الدين
عليه وسلم :خصلتان ال تجتمعان في
ٍ
[ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :مثل المنافق كالشاة العائر بين الغنمين ،تعير إلى هذه مرةً،
وإلى هذه مرةً

661

علَى
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قيل له :إنا نَد ُخ ُل َ
ف َما نَتَكَل ُم إذَا َخ َرجنَا من عندهم ،قَالَ :كُنا نَ ُع ُّد
سالطيننا ،فَنَقُو ُل لَ ُهم خالَ َ
هذا نفَاقًا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفي رواية  :إنا لندخل إلى سالطيننا وأمرائنا ،فنقول لهم ،بخالف ما نتكلم
إذا خرجنا من عندهم ،فقال :كنا نعد هذا نفاقا ً على عهد النبي صلى هللا
عليه وسلم  ،فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد اإليمان
وفي رواية  :قال :إن المنافقين اليوم ش ٌر منهم على عهد النبي صلى هللا
عليه وسلم  ،قيل :وكيف ذلك ،قال :كانوا يومئذ يسرون ،واليوم يجهرون
أخرج مسلم عن حذيفة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
أعلمه اثني عشر منافقاً ،منهم ثمانية ال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في
سم الخياط ،وأربعة لم أحفظ ما قال فيهم
نار يظهر في أكتافهم
وفي رواية لمسلم  :ثمانية تكفيكهم الدبيلة ،سراج من ٍ
حتى ينجم من صدورهم
أخرج مسلم عن أَبي ال ُّ
طفَيل ،قَالَ :كَانَ بَينَ َر ُج ٍل من أَهل العَقَبَة َوبَينَ
َاب العَقَبَة،
ُحذَيفَةَ بَع ُ
ض َما يَكُو ُن بَينَ الناس ،فَقَالَ :أَنشُدُكَ باهلل َكم كَانَ أَصح ُ
عش ََر ،فَإن
سأَلَكَ  ،قَالَ :كُنا نُخبَ ُر أَن ُهم أَربَعَةَ َ
قَا َل فَقَا َل لَهُ القَو ُم :أَخبرهُ إذ َ
عش ََر من ُهم
عش ََرَ ،وأَش َه ُد باهلل أَن اثنَي َ
سةَ َ
كُنتَ من ُهم فَقَد كَانَ القَو ُم َخم َ
عذَ َر ثَالثَةً ،قَالُوا:
ب ّلِل َول َرسُوله في ال َحيَاة الدُّنيَا َويَو َم يَقُو ُم األَشهَادَُ ،و َ
حَر ٌ
سل َم َوال عَلمنَا ب َما أ َ َرا َد القَو ُم،
هللا َ
علَيه َو َ
َما َ
ي َرسُول هللا صَلى ُ
سمعنَا ُمنَاد َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوقَد كَانَ في حَر ٍة ف َمشَى فقَالَ :إن ال َما َء قَليلٌ ،فال يَسبقني إلَيه أ َح ٌد ف َو َج َد
سبَقُوهُ ،فَلَعَنَ ُهم يَو َمئ ٍذ [ تنبيه  :قال ابن الجوزي في كشف المشكل
قَو ًما قَد َ
من حديث الصحيحين َ :هذَا الحَديث يشكل على المبتدئين؛ ألَن أهل العق َبة
س َهذَا من ذَاك،
إذا أطلقُوا فَإن َما يشار بهم إلَى األَنصَار ال ُمبَايعين لَهَُ ،ولَي َ
َوإن َما َهذه عقبَة في َ
طريق تَبُوك ،وقف فيهَا قوم من ال ُمنَافقين ليفتكوا
به"اهـ ]
أخرج البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة قال :أدركت ثالثين من الصحابة،
قد شهدوا بدراً ،كلهم يخاف النفاق على نفسه ،وال يأمن المكر على دينه،
ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قالوا :يا رسول هللا إنك
لتداعبنا ،قال :إنى ال أقول إال حقا ً [ قال الترمذي :حسن صحيح وقال
األلباني في صحيح الترمذي  :حسن صحيح ]
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أخرج أبو داود والترمذي عن أنس رضي هللا عنه  :أن امرأةً أتت النبي
صلى هللا عليه وسلم فقالت :احملنا على بعير فقال :أحملكم على ولد الناقة،
قالت :وما نصنع بولد الناقة ،فقال :هل تلد اإلبل إال النوق [ قال الترمذي:
حسن صحيح غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج أبو داود والترمذي عن أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال له :يا ذا األذنين ،يعني :يمازحه [ قال الترمذي :صحيح غريب
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج ابن ماجه عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :خرج أبو بكر في تجارة
إلى بصري قبل موت النبي صلى هللا عليه وسلم بعام ،ومعه نعيمان
وسويبط بن حرملة ،وكانا شهدا بدراً ،وكان نعيمان على الزاد ،وكان
سويبط رجالً مزاحاً ،فقال لنعيمان :أطعمني ،قال :حتى يجيء أبو بكر،
قال :أما ألغيظنك ،فمروا بقوم ،فقال لهم سويبط :تشترون مني عبدا ً لي ،
فقالوا :نعم قال :إنه عبد له كالم وهو قائل لكم إني ُحر ،فإن كنتم إذا قال
لكم هذه المقالة تركتموه ،فال تفسدوا على عبدي ،فقالوا :ال بل نشتريه
منك ،فاشتروه بعشرة قالئص ،ثم أتوه ،فوضعوا في عنقه عمامةً أو حبالً،
فقال نعيمان :إن هذا يستهزئ بكم ،وإني حر لست بعبد ،فقالوا :قد أخبرنا
خبرك ،فانطلقوا به ،فجاء أبو بكر ،فأخبروه ،فاتبع القوم ،ورد عليهم
القالئص وأخذ نعيمان ،فلما قدموا على النبي صلى هللا عليه وسلم أخبروه
فضحك صلى هللا عليه وسلم وأصحابه منه حوالً [ضعفه االلباني في ضعيف
ابن ماجة ]
أخرج أبو داود عن أسيد بن حضير رضي هللا عنه  :أن رجالً من األنصار
كان فيه مزاح ،فبينما هو يحدث القوم يضحكهم ،إذ طعنه النبي صلى هللا
عليه وسلم في خاصرته بعود كان في يده ،فقال :اصبرني يا رسول هللا،
فقال :اصطبر ،قال :إن عليك قميصا ً وليس على قميص ،فرفع صلى هللا
عليه وسلم قميصه ،فاحتضنه ،وجعل يقبل كشحه فقال :إنما أردت هذا يا
رسول هللا [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن السائب بن يزيد ،عن أبيه ،عن
جده رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يأخذن
أحدكم متاع أخيه العبا ً والجادا ً [ قال الترمذي :حديث حسن  ،صححه
األلباني في الترغيب وفي اإلرواء]
أخرج أبو داود عن ابن أبي ليلى قال :حدثنا أصحاب محمد صلى هللا عليه
وسلم أنهم كانوا يسيرون معه ،فقام رجل منهم ،فانطلق بعضهم إلى حبل
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معه ،فأخذه ،ففزع ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :ال يحل لمسلم أن يروع
مسلما ً [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من ترك المراء وهو مبطل ،بنى له
بيت في ربض الجنة ،ومن تركه وهو محق ،بنى له في وسطها ،ومن
حسن خلقه بنى له في أعالها [ صححه النووي  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا الجدل،
ثم تال { َما ض ََربُو ُه لَكَ إال َج َدالً بَل هُم قَو ٌم َخص ُمونَ } [ قال الترمذي :هذا
حديث حسن صحيح،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :المراء في القرآن كفر [ صححه األلباني في صحيح أبي داود
]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنه قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن أبغض الرجال إلى هللا األلد الخصم

باب :الغضب والغيبة والنميمة
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :ال يدخل الجنة نمام
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه  ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال :أال أنبئكم ما العضه  ،هي النميمة  ،القالة بين الناس
أخرج أحمد أبو داود والترمذي عَن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل
سل َم :ال ُي َبلغُني أ َ َح ٌد من أَصحَابي عَن أ َ َح ٍد شَيئ ًا
َّللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
سلي ُم الصدر [ قال الترمذي :حديث غريب ،
ب أَن أخرج إلَيكُم َوأَنَا َ
فَإني أُح ُّ
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي وغيره ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ليس الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذي يملك نفسه
عند الغضب
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أخرج أبو داود عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذا غضب أحدكم وهو قائ ٌم فليجلس ،فإن ذهب عنه الغضب
وإال فليضطجع [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن رجالً قال للنبي صلى
هللا عليه وسلم :أوصني ،قال :ال تغضب ،فردد مراراً ،قال :ال تغضب
لرسُول هللا
أخرج الطبراني عَن أبي الدردَاء َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل رجل َ
سول هللا صلى هللا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم ال تغضب َولَك الجنة [ صححه المنذري  ،وقال األلباني في
َ
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس الجهني رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من كظم غيظا ً وهو يستطيع أن ينفذه،
دعاه هللا يوم القيامة على رؤوس الخالئق ،حتى يخيره من أي الحور شاء
[ حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :صلى بنا النبي صلى هللا
عليه وسلم يوما ً صالة العصر ،ثم قام خطيباً ،فلم يدع شيئ ًا يكون إلى قيام
الساعة إال أخبرنا به ،حفظه من حفظه ،ونسيه من نسيه ،وكان فيما قال:
إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ ،وإن هللا مستخلفكم فيها ،فناظ ٌر كيف تعملون ،أال
فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء ،وكان فيما قال :أال ال يمنعن رجالً هيبة الناس
بحق إذا علمه ،قال :فبكى أبو سعيدٍ ،وقال :وهللا رأينا أشياء
أن يقول
ٍ
فهبنا ،وكان فيما قال :أال إنه يُنصب لكل غادر لوا ٌء يوم القيامة بقدر
غدرته ،وال غدرة أعظم من غدرة إمامة عامةٍ ،يركز لواء عند إسته ،وكان
فيما حفظنا يومئذ :أال إن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى ،فمنهم من يولد
كافرا
كافرا ويحيا
مؤمنا ً ويحيا مؤمنًا ويموت مؤمنًا ،ومنهم من يولد
ً
ً
كافرا ،ومنهم من يول ُد
كافرا ،ومنهم من يولد ويحيا مؤمنًا ويموت ً
ويموت ً
كافرا ويموت مؤمنًا ،أال وإن منهم البطيء الغضب ،سريع
كافرا ويحيا
ً
ً
الفيء ،ومنهم السريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ،أال وإن منهم سريع
الغضب بطيء الفيء ،أال وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء ،وشرهم
سريع الغضب بطيء الفيء ،أال وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب،
ومنهم سيئ القضاء وحسن اطلب ،ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب ،فتلك
بتلك ،أال وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب ،ومنهم سيئ القضاء
وحسن الطلب ،ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب ،فتلك بتلك ،أال وإن منهم
السيئ القضاء السيئ الطلب ،أال وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب،
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وشرهم سيئ القضاء سيئ الطلب ،أال وإن الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم،
أما رأيتم إلى حمرة عينيه ،وانتفاخ أوداجه ،فمن أحس بشيءٍ من ذلك
فليلصق باألرض ،قال :وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شي ٌء ،فقال
صلى هللا عليه وسلم  :أال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إال كما بقي
من يومكم هذا فيما مضى منه [ قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وقال
األلباني في ضعيف الترمذي :ضعيف لكن بعض فقراته صحيحة ]
أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما تعدون الرقوب فيكم ،قلنا :الذي ال يولد له ،قال :ليس ذلك
بالرقوب ،ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا ،قال :فما تعدون
الصرعة فيكم ،قلنا :الذي ال يصرعه الرجال ،قال :ليس بذاك ،ولكنه الذي
يملك نفسه عند الغضب
وفي رواية لمسلم  :فما تعدون المفلس فيكم ،قلنا :من ال مال له ،قال:
ليس بذاك ،ولكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسناتٍ ،ويأتي قد ظلم هذا وشتم
هذا ،وأخذ مال هذا وليس هناك دينا ٌر ،وال درهم ،فيعطون من حسناته وال
تفي ،فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه
أخرج أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :علموا ،ويسروا ،وال تعسروا ،وإذا غضب أحدكم فليسكت،
وإذا غضب أحدكم فليسكت ،وإذا غضب أحدكم فليسكت [ صححه األلباني
في الصحيحة ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :أتدرون ما الغيبة ،قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال :ذكرك أخاك
بما يكره ،فقال رجلٌ :أرأيت إن كان في أخي ما أقول ،قال :إن كان فيه ما
تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته
أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قلت :يا رسول
هللا حسبك من صفية قصرها ،قال :لقد قلت كلمةً لو مزج بها البحر لمزجته،
أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا [ قال
وحكيت له إنسانًا ،فقال :ما
ُّ
الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أحمد وأبو داود عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى
َاس
هللا َ
علَيه َوسلم :لما عر َج بي ربي َم َررتُ بقَو ٍم لَ ُهم أَظفَا ٌر من نُح ٍ
َ
يَخمشُونَ وجو َههم وصدورهم فقُلتُ َ :من َهؤُالء يَا جبري ُل ،قَالََ :هؤُالء
الذينَ يَأكُلُونَ لُ ُحو َم الناس َويَقَعُونَ في أَع َراضهم [صححه األلباني في
الصحيحة وغيرها]
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علَيه
هللا َ
أخرج البخاري عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َمَ :ما أَظُنُّ فُالَنًا َوفُالَنًا َيعرفَان من ديننَا شَيئ ًا قَا َل اللي ُ
ث :كَانَا َر ُجلَين
َو َ
منَ ال ُمنَافقينَ
أخرج مسلم عن فَاط َمةَ بنتَ قَي ٍس رضي هللا عنها قالت :إن َزو َجهَا َ
طلقَهَا
سكنَىَ ،وال نَفَقَةً ،قَالَت:
هللا َ
سل َم ُ
علَيه َو َ
ثَالثًا ،فَلَم يَج َعل لَهَا َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َم :إذَا َحلَلت فَآذنيني  ،فَآذَنتُهُ ،فَ َخ َ
طبَهَا
هللا َ
علَيه َو َ
قَا َل لي َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
سا َمةُ ب ُن َزيدٍ ،فَقَا َل َر ُ
ُم َعاو َيةَُ ،وأ َ ُبو جَه ٍمَ ،وأ ُ َ
سو ُل هللا صَلى ُ
ساء،
اب للن َ
ب ،ال َما َل لَهَُ ،وأَما أَبُو جَه ٍم فَ َر ُج ٌل ضَر ٌ
أَما ُمعَاويَةُ فَ َر ُج ٌل تَر ٌ
سا َمةُ ،فَقَا َل لَهَا َرسُو ُل هللا
سا َمةُ ،أ ُ َ
سا َمةُ ب ُن َزي ٍد فَقَالَت بيَد َها َه َكذَا :أ ُ َ
َولَكن أ ُ َ
طاعَةُ هللاَ ،و َ
سل َمَ :
سوله َخي ٌر لَك  ،قَالَت :فَت َ َزوجتُهُ،
هللا َ
طاعَةُ َر ُ
علَيه َو َ
صَلى ُ
فَاغتَبَطتُ
أخرج البخاري ومسلم عَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَتَ :د َخلَت هن ٌد بنتُ
سل َم ،فَقَالَت :يَا
هللا َ
عُتبَةَ ام َرأَةُ أَبي سُفيَانَ َ
علَيه َو َ
علَى َرسُول هللا صَلى ُ
َرسُو َل هللا ،إن أ َبَا سُفيَانَ َر ُج ٌل شَحيحٌ ،ال يُعطيني منَ النفَقَة َما يَكفيني
اح،
َويَكفي بَني إال َما أ َ َخذتُ من َماله بغَير علمه ،فَهَل َ
علَي في ذَلكَ من ُجنَ ٍ
سل َمُ :خذي من َماله بال َمع ُروف َما يَكفيك
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َو َيكفي َبنيك
أخرج أبو داود عن المستورد بن شداد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من أكل برجل مسلم أكلةً فإن هللا يطعمه مثلها من
مسلم فإن هللا يكسوه مثله من جهنم ومن قام
جهنم ،ومن كسى ثوبًا برج ٍل
ٍ
برج ٍل مقام سمع ٍة ورياء فإن هللا يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة [
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
حق
هللا عليه وسلم :إن من أربى الربا االستطالة في عرض المسلم بغير ٍ
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الطبراني في األوسط عَن البَراء بن عَازب َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
سب ُعونَ َبابا أدناها مثل إت َيان
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم الر َبا اثنَان َو َ
َر ُ
الرجل أمه َوإن أربى الربَا استطالة الرجل في عرض أَخيه [ قال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أبو داود عن معاذ بن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
منافق ،بعث هللا ملكا ً يحمى لحمه يوم
هللا عليه وسلم :من حمى مؤمنًا من
ٍ
القيامة من نار جهنم ،ومن رمى مسل ًما بشيء يريد شينه به ،جلس يوم
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جسر من جسور جهنم حتى يخرج مما قال [ حسنه األلباني
القيامة على
ٍ
في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال يدخل الجنة قتات
أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كنا عند
النبي صلى هللا عليه وسلم فقام رج ٌل فوقع فيه رجل من بعده ،فقال له صلى
هللا عليه وسلم  :تخلل ،فقال ومما أتخلل يا رسول هللا،أأكلتُ لح ًما ،قال:
إنك أكلت لحم أخيك [صححه األلباني في غاية المرام ]

باب :النهي عن الزنا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى ابن آ َد َم نَصيبُهُ منَ الزنَاُ ،مدركٌ ذَلكَ
ب َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،قَالَ :كُت َ
صَلى ُ
ال َمحَالَةَ ،فَالعَينَان زنَاهُ َما الن َ
سا ُن زنَاهُ
ظ ُرَ ،واألُذُنَان زنَاهُ َما االست َماعَُ ،والل َ
شَ ،والرج ُل زنَا َها ال ُخ َ
ب َيه َوى َو َيت َ َمنى،
طاَ ،والقَل ُ
الكَال ُمَ ،وال َي ُد زنَا َها ال َبط ُ
ج َويُكَذبُهُ
ق ذَلكَ الفَر ُ
َويُصَد ُ

باب :النهي عن اللهو واللعن والسب
علَيه َوسلم
أخرج مسلم عَن بُ َريدَة َرضي هللا عَن ُه أَن َرسُول هللا صلى هللا َ
قَا َل من لعب بالنردشير فَ َكأَن َما صبغ يَده في دم خنزير
وفي رواية :فَ َكأَن َما غمس يَده
سى َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عَن أبي ُمو َ
سوله [ َقَا َل
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم من لعب بنرد فقد عصى هللا َو َر ُ
َر ُ
الحَاكم :صَحيح على شَرطه َما  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه
وسلم رأى رجالً يتب ُع حمامةً فقال :شيطا ٌن يتب ُع شيطانةً [ قال األلباني في
صحيح أبي داود :حسن صحيح]
بفتيان
أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه مر
ٍ
طيرا أو دجاجةً يترامونها ،وقد جعلوا لصاحبها كل خاطئ ٍة
من قريش نصبوا ً
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من نبلهم ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا  ،لعن
هللا من فعل هذا ،إن النبي صلى هللا عليه وسلم لعن من اتخذ الروح غرضا ً
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :نهى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أن تصبر البهائم
أخرج مسلم عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
خنزير
وسلم :من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم
ٍ
يلعب بالنرد من أهله
أخرج مالك عن نافع :أن ابن عمر كان إذا وجد أحدًا
ُ
ضربه وكسرها
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كنتُ ألعب بالبنات
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكن يأتين صواحبي ،فكن ينقمعن منه
صلى هللا عليه وسلم  ،فكان يسريهن إلي فيلعبن معي
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قدم من غزوة
تبوك ،أو خيبر ،وفي سهوتها ست ٌر ،فهبت الريح فانكشف ناحية الستر عن
ت لعائشة ،لُعب ،فقال :ما هذا يا عائشة ،قلت :بناتي  ،ورأى بينهن
بنا ٍ
فرس
رقاع ،فقال :وما هذا الذي أرى وسطهن ،قلت:
سا له جناحان من
فر ً
ٌ
ٍ
فرس له جناحان ،قلت :أما
وقال :وما هذا الذي عليه ،قلت :جناحان قال:
ٌ
سمعت أن لسليمان خيالً لها أجنحة ،فضحك حتى رأيت نواجذه
أخرج أبو داود عن أنس رضي هللا عنه قال  :لما قدم النبي صلى هللا عليه
وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فر ًحا بذلك ،لعبوا بحرابهم [ صححه
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
لعان ،وال فاحش ،وال بذئ [
هللا عليه وسلم :ليس المؤمن بطعان ،وال
ٍ
صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إن اللعانين ال يكونون شهداء ،وال شفعاء يوم القيامة
أخرج أبو داود والترمذي عن سمرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تالعنوا بلعنة هللا ،وال بغضب هللا ،وال بالنار [ قال
الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قيل للنبي صلى هللا عليه
وسلم  :ادع هللا على المشركين والعنهم فقال :إني إنما بعثت رحمةً ولم
أبعث لعانًا
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ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :لم يكن النب ُّ
وسلم سبا ًبا وال فاحشًا وال العنًا ،كان يقول ألحدنا عند المعتبة :ما له تربت
يمينه وفي رواية :تربت جبينه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سباب المؤمن فسوق ،وقتاله كف ٌر
صلى هللا عليه وسلم:
ُ
أخرج البخاري عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال يرمي رجل رجالً بالفسق أو الكفر إال ارتدت عليه إن لم
يكن صاحبه كذلك
أخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :إذا لعن العبد شيئ ًا صعدت اللعنة إلى السماء ،فتغلق أبواب
السماء دونها ،ثم تهبط إلى األرض ،فتغلق أبوابها دونها ،فتأخذ يمينًا
وشماالً فإذا لم تجد مسا ً
غا رجعت إلى الذي لعن ،فإن كان لذلك أهالً وإال
رجعت إلى قائلها [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :المستبان ما قاال ،فعلى البادي منهما ،حتى يعتدي المظلوم
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رجالً نازعته
الريح رداءه فلعنها ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  :ال تلعنها فإنها
مأمورة مسخرةٌ ،وإنه من لعن شيئ ًا ليس له بأهل رجعت عليه [ قال
الترمذي  :حسن غريب  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا
أخرج الترمذي عن المغيرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء [ صححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال  :بينما النبي صلى
هللا عليه وسلم في بعض أسفاره ،وامرأةٌ من األنصار على ناق ٍة لها
فضجرت فلعنت ها ،فسمع ذلك صلى هللا عليه وسلم فقال :خذوا ما عليها
ودعوها فإنها ملعونةٌ ،قال عمران :فكأني أراها اآلن تمشى في الناس ما
يعرض لها أح ٌد
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :كان النبي صلى هللا عليه
صاحب الناقة ،قال الرجل:
يسير ،فلعن رج ٌل ناقته ،فقال :أين
سفر
ُ
ٍ
وسلم في ٍ
أنا ،فقال :انحرها فقد أ ُجبت فيها [ قال األلباني في اإلرواء :إسناده جيد ]
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أخرج أبو داود عن زيد بن خالد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة [ صححه النووي ،
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود
رضي هللا عنه قال :آكل الربا وموكله وكاتبه ،إذا علموا ذلك ،والواشمة
والمستوشمة للحسن ،ومانع الصدقة ،والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة،
ملعونون على لسان محم ٍد صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة وفي رواية
للنسائي عن علي نحوه وفيه :والواشمة والمستوشمة إال من داءٍ  ،والمحلل
والمحلل له [ صححه األلباني في صحيح النسائي  ،وقال في
الترغيب:صحيح لغيره]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اللهم إني أتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه ،فإنما أنا
بشر ،فأي المؤمنين آذيته ،شتمته ،لعنته ،جلدته ،فاجعلها له صالةً وزكاةً
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
وفي رواية لمسلم :اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر ،فأيما رجل
من المسلمين سببته أو لعنته ،أو جلدته ،فاجعلها له صالةً وزكاة وقربةَ
تقربهُ بها إليك يوم القيامة ،واجعل ذلك كفارةً له إلى يوم القيامة
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنهما قالت :دخل على النبي صلى هللا
عليه وسلم رجالن فكلماه بشيء ال أدري ما هو فأغضباه ،فلعنهما وسبهما،
فلما خرجا قلت :يا رسول هللا :ما أصاب من الخير شيئًا ما أصابه هذان
،قال :وما ذاك ،قلتُ  :لعنتهما وسببتهما قال :أو علمت ما شرطت عليه
ربي  ،قلت :ال  ،قال :قلت :اللهم إنما أنا بشر ،فأي المسلمين سببته ،أو
لعنته فاجعلها له زكاةً
وأجرا
ً
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :كانت عند أم سليم يتيمة فرآها
النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :أنت هيه ،لقد كبرت ال كبر هللا سنك ،أو
قرنك ،فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكى ،فقالت لها :مالك يا بنية ،فقالت:
دعا علي نبي هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يكبر سنى  ،فاآلن ال يكبر
سليم مستعجلةً تلوث خمارها حتى
سني أبدًا ،أو قالت :قرني ،فخرجت أم
ٍ
لقيت النبي صلى هللا عليه وسلم فقال لها :مالك يا أم سليم ،فقالت :يا نبي
هللا دعوت على بنتي ،فقال :وما ذاك يا أم سليم ،قالت :زعمت أنك دعوت
أن ال يكبر سنها أو قرنها ،فضحك ،ثم قال :يا أم سليم أما تعلمين شرطي
على ربي  ،أني اشترطت على ربي فقلت :إنما أنا بش ٌر أرضى كما يرضى
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البشر ،وأغضب كما يغضب البشر ،فأيما أح ٍد دعوت عليه من أمتي بدعو ٍة
طهورا وزكاة وقربةً ،تقربه بها يوم القيامة
ليس لها بأه ٍل ،أن تجعلها له
ً

باب :النهي عن الحسد والظن والهجران وتتبع
العورة
أخرج الترمذي عن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ال تظهر الشماتة ألخيك فيرحمه هللا ويبتليك [ قال
الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني ]
سل َم
َّللا َ
علَيه َو َ
أخرج أبو داد عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى ُ
سنَات َك َما تَأكُ ُل النا ُر ال َح َ
ب [ ضعفه
س َد يَأكُ ُل ال َح َ
س َد فَإن ال َح َ
قَالَ :إياكُم َوال َح َ
ط َ
األلباني في الضعيفة وغيرها ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال حسد إال في اثنتين ،رجل آتاه هللا الحكمة فهو
يقضي بها ويعلمها ،ورج ٍل آتاه هللا ماالً فسلطه على هلكته في الحق
أخرج الطبراني عن سعدى زوجة طلحة بن عبيد هللا قَالَت دخلت يَو ًما
على َ
طلحَة فَ َرأَيت منهُ ثقال فَقلت لَهُ َما لَك لَعَله َرابَك منا شَيء فنعتبك قَا َل
َيف
ال ولنعم حَليلَة ال َمرء ال ُمسلم أَنت َولَكن اجتمع عندي َمال َوال أَدري ك َ
أصنع به  ،قَالَت َو َما يغمك منهُ ادع قَومك فاقسمه بَينهم فَقَا َل يَا غُالم عَلي
سأَلت الخازن كم قسم قَا َل أَربَعمائ َة ألف [حسنه المنذري  ،وحسنه
بقومي فَ َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن َمالك الدار أَن عمر بن الخطاب َرضي هللا
عَنهُ أَخذ أَر َبعمائ َة دينَار فَجَعلهَا في صرة فَقَا َل للغالم اذ َهب بهَا إلَى أبي
ساعَة حَتى تنظر َما يصنع فَذهب بهَا
عُبَيدَة بن الجراح ثم تله في البَيت َ
الغُالم إلَيه فَقَا َل يَقُول لَك أَمير ال ُمؤمنينَ اجعَل َهذه في بعض حَاجَتك فَقَا َل
َوصله هللا ورحمه ثم قَا َل تعالي يَا جَاريَة اذهبي بهَذه السبعَة إلَى فالن
سة إلَى فالن حَتى أنفذها َورجع الغُالم
سة إلَى فالن وبهذه ال َخم َ
وبهذه ال َخم َ
إلَى عمر فَأخبر ُه فَ َو َج َد ُه قد أعد مثلهَا لم َعاذ بن جبل فَقَا َل اذ َهب بهَا إلَى
معَاذ بن جبل وتله في البَيت حَتى تنظر َما يصنع فَذهب بهَا إلَيه فَقَا َل يَقُول
لَك أَمير ال ُمؤمنينَ اجعَل َهذه في بعض حَاجَتك فَقَا َل َرح َمه هللا َو َوصله تعالي
يَا جَاريَة اذهبي إلَى بَيت فالن ب َكذَا اذهبي إلَى بَيت فالن ب َكذَا اذهبي إلَى
ساكين فَأَعطنَا فَلم يبق
بَيت فالن ب َكذَا فاطلعت ام َرأَة معَاذ َوقَالَت نَحن َوهللا َم َ
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اران فدحى بهما إلَيهَا َورجع الغُالم إلَى عمر فَأخبرهُ فسر
في الخرقَة إال دينَ َ
بذلك فَقَا َل إن ُهم إخ َوة َبعضهم من بعض [ حسنه األلباني في الترغيب ]
أخرج الطبراني في الكبير عَن سهل بن سعد َرضي هللا عَنهُ قَا َل كَانَت عند
سبعَة َدنَانير َوضعهَا عند عَائشَة فَلَما كَانَ
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم َ
علَيه وشغل
عند َمرضه قَا َل يَا عَائشَة ابعثي بالذ َهب إلَى عَلي ثم أُغمي َ
ارا كل ذَلك يغمى على َرسُول هللا صلى هللا
عَائشَة َما به حَتى قَا َل ذَلك َ
مر ً
سول
َ
علَيه َوسلم ويشغل عَائشَة َما به فَبعث إلَى عَلي فَتصدق بهَا َوأمسى َر ُ
علَيه َوسلم في جديد ال َموت لَيلَة االثنَين فَأرسلت عَائشَة
هللا صلى هللا َ
بمصباح لَهَا إلَى ام َرأَة من نسائها فَقَالَت أهدي لنا في مصباحنا من عكتك
سى في جديد ال َموت [ صححه
سول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم أَم َ
السمن فَإن َر ُ
األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد عَن عبد هللا بن الصامت قَا َل كنت َم َع أبي ذَر َرضي هللا عَنهُ
سبعَة
فَخرج عطاؤه َو َمعَهُ جَاريَة لَهُ قَا َل فَجعلت تقضي ح ََوائجه ففضل َمعهَا َ
سا قَا َل قلت لَو أَخرته للحَاجة تنوبك أَو للضيف
فَأمر َها أَن تشتري به فُلُو ً
علَيه فَ ُه َو
ينزل بك قَا َل إن خليلي عهد إلَي أَن أَي َما ذهب أَو فضة أوكىء َ
سبيل هللا عز َوجل [ صححه األلباني في
جمر على صَاحبه حَتى يفرغه في َ
الترغيب ]
أخرج الترمذي عن الزبير رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :دب إليكم داء األمم قبلكم ،الحسد ،والبغضاء وهي الحالقة ،أما
إني ال أق ول تحلق الشعر ،ولكن تحلق الدين ،والذي نفسي بيده ال تدخلون
الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أال أدلكم على ما تحابون به،
أفشوا السالم بينكم [ قال الترمذي  :حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني
في صحيح الترمذي ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :والذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا  ،وال تؤمنوا
حتى تحابوا  ،أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم  ،أفشوا السالم
بينكم
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سدُواَ ،وال تَنَا َجشُواَ ،وال تَبَا َ
غضُواَ ،وال تَدَابَ ُرواَ ،وال
عليه وسلم  :ال تَحَا َ
يَبع بَع ُ
ضَ ،وكُونُوا عبَا َد هللا إخ َوانًا ال ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم،
ضكُم َ
علَى بَيع بَع ٍ
ال يَظل ُمهُ َوال يَخذُلُهَُ ،وال يَحق ُرهُ التق َوى َهاهُنَا َويُشي ُر إلَى صَدره ثَال َ
ت
ث َمرا ٍ
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علَى ال ُمسلم ح ََرا ٌم،
بحَسب امر ٍئ منَ الشر أَن يَحق َر أ َ َخاهُ ال ُمسل َم ،كُ ُّل ال ُمسلم َ
ضهُ
َد ُمهَُ ،و َمالُهَُ ،وعر ُ
ص َوركُمَ ،ولَكن
سادكُمَ ،وال إلَى ُ
هللا ال يَنظُ ُر إلَى أَج َ
وفي رواية لمسلم  :إن َ
َار بأَصَابعه إلَى صَدره
يَنظُ ُر إلَى قُلُوبكُم َوأَش َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب الحَديثَ ،والَ تَحَسسُوا،
صلى هللا عليه وسلم  :إياكُم َوالظن ،فَإن الظن أَكذَ ُ
س ُدواَ ،والَ تَدَا َب ُرواَ ،والَ ت َ َبا َ
غضُواَ ،وكُونُوا ع َبا َد َّللا
سواَ ،والَ تَحَا َ
َوالَ تَجَس ُ
إخ َوانًا
أخرج أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد هللا عن وجهه النار يوم القيامة
[ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تقاطعوا ،وال تدابروا ،وال تباغضوا ،وال تحاسدوا،
ث
وكونوا عباد هللا إخواناً ،وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثال ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث ليا ٍل ،يلتقيان
فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخيرهما الذي يبدأ بالسالم
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن
في التحريش بينهم
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أَن َرسُو َل
ث فَمن
ق ثَال ٍ
َّللا َ
سل َم قَالَ :ال َيح ُّل ل ُمسل ٍم أ َن َيه ُج َر أ َ َخا ُه فَو َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
ار [ قال المنذري :على شرط البخاري ومسلم
ق ثَال ٍ
َهج ََر فَو َ
ث فَ َماتَ َد َخ َل الن َ
 ،وصححه األلباني في صحيح الجامع وغيره ]
أخرج أبو داود عن حدرد األسلمي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :من هجر أخاه سنةً ،فهو كسفك دمه [ صححه النووي ،
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثالث فإن مرت به ثالث
فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السالم فقد اشتركا في األجر وإن لم يرد
عليه فقد باء باإلثم وخرج المسلم من الهجرة [ حسنه النووي  ،وضعفه
األلباني في األدب المفرد وغيره ]
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أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :تعرض األعمال كل يوم خميس واثنين ،فيغفر هللا في ذلك
اليوم لكل امرئ ال يشرك باهلل شيئاً ،إال امرأ ً كانت بينه وبين أخيه شحناء،
فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا
وفي رواية  :تفتح أبواب الجنة يوم االثنين ويوم الخميس
بيع أو
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها :أن ابن الزبير قال في ٍ
عطاء أعطته عائشة :وهللا لتنتهين عائشة أو ألحجرن عليها ،فقالت :أهو
قال هذا ،قالوا :نعم ،قالت :هو هلل علي نذ ٌر أن ال أكلم ابن الزبير أبداً،
فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة ،فقالت :وهللا ال أشفع فيه
ُ
أتحنث إلى نذري ،فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن
أبداً ،وال
مخرمة ،وعبد الرحمن بن األسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة ،وقال
لهما :أنشدكما هللا لما أدخلتماني على عائشة ،فإنها ال يحل لها أن تنذر
قطيعتي ،فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما ،حتى استأذنا
على عائشة ،فقاال :السالم عليك ورحمةُ هللا وبركاته ،أندخل ،قالت:
عائشة :ادخلوا ،قالوا :كلنا ،قالت :نعم ،ادخلوا كلكم ،ولم تعلم أن معهما
ابن الزبير فلما دخلوا ،دخل ابن الزبير الحجاب ،فاعتنق عائشة ،وجعل
يناشدها ويبكي ،وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إال كلمتيه وقبلت
منه ،ويقوالن إن النبي صلى هللا عليه وسلم  :نهى عما قد علمت من
الهجرة ،وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليا ٍل ،فلما أكثروا على
عائشة من التذكرة والتحريج ،طفقت تذكرهما وتبكي ،وتقول :إني نذرت،
والنذر شديدٌ ،فلم يزاال بها حتى كلمت ابن الزبير ،وأعتقت في نذرها ذلك
أربعين رقبةٍ ،وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها
أخرج البخاري عن عروة رضي هللا عنه قال :كان عبد هللا بن الزبير أحب
بكر ،وكان أبر
البشر إلى عائشة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي ٍ
الناس بها ،وكانت ال تمسك شيئا ً مما جاءها إال تصدقت به ،فقال ابن
الزبير ،ينبغي أن يؤخذ على يديها بنحوه وفيه :فقال له الزهريون ،أخوال
النبي صلى هللا عليه وسلم منهم :عبد الرحمن بن األسود ،والمسور بن
ب،
مخرمة ،إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ،ففعل ،فأرسل إليها بعشر رقا ٍ
فأعتقتهم ،ثم لم تزل تعتق ،حتى بلغت أربعين وقالت :وددت أني جعلت
حين حلفت عمالً أعمله فأفرغ منه
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :صعد النبي صلى هللا
ت رفيع فقال :يا معشر من أسلم بلسانه،
عليه وسلم المنبر ،فنادى بصو ٍ
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ولم يفض اإليمان إلى قلبه ،ال تؤذوا المسلمين ،وال تعيروهم ،وال تتبعوا
عوراتهم ،فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع هللا عورته ،ومن يتبع هللا
عورته يفضحه ولو في جوف رحله ،وقال نافع :ونظر ابن عمر يوما ً إلى
الكعبة ،فقال :ما أعظمك وما أعظم حرمتك ،والمؤمن أعظم حرمةً عند هللا
منك [ قال الترمذي  :حديث غريب  ،وقال األلباني في صحيح الترمذي :
حسن صحيح ]
أخرج أبو داود وابن حبان عن معاوية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ،أوكدت أن
تفسدهم [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال يست ُر عب ٌد عبدا ً في الدنيا ،إال ستره هللا يوم القيامة
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إنه ال يستر هللا على عب ٍد في الدنيا ،إال ستره هللا يوم القيامة
أخرج أبو داود عن زيد بن وهب الجهني قال :أتى ابن مسعود فقيل :هذا
فال ٌن تقط ُر لحيته خمراً ،فقال :إنا قد نهينا عن التجسس ،ولكن إن يظهر
لنا شيء نأخذ به [ قال النووي" :حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد
على شرط البخاري ومسلم"اهـ  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان النبي صلى هللا عليه
أقوام
وسلم إذا بلغه عن الرجل لم يقل :ما بال فالن  ،ولكن يقول :ما با ُل
ٍ
يقولون :كذا وكذا [ صححه األلباني :في الصحيحة ]

باب :النهي عن اختالس األموال
َّللا عَنهَا ،قَالَت:
أخرج البخاري عَن َخولَةَ بنت عامر األَنصَارية َرض َ
ي ُ
سل َمَ ،يقُولُ :إن رجَاال َيت َ َخوضُونَ في َمال َّللا
هللا َ
علَيه َو َ
َ
سمعتُ النبي صَلى ُ
َ
َق ،فلَ ُه ُم النا ُر يَو َم القيَا َمة
بغَير ح ٍ

باب :النهي عن الظلم
سل َم،
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن جَابر رضي هللا عنه أَن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
ظل َم ،فَإن ال ُّ
قَالَ :اتقُوا ال ُّ
ظل َم ظُلُ َماتٌ يَو َم القيَا َمةَ ،واتقُوا الشُّح ،فَإن الشُّح
سفَكُوا د َما َءهُم َواست َ َحلُّوا َمحَار َم ُهم
أَهلَكَ َمن كَانَ قَبلَكُمَ ،ح َملَ ُهم َ
علَى أَن َ
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :الظلم ظلمات يوم القيامة

باب :النهي عن المعازف
أخرج البخاري عن أبي مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
والخمر
لحرير
عليه وسلم :ليكونن من أمتي قو ٌم يستحلونَ الحر وا
َ
َ
ح عليهم سارحةٌ لهم ،فيأتيهم
علم ترو ُ
َ
والمعازف ،ولينزلن أقوا ٌم إلى جنب ٍ
رج ٌل لحاج ٍة فيقولون ارجع إلينا غدًا ،فيبيتهم هللا ويض ُع العل َم ويمس ُخ
آخرين قردةً
وخنازير إلى يوم القيامة [ قال ابن حجر في الفتح  :الحديث
َ
صحيح معروف االتصال بشرط الصحيح ،وأثبت اتصاله وصحته األلباني
في كتابه تحريم آالت الطرب ]
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :دخل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وعندي جاريتان ،تغنيان بغناء بعاث ،فاضطجع على
الفراش ،وحول وجهه ،ودخل أبو بكر فانتهرني ،وقال :مزمارة الشيطان
عند النبي صلى هللا عليه وسلم ،فأقبل عليه صلى هللا عليه وسلم فقال:
دعهما ،فلما غفل غمزتهما ،فخرجتا ،وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق
والحراب في المسجد ،فإما سألت النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وإما قال:
تشتهين تنظرين ،فقلت :نعم ،فأقامني وراءه ،خدي على خده ،ويقول:
دونكم يا بنى أرفدة ،حتى إذا مللت قال :حسبك ،قلت :نعم ،قال :فاذهبي
وفي رواية للبخاري ومسلم :إنهما تغنيان وما هما بمغنيتين
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أن عمر زجر الحبشة ،فقال صلى هللا عليه
وسلم  :أمنَا ً يا بنى أرفدة
وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :دخل عمر
فأهوى إلى الحصباء فحصبهم فقال :دعهم يا عمر
أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت  :جاء النبي
صلى هللا عليه وسلم حين بُن َى علي ،فدخل بيتي ،وجلس على فراشي،
بدر ،إذ
فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ،ويندبن من قتل من آبائهن يوم ٍ
قالت إحداهن :فينا نبي يعلم ما في غدٍ ،قال لها صلى هللا عليه وسلم :دعي
هذه وقولي بالذي كنت تقولين
طريق ،فسمع مزمارا ً
أخرج أبو داود عن نافع قال :كنت مع ابن عمر في
ٍ
فوضع إصبعيه على أذنيه ،ونأى عن الطريق إلى الجانب اآلخر ،ثم قال لي
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بعد أن بعد :يا نافع هل تسمع شيئًا ،قلت :ال ،فرفع إصبعيه من أذنيه،
وقال :كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا [
صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البزار عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :صوتان ملعونان في الدنيا واآلخرة :مزمار عند نعمة ورنة
عند مصيبة [ صححه األلباني في كتابه تحريم آالت الطرب ]
أخرج أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن حبان عن عبد هللا بن عباس رضي
هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا حرم علي -
أو حرم  -الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام [ صححه األلباني في
كتابه تحريم آالت الطرب ]
أخرج أحمد وأبو داود والبيهقي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إن هللا عز وجل حرم
الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام [ صححه األلباني في
كتابه تحريم آالت الطرب ]
أخرج الترمذي عن عمران بن حصين قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف  ،قيل :يا رسول هللا ومتى
ذاك ،قال":إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور [ حسنه
األلباني في كتابه تحريم آالت الطرب ]
أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم":ال يحل بيع المغنيات وال شراؤهن وال تجارة فيهن وثمنهن حرام -
{ومنَ الناس َمن يَشتَري لَه َو
وقال - :إنما نزلت هذه اآلية في ذلك"َ :
الحَديث} حتى فرغ من اآلية [ صححه األلباني في كتابه تحريم آالت الطرب
]

باب :النهي عن التعذيب
أخرج مسلم عَن هشَام بن حَكيم بن ح َز ٍام رضي هللا عنهما أنه َمر بالشام
علَى ُر ُءوسهم الزيتُ  ،فَقَالََ :ما
صب َ
َ
اسَ ،وقَد أُقي ُموا في الشمسَ ،و ُ
علَى أُنَ ٍ
هللا
َهذَا ،قيلَ :يُعَذبُونَ في ال َخ َراج ،فَقَالَ :أ َ َما إني َ
سمعتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
ب الذينَ ُي َعذ ُبونَ في الدُّن َيا
َ
علَيه َو َ
هللا ُي َعذ ُ
سل َمَ ،يقُولُ :إن َ
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باب :النهي عن التخبيب
أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من خبب خادما على أهلها ،فليس منا ،ومن
أفسد امرأة على زوجها فليس منا [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من خبب خادما على أهلها ،فليس منا ،ومن
أفسد امرأة على زوجها فليس منا [ صححه المنذري  ،وصححه األلباني
في الصحيحة ]

باب :النهي عن حمل السالح واإلشارة به
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى وابن عمر رضي هللا عنهم أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :من حمل علينا السالح فليس منا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه عَن النبي صَلى هللاُ
علَى أَخيه بالسالَح ،فَإنهُ الَ يَدري ،لَعَل
سل َم ،قَالَ :الَ يُشي ُر أ َ َح ُدكُم َ
َ
علَيه َو َ
الشي َ
طانَ يَنزعُ في يَده ،فَيَقَ ُع في ُحف َر ٍة منَ النار
عهُ
َار إلَى أَخيه بحَدي َد ٍة ،فَإن ال َمالئكَةَ تَل َعنُهُ ،حَتى َي َد َ
وفي رواية َ :من أَش َ
َوإن كَانَ أ َ َخاهُ أل َبيه َوأُمه

باب :النهي عن لعن المسلم وقذفه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة
أخرج أحمد الترمذي والبخاري في األدب المفرد والحاكم عَن ابن َمسعُو ٍد
س ال ُمؤم ُن
َّللا َ
علَيه َو َ
رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َر ُ
سل َم :لَي َ
سو ُل َّللا صَلى ُ
بالطعان َوال باللعان َوال الفَاحش َوال البَذيء [ قال الترمذي :حديث حسن
 ،وصححه األلباني في األدب المفرد وغيره ]
ٌ
علَى
أخرج مسلم عَن أَبي بَر َزةَ األ َسلَمي رضي هللا عنه قَالَ :بَينَ َما جَاريَة َ
سل َم،
هللا َ
نَاقَةٍَ ،
ض َمتَاع القَوم ،إذ بَ ُ
علَيهَا بَع ُ
علَيه َو َ
ص َرت بالنبي صَلى ُ
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هللا
َوتَضَايَ َ
ق بهم ال َجبَلُ ،فَقَالَت :حَل ،الل ُهم العَنهَا ،قَالَ :فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
علَيهَا لَعنَةٌ
سل َم :ال تُصَاحبنَا نَاقَةٌ َ
َ
علَيه َو َ
أخرج البخاري ومسلم عن أ َبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل رسول هللا
علَيه ال َح ُّد يَو َم القيَا َمة،
ف َمملُو َكهُ بالزنَا ،يُقَا ُم َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :من قَذَ َ
صَلى ُ
إال أَن يَكُونَ َك َما قَا َل

باب :النهي أن يدعي إلى غير أبيه
أخرج البخاري ومسلم عن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة
عليه حرام
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال ترغبوا عن آبائكم  ،فمن رغب عن أبيه فهو كفر

باب :النهي عن التكلف
أخرج البخاري عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قَالَ :كُنا عن َد عُ َم َر فَقَالَ :نُهينَا عَن
الت َكلُّف
اس
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قالَ :يا أَيهَا الن ُ
هللا أَعلَ ُم،
اتقُوا َ
هللاَ ،من عَل َم منكُم شَيئ ًا ،فَليَقُل ب َما يَعلَ ُمَ ،و َمن لَم يَعلَم فَليَقُلُ :
هللا أَعلَ ُم ،فَإن هللاَ عَز َوجَل قَا َل
فَإنهُ أَعلَ ُم أل َحَدكُم أَن يَقُولَ :ل َما ال يَعلَ ُمُ :
علَيه من أَج ٍر َو َما أَنَا منَ
سل َم{ :قُل َما أَسأَلُكُم َ
هللا َ
علَيه َو َ
لنَبيه صَلى ُ
ال ُمتَكَلفينَ }

باب :النهي عن التشبه
هللا
أخرج البخاري عَن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :لَ َعنَ النب ُّ
ي صَلى ُ
ساء
َ
سل َم ال ُم َخنثينَ منَ الرجَالَ ،وال ُمت َ َرجالَت منَ الن َ
علَيه َو َ
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كتاب اللباس والزينة
باب :الذهب والحرير والصوف والشعر
أخرج النسائي عن عُقبَة بن عَام ٍر رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
ير َويَقُولُ :إن كُنت ُم ت ُحبُّونَ حليَةَ الجَنة
وسلم كَانَ يَمنَ ُع أَهلَهُ الحليَةَ َوالحَر َ
سو َها في الدُّنيَا [ صححه األلباني ]
ير َها فَال تَلبَ ُ
َوحَر َ
أخرج النسائي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :نَهَى النبي صلى هللا
عليه وسلم عَن لُبس الذ َهب إال ُمقَطعا ً [ صححه األلباني ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عَلي رضي هللا عنه قال  :رأيت
النبي صلى هللا عليه وسلم أ َ َخذَ حَريرا ً فَ َجعَلَهُ في يَمينه وذَ َهبًا فَ َجعَلَهُ في
علَى ذُكُور أُمتي [ صححه النووي  ،صححه
ش َماله ثُم قَالَ :إن َهذَين ح ََرا ٌم َ
األلباني في صحيح النسائي ]
سى رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج النسائي والترمذي عن أبي ُمو َ
ُ
ُ
علَى ذكُور أمتي
اس الحَرير َوالذ َهب َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ُ :حر َم لبَ ُ
َوأُحل إلنَاثهم [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ق لَهُ في اآلخ َرة
ير في الدُّن َيا َمن ال َخال َ
س الحَر َ
هللا عليه وسلم :إن َما َيل َب ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سهُ في الدُّنيَا لَم يَلبَسهُ في
هللا عليه وسلم :ال تلبسوا الحرير فَإن َمن لَب َ
اآلخ َرة
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة
ق
أخرج البخاري ومسلم عن عُ َمر رضي هللا عنه أنه وجد ُحلةً من إستَب َر ٍ
سوق فَأَتَى بهَا النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل يَا َرسُو َل هللا ابتَع
تُبَاعُ بال ُّ
َهذه فَتَجَمل بهَا للعيد َوالوفد فَقَا َل النبي صلى هللا عليه وسلم  :إن َما َهذه
ق لَهُ فَلَب َ
اج فَأَقبَ َل
اس َمن ال َخال َ
ث عمر َما شَا َء هللا ثُم أَر َ
لبَ ُ
س َل إلَيه ب ُجبة ديبَ ٍ
سو َل هللا أقُلتَ
بهَا عُ َم ُر حَتى أَتَى بهَا النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :يا َر ُ
يب بهَا
اس َمن ال َخال َ
ق لَهُ ثُم أَر َ
سلتَ بهَذه فَقَالَ :تَبيعُهَا وت ُص ُ
إن َما َهذه لبَ ُ
حَا َجت َكَ
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وفي رواية لمسلم َ :رأَى عُ َم ُر عُ َ
سوق ُحلةً سيَ َرا َء قَالَ :يَا
طاردا ً يُقي ُم بال ُّ
سو َل هللا لَو اشت َ َريتَهَا فَلَبستَهَا ل ُوفُود ال َع َرب إذَا قَد ُموا َولَبستَهَا َيو َم ال ُج ُم َعة
َر ُ
ي النبي
ير في الدُّنيَا َمن ال َخال َ
س الحَر َ
فَقَالَ :إن َما يَلبَ ُ
ق لَهُ في اآلخ َرة ثم أُت َ
صلى هللا عليه وسلم بحلل سيَرا فَبَعَ َ
سا َمةَ ب ُحل ٍة
ث إلَى عُ َم َر ب ُحل ٍة وإلَى أ ُ َ
َوأَع َ
سائكَ فَجَا َء عُ َم ُر ب ُحلته فَقَالَ :يَا
طى عَليا ُحلةً َوقَا َل شَقهَا ُخ ُم ًرا بَينَ ن َ
َرسُو َل هللا بَعَثتَ إلَي بهَذه َوقَد قُلتَ باألَمس في ُحلة عُ َ
طار ٍد َما قُلتَ فَقَالَ:
سا َمةُ
يب بهَا َوأَما أ ُ َ
إني لَم أَب َعث بهَا إلَيكَ لتَل َب َ
سهَا َولَكن َب َعثتُ بهَا إلَيكَ لت ُص َ
ظ َر إلَيه َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم نَ َ
فَ َرا َح في ُحلته فَنَ َ
ف أَنه
ظ ًرا ع ََر َ
صنَ َع فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا َما تَنظُ ُر إلَي فَأَنتَ بَعَثتَ بها إلَي فَقَالَ :إني
أَنك ََر َما َ
سائكَ
سهَا َولَكني بَ َعثتُ بهَا إلَيكَ لتُشَقهَا ُخ ُم ًرا بَينَ ن َ
لَم أَب َعث إلَيكَ بها لتَلبَ َ
سا َها عُ َم ُر أ َ ًخا لَهُ مشركًا ب َمكةَ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :فَ َك َ
ي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :لَب َ
س النب ُّ
س َل به إلَى عُ َم َر فَقي َل قَد
ي لَهُ ثُم أَوشَكَ أَن نَ َز َ
عهُ فَأَر َ
اج أُهد َ
يَو ًما قَبَا ًء ديبَ ٍ
أَوشَكَ َما نَ َزعتَهُ يَا َرسُو َل هللا فَقَا َل نَهَاني عَنهُ جبري ُل فَجَاء عُ َم ُر يَبكي فَقَالَ:
يَا َرسُو َل هللا أكَرهتَ أَم ًرا َوأَع َ
سهُ
طيتَنيه فَ َما لي ،فقَالَ :إني لَم أُعط َكهُ لتَلبَ َ
إن َما أَع َ
عهُ بأَلفَي در َه ٍم
طيت ُ َكهُ تَبيعُهُ فَبَا َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال :كساني رسول هللا
َب في َوجهه
صلى هللا عليه وسلم ُحلةَ سيَ َرا َء فخرجت بها فَ َرأَيتُ الغَض َ
سائي
فأطرتها بَينَ ن َ
َ
َ
ُ
َ
وفي رواية لمسلم  :أن أكَيد َر دُو َمة أهدَى إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
ير فَأَع َ
عليًّا وقَالَ :شَققهُ ُخ ُم ًرا بَينَ الفَ َواطم
طاهُ َ
ثَو َ
ب حَر ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن ال َب َراء رضي هللا عنه قال :أ َ َم َرنَا النبي صلى هللا
سب ٍع أ َ َم َرنَا بعيَادَة ال َمريضَّ َ ,واتبَاع الجنائز,
سب ٍعَ ,ونَهَانَا عَن َ
عليه وسلم ب َ
َوتَشميت العَاطس وإب َرار ال ُمقسمّ َ ,ونصر ال َمظلُومَ ,وإجَابَة الداعي,
َوإفشَاء السالمَ ,ونَهَانَا عَن َخ َواتم الذ َهبَ ,وعَن شُّرب بالفضةَ ,وعَن ال َميَاثر
الحمرَ ,وعن القَسيَ ,وعَن لُبس الحَرير َواإلستَب َرق والديبَاج
ث ال أَقُو ُل
أخرج مسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال :نَهَاني حبي عَن ثَال ٍ
اس عَن ت َ َختُّم الذ َهب َوعَن لُبس القَسي َوعَن ال ُمعَصفَر ال ُمفَدم
نَهَى الن َ
أخرج أبو داود عن جَابر رضي هللا عنه قال  :كُنا نَنزعُهُ عَن الغل َمان
علَى الج ََواري [ صححه األلباني ]
َونَت ُركُهُ َ
ب إلَينَا عُ َم ُر َونَح ُن
أخرج البخاري ومسلم عن أبي عُث َمانَ النهدي قالَ :كت َ َ
س من كَدكَ َوال كَد أَبيكَ َ ,وال كَد أُمكَ ,
بأَذ َربي َجانَ مع عُت َبة بنَ فَرقَدٍ :إنهُ لَي َ
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فَأَشبع ال ُمسلمينَ في رحَالهم مما تَشبَ ُع منهُ في َرحلكَ َ ,وإياك َوالتنَعُّ َم َوزي
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن
ير ,فَإن َر ُ
وس الحَر َ
أَهل الشرك َولَ ُب َ
لَبُوس الحَرير إال َه َكذَا َو َرفَ َع لَنَا صلى هللا عليه وسلم إصبَعَيه السبابةَ
والوس َ
طى َوضَم ُه َما
ُ
وفي رواية للبخاري ومسلم :نَهَى النبي صلى هللا عليه وسلم عَن لُبس
ث أَو أَربَ ٍع
الحَرير إال َموض َع إصبَعَين أَو ثَال ٍ
أخرج مسلم عن أَس َماء رضي هللا عنها أنها أَخ َرجَت ُجبةَ َ
س ٍة كس َر َواني ٍة
ط َيال َ
اج َوفَرجَيهَا َمكفُوفَين بالديبَاج فَقَالَتَ :هذه جبة رسول هللا صلى
لَهَا لبنَةُ ديبَ ٍ
هللا عليه وسلم كَانَت عن َد عَائشَةَ حَتى قُبضَت فقَبَضتُهَا َوكَانَ صلى هللا عليه
سهَا فَنَح ُن نَغسلُهَا لل َمرضَى ونست َشفي بهَا
وسلم يَلبَ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قالَ :رخصَ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ل ُّ
لز َبير َوعَبدالرح َمن بن عوف في لُبس الحَرير لحك ٍة
به َما
أخرج أبو داود عن معاوية رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :ال تركبوا الخز وال النمار [ حسنه النووي ]
صنَعتُ ل َرسُول هللا صلى
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت َ :
ق فيهَا َو َج َد منها ري َح الصُّوف
سهَا فَلَما ع ََر َ
سودَا َء فَلَب َ
هللا عليه وسلم ُبر َدةً َ
ب [ صححه األلباني ]
قَا َل َوأَحسبُهُ قَا َل َوكَانَ يعجبُهُ الري ُح الطي َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال البنه أبي
بُردَة :يَا بُنَي لَو َرأَيتَنَا َونَح ُن َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم َوقَد أَصَابَتنَا
الس َما ُء لحَسبتَ أَن ري َحنَا ري ُح الضأن [ قال الترمذي :حديث صحيح ،
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي بردة قال :دخلت على عائشة فأخرجت إلينا
وإزارا غلي ً
ظا مما يصنع باليمن
كسا ًءا ملبدًا من التي يسمونها الملبدة
ً
وأقسمت باهلل لقد قبض روح النبي صلى هللا عليه وسلم في هذين الثوبين
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالتَ :خ َر َج رسول هللا صلى هللا
َعر أَس َو َد
عليه وسلم َو َ
علَيه مرطٌ ُم َرح ٌل من ش ٍ
فراش
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت إن َما كَانَ َ
علَيه أدما حشوها ليف
علَيه َوسلم الذي ينَام َ
َرسُول هللا صلى هللا َ
أخرج مسلم عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا قَالَت كَانَ وساد َرسُول هللا صلى
علَيه من أَدَم حشوه ليف
علَيه َوسلم الذي يتكىء َ
هللا َ
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ذكر للنبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قالَ :
اش للضيف َوالراب ُع للشي َ
طان
اش لل َمرأَة َوف َر ٌ
اش للر ُجل َوف َر ٌ
ش فَقَا َل ف َر ٌ
الفُ ُر َ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي عن أبي ال َمليح عَن أَبيه
ي صلى هللا عليه وسلم عَن ُجلُود السبَاع أَن
رضي هللا عنه قال :نهي النب ُ
ش [ صححه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ت ُفت َ َر َ

باب :أحكام اللبس وهيئته
ث رضي هللا عنه قال :رأيت النبي صلى هللا
أخرج مسلم عن عَم ُرو بن ُح َري ٍ
ٌ
سودَا ُء قَد أَر َخى َ
ط َرفَيهَا َبينَ كَتفَيه
علَى المن َبر َو َ
عليه وسلم َ
علَيه ع َما َمة َ
وفي رواية :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة
سوداء
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كفن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم في ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف  ،ليس فيها
قميص وال عمامة
َ
أخرج البخاري عن عبد الملك بن حبيب قال :نَ َ
س إلَى الناس يَو َم
ظ َر أنَ ٌ
ال ُج ُمعَة فَ َرأَى َ
سةً فَقَالََ :كأَن ُه ُم الساعَةَ يَ ُهو ُد َخيبَ َر
طيَال َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أَس َماء بنت َيزي َد رضي هللا عنها قالت :كَانَ
الرسغ [ قال الترمذي :حديث
كُ ُّم قميص النبي صلى هللا عليه وسلم إلَى ُّ
حسن غريب ،وضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير ]
أخرج أبو داود عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :إز َرةُ ال ُمؤمن إلَى نصف الساق وال حرج  ،أو قال :ال ُجنَا َح
علَيه في َما َبينَهُ َو َبينَ الكَع َبين َما كان أَسفَ َل من ذَلكَ فهو في النار ومن جر
َ
بطرا لم ينظر هللا إليه يوم القيامة [ صححه النووي ،وصححه األلباني
إزاره ً
في الترغيب ]
َ
علَى َرسُول هللا
أخرج مسلم عَن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قالََ :م َررتُ َ
اركَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َوفي إ َزاري استر َخا ٌء ،فَقَالَ :يَا عَب َد هللا ،ارفَع إ َز َ
صَلى ُ
ض القَوم:
 ،فَ َرفَعتُهُ ،ثُم قَالَ :زد  ،فَزدتُ  ،فَ َما زلتُ أَتَحَرا َها َبعدُ ،فَقَا َل َبع ُ
إلَى أَينَ  ،فَقَالَ :أَنصَاف الساقَين
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أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن ُحذَيفَة رضي هللا عنه قَالَ :أ َ َخذَ
ساقه فَقَالََ :هذَا َموض ُع َ
النبي صلى هللا عليه وسلم ب َع َ
اإلزار
ساقي أَو َ
ضلَة َ
فَإن أَبَيتَ فَأَسفَ َل فَإن أَبَيتَ فأسفل فإن أبيت فَال حَق ل َ
إلزار في الكَعبَين [
قال الترمذي  :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج أبو داود عن ابن عُ َمر رضي هللا عنهما قال َ :ما قَا َل النبي صلى هللا
عليه وسلم في َ
اإلزار فَ ُه َو في القَميص [ حسنه األلباني في صحيح
الترغيب والترهيب ]
اس يَأتَز ُر فَيَ َ
ض ُع حَاشيَةَ إ َزاره
أخرج أبو داود عن عكر َمة قال :رأيت ابنَ عَب ٍ
علَى َ
ظهر قَ َد َمه َويَرفَ ُع ُمؤَخره قُلتُ  :ل َم تَأز ُر بهَذه اإلز َرةَ  ،قَالَ:
من ُمقَدمه َ
َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَأتَز ُر َها [ صححه األلباني في المشكاة ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا لَبست ُم أو ت َ َوضأت ُم فَابدَؤوا بميامنكم [ صححه
النووي  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا
عليه وسلم قالَ :من جَر ثَوبَهُ ُخيَال َء لَم يَنظُر هللا إلَيه يَو َم القيَا َمة فَقَا َل أَبُو
َبك ٍر :يا رسول هللا إن إ َزاري َيستَرخي إال أن أتعاهده قَالَ :إنك لَستَ ممن
يَفعَلُهُ ُخيَال َء
وفي رواية ألبي داود والنسائي وابن ماجه  :اإلسبَا ُل في َ
اإلزار َوالقَميص
َوالع َما َمة ,و َمن جَر منهَا شَيئ ًا ُخيَال َء لم يَنظُر هللا له يَو َم القيَا َمة [ صححه
النووي  ،وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي هللا
عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من جر ثوبه خيالء لم
سا ُء بذُيُولهن قَا َل
ف يَصنَع الن َ
ينظر هللا إليه يوم القيامة فقالت أم َ
سلَ َمةَ :فَكَي َ
َ
علَيه
ف أَقدَا ُم ُهن :قَا َل فيُرخين ذ َراعًا ال يَزدنَ َ
يُرخينَ شب ًرا فَقَالَت :إذًا تَنكَش ُ
[ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد والطبراني في األوسط عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
علَي إ َزا ٌر يَقَعقَ ُع فَقَا َل َمن َهذَا
علَى النبي صلى هللا عليه وسلم َو َ
قالَ :د َخلتُ َ
اركَ فَ َرفَعته إلَى نصف الساقَين
قُلتُ  :عَب ُد هللا ,قَالَ :إن كُنتَ عَب َد هللا فَارفَع إ َز َ
فَلَم ت َ َزل إز َرتُهُ حَتى َماتَ [ صححه األلباني في الترغيب ]
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سلَ َمةَ رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج الترمذي عن أُم َ
وسلم شَب َر لفَاط َمةَ شب ًرا من ن َ
طاقهَا [ صححه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :نَهَى النبي صلى هللا عليه وسلم
ب َواح ٍد
عَن الصماء وعن اإلحتبَاء في ثَو ٍ
سا َء ال ُمهَاج َرات
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :يَر َح ُم هللا ن َ
ف
علَى ُج ُيوبهن} َ
{ول َيضربنَ بخمرهن َ
شقَقنَ أَكنَ َ
األ ُ َو َل لَما أَن َز َل هللا َ
ُم ُروطهن فَاخت َ َمرنَ بهَا
علَيهن
سلَ َمة رضي هللا عنها قالت :لَما نَ َزلَت {يُدنينَ َ
أخرج أبو داود عن أُم َ
علَى ُر ُءوسهن الغربَا ُن منَ
سا ُء األَنصَار َكأَن َ
من جَالبيبهن} َخ َرجن ن َ
األَكسيَة [ صححه األلباني ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إذَا انتَعَ َل أ َ َح ُدكُم فَليَبدَأ باليمين َوإذَا َخلَ َع فَليَبدَأ بالش َمال َوقال:
ال يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفهما جميعًا أو ليُنعل ُه َما جَميعًا
أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن حفصة رضي هللا عنها أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه  ،ويجعل
يساره لما سوى ذلك [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في صحيح أبي
داود ]
أخرج أبو داود عن جَاب ٍر رضي هللا عنه قال  :نَهَى النبي صلى هللا عليه
وسلم أَن يَنتَع َل الر ُج ُل قَائ ًما [ حسنه النووي  ،وصححه األلباني في
الصحيحة ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ال يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو
ليخلعهما جميعا
ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قَا َل لنا النب ُّ
غز َو ٍة َ
وسلم في َ
غ َزونَا َها :استَكث ُروا منَ النعَال فَإن الر ُج َل ال يَ َزا ُل َراكبًا َما
انت َ َع َل
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ط َع شس ُع أ َ َحدكُم  ،أَو َمن انقَ َ
سل َم :إذَا انقَ َ
ط َع شس ُع نَعله ،فَال يَمش في نَع ٍل
َو َ
ف َواحدٍَ ،وال يَأكُل بش َمالهَ ،وال
َواح َد ٍة حَتى يُصل َح شسعَهَُ ،وال يَمش في ُخ ٍ
يَحت َبي بالثوب ال َواحدَ ،وال يَلتَحف الصما َء
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س ى بن َ
َاوين
أخرج البخاري عن عي َ
س نَعلَين جَرد َ
طه َمانَ قال :أخرج لنا أَنَ ٌ
ي َبع ُد عَن أَنَ ٍس أَن ُه َما نَعال رسول هللا صلى
لَ ُه َما ق َباالن،,فَحَدثَني ثَابتٌ ال ُبنَان ُّ
هللا عليه وسلم
س المرأة النع َل
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها  :قيل لها هل تَلبَ ُ
ساء [
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم الر ُجلَةَ منَ الن َ
،فَقَالَت :قد لَ َعنَ َر ُ
صححه األلباني ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا
س لبسة ال َمرأَة َوال َمرأَةَ
عنه قال :لَعَنَ النبي صلى هللا عليه وسلم الر ُج َل يَلبَ ُ
سةَ الر ُجل [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم  ،وصححه
س لب َ
تَلبَ ُ
النووي  ،وصححه األلباني في الترغيب وغيره ]

باب :أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس
وتركه
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت:
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أُم َ
يص [ قال
ب أَحَب إلَى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم من القَم ٍ
لَم يَكُن ثَو ٌ
الترمذي :حسن غريب,وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
س َويد بن قَي ٍس رضي
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ُ
ي بَ ًّزا من َهج ََر فأتينا به مكة فَجَا َءنَا
هللا عنها قالَ :جلَبتُ أَنَا َو َمخ َرمةُ العَبد ُّ
س َراوي َل فبعنا منه ،فوزن ثمنه وقال
او َمنَا ب َ
ي صلى هللا عليه وسلم فَ َ
س َ
النب ُّ
َ
للذي يزن :زن َوأرجح [ قال الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
علَى النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن المس َور بن َمخ َر َمةَ قال :قَد َمت َ
هللا عليه وسلم أَقبيَةٌ فَقَا َل أَبي َمخ َر َمةُ :ان َ
سى أَن يُعطيَنَا منهَا
طلق بنَا َ
ع َ
ف صلى هللا عليه وسلم صَوتَه ,فَ َخ َر َج
شَيئ ًا ,فَقَا َم أَبي َ
علَى البَاب فَتَكَل َم فَعَ َر َ
َو َمعَهُ قَبَا ٌء َوه َُو يُريه َمحَاسنَهُ َوه َُو يَقُو ُل َخبَأتُ َهذَا لَكَ َخبَأتُ َهذَا لَك
َب ما إلَى النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كَانَ أَح ُّ
سه الح َب َرةَ
صلى هللا عليه وسلم أَن َيل َب َ
اس رضي هللا عنهما قَا َل لَما َخ َرجَت ال َح ُروريةُ
أخرج أبو داود عن ابن عَب ٍ
سنَ َما يَكُو ُن من ُحلَل اليَ َمن
أَتَيتُ عَليًّا فَقَالَ :ائت َهؤُالء القَو َم فَلَبستُ أَح َ
يرا قَا َل فَأَتَيت ُ ُهم فَقَالُوا َمر َحبًا
قَا َل أَبُو ُز َمي ٍلَ :وكَانَ اب ُن عَب ٍ
اس َر ُجالً جَميالً جَه ً
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علَى َرسُول
علَي لَقَد َرأَيتُ َ
اس َما َهذه ال ُحلةُ قلتَ :ما تَعيبُونَ َ
بكَ يَا أبا عَب ٍ
سنَ َما َيكُو ُن منَ ال ُحلَل [ حسنه األلباني ]
هللا صلى هللا عليه وسلم أَح َ
علَى عَائشَةَ
أخرج البخاري عن عَبد ال َواحد بن أَي َمنَ عن أبيه قالَ :د َخلتُ َ
سة د ََراه َم فَقَالَت :ارفَع بَص ََركَ إلَى جَاريَتي
َو َ
علَيهَا درعٌ قطري ث َ َم ُن َخم َ
علَى عَهد
سهُ في البَيتَ :وقَد كَانَ لي درعٌ َ
أنظُر إلَيهَا فَإنهَا ت ُز َهى أَن تَلبَ َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َما كَانَت ام َرأَةٌ تُقَي ُن في ال َمدينَة إال أتت
إلَي تَستَعي ُر ُه
أخرج ابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرسُو َل هللا صلى هللا
صا أَبيَضَ فَقَا َل ثَوبُكَ َهذَا َ
غسي ٌل أَم جَدي ٌد
عليه وسلم َرأَى َ
علَى عُ َم َر قَمي ً
قَا َل :ال بَل َ
غسي ٌل قَا َل البَس جَديدًا َوعش َحميدًا َو ُمت شَهيدًا [ قال
البوصيري :إسناد حديث ابن عمر صحيح  ،وصححه األلباني ]
س ُم َرةَ قالَ :رأَيتُ النبي صلى هللا
أخرج الترمذي والدارمي عن جَابر بن َ
علَيه ُحلةٌ حَم َرا ُّء وإلى
ان فَ َجعَلتُ أَنظُ ُر إليه َو َ
عليه وسلم في لَيلَ ٍة إضحيَ ٍ
س ُن منَ القَ َمر [ قال الترمذي  :حسن غريب ،
القمر فَإذَا ه َُو عندي أَح َ
وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مربوعا  ،ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط
أحسن منه
أخرج أبو داود والترمذي عن عم َران بن ُحصَي ٍن رضي هللا عنه قال :قال
س ال ُمعَصفَ َر َوال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال أَرك ُ
َب األُر ُج َوانَ َوال أَلبَ ُ
ساء
يب الن َ
يب الرجَال ري ٌح ال لَونَ لَهُ َوط ُ
القَميصَ المكفوف بالحَرير أَال َوط ُ
لَو ٌن ال ري َح لَهُ [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
وفي رواية ألبي داود وابن ماجه َ :هبَطنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه
علَي َري َ
طةٌ ُمضَرجَةٌ بالعُصفُر فَقَالََ :ما َهذه
وسلم من ثَنيةٍ ،فَالتَفَتَ إلَي َو َ
الري َ
ورا لَ ُهم فَقَذَفتُهَا
طةُ َ
علَيكَ  ،فَعَ َرفتُ َما كَرهَ فَأَتَيتُ أَهلي َوهُم يَس ُج ُرونَ تَنُّ ً
فيه فأَتَيتُهُ منَ الغَد فَقَالَ :يَا عَب َد هللا َما فَعَلتَ بالري َ
طةُ ،فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ :أفال
ساء [ حسنه األلباني في صحيح
س بها للن َ
َك َ
سوتَهَا َبعضَ أَهلكَ فَإنهُ ال َبأ َ
أبي داود ]
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تلبسوا شيئا مسه زعفران وال ورس
أخرج البخاري عن أُم َخال ٍد رضي هللا عنها قالت :أَتَيتُ النبي صلى هللا
سو ُل هللا صلى هللا عليه
عليه وسلم َم َع أَبي َو َ
علَي قَميصٌ أَصفَ ُر ،قَا َل َر ُ
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ب ب َخاتَم النُّبُوة فَ َزبَ َرني
ي بال َحبَشيةَ :ح َ
سنَه َ
وسلم َ :
سنَةٌ ،فَذَ َهبتُ أَلعَ ُ
سنَه َوه َ
أ َبي ،فقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :دَعهَا ثُم قَالَ :أَبلي َوأَخلقي ثُم أَبلي َوأَخلقي
ثُم أَبلي َوأ َخلقي قَا َل الراوي :فَبَقي حَتى دكن
ب فيهَا َخميصَةٌ
ي النبي صلى هللا عليه وسلم بثيَا ٍ
وفي رواية للبخاري  :أُت َ
سودَا ُء صغيرة ،فقَالََ :من ت َ َرونَ أكسو َهذه ،فَسكَتَ القَو ُم قَالَ :ائت ُوني بأُم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
سنيهَا بيَده َوقالَ :أبلي َوأخلقي َمرتَين ف َجعَ َل يَنظ ُر إلى
ي بي فألبَ َ
َخال ٍد فأت َ
سنَا َيا أُم َخال ٍد َهذَا
َ
علَم ال َخميصَة َو ُيشي ُر ب َيده إلَي َو َيقُولَُ :يا أُم َخالدٍَ :هذَا َ
س ُن
سان ال َحبَشة ال َح َ
سنَا َوالسنَا بل َ
َ
ساني النبي
وفي رواية للبخاري  :قَدمتُ من أَرض ال َحبَشَة َوأَنَا ُج َويريَةٌ ،فَ َك َ
س ُح األ َعال َم بيَده َويَقُولُ:
صلى هللا عليه وسلم َخميصَةً لَهَا أَعال ٌم ،فَ َج َع َل يَم َ
س ٌن
س ٌن َح َ
سنَاه يَعني َح َ
سنَاه َ
َ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي رمثَةَ رضي هللا عنه قالَ :رأَيتُ
علَيه ثوبان أَخض ََران [ قال الترمذي :حسن
النبي صلى هللا عليه وسلم َو َ
غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البزار والطبراني في األوسط عن أنس رضي هللا عنه قال :كان أحب
األلوان إلى النبي صلى هللا عليه وسلم الخضرة [ حسنه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج أبو داود والنسائي عن أبي األَح َوص عَن أَبيه رضي هللا عنه قال:
ب درن فَقَا َل لي :أَلَكَ َمالٌ ،قَلت:
أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم وعلي ثَو ٍ
نَعَم ،قال :من أي المال ،قلت :من كُل ال َمال قَد أعطاني هللا تعالى منَ اإلبل
والبقر َوالغَنَم َوال َخيل َوالرقيق قَا َل فَإذَا آت َاكَ هللا َماالً فَليُ َر أَث َ ُر نع َمة هللا عليك
َوك ََرا َمته [صححه األلباني في صحيح النسائي ]
ب عَن أَبيه عَن جَده رضي هللا عنه قال:
أخرج الترمذي عن عَم ُرو بن شُعَي ٍ
علَى
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا يُحب أَن يَ َرى أَث َ َر نع َمته َ
عَبده [ قال الترمذي :حديث حسن وقال األلباني :حسن صحيح ]
علَى َرسُول
أخرج النسائي والترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ َ
علَيه ،فَقَد َم
ق ثَقُال َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ثَو َبان قطريان ،فَكَانَ إذَا قَ َع َد فَ َعر َ
الن اليَ ُهودي ،فَقُلتُ  :يا رسول هللا لَو بَعَثتَ فَاشت َ َريتَ منهُ
بَ ٌّز منَ الشام لفُ ٍ
س َل إلَيه ،فَقَا َل اليهودي :قَد عَلمتُ َما أراد ،إن َما
س َرة ،فَأَر َ
ثَوبَين إلَى ال َمي َ
ب عدو هللا
ب ب َمالي أَو بد ََراهمي فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :كذَ َ
أراد أَن يَذ َه َ
قَد عَل َم أَني من أَتقَاهُم َوآدَاهُم لأل َ َمانَة [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
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أخرج الترمذي عن ُمعَاذ ابن أَنَ ٍس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
اس ت َ َوا ُ
علَيه َدعَا ُه هللا َيو َم
ض ًعا ّلِل َوه َُو َيقد ُر َ
هللا عليه وسلمَ :من ت َ َركَ الل َب َ
علَى ُر ُءوس ال َخالئق حَتى يُ َخي َرهُ من أَي ُحلَل اإلي َمان شَا َء يَلبَسُهَا
القيَا َمة َ
[ قال الترمذي  :حديث حسن وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هب
ب شُه َر ٍة أَلبَ َ
سهُ هللا إياه يَو َم القيَا َمة ،ثُم ألَ ُ
س ثَو َ
هللا عليه وسلمَ :من لَب َ
فيه النا ُر ،ومن تشبه بقوم فهو منهم [ حسنه األلباني ]
وفي رواية البن ماجه  :من لبس ثوب شهرة في الدُّنيَا ألبسهُ هللا ثوب
مذلة يَوم القيَا َمة ثم ألهب فيه نَارا [ حسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]

باب :لبس الخاتم
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه أنه َرأَى في يَد َرسُول هللا
اس اص َ
طنَ ُعوا
ق َيو ًما َواحدًا ،ثُم إن الن َ
صلى هللا عليه وسلم َخات َ ًما من َور ٍ
ط َر َح صلى هللا عليه وسلم َخات َ َمهُ و َ
ق َولَبسُو َها فَ َ
ط َر َح
ال َخ َواتي َم من َور ٍ
اس َخ َواتي َم ُهم
الن ُ
س َخات َ َم فض ٍة في يَمينه فيه
وفي رواية لمسلم  :أنه صلى هللا عليه وسلم لَب َ
ي كَانَ يَجعَ ُل فَصهُ مما يَلي كَفهُ
فَصٌّ َحبَش ٌّ
وفي رواية لمسلم :صلى هللا عليه وسلم أ َ َرا َد أَن َيكت َُب إلَى كس َرى َوقَيص ََر
غ َخات َ ًما حَلقَتُهُ فضةٌ
َوالنجَاشي فَقيلَ :إن ُهم ال يَقبَلُونَ كتَابًا إال ب َخات َ ٍم ،فَصَا َ
ش فيه ُمحَم ٌد َرسُو ُل هللا
َونَقَ َ
وفي رواية للبخاري :كَانَ َخات َ ُم النبي صلى هللا عليه وسلم في يَده َوفي يَد
علَى بئر
س َ
أَبي بَك ٍر بَع َدهُ َوفي يَد عُ َم َر بَع َد أَبي بَك ٍر ،فَلَما كَانَ عُث َما ُن َجلَ َ
سقَ َ
يس وأَخ َر َج ال َخات َ َم و َج َع َل َيع َب ُ
ط ،فَاختَلَفنَا ثَالث َةَ أَي ٍام َم َع عُث َمانَ
ث به فَ َ
أَر َ
ننزح البئ َر فَلَم نجدهُ
وفي رواية للبخاري :قال صلى هللا عليه وسلم  :إنا ات َخذنَا َخات َ ًما َونَقَشنَا
علَيه أ َ َح ٌد قَا َل أنس :وإني أل َ َرى بَريقَهُ في خنصَره
فيه نَقشًا فَال يَنقُش َ
وفي رواية للبخاري  :كَانَ َخات َ ُم النبي صلى هللا عليه وسلم من فض ٍة كُلُّهُ
صهُ منهُ
فَ ُّ
ش َخاتَم النبي صلى هللا عليه وسلم ثَالثَةَ
وفي رواية للبخاري :كَانَ نَق ُ
سط ٌر
سط ٌرَ ،وهللا َ
سط ٌرَ ،و َرسُو ُل َ
أَسطُ ٍر ُمحَم ٌد َ
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وفي رواية للنسائيَ :خ َر َج صلى هللا عليه وسلم َوقَد ات َخذَ حَلقَةً من فض ٍة
صو َ
علَى نَقشه [ صححه
علَيه فَل َيف َعل َوال تَنقُشُوا َ
غ َ
وقَالََ :من أ َ َرا َد أَن َي ُ
األلباني ]
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :ات َخذَ النب ُّ
ش
هللا عليه وسلم َخات َ ًما من ذَ َه ٍ
ق َونَقَ َ
ب ،ثُم أَلقَا ُه ،ثُم ات َخذَ َخات َ ًما من َور ٍ
علَى نَقش َخاتَمي َهذَا َوكَانَ إذَا
فيه ُمحَم ٌد َرسُو ُل هللاَ ،وقَالَ :ال يَنقُش أ َ َح ٌد َ
سقَ َ
ب في بئر
سهُ َج َع َل فَصهُ مما َيلي َبطنَ كَفهَ ،وه َُو الذي َ
لَب َ
ط من ُم َعيقي ٍ
يس
أَر ٍ
ب َوكَانَ
وفي رواية للنسائي :أَنه صلى هللا عليه وسلم ات َخذَ َخات َ ًما من ذَ َه ٍ
ط َر َحهُ و َ
ب فَ َ
اس
اس َخ َواتي َم ذَ َه ٍ
ط َر َح الن ُ
ي َج َع ُل فَصهُ في بطن كَفه وات َخذَ الن ُ
َخ َوات َم ُهم فات َخذَ َخات َ ًما من فضةٍ ،وكَانَ يَخت ُم به [ صححه النسائي ]
اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
عهُ و َ
ط َر َحهَُ ،وقَالَ :يَعم ُد أ َ َح ُدكُم
ب في يَد َر ُج ٍل فَنَ َز َ
وسلم َرأَى َخات َ ًما من ذَ َه ٍ
ب النبي صلى هللا
إلَى جَم َر ٍة من نَ ٍار فيطرحها في يَده فَقي َل للر ُجل بَع َد َما ذَ َه َ
عليه وسلم ُ :خذ َخات َ َمكَ انتَفع به ،قَالَ :ال َوهللا ال آ ُخذُهُ أَبَدًا َوقَد َ
ط َر َحهُ
النبي صلى هللا عليه وسلم
اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج النسائي عن ابن عَب ٍ
شغَلَني َهذَا عَنكُم ُمنذُ اليَو َم إلَيه نَظ َرةٌَ ،وإلَيكُم
سهُ فقَالََ :
وسلم ات َخذَ َخات َ ًما فَلَب َ
نَظ َرةٌ ثُم أَلقَاهُ [صححه األلباني في الصحيحة ]
علَى
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عَائشَة رضي هللا عنهما قالت  :قَد َمت َ
ب فيه
النبي صلى هللا عليه وسلم حليَةٌ أَهدَا َها لَهُ النجاشي فيهَا َخات َ ٌم من ذَ َه ٍ
ي ،فَأ َ َخذَ ُه ب ُعو ٍد ُمعرضًا عَنهُ أَو ب َبعض أَصَابعه ،ثُم َدعَا أ ُ َما َمةَ ابنَةَ
فَصٌّ َح َبش ٌّ
ب ،فَقَالَ :تَحَلي ب َهذَا يَا بُنَيةُ [ حسنه األلباني في
أَبي العَاص من بنته َزينَ َ
صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال :نَهَاني َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
وسلم أَن أجعل خاتمي فى َهذه ،أَو في التي تليها ،وأشار إلَى ال ُوس َ
طى
َوالتي تَليهَا
وفي رواية ألبي داود والنسائي قال :نَهَاني صلى هللا عليه وسلم عَن ال َخاتَم
في السبابَة َوال ُوس َ
طى [ صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم كَانَ
يَت َ َخت ُم في يَمينه [ صححه األلباني في صحيح النسائي ]
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وفي رواية للنسائيَ :كأَني أَنظُ ُر إلَى بياض خاتم النبي صلى هللا عليه وسلم
في إصبعهُ ال ُيس َرى الخنصَر [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
علَى الصلت بن عَبد
ق قالَ :رأَيتُ َ
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن إسحَا َ
اس
هللا َخات َ ًما في خنصَره اليُمنَى ،فَقُلتُ لهَ :ما َهذَا ،فقَالََ :رأَيتُ ابنَ عَب ٍ
س َخات َ َمهُ َه َكذَاَ ،و َج َع َل فَصهُ إلى ظاهرهَ ،وال نخاله إال كَانَ يَذكُ ُر أَن النبي
يَلبَ ُ
صلى هللا عليه وسلم كَانَ يَلبَسه َكذَلكَ [ قال الترمذي :قال محمد بن
إسماعيل :حديث محمد بن إسحاق عن الصلت ابن عبد هللا حديث حسن
صحيح ]

باب :الحلي والطيب
يب أَنفي
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عَرفَجَة بن أَسعَ َد قال :أُص َ
علَي فَأ َ َم َرني النبي
ق فَأَنت َنَ َ
يَو َم الكُالب في الجَاهلية فَات َخذتُ أَنفًا من َور ٍ
ب [ قال الترمذي :حسن غريب،
صلى هللا عليه وسلم أَن أَتخذَ أَنفًا من ذَ َه ٍ
وحسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
سيف
أخرج أبو داود والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كَانَ نَص ُل َ
ق
سيفه فضةًَ ،و َما بَينَ ذَلكَ حلَ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم فضةًَ ،وقَبيعَةُ َ
الفضة [صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سا ُء َو ُجعلَت قُرةُ عَيني في الصالة [ صححه
يب والن َ
ب إلَي الط ُ
وسلمُ :حب َ
ابن حجر في الفتح  ،وصححه األلباني ]
أخرج الترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ثَالَ ٌ
يب
ث الَ ت َُر ُّد ال َو َ
سائ ُد َوالدُّه ُن َواللبَ ُن ،الدُّه ُن يَعنى به الط َ
[ قال الترمذي :حديث غريب  ،وحسنه األلباني ]
سعي ٍد رضي هللا عنه :أ َن النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أبي َ
ب طيبكُم
سُئ َل عَن المسك قَالَ :ه َُو أَطيَ ُ
غي َر ُم َ
أخرج مسلم عن نَافع قال :كَانَ اب ُن عُ َم َر يستجمر باألَلُوة َ
طرا ٍة،
ور يَط َر ُحهُ َم َع األَلُوة ،ويقولَ :ه َكذَا كَانَ يَستَجم ُر َرسُو ُل هللا صلى هللا
َوبكَافُ ٍ
عليه وسلم
أخرج أبو داود عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كَانَ لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم سُكةٌ يَت َ َ
ب منهَا [ صححه األلباني ]
طي ُ
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أخرج النسائي والترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
يب الرجَال َما َ
يب
ي لَونُهُ َوط ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم :ط ُ
ظه ََر ري ُحهُ َو َخف َ
ساء َما َ
ي ري ُحهُ [ قال الترمذي :حديث حسن  ،وصححه
الن َ
ظه ََر لَونُهُ َو َخف َ
األلباني في صحيح الترمذي]
سى رضي هللا
أخرج النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أبي ُمو َ
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل عَي ٍن َزانيَةٌ ،وإن ال َمرأَةَ
إذَا استَع َ
ي َكذَا َو َكذَاَ ،يعني َزان َيةً [ قال الترمذي:
ط َرت فَ َمرت بال َمجلس فَه َ
حسن صحيح ،وصححه الحاكم ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي وفي
الترغيب ]
وفي رواية ألبي داود  :إذَا استَع َ
علَى القَوم ليَجدُوا ري َحهَا
ط َرت فَ َمرت َ
فو َج َد منهَا
أخرج أبو داود عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه أنه لَقيَتهُ ام َرأَةٌ َ
ري َح الطيب َولذَيل َها إعصَا ٌر ،فَقَالََ :يا أ َ َمةَ ال َجبار جئت منَ ال َمسجد ،قَالَت:
سمعتُ حبي أَبَا القَاسم صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال ت ُقبَ ُل
نَعَم قَالَ :إني َ
صَالةٌ امرأة ت َ َ
طيبَت لل َمسجد حَتى تَغتَس َل غُسلَهَا منَ ال َجنَابَة [ صححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم أَي َما ام َرأَة أَصَا َبت بخورا فَال تشهدن َمعنا العشَاء
صلى هللا َ
اآلخ َرة [ صححه األلباني في الترغيب ]

باب :الشعر من الرأس واللحية والشارب
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عَبد هللا بن ُمغَف ٍل رضي هللا عنه:
أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عَن الت َرجُّل إال غبًّا [ قال الترمذي:
حس ٌن صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ب
أخرج النسائي عن ُح َميد بن عَبد الرح َمن الحم َيري قال :لَقيتُ َر ُجالً صَح َ
النبي صلى هللا عليه وسلم َك َما صَحبَهُ أَبُو ه َُري َرةَ أَربَ َع سنينَ  ،قَالَ :نَهَانَا
صلى هللا عليه وسلم أَن يَمتَش َ
ط أ َ َح ُدنَا كُل يَو ٍم [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا
َار لَنَا عُبَي ُد هللا بن عمر
عليه وسلم نهَى عَن القَ َزع قيلَ :و َما القَ َزعُ ،فَأَش َ
َار عُ َبي ُد هللا إلَى نَاص َيته
قَالَ :إذَا َحلَ َ
ي َت َ َركَ َهاهُنَا َو َهاهُنَا ،وأَش َ
ق الصب ُّ
َوجَانبَي َرأسه ،قي َل لعُبَيد هللا والجَاريَةُ ،قَالَ :ال أَدري
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أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أَن النبي صلى
ض رأسه َوت ُركَ َبع ُ
ضهُ فَنَهَاهُم عَن
هللا عليه وسلم َرأَى غال ًما قَد ُحل َ
ق َبع ُ
ذَلكَ َ ،وقَالَ :احلقُوا كُلهُ أَو ذروا كُلهُ [ قال النووي :رواه أبو داود بإسناد
صحيح على شرط البخاري ومسلم ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود
]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن َوائل بن ُحج ٍر رضي هللا عنه قال:
أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم َولي شَع ٌر َ
اب
اب ذُ َب ٌ
طوي ٌل فسمعته يقول :ذُ َب ٌ
وليس معه أحد ،فقلت :يعنيني فخرجت فَج ََززتُهُ ثُم أَتَيتُهُ فَقَالَ :إني لَم أَعنكَ
س ُن [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
َو َهذَا أَح َ
أخرج أبو داود والنسائي في الكبرى عن عَبد هللا بن جَعفَ ٍر رضي هللا عنه:
أَن النبي صلى هللا عليه وسلم أ َم َه َل آ َل جَعفَ ٍر حين أتى نعيه ثَالثًا ،ثُم أَتَاهُم
علَى أَخي َبع َد ال َيوم ثُم قَالَ :ادعُوا لي َبني أَخي فَجي َء بنَا
فَقَالَ :ال تَبكُوا َ
سنَا [ قال النووي:
ق فَأ َ َم َرهُ فَ َحلَ َ
ي الحَال َ
ق ُرؤو َ
َكأَنا أفرخ ،فَقَالَ :ادعُوا ل َ
رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم  ،وصححه األلباني في
مشكاة المصابيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَس َماء رضي هللا عنها :أن ام َرأَةً قالت :يَا َرسُو َل
ش َع ُر َها ،فإني َزوجتُهَا أَفَأَص ُل فيه،
هللا إن ابنَتي أصابها الحَص َبةُ وأمرق َ
صولَةَ
فَقَالَ :لَعَنَ هللا ال َواصلَةَ َوال َمو ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَن ام َرأَةً منَ األَنصَار
َزوجَت ابنَتَهَا فَت َ َمع َ
شعَ ُر َرأسهَا ،فَجَا َءت إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
ط َ
شعَر َها ،فَقَالَ :ال إنهُ
فَذَك ََرت ذَلكَ لَهُ وقَالَت :إن َزو َجهَا أ َ َم َرني أَن أَص َل في َ
قَد لُعنَ ال ُموصالتُ
علَى المنبَر عام
أخرج البخاري ومسلم عن ُمعَاويَة رضي هللا عنه أنه قال َ
شعَ ٍر كَانَت في يَدَي ح ََرسي ٍ فَقَالَ ،يَا أَه َل ال َمدينَة أَينَ
حج وتناول قُصةً من َ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَنهَى عَن مثل َهذا َويَقُولُ،
عُلَ َما ُؤكُمَ ،
سا ُؤهُم
إن َما َهلَكَت بَنُو إس َرائي َل حينَ ات َخذَ َها ن َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قَا َل َما كُنتُ أ ُ َرى أَن أ َ َحدًا َيف َعلُهُ إال ال َي ُهودَ،
سماهُ ُّ
ور
إن النبي صلى هللا عليه وسلم بَلَغَهُ فَ َ
الز َ
سا ُء
وفي رواية لمسلم  :قَا َل قَتَا َدةُ في تفسير الزور :يَعني َما يُكَث ُر به الن َ
ارهُن منَ الخ َرق
أَشعَ َ
اس رضي هللا عنهما قال :كَانَ أَه ُل
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
س ُهم َوكَانَ صلى
ارهُم َوكَانَ ال ُمشركُونَ َيف ُرقُونَ ُر ُءو َ
الكتَاب َيسدلُونَ أَش َع َ
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س َد َل صلى هللا
ب ُم َوافَقَةَ أَهل الكتَاب في َما لَم يُؤ َمر به فَ َ
هللا عليه وسلم يُح ُّ
ق َبع ُد
عليه وسلم نَاص َيتَهُ ثُم فَ َر َ
ب عَن أَبيه عَن
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَم ُرو بن شُعَي ٍ
جَده رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تَنتفُوا
ورا يَو َم
ب فإنه َما من ُمسل ٍم يَش ُ
الشي َ
يب شَيبَةً في اإلسالم إال كَانَت لَهُ نُ ً
القيَا َمة ،وفى رواية ألبي داود :كتب هللا له حسنة وحط عنه بها خطيئة[
قال الترمذي :حديث حسن،حسنه النووي  ،وصححه األلباني في صحيح
الجامع ]
سةَ رضي هللا عنه قال :قال
أخرج الترمذي والنسائي عن عَم ُرو بن َ
عبَ َ
ً
ورا
َاب شَيبَة في َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من ش َ
سبيل هللا كَانَت لَهُ نُ ً
يَو َم القيَا َمة [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي وفي الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ب َوأَعفُوا اللحَى
صلى هللا عليه وسلم :ان َهكُوا الش َوار َ
َ
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :خالفُوا ال ُمشركينَ َ ،وف ُروا اللحَى َوأحفُوا
علَى لحيَته فَ َما فَ َ
ب َوكَانَ اب ُن عُ َم َر إذَا حَج واعت َ َم َر قَبَضَ َ
ض َل أ َ َخذَهُ
الش َوار َ

باب :الخضاب للشعر واليدين والخلوق
أخرج النسائي وابن حبان عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن من خير أكحالكم اإلثمد إنه يجلو البَصَر وينبت
الشعر [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
َارى ال يَصبُغُونَ فَ َخالفُوهُم
صلى هللا عليه وسلم :إن اليَ ُهو َد َوالنص َ
وفي رواية ألبي داود والترمذي َ :
ب َوال تَشَب ُهوا بال َي ُهود
غي ُروا الشي َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذَ ٍر رضي هللا عنه قال :قال
ب الحنا ُء َوال َكت َ ُم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أَح َ
سنَ َما غُي َر به الشي ُ
[ قال الترمذي :حس ٌن صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما أنه كَانَ يصفر
ئ ث َيا ُبهُ منَ الصُّف َرة ،فَقي َل لَهُ :ل َم تَص ُب ُغ بالصُّف َرة،
لح َيتَهُ بالصُّف َرة حَتى تَمتَل َ
فَقَالَ :إني َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَصبُ ُغ بهَاَ ،ولَم يَكُن شَي ٌء أَحَب
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إلَيه منهَا ،وكَانَ يَصبُ ُغ ثيَابَهُ كُلهَا حَتى ع َما َمتَهُ [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
س
وفي رواية ألبي داود والنسائي  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يَلبَ ُ
النعَا َل السبتيةَ َ ،ويُصَف ُر لحيَتَهُ بال َورس َوالزعفَ َرانَ ،وكَانَ اب ُن عُ َم َر يفعله
[صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :لَو شئتُ أَن أَعُد
ش َم َ
َب
طا ٍ
َ
ت كُن في َرأسه صلى هللا عليه وسلم فَ َعلتُ  ،لَم َيختَضب َوقَد اختَض َ
َب عُ َم ُر بالحناء بَحت ًا
أَبُو بَك ٍر بالحناء َوال َكتَم َواختَض َ
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قالَ :رأَى
علَي ثَوبَين ُم َعصفَ َرين ،فَقَا َل :أَأ ُ ُّمكَ أ َ َم َرتكَ ب َهذَا،
سل َم َ
هللا َ
علَيه َو َ
النب ُّ
ي صَلى ُ
قُلتُ  :أَغسلُ ُه َما ،قَالَ :بَل أَحرق ُه َما  ،وفي رواية  :إن َهذه من ثيَاب الكُفار
فَال تَل َبسهَا
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي رمثَةَ قال :ان َ
طلَقتُ َم َع أَبي نَح َو النبي
علَيه رداءان
صلى هللا عليه وسلم فَإذَا ه َُو ذُو َوف َر ٍة وفيها َردع من حناءٍ َ ،و َ
ظهركَ  ،فَإني َر ُج ٌل َ
أَخض ََران ،فَقَا َل لَهُ أَبي :أَرني َهذَا الذي ب َ
يب ،قَا َل هللا
طب ٌ
يب ،بَل أَنتَ َر ُج ٌل َرفيقٌَ ،
طبيبُهَا الذي َخلَقَهَا [ صححه األلباني في
الطب ُ
صحيح أبي داود ]
وفي رواية للنسائي :أَتَيتُ أَنَا َوأَبي النبي صلى هللا عليه وسلم َوكَانَ قَد
لَ َ
ط َخ لحيَتَهُ بالحناء [ صححه األلباني ]
سلَني أَهلي إلَى أُم
أخرج البخاري عن عُث َمان بن َ
ب قال :أَر َ
عبدهللا بن َمو َه ٍ
سانَ عَي ٌن أَو شَي ٌء بَعَ َ
ث إلَيهَا
َاب اإلن َ
َ
َح من َماءٍ َ ،وكَانَ إذَا أَص َ
سلَ َمةَ بقَد ٍ
مخ َ
ض َبهُ ،فأخرجت من شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت تمسكه
في جلجل من فضة ،فخضخضته له فشرب منه ،فَاطلَعتُ في ال ُجل ُجل فَ َرأَيتُ
ت ُحمرا ً
شعَ َرا ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
ي بأبي قُحَافة يَو َم فتح مكة
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :أت َ
ولحيَتُهُ َو َرأسُهُ كَالثغَا َمة بَيَاضًا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :
غي ُروا َهذَا
بشَيءٍ َواجتَن ُبوا الس َوا َد
اس رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عَب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم :قَو ٌم يَخضبُونَ بالسواد آخ َر الز َمان َكح ََواصل
ال َح َمام ال يَري ُحونَ َرائحَةَ الجَنة [ قال ابن حجر في الفتح :إسناده قوي
وصححه األلباني في صحيح أبي داود وفي الترغيب ]
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أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :أَومأت ام َرأَةٌ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَبَضَ َي َد ُه
اب إلَى َر ُ
من َو َراء ست ٍر ،ب َيد َها كت َ ٌ
وقالَ :ما أَدري أَيَ ُد َر ُج ٍل أَم يَ ُد ام َرأ َ ٍة قَالَت :بَل ام َرأَةٌ قَالَ :لَو كُنت ام َرأَةً
ارك يَعني بالحناء [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود]
لَغَيرت أَظفَ َ
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :أُتى النبي صلى هللا
ب يَدَيه َورجلَيه بالحناء فَقَالََ :ما بَا ُل َهذَا ،قالوا:
عليه وسلم ب ُم َخن ٍ
ث قَد َخض َ
سو َل هللا :أَال نَقتُلُهُ
ي إلَى النقيع ،فَقيلَ :يا َر ُ
َيتَشَبهُ بالن َ
ساء ،فَأ َ َم َر به فَنُف َ
قَالَ :إني نُهيتُ عَن قَتل ال ُمصَلينَ [ صححه األلباني ]
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :نَهَى النب ُّ
عليه وسلم أَن يَت َ َزعفَ َر الر ُج ُل
علَى أَهلي
أخرج أبو داود عن عَما ُر ب ُن يَاس ٍر رضي هللا عنه قال :قَدمتُ َ
علَى النبي صلى هللا
ان ،فَغَدَوتُ َ
َاي فَ َخلقُوني ب َزعفَ َر ٍ
من سفر َوقَد تَشَققَت َيد َ
علَي ولم يرحب بيَ ،وقَالَ :اذ َهب فَاغسل
علَيه فَلَم يَ ُرد َ
سلمتُ َ
عليه وسلم فَ َ
َهذَاعَنكَ [ حسنه األلباني ]

باب :خصال الفطرة
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س :الختتَا ُن َواالستحدَا ُد َوقَصُّ الشارب
صلى هللا عليه وسلم :الفط َرةُ َخم ٌ
ف اإلبط
َوتَقلي ُم األَظفَار َونَت ُ
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قالُ :وقتَ لَنَا في قَص الشارب َوتَقليم
األَظفَار َونَتف اإلبط َوحَلق العَانَة أَن ال نَت ُركَ أَكث َ َر من أَربَعينَ لَيلَةً
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :اختَت َنَ إب َراهي ُم بالقَدُّوم ،وفي رواية للبخاري ومسلم :اختَت َنَ
سنَةً
إب َراهي ُم َوه َُو اب ُن ث َ َمانينَ َ
اس رضي هللا عنه أنه سئل َمن أَنتَ حينَ قُبضَ
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم  ،قَا َل يَو َمئذٍَ :مخت ُو ٌن َوكَانُوا ال يَختنُونَ الر ُج َل
النب ُّ
حَتى يُدركَ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه لَعَنَ ال َواش َمات
ق هللا ،فَ َبلَ َغ
َوالمستوشمات َوال ُمتَنَمصَات َوال ُمتَفَلجَات لل ُحسن ال ُمغَي َرات َخل َ
وب ،وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت :ما حديث
ذَلكَ ام َرأَةً يُقَا ُل لَهَا :أ ُ ُّم يَعقُ َ
بَلَغَني عَنكَ أَنكَ قلت :كذا وكذا فَقَالََ :و َما لي ال أَلعَ ُن َمن لَعَنَ َرسُو ُل هللا
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صلى هللا عليه وسلم وه َُو في كتَاب هللا ،فَقَالَت :لَقَد قَ َرأتُ َما بَينَ لوحي
{و َما آتَاكُ ُم
المصحف فَ َما وجدته قال :إن كُنت قَ َرأتيه فقد َوجَدتيه قال تعالى َ
الرسُو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَاكُم عَنهُ فَانت َ ُهوا} قَالَت :إني أ َ َرى شيئ ًا من هذا على
امرأتك اآلن ،قَالَ :فَاذ َهبي فَانظُري ،فَذَ َهبَت فَلَم ت َ َر شَيئ ًا ،فجاءت فقالت :ما
رأيت شيئ ًا قال :أما لو كان ذلك لم نجامعها
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة  ،والواشمة والمستوشمة

كتاب النساء
باب :نساء النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أُريت ُك في ال َمنَام ثالث ليا ٍل ،جاءني بك الملك في
ف عن وجهك فَإذَا أَنت هي،
َ
ير فَيَقُولَُ :هذه ام َرأَت ُكَ فَأَكش ُ
س َرقَة من حَر ٍ
فَأَقُولُ :إن يَكُن من عند هللا يُمضه
أخرج البخاري عن عُر َوة رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
َخ َ
ب عَائشَةَ إلَى أَبي بَك ٍر فَقَا َل لَهُ أَبُو بَك ٍر إن َما أَنَا أ َ ُخوكَ فَقَالَ :أَنتَ أَخي
ط َ
ي لي حَال ٌل
في هللا َوكتَابه َوه َ
أخرج البخاري عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :يَا َرسُو َل هللا أ َ َرأَيتَ لَو
شج ًَرا لَم يُؤكَل منهَا ،في أ َيهَا
شجَر قَد أُك َل منهَا َو َوجَدتَ َ
نَ َزلتَ َواديًا فيه َ
يرك  ،قَالَ :في التي لَم يؤكل منهَا تَعني :أنه لَم يَت َ َزوج بك ًرا
كُنتَ ت ُرت ُع بَع َ
َ
غي َر َها
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ت َ َزوجَني رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،وأَنَا بنتُ ست سنينَ  ،فَقَدمنَا ال َمدينَةَ فَنَ َزلنَا في
شعَري فَ َوفَى ُج َمي َمةً ،فَأَتَتني أُمي
ق َ
ج ،فَ ُوعكتُ فَت َ َمر َ
بَني الحَارث بن ال َخز َر ٍ
ب لي فَأَتَيتُهَا ال أَدري َما ت ُري ُد
أ ُ ُّم ُرو َمانَ َوإني لَفي أُر ُجو َحةٍَ ،و َمعي ص ََواح ُ
سكَنَ
مني ،فَأ َ َخذَت بيَدي حَتى وقَفَتني َ
علَى بَاب الدارَ ،وإني أل ُنه ُج حَتى َ
سحَت به َوجهي َو َرأسي ،ثُم أَد َخلَتني
َبع ُ
ض نَفَسي ،ثُم أ َ َخذَت شَيئ ًا من َماءٍ فَ َم َ
علَى
علَى ال َخير َوالبَ َركَة َو َ
ار ،فَإذَا نس َوةٌ منَ األَنصَار في البَيت فَقُلنَ :
الد َ
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َخير َ
طائ ٍر ،فَأَسلَ َمتني إلَيهن فَأَصلَحنَ من شَأني ،فَلَم يَ ُرعني إال َرسُو ُل هللا
فَأَسلَمنني إلَيهَ ،وأَنَا َيو َمئ ٍذ بنتُ تسع سنينَ
وفي رواية للبخاري قال عروة :ت ُُوفيَت َخديجَةُ قَب َل َمخ َرج النبي صلى هللا
عليه وسلم إلَى ال َمدينَة بثَالث سنينَ  ،فَلَب َ
سنَتَين أَو قَريبًا من ذَلكَ َ ،ونَ َك َح
ث َ
ي بنتُ تسع ،وفي رواية لمسلم:
ي بنتُ ست ،وبَنَى بهَا َوه َ
عَائشَةَ َوه َ
َو َم َكثَت عن َدهُ تسعًا
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن عُ َم َر حينَ تَأَي َمت حَفصَةُ
ي بال َمدينَة  ،لقي
من ُخنَيس بن ُحذَافَةَ السهمي َ ،وكَانَ شَه َد بَد ًرا ،ت ُُوف َ
سأَنظُ ُر في أَمري فَلَبثتُ
عثمان فقال له :إن شئتَ أَنكَحت ُكَ حَفصَةَ ،قَالََ :
ي ،فَقَالَ :قَد بَدَا لي أَن ال أَت َ َزو َج قَا َل عُ َم ُر :فَقُلتُ ألبي بكر :إن شئتَ
لَيَال َ
ي ،ثُم
علَيه أَو َج َد مني َ
ص َمتَ فَكُنتُ َ
أَنكَحت ُكَ حَفصَةَ فَ َ
علَى عُث َمانَ فَلَبث لَيَال َ
َخ َ
ط َبهَا النبي صلى هللا عليه وسلم فَأَنكَحتُهَا إيا ُه ،فَلَق َيني أ َ ُبو َبك ٍر فَقَالَ :لَ َعلكَ
علَي حَفصَةَ فَلَم أَرجع إلَيكَ شيئ ًا قُلتُ  :نَعَم قَالَ:
علَي حينَ ع ََرضتَ َ
َوجَدتَ َ
إنهُ لَم يَمنَعني أَن أَرج َع إلَيكَ إال أَني عَلمتُ أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
يَ ،ولَو ت َ َر َكهَا لَقَبلتُهَا
ذَك ََر َها ،فَلَم أَكُن ألَفش َ
ب ،قَا َل
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :لَما انقَضَت عدةُ َزينَ َ
ب
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ل َزيدٍ :اذكُر َها َ
َر ُ
علَي قَالَ :فَقُلتُ َ :يا َزينَ ُ
أبشري ،أرسلني َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يَذكُ ُرك فقَالَتَ :ما أَنَا
بصَانعَ ٍة شَيئ ًا حَتى أ ُ َوام َر َربي فَقَا َمت إلَى َمسجد َهاَ ،ونَ َز َل القُرآنَُ ،وجَا َء
علَيهَا بغَير إذ ٍن
صلى هللا عليه وسلم فَ َد َخ َل َ
أخرج أبو داود والنسائي عن أُم حَبيبَةَ رضي هللا عنها  :أَنهَا كَانَت تحت
ي النبي صلى هللا
عُ َبيد هللا بن جَح ٍش فَ َماتَ بأَرض ال َح َبشَة ،فَ َزو َجهَا النجَاش ُّ
عليه وسلم َ ،وأَمه ََر َها عَنهُ أَربَعَةَ
آالفَ ،وبَعَ َ
ث بهَا إلى النبي صلى هللا عليه
ٍ
سنَةَ [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
وسلم َم َع ش َُرحبي َل بن َح َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أنَس رضي هللا عنه قال :قَد َم رسول هللا صلى
علَيه الحصنَ ذُك َر لَهُ َج َما ُل صَفيةَ بنت
هللا عليه وسلم َخيبَ َر ،فَلَما فَت َ َح هللا َ
سا فَاص َ
ُح َيي بن أَخ َ
طفَا َها صلى هللا عليه
ب َوقَد قُت َل َزو ُجهَاَ ،وكَانَت َ
ع ُرو ً
ط َ
سا
سد الروحَاء فَبَنَى بهَا ،ثُم َ
وسلم لنَفسه ،فَ َخ َر َج بهَا حَتى بَلَغنَا َ
صنَ َع حَي ً
في ن َ
ير ،ثُم قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :آذن َمن حَولَكَ فَكَانَت تلكَ
ط ٍع صَغ ٍ
علَى صَفيةَ ،ثُم َخ َرجنَا إلَى ال َمدينَة فرأيته يُحَوي لَهَا َو َرا َءهُ بعَبَا َء ٍة،
َولي َمةٌَّ َ
ض ُع ُركبَتَهُ ،فَت َ َ
س عن َد بَعيره فَيَ َ
علَى ُركبَته حَتى
ض ُع صَفيةُ رجلَهَا َ
ثُم يَجل ُ
َب
تَرك َ
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سهم دحيَةَ ،فَاشت َ َرا َها صلى هللا عليه
وفي رواية لمسلم  :أنها َوقَعَت في َ
سلَي ٍم تعتد عندها وتهيئها ،وإن َولي َمتَهَا
ُسَ ،دفَ َعهَا إلَى أُم ُ
سب َعة أَرؤ ٍ
وسلم ب َ
التم َر َواألَق َ
اس ،وقالوا :ال نَدري أَت َ َزو َجهَا أَم ات َخذَ َها أُم
ط َوالسمنَ فَشَب َع الن ُ
ي أ ُ ُّم َولَ ٍد فَلَما أ َ َرا َد
ي ام َرأَتُهَُ ،وإن لَم يَح ُجبهَا فَه َ
َولَ ٍد فقَالُوا :إن َح َجبَهَا فَه َ
َب َح َجبَهَا فَ َع َرفُوا أَنهُ قَد ت َ َزو َجهَا ،فَلَما َدنَونا منَ ال َمدينَة َدفَ َع صلى
أَن يَرك َ
هللا عليه وسلم َو َدفَعنَا ،فَعَث َ َرت العَضبَا ُء َونَد ََر َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
سا ُء يقُلنَ أَب َع َد هللا ال َي ُهوديةَ
ست َ َر َها َوقَد أَش َرفَت الن َ
وسلم َونَد ََرت فَقَا َم فَ َ
أخرج أبو داود عن عَائشَة رضي هللا عنها قالتَ :وقَعَت ُج َويريَةُ بنتُ
الحَارث بن ال ُمص َ
علَى
اس ،فَكَاتَبَت َ
سهم ثَابت بن قَيس بن شَم ٍ
طلق في َ
سو َل هللا صلى
نَفسهَا َوكَانَت ام َرأَةً َمالحَةً لها في العين حظ ،فَجَا َءت تَسأ َ ُل َر ُ
علَى البَاب ،فَ َرأَيتُهَا كَرهتُ َمكَانَهَا
هللا عليه وسلم في كتَابَتهَا ،فَلَما قَا َمت َ
س َي َرى منهَا مث َل الذي َرأَيتُ  ،فَقَالَتَ :يا
َوع ََرفتُ أنه صلى هللا عليه وسلم َ
علَيكَ ،
َرسُو َل هللا أَنَا ُج َويريَةُ بنتُ الحَارثَ ،وإنه كَانَ في أَمري َما ال يَخفَى َ
علَى نَفسي وجئتك تعينني
سهم ثَابت بن قَي ٍسَ ،وإني كَاتَبتُ َ
َوإني َوقَعتُ في َ
فقال لها :فَهَل لَك إلَى ما ه َُو َخي ٌر لك ،قَالَتَ :و َما ه َُو يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ:
أُؤَدي عَنك كتَابَك َوأَت َ َزو ُجك قَالَت :قَد فَعَلتُ  ،فلما تسامع الناس أن النبي
سلُوا َما بأَيديهم منَ السبي
صلى هللا عليه وسلم ت َ َزو َج ُج َوير َيةَ أَر َ
وأَعتَقُوهُمَ ،وقَالُوا :أَصهَا ُر النبي صلى هللا عليه وسلم قالت :فَ َما َرأَينَا
ام َرأَةً كَانَت أَع َ
سبَبهَا أكثر من مائ َة
ظ َم بَ َركَةً َ
علَى قَومهَا منهَا ،أُعت َ
ق في َ
ت من بَني ال ُمص َ
طلق [ قال األلباني في اإلرواء :إسناده حسن ]
أَهل بَي ٍ
علَى
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها :أَن ابنَةَ الجَون لَما دخلَت َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَت أ َعُوذُ باهلل منكَ فَقَا َل لَهَا :لَقَد عُذت
َر ُ
يم الحَقي بأَهلك
بعَظ ٍ
علَيهَا صلى هللا عليه وسلم
وفى رواية للبخاري عن أبي أسيد لَما َد َخ َل َ
سهَا لسُوقَة ،فَأَه َوى بيَده
َب ال َملكَةُ نَف َ
قَالََ :هبي نَف َ
سك لي قَالَتَ :و َهل تَه ُ
علَيهَا لتَسكُنَ  ،فَقَالَت :أَعُوذُ باهلل منكَ قَا َل قَد عُذت ب َمعَا ٍذ ثُم َخ َر َج
يضعه َ
سهَا َرازقيتَين َوأَلحقهَا بأَهلهَا
سيدٍ ،اك ُ
،وقَالََ :يا أ َ َبا أ ُ َ
سع ٍد َرضي هللا عَنهُ بنحوه ،وفيه :فَقَالُوا
سهل ب ن َ
وفي رواية للبخاري عَن َ
لَهَا أَتَدرينَ َمن َهذَا قَالَت ال ،قَالُوا َهذَا َرسُو ُل هللا جَا َءك ليَخطُبَك قَالَت أَنَا
كُنتُ أَشقَى من ذَلكَ
ج من
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه :قَالُوا يَا َرسُو َل هللا ،أَال تَت َ َزو ُ
ساء األَنصَار قَالَ :إن بهن َ
غي َرةً شَدي َدةً [ صححه األلباني ]
ن َ
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باب :آداب النكاح
أخرج البخاري ومسلم عن عَلقَ َمة قال :كُنتُ أَمشي َم َع عَبد هللا بمنًى فَلَقيَهُ
عُث َمانُ ،فَقَالَ :يَا أَبَا عَبد الرح َمن أَال َ
أزو ُجكَ جَاريَةً شَابةً ،لَعَلهَا تُذَك ُركَ
سو ُل
َبعضَ َما َمضَى من َز َمانكَ  ،فَقَا َل عَب ُد هللا :لَئن قُلتَ ذَاكَ  ،لَقَد قَا َل لَنَا َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :يَا َمعش ََر الشبَاب َمن است َ َ
ع منكُ ُم البَا َءةَ
طا َ
فَليَت َ َزوج ،فَإنهُ أ َ َ
ص ُن للفَرجَ ،و َمن لَم يَستَطع فَعَلَيه بالصوم
غضُّ للبَصَر َوأَح َ
فَإنهُ لَهُ وجَا ٌء
س ٍار رضي هللا عنه قال :جَا َء َر ُج ٌل
أخرج أبو داود والنسائي عن َمعقل بن يَ َ
ب وجمال
إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :إني أَصَبتُ ام َرأَةً ذَاتَ َح َ
س ٍ
وإن َها ال تَلدُ ،أَفَأَت َ َزو ُجهَا ،قال :ال ثُم أَتَاهُ الثانيَةَ فَنَهَاهُ ،ثُم أَتَاهُ الثالثَةَ فَقَالَ:
ت َ َزو ُجوا ال َولُو َد ال َودُودَ ،فَإني ُمكَاث ٌر بكُم األمم [قال األلباني في صحيح
النسائي :حسن صحيح]
اس َهل ت َ َزوجتَ  ،قُلتُ  :ال ،قَالَ:
أخرج البخاري عن ابن ُجبَي ٍر قَا َل لي اب ُن عَب ٍ
سا ًء يعني :النبي صلى هللا عليه
ت َ َزوج ،فَإن َخي َر َهذه األُمة كان أَكثَر َها ن َ
وسلم
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الدُّنيَا َمتَاعٌَ ،و َخي ُر َمتَاعها ال َمرأَةُ الصالحَةُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سبهَاَ ،ول َج َمالهَا،
صلى هللا عليه وسلم :ت ُن َك ُح ال َمرأَةُ ألَر َب ٍع :ل َمالهَاَ ،ول َح َ
َولدينهَا فَاظفَر بذَات الدين تَربَت يَدَاكَ
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :ت َ َزوجتُ فَقَا َل لي النبي
ارى
صلى هللا عليه وسلم َ :ما ت َ َزوجتَ  ،قُلتُ  :ت َ َزوجتُ ثَيبًا فَقَالََ :ما لَكَ َوللعَذَ َ
َولعَابهَا  ،وفي رواية للبخاري ومسلم :فَهَال بك ًرا َت ُالعبُكَ وت ُالعبُهَا
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه :أَن َر ُ
س َمنيئ َةً لَهَا ،فَقَضَى حَا َجتَهُ منها،
َرأَى ام َرأَةً فَأَتَى ام َرأَتَهُ َزينَ َ
ي تَمعَ ُ
بَ ،وه َ
ورة شَي َ
ان َوت ُدب ُر في
ثُم َخ َر َج إلَى أَصحَابه فَقَالَ :إن ال َمرأَةَ ت ُقب ُل في ُ
ص َ
ط ٍ
ورة شَي َ
ان فَإذَا أَبص ََر أ َ َح ُدكُ ُم ام َرأَةً فَليَأت أَهلَهُ فَإن ذَلكَ يَ ُر ُّد َما في نَفسه
ُ
ص َ
ط ٍ
أخرج أبو داود والحاكم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ب أ َ َح ُدكُ ُم ،ال َمرأَةَ فَإن است َ َ
هللا عليه وسلم :إذَا َخ َ
ع أَن َينظُ َر إلَى َما َيدعُو ُه
طا َ
ط َ
إلَى نكَاحهَا فَليَفعَل فَ َخ َ
طبتُ جَاريَةً ،فَكُنتُ أَت َ َخبأ ُ لَهَا حَتى َرأَيتُ منهَا َما َدعَاني
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إلَى نكَاحهَا فَت َ َزوجتُهَا [صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وحسنه ابن حجر
في الفتح ،وحسنه األلباني في الصحيحة وفي صحيح أبي داود]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :خطب َر ُج ٌل ام َرأَةً منَ
ي صلى هللا عليه وسلم َ :هل نَ َ
ظرتَ إلَيهَا قال :ال ،قال:
األَنصَار فَقَا َل لَهُ النب ُّ
فاذهب فانظر ،فَإن في عُيُون األَنصَار شَيئ ًا
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :زففنا ام َرأَةً إلَى َر ُج ٍل
ار
منَ األَنصَار ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أما يكو ُن َم َعكُم لَه ٌو ،فَإن األَن َ
ص َ
اللهو
يُعجبُ ُه ُم
ُ
ب عَن أَبيه عَن جَده عَن
أخرج أبو داود وابن ماجه عَن عَمرو بن شُعَي ٍ
سل َم قَالَ :إذَا ت َ َزو َج أ َ َح ُدكُ ُم ام َرأَةً أَو اشت َ َرى َخاد ًما
َّللا َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
علَيه َوأَعُوذُ بكَ من شَر َها
فَليَقُل الل ُهم إني أَسأَلُكَ َخي َر َها َو َخي َر َما َجبَلتَهَا َ
يرا فليأ ُخذ بذروة سنامه ول َيقُل مث َل
َوشَر َما َج َبلتَهَا َ
علَيه َوإذَا اشت َ َرى َبع ً
ذَلكَ وفي رواية في ال َمرأَة َوال َخادم :ثُم ليَأ ُخذ بنَاصيَتهَا َوليَدعُ بالبَ َركَة [ قال
األلباني في صحيح أبي داود :إسناده حسن ،وصححه الحاكم والذهبي وعبد
الحق اإلشبيلي وابن دقيق العيد ،وجوده الحافظ العراقي اهـ ]
سن رضي هللا عنه قال :ت َ َزو َج عَقي ُل ب ُن
أخرج النسائي وابن ماجه عن ال َح َ
أَبي َ
ب ام َرأَةً من َبني جَش ٍم فقالوا :لَهُ بالرفَاء َوال َبنينَ  ،فقَالَ :قُولُوا َك َما
طال ٍ
اركَ لَكُم [حسنه
اركَ هللا فيكُم َوبَ َ
قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :بَ َ
األلباني في صحيح النسائي ]
َ
أخرج أبو داود والترمذي ،عَن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
علَيكما َو َج َم َع بَينَكُ َما في
اركَ َ
اركَ هللا لَكما َوبَ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم :بَ َ
َخي ٍر [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :ت َ َزوجَني َرسُو ُل هللا صلى
سائه صلى هللا عليه
هللا عليه وسلم في شَوا ٍل ودخل بي في َ
ين َ
شوا ٍل ،فَأ َ ُّ
َ
وسلم كَانَ أَح َ
سا َء َها في شَوا ٍل
ب أن ت ُدخ َل ن َ
ظى عن َدهُ منيَ ،وكَانَت تَستَح ُّ
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
ي أَهلَهُ باسم هللا،
صلى هللا عليه وسلم :أما لَو أَن أ َ َحدَكم قال إذَا أ َ َرا َد أَن َيأت َ
طانَ َ ،وجَنب الشي َ
اللهم جَنبنَا الشي َ
طانَ َما َر َزقتَنَا ،ثم قدر بَينَ ُه َما في ذَلكَ َولَ ٌد
لَم يَضُرهُ شَي َ
طا ٌن أَبَدًا
أخرج البخاري ومسلم عن المس َور بن َمخ َر َمةَ رضي هللا عنه :أن عَليًّا
َخ َ
سمعَت بذَلكَ فَأَتَت النبي صلى هللا عليه
ب بنتَ أَبي جَه ٍل على فاطمة ،فَ َ
ط َ
ي نَاك ٌح ابنة أبي
وسلم فَقَالَتَ :يزعُ ُم قَو ُمكَ أَنكَ ال تَغض ُ
َب ل َبنَاتكَ َ ،و َهذَا عَل ٌّ
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شه َد يَقُولُ :أَما بَع ُد فإني
سمعت ُ ُه حينَ ت َ َ
جَه ٍل ،فَقَا َم صلى هللا عليه وسلم فَ َ
ص َدقَني َوإن فَاط َمةَ َبض َعةٌ منيَ ،وإني
أَنكَحتُ أ َ َبا ال َعاص بنَ الربيع فَحَدثَني َو َ
أَك َرهُ أَن تَسُو َء َها َوهللا ال تَجتَم ُع بنتُ َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوبنتُ
ي الخطبَةَ
َ
عدُو هللا عن َد َر ُج ٍل َواح ٍد أبدًا فَت َ َركَ عَل ٌّ
وفي رواية للبخاري ومسلم :يقول ،وهو على المنبر :إن بَني هشَام بن
يرة استَأذَنُوني في أَن يُنك ُحوا ابنَت َ ُهم عَلي بنَ أَبي َ
ب ،فَال آذَ ُن لَ ُهم،
طال ٍ
ال ُمغ َ
ب أَن ُي َ
ثُم ال آذَ ُن لَ ُهم إال أَن يريد اب ُن أَبي َ
ق ابنَتي َو َينك َح ابنَت َ ُهم فَإن َما
طل َ
طال ٍ
هي بَضعَةٌ مني يَريبُني َما َرابَهَا َويُؤذيني َما آذَا َها

باب :شروط النكاح
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عَائشَة رضي هللا عنها
قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَيُّ َما ام َرأ َ ٍة نَ َكحَت بغَير إذن َوليهَا
فَنكَا ُحهَا بَاطلٌ ،فَنكَا ُحهَا بَاطلٌ ،فَنكَا ُحهَا بَاطلٌ ،فَإن َد َخ َل بهَا فال َمه ُر لها ب َما
سل َ
ي َمن ال َولي لَهُ [ قال
استَحَل من فَرجهَا فَإن اشت َ َج ُروا فَال ُّ
طا ُن َول ُّ
الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في عدد من كتبه ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال نكَا َح إال ب َولي ٍ [ قال األلباني في
اإلرواء :صحيح ]
أخرج ابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سهَا [ ضعفه
ج ال َمرأَةُ ال َمرأَةََ ،وال ت َُزو ُ
هللا عليه وسلم :ال ت َُزو ُ
ج ال َمرأَةُ نَف َ
البوصيري  ،وصححه األلباني ]
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا
ق بنَفسهَا من َوليهَا َوالبك ُر ت ُستَأذَ ُن في نَفسهَاَ ،وإذنُهَا
عليه وسلم :األَي ُم أ َ َح ُّ
ص َماتُهَا
ُ
َ
وفي رواية لمسلمَ :والبك ُر يَستَأذنُهَا أبُو َها في نَفسهَاَ ،وإذنُهَا صماتُهَا
أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :أَن جَاريَةً بك ًرا أَتَت النبي
ي
ي كَار َهةٌ فَ َخي َر َها النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم فَذَك ََرت أَن أَبَا َها َزو َجهَاَ ،وه َ
صلى هللا عليه وسلم [ صححه األلباني ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا َخ َ
ب إلَيكُم َمن تَرضَونَ دينَهُ َو ُخلُقَهُ فَ َزو ُجوهُ،
ط َ
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سا ٌد عَريضٌ [ حسنه األلباني في اإلرواء
إال تَفعَلُوه تَكُن فتنَةٌ في األَرض َوفَ َ
]

باب :الصداق والوليمة
سع ٍد رضي هللا عنه قال :جَا َءت ام َرأَةٌ
سهل ب ن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَت :يَا َرسُو َل هللا جئتُ أل َ َهب نَفسي
طأ َ
ظ َر فيهَا َوصَوبَهُ ،ثُم َ
ظ َر إلَيهَا فَصَع َد الن َ
إليك فَنَ َ
سهُ ،فَلَما َرأَت أَنهُ لَم
طأ َ َرأ َ
ست ،فَقَا َم َر ُج ٌل من أَصحَابه ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إن لَم
يَقض فيهَا شَيئ ًا َجلَ َ
َيكُن لَكَ بهَا حَاجَةٌ فَ َزوجنيهَا فَقَالََ :هل عندَكَ من شَيءٍ  ،فقَالَ :ال فَقَالَ:
ب ،ثُم َر َج َع فَقَالَ :ال َوهللا يا رسول
اذ َهب إلَى أَهلكَ فَانظُر َهل تَج ُد شَيئ ًا فَذَ َه َ
ب ،ثُم َر َج َع فَقَالَ:
هللا َما َوجَدتُ َ
شيئ ًا فَقَالَ :انظُرَ ،ولَو َخات َ ًما من حَدي ٍد فَذَ َه َ
َ
َ
سه ٌل َما
ال َوهللا يَا َرسُو َل هللاَ ،وال َخات َ ٌم من َحديدٍَ ،ولَكن َهذا إ َزاري  ،قا َل َ
لَهُ ردَا ٌء  ،فَلَهَا نصفُهُ فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :ما تَصنَ ُع بإ َزاركَ إن
س
ستهُ لَم َيكُن َ
لَبستَهُ لَم َيكُن َ
علَيهَا منهُ شَي ٌءَ ،وإن لَب َ
علَيكَ منهُ شَي ٌء فَ َجلَ َ
الر ُج ُل حَتى إذَا َ
طا َل َمجلسُهُ قَا َم فَ َرآهُ صلى هللا عليه وسلم ُم َوليًا فَأ َ َم َر به،
ورةُ
ورةُ َكذَاَ ،وسُ َ
ي فَلَما جَا َء قَالََ :ماذَا َمعَكَ منَ القُرآن قَالََ :معي سُ َ
فَدُع َ
َكذَا ،عَد َد َها ،قَالَ :تَق َر ُؤهُن عَن َ
ظهر قَلبكَ قَالَ :نَعَم قَالَ :اذ َهب فَقَد َملكت ُ َكهَا
ب َما َمعَكَ منَ القُرآن
ب أ َ ُبو َ
أخرج النسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قالَ :خ َ
سلَي ٍم،
طلحَةَ أُم ُ
ط َ
فَقَالَتَ :وهللا َما مثلُكَ يَا أَبَا َ
طلحَةَ يُ َر ُّد َولَكنكَ َر ُج ٌل كَاف ٌرَ ،وأَنَا ام َرأَةٌ ُمسل َمةٌ،
َوال يَح ُّل لي أَن أَت َ َزو َجكَ  ،فَإن ت ُسلم فَذَلك َمهريَ ،وال أَسأَلُكَ َ
غي َرهُ ،فَأَسلَ َم
سمعتُ بام َرأ َ ٍة قَ ُّ
ط كَانَت أَك َر َم َمه ًرا من أُم
وكَانَ ذَلكَ َمه َر َها ،قَا َل ثَابتٌ  :فَ َما َ
سُلَي ٍم ،اإلسال َم ،فَ َد َخ َل بهَا فَ َولَدَت لَهُ [ صححه األلباني ]
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها :أن صداق رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ألزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية ،وأن
ذلك خمسمائة درهم
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عُ َمر رضي هللا عنه
ساء ،فإن ذلك لو كان َمك ُر َمةً في
قال في خطبته :ال تُغَالُوا في َ
صدُقات الن َ
الدُّن َيا وتَق َوى عن َد هللا كَانَ أَوالكُم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،ما
سائهَ ،وال أُصدقَت امرأةٌ
أَص َد َ
ق َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة من ن َ
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من بَنَاته أَكث َ َر من ثنتَي عَش َرةَ أُوقيةً [ صححه األلباني في صحيح الترمذي
]
َاوةٌ
ص ُدقَة ام َرأَته حَتى يَكُونَ لَهَا َ
وفي رواية للنسائيَ :وإن الر ُج َل لَيُغلي ب َ
عد َ
ق القربَة [ صححه األلباني ]
في نَفسه َوحَتى يَقُو َل كُلفتُ لَكُم عل َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قَد َم عَب ُد الرح َمن ب ُن
سعد بن الربيع األَنصَاري
عَو ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم بَينَهُ َوبَينَ َ
ف فَآ َخى النب ُّ
علَيه أَن ُينَاصفَهُ أَهلَهُ َو َمالَهُ ،فَقَالََ :با َركَ
َ ،وعن َد األَنصَاري ام َرأَتَان فَ َع َرضَ َ
ق فَ َرب َح شَيئ ًا من أَقطٍ ،
هللا لَكَ في أَهلكَ َو َمالكَ ُدلُّوني َ
سو َ
سوق فَأَتَى ال ُّ
علَى ال ُّ
علَيه َو َ
ض ٌر من
ي صلى هللا عليه وسلم بَع َد أَي ٍام َو َ
َوشَيئ ًا من َ
سم ٍن؛ فَ َرآهُ النب ُّ
ً
سقتَ ،
ُ
صف َر ٍة ،فَقَالََ :مهيَم يَا عَب َد الرح َمن ،فَقَالَ :ت َ َزوجتُ أَنصَارية قَالَ :فَ َما ُ
ب قَالَ :أَولم َولَو بشَا ٍة
قَالََ :وزنَ نَ َوا ٍة من ذَ َه ٍ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رجال استعان النبي صلى
علَى أَربَع
علَى كَم ت َ َزوجتَهَا ،قَالََ :
هللا عليه وسلم على مهر زوجته ،فقالَ :
اق ،قَالَ :كأنكم تَنحت ُونَ الفضةَ من عُرض َهذَا ال َجبَل َما عن َدنَا َما نُعطيكَ ،
أ َ َو ٍ
يب منهُ
سى أَن نَبعَثَكَ في بَع ٍ
َولَكن َ
ع َ
ث ت ُص ُ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه أنه
صدَاقًا َولَم َيد ُخل بهَا حَتى َماتَ ،
سئ َل عَن َر ُج ٍل ت َ َزو َج ام َرأَةًَ ،ولَم َيفرض لَهَا َ
ُ
َ
َ
علَيهَا العدةَُ ،ولَهَا
شططَ ،و َ
سَ ،وال َ
فَقَالَ :لَهَا مث ُل َ
صدَاق ن َ
سائهَا ،ال َوك َ
ير ُ
ي ،فَقَالَ :قَضَى َرسُو ُل هللا صلى هللا
الم َ
اث فَقَا َم َمعق ُل ب ُن سنَ ٍ
ان األَشجَع ُّ
َ
َ
ق -ام َرأ ٍة منا -مث َل ما قَضَيتَ ؛ ففَر َح بهَا اب ُن
عليه وسلم في بر َو َ
ع بنت َواش ٍ
َمسعُو ٍد [ قال الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح
الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول
ش ُروط َما استَحلَلت ُم به
ق َما أَوفَيت ُم به منَ ال ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم :أ َ َح ُّ
الفُ ُرو َج
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قَالََ :ما أَولَ َم صلى هللا
شا ٍة ،وفي رواية
ب ،أَولَ َم ب َ
سائه َما أَولَ َم َ
عليه وسلم َ
علَى أحد من ن َ
علَى َزينَ َ
للبخاري ومسلم  :أَطعَ َم ُهم ُخبزً ا َولَح ًما حَتى ت َ َركُوهُ
أخرج البخاري عن صَفية بنت شَيبَةَ رضي هللا عنها قالت :أَولَ َم رسول هللا
ير
صلى هللا عليه وسلم َ
علَى بَعض ن َ
سائه ب ُمدين من شَع ٍ
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أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
ي أ َ َح ُدكُم إلَى َولي َمة فَل َيأتهَا ،فَإن كَانَ ُمفط ًرا أكل،
هللا عليه وسلم :إذَا دُع َ
َوإن كان صَائ ًما فَليَدعُ [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :شر الط َعا ُم َ
ط َعا ُم ال َولي َمة يُدعَى إلَيها األَغنيَا ُء َويُت َركُ
عصَى هللا َو َرسُولَهُ ،وفي رواية لمسلم
ساكينُ ،و َمن لَم يَأت الدع َوةَ فَقَد َ
ال َم َ
ُ :يمنَ ُعهَا َمن َيأتيهَاَ ،و ُيدعَى إلَيهَا َمن َيأ َبا َها
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أَجيبُوا َهذه الدع َوةَ إذَا دُعيت ُم ،وفي رواية :إذَا
عصَى هللا
ي فَلَم يُجب فَقَد َ
اع فَأَجيبُوا ،وفي روايةَ :من دُع َ
دُعيت ُم إلَى ك َُر ٍ
علَى َ
يرا [ضعفه
َو َرسُولَهَُ ،و َمن َد َخ َل َ
غير دَع َو ٍة َد َخ َل َ
سارقًاَ ،و َخ َر َج ُمغ ً
األلباني في ضعيف أبي داود ]
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ي أ َ َح ُدكُم فَليُجب وإن كَانَ صَائ ًما فَليصَلَ ،وإن كَانَ ُمفط ًرا
عليه وسلم إذَا دُع َ
فَليَطعَم
ي أ َ َح ُدكُم إلَى َ
طعَ ٍام َوه َُو صَائ ٌم؛ فَليَقُل إني صَائ ٌم
وفي رواية لمسلم  :إذَا دُع َ
ي رضي هللا عنه قال  :كَانَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َمس ُعود األَنصَار ُّ
بَ ،وكَانَ لَهُ غُال ٌم لَحا ٌم ،فَ َرأَى النبي
َر ُج ٌل منَ األَنصَار يُقَا ُل لَهُ :أ َبُو شُعَي ٍ
ف في َوجهه ال ُجوعَ ،فَقَا َل لغُالمهَ :وي َحكَ  ،اصنَع
صلى هللا عليه وسلم فَعَ َر َ
لَنَا َ
س
طعَا ًما ل َخم َ
سة نَفَ ٍر ،فَإني أُري ُد أَن أَدع َُو النبي صلى هللا عليه وسلم َخام َ
س ٍة
سةٍ ،فَ َ
س َخم َ
َخم َ
صنَ َع ثُم أَتَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َدعَاهُ َخام َ
ي صلى هللا عليه وسلم  :إن َهذَا ات َب َعنَا
فات َب َع ُهم َر ُجلٌ ،فَلَما َبلَ َغ ال َب َ
اب قَا َل النب ُّ
فَإن شئتَ أَن تَأذَنَ لَهُ َوإن شئتَ َر َج َع قَالَ :بَل آذَ ُن لَهُ يَا َرسُو َل هللا
َارا للنبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن ج ً
فَارسيًّا كَانَ َ
صنَ َع للنبي صلى هللا عليه وسلم طعا ًما ،ثُم جَا َء
ب ال َم َرق فَ َ
طي َ
يَدعُوهُ فَقَالََ :و َهذه ،يعني :عَائشَةَ ،فَقَالَ :ال  ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم :
ال  ،ثم عَا َد َيدعُو ُه ،فَقَالََ :و َهذه ،فقَالَ :ال ،فقَالَ :ال ،ثُم عَا َد َيدعُو ُه ،فَقَا َل
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ :و َهذه  ،قَا َل نَعَم في الثالثَة ،فَقَا َما يَتَدَافَعَان
إلى َمنزلَهُ
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باب :موانع النكاح
هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها أَن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
سمعَت صَوتَ َر ُج ٍل يَستَأذ ُن في بَيت حَفصَةَ،
َ
سل َم كَانَ عن َد َهاَ ،وإنهَا َ
علَيه َو َ
سو ُل
سو َل هللاَ ،هذَا َر ُج ٌل َيستَأذ ُن في َبيتكَ  ،فَقَا َل َر ُ
قَالَت عَائشَةُ :فَقُلتُ َ :يا َر ُ
سل َم :أ ُ َراهُ فُالنًا  -لعَم حَفصَةَ منَ الرضَاعَة  -فَقَالَت
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
علَي
عَائشَةُ :يَا َرسُو َل هللا ،لَو كَانَ فُال ٌن َحيًّا  -لعَمهَا منَ الرضَاعَة َ -د َخ َل َ
سل َم :نَ َعم ،إن الرضَاعَةَ تُحَر ُم َما ت ُ َحر ُم
هللا َ
علَيه َو َ
 ،قَا َل َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
الوال َدةُ
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
سب [ قال الترمذي :حسن
وسلم  :إن هللا حَر َم منَ الرضَاع َما حَر َم منَ الن َ
صحيح ،وصححه األلباني ]
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :إن أَفلَ َح أ َ َخا أَبي
َاب ،فَقُلتُ َ :وهللا ال آذَ ُن لَهُ حَتى
القُعَيس استَأذَنَ َ
علَي بَع َد َما نَ َز َل الحج ُ
س ه َُو
أَستَأذنَ َر ُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَإن أ َ َخا أَبي القُ َعيس لَي َ
ضعَنيَ ،ولَكن أَر َ
أَر َ
علَي َرسُو ُل هللا صلى
ضعَتني ام َرأَةُ أَبي القُعَيس ،فَ َد َخ َل َ
س ه َُو أَر َ
ضعَنيَ ،ولَكن
هللا عليه وسلم فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إن الر ُج َل لَي َ
أَر َ
ع ُّمك تَربَت يَمينُك
ضعَتني ام َرأَتُهُ فقَالَ :ائذَني لَهُ فَإنهُ َ
أخرج مسلم عن عَلي رضي هللا عنه قال :قُلتُ يَا َرسُو َل هللاَ :مالَكَ تنوق
من قريش َوت َ َدعُنَا ،قَالَ :وعندكم شيء ،قُلتُ  :نَ َعم بنتُ حَم َزةَ ،فقَالَ :إنهَا ال
تَح ُّل لي إنهَا ابنَةُ أَخي منَ الرضَاعَة
أخرج البخاري ومسلم عن أُم حَبيبَةَ رضي هللا عنها قالت :قُلتُ يَا َرسُو َل
هللا انكح أُختي بنتَ أَبي سُفيَانَ  ،قَالَ :أو ت ُحبينَ ذلك فقلت :نَعَم لَستُ لَكَ
َاركَني في َخي ٍر أُختي ،فَقَالَ :إن هذا ال يَح ُّل لي قلت:
ب ُمخليَةٍَ ،وأَح ُّ
َب َمن ش َ
فإنا نَتَحَد ُ
سلَ َمةَ ،فَقُلتُ :
سلَ َمةَ ،قَا َل :بنتَ أُم َ
ث أَنكَ ت ُري ُد أَن تَنك َح بنتَ أَبي َ
نَعَم قَالَ :لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجري َما حَلت لي؛ ألنهَا ابنَةُ أَخي منَ
الرضَاعَة أَر َ
علَي بَنَاتكُن َوال
سلَ َمةَ ث ُ َويبَةُ ،فَال تَعرضنَ َ
ضعَتنيَ ،وأَبَا َ
أ َ َخ َواتكُن
علَي النبي
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالتَ :د َخ َل َ
َب في
صلى هللا عليه وسلم َوعندي َر ُج ٌل فَاشتَد ذَلكَ َ
علَيهَ ،و َرأَيتُ الغَض َ
َوجهه ،فَقُلتُ يَا َرسُو َل هللا إنهُ أَخي منَ الرضَاعَة ،فَقَالَ :انظُرنَ من إخوانكن
منَ الرضَاعَة ،فَإن َما الرضَاعَةُ منَ ال َمجَاعَة
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أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تُحَر ُم ال َمصةُ وال َمصتَان
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كَانَ في َما أُنز َل منَ القُرآن
عَش ُر َر َ
ي صلى
ت يُحَرمنَ ثُم نُسخنَ ب َخم ٍس َمعلُو َما ٍ
ت َمعلُو َما ٍ
ضعَا ٍ
ت فَت ُُوف َ
هللا عليه وسلم َ ،وهُن في َما يُق َرأ ُ منَ القُرآن
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن أُم َ
ق األَم َعا َء في الثدي َوكَانَ قَب َل
عليه وسلم :ال ُيحَر ُم منَ الرضَا َ
ع إال َما فَت َ َ
الف َ
طام [ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني ]
أخرج البخاري عن عُقبَة بن حارثة رضي هللا عنه :أَنهُ ت َ َزو َج ابنَةً ألَبي
يز ،فَأَتَتهُ ام َرأَةٌ ،فَقَالَت :إني قَد أَر َ
ضعتُ عُقبَةََ ،والتي ت َ َزوجَ،
إ َهاب بن عَز ٍ
ب إلَى النبي صلى
فَقَا َل لَهَا عُقبَةَُ :ما أَعلَ ُم أَنك أَرضَعتنيَ ،وال أَخبَرتني فَ َرك َ
ف َوقَد
هللا عليه وسلم بال َمدينَة ،فَقَا َل َر ُ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :كَي َ
ارقَهَا عقبةُ ،وأنكحت َزو ًجا َ
غي َرهُ
قي َل فَفَ َ
اس رضي هللا عنهما أنه سُئ َل عَن َر ُج ٍل لَهُ
أخرج الترمذي عن ابن عَب ٍ
ً
َ
َ
امرأتان أَر َ
ضعَت إحدَاهُ َما جَاريَة َواألُخ َرى غُال ًما أيَح ُّل للغُالم أن ينكح
ح َواح ٌد [ صححه األلباني ]
الجَاريَة ،قَا َل ال :ألن اللقَا ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :نَهَى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أَن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ،وبين المرأة
وخالتها قال الزهري :فَنُ َرى َخالَةَ أَبيهَا بتلكَ ال َمنزلَة
أخرج أبو داود والترمذي عن الضحاك بن فَي ُر َ
وز عَن أَبيه رضي هللا عنه
قال :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إني أَسلَمتُ َ ،وتَحتي أُختَان ،قَالََ :
طلق أَيت َ ُه َما شئتَ
[ قال الترمذي :حسن وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن َ
غيالنَ بنَ
سلَ َمةَ الثقَفي أَسلَ َمَ ،ولَهُ عَش ُر نس َو ٍة في الجَاهلية ،فَأَسلَمنَ َمعَهُ ،فَأ َ َم َرهُ
َ
َ
َ
ي صلى هللا عليه وسلم أن يَت َ َخي َر من ُهن أربَ ًعا [ صححه األلباني في
النب ُّ
صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :جَا َءت ام َرأَةُ
رفاعَةَ القُ َرظي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَت :كُنتُ عن َد رفَاعَةَ
فطلقني فبت َ
طالقي فَت َ َزوجتُ عَبدَالرح َمن بنَ الزبير وإن َمعَهُ مث ُل هُدبَة
سيلَتَهُ،
الثوب ،فَقَالَ :أَت ُريدينَ أ َن تَرجعي إلَى رفَاعَةَ ،ال حَتى تَذُوقي عُ َ
سيلَتَك
َويَذُو َ
ق عُ َ
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أخرج الترمذي والنسائي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه :أن النبي صلى
هللا عليه وسلم لعن ال ُمحَل َل َوال ُمحَل َل لَهُ [ قال الترمذي :حسن صحيح،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :أحكام النكاح
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كُنا نَغ ُزو َم َع
س معنا نساء ،فَقُلنَا :أَال نختصي ،فَنَهَانَا عَن
النبي صلى هللا عليه وسلم لَي َ
ذَلكَ  ،ثُم َرخصَ لَنَا أَن نستمتع ،وكان أحدنا ينكح ال َمرأَةَ بالثوب إلى أجل ثُم
علَينَاَ { :يا أ َ ُّيهَا الذينَ آ َمنُوا ال تُحَر ُموا َ
طي َبات َما أَحَل هللا لَكُم}
قَ َرأ َ َ
أخرج مسلم عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال َ :رخصَ النبي صلى
هللا عليه وسلم عَا َم أَو َ
اس في ال ُمتعَة ثَالثًا ،ثُم نَهَى عَنهَا
ط ٍ
سب َرة بن معبد رضي هللا عنه قال :غزوت َم َع النبي صلى
أخرج مسلم عن َ
ساء،
س عَش َرةَ لَيلَةً فَأَذنَ لَنَا في ُمتعَة الن َ
هللا عليه وسلم فَت َح َمكةَ فَأَقَمنَا َخم َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال :يأيها
فَلَم أخرج منها حَتى حَر َمهَا َر ُ
الناس إني كنت قد أذنت لكم في االستمتاع من النساء ،وإن هللا قد حرم
ذلك إلى يوم القيامة ،فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها وال تأخذوا مما
أتيتموهن شيئ ًا
اس :إن
أخرج البخاري ومسلم عن عَلي رضي هللا عنه أنه قَا َل البن عَب ٍ
ساء َيو َم َخي َب َرَ ،وعَن أَكل
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عَن ُمت َعة الن َ
َر ُ
لُ ُحوم الحمر اإلنسية
أخرج أبو يعلي والطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك ،فنزلنا ثنية
الوداع فرأى مصابيح ،ورأى نسا ًء يبكين ،فقال :ما هذا ،فقيل :نساء يبكين
ق والعدةُ
ُ
والميراث [ حسنه
ُيمتع منهن ،فقال :هدم المتعةَ النكا ُ
ح والطال ُ
األلباني في صحيح الجامع]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرسُو َل هللا صلى
علَى
هللا عليه وسلم نَهَى عَن الشغَار وهو :أَن يُ َزو َج الر ُج ُل بنَتَهُ أو أخته َ
ق
صدَا ٌ
س بَينَ ُه َما َ
أَن يُ َزو َجهُ ابنَتَهُ أو أخته ،ولَي َ
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي هللا عنهما
علَى أَبي العَاص بالنكَاح
ب َ
قالَ :رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنَتَهُ َزينَ َ
األَول بعد ست سنينَ ،ولَم يُحدث شيئ ًا [ قال الترمذي :ليس بإسناده بأس
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 ،وصححه الحاكم والذهبي  ،وقال األلباني في صحيح أبي داود :صحيح
دون ذكر السنين ]

باب :العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز
والشرط
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من كَانَت لَهُ ام َرأَتَان فَ َما َل
إلَى إحدَاهُ َما ،جَا َء يَو َم القيَا َمة َوشقُّهُ َمائ ٌل [ صححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يَقس ُم فَيَعدلَُ ،ويَقُولُ :اللهم َهذَا قَسمي في َما
ب [ضعفه األلباني في ضعيف
أَملكُ  ،فَال تَلُمني في َما تَملكُ َ ،وال أَملكُ َيعني القَل َ
أبي داود ]
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالتَ :ما َرأَيتُ ام َرأَةً أَحَب إلَي أَن
سو َدةَ ،ام َرأ َ ٍة فيهَا حدةٌ فَلَما كَب َرت قَالَت :يَا َرسُو َل
أَكُونَ في مسالخهَا من َ
هللا َجعَلتُ يَومي منكَ لعَائشَةَ ،فَكَانَ صلى هللا عليه وسلم يَقس ُم لعَائشَةَ
سو َدةَ
َيو َمينَ :يو َمهَاَ ،و َيو َم َ
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كَانَ عند النبي صلى هللا عليه
س َم بَينَ ُهن ال يَنتَهي إلَى األُولَى إال في تس ٍع،
وسلم تس ُع نس َو ٍة ،وكَانَ إذَا قَ َ
فَكُن يَجتَمعنَ في كُل لَيلَ ٍة في بَيت التي يَأتيهَا ،فَكَانَ في بَيت عَائشَةَ فَجَا َءت
اولَتَا حَتى است َ َخبَتَا
ب فَكَف يَ َدهُ فتَقَ َ
ب فَ َمد يَ َدهُ إلَيهَا ،فَقَالَتَ :هذه َزينَ ُ
َزينَ ُ
فأقيمت الصالة ،فمر أبو بكر فسمع أصواتهما ،فقال :أخرج يا رسول هللا
واحث في أفواههن التراب
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :كَانَ النب ُّ
سائه في الساعَة ال َواحدَة منَ الليل َوالنهَارَ ،وهُن إحدَى
وسلم يَدُو ُر َ
علَى ن َ
عَش َرةَ فقيل ألَنَ ٍسَ :وكَانَ يُطيقُهُ ،قَالَ :كُنا نَتَحَد ُ
ي قُوةَ ثَالثينَ
ث أَنهُ أُعط َ
سنة إذَا ت َ َزو َج
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :منَ ال ُّ
ب أَقَا َم عن َد َها ثَالثًا
البك َر َ
سبعًا َوقَ َ
علَى الثيب أَقَا َم عن َد َها َ
س َمَ ،وإذَا ت َ َزو َج الثي َ
س َم
ثُم قَ َ
أخرج أبو داود والترمذي عن جابر رضي هللا عنه  :أَن َر ُجالً قَالَ :يَا َرسُو َل
هللا ،إن لي جَاريَةًَ ،وأَنَا أَعز ُل عَنهَاَ ،وأَنَا أَك َرهُ أَن تَحملََ ،وإن اليَ ُهو َد تُحَد ُ
ث
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أَن العَز َل ال َمو ُءو َدةُ الصُّغ َرى ،قَالََ :كذَبَت يَ ُهو ُد لَو أ َ َرا َد هللا أَن يَخلُقَهُ َما
است َ َ
طعتَ أَن تَصرفَهُ [قال الترمذي :حديث جابر حسن صحيح ،وصححه
األلباني في صحيح أبي داود ]
س ُم َرة رضي هللا عنه :أَن النبي
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن َ
سالً من
سلنَا ُر ُ
{ولَقَد أَر َ
صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن التبَتُّلَ ،وقَ َرأ َ قَتَا َدةُ َ
قَبلكَ َو َجعَلنَا لَ ُهم أَز َوا ًجا َوذُريةً} [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ال تُبَاش ُر ال َمرأَةُ ال َمرأَةَ فتَنعَتَهَا ل َزوجهَا كَأنه يَنظُ ُر إلَيهَا
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أبي َ
عليه وسلم :إن من أَشَر الناس عن َد هللا َمنزلَةً يَو َم القيَا َمة الر ُج َل يُفضي
إلَى ام َرأَته َوت ُفضي إلَيه ،ثُم َينشُ ُر أحدهما سر صاحبه

باب :حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على
الزوج
أخرج أحمد والنسائي والحاكم عَن ُحصَين بن ُمحصن َرضي هللا عَنهُ أَن
علَيه َوسلم فَقَا َل لَهَا أذات زوج أَنت قَالَت نعم
عمة لَهُ أَتَت النبي صلى هللا َ
 ،قَا َل فَأَينَ أ َنت منهُ قَالَت َما آلوه إال َما عجزت عَنهُ  ،قَا َل فَكيف أَنت لَهُ
فَإنهُ جنتك ونارك [ صححه الحاكم  ،وجوده المنذري  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
َّللا
أخرج الترمذي عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سائهم
َ
سنُ ُهم ُخلُقًا َوخ َيا ُركُم خ َيا ُركُم لن َ
سل َم :أَك َم ُل ال ُمؤمنينَ إي َمانًا أَح َ
علَيه َو َ
ي  :حَد ٌ
س ٌن صَحي ٌح ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
يث َح َ
[ قال الترمذ ُّ
صحيح ]
َ
َ
َّللا عَنهُ :أن َرسُو َل َّللا صَلى
أخرج البخاري ومسلم عَن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
صو َم َو َزو ُجهَا شَاه ٌد إال بإذنهَ ،والَ
هللا َ
سل َم قَا َل :الَ يَح ُّل لل َمرأَة أَن ت َ ُ
علَيه َو َ
ُ
تَأذَنَ في َبيته إال بإذنهَ ،و َما أَنفَقَت من نَفَقَ ٍة عَن َ
غير أَمره فَإنهُ ُيؤَدى إلَيه
شَط ُرهُ  ،ولفظ مسلم َ :و َما أَنفَقَت من كَسبه من َ
ف
غير أَمره ،فَإن نص َ
أَجره لَهُ
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أخرج الترمذي عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :أيما امرأة ماتت وزجها عنها راض دخلت الجنة [ قال
الترمذي :حديث حسن  ،وضعفه األلباني]
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لَو كُنتُ آم ًرا أ َ َحدًا أَن يَس ُج َد أل َ َح ٍد أل َ َمرتُ الزوجة أَن تَس ُج َد
ل َزوجهَا [ قال الترمذي :حسن غريب وقال األلباني :حسن صحيح]
أخرج ابن ماجه وابن حبان عن ابن أَبي أَوفَى رضي هللا عنه قال :لَما قَد َم
س َج َد للنبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقَالََ :ما َهذَا يَا ُمعَاذُ،
ُمعَاذٌ منَ الشام َ
ساقفَتهم َوبَ َ
طارقَتهم ،فَ َوددتُ في
قَالَ :أَتَيتُ الشا َم فَ َوافَقت ُ ُهم يَس ُجدُونَ أل َ َ
نَفسي أَن نَف َع َل ذَلكَ بكَ  ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :فَال تَف َعلُوا ،فَإني لَو
كُنتُ آم ًرا أ َ َحدًا أَن يَس ُج َد لغَير هللا ،أل َ َمرتُ ال َمرأَةَ أَن تَس ُج َد ل َزوجهَاَ ،والذي
ي حَق َزوج َهاَ ،ولَو
نَف ُ
س ُمحَم ٍد ب َيده ال تُؤَدي ال َمرأَةُ حَق َربهَا حَتى تُؤَد َ
ب لَم تَمنَعهُ [ صححه األلباني في صحيح ابن
ي َ
سأَلَهَا نَف َ
َ
علَى قَت َ ٍ
سهَا َوه َ
ماجه ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات
غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح  ،وفي رواية لهما  :إذا باتت
المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها المالئكة حتى تصبح
وفي رواية لمسلم َ :والذي نَفسي بيَده َما من َر ُج ٍل يَدعُو ام َرأَتَهُ إلَى ف َراشه
ساخ ً
علَيهَا حَتى يَرضَى عَنهَا
طا َ
فَتَأبَى َ
علَيه ،إال كَانَ الذي في الس َماء َ
زوجها
أخرج الترمذي عن َ
طلق بن عَلي ٍ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
علَى التنُّور
هللا عليه وسلم :إذَا َدعَا الر ُج ُل َزو َجتَهُ لحَاجَته فَلتَأتهَ ،وإن كَانَت َ
[ قال الترمذي :حسن غريب وصححه األلباني ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ُمعَاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال ت ُؤذي ام َرأَةٌ َزو َجهَا في الدُّنيَا إال قَالَت َزو َجتُهُ منَ
ال ُحور العين :ال ت ُؤذيه قَاتَلَك هللا فَإن َما ه َُو دَخي ٌل عندَكَ ُ ،يوشكُ أَن ُيفَارقَك
إلَينَا [ قال الترمذي :حسن غريب،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج النسائي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قي َل ل َرسُول هللا صلى
ساء َخي ٌر  ،قَالَ :التي تَسُ ُّرهُ إذَا نَ َ
ظ َرَ ،وت ُطيعُهُ إذَا أ َ َم َر،
ي الن َ
هللا عليه وسلم أ َ ُّ
َوال ت ُ َخالفُهُ في نَفسهَا وال َمالهَا ب َما يَك َرهُ [ قال األلباني حسن صحيح ]
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سعي ٍد رضي هللا عنه قال :جَا َءت ام َرأَةٌ إلَى النبي
أخرج أبو داود عن أبي َ
صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَتَ :زوجي صَف َوان بن ال ُم َعطل َيضر ُبني إذَا
سَ ،وصَف َوا ُن
َ
صليتُ َ ،ويُفَط ُرني إذَا ُ
صمتُ َ ،وال يُصَلي الفَجر حَتى تَطلُ َع الشم ُ
سأَلَهُ ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،أَما قَولُهَا :يَضربُني إذَا صَليتُ  ،فَإنهَا
عن َدهُ  ،فَ َ
ورةً
ورتَين َوقَد نَهَيتُهَا ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :لَو كَانَت ُ
تَق َرأ ُ ب ُ
س َ
س َ
اسَ ،وأَما قَولُهَا :يُفَط ُرني إذا صمت ،فَإنهَا تَن َ
صو ُم،
طل ُ
ق تَ ُ
َواح َدةً لَ َكفَت الن َ
صو ُم ام َرأَةٌ إال
َاب فَال أَصب ُر ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال ت َ ُ
َوأَنَا َر ُج ٌل ش ٌّ
ت
س ،فَإنا أَه ُل بَي ٍ
بإذن َزوجهَاَ ،وأَما قَولُهَا :إني ال أُصَلي حَتى تَطلُ َع الشم ُ
س ،قَالَ :فَإذَا استَيقَظتَ يا
قَد عُر َ
ف لَنَا ذَاكَ ال نَكَا ُد نَستَيقظُ حَتى تَطلُ َع الشم ُ
صفوان فَصَل [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَس َماء بنت أَبي بَك ٍر رضي هللا عنها قالت:
الز َبي ُر َو َما لَهُ في األَرض من َما ٍلَ ،وال َمملُوكٍ َ ،وال شَيءٍ َ
ت َ َزوجَني ُّ
غي َر
حَ ،و َ
سهُ ،وأكفيه مؤنته وأسوسه ،وأدق
ف فَ َر َ
غي َر فَ َرسه؛ فَكُنتُ أَعل ُ
نَاض ٍ
النوى ،لناضحه ،فأعلفه ،وأسقي ال َما َءَ ،وأَخر ُز َ
غربَهَُ ،وأَعج ُن َ ،ولَم أَكُن
قَ ،وكُنتُ
أُحس ُن أَخب ُز  ،فكان يَخب ُز لي ج َ
َاراتٌ منَ األَنصَارَ ،وكُن نس َوةَ صد ٍ
الزبَير التي أَق َ
أَنقُ ُل الن َوى من أَرض ُّ
طعَهُ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
علَى َرأسي
خ ،قالت :فَجئتُ َيو ًما َوالن َوى َ
ي َ
َ
علَى ثُلُثَي فَر َ
علَى َرأسيَ ،وه َ
س ٍ
فَلَقيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم َو َمعَهُ نَفَ ٌر منَ أصحابه فَ َدعَاني ،وقَالَ:
ف َرسُو ُل هللا صلى
إخ إخ ليَحملَني َخلفَهُ ،فَاستَحيَيتُ وعرفت غيرتك ،فَعَ َر َ
هللا عليه وسلم أَني قَد استَحيَيتُ فَ َمضَى ،فَجئتُ ُّ
الزبَي َر ،فَقُلتُ  :لَقيَني َرسُو ُل
علَى َرأسي الن َوىَ ،و َمعَهُ نَفَ ٌر من أَصحَابه،
هللا صلى هللا عليه وسلم َ ،و َ
َب فَاستَح َييتُ منهَُ ،وع ََرفتُ َ
غي َرت َكَ فَقَالََ :وهللا لَحَملُك الن َوى على
فَأَنَا َخ ألَرك َ
س َل إلَي أَبُو بَك ٍر بَع َد ذَلكَ ب َخاد ٍم؛
رأسك أَشَد َ
علَي من ُركُوبك َمعَهُ حَتى أَر َ
سةَ الفَ َرس ،فَ َكأَن َما أَعتَقَني
فكفتني سيَا َ
وفي رواية لمسلم  :أنه صلى هللا عليه وسلم أعطاها َخاد ًما ،قَالَتَ :كفَتني
سةَ الفَ َرس فجاء َر ُجلٌ ،فَقَالَ :يَا أُم عَبد هللا إني َر ُج ٌل فَقي ٌر أ َ َردتُ أَن
سيَا َ
أَبي َع في ظل دَارك ،قَالَت :إني إن َرخصتُ لَكَ أ َ َبى ذَلكَ ُّ
الز َبي ُر؛ فَت َ َعا َل فَاطلُب
إلَي َو ُّ
الزبَي ُر شَاه ٌد فَجَا َء ،فَقَالَ :يَا أُم عَبد هللا إني َر ُج ٌل فَقي ٌر أ َ َردتُ أَن أَبي َع
في ظل دَارك ،فَقَلَتَ :ما لَكَ بال َمدينَة إال دَاري ،فَقَا َل ُّ
الزبَي ُرَ :ما لَك أَن تَمنَعي
علَي ُّ
الزبَي ُر
ب ،فَبعتُهُ الجَاريَةَ ،فَ َد َخ َل َ
يرا يَبي ُع ،فَكَانَ يَبي ُع إلَى أَن َك َ
س َ
َر ُجالً فَق ً
َوث َ َمنُهَا في حَجري ،فَقَالََ :هبيهَا لي ،فقلت :إني قَد تَصَدقتُ بهَا
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ي رضي هللا عنه أنه قال البن أعبُد :أَال أُحَدثُكَ عَني
أخرج أبو داود عن عَل ٌّ
َوعَن فَاط َمةَ ،قُلتُ َ :بلَى قَالَ :إنهَا جَرت بالرحَى حَتى أَث َر في َيد َهاَ ،واستَقَت
ست البَيتَ حَتى اغبَرت ثيَابُهَا ،فَأَتَى
بالقربَة حَتى أثرت في نَحر َهاَ ،و َكنَ َ
سأَلتيه َخاد ًما فَأَتَتهُ
النبي صلى هللا عليه وسلم َخ َد ٌم ،فَقُلتُ  :لَو أَتَيت أَبَاك فَ َ
س َكتَت،
فَ َو َجدَت عن َد ُه حداثًا فَ َر َج َعت ،فَأَتَا َها منَ الغَد ،فَقَالََ :ما كَانَ حَا َجت ُك و َ
فَقُلتُ  :أَنَا أُحَدثُكَ يَا َرسُو َل هللا جَرت بالرحَى حَتى أَث َرت في يَد َهاَ ،و َح َملَت
بالقر َبة حَتى أَث َرت في نَحر َها ،فَلَما أَن جَا َء ال َخ َد ُم أ َ َمرتُهَا أَن تَأت َيكَ ،
ي فيه ،فقال :اتقي هللا يَا فَاط َمةَُ ،وأَدي
فَتَستَخد َمكَ َخاد ًما يَقيهَا حَر َما ه َ
سبحي ثَالثًا
فَريضَةَ َربكَ ،واع َملي َ
ع َم َل أَهلك ،وإذَا أ َ َخذت َمض َجعَك فَ َ
ي
َوثَالثينَ َ ،واح َمدي ثَالثًا َوثَالثينَ َ ،وكَبري أَربَ ًعا َوثَالثينَ  ،فَتلكَ مائ َةٌ فَه َ
،ولَم يُخدمهَا [ ضعفه
َخي ٌر لَك من َخاد ٍم ،قَالَتَ :رضيتُ عَن هللا َوعَن َرسُوله َ
األلباني في ضعيف أبي داود ]
ي رضي هللا عنه ،أَن فَاط َمةَ اشتَكَت َما تَلقَى
أخرج البخاري ومسلم عن عَل ٌّ
سبيٍ،
هللا َ
يب َ
علَيه َو َ
سل َم أُت َ
منَ الرحَى مما تَط َحنُ ،فَبَلَغَهَا أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
علَيه
هللا َ
فَأَتَتهُ تَسأَلُهُ َخاد ًما ،فَلَم ت َُوافقهُ ،فَذَك ََرت لعَائشَةَ ،فَجَا َء النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم ،فَذَك ََرت ذَلكَ عَائشَةُ لَهُ ،فَأَتَانَاَ ،وقَد َد َخلنَا َمضَاجعَنَا ،فَذَ َهبنَا لنَقُو َم،
َو َ
علَى صَدري ،فَقَالَ :أ َالَ أ َ ُدلُّكُ َما
علَى َمكَانكُ َما حَتى َوجَدتُ َبر َد قَ َد َميه َ
فَقَالََ :
َّللا أَربَعًا َوثَالَثينَ ،
َ
علَى َخي ٍر مما َ
سأَلت ُ َماهُ ،إذَا أ َ َخذت ُ َما َمضَاجعَكُ َما فَكَب َرا َ
سأَلت ُ َماهُ
سبحَا ثَالَثًا َوثَالَثينَ  ،فَإن ذَلكَ َخي ٌر لَكُ َما مما َ
َواح َمدَا ثَالَثًا َوثَالَثينَ َ ،و َ
سمعت ُ ُهن من النبي صلى
ي :فَ َما ت َ َركت ُ ُهن ُمنذُ َ
وفي رواية للدارمي :قا َل عَل ٌّ
هللا عليه وسلم إال لَيلَةَ صفينَ فَإني ذَكَرتُهَا من آخر الليل فَقُلتُهَا
ف رضي هللا
أخرج أحمد والطبراني في األوسط عن عَبد الرح َمن بن عَو ٍ
سهَا،
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا صَلت ال َمرأَةُ َخم َ
طاعَت َزو َجهَا ،قي َل لَهَا :اد ُخلي الجَنةَ
ظت فَر َجهَاَ ،وأ َ َ
َوصَا َمت شَه َر َهاَ ،وحَف َ
من أَي أَب َواب الجَنة شئت [ قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره]
أخرج الطبراني في األوسط والصغير والحاكم عن ابن عمر رضي هللا
عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اثنان ال تجاوز صالتهما
رءوسهما :عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم ،وامرأة عصت زوجها
حتى ترجع [ جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
ساء ،فَإن ال َمرأَةَ ُخلقَت من ضلَ ٍع
صلى هللا عليه وسلم  :استَو ُ
صوا بالن َ
سرتَهَُ ،وإن ت َ َركتَهُ
أعوجَ ،وإن أَع َو َج ما في الضلَع أَعال ُه ،فإن ذَ َهبتَ ت ُقي ُمهُ َك َ
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ساء َخي ًرا  ،وفي رواية لهما  :المرأة كالضلع
لَم يَ َزل أَع َوجَ ،فاستَو ُ
صوا بالن َ
إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج  ،وفي
رواية لمسلم  :إن المرأة خلقت من ضلع  ،لن تستقيم لك على طريقة ،
فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج  ،وإن ذهبت تقيمها كسرتها
وكسرها طالقها
هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ي منهَا آ َخ َر
َ
علَيه َو َ
سل َم :ال َيف َرك ُمؤم ٌن ُمؤمنَةً ،إن كَر َه منهَا ُخلُقًا َرض َ
أخرج الترمذي عن عَمرو بن األَح َوص رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ان عن َدكُم،
صلى هللا عليه وسلم :أال َواستَو ُ
صوا بالن َ
ساء َخي ًرا؛ فَإن َما هُن ع ََو ٍ
س تَملكُونَ من ُهن شَيئ ًا َ
ش ٍة ُمبَينَةٍ ،فَإن فَ َعلنَ
غي َر ذَلكَ إال أَن يَأتينَ بفَاح َ
لَي َ
ح ،فَإن أ َ َ
فَاه ُج ُروهُن في ال َمضَاجعَ ،واضربُوهُن ضَربًا َ
طعنَكُم فَال
غي َر ُمبَر ٍ
علَيكُم َحقًّا :ف َحقُّكُم
سائكُم َ
سبيالً أَال إن لَكُم َ
تَبغُوا َ
سائكُم َحقًّاَ ،ولن َ
علَى ن َ
علَيهن َ
شكُم َمن تَك َرهُونَ َ ،وال يَأذَن في بُيُوتكُم ل َمن تَك َرهُونَ
عليهن أال يُوطئنَ فُ ُر َ
علَيكُم أَن ت ُحسنُوا إلَيهن في كس َوتهن َو َ
طعَامهن [ قال الترمذي:
أَال و َحقُّ ُهن َ
حسن صحيح وحسنه األلباني ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه قال :قُلتُ :
علَيه ،قَالَ :أَن ت ُطع َمهَا إذَا َ
طعمتَ ،
ق َزوجَة أَحَدنَا َ
سو َل هللاَ ،ما َح ُّ
َيا َر ُ
سيتَ َ ،وال تَضرب ال َوجهََ ،وال تُقَبحَ ،وال تَه ُجر إال في البَيت
َوتَكسُ َو َها إذَا اكت َ َ
[ حسنه النووي  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن َزمعَةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يَجل ُد أ َ َح ُدكُ ُم ام َرأَتَهُ جَل َد العَبد ،ث ُم لعله يُجَامعُهَا
 ،أو قال :يضاجعها في آخر ال َيوم
ب
أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن إيَاس بن عَبد هللا بن أَبي ذُئ َا ٍ
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تَضربُوا إ َما َء
علَى
سا ُء َ
هللا ،فَجَا َء عُ َم ُر إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ :ذَئرنَ الن َ
أَز َواجهن فَ َرخصَ في ضَربهن ،فَأ َ َ
اف بآل النبي صلى هللا عليه وسلم
ط َ
نساء َيشكُونَ أَز َوا َج ُهن ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :لَقَد َ
اف بآل ُمحَم ٍد
ط َ
س أُولَئكَ بخيَارهم [ صححه األلباني ]
ن َ
سا ٌء كَثي ٌر يَشكُونَ أَز َوا َج ُهن لَي َ
أخرج مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب منكُن ،قَالَت:
ين أَغلَ َ
ب لذي لُ ٍ
عليه وسلمَ :ما َرأَيتُ من نَاقصَات عَق ٍل ود ٍ
شهَادَة
شهَا َدةُ ام َرأَتَين ب َ
َو َما نُقصَا ُن العَقل َوالدين ،قَالَ :أَما نُقصَا ُن العَقل فَ َ
َر ُج ٍلَ ،وأَما نُقصَا ُن الدين فَإن إحدَاكُن ت ُفط ُر َر َمضَانََ ،وت ُقي ُم أَيا ًما ال تُصَلي
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سا َمة بن َزي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري ومسلم عن أ ُ َ
ساء
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما ت َ َركتُ َبعدي فتنَةً أَضَر َ
علَى الرجَال منَ الن َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قَا َل لي َرسُو ُل هللا
علَي
صلى هللا عليه وسلم  :إني أل َعلَ ُم إذَا كُنت عَني َراضيَةًَ ،وإذَا كُنت َ
َ
عني َراضيَةً فَإنك
ف ذَلكَ  ،فَقَالَ :أَما إذَا كُنت َ
غضبَى ،فَقُلتُ  :ومن أَينَ تَعر ُ
علَي َ
غضبَى ،قُلت :ال َو َرب إب َراهي َم ،قُلتُ :
تَقُولينَ ال َو َرب ُمحَمدٍَ ،وإذَا كُنت َ
سو َل هللا َما أَه ُج ُر إال اس َمكَ
أَجَلَ ،وهللا َيا َر ُ
سابَقَني رسول
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها قالتَ :
سبَقتُهُ [صححه األلباني في صحيح ابن ماجة]
هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َ

باب :الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن
سول
سار َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
أخرج الطبراني والبيهقي عَن معقل بن ي َ
علَيه َوسلم أل َن يطعن في َرأس أحدكُم بمخيط من حَديد خير
هللا صلى هللا َ
لَهُ من أَن يمس ام َرأَة ال تحل لَهُ [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح
]
أخرج البخاري ومسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن هللا يَغَا ُر ،وإن المؤمن يغار ،وإن َ
غي َرة هللا أَن
ي ال ُمؤم ُن َما حَر َم هللا عليه
يَأت َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن َمس ُعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س أحد أحب إلَيه ال َمدح من هللا من أجل ذَلك مدح
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
س أحد أحب
س أحد أغير من هللا من أجل ذَلك حرم الفَ َواحش َولَي َ
نَفسه َولَي َ
الرسُل
إلَيه العذر من هللا من أجل ذَلك أنزل الكتاب َوأرسل ُّ
سع ُد ب ُن عُبَا َدةَ :يَا
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قَا َل َ
ي بأَر َب َعة شهود ،قَالَ:
َر ُ
سو َل هللا لَو َوجَدتُ َم َع أَهلي َر ُجالً لَم أ َ َمسهُ حَتى آت َ
نَعَم قَالَ :كَال َوالذي بَعَث َكَ بالحَق إن كُنتُ أل ُعَاجلُهُ بالسيف قَب َل ذَلكَ  ،قَا َل
سي ُدكُم إنهُ لَغَيُو ٌرَ ،وأَنَا أَغيَ ُر
صلى هللا عليه وسلم  :اس َمعُوا إلَى َما يَقُو ُل َ
منهُ َوهللا أَغيَ ُر مني
يرة بن شُعبَةَ رضي هللا عنه قال :قال
أخرج البخاري ومسلم عن ال ُمغ َ
َب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال شَخصَ أَغ َي ُر منَ هللاَ ،وال شَخصَ أَح ُّ
إلَيه العُذ ُر منَ هللا من أَجل ذَلكَ بَعَ َ
سلينَ ُمبَشرينَ َو ُمنذرينَ َ ،وال
ث ال ُمر َ
ع َد الجَنةَ
َب إلَيه المدحَةُ منَ هللا من أَجل ذَلكَ َو َ
شَخصَ أَح ُّ
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أخرج مسلم عن عَائشَةُ رضي هللا عنها أ َن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
علَيه أن يكون أتى بعض نسائه فَجَا َء
َخ َر َج من عند َها لَيالً ،قَالَت :فَغرتُ َ
علَى مثلكَ  ،فَقَالَ:
فَ َرأَى َما أَصنَ ُع ،فَقَالَ :أَغرت ،فَقُلتُ َ :و َما لمثلي ال يَغَا ُر َ
ي شَي َ
لقَد جَا َءك شَي َ
طانٌ ،قَا َل ليس أحد إال ومعه شيطان
طانُك قلت :أ َو َمع َ
علَيه فأَسلَ َم
قُلتُ َ :و َم َعكَ  ،قَالَ :نَ َعم َولَكن أَعَانَني هللا َ
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا
سل َمَ :ما منكُم من أ َ َحدٍ ،إال َوقَد ُوك َل به قَرينُهُ منَ الجن
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
علَيه فَأَسلَ َم ،فَال
عانَني َ
هللا أ َ َ
اي ،إال أَن َ
قَالُواَ :وإياكَ  ،يَا َرسُو َل هللا قَالََ :وإي َ
يَأ ُم ُرني إال ب َخي ٍر
أخرج البخاري ومسلم عن عُقبة بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول
ساء فَقَا َل َر ُج ٌل منَ األَنصَار
هللا صلى هللا عليه وسلم :إياكُم َوال ُّد ُخو َل َ
علَى الن َ
أَفَ َرأَيتَ الحَمو قَا َل الحمو ال َموتُ
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عَن ابن عُ َم َر قَالََ :خ َ
طبَنَا عُ َم ُر
َّللا
بالجَابيَة فَقَا َل :يَا أَيُّهَا الن ُ
اس ،إني قُمتُ فيكُم َك َمقَام َرسُول َّللا صَلى ُ
سل َم فينَا فَقَالَ :أُوصيكُم بأَصحَابي ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم ،ثُم الذينَ يَلُونَ ُهم،
َ
علَيه َو َ
فَ ،ويَش َه َد الشاه ُد َوال
ف الر ُج ُل َوال يُستَحلَ ُ
ب حَتى يَحل َ
ثُم يَفشُو الكَذ ُ
ُيستَش َهدُ ،أَال ال َيخلُ َون َر ُج ٌل بام َرأ َ ٍة إال كَانَ ثَالث َ ُه َما الشي َ
علَيكُم
طانَُ ،
بال َج َماعَة َوإياكُم َوالفُرقَةَ فَإن الشي َ
الواحد َوهُ َو منَ االثنَين أَبعَدُ،
طانَ َم َع َ
سيئَتُهُ
سا َءتهُ َ
سنَتُهُ َو َ
سرتهُ َح َ
َمن أ َ َرا َد بُحبُوحَةَ الجَنة فَليَل َز ُم ال َج َماعَةََ ،من َ
س ٌن صَحي ٌح َ
فَذَلكَ ال ُمؤم ُن [ قال الترمذي :حَد ٌ
يب ،وصححه الحاكم
يث َح َ
غر ٌ
ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في المشكاة والصحيحة ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم :ال يَخلُ َون أحدكم بام َرأ َ ٍة إال َم َع ذي َمح َر ٍم فَقَال َر ُجلٌ:
يَا َرسُو َل هللا إن ام َرأَتي َخ َرجَت حَاجةً وإني قد اكت ُتبتُ في جيش َكذَا قَا َل
ارجع فَ ُحج َم َع ام َرأَتكَ
سلَهُ
أخرج الترمذي عن َمولَى لعَمرو بن العَاص :أَن عَم َرو بنَ العَاص أَر َ
علَى أَس َما َء بنت عُ َمي ٍس ،فَأُذنَ لَهُ حَتى إذَا فَ َر َ
غ من
إلَى عَليٍ؛ َيستَأذنُهُ َ
سأ َ َل ال َمولَى عَم َرو بنَ العَاص عَن ذَلكَ فَقَا َل إن َرسُو َل هللا صلى
حَاجَتهَ ،
ساء بغَير إذن أَز َواجهن [ قال
هللا عليه وسلم نَهَانَا أَن نَد ُخ َل َ
علَى الن َ
الترمذي :حديث حسن صحيح وصححه األلباني ]
سأَلتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن جَرير رضي هللا عنه قالَ :
وسلم عَن نَظ َرة الفَجاءة ،فَقَالَ :اصرف َبص ََركَ
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أخرج أبو داود والترمذي عن بُ َريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س
ي ال ت ُتبع النظ َرةَ النظ َرةَ ،فَإن لَكَ األُولَى َولَي َ
صلى هللا عليه وسلمَ :يا عَل ُّ
لَكَ الثانية [ ق ال الترمذي حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح
أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم أَتَى
سهَا لَم
فَاط َمةَ ابنته بعَب ٍد قَد َو َهبَهُ لَهَاَ ،و َ
ب إذَا قَنعَت به َرأ َ
علَى فَاط َمةَ ثَو ٌ
َيبلُغ رجلَيهَاَ ،وإذَا َ
سهَا ،فَلَما َرأَى َما تَلقَى قَالَ:
غطت به رجلَيهَا لَم َيبلُغ َرأ َ
س إن َما ه َُو أَبُوك َوغُال ُمك [ صححه األلباني ]
س َ
علَيك بَأ ٌ
إنهُ لَي َ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :كنت عن َد
أخرج الترمذي وأبو داود عن أم َ
َ
ُومَ ،وذَلكَ
َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعنده َمي ُمونَة فأَقبَ َل اب ُن أُم َمكت ٍ
بَع َد َما أُمرنَا بالحجَاب فدخل علينا فقال :احتَجبَا منهُ فقلنا :يَا َرسُو َل هللا
اوان أَنت ُ َما أَلَست ُ َما ت ُبص َرانه [
س أَع َمى ال ُيبص ُرنَا َوال َيعرفُنَا ،قَالَ :أَفَ َعم َي َ
أَلَي َ
قال الترمذي :حديث حسن صحيح ،وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي ]
سم َع النبي صلى هللا عليه
سي ٍد رضي هللا عنه أنه َ
أخرج أبو داود عن أبي أ ُ َ
ج منَ ال َمسجد ،وقد اختَلَ َ
ساء في الطريق،
وسلم َوه َُو َخار ٌ
ط الرجَا ُل َم َع الن َ
علَيكُن بحَافات الطريق فَكَانَت
ق َ
س لَكُن أَن تَحقُقنَ الطري َ
فَقَالَ :استَأخرنَ فلَي َ
صوقهَا به [ حسنه
ق بالجدَار حَتى إن ثَو َبهَا لَ َي َعل ُ
ال َمرأَةُ تَلص ُ
ق بالجدَار من لُ ُ
األلباني في الصحيحة ]

باب :ثواب تربية األوالد
أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل
علَيه َوسلم َما من ُمسلم لَهُ ابنتان فَيحسن إلَيه َما
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َما صحبتاه أَو صحبهما إال أدخلتاه الجنة [ صححه الحاكم  ،وصححه
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج أحمد والبزار والطبراني في األوسط عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم من كن لَهُ ثَالث بَنَات يؤويهن ويرحمهن
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
ويكفلهن َوجَبت لَهُ الجنة أَلبَتة  ،قيل يَا َرسُول هللا فَإن كَانَتَا اثنَتَين قَا َل َوإن
كَانَتَا اثنَتَين  ،قَا َل فَ َرأى بعض القَوم أَن لَو قَا َل َواحدَة لقَا َل َواحدَة [ جوده
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
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سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ ،قَالَ :أَتَت ام َرأَةٌ النبي صَلى ُ
هللا لَهُ ،فَلَقَد َدفَنتُ ثَالثَةً ،قَالََ :دفَنت
بصَبي ٍ لَهَا ،فَقَالَتَ :يا نَبي هللا اد ُ
ع َ
ظرت بح َ
ثَالثَةً ،قَالَت :نَعَم ،قَالَ :لَقَد احت َ َ
ظ ٍار شَدي ٍد منَ النار
ي ابنَان،
أخرج مسلم عَن أَبي حَسانَ  ،قَالَ :قُلتُ أل َبي ه َُري َرةَ :إنهُ قَد َماتَ ل َ
ث تُ َ
سنَا
سل َم بحَدي ٍ
هللا َ
ب به أَنفُ َ
علَيه َو َ
فَ َما أ َنتَ ُمحَدثي عَن َر ُ
طي ُ
سول هللا صَلى ُ
يص الجَنة يَتَلَقى أ َ َح ُدهُم أَبَاهُ  ،أَو
عَن َموتَانَا ،قَالَ :قَالَ :نَعَم ،صغَا ُرهُم َدعَام ُ
قَا َل أ َ َب َويه  ،فَ َيأ ُخذُ بثَوبه ،أَو قَا َل ب َيده َ ،ك َما آ ُخذُ أَنَا بصَنفَة ثَوبكَ َهذَا ،فَال
هللا َوأَبَاهُ الجَنةَ
يَتَنَا َهى  ،أَو قَا َل فَال يَنتَهي حَتى يُدخلَهُ ُ
أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عَن قُرة بن إيَاس َرضي هللا عَنهُ أَن رجال
علَيه
علَيه َوسلم َو َم َعهُ ابن لَهُ فَقَا َل النبي صلى هللا َ
كَانَ يَأتي النبي صلى هللا َ
َوسلم تحبه قَا َل نعم يَا َرسُول هللا أحبك هللا َك َما أحبه فَفَقدهُ النبي صلى هللا
سول هللا َماتَ ،فَقَا َل النبي
َ
علَيه َوسلم فَقَا َل َما فعل فالن بن فالن قَالُوا َيا َر ُ
علَيه َوسلم البيه أَال تحب أَن ال تَأتي بَابا من أَب َواب الجنة إال
صلى هللا َ
وجدته ينتظرك فَقَا َل رجل يَا َرسُول هللا أَله َخاصة أم لكلنا قَا َل بل لكلكم وفي
علَيه َوسلم إذا جلس جلس إلَيه
رواية للنسائي قَا َل كَانَ نَبي هللا صلى هللا َ
نفر من أ َصحَابه فيهم رجل لَهُ ابن صَغير يَأتيه من خلف َ
ظهره فيقعده بَين
َيدَيه فَ َهلَك فَامتن َع الرجل أَن يحضر الحلقَة لذكر ابنه فَفَقد ُه النبي صلى هللا
علَيه َوسلم فَقَا َل َما لي ال أرى فالنا قَالُوا يَا َرسُول هللا بنيه الذي َرأَيته هلك
َ
فَلَقيَهُ النبي صلى هللا َ
سأَلَهُ عَن بنيه فَأخبرهُ أَنه هلك فَعَزاهُ
علَيه َوسلم فَ َ
علَيه ثم قَا َل يَا فالن أَي َما كَانَ أحب إلَيك أَن تتمتع به عمرك أَو ال تَأتي إلَى
َ
سبَقَك إلَيه يَفتَحهُ لَك قَا َل يَا نَبي هللا بل
بَاب من أَب َواب الجنة إال وجدته قد َ
يسبقني إلَى َباب الجنة فيفتحها لَهو أحب إلَي قَا َل فَذَاك لَك [ صححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج النسائي وابن حبان والحاكم عَن أبي سلمى َرضي هللا عَنهُ راعي
علَيه َوسلم
سمعت َرسُول هللا صلى هللا َ
َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل َ
َار بيَده لخمس َما أثقلهن في الم َ
يزان سُب َحانَ هللا َوالحَمد
يَقُول بخ بخ َوأَش َ
هلل َوال إلَه إال هللا َوهللا أكبر َوالولد الصالح يتوفى للمرء ال ُمسلم فيحتسبه [
صححه األلباني في الترغيب ]
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باب :موعظة النساء
سل َم أَن ُه
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن عَبد هللا بن عُ َم َر ،عَن َر ُ
سول هللا صَلى ُ
ار ،فَإني َرأَيتُكُن أَكث َ َر أَهل
قَالَ :يَا َمعش ََر الن َ
ساء ،تَصَدقنَ َوأَكثرنَ االستغفَ َ
سو َل هللا أَكث َ ُر أَهل النار ،قَالَ:
النار فَقَالَت ام َرأَةٌ من ُهن جَزلَةٌَ :و َما لَنَا َيا َر ُ
ب لذي
ين أَغلَ َ
ت ُكثرنَ اللعنَ َ ،وتَكفُرنَ العَش َ
يرَ ،و َما َرأَيتُ من نَاقصَات عَق ٍل َود ٍ
ب منكُن قَالَت :يَا َرسُو َل هللاَ ،و َما نُقصَا ُن العَقل َوالدين ،قَا َل :أَما نُقصَا ُن
لُ ٍ
شهَا َدةَ َر ُج ٍل فَ َهذَا نُقصَا ُن ال َعقلَ ،وتَمك ُ
ي
شهَا َدةُ ام َرأَتَين تَعد ُل َ
ال َعقل :فَ َ
ُث الليَال َ
َما تُصَليَ ،وت ُفط ُر في َر َمضَانَ فَ َهذَا نُقصَا ُن الدين

باب :الطالق والخلع والرجعة
أخرج النسائي عن َمحمو ُد ب ُن َلبي ٍد رضي هللا عنه قال :أُخب َر النبي صلى
ت جَميعًا فَقَا َم َ
هللا عليه وسلم عَن َر ُج ٍل َ
ق ام َرأَتَهُ ث َ َ
غضبَانًا،
الث تَطليقَا ٍ
طل َ
ب بكتَاب هللا تعالى َوأَنَا بَينَ أَظ ُهركُم [ ضعفه األلباني في
ثُم قَالَ :أَيُلعَ ُ
ضعيف النسائي ]
س
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قَالَ :من حَر َم ام َرأَتَهُ فلَي َ
سنَة}ٌ
سول هللا أُس َوةٌ َح َ
بشَيءٍ  ،وقرأ {لَقَد كَانَ لَكُم في َر ُ
ي يَمي ٌن يُ َكف ُر َها
وفي رواية للبخاري ومسلم :إذَا حَر َم الر ُج ُل َ
علَيه ام َرأَتَهُ ،فَه َ
وقرأ اآلية
َ
َ
َ
علَي ح ََرا ًما قالََ :كذبتَ
وفي رواية للنسائي :قال له رجل :إني َجعَلتُ ام َرأتي َ
علَيكَ
ي ل َم تُحَر ُم َما أَحَل هللا لَكَ } َ
ست َ
لَي َ
علَيكَ بح ََر ٍام ،ثُم تَال {يَا أَيُّهَا النب ُّ
ق َرقَ َب ٍة [ ضعفه األلباني ]
ارة عت ُ
أَغلَظُ الكَف َ
ب عَن أَبيه ،عَن
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عَمرو بن شُعَي ٍ
جَده رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال طالق إال
فيما تملك ،وال عتق إال فيما تملك ،وال بيع إال فيما تملك [ قال الترمذي:
حسن صحيح  ،وقال األلباني في صحيح الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما :أَنهُ َ
ي حَائضٌ ،
طل َ
ق ام َرأَتَهُ َوه َ
فَذَك ََر ذلك عُ َم ُر للنبي صلى هللا عليه وسلم فَتَغَي َ
ظ ،فقَالَ :ليُ َراجعهَا ثُم يُمسكهَا
طلقَهَا فَليُ َ
حَتى تَط ُه َر ثُم تَحيضَ فَتَط ُه َر ،وإن بَدَا لَهُ أَن يُ َ
طلقهَا قَب َل أَن يَ َمسهَا،
فتلك العدةُ َك َما أ َ َم َر هللا عَز َوجَل
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أخرج أبو داود والترمذي عن ثَوبَان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
طالق من َ
سأَلَت َزو َجهَا ال َ
غير ما َبأ ٍس
صلى هللا عليه وسلم :أ َ ُّي َما ام َرأ َ ٍة َ
علَيهَا َرائحَةُ الجَنة [ صححه األلباني في اإلرواء وفي الترغيب ]
فَح ََرا ٌم َ
أخرج أبو داود وابن ماجه عن عم َران ب ُن ُحصَي ٍن رضي هللا عنه قال :سُئ َل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عَن الر ُجل يُ َ
ق ام َرأَت َهُ ثُم يَقَ ُع بهَا َولَم
طل ُ
علَى َرجعَتهَا ،فَقَالََ :
علَى َ
طلقتَ لغَير سُنةٍَ ،و َراجَعتَ لغَير
طالقهَا َوال َ
يُشهد َ
علَى َ
علَى َرج َعتهَا َوال ت َ ُعد [ صححه األلباني في صحيح
طالقهَا َو َ
سن ٍة أَشهد َ
ُ
أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق أُختهَا لتَستَفر َ
صلى هللا عليه وسلم :ال يَح ُّل الم َرأ َ ٍة أن تَسأَل َ
غ صَحفَتَهَا
طال َ
ولتنكح ،فَإن َما لَهَا َما قُد َر لَهَا
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ث َ ٌ
الث ج ُّدهُن ج ٌّد َو َهزلُ ُهن جدٌّ :النكَاحَُ ،والطالقُ،
َوالرجعَةُ [ قال الترمذي :حسن غريب،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي
]
أخرج أبو داود عن ثَوبَان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :أ َ ُّي َما ام َرأ َ ٍة اختَلَ َعت من َزوجهَا من َ
غير ما َبأ ٍس لَم تَرح َرائحَةَ الجَنة
[صححه األلباني ]
سلَ َمة بن صَخ ٍر البَيَاضي رضي
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن َ
َ
يب َ
غيري ،فلَما َد َخ َل
يب منَ الن َ
ساء َما ال يُص ُ
هللا عنه قال :كُنتُ ام َرأ ً أُص ُ
يب من ام َرأَتي شَيئ ًا تُتَابَ ُع بي حَتى أُصبحَ ،فَ َ
ظا َهرتُ
َر َمضَانَ خفتُ أَن أُص َ
َشف لي منهَا
منهَا حَتى َين َ
ي تَخ ُد ُمني ذَاتَ لَيلَ ٍة إذ أنك َ
سل َخ َر َمضَانَ  ،فَ َبينَا ه َ
علَيهَا ،فَلَما أَصبَحتُ أخبرت قَومي فقُلتُ  :امشُوا
شَي ٌء فما لبَثت أَن نَ َزوتُ َ
َمعي إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقَالُوا :ال َوهللا فَان َ
طلَقتُ فَأَخبَرتُهُ
سلَ َمة ُ،قُلتُ  :أَنَا بذَاكَ يَا َرسُو َل هللا
صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :أ َنتَ بذَاكَ يَا َ
 َمرتَينَ -وأَنَا صَاب ٌر ألَمر هللا ،فَاحكُم َما أ َ َراكَ هللا قَالَ :حَرر َرقَبَةً قُلتُ :َوالذي َب َعثَكَ بالحَق َما أَملكُ َرقَ َبةً َ
صم
غي َر َها َوض ََربتُ صَفحَةَ َرقَ َبتي ،قَالَ :فَ ُ
شَه َرين ُمتَتَابعَين قَالََ :و َهل أَصَبتُ الذي أَصَبتُ إال منَ الصيَام قَالَ :فَأَطعم
َوسقًا من تَم ٍر بَينَ ستينَ مسكينًا قُلتُ َ :والذي بَعَثَكَ بالحَق لَقَد بتنَا َوحشين
طعَا ٌم قَالَ :فَان َ
َما لَنَا َ
ق فَليَدفَعهَا إلَيكَ  ،فَأَطعم
طلق إلَى صَاحب َ
ص َدقَة بَني ُز َري ٍ
ستينَ مسكينًا َوسقًا من تَم ٍرَ ،وكُل أَنتَ َوعيَالُكَ بَقيتَهَا فَ َرجَعتُ إلَى قَومي
سو َء الرأي َو َوجَدتُ عن َد النبي صلى هللا عليه
فَقُلتُ َوجَدتُ عن َدكُ ُم الضي َ
ق َو ُ
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ص َدقَتكُم [ قال الترمذي:
وسلم السعَةَ َو ُحسنَ الرأيَ ،وقَد أ َ َم َرني أَو أ َ َم َر لي ب َ
حديث حسن،وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
خويلَةَ بنت َمالك بن ثَعلَبَةَ قَالَتَ :
ظا َه َر مني َزوجي
أخرج أبو داود عن َ
س ب ُن الصامت ،فَجئتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم أَشكُو إلَيه
أَو ُ
ويُجَادلُني فيهَ ،ويَقُولُ :اتقي هللا فَإنهُ اب ُن عَمك فَ َما بَرحتُ حَتى نَ َز َل القُرآنُ:
ق َرقَبَةً
سم َع هللا قَو َل التي تُجَادلُكَ في َزوجهَا} إلَى الفَرض ،قَالَ :يُعت ُ
{قَد َ
سو َل هللا إنهُ شَي ٌخ
قلت :ال َيج ُد قَالَ :فَ َي ُ
صو ُم شَه َرين ُمتَتَاب َعين قلتَ :يا َر ُ
ق
كَبي ٌر َما به من صيَ ٍام قَالَ :فَليُطعم ستينَ مسكينًا قلتَ :ما عن َدهُ شَيءٍ يَتَصَد ُ
ق
سا َ
ي َ
به قَالَت :فَأُت َ
ق من تَم ٍر ،قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا ،فَإني أُعينُهُ بعَ َر ٍ
عتَئ ٍذ بعَ َر ٍ
سنت ،اذ َهبي فَأَطعمي بهَما عَنهُ ستينَ مسكينًاَ ،وارجعي إلَى
آ َخ َر قَالَ :أَح َ
ابن عَمك [ حسنه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أن رجال أتي النبي
صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :ولد لي غُال ٌم أَس َو َد وهو يعرض بأن ينفيه فلم
يرخص له في االنتفاء منه ،فَقَا َلَ :هل لَكَ من إب ٍل ،قَالَ :نَعَم قَالََ :ما أَل َوانُهَا،
قَالَُ :حم ٌر قَالََ :هل فيهَا من أَو َرقَ ،قَا َل :نَعَم قَالَ :أَنى ذَلكَ  ،قَالَ :لعله نزغه
عرق قَالَ :فَلَعَل ابنَكَ نَ َز َ
ق
غهُ عر ٌ
أخرج البخاري ومسلم عن عن أُم حَبي َبةَ رضي هللا عنها أنه لَما جَا َء َها نَعي
سحَت ذ َراعَيهَا َوقَالَتَ :ما لي بالطيب من حَا َجةٍ ،ولَوال
ب فَ َم َ
أَبيهَا َدعَت بطي ٍ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال يَح ُّل الم َرأ َ ٍة ت ُؤم ُن باهلل
أَني َ
ج أَربَعَةَ أَش ُه ٍر َوعَش ًرا
ق ثَالثٍ ،إال َ
علَى َمي ٍ
َواليَوم اآلخر ت ُح ُّد َ
ت فَو َ
علَى َزو ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أُم عَطيةَ رضي هللا عنها قالت :كُنا نُنهَى أَن
ج أَر َب َعةَ أَش ُه ٍر َوعَش ًراَ ،وال نَكتَحلَ،
ق ثَالثة ،إال َ
علَى َمي ٍ
نُحد َ
ت فَو َ
علَى َزو ٍ
س ثَوبًا َمصبُو ً
َوال نَ
بَ ،وقَد ُرخصَ لَنَا عن َد
غا إال ثَو َ
َ
ب عَص ٍ
تطيبَ ،وال نَلبَ َ
ال ُّ
سلَت إحدَانَا من َمحيضهَا في نُبذَ ٍة من كُست أَظفَ ٍارَ ،وكُنا نُنهَى
طهر إذَا اغت َ َ
عَن اتبَاع ال َجنَائز
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أُم َ
س ال ُمت َ َوفى عَنهَا َزو ُجهَا ال ُم َعصفَ َر منَ الث َياب،
صلى هللا عليه وسلم :ال تَل َب ُ
بَ ،وال تَكتَح ُل
َوال ال ُم َمشقَةََ ،وال ال ُحليَ ،وال تَختَض ُ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أَبُي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
أتت ام َرأَة النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَت :يَا َرسُو َل هللا إن َزوجي يُري ُد
سقَاني من عذب الماء فَقَا َل صلى هللا عليه
ب بابنيَ ،وقَد نفعني و َ
أن يَذ َه َ
علَيه فَقَا َل َزو ُجهَاَ :من ُي َحاقُّني في َولَدي ،فَقَا َل صلى هللا عليه
وسلم استَه َما َ
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وسلم َ :هذَا أَبُوكَ َو َهذه أ ُ ُّمكَ  ،فَ ُخذ بيَد أَيه َما شئتَ فَأ َ َخذَ بيَد أُمه فَان َ
طلَقَت به
[ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]

كتاب الطب
أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه قال :الكمأة من
المن  ،وماؤها شفاء للعين
عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج الترمذي عن عقبة بن
ٍ
هللا عليه وسلم :ال تكرهُوا مرضاكُم على الطعام؛ فإن هللا يطعمهم ويسقيهم
[ قال الترمذي :حسن غريب ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :لددنا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم في مرضه ،فجعل يشي ُر إلينا أن ال تلُدُّوني ،فقلنا كراهية
المريض للدواء ،فلما أفاق قال :ألم أنهكم أن تلدوني ،فقلنا :كراهيةُ
المريض للدواء ،فقال :ال يبقى أحد في البيت إال لُد وأنا أنظ ُر إال العباس
فإنه لم يشهدكم
أخرج أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تداووا  ،فإن هللا لم يضع دا ًء إال وضع له
دوا ًء ،غير داءٍ واح ٍد وهو الهر ُم [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه
األلباني في صحيح أبي داود]
عباس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن
ٍ
وسلم استعط
أخرج أبو داود والترمذي عن أم المنذر بنت قيس األنصارية رضي هللا
ي ناقهٌ
ي ،وعل ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم ومعه عل ٌّ
عنها قالت :دخل علي النب ُّ
ولنا دوا ٍل معلقةُ ،فقام صلى هللا عليه وسلم يأك ُل منها ،وقا َم علي ليأكل
ي،
منها ،فطف َ
ق صلى هللا عليه وسلم يقولُ :مه إنك ناقهٌ ،حتى كف عل ُّ
فصنعتُ شعيرا ً وسلقا ً وجئت به ،فقا َل صلى هللا عليه وسلم  :أصب من هذا
فهو أنف ُع لك [قال الترمذي :حسن غريب ، ،وحسنه األلباني في صحيح
أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سع ٍد رضي هللا عنه قال ُ :جر َح وجهُ
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وكُسرت رباعيته ،وهشمت البيضةُ على
يسكب عليها بالمجن  ،فلما
ي
ُ
رأسه ،فكانت فاطمةُ تغس ُل الد َم ،وكان عل ٌّ
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رأت فاطمةُ أن الما َء ال يزي ُد الد َم إال كثرةً ،أخذت قطعةَ
حصير فأحرقته
ٍ
حتى صار رمادا ً فألصقتهُ بال ُجرح فاستمسك الد ُم
ُووي رسو ُل هللا صلى هللا
وفي رواية للترمذي :اختلف
ُ
الناس بأي شيءٍ د َ
عليه وسلم فسألُوا سهل بن سع ٍد وكان آخ ُر من بقى من الصحابة بالمدينة،
ح رسول هللا صلى هللا عليه
قال :ما بقي أح ٌد أعل ُم مني بما دُووي به ُجر ُ
وسلم كانت فاطمةُ تغس ُل الد َم عن وجهه بنحوه [ قال الترمذي :حسن
صحيح وصححه األلباني ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن كانَ في شيءٍ مما تداويتم به خي ٌر
فالحجامةُ [قال الحاكم :صحيح اإلسناد  ،ووافقه الذهبي وصححه األلباني
في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أبي كبشةَ األنماري رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا
عليه وسلم كانَ يحتج ُم على هامته وبين كتفيه ،وهو يقولُ :من أهراق من
يضرهُ أن ال يتداوى بشيءٍ لشيءٍ [ صححه األلباني في
هذه الدما َء فال
ُّ
صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود عن جابر رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
احتجم على وركه من َو َ
ثءٍ كانَ به [ صححه األلباني ]
ي صلى
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي هللا عنه قال :كان النب ُّ
هللا عليه وسلم يحتجم في األخدعين والكاهل ،وكان يحتج ُم لسب َع عشرةَ،
وتسع عشرة ،وإحدى وعشرينَ [ قال الترمذي :حسن غريب ،وقال
األلباني في صحيح الترمذي ]
وفي رواية ألبي داود والترمذي وابن ماجه  :احتجم ثالثًا في األخدعين
والكاهل [صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
وفي رواية للترمذي  :إن النبي صلى هللا عليه وسلم حيث عُر َج به ما مر
على مأل من المالئكة إال قالوا عليك بالحجامة [ صححه األلباني ]
خير ما تحتج ُمون فيه يو ُم سب َع عشرة ،ويو ُم
وفي رواية للترمذي  :إن َ
تس َع عشرةَ ،ويو ُم إحدى وعشرينَ [ قال الترمذي :حسن غريب ،وصححه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من احتجم لسب َع عشرةَ وتس َع عشرةَ وإحدى وعشرينَ كانَ
شفا ًء من كل داءٍ [ حسنه األلباني ]
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أخرج مسلم عن عاصم بن عمر بن قتادةَ قال :جاءنا جاب ٌر في أهلنا ،ور ُج ٌل
ج بي قد شق على
يشتكي خراجا ً به أو جراحاً ،فقال :ما تشتكي ،قالَ :خرا ٌ
،فقال :يا غال ُم ائتني بحج ٍام ،فقال لهُ :ما تصن ُع بالحجام يا أبا عبد هللا ،
الذباب ليصيبنُي أو يصيبني
ق فيه محجماً ،فقال :وهللا إن
قالَ :أري ُد أن أعل َ
َ
ق على ،فلما رأى تبرمهُ من ذلكَ قال :إني سمعتُ
الثوب فيؤذيني ويش ُّ
ُ
رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ :إن كانَ في شيءٍ من أدويتكُم خي ٌر
محجم ،أو شرب ٍة من عس ٍل ،أو لذع ٍة بنار ،قال رسو ُل هللا صلى
ففي شرطة
ٍ
بحجام فشرطهُ
فذهب عنه
أكتوي ،قالَ :فجا َء
أحب أن
هللا عليه وسلم  :وما
َ
ُّ
ٍ
َ
ما يج ُد
أخرج أبو داود عن سلمى خادم النبي صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنها
قالت :ما كان أح ٌد يشتكي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وجعًا في رأسه
إال قال :احتجم وال وجعا ً في رجليه إال قال :اخضبهما [ حسنه األلباني ]
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه :أن أبي بن كعب رمي في يوم األحزاب
ي صلى هللا عليه وسلم
على أك ُحله  ،فكواهُ النب ُّ
وفي رواية ألبي داودَ :
ب
ي صلى هللا عليه وسلم إلى أبُي بن كع ٍ
بعث النب ُّ
طبيبًا فقط َع منه عرقًا [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال  :جا َء رج ٌل إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم فقالَ :إن أخي استطلق بطنهُ ،فقال :اسقه عسالً
فسقاهُ ،ثم جاءهُ فقالَ :إني سقيتهُ عسالً فلم يزدهُ إال استطالقًا ،فقا ُل له
َ
ثالث مراتٍ ،ثم جا َء الرابعةَ فقال :اسقه عسالً فقالَ :لقد سقيته فلم يزدهُ
وكذب بط ُن أخيكَ ،
إال استطالقًا ،فقال صلى هللا عليه وسلم  :صدق هللا
َ
فسقا ُه فبرئ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :في الحبة السوداء شفا ٌء من كل داءٍ إال السا َم
أخرج البخاري ومسلم عن سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ت عجوةً ،لم يضرهُ ذلك اليوم س ٌّم
هللا عليه وسلم :من تصب َح بسبع تمرا ٍ
وال سح ٌر
ت مما بين البتيها حين يصبحُ ،لم
وفي رواية لمسلم  :من أكل سب َع تمرا ٍ
يضرهُ س ُّم حتى يمسي
أخرج مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
ق أول البُكرة
عليه وسلم :إن في عجوة العالية شفا ٌء ،وإنها تريا ُ
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أخرج الترمذي عن سلمى خادم النبي صلى هللا عليه وسلم قالت :ما كان
برسول هللا قرحةٌ وال نكبةٌ إال أمرني أن أض َع عليها الحنا َء [ قال الترمذي:
حسن غريب وصححه األلباني ]
محصن رضي هللا عنها قالت:
أخرج البخاري ومسلم عن أم قيس بنتُ
ٍ
دخلتُ بابن لي على النبي صلى هللا عليه وسلم وقد أعلقتُ عليه من العذرة،
فقال :عالم تدغرن أوالدكُن بهذا العالق  ،عليكُن بهذا العود الهندي ،فإن
فيه سبعةَ أشفي ٍة ،منها ذاتُ الجنب ،يسعطُ من العذرة ،ويل ُّد من ذات الجنب
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسل ُم :الحمى من فيح جهن َم فأبردُوها بالماء
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أنها كانت تأم ُر بالتلبينة
للمريض ،وللمحزون على الهالك ،وكانت تقولُ :سمعتُ النبي صلى هللا
وتذهب ببعض الحزن
عليه وسلم يقولُ :إن التلبينةَ تج ُّم فؤاد المريض،
ُ
البغيض
وفي رواية للبخاري  :أن عائشةَ كانت تأم ُر بالتلبينة وتقولُ ،هو
ُ
الناف ُع
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أنها كانت إذا ماتَ الميتُ من أهلها ،فاجتم َع
لذلك النسا ُء ،ثم تفرقنَ إال أهلها وخاصتها ،أمرت ببرم ٍة من تلبين ٍة فطبخت،
ثم صنع ثري ٌد فصبت التلبينةَ عليها ،ثم قالت :كلن ،فإني سمعتُ رسول هللا
ُذهب ببعض
صلى هللا عليه وسلم يقولُ :التلبينةُ مجمةُ لفؤاد المريض ،ت ُ
الحزن
وفي رواية للترمذي وابن ماجه :كان رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
أمر بالحساء من الخمير فصنع ،ثُم أمرهم فحسوا
َ
أصاب بعض أهله الوعكُ َ
منهُ ،ويقولُ :إنهُ ليرتو فؤاد الحزين ،ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو
إحداكن الوس َخ عن وجهها بالماء [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وضعفه
األلباني في ضعيف الترمذي ]
أخرج أحمد وابن ماجه عن أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
كبش عربي ٍ أسودَ ،ليس بالعظيم وال
وسلم كان
يصف من عرق النسا إليةَ ٍ
ُ
يوم جز ًء [ صححه األلباني
ذاب
ويشر ُ
بالصغير ،تجزأ ثالثةَ أجزاءٍ ف ُي ُ
ب كل ٍ
َ
في السلسلة الصحيحة ]
أخرج مسلم عن طارق بن سويد أنه سأ َل النبي صلى هللا عليه وسلم عن
الخمر فنهاهُ ،أو كره أن يصنعها ،فقال :إنما أصنعُها للدواء فقال :إنهُ ليس
بدواءٍ  ،ولكنهُ دا ٌء
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ي
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال :نهى النب ُّ
سم ونحوه [ صححه األلباني
صلى هللا عليه وسلم عن كل دواءٍ خبيث كال ُّ
في الصحيحة ]

كتاب اليمين والنذر
أخرج مسلم عن عدي بن حاتم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :من حلف على يمين ثم رأى أتقى هلل منها فليأت التقوى
أخرج البخاري ومسلم عن األَشعَث بن قَيس رضي هللا عنه قال :كان بيني
وبين رجل خصومة في بئر ،فاختصمنا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
علَى َيمين
ف َ
فقال :شاهدك أو يمينه قلت :إذًا يحلف وال يبالي فقالَ :من َحلَ َ
علَيه َ
غضبَا ُن
ي هللا َوه َُو َ
صَب ٍر يَقتَط ُع بهَا َما َل امر ٍئ ُمسل ٍم هُ َو فيهَا فَاج ٌر لَق َ
فَنَ َزلَت {إن الذينَ يَشت َ ُرونَ بعَهد هللا َوأَي َمانهم ث َ َمنًا قَليالً} اآليَة
أخرج البخاري ومسلم عن ابنَ َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :قال َرسُو َل هللا
هللا
ف َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َ :من َحلَ َ
علَى َمال امر ٍئ ُمسل ٍم بغَير حَقه ،لَق َ
ي َ
صَلى ُ
علَيه َ
علَيه
هللا َ
غض َبا ُن  ،قَا َل عَب ُدهللا :ثُم قَ َرأ َ َ
َوه َُو َ
علَينَا َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َم مصدَاقَهُ من كتَاب هللا{ :إن الذينَ يَشت َ ُرونَ بعَهد هللا َوأَي َمانهم ث َ َمنًا
َو َ
قَل ً
يال}
أخرج مسلم عَن َوائل بن ُحج ٍر رضي هللا عنه قَالَ :كُنتُ عن َد َرسُو ُل هللا
ض ،فَقَا َل أ َ َح ُدهُ َما :إن
هللا َ
سل َم ،فَأَتَاهُ َر ُجالن يَختَص َمان في أَر ٍ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سو َل هللا في الجَاهلية َ ،وه َُو ام ُر ُؤ القَيس ب ُن
َهذَا انت َ َزى َ
علَى أَرضي َيا َر ُ
س لي بَينَةٌ،
يَ ،و َخص ُمهُ َربيعَةُ ب ُن عبدَانَ  ،قَالَ :بَينَت ُكَ قَالَ :لَي َ
عَاب ٍس الكند ُّ
ف،
س لَكَ إال ذَاكَ  ،قَالَ :فَلَما قَا َم ليَحل َ
قَالَ :يَمينُهُ قَالَ :إذَن يَذ َه ُ
ب بهَا ،قَالَ :لَي َ
ط َع أَرضًا َ
سل َمَ :من اقت َ َ
هللا َوه َُو
هللا َ
علَيه َو َ
ظال ًما ،لَق َ
ي َ
قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَيه َ
غضبَا ُن
َ
سى َرضي هللا عَنهُ
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير عَن أبي ُمو َ
علَيه َوسلم في أَرض أَحده َما من
قَا َل اختصم رجالن إلَى النبي صلى هللا َ
حَضر َموت  ،قَا َل فَجعل يَمين أَحده َما فَضَج اآلخر  ،قَا َل إذا يذهب بأرضي
فَقَا َل إن ه َُو اقتطعها بيَمينه ظلما كَانَ ممن ال ينظر هللا إلَيه يَوم القيَا َمة َوال
عذَاب أَليم  ،قَا َل وورع اآلخر فَرد َها [ حسنه المنذري  ،وصححه
يُ َزكيه َوله َ
األلباني في الترغيب ]
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أخرج مسلم عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من اقت َ َ
ط َع حَق امر ٍئ ُمسل ٍم ب َيمينه حرم هللا عليه الجنة وأوجب
يرا ،قَالََ :وإن كان قَضيبًا من أ َ َراكٍ
له النار قالواَ :وإن كَانَ شَيئ ًا يَس ً
أخرج ابن ماجه عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم ال يحلف عند َهذَا المنبَر عبد َوال أمة على يَمين آثمة َولَو على
َ
سواك رطب إال َو َجبت لَهُ النار [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أكثر ما كان رسول هللا
ف :ال َو ُمقَلب القُلُوب
صلى هللا عليه وسلم يَحل ُ
س ُم َرة رضي هللا عنه قال :قال
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد الرح َمن بن َ
ين فَ َرأَى َ
غي َر َها
ف أ َ َح ُدكُم َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا َحلَ َ
علَى يَم ٍ
َخي ًرا منهَا فَليُكَفر عَن يَمينه ،وليفعل الذي ه َُو َخي ٌر
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه
وليفعل الذي هو خير
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :أل َن يَلَج أ َ َح ُدكُم بيَمينه في أَهله ،آث َ ُم لَهُ عن َد هللا من
هللا عليه
ي كَف َ
أَن ُيعط َ
ارتَهُ التي فَ َرضَ ُ
سى رضي هللا عنه قال :أَتَيتُ النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
هللا عليه وسلم في َرهطٍ منَ األَشعَريينَ نَستَحملُهُ فَقَالََ :وهللا ال أَحملُكُم ،وال
علَيه ثم أتي بنَهب إب ٍل فَأ َ َم َر لَنَا ب َخمس ذَو ٍد غُر الذُّ َرى،
عندي َما أَحملُكُم َ
قَالَ :فَلَما ان َ
ض :أَغفَلنَا َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
طلَقنَا ،قَا َل بَعضٌ لبَع ٍ
سو َل هللاَ ،حلَفتَ أَن ال تَحملَنَا ،ثُم
اركُ لَنَا ،فَ َرجَعنَا إلَيه فَقُلنَا َيا َر ُ
َيمينَهُ ال ُي َب َ
ف عن
َح َملتَنَا ،أَفَنَسيتَ يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ :إني َوهللا ،إن شَا َء هللا ،ال أَحل ُ
غي َر َها َخي ًرا منهَا إال أَتَيتُ الذي ه َُو َخي ٌر َوتَحَللتُهَا ،فَان َ
ين فَأ َ َرى َ
طلقُوا
يَم ٍ
فَإن َما َح َملَكُ ُم هللا عَز َوجَل
ف
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد الرح َمن ب ُن أَبي بَك ٍر :أَن أَبَا بَك ٍر تَضَي َ
طا ،فَقَا َل ل َعبد الرح َمن :دُونَكَ أَض َيافَكَ  ،فَإني ُمن َ
َره ً
ق إلَى النبي صلى هللا
طل ٌ
عليه وسلم  ،فَاف ُرغ من ق َراهُم قَب َل أَن أَجي َء ،فَأَتَاهُم عبد الرحمن ب َما عن َدهُ
ب َمنزلنَا ،قَالَ :اطعَ ُموا قَالُواَ :ما نَح ُن بآكلينَ
فَقَالَ :اطعَ ُموا ،فَقَالُوا :أَينَ َر ُّ
حَتى يَجي َء ،قَالَ :اقبَلُوا عَنا ق َراكُم ،فَإنهُ إن جَا َء َولَم تَطعَ ُموا لَنَلقَيَن منهُ،
صنَعت ُم فَأَخبَ ُروهُ،
فَأَبَوا فَعَ َرفتُ أَنهُ يَج ُد َ
علَي فَلَما جَا َء تَنَحيتُ عَنهُ ،قَالََ :ما َ
سكَتُّ  ،فَقَالََ :يا غُنث َ ُر،
سكَتُّ  ،فقَالََ :يا عَب َد الرح َمن ،فَ َ
فَقَا َل َيا عَب َد الرح َمن ،فَ َ
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سل أَضيَافَكَ ،
سمتُ َ
علَيكَ إن كُنتَ تَس َم ُع صَوتي لَما أجبتَ فَ َخ َرجتُ  ،فَقُلتُ َ :
أَق َ
ق أ َتَانَا به ،فقَا َل إن َما انت َ َ
ظرت ُ ُموني َوهللا ال أَط َع ُمهُ الليلَةَ ،فَقَا َل
ص َد َ
فَقَالُواَ :
اآل َخ ُرونَ َوهللا ال نَطعَ ُم ُهن حَتى تَطعَ َمهُ ،قَالَ :لَم أ َ َر في الشر كَالليلَةَ ،ويلَكُم
ما أنتم  ،لم ال تَقبَلُونَ عَنا ق َراكُمَ ،هات َ
طعَا َمكَ  ،فَجَاء به فَ َو َ
ض َع يَ َدهُ ،قَالَ:
باسم هللا األُولَى من الشي َ
طان فَأ َ َك َل َوأ َ َكلُوا
وفي رواية للبخاري ومسلم قَا َل عبد الرحمنَ :واي ُم هللاَ ،ما كُنا نَأ ُخذُ منَ
َارت أَكث َ َر مما كَانَت،
لق َمة إال َر َبا من أَسفَلهَا أَكث َ ُر منهَا حَتى شَب ُعواَ ،وص َ
ي
فقال أبو بكر الم َرأَته :يَا أُختَ بَني ف َر ٍ
اس ما هذا ،قَالَتَ :وقُرة عَيني ،ه َ
ت فَأ َ َك َل منهَا أَبُو بَك ٍر لقمة َوقَا َل إن َما كَانَ
اآلنَ أَكث َ ُر منها قَب ُل ذلك بثَالث َمرا ٍ
من الشي َ
طا ُن يَعني :يَمينَهُ ،ثُم َح َملَهَا إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
عش ََر
فَأَصبَحَت عن َدهَُ ،وكَانَ بَينَنَا َوبَينَ قَو ٍم عَه ٌد فَ َمضَى األ َ َج ُل فَتَفَرقنَا اثنَا َ
اس ،هللا أَعلَ ُم كَم كانوا فأ َ َكلُوا منهَا أَج َم ُعونَ
َر ُجالً َم َع كُل َر ُج ٍل من ُهم نَ ٌ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
علَى َما
علَى نية ال ُمستَحلف  ،وفي رواية  :يَمينُكَ َ
عليه وسلم :اليَمي ُن َ
يُصَدقُكَ به صَاحبُكَ
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :أُنزلَت َهذه اآليَةُ {ال
ُيؤَاخذُكُ ُم هللا باللغو في أَي َمانكُم} في قَول الر ُجل :ال َوهللاَ ،و َبلَى َوهللا
أخرج أبو داود وابن ماجه عن سُ َويد بن حَن َ
ظلَةَ رضي هللا عنه قالَ :خ َرجنَا
عد ٌُّو لَهُ،
نُري ُد النبي صلى هللا عليه وسلم َو َمعَنَا َوائ ُل ب ُن ُحج ٍر ،فَأ َ َخذَهُ َ
سبيلَهُ فأخبرت النبي صلى
فَتَحَر َج القَو ُم أَن يَحلفُوا ،ف َحلَفتُ أَنهُ أَخي وخلوا َ
صدَقتَ ال ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم [ صححه األلباني في
هللا عليه وسلم قَالََ :
صحيح أبي داود ]
ص َما إلَى
اس رضي هللا عنهما أَن َر ُجلَين اخت َ َ
أخرج أبو داود عن ابن عَب ٍ
سأ َ َل صلى هللا عليه وسلم المدعي البَينَةَ ،فَلَم
النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َ
ف بالذي ال إلَهَ إال ه َُو ما فعلت ،فَقَا َل
وب فَ َحلَ َ
ف ال َمطلُ َ
تَكُن لَهُ بَينَةٌ ،فَاستَحلَ َ
صلى هللا عليه وسلم  :بَلَى قَد فَعَلتَ َ ،ولَكن هللا قَد غُف َر لَكَ بإخالص قَول ال
إلَهَ إال هللا [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تَنذ ُروا ،فَإن النذ َر ال يُغني منَ القَدَر شَيئ ًاَ ،وإن َما
ج به منَ البَخيل
يُستَخ َر ُ
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ب من ابن آ َد َم شَيئ ًا لَم يَكُن
وفي رواية للبخاري ومسلم  :إن النذ َر ال يُقَر ُ
ج بذَلكَ منَ ال َبخيل َما لَم َيكُن ال َبخي ُل
ق القَد ََر فَ ُيخ َر ُ
هللا قَد َر ُهَ ،ولَكن النذ ُر ُي َواف ُ
يُري ُد أَن يُخر َج
أخرج أبو داود والدارمي عن جابر رضي هللا عنه  :أَن َر ُجالً قَا َم يَو َم الفَتح
ي صالة
سو َل هللا ،إني نَذَرتُ ّلِل إن فَت َ َح هللا َ
فَقَالَ :يَا َر ُ
علَيكَ َمكةَ أَن أُصَل َ
علَيه فَقَالَ :صَل َهاهُنَا ثُم أَعَا َد
في بَيت ال َمقدس ،فقَالَ :صَل َهاهُنَا ،ثُم أَعَا َد َ
علَيه فَقَالَ :شَأنُكَ [صححه األلباني اإلرواء ]
َ
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما :بينما النب ُّ
سأ َ َل عَنهُ ،فَقَالُوا :هذا أَبُو إس َرائي َل نَذَ َر أَن
ب إذَ ه َُو ب َر ُج ٍل قَائ ٍم فَ َ
وسلم يَخطُ ُ
يَقُو َم في الشمسَ ،وال يَق ُع َد ويصوم وال يفطر نهارهَ ،وال يَستَظلَ ،وال يَتَكَل َم،
فَقَالَُ :مرهُ فَليَستَظلَ ،وليَقعُد وليتكلمَ ،وليُتم صَو َمهُ
أخرج البخاري ومسلم عن عُق َبة بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :نَذَ َرت أُختي
ي لَهَا النبي صلى هللا عليه
ي إلَى بَيت هللا حَافيَةً ،فَأ َ َم َرتني أَن أَستَفت َ
أَن تَمش َ
وسلم فَاستَفتَيتُهُ فَقَالَ :لتَمش َولتَركَب
ب ،عَن أَبيه ،عَن جَده رضي هللا عنه:
أخرج أبو داود عن عَمرو ب ُن شُعَي ٍ
علَى َرأسكَ بالدُّف ،فقال:
ب َ
أَن ام َرأَةً قَالَت يَا َرسُو َل هللا :إني نَذَرتُ أَن أَضر َ
إن كنت نذرت فأوف بنذرك [ قال األلباني في اإلرواء :حسن صحيح ]
أخرج الترمذي وابن حبان عن بريدة رضي هللا عنه قال " :خرج رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فى بعض مغازيه  ,فلما انصرف جاءت جارية
سوداء  ,فقالت :يا رسول هللا إنى كنت نذرت إن ردك هللا سالما أن أضرب
بين يديك بالدف وأتغنى  ,فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن كنت
نذرت فاضربى  ,وإال فال  ,فجعلت تضرب  ,فدخل أبو بكر وهى تضرب ,
ثم دخل على وهى تضرب  ,ثم دخل عثمان وهى تضرب  ,ثم دخل عمر ,
فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه  ,فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن الشيطان ليخاف منك يا عمر  ,إنى كنت جالسا وهى تضرب
فدخل أبو بكر وهى تضرب  ,ثم دخل على وهى تضرب  ,ثم دخل عثمان
وهى تضرب  ,فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف [ قال الترمذي :حديث
حسن صحيح غريب  ،وقال األلباني :صحيح على شرط مسلم ]
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال
ارةُ يَمين
ارتُهُ كَف َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال نَذ َر في َمعصيَةٍَ ،وكَف َ
[ صححه األلباني في صحيح النسائي ]
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كتاب األطعمة واألشربة
باب :ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح
وإباحة وكراهة
سمعَت النبي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قالَ :
هللا عليه وسلم يَقُو ُل عَا َم الفَتح ب َمكةَ إن هللا حَر َم بَي َع ال َخمر َوال َميتَة
َوالخنزير َواألَصنَام فَقيلَ :يَا َرسُو َل هللا أ َ َرأَيتَ شُ ُحو َم ال َميتَة ،فَإنها يُطلَى
اس فَقَالَ :ه َُو ح ََرا ٌم ،قَات َ َل
بهَا ال ُّ
سفُ ُن َويُد َه ُن بهَا ال ُجلُو ُد َويَستَصب ُح بهَا الن ُ
علَيهم شُ ُحو َمهَا أَج َملُو ُه ثُم َباعُو ُه فَأ َ َكلُوا ث َ َمنَهُ
هللا ال َي ُهودَ ،إن هللا لَما حَر َم َ
س ُم َرةَ رضي هللا عنه قال :نَ َز َل النبي صلى هللا
أخرج الترمذي عن جَابر بن َ
وب فكَانَ إذَا أ َ َك َل َ
ث إلَيه بفَضله ،فَبَعَ َ
طعَا ًما بَعَ َ
ث إلَيه
عليه وسلم َ
علَى أبي أَيُّ َ
َ
َ
َ
َ
يَو ًما ب َ
وب النبي
طعَ ٍام لَم يَأكُل منهُ صلى هللا عليه وسلم  ،فلَما أتَى أبُو أيُّ َ
ي صلى هللا عليه وسلم  :فيه
صلى هللا عليه وسلم ذَك ََر له ذَلكَ فَقَا َل النب ُّ
سو َل هللا أَح ََرا ٌم ه َُو ،قَالَ :الَ ،ولَكني أَك َرهُهُ من أَجل ريحه
الثوم فَقَالََ :يا َر ُ
[ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال  :قَا َل النب ُّ
ي صَلى هللاُ
سل َمَ :من أ َ َك َل من َهذه الشج ََرة فَالَ يَق َربنَا  ،أَو :الَ يُصَليَن َمعَنَا
َ
علَيه َو َ
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أُم أَيُّوب األنصارية أَن النبي صلى
علَيهم فَتَكَلفُوا لَهُ َ
ط َعا ًما فيه من َبعض َهذه ال ُبقُول فَكَر َه
هللا عليه وسلم نَ َز َل َ
ي صَاحبي
أَكلَهُ ،فَقَا َل ألَصحَابه :كُلُوهُ فَإني لَستُ َكأَحَدكُم ،إني أ َ َخ ُ
اف أَن أُوذ َ
[ قال الترمذي  :حسن صحيح غريب  ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي]
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عن ه  :أنه كان مع النبي صلى هللا عليه
وسلم في بعض حجر نسائه فقال صلى هللا عليه وسلم َ :هل من َ
غدَاءٍ ،
ص ٍة شعير فوضعهن على نبي ( أي طبق من
ي بثَالثَة أَقر َ
فَقَالُوا :نَعَم ،فَأُت َ
ضعَهُ بَينَ يَدَي َوأ َ َخذَ آ َخ َر فَ َو َ
صا فَ َو َ
ضعَهُ بَينَ يَدَيه ،ثُم
خوص ) ،فَأ َ َخذَ قُر ً
أ َ َخذَ الثال َ
س َرهُ باثنَين فَ َجعَ َل نصفَهُ بَينَ يَدَيه َونصفَهُ بَينَ يَدَي ،فقَالََ :هل
ث فَ َك َ
من أُد ٍُم ،فقَالُوا :ال ،إال شَي ٌء من َخ ٍل قَالََ :هات ُوهُ فَنع َم اإلدام ه َُو
سل َم ب َيدي ذَاتَ َيو ٍم إلَى َمنزله،
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية :أ َ َخذَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
فَأَخ َر َج إلَيه فلَقًا من ُخب ٍز ،فَقَالََ :ما من أُد ٍُم ،فَقَالُوا :ال إال شَي ٌء من َخ ٍل،
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سمعتُهَا من
ب ال َخل ُمنذُ َ
قَالَ :فَإن ال َخل نع َم األ ُ ُد ُم  ،قَا َل جَاب ٌر :فَ َما زلتُ أُح ُّ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
نَبي هللا صَلى ُ
علَي النبي صلى
أخرج الترمذي عن أُم َهان ٍئ رضي هللا عنها قالتَ :د َخ َل َ
سةٌ َو َخلٌّ،
س ٌر يَاب َ
هللا عليه وسلم فَقَالََ :هل عن َدكُم شَي ٌء ،فَقُلتُ  :ال ،إال ك َ
فَقَالَ :قَربيه ،فَ َما افتقر بَيتٌ من أُد ٍم فيه َخ ٌّل [ قال الترمذي  :حديث حسن
غريب ،وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه  :أن َخيا ً
طا َدعَا النبي صلى
هللا عليه وسلم ل َ
ير َو َم َرقا ً
طعَ ٍام َ
صنَعَهُ ،فَذَ َهبتُ معه ،فقرب إليه ُخبزا ً من شَع ٍ
س :فَ َرأَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَتَتَب ُع الدُّبا َء
فيه دُبا ٌء َوقَدي ٌد قَا َل أَنَ ٌ
ب الدُّبا َء من يَومئ ٍذ  ،وفي رواية لمسلم:
من حوالي الصحفَة فَلَم أ َ َزل أُح ُّ
س :فَ َما
فَلَما َرأَيتُ ذَلكَ َجعَلتُ أُلقيه إلَيه َوال أَطعَ ُمهُ  ،وفي رواية :قَا َل أَنَ ٌ
صن َع لي َ
صن َع
ط َعا ٌم َبع ُد أَقد ُر َ
علَى أَن ُيصنَ َع فيه دُبا ٌء إال ُ
ُ
ُ
ي صلى هللا
ي النب ُّ
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :أت َ
سمى َوقَ َ
ط َع
ين فَ َ
عليه وسلم ب ُجبنَ ٍة في تَبُوكَ من عمل النصارى ،فَ َدعَا بسك ٍ
[حسنه األلباني ]
ي صلى هللا
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال  :قَ َ
س َم النب ُّ
ان سب ًعا ،وأَع َ
عليه وسلم َيو ًما َبينَ أَصحَابه تَم ًرا فَأَع َ
طاني سب ًعا
طى كُل إن َ
س ٍ
شفَةٌ فكانت أعجبهن إلي؛ ألنها شَدت في َمضَاغي
إحدَاهُن َح َ
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :بَيتٌ ال تَم َر فيه جيَاعٌ أَهلُهُ
أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كَانَ َرسُو ُل هللا
الر َ
طب و َيقُولُُ :يكس ُر ح َُّر َهذَا ب َبرد َهذَا،
صلى هللا عليه وسلم َيأكُ ُل البطي َخ ب ُّ
َوبَر ُد َهذَا بحَر َهذَا [ قال الترمذي  :هذا حديث حسن غريب وحسنه األلباني
في صحيح أبي داود ]
َ
أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :أ َرادَت
علَى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَم أَقبَل
سمنَني ل ُد ُخولي َ
أُمي أَن ت ُ َ
الر َ
سن
سمنتُ َ
َ
علَيه َكأَح َ
طب فَ َ
علَيهَا بشَيءٍ مما ت ُري ُد حَتى أَط َع َمتني القثا َء ب ُّ
السمن [ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،وصححه
األلباني في صحيح أبي داود]
َ
أخرج البخاري عن عَبد هللا بن جَعفَ ٍر رضي هللا عنه قالَ :رأيتُ َرسُو َل هللا
الر َ
طب
صلى هللا عليه وسلم يَأكُ ُل القثا َء ب ُّ
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علَينَا النبي صلى
بسر رضي هللا عنه قالَ :د َخ َل َ
أخرج مسلم عن عبد هللا بن ٍ
ب ُّ
الزب َد َوالتم َر
هللا عليه وسلم فَقَدمنَا إليه ُزبدًا َوتَمراًَ ،وكَانَ ُيح ُّ
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :كَانَ رسول هللا صلى هللا
س َل
ب الحلوى َوالعَ َ
عليه وسلم يُح ُّ
َب ال ُع َراق إلَى
أخرج أبو داود عن بن َمس ُعو ٍد رضي هللا عنه قال  :كَانَ أَح ُّ
ق الشاء ،وقَالَ :كَانَ يُعجبُهُ الذ َراعَُ ،وسُم
النبي صلى هللا عليه وسلم ع َُرا َ
في الذ َراع [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال  :كنا نفرح
بيوم الجمعة قلت :ولم ،قال :كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة فتأخذ من
أصول السلق ،فتطرحه في القدر ،وتكركر عليه حبات من شعير ،وهللا ما
فيه شحم وال و دك ،فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا
فنفرح بيوم الجمعة من أجله
وفي رواية للبخاري ومسلم  :و َما كُنا نَقي ُل َوال نَتَغَدى إال بَع َد ال ُج ُمعَة
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :لقد رأيتنا مع النبي
صلى هللا عليه وسلم ب َمر الظه َران نَجني ال َكبَ َ
اث ،وهو ثمر األراك ،ويقول:
علَيكُم باألَس َود منهُ فَإنهُ أ َ َ
َ
ط ُ
يب فقلت :أَكُنتَ تَرعَى الغَنَ َم ،قَالََ :و َهل من نَبي ٍ
إال َرعَا َها
أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد هللا بن عمرو اب ُن العاص
رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اعبُدُوا الرح َمنَ
الم [ قال الترمذي  :هذا
َوأَطع ُموا الطعَا َم َوأَفشُوا السال َم تَد ُخلُوا الجَنةَ ب َ
س ٍ
حديث حسن صحيح  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :الخمور واألنبذة
اس رضي هللا عنهما  :أن رج ً
ال أهدى إلى النبي
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
صلى هللا عليه وسلم َراويَةَ َخم ٍر فَقَا َل لَهُ :هل عَلمتَ أَن هللا حَر َمهَا ،قَالَ:
اررتَهَُ ،قَالَ:
سار إنسانا إلَى جَنبه فَقَا َل لَهُ صلى هللا عليه وسلم ب َم َ
ال ،فَ َ
س َ
أ َ َمرتُهُ بَبيعَهَا فَقَا َل إن الذي حَر َم شُربَهَا حَر َم بَيعَهَا فَفَت َ َح ال َم َزا َدتَين حَتى
ب َما فيه َما
ذَ َه َ
علَيه
أخرج أبو داود عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما عَن النبي صلى هللا َ
علَيهم الشحوم فَبَاعُو َها فَأ َ َكلُوا
َوسلم قَا َل لعن هللا اليَ ُهود ثَالثًا إن هللا حرم َ

733

علَيهم ثمنه [صححه
أثمانها إن هللا إذا حرم على قوم أكل شَيء حرم َ
األلباني في صحيح أبي داود ]
سمعت
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول أَتَاني جبريل فَقَا َل يَا ُمحَمد إن هللا لعن
َرسُول هللا صلى هللا َ
الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إلَيه وبائعها ومبتاعها
وساقيها ومسقاها [ صححه الحاكم  ،وصححه المنذري  ،وصححه األلباني
في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي َ
طلحَةَ رضي هللا عنه أنه قال :يَا نَبي
هللا ،إني اشت َ َريتُ َخم ًرا ألَيت َ ٍام في حجري فقَالَ :أَهرق ال َخم َر َواكسر الدنَانَ
[ حسنه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
ب أ َسك ََر فَ ُه َو ح ََرا ٌم
صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل ش ََرا ٍ
ق منهُ
وفي رواية ألبي داود والترمذي  :كُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم و َما أَسك ََر الفَ َر ُ
فَمل ُء الكَف منهُ ح ََرا ٌم  ،وفي رواية للترمذي  :فالحسوة منه حرام [ قال
الترمذي :حديث حسن  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما أَسك ََر كَثي ُر ُه فَقَليلُهُ ح ََرا ٌم [ قال الترمذي:
حسن غريب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  :بَعَثَني النبي
راوال تُنَفرا
اس َوبَش َ
صلى هللا عليه وسلم َو ُمعَاذًا إلَى اليَ َمن فَقَالَ :ادع َُوا الن َ
َويَسرا َوال تُعَسرا وتطاوعا وال تختلفا فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَفتنَا في ش ََرابَين
سل ُين َبذُ حَتى َيشتَد َوالمز ُر َوه َُو منَ
كُنا نَصنَ ُع ُه َما بال َي َمن البت ُع َوه َُو منَ ال َع َ
ي
الذُّ َرة َوالشعير يُنبَذُ حَتى يَشتَد ،قَالََ :وكَانَ صلى هللا عليه وسلم قَد أُعط َ
ج ََوام َع الكَلم ب َخ َواتمه فَقَالَ :أَنهَى عَن كُل ُمسك ٍر أَسك ََر عَن الصالة
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت  :نَهَى َرسُو ُل هللا صلى
أخرج أبو داود عن أُم َ
هللا عليه وسلم عَن كُل ُمسك ٍر َو ُمفَت ٍر [ ضعفه المنذري  ،وضعفه األلباني]
اس رضي هللا عنهما أنه َقي َل لَهُ أَفتنَا في ال َباذَق،
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
ق َو َما أَسك ََر فَ ُه َو ح ََرا ٌم
ق ُمحَم ٌد البَاذَ َ
سبَ َ
قَالََ :
ض بَار َد ٍة
أخرج أبو داود عن دَيلَم الحميَري قال :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إنا بأَر ٍ
علَى
ع َمالً شَديدًا َوإنا نَتخذُ ش ََرابًا من َهذَا القَمح نَتَقَوى به َ
نُعَال ُج فيهَا َ
علَى بَرد بالدنَا قَا َل َهل يُسك ُر قُلتُ  :نَعَم ،قَالَ :فَاجتَنبُوا قُلتُ َ :إن
أَع َمالنَا َو َ
اس َ
غي ُر تَاركيه ،قَالَ :إن لَم َيت ُركُو ُه قَاتلُوهُم [ صححه األلباني]
الن َ
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أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه أَن َر ُجال قَد َم من جَيشَانَ َ ،وجَيشَا ُن
ب َيش َر ُبونَهُ بأَرضهم
هللا َ
علَيه َو َ
منَ ال َي َمن ،فَ َ
سل َم عَن ش ََرا ٍ
سأ َ َل النبي صَلى ُ
سل َم :أ َ َو ُمسك ٌر ه َُو،
هللا َ
علَيه َو َ
منَ الذُّ َرة ،يُقَا ُل لَهُ :المز ُر ،فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
علَى
سل َم :كُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم ،إن َ
هللا َ
علَيه َو َ
قَالَ :نَعَم ،قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب ال ُمسك َر أَن يَسقيَهُ من طينَة ال َخبَال قَالُوا :يَا
هللا عَز َوجَل عَهدًا ل َمن يَش َر ُ
َارةُ أَهل النار
َرسُو َل هللاَ ،و َما طينَةُ ال َخبَال ،قَالَ :ع ََر ُ
ق أَهل النار أَو عُص َ
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن ال َخمر َوال َميسر َوالكوبة َوالغُبَي َراء
َوقَالَ :كُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم [ضعفه المنذري  ،وصححه األلباني في المشكاة
وفي صحيح أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ب ال َخم َر
صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل ُمسك ٍر َخم ٌر َوكُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم َو َمن شَر َ
في الدُّنيَا ف َماتَ َوه َُو يُدمنُهَا لَم يَت ُب منها لَم يَش َربهَا في اآلخ َرة
وفي رواية للترمذي والنسائي  :كُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم َوكُ ُّل ُمسك ٍر َخم ٌر [قال
األلباني في صحيح النسائي :حسن صحيح ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج أبو داود عن ابن عَب ٍ
ست
ب ُمسك ًرا بخ َ
مر َخم ٌر َوكُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم َو َمن شَر َ
هللا عليه وسلم :كُ ُّل ُم َخ ٍ
علَى
علَيه فَإن عَا َد الرابعَةَ كَانَ َحقًّا َ
اب هللا َ
صَالتُهُ أَربَعينَ َ
اب ت َ َ
صبَا ًحا فَإن ت َ َ
هللا أَن يَسقيَهُ من طينَة الخبَال قيلََ :و َما طينَةُ ال َخبَال يَا َرسُو َل هللا ،قَالَ:
صَدي ُد أَهل النار [ صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الترمذي عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
اب
ب ال َخم َر لَم تق َبل لَهُ صَالةٌ أَر َبعينَ َ
ص َباحا ً فَإن ت َ َ
هللا عليه وسلمَ :من شَر َ
صبَاحا ً فَإن
اب هللا َ
علَيه فَإن عَا َد في الرابعة لَم يَقبَل هللا لَهُ صَالةً أَربَعينَ َ
تَ َ
سقَاهُ من نَهر ال َخبَال قيلَ :يَا أَبَا عَبد الرح َمن َو َما
اب لَم يَت ُب هللا َ
علَيه َو َ
تَ َ
نَه ُر ال َخبَال ،قَالَ :نَه ٌر من صَديد أَهل النار [ قال الترمذي :حديث حسن،
وصححه األلباني ]
أخرج ابن ماجه عن أبي الدردَاء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :قَا َل ال يَد ُخ ُل الجَنةَ ُمدم ُن َخم ٍر [ قال البوصيري هذا إسناد
حسن ، ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج الطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ،من
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شربها وقع على أمه وخالته وعمته [ ضعفه الهيثمي  ،وحسنه األلباني
في صحيح الجامع ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أَنَس بن َمالك رضي هللا عنه قال  :لَعَنَ
َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم في ال َخمر عَش َرةً عَاص َر َها َو ُمعتَص َر َها
ساقيَهَا َوحَاملَهَا َوال َمح ُمولَةُ إلَيه َوبَائ َعهَا ومبتاعها وواهبها
َوشَاربَهَا َو َ
َوآك َل ث َ َمنهَا [ قال الترمذي :حديث غريب ،وقال األلباني في الترغيب :حسن
صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي هللا عنه أنه قال على المنبر :أما
بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب
والتمر والعسل والحنطة والشعير ،والخمر ما خامر العقل  ،ثالث وددت
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه
الجد والكاللة وأبواب من أبواب الربا
ي القَوم في
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :كُنتُ َ
ساق َ
َمنزل أَبي َ
طلحَةَ َوكَانَ َخم ُرهُم يَو َمئ ٍذ الفَضي َخ ،فَأ َ َم َر النبي صلى هللا عليه
وسلم ُمنَاديًا يُنَادي أَال إن ال َخم َر قَد ُحر َمت ،فَقَا َل لي أبو طلحة أخرج
ض القَوم قَد
فأهرقها فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة  ،وقال بَع ُ
علَى الذينَ آ َمنُوا َوعَملُوا
س َ
ي في ُبطُونهم فَأَن َز َل هللا {لَي َ
قُت َل قَو ٌم َوه َ
ح في َما َ
طع ُموا}
الصالحَات ُجنَا ٌ
سعي ٍد ال ُخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن أبي َ
َ
َ
سيُنز ُل فيهَا أمرا ً ف َمن كَانَ
هللا عليه وسلم :إن هللا يُعَر ُ
ض بال َخمر َولَعَل هللا َ
يرا حَتى قَا َل  :إن هللا
عن َدهُ منهَا شَي ٌء فَليَبعهُ َوليَنتَفع بها فَ َما لَبثنَا إال يَس ً
حَر َم ال َخم َر فَ َمن أَد َركَتهُ َهذه اآل َيةُ َوعن َد ُه منهَا شَي ٌء فَال َيش َرب َوال َيبعها
اس ب َما كَانَ عندَهم منهَا َ
طريق ال َمدينَة
وال ينتفع بها ،قَا َل فَاستَقبَ َل الن ُ
سفَكُو َها
فَ َ
اب
سع ٍد بن أبي وقاص :كَانَ ل َ
أخرج النسائي عن ُمصعَب بن َ
سع ٍد كُ ُرو ٌم َوأَعنَ ٌ
علَى
اف َ
ب إلَيه إني أ َ َخ ُ
يرا فَ َكت َ َ
كَث َ
يرةٌ َوكَانَ لَهُ فيهَا أَمي ٌن فَ َح َملَت عنَبًا كَث ً
سع ٌد إذَا جَا َءكَ
ص َر ُه َ
األَعنَاب الضي َعةَ فَإن َرأَيتَ أَن أَع ُ
ب إلَيه َ
عصَرتُهُ فَ َكت َ َ
علَى شَيءٍ بَع َدهُ أَبَدًا فَعَ َزلَهُ عَن
كتَابي فَاعتَزل ضَيعَتي فَ َوهللا ال أَئتَمنُكَ َ
ضَيعَته [ صححه األلباني]
ُ
اس َوبَينَ الناس
أخرج النسائي عن أبي جَم َرةَ قَالَ :كُنتُ أتَرج ُم بَينَ ابن عَب ٍ
فَأَتَتهُ ام َرأَةٌ فسألته عَن نَبيذ الجَر فَنَهَى عَنهُ قالت :إني أَنتَبذُ في جَر ٍة
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ب منهُ فَتقَرق ُر بَطني قَالَ :ال تَش َربي منهُ َوإن كَانَ
َخض َرا َء نَبيذًا ُحل ًوا فَأَش َر ُ
سل [ صححه األلباني]
أَحلَى منَ ال َع َ
ب عَن النبيذ،
أخرج النسائي عن عَبد الرح َمن بن أَب َزىَ :
سأَلتُ أُبَي بنَ كَع ٍ
سلََ ،واش َرب السويقََ ،واش َرب اللبَنَ  ،الذي
فَقَالَ :اش َرب ال َما َءَ ،واش َرب العَ َ
اودتُهُ فَقَالَ :ال َخم َر ت ُري ُد ال َخم َر ت ُري ُد [ صححه األلباني ]
نُجعتَ به فَ َع َ
اس رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس َيا فَض ُل اذ َهب إلَى أُمكَ فَأت
وسلم جَا َء إلَى السقَا َية فَاستَسقَى فَقَا َل ال َعب ُ
ب من عند َها ،فَقَالَ :اسقني قَالَ :يَا
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم بش ََرا ٍ
ب منهُ ثُم أَتَى َزم َز َم
َرسُو َل هللا إن ُهم يَجعَلُونَ أَيديَ ُهم فيه قَالَ :اسقني فَشَر َ
ح ثُم قَالَ:
علَى َ
َوهُم يَستقُونَ َويَع َملُونَ فيهَا فَقَالَ :اع َملُوا فَإنكُم َ
ع َم ٍل صَال ٍ
علَى َهذه يَعني عَاتقَهُ
لَوال أَن ت ُغلَبُوا لَنَ َزلتُ حَتى أ َ َ
ض َع الحَب َل َ
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كنا ننبذ لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم في سقاء غدوة فيشربه عشية ،وعشية فيشربه غدوة فإن
فضل مما يشرب على عشائه مما نبذناه بكرة سقاه أحدا ً ثم ننبذ له بالليل
فإذا تغدى شربه على غدائه وكنا نغسل السقاء كل غدوة وعشية مرتين
في يوم
وفي رواية لمسلم :كَانَ ُين َبذُ له في سقَاءٍ ُيو َكأ ُ أَعال ُه َولَهُ عَزال ُء
اس رضي هللا عنهما قال :كَانَ ينبذ للنبي صلى هللا
أخرج مسلم عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم أَو َل الليل فَيَش َربُهُ إذَا أَصبَ َح يَو َمهُ ذَلكَ َوالليلَةَ التي تَجي ُء
سقَاهُ ال َخاد َم
ي شَي ٌء َ
َوالغَدَاء َوالليلَةَ األُخ َرى َوالغَدَاء إلَى العَصر فَإن بَق َ
صب
وأ َ َم َر به فَ ُ
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :نَهَى النبي صلى هللا
عليه وسلم عَن َخليط الزبيب َوالتمر َوعَن َخليط البُسر َوالتمر َوعَن َخليط
الر َ
طب
الزهو َو ُّ
وفي رواية لمسلم قال :انتبذوا كل واحد على حده
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :نهى النبي صلى هللا عليه وسلم
أن نجمع بين شيئين مما ينتبذان مما يغني أحدهما عن صاحبه وسألته عن
الفضيخ فنهاني عنه وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم سُئ َل
عَن ال َخمر أتت َخذُ َخال قَالَ :ال
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َب الش َراب
أخرج الترمذي والحاكم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :كَانَ أَح ُّ
إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم ال ُحل َو ال َبار َد [ صححه الحاكم على شرط
الشيخين ،ووافقه الذهبي  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]

باب :االنتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم
وحكم األوانى
سعي ٍد رضي هللا عنه :أَن نَاسا ً من عَبد القَيس قَد ُموا
أخرج مسلم عن أبي َ
ي من َربيعَةَ َوبَينَنَا
َ
علَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبي هللا إنا َح ٌّ
علَيكَ إال في هذه األشهر ال ُح ُرم فَ ُمرنَا بأَم ٍر نَأ ُم ُر
َوبَينَكَ كُفا ُر ُمض ََر َوال نَقد ُر َ
به َمن َو َرا َءنَا َونَد ُخ ُل به الجَنةَ إذَا نَح ُن أ َ َخذنَا به قَالَ :آ ُم ُركُم بأَربَ ٍعَ ،وأَنهَاكُم
عَن أَربَ ٍع اعبُدُوا هللا َوال ت ُشركُوا به شَيئ ًاَ ،وأَقي ُموا الصالةََ ،وآت ُوا الزكَاةَ،
س منَ المغانمَ ،وأَنهَاكُم عَن أَر َب ٍع عَن
َو ُ
صو ُموا َر َمضَانَ َ ،وأَعطُوا ال ُخ ُم َ
الدُّباءَ ،والحَنتَمَ ،وال ُم َزفتَ ،والنقير قَالُوا :يَا نَبي هللا َما عل ُمكَ بالنقير قَالَ:
بَلَى جذعٌ تَنقُ ُرونَهُ فَتَقذفُونَ فيه منَ القُ َ
صبُّونَ
طيعَاء أَو قَا َل منَ التمر ثُم ت َ ُ
سكَنَ َ
غلَيَانُهُ شَربت ُ ُموهُ حَتى إن أ َ َح َدكُم  -أَو أ َ َح َدهُم-
فيه منَ ال َماء حَتى إذَا َ
ب ابنَ عَمه بالسيف َوفي القَوم َر ُج ٌل أَصَابَتهُ ج َراحَةٌ كذَلكَ قَالََ :وكُنتُ
لَيَضر ُ
سو َل هللا
ب َيا َر ُ
أَخ َب ُؤ َها َح َيا ًء من النبي صلى هللا عليه وسلم فَقُلتُ  :في َم نَش َر ُ
قَالَ :في أَسقيَة األَدَم التي يُ ُ
علَى أَف َواههَا قَالُوا :يَا نبي هللا إن أَر َ
ضنَا
الث َ
ي هللا صلى هللا عليه وسلم
كَث َ
يرةُ الجرذَان َوال تَبقَى بهَا أَسقيَةُ األَدَم ،فَقَا َل نَب ُّ
َ
َ :وإن أ َكلَتهَا الجرذَا ُن ثالث ًا َوقَا َل صلى هللا عليه وسلم لألشج أشج عبد
القيس :إن فيكَ َ َخصلَتَين يُحبُّ ُه َما تعالى عز وجل هللا الحل ُم َواألَنَاةُ
أخرج مسلم عن َزاذَان :قُلتُ البن عُ َم َر حَدثني ب َما نَهَى عَنهُ صلى هللا عليه
وسلم منَ األَشربَة بلُغَتكَ َوفَسرهُ لي بلُغَتنَا فَإن لَكُم لُغَةً س َوى لُغَتنَا قَا َل نَهَى
ي القَرعَةُ
ي الجَرةَُ ،وعَن الدُّباء َوه َ
صلى هللا عليه وسلم عَن الحَنتَم َوه َ
س ُح نَس ًحاَ ،وت ُنقَ ُر نَقرا ً
ي النخلَةُ ت ُن َ
َوعَن ال ُم َزفت َوه َُو ال ُمقَي ُر َوعَن النقير َوه َ
َوأ َ َم َر أَن ننتبذ في األَسقيَة
أخرج مسلم عن ُب َريدَة رضي هللا عنه قال :كُنتُ نَهَيتُكُم عَن األَشر َبة إال في
ظُ ُروف األَدَم فَاش َربُوا في كُل وعَاءٍ َ
غي َر أَن ال تَش َربُوا ُمسكرا ً
وف أَو َ
ظ ُروف َوإن ال ُّ
وفي رواية لمسلم :كنت نَهَيتُكُم عَن ال ُّ
ظرفًا ال يُح ُّل
ظ ُر َ
شَيئ ًا َوال يُحَر ُمهُ َوكُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم
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وفي رواية لمسلم :أن النبي صلى هللا عليه وسلم بَينَا ه َُو يَسي ُر إذ حَل بقَو ٍم
اب َيش َر ُبونَهُ
فَ َ
سم َع لَ ُهم لَغَطا ً فَقَالََ :ما َهذَا الصوتُ قَالُواَ :يا نَبي هللا لَ ُهم ش ََر ٌ
فَبَعَ َ
ث إلَى القَوم فَ َدعَاهُم فَقَالَ :في أَي شَيءٍ تَنتَبذُونَ قَالُوا :نَنتَبذُ في النقير
علَيه فَلَب َ
ث بذَلكَ
وف ،فَقَالَ :ال تَش َربُوا إال في َما أَوكَيت ُم َ
س لَنَا ظُ ُر ٌ
َوالدُّباء َولَي َ
َما شَا َء هللا أَن يَلبَ َ
ث ثُم َر َج َع إلَيهم فَإذَا هُم قَد أَصَابَ ُهم َوبَا ٌء َواصفَ ُّروا قَالَ:
َما لي أ َ َراكُم قَد َهلَكت ُم قَالُوا :يَا نَبي هللا أَر ُ
علَينَا إال َما
ضنَا َوبيئ َةٌ َوحَرمتَ َ
علَيه قَالَ :اش َر ُبوا َوكُ ُّل ُمسك ٍر ح ََرا ٌم
أ َوكَينَا َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد الرح َمن بن أَبي لَيلَى :أَن ُهم كَانُوا عن َد ُحذَيفَةَ
ي في إناء فضة فرماه به وقال إني قد
بالمدائن فَاستَسقَى فَ َ
سقَاهُ َم ُجوس ٌّ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال
أمرته أن ال يسقيني فيه إني َ
ير َوال الديبَاجََ ،وال تَش َربُوا في آنيَة الذ َهب َوالفضةَ ،وال تَأكُلُوا
تَلبَسُوا الحَر َ
في صحَافهَا ،فَإنهَا لَ ُهم في الدُّن َيا ،ولكم في اآلخ َرة
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أُم َ
ب في إنَاء الفضة إن َما يُجَرج ُر
صلى هللا عليه وسلم :إن الذي يأكل ويَش َر ُ
ار َجهَن َم
في بَطنه نَ َ
أخرج أبو داود عن جَابر رضي هللا عنه قال :كُنا نَغ ُزو َم َع النبي صلى هللا
يب
يب من آن َية ال ُمشركينَ َوأَسق َيتهم ونَستَمت ُع بهَا فَال َيع ُ
عليه وسلم فَنُص ُ
علَيهم [ قال األلباني في الثمر المستطاب  :إسناده جيد ]
ذَلكَ َ
سأ َ َل النبي
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ثَعلَبَةَ ال ُخشَني رضي هللا عنه أنه َ
صلى هللا عليه وسلم إنا نُجَاو ُر أَه َل الكتَاب َوهُم يَطبُ ُخونَ في قُدُوره ُم
ير َويَش َربُونَ في آنيَته ُم ال َخم َر فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إن َوجَدت ُم
الخنز َ
غي َر َها فَكُلُوا واشربوا فيهَا َوإن لَم تَجدُوا َ
َ
غي َر َها فَار َحضُو َها بال َماء َوكُلُوا
َواش َربُوا
وفي رواية ألبي داود والترمذي  :سُئ َل صلى هللا عليه وسلم عَن قُدُور
ال َم ُجوس فَقَالَ :أَنقُو َها َ
غسالً َواطبُ ُخوا فيهَا[ قال الترمذي :حسن صحيح
وصححه األلباني في صحيح الترمذي]
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كتاب الصيدوالذبائح
باب :أحكام الذبح
أخرج مسلم عن شَداد بن أَو ٍس قال :ثنتَان حَفظت ُ ُه َما عَن َرسُول هللا صلى
علَى كُل شَيءٍ فَإذَا قَتَلت ُم فَأَحسنُوا
سانَ َ
ب اإلح َ
هللا عليه وسلم قَالَ :إن هللا َكت َ َ
القتلَةَ َوإذَا ذَبَحت ُم فَأَحسنُوا الذبحََ ،وليُحد أ َ َح ُدكُم شَف َرتَهُ وليُرح ذَبي َحتَهُ
ي صلى
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي َواق ٍد رضي هللا عنه قال :قَد َم النب ُّ
هللا عليه وسلم ال َمدينَةَ َوهُم يَ ُجبُّونَ أَسن َمةَ اإلبل َويَق َ
طعُونَ أَليَات الغَنَم
ي حَيةٌ فَهو َميتَةٌ [ قال الترمذي:
ويأكلون ذلك فَقَالََ :ما يقُط َع منَ البَهي َمة َوه َ
حسن غريب وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي َ
صلى هللا عليه وسلم :ذَكَاةُ الجَنين ذَكَاةُ أُمه [ قال الترمذي :حسن صحيح,
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
يج رضي هللا عنه قال :كُنا َم َع النبي
أخرج البخاري ومسلم عن َرافع بن َخد ٍ
اس ُجوعٌ فَأَصَابوا
صلى هللا عليه وسلم بذي ال ُحلَيفَة من تهامة فَأَص َ
َاب الن َ
إبالً َو َ
ي صلى هللا عليه وسلم في أُخ َريَات القوم فَ َعجلُوا
غنَ ًماَ ،وكَانَ النب ُّ
س َم
وذبحوا ونَ َ
ُور فَأ َ َم َر صلى هللا عليه وسلم بالقُدُور فَأُكفئ َت ،ثُم قَ َ
صبُوا القُد َ
ير ،فَنَد منهَا َبعي ٌر فطلبوه فأعياهم َوكَانَ في القَوم
فَ َع َد َل َ
عش ََرةً منَ الغَنَم ب َبع ٍ
سهُ هللا ،فَقَالَ :إن لهَذه البَهَائم أ َ َواب َد
سه ٍم فَ َحبَ َ
يرة ،فَأَه َوى َر ُج ٌل ب َ
َخي ٌل يَس َ
َكأ َ َوابد ال َوحش ،فَ َما غلبكم منهَا فَاصنَعُوا به َه َكذَا ،قَلَت :يا رسول هللا ،إنا
القو ال َعدُو َ
ست َم َعنَا ُمدًى ،أَفَنَذبَ ُح بالقَصَب ،قَالََ :ما أَنه ََر الد َم َوذُك َر
غدًا َولَي َ
س بالسن َوال ُّ
سأُحدثكُم عَن ذلك ،أَما السنُّ
اس ُم هللا َ
ظفُ َرَ ،و َ
علَيه فَكُلوه لَي َ
فَ َعظ ٌم َوأَما ال ُّ
ظفُ ُر فَ ُمدَى ال َح َبشَة
أخرج أبو داود والنسائي عن عَدي بن حَات ٍم رضي هللا عنه قال :قُلتُ  :يَا
س َمعَهُ سكينٌ ،أَيَذبَ ُح بال َمر َوة َوشقة
َرسُو َل هللا ،إن أ َ َح َدنَا أَص َ
َاب صَيدًا َولَي َ
ال َعصَا ،قَالَ :أَمرر الد َم ب َما شئتَ َ ،واذكُر اس َم هللا [ صححه األلباني في
صحيح أبي داود]
أخرج البخاري عن كعب بن مالك رضي هللا عنه  :أَنهُ كَانَت لَ ُهم َ
غنَ ٌم تَرعَى
سل ٍع ،فَأَبص ََرت جَاريَةٌ لَنَا بشَا ٍة من َ
س َرت َحج ًَرا فَذَبَحَتهَا
غنَمنَا َموت ًا ،فَ َك َ
ب َ
سل َم ،أَو أُرس َل
هللا َ
علَيه َو َ
به ،فَقَا َل لَ ُهم :الَ تَأكُلُوا حَتى أَسأ َ َل النبي صَلى ُ
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علَيه
هللا َ
هللا َ
سل َم َمن يَسأَلُهَُ ،وأَنهُ َ
علَيه َو َ
سأ َ َل النبي صَلى ُ
إلَى النبي صَلى ُ
سلَ« ،فَأ َ َم َر ُه بأَكلهَا»
سل َم عَن ذَاكَ  ،أَو أَر َ
َو َ
ت رضي هللا عنه قال :أَن ذئبًا
أخرج النسائي وابن ماجه عن َزيد بن ثَاب ٍ
ي صلى هللا عليه وسلم في أَكلهَا
نَي َ
ب في شَا ٍة فَذَبَ ُحو َها ب َمر َو ٍة ،فَ َرخصَ النب ُّ
[صححه األلباني في صحيح النسائي ]
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها  :قالوا :يا رسول هللا إن قَو ًما
علَيه أَنت ُم َوكُلُو ُه
س ُّموا َ
َيأت ُونَا باللحم ال نَدري أَذُك َر اس ُم هللا َ
علَيه أَم ال ،قَالََ :
،قَالَتَ :وكَانُوا حَديثي عَه ٍد بكُفر
أخرج الطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :
مر النبي صلى هللا عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة
وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال :أفال قبل هذا ،أو تريد أن
تميتها موتتين [صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ]

باب :األضاحي
أخرج البخاري ومسلم َعَن البَ َراء رضي هللا عنه قَالََ :خ َ
ي صَلى
طبَ َنا النب ُّ
ي
َّللاُ َ
علَيه َو َ
سل َم يَو َم النحر فَقَالَ« :إن أَو َل َما نَب َدأ ُ به في يَومنَا َهذَا أَن نُصَل َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي
ثُم نَرج َع فنَنح ََر ف َمن فعَ َل ذلكَ فقَد أص َ
َاب سُنتَنَا َو َمن ذبَ َح قب َل أن نُصَل َ
س منَ النُّسُك في شَيءٍ
فَإن َما ه َُو شَاةُ لَح ٍم عَجلَهُ أل َهله لَي َ
سو ُل
أخرج الترمذي وابن ماجه َعَن عَائشَةَ رضي هللا عنها قَالَت :قَا َل َر ُ
ع َم ٍل يَو َم النحر أَحَب إلَى
سل َمَ « :ما عَم َل اب ُن آ َد َم من َ
َّللا َ
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
َّللا من إه َراق الدم َوإنهُ لَيُؤتَى يَو َم القيَا َمة بقُ ُرونهَا َوأَشعَار َها َوأَظالفهَا
َوإن الد َم لَيَقَ ُع منَ هللا ب َمكَان قبل أَن يَقع باأل َرض فيطيبوا بهَا نفسا» [.
صححه األلباني في المشكاة ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه :سأله رجل عَن
ي ،فَقَالَ :ضَحى َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
األُضحية أ َ َواجبَةٌ ه َ
علَيه ،فَقَالَ :أَتَعقلُ ،ضَحى َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
َوال ُمسل ُمونَ  ،فَأَعَا َد َها َ
وسلم َوال ُمسل ُمونَ [ قال الترمذي :حسن صحيح،وضعفه األلباني في
ضعيف الترمذي ]
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أَقَا َم النبي صلى هللا
عليه وسلم بال َمدينَة عَش َر سنينَ يُضَحي [ قال الترمذي :حسن ،وضعفه
األلباني في ضعيف الترمذي]
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أخرج ابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
س َعةٌ َولَم ُيضَح ،فَال َيق َر َبن ُمصَالنَا [ ضعفه
هللا عليه وسلمَ :من كَانَ لَهُ َ
البوصيري ،وحسنه األلباني ]
وب رضي هللا عنه قال :ما كُنا نُضَحي بالمدينة
أخرج الترمذي عن أبي أَيُّ َ
اس بَع ُد
إال بالشاة ال َواحدَة ،يَذبَ ُحهَا الر ُج ُل عَنهُ َوعَن أَهل بَيته ،ثُم تَبَا َهى الن ُ
َارت ُمبَا َهاةً [ قال الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح
فَص َ
الترمذي ]
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :نَح ََر َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
سائه في حجته بقرةً  ،وفي رواية لمسلم :نحر عَن عَائشَةَ بَقَ َرةً
وسلم عَن ن َ
يَو َم النحر
أخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن البَ َراء رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تضحى بالعرجاء َبيّ ٌن ُ
ضلوعها ،وال
العوراء بَيّ ٌن عورها ،وال بالمريضة بَيّ ٌن مرضها ،وال بالعجفاء التي
ال ت ُنقي [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباني في صحيح ابن
ماجة ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال :أ َ َم َرنَا
ي
َر ُ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن نَستَشر َ
ف ال َعينَ َواألُذُنَ َ ،وأَن ال نُضَح َ
ب ُمقَابَلَةٍَ ،وال ُمدَابَ َر ٍةَ ،وال شَرقَا َءَ ،وال َخرقَا َء ،وال ُمقَابَلَةَُ :ما قُط َع َ
ف
ط َر ُ
أُذُنهَاَ ،وال ُمدَابَ َرةَُ :ما قُط َع من جَانب األُذُنَ ،والشرقَا ُء :ال َمشقُوقَةُ،
َوال َخرقَا ُء :ال َمثقُوبَةُ [ قال الترمذي :حسن صحيح ،وضعفه األلباني في
ضعيف الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن ال َب َراء رضي هللا عنه قال :ضَحى َخا ٌل لي ُيقَا ُل
لَهُ :أَبُو بُر َدةَ قَب َل الصالة ،فَقَا َل لَهُ النبي صلى هللا عليه وسلم  :شَات ُكَ شَاةُ
لَح ٍم ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،إن عندي دَاجنًا َجذَعَةً منَ ال َمعَز ،قَالَ :اذبَحهَا،
وال تَصلُ َح لغَيركَ  ،ثُم قَالََ :من ذَبَ َح قَب َل الصالة فَإن َما ذبَ ُح لنَفسهَ ،و َمن ذَبَ َح
َاب سُنةَ ال ُمسلمينَ
بَع َد الصالة فَقَد تَم نُسُكُهَُ ،وأَص َ
وفي رواية للترمذيَ :خ َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم في َيوم نَح ٍر،
ط َبنَا َر ُ
ي فَقَا َم َخالي فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا َهذَا يَو ٌم
فَقَالَ :ال يَذبَحَن أ َ َح ُدكُم حَتى يُصَل َ
اللح ُم فيه َمك ُروهٌَ ،وإني عَجلتُ نُسُيكتي ألَطع َم أَهلي َوأَه َل دَاري ،أَو
ي
يراني ،قَالَ :فَأَعد ذَبحك بآ َخ َر فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا عندي َ
عنَا ُ
ج َ
ق لَبَ ٍن ه َ
ئ
ي َخي ُر نَسي َكت َكَ َوال ت ُجز ُ
َخي ٌر من شَاتَي لَح ٍم ،أَفَأَذبَ ُحهَا ،قَالَ :نَعَمَ ،وه َ
َجذَعَةٌ َبعدَكَ
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ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :صَلى بنَا النب ُّ
وسلم َيو َم النحر بال َمدينَة ،فَتَقَد َم رجَا ٌل فَنَ َح ُروا ،ف َ
ظنُّوا أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم قَد نَح ََر ،فَأ َ َم َر َمن كَانَ نَح ََر قَبلَهُ أَن يُعي َد بنَح ٍر آ َخ َرَ ،وال يَن َح ُروا
ي صلى هللا عليه وسلم
حَتى يَنح ََر النب ُّ
أخرج أبو داود والنسائي عن نافع :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم كَانَ
يَذبَ ُح أُضحيتَهُ بال ُمصَلى َوكَانَ اب ُن عُ َم َر يَفعَلُهُ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَن َر ُ
أ َ َم َر بكَب ٍش أَق َرنَ يَ َ
ي به
س َوا ٍد َويَنظُ ُر في َ
س َوادٍَ ،ويَب ُركُ في َ
طأ ُ ف ي َ
س َوادٍ ،فَأُت َ
ي به ،فَقَا َل لَهَا :يَا عَائشَةُ َهلُمي ال ُمديَةَ ثُم قَالَ :استحَديهَا ب َحج ٍَر
ليُضَح َ
فَفَ َعلَت ،ثُم أ َ َخذَ َها َوأ َ َخذَ الكَبش فَأَض َج َعهُ ،ثُم ذَبَ َحهُ ،ثُم قَالَ :باسم هللا ،اللهم
تَقَبل من ُمحَمدٍَ ،وآل ُمحَمدٍَ ،ومن أُمة ُمحَم ٍد ثُم ضَحى
ي صلى
أخرج الترمذي وابن ماجه عن جَابر رضي هللا عنه قال :ذَ َب َح النب ُّ
هللا عليه وسلم يَو َم الذبح كَبشَين أَق َرنَين أَملَحَين موجئين فَلَما َوج َه ُه َما،
ي للذي فَ َ
علَى ملة إب َراهي َم
ط َر الس َم َوات َواألَرضَ َ
قَا َل :إني َوجهتُ َوجه َ
اي َو َم َماتي ّلِل َرب
حَنيفًاَ ،و َما أَنَا منَ ال ُمشركينَ  ،إن صَالتي َونُسُكي َو َمحيَ َ
العَالَمينَ  ،ال شَريكَ لَهَُ ،وبذَلكَ أُمرتُ َوأَنَا منَ ال ُمسلمينَ  ،اللهم منكَ وبك
َولَكَ عَن ُمحَم ٍد َوأُمته ،باسم هللا َوهللا أَك َب ُر [ حسنه األلباني في اإلرواء ]
وفي رواية ألبي داود والترمذي  :قَا َل بسم هللا َوهللا أَكبَ ُرَ ،هذَا عَني َوعَمن
لَم يُضَح من أُمتي [ صححه األلباني في اإلرواء ]
سعي ٍد رضي هللا
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه َعَن أَبي َ
سل َم يُضَحي بكَب ٍش أَق َرنَ فَحي ٍل
َّللا َ
علَيه َو َ
عنه قَالَ :كَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
س َوا ٍد [ صححه األلباني في
س َوا ٍد َو َيمشي في َ
س َوا ٍد َو َيأكُ ُل في َ
َينظُ ُر في َ
المشكاة ]
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :ضحى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن
أهل بيته  ,واآلخر عنه وعن من لم يضح من أمته [ حسنه األلباني في
إرواء الغليل ]
أخرج أبو يعلى عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين  ,فأضجع أحدهما  ,وقال:
بسم هللا  ,وهللا أكبر  ,اللهم عن محمد وأمته  ,من شهد لك بالتوحيد ,
وشهد لى بالبالغ [ حسنه الهيثمي في المجمع  ،وحسنه األلباني في اإلرواء
]
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أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :ضحى النبي صلى هللا
علَى صفَاحه َما
عليه وسلم بكَبشَين أَملَحَين أَق َرنَين ،فرأيته َواض ًعا قدمه َ
يسمي ويكبر ،فذبحهما بيده
ت من أَهل
أخرج مسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :دف أَه ُل أَبيَا ٍ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل صلى
البَاديَة حَض َرةَ األَضحَى َز َمنَ َر ُ
ي فَلَما كَانَ بَع َد ذَلكَ  ،قَالُوا :يَا
هللا عليه وسلم  :ادخ ُروا ،ثُم تَصَدقُوا ب َما بَق َ
اس َيتخذُونَ األَسق َيةَ من َ
ضحَا َياهُمَ ،و َيح ُملُونَ منهَا ال َودَكَ ،
َر ُ
سو َل هللا إن الن َ
فَقَالََ :و َما ذَاكَ قَالُوا :نَهَيتَ أَن ت ُؤ َك َل لُ ُحو ُم الضحَايَا بَع َد ثَالثٍ ،فَقَالَ :إن َما
نَهَيتُكُم من أَجل الدافة التي دَفت ،فَكُلُوا َوتَصَدقُوا َوادخ ُروا
س عَش َرةَ
وفي رواية للبخاري قَالَت :إنما كُنا لنَرفَ ُع الك َُراعَ ،فَنَأكُلُهُ بَع َد َخم َ
شهرا
ليلة ،وفي رواية :
ً
أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن نُ َبيشَةَ رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إنا كُنا نَهَينَاكُم عَن لُ ُحومهَا أَن تَأكُلُو َها
سعَكُم ،جَا َء هللا بالسعَة فَكُلُوا َوادخ ُرواَ ،واتج ُروا ،أَال َوإن
فَو َ
ق ثَالثٍ؛ لكَي يَ َ
ب َوذكر هللا [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]
َهذه األَيا َم أَيا ُم أَك ٍل َوشُر ٍ
سلَ َمةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أُم َ
عليه وسلمَ :من كَانَ لَهُ ذب ٌح َيذ َب ُحهُ ،فَإذَا هل هال ُل ذي الحجة فَال َيأ ُخذَن
ي
من شَعره َوال من أَظفَاره شَيئ ًا حَتى يُضَح َ

باب :العقيقة
س ُم َرة رضي هللا عنه قال :قال
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن َ
ٌ
الم َرهينَة بعَقيقَته يُذبَ ُح عَنهُ يَو َم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كُ ُّل غُ ٍ
سمى [صححه األلباني في اإلرواء ]
السابع َويُحلَ ُ
ق َرأسُهُ َويُ َ
أخرج أبو داود عن ُب َريدَة رضي هللا عنه قال :كُنا في الجَاهلية إذَا ُول َد
سهُ بدَمهَا فَلَما جَا َء اإلسال ُم كُنا نَذبَ ُح الشَاة
ألَحَدنَا غُال ٌم ذَبَ َح شَاةً َولَط َخ َرأ َ
ان [ قال األلباني في اإلرواء:
يوم السابع َونَحل ُ
ق َرأ َ
سهُ َونُلَط ُخهُ ب َزعفَ َر ٍ
صحيح على شرط الشيخين ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أُم كُر ٍز رضي هللا عنها
قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عَن الغُالم شَاتَان َوعَن الجَار َية
شَاةٌ وال يَض ُُّركُم أذُك َرانًا كُن أَم إنَاثًا [صححه األلباني في الصحيحة ]
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اس رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا عليه
أخرج أبو داود عن ابن عَب ٍ
سين كَبشًا كَبشًا وفي رواية للنسائي :بكَبشَين
سن َوال ُح َ
وسلم عَق عَن ال َح َ
كَبشَين [صححه األلباني في اإلرواء]
أخرج الترمذي عن عَلي رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
سهُ َوتَصَدقي بزنَة شَعره
سن بشَا ٍة َوقَالَ :يَا فَاط َمةُ احلقي َرأ َ
عق عَن ال َح َ
فضةً فوزنًّاه فَكَانَ َوزنُهُ در َه ًما أَو بَعضَ در َه ٍم [ صححه األلباني في صحيح
الجامع ]

باب :الصيد
أخرج النسائي والحاكم عَن عبد هللا بن عمر َرضي هللا عَن ُه َما عَن النبي
سان يقتل عصفورا فَ َما فَوقهَا بغَير حَقهَا
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل َما من إن َ
َ
َ
إال يسأَل هللا عَنهَا يَوم القيَا َمة ،قيل يَا َرسُول هللا َو َما حَقهَا قا َل حَقهَا أن
تذبحها فتأكلها َوال تقطع َرأسهَا فترمي به [ صححه الحاكم  ،وحسنه
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَدي بن حَات ٍم رضي هللا عنه قال :قُلتُ  :يَا
سلتَ
سمي فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إذَا أَر َ
َرسُو َل هللا إني أُرس ُل كَلبي َوأ ُ َ
علَى نَفسه قُلتُ  :إني
سكَ َ
سميتَ فَأ َ َخذَ فَقَت َ َل فَأ َك َل فَال تَأكُل ،فَإن َما أَم َ
كَلبَكَ َو َ
سميتَ
أُرس ُل كَلبي أَج ُد َمعَهُ كَلبًا آ َخ َر ال أَدري أَيُّ ُه َما أ َ َخذَ فَقَالَ :ال تَأكُل فَإن َما َ
علَى َ
سأَلتُهُ عَن صَيد المع َراض فَقَالَ :إذَا أَصَبتَ
سم َ
َ
غيرهَ ،و َ
علَى كَلبكَ َولَم ت ُ َ
ب َحده فَكُلَ ،وإذَا أَصَبتَ بعَرضه فَقَت َ َل فَإنهُ َوقيذٌ فَال تَأكُل
سكَ َوقَت َ َل فَكُل،
سميتَ فَأَم َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :إذا أرسلت كَلبَكَ َو َ
علَى نَفسهَ ،وإذَا َخالَ َ
ط كالبًا لَم يُذكَر اس ُم هللا
سكَ َ
َوإن أ َ َك َل فَال تَأكُل ،فَإن َما أَم َ
سكنَ َوقَتَلنَ فَال تَأكُل ،فَإنك ال تَدري أَيُّهَا قَت َ َل َوإن َر َميتَ الصي َد
َ
علَيهَا فَأَم َ
سهمكَ فَكُل ،فإن َوقَ َع في ال َماء
س به إال أَث َ ُر َ
فَ َوجَدتَهُ َبع َد َيو ٍم أَو َيو َمين لَي َ
فَال تَأكُل
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي هللا عنه قال :قلت :يا
رسول هللا إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معل ًما فقال :ما صدت
بكلبك المعلم فاذكر اسم هللا وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت
ذكاته فكل
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أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه قال :نَهَى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عَن ال َخذف َوقَا َل إنهُ ال َيقت ُ ُل الصي َد َوال َين َكأ ُ
العَدُوَ ،وإنهُ يَفقَأ ُ العَينَ َويَكس ُر السن
ف ،قَالَ :فَنَهَاهَُ ،وقَالَ :إن
وفي رواية  :أَن قَريبًا لعَبد هللا بن ُمغَف ٍل َخذَ َ
سل َم نَهَى عَن ال َخذفَ ،وقَالَ :إنهَا ال تَصي ُد صَيدًا،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
عد ًُّواَ ،ولَكنهَا تَكس ُر السنَ ،وتَفقَأ ُ العَينَ  ،قَالَ :فَعَادَ ،فَقَالَ :أُحَدثُكَ
َوال تَن َكأ ُ َ
ف ،ال أُكَل ُمكَ أ َ َبدًا
هللا َ
علَيه َو َ
أَن َر ُ
سل َم نَهَى عَنهُ ،ثُم تَخذ ُ
سو َل هللا صَلى ُ
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :بَعَثَنَا َرسُو ُل هللا صلى
يرا لقُ َري ٍش،
ب َوأَمي ُرنَا أَبُو عُبَي َدةَ نَر ُ
هللا عليه وسلم َونَح ُن ثَالثمائ َة َراك ٍ
ص ُد ع ً
ف شَه ٍر وأَصَابَنَا ُجوعٌ شَدي ٌد حَتى أَكَلنَا ال َخبَ َ
ي
ط ،فَ ُ
فَأَقَمنَا بالساحل نص َ
سم َ
ف شَه ٍر،
ش ال َخبَط ،فَأَلقَى لَنَا البَح ُر دَابةً يُقَا ُل لَهَا العَنبَ ُر ،فَأَكَلنَا منهَا نص َ
جَي َ
سا ُمنَا ،فَأ َ َخذَ أ َ ُبو عُ َبي َدةَ ضلَ ًعا من أَضالعه
َواد َهنا من َودَكهَا حَتى ثَا َبت أَج َ
صبَهُ ثُم نَ َ
علَيه فَ َمر
ظ َر إلَى أَط َول َر ُج ٍل في الجَيش َوأَط َول َج َم ٍل فَ َح َملَهُ َ
فَنَ َ
س في َحجَاج عَينه نَفَ ٌر َوأَخ َرجنَا من عَينه َكذَا َو َكذَا قُلةَ َودَكٍ قَالَ:
تَحتَهُ َو َجلَ َ
اب من تَم ٍر ،فَكَانَ أَبُو عُبَي َدةَ يُعطي كُل َر ُج ٍل منا قَبضَةً قَبضَةً
َوكَانَ َمعَنَا ج َر ٌ
ثُم أَع َ
ي َوجَدنَا فَق َدهُ
طانَا تَم َرةً تَم َرةً فَلَما فَن َ
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَم َر
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :ب َعثَنَا َر ُ
يرا لقُ َري ٍش َو َزو َدنَا ج َرابًا من تَم ٍر لَم يَجد لَنَا َ
غي َرهُ،
َ
علَينَا أَبَا عُبَي َدةَ نَتَلَقى ع ً
ساحل البَحر
فَكَانَ أَبُو عُبَي َدةَ يُعطينَا تَم َرةً تَم َرةً بنحوه وفيه :فَ ُرف َع لَنَا َ
علَى َ
ي دَابةٌ ت ُدعَى العَنبَ َر قَا َل أَبُو عُبَي َدةَ َميتَةٌ
َكهَيئ َة الكَثيب الضخم ،فَأَتَينَاهُ فَإذَا ه َ
سبيل هللا َوقَد
ثُم قَا َل ال بَل نَح ُن ُرسُ ُل َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َوفي َ
سمناَ ،ولَقَد
اضطُررت ُم فَكُلُوا فَأَقَمنَا َ
علَيه شَه ًرا َونَح ُن ثَالثمائ َة رجل حَتى َ
ف من َوقب عَينها بالقالل الدُّهنَ َونَقتَط ُع منهُ الفد ََر كَالثور أَو
َرأَيتُنَا نَغتَر ُ
عش ََر َر ُجالً فَأَقعَ َدهُم في َوقب عَينه
َكقَدر الثور ،فَلَقَد أ َ َخذَ منا أَبُو عُبَي َدةَ ثَالثَةَ َ
وفيه َوت َ َزودنَا من لَحمه َوشَائقَ ،فَلَما قَدمنَا ال َمدينَةَ أَتَينَا َرسُو َل هللا صلى
ق أَخ َر َجهُ هللا لَكُم فَهَل َمعَكُم من
هللا عليه وسلم فَذَكَرنَا لَهُ ذَلكَ فَقَالَ :ه َُو رز ٌ
سلنَا إليه منهُ فَأ َ َكلَهُ
لَحمه شَي ٌء فَت ُطع ُمونَا فَأَر َ
في رواية لمسلم :بَعَ َ
سريةً ثَالثمائ َ ٍة َوأَم َر
ث َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ي َزا ُدهُم ،فَ َج َم َع أَبُو عُبَي َدةَ َزا َدهُم في مز َودٍ ،فَكَانَ يُقَوتُنَا
َ
علَيهم أَبَا عُبَي َدةَ فَفَن َ
حَتى كَانَ يُصيبُنَا كُل يَو ٍم تَم َرةٌ
وفي رواية لمسلم :بَعَ َ
سريةً أَنَا فيهم إلَى سيف
ث صلى هللا عليه وسلم َ
ي عَش َرةَ لَيلَةً
ال َبحر بنحوه وفيه فَأ َ َك َل منهَا الجَي ُ
ش ث َ َمان َ
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :من اقتَنَى كَل ًبا إال كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص
يرا َ
طان
من أَجره كُل يَو ٍم ق َ
ب زرع أو غنم أَو صَي ٍد ينقص من
وفي رواية لمسلمَ :من ات َخذَ كَلبًا إال كَل َ
يراطٌ
أَجره كُل يَو ٍم ق َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
غنم نَقَصَ من
صلى هللا عليه وسلم :من اتخذ كل ًبا
ليس بكَلب صي ٍد وال ٍ
َ
عمله كل يوم قيراط
وفي رواية  :من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إال كلب
حرث أو ماشية
وفي رواية لمسلم  :من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم

باب :المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات
اس رضي هللا عنهما قَالَ :كَانَ أَه ُل
أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عَب ٍ
الجَاهلية يَأكُلُونَ أَشيَا َء َويَت ُركُونَ أَشيَا َء تَقَذُّ ًرا فَبَعَ َ
ث هللا نَبيهُ صلى هللا عليه
وسلم َ ،وأَن َز َل كتَابَهُ َوأَحَل حَاللَهُ َوحَر َم ح ََرا َمهُ ،فَ َما أَحَل فَ ُه َو حَال ٌل َو َما
ي إلَي ُمحَرما ً
حَر َم فَ ُه َو ح ََرا ٌمَ ،و َما َ
سكَتَ عَنهُ فَ ُه َو عَف ٌو {قُل ال أَج ُد في َما أُوح َ
على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة} اآل َية [ صححه الحاكم  ،ووافقه
الذهبي وصححه األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :أكلنا زمن خيبر الخيل
وحمر الوحش ،ونَهَانا صلى هللا عليه وسلم عَن ال ُح ُمر األَهلية َوأَذنَ في
ال َخيل

باب :ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات
أخرج البخاري ومسلم عن أم شريك رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أمرها بقتل األوزاغ  ،وقال :كان ينفخ على إبراهيم
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ح
س َ
علَى ال ُمحرم في قَتلهن ُجنَا ٌ
س منَ الد َواب لَي َ
صلى هللا عليه وسلمَ :خم ٌ
ب العَقُو ُر
ب َوالفَأ َرةُ َوالكَل ُ
اب َوالح َدأَةُ َوالعَق َر ُ
الغُ َر ُ
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علَى َمن قَتَلَ ُهن في الحل َوالح ََرم
وفي رواية ألبي داود :ال ُجنَا َح َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
ق يُقتَلنَ في الح ََرم :
س منَ الد َواب كُلُّ ُهن فَاس ٌ
صلى هللا عليه وسلمَ ::خم ٌ
ب العَقُو ُر
بَ ،والفَأ َرةَُ ،والكَل ُ
ابَ ،والح َدأَةَُ ،والعَق َر ُ
الغُ َر ُ
أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ورَ ،والفَأ َرةَ،
يَ ،والكَل َ
ب العَقُ َ
عليه وسلم  :يَقت ُ ُل ال ُمحر ُم السبُ َع العَاد َ
اب [قال الترمذي :حسن ]
بَ ،والح َدأَةََ ،والغُ َر َ
َوال َعق َر َ
علَيه
َّللا َ
أخرج الترمذي عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اب َوأَطفئ ُوا ال َمصَابي َح
َو َ
سل َمَ :خم ُروا اآلنيَةَ َوأَوكُوا األ َسقيَةَ َوأَجيفُوا األَب َو َ
َ
َ
فَإن الفُ َويسقَة ُرب َما جَرت الفَتيلَة فَأَح َرقَت أَه َل البَيت [ قال الترمذي :حسن
صحيح  ،وصححه األلباني ]
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه عَن َر ُ
سول هللا صَلى ُ
غ ُّ
أ َنهُ قَالََ :
ابَ ،وأَطفئ ُوا الس َراجَ،
طوا اإلنَا َءَ ،وأَوكُوا السقَا َءَ ،وأَغلقُوا البَ َ
فَإن الشي َ
ف إنَا ًء ،فَإن لَم يَجد
طانَ ال يَ ُح ُّل سقَا ًءَ ،وال يَفت َ ُح بَابًاَ ،وال يَكش ُ
علَى إنَائه عُودًاَ ،ويَذك َُر اس َم هللا ،فَليَفعَل ،فَإن الفُ َويسقَةَ
أ َ َح ُدكُم إال أَن يَع ُرضَ َ
علَى أَهل البَيت بَيت َ ُهم
ت ُضر ُم َ
أخرج البخاري عن جابر رضي هللا عنه قال :قَا َل رسول هللا صلى هللا عليه
اب و َاكفت ُوا صبيَانَكُم
وسلمَ :خم ُروا اآلنيَةََ ،وأَوكُوا األَسقيَةََ ،وأَجيفُوا األَب َو َ
الرقَاد،
َارا َو َخطفَةًَ ،وأَطفئ ُوا ال َمصَابي َح عن َد ُّ
عن َد العشَاء ،فَإن للجن انتش ً
فَإن الفُ َويسقَةَ ُرب َما اجتَرت الفَتيلَةَ فَأَح َرقَت أَه َل البَيت
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال  :بَينَ َما نَح ُن َم َع
سل َم في َ
سالَت َوإنهُ
غ ٍار بمنًى ،إذ نَ َز َل َ
هللا َ
علَيهَ :وال ُمر َ
علَيه َو َ
النبي صَلى ُ
علَينَا حَيةٌ،
ب بهَا إذ َوثَبَت َ
لَيَتلُو َهاَ ،وإني التَلَقا َها من فيهَ ،وإن فَاهُ لَ َرط ٌ
سل َم« :اقتُلُو َها»  ،فَابتَدَرنَا َها ،فَذَ َهبَت ،فَقَا َل
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
«وقيَت شَركُم َك َما ُوقيت ُم شَر َها
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمُ :
النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم لَيلَةَ ع ََرفَةَ،
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية للنسائي :كُنا َم َع َرسُول َّللا صَلى ُ
سل َم:
هللا َ
علَيه َو َ
س الحَية ،فَقَا َل َر ُ
التي قَب َل َيوم ع ََرفَةَ فَإذَا ح ُّ
سو ُل َّللا صَلى ُ
«اقتُلُو َها» فَ َد َخلَت شَق ُجح ٍر ،فَأَد َخلنَا عُودًا ،فَقَلَعنَا بَعضَ ال ُجحر ،فَأ َ َخذنَا
«وقَا َها
هللا َ
علَيه َو َ
َ
سل َمَ :
سعَفَةً ،فَأَض َرمنَا في َها نَ ً
ارا ،فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َّللا شَركُمَ ،و َوقَاكُم شَر َها
ُ
َ
َ
َ
َ
سل َم،
هللا َ
وفي رواية ألحمد قال  :ن َزلت َ
عليه َو َ
على َرسُول هللا صَلى ُ
سالت عُرفًا لَيلَةَ الحَية ،قَالَ :فَقُلنَا لَهَُ :و َما لَيلَةُ الحَية َيا أ َ َبا عَبد
َوال ُمر َ
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سل َم بح َراءٍ لَي ًال،
هللا َ
علَيه َو َ
الرح َمن ،قَالَ :بَينَ َما نَح ُن َم َع َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم بقَتلهَا
هللا َ
َخ َرجَت َ
علَيه َو َ
علَينَا حَيةٌ منَ ال َج َبل ،فَأ َ َم َرنَا َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :اقتُلُوا الحَيات َواقتُلُوا ذَا ال ُّ
طفيَتَين َواألَبت َ َر فَإن ُه َما
طان ال َحبَ َل قَا َل عمر :فَبَينَا أ َنَا أ ُ َ
سان البَص ََر َويَسق َ
طار ُد حَيةً فإذا أبو
يَطم َ
لبابة يقول :ال تقتلها فَقُلتُ  :إن النبي صلى هللا عليه وسلم أ َ َم َر بقَتل الحَيات
فقَالَ :إنهُ نَهَى َبع َد ذَلكَ عَن ذَات ال ُب ُيوت َوهن ال َع َوام ُر
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم نَهَى عَن قَتل الحيات التي في البُيُوت إال ذَا ال ُّ
طفيَتَين َواألَبت َ َر
ساء
فَإن ُه َما يَخطفَان البَص ََر َويَط َرحَان َما في بُطُون الن َ
سعي ٍد في بَيته فَ َوجَدتُهُ
أخرج مسلم عن أبي السائب قال :دخلت َ
علَى أَبي َ
سمعتُ تَحريكًا في ع ََراجينَ في
ي صَالتَهُ ،فَ َ
ُيصَلي فَ َجلَستُ أَنتَظ ُر ُه حَتى َيقض َ
َار إلَي أَن اجلس فَ َجلَستُ ،
نَاحيَة البَيت فَالتَفَتُّ فَإذَا حَيةٌ ،فَ َوثَبتُ ألَقتُلَهَا فَأَش َ
ت في الدار فَقَالَ :أَت َ َرى َهذَا البَيتَ فَقُلتُ  :نَعَم قَالَ:
ار إلَى بَي ٍ
ف أَ َ
فَلَما انص ََر َ
ش َ
كَانَ فيه فَت ًى منا حَد ُ
يث عَه ٍد بعُر ٍس فَ َخ َرجنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا عليه
وسلم إلَى ال َخندَق ،فَكَانَ ذَلكَ الفَتَى يَستَأذ ُن النبي صلى هللا عليه وسلم
علَيكَ سال َحكَ فَإني
بأَنصَاف النهَار فَ َيرج ُع إلَى أَهله فَاستَأذَنَهُ َيو ًما فَقَالَُ :خذ َ
علَيكَ قُ َري َ
ظةَ فَأ َ َخذَ الر ُج ُل سال َحهُ ثُم َر َج َع فَإذَا ام َرأَتُهُ بَينَ البَابَين
أَخشَى َ
بالرم َح ليَطعُنَهَا به َوأَصَابَتهُ َ
علَيكَ
غي َرةٌ فَقَالَت :لَهُ اكفُف َ
قَائ َمةً فَأَه َوى إلَيهَا ُّ
ُرم َحكَ َواد ُخل البَيتَ حَتى تَنظُ َر َما الذي أَخ َرجَني ،فَ َد َخ َل فَإذَا بحَي ٍة عَظي َم ٍة
علَى الف َراش ،فَأَه َوى إلَيهَا بال ُّرمح فَانت َ َ
ُمن َ
ظ َمهَا به ثُم َخ َر َج فَ َرك ََزهُ في
طويَ ٍة َ
الدار فَاض َ
ع َموت ًا الحَيةُ أَم الفَتَى ،قَالَ:
علَيه فَ َما ُيد َرى أ َ ُّي ُه َما كَانَ أَس َر َ
ط َر َبت َ
فَجئنَا إلَى َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم وذَكَرنَا ذَلكَ لَهُ َوقُلنَا :ادعُ هللا
يُحييه لَنَا فَقَالَ :استَغف ُروا لصَاحبكُم ثُم قَا َل إن بال َمدينَة جنًّا قَد أَسلَ ُموا فَإذَا
َرأَيت ُم من ُهم شَيئ ًا فَآذنُوهُ ثَالثَةَ أَي ٍام فَإن بَدَا لَكُم بَع َد ذَلكَ فَاقتُلُوهُ فَإن َما ه َُو
شَي َ
طا ٌن
وفي رواية لمسلم :إن لهذه البيوت عوامر ،فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا
عليه ثالثًا ،فإن ذهب وإال فاقتلوه ،فإنه كافر وقال لهم :اذهبوا فادفنوا
صاحبكم
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من قَت َ َل َو َز َ
سنَةًَ ،و َمن قَتَلَهَا
غا في أَول ضَربَ ٍة فَلَهُ َكذَا َو َكذَا َح َ
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سنَةً  -دُون األُولَى -ومن قَتَلَهَا في الضربَة
في الضربَة الثانيَة فَلَهُ َكذَا َو َكذَا َح َ
سنَةً
الثالثَة فَلَهُ َكذَا َو َكذَا َح َ
وفي روايه :من قتل وز ً
غا في أول ضربة كتب هللا له مائة حسنة ،وفى
الثانية دون ذلك ،وفى الثالثة دون ذلك
أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما قَالَ :جَا َءت فَأ َرةٌ ت َ ُج ُّر
علَى ال ُخم َرة الذي
الفَتيلَةَ فَأَلقَتهَا بَينَ يَدَي َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َ
علَيهَا ،فَأَح َرقَت منهَا مث َل َموضع در َهم ،فَقَالَ :إذَا نمت ُم فَأَطفئ ُوا
كَانَ قَاعدًا َ
سُ ُر َجكُم ،فَإن الشي َ
علَى مث َل َهذَا لت ُحرقَكُم [ صححه األلباني ]
طانَ يَ ُد ُّل َهذه َ
أخرج مسلم عن َمي ُمونَة رضي هللا عنها :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
أَصبَ َح عندها يَو ًما َواج ًما فَقَالَت له :قَد استَنكَرتُ َهيئَت َكَ ُمنذُ اليَوم فقال :إن
عدَني أَن يَلقَاني فَلَم يَلقَني ،أ َ َما َوهللا َما أَخلَفَني فَ َ
ظل يَو َمهُ ذَلكَ
جبري َل كَانَ َو َ
طاطٍ فَأ َ َم َر به فَأُخر َج ثُم أ َ َخذَ
ب تَحتَ فُس َ
َ
علَى ذَلكَ  ،ثُم َوقَ َع في نَفسه جر ُو كَل ٍ
َما ًء فَنَ َ
سى لَقيَهُ جبريلُ ،فَقَالَ :كُنتَ َوعَدتَني أَن تَلقَاني
ض َح َمكَانَهُ فَلَما أَم َ
ورةٌ ،فَأَصبَ َح فَأ َ َم َر
ب َوال ُ
البَارحَةَ قَالَ :أَجَلَ ،ولَكنا ال نَد ُخ ُل بَيت ًا فيه كَل ٌ
ص َ
بقَتل الكالب يَو َمئذٍ ،حَتى إنهُ يَأ ُم ُر بقَتل كَلب الحَائط الصغير ،وترك كَلب
الحَائط الكَبير
اس رضي هللا عنهما :إن النبي صلى
أخرج أبو داود والدارمي عن ابن عَب ٍ
هللا عليه وسلم نَهَى عَن قَتل أَربَ ٍع منَ الد َواب :النملَةَُ ،والنحلَةَُ ،وال ُهدهُدُ،
َوالص َُّر ُد [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]

كتاب المعامالت
باب :البيع والتكسب
أخرج أبو داود والحاكم عن السائب ب ُن أبي السائب رضي هللا عنه قال:
علَي َويَذكُ ُروني فَقَا َل صلى
أَتَيتُ النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َجعَلُوا يُثنُونَ َ
صدَقتَ بأَبي أَنتَ َوأُمي كُنتَ شَريكي
هللا عليه وسلم  :أَنَا أَعلَ ُمكُم به ,فقُلتُ َ :
فَنع َم الشريكُ كُنتَ ال تُدَاري َوال ت ُ َماري [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]

750

أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :اشت َ َرى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ط َعا ًما من َي ُهودي ٍ إلَى أ َ َج ٍل َو َر َهنَهُ درعًا له من
حَدي ٍد
أخرج ابن ماجه والطبراني في الصغير عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال:
ير أَج َر ُه قَب َل أَن يَجف ع ََرقُهُ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَعطُوا األَج َ
[ ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير  ،والزيلعي في نصب الراية  ،وقال
األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج البخاري عن عُر َوةَ البَارقي رضي هللا عنه قالَ :دفَ َع إلَي النبي صلى
ي لَهُ شَاةً فَاشت َ َريتُ لَهُ شَاتَين ،فَبعتُ إحدَاهُ َما
هللا عليه وسلم دينَ ً
ارا ألَشتَر َ
اركَ هللا لَكَ
بدينَ ٍارَ ،وجئتُ بالشاة َوالدينَار إليه فَذَك ََر لَهُ َما كَانَ ،فَقَا َل لَهُ :بَ َ
سة الكُوفَة ،فَيَربَ ُح الرب َح
في صَفقَة يَمينكَ فَكَانَ يَخ ُر ُ
ج بَع َد ذَلكَ إلَى كُنَا َ
ال َعظي َم كَانَ من أَكثَر أَهل الكُوفَة َماالً
أخرج أبو داود والترمذي عن حَكيم بن ح َزا ٍم رضي هللا عنه :أَن النبي
صلى هللا عليه وسلم بَعَ َ
ث َمعَهُ بدينَ ٍار ليشتري به أُضحيةً فاشترى كبشا
ارين فَ َر َج َع فَاشت َ َرى أُضحيةً بدينَ ٍار فجاء بها وبدينار الذي
بدينَ ٍار َوبَاعَه بدينَ َ
ق صلى هللا عليه وسلم بالدينار َو َدعَا لَهُ أَن
استفضل من األخرى فَتَصَد َ
َارته [ ضعفه األلباني في ضعيف الترمذي]
اركَ لَهُ في تج َ
ُي َب َ
أخرج البخاري عن ُزه َرة بن َمعبَ ٍد عَن جَده عَبدهللا بن هش ٍَامَ :وكَانَ ذَ َهبَت
ب بنتُ ُح َمي ٍد إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَت :بَايعهُ فَقَالَ:
به أ ُ ُّمهُ َزينَ ُ
ج بي جدي
سهُ َو َدعَا لَهُ بالبركة ,قال ُزه َرةُ :كَانَ يَخ ُر ُ
س َح َرأ َ
ه َُو صَغي ٌر فَ َم َ
سوق فَيَشتَري الطعَا َم ،فَيَلقَاهُ اب ُن عُ َم َر َواب ُن ُّ
الزبَير ,فَيَقُوالن:
عَبدُهللا إلَى ال ُّ
أَشركنَا ،فَإن النبي صلى هللا عليه وسلم َدعَا لَكَ بال َب َركَة ،فَ َيش َركُ ُهم ،فَ ُرب َما
ي فَيَبعَ ُ
ث بهَا إلَى ال َمنزل
أَص َ
َاب الراحلَةَ َك َما ه َ
أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن رفاعة بن رافع الزرقي
رضي هللا عنه قال :خرجت َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم إلَى ال ُمصَلى
اس يَتَبَايَعُونَ  ،فَقَالَ :يَا َمعش ََر التُّجار فَاستَجَابُوا َو َرفَعُوا أَعنَاقَ ُهم
فَ َرأَى الن َ
ارا إال َمن اتقَى هللا
َارهُم إلَيه فَقَالَ :إن التُّج َ
َوأَبص َ
ار ُيب َعثُونَ َيو َم الق َيا َمة فُج ً
ق [ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وصححه الحاكم  ،وقال األلباني
ص َد َ
َوبَر َو َ
في الترغيب :صحيح لغيره ]
سمعت
أخرج أحمد والحاكم عَن عبد الرح َمن بن شبل َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول إن التُّجار هم الفجار قَالُوا يَا َرسُول
َرسُول هللا صلى هللا َ
س قد أحل هللا البيع قَا َل بلَى َولَكن ُهم يحلفُونَ فيأثمون ويحدثون
هللا أَلَي َ
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فيكذبون [ صححه الحاكم،وجوده المنذري  ،وصححه األلباني في الترغيب
]
أخرج الترمذي عَن أبي سعيد ال ُخدري َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا
ش َهدَاء [
علَيه َوسلم قَا َل التاجر الصدوق األمين َم َع النبيين َوالصديقين َوال ُّ
َ
قال الترمذي :حديث حسن ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن قَيس بن أَبي َ
غ َر َزةَ رضي هللا
سمى قبل أن يهاجر:
عنه قال :كُنا في عَهد النبي صلى هللا عليه وسلم نُ َ
سنُ ،فَقَالَ :يَا َمعش ََر
سمانَا باس ٍم ه َُو أَح َ
الس َماس َرةَ ،فَ َمر بنَا يو ًما بالمدينة فَ َ
التُّجار إن البَي َع يَح ُ
ف [ قال الترمذي :حسن صحيح ،
ض ُرهُ اللغ ُو َوالحَل ُ
وصححه األلباني في صحيح أبي دواد ]
ب ،فشوبوه بالصدقة [
ف َوالكَذ ُ
وفي رواية ألبي داود والنسائي :الحَل ُ
صححه األلباني في صحيح النسائي]
أخرج البخاري عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ع َوإذَا اشت َ َرى َوإذَا اقتَضَى
سم ًحا إذَا بَا َ
وسلمَ :رح َم هللا َر ُجالً َ
ب رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري عن المقدَام ب ُن َمعدي كَر َ
هللا صلى هللا عليه وسلم :كيلُوا َ
ارك لَكُم فيه
طعَا َمكُم يُبَ َ
سل َمان رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن َ
وسلم :ال تَكُونَن إن است َ َ
ج منهَا
ق َوال آخ َر َمن يَخ ُر ُ
سو َ
طعتَ أَو َل َمن يَد ُخ ُل ال ُّ
فَإنهَا َمع َركَةُ الشي َ
ب َرايَتَهُ
طان َوبهَا يَنص ُ
قال عُ َمر رضي هللا عنه  :ال يَبع في سُوقنَا إال َمن قَد تَفَقهَ في الدين [ قال
الترمذي حسن غريب  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمذي]
اس رضي هللا عنهما أَن النبي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم احت َ َج َم َوأَع َ
طى الحَجا َم أَج َرهُ َ ،واستَعَط
وفي رواية للبخاري ومسلم  :حجمه عَب ٌد لبَني بَيَاضَةَ فَأَع َ
طاهُ أَج َرهُ َوكَل َم
ف عَنهُ من ضَريبَته َولَو كَانَ سُحت ًا لَم يُعطه
َ
سي َدهُ فَ َخف َ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا عنه قال :نَهَى النبي صلى
هللا عليه وسلم عَن ث َ َمن الكَلب َو َمهر ال َبغي َو ُحل َوان الكَاهن
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :نهى النبي صلى هللا عليه وسلم
عن ثمن الكلب والسنور
ب صَي ٍد [ قال النسائي:
وفي رواية للدارقطني والنسائي والبيهقي :إال كَل َ
منكر وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
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أخرج أبو داود والترمذي عن ابن ُمحَيصَةَ رضي هللا عنه  :أَن ُه استَأذَنَ
النبي صلى هللا عليه وسلم في أجرة الحَجام فَنَهَا ُه وكان له مولى حجا ًما
آخرا :اعلفهُ نَاض َحكَ َوأَطعمهُ َرقيقَكَ
فَلَم يَ َزل يَسأَلُهُ َويَستَأذنُهُ حَتى قَا َل له ً
[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
سأ َ َل
ب َ
أخرج النسائي والترمذي عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن َر ُجالً من كال ٍ
سو َل هللا إنا
النبي صلى هللا عليه وسلم عَن عَسب الفَحل فَنَهَا ُه فَقَا َل َيا َر ُ
ق الفَح َل فَنُك َر ُم فَ َرخصَ لَهُ في الك ََرا َمة [صححه األلباني في صحيح
نُطر ُ
الترمذي ]
ج
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قَالَت :كَانَ ألَبي بَك ٍر غُال ٌم يُخر ُ
لَهُ ال َخ َرا َج ويأكل منهَ ،وجَا َء يَو ًما بشَيءٍ ووافق من أبي بكر جوعًا فَأ َ َك َل
ان في الجَاهلية َو َما
منهُ لقمةً فَقَا َل الغُال ُمَ :تَدري َما َهذَا ،كُنتُ تَكَهنتُ ألَن َ
س ٍ
أُحس ُن الكهَانَةَ إال أَني َخدَعتُهُ فَأَع َ
طاني بذَلكَ فَ َهذَا الذي أَكَلتَ منهُ فَأَد َخ َل أَبُو
بَك ٍر إصبعه في فيه فَقَا َء كُل شَيءٍ في بَطنه
يج :قي َل يَا
أخرج أحمد والبزار والطبراني في األوسط عن َرافع بن َخد ٍ
ور [ قال
ب  ،قَالََ :
ي الكَسب أَطيَ ُ
ع َم ُل الر ُجل بيَده َوكُ ُّل بَي ٍع َمب ُر ٍ
َرسُو َل هللا :أ َ ُّ
األلباني في صحيح الترغيب والترهيب :صحيح لغيره ]
أخرج البزار عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن قامت الساعةُ وفى يد أحدكم فَسيلَةٌ فليغرسها
أخرج مسلم عن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ارا
عليه وسلم :كَانَ َزكَريا نَج ً
أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن عَم ُرو بن ال َعاص أن النبي صلى هللا
سل َمكَ هللا َويُغن َمكَ َوأَر َ
ب
عليه وسلم قَا َل له :أُري ُد أَن أَبعَثَكَ َ
علَى جَي ٍش فَيُ َ
غ ُ
لَكَ منَ ال َمال َرغبَةً صَالحَةً فقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا َما أَسلَمتُ من أَجل ال َمال
َولَكني أَسلَمتُ َرغبَةً في اإلسالم َوأَن أَكُونَ َمعَك فَقَالَ :يَا عَم ُرو نعما ال َما ُل
الصال ُح لل َمرء الصالح [ صححه ابن حبان والحاكم  ،ووافقه الذهبي
وصححه األلباني في المشكاة ]
أخرج البخاري عن المقدَام بن معد يكرب رضي هللا عنه قال :قال رسول
طعَا ًما قَ ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما أ َ َك َل أ َ َح ٌد َ
ع َمل
ط َخي ًرا من أَن يَأكُ َل من َ
ع َمل يَديه
َاو َد كَانَ يَأكُ ُل من َ
يَديه َوإن نَبي هللا د ُ
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أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى الناس َز َما ٌن ال ُي َبالي ال َمر ُء َما أ َ َخذَ منهُ أَمنَ الحَالل
عليه وسلمَ :يأتي َ
أَم منَ الح ََرام
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ب ال يَقبَ ُل إال َ
اس إن هللا َ
طي ًبا َوإن هللا أ َ َم َر ال ُمؤمنينَ
طي ٌ
عليه وسلم :أَيُّهَا الن ُ
الرسُ ُل كُلُوا منَ الطيبَات َواع َملُوا صَال ًحا
ب َما أ َ َم َر به ال ُمر َ
سلينَ فَقَالَ{ :يَا أَيُّهَا ُّ
إني ب َما تَع َملُونَ عَلي ٌم} َوقَالََ { :يا أ َ ُّيهَا الذينَ آ َمنُوا كُلُوا من َ
طي َبات َما
َر َزقنَاكُم} ثُم ذَك ََر الر ُج َل يُطي ُل السفَ َر أَشعَ َ
ث أَغبَ َر يَ ُم ُّد يَدَيه إلَى الس َماء يَا
ي بالح ََرام أَنى
َرب يَا َرب َو َمطعَ ُمهُ ح ََرا ٌم َو َمش َربُهُ ح ََرا ٌم َو َملبَسُهُ ح ََرا ٌم َوغُذ َ
اب لذَلكَ
يُست َ َج ُ
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال
ب َما أَكَلت ُم من كَسبكُم َوإن أَوال َدكُم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أَط َي َ
من كَسبكُم [ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه األلباني في اإلرواء ]
وفى رواية ألحمد وأبي داود والنسائي والحاكم :ول ُد الرجل من كسبه ،من
أطيب كسبه ،فكلوا من أموالهم [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ،وصححه
األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن ال ُمستَورد بن شَدا ٍد رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من كَانَ لَنَا عَامالً فَليَكتَسب َزوجَةً
َوإن لَم يَكُن لَهُ َخاد ًما فَليَكتَسب َخاد ًما َوإن لَم يَكُن لَهُ َمس َك ٌن فَليَكتَسب َمس َكنًا
غي َر ذَلكَ فَ ُه َو َ
و َمن ات َخذَ َ
ق [ صححه ابن خزيمة ،والحاكم ،
سار ٌ
غا ٌّل أَو َ
ووافقه الذهبي وصححه األلباني في صحيح أبي داود ]
ف أ َ ُبو َبك ٍر قَا َل
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :لَما است ُخل َ
لَقَد عَل َم قَومي أَن حرفَتي لَم تَكُن تَعج ُز عَن َمئ ُونَة أَهلي َوشُغلتُ بأَمر
ف لل ُمسلمينَ
ال ُمسلمينَ فَ َ
سيَأكُ ُل آ ُل أَبي بَك ٍر من َهذَا َويَحتَر ُ

باب :الطرق والبناء
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إذَا تَشَاجَرت ُم في الطريق فَاج َعلُو ُه َ َ
ع
سب َعة أَذ ُر ٍ
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باب :الربا
ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن ابن َمس ُعو ٍد رضي هللا عنه قال :لَ َعنَ النب ُّ
وسلم آك َل الربَا َو ُمؤكلَهُ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن جَاب ٍر رضي هللا عنه قَالَ :لَ َعنَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
س َوا ٌء
سل َم آك َل الربَاَ ،و ُمؤكلَهَُ ،وكَاتبَهَُ ،وشَاهدَيه َ ،وقَالَ :هُم َ
َو َ
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال:
علَى الناس َز َما ٌن ال يَبقَى أ َ َح ٌد
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لَيَأتيَن َ
إال أ َ َك َل الربَا ،فمن لَم يَأكُلهُ أَصَابَهُ من بُ َخاره[ ضعفه األلباني في المشكاة]
أخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
بالورق ربا ً إال هاء وهاء ،والذهب بالذهب ربا ً إال هاء وهاء
الور ُ
ق َ
وسلمَ :
أخرج مسلم عَن َمالك بن أَوس بن ال َح َدثَان ،أَنهُ قَالَ :أَقبَلتُ أَقُو ُل َمن
ف الد َراه َم ،فَقَا َل َ
يَص َ
طلحَةُ ب ُن عُبَيد هللا َوه َُو عن َد عُ َم َر بن ال َخطاب :
طر ُ
أَرنَا ذَ َهبَكَ  ،ثُم ائتنَا ،إذَا جَا َء َخاد ُمنَا ،نُعطكَ َورقَكَ  ،فَقَا َل عُ َم ُر ب ُن ال َخطاب:
علَيه
هللا َ
كَالَ ،وهللا لَت ُعط َينهُ َورقَهُ ،أَو لَت َ ُردن إلَيه ذَ َه َبهُ ،فَإن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
ق بالذ َهب ربًا ،إال َها َء َو َها َءَ ،والبُ ُّر بالبُر ربًا ،إال َها َء
سل َم قَالَ :ال َور ُ
َو َ
َو َها َءَ ،والشعي ُر بالشعير ربًا ،إال َها َء َو َها َءَ ،والتم ُر بالتمر ربًا ،إال َها َء
َو َها َء
سعي ٍد الخدري رضي هللا عنه قال :قال
أخرج البخاري ومسلم عن أبي َ
ب بالذ َهبَ ،والفضةُ بالفضةَ ،وال ُب ُّر بال ُبر،
رسول هللا عليه وسلم :الذ َه ُ
َوالشعي ُر بالشعيرَ ،والتم ُر بالتمرَ ،والمل ُح بالملح ،مثالً بمث ٍل ،يَدًا بيَدٍ ،فَ َمن
س َوا ٌء
َزا َد واست َ َزا َد فَقَد أَربَى ،اآلخذُ َوال ُمعطي فيه َ
ي صلى هللا عليه
وفي رواية للبخاري  :جَا َء بال ٌل بتَم ٍر بَرنيٍ ،فَقَا َل لَهُ النب ُّ
َاع
وسلم  :من أَينَ َهذَا ،قال :كَانَ عن َدنَا تم ٌر َردي ٌء فَبعتُ منهُ صَاعَين بص ٍ
ل َمط َعم النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَالَ :أوه عَي ُن الر َبا ،عَي ُن الر َبا ،ال
ي فبع التمر بيعًا آ َخ َر ثُم اشتريه
تَفعَلَ ،ولَكن إذَا أ َ َردتَ أَن تَشتَر َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال أبو سعيد :الدينَا ُر بالدينَارَ ،والدر َه ُم
اس ال يَقُولُهُ فَقَا َل أَبُو
بالدر َهم ،بنحوه قال راويه :فقلت له :إن ابنَ عَب ٍ
سمعتَهُ منَ النبي صلى هللا عليه وسلم أ َو َوجَدتَهُ في
سأَلتُهُ ،فَقُلتُ َ :
سعيدٍَ :
َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم
كتَاب هللا ،قَالَ :كُل ذَلكَ ال أَقُولَُ ،وأَنت ُم أَعلَ ُم ب َر ُ
سا َمةُ بن زيد أَن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ :ال
منيَ ،ولَكن أَخبَ َرني أ ُ َ
ربًا إال في النسيئ َة
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علَى َخيبَ َر
وفي رواية لمسلم  :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم استَع َم َل َر ُجالً َ
ع
ب ،فَقَالَ :أَكُ ُّل تَمر َخي َب َر َه َكذَا ،قَالَ :إنا كنا نأخذُ الصا َ
فجاءهم بتَم ٍر جَني ٍ
بالصاعَين َوالصاعَين ،بالثالثَة قَالَ :ال تَفعَل بع الجَمي َع بالد َراهم ،ثُم ابتَع
بالد َراهم جَنيبًا
أخرج مسلم عن عُبَادَة ب ُن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ب بالذ َهبَ ،والفضةُ بالفضةَ ،والبُ ُّر بالبُرَ ،والشعي ُر
هللا عليه وسلم :الذ َه ُ
س َواءٍ َ ،يدًا ب َيدٍ،
س َوا ًء ب َ
بالشعيرَ ،والتم ُر بالتمرَ ،والمل ُح بالملح ،مثالً بمث ٍلَ ،
ف شئت ُم إذَا كَانَ يَدًا بيَ ٍد
اف فَبيعُوا كَي َ
فَإذَا اختَلَفَت َهذه األَصنَ ُ
ي صلى هللا
ي النب ُّ
أخرج مسلم عن فَضَالَة بن عُبَي ٍد رضي هللا عنه قال :أُت َ
ي منَ ال َمغَانم تُبَاعُ،
عليه وسلم َوه َُو ب َخيبَ َر بقال َد ٍة فيهَا َخ َر ٌز َوذَ َه ٌ
بَ ،وه َ
ب بالذ َهب َوزنًا
فَأ َ َم َر بالذ َهب الذي في القالدَة فَنُز َ
ع َوح َدهُ ،ثُم قَالَ :الذ َه ُ
ب َوز ٍن
ع َ
ق
س ٍار أَن ُمعَاويَةَ بَا َ
أخرج النسائي عن َ
طاء بن يَ َ
ع سقَايَةً من ذَ َه ٍ
ب أَو َور ٍ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَنهَى
بأَكث َ َر من َوزنهَا ،فَقَا َل أَبُو الدردَاءَ :
سا فَقَا َل أَبُو
عَن مثل َهذَا إال مثالً بمث ٍل فَقَا َل لَهُ ُمعَاويَةَُ :ما أ َ َرى بمثل َهذَا بَأ ً
الدردَاءَ :من يَعذ ُرني من ُمعَاويَةَ ،أَنَا أُخب ُرهُ عَن َرسُول هللا صلى هللا عليه
ض أَنتَ بهَا ،ثُم قَد َم أ َ ُبو الدردَاء
ساكنُكَ بأَر ٍ
وسلم وهو ُيخب ُرني عَن َرأيه ،ال أ ُ َ
ب عُ َم ُر إلَى ُمعَاويَةَ أَن ال تَب َع ذَلكَ إال مثالً بمث ٍل،
َ
علَى عُ َم َر فَذَك ََر لَهُ ذَلكَ  ،فَ َكت َ َ
َوزنًا ب َوز ٍن [ صححه األلباني ]
أخرج أبو الدراداء والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي عياش :أَنهُ
سعدٌ :أَيت ُ ُه َما أَف َ
ضلُ ،قَالَ :البَيضَا ُء
سلت ،فَقَا َل َ
سعدًا عَن البَيضَاء بال ُّ
سأ َ َل َ
َ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم ُيسأ َ ُل عَن اشت َراء
فَنَهَا ُه عَن ذَلكَ َوقَالََ :
الر َ
الر َ
س ،قَال :نَعَم فَنَهَاه عَن ذَلكَ [
طب فَقَالَ :أ َيَنقُ ُ
ط ُ
ب إذَا يَب َ
ص ُّ
التمر ب ُّ
صححه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
بأس به
صلى هللا عليه وسلم :ال يصل ُح الحيوان :اثنان بواح ٍد نسيئةً ،وال
َ
يدًا بي ٍد[ قال الترمذي :حسن صحيح،وصححه األلباني في صحيح الترمذي
]
س ُم َرة رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن َ
ً
ي صلى هللا عليه وسلم عَن بَيع ال َحيَ َوان بال َحيَ َوان نَسيئ َة [
قال :نَهَى النب ُّ
صححه ابن الجارود في المنتقى وصححه األلباني في صحيح النسائي ]
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أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه ،أَنهُ قَا َل ل َمر َوانَ  :أَحلَلتَ بَي َع
الر َبا ،فَقَا َل َمر َوانَُ :ما فَ َعلتُ  ،فَقَا َل أ َ ُبو ه َُري َرةَ :أَحلَلتَ َبي َع الصكَاكَ ،وقَد
سل َم عَن بَيع الطعَام حَتى يُستَوفَى  ،قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
نَهَى َرسُو ُل هللا صَلى ُ
اس ،فَنَهَى عَن بَيعهَا  ،قَا َل سُلَي َمانُ :فَنَ َ
فَ َخ َ
ظرتُ إلَى ح ََر ٍس
ط َ
ب َمر َوا ُن الن َ
يَأ ُخذُونَهَا من أَيدي الناس
صكُوكًا َخ َرجَت للناس في َز َمن َمر َوانَ من َ
طعَام
وفي رواية للموطأ  ُ :أَن ُ
ت
صكُوكَ قَب َل أَن َيستَوفُو َها ،فَ َد َخ َل َزي ُد ب ُن ثَاب ٍ
اس تلكَ ال ُّ
الجَار ،فَت َ َبا َي َع الن ُ
َو َر ُج ٌل من أَصحَاب النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَال :ال ،أَت ُح ُّل بَي َع الربَا يَا
اس ثُم
َمر َوانُ ،فَقَالَ :أَعُوذُ باهللَ ،و َما ذَاكَ  ،قَاالَ :هذه ال ُّ
صكُوكُ تَبَايَعَهَا الن ُ
بَاعُو َها قَب َل أَن يَستَوفُو َها ،فَبَ َع َ
س يَتبَ ُعونَهَا يَنتزعُونَهَا من
ث َمر َوا ُن الح ََر َ
أَيدي الناس َويَ ُردُّونَهَا إلَى أَهلهَا
علَيه َوسلم
أخرج الحاكم عَن ابن َمس ُعود َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
سبعُونَ بَابا أيسرها مثل أَن ينكح الرجل أمه [ قال الحاكم:
قَا َل الربَا ثَالث َو َ
صحيح على شرطهما ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره]
أخرج أحمد والطبراني في الكبير عَن عبد هللا بن حَن َ
ظلَة َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم در َهم َربًّا يَأكُلهُ الرجل َوه َُو يعلم
قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
أَشد من ستة َوثَالثينَ زنية [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج ابن ماجه والحاكم عَن عبد هللا بن َمسعُود َرضي هللا عَنهُ عَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل َما أحد أَكثر من الربَا إال كَانَ عَاقبَة أمره إلَى قلة
صلى هللا َ
[ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]

باب :الشروط في البيع وما نهي عنه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ع نَخالً قد أُبرت فَث َ َم َرتُهَا لل َبائع ،إال أَن َيشتَر َ
ط
صلى هللا عليه وسلمَ :من ابتَا َ
عهُ ،إال أَن يَشتَر َ
ع عَبدًا فَ َمالُهُ للذي بَا َ
ال ُمبتَاعَُ ،و َمن ابتَا َ
ط ال ُمبتَاعُ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن بعتَ من أَخيكَ ث َ َم ًرا فَأَصَابَتهُ جَائحَةٌ ،فَال يَح ُّل لَكَ أَن تَأ ُخذَ منهُ
َق
شَيئ ًا ،ب َم تَأ ُخذُ َما َل أَخيكَ بغَير ح ٍ
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :ال تُبَاعُ الصب َرةُ منَ الطعَام بالصب َرة منَ الطعَامَ ،وال الصُّب َرةُ منَ
سمى منَ الطعَام
الطعَام بالكَيل ال ُم َ

757
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد هللا بن
ف َو َبي ٌعَ ،وال شَر َ
طان
عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :ال َيح ُّل َ
سلَ ٌ
س عندَكَ [ قال الترمذي:
في بَي ٍعَ ،وال رب ُح َما لَم يُض َمنَُ ،وال بَي ُع َما لَي َ
حسن صحيح وقال األلباني في صحيح الترمذي :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :كُنتُ َم َع النبي صلى
علَى َج َم ٍل ثَفَا ٍل ،إن َما ه َُو في آخر القَوم،
سفَ ٍر ،وكُنتُ َ
هللا عليه وسلم في َ
فَ َمر بي صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :من َهذَا  ،قُلتُ  :جَاب ُر قَالََ :ما لَكَ  ،قُلتُ :
يب  ،قُلتُ  :نَعَم قَالَ :أَعطنيه فَض ََربَهُ
إني َ
علَى َج َم ٍل ثَفَا ٍل قَالَ :أ َ َمعَكَ قَض ٌ
فَ َزج ََرهُ ،فَكَانَ من ذَلكَ ال َمكَان في أَول القَوم قَالَ :بعنيه فَقُلتُ  :بَل ه َُو لَكَ يَا
ير َولَكَ َ
ظه ُر ُه إلَى ال َمدينَة
َر ُ
سو َل هللا قَالَ :بَل بعنيه قال :قَد أ َ َخذتُهُ بأَربَ َعة َدنَان َ
فَلَما َدنَونَا منَ ال َمدينَة أ َ َخذتُ أ َرتَح ُل قَالَ :أَينَ ت ُري ُد  ،قُلتُ  :ت َ َزوجتُ ام َرأَةً قَد
ي َوت َ َركَ
َخال منهَا قَالَ :فَهَال جَار َيةً ت ُالع ُبهَا َوت ُالع ُبكَ  ،قُلتُ  :إن أَبي ت ُُوف َ
بَنَاتٍ ،فَأ َ َردتُ أَن أتزوج ام َرأَةً قَد جَربَت و َخال منهَا قَالَ :فَذَلكَ  ،فَلَما قَدمنَا
ال َمدينَةَ :قَالَ :يَا بال ُل اقضه َوزدهُ فَأَع َ
يرا ً
طا قَا َل
ير َو َزا َدهُ ق َ
طاهُ أَربَعَةَ َدنَان َ
يراطُ
جَاب ٌر :ال تُفَارقُني زيَا َدةُ َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَم يَكُن الق َ
جابر
اب
يُفَار ُ
ق ج َر َ
ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم :فَنَ َز َل فحجنه بمحجَنه ثُم قَالَ :اركَب بنحوه
س وفيهَ :وقَدمتُ بالغَدَاة ،فَجئتُ ال َمسجدَ،
س الكَي َ
وفيه :فَإذَا قَدمتَ فَالكَي َ
علَى بَاب ال َمسجد ،فقَالَ :آآلنَ قَدمتَ  ،قُلتُ  :نَعَم قَالَ :فَدَع َج َملَكَ
فَ َوجَدتُهُ َ
واد ُخل فَصَل َركعَتَين فَ َد َخلتُ فَصَليتُ ثم رجعت ،فَأ َ َم َر بالالً أَن يَزنَ لَي أُوقيةً،
يزان ،فَان َ
فَ َو َزنَ  ،فَأَر َج َح في الم َ
طلَقتُ  ،فلما َوليتُ قَالَ :ادعُ لي جَاب ًرا فدعيت
علَي ال َج َملََ ،ولَم َيكُن شَي ٌء أَبغَضَ إلَي منهُ ،فقَالَُ :خذ
فقُلتُ  :اآلنَ َي ُر ُّد َ
َج َملَكَ َولَكَ ث َ َمنُهُ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :كنا في َ
غ َزا ٍة ،فلما أقبلنا تعجلت على بعير
لي قطوف ،فلحقني راكب من خلفي ،فنخس بعيري بعنز ٍة ،فانظلق بعيري
كأجود ما أنت راءٍ  ،فالتفت فإذا أنا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال:
ُ
بعرس
حديث عَه ٍد
ما َيعجلُكَ يا جابر  ،قلت :إني
ٍ
وفي رواية للبخاري ومسلم :وزادنى قيراطاً ،فكان في كيس لي ،فأخذه
أهل الشام يو َم الحرة
َ
وفي رواية  :فَلَما قَدمنَا ال َمدينَة َو َد َخ َل صلى هللا عليه وسلم ال َمسج َد َد َخلتُ
عقَلتُ ال َج َم َل في نَاحيَة البَالط ،فَقُلتُ لَهَُ :هذَا َج َملُكَ فَ َخ َرجَ ،فَ َجعَ َل
إلَيهَ ،و َ
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يف بال َج َمل َويَقُولُ :ال َج َم ُل َج َملُنَا  ،فَبَعَ َ
ب فَقَالَ :أَعطُو َها
يُط ُ
اق من ذَ َه ٍ
ث بأ َ َو ٍ
جَاب ًرا ثُم قَالَ :استَوفَيتَ الث َمنَ  ،قُلتُ  :نَ َعم قَالَ :الث َم ُن َوال َج َم ُل لَكَ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن َر ُجالً ذَك ََر للنبي
صلى هللا عليه وسلم أَنهُ يُخ َدعُ في البيع ،فَقَا َل له :من بايعت فَقُل ال خالبَةَ
فكان إذا بايع قال :ال خالبة
وفي رواية البن ماجه  :وزاد بعد :ال خالبة :ثُم أَنتَ في كُل سلعَ ٍة ابتَعتَهَا
بالخ َيار ث َ َ
علَى صَاحبهَا
سخطتَ فَاردُد َها َ
الث لَ َيا ٍل ،فَإن َرضيتَ فَأَمسكَ ،وإن َ
[حسنه األلباني في صحيح ابن ماجة ]
أخرج البخاري عن ابن أَبي أَوفَى رضي هللا عنه :أَن َر ُجالً أَقَا َم سلعَةً في
ف باهلل لَقَد أَع َ
طى بهَا َما لَم يُعط؛ ليُوق َع فيهَا َر ُجالً منَ
ال ُّ
سوق ،فَ َحلَ َ
ال ُمسلمينَ  ،فَنَ َزلَت {إن الذينَ يَشت َ ُرونَ بعَهد هللا َوأَي َمانهم ث َ َمنًا قَليالً}
أخرج ابن ماجه عن عُق َبة بن عَام ٍر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ع من أَخيه بَيعًا
صلى هللا عليه وسلم :ال ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم ،ال يَح ُّل ل ُمسل ٍم بَا َ
ب إال بَينَهُ لَهُ [ صححه األلباني ]
فيه عَي ٌ
َ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
صب َرة َ
طعَ ٍام ،فَأَد َخ َل يَ َدهُ فيهَا ،فَنَالَت أَصَابعُه بَلَالً ،فَقَالَ:
َمر في السوق َ
علَى ُ
سو َل هللا ،أصابته السماء قَالَ :أَفَال
ب الط َعام  ،قَالََ :يا َر ُ
َما َهذَا َيا صَاح َ
اسَ ،من َ
س منا
َجعَلتَهُ فَو َ
غشنا فَلَي َ
ق الطعَام حتى يَ َراهُ الن ُ
وفي رواية البن حبان والطبراني في الكبير والصغير  :عن ابن مسعود:
والمك ُر والخداعُ في النار [ صححه ابن حبان  ،وصححه األلباني في
الصحيحة ]
سو َل هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :نَهَى َر ُ
صلى هللا عليه وسلم عَن النجش
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
الركبَانَ للبيعَ ،وال يَبع بَع ُ
علَى بَيع
ضكُم َ
صلى هللا عليه وسلم :ال تَلَ ُ
قوا ُّ
ضَ ،وال تَنَا َجشُواَ ،وال يَبع حَاض ٌر لبَادٍَ ،وال تص َُّروا اإلبل والغَنَ َم ،ف َمن
بَع ٍ
عهَا بعد ذلك فَ ُه َو ب َخير الن َ
س َكهَا،
ابتَا َ
ظ َرينَ ،بع َد أَن َيحل َبهَا ،فإن َرض َيهَا أَم َ
سخ َ
طهَا َرد َها َوصَاعًا من تَم ٍر
َوإن َ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
نهى عَن بَيع الغرر ،بَيع الحصاة
َّللا عَنهُ ،قَالَ :نَهَى َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َم أَن َيبي َع حَاض ٌر ل َبادٍَ ،والَ تَنَا َجشُواَ ،والَ َيبي ُع الر ُج ُل
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
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علَى خطبَة أَخيهَ ،والَ تَسأ َ ُل ال َمرأَةُ َ
ق أُختهَا
ب َ
َ
طالَ َ
علَى بَيع أَخيهَ ،والَ يَخطُ ُ
لتَكفَأ َ َما في إنَائهَا
ع
سل َم عَن التلَقيَ ،وأَن يَبتَا َ
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية  :نَهَى َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ط ال َمرأَةُ َ
ال ُمهَاج ُر لأل َع َرابيَ ،وأَن تَشتَر َ
علَى
ق أُختهَاَ ،وأَن يَستَا َم الر ُج ُل َ
طالَ َ
سوم أَخيهَ ،ونَهَى عَن النجشَ ،وعَن التصريَة
َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :نهَى َرسُو ُل هللا
سة
ستَينَ ،وعَن َبي َعتَين :نَهَى عَن ال ُمال َم َ
صلى هللا عليه وسلم عَن لب َ
ب اآل َخر بيَده بالليل أَو
َوال ُمنَابَذَة في البَيعَ ،وال ُمال َم َ
س الر ُجل ثَو َ
سةُ :لَم ُ
بالنهَار ال يُقَلبُهَُ ،وال ُمنَابَذَةُ :أَن يَنبذَ الر ُج ُل إلَى الر ُجل ثَوبه َويَنبذَ اآل َخ ُر
ثَوبَهَُ ،ويَكُونَ ذَلكَ بَي َع ُه َما عَن َ
اض ،واللبستان :اشت َما ُل
غير نظر ٍة َوال ت َ َر ٍ
س
الصماءَ ،والصما ُء :أَن يَجعَ َل ثَوبَهُ َ
علَى أَحَد عَاتقَيه ،فَيَبدُو أ َ َح ُد شقيه لَي َ
علَى فَرجه
س َ
َ
بَ ،واللب َ
علَيه ثَو ٌ
س لَي َ
سةُ األُخ َرى احت َبا ُؤ ُه بثَوبه َوه َُو جَال ٌ
منهُ شَي ٌء
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
اس يَر ُزق هللا بَع َ
ض
ض ُهم من بَع ٍ
وسلم :ال يَبع حَاض ٌر لبَادٍ ،و َدعُوا الن َ
أخرج مسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال يبع حَاض ٌر ل َبا ٍد َوإن كَانَ أ َ َخا ُه أَو أ َ َبا ُه
س :ال يبع حَاض ٌر لبَا ٍد كَل َمةٌ جَامعَةٌ ال يَبي ُع لَهُ
وفي رواية ألبي داود قال أَنَ ٌ
شَيئ ًاَ ،وال يَبتَاعُ لَهُ شَيئ ًا [ صححه األلباني ]
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :نَهَى النب ُّ
هللا عليه وسلم عَن تَلَقي البُيُوع
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تَلَق ُوا السلَ َع حَتى يُهبَ َ
ط بهَا إلَى األسواق
ي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :نهى النب ُّ
الجلب ،فمن تلقى فاشتراها منه ،فإذا أتى سيده السوق فهو
وسلم أن يُتلقى
ُ
بالخيار
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي
صلى هللا عليه وسلم نهى عَن بَيعَتَين في بَيعَ ٍة [ قال الترمذي :حسن
صحيح ،وقال األلباني في صحيح النسائي :حسن صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أَن النبي صلى هللا
ع
عليه وسلم نَهَى عَن بَيع الث َمار حَتى يَبد َُو صَال ُحهَا ،نَهَى البَائ َع َوال ُمبتَا َ
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أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
وسلم نَهَى عَن َبيع الثمرة حَتى تزه َُو فَقُلنَا ألَنَ ٍسَ :ما َزه ُو َها  ،فقَالَ :تَح َم ُّر
هللا الث َم َرةَ ،ب َم ت َستَح ُّل َما َل أَخيك
َوتَصفَ ُّر ،قال :أ َ َرأَيتَ إن َمنَ َع ُ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما :نَهَى النب ُّ
هللا عليه وسلم عَن بَيع النخل حَتى يَأكُ َل منه أَو يُؤ َكلََ ،و َحتى يُ َ
وزنَ قيل
َو َما يُ َ
وز ُن  ،فقَا َل َر ُج ٌل عن َدهُ :حَتى يُح َر َز
أخرج البخاري عن أَنَس رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه وسلم
نَهَى عَن بَيع العنَب حَتى يَس َود َوعَن بَيع ال َحب حَتى يَشتَد
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما  :أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم نَهَى عَن بيع ال ُم َزابَنَة الرطب بالثمر كَيالً َ ،وبَي ُع الكَرم بالزبيب
كَيالً
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :وإن كَانَ َزرعًا أَن َيبي َعهُ بكَيل َ
ط َع ٍام
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :نهى النبي صلى هللا
عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى
يبدو صالحه ،وأن ال تباع إال بالدينار والدرهم إال العرايا أما المخابرة:
فاألرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل ،فينفق فيها ،ثم يأخذ من الثمر
 ،والمزابنة :بيع الرطب في النخل كيالً بالتمر ،والمحاقلة :في الزرع على
نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيالً
وفي رواية لمسلم :والمعاومة :وهو بيع السنين ،وعن الثنيا إال أن يعلم
وفي رواية للبخاري ومسلم  :نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة
والمخابرة  ،قال :المخاضرة :بيع الثمر قبل أن يزهو ،والمخابرة :بيع
الكدس بكذا وكذا صاعًا
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :كُنا َم َع النبي صلى هللا
ب لعُ َم َر ،فَكَانَ يَغلبُني فَيَت َقَد ُم أ َ َما َم
سفَ ٍر فَكُنتُ َ
عليه وسلم في َ
علَى بَك ٍر صَع ٍ
َ
القَوم فَيَز ُج ُرهُ عُ َم ُر فيَ ُر ُّدهُ ثُم يَتَقَد ُم فيَز ُج ُرهُ ،ويقول لي :أمسكه ،ال يتقدم
بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له صلى هللا عليه وسلم :
عهُ منه
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَ َبا َ
بعنيه يا عمر قَالَ :ه َُو لَكَ َيا َر ُ
فقال لي :ه َُو لَكَ يَا عَبدَهللا فاصنَع به َما شئتَ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :من اشت َ َرى َ
طعَا ًما فَال يَبيعُه حَتى يَستَوفيَهُ َوكُنا
نَشتَري الطعَا َم منَ ال ُّركبَان ج َزافًا فَنَهَانَا َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَن
نَبي َعهُ حَتى نَنقُلَهُ من َمكَانه
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أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام رضي
هللا عنه قال :قلت يا رسول هللا :إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع ،وليس
عندي ما يطلب ،أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق ،قال :ال تبع ما ليس
عندك [ قال الترمذي :حسن  ،وصححه األلباني في صحيح النسائي]
اس رضي هللا عنه :أن النبي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
عليه وسلم نَهَى أَن يَبي َع الر ُج ُل َ
اس:
طعَا ًما حَتى يَستَوفيَهُ ،قُلتُ البن عَب ٍ
ف ذَاكَ  ،قَالَ :ذَاكَ د ََراه ُم بد ََراه َم َوالط َعا ُم ُمر َجأ ٌ
كَي َ
ب كُل شَيءٍ إال مث َل
وفي رواية ألبي داود والنسائي وابن ماجه :وال أَحس ُ
الطعَام [صححه األلباني في صحيح ابن ماجة ]

باب :التسعير
أخرج أبو داود عن أبي ه َُري َرةَ رضي اله عنه :أَن َر ُجالً جَا َء فَقَالَ :يَا
سعر
سو َل هللا َ
سعر ,فَقَالََ :بل أَدعُو ،ثُم جَا َء ُه آخر فَقَالََ :يا َر ُ
سو َل هللا َ
َر ُ
س أل َ َح ٍد عندي
هللا يَخف ُ
هللا َولَي َ
ض َويَرفَ ُع َوإني أل َر ُجو أَن أَلقَى َ
,فَقَالَ :بَل ُ
َمظلَ َمةٌ [ حسنه ابن حجر في التلخيص الحبير  ،وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عَن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أنهم قَالَوا :يا رسول هللا
ض ال َباسطُ الرزاقُ،
سع ُر القَاب ُ
غال السعر ،فسعر لَنَا ,فَقَالَ :إن هللا ه َُو ال ُم َ
س أ َ َح ٌد منكُم يطالبني ب َمظل َم ٍة في د ٍَم َوال َما ٍل
َوإني أل َر ُجو أَن أَلقَى هللاَ ،ولَي َ
[ قال الترمذي :حسن صحيح  ،وقال ابن حجر :على شرط مسلم  ،وصححه
ابن حبان  ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي]

باب :الخيار
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن ال ُمتَبَايعَين بالخيَار في بَيعه َما َما لَم يَتَفَرقَا ،أَو
ق
ار َ
ارا قَالَ :نَاف ٌع َوكَانَ اب ُن عُ َم َر إذَا اشت َ َرى شَيئ ًا ُيعج ُبهُ فَ َ
َيكُون ال َبي ُع خ َي ً
صَاحبَهُ
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أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال َبي َعان بالخ َيار َما لَم َيتَفَرقَا ،إال
ق صَاحبَهُ َخشيَةَ أَن يَستَقيلَهُ [
أَن يَكُونَ صَفقَةَ خيَ ٍارَ ،وال يَح ُّل أَن يُفَار َ
حسنه األلباني في صحيح الترمذي]
أخرج البخاري ومسلم عن حَكيم بن ح َز ٍام رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :البَيعَان بالخيَار َما لَم يَتَفَرقَا ،أَو قَالَ :حَتى يَتَفَرقَا،
ص َدقَا َو َبينَا ُبوركَ لَ ُه َما في َبيعه َماَ ،وإن َكت َ َما َو َكذَ َبا ُمحقَت َب َركَةُ َبيعه َما
فَإن َ
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن ابن َمسعُو ٍد رضي هللا
ف البَيعَان فَالقَو ُل
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا اختَلَ َ
قَو ُل البَائعَ ،وال ُمبتَاعُ بالخيَار [ صححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عَائشَةُ رضي
ع غُال ًما فَأَقَا َم عن َد ُه َما شَا َء هللا ،ثُم َو َج َد به عَي ًبا،
هللا عنها :أَن َر ُجالً ابتَا َ
علَيه ،فَقَا َل الر ُجلُ :يَا
ص َمهُ إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَ َردهُ َ
فَ َخا َ
ج بالض َمان
َرسُو َل هللا ،قَد اشتَغَل غُالمي فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال َخ َرا ُ
[ صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ]

باب :القرض والدين وإنظار المعسر
أخرج البخاري ومسلم َعَن كَعب بن َمالكٍ  :أَن ُه ت َ َقاضَى ابنَ أَبي حَد َر ٍد دَينًا
سل َم في ال َمسجد فَارتَفَعَت
َّللا َ
لَهُ َ
علَيه َو َ
علَيه في عَهد َرسُول َّللا صَلى ُ
سل َم َوه َُو في بَيته فَ َخ َر َج
سمعَهَا َرسُو َل َّللا صَلى َّللاُ َ
علَيه َو َ
أَص َوات ُ ُه َما حَتى َ
ف ُحج َرته َونَادَى
َّللا َ
علَيه َو َ
َف سج َ
سل َم حَتى َكش َ
إلَيه َما َرسُو َل َّللا صَلى ُ
َار بيَده أَن ضَع
ب بنَ َمالكٍ قَالَ« :يَا كَع ُ
كَع َ
ب» قَالَ :لَبيكَ يَا َرسُو َل َّللا فَأَش َ
سو َل َّللا قَالَ« :قُم فاقضه
ب :قَد فَ َعلتُ َيا َر ُ
الشط َر من دَينكَ قَا َل كَع ٌ
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العَاص رضي هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يُغفَ ُر للشهيد كُ ُّل شيء إال الدينَ
وفي رواية  :القتل في سبيل هللا يكفر كل شيء إال الدين
صهَيب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج ابن ماجه عن ُ
سارقًا
هللا َ
عليه وسلم :أ َ ُّي َما َر ُج ٍل تَدَي ُن دَينًا َوه َُو ُمجم ٌع أَن ال ُي َوف َيهُ إيا ُه لَق َ
ي َ
[ قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره]
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أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم الدين دينان فَمن َماتَ َوه َُو َينوي قَضَا َء ُه فَأَنا وليه
هللا صلى هللا َ
س يَومئ ٍذ
َومن َماتَ َوه َُو ال يَنوي قَضَا َءهُ فَذَاك الذي يُؤ َخذ من َح َ
سنَاته لَي َ
دينَار َوال در َهم [ قال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج ابن ماجه والحاكم عَن عبد هللا بن جَعفَر َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم إن هللا َم َع الدائن حَتى يقضي دينه َما لم
َرسُول هللا صلى هللا َ
يكن في َما يكرههُ هللا [حسنه المنذري  ،وصححه الحاكم  ،وقال األلباني في
الترغيب :صحيح لغيره ]
أخرج أبو داود والطبراني والحاكم عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما
شفَاعَته دون حد من ُحدُود
علَيه َوسلم قَا َل من حَالَت َ
عَن النبي صلى هللا َ
س ثم دينَار َوال در َهم
هللا فقد ضاد هللا في أمره َومن َماتَ َوعَليه دين فَلَي َ
سنَات والسيئات َومن َخاصم في َباطل َوه َُو يعلم لم يزل في سخط
َولكنهَا ال َح َ
س فيه حبس في ردغة الخبال حَتى
هللا حَتى ينزع َومن قَا َل في ُمؤمن َما لَي َ
يَأتي بالمخرج مما قَا َل [ صححه الحاكم  ،وجوده المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
ب ،قَالَ :صَلى َرسُو ُل
أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن َ
س ُم َرةَ بن ُجن َد ٍ
الن أ َ َحدٌ،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ذَاتَ َيو ٍم فَلَما أَق َب َل قَالََ :ها هُنَا من َبني فُ ٍ
َّللا صَلى ُ
س َكت ُوا ،ثُم قَالََ :ها هُنَا من بَني فُال ٍن
سكَتَ القَو ُمَ ،وكَانَ إذَا ابتَغَاهُم بشَيءٍ َ
فَ َ
علَى بَاب الجَنة،
س َ
أ َ َحدٌ ،فَقَا َل َر ُجلٌَ :هذَا فُال ٌن فَقَالَ :إن صَاحبَكُم قَد ُحب َ
علَي دَينُهُ فَقَضَاهُ [ قال الحاكم :صحيح على
علَيه فَقَا َل َر ُجلٌَ :
بدَي ٍن كَانَ َ
شرطهما  ،وصححه األلباني في الترغيب]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من أ َ َخذَ أَم َوا َل الناس يُري ُد أَدَا َء َها أَدى هللا عَنهُ َو َمن أ َ َخذَ أموال
الناس يُري ُد إتالفَهَا أَتلَفَهُ هللا
أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في األوسط عَن عَائشَة َرضي هللا عَنهَا
علَيه َوسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد
قَالَت قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
في قَضَائه ثم َماتَ قبل أَن َيقضيه فَأَنا وليه [ جوده المنذري  ،وصححه
األلباني في الترغيب ]
أخرج النسائي وابن ماجه عن عم َران بن ُحذَيفَةَ رضي هللا عنه قال :كَانَت
علَيهَا،
,و َو َجدُوا َ
,وال ُمو َها َ
َمي ُمونَةُ تَدا ُن َوت ُكث ُر ,فَقَا َل لَهَا أَهلُهَا في ذَلكَ َ
سمعتُ َخليليَ ،وصَفيي صلى هللا عليه وسلم
,وقَد َ
فَقَالَت :ال أَت ُركُ الديونَ َ
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يَقُولَُ :ما من أ َ َح ٍد يَدا ُن دَينًا ،فَيعَل َم هللا أَنهُ يُري ُد قَضَا َءهُ إال أَداهُ هللا عَنهُ في
الدُّن َيا [صححه األلباني :صحيح النسائي]
أخرج ابن ماجه والدارمي والحاكم عن عَبد هللا بن جَعفَ ٍر رضي هللا عنه
ي هللا
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللاَ َم َع الدائن حَتى يَقض َ
هللا تعالى ،قَا َل فَكَانَ عَب ُد هللا يَقُو ُل ل َخازنه اذ َهب
دَينَهُ َما لَم يَكُن في َما يَك َر ُه ُ
سمعته من
فَ ُخذ لي بدَي ٍن فَإني أَك َرهُ أَن أَبيتَ لَيلَةً إال َوهللا َمعي بَع َد الذي َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم [ حسنه ابن حجر في الفتح  ،وصححه
َر ُ
الحاكم ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى َمليٍ ،فَليَتبَع
صلى هللا عليه وسلمَ :مط ُل الغَني ظُل ٌم ,وإذَا أُتب َع أ َ َح ُدكُم َ
ي صلى
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنه قالت َ :
سم َع النب ُّ
وم بال َباب عَال َي ٍة أَص َوات ُ ُهم َوإذَا أ َ َح ُدهُ َما َيستَوض ُع
هللا عليه وسلم صَوتَ ُخ ُ
ص ٍ
علَيه َما ,فَقَالَ :أَيُّكم
اآل َخ َر َويَستَرفقُهُ في شَيءٍ فيقُولَُ :وهللا ال أَفعَ ُل فَ َخ َر َج َ
ي ذَلكَ
ال ُمتَأَلي َ
علَى هللا ال يَفعَ ُل بال َمع ُر َ
وف ،فَقَالَ :أَنَا يَا َرسُو َل هللا ،فلَهُ أ َ ُّ
أَحَب
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن َر ُجالً لَم َيع َمل َخي ًرا قَ ُّ
سوله:
اس فَ َيقُو ُل ل َر ُ
ط َ
,وكَانَ ُيدَاي ُن الن َ
َاو َز عَنا ،فَلَما َهلَكَ قَا َل هللا لَهَُ :هل عَملتَ
َاوز لَعَل هللا يَتَج َ
ُخذ َما تَيَس َرَ ،وتَج َ
َخي ًرا قَ ُّ
اس ,وإذَا بَعَثتُهُ
ط قَالَ :ال ,إال أَنهُ كَانَ لي غُال ٌمَ ،وكُنتُ أُدَاي ُن الن َ
َاو ُز
يَتَقَاضَى ,قُلتُ لَهُُ :خذ َما تَيَس َرَ ،وات ُرك َما َ
َاوز لَعَل هللا يَتَج َ
عسُ َرَ ،وتَج َ
َاوزتُ عَنكَ
عَنا ,قَا َل هللا تَعَالَى :قَد تَج َ
أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
ض َع لَهُ أ َ َ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من أَن َ
ظ َر ُمعس ًرا أَو َو َ
ظلهُ هللا يَو َم القيَا َمة
تَحتَ ظل عَرشه يَو َم ال ظل إال ظلُّهُ [ قال الترمذي :حسن صحيح غريب ،
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
ب َ
أخرج مسلم عن أبي قَتَا َدةَ رضي هللا عنه  :أنه َ
ارى
طلَ َ
غري ًما لَهُ فَت َ َو َ
سمعتُ
عَنهُ ،ثُم َو َج َد ُه ،فَقَالَ :إني ُمعس ٌر ،فَقَالَ :آهلل قَالَ :آهلل قَالَ :فَإني َ
سرهُ أَن يُنجيَهُ هللا من ك َُرب يَوم
النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :من َ
القيَا َمة فَليُنَفس عَن ُمعس ٍر أَو يَضَع عَنهُ
أخرج مسلم عن عُبَادَة بن ال َوليد بن عُبَا َدةَ بن الصامتَ :خ َرجتُ أَنَا َوأَبي
ب
ب العل َم في َهذَا الحَي منَ األَنصَار ،فَكَانَ أَو ُل َمن لَقينَا أَبَا اليَ َ
سر صَاح َ
لطلُ ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم َو َم َعهُ غُال ٌم على كل منهما ُبر َدةٌَ ،و َم َعافري فَقَا َل
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سفعَةً من َ
غ َ
ب ،فقَالَ :أَجَل كَانَ لي
لَهُ أَبي :يَا عَمي إني أ َ َرى في َوجهكَ َ
ض ٍ
الن َما ٌل ،فَأَتَيتُ أَهلَهُ ،فَقُلتُ  :أثَم ه َُو ،فقَالُوا :ال ،فَ َخ َر َج اب ٌن لَهُ جَف ٌر،
َ
علَى فُ ٍ
سم َع صَوت َكَ  ،فَ َد َخ َل أَريكَةَ أُمي ،فَقُلتُ له :أخرج
فَقُلتُ لَهُ :أَينَ أَبُوكَ  ،قالَ :
علَى أَن اختَبَأتَ مني ،قَالَ:
فَقَد عَلمتُ موضعك ,فَ َخ َر َج ,فَقُلتُ لهَ :ما َح َملَكَ َ
,وكُنتَ
َوهللا أُحَدثُكَ وال أَكذبُكَ َخشيتُ أَن أُحَدثَكَ ,فَأَكذبَكَ ,وأَوعدَكَ ,فَأُخلفَكَ َ
,وهللا ُمعس ًرا ,فقُلتُ  :هللا إنك
قد صحبت النبي صلى هللا عليه وسلم َوكُنتُ َ
معسر ,قَالَ :هللا ,فأعطيته صحيفته ،فَ َم َحا َها ب َيده وقَلت :إن َوجَدتَ قَضَا ًء
ص ُر عَينَي َهاتَين َو َو َ
ض َع إصبَعَيه
فَاقضني َوإال أَنتَ في ح ٍل ثم قال :وأَش َه ُد بَ َ
َار إلَى نيَاط قَلبه َرسُو َل
َ
علَى عَينَيه َو َ
سم ُع أُذُنَي َهاتَين َو َوعَاهُ قَلبي َهذَا َوأَش َ
ض َع عَنهُ أ َ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َوه َُو يَقُولَُ :من أَن َ
ظلهُ
ظ َر ُمعس ًرا أَو َو َ
هللا في ظله فقال عبادة :فَقُلتُ  :أي عَم لَو أَنكَ أ َ َخذتَ بُر َدةَ غُالمكَ َوأَع َ
طيتَهُ
س َح َرأسي َوقَالَ :اللهم َبارك فيه َيا
علَيكَ ُحلةٌ َو َ
َم َعافريكَ كَانَت َ
علَيه ُحلةٌ فَ َم َ
سم ُع أُذُنَي َهاتَين َو َوعَاهُ قَلبي َهذَا َرسُو َل هللا
ابنَ أَخي بَ َ
ص ُر عَينَي َهاتَين َو َ
صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :أَطع ُموهُم مما تَأكُلُونَ َوأَلبسُوهُم مما تَلبَسُونَ
ف َكانَ أَن أَع َ
سنَاتي يَو َم
طيه من َمتَاع الدُّنيَا أَه َونَ َ
علَي من أَن يَأ ُخذَ من َح َ
القيَا َمة
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :من سره أَن ينجيه هللا من كرب يَوم القيَا َمة
َوأَن يظله تَحت عَرشه فَلينظر ُمعسرا [ صححه المنذري  ،وقال األلباني
في الترغيب :صحيح لغيره ]
َّللا عَنهُ :أَن َر ُجال تَقَاضَى
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َم ،فَأَغلَ َ
ظ لَهُ فَهَم به أَصحَا ُبهُ ،فَقَالََ :دعُو ُه،
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو َل َّللا صَلى ُ
يرا فَأَعطُوهُ إياهُ َوقَالُوا :الَ نَج ُد إال
فَإن لصَاحب الحَق َمقَاالَ ،واشت َ ُروا لَهُ بَع ً
أَف َ
سنُكُم قَضَا ًء
ض َل من سنه ،قَالَ :اشت َ ُروهُ ،فَأَعطُوهُ إياهُ ،فَإن َخي َركُم أَح َ
أخرج النسائي وابن ماجه عن عَبد هللا بن أَبي َربيعَةَ رضي هللا عنه قال:
ي صلى هللا عليه وسلم أَربَعينَ أَلفًا فَجَا َءهُ َما ٌل فَ َدفَعَهُ إلَي
استَق َرضَ مني النب ُّ
اركَ هللا في أَهلكَ َو َمالكَ إن َما ج ََزا ُء السلَف الحَم ُد َواألَدَا ُء [صححه
َ
,وقَالََ :ب َ
األلباني في صحيح الجامع ]
سا عن َد
أخرج النسائي عن ُمحَمد بن جَح ٍش رضي هللا عنه قال :كُنا ُجلُو ً
ض َع َرا َحتَهُ
سهُ إلَى الس َماء ,ثُم َو َ
َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َرفَ َع َرأ َ
سكَتنَا َوفَزعنَا فَلَما
َ
علَى جَبهَته ,ثُم قَالَ :سُب َحانَ هللا َماذَا نُز َل منَ التشديد فَ َ
سو َل هللا َما َهذَا التشدي ُد الذي نُز َل  ،فَقَالََ :والذي
سأَلتُهَُ :يا َر ُ
كَانَ منَ الغَد َ
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ي ,ثُم
نَفسي بيَده لَو أَن َر ُجالً قُت َل في َ
ي ,ثُم قُت َل ,ثُم أُحي َ
سبيل هللا ,ثُم أُحي َ
علَيه دَي ٌن َما َد َخ َل الجَنةَ [ حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
,و َ
قُت َل َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرة رضي هللا عنه أَن َرسُول هللا صلى
علَيه الدين فَيسأَل َهل ترك لدينه
علَيه َوسلم كَانَ يُؤتى بالرجل ال َميت َ
هللا َ
علَيه َوإال قَا َل صلوا على صَاحبكُم فَلَما
قَضَا ًء فَإن حدث أَنه ترك َوفَا ًء صلى َ
علَيه الفت ُوح قَا َل أَنا أولى بال ُمؤمنينَ من أنفسهم فَمن توفي َوعَليه
فتح هللا َ
دين فعلي قَضَا ُؤ ُه َومن ترك َماال فلورثته
أخرج أحمد أبو داود والنسائي والحاكم عن جَابر رضي هللا عنه قال :كَانَ
ي
علَى َر ُج ٍل مات و َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يُصَلي َ
علَيه دَي ٌن ,فَأُت َ
علَى صَاحبكُم ،فقَا َل
صلُّوا َ
ت ,فقال :أ َ َ
ب َمي ٍ
اران ,قَالََ :
علَيه دَينٌ ،قَالُوا :نَ َعم دينَ َ
علَى َرسُوله
علَيه فَلَما فَت َ َح هللا َ
علَي يَا َرسُو َل هللا فَصَلى َ
أَبُو قَتَا َدةَ :هُ َما َ
صلى هللا عليه وسلم قَالَ :أَنَا أَولَى بكُل ُمؤم ٍن من نَفسه ف َمن ت َ َركَ دَينًا فَ َعلَي
,و َمن ت َ َركَ َماالً ,فَل َو َرثَته [ حسنه الهيثمي والمنذري ،وصححه
قضاؤه َ
الحاكم ،وحسنه المنذري  ،وحسنه األلباني في الترغيب ]
وفي رواية ألحمد والبزار :ثم قال النبى صلى هللا عليه وسلم ألبى قتادة،
اران ،قَالَ :إن َما َماتَ أَمس فَعَا َد إلَيه منَ الغَد
بَع َد ذَلكَ بيَو ٍمَ :ما فَعَ َل الدينَ َ
علَيه جلدُته
فَقَالَ :قَد قَضَيت ُ ُه َما فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :اآلنَ َب َردَت َ
أخرج ابن ماجه وابن حبان عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول
ض ُمسل ًما قَرضًا َمرتَين إال كَانَ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما من ُمسل ٍم يُقر ُ
ص َدقَتهَا َمرةً [ ضعفه البوصيري  ،وصححه ابن حبان  ،وصححه األلباني
َك َ
في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد وأبو يعلي والطبراني في الكبير والحاكم عن عُق َبة بن عَام ٍر
سكُم
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال ت ُخيفُوا أَنفُ َ
بَع َد أَمنهَا قَالُواَ :و َما ذَاكَ  ،قَا َل الدي ُن [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني
في الترغيب]
أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عَن ثَوبَان َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول
علَيه َوسلم من فَارق روحه جسده َوه َُو َبريء من ثَالث دخل
هللا صلى هللا َ
الجنة الغلُول َوالدين َوالكبر [ قال الحاكم :صحيح على شرطهما  ،وصححه
األلباني في الترغيب]
َ
َ
أخرج أحمد والبزار عن جَابر رضي هللا عنه :أن َر ُجالً أتَى النبي صلى هللا
عليه وسلم فَقَالَ :أ َ َرأَيتَ إن جَا َهدتُ بنَفسي َو َمالي فَقُتلتُ صَاب ًرا ُمحتَسبًا
ُمقبالً َ
غي َر ُمدب ٍر أَأَد ُخ ُل الجَنةَ ،قَالَ :نَ َعم ,فَأَعَا َد ذَلكَ َمرتَين أَو ثَالثًا ,قَالَ:
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س عندَكَ َوفَا ُؤهُ [ قال الهيثمي :إسناد أحمد
نعم إن لم يكن َ
علَيكَ دَي ٌن لَي َ
حسن ]
أخرج الطبراني عن سهل بن حنيف رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أول ما يُهراق د ُم الشهيد يغفر له ذنبه كله إال الدين
[ حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج أحمد والحاكم عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ :من أَن َ
سو َل هللا
ظ َر ُمعس ًرا فَلَهُ بكُل َيو ٍم مثله َ
ص َدقَةٌ ,فقلتَ :يا َر ُ
سمعت ُكَ تَقُولَُ :من أَن َ
سمعت ُكَ تَقُولُ:
ظ َر ُمعس ًرا فَلَهُ بكُل يَو ٍم مثله َ
ص َدقَةٌ ,ثُم َ
َ
َمن أَن َ
ص َدقَةٌ قَا َل لَهُ مثله قَب َل أَن يَحل الدي ُن فَإذَا حَل
ظ َر ُمعس ًرا فَلَهُ بكُل يَو ٍم َ
فَأَن َ
ظ َر ُه فَلَهُ كُل يَو ٍم مثاله [ قال الحاكم  :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق به
س فَ ُه َو أ َ َح ُّ
صلى هللا عليه وسلمَ :من أَد َركَ َمالَهُ بعَينه عن َد َر ُج ٍل أَفلَ َ
من َ
غيره

باب :السلم والرهن
ي
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال :قَد َم النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم ال َمدينَةَ َوهُم ُيسلفُونَ في التمر العام والعامين ،فَقَا َل
وم
لهمَ :من أَسلَ َ
وم إلَى أ َ َج ٍل َمعلُ ٍ
وم ،أو َوز ٍن َمعلُ ٍ
ف في تَم ٍر ففي كَي ٍل َمعلُ ٍ

باب :الغصب
سعيد
أخرج البخاري ومسلم عن عُر َوة :أَن أَر َوى بنتَ أ ُ َوي ٍس ادعَت َ
علَى َ
ص َمتهُ إلَى َمر َوانَ بن ال َحكَم ،فَقَا َل
بن َزي ٍد أَنهُ أ َ َخذَ شَيئ ًا من أَرضهَا ,فَ َخا َ
سمعتُ من َرسُول هللا صلى
سعيدٌ :أَنَا كُنتُ آ ُخذُ من أَرضهَا شَيئ ًا بَع َد الذي َ
َ
سمعته يَقُولَُ :من أ َ َخذَ شب ًرا منَ
سمعتَ قَالََ :
هللا عليه وسلم ،قَالََ :و َما َ
سبع أ َ َرضينَ ,فَقَا َل َمر َوانُ :ال أَسأَلُكَ َبينَةً
أَرض ظُل ًما طُوقَهُ يوم القيامة إلَى َ
بعدها ثم قال سعيد :اللهم إن كَانَت كَاذبَةً فاعم بَص ََر َها واجعل قبرها في
ص ُر َها
ب بَ َ
أَرضهَا ،فَ َما َماتَت حَتى ذَ َه َ
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أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ :من أ َ َخذَ
ف به َيو َم الق َيا َمة
شبرا منَ أَرض بغَير حَق ُخس َ
ً
سبع أ َ َرضينَ
إلَى َ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :من ظلم قيد شبر من األرض طوقه من سبع أرضين
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته  ،ثم قرأ { :
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد }
أخرج أحمد والحاكم عن جَابر رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا عليه
ط َعا ًما ,فَأ َ َخذَ
مروا بام َرأ َ ٍة فَذَبَحَت لَ ُهم شَاةً َوات َخذَت لَ ُهم َ
وسلم َوأَصحَابَهُ ُّ
لُق َمةً ,فَلَم يَستَطع أَن يُسيغَهَا ,فَقَالََ :هذه شَاةٌ ذُبحَت بغَير إذن أَهلهَا ,فَقَالَت
ال َمرأَةَُ :يا رسول هللا إنا ال نَحتَش ُم من آل ُم َعا ٍذ نَأ ُخذُ من ُهم َو َيأ ُخذُونَ منا [
صححه الحاكم  ،ووافقه الذهبي]
أخرج الطبراني عَن وائل بن حجر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َ
غضبَان [
علَيه َوسلم من غصب رجال أَرضًا ظلما لَقي هللا َوه َُو َ
هللا َ
صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أحمد وابن حبان عَن أبي حميد الساعدي َرضي هللا عَنهُ أَن النبي
علَيه َوسلم قَا َل ال يحل ل ُمسلم أَن يَأ ُخذ عَصا أخيه بغَير طيب نفس
صلى هللا َ
منهُ قَا َل ذَلك لشدة َما حرم هللا من َمال ال ُمسلم على ال ُمسلم [ صححه
األلباني في الترغيب ]

باب :الشفعة
ي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال :قَضَى النب ُّ
صرفَت ال ُّ
ق
ط ُر ُ
سم ،وإذَا َوقَ َعت ال ُحدُو ُد َو ُ
عليه وسلم بالشُّف َعة في كُل َما لَم ُيق َ
فَال شُفعَةَ
ي صلى هللا عليه وسلم بالشُّفعَة في كُل شر َك ٍة
وفي رواية لمسلم  :قَضَى النب ُّ
سمَ ،ربعَ ٍة أَو حَائطٍ  ،ال يَح ُّل لَهُ أَن يَبي َع حَتى يُؤذنَ شَري َكهُ ،فَإن شَا َء
لَم ت ُق َ
ق به
أ َ َخذََ ،وإن شَا َء ت َ َركَ  ،وإن بَا َ
ع َولَم يُؤذنهُ فَ ُه َو أ َ َح ُّ
ق بشُف َعة جَاره ُينت َ َ
ظ ُر
وفي رواية ألبي داود والترمذي وابن ماجه :الجَا ُر أ َ َح ُّ
غائبًا إذَا كَانَ َ
بهَا َوإن كَانَ َ
طريقُ ُه َما َواحد [ صححه األلباني ]
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باب :المساقاة واإلجارة والمضاربة
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :لَما افت ُتحَت
علَى أَن
سأَلَت يَ ُهو ُد النبي صلى هللا عليه وسلم  :أَن يُقرهُم فيهَا َ
َخيبَ ُر َ
علَى
علَى نصف َما ي َخ َر َج منهَا منَ الث َمر َوالزرع ,فَقَالَ :أُق ُّركُم فيهَا َ
َيع َملُوا َ
سه َمان من نصف َخيبَ َر فَيَأ ُخذُ صلى
س ُم َ
علَى ال ُّ
ذَلكَ َما شئنَاَ ،وكَانَ الث َم ُر يُق َ
س
هللا عليه وسلم ال ُخم َ
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :دفَ َع إلَى يَ ُهود َخيبَ َر نَخلَها َوأَر َ
علَى أَن
ضهَا َ
شط ُر ث َ َمر َها
يَعتَملُو َها من أَم َوالهم وللنبي صلى هللا عليه وسلم َ

باب :اإلقطاع واإلحياء
أخرج أبو داود عن عوف المازني ،رضي هللا عنه أَن النبي صلى هللا عليه
وسلم  :أَق َ
ب إليه :بسم هللا
ط َع بال َل بنَ الحَارث ال ُم َزني َمعَادنَ القَبَلية َو َكت َ َ
طى محم ٌد َرسُو ُل هللا بال َل بنَ الحَارث أَع َ
الرحمن الرحيم ،هذا َما أَع َ
طاهُ
سيهَا َو َ
غو َريهَا وذات النصب ،وحيث يصلح الزرع من
َمعَادنَ القَبَلية :جَل َ
قوس ولم يعطه حق مسلم [ ،حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
علَى
أخرج أبو داود عن قَيلَة بنت َمخ َر َمةَ رضي هللا عنها قالت :قَدمنَا َ
النبي صلى هللا عليه وسلم فتَقَد َم صَاحبي تَعني ُح َري َ
ث بنَ حَسانَ َواف َد بني
علَى قَومه ثُم قَالَ :يَا َرسُو َل هللا
علَيه َو َ
علَى اإلسالم َ
بَكر بن َوائ ٍل فَبَايَعَهُ َ
ساف ٌر
يم بالدهنَاء أَن ال يُجَاو َز َها إلَينَا من ُهم أ َ َح ٌد إال ُم َ
اكت ُب بَينَنَا َوبَينَ بَني تَم ٍ
أَو ُمجَاو ٌر فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :اكت ُب لَهُ َيا غُال ُم بالدهنَاء قالت :فَلَما
وو َ
طني فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إنهُ
ي َدَاري َ
َرأَيتُهُ قَد أ َ َم َر لَهُ بهَا شُخصَ بي َوه َ
سأَلَكَ إن َما َهذه الدهنَا ُء عندَكَ ُمقَي ُد ال َج َمل
لَم يَسأَلكَ السويةَ منَ األَرض إذ َ
ص َدقَت
يم َوأَبنَا ُؤ َها َو َرا َء ذَلكَ فَقَالَ :أَمسك يَا غُال ُم َ
َو َمرعَى الغَنَم َون َ
سا ُء تَم ٍ
علَى الفَتان
اونَان َ
المسكينَةُ :ال ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم ،يَ َ
سعُ ُه َم ال َما ُء َوالش َج ُر َويَتَعَ َ
[ ضعفه األلباني ]
أخرج أبو داود عن الربيع ال ُجهَني أَن النبي صلى هللا عليه وسلم نَ َز َل في
َموضع ال َمسجد تَحتَ دَو َم ٍة فَأَقَا َم ثَالثًا ثُم َخ َر َج إلَى تَبُوكَ َوأن ُجهَينَةَ لَحقُوهُ
بالرحبَة فَقَا َل لَ ُهمَ :من أَه ُل ذي ال َمر َوة فَقَالُوا بَنُو رفَاعَةَ من ُجهَينَةَ فَقَا َل
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قَد أَق َ
سكَ [ حسنه
س ُمو َها فَمن ُهم َمن بَا َ
ع َومن ُهم َمن أَم َ
طعتُهَا لبَني رفَاعَةَ فَاقت َ َ
األلباني ]
أخرج أبو داود عن َر ُجل منَ ال ُمهَاجرينَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال ُمسل ُمونَ ش َُركَا ُء في ثَالثٍ :في ال َماء والكَإل َوالنار
[ صححه األلباني في اإلرواء ]

باب :الهبة
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن
اس رضي هللا عنهم قاال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ابن عُ َم َر َوابن عَب ٍ
ي عَطيةً فَيَرج َع فيهَا إال ال َوال َد في َما يُعطي َولَ َدهَُ ،و َمث َ ُل
وسلم :ال يَح ُّل أَن يُعط َ
الذي يرجع في عطيته أو هبته كَالكَلب يَأكُلُ ،فإذَا شَب َع قَا َء ,ثُم عَا َد في قَيئه
[ قال الترمذي  :حديث حسن صحيح ،وصححه الحاكم ]
ير رضي هللا عنه  :أَن أ َ َبا ُه أَتَى
أخرج البخاري ومسلم عن النُّع َمان بن َبش ٍ
به النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :إني نَحَلتُ ابني َهذَا غُال ًما كان لي،
فَقَالَ :أَكُل َولَدكَ نَحَلته مثلَهُ ،قَالَ :ال قَالَ :فَارجعهُ
علَي أَبي ببَعض َماله ,فَقَالَت أُمي
ق َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :تَصَد َ
عَم َرةُ بنتُ َر َواحَةَ :ال أَرضَى حَتى ت ُشه َد النبي صلى هللا عليه وسلم ،فَان َ
ق
طلَ َ
سو ُل
أَبي إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم ل ُيشه َد ُه َ
علَى َ
ص َدقَتي ،فَقَا َل لَهُ َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :أَفَعَلتَ َهذَا ب َولَدكَ كُلهم ،قَالَ :ال قَالَ :اتقُوا هللا
,واعدلُوا في أَوالدكُم ،فَ َر َج َع أ َبي ،فَ َرد تلكَ الص َدقَةَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وفي رواية لمسلم :قالَ :أكُل ُهم َو َهبتَ لَهُ مث َل َهذا ،قالَ :ال قالَ :فال ت ُشهدني
علَى جَو ٍر
إذًا ،فَإني ال أَش َه ُد َ
وفي رواية  :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يا بشير ألك ولد سوى
هذا  ،فقال :نعم  ،قال :أكلهم وهبت له مثل هذا  ،قال :ال  ،قال :فال تشهدني
فإن ال اشهد على جور
َ
َ
َ
َ
علَى َهذا َ
غيري ،ثُم قالَ :أيَسُ ُّركَ أن يَكُونُوا إلَيكَ
وفي رواية لمسلم  :أَشهد َ
س َوا ًء ،قَالَ :بَلَى قَالَ :فَال إذًا
في البر َ
بكر جَاد عشرينَ
أخرج مالك عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :نَ َحلَني أبو ٍ
َب
َوسقًا من َمال الغَابَة ،فَلَما َحض ََرتهُ ال َوفَاةُ ,قَالَ :يَا بُنَيةُ َما منَ الناس أَح ُّ
علَي فَق ًرا بَعدي منكَ ،وإني كُنتُ نَحَلت ُك جَاد
ع ُّز َ
إلَي غنًى بَعدي منك َوال أ َ َ
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,وإن َما ه َُو اليَو َم َما ُل
عشرينَ َوسقًا فَلَو كُنت َجدَدتيه واحتزيتيه لكَانَ لَك َ
علَى كتَاب هللا ,قَالَتَ :يا أ َ َبت
ث َوإن َما هُ َما أ َ َخ َواك َوأُختَاك ,فَاقتَس ُمو ُه َ
الوار ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ي أس َما ُء ف َمن األخ َرى قالَ :ذو بَطن بنت
لَو كَانَ َكذا َو َكذا لَت َ َركتُهُ إن َما ه َ
َخارجَةَ ،وأ ُ َرا َها جَاريَةً [ قال األلباني في اإلرواء :صحيح على شرط
الشيخين ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنهما :أن النبي صلى هللا عليه وسلم لَما فَت َ َح َمكةَ قَا َم َخطي ًبا ،فَقَا َل في
ُخطبَته :ال يَ ُجو ُز الم َرأ َ ٍة عَطيةٌ إال بإذن َزوجهَا [ قال األلباني في صحيح
النسائي :حسن صحيح ]
ي صلى هللا عليه
أخرج البخاري عن عَائشَة رضي هللا عنها قالتَ :كانَ النب ُّ
علَيهَا
يب َ
وسلم يَقبَ ُل الهَديةَ َويُث ُ
أخرج أبو يعلى والبخاري في األدب عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :تهادوا تحابوا [ حسنه ابن حجر في
البلوغ والتخليص  ،وحسنه األلباني في اإلرواء وفي األدب المفرد ]
أخرج الترمذي عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ي إلَي ك َُراعٌ لَقَبلتُ َولَو دُعيتُ إلَيه أل َجَبتُ [ قال الترمذي:
وسلم :لَو أُهد َ
حسن صحيح وصححه األلباني ]
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :لو دعيت إلى كراع أو ذراع ألجبت  ،ولو أهدي إلي ذراع أو
كراع لقبلت
أخرج أبو داود والترمذي عن عيَاض بن ح َم ٍار رضي هللا عنه قال :أهديت
إلي النبي صلى هللا عليه وسلم نَاقَةٌ أو هديةٌ ،فَقَا َل لي :أَسلَمتَ قلت :ال
قَالَ :فَإني نُهيتُ عَن َزبد ال ُمشركينَ [ قال الترمذي :حسن صحيح وصححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
َ
َ
َ
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أن أع َرابيًّا أهدَى
سخ َ
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بَك َرةً ،فَعَو َ
ط،
ضهُ منهَا ست بَك ََرا ٍ
ت فَت َ َ
علَيه ،ثُم قَالَ :إن
فَ َبلَ َغ ذَلكَ النبي صلى هللا عليه وسلم فَحَم َد هللاَ ،وأَثنَى َ
ت وي َ
ساخ ً
طا لَقَد َه َممتُ
فُالنًا أَهدَى إلَي بكرة ،فَعَوضتُهُ منهَا ست بَك ََرا ٍ
ظل َ
أَن ال أَقبَ َل َهديةً إال من قُ َرشي ٍ أَو أ َنصَاري ٍ أَو ثَقَفي ٍ أَو دَوسي ٍ [ صححه
األلباني في الصحيحة ]
أخرج أبو داود والحاكم والدارمي عن أَنَس رضي هللا عنه  :أَن َمالكَ ذي
يرا
َي َزنَ أَهدَى إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم ُحلةً أ َ َخذَ َها بثَالث َ ٍة َوثَالثينَ َبع ً
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أَو ثَالثة َوث َالثينَ نَاقَةً فَقَبلَهَا [ صححه الحاكم  ،وضعفه األلباني في ضعيف
أبي داود ]
أخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَيهَا فَقَبلَهَا فَقَد أَتَى
ع ٍة فَأَهدَى لَهُ َهديةً َ
شفَا َ
شفَ َع ألحد ب َ
عليه وسلمَ :من َ
بَا ًبا عَظي ًما من أَب َواب الربَا [ حسنه األلباني في المشكاة ]
سا م ن
أخرج أبو داود عن عُبَادَة بن الصامت رضي هللا عنه قال  :عَلمتُ نَا ً
ست ب َما ٍل
سا ,فَقُلتُ  :لَي َ
اب َوالقُرآنَ فَأَهدَى إلَي َر ُج ٌل من ُهم قَو ً
أَهل الصُّفة الكت َ َ
سبيل هللا آلتيَن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم وأَسأَلَنهُ
َوأَرمي عليها في َ
ق َ
ب أَن ت ُ َ
طوقًا من نَ ٍار فَاقبَلهَا [ صححه األلباني ]
طو َ
,فقال :إن كُنتَ ت ُح ُّ
أخرج الطبراني في األوسط عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :هدايا اإلمام غلول [ قال الهيثمي :إسناده حسن ]

باب :اللقطة
أخرج البخاري ومسلم عن َزيد بن َخال ٍد قال :سُئ َل النبي صلى هللا عليه
وسلم عَن اللُّقَ َ
صهَا ,ثُم
طة الذ َهب وال َورق ,فَقَالَ :اعرف وكَا َء َها َوعفَا َ
سنَةً فَإن لَم تَعرف فَاستَنفقهَا َولتَكُن َوديعَةً عندَكَ ,فَإن جَا َء َ
طالبُهَا
عَرفهَا َ
سأَلَهُ عَن ضَالة اإلبل ,فَقَالََ :ما لَكَ َولَهَا ،دَعهَا
يَو ًما منَ الدهر ,فَأَد َها إلَيه َو َ
,وتَأكُ ُل الشج ََر حَتى َيج َد َها َر ُّبهَا
,وسقَا َء َها تَر ُد ال َما َء َ
,فَإن َم َعهَا حذَا َء َها َ
ي لَكَ أَو ألَخيكَ أَو للذئب
,و َ
َ
سأَلَهُ عَن الشاة ,فَقَالَُ :خذ َها فَإن َما ه َ
صرةً
ب رضي هللا عنه قال :وجدت ُ
أخرج البخاري ومسلم عن أُبَي ب ُن كع ٍ
فيها مائةُ
دينار ,فأتيتُ بها النبي صلى هللا عليه وسلم ،فقال :عَرفها حوالً
ٍ
,فعرفتها ,فلم أجد َمن يعرفُها ,ثم أتيته ,فقال :عرفها حوالً ,فلم أجد من
يعرفها ,ثم أتيته ,فقال :عرفها حوالً ,فلم أجد من يعرفها ,فقال :احفظ عددها
,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإال فاستمتع بها
ب عَن أَبيه عَن جَده رضي
أخرج أبو داود والترمذي عن عَمرو بن شُعَي ٍ
َ
عن الث َمر ال ُمعَلق ,فقَالَ:
هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم أَنهُ سُئ َل َ
َاب منه من ذي حَا َج ٍة َ
علَيه َو َمن َخ َر َج
غي َر ُمتخ ٍذ ُخبنَةً ,فَال شَي َء َ
َمن أَص َ
بشَيءٍ منهُ فَ َعلَيه َ
ق منهُ شَيئ ًا َبع َد أَن ُيؤو َيهُ
س َر َ
غ َرا َمةُ مثلَيه َوال ُعقُو َبةُ َو َمن َ
الجَري ُن فَبَلَ َغ ث َ َمنَ المجَن فَعَلَيه القَط ُع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة
مثليه والعقوبة َوذَك ََر في ضَالة اإلبل َوالغَنَم َك َما ذَك ََر َ
,وسُئ َل عَن
غي ُرهُ َ
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طة ,فَقَالََ :ما كَانَ منهَا في ال َ
اللُّقَ َ
طريق الميتَاء أَو القَريَة الجَامعَة فَعَرفهَا
ي لَكَ َو َما كَانَ منها
َ
سنَةً ,فَإن جَا َء صاحبها ,فَادفَعهَا إلَيه َوإن لَم َيأت فَه َ
َ
س [ قال الترمذي :حسن وحسنه
في ال َخ َراب يَعني ففيهَا َوفي الركَاز ال ُخ ُم ُ
األلباني في صحيح أبي داود ]
علَى فَاط َمةَ
سع ٍد رضي هللا عنه  :أَن عل ًيا َد َخ َل َ
سهل بن َ
أخرج أبو داود عن َ
ي فَ َو َج َد
س ٌن َو ُح َ
َو َح َ
سي ٌن يَبكيَان ,فَقَالََ :ما يُبكيك َما ،قَالَت :ال ُجوعُ ,فَ َخ َر َج عَل ٌّ
الن
ارا بال ُّ
دينَ ً
سوق ,فَجَا َء إلَى فَاط َمةَ ,فَأَخ َب َر َها ,فَقَالَت :اذ َهب إلَى فُ ٍ
اليَ ُهودي ،فَ ُخذ لَنَا دَقيقًا ,فَجَا َء إلي اليَ ُهودي فَاشت َ َرى به دقيقا ,فَقَا َل
ي :أَنتَ َخت َ ُن َهذَا الذي يَزعُ ُم أَنهُ َرسُو ُل هللا ،قَالَ :نَعَم قَالَ :فَ ُخذ
اليَ ُهود ُّ
َ
ق ,فَ َخ َر َج حَتى جَا َء فَاط َمة ,فَأَخبَ َر َها ,فَقَالَت :اذ َهب إلَى
اركَ َولَكَ الدقي ُ
دينَ َ
ار بدر َه ٍم لَح ًما ,فَجَا َء
الن الجَزار ,فَ ُخذ لَنَا بدر َه ٍم لَح ًما فَذَ َه َ
ب ,فَ َرهَنَ الدينَ َ
فُ ٍ
سلَت إلَى أَبيهَا ,فَجَا َءهُم ,فَقَالَتَ :يا
,ونَ َ
,وأَر َ
,و َخ َب َزت َ
ص َبت َ
به ,فَ َع َجنَت َ
,وأَكَلتَ َمعَنَا من شَأنه َكذَا
َرسُو َل هللا أَذكُ ُره لَكَ ,فَإن َرأَيتَهُ لَنَا حَالالً أَكَلنَاهُ َ
َو َكذَا ,فَقَالَ :كُلُوا باسم هللا فَأ َ َكلُوا منه فَبَينَ َما هُم َمكَانَ ُهم إذَا غُال ٌم يَنشُ ُد هللا
سأَلَهُ
ي لَهُ ,فَ َ
َواإلسال َم الدينَ َ
ار فَأ َ َم َر به َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فَدُع َ
سقَ َ
ي اذ َهب
ط مني في ال ُّ
,فَقَالََ :
سوق ,فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :يَا عَل ُّ
سو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َيقُو ُل لَكَ  :أَرسل
إلَى الجَزار ,فَقُل لَهُ :إن َر ُ
سله به فَ َدفَعَهُ َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه
إلَي بالدينَار َودر َه ُمكَ َ
علَي ,فَأَر َ
وسلم إلَيه [ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :إسناده حسن وحسنه
األلباني في صحيح أبي داود]
أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن عيَاض بن ح َم ٍار رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َو َج َد لُقَ َ
طةً فَل ُيشهد ذَا عَد ٍل أَو ذَوي
علَيه َوإال فَ ُه َو َما ُل هللا
عَد ٍل َوال يَكت ُم َوال يُغَيب فَإن َو َج َد صَاحبَهَا فَليَ ُرد َها َ
يُؤتيه َمن يَشَا ُء [ صححه األلباني في صحيح النسائي]
َ
ير بالبَ َوازيج فجَا َء
ير قال :كُنتُ َم َع جَر ٍ
أخرج أبو داود عن ال ُمنذر بن جَر ٍ
ست منهَا ,فَقَا َل لَهُ جَري ٌرَ :ما َهذه ،قَالَ :لَحقَت
الراعي بالبَقَر َوفيهَا بَقَ َرةٌ لَي َ
سو َل هللا صلى هللا
سمعتُ َر ُ
ي قَا َل جَري ٌر :أَخر ُجوه َ ,
بال َبقَر ال نَدري ل َمن ه َ
عليه وسلم يَقُولُ :ال يَأوي الضالةَ إال ضَا ٌّل [ قال األلباني في صحيح أبي
داود :المرفوع منه صحيح ]
َ
أخرج مسلم عن عَبد الرح َمن بن عُث َمانَ التيمي رضي هللا عنه  :أن النبي
صلى هللا عليه وسلم نَهَى عَن لُقَ َ
طة الحَاج
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ب ،عَن أَبيه ،عَن
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عَمرو بن شُ َعي ٍ
جَده رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من ت َ َ
ب
طب َ
ب فَ ُه َو ضَام ٌن [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
َوال ُيعلَ ُم منهُ ط ٌّ
أخرج أبو داود والترمذي والدرامي والحاكم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَد األ َ َمانَةَ إلَى َمن ائت َ َمنَكَ َوال
ت َ ُخن َمن َخانَكَ [ قال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهبي
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
سى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
صلى هللا عليه وسلم :إن ال َخازنَ ال ُمسل َم األَمينَ الذي يُعطي َما أُم َر به
فَيُعطيه كَامالً ُم َوف ًرا َ
طيبَةً به نَفسُهُ ،فَيَدفَعُهُ إلَى الذي أُم َر لَهُ به أ َ َح ُد
ال ُمتَصَدقَين
أخرج البخاري ومسلم عن ُحذَيفَة رضي هللا عنه قال :حَدثَنَا النبي صلى
هللا عليه وسلم حَديثَين قد َرأَيتُ أ َ َح َدهُ َما َوأَنَا أَنتَظ ُر اآل َخ َر ،حَدثَنَا :أَن األ َ َمانَةَ
نَ َزلَت في جَذر قُلُوب الرجَال ،ثُم نزل القرآن فعلموا منَ القُرآن وعَل ُموا منَ
ض األ َ َمانَةُ
سنة ثم حَدثَنَا عَن َرفع األمانة ،فقَالَ :يَنَا ُم الر ُج ُل النو َمةَ فَت ُقبَ ُ
ال ُّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
من قَلبه فيَ َ
ض األمانة من قبله
ظ ُّل أث َ ُر َها مث َل أثَر ال َوكت ،ثُم يَنَا ُم النو َمة فت ُقبَ ُ
علَى رجلكَ  ،فَنَف َ
ط فَت َ َراهُ ُمنتَب ًرا
فيظل أَث َ ُر َها مث َل أثر ال َمجلَ ،كجَم ٍر دَح َرجتَهُ َ
اس َيت َ َبا َي ُعونَ
س فيه شَي ٌء ،ثم أخذ ح ً
صا فدحرجه على رجله ،فَ ُيصب ُح الن ُ
َولَي َ
الن َر ُجالً أَمينًا حتى يُقَا ُل
فَال يَكَا ُد أ َ َح ٌد يُؤَدي األ َ َمانَةَ حتى يُقَالُ :إن في بَني فُ ٍ
ان
للر ُجل :ما أجلَدَه! ما أظ َرفَه َما أَعقَلَه َو َما في قَلبه مثقَا ُل حَبة من إي َم ٍ
علَى دينُهُ،
علَي َز َما ٌن َو َما أُبَالي أَيكُم بَايَعتُ لَئن كَانَ ُمسل ًما لَيُ َردنهُ َ
َولَقَد أَتَى َ
ساعيه ،وأَما اليَو َم فال كُنتُ أُبَاي ُع
َوإن كَانَ نَص َرانيًّا أو يهوديًا ليُ َردن َ
علَي َ
منكم إال فُالنًا َوفُالنًا
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كتاب الفرائض والوصاياوالوقف
باب :الوصية
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ق امر ٍئ ُمسل ٍم لَهُ شَي ٌء يُوصي فيه أن يَبيتَ
صلى هللا عليه وسلمَ :ما َح ُّ
لَيلَتَين
وفي رواية للبخاري ومسلم  :ث َ َ
الث لَيَا ٍل إال َو َوصيتُهُ َمكت ُوبَةٌ عن َدهُ ،قَا َل
سمعته من النبي صلى
نافع :سمعت ابن عمر يقولَ :ما َمرت َ
علَي لَيلَةٌ ُمنذُ َ
هللا عليه وسلم إال َوعندي َوصيتي مكتوبة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قيل للنبي صلى
ق َوأَنتَ صَحي ٌح شَحي ٌح
ي الص َدقَة خي ٌر ،قَالَ :أَن تتَصَد َ
هللا عليه وسلم  :أ َ ُّ
الن َكذَا،
تأم ُل الغنى وتخشى الفقرَ ،وال تدع حَتى إذَا بَلَغَت ال ُحلقُو َم ،قُلتَ  :لفُ ٍ
الن
َوقَد كَانَ لفُ ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن سعد رضي هللا عنه قال :جاءني النبي صلى هللا
عليه وسلم يعودني عام حَجة ال َودَاع من وجع اشتد بي ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل
ق
هللا قد بَلَ َغ بي منَ ال َوجَع َما ت َ َرى َوأَنَا ذُو َما ٍل َوال يَرثُني إال ابنَةٌ لي أَفَأَتَصَد ُ
,والثُّلُ ُ
بثُلُثَي َمالي ،قَالَ :ال قُلتُ  :فبالشَطر ،قَالَ :ال قُلتُ  :فَالثُّلُ ُ
ث
ث ،قَالَ :الثلث َ
كَثي ٌر ،أو كبير  ،إنكَ أَن تَذَ َر َو َرثَت َكَ أَغن َيا َء َخي ٌر لك من أَن تَذَ َرهُم عَالَةً
ق نَفَقَةً تَبتَغي بهَا َوجهَ هللا إال أُجرتَ بهَا حَتى
اس ،وإنك لن ت ُنف ُ
يَتَكَففُونَ الن َ
ف بَع َد أَصحَابي ،قَالَ :إنكَ
ما تجعل في في ام َرأَتكَ  ،فقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا آأ ُ َخل ُ
ع َمالً تَبتَغي به َوجهَ هللا إال ازدَدتَ به د ََرجَةً َورف َعةًَ ،ولَ َعلكَ
ف فَتَع َم َل َ
لَن ت ُ َخل َ
ف حَتى يَنتَف َع بكَ أَق َوا ٌم َويُضَر بكَ آ َخ ُرونَ  ،اللهم أَمض ألَصحَابي
إن ت ُ َخل ُ
سو ُل
هج َرت َ ُهم َوال ت َ ُردهُم َ
يرثي لَهُ َر ُ
س َ
سع ُد ب ُن َخولَةَ َ
علَى أَعقَابهم لَكن ال َبائ ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم أَن مات ب َمكةَ
وفي رواية للبخاري ومسلم :أن سعدًا قَالَ :إني خفت أَن أ َ ُموتَ باألَرض
سعدًا ثَالثًا
التي َهاجَرتُ منهَا ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :اللهم اشف َ
وفي رواية للترمذي  :دعاني النبي صلى هللا عليه وسلم َوأَنَا َمريضٌ ،
سبيل هللا ،قَالَ:
فَقَالَ :أَوصَيتَ  ،قُلتُ  :نَ َعم ،قَالَ :ب َك ُم  ،قُلتُ  :ب َمالي كُله في َ
فَ َما ت َ َركتَ ل َولَدكَ  ،قال :هُم أَغنيَا ُء ب َخي ٍر ،قَالَ :أَوص بالعُشر ،فَ َما زلتُ
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صهُ حَتى قَالَ :أَوص بالثُّلُثَ ،والثُّلُ ُ
ث كَثي ٌر [ قال الترمذي :حسن صحيح
أُنَاق ُ
وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
اس رضي هللا عنهما أنه :كان يقول في
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
الوصية لَو َ
الربع؛ ألَن النبي صلى هللا عليه
اس من الثلث إلَى ُّ
غض الن ُ
ث َوالثُّلُ ُ
وسلم قَا َل لسعد :الثُّلُ ُ
ث كَثي ٌر ،أَو قال :كَبي ٌر
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول
َق حَقهُ فَال َوصيةَ
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا قَد أَع َ
طى كُل ذي ح ٍ
ث [ قال األلباني في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
ل َوار ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
سأَلتُ ابنَ أَبي أَوفَى هل
طلحَة بن مصرف قالَ :
علَى الناس
ب َ
ف كُت َ
ي صلى هللا عليه وسلم  ،قَالَ :ال ،فَقُلتُ  :فكَي َ
أوصَى النب ُّ
ال َوصيةُ وأُم ُروا بهَا َولَم يُوص ،قَالَ :وصى بكتَاب هللا
ب عَن أَبيه عَن جَده رضي هللا عنه :أَن
أخرج أبو داود عن عَمرو بن شُ َعي ٍ
عمرو بنَ العَاص بن َوائ ٍل السهمي قال :يا رسول هللا إن أبي أَوصَى أَن
َ
ق عَنهُ َخمسينَ َوبَقيَت عَلي َخمسُونَ
ق عَنهُ مائ َةُ َرقَبَةٍَ ،وإن هشَا ًما أَعت َ َ
يُعت َ
ً
ق عَنهُ ،فَقَالَ :إنهُ لَو كَانَ ُمسل ًما فَأَعتَقت ُم عَنهُ وتَصَدقت ُم عَنهُ أوَ
ُ
َ
َ
َرقَبَة أفأعت ُ
َحجَجت ُم عَنهُ بَلَغَهُ ذَلكَ [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما  :أَن
س لي شَي ٌءَ ،ولي
َر ُجالً أَتَى النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :إني فَقي ٌر لَي َ
يَتي ٌم فقَالَ :كُل من َمال يَتيمكَ َ
ف َوال ُمبذ ٍر َوال ُمتَأَث ٍل [ قال األلباني
غي َر ُمسر ٍ
في صحيح النسائي  :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عن أبي ذَر رضي هللا عنه قال :قال لي رسول هللا صلى هللا
ب لنَفسي فَال
ب لَكَ َما أُح ُّ
عليه وسلمَ :يا أ َ َبا ذَ ٍر ،إني أ َ َراكَ ضَعيفًا إني أُح ُّ
يم
تَأَم َرن َ
علَى اثنَين َوال ت َ َوليَن َما َل يَت ٍ
أخرج أبو داود عن عَلي رضي هللا عنه قال :حَفظتُ من النبي صلى هللا
ص َماتَ يَو ٍم إلَى الليل [ حسنه
الم َوال ُ
عليه وسلم اثنتين ال يُت َم بَع َد االحت ٍ
النووي  ،وصححه األلباني في اإلرواء]
علَى ام َرأ َ ٍة من
أخرج البخاري عَن قَيس بن أَبي حَاز ٍم ،قَالََ :د َخ َل أ َ ُبو َبك ٍر َ
ب ،فَ َرآ َها الَ تَكَل ُم ،فَقَالََ :ما لَهَا الَ تَكَل ُم ،قَالُوا :حَجت
س يُقَا ُل لَهَا َزينَ ُ
أَح َم َ
ع َمل الجَاهلية  ،فَت َ َكل َمت،
ُمصمتَةً ،قَا َل لَهَا :تَكَلمي ،فَإن َهذَا الَ يَحلَُّ ،هذَا من َ
ي ال ُمهَاجرينَ  ،قَالَ:
فَقَالَتَ :من أَنتَ  ،قَالَ :ام ُر ٌؤ منَ ال ُمهَاجرينَ  ،قَالَت :أ َ ُّ
سئ ُولٌ ،أَنَا أَبُو بَك ٍر ،
من قُ َري ٍش  ،قَالَت :من أَي قُ َري ٍش أَنتَ  ،قَالَ :إنك لَ َ
َّللا به َبع َد الجَاهلية ،قَالَ:
قَالَتَ :ما َبقَا ُؤنَا َ
علَى َهذَا األَمر الصالح الذي جَا َء ُ
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علَيه َما استَقَا َمت بكُم أَئمتُكُم  ،قَالَتَ :و َما األَئمةُ ،قَالَ :أ َ َما كَانَ
بَقَا ُؤكُم َ
افَ ،يأ ُم ُرونَ ُهم فَ ُيطي ُعونَ ُهم ،قَالَتَ :بلَى ،قَالَ :فَ ُهم أُولَئك
وس َوأَش َر ٌ
لقَومك ُر ُؤ ٌ
علَى الناس
َ

باب :الوقف
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :أصاب عُ َم ُر
أرضا بخيبر فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وقَالَ :يَا َرسُو َل هللا أصبتُ
أرضا ً بخيبر لم أصب ماال ق ُّ
ط أنفَس عندي منه فكيف تأمرني به  ،فقال:
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أَنها ال ُي َباعُ أصلها
ور ُ
ث للفقراء والقربى والرقَاب وفي سبيل هللا وابن السبيل
َوال يُو َه ُ
ب َوال يُ َ
علَى َمن َوليَهَا أَن يَأكُ َل منهَا
وفي رواية للبخاري ومسلمَ :والضيف ال ُجنَا َح َ
بال َمع ُروف َويُطع َم صديقًا غير ُمتَأَث ٍل ماال
سعد بن عُبَا َدةَ رضي هللا عنه
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن َ
ي الص َدقَة أَف َ
ضلُ ،قَالَ :ال َما ُء فَ َحفَ َر
قال :قلتَ :يا َر ُ
سو َل هللا إن أمي َماتَت فَأ َ ُّ
سع ٍد [ حسنه األلباني في صحيح أبي داود ]
بئ ًراَ ،وقَالََ :هذه ألَم َ

باب :الفرائض
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فألولى رجل ذكر
سا َمةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أ ُ َ
هللا عليه وسلم :ال يَر ُ
ث ال ُمسل ُم الكَاف َرَ ،وال الكَاف ُر ال ُمسل َم
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة وجابر رضي هللا عنهما قاال :قال
ار ُ
ث بين أَهل ملتَين [صححه األلباني
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال ت َ َو َ
في صحيح الترمذي ]
أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أَن َ
غيالنَ
ي صلى هللا عليه وسلم  :اختَر
الثقَفي أَسلَ َم َوتَحتَهُ عَش ُر نس َو ٍة ،فَقَال لَهُ النب ُّ
من ُهن أَربَعًا فَلَما كَانَ في عَهد عُ َم َر َ
س َم َمالَهُ بَينَ بَنيه فَبَلَ َغ
طل َ
سا َءهَُ ،وقَ َ
قن َ
ذَلكَ عُ َم َر ،فَقَالَ :إني أَظُنُّ أن الشي َ
سم َع ب َموتكَ ،
طانَ في َما َيستَر ُ
ق منَ السمع َ
فَقَذَفَهُ في نَفسكَ َولَعَلكَ ال تَمك َ
سا َءكَ َ ،ولَتَرجعَن
ُث إال قَليالً َواي ُم هللا لَت َُراجعَن ن َ
في ملككَ أَو أل ُ َورث ُ ُهنَ ،وآل ُم َرن بقَبركَ فَيُر َج ُم َك َما ُرج َم قَب ُر أَبي ر َ
غا ٍل
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أخرج أبو داود وابن ماجه عن المقدَام رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أَنَا أَولَى بكُل ُمؤم ٍن من نَفسه فَ َمن ت َ َركَ دَينًا أَو ضَي َعةً
فَإلَي َو َمن ت َ َركَ َماالً فَل َو َرثَته َوأَنَا َمولَى َمن ال َمولَى لَهُ أَر ُ
ث َمالَهُ َوأَفُكُّ
عانيه َوال َخا ُل َمولَى َمن ال َمولَى لَهُ يَر ُ
ث َمالَهُ َويَفُكُّ عَانَيه [ قال األلباني
في صحيح أبي داود :حسن صحيح ]
وفي رواية ألبي داود وابن ماجهَ :من ت َ َركَ َكال فَإلَي َو َمن ت َ َركَ َماالً فَل َو َرثَته
ث َمن ال َوار َ
َوأَنَا َوار ُ
ث لَهُ أَعق ُل عنه َوأَرثُهُ [ حسنه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سائي
ارا َما ت َ َركتُ بَع َد نَفَقَة ن َ
صلى هللا عليه وسلم :ال تَقَس ُم َو َرثَتي دينَ ً
ص َدقَةٌ
َو ُمؤنَة عَاملي فَ ُه َو َ
سأَلَت أ َ َبا َبك ٍر
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَن فَاط َمةَ َ
علَيه ،فَقَا َل
يراثَهَا مما ت َ َركَ صلى هللا عليه وسلم مما أَفَا َء هللا َ
أَن يَقس َم لَهَا م َ
ور ُ
ثَ ،ما ت َ َركنَا
لَهَا أَبُو بَك ٍر :إن َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ :ال نُ َ
ص َدقَةٌ ،فَغَضبَت ،فهجرته فَلَم ت َ َزل بذلك حَتى ت ُُوفيَتَ ،وعَاشَت بَعد النبي
َ
صلى هللا عليه وسلم ستةَ أَش ُه ٍر إال ليالي َوكَانَت تَسأ َلُه أن يقسم لها نَصيبَهَا
ص َدقَتهُ بال َمدينَة فقال لها أبو
مما أفاء هللا على رسوله من َخي َب َر َوفَدَكٍ ومن َ
بكر :لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئ ًا ،ولَستُ تَاركًا شَيئ ًا كَانَ صلى هللا عليه
وسلم يَع َم ُل به فيها إال عَملت ُه ،فَإني أَخشَى إن ت َ َركتُ شَيئ ًا من أَمره أَن
اس
أَزي َغ ،ثم فعل ذلك عمر ،فَأَما َ
ص َدقَتُهُ بال َمدينَة فَ َدفَعَهَا عُ َم ُر إلى عَلي ٍ َوعَب ٍ
ص َدقَةُ َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم كَانَت
سكَ َخيبَ َر َوفَدكَ َ ،وقَالَ :هُ َما َ
وأَم َ
علَى ذَلكَ
ي األَم َر فَ ُه َما َ
ل ُحقُوقه التي تَع ُرو ُه َونَ َوائبهَ ،وأَم ُرهُ َما إلَى َمن َول َ
إلَى اليَوم
ور ُ
ص َدقَةٌَ ،وإن َما يَأكُ ُل آ ُل ُمحَم ٍد في َهذَا
ث َما ت َ َركنَاه َ
وفي رواية لمسلم :ال نُ َ
علَى ال َمأكَل
س لَ ُهم أَن يَزيدُوا َ
ال َمال  ،يَعنيَ :ما َل هللا  ،لَي َ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها :أَن أَز َوا َج رسول هللا
ي أ َ َردنَ أَن َيب َعثنَ عُث َمانَ إلَى أَبي َبك ٍر َيسأَلنَهُ
صلى هللا عليه وسلم حينَ ت ُُوف َ
ور ُ
ث َما
س قَد قَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال نُ َ
يراث َ ُهن ،فَقَالَت عَائشَةُ :أَلَي َ
م َ
ص َدقَةٌ
ت َ َركنَا َ
وفي رواية للبخاري ومسلم :قُلتُ  :أَال تَتقينَ هللا  ،أَلَم تَس َمعنَ َرسُو َل هللا
ور ُ
ص َدقَةٌَ ،وإن َما َهذَا ال َما ُل
ث َما ت َ َركنَا فَ ُه َو َ
صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ :ال نُ َ
آلل ُمحَم ٍد لنَائ َبتهم َوضَيفهم ،فَإذَا ُمتُّ فَ ُه َو إلَى َولي األَمر من َبعدي
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أخرج البخاري عن عَمرو بن الحَارث الخزاعيَ :ما ت َ َركَ النبي صلى هللا
ارا َوال در َه ًما َوال عَبدًا َوال أ َ َمةً وال شيئ ًا ،إال َبغلَتَهُ ال َبيضَا َء
عليه وسلم دينَ ً
ص َدقَةً
التي كَانَ يَر َكبُهَا َوسال َحهَُ ،وأَرضًا َجعَلَهَا البن السبيل َ
ي صلى
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما قال :ما ترك النب ُّ
هللا عليه وسلم من شَيءٍ إال َما بَينَ الدفتَين
أخرج البخاري عن عَاصم األَح َول قالَ :رأَيتُ قَ َد َح النبي صلى هللا عليه
ح
ص َد َ
سلَهُ بفضةٍَ ،وه َُو قَ َد ٌ
وسلم عن َد أَنَس بن َمالكٍ َ ،وكَانَ قَد ان َ
سل َ
ع فَ َ
سقَيتُ
س :لَقَد َ
َار ،قال معمر :والنضار شجر بنجد ،وقَا َل أَنَ ٌ
عَريضٌ من نُض ٍ
َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم في َهذَا القَدَح ما ال أُحصي ،قَا َل اب ُن سيرينَ :
س أَن يَج َع َل َمكَانَهَا
وقد رأيت ذاك القدح وكَانَ فيه حَلقَةٌ من حَدي ٍد فَأ َ َرا َد أَنَ ٌ
ب فَقَا َل أَبُو َ
صنَعَهُ َرسُو ُل هللا صلى
طلحَةَ :ال تُغَي َر شَيئ ًا َ
حَلقَةً من فض ٍة أَو ذَ َه ٍ
هللا عليه وسلم

كتاب الحدود والقصاص والديات
سول
أخرج النسائي وابن ماجه عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ َقا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم إقَا َمة حد في األَرض خير ألَهلهَا من أَن يمطروا
هللا صلى هللا َ
أَربَعينَ لَيلَة [ صححه األلباني في صحيح النسائي  ،وفي الترغيب]
أخرج ابن َماجَه عَن ابن عمر َرضي هللا عَن ُه َما أَن َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم قَا َل إقَا َمة حد من ُحدُود هللا خير من مطر أَربَعينَ لَيلَة في بالد
َ
هللا [ قال األلباني في الترغيب :حسن لغيره ]
أخرج ابن ماجه عَن أبي َمالك األ َشعَري َرضي هللا عَنهُ أَنه سمع َرسُول هللا
علَيه َوسلم يَقُول يشرب نَاس من أمتي الخمر يسمونها بغَير
صلى هللا َ
َ
اسمهَا يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف هللا بهم األرض
َويجعَل من ُهم القردة والخنازير[ قال األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره]
سول
أخرج ابن ماجه والترمذي والحاكم عَن جَابر َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َر ُ
علَيه َوسلم إن أخوف َما أ َ َخاف على أمتي من عمل قوم لوط
هللا صلى هللا َ
[ قال الترمذي :حسن غريب  ،وصححه الحاكم  ،وحسنه األلباني في
الترغيب ]
أخرج النسائي وابن حبان والبيهقي عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما عَن
علَيه َوسلم قَا َل لعن هللا من ذبح لغير هللا َولعن هللا من غير
النبي صلى هللا َ
تخوم األَرض َولعن هللا من كمه أعمى عَن السبيل َولعن هللا من سب َوالديه
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مواليه َولعن هللا من عمل عمل قوم لوط قَالَهَا ثَالثًا
َولعن هللا من تولى غير َ
في عمل قوم لوط [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل
علَيه َوسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
فَاقتُلُوا الفَاعل َوال َمف ُعول به [صححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
عن النبي صلى هللا َ
أخرج أبو داود عَن ابن عَباس َرضي هللا عَن ُه َما َ
َوسلم قَا َل من أَتَى َبهي َمة فَاقتُلُو ُه واقتلوها َم َعه [ صححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج الترمذي والنسائي عَن عبد هللا بن عَمرو َرضي هللا عَن ُه َما أَن النبي
لزوال الدُّنيَا أَهون عند هللا من قتل رجل ُمسلم [
صلى هللا َ
علَيه َوسلم قَا َل َ
صححه األلباني في الترغيب ]
علَيه
سول هللا صلى هللا َ
أخرج ابن َماجَه عَن عبد هللا بن عَمرو قَا َل َرأَيت َر ُ
َوسلم يطوف بالكَعبَة َويَقُول َما أطيبك َو َما أطيب ريحك َما أعظمك َو َما
أعظم حرمتك َوالذي نفس ُمحَمد بيَده ل ُحر َمة ال ُمؤمن عند هللا أعظم من
حرمتك َماله َودَمه [ قال األلباني في الترغيب  :صحيح لغيره ]
أخرج الترمذي عَن أبي سعيد َوأبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه َما عَن َرسُول هللا
علَيه َوسلم قَا َل لَو أَن أهل الس َماء َوأهل األَرض اشتَركُوا في دم
صلى هللا َ
ُمؤمن ألكبهم هللا في النار
[ قال الترمذي  :حَديث حسن َ
غريب  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح
لغيره ]
أخرج النسائي والحاكم عَن ُمعَاويَة َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى
علَيه َوسلم كل ذَنب عَسى هللا أَن يغفره إال الرجل َي ُموت كَاف ًرا أَو الرجل
هللا َ
يقتل ُمؤمنا ُمتَعَمدا [ صححه الحاكم  ،وصححه األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري عَن عبد هللا بن عَمرو بن العَاص َرضي هللا عَن ُه َما قَا َل قَا َل
علَيه َوسلم من قتل معاهدا لم يرح َرائحَة الجنة َوإن
َرسُول هللا صلى هللا َ
مسيرة أَربَعينَ عَاما
ريحهَا يُوجد من
َ
أخرج مسلم عَن عم َرانَ بن ُحصَي ٍن ،أَن ام َرأَةً من ُجهَينَةَ أَتَت نَبي هللا صَلى
ي ُحبلَى منَ الزنَى ،فَقَالَت :يَا نَبي هللا ،أَصَبتُ َحدًّا ،فَأَقمهُ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َوه َ
ُ
َ
سل َم َوليهَا ،فَقَالَ :أَحسن إلَيهَا ،فَإذاَ
َ
َ
هللا َ
َ
عليه َو َ
علَي ،ف َدعَا نب ُّ
ي هللا صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َ
سل َم ،فشُكت
هللا َ
علَيه َو َ
ضعَت فأتني بهَا  ،ففَعَلَ ،فأ َم َر بهَا نَب ُّ
ي هللا صَلى ُ
علَيهَا ،فَقَا َل لَهُ عُ َم ُر :تُصَلي
علَيهَا ثيَابُهَا ،ثُم أ َ َم َر بهَا فَ ُرج َمت ،ثُم صَلى َ
َ
سبعينَ من
َ
علَيهَا َيا نَبي هللا َوقَد َزنَت ،فَقَالَ :لَقَد تَا َبت تَو َبةً لَو قُس َمت َبينَ َ
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أَهل ال َمدينَة لَ َوسعَت ُهمَ ،و َهل َوجَدتَ تَوبَةً أَف َ
ض َل من أَن جَا َدت بنَفسهَا ّلِل
ت َ َعالَى
أخرج أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
عث َ َراتهم إال ال ُحدُو َد [صححه األلباني في
عليه وسلم :أَقيلُوا ذَوي الهَيئ َات َ
الصحيحة ]
أخرج أبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ت َ َعافَ ُوا ال ُحدُو َد في َما َبينَكُم فَ َما
َب [ حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
بَلَغَني من ح ٍَد فَقَد َوج َ
أخرج أبو داود عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عتُهُ دُونَ ح ٍَد من ُحدُود هللا فَقَد ضَاد هللا تعالى
شفَا َ
عليه وسلمَ :من حَالَت َ
ع َو َمن قَا َل
س َخط هللا حَتى يَنز َ
َو َمن َخا َ
ص َم في بَاط ٍل َوه َُو يَعلَ ُم لَم يَ َزل في َ
س فيه أَس َكنَهُ هللا َرد َ
غةَ ال َخ َبال حَتى َيخ ُر َج مما قَا َل [صححه
في ُمؤم ٍن َما لَي َ
األلباني في اإلرواء ]
أخرج البخاري عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :لَن يَ َزا َل ال ُمؤم ُن في فُس َح ٍة من دينه َما لَم يُصب َد ًما ح ََرا ًما
أخرج أبو داود عن أَبي الدردَاء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
سى هللا أَن َيغف َر ُه إال َمن َماتَ ُمشركًا أَو من قَت َ َل
ب َ
ع َ
هللا عليه وسلم :كُ ُّل ذَن ٍ
ُمومنًا ُمتَعَمدًا [ صححه األلباني ]
أخرج أبو داود عن عُبَادَة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ :من قَت َ َل ُمؤمنًا فَاغتَبَ َ
ط بقَتله لَم يَقبَل هللا منهُ صَرفًا
َوال عَدالً [ صححه األلباني ]
أخرج النسائي عن ُب َريدَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :قَت ُل ال ُمؤمن أَع َ
ظ ُم عن َد هللا من َز َوال الدُّنيَا [ صححه األلباني :صحيح
في الجامع الصغير ]
َ
سعيد ال ُخدري َوأبَو ه َُري َرةَ رضي هللا عنهما قاال:
أخرج الترمذي عن أبي َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لَو أَن أَه َل الس َماء َوأَه َل األَرض
اشت َ َركُوا في دَم ُمؤم ٍن ألَكَب ُه ُم هللا في النار [ صححه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى ابن آ َد َم األَول
س من نَف ٍس ت ُقت َ ُل ظُل ًما إال كَانَ َ
صلى هللا عليه وسلم :لَي َ
سن القَت َل أَوالً
كف ٌل من دَمهَا؛ ألَنهُ َ
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أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ :يجي ُء الر ُج ُل آخذًا ب َيد الر ُجل فَ َيقُو ُل َيا َرب َهذَا قَتَلَني فَ َيقُو ُل
هللا تعالى ل َم قَتَلتَهُ فَيَقُو ُل قَتَلتُهُ لتَكُونَ العزةُ لَكَ فَيَقُو ُل فَإنهَا ليَ ،ويَجي ُء
الر ُج ُل آخذًا بيَد الر ُجل فَيَقُو ُل إن َهذَا قَتَلَني فَيَقُو ُل هللا تعالى ل َم قَتَلتَهُ فَيَقُو ُل
الن ،فَيَبُو ُء بإثمه [ صححه
الن ،فَيَقُولُ :فإنهَا لَي َ
ست لفُ ٍ
لتَكُونَ العزةُ لفُ ٍ
األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن المقدَاد بن األسود رضي هللا عنه قال :قَا َل للنبي
ب
صلى هللا عليه وسلم  :أ َ َرأَيتَ إن لَقيتُ َر ُجالً منَ الكُفار فَاقتَتَلنَا ،فَض ََر َ
إحدَى يَدَي بالسيف فَقَ َ
شج ََر ٍة ،فَقَالَ :أَسلَمتُ ّلِل ،أَأَقتُلُهُ يَا
طعَهَا ثُم الذَ مني ب َ
سو َل هللا بَع َد أَن قَالَهَا ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :ال تَقت ُلهُ ،فَقَالَ :يَا
َر ُ
ط َع إحدَى يَدَي ،ثُم قَالَ :ذَلكَ بَع َد َما قَ َ
َرسُو َل هللا ،قَ َ
طعَهَا ،فَقَالَ :ال تَقت ُلهُ فَإن
قَتَلتَهُ فَإنهُ ب َمنزلَتكَ قَب َل أَن تَقتُلَهَُ ،وإنكَ ب َمنزلَته قَب َل أَن َيقُو َل كَل َمتَهُ التي قَا َل
أخرج أبو داود عن فُ َرات بن حَيانَ رضي هللا عنه  :أَن النبي صلى هللا
عليه وسلم أ َ َم َر بقَتلهَ ،وكَانَ عَينًا ألَبي سُفيَانَ وحَليفًا ل َر ُج ٍل منَ األ َنصَار،
فَ َمر بحَلقَ ٍة منَ األَنصَار ،فَقَالَ :إني ُمسل ٌم ،فَقَا َل َر ُج ٌل منَ األَنصَار :إنهُ يَا
َرسُو َل هللا يَقُو ُل إنى ُمسل ٌم ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إن منكُم رجَاالً
نَكلُ ُهم إلَى إي َمانهم ،من ُهم فُ َراتُ ب ُن حَيانَ [ صححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال يَح ُّل َد ُم امر ٍئ ُمسل ٍم يَش َه ُد أَن ال إلَهَ إال هللا َوأَني
س بالنفس َوالتاركُ لدينه
َرسُو ُل هللا إال بإحدَى ثَال ٍ
ث الثي ُ
ب الزاني َوالنف ُ
ق لل َج َماعَة
ال ُمفَار ُ
أخرج النسائي عن ُم َخارق رضي هللا عنه قال :جَا َء َر ُج ٌل إلَى النبي صلى
هللا عليه وسلم فَقَالَ :الر ُج ُل يَأتيني فيأخذ َمالي ،قَالَ :ذَكرهُ باهلل ،قَالَ :فَإن
علَيه َمن حَولَكَ منَ ال ُمسلمينَ قَالَ :فَإن لَم يَكُن حَولي
لَم يَذكر ،قَالَ :فَاستَعن َ
سل َ
سل َ
طا ُن
أ َ َح ٌد منَ ال ُمسلمينَ  ،قَالَ :فَاستَعن َ
طان ،قَالَ :فَإن نَأَى ال ُّ
علَيه بال ُّ
عَني ،قَالَ :قَاتل دُونَ َمالكَ حَتى تَكُونَ من شُ َهدَاء اآلخ َرة أَو تَمنَ َع َمالَكَ [
قال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء َر ُج ٌل إلَى َرسُول هللا
سل َم ،فَقَالَ :يَا َرسُو َل هللا ،أ َ َرأَيتَ إن جَا َء َر ُج ٌل يُري ُد أَخذَ
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َمالي ،قَالَ :فال ت ُعطه َمالَكَ قَالَ :أ َرأيتَ إن قَاتَلَني ،قَالَ :قَاتلهُ قَالَ :أ َرأيتَ إن
قَتَلَني ،قَالَ :فَأَنتَ شَهي ٌد  ،قَالَ :أ َ َرأَيتَ إن قَتَلتُهُ ،قَالَ :ه َُو في النار
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
سهُ فَ ُه َو في نَار َجهَن َم
صلى هللا عليه وسلمَ :من ت َ َردى من َج َب ٍل فَقَت َ َل نَف َ
سهُ ،فَسُ ُّمهُ في
يَت َ َردى فيها َخالدًا ُم َخلدًا فيهَا أَبَدًا َو َمن تَحَسى سُ ًّما ،فَقَت َ َل نَف َ
سهُ بحَدي َد ٍة
يَده يَتَحَساهُ في نَار َجهَن َم َخالدًا ُم َخلدًا فيهَا أَبَدًاَ ،و َمن قَت َ َل نَف َ
فَحَدي َدتُهُ في يَده يَتو َجأ ُ بهَا في بَطنه في نَار َجهَن َم َخالدًا ُم َخلدًا فيهَا أَبَدًا
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
سهُ َيخنُقُهَا في النارَ ،والذي َيطعن نفسه َيط ُعنُهَا
عليه وسلم :الذي َيخنُ ُ
ق نَف َ
في النار
أخرج البخاري ومسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول
سهُ ،فَقَا َل هللا تعالى:
هللا صلى هللا عليه وسلم :كَانَ ب َر ُج ٍل ج َرا ٌ
ح فَقَت َ َل نَف َ
علَيه الجَنةَ
بَد ََرني عَبدي بنَفسه فحَرمتُ َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :إن َر ُجالً ممن كَانَ قَبلَكُم َخ َرجَت به قُرحَةٌ،
سه ًما من كنَانَته فَنَ َكأ َ َها ،فَلَم يَرقَأ الد ُم حَتى َماتَ  ،قَا َل َربُّكُم
فَلَما آذَتهُ انت َ َز َ
ع َ
علَيه الجَنةَ
حَرمتُ َ
َ
سع ٍد رضي هللا عنه :أن النبي صلى
سهل بن َ
أخرج البخاري ومسلم عن َ
هللا عليه وسلم التَقَى ه َُو َوال ُمشركُونَ فَلَما َما َل إلَى عَسكَره َو َما َل اآل َخ ُرونَ
ع لَ ُهم شَاذةً َوال فَاذةً إال ات َب َعهَا
إلَى عَسكَرهمَ ،وفي أَصحَابه َر ُج ٌل ال َي َد ُ
سيفه ،فَقَالَواَ :ما أَج َزأ َ منا اليَو َم أ َ َح ٌد َك َما أَج َزأ َ فُال ٌن فَقَا َل صلى
يَضربُهَا ب َ
هللا عليه وسلم  :أ َ َما إنهُ من أَهل النار
وفي رواية للبخاري ومسلم قالوا :أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل
ف
ف وقَ َ
النار فقال رجل من القوم :أنا صاحبه أبدًا ،فخرج معه كلما وقَ َ
معه ،وإذا أسرع أَسرع معه ،قال فجرح الرجل جر ًحا شديد ،فاستعجل
الموت ،ف وضع سيفه باألرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل
نفسه ،فخرج الرجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :أشهد أنك رسول
هللا فقال :وما ذاك قال :الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار فأعظم
الناس ذلك ،فقلت أنا لكم به ،فخرجت في طلبه حتى جرح جر ًحا شديدًا
فا ستعجل الموت فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل
عليه فقتل نفسه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم عند ذلك :إن الرجل ليعمل
عمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار
وفي رواية للبخاري َ :وإن َما األَع َما ُل بال َخ َواتيم أو بخواتيمها
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه :أَن ال ُّ
طفَي َل بنَ عَم ٍرو الدوسي ٍ أَتَى
ين
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالََ :يا َر ُ
سو َل هللا َهل لَكَ في حص ٍن حَص ٍ
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ي صلى هللا عليه
َو َمنعَةٍ ،قَالَ :حص ٌن كَانَ لدَو ٍس في الجَاهلية فَأَبَى ذَلكَ النب ُّ
ي صلى هللا عليه وسلم
وسلم للذي ذَ َخ َر هللا تعالى لألَنصَار فَلَما َهاج ََر النب ُّ
طفَي ُل َو َهاج ََر َمعَهُ َر ُج ٌل من قَومه ،فَاجت َ َو ُوا ال َمدينَةَ
إلَى ال َمدينَة َهاج ََر إلَيه ال ُّ
ع جذعًا شديدًا ،فَأ َ َخذَ َمشَاقصَ  ،فَقَ َ
ش َخبَت
ط َع بهَا بَ َراج َمهُ ،فَ َ
فَ َمرضَ فَجَز َ
يَدَا ُه حَتى َماتَ فرآه ال ُّ
سنَةٍَ ،و َرآ ُه
طفَي ُل ب ُن عَم ٍرو في َمنَامه ،فَ َرآ ُه في َ َهيئ َة َح َ
صنَ َع بكَ َربُّكَ  ،فَقَالََ :
غفَ َر لي لهج َرتي إلَى نَبيه ،فَقَالَ:
ُمغَطيًا يَدَيه ،فَقَالََ :ما َ
سدتَ  ،فَقَصهَا
َما لي أ َ َراكَ ُمغَط ًيا َيدَيكَ  ،قَالَ :قي َل لي لَن نُصل َح منكَ َما أَف َ
ال ُّ
علَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :اللهم
طفَي ُل َ
َوليَدَيه فَاغفر
اس رضي هللا عنهما قَالَ :كَانَ في بَني إس َرائي َل
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
علَيكُ ُم
ب َ
قصَاصٌ َولَم تَكُن فيه ُم الديَةُ فقال :هللا تعالى لهذه األمة{ :كُت َ
وف َيتب ُع
َاص في القَتلَى} وال َعف ُو أَن َيق َب َل الد َيةَ في ال َعمد َوات َباعٌ بال َمع ُر ٍ
القص ُ
يف من َربكُم
ان يُؤَدي َهذَا بإح َ
َهذَا بال َمع ُروف َوأَدَا ٌء إلَيه بإح َ
ان ذَلكَ تَخف ٌ
س ٍ
س ٍ
س الديَةَ
ب َ
علَى َمن كَانَ قَبلَكُم إن َما ه َُو القص ُ
َو َرح َمةٌ مما كُت َ
َاص ولَي َ
أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول
َار ٍة
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من قُت َل في عمياء في َرمي ٍ يَكُو ُن بَينَ ُهم بحج َ
طأ ٌ َوعَقلُهُ عَق ُل ال َخ َ
صا فَ ُه َو َخ َ
عمدًا
طإ َو َمن قُت َل َ
ب ب َع ً
أَو قال بالس َياط أَو ضَر ٍ
فَ ُه َو قَ َو ٌد َو َمن حَا َل دُونَهُ فَعَلَيه لَعنَةُ هللا َو َ
غ َ
ف َوال
ضبُهُ ال يُقبَ ُل منهُ صَر ٌ
عَد ٌل [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا
علَى عَهد النبي صلى هللا عليه وسلم فَ ُرف َع إليه فَ َدفَعَهُ
عنه قال :قُت َل َر ُج ٌل َ
سو َل هللا َما أ َ َردتُ قَتلَهُ فَقَا َل صلى هللا
إلَى َولي ال َمقت ُول فَقَالَ :القَات ُل َيا َر ُ
سبيلَهُ َو َكانَ
ار فَ َخلى َ
عليه وسلم  :أ َ َما إنهُ إن كَانَ صَادقا ً ثُم قَتَلته َد َخلتَ الن َ
ي ذي النسعَة [ قال الترمذي :حسن
َمكت ُوفًا بنسعَ ٍة فَ َخ َر َج يَ ُج ُّر نسعَتَهُ فَسُم َ
صحيح ]
ير ال ُمؤمنينَ َهل عن َدكُم
أخرج البخاري عن أبي ُجحَيفَةَ :قُلتُ  :لعَلي ٍ يَا أَم َ
س َمةَ
س في كتَاب هللا قَالَ :ال َوالذي فَلَ َ
ق الحَبةَ َو َب َرأ َ الن َ
َ
سوداء في َبيضَا َء لَي َ
َ
ُ
َما عَلمتُهُ إال فهما ً يُعطيه هللا َر ُجالً في القُرآن َو َما في هذه الصحيفَة قلتُ
َو َما في هذه الصحيفَة ،قَالَ :فيها العَق ُل َوفكَاكُ األَسير َوأَن ال يُقت َ َل ُمؤم ٌن
بكَاف ٍر
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن قَيس بن عبا ٍد رضي هللا
عنه قال :ان َ
ي صلى هللا
طلَقتُ أَنَا َواألَشت َ ُر إلَى عَلي ٍ فَقُلنَا َهل عَه َد إلَيكَ النب ُّ
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عليه وسلم شَيئ ًا لَم يَعهَدهُ إلَى الناس ،عَامةً قَالَ :ال  ،إال َما في َهذَا فَأَخ َر َج
علَى َمن
سيفه فَإذَا فيه :ال ُمؤمنُونَ تتَكَافَأ ُ د َما ُؤهُم َوهُم َي ٌد َ
كتَا ًبا من ق َراب َ
س َواهُم َويَسعَى بذمتهم أَدنَاهُم أَال ال يُقت َ ُل ُمؤم ٌن بكَاف ٍر َوال ذُو عَه ٍد في عَهده
َمن أَحد َ
آوى ُمحدثًا فَعَلَيه لَعنَةُ هللا
َث َح َدثًا فَعَلَى نَفسه ومن أحدث حدثا أَو َ
َوال َمالئكَة َوالناس أَج َمعينَ [ صححه الحاكم ،وصححه األلباني في صحيح
أبي داود ]
الر َبي َع عَمتَهُ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس بن مالك رضي هللا عنه :أَن ُّ
س َرت ثَنيةَ جَاريَةٍ ،فَ َ
ش ،فَأَبَوا فَأَتَوا
َك َ
طلَبُوا إلَيهَا العَف َو فَأَبَوا ،فَعَ َرضُوا األَر َ
صلى هللا عليه وسلم  ،فَأَبَوا إال القصَاصَ فَأ َ َم َر صلى هللا عليه وسلم
الربَيع ،ال
سو َل هللا ،أَت ُك َ
س ب ُن النضر :يَا َر ُ
س ُر ثَنيةُ ُّ
بالقصَاص ،فَقَا َل أَنَ ُ
س ُر ثَنيتُهَا ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم :
َوالذي بَعَثَكَ بالحَق ال ت ُك َ
ي القَو ُم فَ َعفَوا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم
اب هللا القص ُ
س ،كت َ ُ
َيا أَنَ ُ
َاص فَ َرض َ
س َم َ
علَى هللا ألَبَرهُ
 :إن من عبَاد هللا َمن لَو أَق َ
ص ُموا إلَى
سانًا ،فَاخت َ َ
الربَيع أُم حَارثَةَ ج ََرحَت إن َ
وفي رواية لمسلم :أَن أُختَ ُّ
النبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ :القصَاصَ  ،القصَاصَ  ،فَقَالَت أ ُ ُّم الربيع:
يَا َرسُو َل هللا ،أَيُقتَصُّ من فُالنَةََ ،وهللا ال يُقتَصُّ منهَا أَبَدًا فَ َما َزالَت حَتى
علَى هللا
س َم َ
قَبلُوا فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :إن من ع َباد هللا َمن لَو أَق َ
ألَبَرهُ
أخرج أبو داود والنسائي عن أَنَس رضي هللا عنه قالَ :ما َرأَيتُ النبي صلى
َاص إال أ َ َم َر فيه بالعَفو [صححه
هللا عليه وسلم ُرف َع إلَيه شَي ٌء في قص ٍ
األلباني في صحيح أبي داود ]
سا َمةَ كَانَت في
أخرج مسلم عن أُنَاس من الصحابة رضي هللا عنهم :أَن القَ َ
علَيه في الجَاهلية،
علَى َما كَانَت َ
الجَاهلية فَأَقَر َها النبي صلى هللا عليه وسلم َ
علَى يَ ُهود َخيبَ َر
اس منَ األَنصَار في قَتي ٍل ادعَوهُ َ
َوقَضَى بهَا بَينَ نَ ٍ
ي ب َزنَادقَ ٍة فَأَح َرقَ ُهم،
ي عَل ٌّ
أخرج البخاري عن عكر َمةَ رضي هللا عنه قال :أُت َ
اس ،فَقَالَ :لَو كُنتُ أَنَا لَم أُحرق ُهم لنهي النبي صلى هللا
فَبَلَ َغ ذَلكَ ابنَ عَب ٍ
عليه وسلم قال :ال ت ُ َعذ ُبوا ب َعذَاب هللا َولَقَتَلت ُ ُهم؛ لقَولهَ :من َبد َل دينَهُ فَاقتُلُو ُه
وفي رواية للترمذي :فبلغ ذلك عليا ،فقال :صدق ابن عباس
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها  :أَن قُ َريشًا أ َ َهم ُهم شَأ ُن
س َرقَت ،فَقَالُواَ َ :من يُكَل ُم فيهَا َرسُو َل هللا صلى هللا
ال َمرأَة ال َمخ ُزومية التي َ
سا َمةُ حبُّه صلى هللا عليه وسلم
ئ َ
علَيه إال أ ُ َ
عليه وسلم  ،فَقَالُوا :و َمن يَجتَر ُ
سا َمةُ ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم  :أَتَشفَ ُع في ح ٍَد من ُحدُود هللا ثُم
فَكَل َمهُ أ ُ َ
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قَا َم فَاخت َ َ
يف
س َر َ
ب فقَالَ :إن َما أَهلَكَ الذينَ قَبلَكُم أَن ُهم كَانُوا إذَا َ
ق فيه ُم الشر ُ
ط َ
علَيه الحَدَ ،واي ُم هللا لَو أَن فَاط َمةَ
يف أَقَا ُموا َ
س َر َ
ت َ َركُو ُه َوإذَا َ
ق فيه ُم الضع ُ
س َرقَت لَقَ َ
طعتُ يَ َد َها
بنتَ ُمحَم ٍد َ
س َرقَت في َ
غز َوة
وفي رواية لمسلم :أَن قُ َريشًا أ َ َهم ُهم شَأن ال َمرأ َة التي َ
الفَتح
سا َمةَ كَل َمه فتَلَونَ َوج ُهه صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ:
وفي رواية لمسلم :أن أ ُ َ
سو َل هللا  ،وفيه:
سا َمةُ :استَغفر لي َيا َر ُ
أَت ُشفع في ح ٍَد من ُحدُود هللا ،قَا َل أ ُ َ
ثُم أ َ َم َر بتلكَ ال َمرأ َة فَقُطعَت يَ ُد َها قَالَت عَائشَةُ :فَ َحسُنَت تَوبَتُهَا بَعد َوت َ َزوجَت،
فَكَانَت تَأتي بَع َد ذَلكَ  ،فَأَرفَ ُع حَا َجتَهَا إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم
أخرج أبو داود والنسائي عن عَباد بن ش َُرحبي َل رضي هللا عنه قال:
طا من حي َ
سنَةٌ فَ َد َخلتُ حَائ ً
طان ال َمدينَة ،فَفَ َركتُ سُنبُالً فَأَكَلتُ
أَصَابَتني َ
َو َح َملتُ في ثَوبي ،فَجَا َء صَاح ُبهُ فَض ََر َبني َوأ َ َخذَ ثَوبي ،فأتى بي النبي صلى
علمتَ إذ كَانَ جَاهالًَ ،وال أ َطعَمتَ
هللا عليه وسلم فذكر ذلك له ،فقَا َل لَهَُ :ما َ
علَي ثَوبي َوأَع َ
ف
ساغبًا فَأ َ َم َرهُ فَ َرد َ
إذ كَانَ جَائعًا أَو َ
طاني َوسقًا أَو نص َ
ق من َ
طعَ ٍام [ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
َوس ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ب أ َ َح ُدكُم
صلى هللا عليه وسلم :ال َيحلُ َبن أَحَدكم َماش َيةَ أح ٍد إال بإذنه ،أ َ ُيح ُّ
س َر خ َزانَتُهُ فينتثل َ
طعَا ُمهُ ،إن َما تَخزن لَ ُهم ُ
ض ُروعُ
أَن ت ُؤتَى َمش ُربَتُهُ فَت ُك َ
َم َواشيهم أَطع َمتهم فَال يَحلبَن أ َ َح ٌد َماشيَةَ أ َ َح ٍد إال بإذنه
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من َد َخ َل حَائ ً
طا فَليَأكُلَ ،وال يَتخذ ُخبنَةً [صححه
األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج البخاري عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه :أَن النبي صلى هللا عليه
ب،
ب بيَده َوالضار ُ
ب فَقَالَ :اضربُوهُ فَمنا الضار ُ
ي ب َر ُج ٍل قَد شَر َ
وسلم أُت َ
ب بثَوبه ،ثُم قَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ألَصحَابه:
بنَعلهَ ،والضار ُ
علَيه نقُول أ َما اتقَيتَ هللا ،أ َما َخشيتَ هللا أ َما استَحيَيتَ من
بَكت ُوهُ فَأَقبَلنا َ
ض القَوم :أَخ َزاكَ
ف قَا َل له َبع ُ
َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فَلَما انص ََر َ
علَيه
هللا ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تَقُولُوا َه َكذَا ،ال ت ُعينُوا َ
الشي َ
طانَ َولَكن قُولُوا اللهم ارحَمهُ ،اللهم تب عليه
سا َم ٍة كَانَت في
اس رضي هللا عنه قال :إن أَو َل قَ َ
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
الجَاهلية لَفينَا بَني َهاش ٍم ،كَانَ َر ُج ٌل من بَني َهاش ٍم استَأج ََرهُ َر ُج ٌل من قُ َري ٍش
ق َم َعهُ في إبله فَ َمر به َر ُج ٌل من َبني َهاش ٍم ،قَد انقَ َ
من فَخ ٍذ أُخ َرى فَان َ
ط َعت
طلَ َ
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عُر َوةُ ُج َوالقه ،فَقَالَ :أَغثني بعقَا ٍل أَشُ ُّد به عُر َوةَ ُج َوالقي ال تَنف ُر اإلبلُ،
فَأَع َ
يرا َواحدًا،
طا ُه عقَاالً فَشَد به عُر َوةَ ُج َوالقهن فَلَما نَ َزلُوا عُقلَت اإلب ُل إال َبع ً
س لَهُ
فَقَا َل الذي استَأج ََرهَُ :ما بال َهذَا البَعير لَم يُعقَل من بَين اإلبل ،قَالَ :لَي َ
صا كَانَ فيهَا أ َ َجلُهُ ،فَ َمر به َر ُج ٌل من أَهل
عقَالٌ ،قَالَ :فَأَينَ عقَالُهُ فَ َحذَفَهُ بعَ ً
اليَ َمن ،فَقَالَ :أَتَش َه ُد ال َموس َم ،قَالََ :ما أَش َه ُد َو ُرب َما شَهدتُهُ قَالََ :هل أَنتَ
سالَةً َمرةً منَ الدهر ،قَالَ :نَعَم قَالَ :فإذَا شَهدتَ ال َموس َم ،نَاد يَا
ُمبل ٌغ عَني ر َ
سل عَن أَبي َ
ب،
آ َل قُ َري ٍش ،فَإذَا أَجَا ُبوكَ فَنَاد َيا آ َل َهاش ٍم ،فَإن أَجَا ُبوكَ فَ َ
طال ٍ
فَأَخبرهُ أَن فُالنًا قَتَلَني في عقَا ٍلَ ،و َماتَ ال ُمستَأ َج ُر ،فَلَما قَد َم الذي استَأج ََرهُ
أَتَاهُ أَبُو َ
علَيه فَ َوليتُ
سنتُ القيَا َم َ
ب فَقَالََ :ما فَعَ َل صَاحبُنَا قَالََ :مرضَ فَأَح َ
طال ٍ
دَفنَهُ ،قَالَ :وقَد كَانَ أ َه َل ذَاكَ منكَ فَ َمك َ
َث حينًا ،ثُم إن الر ُج َل الذي أَوصَى
ش ،قَا َل يَا
إلَيه أَن يُبل َغ عَنهُ َوافى ال َموس َم فَقَالَ :يَا لقُ َري ٍش ،قَالُواَ :هذه قُ َري ٌ
آ َل بني َهاش ٍم قَالُواَ :هذه َبنُو َهاش ٍم قَالَ :أَينَ أ َ ُبو َ
ب ،قَالُواَ :هذَا أ َ ُبو
طال ٍ
َ
سالَةً :أَن فُالنًا قَتَلَهُ في عقَا ٍل ،فَأَتَاهُ أَبُو
ب ،قَالَ :أ َ َم َرني فُال ٌن أَن أُبلغَكَ ر َ
طال ٍ
َ
ي مائ َةً منَ اإلبل ،فَإنكَ
طال ٍ
ب فَقَالَ :اختَر منا إحدَى ثَالثٍ ،إن شئتَ أَن تُؤَد َ
ف َخمسُونَ من قَومكَ إنكَ لَم تَقت ُلهُ ،فَإن أَبَيتَه
قَتَلتَ صَاحبَنَاَ ،وإن شئتَ َحلَ َ
ف فَأَتَتهُ ام َرأَةٌ من بَني َهاش ٍم
قَتَلنَاكَ به فَأَتَى قَو َمهُ فأخبرهم فَقَالُوا :نَحل ُ
كَانَت تَحتَ َر ُج ٍل من ُهم قَد َولَدَت منهُ ،فَقَالَتَ :يا أ َ َبا َ
ب أَن ت ُج َ
يز ابني
ب أُح ُّ
طال ٍ
َهذَا ب َر ُج ٍل منَ ال َخمسينَ َ ،وال ت ُصبر يَمينَهُ حَتى ت ُصبَ ُر األَي َما ُن فَفَعَلَ ،فَأَتَاهُ
َر ُج ٌل من ُهم فَقَالَ :يَا أَبَا َ
ب أ َ َردتَ َخمسينَ َر ُجالً أَن يَحلفُوا َمكَانَ مائ َ ٍة منَ
طال ٍ
يران فَاقبَل ُه َما مني َوال ت ُصبر
اإلبل ،يُص ُ
يران َهذَان بَع َ
يب كُل َر ُج ٍل منهم بَع َ
يَميني حَي ُ
ث تصبر األَي َما ُن فَقَبلَ ُه َماَ ،وجَا َء ث َ َمانيَةٌ َوأَربَعُونَ فَ َحلَفُوا ،قَا َل اب ُن
اس :فَ َوالذي نَفسي ب َيده َما حَا َل الحَولَُ ،ومنَ الث َمان َية َوأَر َبعينَ عَي ٌن
عَب ٍ
ف
تَطر ُ
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كتاب الوالية و القضاء
باب :الوالية
أخرج الطبراني في األوسط والصغير عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم من ولي من أَمر ال ُمسلمين شَيئا فغشهم
قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
فَ ُه َو في النار [ صححه األلباني في الترغيب ]
أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال
ير
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذَا أ َ َرا َد هللا باألَمير َخي ًرا َجعَ َل لَهُ َوز َ
ي ذَك َرهَُ ،وإن ذَك ََر أَعَانَهَُ ،وإذَا أ َ َرا َد هللا به َ
غي َر ذَلكَ َجعَ َل لَهُ
ق إن نَس َ
صد ٍ
ي لَم يُذَكرهَُ ،وإن ذَك ََر لَم يُعنهُ [ صححه األلباني في
َوز َ
ير سُوءٍ  ،إن نَس َ
صحيح أبي داود وفي الترغيب ]
أخرج النسائي والترمذي عن كَعب ب ُن عُج َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول
سيَكُو ُن بَعدي أ ُ َم َرا ُء ،فَ َمن َد َخ َل
هللا صلى هللا عليه وسلم  :اس َمعُوا ،إنهُ َ
س
علَيهم فَصَدقَ ُهم بكَذبهم َوأَعَانَ ُهم َ
َ
س منيَ ،ولَستُ منهَُ ،ولَي َ
علَى ظُلمهم فَلَي َ
علَى ظُلمهم َولَم يُصَدق ُهم
علَيهم َولَم يُعن ُهم َ
علَي الحَوضَ َ ،و َمن دخل َ
ب َوار ٍد َ
علَي الحَوضَ [ قال الترمذي :صحيح
بكَذبهم فَ ُه َو منيَ ،وأَنَا منهَُ ،وه َُو َوار ٌد َ
غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ]
أخرج الطبراني في الكبير عن معاوية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
تقدس أمةٌ ال يقضى فيها بالحق ويأخذُ
الضعيف
صلى هللا عليه وسلم :ال
ُ
ُ
حقه من القوي غير متعتع [ قال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب :
صحيح لغيره ]
علَيه َوسلم
أخرج أحمد عَن أبي أ ُ َما َمة َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
عشرة فَ َما فَوق ذَلك إال أَتَى هللا مغلوال َيوم
أَنه قَا َل َما من رجل َيلي أ َمر
َ
القيَا َمة يَده إلَى عُنُقه فكه بره أَو أوثقه إثمه  ،أَولهَا مالمة وأوسطها ندامة
َوآخر َها خزي يَوم القيَا َمة [ قال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
سول هللا صلى
أخرج ابن حبان والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ أَن َر ُ
علَيه َوسلم قَا َل ويل لأل ُ َم َراء ويل للعرفاء ويل لألمناء  ،ليتمنين أَقوام
هللا َ
َيوم الق َيا َمة أَن ذوائبهم معلقَة بالث ُّ َريا ُي َدلون َبين الس َماء َواألَرض َوأن ُهم لم
يلوا عمال [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في الترغيب :صحيح لغيره ]
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علَى ُمعَاويَةَ
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي َمريَ َم األ َزدي قالَ :د َخلتُ َ
ب فَقُلتُ  :حَد ٌ
سمعتُهُ
يث َ
ي كَل َمةٌ تَقُولُهَا ال َع َر ُ
فَقَا َلَ :ما أَن َع َمنَا بكَ أ َ َبا فُ ٍ
الن َ ،وه َ
سمعتُ النبي صلى هللا عليه وسلم يَقُولَُ :من َوالهُ هللا شَيئ ًا من
أُخب ُركَ بهَ ،
َب هللا دُونَ
َب دُونَ حَاجَتهم وخلتهم َوفَقره ُم احتَج َ
أمور ال ُمسلمينَ فَاحتَج َ
علَى ح ََوائج الناس
حَاجَته َو َخلته َوفَقره يوم القيامة قَالَ :فَ َج َع َل معاوية َر ُجالً َ
[ صححه األلباني في صحيح أبي داود ]
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
ور
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن ال ُمقسطينَ عن َد هللا َ
علَى َمنَاب َر من نُ ٍ
عَن يَمين الرح َمن َوكلتَا يَدَيه يَمينٌ ،الذينَ يَعدلُونَ في ُحكمهم َوأَهليهم َو َما
َولُوا
سار رضي هللا عنه قال :قال رسول
أخرج البخاري ومسلم عن َمعقل بن يَ َ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ما من عَب ٍد َيستَرعيه هللا َرعيته َي ُموتُ َيو َم َي ُموتُ
َوه َُو َ
علَيه الجَنةَ ،وفي رواية للبخاري ومسلم :
اش ل َرعيته إال حَر َم هللا َ
غ ٌّ
فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة ،و في رواية لمسلم  :ما من أمير
يلي أمور المسلمين  ،ثم ال يجهد لهم وينصح لهم  ،إال لم يدخل معهم الجنة
أخرج مسلم عن أبي ذَر رضي هللا عنه قال :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا أَال تَستَعملُني
يف َوإنهَا أ َ َمانَةُ َوإنهَا
ب ب َيده َ
علَى منكبي ،ثُم قَالََ :يا أ َ َبا ذَ ٍر ،إنكَ ضَع ٌ
فَض ََر َ
علَيه فيهَا
ي َونَدَا َمةٌ إال َمن أ َ َخذَ َها بحَقهَا َوأَدى الذي َ
يَو َم القيَا َمة خز ٌ
علَى
سى رضي هللا عنه قال َ :د َخلتُ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
َ
النبي صلى هللا عليه وسلم أَنَا َو َر ُجالن من بَني عَمي فقَا َل أحدهما :يَا
علَى بَعض َما َوالكَ هللاَ ،وقَا َل اآل َخ ُر مث َل ذَلكَ فَقَالَ :إنا
َرسُو َل هللا أَمرنَا َ
علَيه
سأَلَهُ ،أو أ َ َحدًا ح ََرصَ َ
َوهللا ال نُ َولي َهذَا ال َع َمل أ َ َحدًا َ
أخرج البزار والطبراني في األوسط عن أبي هريرةَ رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من أمير عشر ٍة إال يؤتى به يو َم
القيامة مغلوال حتى يفكهُ العدل أو يوبقه الجو ُر [ صححه األلباني في صحيح
الجامع ]
أخرج الطبراني في الكبير واألوسط عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
ولى عشرةً إال أتى يو َم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من رج ٍل
َ
القيامة مغلولةً ي ُدهُ إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم [ قال األلباني في
صحيح الترغيب والترهيب :حسن صحيح ]
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باب :القضاء
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا
علَيه َوسلم من ولي القَضَاء أَو جعل قَاضيا
عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا صلى هللا َ
َبين الناس فقد ذبح بغَير سكين [ صححه الحاكم  ،وقال األلباني في
الترغيب :حسن صحيح ]
علَيه
أخرج أبو داود والترمذي عَن أنس َرضي هللا عَنهُ عَن النبي صلى هللا َ
سأ َ َل فيه شُفَ َعاء وكل إلَى نَفسه َومن أكره
َوسلم قَا َل من ابتغى القَضَاء َو َ
علَيه ملكا يسدده [ قال الترمذي :حديث حسن غريب ،وضعفه
علَيه أنزل هللا َ
َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ب
ب فَذَ َه َ
صلى هللا عليه وسلم  :كَانَت ام َرأَتَان َمعَ ُه َما ابنَاهُ َما ،فجَا َء الذئ ُ
ب
ب بابنكَ ،وقَالَت األُخ َرى :إن َما ذَ َه َ
بابن إحدَاهُ َما ،فَقَالَت صَاحبَتُهَا :إن َما ذَ َه َ
َاو َد
َاودَ ،فَقَضَى به للكُب َرى ،فَ َخ َر َجتَا َ
علَى سُلَي َمانَ بن د ُ
بابنك ،فَتَحَا َك َمتَا إلَى د ُ
فَأَخ َب َرتَا ُه ،فَقَالَ :ائت ُوني بالسكين أَشُقُّهُ َبينَ ُه َما ،فَقَالَت الصُّغ َرى :الَ تَف َعل
َّللا ،ه َُو ابنُهَا ،فَقَضَى به للصُّغ َرى
يَر َح ُمكَ ُ
أخرج أبو داود عن بُ َريدَة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :القُضَاةُ ثَالثَةٌَ :واح ٌد في الجَنة َواثنَان في النار ،فَأَما الذي في الجَنة
َار في ال ُحكم فَ ُه َو في
ف الحَق وقضى به َ ،و َر ُج ٌل ع ََر َ
فَ َر ُج ٌل ع ََر َ
ف الحَق فَج َ
علَى جَه ٍل فَ ُه َو في النار [ صححه األلباني في
النار َ ،و َر ُج ٌل قَضَى للناس َ
اإلرواء ]
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن أَبي أَوفَى رضي هللا عنه قال :قال رسول
َار ت َ َخلى عَنهُ
هللا َم َع القَاضي َما لَم يَ ُجر فَإذَا ج َ
هللا صلى هللا عليه وسلمُ :
وألزمه الشي َ
طا ُن [ قال الترمذي :حسن غريب  ،وحسنه األلباني في صحيح
الترمذي ]
أخرج البخاري ومسلم عن عَمرو بن العَاص رضي هللا عنه قال :قال رسول
َاب ,فَلَهُ أَج َران َوإذَا
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذَا َح َك َم الحَاك ُم ,فَاجت َ َه َد ,فأَص َ
َح َك َم فَاجت َ َه َد وأَخ َ
طأ َ فَلَهُ أَج ٌر
أخرج الترمذي عن أبي ه َُري َرةَ وابن عمر رضي هللا عنهما  :أن النبي صلى
ي في ال ُحكم وفي رواية ألبي داود
ي َوال ُمرتَش َ
هللا عليه وسلم لَ َعنَ الراش َ
عن ابن عمر وحده  ،دون قوله :في الحكم [ قال الترمذي :حسن صحيح
،وصححه األلباني ]
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أخرج أبو داود والترمذي عن عَلي رضي هللا عنه قال :بَعَثَني َرسُو ُل هللا
سو َل هللا ت ُرسلُني َوأَنَا
صلى هللا عليه وسلم إلَى ال َي َمن قَاض ًيا ،فَقُلتُ َ :يا َر ُ
حَد ُ
سانَكَ
سيَهدي قَلبَكَ َويُثَبتُ ل َ
هللا َ
يث السنَ ،وال عل َم لي بالقَضَاء قَالَ :إن َ
سمعتَ
س بَينَ يَدَيكَ ال َخص َمان فَال تَقضيَن حَتى تَس َم َع منَ اآل َخر َك َما َ
فَإذَا َجلَ َ
شكَكتُ في
منَ األَول فَإنهُ أَح َرى أَن يَتَبَينَ لَكَ القَضَا ُء فَ َما زلتُ قَاض ًيا أَو َما َ
قَ َ
ضاءٍ بَع ُد [ قال الترمذي :حديث حسن وحسنه األلباني في صحيح أبي
داود ]
سلَ َمةَ رضي هللا عنه  :أَن َرسُو َل هللا صلى
أخرج البخاري ومسلم عن أُم َ
ش ٌر
سم َع َجلَبَةً ببَاب ُحج َرته ,فَ َخ َر َج إلَيهم ،فَقَالَ :إن َما أَنَا بَ َ
هللا عليه وسلم َ
ق فَأَقضي
ب أَنهُ صَاد ٌ
َوإنهُ يَأتيني ال َخص ُم فَلَ َعل بعضَكم أَبلَ َغ من بَع ٍ
ض فَأَحس ُ
ي قطعَةٌ منَ النار فَليَحملهَا أَو ليَذَر َها
لَهُ ,فَ َمن قَضَيتُ لَهُ بحَق ُمسل ٍم ،فَإن َما ه َ
َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عَب ٍ
اس َرض َ
َّللا عَن ُه َما عَن النبي صَلى ُ
ي ُ
سل َم قَالَ :لَو يُع َ
اس د َما َء رجَا ٍل َوأَم َوالَ ُهم
َ
علَيه َو َ
اس بدَع َواهُم الدعَى نَ ٌ
طى الن ُ
علَيه  ،وفي رواية للبَيهَقي :لَكن البَينَةَ على
علَى ال ُمدعَى َ
َولَكن اليَمينَ َ
المدعي واليمينَ على َمن أنكر [قال النووي في شرح مسلم  :بإسناد حسن
أو صحيح  ،وصححه األلباني في اإلرواء ]
أخرج الترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال
علَى ال ُمدعَى
علَى ال ُمدعيَ ،واليَمي ُن َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :البَينَةُ َ
علَيه [ قال الترمذي :في إسناده مقال ،وصححه األلباني في صحيح
َ
الترمذي ]
سمعتُ عُ َم َر يَقُولُ:
أخرج البخاري عن عَب ُد هللا ب ُن عُتبَةَ بن مسعود قالَ :
ي
إن نَا ً
سا كَانُوا يأ َخذونَ بال َوحي في عَهد صلى هللا عليه وسلم َ ،وإن ال َوح َ
قَد انقَ َ
يرته شَي ٌء
س لنا من َ
سر َ
ط َع ،فَ َمن أَظه ََر لَنَا َخي ًرا أ َ َمناهُ َوقَربنَاهَُ ،ولَي َ
سنَةٌ
يرتَهُ َح َ
َو َمن أَظه ََر لَنَا سُو ًءا لَم نَأ َمنهُ َولَم نُصَدقهَُ ،وإن قَالَ :إن َ
سر َ
أخرج مسلم عن َزيد بن َخال ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
شهَادَته قَب َل أَن يُسأَلَهَا
ش َهدَاء الذي يَأتي ب َ
عليه وسلم :أَال أُخب ُركُم ب َخير ال ُّ
أخرج أبو داود والنسائي عن ُخ َزي َمة بن ثابت رضي هللا عنه :أَن النبي
سا من أَع َرابي ٍ فَاستَتبَعَهُ إلى منزله؛ ليقبضه
صلى هللا عليه وسلم ابتَا َ
ع فَ َر ً
ي َوأَب َ
ي
ث َ َمنَ فَ َرسه ،فَأَس َر َ
طأ َ األَع َراب ُّ
ع النبي صلى هللا عليه وسلم ال َمش َ
بالفرس ,فَ َ
ساو ُمونَهُ بالفَ َرس ال يَشعُ ُرونَ
طف َ
ق رجَا ٌل يَعتَرضُونَ األَع َرابي يُ َ
ي النبي صلى هللا عليه وسلم
أنه صلى هللا عليه وسلم ابتَاعَه فَنَادَى األَع َراب ُّ
ي صلى هللا عليه
,فَقَالَ :إن كُنتَ ُمبتَاعًا َهذَا الفَ َرس َوإال بعتُهُ ،فَقَا َم النب ُّ
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س قَد ابتَعت ُ ُه منكَ  ،فَقَا َل
وسلم حينَ َ
سم َع ندَا َء األَع َرابي ،فَقَالَ :أَو لَي َ
ي :ال َوهللا َما بعت ُ َكهُ ،فَقَا َل صلى هللا عليه وسلم َ :بلَى قَد ابتَعتُهُ منكَ
األَع َراب ُّ
فَ َ
ي يَقُولَُ :هلُم شَهيدًا ،فَقَا َل ُخ َزي َمةُ :أَنَا أَش َه ُد أَنكَ قَد بَايَعتَهُ
طف َ
ق األَع َراب ُّ
علَى ُخ َزي َمةَ ،فَقَالَ :ب َم تَش َه ُد  ,فَقَالَ:
ي صلى هللا عليه وسلم َ
,فَأَقبَ َل النب ُّ
شهَادَة
شهَا َدةَ ُخ َزي َمةَ ب َ
سو َل هللا فَ َج َع َل صلى هللا عليه وسلم َ
بتَصديقكَ يَا َر ُ
َر ُجلَين [ صححه األلباني في صحيح أبي داود]

كتاب الفتن وأشراط الساعة
باب :الفتن
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن إهبان بن صيفي رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إنه ستكون فرقة واختالف فإذا كان
كذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى تأتيك يد
خاطئة أو منية قاضية [حسنه األلباني في صحيح الجامع ]
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال وال يعده
ي صَلى
أخرج البخاري عَن مرد ٍ
َاس األَسلَمي رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل النب ُّ
ٌ
ب الصال ُحونَ  ،األَو ُل فَاألَولَُ ،و َيبقَى ُحفَالَة َك ُحفَالَة
هللا َ
علَيه َو َ
سل َمَ :يذ َه ُ
ُ
َّللا بَالَةً
َ
الشعير ،أو التمر ،الَ يُبَاليه ُم ُ
أخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي اله عنها أن النبي صلى
هللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول  :ال إله إال هللا ويل للعرب من شر
قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه  ،وحلق بأصبعيه
اإلبهام والتي تليها فقلت  :يا رسول هللا أنهلك وفينا الصالحون  ،قال  :نعم
إذا كثر الخبث
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة ال ُخشني رضي هللا عنه أنهُ سأ َل
سكُم
النبي صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية {يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا َ
علَيكُم أَنفُ َ
الَ يَض ُُّركُم من ضَل إذَا اهتَدَيت ُم} فقال:ائتم ُروا بالمعروف ،وانت ُهوا عن
وهوى متب ًعا ودُنيا مؤثرةً
وإعجاب كل
المنكر ،حتى إذا رأيت ُم ش ًحا مطاعًا
َ
ً
ذي رأي برأيه ،فعليكَ بنفسك ودع عنك العوا َم ،فإن من ورائكُم أيا ًما الصب ُر
فيهن مثل القبض على الجمر ،للعامل فيهن مث ُل أجر خمسينَ رجالً يعملون
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مثل عملكم قيل :يا رسو َل هللا ،أج ُر خمسين منا أو منه ُم ،قال :بل أج ُر
خمسين منكُم [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ،وقال األلباني :ضعيف
]
ي
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :شبك النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم أصابعهُ وقال :كيف أنت يا عبد هللا بن عمر ٍو إذا بقيت
فكيف
في ُحثال ٍة قد مرجت عهودهُم وأمانات ُهم ،واختلفُوا فصا ُروا هكذا ،قال:
َ
ع ما تنك ُر ،وتقب ُل على خاصتك
يا رسو َل هللا  ،قال :تأخذُ ما
تعرف وتد ُ
ُ
وتدعُهم وعوا ُم ُهم
أخرج أبو داود والنسائي عَن عبد هللا بن عمرو بن العاص َرضي هللا عَن ُه َما
علَيه َوسلم إذ ذكر الفتنَة فَقَا َل إذا
سول هللا صلى هللا َ
قَا َل بَينَ َما نَحن حول َر ُ
َرأَيت ُم الناس قد مرجت عهودهم َوخفت أماناتهم َوكَانُوا َه َكذَا َوشَبك بَين
َيف أفعل عند ذَلك جعلني هللا ت َبارك َوت َ َعالَى
أَصَابعه قَا َل فَقُمت إلَيه فَقلت ك َ
سانك َوخذ َما تعرف
فدَاك قَا َل الزم بَيتك وابك على نَفسك واملك َ
علَيك ل َ
علَيك بأَمر َخاصة نَفسك ودع عَنك أَمر العَامة [ حسنه
ودع َما تنكر َو َ
المنذري  ،وقال األلباني في الترغيب :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم،
كافرا،
كافرا ،ويمسي مؤمنًا ويصب ُح
يصب ُح الرج ُل فيها مؤمنًا ويمسي
ً
ً
القاع ُد فيها خي ٌر من القائم ،والماشي فيها خير من الساعي ،فكسروا
قسيكم ،وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة ،فإن ُدخل على أح ٍد
منكم فليكن كخير ابني آد َم  ،وفي رواية ألبي داود  :قالوا :فما تأم ُرنا ،
أحالس بيوتكم [ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب صحيح
قال :كونوا
َ
 ،وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج البخاري ومسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
ستَكُو ُن فتَنٌ ،القَاع ُد فيهَا َخي ٌر منَ القَائمَ ،والقَائ ُم فيهَا
هللا َ
سل َمَ :
علَيه َو َ
صَلى ُ
ف لَهَا
َخي ٌر منَ ال َماشيَ ،وال َماشي فيهَا َخي ٌر منَ الساعيَ ،من تَشَر َ
تَستَشرفهُ ،فَ َمن َو َج َد منهَا َمل َجأً ،أَو َم َعاذًا ،فَل َي ُعذ به
أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يوشكُ أن يكون خير مال المسلم غن ٌم يتتب ُع بها شعف الجبال
يفر بدينه من الفتن
ومواق َع القطرُّ ،
ي
أخرج أحمد والترمذي عن أم مالك البهزية رضي هللا عنها قالت :ذكر النب ُّ
صلى هللا عليه وسلم فتنةً فقربها ،فقلتُ  :يا رسو َل هللا ،من خي ُر الناس
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فيها ،قالَ :رج ٌل في ماشي ٍة يؤدي حقها ويعب ُد ربه ،ورج ٌل آخذ برأس فرسه
يخيف العدو ويخوفونه [ قال الترمذي :حديث حسن غريب  ،وقال األلباني:
ُ
صحيح ]
أخرج أبو داود عن حذيفة رضي هللا عنه قال :ما أح ٌد من الناس تدركُه
الفتنةُ إال وأنا أخافُها عليه ،إال محم ُد ب ُن مسلمة فإني سمعتُ رسو َل هللا
تضرك الفتنةُ [ قال األلباني :صحيح ]
صلى هللا عليه وسلم يقولُ :ال
ُّ
أخرج مسلم عن معقل بن يسار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :العبادةُ في الهرج كهجر ٍة إلي
أخرج أبو داود عن المقداد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن السعي َد لمن ُجنب الفتنَ  ،إن السعي َد لمن ُجنب الفتن ،إن
السعيد لمن ُجنب الفتن ،ولمن ابت ُلي فصبر فواهًا [ قال األلباني :صحيح]
أخرج البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد :أنه لما قُتل عثما ُن خر َج
سلمةُ بن األكوع إلى الربذة وتزو َج هناك امرأةً وولدت له أوالدًا ،فلم يزل
بها حتى قبل أن يموتَ بليا ٍل ،فنز َل المدينة فماتَ بها
أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :وي ٌل للعرب من شر قد اقترب ،أفلح من كف يديه [ وقال
األلباني :صحيح ]
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ليأتين على الناس زما ٌن ال يدري القات ُل في أي شيءٍ قَت َل ،وال
وكيف  ،قال :الهرجُ ،القات ُل والمقتو ُل
يدري المقتو ُل في أي شيءٍ قُتل قيل:
َ
في النار
أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أطم من آطام
ي صلى هللا عليه وسلم على ٍ
هللا عليه وسلم :أشرف النب ُّ
المدينة ،فقال :هل تدرون ما أرى  ،قلنا :ال ،قال :فإني أرى مواق َع الفتن
خالل بيوتكم كمواقع المطر
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
وفارس
هللا عليه وسلم :إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتها أبنا ُء الملوك
َ
والروم ،سُلط شرارها على خيارها
أخرج أبو داود عن معاذ رضي هللا عنه قال :إن وراءكم فتنًا يكث ُر فيها
ق والرج ُل والمرأةُ
الما ُل ويفتح فيها القرآ ُن حتى يأخذهُ المؤمن والمناف ُ
والعب ُد والح ُر والصغي ُر والكبي ُر ،فيوشكُ قائ ٌل أن يقولَ :ما للناس ال يتبعوني
ع لهم غيره ،فإياكُم وما ابتدع
وقد قرأتُ القرآنَ وما هُم بمتبعي حتى ابتد َ
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إنما ابتدع ضاللةً ،وأحذ ُركم زيغة الحكيم فإن الشيطانَ قد يقو ُل كلمةَ
ق كلمة الحق ،وقال :اجتنب
الضاللة على لسان الحكيم ،وقد يقو ُل المناف ُ
من كالم الحكيم المشتهرات التي يقا ُل ما هذه وال يثنينكَ ذلك عنهُ ،فإنهٌ
نورا [ صححه األلباني]
لعلهُ يراج ُع ،وتلق الح َ
ق إذا سمعتهُ فإن على الحق ً
الناس يسألون
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :كان
ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم عن الخير ،وكنتُ أسألُهُ عن الشر مخافةَ أن
وشر ،فجاءنا هللا بهذا
يدركني ،فقلتُ  :يا رسو َل هللا! إنا كُنا في جاهلي ٍة
ٍ
شر ،قال :نعم ،قلتُ  :وهل بعد ذلك الشر من
الخير ،فهل بعد هذا الخير من ٍ
خير ،قال :نعم وفيه دخنٌ ،قلتُ  :وما دخنهُ ،قال :قو ٌم يستنون بغير سنتي
تعرف منهم وتنك ُر ،فقلتُ  :فهل بعد ذلك الخير من
ويهدون بغير هديي،
ُ
شر ،قال :نعم ،دعاةٌ على أبواب جهنم ،من أجابهم قذفوهُ فيها ،فقلت يا
رسول هللا :فما ترى إن أدركني ذلك ،قال :تلزم جماعةَ المسلمين وإمامهم،
قلتُ  :فإن لم يكن لهم جماعةٌ وال إما ٌم ،قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو
أن تعض بأصل شجر ٍة حتى يدركك الموتُ وأنت على ذلك
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قو ٌم ال يستنون بسنتي ،وسيقو ُم فيهم رجا ٌل
إنس ،قلتُ  :فما أصنع إن أدركتُ ذلك،
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان ٍ
قالَ :تسم ُع وتطي ُع وإن ضُرب ظهركَ وأخذ مالك ،فاسمع وأطع
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :كُنا َم َع
سفَ ٍر ،فَنَ َزلنَا َمنز ًال فَمنا َمن يُصل ُح
هللا َ
سل َم في َ
علَيه َو َ
َرسُول هللا صَلى ُ
خبَا َءهَُ ،ومنا َمن يَنتَضلَُ ،ومنا َمن ه َُو في َجشَره ،إذ نَادَى ُمنَادي َرسُول
هللا
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم :الصالةَ جَامعَةً ،فَاجت َ َمعنَا إلَى َرسُول هللا صَلى ُ
هللا صَلى ُ
علَى
علَيه أَن َيدُل أُمتَهُ َ
ي قَبلي إال كَانَ َحقًّا َ
َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالَ :إنهُ لَم َيكُن نَب ٌّ
َخير َما يَعلَ ُمهُ لَ ُهمَ ،ويُنذ َرهُم شَر َما يَعلَ ُمهُ لَ ُهمَ ،وإن أُمتَكُم َهذه ُجع َل عَافيَتُهَا
ق
يب آخ َر َها بَال ٌءَ ،وأ ُ ُمو ٌر ت ُنك ُرونَهَاَ ،وتَجي ُء فتنَةٌ فَيُ َرق ُ
في أَولهَاَ ،و َ
سيُص ُ
بَع ُ
ف
ضهَا بَعضًاَ ،وتَجي ُء الفتنَةُ فَيَقُو ُل ال ُمؤمنَُ :هذه ُمهلكَتي ،ثُم تَنكَش ُ
َوتَجي ُء الفتنَةُ ،فَيَقُو ُل ال ُمؤمنَُ :هذه َهذه ،فَ َمن أَحَب أَن يُ َزح َز َح عَن النار،
َو ُيد َخ َل الجَنةَ ،فَلتَأته َمنيتُهُ َوهُ َو ُيؤم ُن باهلل َوال َيوم اآلخرَ ،ول َيأت إلَى الناس
ب أَن يُؤتَى إلَيهَ ،و َمن بَايَ َع إ َما ًما فَأَع َ
طاهُ صَفقَةَ يَدهَ ،وث َ َم َرةَ قَلبه،
الذي يُح ُّ
فَليُطعهُ إن است َ َ
ق اآل َخر
طاعَ ،فَإن جَا َء آ َخ ُر يُنَازعُهُ فَاضربُوا عُنُ َ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ُ
الناس ،فأعظ ُمهم
فيبعث سراياهُ فيفتنون
عرش إبليس على البحر
وسلم :إن
َ
َ
عند ُه أعظمهم فتنةً ،يجي ُء أحدهم فيقول :فعلتُ كذا وكذا ،فيقولُ :ما صنعت
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شيئ ًا ،ثم يجي ُء أحدُهم فيقولُ :ما تركت ُه حتى فرقتُ بينه وبين امرأتهُ فيدنيه
منه ويلتزمهُ ،ويقول :نعم أنت
أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من حم َل علينا السال َح فليس منا
أخرج مسلم عن جندب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :من قُتل تحت راية عمي ٍة يدعو عصبية أو ينص ُر عصبيةً فقتله
جاهليةٌ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
ُ
حيث يطل ُع
صلى هللا عليه وسلم :أال إن الفتنة هاهنا يشي ُر إلى المشرق من
قر ُن الشيطا ُن
وفي رواية للبخاري  :اللهم بارك لنا في شامنا ،اللهم بارك لنا في يمننا،
قالوا :وفي نجدنا ،قال :اللهم بارك لنا في شامنا ،اللهم بارك لنا في يمننا،
قالوا :يا رسو َل هللا وفي نجدنا ،فأظنه قال في الثالثة :هنالك الزالز ُل
والفتن ،ومنها يطل ُع قر ُن الشيطان
وفي رواية للبخاري ومسلم  :قال سالم :يا أهل العراق ما أسألَكم عن
عمر يقولُ :سمعتُ رسو َل
الصغيرة وأركبَكم للكبيرة ،سمعتُ أبي عب َد هللا بن ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ :إن الفتنة تجي ُء من هاهنا ،وأومأ بيده نحو
ُ
بعض،
رقاب
يضرب بعضُكم
حيث يطل ُع قرنا الشيطان ،وأنت ُم
المشرق من
ٍ
َ
ُ
{وقَتَلتَ نَفسا ً
وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ ،فقال هللا لهَ :
فَنَجينَاكَ منَ الغَم َوفَتَناكَ فُت ُونا ً }
قيس رضي هللا عنه قال :خرجتُ
أخرج البخاري ومسلم عن األحنف بن ٍ
أحنف  ،قلتُ  :أري ُد
وأنا أري ُد هذا الرجلَ ،فلقيني أبو بكرةَ فقال :أين تري ُد يا
ُ
نصر ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال :يا أحنف ارجع فإني
سمعتُهُ صلى هللا عليه وسلم يقولُ :إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ،فالقات ُل
والمقتو ُل في النار ،فقلتُ يا رسو َل هللا :هذا القات ُل فما با ُل المقتول ،قال:
إنه قد أراد قتل صاحبه
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق وقتالهٌ كف ٌر
صلى هللا عليه وسلم:
سباب المؤمن فسو ٌ
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
يضرب بع ُ
بعض
ضكُم رقاب
كفارا
صلى هللا عليه وسلم :ال ترجعُوا بعدي
ٍ
ُ
ً
أخرج ابن ماجه عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يدرس وشي الثوب حتى ال يدرى ما صيا ٌم
يدرس اإلسال ُم كما
عليه وسلم:
ُ
ُ
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تعالى في ليل ٍة فال
وال صالةٌ وال نسكٌ وال صدقةٌ ،وليُس َرى على كتاب هللا
َ
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز،
يبقى في األرض منهُ آيةٌ ،وتبقى
ُ
يقولون :أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ،ال إله إال هللا ،فنح ُن نقولها فقال
له :صلة ما يغني عنهم ال إله إال هللا ،وهم ال يدرون ما صالةٌ وال صيا ٌم وال
يعرض
نسكٌ وال صدقةٌ ،فأعرضَ عنهُ حذيفةُ ثم ردها عليه ثالثًا كل ذلك
ُ
عنهُ حذيفةُ ،ثم أقبل عليه في الثالثة ،فقال :يا صله تنجيهم من النار ثالثًا
[ قال األلباني :صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :كنا عند عمر ،فقال:
أيكُم يحفظُ من حديث النبي صلى هللا عليه وسلم في الفتنة ،فقلتُ  :أنا
أحفظهُ ،فقال :هات إنك لجري ٌء ،وكيف قال ،قلتُ  :سمعت ُه يقولُ :فتنةُ
الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره ،يكفرها الصيا ُم والصالةُ
والصدقةُ واألم ُر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فقال عم ُر :ليس هذا أريدُ،
أمير المؤمنينَ  ،إن
ج كموج البحر ،قلتُ  :مالكَ ولها يا
إنما أري ُد التي تمو ُ
َ
الباب أو يفتحُ ،قال :قلتُ  :بل يُكس ُر،
بينكَ وبينها بابًا مغلقًا ،قال :فيكس ُر
ُ
ق أبدًا ،قال فقلنا لحذيفة :هل كانَ عم ُر يعل ُم من
قال :ذلك أحرى أن ال يغل َ
الباب ،قال :نعم ،كما يعل ُم أن دونَ غ ٍد ليلةً ،إني حدثُته حديثًا ليس
ُ
لمسروق سلهُ ،فسأله
الباب ،فقلنا
باألغاليط ،قال :فهبنا أن نسأ َل حذيفة من
ُ
ٍ
فقالَ :عُم ُر
وفي رواية لمسلم  :قال عم ُر أنت هلل أبوكَ  ،قال حذيفةُ :سمعتُ النبي صلى
فأي
هللا عليه وسلم يقولُ :تعرض الفت ُن على القلوب كالحصير عودًا عودًاُّ ،
ب أنكرها نكتت فيه نكتةً بيضاء،
وأي قل ٍ
قل ٍ
ب أُشربها نكتت فيه نكتة سودا َءُّ ،
تضر ُه فتنةٌ ما دامت
أبيض مثل الصفا فال
تصير على قلبين على
حتى
ٍ
ُّ
َ
واألرض ،واآلخ ُر أسو ُد مربا ٌّد كالكوز مجخيًا ال يعرف معروفًا
السمواتُ
ُ
أشرب من هواهُ ،وحدثته أن بينكَ وبينها بابًا مغلقًا
منكرا إال ما
وال ينك ُر
َ
ً
يوشكُ أن يكسر ،قال عم ُر :أكسرا  ،ال أبا لكَ  ،فلو أنهُ فُتح لعلهُ كان يعادُ،
قال :ال  ،بل يُكس ُر ،وحدثت ُه أن ذلكَ
الباب رج ٌل يقت ُل أو يموتُ  ،حديثًا ليس
َ
باألغاليط ،قا َل أبو خالد :فقلتُ لسعدٍ :يا أبا مالكٍ  ،ما أسو ُد مربا ٌّد  ،قال:
سا
شدةُ البياض في سوادٍ ،قلتُ  :فما الكوز مجخيًا ،قالَ :منكو ً
مخبر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج أبو داود عن ذي
ٍ
عدوا من
عليه وسلم :ستصالحون الرو َم صل ًحا آمنًا فتغزون أنت ُم وهُم
ً
ورائك ُم ،فتنصرون وتغنمونَ وتسل ُمونَ  ،ثم ترجعونَ حتى تنزلُوا بمرج ذي
فيغضب
الصليب
غلب
الصليب ،فيقولُ:
تلو ٍل فيرف ُع رج ُل من أهل النصرانية
ٌ
ُ
َ
َ
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تغدو الرو ُم وتجتم ُع للمسلحة وفي
رج ٌل من المسلمينَ فيدق ُه ،فعند ذلك
ُ
رواية ألبي داود :ويثو ُر المسلمونَ إلى أسلحتهم فيقتتلو ُن فيكر ُم هللا تلك
العصابةَ بالشهادة [قال األلباني :صحيح ]
أخرج أبو داود عن ثوبان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :يوشكُ األم ُم أن تداعى عليكُم كما تداعى األكلةُ إلى قصعتها ،فقال
قائلٌ :من قل ٍة نح ُن يومئذٍ ،فقال :بل أنت ُم يومئ ٍذ كثيرونَ  ،ولكنكُم غثا ٌء كغثاء
السيل ،ولينزعن هللا من صدور عدوكُم المهابةَ منكُم ،وليقذفن في قلوبكُ ُم
ب الدنيا وكراهيةُ الموت [قال
الوهنَ  ،قي َل وما الوه ُن يا رسو َل هللا ،قالَُ :ح ُّ
األلباني :صحيح ]
أخرج مسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :وهللا إني ألعل ُم الناس بكل فتن ٍة
هي كائنةٌ فيما بيني وبينَ الساعة ،وما بي إال أن يكونَ رسو ُل هللا صلى
هللا عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئ ًا ما لم ُيحدثهُ غيري ،ولكنهُ قال يو ًما
ٌ
مجلس يتحد ُ
ثالث ال يكدن يذرنَ
ث فيه عن الفتن ويعدُّهن :منهن
وهو في
ٍ
شيئ ًا ،ومنهن فت ٌن كرياح الصيف ،ومنها صغا ٌر ،ومنها كبا ٌر ،فذهب أولئكَ
الرهطُ الذين سمعوهُ معي كلُهم غيري
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ص ُروا إلى المدينة ،حتى يكون أبع َد
عليه وسلم :يوشكُ المسلمونَ أن ُيحا َ
ح[ قال األلباني :صحيح ]
مسالحهم سال ٌ
ي رضي هللا عنه قال :سمعتُ رسو َل هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن عل ٌّ
ج قو ٌم من أمتي يق ُرؤونَ القرآن ليست قراءتكُم إلى
وسلم يقولُ :يخر ُ
قراءتهم بشيءٍ وال صالت ُكم إلى صالتهم بشيءٍ وال صيامكُم إلى صيامهم
بشيءٍ  ،يقرؤونَ القرآن يحسبونَ أنه لهم وهو عليهم ،ال تجاو ُز صالت ُهم
ق السه ُم من الرمية
تراقيهم ،يمرقونَ من اإلسالم كما يمر ُ
ي رضي هللا عنه قال :سمعتُ النبي صلى هللا
أخرج البخاري ومسلم عن عل ٌّ
ج قو ٌم في آخر الزمان حدثاء األسنان سفها ُء
عليه وسلم يقولُ :سيخر ُ
األحالم ،يقولون من قول خير البرية ،يقرؤون القرآن ال يجاو ُز إيمانهم
ق السه ُم من الرمية ،فأينما لقيت ُموهُم
حناجرهُم ،يمرقونَ من الدين كما يمر ُ
أجرا لمن قتل ُهم عند هللا يوم القيامة
فاقت ُلوهُم ،فإن في قتلهم ً
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :سمعت رسول
ج في هذه األمة ،ولم يقل منها ،قو ٌم
هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ :يخر ُ
تحقرون صالتكُم مع صالتهم ،يقرؤون القرآن ال يجاو ُز حلوق ُهم أو
ق السهم من الرمية
حناجرهُم ،يمرقون من الدين مرو َ
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :بينما نح ُن عند النبي صلى هللا عليه وسلم
وهو يقسم قس ًما ،أتا ُه ذو الخويصرة ، ،فقال :يا رسو َل هللا اعدل  ،فقال
صلى هللا عليه وسلم  :ويلك ومن يعد ُل إذا لم أعدل
ي وهو باليمن إلى
وفي رواية للبخاري ومسلم :قال أبو سعيدٍ :بعث عل ٌّ
النبي صلى هللا عليه وسلم بذهيبة في تربتها ،فقسمها بين أربع ٍة بين األقرع
بدر الفزاري ،وبين علقمةَ بن عالثة
بن
ٍ
حابس الحنظلي ،وبين عيينة بن ٍ
قريش واألنصا ُر ،فقالُوا:
العامري ،وبين زيد الخيل الطائي ،فتغضبت
ٌ
يعطيه صنادي ُد أهل نج ٍد ويدعنا ،قالُ :إنما أتألفُ ُهم ،فأقبل رج ٌل غائ ُر العينين،
ئ الجبينُّ ،
ق الرأس ،فقال :يا محم ُد
كث اللحية،
مشرف الوجنتين ،محلو ُ
ُ
نات ُ
اتق هللا ،قال :فمن يطيع هللا إذا عصيتُهُ  ،فيأمنني على أهل األرض وال
تأمنوني فسأ َل رج ٌل من القوم قتلهُ ،أراهُ خال َد بن الوليد ،فمنعهُ ،فلما ولى
قال :إن من ضئضئ هذا قو ًما يقرؤونَ القرآ ُن ال يجاو ُز جناجرهُم ،يمرقون
ق السهم من الرمية ،يقتلونَ أه َل اإلسالم ،ويدعُون أه َل
من اإلسالم مرو َ
األوثان ،لئن أدركت ُ ُهم ألقتلن ُهم قتل عا ٍد
وفي رواية للبخاري ومسلم  :أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء ،يأتيني
خب ُر السماء صبا ًحا ومسا ًء بنحوه ،وفيه :ثم ولى الرج ٌل فقال خال ُد ب ُن
أضرب عنقهُ ،فقال :ال ،لعلهُ أن يكونَ ُيصلي ،قا َل
الوليد :يا رسو َل هللا أال
ُ
خالدُ :كم من مص ٍل يقو ُل بلسانه ما ليس في قلبه ،فقال صلى هللا عليه
وسلم  :إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس ،وال أشق بطونهم ،ثم نظر
ج من ضئض ٍئ هؤالء قو ٌم يتلون كتاب هللا رطبًا
إليه وهو
مقف ،فقالَ :يخر ُ
ٍ
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أنه قا َل لهُ رجالن في فتنة
وصاحب رسو ُل هللا
الناس صن ُعوا ما ترى وأنت اب ُن عمر
ابن الزبير :إن
ُ
َ
صلى هللا عليه وسلم  ،فما يمنعكَ أن تخر َج  ،فقال :يمنعني أن هللا تعالى
{وقَاتلُوهُم حَتى الَ تَكُونَ فتنَةٌ
حر َم علي د َم أخي المسلم ،قال :ألم يق ُل هللا َ
عمر:
علَى الظالمينَ } فقا َل اب ُن
َويَكُونَ الدي ُن هلل فَإن انتَهَوا فَالَ عُد َوانَ إال َ
َ
قد قاتلنا حتى لم تكُن فتنةٌ وكان الدي ُن هلل ،وأنت ُم تريدون أن تقاتلُوا حتى
تكون فتنةٌ ويكون الدي ُن لغير هللا
أنس فشكونا إليه ما
أخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال :دخلنا على ٍ
نلقى من الحجاج ،فقالَ :اصب ُروا ال يأتي عليكُم زما ٌن إال الذي بعدهُ ش ٌر منهُ
حتى تلقوا ربكم ،سمعت هذا من نبيكُم صلى هللا عليه وسلم
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أتخاف
صوا لي كم يلفظ اإلسال ُم ،فقلنا يا رسو َل هللا:
هللا عليه وسلم :أح ً
ُ
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علينا ونح ُن ما بين الستمائة إلى السبعمائة  ،قال :إنكُم ال تدرونَ لعلكُم أن
سرا
تبتلُوا ،فا ُبتلينا حتى جع َل الرج ُل منا ال ُيصلي إال ً

باب :ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما
يتعلق بذلك
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن أبي َ
عليه وسلم :لَ ُيحَجن هذا ال َبيتُ َ ،ولَ ُيع َم َرن َبعد َيأ ُجو َج َو َمأ ُجو َج  ،وفي رواية
 :وال تَقُو ُم الساعَةُ حَتى ال يُحَج البَيتُ
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا
ص ُروا عَن
صلى هللا عليه وسلم :أَلَم ت َ َري إلى قَو َمك حين بَنَ ُوا الكَعبَةَ اقت َ َ
علَى قَ َواعد إب َراهي َم ،فقَالَ:
قَ َواعد إب َراهي َم فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا! أ َال ت َ ُر ُّد َها َ
سم َعت
لَوال حدثَا ُن قَومك بالكُفر لَفَ َعلتُ فَقَا َل ابن عمر :لَئن كَانَت عَائشَةُ َ
َهذَا من َرسُول هللا صلى هللا عليه وسلم َما أ ُ َرى َرسُو َل هللا صلى هللا عليه
علَى
لركنَين اللذَين يَليَان الحج َر ،إال أَن البَيتَ لَم يُتَم َ
وسلم ت َ َركَ استال َم ا ُّ
قَ َواعد إب َراهي َم
وفي رواية لمسلم :لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية ،أو قال :بكفر لَنَقَضتُ
ساس إب َراهي َم ،فَإن قُ َريشًا استَقص ََرت بنَا َء ُهَ ،و َج َعلتُ
الكعبة ،ثُم لَ َبنَيتُهُ َ
علَى أ َ َ
لَهُ َخلفًا قَا َل هشَا ٌم :يَعني بَابًا
سأَلتُ النبي صلى هللا عليه وسلم عَن الجَدار،
وفي رواية للبخاري ومسلم َ :
أَمنَ البَيت ه َُو ،قَالَ :نَعَم قُلتُ  :فَ َما لَ ُهم لَم يُدخلُوهُ في البَيت ،فقَالَ :إن قَو َمك
قَص َرت به ُم النفَقَةُ قُلتُ  :فَ َما شَأ ُن بَابه ُمرتَفعًا ،قَالَ :فَعَ َل ذَلكَ قَو ُمك ليُدخلُوا
َمن شَا ُءواَ ،و َيمنَ ُعوا َمن شَا ُءوا
وفي رواية للبخاري ومسلم :يَا عَائشَةُ لَوال أَن قَو َمك َحد ُ
يث عَه ٍد بجَاهليةٍ،
أل َ َمرتُ بالبَيت فَ ُهد َم ،فَأَد َخلتُ فيه َما أخرج منهَُ ،وأَل َزقتُهُ باألَرضَ ،و َجعَلتُ
لَهُ بَابَين بَابًا شَرقيًّا َوبَابًا َ
اس إب َراهي َم ،فَذَلكم الذي َح َم َل
غربيًّا فَبَلَغتُ به أ َ َ
س َ
ابنَ ُّ
علَى َهدمه
الزبَير َ
الز َبير حينَ َه َد َمهُ
وفي رواية للبخاري :قَا َل َيزي ُد بن رومانَ :وشَهدتُ ابنَ ُّ
َارةً
َوبَنَاهَُ ،وأَد َخ َل فيه منَ الحجرَ ،وقَد َرأَيتُ أ َ َ
اس إب َراهي َم عليه السالم حج َ
س َ
َكأَسن َمة اإلبل ،وقَا َل جَري ٌر بن حازم :فَقُلتُ لَهُ يعني ليزيد بن رومان :أَينَ
َان ،فَقَالََ :ها
َموضعُهُ ،قَا َل أُري َكهُ اآلنَ  ،فدخل معي الحج َر ،فَأَش َ
َار إلَى َمك ٍ
َ
ع ،أَو نَح َو َها
هُنَا ،فَح ََزرتُ منَ الحجر ستة أَذ ُر ٍ
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ع َ
ق البَيتُ َز َمنَ يَزي َد بن ُمعَاويَةَ ،حينَ
وفي رواية لمسلم قَال َ
طا ٌء :لَما احت َ َر َ
َ
غ َزا َها أَه ُل الشام ،فَكَانَ من أَمره َما كَانَ  ،ت َ َر َكهُ اب ُن ُّ
اس
الز َبير حَتى قَد َم الن ُ
اس قَالَ:
ال َموس َم يُري ُد أَن يُجَزئ َ ُهم أَو يُحَربَ ُهم َ
علَى أَهل الشام ،فَلَما َ
صد ََر الن ُ
علَي في الكَعبَة أَنقُ ُ
ضهَا ،ثُم أَبني بنَا َء َها أم أُصل ُح َما
اس أَشي ُروا َ
يَا أَيُّهَا الن ُ
ي فيهَا ،أ َ َرى أَن ت ُصل َح َما
اس :فَإني قَد فُر َ
َو َهى منهَا ،قَا َل اب ُن عَب ٍ
ق لي َرأ ٌ
علَيهَا َوبُع َ
ث
اس َ
اس َ
َو َهى منهَا َوت َ َد َ
َارا أَسلَ َم الن ُ
ع بنا ًء أَسلَ َم الن ُ
علَيهَ ،وأَحج ً
ي صلى هللا عليه وسلم  ،فَقَا َل اب ُن ُّ
ق
َ
الز َبير :لَو كَانَ أ َ َح ُدكُ ُم احت َ َر َ
علَيهَا النب ُّ
ف بَيتُ َربكُم ،إني ُمستَخي ٌر َربي ثَالثًا ،ثُم
ي حَتى يُجدهُ ،فَكَي َ
بَيتُهُ َما َرض َ
علَى أَمري ،فَلَما َمضَى الث ُ
علَى أَن يَنقُ َ
الث أَج َم َع َرأيَهُ َ
عَاز ٌم َ
ضهَا فَتَحَا َماهُ
اس أَن يَنز َل بأَول الناس يَص َع ُد فيها أَم ٌر منَ الس َماء ،ثم صَع َد َر ُج ٌل فَأَلقَى
الن ُ
اس أَصَابَهُ شَي ٌء تَتَابَعُوا ،فَنَقَضُوهُ حَتى بَلَغُوا
َارةً ،فَلَما لَم يَ َرهُ الن ُ
منها حج َ
به األَرضَ  ،فَ َج َع َل اب ُن ُّ
ُور حَتى ارتَفَ َع بنَا ُؤ ُه،
ست َر َ
علَيهَا ال ُّ
الز َبير أَعم َدةً ،فَ َ
ست َ
سمعتُ عَائشَةَ تَقُولُ :إن النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ :لَوال
َوقَالَ :إني َ
اس حَد ٌ
علَى بنَائه
س عندي منَ النفَقَة َما يُقَوي َ
يث عَه ُدهُم بكُف ٍرَ ،ولَي َ
أَن الن َ
اس منهُ
عَ ،ولَ َجعَلتُ لَهَا بَابًا يَد ُخ ُل الن ُ
لَكُنتُ أَد َخلتُ فيه منَ الحجر َخم َ
س أَذ ُر ٍ
اس ،قَالَ:
َوبَابًا يخ ُر َج منهُ ،فقَالَ :أَنَا اليَو َم أَج ُد َما أُنفقَُ ،ولَستُ أ َ َخ ُ
اف الن َ
سا نَ َ
اس إلَيه فَ َبنَى على
ع منَ الحجر حَتى أَبدَى أ ُ ًّ
ظ َر الن ُ
فَ َزا َد فيه َخم َ
س أَذ ُر ٍ
البنَا َءَ ،وكَانَ طُو ُل الكَعبَة ث َ َمان عَش َرةَ ذ َراعًا ،فَلَما َزا َد فيه استَقص ََرهُ ،فَ َزا َد
ج
عَ ،و َجعَ َل لَهُ بَابَين ،أ َ َح ُدهُ َما يُد َخ ُل منهَُ ،واآل َخ ُر يُخ َر ُ
في طُوله عَش َرة أَذ ُر ٍ
منهُ ،فَلَما قُت َل اب ُن ُّ
ب الحَجا ُ
ج إلَى عَبد ال َملك بن َمر َوانَ يُخب ُرهُ
الزبَير َكت َ َ
علَى أ ُ ٍس قد نَ َ
بذَلكَ َ ،ويُخب ُرهُ أَن ابنَ ُّ
الزبَير قَد َو َ
ظ َر إلَيه العُدُو ُل
ض َع البنَا َء َ
ب إلَيه عَب ُد ال َملك لَسنَا من تَلطيخ ابن ُّ
الز َبير في شَيءٍ ،
من أَهل َمكةَ ،فَ َكت َ َ
أَما َما َزا َد في طُوله فَأَقرهَُ ،وأَما َما َزا َد فيه منَ الحجر فَ ُردهُ إلَى بنَائهَ ،وسُد
اب الذي فَت َ َحهُ فَنَقَ َ
ضهَُ ،وأَعَا َدهُ إلَى بنَائه
البَ َ
َ
عب ُد هللا ب ُن عُبَيدٍَ :وف َد الحَار ُ
ث على عبد الملك في
وفي رواية لمسلم :قَا َل َ
خالفته ،فقال :ما أظن أبا خبيب -يعني :ابن الزبير -سمع من عائشة ما
سمعتَهَا
سمعتُهُ منهَا ،قَالََ :
كان يزعم أنه سمع منها ،قال الحارث بلى أنا َ
تَقُولَُ :ماذَا  ،قَا َل  :قَالَت :قَا َل لي َرسُو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن
ص ُروا من بُنيَان البَيتَ ،ولَوال َحدَثان عَهدهم بالشرك أَعَدتُ َما
قَو َمك استَق َ
ت َ َركُوا منهُ ،فَإن بَدَا لقَومك من بَعدي أَن يَبنُوهُ ،فَ َهلُمي ألريَك َما ت َ َركُوا منهُ
سمعتَهَا تَقُو ُل
ع ،قَا َل عَب ُد ال َملك للحَارث :أَنتَ َ
فَأ َ َرا َها قَريبًا من َ
سبعَة أَذ ُر ٍ
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ساعَةً بعَصَاة ،ثُم قَالََ :وددتُ أَني ت َ َركتُهُ َو َما
َهذَا ،قَالَ :نَعَم ،قَالَ :فَنَكَتَ َ
تَحَم َل
وفي رواية لمسلمَ :و َهل تَدري ل َم كَانَ قَو ُمك َرفَعُوا بَابَهَا قَالَت :ال ،قَالَ:
تَعَ ُّززً ا أَن ال يَد ُخلَهَا إال َمن أ َ َرادُوا ،فَكَانَ الر ُج ُل إذَا ه َُو أ َ َرا َد أَن يَد ُخلَهَا
سقَ َ
ط
يَ َدعُونَهُ يَرتَقي حَتى إذَا كَا َد أَن يَد ُخ َل َدفَ ُعو ُه فَ َ
وف بالبَيت إذ قَالَ :قَات َ َل هللا
وفي رواية لمسلم  :أَن عَب َد ال َملك بَينَ َما ه َُو يَطُ ُ
الز َبير حَي ُ
ابنَ ُّ
سو ُل
ب َ
سمعتُهَا تَقُولُ :قَا َل َر ُ
علَى أُم ال ُمؤمنينَ َ ،يقُو ُل َ
ث َيكذ ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :يَا عَائشَةُ لَوال حدثَا ُن قَومك بالكُفر لَنَقَضتُ البَيتَ ،
حَتى أَزي َد فيه منَ الحجر ،فَإن قَو َمك قَص ُروا في البنَاء فَقَا َل الحَار ُ
ث ب ُن
سمعتُ أُم ال ُمؤمنينَ تُحَد ُ
ث َهذَا،
ير ال ُمؤمنينَ  ،فَإني َ
عَبد هللا :ال تَقُل َهذَا يَا أَم َ
علَى َما بَنَى اب ُن ُّ
الزبَير
سمعتُهُ قَب َل أَن أَهد َمهُ لَت َ َركتُهُ َ
قَا َل لَو كُنتُ َ
ب
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :لَما ُبن َيت الكَع َبةُ ذَ َه َ
اس
َارةَ ،فَقَا َل العَب ٌ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والعَباس يَنقُالن الحج َ
َارة ،ففعل
اركَ َ
علَى َرقَبَتكَ يَقيكَ الحج َ
للنبي صلى هللا عليه وسلم  :اجعَل إ َز َ
وكان ذلك قبل أن يبعث ،فَ َخر إلَى األَرض ف َ
ط َمحَت عَينَاهُ إلَى الس َماء ،فَقَالَ:
علَيه
إ َزاري ،إ َزاري فَشَده َ
سقَ َ
ي َبع َد عُر َيانًا
ط َمغش ًّيا َ
وفي رواية للبخاري ومسلم  :فَ َ
علَيه ،فَ َما ُرئ َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
س َويقَتَين منَ ال َحبَشَة
ب الكَعبَةَ ذُو ال ُّ
صلى هللا عليه وسلم :يُ َخر ُ
أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
الركن َوال َمقَامَ ،ولَن يَستَحل البَيتَ إال أَهلُهُ،
عليه وسلم :يُبَايَ ُع ل َر ُج ٍل بَينَ ُّ
فَإذَا است َ َحلُّو ُه فَال ت ُسأَل عَن َهلَكَة ال َع َرب ،ثُم تَأتي ال َح َبشَةُ فَ ُي َخر ُبونَهُ َخ َرا ًبا
ال يَع ُم ُر بَع َدهُ أَبَدًاَ ،وهُم الذينَ يَستَخر ُجونَ كَن َزهُ [ صححه األلباني في
الصحيحة ]
اس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
أخرج البخاري عن ابن عَب ٍ
هللا عليه وسلمَ :كأَني به أَس َو َد أَف َح َج يَقلَعُهَا َحج ًَرا َحج ًَرا يعني :الكعبة
أخرج أبو داود عن ابن عَمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى
ج كَن َز الكَعبَة إال
هللا عليه وسلم :ات ُركُوا ال َحبَشَةَ َما ت َ َركُوكُم ،فَإنهُ ال يَستَخر ُ
س َويقَتَين منَ ال َحبَشَة [ حسنه األلباني ]
ذُو ال ُّ
أخرج البخاري ومسلم عن عَبد هللا ب ُن َزي ٍد المازني قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إَن إب َراهي َم حَر َم َمكةَ َو َدعَا لَهَا
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وفي رواية للبخاري ومسلم  :ودعا ألهلها ،وإني حَرمتُ ال َمدينَةَ َك َما حَر َم
إب َراهي ُم َمكةَ ،وإني َ َدعَوتُ في صَاعهَا و ُمد َها بمث َلي َما َدعَا إب َراهي ُم
ألهل َمكةَ
سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عن أبي َ
َ
عليه وسلم :إني حَرمتُ َما بَينَ البَتَي ال َمدينَة َك َما حَر َم إب َراهي ُم َمكة ،وكَانَ
سعي ٍد يَج ُد أ َ َح َدنَا وفي يَده الطي ُر فَيَفُ ُّكهُ من يَده ثُم يُرسلُهُ
أَبُو َ
ب إلَى قَصره بال َعقيق ،فَ َو َج َد
سع ٍد :أَن َ
أخرج مسلم عن عَامر بن َ
سعدًا َرك َ
عَبدًا يَق َ
ط ُع َ
سع ٌد جَا َء أَه ُل العَبد ،فَكَل ُموهُ
سلَبَهُ ،فَلَما َر َج َع َ
شج ًَرا أَو يَحتطُب فَ َ
علَيهم َما أ َ َخذَه من غُالمهم ،فَقَالََ :معَاذَ هللا أَن أ َ ُرد شَيئ ًا نَفلَنيه
أَن يَ ُرد َ
علَيهم
سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َوأَبَى أَن يَ ُرده َ
َر ُ
سمعتُ َرسُو َل هللا صلى هللا عليه وسلم
وفي رواية ألبي داود نحوه وفيهَ :
شجَر ال َمدينَة شَي ٌءَ ،وقَالََ :من قَ َ
َينهَى أَن ُيق َ
ط َع منهُ شَيئ ًا فَل َمن أ َ َخذَ ُه
ط َع من َ
سلَبُهُ [صححه األلباني ]
َ
سعي ٍد َمولَى ال َمهري :أَنهُ أَصَابَ ُهم بال َمدينَة جَه ٌد َوشدةٌ،
أخرج مسلم عن أبي َ
َ
َ
سعي ٍد ال ُخدري فقَا َل لَهُ :إني كَثي ُر العيَالَ ،وقَد أصَابَتنَا شدةٌ
َوأَنهُ أَتَى أَبَا َ
سعيدٍ :ال تَفعَل ،ال َزم
فَأ َ َردتُ أَن أَنقُ َل عيَالي إلَى بَعض الريف ،فَقَا َل أَبُو َ
ال َمدينَةَ ،فَإنا َخ َرجنَا َم َع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أَظُنُّ أَنهُ ،قَالَ :حَتى
اسَ :وهللا َما نَح ُن َها هُنَا في شَيءٍ ،
ي ،فَقَا َل الن ُ
قَدمنَا عُسفَانَ  ،فَأَقَا َم بهَا لَيَال َ
علَيهم ،فَبَلَ َغ ذَلكَ النبي صلى هللا عليه وسلم ،
وفَ ،ما نَأ َم ُن َ
َوإن عيَالَنَا لَ ُخلُ ٌ
فَقَالََ :ما َهذَا الذي يبَلَغَني من حَديثكُم ،لَقَد َه َممتُ أَو إن شئت ُم ال أَدري
أَيت َ ُه َما قَا َل  ،آل ُم َرن بنَاقَتي فت ُر َحلُ ،ثُم ال أ َ ُح ُّل لَهَا عُق َدةً حَتى أَق َد َم ال َمدينَةَ
َوقَالَ :إن إب َراهي َم حَر َم َمكةَ فَ َج َعلَهَا ح ََر ًماَ ،وإني حَرمتُ ال َمدينَةَ ح ََرا ًما َما
ح لقتَا ٍلَ ،وال ت ُخبَ َ
ط
ق فيهَا َد ٌمَ ،وال يُح َم َل فيهَا سال ٌ
بَينَ َمأز َميهَا أَن ال يُه َرا َ
ف ،اللهم بَارك لَنَا في َمدينَتنَا ،اللهم بَارك لَنَا في صَاعنَا،
فيهَا َ
شج ََرةٌ إال لعَل ٍ
اللهم بَارك لَنَا في ُمدنَا ،اللهم بَارك لَنَا في َمدينَتنَا ،اللهم اجعَل َم َع البَ َركَة
علَيه َملَكَان
ب إال َ
ب َوال نَق ٌ
بَ َر َكتَينَ ،والذي نَفسي بيَده َما منَ ال َمدينَة شع ٌ
سانهَا حَتى تَق َد ُموا إلَيهَا ثُم قَا َل للناس :ارتَحلُوا فَارتَحَلنَا ،فَأَق َبلنَا إلَى
َيح ُر َ
ف به َما َوضَعنَا رحَالَنَا حتى َد َخلنَاال َمدينَةَ،
ف به أَو يُحلَ ُ
ال َمدينَة فَ َوالذي نَحل ُ
غ َ
علَينَا َ
حَتى َ
طفَانَ َ ،و َما يَهي ُج ُهم قَب َل ذَلكَ شَي ٌء
ار َ
غ َ
سمعت َرسُول هللا صلى هللا
أخرج مسلم عَن أبي سعيد َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول ال يصبر أحد على ألوائها إال كنت لَهُ شَفيعًا أَو شَهيدا يَوم
َ
الق َيا َمة إذا كَانَ ُمسلما
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سعد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن َ
وسلم  :إني أُحَر ُم َما َبينَ ال َبتَي ال َمدينَة أَن ُيق َ
ط َع عضَاهُهَا ،أَو ُيقت َ َل صَي ُد َها
َوقَالَ :ال َمدينَةُ َخي ٌر لَ ُهم لَو كَانُوا يَعلَ ُمونَ  ،ال يَ َدعُهَا أ َ َح ٌد َرغبَةً عَنهَا إال أَب َد َل
ألوائهَا َوجَهد َها إال كُنتُ لَهُ
هللا فيهَا َمن ه َُو َخي ٌر منهَُ ،وال يَثبُتُ أ َ َح ٌد َ
علَى َ
سوءٍ إال أَذَابَهُ هللا
شَفي ًعا أَو شَهيدًا يَو َم القيَا َمةَ ،وال يُري ُد أ َ َح ٌد أَه َل ال َمدينَة ب ُ
ب الملح في ال َماء
ب الرصَاص ،أَو ذَو َ
في النار ذَو َ
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علَى الناس َز َما ٌن يَدعُو الر ُج ُل قَريبَهُ وابنَ عَمهَ ،هلُم
عليه وسلم :ليَأتي َ
إلَى الر َخاءَ ،هلُم إلَى الر َخاءَ ،وال َمدينَةُ َخي ٌر لَ ُهم لَو كَانُوا يَعلَ ُمونَ َ ،والذي
ف هللا فيهَا َخي ًرا منهُ ،أَال
نَفسي بيَده ال يَخ ُر ُ
ج من ُهم أ َ َح ٌد َرغبَةً عَنهَا إال أَخلَ َ
ي ال َمدينَةُ
ج ال َخب َ
وإن ال َمدينَةَ كَالكير ت ُخر ُ
ث ،ال تَقُو ُم الساعَةُ حَتى تَنف َ
ار َهاَ ،ك َما َينفي الكي ُر َخ َب َ
ث الحَديد
ش َر َ
أخرج مسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
اف َما بَينَ جَنبَي [ صححه األلباني في
اف أَه َل ال َمدينَة فَقَد أ َ َخ َ
وسلمَ :من أ َ َخ َ
صحيح الجامع]
أخرج الطبراني في األوسط عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه،
وعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،اليقبل منه صرف وال عدل [
جوده المنذري  ،وصححه األلباني في الصحيحة ]
سائي َوالطبَ َراني عَن السائب بن َخالد َرضي هللا عَنهُ عَن َرسُول
أخرج الن َ
علَيه َوسلم قَا َل الل ُهم من ظلم أهل ال َمدينَة وأخافهم فأخفه
هللا صلى هللا َ
َوعَليه لعنة هللا َوال َمالئكَة َوالناس أَج َمعينَ ال يقبل هللا منهُ صرفا َوال عدال
[ صححه األلباني في الترغيب ]
ي إلى
أخرج البخاري ومسلم عن جَابر رضي هللا عنه قال  :جَا َء أَع َراب ٌّ
علَى اإلسالم ،فَجَا َء منَ الغَد َمح ُمو ًما،
النبي صلى هللا عليه وسلم فَبَايَعَهُ َ
فَقَالَ :أَقلني بيعتي فأبى ،ثم جاء فقال :أقلنى بيعتى فأبى ،فخرج األعرابى
ص ُع َ
طيبهَا
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  :ال َمدينَةُ كَالكير تَنفي َخ َبثَهَا َوتن َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
اس
صلى هللا عليه وسلم :أُمرتُ بقَريَ ٍة تَأكُ ُل القُ َرى ،يَقُولُونَ  :يَثر ُ
ب تَنفي الن َ
َك َما يَنفي الكي ُر َخبَ َ
ث الحَديد
أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عُ َم َر رضي هللا عنهما قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :من است َ َ
ع أَن َي ُموتَ بال َمدينَة فَل َي ُمت بهَا ،فَإني
طا َ
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أَشفَ ُع ل َمن يَ ُموتُ بهَا [ قال الترمذي :حسن غريب،وصححه األلباني في
صحيح الترمذي ]
شهَا َدةً في
أخرج البخاري عن حفصة وأَسلَ َم قاال :قال عُ َم َر :اللهم ار ُزقني َ
سبيلكَ َ ،واجعَل َموتي في بَلَد َرسُولكَ
َ
وفي رواية للبخاري  :قالت حفصة :أنى يكون هذا ،قال :يأتيني به هللا إذا
شاء
أخرج البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي هللا عنها قالت :لما قَد َم النبي
صلى هللا عليه وسلم ال َمدينَةَ وعك أبو بكر وبالل ،فدخلت عليهما ،فقلت:
يا أبت :كيف تجدك ،ويا بالل كيف تجدك ،فكان أبو بكر ،إذَا أ َ َخذَتهُ ال ُحمى
يَقُولُ:كُ ُّل امر ٍئ ُمصَب ٌح في أَهله َوال َموتُ أَدنَى من ش َراك نَعله َ ،وكَانَ بال ٌل
إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويَقُولُ:أَال لَيتَ شعري َهل أَبيتَن لَيلَةً ب َوا ٍد
َوحَولي إذخ ٌر َوجَليل ُ َو َهل أَردن َيو ًما م َيا َه مجَن ٍة َو َهل َيبد َُون لي شَا َمةٌ
َو َ
طفيل ُ ،فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته ،فقَالَ :اللهم حَبب
إلَينَا ال َمدينَةَ َك ُحبنَا َمكةَ أَو أَشَد ،اللهم وصَححهَا َوبَارك لَنَا في ُمد َها
وصَاعهَا َوانقُل ُحما َها فاجعلها بجحفة
وفي رواية للبخاري ومسلم  :زاد بالل بعد البيتين :اللهم العَن شَيبَةَ بنَ
فَ ،ك َما أَخ َر ُجونَا من أَرضنَا إلَى أَرض
َربي َعةَ َوعُت َبةَ بنَ ربيعة َوأ ُ َميةَ بنَ َخلَ ٍ
ي أَوبَأ ُ أَرض هللا ،فَكَانَ بُطحَا ُن يَجري نَجالً
ال َوبَاء قَالَتَ :وقَدمنَا ال َمدينَةََ ،وه َ
تَعني َما ًء آجنًا
أخرج الطبراني في األوسط عَن عَلي بن أبي َ
طالب َرضي هللا عَنهُ قَا َل
علَيه َوسلم حَتى إذا كُنا عند السقيا التي
خرجنَا َم َع َرسُول هللا صلى هللا َ
علَيه َوسلم الل ُهم إن إب َراهيم عَبدك
سول هللا صلى هللا َ
كَانَت لسعد قَا َل َر ُ
وخليلك دعَاك الهل َمكة بالبركَة َوأَنا ُمحَمد عَبدك َو َرسُولك َوإني أَدعُوك
الهل ال َمدينَة أَن تبَارك لَ ُهم في صاعهم ومدهم مثل َما باركت الهل َمكة
َواجعَل َم َع البركَة بركتين [ جوده وقواه المنذري  ،وصححه األلباني في
الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :اللهم اجعَل بال َمدينَة ضعفَي َما َجعَلتَ ب َمكةَ منَ البَ َركَة
اس إذَا َرأَوا أَو َل
أخرج مسلم عن أبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :كَانَ الن ُ
الث َمرة جَا ُءوا به إلَى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فَإذَا أ َ َخذَهُ ،قَالَ :اللهم
بَارك لَنَا في ث َ َمرنَاَ ،وبَارك لَنَا في َمدينَتنَاَ ،وبَارك لَنَا في صَاعنَاَ ،وبَارك لَنَا
في ُمدنَا ،اللهم إن إب َراهي َم عَبدُكَ َو َخليلُكَ َ ،وإني عَبدُكَ َونَب ُّيكَ َ ،وإنهُ َدعَاكَ
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ل َمكةََ ،وإني أَدعُوكَ لل َمدينَة بمثل َما َدعَاكَ ل َمكةَ َومثله َمعَهُ ثُم يَدعُو أَصغَ َر
َولي ٍد لَهُ فَ ُيعطيه ذَلكَ الث َم َر
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
علَى أَنقَاب ال َمدينَة َمالئكَةٌ ،ال يَد ُخلُهَا الطاعُو ُن َوال
صلى هللا عليه وسلم َ :
الدجا ُل
وفي رواية لمسلم  :يَأتي ال َمسي ُح من قبَل ال َمشرق ،وهمتُهُ ال َمدينَةُ حَتى
ف ال َمالئكَةُ َوج َههُ ق َب َل الشامَ ،وهُنَاكَ َيهلكُ
َينز َل ُد ُب َر أ ُ ُحدٍ ،ثُم تَصر ُ
أخرج البخاري عن أبي بَك َرةَ رضي هللا عنه قَا َل  :قال رسول هللا صلى هللا
ب
ب ال َمسيح الدجال ،لَهَا يَو َمئ ٍذ َ
عليه وسلم  :ال يَد ُخ ُل ال َمدينَةَ ُرع ُ
سبعَةُ أَب َوا ٍ
ب َملَكَان
َ
علَى كُل بَا ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
س َي َ
ب
س من َبلَ ٍد إال َ
س نَق ٌ
ط ُؤ ُه الدجا ُل إال َمكةَ َوال َمدينَةَ ،لَي َ
هللا عليه وسلم :لَي َ
ف
من نقَابهَا إال َ
علَيه ال َمالئكَةُ صَافينَ يَح ُرسُونَهَا ،فينزل السبخة ،ثُم تَر ُج ُ
ال َمدينَةُ بأَهلهَا ث َ َ
ق
الث َر َجفَاتٍ ،فَيُخر ُ
ج إليه كُل كَاف ٍر َو ُمنَاف ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
علَى َخير َما كَانَت ال يَغشَا َها إال العَ َوافي
هللا عليه وسلم  :يَت ُركُونَ ال َمدينَةَ َ
ش ُر َراع َيان من ُم َزينَةَُ ،يريدَان
ي الس َباع َوالطير ،فآخ ُر َمن ُيح َ
ُيري ُد ع ََواف َ
علَى
ال َمدينَةَ يَنعقَان بغَنَمه َما فَيَجدَانهَا َوحوشًا حَتى إذَا بَلَغَا ثَنيةَ ال َودَاع َخرا َ
ُو ُجوهه َما
سمعت
أخرج البخاري ومسلم عَن سُفيَان بن أبي ُز َهير َرضي هللا عَنهُ قَا َل َ
علَيه َوسلم يَقُول تفتح اليمن فَيَأتي قوم يبسون
َرسُول هللا صلى هللا َ
فيتحملون بأهليهم َومن أطاعهم َوال َمدينَة خير لَ ُهم لَو كَانُوا يعل ُمونَ وتفتح
الشام فَيَأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم َومن أطاعهم َوال َمدينَة خير لَ ُهم
عراق فَيَأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم َومن
لَو كَانُوا يعل ُمونَ وتفتح ال َ
أطاعهم َوال َمدينَة خير لَ ُهم لَو كَانُوا يعل ُمونَ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن اإلي َمانَ لَ َيأر ُز إلَى ال َمدينَة َك َما تَأر ُز الحَيةُ إلَى
ُجحر َها
س ُم َرةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
أخرج مسلم عن جَابر بن َ
طابَةَ
َ
سمى ال َمدينَة َ
هللا عليه وسلم :إن هللا َ
أخرج البخاري ومسلم عَن أنس بن َمالك َرضي هللا عَنهُ قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم البي َ
طلحَة التمس لي غُالما من غل َمانكُم يخدمني
صلى هللا َ
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فَخرج أَبُو َ
علَيه َوسلم
طلحَة يردفني َو َراءه فَكنت أخدم َرسُول هللا صلى هللا َ
كلما نزل  ،قَا َل ثم أقبل حَتى إذا بدا لَهُ أ ُحد قَا َل َهذَا جبل يحبنا ونحبه فَلَما
أشرف على ال َمدينَة قَا َل الل ُهم إني أحرم َما بَين جبليها مثل َما حرم إب َراهيم
َمكة ثم قَا َل الل ُهم بَارك لَ ُهم في مدهم وصاعهم
سمعتُ رسول هللا صلى هللا
أخرج البخاري عن عُ َمر رضي هللا عنه قالَ :
ت من َربي ،فَقَا َل صَل
عليه وسلم  ،وهو ب َوادي العَقيق يَقُولُ :أَتَاني الليلَةَ آ ٍ
اركَ ،وقُل :عُم َرةً في حَج ٍة
في َهذَا ال َوادي ال ُم َب َ
أخرج أحمد عَن جَابر بن عبد هللا َرضي هللا عَن ُه َما أَن أَميرا من أ ُ َم َراء
الفتنَة قدم ال َمدينَة َوكَانَ قد ذهب بصر جَابر فَقيل لجَابر لَو تنحيت عَنهُ
سول هللا صلى هللا
فَخرج يمشي بَين ابنيه فانكب فَقَا َل تعس من أ َ َخاف َر ُ
علَيه َوسلم فَقَا َل ابناه أَو أَحده َما يَا أبتاه َوكَيف أ َ َخاف َرسُول هللا صلى هللا
َ
علَيه َوسلم َيقُول من
سول هللا صلى هللا َ
َ
سمعت َر ُ
علَيه َوسلم َوقد َماتَ فَقَا َل َ
أ َ َخاف أهل ال َمدينَة فقد أ َ َخاف َما بَين جَنبي [ صححه األلباني في الترغيب
]

باب :أشراط الساعة
أخرج أحمد وابن حبان عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَن ُه قَا َل قَا َل َرسُول هللا
علَيه َوسلم لتقوم الساعَة وثوبهما بَينه َما ال يبايعانه َوال يطويانه
صلى هللا َ
ولتقوم الساعَة َوقد انصَرف بلَبن لقحته ال يطعمهُ ولتقوم الساعَة يلوط
عة َوقد رفع لقمته إلَى فيه ال يطعمهَا [ صححه
حَوضه ال يسقيه ولتقوم السا َ
األلباني في الترغيب ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
الناس يو َم القيامة على ثالث طرائقَ؛ راغبينَ ،
صلى هللا عليه وسلم :يحش ُر
ُ
ٌ
ٌ
بعير ،وعشرةٌ
بعير ،وأربعة على ٍ
بعير ،وثالثة على ٍ
وراهبينَ  ،واثنان على ٍ
ُ
ُ
حيث
حيث قالُوا ،وتبيتُ معهم
بعير ،وت ُحش ُر بقيت ُهم النا ُر ،ت ُقي ُل معهم
على ٍ
ُ
حيث أصب ُحوا ،وت ُمسي معهم حيث أمسوا
بات ُوا ،وتصب ُح معهم
َ
َ
أخرج الترمذي عَن أبي ه َُري َرة َرضي هللا عَنهُ قا َل قا َل َرسُول هللا صلى هللا
علَيه َوسلم يحشر الناس يَوم القيَا َمة ثَالثَة أَصنَاف صنفا مشَاة َوصنفًا
َ
سول هللا َوكَيف َيمشُونَ على
ركبانا َوصنفًا على ُو ُجوههم  ،قيل َيا َر ُ
ُو ُجوههم قَا َل إن الذي أَمشَاهُم على أَقدَامهم قَادر على أَن يُمشيهم على
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ُو ُجوههم أما إن ُهم يَتقُونَ ب ُو ُجوههم كل حدب َوشَوك [ قال الترمذي :حديث
حسن ]
أخرج البخاري ومسلم عن ربعي بن حراش قال :انطلقت مع أبي مسعود
سمعتَ من
األنصاري إلَى ُحذَيفَةَ بن اليَ َمان ،فَقَا َل لَهُ أبو مسعود :حَدثني َما َ
سل َم ،في الدجال قَالَ :إن الدجا َل يَخ ُرجَُ ،وإن
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سول هللا صَلى ُ
اس َما ًء ،فَنَا ٌر ت ُحرقَُ ،وأَما الذي يَ َراهُ
ارا ،فَأَما الذي يَ َراهُ الن ُ
َمعَهُ َما ًء َونَ ً
ب ،فَ َمن أَد َركَ ذَلكَ منكُم ،فَل َيقَع في الذي َي َرا ُه
ارا ،فَ َما ٌء َبار ٌد عَذ ٌ
الن ُ
اس نَ ً
ب َ
سمعتُهُ
ب  ،فَقَا َل أبو مسعودَ :وأَنَا قَد َ
طي ٌ
ارا ،فَإنهُ َما ٌء عَذ ٌ
نَ ً
َّللا عَنهُ ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ه َُري َرةَ َرض َ
ي ُ
سل َم :أَالَ أُحَدثُكُم حَديثًا عَن الدجالَ ،ما حَد َ
ي قَو َمهُ:
هللا َ
علَيه َو َ
ث به نَب ٌّ
صَلى ُ
ي
إنهُ أَع َو ُرَ ،وإنهُ يَجي ُء َمعَهُ بمثَال الجَنة َوالنار ،فَالتي يَقُو ُل إنهَا الجَنةُ ه َ
ح قَو َمهُ
النا ُرَ ،وإني أُنذ ُركُم َك َما أَنذَ َر به نُو ٌ
هللا
أخرج البخاري عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :بَينَ َما النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم في َمجل ٍس يُحَد ُ
ي فَقَالََ :متَى الساعَةُ،
َ
علَيه َو َ
ث القَو َم ،جَا َءهُ أَع َراب ٌّ
َ
سل َم يُحَد ُ
سم َع َما
هللا َ
ث ،فقَا َل بَع ُ
ض القَومَ :
علَيه َو َ
فَ َمضَى َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
قَا َل فَكَرهَ َما قَا َل َ ،وقَا َل بَع ُ
ض ُهم :بَل لَم يَس َمع ،حَتى إذَا قَضَى َحديثَهُ قَالَ:
سو َل َّللا ،قَالَ :فَإذَا ضُي َعت
أَينَ أ ُ َرا ُه السائ ُل عَن الساعَة  ،قَالََ :ها أَنَا َيا َر ُ
عتُهَا ،قَالَ :إذَا ُوس َد األَم ُر إلَى َ
غير
ف إضَا َ
األ َ َمانَةُ فَانتَظر السا َ
عةَ  ،قَالَ :كَي َ
أَهله فَانتَظر الساعَةَ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عَن أَبي َ
سعي ٍد ال ُخدري ،قَالَ :قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سال ُح
سل َم :يَخ ُر ُ
ج الدجا ُل فَيَت َ َوجهُ قبَلَهُ َر ُج ٌل منَ ال ُمؤمنينَ  ،فَتَلقَاهُ ال َم َ
َو َ
سال ُح الدجال فَ َيقُولُونَ لَهُ :أَينَ تَعم ُد  ،فَ َيقُولُ :أَعم ُد إلَى َهذَا الذي َخ َرجَ،
َم َ
قَالَ :فَيَقُولُونَ لَهُ :أ َ َو َما ت ُؤم ُن ب َربنَا ،فَيَقُولَُ :ما ب َربنَا َخفَا ٌء ،فَيَقُولُونَ :
اقتُلُوهُ ،فَيَقُو ُل بَع ُ
س قَد نَهَاكُم َربُّكُم أَن تَقتُلُوا أ َ َحدًا دُونَهُ،
ض ُهم لبَع ٍ
ض :أَلَي َ
قَالَ :فَيَن َ
اس َهذَا
طلقُونَ به إلَى الدجال ،فَإذَا َرآهُ ال ُمؤمنُ ،قَالَ :يَا أَيُّهَا الن ُ
سل َم ،قَالَ :فَيَأ ُم ُر الدجا ُل به
هللا َ
علَيه َو َ
الدجا ُل الذي ذَك ََر َرسُو ُل هللا صَلى ُ
س ُع َ
ظه ُر ُه َو َبطنُهُ ضَر ًبا ،قَالَ :فَ َيقُولُ:
فَ ُيشَبحُ ،فَ َيقُولُُ :خذُو ُه َوشُجُّو ُه ،فَ ُيو َ
ش ُر
اب ،قَالَ :فَيُؤ َم ُر به فَيُؤ َ
أ َ َو َما ت ُؤم ُن بي ،قَالَ :فَيَقُولُ :أَنتَ ال َمسي ُح الكَذ ُ
ق بَينَ رجلَيه ،قَالَ :ثُم يَمشي الدجا ُل بَينَ
بالمئشَار من َمفرقه حَتى يُفَر َ
القطعَتَين ،ثُم يَقُو ُل لَهُ :قُم ،فَيَستَوي قَائ ًما ،قَالَ :ثُم يَقُو ُل لَهُ :أَت ُؤم ُن بي ،
اس إنهُ ال يَفعَ ُل
يرةً ،قَالَ :ثُم يَقُولُ :يَا أَيُّهَا الن ُ
فَيَقُولَُ :ما ازدَدتُ فيكَ إال بَص َ
َبعدي بأ َ َح ٍد منَ الناس ،قَالَ :فَ َيأ ُخذُ ُه الدجا ُل ل َيذ َب َحهُ ،فَ ُيج َع َل َما َبينَ َرقَ َبته
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ف
سا ،فَال يَستَطي ُع إلَيه َ
سبيال ،قَالَ :فَيَأ ُخذُ بيَدَيه َورجلَيه فَيَقذ ُ
إلَى تَرقُ َوته نُحَا ً
سو ُل
ي في الجَنة فَقَا َل َر ُ
به ،فَ َيحس ُ
ب الن ُ
اس أَن َما قَذَفَهُ إلَى النارَ ،وإن َما أُلق َ
سل َمَ :هذَا أَع َ
شهَا َدةً عن َد َرب العَالَمينَ
ظ ُم الناس َ
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
سل َم:
َّللا َ
علَيه َو َ
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ قَالَ :قَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ع الشمس من
بَاد ُروا باأل َع َمال ستًّا ال ُّد َخانَ َوالدجا َل َودَابةَ األ َرض َوطُلُو َ
َمغربهَا َوأَم َر العَامة َو ُخ َويصةَ أَحَدكُم
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسل ُم :بُعثتُ أنا والساعةُ كهاتين ،يعني إصبعيه
وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه .
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ حتى تخرج نا ٌر من أرض الحجاز
ق اإلبل ببصرى
ئ أعنا َ
تض ُ
أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
الناس ،قالوا:
ج نا ٌر من حضرموتَ قبل القيامة تحش ُر
عليه وسلم :ستخر ُ
َ
يا رسو َل هللا ،فما تأمرنا ،قال :عليكُم بالشام [ قال الترمذي :حسن غريب
صحيح ،وقال األلباني :صحيح ]
أخرج البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
الناس من المشرق إلى المغرب
وسلم :أو ُل أشراط الساعة نا ٌر تحش ُر
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ حتى تقاتلُوا خوزً ا وكرمانَ من
صغار األعين ،وجوهُ ُهم كالمجان
األعاجمُ ،حمر الوجوه فطس األنوف،
َ
المطرقة نعاله ُم الشع ُر
فارس
وفي رواية للبخاري  :وهم أه ُل هذا البارز يعني أهل
ٍ
تقوم الساعةُ حتى يُقات َل المسلمونَ التركَ  ،قو ًما
وفي رواية لمسلم :ال ُ
عر ويمشون في الشعر
وجوهُم كالمجان المطرقة ،يلبسون الش َ
أخرج مسلم عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ج إليهم
وسلم :ال تقو ُم الساعةَ حتى ينزل الرو ُم باألعماق أو بدابق ،فيخر ُ
جيش من المدينة من خيار أهل األرض يومئذٍ ،فإذا تصافُّوا قالت الرو ُم:
ٌ
خلُّوا بيننا وبين الذين سبوا منا نُقاتله ُم ،فيقو ُل المسلمونَ  :ال وهللا ال نُخلي
بينكُم وبين إخواننا فتقاتلُون ُهم ،فينهزم ٌ
يتوب هللا عليهم أبدًا ويُقت ُل
ثلث ال
ُ
ُ
ٌ
الثلث ال يُفتنونَ أبدًا ،فيفتحونَ
ثلث هم أفض ُل الشهداء عند هللا ،ويفتت ُح
قسطنطينية ،فبينما هم يقتسمون الغنائ َم ،قد علقُوا سيوفُهم بالزيت ُون ،إذ
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صا َح فيه ُم الشيطانُ ،إن المسي َح الدجال قد خلفكُم في أهليكُم ،فيخرجونَ ،
وذلك باطلٌ ،فإذ جا ُءوا الشا َم خرجَ ،فبينما هُم ُيعدُّون للقتال يسوون
عدو هللا
صفوف ُهم إذ أقيمت الصالةُ ،فينز ُل عيسى ب ُن مري َم فأم ُهم ،فإذا رآهُ ُّ
يذوب المل ُح في الماء ،فلو تركهُ النذاب حتى يهلك ،ولكن يقتلُهُ
ذاب كما
ُ
َ
بيده ،فيريهم دمه بحربته
سير بن جَاب ٍر ،قَالََ :هاجَت ري ٌح حَم َرا ُء بالكُوفَة ،فَجَا َء
أخرج مسلم عَن يُ َ
يرى إالَ :يا عَب َد هللا بنَ َمس ُعو ٍد جَا َءت الساعَةُ ،قَالَ :فَقَ َع َد
س لَهُ هج َ
َر ُج ٌل لَي َ
ير ٌ
اثَ ،وال يُف َر َح
َوكَانَ ُمتكئ ًا ،فَقَالَ :إن الساعَةَ ال تَقُو ُم ،حَتى ال يُق َ
س َم م َ
عد ٌُّو يَج َمعُونَ ألَهل
بغَني َمةٍ ،ثُم قَالَ :بيَده َه َكذَا َونَحا َها نَح َو الشام فَقَالََ :
الرو َم تَعني ،قَالَ :نَ َعمَ ،وتَكُو ُن عن َد
اإلسالمَ ،ويَج َم ُع لَ ُهم أَه ُل اإلسالم ،قُلتُ ُّ :
ذَاكُ ُم القتَال َردةٌ شَدي َدةٌ ،فَيَشتَرطُ ال ُمسل ُمونَ شُر َ
طةً لل َموت ال تَرج ُع إال
غال َبةً ،فَ َيقتَتلُونَ حَتى َيح ُج َز َبينَ ُه ُم الليلُ ،فَ َيفي ُء َهؤُالء َو َهؤُالء ،كُ ٌّل َ
َ
غي ُر
طةُ ،ثُم يَشتَرطُ ال ُمسل ُمونَ شُر َ
بَ ،وتَفنَى الشُّر َ
َ
طةً لل َموت ،ال تَرج ُع إال
غال ٍ
غالبَةً ،فَيَقتَتلُونَ حَتى يَح ُج َز بَينَ ُه ُم الليلُ ،فَيَفي ُء َهؤُالء َو َهؤُالء ،كُ ٌّل َ
َ
غي ُر
طةُ ،ثُم يَشتَرطُ ال ُمسل ُمونَ شُر َ
بَ ،وتَفنَى الشُّر َ
َ
طةً لل َموت ،ال تَرج ُع إال
غال ٍ
غي ُر َ
غالبَةً ،فَيَقتَتلُونَ حَتى يُمسُوا ،فَيَفي ُء َهؤُالء َو َهؤُالء ،كُ ٌّل َ
َ
بَ ،وتَفنَى
غال ٍ
الشُّر َ
هللا الدب َرةَ
طةُ ،فَإذَا كَانَ َيو ُم الرابع ،نَ َه َد إلَيهم َبقيةُ أ َهل اإلسالم ،فَ َيج َع ُل ُ
علَيهم ،فَيَقتُلُونَ َمقتَلَةً  ،إما قَا َل ال يُ َرى مثلُهَاَ ،وإما قَا َل لَم يُ َر مثلُهَا ،حَتى
َ
إن الطائ َر لَيَ ُم ُّر ب َجنَبَاتهم ،فَ َما يُ َخلفُ ُهم حَتى يَخر َميت ًا ،فَيَت َعَا ُّد بَنُو األَب ،كَانُوا
ي من ُهم إال الر ُج ُل ال َواحدُ ،فَبأَي َ
ي
غني َم ٍة يُف َر ُ
مائ َةً ،فَال يَجدُونَهُ بَق َ
ح ،أَو أ َ ُّ
سمعُوا ببَأ ٍس ،ه َُو أَكبَ ُر من ذَلكَ  ،فَجَا َءهُ ُم
يرا ٍ
س ُم ،فَبَينَ َما هُم َكذَلكَ إذ َ
ث يُقَا َ
م َ
الصري ُخ ،إن الدجا َل قَد َخلَفَ ُهم في ذَ َراريهم ،فَ َيرفُضُونَ َما في أَيديهم،
س َ
علَيه
هللا َ
َويُقبلُونَ  ،فَيَبعَثُونَ َ
عش ََرةَ فَ َوار َ
طليعَةً ،قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف أَس َما َءهُم َوأَس َما َء آبَائهمَ ،وأَل َوانَ ُخيُولهم ،هُم َخي ُر
َو َ
سل َم :إني أل َعر ُ
َ
َ
َ
َ
علَى َ
علَى َ
ظهر األرض
س َ
س َ
ظهر األرض يَو َمئ ٍذ  ،أو من َخير ف َوار َ
فَ َوار َ
يَو َمئ ٍذ
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
وجانب منها في البحر،
جانب منها في البر
عليه وسلم :سمعتم بمدينةٍ؛
ٌ
ٌ
قالوا :نعم يا رسول هللا ،قالَ :ال تقو ُم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من
بسهم ،قالوا:
بسالح ولم يرموا
بني إسحاقَ ،فإذا جاءوها نزلُوا فلم يُقاتلوا
ٍ
ٍ
ال إله إال هللا وهللا أكب ُر ،فيسقطُ أح ُد جانبيها ،قال ثو ُر ب ُن زيدٍ :ال أعل ُمهُ إال
قال :الذي في البحر ،ثم يقولونَ الثانيةَ :ال إله إال هللا وهللا أكب ُر ،فيسقطُ
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ج لهم
جانبها اآلخ ُر ،ثم يقولون الثالثةَ :ال إله إال هللا وهللا أكب ُر ،فيفر ُ
فيدخلُونها فيغنمونَ  ،فبينما هم يقتسمونَ المغانم إذ جاءهم الصريخ ،فقال:
إن الدجال قد خرج فيتركون كل شي ويرجعون
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ،فيقتلهم
اليهودي من وراء الحجر والشجر ،فيقو ُل الحج ُر
المسلمون ،حتى يختبئ
ُّ
يهودي خلفي ،فتعا َل فاقتلهُ ،إال الغرقد،
أو الشج ُر :يا مسل ٌم ،يا عب َد هللا ،هذا
ٌّ
فإنهُ من شجر اليهود
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ حتى يكونَ أسع ُد الناس بالدنيا لك ُع اب ُن لكع [
قال الترمذي  :حسن غريب وقال األلباني :صحيح ]
أخرج الترمذي عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذي نفسي بيده ال
تقو ُم الساعةُ حتى تكل ُم السباعُ اإلنس ،وحتى يُكلم الرج َل عذبةُ سوطه
َ
أحدث أهله من بعده [ قال الترمذي :حسن
وشراك نعله ،وتخب ُره فخذُهُ بما
غريب وقال األلباني :صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
دوس على
تضطرب إلياتُ نساء
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ حتى
ٍ
َ
ذي الخلصة
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ ،حتى يقو َم رج ٌل من قحطان ،يسو ُ
الناس بعصاه
َ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال تقو ُم الساعةُ على أح ٍد يقو ُل هللا هللا
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
يتقارب الزمانُ ،فتكو ُن السنةُ كالشهر،
عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ ،حتى
َ
والشه ُر كالجمعة ،والجمعةُ كاليوم ،ويكو ُن اليو ُم كالساعة ،وتكون الساعةُ
كالضرمة من النار [ قال الترمذي :غريب من هذا الوجه وقال األلباني:
صحيح ]
أخرج مسلم عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ إال على شرار الناس
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ ،حتى يحسر الفراتُ عن جب ٍل من
ب ،يُقتت ُل عليه ،فيقت ُل من كل مائ ٍة تسعةٌ وتسعونَ  ،فيقو ُل ك ُّل رج ٍل منهم:
ذه ٍ
لعلي أكو ُن أنا أنجو  ،وفي رواية  :يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من
ذهب  ،فمن حضره فال يأخذ من شيئا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
تمر الدنيا ،حتى يمر الرج ُل
صلى هللا عليه وسلم :والذي نفسي بيده ال ُّ
وليس به
بالقبر ،فيتمرغُ عليه ،ويقولُ :يا ليتني مكانَ صاحب هذا القبر،
َ
الدي ُن ما به إال البال َء
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ال تذهب الليالي واأليا ُم ،حتى يملك رجلٌ ،يقال له :الجهجاهُ أو
الجهج ُل
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
األرض أفالذ كبدها مثل األسطوان من الذهب والفضة،
عليه وسلم :تقيء
ُ
فيجيء القات ُل فيقولُ :في هذا قتلتُ  ،ويجي ُء القاط ُع يقولُ :في هذا قطعتُ
ق فيقولُ :في هذا قُطعت يدي ،ثم يدعونهُ فال يأخذونَ
رحمي ،ويجيء السار ُ
منه شيئ ًا
أخرج أبو داود عن عبد هللا بن حوالةَ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :يا ابن حوالةَ ،إذا رأيتَ الخالفةَ قد نزلت األرضَ
أقرب
المقدسةَ فقد دنت الزالز ُل والبالب ُل واألمو ُر العظا ُم ،والساعةُ يومئ ٍذ
ُ
من الناس من يدي هذه من رأسكَ [ قال األلباني :صحيح ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تقو ُم الساعةُ حتى تقتت َل فئتان عظيمتان ،يكو ُن
بينهما مقتلهُ عظيمةٌ دعواهما واحدةٌ ،وحتى يُ َ
بعث دجالونَ كذابونَ
قريب
ٌ
من ثالثين ،كلُّهم يزع ُم أنهُ رسو ُل هللا ،وحتى يُقبضَ العل ُم ،وتكثر الزالزلُ،
ويكثر الهرجُ ،وهو القتلُ ،وحتى يكثر فيك ُم
وتظهر الفتنُ،
ويتقارب الزمانُ،
َ
َ
َ
الما ُل فيفيض ،حتى يهم رب المال من يقب ُل صدقته ،وحتى يعرضهُ فيقو َل
الناس في البنيان،
الذي عُرض هو عليه :ال أرب لي فيه ،وحتى يتطاو َل
ُ
الشمس
وحتى يمر الرج ُل بقبر الرجل فيقول :يا ليتني مكانهُ ،وحتى تطل َع
ُ
سا
من مغربها فإذا طلعت ورآها
الناس آمنوا أجمعون ،فذلك حينَ ال ينف ُع نف ً
ُ
خيرا ،فلتقومن الساعةُ
إيمانها لم تكن آمنت من قب ُل أو كسبت في إيمانها ً
وقد نشر الرجالن ثوبهما بينهما فال يتبايعانه وال يطويانه ،ولتقومن
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بلبن لقحته فال يطع ُمهُ ،ولتقومن الساعةُ وهو
الساعةُ وقد
َ
انصرف الرج ُل ٍ
يليطُ حوضهُ فال ُيسقى فيه ،ولتقومن الساعة وقد رفع أكلتهُ إلى فيه فال
وأنهارا
أرض العرب مرو ًجا
يطعمها ،في رواية لمسلم  :وحتى تعو َد
ُ
ً
أخرج مسلم عن حذيفة بن أسي ٍد الغفاري رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آياتٍ،
ع الشمس من مغربها ،ونزول
فذكر الدخانَ  ،والدجالَ ،والدابة ،وطلو َ
عيسى ،ويأجو َج ومأجوجَ ،وثالثةَ
وخسف
خسف بالمشرق،
خسوف؛
ٍ
ٌ
ٌ
َ
الناس إلى
وخسف بجزيرة العرب ،وآخ ُر ذلك نا ٌر ،تطر ُد
بالمغرب،
ٌ
َ
الناس في البحر  ،وفي رواية
محشرهم  ،وفي رواية لمسلم  :وري ٌح تلقي
َ
ُ
حيث بات ُوا،
الناس ،فتبيتُ مع ُهم
ق
لمسلم :ونا ٌر تخر ُ
ج من قعر عدن تسو ُ
َ
ُ
حيث قالوا
وتقي ُل معهم
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
أخرج البخاري عن عَو َ
ف بنَ َمالكٍ  ،قَالَ :أَتَيتُ النبي صَلى ُ
في َ
غز َوة تَبُوكَ َوه َُو في قُب ٍة من أَد ٍَم ،فَقَالَ :اعدُد ستًّا بَينَ يَدَي الساعَة:
َموتي ،ثُم فَت ُح بَيت ال َمقدس ،ثُم ُموتَا ٌن يَأ ُخذُ فيكُم َكقُعَاص الغَنَم ،ثُم
طى الر ُج ُل مائ َةَ دينَ ٍار فَيَ َ
استفَاضَةُ ال َمال حَتى يُع َ
ساخ ً
طا ،ثُم فتنَةٌ الَ يَبقَى
ظ ُّل َ
بَيتٌ منَ العَ َرب إال َد َخلَتهُ ،ثُم هُدنَةٌ تَكُو ُن بَينَكُم َوبَينَ بَني األَصفَر ،فَيَغد ُرونَ
غا َيةً ،تَحتَ كُل َ
فَ َيأت ُونَكُم تَحتَ ث َ َمانينَ َ
عش ََر أَلفًا
غا َي ٍة اثنَا َ
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أو ُل اآلية خرو ًجا ،طلوعُ الشمس من
ضحى ،وأيت ُهما كانت قبل صاحبتها
ج الدابة على الناس
مغربها ،وخرو ُ
ً
فاألخرى على أثرها قريبًا
أخرج أحمد عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
الناس على خراطيمهم ،ثم يُعمرون فيكُم
ج الدابةُ فتسم
عليه وسلم :تخر ُ
ُ
حتى يشتري الرج ُل البعير ،فيقولُ :ممن اشتريته ،فيقولُ :اشتريتهُ من
أحد الم ُخطمين [صححه األلباني في الصحيحة ]
أخرج الدارمي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
نكتب،
رسول هللا عليه وسلم  :بينما نح ُن عند النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ
أي المدينتين ت ُفت ُح أوالً ،قسطنطينةَ أو روميةَ  ،فقال :ال بل مدينةَ
إذ سُئلُّ :
هرق ٍل أوالً [ صححه األلباني في الصحيحة]
أخرج الترمذي عن عائشة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
وقذف قلتُ  :يا رسو َل
خسف ،ومس ٌخ،
عليه وسلم :يكو ُن في آخر هذه األمة
ٌ
ٌ
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ُ
الخبث [ قال الترمذي :هذا
هللا  ،أنهلكُ وفينا الصالحونَ  ،قال :نعم ،إذا كثُر
حديث غريب وصححه الترمذي في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج مسلم عَن نَافع بن عُتبَةَ رضي هللا عنه قَالَ :كُنا َم َع َرسُول هللا صَلى
سل َم ،في َ
سل َم ،قَو ٌم من
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
غز َو ٍة ،قَالَ :فَأَتَى النبي صَلى ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
سو ُل
ر
و
م
ا
ي
ق
ل
م
ه
ن
إ
ف
ٍ،
ة
م
ك
أ
د
َ
ن
ع
ه
و
ق
ف
ا
و
ف
،
ُّوف
ص
ال
اب
ي
ث
م
ه
ي
ل
ع
َ
،
ب
ر
غ
م
ال
ل
َ
ُ
َ
قبَ
ٌ َ َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
سل َم قَاعدٌ ،قَالَ :فَقَالَت لي نَفسي :ائتهم فَقُم بَينَ ُهم َوبَينَهُ
هللا َ
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
ي َم َع ُهم ،فَأَتَيت ُ ُهم فَقُمتُ َبينَ ُهم َو َبينَهُ ،قَالَ:
ال َيغتَالُونَهُ ،قَالَ :ثُم قُلتُ  :لَ َعلهُ نَج ٌّ
فَحَفظتُ منهُ أَربَ َع كَل َماتٍ ،أَعُ ُّدهُن في يَدي ،قَالَ :تَغزُونَ جَزي َرةَ العَ َرب
هللا ،ثُم تَغزُونَ
هللا ،ثُم تَغزُونَ ُّ
هللا ،ثُم فَار َ
الرو َم فَيَفت َ ُحهَا ُ
س فَيَفت َ ُحهَا ُ
فَيَفت َ ُحهَا ُ
هللا
الدجا َل فَيَفت َ ُحهُ ُ
أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :سمعتُ النبي صلى هللا عليه
هر :تسألوني عن الساعة وإنما عل ُمها عند
وسلم يقو ُل قب َل أن يموتَ بش ٍ
نفس منفوس ٍة اليو َم يأتي عليها مائةُ
هللا ،وأقُس ُم باهلل ما على األرض من ٍ
سن ٍة وهي حيةٌ يومئ ٍذ
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كانَ
األعراب إذا
ُ
قد ُموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألُوهُ عن الساعة متى الساعةُ،
فينظ ُر إلى أحدث الناس منهم ،فيقولُ :إن يعش هذا لم يدركهُ الهر ُم حتى
قامت عليك ُم الساعةُ
أخرج مسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
نفس منفوسةٌ اليو َم
عليه وسلم :ال تأتي مائةُ سن ٍة وعلى األرض
ٌ
أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :لو لم يبق من الدنيا إال يو ٌم واحدٌ ،لطول هللا ذلك
َ
ئ اسمهُ اسمي
اليوم حتى
يبعث هللا فيه رجالً مني أو من أهل بيتي ،يواط ُ
واس ُم أبيه اسم أبي ،يمأل ُ األرضَ قس ً
وجورا [
طا وعدالً ،كما ُملئت ظل ًما
ً
قال الترمذي :حسن صحيح  ،وقال األلباني :حسن صحيح ]
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أم سلمةَ رضي هللا عنها قالت :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :المهدي من عترتي من ولد فاطمةَ [ األلباني في
صحيح سنن أبي داود ]
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :المهدي مني ،أجلى الجبهة
أقنى األنف ،يمأل ُ األرضَ
َ
قس ً
جورا وظل ًما ،يملكُ سب َع سنينَ [ قال الترمذي  :حديث
طا وعدالً كما ُملئت
ً
حسن  ،وحسنه األلباني في صحيح سنن أبي داود ]
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َّللا عَن ُه َما ،قَالَ :كُنا نَتَحَد ُ
ث بحَجة
أخرج البخاري عَن ابن عُ َم َر َرض َ
ي ُ
الودَاع،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َبينَ أَظ ُهرنَاَ ،والَ نَدري َما حَجةُ َ
َ
الودَاعَ ،والنب ُّ
ي صَلى ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ب في ذكرهَ ،وقالََ :ما
َّللا َوأثنَى َ
علَيه ،ثم ذك ََر ال َمسي َح الدجا َل فأطنَ َ
فَحَم َد َ
بَعَ َ
ج
ح َوالنبيُّونَ من بَعدهَ ،وإنهُ يَخ ُر ُ
َّللا من نَبي ٍ إال أَنذَ َر أُمتَهُ ،أَنذَ َرهُ نُو ٌ
ث ُ
علَى
س َ
س يَخفَى َ
ي َ
علَيكُم  ،إن َربكُم لَي َ
علَيكُم من شَأنه فَلَي َ
فيكُم ،فَ َما َخف َ
س بأَع َو َرَ ،وإنهُ أَع َو ُر عَين اليُمنَىَ ،كأَن
َما يَخفَى َ
علَيكُم ثَالَثًا  ،إن َربكُم لَي َ
عَينَهُ عنَ َبةٌ َ
علَيكُم د َما َءكُم َوأَم َوالَكُمَ ،ك ُحر َمة َيومكُم
َّللا حَر َم َ
طاف َيةٌ،أَالَ إن َ
َهذَا ،في بَلَدكُم َهذَا ،في شَهركُم َهذَا ،أَالَ َهل بَلغتُ قَالُوا :نَعَم ،قَالَ :الل ُهم
ب
ارا ،يَضر ُ
اشهَد ثَالَثًا َويلَكُم ،أَو َوي َحكُم ،انظُ ُروا ،الَ تَرجعُوا بَعدي كُف ً
بَع ُ
ض
اب بَع ٍ
ضكُم رقَ َ
قيس رضي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه
أخرج مسلم عن فاطمة بنت ٍ
أمر ،فنُودي الصالةُ جامعةٌ ،فلما قضى الصالة جلس على المنبر وهو
وسلم َ
يضحكُ  ،فقال :ليلزم ك ُّل إنسان مصالهُ ،ثم قال :هل تدرون لم جمعت ُكم ،
قالوا :هللا ورسولهُ أعل ُم ،قال :إني ماجمعتُكُم لرغب ٍة وال لرهبةٍ ،ولكن
جمعتُكُم ألن تمي ًما الداري كان رجالً نصرانيًا ،فجاء فباي َع وأسلم ،وحدثني
حديثًا وافق الذي كنتُ أحدثكُم عن المسيح الدجال ،حدثني أنهُ
ركب في
َ
شهرا في
ج
لخم وجذا َم ،فلعب به ُم المو ُ
سفين ٍة بحري ٍة مع ثالثين رجالً من ٍ
ً
ُ
مغرب الشمس ،فجلسُوا في
حيث
البحر ،ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر
ُ
أقرب السفينة ،فلقيتهم دابةٌ
أهلب كثير الشعر ،ال يدرون ما قبله من دُبره،
ُ
فقالوا :ويلك ما أنت  ،قالت :أنا الجساسةُ ،قالوا :وما الجساسةُ  ،قالت:
أيُّها القو ُم انطلقُوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنهُ إلى خبركُم باألشواق،
قال :لما سمت لنا رجالً فزعنا منها أن تكونَ شيطانةٌ ،فانطلقنا سراعًا حتى
ط خلقًا ،وأش ُّدهُ وثاقًا ،مجموعةٌ
إنسان رأيناهُ ق ُّ
دخلنا الدير ،فإذا فيه أعظم
ٍ
يداهُ إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد ،قلنا :ويلك ما أنت  ،قال:
ناس من العرب ،ركبنا
قد قدرت ُم على خبري فأخبروني ما أنت ُم قالوا :نح ُن ٌ
شهرا ،ثم
ج
في سفين ٍة بحري ٍة فصارفنا البح ُر حين اغتل َم فلعب بنا المو ُ
ً
أرفئنا إلى جزيرتك هذه ،فجلسنا في أقربها ،فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابةٌ
أهلب كثي ُر الشعر ال ندري ما قبلهُ من دُبره من كثرة الشعر ،فقلنا :ويلك
ُ
ما أنت  ،فقالت :الجساسةُ ،قلنا :وما الجساسةُ  ،قالت :اع ُمدوا إلى هذا
الرجل الذي في الدير فإنهُ إلى خبركُم باألشواق ،فأقبلنا إليكَ سراعًا وفزعنا
منها ،ولم نأمن أن تكونَ شيطانةٌ ،فقالَ :أخبروني عن نخل بيسانَ  ،قلنا:
عن أي شأنها تستخب ُر  ،قال :أسألكُم عن نخلها هل يث ُمر  ،فقلنا له :نعم،
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قال :أما إنها توشكُ أن ال ت ُثمر ،قال :أخبروني عن بحيرة طبرية ،قلنا :عن
أي شأنها تستخب ُر  ،قالَ :هل فيها ما ٌء  ،قالوا :هي كثيرةُ الماء ،قال :أما
يذهب ،قالَ :أخبروني عن عين ُزغر ،قالوا :عن أي شأنها
ماؤها يوشكُ أن
َ
تستخب ُر  ،قال :هل في العين ما ٌء ،وهل يزرعُ أهلها بماء العين  ،قلنا له:
نعم هي كثيرة الماء ،وأهلها يزرعونَ من مائها ،قال :أخبروني عن نبي
العرب
األميين ما فعل  ،قالُوا :قد خرج من مكة ،ونزل يثرب ،قال :أقاتلُه
ُ
 ،قلنا :نعم ،قال :كيف صنع بهم  ،أخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من
العرب وأطاعوهُ ،قال لهم :قد كان ذلك  ،قلنا :نعم ،قال أما إن ذلك خي ٌر
لهم أن يطيعُوهُ ،وإني مخبركُم عني ،أنا المسيحُ ،وإني يوشكُ أن يؤذنَ لي
في الخروج ،فأخر َج وأسير في األرض ،فال أدُع قريةً إال هبطت ُها في أربعين
ليلةً غير مكةً وطيبةَ ،فأنهما محرمتان على كلتاهما ،كلما أردتُ أن أدخل
السيف ،صلت ًا يصدُّني عنها ،وإن على
واحدةً منهما ،استقبلني ملكٌ بيده
ُ
ب من أنقابها مالئكة يُحرسونها ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كل نق ٍ
وطعنَ بمخصرته في المنبر ،هذه طيبةُ هذه طيبةُ هذه طيبةُ ،أال هل كنتُ
ُ
تميم ،إنه وافق
الناس:نعم ،قال :فإنه قد أعجبني
حدثتكُم ذاك  ،فقال
حديث ٍ
ُ
الذي كنتُ أحدثكُم عنهُ وعن المدينة ومكة ،إال إنه في بحر الشام أو بحر
اليمن ،ال بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق من قبل المشرق ما
هو وأومأ بيده إلى المشرق ،قالت :فحفظتُ هذا من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم
ً
سا من أهل فلسطين ركبُوا سفينة في البحر،
وفي رواية للترمذي :أن أنا ً
فجالت بهم بنحوه ،وفيه :قالت :أنا الجساسةُ ،قالوا :فأخبرينا ،قالت :ال
أخب ُركم وال أستخب ُركم ،ولكن ائتوا أقصى القرية ،فإن ثم من يخبركم
ق بنحوه ،وفيه :قال:
ويستخبركُم ،فأتينا أقصى القرية فإذا رج ٌل موث ٌ
أخبروني عن نخل بيسانَ الذي بين األردن وفلسطين هل أطع َم  ،قلنا :نعم
[ قال الترمذي :حديث حسن صحيح وصححه األلباني في صحيح سنن
الترمذي ]
ي صلى
أخرج مسلم عن النواس بن سمعانَ رضي هللا عنه قال َ :
ذكر النب ُّ
هللا عليه وسلم الدجا َل ذات غدا ٍة فخفضَ فيه ورف َع حتى ظنناهُ في طائفة
عرف ذلك فينا فقال :ما شأنُكُم  ،قلنا :يا رسو َل هللا
النخل ،فلما ُرحنا إليه
َ
 :ذكرتَ الدجا َل غداةً فخفضتَ فيه ورفعت حتى ظنناهُ في طائفة النخل،
فقال :غي ُر الدجال أخوفني عليكُم ،إن يخرج وأنا فيكُم فأنا حجي ُجه دونكُم،
مسلم،
وإن يخرج ولستُ فيكُم فامرؤ حجي ُج نفسه ،وهللا خليفتي على كل
ٍ
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قطن ،فمن أدركه
شاب قططُ عينه طافيةٌ ،كأني أشب ُه ُه بعبد العُزى بن
إن ُه
ٌ
ٍ
ج خل ٍة بين الشام والعراق،
منكُم فليقرأ عليه فوات َح سورة الكهف ،فإنهُ خار ُ
َ
وعاث شماالً ،يا عبا َد هللا فاثبت ُوا ،قلنا :يا رسو َل هللا  ،فما لبثهُ
فعاث يمينًا
كشهر ،ويو ٌم كجمعةٍ،
في األرض  ،قال :أربعونَ يو ًما ،يو ٌم كسنةٍ ،ويو ٌم
ٍ
وسائ ُر أيامه كأيامكُم ،قلنا :يا رسو َل هللا  ،فذاك اليو ُم الذي كسن ٍة أتكفينا
يوم  ،قالَ :ال ،اقد ُروا له قدرهُ ،قلنا :يا رسو َل هللا ,وما إسراعُهُ
في صالةُ ٍ
في األرض  ،قالَ :كالغيث استدبرتهُ الريحُ ،فيأتي على القوم فيدعُوهُم
ح
فيؤمنونَ به ويستجيبونَ له ،فيأم ُر السماء فت ُمط ُر ،واألرضَ فتنبتُ  ،فترو ُ
خواصر ،ثم
درا ،وأشبعهُ ضروعًا ،وأمدهُ
َ
عليهم سارحت ُهم أطول ما كانت ًّ
فينصرف عنهم ،فيصبحوا
يأتي القو ُم فيدعُوهم فيردونَ عليه قولهُ،
َ
ممحلينَ
ويمر بالخربة فيقو ُل لها :أخرجي
ليس بأيديهم شي ٌء من أموالهم
ُّ
َ
كنوزك ،فتتب ُعه :كنو ُزها كيعاسيب النحل ،ثم يدعو رجالً ممتلئ ًا شبا ًبا
فيضربه بالسيف فيقطعهُ جزلتين رمية الغرض ،ثم يدعُوه فيقب ُل ويتهل ُل
وج ُههُ ويضحكُ  ،فبينما هو كذلك إذ بعث هللا تعالى المسي َح بن مريم ،فينز ُل
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بينَ مهرودتين ،واض ٌع كفيه على أجنحة
ملكين ،إذا طأطأ رأسهُ
قطر ،وإذا رف َع تحد َر منهُ جما ُن اللؤلؤ ،فال يحل
َ
ُ
حيث ينتهي طرفُهُ ،فيطل ُبهُ حتى
لكافر يج ُد ريح نفسه إالماتَ  ،ونفسهُ ينتهي
ٍ
عيسى قو ٌم قد عصم ُهم هللا منهُ ،فيمس َح عن
يدركهُ بباب ٍلد فيقتلهُ ،ثم يأتي
َ
وجوههم ويحدثُهم بدرجاتهم في الجنة ،فبينما هو كذلك إذا أوحى هللا تعالى
إلى عيسي أني قد أخرجتُ عبادًا لي ال يدان ألح ٍد بقتالهم ،فحرز عبادي
ُ
فيمر
ب ينسلونَ ،
إلى الطور،
ويبعث هللا يأجوج ومأجوجَ ،وهُم من كل حد ٍ
ُّ
ويمر آخرهُم فيقولون :لقد
أوائل ُهم على بحيرة طبرية فيشربونَ ما فيها،
ُّ
عيسى وأصحابُه حتى يكونَ
رأس
ي هللا
ُ
كانَ بهذه مرةً ما ٌء ،ويحصر نب ُّ
َ
فيرغب عيسى وأصحابهُ،
دينار ،ألحدكم اليو َم،
خيرا من مائة
ُ
ٍ
الثور ألحدهم ً
لنغف في رقابهم ،فيصبحونَ
نفس واحد ٍة،
فرسى كموت ٍ
فيرس َل هللا عليه ُم ا َ
َ
شبر
ثم يهبطُ عيسى وأصحابهُ إلى األرض ،فال يجدونَ في األرض موضع ٍ
فيرغب عيسى وأصحابهُ إلى هللا تعالى ،فيرس َل هللا
إال مأل ُه زه ُم ُهم ونتنُهم،
ُ
ُ
مطرا
حيث شا َء هللا ،ثم يرس ُل هللا
طيرا كأعناق البخت ،فتحمل ُهم فتطرح ُهم
ً
ً
وبر فيغسل األرضَ حتى يتركها كالزلقة ،ثم يقا ُل
مدر وال ٍ
ال يكُن منه بيتُ ٍ
ُ
لألرض :أنبتي ثمرتك ،وردي بركتك ،فيومئ ٍذ تأك ُل العصابة من الرمانة
ٍ
يستظلونَ بقحفها ،ويباركُ هللا في الرسل حتى أن اللقحةَّ من اإلبل لتكفي
الفئا َم من الناس ،واللقحةُ من البقر لتكفي القبيلةَ من الناس ،واللقحةُ من
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الغنم لتكفي الفخذ من الناس ،فبينما هم كذلك إذ َ
بعث هللا تعالى ري ًحا طيبةً،
ويبقى شرا ُر
مسلم،
ح كل مؤمن وكل
فتأخذهُم تحت آباطهم ،فتقبضَ رو ُ
ٍ
َ
الناس يتهارجونَ فيها تهارج ال ُحمر ،فعليهم تقو ُم الساعةُ
وفي رواية :بعد قوله :لقد كان بهذه مرةً ما ٌء :ثم يسيرونَ حتى ينتهوا إلى
جبل الخمر ،وهو جب ٌل بيت المقدس ،فيقولون :لقد قتلنا من في األرض،
فلنقت َل من في السماء ،فيرمون بنشابهم إلى السماء ،فيرد هللا عليهم
نشابهم مخضوبةً دما ًء
أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ألنا أعل ُم بما مع الدجال منه ،معهُ نهران يجريان أحدُهما
أبيض ،واآلخ ُر رأي العين نا ٌر تأجج ،فإما أدركن أح ٌد فليأت
رأي العين ما ٌء
ُ
نارا وليغمضَ  ،ثم ليطأطئ رأسهُ فيشرب منهُ ،فإنهُ ما ُء
َ
النهر الذي يراهُ ً
مكتوب بين عينيه
ح العين عليها زفرةٌ غليظةٌ،
باردٌ ،وإن الدجا َل ممسو ُ
ٌ
ب
مؤمن
كاف ٌر ،يقرأُهُ ك ُّل
ٌ
كاتب وغير كات ٍ
ٍ
أعور العين اليسرى ،جفا ُل الشعر معهُ جنةٌ
وفي رواية لمسلم :الدجا ُل ُ
ونا ٌر ،فنا ُره جنةٌ ،وجنتهُ نا ٌر
أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة رضي هللا عنه قال :ما سأ َل أح ُد رسو َل
هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت ُه ،وإنه قال لي :ما
خبز ونه ُر ماءٍ  ،قال :هو
يضركَ منهُ ،قلتُ  :إنُهم يقولون :إن معه جب ُل ٍ
أهو ُن على هللا من ذلكَ
أخرج مسلم عن أم شريكٍ رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
الناس من الدجال في الجبال ،قلتُ يا رسو َل هللا ،فأين
عليه وسلم :ليفرن
ُ
العرب يومئ ٍذ  ،قال :هم قلي ٌل
ُ
حصين رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
أخرج أبو داود عن عمران بن
ٍ
صلى هللا عليه وسلم :من سمع الدجال فلينأ عنهُ فوهللا إن الرج َل ليأتيهُ
يحسب أنه مؤم ٌن فيتبعه مما بعث به من الشبهات [ صححه األلباني
وهو
ُ
في صحيح سنن أبي داود ]
أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
ق أكب ُر من الدجال
هللا عليه وسلم :ما بين خلق آد َم إلى قيام الساعة خل ٌ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
بأعور ،إال إن المسي َح الدجال أعو ُر
صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ليس
َ
العين اليمنى ،كأن عينيه عنبةٌ طافئةٌ  ،وفي رواية لمسلم  :تعلمونَ أنهُ
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ليس يرى أح ٌد منكُم ربهُ حتى يموتَ  ،وأنهُ
مكتوب بين عينيه كاف ٌر يقرؤه
ٌ
من كره عمله
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
األعور الكذاب ،أال إنهُ أعو ٌر،
هللا عليه وسلم :ما من نبي ٍ إال وقد أنذر أمته
َ
مكتوب بين عينيه ك ف ر
بأعور،
وإن ربكُم ليس
ٌ
َ
أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إني حدثتُكُم عن الدجال حتى خشيتُ أن ال تعقلُوا ،إن
مطموس العين ،ليست بناتئ ٍة وال
المسي َح الدجا َل قصي ٌر أفحج ،جعدُ ،أعو ُر،
ُ
التبس عليكُم فاعل ُموا أن ربكُم ليس بأعور [ قال األلباني في
حجرا َء ،فإن
َ
صحيح سنن أبي داود  :صحيح ]
بكر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
أخرج الترمذي عن أبي ٍ
أرض بالمشرق يقا ُل لها :خراسان ،يتب ُعه
ج من
عليه وسلم :الدجا ُل يخر ُ
ٍ
أقوا ٌم كأن وجوههم المجا ُن المطرقةُ [ قال الترمذي :هذا حديث حسن
غريب ،وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ]
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :يتب ُع الدجا ُل من يهود أصفهانَ سبعونَ ألفًا عليهم الطيالسةُ
المنكدر قال :رأيتُ جابر بن عبد هللا
أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن
ٍ
أتحلف باهلل ،قال :فإني سمعتُ عمر
يحلف باهلل أن ابن صيا ٍد الدجالَ ،قلتُ
ُ
يحلف باهلل على ذلك عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُ
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  :أن عمر انطلق
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رهطٍ من أصحابه قبل ابن صيادٍ،
قارب اب ُن صياد
يلعب مع الصبيان عند أُطم بني مغالةَ ،وقد
حتى وجد ُه
َ
ُ
ضرب صلى هللا عليه وسلم ظهرهُ ،ثم قال البن
يومئ ٍذ ال ُحلم ،فلم يشعُر حتى
َ
فنظر إليه اب ُن صياد فقالَ :أشه ُد أنكَ رسو ُل
صيادٍ :أتشه ُد أني رسو ُل هللا،
َ
األميينَ  ،فقا َل اب ُن صيا ٍد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أتشه ُد أني
رسو ُل هللا ،فرفضهُ رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم وقالَ :آمنتُ باهلل ورسله
ق
ثم قا َل لهُ رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ماذا ترى ،قالَ :يأتيني صاد ٌ
وكاذب ،قال لهُ صلى هللا عليه وسلم  :خلط عليك األم ُر ،ثم قا َل له صلى
ٌ
هللا عليه وسلم  :إني خبأتُ لك خبيًا ،فقال اب ُن صياد هو الد ُ
خ ،فقا َل له
تعدو قدرك ،فقا َل عم ُر :ذرني يا رسو َل
صلى هللا عليه وسلم  :اخسأ فلن
ُ
هللا أ َ
ضرب عنقهُ ،فقال له صلى هللا عليه وسلم  :إن يكنهُ فلن ت ُسلط عليه،
ُ
وإن لم يكنهُ فال خير لك في قتله ،وقال اب ُن عمر :انطلق بع َد ذلكَ رسو ُل
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ب إلى النخل التي فيها اب ُن صيادٍ ،حتى
هللا صلى هللا عليه وسلم
وأبى بن كع ٍ
ُّ
ق يتقي بجذوع النخل ٍّ وهو يخت ُل
إذا دخ َل صلى هللا عليه وسلم النخ َل طف َ
أن يسم َع من ابن صيا ٍد شيئ ًا قبل أن يراه اب ُن صيادٍ ،فرآهُ صلى هللا عليه
فراش في قطيفةٍ ،له فيها زمزمةٌ ،فرأت أ ُّم ابن
وسلم وهو مضطج ٌع على
ٍ
صيا ٍد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل ،فقالت البن
صيا ٍد يا صاف ،وهو اس ُم ابن صيادٍ ،هذا محم ٌد ،فثار اب ُن صيادٍ ،فقال صلى
عمر :فقام صلى هللا عليه وسلم في
هللا عليه وسلم لو تركت ُه بين ،قال ابن
َ
الناس فأثنى على هللا بما هو أهلُهُ ثم ذكر الدجالَ ،فقال :إني ألُنذركُ ُموهُ ،ما
ح قومه ،ولكن أقو ُل لكُم فيه قوالً لم
أنذر قومهُ ،لقد أنذرهُ نو ٌ
من نبي إال قد َ
ي لقومه :تعلمونَ أنهُ أعو ُر وأن هللا ليس بأعور
يقلهُ نب ٌّ
وفي رواية لمسلم عن أبي سعي ٍد أنه قال له ما ترى ،قال :أرى عرشًا على
الماء ،فقال له صلى هللا عليه وسلم  :ترى عرش إبليس على البحر
أخرج مسلم عن أبي سعي ٍد رضي هللا عنه قال :قال رسو ُل هللا صلى هللا
عليه وسلم البن صيادٍ :ما تربةُ الجنة قالَ :درمكة بيضا ُء مسكُ يا أبا القاسم
قالَ :صدقتَ
وفي رواية لمسلم  :أن ابن صيا ٍد سأ َل النبي صلى هللا عليه وسلم ما تربة
الجنة ،فقال :درمكة بيضا ُء مسكٌ خالصٌ
وعمارا ومعنا
أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال :خرجنا حجا ًجا
ً
الناس وبقيتُ أنا وهو ،فاستوحشتُ منهُ
اب ُن صيادٍ ،فنزلنا منزالً فتفرق
ُ
وحشةً شديدةً مما يقا ُل عنه ،وجا َء بمتاعه فوضعهُ مع متاعي ،فقلتُ  :إن
الحر شدي ٌد فلو وضعت تحتَ تلك الشجرة ،قال :ففعل فرفعت لنا غن ٌم،
بعس فقالَ :اشرب أبا سعي ٍد ،فقلتُ  :إن الحر شديدٌ ،واللب ُن
فانطلق فجاء ٍ
أشرب على يده ،فقال أبا سعي ٍد لقد هممتُ أن
حار ،ما بي إال أني أكرهُ أن
َ
ٌّ
الناس ،يا أبا سعيدٍ :من
ق مما يقو ُل لي
آخذَ حبالً فأعلقهُ بشجر ٍة ثم أختن َ
ُ
ُ
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما خفي عليكم يا معشر
خفى عليه
األنصار ،ألست من أعلم الناس بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
أليس قد قال رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :هو كاف ٌر  ،وأنا مسل ٌم ،
أوليس قد قا َل رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم  :وهو عقي ٌم ال يول ُد لهُ ،
وقد تركت ولدي بالمدينة ،أو ليس قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 :ال يدخل المدينة وال مكة  ،وقد أقبلتُ من المدينة وأنا أري ُد مكةَ ،قال أبو
سعيدٍ :حتى كدتُ أن أعذرهُ ،ثم قال :أما وهللا إني ألعرفه وأعرف مولدهُ
وأين هو اآلن  ،قلت :ت ًبا لك سائر اليوم
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أيسرك أنك ذاك الرج ُل  ،فقال :لو
وفي رواية لمسلم :قيل البن صيادٍ:
ُّ
عُرض علي ما كرهتُ
أخرج مسلم عن نافع قال :لقي اب ُن عمر ابن صيا ٍد في بعض طرق المدينة،
عمر على حفصةَ
فقا َل لهُ :قوالً أغضبهُ ،فانتف َخ حتى مأل السكةَ ،فدخل اب ُن
َ
وقد بلغها ،فقالت لهُ :رحمكَ هللا ما أردتَ من ابن صيا ٍد  ،أما علمتَ أن
ج من غضب ٍة يغضبُها
النبي صلى هللا عليه وسلم قال :إنما يخر ُ
وفي رواية لمسلم :قال اب ُن عمر :لقيتهُ مرتين؛ فلقيتُهُ مع قومه فقلتُ
لبعضهم :هل تحدثون أنهُ هو  ،قالوا :ال وهللا ،قلتُ  :كذبتموني ،وهللا لقد
أخبرني بعضكُم أنهُ لن يموتَ حتى يكونَ أكثركُم ماالً وولدًا ،وكذلك هو
زع ُموا اليو َم ،قال فتحدثنا ،ثم فارقت ُه فلقيتهُ لقيةً أخرى ،وقد نفرت عينهُ،
أرى  ،قال :ال أدري ،قلتُ  :ال تدري وهي في
فقلتُ  :متى فعلت عينكَ ما َ
حمار
رأسكَ  ،قال :إن شا َء هللا خلقها في عصاكَ هذه ،فنخر كأشد نخير
ٍ
بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت،
سمعتُ  ،فزع ُم
ُ
وأما أنا فوهللا ما شعرتُ  ،قالوا :وجا َء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة
فحدثها ،فقالت :ما تري ُد إليه  ،ألم تعلم أنهُ قد قال :أو َل ما يبعثُه على الناس
غضبةٌ يغضبها
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكُم اب ُن مريم
حك ًما مقس ً
الصليب ،ويقت َل
طا ،فيكسر
الخنزير ،ويض َع الجزية ،ويُفيضَ
َ
َ
الما َل حتى ال يقبلُهُ أح ٌد
خيرا من الدنيا
وفي رواية للبخاري ومسلم  :حتى تكون السجدة الواحدة ً
{وإن من أَهل الكتَاب إال
وما فيها ،ثم يقو ُل أبو هريرةَ :اقرؤوا إن شئتم َ
علَيهم شَهيداً}
لَيُؤمنَن به قَب َل َموته َويَو َم القيَا َمة يَكُو ُن َ
كيف أنت ُم إذا نزل اب ُن مري َم فيكُم وإمامكُم
وفي رواية للبخاري ومسلم :
َ
منكُم
ي ،وإنهُ نازلٌ ،فإذا
وفي رواية ألبي داود والترمذي :
َ
ليس بيني وبينهَ نب ٌّ
رأيت ُ ُموه فاعرفُو ُه ،فإنهُ رج ٌل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض ،ينز ُل بين
اس على اإلسالم،
ممصرتين ،كأن رأسهُ يقط ُر ،وإن لم يصبهُ بللٌ ،فيقات ُل الن َ
الخنزير ،ويض ُع الجزيةَ ،ويهلكُ هللا في زمانه المل َل
الصليب ويقت ُل
ق
فيد ُ
َ
َ
يمكث في األرض أربعينَ سنةً،
ُ
كلها إال اإلسال َم ،ويهلكُ المسي َح الدجالَ ،ثم
ثم يُتوفى ويُصلي عليه المسلمونَ [ صححه األلباني في صحيح سنن أبي
داود ]
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أخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :ال تزا ُل طائفةٌ من أمتي يقاتلونَ على الحق ظاهرينَ إلى يوم القيامة،
فينز ُل عيسى ،فيقول أمي ُرهُم :تعا َل صل لنا ،فيقولُ :ال ،إن بعضكُم على
بعض أمرا َء تكرمة هللا هذه األمة
أخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال :قال
ُ
فيمكث أربعين ،ال
ج الدجا ُل في أمتي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يخر ُ
ُ
فيبعث هللا عيسى كأنهُ عروة بن
شهرا أو عا ًما،
أدري أربعين يو ًما أو
ً
ُ
الناس سب َع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ،
يمكث
مسعودٍ ،فيطلبُهُ فيهلكُهُ ،ثم
ُ
ثم يُرس ُل هللا ري ًحا باردةً من قبل الشام ،فال يبقى على وجه األرض أح ٌد في
إيمان إال قبضته ،حتى لو أن أحدكُم دخل في
خير أو
قلبه مثقا ُل ذر ٍة من ٍ
ٍ
كبد جب ٍل لدخلتهُ عليه حتى تقبضهُ ،فيبقى شرا ُر الناس في خفة الطير
منكرا ،فيتمثل له ُم الشيطا ُن
وأحالم السباع ،ال يعرفون معروفًا وال ُينكرون
ً
فيقولُ :أال تستجيبونَ  ،فيقولونَ  :فما تأمرنا  ،فيأمرهُم بعبادة األوثان،
وهم في ذلك درأ ٌ رزقهم  ،حس ٌن عيشهم  ،ثم يُنف ُخ في الصور فال يسم ُع
أح ٌد إال أصغى ليتا ورفع ليتا ،فأو ُل من يسمعُه رج ٌل يلوطُ حوض إبله،
مطرا كأنهُ الطل أو الظ ُّل [ شك الراوي
ق
ق ويصع ُ
فيصع ُ
ُ
الناس ،ثم يرس ُل هللا ً
] فتنبتُ منهُ أجسا ُد الناس ثم ينف ُخ فيه أخرى فإذا هُم قيا ٌم ينظرون ،ثم
الناس :هل ُّموا إلى ربكم ،وقفوهُم إنهم مسئولُون ،ثم يقالُ:
يُقالُ :يا أيها
ُ
أخر ُجوا بعث النار ،فيقالُ :من كم ،فيقالُ :من كل ألف تسعمائ ٍة وتسعةً
ساق
كشف عن
وتسعينَ  ،فذلك يو ٌم يجع ُل الولدان شيبًا ،وذلك يوم يُ
ُ
ٍ

كتاب القصص
س ُم َرة بن ُجندُب َرضي هللا عَنهُ َقا َل كَانَ َرسُول هللا
أخرج البخاري عَن َ
علَيه َوسلم مما يكثر أَن يَقُول الصحابه َهل رأى أحد منكُم من
صلى هللا َ
علَيه َما شَا َء هللا أَن يقص َوإنهُ قَا َل لنا ذَات َ
غدَاة إنه أَتَاني
ُرؤيا فيقص َ
الليلَة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قَاال لي انطلق َوإني ان َ
طلَقت َمعَ ُه َما َوإنا
أَتَينَا على رجل ُمض َ
علَيه بصخرة َوإذا ه َُو يهوي
طجع َوإذا آخر قَائم َ
بالصخرة لرأسه فيثلغ َرأسه فيتدهده الحجر فَيَأخذهُ فَال يرجع إلَيه حَتى
علَيه فيفعل به مثل َما فعل المرة األولى قَا َل
يَصح َرأسه َك َما كَانَ ثم يعود َ
سب َحانَ هللا َما َهذَا قَاال لي انطلق انطلق فأتينا على رجل مستلق
قلت لَهما ُ
علَيه بكلوب من حَديد َوإذا ه َُو يَأتي أحد شقي
على قَفاهُ َوإذا آخر قَائم َ
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َوجهه فيشرشر شدقه إلَى قَفاهُ ومنخره إلَى قَفاهُ وعينه إلَى قَفاهُ قَا َل َو ُرب َما
قَا َل أ َ ُبو َرجَاء فَيشق قَا َل ثم يتَحَول إلَى الجَانب اآلخر فيفعل به مثل َما فعل
بالجانب األول قَا َل فَ َما يفرغ من ذَلك الجَانب حَتى يَصح ذَلك الجَانب َك َما
علَيه فيفعل مثل َما فعل في المرة األولى قَا َل قلت سُب َحانَ هللا
كَانَ ثم يعود َ
َما َهذَا قَاال لي انطلق فَان َ
طلَقنَا فأتينا على مثل التنور قَا َل فأحسب أَنه كَانَ
ساء ع َُراة
يَقُول فَإذا فيه لغط وأصوات قَا َل فاطلعنا فيه فَإذا فيه رجال َون َ
َوإذا هم َيأتيهم لَهب من أَسفَل من ُهم فَإذا أَتَاهُم ذَلك اللهب ضوضوا قَا َل قلت
َما َه ُؤالء قَاال لي انطلق انطلق قَا َل فَان َ
طلَقنَا فأتينا على نهر حسبت أَنه كَانَ
يَقُول أَح َمر مثل الدم َوإذا في النهر رجل سابح يسبح َوإذا على شط النهر
يرة َوإذا ذَلك السابح يسبح َما سبح ثم يَأتي
َارة كَث َ
رجل عنده قد جمع حج َ
َارة فيفغر فَاه فيلقمه حجرا فَين َ
طلق فيسبح ثم
ذَلك الذي قد جمع عنده الحج َ
يرجع إلَيه كلما َر َج َع إلَيه فغر فَاه فألقمه حجرا قلت لَهما َما َهذَان قَاال لي
انطلق انطلق فَان َ
طلَقنَا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره َما أَنت َراء رجال
مرآة َوإذا عنده نَار يحشها َويسعَى حولهَا قَا َل قلت لَهما َما َهذَا قَا َل قَاال لي
انطلق انطلق فَان َ
طلَقنَا فأتينا على َروضَة معتمة فيهَا من كل نور الربيع
ظهري الروضَة رجل َ
َوإذا بَين َ
طويل ال أكاد أرى َرأسه طوال في الس َماء
َوإذا حول الرجل من أَكثر ولدان َرأَيتهم قَا َل قلت َما َهذَا َما َهؤُالء قَاال لي
انطلق انطلق فَان َ
عظي َمة لم أر دوحة قط أعظم َوال
طلَقنَا فأتينا على دوحة َ
أحسن منهَا قَا َل قَاال لي ارق فيهَا فارتقينا فيهَا إلَى َمدينَة َمبنية بلَبن ذهب
َولبن فضة فأتينا بَاب ال َمدينَة فاستفتحنا فَفتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال
شطر من خلقهم كأحسن َما أَنت َراء َوشطر من ُهم كأقبح َما أَنت َراء قَا َل
قَاال لي اذ َه ُبوا فقعوا في ذَلك النهر قَا َل َوإذا نهر معترض يجري َكأَن َما َء ُه
ال َمحض في البيَاض فَذَ َهبُوا فوقعوا فيه ثم رجعُوا إلَينَا قد ذهب ذَلك السوء
ورة قَا َل قَاال لي َهذه جنة عدن َو َهذَا َمنزلك قَا َل
عَن ُهم فصاروا في أحسن ُ
ص َ
فسما بَصري صعدا فَإذا قصر مثل الربابة البَيضَاء قَا َل قَاال لي َهذَا َمنزلك
قَا َل قلت لَهما بَارك هللا فيكما فذراني فَأدخلهُ قَاال أما اآلن فَال َوأَنت دَاخله
قَا َل قلت لَهما فَإني َرأَيت ُمنذُ الليلَة عجبا فَ َما َهذَا الذي َرأَيت قَا َل قَاال لي
علَيه يثلغ َرأسه بالحجر فَإنهُ الرجل
إنا سنخبرك أما الرجل األول الذي أتيت َ
يَأ ُخذ القُرآن فيرفضه وينام عَن الصالة ال َمكت ُوبَة َوأما الرجل الذي أتيت
علَيه يشرشر شدقه إلَى قَفاهُ ومنخره إلَى قَفاهُ وعينه إلَى قَفاهُ فَإنهُ الرجل
َ
ساء العراة الذين
يَغ ُدو من بَيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفَاق َوأما الرجَال َوالن َ
علَيه
هم في مثل بنَاء التنور فَإن ُهم الزناة والزواني َوأما الرجل الذي أتيت َ
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يسبح في النهر ويلقم الحجر فَإنهُ آكل الربَا َوأما الرجل الكريه المرآة الذي
عند النار يحشها َويس َعى حولهَا فَإنهُ َمالك َخازن َجهَنم َوأما الرجل الطويل
الذي في الروضَة فَإنهُ إب َراهيم َوأما الولدَان الذين حوله فَكل َمولُود َماتَ
على الفط َرة ،قَا َل فَقَا َل بعض ال ُمسلمين يَا َرسُول هللا َوأَوالد ال ُمشركين فَقَا َل
علَيه َوسلم َوأَوالد ال ُمشركين َوأما القَوم الذين كَانُوا
سول هللا صلى هللا َ
َر ُ
شطر من ُهم حسن َوشطر من ُهم قَبيح فَإن ُهم قوم خلطوا عمال صَالحا َوآخر
سيئ ًا تجَاوز هللا عَن ُهم
َ
َ
علَيه
هللا َ
أخرج مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال انطلَ َ
ق َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سبَقُوا ال ُمشركينَ إلَى بَد ٍرَ ،وجَا َء ال ُمشركُونَ  ،فَقَا َل
سل َم َوأَصحَابُهُ حَتى َ
َو َ
سل َم :ال يُقَد َمن أ َ َح ٌد منكُم إلَى شَيءٍ حَتى أَكُونَ
هللا َ
علَيه َو َ
َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
سل َم :قُو ُموا
هللا َ
أَنَا دُونَهُ  ،فَ َدنَا ال ُمشركُونَ  ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا َ
علَيه َو َ
صل ى ُ
إلَى جَن ٍة عَر ُ
ض  ،قَالََ :يقُو ُل عُ َمي ُر ب ُن ال ُح َمام
ضهَا الس َم َواتُ َواأل َر ُ
ي يَا َرسُو َل هللا ،جَنةٌ عَر ُ
ض ،قَالَ :نَعَم ،
ضهَا الس َم َواتُ َواألَر ُ
األ َنصَار ُّ
علَى قَولكَ
سل َمَ :ما يَحملُكَ َ
هللا َ
علَيه َو َ
خ ،فَقَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
خ بَ ٍ
قَالَ :بَ ٍ
خ  ،قَالَ :ال َوهللا يَا َرسُو َل هللا ،إال َرجَا َءةَ أَن أَكُونَ من أَهلهَا ،قَالَ:
خ بَ ٍ
بَ ٍ
ت من قَ َرنه ،فَ َجعَ َل يَأكُ ُل من ُهن ،ثُم قَالَ :لَئن
فَإنكَ من أَهلهَا  ،فَأَخ َر َج ت َ َم َرا ٍ
أَنَا حَييتُ حَتى آكُ َل ت َ َم َراتي َهذه إنهَا لَ َح َياةٌ َ
طويلَةٌ ،قَالَ :فَ َر َمى ب َما كَانَ َم َعهُ
منَ التمر ،ثُم قَاتَلَ ُهم حَتى قُت َل
اس إلَى النبي
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس رضي هللا عنه قَالَ :جَا َء نَ ٌ
سنةَ،
هللا َ
سل َم ،فَقَالُوا :أَن ابعَث َمعَنَا رجَاال يُعَل ُمونَا القُرآنَ َوال ُّ
علَيه َو َ
صَلى ُ
فَبَعَ َ
سبعينَ َر ُجال منَ األ َنصَار ،يُقَا ُل لَ ُهم :القُرا ُء ،فيهم َخالي ح ََرا ٌم،
ث إلَيهم َ
سونَ بالليل َيت َ َعل ُمونَ َ ،وكَانُوا بالنهَار َيجيئ ُونَ بال َماء
َار ُ
َيق َرؤونَ القُرآنَ َ ،و َيتَد َ
فَيَ َ
ضعُونَهُ في ال َمسجدَ ،ويَحتَطبُونَ فَيَبيعُونَهَُ ،ويَشت َ ُرونَ به الطعَا َم أل َهل
سل َم إلَيهم ،فَعَ َرضُوا لَ ُهم،
هللا َ
علَيه َو َ
الصُّفة َوللفُقَ َراء ،فَبَعَث َ ُه ُم النب ُّ
ي صَلى ُ
فَقَتَلُوهُم قَب َل أَن يَبلُغُوا ال َمكَانَ  ،فَقَالُوا :الل ُهم ،بَلغ عَنا نَبينَا أَنا قَد لَقينَاكَ
فَ َرضينَا عَنكَ َ ،و َرضيتَ عَنا ،قَالََ :وأَتَى َر ُج ٌل ح ََرا ًماَ ،خا َل أَنَ ٍس من َخلفه،
فَ َ
سو ُل هللا
ح حَتى أَنفَذَ ُه ،فَقَا َل ح ََرا ٌم :فُزتُ َو َرب الكَع َبة ،فَقَا َل َر ُ
ط َعنَهُ ب ُرم ٍ
سل َم أل َصحَابه :إن إخ َوانَكُم قَد قُتلُواَ ،وإن ُهم قَالُوا :الل ُهم
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
بَلغ عَنا نَبينَا أَنا قَد لَقينَاكَ فَ َرضينَا عَنكَ َ ،و َرضيتَ عَنا
أخرج البخاري ومسلم عَن أَنَس بن َمالكٍ رضي هللا عنه قَالَ :كَانَ أَبُو ذَ ٍر
يُحَد ُ
سقف بَيتي َوأَنَا
هللا َ
سل َم قَالَ :فُر َج عَن َ
علَيه َو َ
ث أَن َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سل َم ،فَفَ َر َج صَدري ،ثُم َ
سلَهُ ب َماء
هللا َ
غ َ
علَيه َو َ
ب َمكةَ ،فَنَ َز َل جبري ُل صَلى ُ
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ب ُممتَل ٍئ حك َمةً َوإي َمانًا ،فَأَف َر َ
َزم َز َم ،ثُم جَا َء ب َ
غهُ في صَدري،
طس ٍ
ت من ذَ َه ٍ
ثُم أَط َبقَهُ ،ثُم أ َ َخذَ ب َيدي ،فَ َع َر َج بي إلَى الس َماء الدُّن َيا ،فَلَما جئتُ إلَى الس َماء
الدُّنيَا ،قَا َل جبريلُ :ل َخازن الس َماء افتَح ،قَا َلَ :من َهذَا ،قَا َل َهذَا جبريلُ،
سل َم ،فَقَالَ :أُرس َل
هللا َ
علَيه َو َ
قَالََ :هل َمعَكَ أ َ َح ٌد  ،قَالَ :نَعَم َمعي ُمحَم ٌد صَلى ُ
علَى يَمينه
علَونَا الس َما َء الدُّنيَا ،فَإذَا َر ُج ٌل قَاع ٌد َ
إلَيه  ،قَالَ :نَ َعم ،فَلَما فَت َ َح َ
ظ َر قبَ َل يَمينه ضَحكَ َ ،وإذَا نَ َ
ساره أَسو َدةٌ ،إذَا نَ َ
ساره
أَسو َدةٌَ ،و َ
ظ َر قبَ َل يَ َ
علَى يَ َ
َبكَى ،فَقَالََ :مر َح ًبا بالنبي الصالح َواالبن الصالح ،قُلتُ لجبريلََ :من َهذَا ،
س ُم بَنيه ،فَأَه ُل اليَمين
قَالََ :هذَا آ َد ُمَ ،و َهذه األَسو َدةُ عَن يَمينه َوش َماله نَ َ
من ُهم أَه ُل الجَنةَ ،واألَسو َدةُ التي عَن ش َماله أَه ُل النار ،فَإذَا نَ َ
ظ َر عَن يَمينه
ضَحكَ َ ،وإذَا نَ َ
ظ َر قبَ َل ش َماله بَكَى حَتى ع ََر َج بي إلَى الس َماء الثانيَة ،فَقَا َل
س :فَذَك ََر
ل َخازنهَا :افتَح ،فَقَا َل لَهُ َخازنهَا مث َل َما قَا َل األَولُ :فَفَتَحَ ،قَا َل أَنَ ٌ
صلَ َواتُ
سىَ ،وإب َراهي َم َ
سىَ ،وعي َ
يسَ ،و ُمو َ
أَنهُ َو َج َد في الس َم َوات آ َد َمَ ،وإدر َ
ف َمنَازلُ ُهم َ
غي َر أَنهُ ذَك ََر أَنهُ َو َج َد آ َد َم في الس َماء
َّللا َ
علَيهمَ ،ولَم يُثبت كَي َ
س فَلَما َمر جبري ُل بالنبي صَلى
الدُّنيَا َوإب َراهي َم في الس َماء الساد َ
سة ،قَا َل أَنَ ٌ
َ
َ
يس قَالََ :مر َحبًا بالنبي الصالح َواألخ الصالح ،فقُلتُ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم بإدر َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
سى فقالََ :مر َحبًا بالنبي الصالح
يس ،ثم َم َررتُ ب ُمو َ
َمن َهذا ،قالََ :هذا إدر ُ
سى فَقَالَ:
سى ،ثُم َم َررتُ بعي َ
َواألَخ الصالح ،قُلتُ َ :من َهذَا ،قَالََ :هذَا ُمو َ
سى ،ثُم
َمر َحبًا باألَخ الصالح َوالنبي الصالح ،قُلتُ َ :من َهذَا  ،قَالََ :هذَا عي َ
َم َررتُ بإب َراهي َم ،فَقَالََ :مر َحبًا بالنبي الصالح َواالبن الصالح ،قُلتُ َ :من َهذَا،
ب :فَأَخبَ َرني اب ُن َحز ٍم،
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم  ،قَا َل اب ُن شهَا ٍ
قَالََ :هذَا إب َراهي ُم صَلى ُ
علَيه
هللا َ
أَن ابنَ عَب ٍ
اسَ ،وأَبَا حَبةَ األَنصَاري ،كَانَا يَقُوالَن :قَا َل النب ُّ
ي صَلى ُ
سل َم :ثُم عُر َج بي حَتى َ
يف األَقالَم  ،قَا َل
َو َ
ظهَرتُ ل ُمست َ َوى أَس َم ُع فيه صَر َ
َّللا عَز
هللا َ
علَيه َو َ
اب ُن حَز ٍمَ ،وأَنَ ُ
س ب ُن َمالكٍ  :قَا َل النب ُّ
سل َم :فَفَ َرضَ ُ
ي صَلى ُ
سى،
صالَةً ،فَ َرجَعتُ بذَلكَ  ،حَتى َم َررتُ َ
َوجَل َ
علَى أُمتي َخمسينَ َ
علَى ُمو َ
َ
َ
ُ
َ
صالَةً ،قَالَ :فارجع
َّللا لَكَ َ
علَى أمتكَ  ،قُلتُ  :ف َرضَ َخمسينَ َ
فَقَالََ :ما ف َرضَ ُ
ق ذَلكَ  ،فَ َراجَعتُ  ،فَ َو َ
ض َع شَط َر َها ،فَ َرجَعتُ إلَى
إلَى َربكَ  ،فَإن أُمت َكَ الَ ت ُطي ُ
سى ،قُلتُ َ :و َ
ض َع شَط َر َها ،فَقَالََ :راجع َربكَ  ،فَإن أُمت َكَ الَ ت ُطيقُ ،فَ َراجَعتُ
ُمو َ
فَ َو َ
ق ذَلكَ ،
ض َع شَط َر َها ،فَ َرجَعتُ إلَيه ،فَقَالَ :ارجع إلَى َربكَ  ،فَإن أُمت َكَ الَ ت ُطي ُ
ي َخمسُونَ  ،الَ يُبَد ُل القَو ُل لَدَي ،فَ َرجَعتُ إلَى
ي َخم ٌ
سَ ،وه َ
فَ َراجَعتُهُ ،فَقَالَ :ه َ
سى ،فَقَالََ :راجع َربكَ  ،فَقُلتُ  :استَحيَيتُ من َربي ،ثُم ان َ
ق بي ،حَتى
طلَ َ
ُمو َ
انتَهَى بي إلَى سد َرة ال ُمنتَهَىَ ،و َ
ي ،ثُم أُدخلتُ
غشيَهَا أَل َوا ٌن الَ أَدري َما ه َ
الجَنةَ ،فَإذَا فيهَا َح َباي ُل اللُّؤلُؤ َوإذَا ت َُرا ُبهَا المسكُ
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سةَ ال َمهري قَالََ :حضَرنَا عَم َرو بنَ العَاصَ ،وه َُو
أخرج مسلم عَن ابن ش َما َ
في س َياقَة ال َموتَ ،ي َبكي َ
طويالَ ،وحَو َل َوج َههُ إلَى الجدَار ،فَ َج َع َل ابنُهُ َيقُولُ:
سل َم ب َكذَا ،أ َ َما بَش َركَ َرسُو ُل
هللا َ
علَيه َو َ
يَا أَبَتَاهُ ،أ َ َما بَش َركَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم ب َكذَا ،قَالَ :فَأَقبَ َل ب َوجهه ،فَقَالَ :إن أَف َ
ض َل َما نُع ُّد
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
صل ى ُ
اق
سو ُل هللا ،إني قَد كُنتُ َ
َ
هللاَ ،وأَن ُمحَمدًا َر ُ
علَى أَطبَ ٍ
شهَا َدةُ أَن ال إلَهَ إال ُ
سل َم مني،
هللا َ
علَيه َو َ
ثَالثٍ ،لَقَد َرأَيت ُني َو َما أ َ َح ٌد أَشَد بُغضًا ل َرسُول هللا صَلى ُ
علَى تلكَ الحَال
َوال أَحَب إلَي أَن أَكُونَ قَد استَمكَنتُ منهُ ،فَقَتَلتُهُ ،فَلَو ُمتُّ َ
هللا
هللا اإلسال َم في قَلبي أَت َيتُ النبي صَلى ُ
لَكُنتُ من أَهل النار ،فَلَما َجعَ َل ُ
س َ
ط يَمينَهُ ،قَالَ :فَقَبَضتُ يَدي،
َ
سل َم ،فَقُلتُ  :ابسُط يَمينَكَ فَأل ُبَايعكَ  ،فَبَ َ
علَيه َو َ
قَالََ :ما لَكَ يَا عَم ُرو ،قَالَ :قُلتُ  :أ َ َردتُ أَن أَشتَر َ
ط ،قَالَ :تَشتَرطُ ب َماذَا ،قُلتُ :
أَن يُغفَ َر لي ،قَالَ :أ َ َما عَلمتَ أَن اإلسال َم يَهد ُم َما كَانَ قَبلَهَُ ،وأَن الهج َرةَ
تَهد ُم َما كَانَ قَبلَهَاَ ،وأَن ال َحج َيهد ُم َما كَانَ قَبلَهَُ ،و َما كَانَ أ َ َح ٌد أَحَب إلَي
ق
هللا َ
سل َمَ ،وال أَجَل في عَيني منهَُ ،و َما كُنتُ أُطي ُ
علَيه َو َ
من َرسُول هللا صَلى ُ
أَن أَمأل َ عَينَي منهُ إجالال لَهَُ ،ولَو سُئلتُ أَن أَصفَهُ َما أ َ َ
طقتُ ؛ أل َني لَم أَكُن
علَى تلكَ الحَال لَ َرجَوتُ أَن أَكُونَ من أَهل الجَنة،
أَمأل ُ عَينَي منهَُ ،ولَو ُمتُّ َ
ثُم َولينَا أَشيَا َء َما أَدري َما حَالي فيهَا ،فَإذَا أَنَا ُمتُّ فَال تَصحَبني نَائحَةٌَ ،وال
شنًّا ،ثُم أَقي ُموا حَو َل قَبري قَد َر َما
اب َ
نَا ٌر ،فَإذَا َدفَنت ُ ُموني فَشُنُّوا َ
علَي الت ُّ َر َ
س بكُمَ ،وأَنظُ َر َماذَا أ ُ َراج ُع به ُرسُ َل
ت ُن َح ُر َج ُزو ٌر َويُق َ
س ُم لَح ُمهَا ،حَتى أَستَأن َ
َربي
سى األ َشعَري رضي هللا عنه أَنهُ ت َ َوضأ َ
َ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي ُمو َ
سل َمَ ،وأل َكُونَن
هللا َ
علَيه َو َ
في بَيته ثُم َخ َرجَ ،فَقَالَ :أل َل َز َمن َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم
هللا َ
علَيه َو َ
َم َعهُ َيومي َهذَا ،قَالَ :فَجَا َء ال َمسجدَ ،فَ َ
سأ َ َل عَن النبي صَلى ُ
علَى أَثَره أَسأ َ ُل عَنهُ ،حَتى َد َخ َل بئ َر
فَقَالُواَ :خ َرجََ ،وجهَ َهاهُنَا ،قَا َل فَ َخ َرجتُ َ
يس ،قَالَ :فَ َجلَستُ عن َد البَابَ ،وبَابُهَا من جَريدٍ ،حَتى قَضَى َرسُو ُل هللا
أَر ٍ
علَى بئر
س َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم حَا َجتَهُ َوت َ َوضأَ ،فَقُمتُ إلَيه ،فَإذَا ه َُو قَد َجلَ َ
صَلى ُ
يس َوت َ َوس َ
سلمتُ
ساقَيهَ ،ودَالهُ َما في البئر ،قَالَ :فَ َ
َف عَن َ
أَر ٍ
ط قُفهَاَ ،و َكش َ
سول هللا صَلى
َ
اب َر ُ
علَيه ،ثُم انص ََرفتُ فَ َجلَستُ عن َد ال َباب ،فَقُلتُ  :أل َكُونَن َبو َ
اب ،فَقُلتُ َ :من َهذَا ،فَقَا َل أَبُو
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم اليَو َم ،فَجَا َء أَبُو بَك ٍر فَ َدفَ َع البَ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
على رسلكَ  ،قالَ :ثم ذهبتُ فقلتُ  :يَا َرسُو َل هللا هذا أبُو بَك ٍر
بَك ٍر :فقلتُ َ :
َ
َ
َ
يَستَأذنُ ،فَقَالَ :ائذَن لَهَُ ،وبَشرهُ بالجَنة قَا َل فأقبَلتُ حَتى قُلتُ  :ألبي بَك ٍر
سل َم يُبَش ُركَ بالجَنة ،قَالَ :فَ َد َخ َل أَبُو
هللا َ
علَيه َو َ
اد ُخلَ ،و َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َمَ ،م َعهُ في القُفَ ،ودَلى
هللا َ
علَيه َو َ
س عَن َيمين َر ُ
َبك ٍر ،فَ َجلَ َ
سول هللا صَلى ُ
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ساقَيه،
هللا َ
رجلَيه في البئرَ ،ك َما َ
َف عَن َ
علَيه َو َ
سل َمَ ،و َكش َ
صنَ َع النب ُّ
ي صَلى ُ
هللا
ثُم َرجَعتُ فَ َجلَستُ َ ،وقَد ت َ َركتُ أَخي َيت َ َوضأ ُ َو َيل َحقُني ،فَقُلتُ  :إن ُيرد ُ
اب ،فَقُلتُ َ :من َهذَا،
بفُال ٍن يُري ُد أ َ َخاهُ َخي ًرا يَأت به ،فَإذَا إن َ
سا ٌن يُحَركُ البَ َ
علَى رسلكَ  ،ثُم جئتُ إلَى َرسُول هللا صَلى
فَقَالَ :عُ َم ُر ب ُن ال َخطاب فَقُلتُ َ :
علَيه َوقُلتُ َ :هذَا عُ َم ُر يَستَأذنُ ،فَقَالَ :ائذَن لَهُ َوبَشر ُه
سلمتُ َ
هللا َ
سل َم فَ َ
علَيه َو َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
سل َم،
هللا َ
عليه َو َ
بالجَنة فجئتُ عُ َم َر فقلتُ  :أذنَ َويُبَش ُركَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َم في القُف ،عَن
هللا َ
علَيه َو َ
س َم َع َر ُ
بالجَنة ،قَا َل فَ َد َخ َل فَ َجلَ َ
سول هللا صَلى ُ
هللا بفُال ٍن
يَ َ
سارهَ ،ودَلى رجلَيه في البئر ،ثُم َرجَعتُ فَ َجلَستُ فَقُلتُ  :إن يُرد ُ
اب ،فَقُلتُ َ :من َهذَا،
َخي ًرا  -يَعني أ َ َخاهُ  -يَأت به ،فَجَا َء إن َ
سا ٌن فَحَركَ البَ َ
علَيه
هللا َ
فَقَالَ :عُث َما ُن ب ُن عَفانَ فَقُلتُ َ :
علَى رسلكَ  ،قَا َل َوجئتُ النبي صَلى ُ
سل َم فَأَخبَرتُهُ ،فَقَالَ :ائذَن لَهُ َوبَشرهُ بالجَنةَ ،م َع بَل َوى ت ُصيبُهُ قَا َل فَجئتُ
َو َ
سل َم بالجَنة َم َع َبل َوى
هللا َ
علَيه َو َ
فَقُلتُ  :اد ُخلَ ،و ُي َبش ُركَ َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
س وجَا َه ُهم منَ الشق اآل َخر
ت ُصيبُكَ  ،قَا َل فَ َد َخ َل فَ َو َج َد القُف قَد ُمل َ
ئ ،فَ َجلَ َ
طلحَةَ
س بنَ َمالكٍ رضي هللا عنه قَالَ :قَا َل أَبُو َ
أخرج البخاري ومسلم عن أَنَ َ
ف
هللا َ
علَيه َو َ
أل ُم سُلَي ٍم لَقَدَ :
سل َم ضَعيفًا ،أَعر ُ
سمعتُ صَوتَ َرسُول َّللا صَلى ُ
ير،
فيه ال ُجوعَ ،فَهَل عندَك من شَيءٍ  ،فَقَالَت :نَعَم ،فَأَخ َرجَت أَق َرا ً
صا من شَع ٍ
سول َّللا صَلى
سلَتني إلَى َر ُ
ارا لَهَا ،فَلَفت ال ُخب َز ب َبعضه ،ثُم أَر َ
ثُم أ َ َخذَت خ َم ً
سل َم في ال َمسجد
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَذَ َهبتُ فَ َوجَدتُ َرسُو َل َّللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
سلكََ
َ
َ
ُ
هللا َ
اس ،فقمتُ َ
سل َم :أر َ
عليه َو َ
َو َمعَه الن ُ
عليهم ،فقا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
َ
أَبُو َ
سل َم ل َمن َمعَهُ :قُو ُموا
هللا َ
علَيه َو َ
طلحَةَ فَقُلتُ  :نَعَم ،فقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
طلَقتُ بَينَ أَيديهم ،حَتى جئتُ أَبَا َ
طلَقُوا َوان َ
فَان َ
طلحَةَ فَأَخبَرتُهُ ،فَقَا َل أَبُو
َ
س
هللا َ
علَيه َو َ
سلَي ٍم ،قَد جَا َء َر ُ
طلحَةََ :يا أ ُم ُ
اسَ ،ولَي َ
سل َم َوالن ُ
سو ُل َّللا صَلى ُ
طلحَةَ
ق أَبُو َ
َّللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم ،فَان َ
طلَ َ
عن َدنَا منَ الطعَام َما نُطع ُم ُهم ،فَقَالَتُ :
علَيه
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
حَتى لَق َ
سل َم ،فَأَقبَ َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
ي َرسُو َل َّللا صَلى ُ
سل َم َوأَبُو َ
سل َمَ :هلُمي
هللا َ
علَيه َو َ
َو َ
طلحَةَ حَتى َد َخالَ ،فَقَا َل َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
علَيه
هللا َ
يَا أُم سُلَي ٍم َما عندَك فَأَتَت بذَلكَ ال ُخبز ،قَالَ :فَأ َ َم َر َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
سلَي ٍم عُكةً لَهَا فَأ َ َد َمتهُ ،ثُم قَا َل فيه
سل َم بذَلكَ ال ُخبز فَفُتَ ،و َ
عص ََرت أ ُ ُّم ُ
َو َ
َّللا أَن يَقُولَ ،ثُم قَالَ :ائذَن لعَش ََر ٍة
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َما شَا َء ُ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
فَأَذنَ لَ ُهم فَأ َ َكلُوا حَتى شَبعُوا ،ثُم َخ َر ُجوا ،ثُم قَالَ :ائذَن لعَش ََر ٍة فَأَذنَ لَ ُهم،
فَأ َ َكلُوا حَتى شَبعُوا ،ثُم َخ َر ُجوا ،ثُم قَالَ :ائذَن لعَش ََر ٍة فَأ َ َك َل القَو ُم كُلُّ ُهم
سبعُونَ أَو ث َ َمانُونَ َر ُجال
َوشَبعُواَ ،والقَو ُم َ
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سل َم يَو ًما فَ َوجَدتُهُ
هللا َ
علَيه َو َ
وفي رواية قال أَنَس :جئتُ َرسُو َل هللا صَلى ُ
ب َبطنَهُ بعصَا َبةٍ ،فَقُلتُ ل َبعض أَصحَابه
سا َم َع أَصحَابه ُيحَدث ُ ُهمَ ،وقَد عَص َ
جَال ً
سل َم بَطنَهُ ،فَقَالُوا :منَ ال ُجوع ،فَذَ َهبتُ
هللا َ
علَيه َو َ
ل َم عَص َ
ب َرسُو ُل هللا صَلى ُ
إلَى أَبي َ
ج أُم سُلَي ٍم بنت مل َحانَ  ،فَقُلتُ  :يَا أَبَتَاهُ ،قَد َرأَيتُ
طلحَةَ َوه َُو َزو ُ
سأَلتُ بَعضَ أَصحَابه ،فَقَالُوا :منَ ال ُجوع،
ب بَطنَهُ بعصَابَةٍ ،فَ َ
َر ُ
سو َل هللا عَص َ
فَ َد َخ َل أَبُو َ
س ٌر
طلحَةَ َ
علَى أُمي ،فَقَا َلَ :هل من شَيءٍ  ،فَقَالَت :نَعَم ،عندي ك َ
سل َم َوح َد ُه أَش َبعنَا ُه،
هللا َ
علَيه َو َ
من ُخب ٍز َوت َ َم َراتٌ  ،فَإن جَا َءنَا َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
َوإن جَا َء آ َخ ُر َمعَهُ قَل عَن ُهم
أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه قال  :كنا يَو َم ال َخندَق نَحف ُر،
سل َم فَقَالُواَ :هذه كُديَةٌ
هللا َ
علَيه َو َ
فَ َع َرضَت كُديَةٌ شَدي َدةٌ ،فَجَا ُءوا النبي صَلى ُ
وب ب َحج ٍَرَ ،ولَبثنَا
ع ََرضَت في ال َخندَق ،فَقَالَ :أَنَا نَاز ٌل ثُم قَا َم َوبَطنُهُ َمع ُ
ص ٌ
ب،
هللا َ
ثَالَثَةَ أَي ٍام الَ نَذُو ُ
علَيه َو َ
سل َم المع َو َل فَض ََر َ
ق ذَ َواقًا ،فَأ َ َخذَ النب ُّ
ي صَلى ُ
فَعَا َد كَثيبًا أَهيَلَ ،أَو أَهيَ َم ،فَقُلتُ  :يَا َرسُو َل َّللا ،ائذَن لي إلَى البَيت ،فَقُلتُ
سل َم شَيئ ًا َما كَانَ في ذَلكَ صَب ٌر،
هللا َ
علَيه َو َ
الم َرأَتيَ :رأَيتُ بالنبي صَلى ُ
عنَاقٌ ،فَذَبَحَت العَنَاقََ ،و َ
ير
فَعندَك شَي ٌء ،قَالَت :عندي شَعي ٌر َو َ
ط َحنَت الشع َ
سل َم َوالعَجي ُن
هللا َ
علَيه َو َ
حَتى َجعَلنَا اللح َم في البُر َمة ،ثُم جئتُ النبي صَلى ُ
س َرَ ،وال ُبر َمةُ َبينَ األَثَافي قَد كَادَت أَن تَن َ
ضجَ ،فَقُلتُ  :طُ َعي ٌم لي ،فَقُم
قَد ان َك َ
أَنتَ يَا َرسُو َل َّللا َو َر ُج ٌل أَو َر ُجالَن ،قَالَ :كَم ه َُو فَذَ َكرتُ لَهُ ،قَالَ :كَثي ٌر
َ
ي ،فَقَالَ:
طي ٌ
ب ،قَالَ :قُل لَهَا :الَ تَنزع البُر َمةََ ،والَ ال ُخب َز منَ التنُّور حَتى آت َ
علَى ام َرأَته قَالََ :ويحَك جَا َء
قُو ُموا فَقَا َم ال ُمهَاج ُرونَ َ ،واألَنصَا ُر ،فَلَما َد َخ َل َ
سل َم بال ُمهَاجرينَ َواألَنصَار َو َمن َمعَ ُهم ،قَالَتَ :هل
هللا َ
علَيه َو َ
النب ُّ
ي صَلى ُ
سأَلَكَ  ،قُلتُ  :نَ َعم ،فَقَالَ :اد ُخلُوا َوالَ تَضَا َ
غطُوا فَ َج َع َل َيكس ُر ال ُخب َزَ ،و َيج َع ُل
َ
َ
َ
َ
َ
ب إلَى أَصحَابه ثمُ
َ
ور إذا أ َخذ منهَُ ،ويُقَر ُ
علَيه اللح َمَ ،ويُ َخم ُر البُر َمة َوالتنُّ َ
ي بَقيةٌ ،قَالَ :كُلي َهذَا
يَنزعُ ،فَلَم يَ َزل يَكس ُر ال ُخب َزَ ،ويَغر ُ
ف حَتى شَبعُوا َوبَق َ
اس أَصَابَت ُهم َمجَاعَةٌ
َوأَهدي ،فَإن الن َ
صا
هللا َ
وفي رواية  :لَما ُحف َر ال َخن َد ُ
سل َم َخ َم ً
علَيه َو َ
ق َرأَيتُ بالنبي صَلى ُ
سول
شَديدًا ،فَان َكفَأتُ إلَى ام َرأَتي ،فَقُلتُ َ :هل عندَك شَي ٌء ،فَإني َرأَيتُ ب َر ُ
صا شَديدًا ،فَأَخ َرجَت إلَي ج َرابًا فيه صَاعٌ من
هللا َ
سل َم َخ َم ً
علَيه َو َ
َّللا صَلى ُ
ير ،فَفَ َر َ
يرَ ،ولَنَا بُهَي َمةٌ دَاج ٌن فَذَبَحتُهَاَ ،و َ
غت إلَى فَ َراغي،
ط َحنَت الشع َ
شَع ٍ
َ
سل َم ،فقَالَت:
هللا َ
علَيه َو َ
َوقَطعتُهَا في بُر َمتهَا ،ثُم َوليتُ إلَى َرسُول َّللا صَلى ُ
اررتُهُ،
هللا َ
سل َم َوب َمن َمعَهُ ،فَجئتُهُ فَ َ
علَيه َو َ
س َ
الَ تَفضَحني ب َرسُول َّللا صَلى ُ
سو َل َّللا ذَ َبحنَا ُبهَي َمةً لَنَا َو َ
ير كَانَ عن َدنَا،
فَقُلتُ َ :يا َر ُ
طحَنا صَاعًا من شَع ٍ
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سل َم فَقَالَ :يَا أَه َل
هللا َ
علَيه َو َ
فَتَعَا َل أَنتَ َونَفَ ٌر َمعَكَ  ،فَصَا َح النب ُّ
ي صَلى ُ
هللا
ال َخندَق ،إن جَاب ًرا قَد َ
ورا ،فَحَي َهال بهَلكُم فَقَا َل َر ُ
صنَ َع ُ
س ً
سو ُل َّللا صَلى ُ
سل َم :الَ ت ُنزلُن بُر َمتَكُمَ ،والَ تَخب ُزن عَجينَكُم حَتى أَجي َء فَجئتُ َوجَا َء
َ
علَيه َو َ
اس حَتى جئتُ ام َرأَتي ،فَقَالَت :بكَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم يَق ُد ُم الن َ
َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
اركَ  ،ثُم
ص َ
َوبكَ  ،فَقُلتُ  :قَد فَ َعلتُ الذي قُلت ،فَأَخ َرجَت لَهُ عَجينًا فَبَ َ
ق فيه َوبَ َ
اركَ  ،ثُم قَالَ :ادعُ َخاب َزةً فَلتَخبز َمعيَ ،واقدَحي
َ
ص َ
ع َم َد إلَى بُر َمتنَا فَبَ َ
ق َوبَ َ
ف ،فَأُقس ُم باّلِل لَقَد أ َ َكلُوا حَتى ت َ َركُو ُه
من ُبر َمتكُم َوالَ ت ُنزلُو َها َوهُم أَل ٌ
َوانح ََرفُواَ ،وإن بُر َمتَنَا لَتَغ ُّ
يَ ،وإن عَجينَنَا لَيُخبَ ُز َك َما هُ َو
ط َك َما ه َ
أخرج البخاري عن أَبَي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قال :وَّللا الذي الَ إلَهَ إال ه َُو،
علَى
علَى األَرض منَ ال ُجوعَ ،وإن كُنتُ أل َشُ ُّد ال َحج ََر َ
إن كُنتُ أل َعتَم ُد بكَبدي َ
علَى َ
طريقه ُم الذي يَخ ُر ُجونَ منهُ ،فَ َمر
بَطني منَ ال ُجوعَ ،ولَقَد قَعَدتُ يَو ًما َ
سأَلتُهُ إال ل ُيشب َعني ،فَ َمر َولَم
سأَلتُهُ عَن آ َي ٍة من كتَاب َّللاَ ،ما َ
أ َ ُبو َبك ٍر ،فَ َ
سأَلتُهُ إال ليُشبعَني،
سأَلتُهُ عَن آيَ ٍة من كتَاب َّللاَ ،ما َ
يَفعَل ،ثُم َمر بي عُ َم ُر ،فَ َ
سل َم ،فَتَبَس َم حينَ َرآني،
هللا َ
علَيه َو َ
فَ َمر فَلَم يَفعَل ،ثُم َمر بي أَبُو القَاسم صَلى ُ
ف َما في نَفسي َو َما في َوجهي ،ثُم قَالَ :يَا أَبَا ه ٍر قُلتُ  :لَبيكَ يَا َرسُو َل
َوع ََر َ
َّللا ،قَالَ :الحَق َو َم َ
ضى فَتَبعتُهُ ،فَ َد َخلَ ،فَاستَأذَنَ  ،فَأَذنَ لي ،فَ َد َخلَ ،فَ َو َج َد لَبَنًا
َح ،فَقَالَ :من أَينَ َهذَا الل َب ُن ،قَالُوا :أَهدَا ُه لَكَ فُالَ ٌن أَو فُالَنَةُ ،قَالَ :أ َ َبا
في قَد ٍ
ه ٍر قُلتُ  :لَبيكَ يَا َرسُو َل َّللا ،قَالَ :الحَق إلَى أَهل الصُّفة فَادعُ ُهم لي ،قَالَ:
علَى أ َ َحدٍ ،إذَا
اف اإلسالَم ،الَ يَأ ُوونَ إلَى أَه ٍل َوالَ َما ٍل َوالَ َ
َوأَه ُل الصُّفة أَضيَ ُ
ص َدقَةٌ بَعَ َ
س َل إلَيهم
أَتَتهُ َ
اول منهَا شَيئ ًاَ ،وإذَا أَتَتهُ َهديةٌ أَر َ
ث بهَا إلَيهم َولَم يَتَنَ َ
سا َءني ذَلكَ  ،فَقُلتُ َ :و َما َهذَا اللبَ ُن في أَهل
َاب منهَا َوأَش َر َك ُهم فيهَا ،فَ َ
َوأَص َ
يب من َهذَا الل َبن شَر َبةً أَتَقَوى بهَا ،فَإذَا جَا َء
الصُّفة ،كُنتُ أ َ َح ُّ
ق أَنَا أَن أُص َ
سى أَن يَبلُغَني من َهذَا اللبَنَ ،ولَم يَكُن من
أ َ َم َرني ،فَكُنتُ أَنَا أُعطيهمَ ،و َما َ
ع َ
طاعَة َّللا َو َ
َ
سل َم بُدٌّ ،فَأ َتَيت ُ ُهم فَ َدعَوت ُ ُهم فَأَقبَلُوا،
هللا َ
علَيه َو َ
طاعَة َرسُوله صَلى ُ
س ُهم منَ البَيت ،قَالَ :يَا أَبَا ه ٍر قُلتُ  :لَبيكَ
فَاستَأذَنُوا فَأَذنَ لَ ُهمَ ،وأ َ َخذُوا َمجَال َ
يَا َرسُو َل َّللا ،قَالَُ :خذ فَأَعطهم قَالَ :فَأ َ َخذتُ القَ َدحَ ،فَ َجعَلتُ أُعطيه الر ُج َل
ب حَتى َير َوى،
ب حَتى َير َوى ،ثُم َي ُر ُّد َ
علَي القَ َدحَ ،فَأُعطيه الر ُج َل فَ َيش َر ُ
فَ َيش َر ُ
علَي القَ َدحَ ،حَتى انتَهَيتُ
ب حَتى يَر َوى ،ثُم يَ ُر ُّد َ
ثُم يَ ُر ُّد َ
علَي القَ َد َح فَيَش َر ُ
ضعَهُ
ي القَو ُم كُلُّ ُهم ،فَأ َ َخذَ القَ َد َح فَ َو َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َوقَد َرو َ
إلَى النبي صَلى ُ
علَى يَده ،فَنَ َ
ظ َر إلَي فَتَبَس َم ،فَقَالَ :أَبَا ه ٍر قُلتُ  :لَبيكَ يَا َرسُو َل َّللا ،قَالَ:
َ
صدَقتَ يَا َرسُو َل َّللا ،قَالَ :اقعُد فَاش َرب فَقَعَدتُ فَشَربتُ ،
بَقيتُ أَنَا َوأَنتَ قُلتُ َ :
فَقَالَ :اش َرب فَشَربتُ  ،فَ َما َزا َل َيقُولُ :اش َرب حَتى قُلتُ  :الَ َوالذي َب َعثَكَ
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بالحَقَ ،ما أَج ُد لَهُ َمسلَكًا ،قَالَ :فَأَرني فَأَع َ
سمى
َّللا َو َ
طيتُهُ القَ َدحَ ،فَحَم َد َ
ب الفَضلَةَ
َوشَر َ
علَى َرسُول هللا
أخرج مسلم عَن أَبي ه َُري َرةَ رضي هللا عنه قَالَ :لَما نَ َزلَت َ
اوات َو َما في األ َرض َوإن ت ُبدُوا َما
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم {ّلِل َما في الس َم َ
صَلى ُ
ب َمن يَشَا ُء
هللا فَيَغف ُر ل َمن يَشَا ُء َويُ َعذ ُ
في أَنفُسكُم أَو ت ُخفُو ُه يُحَاسبكُم به ُ
علَى أَصحَاب َرسُول هللا صَلى
علَى كُل شَيءٍ قَدي ٌر} ،قَالَ :فَاشتَد ذَلكَ َ
هللا َ
َو ُ
الركَب،
سل َم ثُم َب َركُوا َ
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَأَتَوا َر ُ
علَيه َو َ
علَى ُّ
سو َل هللا صَلى ُ
ُ
َ
َ
فَقَالُوا :أي َرسُو َل هللا ،كُلفنَا منَ األع َمال َما نُطيقُ ،الصالةَ َوالصيَا َم َوالجهَا َد
هللا
َوالص َدقَةََ ،وقَد اُنزلَت َ
علَيكَ َهذه اآليَةُ َوال نُطيقُهَا ،قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سمعنَا
َ
سل َم :أَت ُريدُونَ أَن تَقُولُوا َك َما قَا َل أَه ُل الكتَابَين من قَبلكُم َ
علَيه َو َ
سمعنَا َوأ َ َ
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر  ،قَالُوا:
َو َ
عصَينَا ،بَل قُولُواَ :
سمعنَا َوأ َ َ
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر ،فَلَما اقت َ َرأ َ َها القَو ُم ،ذَلت بهَا
َ
ُ
َ
َ
هللا في إثر َها{ :آ َمنَ الرسُو ُل ب َما أنز َل إلَيه من َربه
أَلسنَت ُ ُهم ،فأن َز َل ُ
ق بَينَ أ َ َح ٍد من ُرسُله
َوال ُمؤمنُونَ كُ ٌّل آ َمنَ باهلل َو َمالئكَته َوكُت ُبه َو ُرسُله ال نُفَر ُ
سمعنَا َوأ َ َ
س َخهَا
طعنَا غُف َرانَكَ َربنَا َوإلَيكَ ال َمصي ُر} ،فَلَما فَعَلُوا ذَلكَ نَ َ
َوقَالُوا َ
سبَت
سا إال ُوسعَهَا لَهَا َما َك َ
هللا نَف ً
هللا عَز َوجَل{ :ال يُكَل ُ
ف ُ
هللا تَعَالَى ،فَأَن َز َل ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
{ربنَا َوال
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{ربنَا َوال
علَينَا إص ًرا َك َما َح َملتَهُ َ
تَحمل َ
علَى الذينَ من قَبلنَا} قَالَ :نَعَم َ
تُحَملنَا َما ال َ
ف عَنا َواغفر لَنَا َوارحَمنَا أَنتَ
{واع ُ
طاقَةَ لَنَا به} قَالَ :نَعَم َ
علَى القَوم الكَافرينَ } قَالَ :نَعَم
صرنَا َ
َموالنَا فَان ُ
ف ُّ
أخرج البخاري عن ابن ُّ
الزبَي ُر يَو َم
الزبَير رضي هللا عنه قال :لَما َوقَ َ
ال َج َمل َدعَاني فَقُمتُ إلَى جَنبه ،فَقَالََ :يا ُبنَي ،إنهُ ال ُيقت َ ُل ال َيو َم إال َ
ظال ٌم أَو
سأُقت َ ُل اليَو َم َمظلُو ًماَ ،وإن من أَكبَر َهمي لَدَيني
َمظلُو ٌمَ ،وإني ال أ ُ َراني إال َ
أَفَت َُرى ديننا يُبقي من َمالنَا شَيئ ًا ،ثم قَالَ :يَا بُنَي ،بع َمالَنَا ،واقض دَيني،
َوأَوصى بالثُّلُث َ ،وثُلُثه لبَنيه ،يَعني :لبني عَبد هللا ،فَ َجعَ َل يُوصيني بدَينه،
عجَزتَ عن شيء منه فاستعن بموالي ،فَ َوهللا َما د ََريتُ َما أ َ َرادَ،
َويَقُولُ :إن َ
هللا ،فَ َوهللا َما َوقَعتُ في كُر َب ٍة من دَينه
حَتى قُلتُ َ :يا أ َ َبت َمن َموالكَ  ،قَالَُ :
الزبَير اقض دَينَهُ ،فَيَقضيه فَقُت َل ُّ
إال قُلتُ  :يَا َمولَى ُّ
ارا
الزبَي ُرَ ،ولَم يَدَع دينَ ً
َارين
َارا بال َمدينَةَ ،ود َ
َوال در َه ًما إال أ َ َرضينَ منهَا الغَابَةُ ،وأحد عَش َر د ً
علَيه أَن
َارا بمص َرَ ،وإن َما كَانَ دَينُهُ الذي كان َ
َارا بالكُوفَةَ ،ود ً
بالبَص َرةَ ،ود ً
الر ُج َل كَانَ يَأتيه بال َمال فَيَستَودعُهُ إياهُ ،فَيَقُو ُل ُّ
ف
الزبَي ُر :ال ولكن هو َ
سلَ ٌ
ارةً قَ ُّ
ط َوال ج َبا َيةً وال َخ َرا ًجا َوال شَيئ ًا،
إني أَخشَى َ
ي إ َم َ
علَيه الضي َعةََ ،و َما َول َ
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إال أَن يَكُونَ في َ
غزو َم َع النبي صلى هللا عليه وسلم أَو َم َع أَبي بَك ٍر َوعُ َم َر
ف
سبتُ َما كان َ
ف َومائَتَي أَل ٍ
علَيه منَ الدين ،فَ َوجَدتُهُ أَلفَي أَل ٍ
َوعُث َمانَ  ،فَ َح َ
علَى أَخي منَ الدين ،فَ َكت َ َمته،
فلقيني حَكي ُم ب ُن ح َز ٍام ،فَقَالَ :يَا ابنَ أَخي كَم َ
س ُع هذا فقلت:أرأيتك إن كَان
وقلت :مائ َةُ أَل ٍ
ف ،فَقَالََ :وهللا َما أ ُ َرى أَم َوالَكُم ت َ َ
ف ،قَالََ :ما أ ُ َراكُم ت ُطيقُونَ َهذَا ،فَإن َ
عجَزت ُم عَن شَيءٍ
ف َومائَتَي أَل ٍ
أَلفَي أَل ٍ
فاستعينونيَ ،وكَانَ ُّ
عهَا
ف ،فَبَا َ
سبعينَ َومائ َة أَل ٍ
الزبَي ُر قد اشت َ َرى الغَابَةَ ب َ
علَى ُّ
الز َبير شيء
ف ،فَقَالََ :من كَانَ لَهُ َ
ف َوست مائ َة أَل ٍ
عَب ُد هللا بأَلفي أَل ٍ
علَى ُّ
الزبَير أَربَ ُع مائ َة
فَليُ َوافنَا بالغَابَة ،فَأَتَاهُ عَب ُد هللا ب ُن جَعفَ ٍر َوكَانَ لَهُ َ
ف ،فَقَالَ :إن شئت ُم ت َ َركتُهَا لَكُم ،قَا َل عَب ُد هللا :ال ،قَالَ :وإن شئت ُم َجعَلت ُ ُمو َها
أَل ٍ
في َما تُؤَخ ُرونَ إن أَخرت ُم ،فَقَا َل عَب ُد هللا :ال ،قَالَ :فَاق َ
ط ُعوا لي قط َعةً ،فَقَا َل
ع عبد هللا منهَا فَقَضَى دَينَهُ وأَوفَاهُ،
عَب ُد هللا :لَكَ من َهاهُنَا إلَى َهاهُنَا فَبَا َ
علَى ُم َعاو َيةَ َوعن َد ُه عَم ُرو ب ُن عُث َمانَ
ف ،فَقَد َم َ
ي معه أَر َب َعةُ أَس ُه ٍم َونص ٌ
َو َبق َ
َوال ُمنذ ُر ب ُن ُّ
الزبَيرَ ،واب ُن َزمعَةَ فَقَا َل ُمعَاويَةَُ :كم قُو َمت الغَابَةُ ،قَالَ :كُ ُّل
ف ،فقَا َل ال ُمنذ ُر:
سه ٍم مائ َةُ أَل ٍ
َ
ي منها قَالَ :أَربَعَةُ أَس ُه ٍم َونص ٌ
ف قَالَ :كَم بَق َ
َ
َ
َ
سه ًما بمائ َة
سه ًما بمائ َة أل ٍ
ف ،وقَا َل عَم ُرو ب ُن عُث َمانَ :قَد أ َخذتُ َ
قَد أ َخذتُ َ
ي قَا َل
سه ًما بمائ َة أَل ٍ
أَل ٍ
فَ ،وقَا َل اب ُن َزمعَةَ :قَد أ َ َخذتُ َ
ف فَقَا َل ُمعَاويَةُ :كَم بَق َ
ع عَب ُد هللا ب ُن جَعفَ ٍر
فَ ،و َبا َ
ف قَالَ :قَد أ َ َخذتُهُ ب َخمسينَ َومائ َة أَل ٍ
َ
سه ٌم َونص ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ف ،فلَما ف َرغ اب ُن ُّ
الزبَير من قضَاء دَينه،
نَصيبَهُ من ُمعَاويَة بست مائ َة أل ٍ
قَا َل بَنُو ُّ
ي
الزبَير :اقسم بَينَنَا م َ
يراثَنَا ،قَالََ :وهللا ال أَقس ُم بَينَكُم حَتى أُنَاد َ
علَى ُّ
الزبَير دَي ٌن فَليَأتنَا فَلنَقضه فَ َجعَ َل
بال َموسم أَربَ َع سنينَ  ،أَال َمن كَانَ لَهُ َ
س َم بَينَ ُهمَ ،و َرفَ َع الثُّلُ َ
ث
سنَ ٍة يُنَادي في ال َموسم فَلَما َمضَى أَربَ ُع سنينَ قَ َ
كُل َ
وكَانَ ل ُّ
ف فَجَمي ُع َماله
ف َومائَتَا أَل ٍ
ف أَل ٍ
َاب كُل ام َرأ َ ٍة أَل ُ
لز َبير أَر َب ُع نس َو ٍة فَأَص َ
ف
ف َومائَتَا أَل ٍ
ف أَل ٍ
َخمسُونَ أَل َ
ب
أخرج مسلم عن عَبد َّللا بنَ عَب ٍ
اس رضي هللا عنهما أَن أَبَا سُفيَانَ بنَ حَر ٍ
ارا بالشام في
أَخبَ َرهُ :أَن ه َرق َل أَر َ
س َل إلَيه في َرك ٍ
ب من قُ َري ٍشَ ،وكَانُوا ت ُج ً
ار
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َماد فيهَا أَبَا سُفيَانَ َوكُف َ
ال ُمدة التي كَانَ َرسُو ُل َّللا صَلى ُ
قُ َري ٍش ،فَأَتَو ُه َوهُم بإيل َيا َء ،فَ َدعَاهُم في َمجلسهَ ،وحَولَهُ عُ َ
الروم ،ثُم
ظ َما ُء ُّ
سبًا ب َهذَا الر ُجل الذي يَزعُ ُم أَنهُ
ب نَ َ
َدعَاهُم َو َدعَا بتَر ُج َمانه ،فَقَالَ :أَيُّكُم أَق َر ُ
سبًا ،فَقَالَ :أَدنُوهُ منيَ ،وقَربُوا
ي ،فَقَا َل أَبُو سُفيَانَ  :فَقُلتُ أَنَا أَق َربُ ُهم نَ َ
نَب ٌّ
أَصحَابَهُ فَاجعَلُوهُم عن َد َ
سائ ٌل َهذَا عَن
ظهره ،ثُم قَا َل لتَر ُج َمانه :قُل لَ ُهم إني َ
علَي كَذبًا
َهذَا الر ُجل ،فَإن َكذَبَني فَكَذبُوهُ فَ َوَّللا لَوالَ ال َحيَا ُء من أَن يَأث ُروا َ
س ُبهُ فيكُم ،قُلتُ  :ه َُو
ف نَ َ
لَ َكذَبتُ عَنهُ ثُم كَانَ أَو َل َما َ
سأَلَني عَنهُ أَن قَالَ :كَي َ
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ب ،قَالَ :فَهَل قَا َل َهذَا القَو َل منكُم أ َ َح ٌد قَ ُّ
ط قَبلَهُ ،قُلتُ  :الَ قَالَ :فَهَل
فينَا ذُو نَ َ
س ٍ
اف الناس َيتب ُعونَهُ أَم ُ
ض َعفَا ُؤهُم،
كَانَ من آ َبائه من َملكٍ  ،قُلتُ  :الَ  ،قَالَ :فَأَش َر ُ
فَقُلتُ بَل ُ
صونَ  ،قُلتُ  :بَل يَزيدُونَ  ،قَالَ:
ضعَفَا ُؤهُم قَا َل :أَيَزيدُونَ أَم يَنقُ ُ
سخ َ
طةً لدينه بَع َد أَن يَد ُخ َل فيه ،قُلتُ  :الَ  ،قَالَ :فَهَل
فَهَل يَرت َ ُّد أ َ َح ٌد من ُهم َ
كُنت ُم تَته ُمونَهُ بالكَذب قَب َل أَن يَقُو َل َما قَا َل ،قُلتُ  :الَ  ،قَالَ :فَهَل يَغد ُر ،قُلتُ :
الََ ،ونَح ُن منهُ في ُمد ٍة الَ نَدري َما ه َُو فَاع ٌل فيهَا ،قَالََ :ولَم ت ُمكني كَل َمةٌ
أُدخ ُل فيهَا شَيئ ًا َ
ف
غي ُر َهذه الكَل َمة ،قَالَ :فَهَل قَاتَلت ُ ُمو ُه ،قُلتُ  :نَ َعم قَالَ :فَ َكي َ
ب بَينَنَا َوبَينَهُ سجَالٌ ،يَنَا ُل منا َونَنَا ُل منهُ قَالَ:
كَانَ قتَالُكُم إياهُ ،قُلتُ  :الحَر ُ
َماذَا يَأ ُم ُركُم ،قُلتُ  :يَقُولُ :اعبُدُوا َّللاَ َوح َدهُ َوالَ ت ُشركُوا به شَيئ ًاَ ،وات ُركُوا
َما يَقُو ُل آبَا ُؤكُمَ ،ويَأ ُم ُرنَا بالصالَة َوالزكَاة َوالصدق َوال َعفَاف َوالصلَة فَقَا َل
الرسُ ُل
سبه فَذَكَرتَ أَنهُ فيكُم ذُو نَ َ
سأَلت ُكَ عَن نَ َ
للتر ُج َمان :قُل لَهَُ :
س ٍ
ب ،فَ َكذَلكَ ُّ
ت ُب َع ُ
سأَلت ُكَ َهل قَا َل أ َ َح ٌد منكُم َهذَا القَولَ ،فَذَكَرتَ أَن
سب قَومهَا َ ،و َ
ث في نَ َ
الَ ،فَقُلتُ  :لَو كَانَ أ َ َح ٌد قَا َل َهذَا القَو َل قَبلَهُ ،لَقُلتُ َر ُج ٌل يَأتَسي بقَو ٍل قي َل قَبلَهُ
سأَلت ُكَ َهل كَانَ من آبَائه من َملكٍ  ،فَذَكَرتَ أَن الَ ،قُلتُ فَلَو كَانَ من آبَائه
َو َ
َ
َ
سألت ُكَ َ ،هل كُنت ُم تَته ُمونَهُ بالكَذب قَب َل
ب ُملكَ أبيهَ ،و َ
من َملكٍ  ،قُلتُ َر ُج ٌل يَطلُ ُ
علَى
ب َ
ف أَنهُ لَم يَكُن ليَذَ َر الكَذ َ
أَن يَقُو َل َما قَالَ ،فَذَكَرتَ أَن الَ ،فَقَد أَعر ُ
اف الناس ات َب ُعو ُه أَم ُ
ض َعفَا ُؤهُم ،فَذَكَرتَ
ب َ
علَى َّللا َو َ
سأَلت ُكَ أَش َر ُ
الناس َو َيكذ َ
أَن ُ
صونَ ،
سأَلت ُكَ أَيَزيدُونَ أَم يَنقُ ُ
الرسُل َو َ
ضعَفَا َءهُ ُم اتبَعُوهَُ ،وهُم أَتبَاعُ ُّ
طةً
سخ َ
سأَلت ُكَ أَيَرت َ ُّد أ َ َح ٌد َ
فَذَكَرتَ أَن ُهم يَزيدُونَ َ ،و َكذَلكَ أَم ُر اإلي َمان حَتى يَتم َو َ
شتُهُ
لدينه بَع َد أَن يَد ُخ َل فيه ،فَذَكَرتَ أَن الََ ،و َكذَلكَ اإلي َما ُن حينَ ت ُ َخالطُ بَشَا َ
سأَلت ُكَ ب َما
الرسُ ُل الَ تَغد ُر َو َ
وب َو َ
القُلُ َ
سأَلت ُكَ َهل يَغد ُر ،فَذَكَرتَ أَن الََ ،و َكذَلكَ ُّ
َّللا َوالَ ت ُشركُوا به شَيئ ًاَ ،و َينهَاكُم عَن
َيأ ُم ُركُم ،فَذَكَرتَ أَنهُ َيأ ُم ُركُم أَن تَع ُبدُوا َ
عبَادَة األَوثَانَ ،ويَأ ُم ُركُم بالصالَة َوالصدق َوالعَفَاف ،فَإن كَانَ َما تَقُو ُل َحقًّا
سيَملكُ َموض َع قَ َد َمي َهاتَينَ ،وقَد كُنتُ أَعلَ ُم أَنهُ َخارجٌ ،لَم أَكُن أَظُنُّ أَنهُ
فَ َ
سلتُ
منكُم ،فَلَو أَني أَعلَ ُم أَني أَخلُ ُ
ص إلَيه لَتَجَشمتُ لقَا َءهَُ ،ولَو كُنتُ عن َدهُ لَغَ َ
ث به دحيَةُ
سل َم الذي بَعَ َ
هللا َ
علَيه َو َ
عَن قَدَمه ثُم َدعَا بكتَاب َرسُول َّللا صَلى ُ
إلَى عَظيم ُبص َرى ،فَ َدفَ َعهُ إلَى ه َرقلَ ،فَقَ َرأ َ ُه فَإذَا فيه بسم َّللا الرح َمن
علَى َمن
سالَ ٌم َ
الرومَ :
الرحيم ،من ُمحَم ٍد عَبد َّللا َو َرسُوله إلَى ه َرق َل عَظيم ُّ
َّللا
اتبَ َع ال ُهدَى ،أَما بَعدُ ،فَإني أَدعُوكَ بدعَايَة اإلسالَم ،أَسلم تَسلَم ،يُؤتكَ ُ
علَيكَ إث َم األَريسيينَ َو {يَا أَه َل الكتَاب تَعَالَوا
أَج َركَ َمرتَين ،فَإن ت َ َوليتَ فَإن َ
َّللا َوالَ نُشركَ به شَيئ ًا َوالَ يَتخذَ
إلَى كَل َم ٍة َ
س َواءٍ بَينَنَا َوبَينَكُم أَن الَ نَعبُ َد إال َ
َبع ُ
ضنَا َبعضًا أَر َبا ًبا من دُون َّللا فَإن ت َ َولوا فَقُولُوا اش َهدُوا بأَنا ُمسل ُمونَ }
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قَا َل أَبُو سُفيَانَ  :فَلَما قَا َل َما قَالََ ،وفَ َر َ
ب
غ من ق َرا َءة الكتَابَ ،كث ُ َر عن َدهُ الص َخ ُ
َوارتَفَ َعت األَص َواتُ َوأُخرجنَا ،فَقُلتُ أل َصحَابي حينَ أُخرجنَا :لَقَد أَم َر أَم ُر
سيَظ َه ُر حَتى
ابن أَبي كَبشَةَ ،إنهُ يَ َخافُهُ َملكُ بَني األ َصفَر فَ َما زلتُ ُموقنًا أَنهُ َ
علَى
ب إيليَا َء َوه َرقلَ ،سُقُفًّا َ
َّللا َ
علَي اإلسالَ َم َوكَانَ اب ُن الناظُور ،صَاح ُ
أَد َخ َل ُ
ث أَن ه َرق َل حينَ قَد َم إيليَا َء ،أَصبَ َح يَو ًما َخبي َ
َارى الشام يُحَد ُ
ث النفس،
نَص َ
ض بَ َ
طارقَته :قَد استَنكَرنَا َهيئَت َكَ  ،قَا َل اب ُن الناظُورَ :وكَانَ ه َرق ُل
فَقَا َل بَع ُ
سأَلُو ُه :إني َرأَيتُ الليلَةَ حينَ نَ َ
ظرتُ
حَزا ًء َينظُ ُر في النُّ ُجوم ،فَقَا َل لَ ُهم حينَ َ
في النُّ ُجوم َملكَ الختَان قَد َ
س
ظه ََر ،فَ َمن يَختَت ُن من َهذه األُمة ،قَالُوا :لَي َ
يَختَت ُن إال اليَ ُهودُ ،فَالَ يُهمنكَ شَأنُ ُهمَ ،واكت ُب إلَى َمدَاين ُملككَ  ،فَيَقتُلُوا َمن
س َل به َملكُ
فيهم منَ اليَ ُهود فَبَينَ َما هُم َ
ي ه َرق ُل ب َر ُج ٍل أَر َ
علَى أَمرهم ،أُت َ
َ
سل َم ،فَلَما استَخبَ َرهُ ه َرق ُل
هللا َ
علَيه َو َ
غسانَ يُخب ُر عَن َخبَر َرسُول َّللا صَلى ُ
قَالَ :اذ َه ُبوا فَانظُ ُروا أ َ ُمختَت ٌن ه َُو أَم الَ ،فَنَ َ
ظ ُروا إلَيه ،فَحَدثُو ُه أَنهُ ُمختَتنٌ،
سأَلَهُ عَن العَ َرب ،فَقَالَ :هُم يَختَتنُونَ  ،فَقَا َل ه َرقلَُ :هذَا ُملكُ َهذه األُمة قَد
َو َ
َ
ار
يرهُ في العلمَ ،و َ
ظه ََر ثُم َكت َ َ
ب ه َرق ُل إلَى صَاح ٍ
س َ
ب لَهُ ب ُروميَةََ ،وكَانَ نَظ َ
ي
اب من صَاحبه يُ َواف ُ
ه َرق ُل إلَى حمصَ  ،فَلَم يَرم حمصَ حَتى أَتَاهُ كت َ ٌ
ق َرأ َ
ي ،فَأَذنَ ه َرق ُل لعُ َ
ظ َماء
هللا َ
ه َرق َل َ
علَيه َو َ
سل َمَ ،وأَنهُ نَب ٌّ
علَى ُخ ُروج النبي صَلى ُ
الروم في دَسك ََر ٍة لَهُ بحمصَ  ،ثُم أ َ َم َر بأَب َوابهَا فَغُلقَت ،ثُم اطلَ َع فَقَالََ :يا
ُّ
الرشدَ ،وأَن يَثبُتَ ُملكُكُم ،فَت ُبَايعُوا َهذاَ
الرومَ ،هل لَكُم في الفَالَح َو ُّ
َمعش ََر ُّ
الوحش إلَى األَب َواب ،فَ َو َجدُو َها قَد غُلقَت ،فَلَما
النبي ،فَحَا ُ
صوا حَيصَةَ ُح ُمر َ
علَيَ ،وقَالَ :إني قُلتُ
س منَ اإلي َمان ،قَالَُ :ردُّوهُم َ
َرأَى ه َرق ُل نَف َرت َ ُهمَ ،وأَي َ
س َجدُوا لَهُ َو َرضُوا
َمقَالَتي آنفًا أَختَب ُر بهَا شدتَكُم َ
علَى دينكُم ،فَقَد َرأَيتُ  ،فَ َ
عَنهُ ،فَكَانَ ذَلكَ آخ َر شَأن ه َرق َل
ب ،من بَنيه،
ب وكَانَ قَائ َد كَع ٍ
أخرج البخاري ومسلم عن عَب َد هللا بنَ كَع ٍ
ب بنَ َمالكٍ يُحَد ُ
ف عَن َرسُول
ي ،قَالََ :
ث حَديثَهُ حينَ ت َ َخل َ
سمعتُ كَع َ
حينَ عَم َ
َ
سل َم في َ
ب ب ُن َمالكٍ  :لَم أت َ َخلف عَن
هللا َ
علَيه َو َ
غز َوة تَبُوكَ  ،قَا َل كَع ُ
هللا صَلى ُ
ط ،إال في َ
غ َزا َها قَ ُّ
غز َو ٍة َ
سل َم في َ
غز َوة تَبُوكَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
َرسُول هللا صَلى ُ
غي َر أَني قَد ت َ َخلفتُ في َ
َ
ف عَنهُ ،إن َما َخ َر َج
غز َوة َبد ٍر َولَم ُي َعاتب أ َ َحدًا ت َ َخل َ
ير قُ َري ٍش ،حَتى َج َم َع
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم َوال ُمسل ُمونَ يُريدُونَ ع َ
َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَى َ
غير ميعَادٍَ ،ولَقَد شَهدتُ َم َع َرسُول هللا صَلى
عدُوهمَ ،
هللا بَينَ ُهم َوبَينَ َ
ُ
َ
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َ
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َمش َه َد بَد ٍرَ ،وإن كَانت بَد ٌر أذك ََر في الناس منهَاَ ،وكَانَ من خبَري ،حينَ
غز َوة ت َ ُبوكَ أَني لَم أَكُن قَ ُّ
سل َم في َ
ط
هللا َ
علَيه َو َ
ت َ َخلفتُ عَن َر ُ
سول هللا صَلى ُ

834

س َر مني حينَ ت َ َخلفتُ عَنهُ في تلكَ الغَز َوةَ ،وهللا َما َج َمعتُ قَبلَهَا
أَق َوى َوال أ َي َ
َراحلَتَين قَ ُّ
هللا
ط ،حَتى َج َمعت ُ ُه َما في تلكَ الغَز َوة ،فَغَ َزا َها َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
يرا،
سفَ ًرا بَعيدًا َو َمفَازًاَ ،واستَقبَ َل َ
َ
سل َم في ح ٍَر شَدي ٍد َواستَقبَ َل َ
علَيه َو َ
عد ًُّوا كَث ً
فَ َجال لل ُمسلمينَ أَم َرهُم ليَتَأَهبُوا أُهبَةَ َ
غزوهم ،فَأَخبَ َرهُم ب َوجههم الذي يُريدُ،
اب
هللا َ
علَيه َو َ
َوال ُمسل ُمونَ َم َع َر ُ
سل َم كَثي ٌرَ ،وال يَج َم ُع ُهم كت َ ُ
سول هللا صَلى ُ
ب ،يَظُنُّ أَن
ب :فَقَل َر ُج ٌل يُري ُد أَن يَتَغَي َ
يوانَ  -قَا َل كَع ٌ
حَافظٍ  -يُري ُد بذَلكَ الد َ
ي منَ هللا عَز َوجَلَ ،و َ
سو ُل هللا
غ َزا َر ُ
ذَلكَ َ
س َيخفَى لَهَُ ،ما لَم َينزل فيه َوح ٌ
سل َم تلكَ الغَز َوةَ حينَ َ
طابَت الث َما ُر َوالظال ُل ،فَأَنَا إلَيهَا
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
سل َم َوال ُمسل ُمونَ َمعَهَُ ،و َ
طفقتُ
هللا َ
علَيه َو َ
أَصعَ ُر ،فَتَجَه َز َرسُو ُل هللا صَلى ُ
أَغدُو لكَي أَتَجَه َز َم َع ُهم ،فَأَرج ُع َولَم أَقض شَيئ ًاَ ،وأَقُو ُل في نَفسي :أَنَا قَاد ٌر
علَى ذَلكَ  ،إذَا أ َ َردتُ  ،فَلَم يَ َزل ذَلكَ يَت َ َمادَى بي حَتى است َ َمر بالناس الجدُّ،
َ
سل َم َ
غاد ًيا َوال ُمسل ُمونَ َم َعهَُ ،ولَم أَقض
هللا َ
علَيه َو َ
فَأَص َب َح َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
من َجهَازي شَيئ ًا ،ثُم َ
غدَوتُ فَ َرجَعتُ َولَم أَقض شَيئ ًا ،فَلَم يَ َزل ذَلكَ يَت َ َمادَى
ار َ
ط الغَز ُو ،فَ َه َممتُ أَن أَرتَح َل فَأُدر َك ُهم ،فَيَا لَيتَني
بي حَتى أَس َرعُوا َوتَفَ َ
فَعَلتُ  ،ثُم لَم يُقَدر ذَلكَ لي ،فَ َ
طفقتُ  ،إذَا َخ َرجتُ في الناس ،بَع َد ُخ ُروج َرسُول
صا
هللا َ
سل َم ،يَح ُزنُني أَني ال أ َ َرى لي أُس َوةً إال رجال َمغ ُمو ً
علَيه َو َ
هللا صَلى ُ
هللا منَ ال ُّ
سو ُل
علَيه في النفَاق ،أَو رجال ممن َ
َ
ض َعفَاءَ ،ولَم َيذكُرني َر ُ
عذَ َر ُ
س في القَوم بتَبُوكَ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم حَتى بَلَ َغ تَبُوكَ فَقَالََ :وه َُو جَال ٌ
هللا صَلى ُ
سهُ بُردَاهُ
سل َمةَ يَا َرسُو َل هللا َحبَ َ
ب ب ُن َمالكٍ  ،قَا َل َر ُج ٌل من بَني َ
َما فَعَ َل كَع ُ
َوالن َ
س َما قُلتَ َ ،وهللا يَا َرسُو َل هللا
ظ ُر في عطفَيه ،فَقَا َل لَهُ ُمعَاذُ ب ُن َجبَ ٍل :بئ َ
سل َم ،فَبَينَ َما ه َُو
هللا َ
َما عَلمنَا َ
علَيه َو َ
علَيه إال َخي ًرا ،فَ َ
سكَتَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
علَيه
هللا َ
َ
اب فَقَا َل َر ُ
علَى ذَلكَ َرأَى رجال ُم َبيضًا َي ُزو ُل به الس َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
ق بصَاع
يَ ،وه َُو الذي تَصَد َ
َو َ
سل َم :كُن أَبَا َخيث َ َمةَ فَإذَا ه َُو أ َبُو َخيث َ َمةَ األنصار ُّ
ب ب ُن َمالكٍ  :فَلَما بَلَغَني أَن َرسُو َل هللا
التمر حينَ لَ َم َزهُ ال ُمنَافقُونَ  ،فَقَا َل كَع ُ
سل َم قَد ت َ َوجهَ قَاف ًال من تَبُوكَ َ ،حض ََرني بَثي ،فَ َ
طفقتُ أَتَذَك ُر
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
س َخطه َ
غدًاَ ،وأَستَعي ُن َ
ب َوأَقُولُ :ب َم أخرج من َ
الكَذ َ
علَى ذَلكَ كُل ذي َرأي ٍ
سل َم قَد أ َ َ
ظل قَاد ًما،
هللا َ
علَيه َو َ
من أَهلي ،فَلَما قي َل لي :إن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
َزا َح عَني البَاطلُ ،حَتى ع ََرفتُ أَني لَن أَن ُج َو منهُ بشَيءٍ أَبَدًا ،فَأَج َمعتُ صدقَهُ،
سفَ ٍر ،بَ َدأ َ
هللا َ
سل َم قَاد ًماَ ،وكَانَ إذَا قَد َم من َ
علَيه َو َ
َوصَب َح َرسُو ُل هللا صَلى ُ
َ
َ
س للناس ،فلَما فعَ َل ذَلكَ جَا َءهُ ال ُم َخلفُونَ ،
بال َمسجد فَ َر َك َع فيه َركعَتَين ،ثُم َجلَ َ
فَ َ
طفقُوا يَعتَذ ُرونَ إلَيهَ ،ويَحلفُونَ لَهَُ ،وكَانُوا بضعَةً َوث َ َمانينَ رجال ،فَقَب َل
عالن َيت َ ُهمَ ،و َبا َي َع ُهم َواستَغفَ َر لَ ُهم،
سل َم َ
هللا َ
علَيه َو َ
من ُهم َر ُ
سو ُل هللا صَلى ُ
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س َم ال ُمغضَب ،ثُم
سلمتُ تَبَس َم تَبَ ُّ
س َرائ َرهُم إلَى هللا ،حَتى جئتُ  ،فَلَما َ
َو َو َك َل َ
قَالَ :ت َ َعا َل فَجئتُ أَمشي حَتى َجلَستُ َبينَ َيدَيه ،فَقَا َل ليَ :ما َخلفَكَ  ،أَلَم تَكُن
ظه َركَ  ،قَالَ :قُلتُ  :يَا َرسُو َل هللا إنيَ ،وهللا لَو َجلَستُ عن َد َ
قَد ابتَعتَ َ
غيركَ
س َخطه بعُذ ٍرَ ،ولَقَد أُعطيتُ َجد ًَال،
سأَخ ُر ُ
ج من َ
من أَهل الدُّنيَا ،لَ َرأَيتُ أَني َ
َولَكني َوهللا لَقَد عَلمتُ  ،لَئن حَدثت ُكَ اليَو َم حَد َ
ب تَرضَى به عَني لَيُوشكَن
يث كَذ ٍ
هللا أَن يُسخ َ
علَي َولَئن حَدثت ُكَ حَد َ
علَي فيه ،إني الر ُجو
ق تَج ُد َ
طكَ َ
يث صد ٍ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
َانَ
س َر مني
ي
أ
ال
و
ى
و
ق
أ
ط
ق
تُ
ُن
ك
ا
م
هللا
و
،
ر
ُذ
ع
ي
ل
ك
ا
م
هللا
و
،
هللا
ى
ب
ُق
ع
يه
ف
َ
َ
َ َ
ٌ َ
َ
َ
َ
ص َدقَ،
هللا َ
سل َم :أَما َهذَا ،فَقَد َ
علَيه َو َ
حينَ ت َ َخلفتُ عَنكَ  ،قَا َل َرسُو ُل هللا صَلى ُ
سل َمةَ فَاتبَعُوني ،فَقَالُوا
ار رجَا ٌل من بَني َ
هللا فيكَ فَقُمتُ َ ،وث َ َ
فَقُم حَتى يَقض َ
ي ُ
عجَزتَ في أَن ال تَكُونَ
ليَ :وهللا َما عَلمنَاكَ أَذنَبتَ ذَن ًبا قَب َل َهذَا ،لَقَد َ
سل َم ،ب َما اعتَذَ َر به إلَيه ال ُم َخلفُونَ ،
هللا َ
علَيه َو َ
اعتَذَرتَ إلَى َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم لَكَ  ،قَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
فَقَد كَانَ كَاف َيكَ ذَن َبكَ  ،استغفَا ُر َر ُ
سول هللا صَلى ُ
علَيه
هللا َ
فَ َوهللا َما َزالُوا يُؤَنبُوني حَتى أ َ َردتُ أَن أَرج َع إلَى َرسُول هللا صَلى ُ
ي َهذَا َمعي من أ َ َح ٍد ،قَالُوا:
َو َ
سل َم ،فَأُكَذ َ
ب نَفسي ،قَا َل ثُم قُلتُ لَ ُهمَ :هل لَق َ
َ
نَعَم ،لَقيَهُ َمعَكَ َر ُجالن ،قَاال مث َل َما قُلتَ  ،فقي َل لَ ُه َما مث َل َما قي َل لَكَ  ،قَا َل
ي،
قُلتُ َ :من هُ َما ،قَالُواُ :م َر َ
ي َوهال ُل ب ُن أ ُ َميةَ ال َواقف ُّ
ارةُ ب ُن الربيعَةَ العَامر ُّ
قَالَ :فَذَ َك ُروا لي َر ُجلَين صَالحَين قَد شَهدَا َبد ًرا ،فيه َما أُس َوةٌ ،قَالَ :فَ َمضَيتُ
سل َم ال ُمسلمينَ
هللا َ
علَيه َو َ
حينَ ذَ َك ُروهُ َما لي ،قَا َل َونَهَى َرسُو ُل هللا صَلى ُ
اس،
عَن َكالمنَا ،أَيُّهَا الثالثَةُ ،من بَين َمن ت َ َخل َ
ف عَنهُ ،قَالَ :فَاجتَنَبَنَا الن ُ
ي باألَرض التي
ي األَر ُ
ض ،فَ َما ه َ
َوقَالَ :تَغَي ُروا لَنَا حَتى تَنَك َرت لي في نَفس َ
اي فَاستَكَانَا َوقَعَدَا في
ف ،فَلَبثنَا َ
أَعر ُ
علَى ذَلكَ َخمسينَ لَيلَةً ،فَأَما صَاحبَ َ
ُب ُيوته َما َيبك َيانَ ،وأَما أَنَا فَكُنتُ أَشَب القَوم َوأَجلَ َدهُم ،فَكُنتُ أخرج فَأَش َه ُد
هللا
الصالةَ َوأَطُ ُ
وف في األَس َواق َوال يُكَل ُمني أ َ َحدٌَ ،وآتي َرسُو َل هللا صَلى ُ
علَيهَ ،وه َُو في َمجلسه بَع َد الصالة ،فَأَقُو ُل في نَفسي:
سل ُم َ
َ
سل َم فَأ ُ َ
علَيه َو َ
َ
ُ
ُ
َ
سارقُهُ الن َ
ظ َر ،فإذَا
َهل حَركَ َ
شفَتَيه ب َرد السالم ،أم ال ،ثُم أصَلي قَريبًا منهُ َوأ َ
ظ َر إلَي َوإذَا التَفَتُّ نَح َوهُ أَع َرضَ عَني ،حَتى إذَا َ
علَى صَالتي نَ َ
طا َل
أَقبَلتُ َ
َار حَائط أَبي قَتَا َدةَ،
ذَلكَ َ
علَي من جَف َوة ال ُمسلمينَ َ ،مشَيتُ حَتى ت َ َ
سورتُ جد َ
علَي السال َم
علَيه ،فَ َوهللا َما َرد َ
سلمتُ َ
َب الناس إلَي ،فَ َ
َوه َُو اب ُن عَميَ ،وأَح ُّ
ب هللاَ َو َرسُولَهُ ،قَالَ:
فَقُلتُ لَهُ :يَا أَبَا قَتَا َدةَ أَنشُدُكَ باهلل َهل تَعلَ َمن أَني أُح ُّ
هللا َو َرسُولُهُ أَعلَ ُم،
سكَتَ  ،فَعُدتُ فَنَاشَدتُهُ ،فَ َ
فَ َ
سكَتَ  ،فَعُدتُ فَنَاشَدتُهُ ،فَقَالَُ :
َار ،فَبَينَا أَنَا أَمشي في سُوق
ايَ ،وت َ َوليتُ  ،حَتى ت َ َ
سورتُ الجد َ
فَفَاضَت عَينَ َ
ي من نَ َبط أَهل الشام ،ممن قَد َم بالط َعام َيبي ُعهُ بال َمدينَة،
ال َمدينَة ،إذَا نَ َبط ٌّ
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علَى كَعب بن َمالكٍ  ،قَالَ :فَ َ
اس يُشي ُرونَ لَهُ إلَي ،حَتى
يَقُولَُ :من يَ ُد ُّل َ
طف َ
ق الن ُ
جَا َءني فَ َدفَ َع إلَي كتَا ًبا من َملك َ
غسانَ َ ،وكُنتُ كَات ًبا ،فَقَ َرأتُهُ فَإذَا فيه :أَما
ان َوال
هللا بدَار َه َو ٍ
بَعدُ ،فَإنهُ قَد بَلَغَنَا أَن صَاحبَكَ قَد َجفَاكَ َ ،ولَم يَجعَلكَ ُ
َمضيَعَةٍ ،فَالحَق بنَا نُ َواسكَ  ،قَا َل فَقُلتُ  :حينَ قَ َرأتُهَاَ :و َهذه أَيضَا منَ البَالء
سجَرتُهَا بهَا ،حَتى إذَا َمضَت أَربَ ُعونَ منَ ال َخمسينَ ،
ور فَ َ
فَتَيَا َممتُ بهَا التنُّ َ
َواستَلبَ َ
سل َم يَأتيني ،فَقَالَ:
هللا َ
علَيه َو َ
ث ال َوح ُ
ي ،إذَا َرسُو ُل َرسُول هللا صَلى ُ
سل َم َيأ ُم ُركَ أَن تَعتَز َل ام َرأَت َكَ  ،قَالَ :فَقُلتُ :
هللا َ
علَيه َو َ
إن َر ُ
سو َل هللا صَلى ُ
أُ َ
س َل إلَى
طلقُهَا أَم َماذَا أَفعَ ُل ،قَالَ :ال ،بَل اعتَزلهَا ،فَال تَق َربَنهَا ،قَالَ :فَأَر َ
صَاحبَي بمثل ذَلكَ  ،قَالَ :فَقُلتُ الم َرأَتي :الحَقي بأَهلك فَكُوني عن َدهُم حَتى
سو َل هللا صَلى
هللا في َهذَا األَمر ،قَالَ :فَجَا َءت ام َرأَةُ هالل بن أ ُ َميةَ َر ُ
يَقض َ
ي ُ
س
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَالَت لَهُ :يَا َرسُو َل هللا إن هال َل بنَ أ ُ َميةَ شَي ٌخ ضَائ ٌع لَي َ
ُ
لَهُ َخاد ٌم ،فَهَل تَك َر ُه أَن أَخ ُد َمهُ ،قَالَ :الَ ،ولَكن ال َيق َر َبنك فَقَالَت :إنهَُ ،وهللا
َما به ح ََركَةٌ إلَى شَيءٍ َ ،و َوهللا َما َزا َل يَبكي ُمنذُ كَانَ من أَمره َما كَانَ  ،إلَى
علَيه
هللا َ
يَومه َهذَا ،قَالَ :فَقَا َل لي بَع ُ
ض أَهلي :لَو استَأذَنتَ َرسُو َل هللا صَلى ُ
سل َم في ام َرأَتكَ  ،فَقَد أَذنَ الم َرأَة هالل بن أ ُ َميةَ أَن تَخ ُد َمهُ ،قَالَ :فَقُلتُ  :ال
َو َ
سل َمَ ،و َما يُدريني َماذَا يَقُو ُل َرسُو ُل
هللا َ
علَيه َو َ
أَستَأذ ُن فيهَا َرسُو َل هللا صَلى ُ
َاب ،قَالَ :فَلَبثتُ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،إذَا استَأذَنتُهُ فيهَاَ ،وأَنَا َر ُج ٌل ش ٌّ
هللا صَلى ُ
ي عَن كَالمنَا ،قَا َل ثُم
بذَلكَ عَش َر لَيَا ٍل ،فَ َك ُم َل لَنَا َخمسُونَ لَيلَةً من حينَ نُه َ
علَى َ
ت من بُيُوتنَا فَبَينَا أَنَا
ظهر بَي ٍ
صبَا َح َخمسينَ لَيلَةًَ ،
صَليتُ صَالةَ الفَجر َ
علَي نَفسي َوضَاقَت
هللا عَز َوجَل منا ،قَد ضَاقَت َ
س َ
جَال ٌ
علَى الحَال التي ذَك ََر ُ
سل ٍع يَقُو ُل بأَعلَى
خ أَوفَى َ
َ
علَي األ َر ُ
علَى َ
ض ب َما َر ُحبَتَ ،
سمعتُ صَوتَ صَار ٍ
ساجدًا َوع ََرفتُ أَن قَد جَا َء
ب بنَ َمالكٍ أَبشر ،قَالَ :فَ َخ َررتُ َ
صَوتهَ :يا كَع َ
علَينَا،
اس بتَوبَة هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم الن َ
فَ َرجٌ ،قَالَ :فَآذَنَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ب قبَ َل صَاحبَي
اس يُبَش ُرونَنَا ،فَذَ َه َ
حينَ صَلى صَالةَ الفَجر ،فَذَ َه َ
ب الن ُ
اع من أَسلَ َم قبَليَ ،وأَوفَى
سعَى َ
ساَ ،و َ
ُمبَش ُرونَ َ ،و َر َكضَ َر ُج ٌل إلَي فَ َر ً
س ٍ
سمعتُ صَوت َهُ
ال َجبَلَ ،فَكَانَ الصوتُ أَس َر َ
ع منَ الفَ َرس ،فَلَما جَا َءني الذي َ
َارتهَ ،وهللا َما أَملكُ َ
غي َرهُ َما
ُي َبش ُرني ،فَنَ َزعتُ لَهُ ثَو َبي فَ َك َ
سوت ُ ُه َما إيا ُه ببش َ
يَو َمئذٍَ ،واستَعَرتُ ثَوبَين فَلَبست ُ ُه َما ،فَان َ
علَيه
هللا َ
طلَقتُ أَتَأَم ُم َرسُو َل هللا صَلى ُ
اس فَو ًجا فَو ًجا ،يُهَنئ ُوني بالتوبَة َويَقُولُونَ  :لتَهنئكَ تَوبَةُ
َو َ
سل َم ،يَتَلَقاني الن ُ
َ
س
هللا َ
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم جَال ٌ
علَيكَ حَتى َد َخلتُ ال َمسجدَ ،فإذَا َرسُو ُل هللا صَلى ُ
اس ،فَقَا َم َ
طلحَةُ ب ُن عُبَيد هللا يُهَرو ُل حَتى صَافَحَني
في ال َمسجد َوحَولَهُ الن ُ
َو َهنأَنيَ ،وهللا َما قَا َم َر ُج ٌل منَ ال ُمهَاجرينَ َ
سا َها
ب ال َين َ
غي ُر ُه ،قَا َل فَكَانَ كَع ٌ
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ل َ
سل َم قَالَ:
هللا َ
سلمتُ َ
علَيه َو َ
ب :فَلَما َ
طلحَةَ قَا َل كَع ٌ
علَى َرسُول هللا صَلى ُ
علَيكَ ُمنذُ َولَدَتكَ
س ُرور َو َيقُولُ :أَبشر ب َخير َيو ٍم َمر َ
َوهُ َو َيب ُر ُ
ق َوج ُههُ منَ ال ُّ
أ ُ ُّمكَ قَا َل فَقُلتُ  :أَمن عندكَ  ،يَا َرسُو َل هللا أ َم من عند هللا فَقَالَ :ال ،بَل من
ار َوج ُههَُ ،كأَن
هللا َ
علَيه َو َ
سل َم ،إذَا سُر استَنَ َ
عند هللا َوكَانَ َرسُو ُل هللا صَلى ُ
ف ذَلكَ  ،قَالَ :فَلَما َجلَستُ بَينَ يَدَيه قُلتُ :
َوج َههُ قط َعةُ قَ َم ٍر ،قَالََ :وكُنا نَعر ُ
ص َدقَةً إلَى هللا َوإلَى َرسُوله
يَا َرسُو َل هللا إن من تَوبَتي أَن أَن َخل َع من َمالي َ
هللا َ
هللا َ
سل َم :أَمسك َبعضَ
علَيه َو َ
سل َم ،فَقَا َل َر ُ
علَيه َو َ
سو ُل هللا صَلى ُ
صَلى ُ
ي الذي ب َخيبَ َر ،قَالََ :وقُلتُ :
َمالكَ  ،فَ ُه َو َخي ٌر لَكَ قَالَ :فَقُلتُ  :فَإني أُمسكُ َ
سهم َ
يَا َرسُو َل هللا إن هللاَ إن َما أَنجَاني بالصدقَ ،وإن من تَوبَتي أَن ال أُحَد َ
ث إال
هللا في
صدقًا َما بَقيتُ  ،قَالَ :فَ َوهللا َما عَلمتُ أَن أ َ َحدًا منَ ال ُمسلمينَ أَبال ُه ُ
سل َم إلَى يَومي
هللا َ
علَيه َو َ
صدق الحَديثُ ،منذُ ذَكَرتُ ذَلكَ ل َرسُول هللا صَلى ُ
سول
هللا بهَ ،وهللا َما ت َ َعمدتُ كَذ َبةً ُمنذُ قُلتُ ذَلكَ ل َر ُ
َهذَا ،أَح َ
سنَ مما أَبالني ُ
سل َم ،إلَى يَومي َهذَاَ ،وإني أل َر ُجو أَن يَحفَ َ
هللا في َما
هللا َ
علَيه َو َ
ظني ُ
هللا صَلى ُ
علَى النبي َوال ُمهَاجرينَ
هللا َ
هللا عَز َوجَل{ :لَقَد ت َ َ
بَق َ
اب ُ
ي ،قَالَ :فَأَن َز َل ُ
َ
َ
يق
َواألنصَار الذينَ اتبَعُوهُ في َ
ساعَة العُس َرة من بَعد َما كَا َد يَزي ُغ قُلُ ُ
وب فر ٍ
علَى الثالثَة الذينَ ُخلفُوا حَتى
وف َرحي ٌمَ ،و َ
اب َ
علَيهم ،إنهُ بهم َر ُء ٌ
من ُهم ثُم ت َ َ
س ُهم} حَتى َبلَ َغَ { :يا
ض ب َما َر ُح َبت َوضَاقَت َ
إذَا ضَاقَت َ
علَيهم األ َر ُ
علَيهم أَنفُ ُ
بَ :وهللا َما أَنعَ َم
هللا َوكُونُوا َم َع الصادقينَ } ،قَا َل كَع ٌ
أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا اتقُوا َ
هللا لإلسالم ،أَع َ
علَي من نع َم ٍة قَ ُّ
ظ َم في نَفسي ،من
هللا َ
ط ،بَع َد إذ َهدَاني ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
سل َم ،أن ال أكُونَ َكذَبتُهُ فأهلكَ َك َما َهلَكَ
هللا َ
ى
َل
ص
هللا
ل
و
س
ر
ي
ق
د
ص
َ
علَيه َو َ
ُ
َ
ُ
ي ،شَر َما قَا َل أل َ َح ٍد
هللا قَا َل للذينَ َكذَبُوا ،حينَ أَن َز َل ال َوح َ
الذينَ َكذَبُوا ،إن َ
س َيحلفُونَ باهلل لَكُم إذَا انقَلَبت ُم إلَيهم لت ُعرضُوا عَن ُهم ،فَأَعرضُوا
هللاَ { :
َوقَا َل ُ
سَ ،و َمأ َواهُم َجهَن ُم ج ََزا ًء ب َما كَانُوا يَكسبُونَ  ،يَحلفُونَ لَكُم
عَن ُهم ،إن ُهم رج ٌ
لتَرضَوا عَن ُهم ،فَإن تَرضَوا عَن ُهم ،فَإن هللاَ ال يَرضَى عَن القَوم الفَاسقينَ }،
ب :كُنا ُخلفنَا أَيُّهَا الثالثَةُ عَن أَمر أُولَئكَ الذينَ قَب َل من ُهم َرسُو ُل هللا
قَا َل كَع ٌ
سل َم حينَ َحلَفُوا لَهُ ،فَبَايَعَ ُهم َواستَغفَ َر لَ ُهم َوأَر َجأ َ َرسُو ُل
هللا َ
علَيه َو َ
صَلى ُ
هللا عَز َوجَل:
هللا َ
علَيه َو َ
هللا فيه ،فَبذَلكَ قَا َل ُ
سل َم أَم َرنَا حَتى قَضَى ُ
هللا صَلى ُ
هللا مما ُخلفنَا ،ت َ َخلُّفَنَا عَن
َو َ
علَى الثالثَة الذينَ ُخلفُواَ ،ولَي َ
س الذي ذَك ََر ُ
ف لَهُ َواعتَذَ َر إلَيه
الغَزوَ ،وإن َما ه َُو تَخليفُهُ إيانَاَ ،وإرجَا ُؤهُ أَم َرنَا ،عَمن َحلَ َ
فَقَب َل منهُ
أخرج مسلم عن صهيب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :كان ملك فيمن كان قبلكم ,وكان له ساحر ,فلما كبر قال للملك :قد
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كبرت فابعث إلى غالما ً أعلمه السحر فبعث إليه غالما ً يعلمه وكان في
طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كالمه فكان إذا أتى الساحر مر
بالراهب ,وقعد إليه ,فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب ,فقال:
إذا خشيت الساحر فقل :حبسني أهلي ,وإذا خشيت أهلك فقل :حبسنى
الساحر ,فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ,فقال:
اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب ،فأخذ حجرا ً فقال :اللهم إن كان أمر
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس,
فرماها فقتلها ومضى الناس ,فأتى الراهب فأخبره ,فقال له الراهب :أي
بني أنت اليوم أفضل مني ,وقد بلغ من أمرك ما أرى ,وأنك ستبتلى ,فإن
ابتليت فال تدل على ,وكان الغالم يبرىء األكمه واألبرص ويداوي الناس
من سائر األدواء ,فسمع جليس للملك كان قد عمى به ,فأتاه بهدايا كثيرة,
فقال :ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني ,قال إني ال أشفي أحدا ً إنما يشفي
هللا تعالى ,فإن أنت آمنت باهلل دعوت هللا فشفاك ,فآمن باهلل فشفاه هللا تعالى
فأت ى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك :من رد عليك بصرك،
قال ربي ,قال :ولك رب غيري ،قال :ربي وربك هللا ,فأخذه فلم يزل يعذبه
حتى دل على الغالم ,فجيء بالغالم فقال له الملك :أي بني قد بلغ من سحرك
ما تبرئ األكمه واألبرص وتفعل ،فقال :إني ال أشفي أحدا ً إنما يشفي هللا
تعالى ,فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ,فجيء بالراهب فقيل له
ارجع عن دينك ,فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه
حتى وقع شقاه ,ثم جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك ,فأبى ,فدفعه إلى
نفر من أصحابه فقال :اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ,فاصعدوا به ,فإذا بلغتم
ذروته ,فإن رجع عن دينه إال فاطرحوه ,فذهبوا به ,فصعدوا به الجبل فقال:
اللهم اكفنيهم بما شئت ,فرجف بهم الجبل فسقطواوجاء يمشي إلى الملك,
فقال له الملك :ما فعل أصحابك فقال :كفانيهم هللا تعالى ,فدفعه إلى نفر من
أصحابه فقال :اذهبوا فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر ,فإن رجع
عن دينه وإال فاقذفوه ,فذهبوا به فقال :اللهم اكفنيهم بما شئت ,فانكفأت
بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك ,فقال له الملك :ما فعل
أصحابك ،فقال كفانيهم هللا تعالى ,فقال للملك :إنك لست بقاتلي حتى تفعل
ما آمرك به ,قال :ما هو ،قال :تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على
جذع ,ثم خذ سهما ً من كنانتي ,ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل :بسم
هللا رب الغالم ثم ارم به ,فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ,فجمع الناس في صعيد
واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما ً من كنانته ,ثم وضع السهم في كبد

839
القوس ,ثم قال :بسم هللا رب الغالم ,ثم رماه فوقع السهم في صدغه ,فوضع
يده في صدغه موضع السهم فمات ,فقال الناس :آمنا برب الغالم ,آمنا
برب الغالم فأتى الملك فقيل له :أرأيت ما كنت تحذر قد وهللا نزل بك حذرك,
قد آمن الناس ,فأمر باألخدود بأفواه السكك ,فخدت وأضرم فيه النيران,
و قال :من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها ,أو قيل له اقتحم ,ففعلوا ,حتى
جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيه فقال لها الغالم :يا أمه
اصبرى فإنك على الحق
وفي رواية للترمذي :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى العصر
همس ,والهمس في قول بعضهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم ,فقيل له إنك إذا
صليت العصر همست ،قال :إن نبيا ً من األنبياء أعجب بأمته ,قال :من يقوم
لهؤالء ،فأوحى هللا إليه أن خيرهم بين أن انتقم منهم ,وبين أن أسلط
عليهم عدوهم ,فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت ,فمات في يوم سبعون
ألفا ً وكان إذا حدث لهذا الحديث حدث بهذا الحديث اآلخر ,كان ملك من
الملوك وكان له كاهن ,فقال :انظروا إلي غالما ً فهما أعلمه علمي هذا,
فإني أخاف أن أموت بنحوه وفيه :يقول هللا تعالى{ :قتل أصحاب األخدود}
إلى{ -العزيزالحميد} قال :فأما الغالم فإنه دفن ويذكر أنه خرج في زمنعمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل [ قال الترمذي:
حديث حسن غريب وصححه األلباني ]
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لم يتكلم في المهد إال ثالثه ,عيسى بن مريم ,وصاحب
جريج ,وكان جريج رجالً عابدا ً فاتخذ صومعة فكان فيها ,فأتته أمه وهو
يصلى فقالت :ياجريج ،فقال :يارب أمي وصالتي ,فأقبل على صالته
فانصرفت ,فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ,فقالت :ياجريج ،فقال :أي
رب أمي وصالتي ,فأقبل على صالته ,فقالت :اللهم ال تمته حتى ينظر إلى
وجوه المومسات ,فتذاكر بنو إسرائيل جريجا ً وعبادته ,وكانت امرأة بغي
يتمثل بحسنها ,فقالت :إن شئتم ألفتنه لكم ,فتعرضت له فلم يلتفت إليها,
فأتت راعيا ً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت,
فلما ولدت ,قالت :هو من جريج ,فأتوه ,فاستنزلوه وهدموا صومعته
وجعلوا يضربونه فقال :ما شأنكم ،فقالوازنيت بهذه البغي فولدت منك,
فقال :أين الصبي ،فجاءوا به ،فقال :دعوني حتى أصلي ,فصلى فلما
انصرف ,أتى الصبي وطعن في بطنه ،وقال :يا غالم ،من أبوك ،قال :فالن
الراعي ,فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا :نبني صومعتك

840
من ذهب ,قال :ال أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا ,وبينما صبي يرضع
من أمه ,فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة ,فقالت أمه :اللهم
اجعل ابني مثل هذا ,فترك الثدي وأقبل إليه ,فنظر إليه فقال :اللهم ال تجعلني
مثله ,ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع قال فكأني أنظر إلى النبي صلى هللا
عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه ,فجعل يمصها,
قال :ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت ,وهي تقول:
حسبي هللا ونعم الوكيل ,فقالت أمه :اللهم ال تجعل ابني مثلها ,فترك الرضاع
ونظر إليها فقال :اللهم اجعلني مثلها ,ومر رجل حسن الهيئة ,فقلت :اللهم
اجعل ابني مثله ,فقلت :اللهم ال تجعلني مثله ,ومر بهذه األمة وهم
يضربونها ويقولون :زنيت سرقت ,فقلت :اللهم ال تجعل ابني مثلها ,فقالت
أمه لم ذاك  ,فقال :إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت :اللهم ال تجعلني مثله,
وإن هذه يقولون زنيت ولم تزن ,سرقت ولم تسرق ,فقلت:اللهم اجعلني
مثلها
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم رفعه :انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم
المبيت إلى غار فدخلوه ,فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار
فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم,
فقال رجل منهم :اللهم كان أبوان شيخان كبيران ,وكنت ال أغبق قبلهما
أهالً وال ماالً فنأى بي طلب الشجر يوماً ,فلم أرح عليهما حتى ناما ,فحلبت
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين ,فكرهت أن أغبق قبلهما أهالً أو ماالً,
فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما ,حتى برق الفجرزاد بعض
ا لرواة :والصبية يتضاغون عند قدمي ,فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ,ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة,
فانفرجت شيئا ً ال يستطيعون الخروج ,قال النبي صلى هللا عليه وسلم عليه
وسلم :قال اآلخر :اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلى ,فأردتها
على نفسها وامتنعت مني ,حتى ألمت بها سنة من السنين ,فجاءتني
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت,
حتى إذا قدرت عليها قالت :ال يحل لك أن تفض الخاتم إال بحقه ,فتحرجت
عن الوقوع عليها فانصرفت عنها ,وهي أحب الناس إلى ,وتركت الذهب
الذ ي أعطيتها ,اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ,فافرج عنا ما نحن
فيه ,فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ,قال النبي
صلى هللا عليه وسلم  :وقال الثالث :اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم
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أجرهم ,غير رجل واحد ترك الذي له وذهب ,فثمرت أجره حتى كثرت من
األموال ,فجاءني بعد حين ,فقال :يا عبد هللا أد إلي أجرى ,فقلت :كل ما
ترى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ,فقال :يا عبد هللا ال
تستهزىء بي ,فقلت :إني ال أستهزىء بك ,فأخذه كله فاستاقه فلم يترك
منه شيئاً ,اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ,فافرج عنا ما نحن فيه,
فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم ذكر رجالً من بني إسرائيل ,سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف
دينار ,فقال :ائتني بالشهداء أشهدهم ,فقال كفى باهلل شهيدا ً قال :فأتني
بالكفيل ,قال كفى باهلل كفيالً ,قال :صدقت ,فدفعها إليه إلى أجل مسمى,
فخرج في البحر فقضى حاجته ,ثم التمس مركبا ً يقدم عليه لألجل الذي
أجله ,فلم يجد مركباً ,فاتخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة
منه إلى صاحبه ,ثم زجج موضعها ,ثم أتى بها البحر فقال :اللهم إنك تعلم
أنى تسلفت من فالن ألف دينار فسألني كفيالً ,فقلت :كفى باهلل كفيالً ,فرضى
بك ,سألني شاهدا فقلت :كفى باهلل شهيدا ً فرضى بك ,وإني جهدت أن أجد
مركبا ً أبعث إليه الذي له فلم أقدر ,وإني استودعكها فرمى بها في البحر
حتى ولجت فيه ,ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا ً يخرج إلى بلده,
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا ً قد جاء بماله ,فإذا بالخشبة
التي فيها المال فأخذها ألهله حطباً ,فلما نشرها وجد المال والصحيفة ,ثم
قدم الذي كان أسلفه وأتى بألف دينار ,فقال :وهللا مازلت جاهدا ً في طلب
مركب آلتيك بمالك فما وجدت مركبا ً قبل الذي جئت فيه ,قال :فإن هللا تعالى
قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة ,فانصرف باأللف دينار راشدًا
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا ً من رجل ,فوجد
الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ,فقال له المشتري :خذ ذهبك,
فإنما اشتريت العقار فلم أبتع منك الذهب ,فقال البائع :إنما بعتك العقار وما
فيها ,فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه :ألكما ولد ،فقال أحدهما :لي
غالم ,وقال اآلخر لي جارية ,فقال انكحوا الغالم الجارية وأنفقوا عليهما
منه وتصدقوا

842
فهرس الموضوعات
التعريف بمعجم السنة التربوي 3 .............................................
 -1رحلتي مع معجم السنة 3 ...............................................
 -2ما معنى معجم السنة التربوي ؟ 5 .....................................
 -3كتب السنة التربوية 6 ...................................................
 -4أهداف معجم السنة التربوي 7 .........................................
 -5منهج معجم السنة التربوي 7 ..........................................
 -6القراءة والحفظ 8 ....................... ................................
 -7مسارات حفظ السنة 8 ..................................................
 -8شرح المعجم 9 .......................... ................................
 -9سفينة السنة 10 ........................ ................................
 -10تحزيب المعجم 11 ..................... ................................
 -11صحيح السنة 11 ...................... ................................
 -12األحاديث الضعيفة في هذا المعجم 12 ...............................
 -13التكرار 12 ............................. ................................
 -14التصحيح واالستدراك 13 .............................................
 -15إحصائيات 13 ......................... ................................
 -16التخريج واإلحالة 13 ..................................................
 -17إنما العلم الحفظ 14 ...................................................
 -18مذاكرة السنة 15 ...................... ................................
 -19لماذا ال نقرأ السنة؟ 15 ...............................................
 -20تبليغ السنة 16 ........................ ................................
 -21نشر السنة 17 ......................... ................................
 -22مشروع تربوي 17 ....................................................
 -23متى نبدأ التربية بالسنة؟ 18 .........................................
 -24كيف يتعامل الطفل الصغير مع معجم السنة التربوي ؟ 18 .........
 -25تنبيه 19 ............................... ................................
 -26بادرت الزمان 19 ..................... ................................
كتاب العلم 20 .................................. ................................
باب :العلم والنية قبل القول والعمل 20 ...................................
باب :فضل العلم 23 ......................... ................................
باب :آداب التعلم والتعليم 27 ..............................................

843
باب :رواية الحديث وقبض العلم 30 ......................................
باب :تحريم الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم 33 ..................
باب :الوحي ونزول القرآن 34 .............................................
باب :فضائل القرآن 36 ..................... ................................
باب :سنن وآداب قراءة القرآن 46 ........................................
باب :الدعوة إلى هللا تعالى 50 .............................................
باب :الورع والبعد عن الشبهات 51 ......................................
باب :لزوم السنة والنهي عن االبتداع وعن التشدد 51 .................
كتاب اإلسالم واإليمان والتوحيد 58 ..........................................
باب  :تعريف التوحيد واإليمان واإلسالم 58 ..............................
باب  :الخوف من الشرك 69 ...............................................
باب  :فضل اإليمان والتوحيد 69 ..........................................
باب  :التوكل على هللا تعالى 76 ...........................................
باب  :الخوف والرجاء 80 .................................................
باب  :التبرك بالنبي صلى هللا عليه وسلم 83 .............................
باب  :النهي عن التبرك باألشجار واألحجار 84 ..........................
باب  :الذبح والنذر 84 ..................... ................................
باب  :ليس لك من األمر شيء 85 .........................................
باب  :الغلو في الصالحين وحماية حمى التوحيد 86 .....................
باب :حكم االستهزاء باهلل وبرسوله وبالقرآن 88 ........................
باب :الخوف من عبادة هذه األمة األوثان 88 ............................
باب  :قوله تعالى  :حتى إذا فُزع عن قلوبهم 89 .........................
باب :األمن من مكر هللا والقنوط من رحمة هللا 90 .......................
باب :الكبر والرياء والعجب 90 ............................................
باب :إرادة اإلنسان بعمله الدنيا 93 ........................................
باب :اتخاذ العلماء واألمراء أربابا من دون هللا 94 ......................
باب  :النهي عن سب الدهر والريح 94 ...................................
باب :من سأل باهلل فأعطوه 95 ............................................
باب :التألي على هللا 95 ....................................................
باب :ال يسأل بوجه هللا إال الجنة 96 .......................................
باب :الحلف بغير هللا 96 ...................................................
باب :النهي عن كثرة الحلف 97 ...........................................

844
باب :ال يقل أحدكم عبدي وأمتي 98 .......................................
باب :ال تقولوا ماشاء هللا وشئت 98 ......................................
باب :ال يقل أحدكم :اللهم اغفر لي إن شئت 99 ..........................
باب :وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء هللا 100 .........
باب :وعيد المصورين 100 ................................................
باب :نقض التصاليب 102 .................................................
باب :ما جاء في اللو 102 .................................................
باب :الطيرة والعدوى 102 ................................................
الرقى والتمائ ُم والنشرة 107 ........................................
بابُّ :
باب :التنجيم والكهانة والسحر 111 ......................................
باب :إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 114 .............................
باب :إنما أوتيته على علم عندي 114 ....................................
باب :اإليمان بالقدر 115 ...................................................
باب :وما قدروا هللا حق قدره 120 ........................................
باب :الحب والحياء والبر 122 ............................................
باب :الصبر 127 ........................... ................................
باب :حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته 130 .................
باب :البكاء من خشية هللا 133 ............................................
باب :الكبائر 134 ........................... ................................
باب :التوبة واالستغفار 135 ..............................................
كتاب الذكر والدعاء 140 ..................... ................................
باب :فضائل ذكر هللا 140 ..................................................
باب :فضل الدعاء ووقت الدعاء وحال الداعي وكيفية الدعاء 144 ....
باب :اسم هللا األعظم وأسماء هللا الحسنى 148 ..........................
باب :أدعية الصالة 148 ...................................................
باب :أدعية قيام الليل 156 .................................................
باب :أدعية الصباح والمساء 157 ........................................
باب :أدعية النوم واالستيقاظ 162 ........................................
باب :الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 165 .......................
باب :الحفظ من الشياطين 168 ............................................
باب :أدعية اليوم والليلة 170 .............................................
باب :دعاء عرفة وليلة القدر 178 ........................................

845
باب :التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد 178 ...........................
باب :أدعية نبوية 186 ..................... ................................
كتاب الزهد 193 ............................... ................................
باب :الزهد في الدنيا 193 .................................................
باب :وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم 225 ...............................
باب :المرض والموت 229 ................................................
باب :النهي عن تمني الموت 235 .........................................
باب :نزول الموت وأحواله 235 ..........................................
كتاب اليوم اآلخر 237 ........................ ................................
باب :القبر أول منازل اآلخرة 237 ........................................
باب :النفخ في الصور 242 ................................................
باب :البعث والحشر 242 ..................................................
باب :الميزان والحساب 245 ..............................................
باب :الحوض 251 ......................... ................................
باب :الصراط 253 .......................... ................................
باب :الشفاعة 253 ......................... ................................
باب :الجنة النار 258 ...................... ................................
كتاب الطهارة 272 ............................ ................................
باب :إزالة النجاسة 272 ...................................................
باب :قضاء الحاجة 275 ...................................................
باب :نواقض الطهارة 277 ................................................
باب :االستنجاء 278 ....................... ................................
باب :فضائل الوضوء 280 .................................................
باب :صفة الوضوء 283 ..................................................
باب :السواك 286 .......................... ................................
باب :المسح علي الخفين 287 .............................................
باب :التيمم 289 ............................ ................................
باب :غسل الجنابة 291 .................... ................................
باب :غسل الميت وكفنه 294 ..............................................
باب :غسل اإلسالم 296 .................... ................................
باب :الحمام 296 ........................... ................................
باب :الحيض 297 .......................... ................................

846
كتاب الصالة 299 ............................. ................................
باب :فضل الصالة 299 .................... ................................
باب :الصلوات المفروضات 308 ..........................................
باب :الخشوع في الصالة 312 ............................................
باب :التربية على الصالة 314 ............................................
باب :مواقيت الصالة 315 .................................................
باب :أوقات النهي عن الصالة 320 .......................................
باب :فضل األذان واإلقامة 322 ...........................................
باب :أحكام األذان واإلقامة 325 ...........................................
باب :أحكام المساجد 328 ..................................................
باب :الجلوس في المسجد 335 ............................................
باب :شروط الصالة 336 ..................................................
باب :صفة الصالة 341 .................... ................................
باب :القراءة في الصالة 352 ..............................................
باب :القنوت 358 .......................... ................................
باب :األفعال الممتنعة والجائزة في الصالة 359 .........................
باب :الصالة بعد الوضوء 368 ............................................
باب :الصالة مناجاة 368 ..................................................
باب :انتظار الصالة 370 ...................................................
باب :صالة النافلة في البيت 370 .........................................
باب :صالة المرأة في بيتها 371 ..........................................
باب :الصالة في الحرمين وقباء 373 .....................................
باب :فضل صالة الجماعة 374 ............................................
باب :أحكام الجماعة واإلمام والمأموم 378 ..............................
باب :أحكا ُم الصفوف وشرائطُ االقتداء 383 ..............................
باب :سجو ُد السهو والتالوة والشكر 388 ................................
باب :صالة الجمعة 393 .................... ................................
باب :وقت الجمعة وندائها وخطبتها 397 .................................
باب :صالة المسافر وجمع الصالة 403 ..................................
باب :صالة الخوف 406 ...................................................
باب :صالة العيدين 409 ...................................................
باب :صالة الكسوف 412 ..................................................

847
باب:؛ صالة االستسقاء 415 ...............................................
باب :السنن الرواتب 418 ..................................................
باب :راتبة الفجر 419 ..................... ................................
باب :راتبة الظهر والعصر 422 ...........................................
باب :راتبة الجمعة 424 .................... ................................
باب :صالة الوتر 425 ..................... ................................
باب :صالة الليل 427 ...................... ................................
باب :صالة الضحى 434 ...................................................
باب :صلوات خاصة 436 ..................................................
باب :الصالة على الجنازة 437 ............................................
كتاب الزكاة والصدقة والنفقة 440 ...........................................
باب :وجوب الزكاة 440 ...................................................
باب :زكاة النقدين والحبوب والثمار 444 ................................
باب :زكاة الحلي والمعدن والركاز 447 ..................................
باب :زكاة الفطر 447 ...................... ................................
باب :عامل الزكاة 448 ..................... ................................
باب :من تحرم عليهم الزكاة 449 .........................................
باب :فضل الصدقة والنفقة 450 ...........................................
باب :التكسب والمسألة والقناعة والعطاء 461 ..........................
كتاب الصيام 466 ............................. ................................
باب :فض ُل الصوم وفض ُل رمضانَ 466 ...................................
باب :ثبوتُ شهر رمضانَ 469 ............................................
باب :أحكام الصوم 471 .................... ................................
باب :صيام التطوع 475 ...................................................
باب :الصيام الممنوع 479 .................................................
باب :فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة 481 .......................
باب :قيام رمضان والتراويح 483 ........................................
باب :االعتكاف 484 ........................ ................................
باب ليلة القدر 486 ......................... ................................
باب :ليلة النصف من شعبان 488 ........................................
كتاب الحج 489 ............................... ................................
باب :فضل الحج ووجوبه 489 ............................................

848
باب :مواقيتُ اإلحرام 493 .................................................
باب :محظورات اإلحرام 494 ..............................................
باب :اإلحرام والتلبية 497 .................................................
باب :أنواع النسك 499 .................... ................................
باب :ال َ
واف 507 .......................... ................................
ط ُ
باب :السعي ودخول البيت 512 ...........................................
باب :الوقوف واإلفاضة 514 ..............................................
باب :الرمي والحلق والتحلل 516 .........................................
باب :الهَدي 519 ........................... ................................
باب :اإلحصار والفوات والفدية واالشتراط 520 .........................
باب :دخول مكة والخروج منها والتحصيب 521 ........................
باب :النيابة في الحج وحج الصبى 522 ..................................
باب :حجه صلى هللا عليه وسلم واعتماره 523 ..........................
باب :فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم 525 ...............
كتاب الجهاد 528 .............................. ................................
باب :فضل الجهاد في سبيل هللا 528 ......................................
باب :فضل الشهادة والشهداء 538 .......................................
باب :وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه 545 .......................
باب :أحكام تتعلق بالجهاد 548 ...........................................
باب :األمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر 553 ................
باب :الغنائم والغلول 557 ..................................................
باب :النفل وال ُخمس 561 ..................................................
باب :الفيء وسهم النبي صلى هللا عليه وسلم 562 ......................
باب :السبق والرمي والخيل 565 .........................................
باب :إخراج اليهود والنصارى 567 .......................................
باب :العتق 568 ............................ ................................
باب :البيعة لولي األمر 571 ...............................................
باب :طاعة اإلمام ولزوم الجماعة 573 ...................................
باب :النصيحة 576 ........................ ................................
باب :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 577 ...........................
كتاب األدب 579 ............................... ................................
باب :خلق النبي صلى هللا عليه وسلم 579 ...............................

849
باب :حسن الخلق 582 ..................... ................................
باب :الشفاعة بين المسلمين 586 .........................................
باب :أدب التعامل بين المسلمين 586 .....................................
باب :آداب السفر 589 ..................... ................................
باب :آداب المجالس 594 ..................................................
باب :آداب النوم 598 ...................... ................................
باب :آداب الطعام والشراب 599 ..........................................
باب :أدب الكالم 606 ....................... ................................
باب :السالم والمصافحة 610 .............................................
باب :االستئذان 617 ........................ ................................
بر الوالدين 619 ...................... ................................
بابُّ :
باب :رعاية اليتيم 622 ..................... ................................
باب :حق الطريق 622 ..................... ................................
باب :حق األوالد ومن يعولهم 623 .......................................
باب :حق الجار 624 ....................... ................................
باب :صلة الرحم 626 ...................... ................................
باب :الرحمة والرفق 630 .................................................
باب :الرفق بالحيوان 631 .................................................
باب :معاملة الخدم 633 .................... ................................
باب :زيارة أهل الخير ومجالستهم 634 ..................................
باب :الضيافة 635 ......................... ................................
باب :التجاوز عن المعسر 636 ............................................
باب :الثناء والشكر والرفق 637 ..........................................
باب :عيادة المريض 638 ..................................................
باب :أدب الجنائز والقبور 640 ...........................................
باب :البكاء والنوح والحزن 646 .........................................
باب :األسماء والكنى 649 .................................................
باب :الشعر 653 ........................... ................................
باب :الرؤى وآدابها 656 ..................................................
باب :فضل الضعفة من المسلمين 658 ....................................
باب :أحكام المرور بأماكن المعذبين 659 .................................
باب :ال تدخل المالئكة بيتا فيه مزامير أو كلب أو صورة 659 ..........

850
باب :النفاق والمزاح والمراء 660 ........................................
باب :الغضب والغيبة والنميمة 663 .......................................
باب :النهي عن الزنا 667 ................................................
باب :النهي عن اللهو واللعن والسب 667 ...............................
باب :النهي عن الحسد والظن والهجران وتتبع العورة 671 ............
باب :النهي عن اختالس األموال 675 ....................................
باب :النهي عن الظلم 675 ................................................
باب :النهي عن المعازف 676 .............................................
باب :النهي عن التعذيب 677 ..............................................
باب :النهي عن التخبيب 678 .............................................
باب :النهي عن حمل السالح واإلشارة به 678 ..........................
باب :النهي عن لعن المسلم وقذفه 678 ..................................
باب :النهي أن يدعي إلى غير أبيه 679 ..................................
باب :النهي عن التكلف 679 ...............................................
باب :النهي عن التشبه 679 ...............................................
كتاب اللباس والزينة 680 .................... ................................
باب :الذهب والحرير والصوف والشعر 680 .............................
باب :أحكام اللبس وهيئته 683 ............................................
باب :أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه 686 .........
باب :لبس الخاتم 689 ...................... ................................
باب :الحلي والطيب 691 ..................................................
باب :الشعر من الرأس واللحية والشارب 692 ...........................
باب :الخضاب للشعر واليدين والخلوق 694 .............................
باب :خصال الفطرة 696 ...................................................
كتاب النساء 697 ............................. ................................
باب :نساء النبي صلى هللا عليه وسلم 697 ..............................
باب :آداب النكاح 700 ..................... ................................
باب :شروط النكاح 702 ...................................................
باب :الصداق والوليمة 703 ...............................................
باب :موانع النكاح 706 .................... ................................
باب :أحكام النكاح 708 .................... ................................
باب :العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط 709 ..........

851
باب :حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج 710 ..........
باب :الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن 715 .........................
باب :ثواب تربية األوالد 717 .............................................
باب :موعظة النساء 719 ..................................................
باب :الطالق والخلع والرجعة 719 ........................................
كتاب الطب 722 ............................... ................................
كتاب اليمين والنذر 726 ...................... ................................
كتاب األطعمة واألشربة 730 .................................................
باب :ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة 730 ......
باب :الخمور واألنبذة 732 .................................................
باب :االنتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم األوانى 737 ..
كتاب الصيدوالذبائح 739 ..................... ................................
باب :أحكام الذبح 739 ..................... ................................
باب :األضاحي 740 ........................ ................................
باب :العقيقة 743 .......................... ................................
باب :الصيد 744 ............................ ................................
باب :المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات 746 .....................
باب :ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات 746 ............................
كتاب المعامالت 749 .......................... ................................
باب :البيع والتكسب 749 ..................................................
باب :الطرق والبناء 753 ..................................................
باب :الربا 754 ............................. ................................
باب :الشروط في البيع وما نهي عنه 756 ...............................
باب :التسعير 761 .......................... ................................
باب :الخيار 761 ........................... ................................
باب :القرض والدين وإنظار المعسر 762 ................................
باب :السلم والرهن 767 ...................................................
باب :الغصب 767 .......................... ................................
باب :الشفعة 768 .......................... ................................
باب :المساقاة واإلجارة والمضاربة 769 .................................
باب :اإلقطاع واإلحياء 769 ...............................................
باب :الهبة 770 ............................ ................................

852
باب :اللقطة 772 ........................... ................................
باب :الوديعة والعارية والضمان 774 ....................................
كتاب الفرائض والوصاياوالوقف 775 .......................................
باب :الوصية 775 .......................... ................................
باب :الوقف 777 ........................... ................................
باب :الفرائض 777 ........................ ................................
كتاب الحدود والقصاص والديات 779 .......................................
كتاب الوالية و القضاء 788 ..................................................
باب :الوالية 788 ........................... ................................
باب :القضاء 790 .......................... ................................
كتاب الفتن وأشراط الساعة 792 ............................................
باب :الفتن 792 ............................ ................................
باب :ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك 800 .....
باب :أشراط الساعة 807 ..................................................
كتاب القصص 822 ........................... ................................

