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ÖZ 

Tasnif dönemiyle birlikte zenginleşen hadis literatürünün bir türü de fezâil-i âmâl 

hadislerini içeren “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” tarzı eserlerdir. Kelâm ilmiyle temâyüz 

etmiş önemli bir âlim olan Necmeddin en-Nesefî de bu türe ait bir eser telif etmiştir. es-

Seb`iyyât-es`Sem`iyyât ismiyle anılan bu eser içerisinde (hicrî senede) her güne bir hadis 

denk gelecek şekilde 360 hadis müellife ulaşan isnadlarıyla birlikte kaydedilmiştir. 

Tek nüsha halinde bulunabilen Seb`iyyât-es`Sem`iyyât müellifin birçok eserinin 

bir araya toplandığı ansiklopedi mahiyetindeki “Matla`un-nucûm ve mecme`u’l-ulûm” 

isimli eserin içerisinde yer almaktadır. Müellifine ve yaşadığı döneme dair önemli 

ipuçları barındıran söz konusu mahtûta İSAM Tahkikli Neşir Esasları dikkate alınarak 

tahkik edilmiştir. Eserin özellikle isnadlarından yola çıkılarak Nesefî’nin hadisçiliği 

hususunda birtakım tespitler ortaya konulmuş ve bazı âlimlerin bu bağlamda Nesefî’ye 

yönelik eleştirileri de değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nesefî, Matla`u’n-nucûm, es-Seb`iyyât, Amelü’l-yevm 

ve’l-leyle, Fezâil-i âmâl. 
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ABSTRACT 

One of the types of hadith literature that enriched with the classification period is the 

“amal al-yawm wal-laylah” style works that contain the hadiths of Fadaa'il al-A'maal. 

Najm al-Din al-Nasafi, an important scholar in Kalam, wrote a book of this kind. In this 

work, 360 hadith is given along with the all isnads. In his encyclopedic work, "Matla' an-

Nujum wa majma' al-ulum", which has no other examples in the world, the author has 

collected many works.  

We have edited this manuscript, which contains important information about the 

author and his period, according to the method of the Center for Islamic Studies (ISAM). 

In this study; I will share some new information about al-Nasafi's understanding of hadith 

with the academy. In addition, I will also mention the criticism of some scholars towards 

al-Nasafi in this context. 

Key Words: al-Nasafi, Matla' an-Nujum, as-Sabi`yyat, amal al-yawm wal-laylah, 

Fadaa'il al-A'maal. 

 



 

 

 

ÖNSÖZ 

Hicrî II. (VIII) yüzyılın ilk yarısında tedvin faaliyetleriyle birlikte dağınık vaziyette 

bulunan hadis metinleri toplanmaya başlamış ve aranan her bir hadisin kolaylıkla 

bulunmasını hedeflemiş olan tasnif döneminde konulara / bablara göre tertip edilmiştir. 

Hicrî III. (IX) yüzyılda altın çağını yaşayan tasnif faaliyetleri, varlığını VI. (XII) yüzyıla 

kadar devam ettirmiştir. Câmî, musannef ve müsned gibi farklı konuları bir arada 

bulunduran tasnif türlerinin yanı sıra belirli konulara hasredilmiş eserlerin yazılmasıyla 

da hadisler farklı yönleriyle ele alınıp tasnif edilmiştir. Bu tasnif türlerinden birisi, hicrî 

III. (IX) yüzyılın sonlarından itibaren telifine başlanan “Amelü’l-yevm ve’l-leyle”dir. 

“Amelü’l-yevm ve’l-leyle”, günlük zikir ve duaları içeren fezâil-i âmâl hadislerine 

hasredilmiş eserlerdir.  

Çalışmaya konu olan Necmeddin en-Nesefî’nin es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât isimli 

eserinin, hicrî yıl itibarıyla her güne bir hadis anlayışıyla telif edilmesi, bir tasnif türü 

olarak Amelü’l-yevm ve’l-leyle geleneğini çağrıştırması, eserle ilgili dikkat çeken 

hususların başında gelmektedir. Bir başka husus da, hadisleri isnadlarıyla tasnif etme 

geleneğinin büyük oranda sona erdiği VI. (XII) yüzyılda kaleme alınmasına rağmen 

eserin müellife ulaşan isnadlarla 360 hadisi ihtiva etmesidir. Ayrıca kelamcı ve fıkıhçı 

kimliğiyle meşhur olmasına rağmen hadisçiliği yeteri kadar tanınmayan Nesefî’nin 

isnadlı rivayetlerle geniş sayılabilecek bir eser telif etmiş olması dikkat çekmektedir.  

Bu çalışmada es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât’ın tahkikli neşri yapılmıştır. Hadislerin 

kaynak tespitinin yanı sıra hadis âlimlerinin kısa değerlendirmelerine de yer verilmiştir. 

Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde müellifin hayatı 

hakkında bilgi verilmiş, şekil ve muhteva yönünden eser incelemeye tâbi tutulmuştur. Bu 

bağlamda eserde yer alan hadisler isnadları ve kaynakları itibarıyla incelenmiş, buradan 

elde edilen verilerle Nesefî’nin hadisçiliği hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İkinci bölümde ise yazma eserle ilgili tanıtıcı bilgilere yer verilmiş, eserin tahkikli ve 

tahriçli hali ortaya konulmuştur.     
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GİRİŞ 

 

1. Çalışmanın Konusu ve Amacı 

 

Temel hadis kaynaklarının tasnifinin akabinde fezâil-i âmâl hadislerine dair -örneklerine 

10. asra kadar rastlayabildiğimiz- “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” türü eserler telif edilmiştir. 

Bu eserlerden biri de önemli kelam âlimlerinden Necmeddin en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) 

telif ettiği es-Seb`iyyât – es-Semìyyât isimli eserdir. Ansiklopedik bir hüviyete sahip olan 

Matlau’n-nucûm ve mecme`u’l-ulûm eserinin içerisinde yer alan es-Seb`iyyât – es-

Semìyyât isimli mahtûta her güne bir hadis denk gelecek şekilde müellife ulaşan 

isnadlarıyla birlikte 360 hadis ihtiva etmektedir.  

Nesefî’nin eseri telif ettiği dönem (hicri altıncı asrın ilk yarısı) göz önünde 

bulundurulursa hadis musannefâtında isnad kullanımının neredeyse tüm bölgelerde 

tedavülden kalktığı bir dönemde isnadlı bir şekilde hadis rivayet etmesi dikkat çeken bir 

durum teşkil etmektedir. Nesefî’nin niçin böyle bir eser telif etme ihtiyacı hissettiği, isnad 

kullanımına niçin önem verdiği, eserine aldığı hadislerin isnad ve kaynak değerleri gibi 

hususlar araştırmaya konu edilecektir. 

 

2. Çalışmanın Yöntemi 

 

İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) dikkate alınarak hazırlanacak olan bu çalışmada 

hadisler tahric edilmekle birlikte muhaddislerin değerlendirmelerine de kısaca 

değinilecektir. İsnadlardaki şâhid ve mutâbî olma durumu dikkate alınmaksızın hadislerin 

metin/mana esaslı tahrici yapılacaktır. Metinlerdeki küçük lafız değişiklikleri dikkate 

alınmayıp manayı etkileyen bir durum varsa “bi-nahvihi” kaydıyla belirtilecektir. Yazma 

eserin tek nüsha olması, müstensih hattının okunaklı olmaması ve nüshanın yazım 

hatalarını barındırması gibi problemler hadis musannefâtı ve ricâl kitaplarıyla 

giderilmeye çalışılacaktır. Dipnotlarda nüshayla ilgili bir durum kaydedileceği zaman 

“Elif” (أ) rumuzu kullanılacaktır. “Hâmiş” lerde yer alan açıklamalar da “في هامش أ” 
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kaydıyla zikredilecektir. Garîb kelimelerin manaları da yer yer tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Eserde yer alan hadislerin tahrici yapıldıktan sonra isnad ve metin yönünden genel 

bir değerlendirme yapılıp eserdeki rivayetlerin kaynak değerlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda müellifin hadisçiliği incelenecek olup Nesefî’ye 

yöneltilen tenkitler de değerlendirilecektir. Ayrıca isnadlar üzerinden müellife dair hoca-

talebe ilişkisi ve rihleleri gibi biyografiye katkı sağlayacak bulgulara ulaşılması 

düşünülmektedir.  

Netice olarak Müellifin hayatı ve eserlerine kısaca temas edildikten sonra es-

Seb`iyyât isimli eser şekil ve muhteva yönünden değerlendirmeye tâbi tutularak bir kelam 

âlimi olan Nesefî’nin bu eser üzerinden hadisçiliği tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                       

NECMEDDİN ÖMER EN-NESEFÎ’NIN HAYATI VE                       

ES-SEB`İYYÂT-ES-SEM`İYYÂT ÖZELİNDE                                 

HADİS İLMİNDEKİ YERİ 

 

1. Necmeddin Ömer en-Nesefî’nin Hayatı ve Eserleri1 

 

Tam adı Ebû Hafs Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es-Semerkandî’dir. 

Necmeddin, Hafız, Müfti’s-sekaleyn ve daha başka lakaplarla2 da anılmıştır. 461 (1068-

69) yılında Buhârâ yakınlarındaki Nesef (Nahşeb) şehrinde doğmuş, ilk tahsilini burada 

yapmış ve daha sonra Semerkand’a yerleşmiştir. 12 Cemâziyelevvel 537 (3 Aralık 1142) 

tarihinde de burada vefat etmiştir.3 

Hac seyahati esnasında; Mekke’de Zemahşerî (ö. 538/1144) ile görüşmüş,4 daha 

sonra Bağdat’a uğrayarak birçok hocadan hadis almıştır.5 Kendi ifadesiyle beş yüz elli 

hocadan hadis rivayet etmiştir.6 Ebû Muhammed İsmail b. Muhammed en-Nûhî (ö. 

                                                 
1 Kaynaklarda Nesefî’nin hayatı hakkında ayrıntılı malumat bulunmamaktadır. Müellifin eserleriyle ilgili 

daha önce altı tez çalışması yapılmış ve hayatı genel hatlarıyla ele alınmıştır. Tekrara düşmemek 

maksadıyla müellifin hayatına kısaca temas ettikten sonra çalışmamızın amacına uygun olarak Nesefî’nin 

muhaddis kimliği üzerinde uzunca durulacaktır. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülkâdir el-

Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye fî tabakâti’l-hanefiyye, Riyad: Hicr, 1993, II, 657-660; Hüdaverdi Adam, 

“Necmü’d-Din Ömer en-Nesefî ve Akidesi” (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 1987); Ayşe Hümeyra Aslantürk, “Ebû Hafs Ömer en-Nesefi'nin (öl. 537-1142) et-Teysir fi't-

Tefsir adlı eserinin tahlili ve el-Bakara Suresi'nin tenkidli neşri” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995); Abdullah Dinç, “Beyânü'l-Mezahib adlı eseri bağlamında Ömer 

Nesefi'nin mezhepleri tasnifi” (Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2012); Seyfullah Efe, “Ömer Nesefi ve Ebü’l-Futûh Râzi’nin Kur’an Yorumlamaları (Karşılaştırmalı Bir 

Yaklaşım)” (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013; Ahmet Balaban, 

“Necmuddin Ömer b. Muhammed en-Nesefi’nin et-Teysir fi’t-Tefsir İsimli Eserinin Edisyon Kritiği ve 

Tahlili (Ali İmran Suresi)” (Yüksek Lisans Tezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2018); Huzeyfe Kocabaş, “Ömer Nesefi ve Kitabü'l-beyân an Ğaribi'l-Kur'an adlı eseri: metin ve inceleme” 

(Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018). 
2 Bkz. Adam, “en-Nesefî ve Akidesi”, s. 15. 
3 Ayşe Hümeyra Aslantürk, "Nesefî, Necmeddin", DİA, XXXII, 571-573.  
4 el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye, II, 658.  
5 İbn Hacer el-Askalânî, Lisânu’l-Mizan, nşr. Abdülfettah Ebû Gudde, Beyrut: Mektebü’l-matbûâti-

l’İslâmiyye, 2002, VI, 139. 
6 el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye, II, 660. 
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481/1088),7 Pezdevî (ö. 493/1100) ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115) en meşhur 

hocalarındandır. Oğlu Ebü’l-Leys Ahmed b. Ömer (ö. 552/1157)8 ve el-Hidaye müellifi 

Merğinânî (ö. 593/1197) de Ömer en-Nesefî’nin şöhret bulmuş talebeleri arasında yer 

alır. 

Necmeddin en-Nesefî fıkıh, hadis, tefsir, kelam ve tarih başta olmak üzere birçok 

alanda yüzden fazla eser kaleme almıştır.9 Bu eserlerden bazılarının baskısı yapılmışken 

çoğunluğu mahtûta olarak kütüphanelerde bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şöyledir: 

1. Akâidü’n-Nesefî (Matbû) 

2. el-Manzûmetü’n-Nesefîyye (Mahtûta) 

3. Tılbetü’t-talebe (Matbû) 

4. et-Teysîr fiʼt-tefsîr(Mqhtûta) 

5. el-Ekmelüʼl-atvel (Mahtûta) 

6. el-Kand fî zikri ulemâi Semerkand (Matbû) 

7. Tatvîlü’l-esfâr li-tahsîli’l-ahbâr (Taʿdâdu şuyûhi Ömer)(Mahtûta) 

8. Matlau`n-nucûm ve mecmeu`l-ulûm (Mahtûta) 

  

2. es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât 

 

es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât Nesefî’ye nispet edilen10  Matla`un-nucûm ve mecme`ul’ulûm 

isimli eserin içerisinde yer almaktadır. Günümüze tek nüsha olarak ulaşan eserde11, es-

Seb`iyyât yirmi beşinci sırada yer almaktadır. Eserde hadis ilmiyle ilgili, Hadisun fî 

hukûki’l-muslimi ale’l-muslim isimli bir varak hacminde küçük bir eser daha yer 

almaktadır. Bunların dışında hadis ilmiyle alakalı olan tarih ve tabakât ilmine dair 

yaklaşık beş esere yer verilmiştir. Bu bilgiler ışığında, es-Seb`iyyât’ın hadisle ilgili 

                                                 
7 el-Kureşî, el-Cevâhirul’-mudiyye, I, 392. 
8 el-Kureşî, el-Cevâhirul’-mudiyye, I, 226. 
9 Zehebî, Siyeru a`lâmi’n-nübelâ, nşr. Şuayb el-Arnavut, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2011, XX, 126. 
10 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn an esâmi’l-kitâbi ve’l-fünûn, İstanbul: Maarif matbaası, 1941, 2,1602. 
11 Yazma eserle ilgili bilgiler tahkikli neşre ayrılan ikinci bölümde yer almaktadır. 
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Nesefî’ye nispet edilen geniş hacimli tek eser olması, Nesefî’nin hadis ilmindeki yerinin 

tespit edilmesi açısından en mühim kaynaklardan biri olarak görünmektedir. 

2.1. Şekil Yönünden İncelenmesi 

 

es-Seb`iyyât, 16 varaktan oluşmakta ve her sayfada satır sayısı takriben 29 ile 31 

arasındadır. Eserde 360 hadise yer verilmiş12 ve altı hadis mükerrer olarak13 

kaydedilmiştir. Mükerrerler çıkarıldığında eserde toplamda 354 hadis kalmaktadır. 

Ayrıca hadislerin her biri müellife ulaşan isnadlarla zikredilmiştir. 

Eserde yer alan başlıkların kısaca kaydedildiği görülmektedir. Her bir hadise bir 

başlık verilmesi çoğunlukta olup bazen bir başlık altında iki ilâ beş hadis zikredilmek 

suretiyle toplamda yaklaşık 340 konu başlığına yer verilmiştir. Hadislerde olduğu gibi 

başlık isimlerinde de yer yer tekrarlara gidilmiştir. Eserin baş kısımlarındaki 

başlıklandırmada hadisler; “ilim”, “iman”, “ibadet” gibi ilmî bir hiyerarşi içerisindeyken 

sonlara doğru konu bütünlüğü aranmaksızın “ve bihî kâle” (وبه قال) ifadesiyle isnad 

merkezli olarak derç edilmiştir. Mesela 165 – 174 arasındaki rivayetler aynı isnadlarla 

verilerek, “deccal”, “velîme”, “Hayber savaşı”, “mürted” gibi birbiriyle doğrudan ilişkili 

olmayan konulara dâir hadisler zikredilmiştir. Kezâ 193 – 201; 202 – 207; 208 – 222; 223 

– 237 ve daha sonraki hadislerde de aynı durum tespit edilmektedir. 

Eser; başlık, isnad ve metinden oluşmaktadır. Bunların dışında hadislerle ilgili 

değerlendirme veya açıklama ise neredeyse yok denecek kadar azdır.  

 

2.2. Muhteva Yönünden İncelenmesi 

 

2.2.1. Eserin İsmi ve Hadis Literatüründeki Yeri 

 

                                                 
12 Eserin alt başlığında da belirtildiği üzere bu sayı, hicrî senenin günleri toplamını ifade etmektedir. 
13 Mükerrer olma keyfiyeti hadislerin metinleriyle ilgili olup farklı isnadlarda rivayet edilmiştir. 

Tekrarlanan hadisler: 167,219; 198,239; 252,297; 105-310; 226,332; 148-359. 
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Bir eserin ismini anlamak, o eseri daha iyi tanımayı ve istifade etmeyi sağlamaktadır. 

Kadim İslam âlimleri de bu hususa dikkat ederek eser isimlendirmelerine ihtimam 

göstermişlerdir.  

İncelemiş olduğumuz es-Seb`iyyât’ta bir mukaddimenin bulunmaması eserin 

yazılış amacını ve metodunu tespit etmeyi güçleştirmektedir. İslâm kültür geleneğinde 

mukaddimesi bulunmayan birçok eser isminden ve içeriğinden istifadeyle amacı ve 

yöntemi çözülmeye çalışılmıştır. Örneğin Sahih-i Buhari’de de bir mukaddimenin 

bulunmaması aynı probleme sebep olmuş fakat eserinin isminden ve içeriğinden çıkarım 

yoluyla bu problem nispeten aşılmıştır. Bu bağlamda eserin isminden başlayarak bazı 

tahminler yürütmek mümkün görünmektedir. “es-Seb`iyyât es-Sem`iyyât” ismi, klasik 

dönem eserlerinde pek rastlanmayan farklı bir terkipten oluşmaktadır. “Seb`a” 

kelimesinden türeyen seb`iyyât, “yedili” anlamında bir ifadeye sahiptir. “Yedili” tabirinin 

niçin kullanıldığı ise bazı ihtimaller barındırır. Bunlardan birincisi; eserin genel itibariyle 

“amelü’l-yevm ve’l-leyle” türü bir eser oluşundan mülhem, haftanın yedi gününe işaret 

ettiğidir. Fakat eser içerisinde buna dair bir taksimatın görülmemesi, “seb`iyyât”ın daha 

farklı bir şeye işaret ettiğini düşündürmektedir. İkinci ihtimal ise; bu kelimenin isnatlarla 

alakalı olabileceğidir. Zira isnadların, müellif ile Rasûlullah (s.a) arasında yedi râviden 

oluştuğu ve bu durumun rastlantı olma ihtimali bulunmadığı görülmektedir. Bu sebeple 

“seb`iyyât” kelimesinin ifade ettiği anlam isnadların “yedili” bir şekilde hicrî 6. yy’da 

yaşayan bir âlime ulaşmasını bu da eserde âlî isnadların kullanıldığını ifade etmiş 

olmalıdır.  

“es-Sem`iyyât” lafzı ise “işitilenler” anlamında rivayete/hadise râcî olarak 

kullanılmış olmalıdır. İki lafız bir terkip olarak ele alındığında “Yedi râvi kanalıyla 

nakledilen rivayetler” şeklinde anlaşılabilir.  

Eserin “Senenin günleri adedince 360 sahih-hasen hadis” isimli alt başlığı ise, 

eserin içeriğini ve hadis edebiyatındaki yerini tespit etmeyi kolaylaştırmaktadır. Eserin 

her güne bir hadis anlayışıyla kaleme alınmış olması ve içeriğinde günlük zikir ve dualara 

dâir rivayetlere çokça yer verilmesi, “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” türü eserlerle benzerlik 

arz ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde söz konusu eser, Hasan b. Ali 

b. Şebîb el-Ma‘merî (ö. 295/908) ile başlayan, Nesâî (ö. 303/915) ve İbn Sünnî (ö. 
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364/974) ile devam eden “Amelü’l-yevm ve’l-leyle”14  geleneğinin bir parçası olarak 

görülebilir.  

2.2.2. Seb`iyyât’ta İsnad kullanımı ve İsnadların Değeri 

 

İsnadların tahlili, Ömer Nesefî’nin hadisçiliği hakkında önemli ipuçları verecektir. Bu 

doğrultuda, isnadlarda yer alan medâr15 râvîler tespit edilip cerh-ta`dîl ilmi nazarından 

durumlarına kısaca değinilecektir. Özellikle medâr râvilerin seçilmesinde iki durum 

gözetilmiştir. Birincisi eserin tahkiki esnasında ismi çok geçen râvilerin “cerh edilmiş” 

olması dikkat çekmiştir. Bu bağlamda medâr râvilerin incelenmesi isnadın sahihliğinin 

tespiti açısından yeterli olmamakla birlikte zayıf bir râvinin bulunduğu isnadın da zayıf 

olduğuna hükmetmek zor olmayacaktır. Diğer bir husus da bu ameliyenin isnadların 

büyük bir kısmının sıhhatiyle ilgili genel bir kanaat oluşturacağı öngörüsüdür. 

 

Medâr Râviler 

 

Medâr râviler, rivayet sayılarına göre incelemeye tâbî tutulup sonrasında da 

değerlendirilecektir. 

 

Gulâmu Halil (ö. 275/888) 

 

Tam adı Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Gâlib el-Bâhilî’dir. Daha çok “Gulâmu 

Halil” lakabıyla anılmıştır. Zâhid bir kimliğe sahip olup etkili vaazlarıyla meşhur 

olmuştur. Cerh-ta`dîl âlimlerinin neredeyse tamamı hadis uydurduğu konusunda ittifak 

                                                 
14 İsmail L. Çakan, "Amelü’l-yevm ve’l-leyle", DİA, III, 27-28; ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Zekeriya 

Güler, İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Literatürü, Konya: Adal Ofset, 2002. 
15 Bu kavramla, es-sebiyyat’taki isnadlarda kendisinden beş veya daha fazla hadis rivayet edilen râviler 

kastedilmiştir. Medâr kavramının hadis usûl ilmindeki karşılığı için bkz. Abdullah Aydınlı, Hadis 

Istılahları Sözlüğü, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015, s.174. 



 

 

8 

 

etmişlerdir.16 Ebû Dâvud (ö. 275/889) ondan “Bağdat deccali” diye bahsetmiş; Zehebî (ö. 

748/1348) ise hadis uydurmayı câiz gördüğünü ifade etmiştir. Ayrıca kendisine hadisleri 

sorulunca, “Kalpleri yumuşatmak için biz uydurduk” cevabını vererek hadis 

uydurduğunu kendisi tasrih etmiştir.17 es-Seb`iyyât’ta Gulâmu Halîl tarikiyle 73 hadis 

rivayet edilmiştir. 

 

Humeyd et-Tavîl (ö. 143/760) 

 

Tam adı Ebû Ubeyde (Ebû Ubeyd) Humeyd b. Ebî Humeyd Tîrûye el-Basrî’dir. Enes b. 

Mâlik (ö. 93/711-12), Hasan-ı Basrî (ö. 110/728), Sâbit el-Bünânî (ö. 127/744) gibi 

sahabe ve tâbiînden hadis rivayet etmiştir.18 Yahyâ b. Ma`în (ö. 233/848) ve Ebû Hâtim 

er-Râzî (ö. 277/890) onun hakkında “sika” derken İbn Sa`d (ö. 230/845) ve İbn Hibbân 

(ö. 354/965) sika olmakla birlikte -Sâbit el-Bünânî’den aldığı hadisleri doğrudan Enes b. 

Mâlik’ten rivayet etmek suretiyle- tedlis yaptığını ifade etmektedir. 19 İbn Hacer (ö. 

852/1449) de onun için “sika, müdellis” demiştir.20 es-Seb`iyyât’ta Humeyd et-Tavîl 

tarikiyle 60 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Ebû Hâşim Kesîr b. Abdillah es-Sâmî en-Nâcî (ö.?) 

 

Enes b. Mâlik ve Hasan-ı Basrî’den hadis rivayet etmiştir. Buhârî (ö. 256/870), Nesâî (ö. 

303/915) ve Ebû Hâtim onun “münkeru’l-hadis” olduğunda hemfikirdir.21 es-Seb`iyyât’ta 

Kesîr b. Abdillah tarikiyle 14 hadis rivayet edilmiştir. 

 

                                                 
16 Ebû Hâtim er-Râzî, onun münker hadisler rivayet etmekle birlikte hadis uydurmadığını, sâlih bir kişi 

olduğunu ifade etmiştir. Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta`dîl, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1953, II, 

73. 
17 Zehebî, Siyeru a`lâmü’n-nübela, XIII, 282-284; M. Yaşar Kandemir, "Gulâmu Halîl", DİA, XIV, 187. 
18 Ali Toksarı, "Humeyd et-Tavîl", DİA, XVIII, 356-357. 
19 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1995, I, 493. 
20 İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, nşr. Âdil Mürşid, Beyrut: Müessesetü’r-risâle el-âlemiyye, 2014, s. 120. 
21 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IV, 460. 
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Ebû Ma`mer Abbâd b. Abdissamed (ö.?) 

 

Enes b. Mâlik’ten rivayette bulunmuştur. Buharî, “münkeru’l-hadis”; İbn Hibbân ve 

Zehebî, “vâhî” demiştir. Ebû Hâtim ileri derecede zayıf olduğunu belirtmiştir. İbn Âdî ise 

zayıf olmasının yanı sıra aşırı bir şia taraftarı (وهوغال في التشيع) olduğunu ve rivayetlerinin 

ekseriyetle Ali b. Ebî Tâlip’in (r.a.) faziletlerine dair hadislerden oluştuğunu ifade 

etmiştir.22 es-Seb`iyyât’ta Abbâd b. Abdissamed tarikiyle 12 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Ebû `İmrân Saîd b. Meysera el-Bekrî el-Basrî (ö.?)  

 

Buhârî ve Ebû Hâtim “münkeru’l-hadis” demiştir. İbn Hibbân ve Hâkim (ö. 405/1014), 

onun mevzû rivayetlerde bulunduğunu ifade etmiştir. Yahya b. Saîd el-Kattân (ö. 

198/813) ise yalancı olduğunu söylemiştir. 23 es-Seb`iyyât’ta Saîd b. Meysera tarikiyle 12 

hadis rivayet edilmiştir. 

 

Ya`lâ b. Abbâd b. Ya`lâ el-Kilâbî (ö.?) 

 

İbn Hibbân, es-Sikât’ında zikretmekle birlikte rivayetlerinde hatalar bulunduğunu 

belirtmiştir.24 Dârekutnî (ö. 385/995) ise onun zayıf olduğu görüşündedir.25 es-

Seb`iyyât’ta Ya`lâ b. Abbâd tarikiyle 12 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Ziyâd b. Seyyâr (ö.?) 

 

Sahabî Ebû Kırsafe’nin azatlısı olup ondan rivayette bulunmuştur. Ancak Zehebî, onun 

Ebû Kırsâfe’den rivayetlerinin münkatı` olma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Ebû 

                                                 
22 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 393. 
23 İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, IV, 78. 
24 İbn Hibbân, es-Sikât, Haydarabad: Dâiratü’l-meârifi’l-osmâniyye, 1973, IX, 291. 
25 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 540. 
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Kırsâfe’nin kızı Azze kanalıyla ondan rivayet etmiş olabileceğini ifade etmiştir.26 İbn 

Hibbân sika râviler arasında zikretmiş,27 Ebû Hatim ise onun hakkında herhangi bir cerh 

veya ta`dil lafzı zikretmemiştir.28 es-Seb`iyyât’ta Ziyâd b. Seyyâr tarikiyle 10 hadis 

rivayet edilmiştir. 

 

Ebü’l-Mühenned Faddâl b. Cubeyr el-Ğudânî (ö.?) 

 

İbn Adî (ö. 365/976) hadislerinin mahfuz olmadığını belirtirken İbn Hibbân da asılsız 

hadisler rivayet ettiğini ifade etmiştir. Ebû Hâtim ise hadislerinin zayıf olduğu 

görüşündedir.29 es-Seb`iyyât’ta Faddâl b. Cubeyr tarikiyle 9 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Mansur b. Abdilhamid el-Cezerî (ö.?)  

 

İbn Hibbân, vâhî (ileri derecede zayıf)30 olduğu görüşündedir. Hâkim, mevzu hadisler 

rivayet ettiğini; Ebû Nuaym (ö. 430/1038) da Ebû Ümâme’den (ö. 86/705) hiçbir değeri 

olmayan bâtıl hadisler rivayet ettiğini ifade etmiştir.31 es-Seb`iyyât’ta Mansur b. 

Abdilhamid tarikiyle 8 hadis rivayet edilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
26 Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîri’l-a`lâm, nşr. Beşşâr Avvâd Ma`rûf, Beyrut: Dâru’l-

ğarbi’l-İslâmî, 2003, IV, 852. 
27 İbn Hibbân, es-Sikât, IV, 255. 
28 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta`dîl, III, 534. 
29 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 329. 
30 Bkz. Aydınlı, Hadis Istılahları, s.327. 
31 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 164. 
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Nuaym b. Sâlim (ö.?)  

 

Yahya b. Saîd el-Kattân “ma`rûf değil” demiştir. İbn Hacer ise bilakis zayıflığı ile 

ma`rûf ve meşhur olan metrûku’l-hadîs bir râvi olduğunu ifade etmiştir.32 es-

Seb`iyyât’ta Nuaym b. Sâlim tarikiyle 8 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Ebü’l-Heysem Ya`lâ b. Eşdak el-Cezerî (ö. 190/806) 

 

Buhârî, “hadisi yazılmaz (ال يكتب حديثه)” demiştir. İbn Hibban, kendisine uydurma hadisler 

verildiğini ve farkına varmadan bunları rivayet ettiğini söylemiştir.33 es-Seb`iyyât’ta 

Ya`lâ b. Eşdak tarikiyle 8 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Musa b. Abdillah et-Tavîl (ö.200-210?) 

 

İbn Hibbân, Enes b. Mâlik’ten mevzû rivayetlerde bulunduğunu söylemiş, İbn Adî ve Ebû 

Nuaym ise Enes b. Mâlik’ten münker rivayetlerde bulunduğunu ifade etmiştir.34 es-

Seb`iyyât’ta Musâ et-Tavîl tarikiyle 6 hadis rivayet edilmiştir. 

 

Yağnem b. Sâlim b. Kanber (ö.?) 

 

Ebû Hâtim, “zayıf” olduğunu belirtirken İbn Hibbân, Enes b. Mâlik adına hadis 

uydurduğunu ifade etmiştir. İbn Adî ise Enes’ten (r.a.) münker hadisler rivayet ettiğini 

söylemiştir. Zehebî, acayip (hadis ehlince bilinmeyen) rivayetlerde bulunduğunu ( أتى

 .söylemiştir.35 es-Seb`iyyât’ta Yağnem b. Sâlim tarikiyle 6 hadis rivayet edilmiştir (بعجائب

İsnadlar incelendiğinde, eserdeki hadislerin üçte birinden fazlasının Gulâm Halil 

ve Humeyd et-Tavîl tarikiyle rivayet edildiği görülmektedir. Bu ikisi dışında on bir 

                                                 
32 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 288. 
33 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 539. 
34 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 206. 
35 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 54. 



 

 

12 

 

râviden de sayıları altı ile on dört arasında değişen rakamlarda hadisler rivayet edilmiştir. 

Toplamda on üç olan bu râviler hadislerin -takriben- üçte ikisini rivayet etmiştir. Geriye 

kalan yaklaşık üçte birlik kısım kendisinden dört veya daha az rivayette bulunulan râviler 

kanalıyla nakledilmiştir. 

Yukarıda zikredilen râvilerden sadece Humeyd et-Tavîl ve Ziyâd b. Seyyâr 

hakkında sika denilmiştir. Bu iki râvinin bulunduğu tariklerin sıhhati hakkında şimdilik 

herhangi bir değerlendirme yapmak mümkün olmasa da isnadların yarısının diğer on bir 

zayıf râvi tarikiyle gelmiş olması göz önüne alındığında eserde yer alan isnadların 

yarısının zayıf olduğu anlaşılmaktadır. 

Nesefî’nin kullandığı isnadlarda bazı hususlar dikkat çekmektedir. Bunlardan 

birincisi bazı râvilerin isimlerinin yanlış yazılmış olmasıdır. Mesela 52 numaralı hadiste36 

“Mervân b. Uyeyne” olarak zikredilen râvinin gerçekte “Mervân b. Muâviye el-Fezârî” 

olduğu tespit edilmiştir. Müellifin başka bir eserinde37 râvinin isminin doğru yazılmış 

olması bu hatanın müstensih kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme getirmektedir. 

İkinci bir husus ise, hadis kaynaklarında, “haddesenâ (حدثنا)” ve “ahberanâ (أخبرنا)” 

lafızlarının kısaltılmış hali olarak “senâ” (ثنا( ve “enâ” (أنا) rumuzları yaygın bir şekilde 

kullanılırken bu durum es-Seb`iyyât’ta “haddesenâ” yerine “ha” (ح), “ahberanâ” yerine 

“eh” (أخ) şeklinde pek de meşhur olmayan bir kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.2.3. Metinlerin Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi 

 

es-Seb`iyyât’ta yer alan hadis metinlerinin kaynak değerinin isnadlardan daha iyi 

durumda olduğu görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle eserde yer alan isnadların çoğu 

hadis ilmi nazarından problemli görülmekte iken metin esaslı yapılan tahric çalışmasında 

eserde ciddi oranda sahih ve hasen hadislerin yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Zihinsel bir 

şablon oluşturması açısından, hadislerin kaynaklarıyla ilgili takribî bilgilerin verilmesi 

önem arz etmektedir. 

                                                 
36 Ayrıca 54, 64, 102, 165 numaralı hadislerde de râvinin ismi aynı şekilde hatalı olarak zikredilmiştir. 
37 Bkz. Necmeddin en-Nesefî, el-Kand fî zikri ulemâi Semerkand, Tahran: Âyinetü mîrâs, 1999, s.66 
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Eserde yer alan hadislerin takriben 80 tanesi muttefekun aleyh, 35 tanesi de Buhârî 

veya Müslim’in teferrüd ettiği rivayetler arasında yer alır. Hâkim’in Müstedrek’inde yer 

alıp Zehebî’nin muvâfakat ettiği 5 hadis de yukarıdaki sayıya dahil edilirse 120 sayısına 

ulaşılır. Bu da eserdeki hadislerin en az üçte birinin sahih olduğunu göstermektedir. 

Yaklaşık olarak 75 hadis, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesaî’nin Sünen’leri 

ile Mâlik b. Enes’in Muvatta`ı ve Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nde en az bir yerde 

rivayet edilmiştir. Kütüb-i tis’a dışında kalan kitaplarda ise yaklaşık 100 hadis yer 

almaktadır. Zayıf hadislerin toplandığı kitaplarda 30 civarı, uydurma hadis kitaplarında 

ise takribî olarak 28 hadis bulunmaktadır. Ayrıca 26 hadisin kaynakları da tespit 

edilememiştir. Bu bilgiler ışığında eserde yer alan hadislerin üçte birlik kısmı sahih, diğer 

üçte birlik kısmı sahih, hasen veya zayıf olması muhtemel, son üçte birlik kısmı ise ileri 

derecede zayıf, uydurma veya kaynaklarda tespit edilemeyen rivayetlerden oluştuğu 

söylenebilir. 

 

3. es-Seb`iyyât Özelinde Nesefî'nin Hadisçiliği 

 

Nesefî kendi ifadesiyle beş yüz hocadan hadis almıştır.38 es-Seb`iyyât – es-Sem`yyât’da 

ise yaklaşık 80 hocadan hadis alarak bunların isimlerini açıkça zikretmiştir. Bu da 

hocalarının yaklaşık beşte birinin bu eserden tespit edilebileceğini göstermektedir.  

Nesefî’nin rihleleriyle ilgili kaynaklarda, Hac için Mekke’ye gitmesi ve dönüşte 

de Bağdat’ta ilim tahsili için kalması dışında herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. 

Bununla birlikte birçok isnadda Bağdat’ı39 bir isnadda ise Buhara’yı40 hadis aldığı yer 

olarak belirtmesi Nesefî’nin Buhara’ya da ilim tahsili için seyahat ettiğini göstermektedir. 

Nesefî, eserinde bizzat Deylemî’den (ö. 509/1115) beş hadis rivayet etmiştir.  

Ayrıca Ebû Bekir es-Şafii (ö. 354/965) Taberânî (ö. 360/971) ve İbn Şahin (ö. 385/996) 

tarikiyle gelen onlarca hadise bu eserinde yer vermiştir.  

                                                 
38 el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye, II, 660. 
39 Örnekler için bkz. 1, 24, 34 numaralı hadisler. 
40 Bkz. 147 numaralı hadis. 
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Eserde, kaza-kader, kabir azabı, kıyamet alametleri ve ahiret gibi konulara yer 

verilmiştir. Ayrıca 75 numarada sabah namazında kunut okumanın muhdes (sonradan 

ortaya çıkan bir uygulama) olduğuna dair bir rivayete yer verilmiştir. Bu iki husus 

müellifin Hanefî ve kelamcı kimliğinin eserine bir yansıması olarak görülebilir.  

Zehebî, Necmeddin en-Nesefî hakkında “allâme muhaddis”41 demiş ve onun 

hadisçiliği ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Sem`ânî (ö. 562/1166) ise, 

Nesefi’nin fıkıhçılığından övgüyle bahsederken hadisçiliğini tenkit etmiştir. Bu 

bağlamda, hadisle ilgili eserlerini taradığını; isim değişikliği ve isim düşmesi gibi birçok 

hata tespit ettiğini dile getirmiştir. Yine Nesefî’nin hadisi ve hadis talep etmeyi sevdiğini 

ancak âli isnadlara sahip olamadığını ve hadis ilmini anlama kabiliyetinden de mahrum 

bulunduğunu (ولم يرزق فهمه) ifade etmiştir.42 Sem`ânî bu tespitleriyle Nesefî’nin hadisle 

iştigal eden biri olmasıyla birlikte “rivâyetü’l-hadis” ilmi açısından eksik kaldığını dile 

getirmiştir. Sem`ânî’nin eleştirilerine rağmen Zehebî’nin “allâme muhaddis” 

nitelemesinde bulunması dikkat çekmektedir. Sem`ânî’nin Nesefî’ye yönelttiği 

eleştirilerden Zehebî’nin haberdar olmaması mümkün görünmemektedir. Zira Zehebî, 

Nesefî’nin ölüm tarihini Sem`ânî’den nakletmektedir. Zehebî’nin Sem`anî’nin 

eleştirilerine değinmemesi dikkat çeken bir husus olmakla birlikte bazı ihtimalleri 

düşündürmektedir. Bu durum onun, Nesefî’nin hadisle ilgili eserlerine ulaşamamış 

olmasından kaynaklanıyor olabileceği gibi; Sem`ânî’nin “hadisi ve hadis talep etmeyi 

severdi” sözünün bir yansıması olarak Nesefî’yi taltif eden bir değerlendirme olarak da 

görülebilir.  

Eserde yer alan hadisler isnad ve metin esaslı incelemeye tabi tutulduğunda 

Sem`ânî’yi haklı çıkaran durumlar görülmüştür. İsnad incelemesinde belirtildiği üzere 

eserde yer yer râvi isimleriyle ilgili yanlışlıklar mevcut olup isnadların sıhhat dereceleri 

de iyi bir seviyede değildir. Zira medâr râvilerin incelenmesi sonucu kullanılan isnadlarda 

ileri derecede zayıf veya hadis uydurmakla malum râviler yer almaktadır. Sem`ânî’nin âli 

isnadlarla ilgili eleştirisi de isnadlardaki râvi sayısına göre olmayıp Nesefî’nin zayıf yolla 

                                                 
41 Zehebî, Siyeru a`lâmi’nübelâ, XX, 126. 
42 Abdülkerim es-Sem`ânî, et-Tahbîr fî’l-Mu`cemi’l-kebir, Bağdat: Riyâsetu divani’l-evkâf, 1975, I/528. 
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aldığı hadislere yönelik olmalıdır. Nitekim yaşadığı asra göre Nesefî’nin yedili isnadlarla 

hadis nakletmesi râvi sayıları itibariyle âli sayılacak derecededir. 

Eserde metin/mana itibariyle üçte bir oranında ileri derecede zayıf rivayetlerin 

olması -çoğunlukla- fezâil-i âmâle dair hadisleri barındıran bir eser için ciddi bir sorun 

teşkil etmese gerektir. Ancak müellifin eserin başlığında belirttiği “hadislerin sahih-hasen 

olduğu” ifadesine bakıldığında bu iddianın vâkıa ile uyuşmadığı görülmektedir. Bu 

sebeple iddianın bu şekilde arz edilmesi Nesefî’nin hadisçiliği ile ilgili olumsuz bir durum 

teşkil ettiği söylenebilir. Bu noktada müellifin hadis ilminde yetersiz olduğu dile 

getirilebileceği gibi bilgi yetersizliğinden öte mütesahil bir anlayışı benimsediği de ifade 

edilebilir. 

Nesefî’nin yaşadığı dönemin genel eğilimi olan isnadsız hadis derleme 

çalışmalarının aksine hadisleri isnadlarıyla zikretmesi onun hadis ilim geleneğinin bir 

parçası olma arzusundan kaynaklandığı söylenebilir. İsnad ve metin incelemelerinde 

görüldüğü üzere eserin hadis usulü açısından birçok zaafı barındırıyor olması Nesefî’nin 

habersiz kalacağı bir durum olmamalıdır. Nitekim yaşadığı asırda muteber hadis 

kaynaklarının yaygınlaşmış olması Nesefî’nin bu eserlere müracaatını mümkün kılması 

gerekirdi. Hatta Sem`ânî’nin, müellif hakkında “Hadisi ve hadis talep etmeyi severdi.” 

sözü fehvasınca Nesefî’nin hadisleri hocalarına arz etme olanağının da bulunduğu, bu 

sebeple de kaleme aldığı bu eserin ciddi bir ilmî birikimin arz edildiği bir çalışma 

olmaktan öte teberruken kaleme alınan bir eser mahiyetinde olduğunu gösterir 

niteliktedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                               

ES-SEB`İYYÂT – ES-SEM`İYYÂT’IN TAHKİKLİ NEŞRİ 

 

1. Eser Hakkında Bilgiler 

 

es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât Nesefî’ye nispet edilen43  Matla`un-nucûm ve mecme`ul’ulûm 

isimli eserin içerisinde yer almaktadır. Günümüze tek nüsha olarak ulaşan eser, Taşkent 

Ebû Reyhan Bîrûnî Şark Yazma Eserler Merkezi’ne (al-Beruni Center for Oriental 

Manuscripts) bağlı olan Taşkent Devlet Şark Çalışmaları Enstitüsü’nde (Tashkent State 

Institute of Oriental Studies) bulunmakta olup, demirbaş numarası 1462’dir. P.G. 

Bulgakov (1927-1993) tarafından gün yüzüne çıkarılmış olan eserin, Seyyit Ekber 

Muhammadaminov tarafından 2015 yılında tıpkıbasımı yapılmıştır.44 

Nesefî, Matla`un-nucûm mukaddimesinde eseri telif etme amacı olarak yaşının 

ilerlemesi ve ilmî birikiminin kaybolma endişesi olduğunu ifade etmiştir. Ardından 

eserdeki 76 başlığı sıralamıştır.45 Ancak tıpkı basımı yapılan eserin içindekiler kısmında 

yaklaşık 60 başlık yer almaktadır. Eserde tefsir, hadis, fıkıh, felsefe, matematik ve 

astronomi gibi birçok farklı ilim dalına ait risale mahiyetinde eserler yer almaktadır. 

Ferağ kaydına göre eser, Semerkand’da yer alan Tabgaç Han Medresesi ve Semerkand 

camilerinde müellif tarafından imla ettirilmiş olup toplam 355 varaktan oluşmaktadır. 

Elimizde bulunan nüshanın 1b-162a varaklarını 764-765 yılları arasında Muhammed b. 

Hâmid b. Ali; 162b-355b varaklarını ise Muhammed Üsmendî kaleme almıştır.46 

es-Seb`iyyât – es-Sem`iyyât 16 varaktan oluşmakta olup her sayfada 29 ilâ 31 satır 

bulunmaktadır.  

                                                 
43 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, Beyrut: 1941, 2/1602. 
44 Kocabaş, “Ömer Nesefi ve Kitâb’ul-beyân”, s. 40. 
45 en-Nesefî, Matlaʽuʼn-nucûm ve mecmaʽu'l-ʽulûm, nşr. Seyyid Ekber Muhammedaminov, Taşkent: 2015, 

1b-2a. 
46 Kocabaş, “Ömer Nesefi ve Kitâb’ul-beyân”, s. 41. 
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2. Nüshanın İlk ve Son Varakları 
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3. es-Seb`iyyât-es-Sem`iyyât’ın Tahkikli Neşri 

 

es-Seb`iyyât-es-Sem`iyyât eserinin tahkikli neşri çalışmamızın ana konusunu oluşturması 

bakımından ikinci bir bölüm olarak zikredilmiştir. Ancak çalışmanın konu bütünlüğünün 

bozulmaması için eser tezin ekler kısmına yerleştirilmiştir. 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada Nesefî’nin telif ettiği ve isnadlarıyla birlikte 360 hadise yer verdiği es-Seb` 

iyyât – es-Sem`iyyât isimli eserin tahkiki yapılmıştır. Eserde yer alan hadislerin tahricine 

ihtimam gösterilmiş, sübut ve sıhhat açısından muhaddislerin görüş ve 

değerlendirmelerine yer verilmiştir. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla eserde yer alan 

hadislerin üçte biri sahih, diğer üçte biri sahih, hasen veya zayıf olması muhtemel ve diğer 

üçte biri ise ileri derecede zayıf, uydurma veya kaynaklarda tespit edilemeyen 

rivayetlerden teşekkül eder. 

Her güne bir hadis anlayışıyla telif edilmesi ve içerisinde fezâil-i âmâl bâbından 

hadislere hayli yer verilmesi itibarıyla eser, hadis edebiyatının “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” 

geleneğinin bir parçası olarak görülebilir.  

Eserin, tasnif faaliyetlerinin sona erdiği hicri altıncı asırda isnadlı bir şekilde telif 

edilmesi, es-Seb`iyyât’ın tasnif döneminin son eserlerinden sayılmasını mümkün 

kılmaktadır. Nesefî’nin hadislere isnadlarıyla yer vermesi; terk edilmeye başlanan hadis 

tasnif geleneğinin önemine vurgu yapmak istemesi ya da tasnif geleneğinin son 

halkalarından biri olma arzusu olabilir. İkinci ihtimal göz önünde bulundurulduğunda 

onun, hadis ve sünnete duyduğu hürmet ve muhabbet sebebiyle eserini teberrüken telif 

ettiği söylenebilir. Doğrusu eserde yer alan isnadların yarısının ileri derecede zayıf 

râvi(ler) tarafından rivayet edilmesi ve tahriclerde hadislerin yaklaşık üçte birinin ileri 

derecede zayıf veya uydurma olduğunun görülmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

Zira yaşadığı asırda Nesefî’yi isnadlı hadisler rivayet etmeye zorlayan bir etken 

görülmemektedir.  

Eserde zayıf hadislere fazlaca yer verilmesi, hadislerin çoğunun fezâil-i âmâl 

kabilinden olması sebebiyle belki ciddi bir problem teşkil etmez iken, eserde yer alan 

hadislerin müellif tarafından sahih-hasen diye nitelenmiş olması, Nesefî’nin hadisçiliğine 

yönelik tenkit kapısı aralamaktadır. Bu bağlamda Sem`ânî’nin Nesefî’ye yönelttiği 

tenkidlerin birçok yönüyle es-Seb`iyyât’ta karşılık bulabildiği görülmüştür. Onun, Nesefî 

hakkında dile getirdiği hadisi ve hadis talep etmeyi sevdiği ancak hadis ilmini yeterince 

bilmediği görüşü eserin niteliğini tanımlar mahiyettedir.  
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Fıkıh ve akâid ilminde oldukça meşhur olan Nesefî’nin, yaşadığı asır ve yetiştiği 

muhit itibariyle hadis ilmiyle yeterince iştigal edememiş olması sebebiyle hadisçiliğinin 

iyi bir düzeye ulaşamadığı tesbitinde bulunmak mümkün ve tabiî bir durum olarak 

görülmelidir.  
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 السبعيات السمعيات

 السنة()وهي ثالمثائة وستون من األحاديث الصحيحة احلسنة على عدد أايم متام 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 حديث يف فريضة طلب العلم

}قال رضي هللا عنه{ أخ الشيخ أبو حممد عبد هللا بن حممد املعّدل النسفي رمحه هللا قال: أخ الشيخ أبو القاسم علي  [.1]

بن أمحد اخلزاعي قال: أخ اهليثم بن كليب الشاشي قال: أخ احلسن بن علي بن عفان العامري قال: ح احلسن بن عطية 

اطلبوا العلم ولو » عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال: ح أبو عاتكة قال: ح أنس بن مالك رضي هللا

 47«ابلصني

 48«.طلب العلم فريضة على كل مسلم» [. وقال:2]

 يف فضل العلماء

رمحه هللا قال: أخ اإلمام أبو احلسن  و[ عمر بن حممد الكشاين200[. }قال{ أخ اإلمام أبو القاسم عبد هللا بن /]3]

علي بن أمحد بن الربيع السنكباثي قال: أخربين أيب قال: ح حممد بن داود النسفي قال: أخ أبو الطيب عمار الدينوري 

قال: أخ أبو املعمر خادم علي رضي هللا عنه قال: ح أبو هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 49«.نبياء على العلماء فضل درجتني وللعلماء على الشهداء فضل درجةلأل»

                                                 
؛ 1/215البن اجلوزي، املوضوعات ؛ 16البن عبد الرّب، ص جامع بيان العلم وفضله ؛ ۱/۲9۲البن عدي،  الكامل يف ضعفاء الرجال 47

 .3/193للبيهقي،  شعب اإلميان «.هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف»أخرجه البيهقي وقال: 
وكل ما »؛ أخرجه البزّار وقال: 1/7للطرباين،  املعجم األوسط؛ 17، السنة سنن ابن ماجة؛ 299)رواية احلارثي(، ص  مسند أيب حنيفة  48

؛ وقال شعيب 13/240، مسند البّزار«. يروى عن أنس يف طلب العلم فريضة فأسانيدها لّينة كّلها وإمنا ذكران هذا احلديث لنبنّي العّلة فيه
 .1/151، سنن ابن ماجة«. حديث حسن لطرقه وشواهده»األرنؤوط: 

 جامع بيان العلم؛ وأورده ابن عبد الرّب بصيغة التمريض. انظر: 2/11للديلمي،  الفردوس مبأثور اخلطاب؛ 3/479البن عدي،  الكامل  49
 .48البن عبد الرّب، ص 
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 يف وعيد من طلب ]العلم[ للمباهات واملمارات واملراايت

[. }قال{ أخ احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث ببغداد قال: أخ أبو احلسني حممد بن أمحد 4]

أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود اجلراح الوزير قال: أخ أبو القاسم عبد هللا  بن عبد هللا النقور ببغداد قال: أخ

بن حممد البغوي قال: ح كامل بن طلحة اجلحدري قال: حدثنا عّباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن 

السفهاء ويصرف أعني الناس إليه فليتبّوأ مقعده  من طلب العلم يباهي به العلماء ومياري به»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 50«.من النار

 يف الثقة مبا يرد من الوعد يف القرابت

 51«.من بلغه فضل من هللا تعاىل أعطاه هللا تعاىل ذلك وإن مل يكن ذلك كذلك»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 5]

 يف احلفظ يف الرواية

[. }قال{ أخ الشيخ الزكي أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيوب البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا أمحد بن عبد 6]

هللا بن احلسني احملاملي قال: أخ أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: ح سعيد بن عبد هللا بن أيب العجب 

زايد بن سّيار عن أيب ِقْرصافة جندرة بن خيشنة رضي هللا عنه قال: قال النيب قال: ح أيوب بن علي بن اهليثم قال: ح 

نّضر هللا عبدا مسع مقاليت فوعاها وحفظها ونقلها إىل من هو أوعى هلا منه فرّب رجل حتمل إىل من »صلى هللا عليه وسلم: 

  52«.هو أعلم به منه

 

 

                                                 
 .6، العلم جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 100 /19للطرباين،  الكبري املعجم  50
 .1/196للسيوطي،  املصنوعة الآليل؛ 58البن شاهني، ص  شرح مذاهب أهل السنة  51
العلم جامع الرتمذي، «. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال:10، العلم سنن أيب داود؛ 8، العلم سنن الدارمي؛ 5/183، مسند أمحد 52

7. 
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 يف وعيد الكذب عنه يف الرواية

حّدثوا عّّن مبا تسمعون مّّن وال حيّل لرجل أن يكذب علّي فمن كذب علّي أو قال »يه السالم: [. }قال{ وبه قال عل7]

 53«.عّّن غري ما قلت يُبىن له بيت يف جهنم يُدفع فيه

 يف مثله

[. قال: وبه عن الشافعي قال: ح حممد بن سليمان بن احلارث الواسطي قال: ح أبو نعيم الفضل بن دكني قال: ح 8]

من »طهمان اجلشمي قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عيسى بن 

 54«.كذب علّي متعّمدا فليتبّوأ مقعده من الّنار

 يف استظهار القرآن وقرائته

أبو احلسن علي القاسم علي بن أمحد بن احلسن الفارسي رمحه هللا قال: ح احلاكم اإلمام  ]أبو[ [. }قال{ أخ الشيخ9]

بن أمحد األسرتاابذي قال: أخ أبو الفضل حممد بن عبد هللا الفارسي قال: أخ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد املزّكي قال: ح 

ليث بن حممد بن عبد الرمحن املروزي قال: ح حممد بن محدوية بن روح املروزي عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول 

  55«.اقرؤوا القرآن واستظهروه فإّن هللا ال يعّذب قلًبا وعى القرآن»وسلم: هللا صلى هللا عليه 

 يف سورة "يس"

قال: ح أبو بكر الشافعي قال:  [. }قال{ أخ أبو احلسن علي بن احلسني البزّاز قال: أخ أمحد بن عبد هللا احملاملي10]

ح أبو الفضل بن احلسن األهوازي قال: ح عبد هللا بن احلسني املصيصي قال: حّدثتنا َمُنوس قالت: حّدثّن مسحج اجلّّن 

                                                 
جممع «. وإسناده مل أر من ترمجهم الكبريرواه الطرباين يف »؛ قال اهليثمي: 1/91البن عدي،  الكامل؛ 3/18لطرباين، ل املعجم الكبري  53

 .1/148للهيثمي،  الزوائد
 .3املقدمة صحيح مسلم، ؛ 38العلم صحيح البخاري،   54
 «.واستظهروه»، دون لفط: 62/7، اتريخ دمشق؛ وابن عساكر يف 2/261، الفوائدأخرجه متّام الرازي يف   55
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ر ما من مريض يُقرأ عنده يس إال مات راّياًن وأُدخل قربه راّياًن وُحش»رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 56«.يوم القيامة راّيانً 

 يف سورة من القرآن

قال: ح سلمة بن وردان عن  [. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح معاذ بن املثىّن قال: ح عبد هللا بن مسلمة القعنيب11]

؟ قال: ال فليس عندي «اي فالن هل تزّوجت»أنس رضي هللا عنه قال: سأل النيب عليه السالم رجاًل من أصحابه فقال: 

أليس »قال: « ربع القرآن»؟ قال: بلى قال: «أليس معك قل هو هللا أحد»شيء مبا أتزوج أي أبي شيء أتزّوج؟ قال: 

ربع »؟ قال: بلى قال: «أليس معك قل اي أيها الكافرون»قال: « ربع القرآن»قال: بلى قال: ؟ «معك إذا جاء نصر هللا

 57«.ربع القرآن تزّوج تزّوج تزّوج»؟ قال: بلى قال: «أليس معك آية الكرسي»قال: « القرآن

 يف سورة اإلخالص

قال: أخربين أيب أبو بكر أمحد بن [. }قال{ وأخ علي بن علي اخلزرجي قال: أخ أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي 12]

حممد قال: ح أبو بكر حممد بن علي بن بكر قال: ح حيىي بن شعيب قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: قال 

 ظ[200/] 58«.من أراد أن يُبىن له بيت يف اجلّنة فليقرأ قل هو هللا أحد»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف سورة الدخان

صبهاين قال: أخ حممد بن عبد هللا األصبهاين قال: أخ أخ احلافظ أبو حممد إمساعيل بن حممد بن أمحد األ }قال{ .[13]

سليمان بن أمحد الطرباين قال: ح أمحد بن داود املّكي قال: ح حفص بن عمر املازين قال: ح فضال بن جبري عن أيب 

                                                 
 .1/543أليب بكر الشافعي،  الفوائد«. إسناده واه جّدا»وقال حمققه:  الفوائد؛ وأخرجه أبو بكر الشافعي يف 4/30للديلمي،  الفردوس  56
جامع «. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 4/128للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 12/352، مسند البّزار؛ 3/221، مسند أمحد  57

 .21/33)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده ضعيف لضعف سلمة بن الوردان»قال شعيب األرنؤوط:  ؛10، فضائل القرآن الرتمذي
من قرأ قل هو هللا أحد حىت »، بلفظ: 20/183، الكبري املعجم؛ والطرباين يف 3/437، املسندمل أجده. ولكن أخرجه أمحد بن حنبل يف   58

 .24/376)ط.الرسالة(، مسند أمحد «. إسناده ضعيف»ال شعيب األرنؤوط: ق«. خيتمها عشر مرات بىن هللا له قصرًا يف اجلّنة
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من قرأ حم دخان يف ليلة مجعة بىن هللا تعاىل له بيًتا يف »م: أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 59«.اجلّنة

 يف التهليل وغريه

[. }قال{ وبه عن الطرباين قال: حدثنا حممد بن خالد الراسيب قال: ح طالوت بن عباد قال: ح فضال بن جبري قال: 14]

ح أبو أمامة رضي هللا عنه قال: سألْت أّم هانئ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا إين امرأة ثقلت فعّلْمّن 

يل سبحان هللا مائة مرّة تعدل مائة رقبة تعتق هلل تعاىل وامحدي هلل تعاىل مائة مرّة تعدل قو »دعوات ينفعّن هللا هبّن. قال: 

مائة فرس مسرّج ُملَجم حُيمل عليها يف سبيل هللا وكرّبي هللا تعاىل مائة مرّة تعدل مائة بدنة مقّلدة ُُتدى إىل بيت هللا ووّحدي 

 60«.هللا تعاىل مائة مرّة ال يدركك ذنب بعد الشرك

  يف الكلمات األربع

[. }قال{ أخ أبو ُشجاع ِشريُوية بن شهردار الديلمي قال: أخ أبو القاسم علي بن أمحد البُ ْندار قال: أخ أبو عبد هللا 15]

عبيد هللا بن حممد العكربي قال: ح أبو القاسم عبد هللا بن حممد البغوّي قال: ح كامل بن طلحة قال: ح عبّاد بن عبد 

خلمس  61َبْخ َبخْ »اعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: الصمد قال: ح ر 

سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب »قال: قلت وما هّن اي رسول هللا عليه السالم؟ قال: «. ما أثقَلهّن يف امليزان

  62«.والولد الصاحل يتوّّف فيحتسب والده

 

                                                 
جممع «. فيه فضال بن جبري وهو ضعيف جًدا»؛ قال اهليثمي: 1/522لقوام السّنة،  الرتغيب والرتهيب؛ 8/264للطرباين،  املعجم الكبري  59

 .2/168للهيثمي،  الزوائد
؛ قال شعيب 8/315للطرباين،  ؛ املعجم الكبري9/311للنسائي، ؛ السنن الكربى 56األدب سنن ابن ماجة،  ؛6/344، مسند أمحد 60

 .44/479)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده ضعيف»األرنؤوط: 
 .«خبخ»للجوهري، الصحاح يف هامش أ: بخ بخ: كلمة تقال عند املدح والرضا ابلشيء وتكرر للمبالغة فيقال بْخ بْخ.   61
 . 24/430)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. حديث صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 10/121، مسند البّزار؛ 3/443، مسند أمحد 62
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 يف التهليل واالسم األعظم

[. }قال{ أخ أبو احلسن علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا احملاملي قال: ح أبو بكر الشافعي قال: ح 16]

موسى بن سهل قال: أخ عبد هللا بن بكر قال: ح فائد أبو الورقاء عن عبد هللا بن أيب أوّف رضي هللا عنه عن النيب صلى 

من قال إحدى عشرة مرّة ال إله إال هللا وحده ال شريك له أحًدا صمًدا مل يلد ومل يولد ومل يكن له »وسلم قال: هللا عليه 

 63«.كفًوا أحد كتب هللا به ألفْي ألف حسنة ومن زاده زاده هللا

عن أنس [. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح احلارث بن حممد قال: ح سعيد بن عامر قال: ح أابن بن أيب عياش 17]

أّن أاب عيّاش الزرقي قال: اللَّهّم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله إال أنت احلنّان املّنان بديع السماوات واألرض ذو اجلالل 

 64«.قد سأل هللا تعاىل ابمسه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب»واإلكرام. قال: فقال النيب عليه السالم: 

 يف التوحيد 

ح الشيخ أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيوب البغدادي رمحه هللا قال: أخ أبو عبد هللا أمحد بن [. }قال{ 18]

عبد هللا بن احلسني احملاملي قال: أخ أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: ح معاذ بن املثىن قال: ح القعنيب 

ضي هللا عنه يقول: قلت اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أّن معاًذا قال: ح سلمة بن وردان قال: مسعت أنس بن مالك ر 

صدق معاذ صدق »أخربين أنّه مسعك تقول: من قال خملًصا ال إله إال هللا دخل اجلنة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  65«.معاذ

 

                                                 
 . 7/139البن عدي،  الكامل؛ 3/1096، ؛ معجم ابن األعرايب187ص املنتخب من مسند عبد بن محيد،  63
؛ وأخرجه 99، الدعوات جامع الرتمذي؛ 356الصالة  سنن أيب داود،؛ 9، الدعاء سنن ابن ماجة؛ 15/190، مصنف ابن أيب شيبة 64

 .1/683، للحاكم املستدرك على الصحيحني، ووافقه الذهيب. «صحيح على شرط مسلم»احلاكم وقال: 
 الرتغيبشاهني يف أخرجه ابن ؛ 4/359البن عدي،  الكامل؛ 20/48للطرباين،  املعجم الكبري؛ 2/791البن خزمية، كتاب التوحيد  65

 .8البن شاهني، ص  . ترغيب فضائل األعمالوقال حمققه أنّه ضعيف
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 يف التوحيد

عبد الوهاب بن عطاء قال: ح سليمان التيمي عن [. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح احلارث بن حممد قال: ح 19]

من لقي هللا تعاىل »أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: بلغّن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه: 

 66«.ال يشرك به شيًء دخل اجلنة

 يف اإلميان والعمل

اين قال: أخ حممد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين قال: أخ [. }قال{ أخ احلافظ إمساعيل بن حممد بن أمحد األصبه20]

أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين قال: ح أبو مسلم الكّشي قال: ح معاذ بن عوذ هللا قال: ح سليمان التيمي 

اي »ّما رآه قال: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعاذ بن جبل يف الباب فل

فقال معاذ: اي رسول هللا صلى هللا عليه «. من مات ال يشرك ابهلل شيًء دخل اجلنة»قال: لبيك اي رسول هللا قال: « معاذ

 67«.دْعهم يتنافسو يف األعمال فإيّن أخاف أن يّتكلوا عليها»وسلم أوال أخرب الناس؟ قال: 

 يف اإلميان 

شجاع شريوية الديلمي قال: أخ أمحد بن حممد بن عبد هللا بن النقور قال: أخ أبو  [. }قال{ أخ الكياء احلافظ أبو21]

و[ أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي قال: ح كامل 201القاسم عيسى بن علي بن عيسى قال: ح /]

 عليه وسلم قال: مسعت بن طلحة اجلحدري قال: ح عباد بن عبد الصمد قال: ح أبو سلمى راعي رسول هللا صلى هللا

«. من لقي هللا يشهد أن ال إله إال هللا وأّن حممًدا رسوله وآمن ابلبعث واحلساب دخل اجلنة»النيّب صلى هللا عليه وسلم: 

فقلنا: أنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فأدخل إصبعه يف أذنْيه مث قال: أان مسعت هذا منه غري مرة وال 

 68وال ثالث وال أربع.مرتني 

                                                 
 .152، اإلميان صحيح مسلم؛ 49، العلم صحيح البخاري 66
 . 53، اإلميان صحيح مسلم؛ 49العلم صحيح البخاري،  67
 .6/149البن األثري،  ؛ أسد الغابة66/275البن عساكري، اتريخ دمشق ؛ 2/205للبغوي،  معجم الصحابة 68
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 يف ما يوجد به حالوة اإلميان

[. }قال{ أخ احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث ببغداد قال: أخ أبو احلسني أمحد بن 22]

حممد بن أمحد البزّاز قال: أخ أبو القاسم عبيد هللا بن حممد بن إسحاق بن حبابة قال: أخ أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن 

ال بن جبري قال: ح أبو أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا البغوي قال: ح طالوت بن عباد قال: ح فض

ثالث من كّن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون هللا ورسوله أحّب إليه ممّا سوامها وأن حيّب »صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 69«.كما يكره أن يُلقى يف النار  العبد ال حيّبه إال هلل تعاىل وأن يكره أن يرجع يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه

 يف خصال من اإلسالم

رمحه هللا قال: أخ  [. }قال{ أخ القاضي اإلمام مجال الدين أبو نصر أمحد بن عبد الرمحن بن إسحاق الريغذموين23]

املقرئ أبو حفص أمحد بن حممد بن أيب عمرو اجلرّاء قال: أخ أبو بكر حممد بن سعيد مبَْرَو قال: أخ عبد هللا بن حممود قال: 

أخ العالء بن عمري قال: أخ خالد بن عبيد العتكي أبو عاصم قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: قال النيب 

ال ال »وسلم: صلى هللا عليه  ثالث من اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللا منذ بعث هللا حممدا إىل آخر القيامة يقاتل فيها الدجَّ

يبطله جور جائر والكّف عّمن شهد أن ال إله إال هللا ال يّكفره بذنب وال خيرجه من اإلسالم والثالث األقدار خريها وشرها 

سبيل هللا مع كل إمام ابّر أو فاجر والصالة خلف كل إمام ابّر أو فاجر وثالث من السنة اجلهاد يف  70من هللا تعاىل.

 71«.والصالة على من صّلى إىل القبلة ابّر أو فاجر

 

 

                                                 
 .67، اإلميان صحيح مسلم؛ 14، اإلميان صحيح البخاري 69
 .4/184، سنن أيب داودانظر: «. حسن لغريه»؛  قال شعب األرنؤوط: 5/85للطرباين،  املعجم األوسط؛ 34، اجلهاد سنن أيب داود 70
؛ وأورد ابن اجلوزي طرق احلديث 2/405، سنن الدارقطينأخرجه الدارقطّن وقال أّن يف إسناده راو مرتوك. ؛ 2/87للديلمي،  الفردوس 71

 .1/426البن اجلوزي،  العلل املتناهية يف األحاديث الواهية«. كلها ال يصحّ »وقال:
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 يف مقامات النيب عليه السالم

[.}قال{ أخ الشيخ أبو القاسم علي بن أيب طالب أمحد بن حممد بن بنّان الرزّاز ببغداد رمحه هللا قال: أخ أبو احلسن 24]

حممد بن حممد بن خملد البزّاز قال: أخ أبو علي إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصّفار قال: ح احلسن بن عرفة قال: ح 

القاسم بن مالك املزين عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 72«.نبياء تبًعا يوم القيامة إّن من األنبياء ملن أييت يوم القيامة ما معه مصّدق غري واحدأان أّول شفيع يوم القيامة وأان أكثر األ»

 يف فضل النيب عليه السالم

[. }قال{ أخ الشيخ أبو خملد عبد هللا امللك بن عبد اجلبار بن عبد امللك الطربي رمحه هللا قال: أخ جّدي أبو أّمي 25]

وسى املطّهري قال: ح أبو عبد هللا احلسني بن جعفر اجلرجاين قال: ح أبو عيسى قاض أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن م

إمساعيل بن إسحاق بن سليمان النصييب قال: ح حممد بن علي الكَفرنُوثي قال: حّدثّن محيد الطويل عن أنس بن مالك 

لي كمثل رجل بىن دارًا فأحسنها وأمجلها إّن مثلي ومثل األنبياء قب»رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

غري موضع لبنة فجعل الناس يدخلوهنا ويتعّجبون منها ويقولون لو ال موضع هذه اللبنة فأان تلك اللبنة حيث فختمت 

 73«.األنبياء

 فيه ويف فضل اخللفاء األربعة

شجرة خضراء مكتوب عليها ببياض ال إله ليلة أسرَي يب إىل السماء رأيت يف اجلنة »[. }قال{ وبه عليه السالم قال: 26]

إال هللا حممد رسول هللا وإىل جنبه أبو بكر الصّديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي املرتضى رضي هللا عنهم فمن 

 74«.أبغضهم فعليهم لعنة هللا

                                                 
 .14/50مسند البزار، ؛ 196، اإلميان صحيح مسلم 72
 .22، الفضائل صحيح مسلم؛ 18، املناقب صحيح البخاري 73
، دون لفظ علي املرتضى وما بعده. وذكره كذلك 6/131، بغداد اتريخ؛ واخلطيب البغدادي يف 11/86، الكبري املعجمأخرجه الطرباين يف  74

 .1/337املوضوعات، ؛ وابن اجلوزي يف 2/116، اجملروحنيابن حّبان يف 
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 يف املعراج والكوثر

أخ الزكّي أبو احلسن علي بن احلسني بن علي البزّاز ببغداد قال: أخ أمحد بن عبد هللا احملاملي قال: أخ  {[. }قال27]

حممد بن عبد هللا الشافعي قال: ح احلارث بن حممد قال: ح عبيد هللا بن بكر قال: ح محيد عن أنس بن مالك رضي هللا 

سري يب دخلت اجلنة فإذا بنهر جتري، حافتا ذلك النهر خيام اللؤلؤ ليلة أ»عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 75«.فضربت بيدي إىل طينه ألمشّه فإذا هو مسك أذفر فقلت ملن هذا فقيل هذا الكوثر الذي أعطاك هللا تعاىل اي حممد

 ه السالميف أثر دعاء النيب علي

اللَّهّم »ه وسلم دعا ألنس بن مالك رضي هللا عنه فقال: [. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه أّن النيب صلى هللا علي28]

 ظ[201/] 76قال: فإيّن أكثر األنصار مااًل وولًدا.«. ارزقه مااًل وولًدا وابرك له

 يف بركات النيب عليه السالم

 األصبهاين [. }قال{ أخ الشيخ أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسني اجلرّاد األصبهاين قال: أخ نعيم أمحد بن عبد هللا29]

قال: أخ سليمان بن أمحد الطرباين األصبهاين قال: ح عبدان بن أمحد قال: ح عبد اجلليل بن احلارث قال: حدثتّن شيبة 

بنت األسود بنت عّمة أّمي قالت: حدثتّن جّديت روضة قالت: كنت وصيفة المرأة ابملدينة فلّما هاجر النيب صلى هللا عليه 

قالت يل مواليت: اي روضة قومي على ابب الدار فإذا مّر هذا الرجل فأعلميّن فقمت فأاتهم النيب وسلم من مكة إىل املدينة 

 -قالت شيبة: وأظنه مسح يده على رأسها-صلى هللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه فأخذت بطرف ردائه فتبسم يف وجهي 

كان معها يف الدار فعرض عليهم اإلسالم فأسلموا   فقلت ملواليت اي هذه اي هذه هو ذا قد جاء الرجل فخرجت مواليت  ومن

                                                 
 .26، السّنة سنن أيب داود؛ 53، الرقاق صحيح البخاري 75
 .141فضائل الصحابة، صحيح مسلم، ؛ 61، الصوم صحيح البخاري 76
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قالت شيبة: كانت روضة معي يف الدار يف بّن سليم إذا اشرتى اجلريان مملوًكا أو خادًما أو ثواًب أو طعاًما قالوا هلا: اي روضة 

 77ضعي يدك عليه وكان كل شيء متّسه فيه الربكة.

 يف طبقات األمة

[. }قال{ أخ احلافظ أبو شجاع شريوية بن شهردار اهلمداين قال: أخ أبو احلسني أمحد بن حممد بن عبد هللا البغدادي 30]

قال: أخ أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن اجلرّاح الوزير قال: أخ عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز قال: أخ 

عمر عبّاد بن عبد الصمد قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى أبو حيىي كامل بن طلحة قال: ح أبو م

طبقات أميت مخس طبقات كل طبقة منها أربعون سنة فطبقيت وطبقة أصحايب أهل العلم واإلميان »هللا عليه وسلم ]قال[: 

هل الرتاحم والتواصل والدين يلوهنم إىل الستني والدين يلوهنم إىل مثانني أهل الرّب والتقوى والدين يلوهنم إىل العشرين ومائة أ

 78«ومائة أهل التقاطع والتدابر، والذين يلوهنم إىل املئتني أهل اهلرج واحلرب.

 يف فضل هذه األمة 

[. }قال{ أخ املقرئ أبو احلسن علي بن علي اخلزرجي قال: أخ أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي قال: أخ أيب أبو 31]

مد اخلزاعي قال: أخ عبد هللا بن سليمان األشعث ببغداد قال: أخ عبد الرمحن بن سلمة املقرئ املصري بكر أمحد بن حم

أّميت أمة مرحومة »قال: ح يغنم بن سامل قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 79«.تغدو عليهم وتروح الرمحة

 

                                                 
للهيثمي،  جممع الزوائد«. فيه من مل أعرفهم»؛ قال اهليثمي: 24/279للطرباين،  املعجم الكبري؛ 6/223البن أيب عاصم،  اآلحاد واملثاين 77

9/263. 
؛ 2/327للسيوطي، الآليل املصنوعة ؛ 3/196البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 2/171البن حّبان،  جملروحنيا ؛28، الفنت سنن ابن ماجة 78

 .   5/180، سنن ابن ماجة«. إسناده ضعيف»قال شعيب األرنؤوط: 
ة ليس عليها أّميت هذه أمة مرحوم»، بلفظ: 7، الفنت السنن؛ وأبو داود يف 4/410، املسندمل أجده. ولكن أخرجه أمحد بن حنبل يف  79

 .32/454)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. ضعيف»قال شعيب األرنؤوط: «. عذاب يف اآلخرة عذاهبا يف الدنيا الفنت والزالزل والقتل
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 يف الشفاعة لألمة

ال{ أخ الشريف اخلطيب أبو الغنائم حممد بن حممد بن أمحد البغدادي قال: أخ أبو طالب حممد بن علي بن [. }ق32]

الفتح احلريب قال: أخ أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن شاهني قال: ح عبد هللا بن حممد البغوي قال: ح 

مالك رضي هللا عنه فقال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  شيبان بن فّروخ قال: ح انفع بن هرمز قال: دخلنا على أنس بن

 80«.إّن كّل نيّب أعطي دعوة يف الدنيا فتعّجلها وإيّن أّخرت دعويت شفاعة ألّميت يوم القيامة»وسلم يقول: 

 يف أبدال هذه األمة 

حيىي بن انفع األُبّلي قال: [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح حممد بن زهري بن الفضل األُبّلي قال: ح حممد بن 33]

البدالء أربعون اثنان وعشرون ابلشام »ح العالء بن زيدل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب عليه السالم قال: 

 81«.ومثانية عشر ابلعراق كّلما مات واحد منهم بّدل هللا مكانه آخر فإذا جاء األمر قُبضوا كّلهم فعند ذلك تقوم الساعة

 مستجاب الدعاء من هذه األمةيف 

بَيس أبو حممد إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن إيب سعيد ]بن[ َمّلة ببغداد قال: 34] [. }قال{ أخ الدُّ

أخ حممد بن عبد هللا بن أمحد بن ريزة ببغداد قال: ح ]أبو[ القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب قال: ح أبو مسلم الكّشي 

بن عبد هللا األنصاري قال: ح محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أّن الرُبَيع بنت النضر عمته قل: ح حممد 

لطمت جارية األنصار فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم اأَلْرَش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرهم 

ول هللا أُتكسر سن الرُبيع ال والذي بعثك ابحلّق ال تكسر سنها فقال: ابلقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: اي رس

                                                 
 .341، اإلميان صحيح مسلم؛ 1، الدعوات صحيح البخاري 80
 الآليل املصنوعة؛ 3/151البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 2/180البن حبان،  اجملروحني ؛1/261للحكيم الرتمذي،  نوادر األصول 81

 .43للسخاوي، ص  املقاصد احلسنة؛ وذكر السخاوي طرقه املرفوعة واملوقوفة فذهب إىل تضعيفه. انظر: 2/280للسيوطي، 
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إّن من عباد هللا من لو أقسم على هللا »فعفا القوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «. اي أنس كتاب هللا القصاص»

    82«.ألبرّ 

 يف اإلخوان من آخر هذه األمة

[. }قال{ أخ أبو احلسن علي بن حلسني البغدادي قال: ح أبو عبد هللا احملاملي قال: أخ أبو بكر السقفي قال: ح 35]

حممد بن بشر قال: ح اهليثم بن خارجة قال: ح سعيد بن ميسرة قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي هللا عنه فقلنا: 

م ورمحة هللا وبركاته مرحبا إبخوان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرارًا مث السالم عليك ورمحة هللا وبركاته قال: عليكم السال

 83آمنوا بسواد الكتاب الذينإخواين »و[ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 202صافحنا رجاًل رجاًل مث قال مسعت /]

 84«.الكتاب ومل يروين وأنتم أصحايب إخواين الذين آمنوا بسواد»قال له أصحابه: ألسنا حنن إخوانك؟ قال: «. ومل يروين

 يف خيار املؤمنني وشرارهم 

[. }قال{ أخ اإلمام أبو القاسم علي بن أمحد الكالابذي قال: أخ اإلمام مشس األئمة أبو حممد عبد العزيز ]بن[ 36]

عبد هللا البابَليت قال:  أمحد احللواين قال: ح أبو بكر حممد بن أمحد بن َخْنب قال: ح أبو شعيب احلرّاين قال: ح حيىي بن

إّن خيار أّميت من شهد أن ال إله إال هللا وحده »ح األوزاعي قال: ح عروة بن رومي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ار ال شريك له وأّن حممًدا عبده ورسوله الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا وإّن شر 

 أي يتكّلمون بشفاههم. 85«.أّميت ُولدوا يف النعم وُغّذوا هلا مّههم ألوان الطعام وألوان الثياب يتشّدقون يف الكالم

  

                                                 
 .24، القسامة صحيح مسلم؛ 8، الصلح صحيح البخاري 82
 «.آمنوا بسواد الكتاب»الً من بد« آمنوا يب»يف طرق احلديث ورد لفظ  83
 .36الزهد سنن ابن ماجة، ؛ 39، الطهارة صحيح مسلم 84
حلية ؛ 5/319البن القيسراين، للدارقطين  أطراف الغرائب واألفراد؛ 2/363هلّناد بن السري،  الزهد؛ 2/566، مصنف عبد الرزاق 85

 .2/305البن اجلوزي،  تناهية يف األحاديث الواهيةالعلل امل؛ 6/120أليب نعيم األصبهاين،  األولياء وطبقات األصفياء
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  أهل األهواءيف

[. }قال{ أخ اإلمام أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد البلدي النسفي رمحه هللا قال: أخ احلافظ أبو حممد عبد العزيز 37]

]بن[ حممد بن حممد العاصمي قال: أخ أبو احلسن علي بن حممد بن علي اأُلْسواري قال: ح أبو عبد هللا حممد بن حممد 

ة املطّوعي قال: ح موسى بن محاد قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال بن مرة اجلوهري قال: ح إبراهيم بن َعْزرَ 

 86«.صنفان من أّميت ال تناهلما شفاعيت القدريّة واملرجئة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف القدر

بن حممد بن حممد  [. }قال{ أخ الشيخ أبو القاسم علي بن أيب طالب ببغداد رمحه هللا قال: أخ ]أبو[ احلسني حممد38]

بن خملد قال: أخ إمساعيل بن حممد النحوي قال: ح احلسن بن عرفة قال: ح إمساعيل بن ُعلّية عن يزيد بن مطّرف بن عبد 

ّخري عن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال: قال رجل: اي رسول هللا عليه السالم أَُعِلَم أهل اجلّنة من النار قال:  هللا بن الشِّ

ر ]ِلما ُخلق له[»ل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: قا«. نعم»  أو كما قال. 87«.اعملوا فكلٌّ ميسَّ

 يف القضاء والقدر

[. }قال{ أخ احلافظ أبو حممد إمساعيل بن حممد بن أمحد ]بن[ سلمة األصبهاين قال: ح حممد بن عبد هللا بن أمحد 39]

 قال: ح عبد الواحد بن غياث قال: ح فضال بن جبري قال: قال: ح أبو القاسم الطرباين قال: ح حممد بن خالد الراسيب

 88«.ال تعجبوا بعمل عامل حىت تنظروا مبا خيتم»ح أبو أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول ]هللا[ صلى هللا عليه وسلم: 

  

                                                 
للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 1/134البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 6/69للطرباين،  املعجم األوسط؛ 2/461البن أيب عاصم،  السنة 86

 . 7/206للهيثمي،  جممع الزوائد؛ قال اهليثمي أّن يف إسناده راو مرتوك. 1/44
 . 9، القدر صحيح مسلم؛ 2، القدر البخاريصحيح  87
إسناده صحيح »؛ قال شعيب األرنؤوط: 8/264للطرباين،  املعجم الكبري؛ 6/401، مسند أيب يعلى املوصلي؛ 3/120، مسند أمحد 88

 .19/246)ط.الرسالة(، مسند أمحد «. على شرط الشيخني



- 15 - 

 

 

 

 يف املسلم الكامل

قال: ح حممد بن عرعرة قال: ح فضال بن جبري عن أيب أمامة  [. }قال{ وبه، عن الطرباين قال: ح أبو مسلم الكشي40]

  89«.من سلم املسلمون من لسانه ويده»رضي هللا عنه ]قال[: قال رجل اي رسول هللا عليه السالم من املسلم؟ قال: 

 يف خصال املسلمني

ن جبري قال: ح أبو أمامة [. وبه عن الطرباين قال: ح حيىي بن حممد قال: ح طالوت بن عباد قال: حدثنا فضال ب41]

ثالث لو حلفت عليهن لربرت والرابعة لو حلفت عليها رجوت »رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أن ال آمَث ال جيعل هللا من له سهم يف إلسالم كمن ال سهم له وال يتوىل هللا عبًدا يف الدنيا فيولّيه غريه يف اآلخرة وال حيّب 

 90«.وًما إال بعثه هللا معهم والرابعة ال يسرت هللا على عبد يف الدنيا إال سرته يوم املعادعبد ق

 يف درجة الشهادة للمؤمنني 

[. }قال{ أخ الشيخ يوسف بن احلسني بن علي بن عوض النسفي رمحه هللا قال: أخ حفص بن حممد املستغفري 42]

ح خملد قال: ح كثري قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول:  قال: أخ زاهر بن أمحد قال: أخ حممد بن زهري قال:

مثّ مّر جبنازة أخرى فأثنو عليها شرّا فقال رسول هللا صلى « وجبت»مّر على النيب عليه السالم جبنازة فأثنوا عليها خريا قال: 

  91«.أنتم شهداء هللا يف األرض»مثّ قال: « وجبت»هللا عليه وسلم: 

 دخول اخلالءيف الدعاء عند 

[. }قال{ أخ اخلطيب أبو الغنائم حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد الصمد املهتدي ابهلل قال: 43]

أخ أبو طالب حممد بن علي العشاري قال: أخ عمر بن أمحد بن عثمان قال: ح حممد بن زهري بن الفضل قال: ح أبو 

                                                 
 . 64، اإلميان صحيح مسلم؛ 4، اإلميان صحيح البخاري 89
فيه فضال بن »؛ قال اهليثمي: 7/498من حديث فضال بن جبري،  االستذكار؛ أخرجه ابن عبد الرّب يف 8/315للطرباين،  عجم الكبريامل 90

 .  1/37للهيثمي،  جممع الزوائد«. جبري وهو ضعيف
 60، اجلنائز صحيح مسلم؛ 85، اجلنائز صحيح البخاري 91
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بو هاشم كثري بن عبد هللا عن أنس رضي هللا عنه عن النيب عليه السالم أنّه كان إذا ِخداش خملد بن حممد الزهراين قال: ح أ

 92«.اللَّهّم إيّن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»دخل اخلالء قال: 

 يف صفة الوضوء

[. }قال{ أخ الشيخ الزكي أبو احلسن علي بن احلسني ببغداد قال: أخ أمحد بن عبد هللا بن احلسني قال: أخ حممد 44]

ظ[ ح النضر بن طاهر قال: ح عبيد هللا بن 202بن عبد هللا بن إبراهيم قال: ح حممد بن احلسني بن شهردار قال: /]

هذا وضوء ال يقبل هللا » صلى هللا عليه وسلم توضأ مرة مرة مّث قال: ِعكراش عن أبيه رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا

هذا وضوئي ووضوء »مّث توّضأ ثالًًث ثالًًث مّث قال: « هذا وسط من الوضوء»مّث توّضأ مرتني مرتني فقال: « الصالة إال به

 93«.األنبياء من قبلي

 يف قدر ماء الوضوء

ن حممد اهلامشي رمحه هللا قال: أخ حممد بن علي احلرمي قال: أخ أبو حفص أخ الشيخ أبو الغنائم حممد ب {[. }قال45]

عمر بن أمحد بن عثمان قال: ح عبد هللا بن حممد قال: ح حممد بن جعفر قال: ح سعيد بن ميسرة ابملوصل عن أنس بن 

سول هللا إن ابنيت تكثر صّب املاء مالك رضي هللا عنه قال أّن امرأة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم تشكو ابنتها فقالت: اي ر 

يف الوضوء وقد أتعبتّن يف استقاهلا فقام معها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل منزهلا وقام بالل معه وسلمان رضي هللا 

 94قال أنس: فحرران املاء فكان قدر رطل.«. اي جارية هكذا»عنهما فدخلوا عليها فدعا بَوضوء فأيت بَوضوء فتوّضأ فقال: 

  

 

                                                 
 .122 ، احليضصحيح مسلم؛ 9، الوضوء صحيح البخاري  92
«. إسناده ضعيف»؛ قال شعيب األرنؤوط: 9/448، مسند أيب يعلى؛ 3/433، مسند أيب داود الطيالسي؛ 47، الطهارة سنن ابن ماجة 93

  .1/269، سنن ابن ماجة
 مل أجده 94
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 يف ذكر اسم هللا عند الوضوء

[. }قال{ وبه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: جاء شاّب فتوّضأ ومل يذكر اسم هللا تعاىل حىت صّلى فلّما فرغ 46]

حىّت أعادها « ما صليت»؟ قال: نعم فقال له النيب عليه السالم: «اي شاّب أصليت»قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 

بثالث مرّات فذهب الشاّب إىل علّي رضي هللا عنه فقال: إيّن توّضأت وصلّيت ثالث مرّات فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

فقال: هل ذكرت فيها اسم هللا تعاىل؟ قال الشاّب: ال قال: اذهب فتوّضأ واذكر اسم هللا وإذا فرغت « ما صليت»وسلم: 

ا أمره به علّي رضي هللا عنه فتوّضأ وذكر اسم هللا وصّلى فقال له رسول هللا وقل احلمد هلل وصّل فذهب الشاّب ففعل م

 95«.صدقت قد صّليت»؟ قال نعم فقال النيب عليه السالم: «صليت»صلى هللا عليه وسلم: 

 يف الدوام على الوضوء

بد هللا أمحد بن عبد هللا قال: [. }قال{ أخ الشيخ أبو احلسني علي بن احلسني بن علي البزّاز رمحه هللا قال: أخ أبو ع47]

أخ أبو بكر حممد بن عبد هللا قال: أخ يزيد بن اهليثم قال: ح إمساعيل بن إبراهيم الرتمجاين قال: ح كثري بن عبد هللا الناجي 

اي أنس إن استطعت أن تكون أبًدا »قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 96«.ى وضوء فافعل فإّن ملًكا إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادةعل

 

 

 

 

                                                 
 .40البن شاهني، ص  الرتغيب يف فضائل األعمالوقال حمّققه أّن يف إسناده راو منكر.  الرتغيبأخرجه ابن شاهني يف  95
البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 4/285للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 2/223البن حّبان،  اجملروحني؛ 136للقاسم بن ساّلم، ص  الطهور 96

 . 2/315للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 3/187
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 يف السواك

[. }قال{ وبه، عن حممد بن عبد هللا قال: ح حممد بن احلسني بن بدر البلخي قال: ح أبو زكراّي حيىي بن خالد قال: 48]

السواك مطهرة للفم »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ح منصور بن عبد احلميد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال 

 97«.ومطيبة للفم وإميان املسلم

 يف مثله 

[. وبه قال: ح حممد بن بشر قال: ح اهليثم بن خارجة قال: ح سعيد بن ميسرة عن أنس رضي هللا عنه قال: قال 49]

  98«.السواك سنة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف مّدة املسح

قال{ أخ حممد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان قال: أخ أبو علي بن شاذان قال: أخ عثمان بن أمحد قال: ح [. }50]

احلسني ]بن[ محيد قال: ح عبيد بن عبد الرمحن قال: ح عيسى بن طهمان عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه 

 99«.وليلة يوم املسح ثالثة أايم وثالث ليال للمسافر وللمقيم»وسلم قال: 

 يف مال الزكاة 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو الغنائم حممد بن حممد قال: أخ أبو طالب حممد بن علي قال: أخ أبو حفص عمر بن أمحد 51]

قال: حّدثّن عّمي عبد هللا بن  دققال: ح أبو العباس أمحد بن عيسى قال: ح هاشم بن القاسم قال: ح يعلى بن األش

إّن ثالثني خري من »؟ قلت: ثالثون قال: «كم إباًل لك»ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: جراد رضي هللا عنه قا

                                                 
، بنحوه. وقال شعيب األرنؤوط: 5، الطهارة نالسن؛ والنسائي يف 19، الطهارة السنن؛ والدارمي يف 1/3، املسندأخرجه أمحد بن حنبل يف  97

 . 1/186)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. صحيح لغريه»
 .3/49أليب نعيم،  حلية األولياء«. غريب»أخرجه أبو نعيم وقال:  98
 .99، الطهارة سنن النسائي؛ 85، الطهارة صحيح مسلم 99
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إّن رهّبا يكون هبا متعّجًبا وإنه ال يؤّدي »قلت: اي رسول هللا إاّن لنرى أّن املائة أكثر من ثالثني وهي أحّب إلينا قال: « مائة

  100«.حّقها إّن املائة مفرحة مفتنة وكل مفرح مفنت

 يف الصدقة اجلارية

قال: ح  [. }قال{ أخ أبو بكر عبد الغّفار بن حممد النيسابوري قال: ح القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلريي52]

ح محيد عن أنس رضي هللا  :قال 101حممد بن يعقوب األصّم قال: ح حممد بن هشام بن ِمالس قال: ح مروان بن عيينة

ٰ تُنِفُقوا ممَّا حتُِبُّوَن ﴾  عنه ]قال[: ملّا نزلت هذه اآلية: ﴿ قال أبو طلحة: اي رسول  [3/92]آل عمران، َلن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ

  102«.اجعله يف فقراء أهلك وقرابتك»ذي بكذى وكذى هو هلل ولو استطعت أن أسرّه مل أعلنه فقال: هللا حائطي ال

 و[ 203/] يف الصدقة:

[. }قال{ أخ الشيخ أبو حممد إمساعيل بن حممد األصبهاين قال: ح حممد بن عبد هللا بن أمحد قال: أخ سليمان بن 53]

ح حممد بن عرعرة قال: ح فضال بن جبري عن أيب أمامة رضي هللا عنه عن أمحد بن أيّوب قال: ح أبو مسلم الكّشي قال: 

 103«.أيها الناس اتّقوا النار ولو بشق مترة»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 يف الغزو والشهادة 

رمحه هللا قال: أخ القاضي أبو بكر احلريي قال: أخ حممد بن يعقوب  [. }قال{ أخ عبد الغّفار بن حممد الشريوي54]

قال: أخ محيد عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  104األصّم قال: أخ حممد بن هشام قال: ح مروان بن عيينة

                                                 
 .72/240البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 163للرامهرمزي، ص  أمثال احلديث 100
لنجم الدين  القند يف ذكر علماء مسرقند؛ 1/493ملسلم،  الكىن واألمساءمل أجده يف كتب الرجال. لعّله مروان بن معاوية الفزاري. انظر:  101

 .66النسفي، ص 
 .42، الزكاة صحيح مسلم؛ 44، الزكاة صحيح البخاري 102
 .68، الزكاة صحيح مسلم؛ 10، الزكاة صحيح البخاري 103
 .55انظر: هامش  104
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يها إال الشهيد ملا يرى من فضل ما من نفس متوت هلا عند هللا خري يسّرها أن ترجع إىل الدنيا وهلا الدنيا وما ف»وسلم قال: 

 105«.الشهادة فإنّه يسرّه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرّة أخرى

 يف التخّلف عنه بعذر

[. }قال{ أخ علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا احملاملي قال: أخربان أبو بكر الشافعي قال: أخ عبد 55]

 األنصاري قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: ملا رجعنا من غزوة هللا بن حممد السقفي قال: ح حممد بن عبد هللا

قالوا: اي « إن ابملدينة ألقواًما ما سرمت مسريًا وال قطعتم واداًي إال كانوا معكم»تبوك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 106«.نعم حبسهم العذر»رسول هللا وهم ابملدينة مقيمون؟ قال: 

 املسجديف بناء 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو حممد إمساعيل بن يعقوب املقري قال: أخ أبو نصر أمحد بن علي بن احلسني املاميرغي قال: 56]

ح اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل قال: ح علي بن حممد الشيباين قال: اخلضر بن أابن قال: ح أبو هدبة قال: 

من بىن هلل تعاىل مسجًدا بىن هللا تعاىل له قصرًا »ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: ق

 107«.من دّر وايقوت وزبرجد

 يف األذان

[. }قال{ أخ الشريف حممد بن حممد بن أمحد بن حممد البغدادي قال: أخ حممد بن علي بن الفتح قال: ح عمر بن 57]

جعفر بن عبد هللا بن جماشع قال: ح حممد بن مسلمة قال: ح موسى الطويل  أمحد بن عثمان بن أمحد بن شاهني قال: ح

                                                 
  108، اإلمارة صحيح مسلم؛ 6، اجلهاد صحيح البخاري 105
 .159، اإلمارة صحيح مسلم؛ 35، اجلهاد صحيح البخاري 106
 ، بنحوه. 24، املساجد الصحيح؛ ومسلم يف 65، القبلة الصحيحأخرجه البخاري يف  107
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من أّذن سنة بنّية صادقة ما »قال: حدثّن موالي أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  108«.يطلب عليه أجرًا دعي يوم القيامة وأوقف على ابب اجلنة فقيل له اشفع ملن شئت

 إجابة األذانيف 

[. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح علي بن حممد العسكري قال: ح دارم بن قبيصة قال: حدثّن نعيم بن سامل 58]

من مسع النداء فلم جيب من غري »قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 109«.عذر وهو صحيح فال صالة له

 زينة للمسجديف أخذ ال

 [7/31]األعراف، [. }قال{ وبه عن النيب عليه السالم أنّه قال يف قول هللا تعاىل ﴿ ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد ﴾ 59]

 110«.النعل واخلامت»قال: 

 يف كسح املسجد

بن عبد هللا بن احلسني [. }قال{ أخ احلافظ أبو احلسن علي بن احلسني ]بن[ علي بن أيّوب ببغداد قال: ح أمحد 60]

بن إمساعيل قال: أخ حممد بن عبد هللا بن إبراهيم قال: ح سعيد بن عبد هللا قال: ح أيّوب بن علي قال: ح زايد بن سّيار 

إخراج القمامة من املساجد مهور »عن أيب قرصافة جندرة بن خيشنة رضي هللا عنه قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم: 

  111«.ور العنياحل

                                                 
الرتغيب «. موضوع»وقال حمققه:  الرتغيب؛ أخرجه ابن شاهني يف 1/739البن اجلوزي،  العلل املتناهية؛ 2/13لتّمام الرازي،  الفوائد 108

 .161البن شاهني، ص يف فضائل األعمال 
إسناده »وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه:  الصحيح؛ أخرجه ابن حّبان يف 47، الصالة سنن أيب داود؛ 17، املساجد سنن ابن ماجة 109

 .5/415، صحيح ابن حبان«. صحيح
 .2/95البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 2/165مي، للديل الفردوس 110
 اتريح دمشق؛ 158البن شاهني، ص  الرتغيب يف فضائل األعمال؛ 3/4للطرباين،  املعجم الكبري؛ 2/128للفاكهي، أخبار مكة   111

 .2/10للهيثمي،  جممع الزوائد؛ قال اهليثمي أنّه ضعيف. انظر: 5/110البن عساكر، 
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 يف املسجد

 112«.ابنوا املساجد وأخرجوا القمامة منها»[. وبه قال عليه السالم: 61]

 يف مثله

فقال رجل: اي رسول هللا عليه السالم «. من بىن هلل مسجًدا بىن هللا تعاىل له بيًتا يف اجلّنة»[. وبه قال عليه السالم: 62]

  113«.تبىن يف الطرقوهذه اليت »وهذه املساجد اليت تبىن يف الطرق؟ قال: 

 يف الصلوات اخلمس

[. }قال{ أخ الشيخ أبو يعقوب يوسف بن احلسني بن علي بن عوض العبائي رمحه هللا قال: أخ اخلطيب أبو العباس 63]

جعفر بن حممد املستغفري قال: أخ زاهر بن أمحد قال: حممد بن زهري قال: ح خملد قال: ح كثري قال: مسعت أنًسا رضي 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كّفارات ملا بينها ما اجتنب »ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قا

 114«.الكبائر

 يف املناجات يف الصالة

[. قال أخ الشيخ الزكي أبو بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي قال: أخ القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلريي 64]

قوب بن يوسف األصّم قال: ح حممد بن هشام بن مالس النمريي الدمشقي قال: ح مروان بن عيينة قال: ح أبو العباس يع

                                                 
 .2/9للهيثمي،  جممع الزوائد«. يف إسناده جماهيل»؛ قال اهليثمي: 5/110البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 3/4للطرباين،  املعجم الكبري 112
؛ 3/4للطرباين،  املعجم الكبري؛ 4/3للعقيلي،  الضعفاء الكبري؛ 4/213للطحاوي،  شرح مشكل اآلاثر؛ 3/92، مصّنف ابن أيب شيبة 113

 . 2/8للهيثمي،  جممع الزوائد«. الثقاترمحن ضّعفه العقيلي وذكره ابن حّبان يف فيه كثري بن عبد ال»قال اهليثمي: 
 .46، الصالة جامع الرتمذي؛ 16، الطهارة صحيح مسلم 114



- 23 - 

 

 

 

إّن أحدكم »قال: ]حدثنا[ محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  115الفزاري

 116«.أو قال إّن املرء إذا أقام يصّلي فإمّنا يناجي ربه

 املسجديف اخلطى إىل 

ظ[ أن يتحّولوا إىل قرب املسجد فكره رسول هللا 203[. وبه قال عن أنس رضي هللا عنه قال: أرادت بنو سلمة /]65]

 117فأقاموا.«. اي بّن سلمة أال حتتسبون آًثركم»صلى هللا عليه وسلم أن تعرى املدينة فقال: 

 يف متابعة اإلمام والوعظ

طالب الرزّاز قال: أخ أبو احلسن حممد بن حممد البزّاز قال: أخ إمساعيل بن  [. }قال{ أخ أبو القاسم علي بن أيب66]

حممد الصّفار قال: ح احلسن بن عرفة قال: أخ القاسم ]بن[ مالك املزين عن املختار فلفل عن أنس بن مالك رضي هللا 

ا الناس إين إمامكم فال تسبقوين أيه»عنه قال: بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصالة فقال: 

ابلركوع وال ابلسجود وال ترفع رؤوسكم فإين أراكم من أمامي ومن خلفي وامْيُ الذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيت 

 118«.رأيت اجلّنة والنار»قالوا اي رسول هللا وما رأيت؟ قال: « لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا

 يف إمتام الركوع والسجود 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسني اجلراد قال: أخ أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن إسحاق 67]

احلافظ قال: ح أمحد بن يوسف بن خاّلد النصييب قال: ح احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي قال: ح يعلى بن عبّاد 

                                                 
 .55انظر: هامش  115
 . 54، املساجد صحيح مسلم؛ 33، الصالة صحيح البخاري 116
 .281، املساجد صحيح مسلم؛ 33، األذان صحيح البخاري 117
 .102، السهو سنن النسائي؛ 112الصالة  ،صحيح مسلم 118
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أمتموا الركوع والسجود وهللا إيّن »النيب صلى هللا عليه وسلم ]قال[: قال: ح عبد احلكم قال: ح أنس رضي هللا عنه أّن 

 119«.ألراكم من خلفي كما أراكم من بني يديّ 

 يف مثله

 120«.اعتدلوا يف الركوع والسجود وال يفرتش أحدكم ذراعيه افرتاش الكلب»[. وبه قال عليه السالم: 68]

 يف ترك البزاق يف الصالة

ال يبزقّن أحدكم وهو يف صالته بني يديه وال عن ميينه ولكن يبزق عن يساره وحتت »عليه السالم: [. }قال{ وبه قال 69]

 121«.قدمه اليسرى

 يف ركعيت الفجر 

 122«.عليكم بركعيت الفجر فإّن فيهما الرغائب»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 70]

 يف تقدمي األقرأ لإلمامة

بن هارون قال: ح مسعر بن حبيب احلرمي قال: ح عمرو بن سلمة قال: ملا  [. }قال{ وبه عن احلارث قال: ح يزيد71]

«. أكثركم مجًعا أو أخًذا للقرآن»وفد قومي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا: اي رسول هللا من يصّلي بنا أو لنا؟ قال: 

موين فكنت أصّلي هبم فما شهدت جممًعا من فلم جيدوا أحًدا أخذ أكثر مما أخذت أو مجعت قال: فقدّ  123فلّما قدموا قالوا

 124َجْرم إال وأان إمامهم إىل يومي هذا. قال مسعر: وكان يصّلى هلم يف مسجدهم وعلى جنائزهم حىّت مضى.

                                                 
 .111، الصالة صحيح مسلم؛ 3، اإلميان والنذور صحيح البخاري 119
  233، الصالة صحيح مسلم؛ 141، األذان صحيح البخاري 120
 .54، املساجد صحيح مسلم؛ 36، الصالة صحيح البخاري 121
؛ قال 1/327للهيثمي،  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث؛ 111مندة، ص البن  الفوائد؛ 12/408للطرباين،  املعجم الكبري 122

 .2/217للهيثمي،  جممع الزوائداهليثمي أنّه ضعيف. انظر: 
 «.فسألوا»ورد يف الرواايت لفظ  123
 .61، الصالة سنن أيب داود؛ 53املغازي  صحيح البخاري، 124
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 يف صالة العشاء والنوم قبلها

نصر أمحد بن [. }قال{ أخ الشيخ اإلمام اخلطيب أبو حممد إسحاق بن حممد النوحي رمحه هللا قال: أخ القاضي أبو 72]

حممد احلميدي قال: أخ اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل قال: أخ علي بن حممد بن حممد بن عقبة قال: أخ أبو 

القاسم اخلضر بن أابن قال: أخ إبراهيم بن هدبة قال: أخ أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

تمة ومل يصّلها تقول املالئكة ال انمت عينك وال قّرت حبسك هللا بني اجلّنة والنار كما أال من انم عن صالة الع: »]قال[

 125«.حبستنا

 يف االلتفات يف الصالة 

إذا قمت يف الصالة فال تلتفت كذا وال كذا وإّنك قد استقبلت رّب العاملني فإذا »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 73]

 126«.عبدي والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة ال يقبل هللا من صالتهالتفتَّ يقول الرّب: مهاًل اي 

 يف الدعاء بعد الصالة

[. }قال{ أخ أبو الغنائم حممد بن حممد قال: أخ أبو طالب العشاري قال: أخ أبو حفص عمر بن أمحد قال: ح أبو 74]

ن األشدق بن جراد قال: ح ابن عّمي عبد العباس أمحد بن عيسى بن السكني قال: ح هاشم بن القاسم قال: ح يعلى ب

هللا بن جراد قال: مات رجل من قريش وكان الناس يرون أنه فاسق فصّلى النيب عليه السالم على جنازته وتبعه مث جاء هبم 

؟ قالت: كان إذا اضطجع قال: بسم هللا وابهلل أشهد «ما كان يقول زوجك إذا انصرف من صالة العتمة»إىل امرأته فقال: 

 127أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا اللَّهّم أدخلنا جنّتك برمحتك إّن عملنا ضعيف فاغفر لنا.

                                                 
 .1/138للديلمي،  لفردوسا125
، السهو السنن؛ والنسائي يف 164، الصالة السنن، بنحوه مرساًل. ولكن أخرجه أبو داود يف 2/255، صّنفاملأخرجه عبد الرزّاق يف  126
 «.ال يزال هللا عز وجل مقباًل على العبد يف صالته ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه»، بلفظ: 10
األحاديث السباعيات ملشايخ يوسف بن خليل الدمشقي  اجلزء األول منمل أجده. لكن ورد يف خمطوط من حديث ابن شاهني. انظر:  127

 . والكتاب ُنشر يف الربانمج املكتبة الشاملة.67أليب احلجاج يوسف بن خليل الدمشقي، ص 
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 يف قنوت الفجر

[. }قال{ أخ الشيخ أبو احلسن علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا احملاملي قال: أخ أبو بكر الشافعي 75]

ن هارون قال: ح أبو مالك سعد بن طارق األشجعي قال: قلت أليب: قال: ح احلارث بن حممد بن أسامة قال: ح بريد ب

و[ عثمان وخلف 204صلى هللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وخلف عمر وخلف /]اي أبت إّنك صلّيت خلف رسول هللا 

 128علي رضوان هللا عليهم أكانوا يقنتون يف الفجر؟ قال أْي ]بّّن[ حمَدث.

 الفجر إىل أن يصلي صالة الضحىيف اجللوس يف املسجد بعد  

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح حممد بن احلسن بن بور قال: ح حيىي بن خالد قال: ح منصور بن عبد احلميد 76]

ما من رجل جيلس يف اجمللس إىل طلوع الشمس إال »عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

ا حىت يصّلي سجدتني وهو يومئذ كافيه هللا شّر الشيطان وشّر السلطان ما خياف شرّه وإن مات من استغفر له سبعون ملكً 

 129«.يومه أدخل اجلّنة

 يف صالة الضحى 

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح الفضل بن احلسن األهوازي قال: حدثنا عبد هللا بن احلسني املصيصي قال: 77]

مرأة قد رأت اجلّن الذين وفدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيتها فإذا امرأة دخلنا طرسوس فقيل لنا: ها هنا ا

مستلقية على قفاها فقلت هلا: ما امسك؟ قالت: َمُنوس قلت هلا: هل رأيت أحًدا من اجلّن الذين وفدوا إىل رسول هللا؟ 

ما من رجل يصّلي صالة الضحى مّث تركها إال » قالت: نعم حّدثّن مَسَْحج قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:

 130«.عرج هبا إىل هللا تعاىل فقالت: اي رّب إّن فالاًن حفظّن فاحفظه وإّن فالاًن ضّيعّن فضّيعه

                                                 
، الصالة جامع الرتمذي«. حسن صحيح»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 32، التطبيق سنن النسائي؛ 145، إقامة الصلوات سنن ابن ماجة 128

178. 
 مل أجده 129
 .1/543أبيب بكر الشافعي،  الفوائد«. إسناده واه جًدا»وقال حمققه:  الفوائد؛ أخرجه أبو بكر الشافعي يف 4/21للديلمي،  الفردوس 130
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 يف صلوة احلاجة 

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح موسى بن سهيل قال: ح عبد هللا بن بكر السهمي قال: ح فائد أبو الورقاء عن 78]

من كانت له حاجة إىل هللا تعاىل أو إىل أحد من بّن آدم »هللا بن أيب أوّف قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عبد

فليتوضأ فليحسن الوضوء مث ليصّل ركعتني مّث لُيثِن عليه وليصّل على النيّب عليه السالم مّث ليقل ال إله إال هللا احلكيم الكرمي 

عظيم احلمد هلل رب العاملني أسألك موجبات رمحتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بّر والسالمة سبحان هللا رب العرش ال

 131«.من كل ذنب ال تدع يل ذنًبا إال غفرته وال مهًا إال فّرجته وال حاجة مّّن لك رًضى إال قضيتها اي أرحم الرامحني

 يف ركعيت الضحى

أخ أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي قال: أخ أيب أبو بكر أمحد  [. }قال{ أخ الشيخ علي بن علي اخلزرجي قال:79]

بن حممد قال: أخ احلسن بن علي البصريي قال: ح شيبان بن فّروخ قال: ح انفع عن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قال 

 132«.عليكم  بركعيت الضحى فإن فيها الرغائب»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف صوم رمضان

[. }قال{ أخ علي بن علي اخلزرجي قال: أخ أبو القاسم اخلزاعي قال: أخ أيب أبو بكر قال: أخ احلسن بن علي 80]

لو أذن هللا للسماوات »قال: أخ جبارة قال: ح كثري عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  133«.واألرض أن يتكلما لقالتا اجلّنة ملن صام رمضان

 

 

                                                 
 .  17، الوتر جامع الرتمذي«. حديث غريب ويف إسناده مقال»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 2/394، سنن ابن ماجة 131
 .12/431للخطيب البغدادي،  اتريخ بغدادوقال حمققه أنّه ضعيف وتفرد به املؤلف. انظر:  اتريخ بغدادأخرجه اخلطيب يف  132
الآليل ؛ 136البن عساكر، ص  فضل شهر رمضان؛ 1/323للخطيب البغدادي، املتفق واملفرتق ؛ 8/307البن عدي، الكامل  133

 . 2/87للسيوطي،  املصنوعة
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 يف وعيد من ]مل[ يغفر له يف رمضان وغري ذلك

[. }قال{ ح أبو احلسن علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا احملاملي قال: أخ أبو بكر الشافعي قال: ح 81]

هللا  معاذ بن املثىن قال: ح القعنيب قال: ح سلمة بن وردان قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: ارتقى رسول

مث استوى « آمني»مث ارتقى الثالثة فقال: « آمني»ارتقى الثانية فقال: « آمني»صلى هللا عليه وسلم على املنرب درجة فقال: 

إّن جربيل عليه السالم أاتين فقال رغم أنف امرئ ذُكرت عنده »فجلس فقال أصحابه: على ما أّمنت اي رسول هللا؟ قال: 

أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدمها فلم يدخل اجلّنة فقلت آمني ورغم أنف امرئ أدرك  فلم يصّل عليك فقلت آمني ورغم

 134«.رمضان ومل يغفر فقلت آمني

 يف العيدين

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح موسى بن سهيل قال: ح بريد بن هارون قال: أخ محيد عن أنس قال: قدم 82]

 135«.قد أبدلكم هللا هبما يومني يوم الفطر ويوم النحر»مان يلعبون فيهما فقال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وهلم يو 

 يف وعيد املفطر من غري عذر 

[. }قال{ أخ أبو الغنائم قال: أخ أبو طالب قال: أخ ابن شاهني قال: ح جعفر بن عبد هللا بن جماشع قال: ح 83]

حممد بن مسلمة قال: ح موسى الطويل قال: حّدثّن موالي أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنّه 

فصام « اذهب فصم سنة»لم إيّن أفطرت يوًما من رمضان متعمًدا قال: أاته رجل فقال: اي رسول هللا  صلى هللا عليه وس

فذهب فصام مث جاء فقال: اي رسول هللا قد « اذهب فصم سنة أخرى»سنة فجاء فقال: اي رسول هللا قد صمت سنة قال: 

ظ[ صلى 204فذهب فلم يتّم فجاء بعض أهله فقال: اي رسول هللا /]« اذهب فصم سنة أخرى»صمت سنة أخرى فقال: 

                                                 
، الدعوات جامع الرتمذي«حسن غريب من هذا الوجه»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 225للبخاري، ص  األدب املفرد؛ 2/254، مسند أمحد 134

 .12/421)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 111
إسناده صحيح على »؛ قال شعيب األرنؤوط: 1، صالة العيدين سنن النسائي؛ 244، الصالة سنن أيب داود؛ 3/250، دمسند أمح 135

 . 21/226)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. شرط مسلم
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وعزة ريّب جّل وعّز والذي بعثّن ابحلّق لو عاش مائة سنة فصامها ما أدرك »هللا عليه وسلم أنّه مل يتّم الثالثة حىت مات فقال: 

 136«.فضل ذلك اليوم

 يف اإلفطار على التمر 

 137«.من أفطر على التمر زيد يف صالته أربع مائة صالة»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 84]

 سّحريف الت 

[. }قال{ أخ يوسف بن حسني العبائي قال: أخ أبو العباس املستغفري قال: أخ زاهر بن أمحد قال: أخ أبو يعلى 85]

تسّحروا فإّن يف السحور »األُبّلي قال: ح خملد: قال: ح كثري عن أنس رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 138«.بركة

 يف صيام البيض وغري ذلك

}قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أغتسل يوم اجلمعة وصيام ثالثة  [.86]

 139أايم يف كل شهر والوتر قبل النوم.

 يف زايرة الصائم وترك األكل 

لي قال: أخ أبو بكر [. }قال{ أخ الشيخ أبو احلسن علي بن احلسني بن علي البزّاز قال: ح أمحد بن عبد هللا احملام87]

حممد بن عبد هللا الشافعي قال: ح احلارث بن حممد قال: ح عبد هللا بن بكر السهمي قال: ح محيد عن أنس بن مالك 

                                                 
 «. منكر»وقال حمققه:  ،57ص اجملالس العشرة: األمايل، أخرجه احلسن بن حممد اخلاّلل يف  136
 الآليل؛ 2/194البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 2/13الرازي،  لتّمام الفوائد؛ 8/70البن عدّي،  الكامل؛ 2/243البن حبان،  اجملروحني 137

 .  2/89للسيوطي،  املصنوعة
 .45، الصيام صحيح مسلم؛ 20، الصوم صحيح البخاري 138
«. حسن»؛ قال شعيب األرنؤوط: 3/108، للطرباين املعجم األوسط؛ 2/229، مسند أمحد؛ 4/216، مسند أيب داود الطيالسي 139

 .12/41)ط.الرسالة(، مسند أمحد 
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أعيدوا مسنكم يف سقاية ومتركم يف وعاية »رضي هللا عنه قال: دخل النيب عليه السالم ]على[ أّم سليم فأتته بتمر ومسن فقال: 

 140«.فإيّن صائم

 الوصال يف الصوميف 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو علي احلسن ]بن[ أمحد بن اجلراد رمحه هللا قال: أخ أبو نعيم األصبهاين قال: ح أمحد بن 88]

يوسف بن خاّلد قال: حدثنا احلارث ]بن[ حممد بن أيب أسامة قال: ح يعلى بن عّباد قال: ح عبد احلكم عن أنس رضي 

  141«.إين أبِيت ريّب يطعمّن ويسقيّن»م هنى عن الوصال فقيل: اي رسول هللا إّنك تواصل فقال: هللا عنه أّن النيب عليه السال

 يف فضل احلجّ 

 -أبو إسحاق-[. }قال{ أخ الشيخ أبو خملد عبد امللك بن عبد اجلّبار الطربي قال: أخ جّدي أبو أيب القاضي 89]

إبراهيم بن حممد قال: أخ احلسني بن جعفر اجلرجاين قال: ح إمساعيل بن إسحاق النصييب قال: ح حممد بن علي الَكَفْرتوثي 

إذا كان يوم القيامة زُفَّت الكعبة »: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال: ح محيد الطويل عن أنس رضي هللا عنه قال

إىل بيت املقدس متّر بقرب النيب عليه السالم فتقول: السالم عليك اي حممد فيقول النيب عليه السالم: وعليك السالم ورمحة 

 إيّل فأان أقوم أبمره وأّما من مل حيّج إيّل فقم أنت هللا وبركاته اي بيت هللا احلرام ما حال أّميت؟ فتقول: اي حممد أّما من حجّ 

 142«.بشأنه

 

 

 

                                                 
 .70، الصالة سنن أيب داود؛ 61، الصوم صحيح البخاري 140
 .61، الصيام صحيح مسلم؛ 48، الصوم صحيح البخاري 141
فيه حممد بن سعيد البورقى كّذاب » ؛ عزاه السيوطي إىل الديلمي وقال:2/8لقوام السّنة،  الرتغيب والرتهيب؛ 2/296للديلمي،  الفردوس 142

 .19/591للسيوطي،  مجع اجلوامع«. وّضاع
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 يف احلّج أيًضا

إّن احلاّج إذا قدموا يلقاها املالئكة متسلمون على ركبان اإلبل ويصافحون ركبان »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 90]

 143«.احلمري ويعانقون املّشائني

 يف احلّج أيًضا

أنس رضي هللا عنه قال: ملا رجع النيب عليه السالم من عرفات فجعل يلتفت ورائه قلنا: اي رسول [. }قال{ وبه عن 91]

نعم ملا أن أرفعنا أيدينا صرخ إبليس أبعلى صوته وجعل حيثوا الرتاب على »هللا صلى هللا عليه وسلم تلتفت ورائك؟ قال: 

كفيتموين الناس وهذا مناد ينادي من السماء ويقول ارجعوا رأسه حىت أمجعت إليه جنوده فقالوا ما شأنك قال زعمتم أّنكم  

 144«.فإّن هللا قد غفر لكم

 ن حيّب العابدين وليس منهمم يف

قال: ]ح[ حممد بن يعقوب قال: ح زكراي بن حيىي املروزي قال: ح سفيان  أخ الشريوي قال: أخ احلريي {[. }قال92]

بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمري رضي هللا عنه قال: قال رجل اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل حيّب املصّلني 

ال قلياًل وحيّب املتصّدقني وال يتصّدق إال وال يصّلي إال قلياًل وحيّب الصائمني وال يصوم إال قلياًل وحيّب الذاكرين وال يذكر إ

 145«.هو يوم القيامة مع من أحبّ »قلياًل وحيّب اجملاهدين وال جياهد وهو يف ذلك حيّب هللا ورسوله واملؤمنني. قال: 

 

 

                                                 
 .2/276للفاكهي،  أخبار مّكة وأشار حمّققه إىل ضعفه.أخبار مّكة أخرجه الفاكهي يف  143
 مل أجده. 144
رجاله »وقال حمققه:  الزهد؛ وأخرجه هّناد بن السري يف 28البن قدامة املقدسي، ص  املتحاّبني يف هللا؛ 73، ص جزء سفيان ابن عيينة 145

 .1/274هلّناد بن السري،  الزهد«. ثقات وإسناده مرسل
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 «املرء مع من أحب»يف قوله 

رسول هللا صلى هللا عليه  [. }قال{ وبه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رجل اي93]

 146«.فأنت مع من أحببت»؟ فلم يذكر كثريًا إال أنّه حيّب هللا ورسوله قال: «وما أعددت هلا»وسلم مىت الساعة؟ قال: 

 يف نفع االجتار وضرر االحتكار 

كر أمحد بن أخ علي بن علي اخلزرجي قال: أخ أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي قال: أخربين أيب أبو ب {[. }قال94]

حممد قال: ح عبد هللا بن سليمان بن األشعث قال: ح عبد الرمحن بن مسلم املصري قال: ح يغنم بن سامل بن قنرب قال: 

 147«.اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون»ح أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف وابل الصناعة على خالف الشرع 

و[ األصبهاين قال: أخ أبو 205حلافظ إمساعيل بن حممد األصبهاين قال: أخ حممد بن عبد هللا /][. }قال{ أخ ا95]

القاسم سليمان الطرباين قال: ح ُدرَّان القطّان البصري قال: ح أبو كامل اجلحدري قال: ح أبو القاسم بن عبد الواحد 

ة فقال: اي معشر الصيارفة أبشروا قالوا: بّشرك هللا ابجلّنة مبا الوزّان قال: رأيت عبد هللا بن ]أيب[ أوّف يف السوق يف الصيارف

 148«.أبشروا ابلنار»تبّشران اي أاب حممد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف حرمة الدماء واألعراض واألموال

قال: ح أبو عاصم الضّحاك بن خملد قال: ح ربيعة بن عبد  [. }قال{ وبه عن الطرباين قال: ح أبو مسلم الكّشي96]

الرمحن ]بن[ حصن الغنوي قال حدثتّن سرّاء بنت نبهان الغنوية رضي هللا عنها قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

                                                 
 .162، الرّب صحيح مسلم؛ 6، فضائل الصحابة صحيح البخاري 146
البن كثري، مسند الفاروق  حتسينه بشاهده. انظر: ؛ أورده ابن كثري وذهب إىل6، التجارات سنن ابن ماجة؛ 12، البيوع سنن الدارمي 147

 .3/282، سنن ابن ماجة«. إسناده ضعيف»؛ وقال شعيب األرنؤوط: 1/348
أليب نعيم األصبهاين،  اتريخ أصبهان؛ 85البن أيب الدنيا، ص  إصالح املال؛ 91للفسوي، ص  مشَيَخة يعقوب بن سفيان الفسوي 148

 .3/7للمنذري،  الرتغيب والرتهيب«. ه الطرباين إبسناد ال أبس بهروا»؛ أورده املنذري وقال: 2/164
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ا هللا ورسوله قالو  -وهذا اليوم الذي تدعونه يوم الرؤوس-؟ قالت: «هل تدرون أّي يوم هذا»وسلم يقول يف حّجة الوداع: 

مث قال: « هذا املعشر احلرام»؟ قالوا هللا ورسوله أعلم قال: «إّن هذا أوسط أاّيم الشريف أتدرون أي بلد هذا»أعلم قال: 

إيّن ال أدري لعلي ألقاكم بعد هذا األوان دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا حىت »

؟ فلّما قدم املدينة مل يلبث إال قلياًل حىت «عن أعمالكم أال فليبلغ أدانكم أقصاكم أال هل بّلغت تلقوا رّبكم فيسألكم

 149مات.

 السّنة اليت وعد عليها اجلّنة 

وبه عن الطرباين قال: ح أبو مسلم الكّشي قال: ح حممد بن عرعرة قال: ح فضال بن جبري عن أيب أمامة  {[. }قال97]

اكفلوا يل بسّت أكفل لكم ابجلّنة إذا حّدث أحدكم فال يكذب وإذا »النيب صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه قال: قال 

 150«.وعد فال خيلف وإذا اؤمتن فال خين وغّضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكّفوا أيديكم

 عطية جامعة

إّن ما قّل وكفى خري مما أكثر وأهلى اي أيها الناس هلّموا إىل رّبكم »[. }قال{ وبه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 98]

 151«.أيها الناس إمنا مها جندان جند خري وجند شّر فما جعل جند الشّر أحّب إليكم من جند اخلري

 طلب اجلّنة واهلرب من النار 

قال: بن ذرارة الرّقي  ]بن عبد هللا[ [. }قال{ وبه عن الطرباين قال: ح سالمة بن انهض املقدسي قال: ح إمساعيل99]

اي قوم اطلبوا »ح يعلى بن األشدق عن كليب بن حزن رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

                                                 
 .29، القسامة صحيح مسلم؛ 132، احلج صحيح البخاري 149
مسند «. حسن لغريه»؛ قال شعيب األرنؤوط: 8/314للطرباين،  املعجم الكبري؛ 1/506، صحيح ابن حبان؛ 5/323، مسند أمحد 150

 .37/417)ط.الرسالة(، أمحد 
للهيثمي،  جممع الزوائد«. رواه الطرباين من حديث فضال عن أيب أمامة وفضال ضعيف»؛ وقال اهليثمي: 8/314للطرباين،  املعجم الكبري 151
10/256. 
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اجلّنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإّن اجلّنة ال ينام طالبها وإّن النار ال ينام هارهبا أال إّن اآلخرة حمّففة ابملكاره وإّن 

 152«.تالدنيا حمّففة ابلشهوا

 صفة املؤمن 

[. }قال{ أخ احلافظ أبو حممد احلسن بن أمحد القامسي رمحه هللا قال: ح أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن أمحد 100]

املقرئ العطّار قال: ح عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيّان قال: ح أبو العبّاس أمحد بن حممد بن علي اخلزاعي قال: ح 

ال يكون املؤمن مؤمًنا »د احلكم عن أنس رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: يزيد بن حبيب قال: ح عب

 153«.ناء والناس منه يف راحةعحىت أيمن جاره بوائقه يبيت وهو آمن من شرّه إمنا املؤمن الذي نفسه منه يف 

 الظامل واملظلوم

عبد الرحيم األصبهاين قال: أخ عبد هللا بن حممد بن  [. }قال{ أخ القامسي قال: أخ أبو طاهر حممد بن أمحد بن101]

جعفر قال: ح إبراهيم بن سعدان بن إبراهيم قال: ح بكر بن بّكار قال: ح جرير بن عثمان قال: ح راشد بن سعد رضي 

عنه فوكزه قال: هللا أّن يهودايا جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتقاضاه فعّنف عليه قال فأقبل عليه عمر رضي هللا 

 155«.154مهاًل اي عمر فإّن لصاحب احلّق مقااًل إّن هللا تعاىل ال يقدِّس أّمة ال أيخذ مظلومهم حّقه فهم غري متعتع»

  

                                                 
فيه »؛ وقال اهليثمي: 1/56أليب نعيم األصبهاين،  صفة اجلنة؛ 19/200للطرباين،  املعجم الكبري؛ 16البن أيب الدنيا، ص  صفة النار 152

 .10/230، جممع الزوائد«. بن األشدق وهو ضعيف جّدا يعلى
، الصحيحالبخاري يف « بوائقه»؛ وأخرج طرَفه األّول إىل كلمة 1/90لقوام السّنة،  الرتغيب والرتهيب؛ 1/51للشجري،  األمايل اخلميسية 153

 . 73، اإلميان الصحيح؛ ومسلم يف 29األدب 
 «.تعتع»،  1/190البن األثري،  لنهايةاأي من غري أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه.  154
بنحوه البخاري يف « مقااًل »؛ وأخرج طرفه األول إىل كلمة 166)جزء بكر بن بكار( لعبد القادر األرنؤوط، ص مجهرة األجزاء احلديثية  155

، وقال حممد 11/354، فاملصن؛ وأما طرفه اآلخر أخرجه ابن أيب شيبة يف 120، املساقات الصحيح؛ ومسلم يف 13، االستقراض الصحيح
 .17، الصدقات السنن؛ وابن ماجة يف «إسناده صحيح»عوامة: 
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 نصر أخاك

قال: أخ األصّم قال: ح حممد بن هشام بن فاّلس قال: ح مروان  [. }قال{ أخ الشريوي رمحه هللا قال: أخ احلريي102]

انصر أخاك ظاملًا أو »قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: ]قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[:  156بن عيينة

 157«.إايهمتنعه من الظلم فذلك ُنصرتك »قيل: اي رسول هللا نصرته مظلوًما فكيف أنصره ظاملاً؟ قال: «. مظلوًما

 مراعات املعجزة

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه أّن امرأة عرضت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة 103]

«. اي أم فالن اجلسي يف أّي سكك املدينة شئت أجلس إليك»ظ[ إّن يل إليك حاجة فقال: 205فقال: اي رسول هللا /]

 158ل هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قضت حاجتها.قال: ففعلت فقعد إليها رسو 

 رحم الصغري وتوقري الكبري

[. }قال{ أخ احلسن ]بن[ أمحد بن احلسن اجلراد رمحه هللا قال: أخ أمحد بن عبد هللا بن إسحاق قال: ح أمحد بن 104]

م عن أنس رضي هللا عنه يوسف النصييب قال: ح احلارث ]بن[ حممد التميمي قال: ح يعلى بن عبّاد قال: ح عبد احلك

 159«.من مل يرحم صغريان ومل يوقّر كبريان فليس منا»عن النيب عليه السالم قال: 

  

 

 

                                                 
 .55انظر: هامش  156
 .62، الرّب صحيح مسلم؛ 4، املظامل صحيح البخاري 157
 .13، األدب سنن أيب داود؛ 76، الفضائل صحيح مسلم 158
؛ قال شعيب األرنؤوط: 15، الرّب جامع الرتمذي؛ 65، األدب سنن أيب داود؛ 129للبخاري، ص  األدب املفرد؛ 2/222، مسند أمحد 159

 .11/644)ط.الرسالة(، مسند أمحد «. إسناده صحيح»
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 لو أن البن آدم واديني

لو أّن البن آدم واديني من مال البتغى واداًي ًثلثًا وال ميأل جوف ابن آدم إاّل »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 105]

 160«.على من يشاءالرتاب ويتوب هللا 

 احلّنانة 

لو مل أحتضنه حلّن إىل »وبه قال أّن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيطب إىل جذع فحّن اجلذع فاحتضنه فقال: [. 106] 

 161«.يوم القيامة

 الفأل 

 163قال يعلى: الفأل الكلمة الطيبة. 162«.ال عدَوى وال ِطرَيَة ويعجبّن الفأل»[. }قال{ وبه عنه عليه السالم قال: 107]

 االستعجال يف الدعاء

قيل: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكيف «. ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 108] 

 164«.يقول قد دعوت فما أرى يستجاب يل»يستعجل؟ قال: 

 اهلدية والدعوة

 165«.لو أهدي إيّل ذراع لقبلت ولو دعيت إليه ألجبت»سالم: [. }قال{ وبه قال عليه ال109]

  

                                                 
 .116، الزكاة صحيح مسلم؛ 10، الرقاق صحيح البخاري 160
 .17، اجلمعة سنن النسائي؛ 25، املناقب صحيح البخاري 161
 .111، السالم صحيح مسلم؛ 44، الطب صحيح البخاري 162
 ورد يف املصادر من كالم النيب عليه السالم.« الفأل الكلمة الطيبة» لفظ 163
 .90، الذكر صحيح مسلم؛ 22، الدعوات صحيح البخاري 164
 . 10، األحكام جامع الرتمذي؛ 73، النكاح صحيح البخاري 165
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 اهلّم ابلعمل

من هّم حبسنة فعملها كتبت له عشر حسنات فإن مل يعملها كتبت له حسنة واحدة ومن »[. وبه قال عليه السالم: 110]

 166«.هّم بسيّئة فعملها كتبت له سيّئة فإن مل يعملها مل يكتب عليه شيء

 الطاعون

[. }قال{ وبه عن احلارث قال: ح بزيد بن هارون قال: ح مسلم بن عبيد قال: مسعت أاب عسيب موىل رسول هللا 111]

أاتين جربيل عليه السالم ابحلّمى والطاعون فأمسكت »صلى هللا عليه وسلم يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 167«.عون شهادة ألميت رمحة هلم ورجس على الكافريناحلّمى ابملدينة وأرسلت الطاعون إىل الشام والطا

 التواضع 

قال{ وبه عن احلارث قال: ح روح بن عبادة قال: ح أمين بن انبل قال: مسعت قدامة بن عبد هللا بن عّمار [. }112]

قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يرمي اجلمرة يوم النحر على انقة صهباء ال طرد وال ضرب وال إليك  168الِكاليب

 169إليك.

 يف سؤال العافية 

[. }قال{ أخ الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم أبو احلسن بن العطاء بن مجرة رمحه هللا قال: ح اإلمام أبو احلسن علي 113]

جعفر حممد بن أمحد املقرئ اهلروي بسمرقند قال: ح أبو أمحد سعيد بن حممد بن خالد  بن أمحد السنكباثي قال: ح أبو

                                                 
 .206، اإلميان صحيح مسلم؛ 31، الرقاق صحيح البخاري 166
،  )ط.الرسالة(مسند أمحد «. إسناده صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 22/391اين، للطرب  املعجم الكبري؛ 5/81، مسند أمحد 167
34/366. 
 .454البن حجر، ص  تقريب التهذيبقدامة بن عبد هللا بن عّمار العامري الكاليب، صحايب قليل احلديث ]ت س ق[. انظر:  168
جامع «. حسن صحيح»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 220، املناسك سنن النسائي، 60، املناسك سنن الدارمي؛ 3/412، مسند أمحد 169

 .65، احلّج الرتمذي
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البغدادي قال: ح عبد هللا بن صاحل السمرقندي قال: ح أبو عاصم موىل أنس رضي هللا عنه قال: حّدثّن موالي أنس بن 

  170«.عافية فإّن فيها لكم خري الدنيا واآلخرةَسُلوا هللا ال»مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف الدعاء عند النوم

[. }قال{ أخ الشيخ أبو بكر عبد الغّفار بن حممد النيسابوري قال: ح القاضي أمحد بن احلسني احلريي قال: ح 114]

 إسحاق مسع الرباء بن  حممد بن يعقوب األصّم قال: ح أبو زكراّي حيىي بن زكراّي املروزي قال: ح سفيان بن عيينة عن أيب

اللَّهّم إليك أسلمت وإليك وّجهت وجهي »عازب رضي هللا عنه يقول: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه: 

وإليك فّوضت أمري وإليك أجلأت ظهري رغبة ورهبة ال ملجأ وال منجأ منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك 

 171فإن مات مات على الفطرة.. «أو بنبيك الذي أرسلت

 يف كلمة التمجيد

قال: أخ أمحد بن حممد السمسار قال: أخ علي بن عثمان بن حممد بن  [. }قال{ أخ احلافظ شريوية بن شهردار115]

سليمان قال: ح عبيد هللا بن عبد هللا الصرييف قال: ح داود بن ُصعري قال: ح أبو عبد الرمحن الشامي النّواء عن أنس بن 

 172«.ال قّوة إال ابهللكالم أهل السماوات ال حول و »مالك رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 وفيه أيًضا

[. }قال{ ]أخ[ أبو الغنائم حممد بن حممد بن املهتدي ابهلل قال: أخ أبو طالب حممد بن علي العشاري قال: أخ 116] 

أبو احلفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن شاهني قال: حدثنا علي بن حممد العسكري قال: ح دارم بن قبيصة 

                                                 
 . 129، الدعوات جامع الرتمذي«. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 1/3، مسند أمحد ؛15/95 ،مصنف ابن أيب شيبة 170
 .57، الذكر صحيح مسلم؛ 6، الدعوات البخاري صحيح 171
ا؛ وذكره ابن اجلوزي وقال: ال يصّح. انظر:  ،9/286، بغداداتريخ أخرجه اخلطيب البغدادي يف  172 العلل وقال حمّققه: إسناده ضعيف جدا

 .1/26، البن اجلوزياملتناهية 
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يغنم بن سامل قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  و[ قال: حدثّن206]/

173«.أال أدّلكم على كنز من كنوز اجلّنة ال حول وال قوة إال ابهلل»يقول: 
 

 يف دعاء االستسقاء

بن القاسم قال: حدثنا [. }قال{ وبه عن ]ابن[ شاهني قال: ح أمحد بن عيسى بن السكني قال: ]حّدثنا[ هاشم 117]

يعلى بن األشدق بن جراد قال: حدثّن عّمي عبد هللا بن جرّاد رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

 174«.اللَّهّم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًئا توّسع به لعبادك ُتِدّر به الضرع وحتيي به الزرع»استسقى قال: 

 السالم يف الصالة على النيب عليه 

[. }قال{ أخ أبو احلسن علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أمحد بن عبد هللا بن احلسني احملاملي قال: أخ أبو 118]

بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: ح معاذ بن املثىن قال: ح القعنيب قال: ح سلمة ]بن[ وردان عن أنس بن 

صلى هللا عليه وسلم يتربّز فلم جيد أحًدا يتبعه فخرج عمر رضي هللا عنه فأتبعه مبطهرة مالك رضي هللا عنه قال: خرج النيب 

يعّن اإلداوة فوجده ساجًدا يف مشربة فتنحى عمر فجلس ورائه حىت رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه فقال: 

عليه السالم أاتين فقال: من صّلى  أحسنت اي عمر قد أحسنت اي عمر حيث وجدتّن ساجًدا فتنّحيت عّّن إّن جربيل»

 175«. عليك واحدة صلى هللا عليه عشرًا ورفعه عشر درجات

 يف سؤال العفو والعافية

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اي نيّب هللا أّي الدعاء أفضل؟ 119]

سل ربك العفو »مثّ أاته الغد فقال: اي نيّب هللا أّي الدعاء أفضل؟ قال: «. واآلخرةسل رّبك العفو والعافية يف الدنيا »قال: 

                                                 
 .47، الذكر صحيح مسلم؛ 50، الدعوات صحيح البخاري 173
؛ وأورده 3/496للبيهقي،  السنن الكربى؛ 4/469البن عدّي، الكامل يف ضعفاء الرجال ؛ 62للطرباين، ص  األحاديث الطوال 174

 . 1/251للشافعي،  األمّ الشافعي عن سامل عن ابن عمر تعليًقا. 
 .1/305أليب نعيم األصبهاين،  معرفة الصحابة؛ 33البن أيب عاصم، ص  الصالة على النيب؛ 223للبخاري، ص  األدب املفرد 175
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سل رّبك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة فإذا »مّث أاته يوم الثالث فقال: اي نيّب هللا أّي الدعاء أفضل؟ قال: «. والعافية

 176«.أعطيت العافية يف الدنيا واآلخرة قد أفلحت

 الكلمات الثالثيف 

أدّلك على خري »[. }قال{ وبه عن أنس قال: أتت امرأة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تشكو إليه حاجتها فقال: 120]

من ذلك تسّبحني هللا ثالًًث وثالثني عند منامك وُتلّلينه ثالًًث وثالثني وحتّمدينه أربًعا وثالثني فتلك مائة خري لك من الدنيا 

 177«.وما فيها

  مثلها وهو يف التهليل والتكبرييف

من هّلل مائة وكرّب مائًة خري له من عشر رقاب يعتقها ومن سبع بدانت »قال{ وبه قال عليه السالم: [. }121]

 178«.ينحرها

 يف سؤال احلسنة الدارين

هللا عنه  [. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح موسى بن سهل قال: ح بريد بن هارون قال: أخ محيد عن أنس رضي122]

؟ قال: «ما كنت تدعو بشيء أو تسأله»أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاد رجاًل قد صار مثل الفرخ املنتوف. فقال: 

سبحان هللا إًذا ال تطيق »قلت اللَّهّم ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فعّجله يل يف الدنيا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 179«.تطيق ذلك وال تستطيعه فهاّل قلت ربّنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ذلك سبحان إذن ال

  

                                                 
مسند ؛ قال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه. أنظر: 4، الدعاء سنن ابن ماجة؛  222للبخاري، ص  األدب املفرد؛ 1/206، مسند أمحد 176

 .3/290)ط.الرسالة(، أمحد 
 .81، الذكر صحيح مسلم؛ 7، النفقات صحيح البخاري 177
 املطالب العاليةيف ؛ وأورده ابن حجر عن أيب بكر بن أيب شيبة 1/21للشجري،  األمايل اخلميسية؛ 222للبخاري، ص  األدب املفرد 178

 .  14/125البن حجر،  املطالب العاليةوقال حمققه: ضعيف. 
 .71، الدعوات جامع الرتمذي؛ 23، الذكر صحيح مسلم 179
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 يف الدعاء على األعداء

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح حممد بن غالب بن حرب قال: ح حيىي بن هاشم قال: ح إمساعيل بن أيب 123]

اللَّهّم منزل »عنه قال: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األحزاب فقال: خالد بن عبد هللا بن أيب أوّف رضي هللا 

 180«.الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب وزلزهلم وانصران عليهم

 يف الدعاء اليسري 

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح سعيد بن عبد هللا قال: ح أيوب بن علي قال: ح زايد بن سيّار عن أيب قرصافة 124]

 181«.اللَّهّم ال ختزان يوم القيامة وال تفضحنا يوم اللقاء»رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 وعيد خلمسة نفر 

[. }قال{ أخ اإلمام اخلطيب أبو القاسم عبيد هللا بن عمر الكشاين رمحه هللا قال: أخ اإلمام أبو احلسن علي بن 125]

كباثي قال: أخ أيب قال: ح حممد بن داود النسفي قال: ح أبو الطيب عّمار بن حممد بن عّمار الدينوري أمحد بن الربيع السن

مخسة ال صالة »قال: ح أبو املعمر قال: ح علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ثالثة أايم والعبد اآلنف إىل أن يرجع إىل مواله ومدمن مخر هلم امرأة زوجها عليها يساخط والصارم عن أخيه املسلم فوق 

 182«.وإمام قوم هم له كارهون

  

  

                                                 
 .21، اجلهاد صحيح مسلم؛ 98، اجلهاد صحييح البخاري 180
 . 18/149البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 1/494للديلمي،  الفردوس 181
 مل أجده. 182
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 ة الليليف اإلطعام وإفشاء السالم وصلة األرحام وصال

ظ[ رسول هللا صلى 206[. }قال{ وبه عن أيب املعمر قال: ح عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه قال: أول ما قدم /]126]

اي أيّها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السالم وِصلوا األرحام وصّلوا »وسلم املدينة حّول بوجهه الكرمي إلينا فقال: هللا عليه 

 183«.ابلليل والناس نيام وادخلوا اجلّنة بسالم

 يف إفشاء السالم

ريي قال: ح أبو [. }قال{ أخ الشريف أبو الغنائم حممد بن حممد اهلامشي قال: أخ أبو طالب حممد بن علي احل127]

حفض عمر بن عثمان بن أمحد بن شاهني قال: ح عبد هللا بن حممد قال: ح إمساعيل بن إبراهيم الرتمجاين قال: حّدثّن 

إذا خرجت من رحلك فال »كثري بن عبد هللا عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 184«.إال سّلمت عليهم فإّنك ترجع إىل منزلك وقد ازددت يف حسناتك يقع بصرك على أحد من أهل قبلتك

 يف بركة السالم

إذا دخلت رِجلك فسّلم على أهل »[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم: 128]

 185«.بيتك يكن بركة عليكم

  

                                                 
، صفة القيامة جامع الرتمذي«. صحيح»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 174إقامة الصالة  سنن ابن ماجة،؛ 156، الصالة الدارميسنن  183
36. 
 .2/315للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 3/187البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 7/202البن عدّي، الكامل ؛ 2/224البن حبان،  اجملروحني 184
 .2/315للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 3/187البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 7/202البن عدّي، الكامل ؛ 2/224البن حبان،  اجملروحني 185
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 يف كيفية السالم

قال: ح حممد بن زهري بن الفضيل قال: ح خملد بن حممد قال: ح كثري بن عبد هللا [. }قال{ وبه عن ابن شاهني 129]

فإذا «. وعليك السالم ورمحة هللا»عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب عليه السالم أنّه كان إذا ُسّلم عليه ]قال[: 

 187«.وعليكم»سالم عليكم ورمحة هللا قال:  186قيل

 يف سالم الذمة 

وبه عن ابن شاهني قال: ح علي بن حممد بن عيينة العسكري قال: ح دارم بن قبيصة الصنعاين قال:  [. }قال{130]

إّن اليهود إذا سّلموا »حدثنا نعيم بن سامل بن قنرب عن أنس رضي هللا عنه قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

ام  189«.عليكم فقولوا وعليكم 188عليكم قالوا السَّ

 الميف ثواب الس 

[. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح حممد بن زهري قال: ح خملد قال: ح كثري عن أنس رضي هللا عنه قال: جاء 131]

وجاء «. عشر حسنات»رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: السالم عليكم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

وجاء آخر فقال: السالم «. عشرون حسنة»هللا صلى هللا عليه وسلم: آخر فقال: السالم عليكم ورمحة هللا فقال رسول 

 190«.ثالثون حسنة»عليكم ورمحة هللا وبركاته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

                                                 
 أ: قال. 186
عليه مل أجده. ولكن أخرج الطرباين حديثًا طوياًل هبذا اللفظ: جاء ثالثة نفر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال األول: سالم عليكم فرّد  187

وعليكم ورمحة »فجاء الثاين فقال: السالم عليكم ورمحة هللا فرّد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم: « وعليكم ورمحة هللا»ى هللا عليه وسلم: النيب صل
ع النيب صلى وأبو الفىت جالس م« وعليكم»وجاء الثالث فقال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته فرّد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم: « هللا وبركاته

ما وجدان له من زايدة فرددان عليه »هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا زدت فالاًن وفالاًن ومل تزد ابّن شيًئا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 . 11/358للطرباين،  املعجم الكبري«. مثل ما قال

 أ: السالم. 188
 .6، السالم مصحيح مسل؛ 4، استتابة املرتدين صحيح البخاري 189
«. حسن غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 342للبخاري، ص  األدب املفرد؛ 12، االستئذان سنن الدارمي؛ 4/439، مسند أمحد 190

 .2، االستئذان جامع الرتمذي
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 يف آايت الساعة 

[. }قال{ أخ احلافظ أبو حممد إمساعيل بن أمحد بن عمر رمحه هللا قال: أخ ابن النقور قال: أخ ابن حبابة قال: أخ 132]

إّن أّول »البغوي قال: ح طالوت قال: ح فضال قال: ح أبو أمامة رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 191«.اآلايت طلوع الشمس من مغرهبا

 النساء والصالة والطيبيف  

[. }قال{ أخ الشيخ أبو يعقوب يوسف بن احلسني بن علي بن عوض العبائي النسفي رمحه هللا قال: أخ أبو 133] 

العباس جعفر بن حممد املستغفري قال: أخ زاهر بن أمحد السرخسي قال: أخ أبو يعلى حممد بن زهري األُبّلي البصري قال: 

ُحبِّب إيّل »عت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ح خملد قال: ح كثري قال: مس

 192«.النساء والطيب وجعل قرة عيّن يف الصالة

 يف فضل الزرع والغرس 

ما من مسلم زرع زرًعا أو غرس غرًسا فأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان »[. }قال{ وبه قال عيله السالم: 134]

 193«.دقةله ص

 يف بّر األيتام واملساكني 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو علي احلسن بن أمحد اجلرّاد رمحه هللا قال: ح أبو نعيم أمحد بن عبد هللا قال: ح أبو بكر 135]

أمحد بن يوسف بن خاّلد قال: أخ احلارث بن حممد بن أيب أسامة قال: ح يزيد بن هارون قال: أخ فائد بن عبد الرمحن 

هللا بن ]أيب[ أوّف رضي هللا عنه قال: كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأاته غالم فقال: اي رسول هللا عليه عن عبد 

                                                 
 . 12، املالحم سنن أيب داود؛ 118، الفنت صحيح مسلم 191
 .19/305)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده حسن»؛ قال شعيب األرنؤوط: 1، عشرة النساء سنن النسائي؛ 3/128، مسند أمحد 192
 .  12، املساقات صحيح مسلم؛ 1، احلرث صحيح البخاري 193
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ما أحسن ما قلت اي »السالم يتيم له أّم أرملة وأخت يتيمة أطعمنا ممّا أطعمك هللا وأعطاك هللا من عنده حىت ترضى قال: 

فذهب فجاء إبحدى وعشرين مترة فوضعها يف كّف «. ا وجدت عندهم من طعامغالم اي بالل اذهب إىل أهلنا فاتنا مب

اي غالم سبع لك »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل فيه فدعا فيها ابلربكة مث قال: 

رضي هللا عنه و[ 207]/جبل فانصرف الغالم فقام معاذ بن «. وسبع ألمك وسبع ألختك تتغدى بتمرة وتعّشى أبخرى

فوضع يده على رأسه فقال: اي غالم َجرَب هللا يُ ْتَمَك وجعلك خلًفا من أبيك. وكان من أوالد املهاجرين فقال له رسول هللا 

قال: رمحة له اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «. قد رأيتك اي معاذ وما صنعت»صلى هللا عليه وسلم: 

نفس حممد بيده ال يلي مسلم يتيًما فيحسن واليته فيضع يده على رأسه إال رفعه هللا بكّل شعرة درجة وُكتب له  والذي»

 194«.بكّل شعرة حسنة وحما عنه بكّل شعرة سيّئة

 يف سقي العطشان

ني املهتدي [. }قال{ ]أخ[ الشيخ أبو منصور حممد بن سعد بن الفتح الشيباين البغدادي قال: ح القاضي أبو احلس136]

ابهلل قال: ح يوسف بن عمر قال: ح أمحد بن عيسى بن الُسَكني قال: ح هاشم بن القاسم قال: ح يعلى بن األشدق 

إذا أاتك أخوك املسلم عطشان فأروِه من املاء فإّن »عن ابن جرّاد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 195«.لك يف ذلك أجرًا

 والسقي واإليواء يف اإلطعام 

قال: أخ أبو بكر الشافعي  [. }قال{ أخ ]أبو[ احلسن علي بن احلسني البغدادي قال: أخ أبو عبد هللا احملاملي137] 

قال: ح حممد بن احلسن بن بور البلخي قال: ح أبو زكراي حيىي بن خالد قال: ح منصور بن عبد احلميد عن أنس بن مالك 

                                                 
؛ 13/395للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 42برواية أيب نعيم، ص عوايل احلارث بن أيب أسامة ؛ 2/829البن أيب الدنيا، النفقة على العيال  194

مل حيدث أيب هبذين احلديثني ضرب عليهما من كتابه ألنه مل يرض حديث فائد بن عبد الرمحن وكان عنده مرتوك »ل عبد هللا بن أمحد: قا
 . 4/382، مسند أمحد«. احلديث

 .27/241البن عساكر،   اتريخ دمشق 195
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أمّيا مؤمن سقى عطشان سقاه هللا من حوض رسول هللا عليه »رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 196«.أطعم جائًعا أطعمه من طعام اجلّنة وأمّيا رجل آمن خائًفا آمنه هللا من الفزع األكربالسالم وأمّيا رجل 

 يف الوضوء قبل الطعام وبعده

[. }قال{ أخ الشيخ علي بن علي اخلزرجي قال: ح أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي قال: ح أبو بكر أمحد بن 138]

َبارة قال: ح كثري عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا حممد قال: أخ احلسني بن علي البصري قال: ح جُ 

 197«.من أحبَّ أن يكثر خري بيته فاليتوضأ قبل الطعام وبعده»عليه وسلم: 

 يف لعق القصعة 

[. }قال{ أخ اخلزرجي قال: أخ أبو القاسم اخلزاعي قال: أخ أنس بن مالك رضي هللا عنه ]قال[: قال رسول هللا 139]

 198«.ألن ألعق أسفل القصعة أحّب إيل من أن أتصدق عليها»هللا عليه وسلم:  صلى

 يف مراعات حقوق الزوجات

[. }قال{ أخ املقرئ أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد األصبهاين قال: أخ أبو نعيم أمحد بن عبد هللا 140]

لنصييب قال: أخ احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي بن إسحاق األصبهاين قال: اخ أبو بكر أمحد بن يوسف بن خاّلد ا

قال: أخ بزيد بن هارون قال: أخ محيد عن أنس رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف بيت بعض نسائه 

ول هللا أيخذ فأهدت له امرأة من نسائه قصعة من ثريد فضربتها بيدها اليت هو يف بيتها فوقعت فانكسرت القصعة فجعل رس

مث انتظر حىت جائت قصعة صحيحة فأخذها وأعطاها صاحبها «. أمكم غارت أمكم»الثريد فريّده يف القصعة ويقول: 

 199القصعة املكسور.

                                                 
 مل أجده. 196
 .18/32البن النّجار،  ذيل اتريخ بغداد؛ 7/198البن عدّي،  الكامل 197
 .6/547للسيوطي،  مجع اجلوامع؛ 6/135البن األثري،  أسد الغابة؛ 5/2896أليب نعيم،  معرفة الصحابة 198
 .4، عشرة النساء سنن النسائي؛ 107، النكاح صحيح البخاري 199
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 يف التوّجع ملصيبة األوالد 

محد بن [. }قال{ أخ الرئيس أبو علي حممد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان البغدادي قال: أخ أبو علي احلسن بن أ141]

قال: ح احلسني بن محيد قال: ح  -هو ابن السماك-إبراهيم بن شاذان قال: أخ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد هللا 

بن  -بن القبطية-عبيد بن عبد الرمحن التميمي قال: ح عيسى ]بن[ طهمان عن أنس رضي هللا عنه قال: جاؤوا إببراهيم 

ع حىت ُوضع يف حجر النيب عليه السالم فدمعت عيناه فقال له أصحابه: اي نيب هللا النيب صلى هللا عليه وسلم وبه فواق النز 

مل أنَه إمنا أهنيت عن صوتني أمحقني فاجرين عند مصيبة النوح والعناء وإان بك اي إبراهيم »أمل تنه عن البكاء؟ قال: 

 200«.حملزونون

 يف النميمة والبول وعذاب القرب

ابن يف النميمة والبول فأخذ [. }قال{ وبه عن أنس رضي 142] هللا عنه قال: مّر النيب عليه السالم بقربين من بّن جّنار يعذَّ

ال يزال خيّفف عنهما العذاب ما داما »سعفة رطبة فشّقها بنصفني فجعل على هذا القرب شّقا وعلى ذا القرب شًقا وقال: 

 201«.رطبني

 يف رمحة هللا تعاىل

سم عبيد هللا بن عمر رمحه هللا قال: أخ اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد بن الربيع قال: [. }قال{ أخ اإلمام أبو القا143]

أخ أيب قال: ح حممد بن داود النسفي قال: ح عمار بن حممد الدينوري قال: ح أبو املعمر عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

ظ[ أبلفي عام كتب 207قبل خلق الدنيا /] كتب هللا تعاىل كتاابً »قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 202«.برمحته على نفسه إن رمحيت سبقت غضيب

  

                                                 
 .24اجلنائز جامع الرتمذي، ؛ 34، اجلنائز صحيح البخاري 200
 .111اإلميان ، صحيح مسلم؛ 55، الوضوء صحيح البخاري 201
 .14، التوبة صحيح مسلم؛ 55، التوحيد صحيح البخاري 202
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 يف وعيد سبعة

[. }قال{ وبه عن أيب املعمر قال: ح عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 144]

فاذهبوا او انبشوا قبورهم فإن وجدمتوهم حمّويل الوجوه عن القبلة وإال فكّل سبعة أيمر هللا تعاىل أن حتّول وجوههم عن القبلة »

شارب اخلمر وابئعها وآكل الراب واحملتكر وشاهد »قيل: اي رسول هللا من هؤالء السبعة؟ قال: «. ما قلت لكم فهو ابطل

   203«.الزور والنائحة والَقّواد ينزل عليهم يف كل ليلة ألف لعنة

 يف شارب اخلمر 

أييت على شارب »[. }قال{ وبه عن أيب املعمر عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 145]

 204«.اخلمر أوقات ال يعرف هللا تعاىل

 يف الداللة على اخلري 

أبو احلسني  ]ح[ القاضي :[. }قال رضي هللا عنه{ أخ الشيخ أبو نصر حممد بن سعد بن الفرج الشيباين ببغداد قال146]

حممد بن علي بن حممد قال: أخ أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان قال: ح احلسن بن علي بن زكراي البصري قال: ح 

خالد بن يزيد السياري قال: ح زايد بن ميمون الثقفي عن ]أنس[ ابن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 205«.الدال على اخلري كفاعله»عليه وسلم: 

  

  

                                                 
 مل أجده. 203
 مل أجده.  204
، جامع الرتمذي«. غريب من هذا الوجه»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 5/357، مسند أمحد؛ 188)رواية احلارثي(، ص مسند أيب حنيفة  205

 .38/132)ط.الرسالة(،  دمسند أمح؛ قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح. أنطر: 14العلم 
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 يف عيش اآلخرة

قال: أخ أبو القاسم إبراهيم بن منصور  بخارىل[. }قال{ أخ احلافظ أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد األصبهاين اب147] 

أبصبهان قال: أخ أبو بكر حممد بن إبراهيم املقرئ قال: ح عمر بن إمساعيل بن أيب غيالن قال: أخ شعبة عن قتادة عن 

 206«.ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة»أنس رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 يف البكاء 

[. }قال{ أخ الشيخ اإلمام أبو القاسم علي بن أمحد بن إمساعيل الكالابذي قال: أخ أبو بكر حممد بن سليمان 148]

بن علي الكاخشتواين قال: أخ اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل قال: أخ أبو احلسن علي بن حممد الشيباين الكويف 

ن قال: ح إبراهيم بن هدبة قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا قال: أخ أبو القاسم اخلضر بن أاب

وجهه على  ةما من عبد بكى على الذنب يف الدنيا حىت تتحّدر الدموع على خّديه إال حّرم ديباج»صلى هللا عليه وسلم: 

 207«.جهّنم

 يف صلة الرحم 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو العز ًثبت ]بن[ منصور بن املبارك الكيلي ببغداد قال: أخ الشيخ أبو احلسن علي بن أمحد 149]

بن عبد هللا هو ابن الَبِطر قال: ح أبو احلسن حممد بن أمحد بن رزقوية البزّاز قال: ح أبو جعفر حممد بن علي ]بن[ عمرو 

هللا بن املنادي قال: ح أبو هدبة عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  البخرتي البزّاز قال: ح حممد بن عبيد

 208«.إّن ذوي األرحام ليتعلق ابلعرش يوم القيامة قال هو يقول اي رب اقطع من قطعّن وصل ومن وصلّن»هللا عليه وسلم: 

 

                                                 
 .126، اجلهاد صحيح مسلم؛ 1، الرقاق صحيح البخاري 206
؛ قال ابن حجر أنّه من فضائح إبراهيم بن 2/749للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 1/210أليب نعيم األصبهاين،  اتريخ أصبهان 207

 .1/377البن حجر، لسان امليزان هدبة. انظر: 
 .17، الرّب صحيح مسلم؛ 1 ، التفسريصحيح البخاري 208
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 يف املطايبة واملالطفة

ن عبد اجلبّار بن أمحد بن القاسم الصرييف قال: أخربان أبو طالب [. }قال رضي هللا عنه{ أخ الشيخ أبو سعد أمحد ب150]

حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن اهلمداين قال: ح أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: ح إمساعيل بن 

عن أنس رضي هللا عنه  إسحاق بن إمساعيل بن محّاد بن زيد قال: ح حممد بن عبد هللا األنصاري قال: ح محيد الطويل

قال: كان ابن ألم سليم يقال له أبو عمري كان النيب عليه السالم ميازحه إذا دخل على أم سليم فدخل يوًما فوجده حزينا 

اي أاب »؟ قالوا اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات نُ َغري الذي كان يلعب به فجعل يقول: «ما أليب ُعمري حزينا»فقال: 

 209«.ل النغريعمري ما فع

 يف الشعر واحللم والصالبة 

[. }قال{ أخ السيد اإلمام أبو بكر حممد بن أمحد بن علي بن إمساعيل احلسّن قال: أخ أبو احلسني أمحد بن حممد 151]

بن النقور قال: أخ الرئس أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود اجلرّاح الوزير قال: ح عبد هللا بن سليمان بن 

عث قال: ح أيّوب بن حممد الوزّان قال: ح يعلى بن األشدق العقيلي قال: مسعت النابغة اجلعدي رضي هللا عنه يقول: األش

 أنشدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 بلغنا السماء جمدان وجدودان         وإان لنرجو فوق ذلك مظهرا

 مث قلت:«. إن شاء هللا»اجلّنة فقال: ؟ فقلت: إىل «إىل أين اي أاب ليلى»]قال النيب[: 

 وال خري يف ِحلم إذا مل يكن له      بوادر حتمي صفوه أن يكدرا

 وال خري يف جهل إذا مل يكن له     حلم إذا ما أورد األمر أصدرا

                                                 
 .30، اآلداب صحيح مسلم؛ 112، األدب صحيح البخاري 209
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و[ 208قال: فعاش أكثر من مائة سنة /]«. أحسنت اي أاب ليلى ال يفضض هللا فاك»قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  

 211عبد هللا بن قيس عاش مائة وستون سنة. :قال األصمعي 210وكان من أحسن الناس ثغرًا.

 يف قَ ْود األعمى 

}قال{ أخ اإلمام أبو اخلري املبارك بن احلسني بن أمحد الغّسال البغدادي قال: ح احلافظ أبو حممد عبد هللا بن  [.152]

د بن عبد الرمحن بن العباس املخلص قال: ح أبو حامد حممد بن هارون حممد بن عبد هللا الصريفيّن قال: ح أبو طاهر حمم

اخلضرمي  قال: ح عيسى بن مساور قال: ح يغنم بن سامل بن قنرب خادم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: قال يل 

 212«.لنار وجههمن قاد أعمى أربعني خطوة مل متّس ا»أنس رضي هللا عنه: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف ثواب األعمى

[. }قال{ أخ احلافظ أبو حممد إمساعيل بن أمحد بن عمر قال: أخ أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا 153]

قال: ح أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى قال: ح عبد هللا بن حممد قال: ح شيبان بن فّروخ قال: ح سعيد  بن النقور

من أخذت كرميتيه يف »بن سليم الضيّب عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال هللا تعاىل: 

 213«.ولو كانت واحدة» صلى هللا عليه وسلم وإن كانت واحدة قال: فقال أنس: اي رسول هللا«. الدنيا مل أرض له إال اجلّنة

 يف حق الزوج

[. }قال{ أخ إمساعيل هذا رمحه هللا قال: أخ اخلطيب أبو حممد عبد هللا بن حممد بن عبد هللا قال: ح أبو حفص 154]

الوت بن عّباد قال: ح جبري قال: عمر بن أمحد بن إبراهيم الكتّاين قال: ح أبو سعيد احلسن بن علي العدوي قال: ح ط

                                                 
 بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث؛ 4/1516البن عبد الرّب،  االستيعاب يف معرفة األصحاب؛ 6/232للبيهقي،  دالئل النبوة 210

 .8/126للهيثمي، جممع الزوائد «. فيه يعلى بن األشدق وهو ضعيف»؛ قال اهليثمي: 2/844للهيثمي، 
 .19/222البن عساكر،  اتريخ دمشقعبد هللا بن قيس هو النابغة اجلعدي. أنظر:  211
 شعب اإلميان؛ 3/158بهاين، أليب نعيم األص حلية األولياء؛ 12/353للطرباين،  املعجم الكبري؛ 9/466، مسند أيب يعلى املوصلي 212

 .  11/572البن حجر، املطالب العالية ؛ وأورده ابن حجر وقال أنّه ضعيف جّدا وال يثبت يف هذا املوضوع شيء. انظر: 10/95للبيهقي، 
 «.كانت واحدةولو  »، دون قول 58، الزهد اجلامع، والرتمذي يف 7، املرضى الصحيح؛ أخرجه البخاري يف 7/233، مسند أيب يعلى 213
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لو جاز ألحد أن يسجد ألحد »مسعت أاب أمامة الباهلي رضي هللا عنه يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 214«.من دون هللا تعاىل ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حّقه عليها

 يف املؤمن حًقا

قال: ح علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: بينا النيب صلى هللا عليه وسلم يدور يف [. }قال{ وبه عن أيب املعمر 155]

؟ قال: «كيف أصبحت اي حارثة بن زيد»شوارع املدينة فاستقبله حارثة بن زيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

؟ قال: اي رسول هللا أصبحت والدنيا «انكوما حقيقة إمي»أصبحت اي رسول هللا وأان مؤمن حًقا. قال النيب عليه السالم: 

من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل حارثة »ونعيمها وزهرُتا عندي مبنزلة الرتاب. فقال النيب عليه السالم: 

 215«.بن زيد

 يف وابل الكذب

ال: أخ أبو حفص عمر بن [. }قال{ ح أبو شجاع شريوية بن شهردار الديلمي قال: أخ أمحد بن حممد املرائي ق156]

إبراهيم الكتّاين قال: ح أمحد بن عبد هللا قال: ح هارون بن محيد الُذهلي قال: ح موسى الطويل عن أنس رضي هللا عنه 

 216«.من كذب يف حديث قوم جاء يوم القيامة من اخلاسرين»عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 

 

                                                 
، جامع الرتمذي«. حسن غريب من هذا الوجه»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 39، النكاح سنن أيب داود؛ 159، الصالة سنن الدارمي 214

 .10الرضاع 
للطرباين،  املعجم الكبري؛ 13/333 البّزار، مسند؛ 15/622، مصنف ابن أيب شيبةمل أجده. ولكن ُروي األحاديث بنحوه. انظر:  215

البن  إلصابة؛ وأورد ابن حجر طرق احلديث وقال أنّه حديث معضل وال يثبت موصواًل. انظر: ا13/158للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 3/302
 . 1/689حجر، 

؛ قال 2/396، البن عرّاق تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة؛ 2/743للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات 216
 .2/243البن حّبان، اجملروحني ابن حّبان: موسى الطويل روى عن أنس أشياء موضوعة. انظر: 
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 يف السؤال من غري حاجة

و شجاع هذا رمحه هللا قال: أخ أبو الفضل احلسن بن حممد بن احلسني الكرخي قال: ح أبو الفضل [. }قال{ ح أب157]

عبد الواحد بن علي بن سعيد الكرخي قال: ح أبو القاسم جربيل بن حممد بن إمساعيل هبمذان قال: ح حممد بن إسحاق 

ه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]بن[ انئق اخلوارزمي قال: ح موسى الطويل عن أنس بن مالك رضي هللا عن

 217«.من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاء يوم القيامة وليس على وجهه حلم»

 يف فضل اخللّ 

ح أبو الفرج علي بن حممد بن عبد احلميد البجلي قال: أبو بكر أمحد بن علي  :[. }قال{ ح أبو شجاع هذا قال158]

إمساعيل الطرسوسي قال: ح حممد بن موسى احلارثي قال: ح دينار عن أنس رضي ]بن[ اَلل قال: ح أبو صاحل سهل بن 

 218«.نعم اإلدام اخللّ »هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف الرضاء ابلقضاء

النسفي رمحه هللا قال: أخ أبو سلمة حممد بن  [. }قال{ أخ الشيخ أبو سعيد أسعد بن عبد هللا بن محزة الغويديّن159] 

أمحد بن عبد العزيز الشّّن قال: أخ احلاكم أبو حفص حممد بن موسى بن هارون اجلرجاين بسمرقند قال: أخ أبو احلسن 

نّه علي بن يزداد بن حممد الصائغ قال: أخ عصام بن الليث الفزاري عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أ

 219«.من مل يرض بقضائي وقدري فليلتمس رابا غريي»قال: يقول هللا تعاىل: 

 

 

                                                 
 .103، الزكاة صحيح مسلم؛ 52، الزكاة صحيح البخاري 217
 .39، األطئمة سنن أيب داود؛ 164، األشربة صحيح مسلم 218
للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 6/3047أليب نعيم،  معرفة الصحابة؛ 22/320للطرباين،  املعجم الكبري؛ 1/327البن حّبان،  اجملروحني 219

 .1/187البن عبد الرّب، االستيعاب ؛ أورده ابن عبد الرّب وضّعفه. انظر: 1/377
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 يف التوبة االستغفار

[. }قال{ أخ ابن املهتدي رمحه هللا قال: أخ أبو طالب العشاري قال: ح ابن شاهني قال: ح علي بن حممد 160]

أيها » عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: العسكري قال: ح دارم بن قبيصة قال: ح نعيم بن سامل عن أنس رضي هللا

 220«.الناس توبوا إىل هللا فإين أستغفر هللا يف اليوم سبعني مرة

 يف التوبة

هللا أشّد فرًحا بتوبة عبده من أحدكم حني سقط على بعريه وقد أضّله أبرض »[. }قال{ وبه قال ]عليه[ السالم: 161] 

 221«.فالة

 يف الروضة

 222«.منربي على تُرعة من تُرع اجلّنة وما بني حجريت ومنربي روضة من رايض اجلنة»قال عليه السالم:  [. }قال{ وبه162]

 ظ[208]/يف إنظار املعسر

 223«.من أنظر معسرًا أظّله هللا يف ظّله يوم ال ظّل إال ظّله»[. }قال{ وبه عليه السالم: 163]

 يف حّق اجلار

 224«.ما زال جربيل عليه السالم يوصيّن اجلار حىت ظننت أنّه سيورّثه»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 164] 

 

                                                 
 .48، تفسري القرآن جامع الرتمذي؛ 3، الدعوات صحيح البخاري 220
 .7، التوبة صحيح مسلم؛ 4، الدعوات صحيح البخاري 221
 .502، احلج صحيح مسلم؛ 53لرقاق ، اصحيح البخاري 222
 .67، البيوع جامع الرتمذي؛ 74، الزهد صحيح مسلم 223
 .141، الرّب صحيح مسلم؛ 28، األدب صحيح البخاري 224
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 يف النهي عن االكتناء بكنية النيب عليه السالم

[. }قال{ أخ الشيخ أبو بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي رمحه هللا قال: أخ القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني 165]

قال: ح حممد بن يعقوب األصّم قال: حّدثنا حممد بن هشام بن مالس النمريي الدمشقي قال: ح مروان بن عيينة  احلرشي

قال: ح محيد الطويل عن أنس رضي هللا عنه قال: اندى رجل ابلبقيع اي أاب القاسم فالتفت إليه رسول هللا صلى  225الفزاري

 226«.مّسوا ابمسي وال تكّنوا بكنييت»ا عنيت فالاًن فقال: هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا مل أعنك إمنّ 

 يف إيذاء الكّفار رسوَل هللا عليه السالم

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: ُرِمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فُكسرت َراَبعيّته وأُدمي 166]

فأنزل هللا «. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ابلدم وهو يدعوهم إىل رهبم»وجهه فجعل الدم يسيل عن زجهه ويقول: 

 227[.3/128﴾ ]آل عمران، لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ ﴿ تعاىل 

 يف الوليمة

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: أْومَلَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ابتىن بزينب بنت جحش فأشبع 167]

 228املسلمني خبزًا وحلًما.

 

 

 

                                                 
 .55انظر: هامش  225
 .3، اآلداب صحيح مسلم؛ 49، البيوع صحيح البخاري 226
 .4، التفسري جامع الرتمذي؛ 104، اجلهاد صحيح مسلم 227
 .91، النكاح صحيح مسلم؛ 69، النكاح البخاريصحيح  228
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 يف فضل الشهيد

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: أصيب حارثة رضي هللا عنه يوم بدر فجاءت أّمه فقالت: اي رسول هللا 168] 

جّنة »صلى هللا عليه وسلم قد علمت منزلة حارثة مّّن فإن يكن يف اجلّنة صربت وإن يكن غري ذلك ترى ما أصنع فقال: 

 229«.ألعلىواحدة! إهّنا ِجنان كثرية وإنّه يف الفردوس ا

 يف الدّجال

إّن الدّجال أعور عينه الشمال عليها ظََفرَة غليظة بني عينيه مكتوب كافر ك ف »[. }قال{ وبه عنه عليه السالم: 169]

 230«.ر

 يف موت املؤمن والكافر

قيل: اي «. قاءهمن أحّب ]لقاء[ هللا أحّب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا ل»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 170] 

ليس ذلك بكراهية املوت إّن املؤمن إذا احتضر فجاءه البشرى من هللا تعاىل »رسول هللا عليه السالم كلّنا نكره املوت فقال: 

 231«.أحّب لقاء هللا وأحّب هللا لقاءه وإّن الكافر إذا احتضر فجاءه ما هو راجع إليه كره لقاء هللا وكره هللا لقاءه

  ار غريهيف االّطالع يف د

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: اطّلع رجل يف حجرة النيب عليه السالم فأشار النيب عليه السالم مبشقص 171]

 232له فأخرج الرجل رأسه.

 

                                                 
 .24، التفسري جامع الرتمذي؛ 9، املغازي صحيح البخاري 229
إسناده صحيح على شرط »؛ قال شعيب األرنؤوط: 6/408، مسند أيب يعلى؛ 13/187، مسند البّزار؛ 3/115، مسند أمحد 230

 .19/192)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. الشيخني
 .15، الذكر صحيح مسلم؛ 41الرقاق ، صحيح البخاري 231
 .40، اآلداب صحيح مسلم؛ 11، االستئذان صحيح البخاري 232
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 يف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: ما مشمت رائحة قّط ِمْسكة وال عنربة أطيب من رائحة رسول هللا صلى 172]

 233هللا عليه وسلم وال مسست شيًء قّط خزّة وال حريرة ألني من كّف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 234يف املرتد

[. }قال{ به عن أنس رضي هللا عنه ]قال[: قدم انس من ُعَرينة فاجتُوا املدينة فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه 173]

قال قتادة: وقد ذُكر أبواهلا. فخرجوا فلما صّحوا قتلوا راعي رسول «. لو خرجتم إىل إبل الصدقة فشربتم من ألباهنا»وسلم: 

ا اإلبل وانطلقوا ُهرّااًب فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم هللا صلى هللا عليه وسلم واستاقو 

 235وأرجلهم ومسل أعينهم.

 يف قتال أهل خيرب

[. }قال{ به عن أنس رضي هللا عنه قال: أهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خيرب لياًل فلّما أصبح ركب 174] 

أهل خيرب مبساحيهم ومكاتلهم كما كانو يصنعون كل يوم فلّما بصروا ابلنيب عليه السالم قالوا وركب املسلمون معه فخرج 

خربت خيرب إاّن إذا نزلنا بساحة ﴿ َفَساَء »حممًدا وهللا حممًدا واخلميس مث رجعوا ُهرّااًب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ال أنس رضي هللا عنه: وأان رديف إىل طلحة يومئذ وإّن ركبيت لَتمّس ركبة ق[«. 37/177َصَباُح اْلُمنَذرِيَن ﴾ ]الصافّات، 

 236رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

 

                                                 
 .81، الفضائل صحيح مسلم؛ 23، املناقب صحيح البخاري 233
 أ: املريد 234
 .9، القسامة صحيح مسلم؛ 36، املغازي صحيح البخاري 235
 .87، النكاح صحيح مسلم؛ 6، األذان صحيح البخاري 236
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 يف فضل الصّديق رضي هللا عنه

[. }قال{ أخ الشيخ الزكي أبو خملد عبد امللك بن عبد اجلبار بن عبد امللك الطربي قال: أخ جّدي أبو أّمي القاضي 175]

و[ قال أخربان أبو عبد هللا احلسني بن جعفر اجلرجاين قال: ح أبو عيسى 209م بن موسى املطّهري /]أبو إسحاق إبراهي

إمساعيل بن إسحاق بن سليمان النصييب قال ح حممد بن علي الكفرتوثي قال: حدثّن محيد الطويل عن أنس بن مالك 

بو بكر رضي هللا عنه وعليه عباء قد ختّلل خباللة إىل رضي هللا عنه قال: كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم جالًسا ومعه أ

صدره فنزل جربيل عليه السالم وأقرأه من هللا السالم وقال: قل له اي أاب بكر ما يل أراك على هذه احلالة فقال رسول هللا 

أَرَاٍض أنت عّّن »تعاىل يقول: قال: فأقرئه من هللا السالم وبّلغه إّن هللا «. أنفق ماله علّي قبل الفتح»صلى هللا عليه وسلم: 

اي أاب بكر رضي هللا عنه هذا جربيل عليه السالم يقرئك من »؟ فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: «بفقرك أم ساخط

؟ فبكى أبو بكر رضي هللا عنه وقال: أََعَلى ريّب أسخط! أان عن ريب «هللا السالم ويقول أَرَاٍض أنت عّّن بفقرك أم ساخط

 237أان عن ريب راض أان عن ريب راض. راض

 وفيه أيًضا

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه ]قال: رأى النيب عليه السالم أبو الدرداء[ رضي هللا عنه ميشي أمام أيب بكر 176]

غربت بعد النبيني اي أاب الدرداء أمتشي أمام من هو خري منك يف الدنيا واآلخرة ما طلعت الشمس وال »رضي هللا عنه فقال: 

 238«.واملرسلني على أحد أفضل من أيب بكر رضي هللا عنه

 

 

                                                 
حلية ؛ أخرجه أبو نعيم وقال: حديث غريب. انظر: 173البن شاهني، ص  شرح مذاهب أهل السنة؛ 82البن املقرئ، ص  املعجم 237

 .7/105أليب نعيم األولياء 
 شرح مذاهب أهل السنة؛ أخرجه ابن شاهني وقال: حديث غريب وقال احملّقق: منكر. انظر: 30/207البن عساكر،  اتريخ دمشق 238

 .84ص  البن شاهني،
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 وفيه أيًضا

هبط إيّل األمني جربيل عليه السالم فقال: صاحب العرش يُقرئك السالم ويقول »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 177]

ي هللا عنه وابيْعه وبّشْره أيّن قد قضيت له لك: أقرْئ على هذا الذي عن ميينك السالم وكان عن ميينه أبو بكر الصديق رض

 239.«مائة ألف حاجة أهوهنا غفران جميبة

  يف فضل أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما

ليلة أسري يب إىل السماء دخلت اجلّنة فرأيت خياًل بُلًقا من ذهب مسرجة ملجمة »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 178]

 240«.فقلت حبييب ملن هؤالء؟ قال هؤالء ملن أحّب أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ابلدرر والياقوت ال تبول وال تروث

 وفيهما أيًضا

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويده اليمىن على أيب بكر ويده 179]

 241«.هكذا نبعث يوم القيامة»بكر وقال: اليسرى على عمر رضي هللا عنهما بذي احلليفة وميينه يف يسار أيب 

 ويف اخللفاء األربعة 

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بذي احلليفة وميينه يف يسار أيب بكر 180]

مجيًعا وستفرق فيكم أان وهللا أحّبكم »ويساره يف ميني عمر وجبهته على عثمان وفخذه على علي رضي هللا عنهم وهو يقول: 

ال ابجلمع تدخلون اجلّنة »قال علي: ابجلمع منّا أو نفرتق قال: «. أّميت فرقًا وإّنكم ستموتون سعداء وتدخلون اجلّنة شهيًدا

 242[«.15/47﴾ ]احلجر،  ﴿ ِاْخَواانً َعٰلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِ۪لنيَ 

                                                 
 مل أجده. 239
 الآليل املصنوعة؛ 1/322البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 30/148البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 3/569للخطيب البغدادي،  اتريخ بغداد 240

 . 1/279للسيوطي،
 .39، املناقب جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 11، السّنة سنن ابن ماجة 241
 مل أجده. 242
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 ويف فضل علي رضي هللا عنه 

اي أنس أسرْج » عنه قال: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل: [. }قال{ وبه ]عن[ أنس رضي هللا181]

اي أنس أسرْج »فأسرجت بغلته فركب وأتبعته حىت صران إىل ابب علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال يل: «. يل بَغليت

ّلتهما غمامة بيضاء فتقاربت فإذا فأسرجت بغلته فركبا وأان معهما حىت صارا إىل فالة من األرض خضرة نضرة فأظ«. بغلته

بصوت عال السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ورّد السالم وهبط األمني جربيل عليه السالم فاعتزل مليَّا فلّما عرج إىل السماء 

لب إىل دعا النيب عليه السالم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فناوله تّفاحة عليها يسطر ُمنشأ من القدرة من الطالب الغا

 243علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حتّية من هللا تعاىل.

 ويف أهل البيت 

النجوم ألهل السموات فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السموات وأهل بييت أمان »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 182] 

 244«.ألهل األرض فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرض

 يف ترك قتال املسلمني يف الفتنة 

صبهاين قال: أخ حممد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين [. }قال{ أخ الشيخ أبو حممد إمساعيل بن حممد بن أمحد األ183]

قال: أخ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين قال: ح حيىي بن عثمان املصري قال: ح حيىي بن زهدم الغفاري قال: ح أيب 

اي أُهبان »صيفي رضي هللا عنه ]قال[: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: زهدم بن احلارث ]قال[: قال يل أُهبان بن 

قال: فجعلت «. أما إّنك إن بقيت بعدي فسرتى يف أصحايب اختالفًا فإن بقيت إىل ذلك اليوم فاجعل سيفك من عراجني

ل: اي أُهبان أال خترج فقلت: ظ[ فأخذ بعضاديْت الباب مّث سّلم فقا209سيفي من عراجني فأاتين علي رضي هللا عنه /]

                                                 
للذهيب،  ميزان االعتدال؛ ذكره الذهيب وقال: موضوع. انظر: 1/338للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 1/390البن اجلوزي،  املوضوعات 243

1/162. 
للهيثمي، جممع الزوائد ؛ قال اهليثمي: يف إسناد الطرباين راو مرتوك. انظر: 3/517للحاكم، املستدرك ؛ 7/25للطرباين،  املعجم الكبري 244

 . 207، فضائل الصحابة، صحيح مسلمانظر: «. أهل البيت»بداًل من « أصحاب النيب عليه السالم»؛ وقد ُروي احلديث يُذكر فيه 9/174
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أبّمي وأيب اي أاب احلسن فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أمرين رسول هللا أو أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

اي أُهبان أما إّنك بقيت بعدي فسرتى يف أصحايب »فقال:  -شك ابن زهدم–أو تقّدم إيّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 245فأخرجت إليه سيفي فوىّل علي رضي هللا عنه.«. اختالفًا فإن بقيت إىل ذلك اليوم فاجعل سيفك من عراجني

 ويف الكذب يف الرواية 

قال: ح أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع  [. }قال{ وبه عن الطرباين قال: ح أبو مسلم الكّشي184]

 246«.من قال علّي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار»رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ويف الرديف

 :بن عمار قال[. }قال{ به عنه قال: ح حممد بن حيان املازين قال: ح يوسف بن عيسى اليمامي قال: ح عكرمة 185]

لقيت اهلرماس بن زايد رضي هللا عنه فأخربين قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنا على انقته مردف خلفه الفضل 

 247بن عباس.

 ويف مالطفة الصغري 

عبد [. }قال{ به عنه قال: ح علي بن عبد العزيز قال: ح أبو نعيم قال: ح حيىي بن أيب اهليثم قال: ح يوسف بن 186]

 248هللا بن سالم قال: مسّاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوسف وأقعدين يف حجره ومسح على رأسي.

  

                                                 
جامع «. حسن غريب»؛ وأخرجه الرتمذي وقال: 1/295للطرباين،  كبرياملعجم ال؛ 10، الفنت سنن ابن ماجة؛ 5/69، مسند أمحد 245

 .34/271)ط.الرسالة(، مسند أمحد ؛ وقال شعيب األرنؤوط أنّه حسن مبجموع طرقه. انظر: 31، الفنت الرتمذي
 .7/32للطرباين،   املعجم الكبري؛ 2/37، مسند البّزار؛ 2/158، مسند أمحد 246
 .268، احلّج صحيح مسلم ؛2، االستئذان صحيح البخاري 247
«. إسناده صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 22/285للطرباين،  الكبري املعجم؛ 134للبخاري، ص  األدب املفرد؛ 4/35، أمحد مسند 248

 .26/332)ط.الرسالة(،  مسند أمحد
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 ويف مثله

[. }قال{ ]وبه[ عنه قال: ح احلسني بن إسحاق التسرتي قال: ح حيىي احلماين قال: قال ُغْنُظوان بن مشكان 187] 

قالت: ذهب يب أيب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بعدما ُرّدْت على أيب الضيّب قال: حدثّن مجرة بنت عبد هللا الريبوعّية 

اإلبل فقال: اي رسول هللا اُدع هللا لبنّييت هذه ابلربكة قالت: فأجلسّن النيب عليه السالم يف حجره ووضع يده على رأسي 

 249ودعا يل ابلربكة.

 ويف قبول اهلديّة 

الرمحن بن عمرو قال: ح حيىي بن صاحل الوحاظي قال: ح احلسن بن أيّوب [. }قال{ به عنه قال: ح أبو زرعة عبد 188]

 250اخلضرمي عن عبد هللا بن ُبسر قال: كانت أخيت تلطف للنيب عليه السالم ابلشيء فتبعثه معي فيقبله.

 يف مثل هذا 

ن بُسر أّن النيب صلى [. }قال{ به عنه قال: ح أمحد بن إبراهيم األنطاكي قال: ح احلسن بن أيوب عن عبد هللا ب189]

 251هللا عليه وسلم كان يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة.

  

 

 

                                                 
«. طرباين وفيه حيىي احلّماين وهو ضعيفرواه ال»؛ قال اهليثمي: 4/1804أليب نعيم،  معرفة الصحابة ؛24/209للطرباين،  املعجم الكبري 249

 . 9/266 للهيثمي، جممع الزوائد
)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده حسن»؛ وقال شعيب األرنؤوط: 9/54للضياء املقدسي، األحاديث املختارة ؛ 4/188، مسند أمحد 250
29/224. 
 .14/333)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 6، الدايت سنن أيب داود؛ 2/359، مسند أمحد 251



- 63 - 

 

 

 

 يف كراهية صوم يوم السبت

[. }قال{ به عنه قال: ح أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي قال: ح علي بن عباس قال: ح حّسان بن نوح 190]

فأشهد أين وضعتها على كّف حممد صلى هللا عليه وسلم وهناان قال: رأيت عبد هللا بن بسر ومسعته يقول: أترون كّفي هذه 

 252«.إن مل جيد أحدكم إال حلاء شجرة فليفطر عليها»عن صيام يوم السبت إال يف فريضة وقال: 

 يف حرمة الدماء واألموال واألعراض 

عبد هللا بن أمحد قال: أخ أخ حممد بن  :[. }قال{ أخ احلافظ أبو حممد إمساعيل بن حممد بن أمحد رمحه هللا قال191]

أبو القاسم سليمان بن أمحد قال: ح علي بن عبد العزيز قال: ح املنهال بن حبر قال: ح عبد اجمليد بن أيب يزيد قال: ملا 

كان زمان يزيد بن املهّلب خرجت إىل مكة وأان وحيىي بن أيب نصر قال: فمرران مباء يقال له الُرَحْيح قالوا لنا: هاهنا رجل 

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتينا شيًخا كبريًا قال: قلنا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال نعم وكتب يل قد 

هبذا املاء وأخرج إلينا ِجلدة فيها كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا: ما امسك؟ قال: العّداء بن خالد قال: قلنا 

أيها الناس »هللا عليه وسلم؟ قال: كنت حتت انقته يوم عرفة وهي تقصع جِبّرُتا فقال: مسعت من رسول هللا صلى  253فما

أليس هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم »؟ قال: قلنا هللا و رسوله أعلم. قال: «أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا

حرام كحرمة يومكم هذا شهركم هذا يف بلدكم إّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم »؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم قال: «حرام

 254«.هذا إىل يوم تلقون رّبكم اللَّهّم هل بلغت؟ اللَّهّم اشهد

  

 

                                                 
 .43، الصوم جامع الرتمذي«. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 38، الصيام سنن ابن ماجة؛ 4/189، مسند أمحد 252
 أ: كما 253
 مسند أمحد «.صحيح»؛ قال شعيب األرنؤوط: 18/11للطرباين،  املعجم الكبري؛ 7/86للبخاري،  التاريخ الكبري؛ 5/30، مسند أمحد 254

 .33/447)ط.الرسالة(، 
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 حديث عكراش وفيه فوائد

[. }قال{ وبه عن سليمان بن أمحد قال: ح حممد بن زكراي الغاليب قال: ح العالء بن الفضل بن سويد املنقري قال: 192]

ن ذويب عن أبيه عكراش ]بن[ ذويب رضي هللا عنه قال: بعثّن بّن مرة بن عبيد بصدقات ح عبد هللا بن بن عكراش ب

أمواهلم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدمت عليه املدينة فوجدته جالًسا بني املهاجرين واألنصار فقدمت عليه إببل 

فقلت: ابن حرقوص بن « فع يف النسبار »؟ فقلت: عكراش بن ذويب فقال: «من الرجل»كأهنا عروق األرطى فقال: 

و[ مث قال 210جعدة بن عمرو بن النزّال بن مرّة بن عبيد وهذه صدقات بّن مرة. فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم /]

هذه إبل قومي هذه صدقات قومي مث أمر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن توسم مبيسم إبل الصدقات وضّم إليها مث 

؟ فأُتينا جبفنة كثرية الثريد والوذر فأقبلنا أنكل منها فجعلت «هل من طعام»دي فانطلق يب إىل منزل أم سلمة فقال: أخذ بي

اي عكراش كْل من »أخبط بيدي يف جوانبها فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمىن مث قال: 

فيه ألوان من ُرَطب فجعلت آكل بني يدّي وجالت يد رسول هللا صلى هللا  مث أُتينا بطبق«. موضع واحد فإنه طعام واحد

مث أُتينا مباء فغسل رسول هللا صلى هللا «. اي عكراش كل من حيث شئت فإنه غري لون واحد»عليه وسلم يف الطبق مث قال: 

 255«.ضوء مما غرّيت الناراي عكراش هكذا الو »عليه وسلم يده مث مسح ببلل كّفْيه وجهه وذراعْيه ورأسه مث قال: 

 الدنيا سبعة أايم 

[. }قال{ أخ ابن املهتدي ابهلل قال: أخ أبو طالب حممد بن علي بن الفتح قال: أخ أبو حفص عمر بن أمحد بن 193] 

 عثمان بن أمحد بن شاهني قال: ح حممد بن زهري بن الفضل األُبّلي قال: ح حممد بن حيىي بن انفع األُبّلي قال: ح العالء

الدنيا كّلها سبعة أايم من أاّيم ]اآلخرة[ »بن زيدل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

وَن ﴾ ]احلج،  وذلك قول هللا تعاىل ﴿  256[«.22/47َوِانَّ يَ ْوماً ِعْنَد رَبَِّك َكاَْلِف َسَنٍة ممَّا تَ ُعدُّ

                                                 
، األطعمة جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 28/82للطرباين،  املعجم الكبري؛ 11، األطعمة سنن ابن ماجة 255
45. 
 .693للسخاوي، ص  احلسنة املقاصدانظر: ؛ وقال السخاوي: موضوع. 3/240البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 3/57للديلمي،  الفردوس 256
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 اجملالس ثالثة 

اجملالس ثالثة غامن وسامل وشاجب فأما الغامن فالذاكر وأما السامل فالساكت وأما »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 194] 

 257الشاجب فالذي يشغب بني الناس.

 يف عذاب القرب 

هدبة قال: ح [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح أمحد بن حممد الزعفراين قال: ح محيد بن الربيع قال: ح أبو 195]

لو أّن بّن آدم علموا كيف عذاب القرب ما نفعهم العيش يف »أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 258«.الدنيا فليتعّوذوا ابهلل من عذاب القرب

 يف النوم على السطح بال سرتة 

قال: ح محيد بن الربيع قال: ح أبو هدبة عن  [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح أمحد بن عبد هللا بن الشّري196]

فأصابه شيء فقد برئت  259من انم على سطح ليس له إّجار»أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 260«.فال يلومّن إال نفسه»أو قال: «. منه الذمة

 

 

 

                                                 
 مسند«. إسناده ضعيف»؛ قال شعيب األرنؤوط: 13/273للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 2/325، مسند أيب يعلى؛ 3/75، أمحد مسند 257

 .18/247)ط.الرسالة(،  أمحد
 .3/362للديلمي،  الفردوس 258
 .1/26البن األثري،  النهاية يف غريب احلديثاإلّجار: السطح الذي ليس حواليه ما يرّد الساقط منه.  259
 .109، االستئذان جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 95، األدب سنن أيب داود؛ 5/79، مسند أمحد 260
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 يف فضل احلسن واحلسني رضي هللا عنهما

ابن شاهني قال: ح حممد بن احلسني بن محيد بن الربيع قال: ح إبراهيم بن حممد بن صدقة [. }قال{ وبه عن 197]

احلسن »العامري قال: ح يغنم بن سامل قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 261«.واحلسني سيدا شباب أهل اجلّنة

 يف سّنة الشرب 

ن شاهني قال: ح عبد هللا بن حممد قال: ح حممد بن جعفر الوركاين قال: ح سعيد بن ميسرة [. }قال{ وبه عن اب198]

البكري ابملوصل عن أنس رضي هللا عنه أنّه رأى رسول هللا عليه السالم شرب جرعة مث قطع مث مّسى مث شرب جرعة مث قطع 

 262مث مّسى الثالثة مث جرع مث مضى حىت فرغ فلما فرغ محد هللا.

 263هّية التقّشفيف كرا 

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: لبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جّبة صوف ثالثة أايم فلّما عرق 199]

 264وجد منها رحًيا كريهة فرمى هبا.

 يف اقتناء الكلب 

علم النيب عليه السالم [. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال أّن جربيل أبطأ عن النيب عليه السالم من غري أن ي200]

ما بطّأ به. قال أنس: وذلك من أجل جرو يف بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فبينما رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم قائًما يصّلى يف بيت عائشة رضي هللا عنها أو قالت عائشة: رأيت رجاًل عليه كذى وكذى ال أدري من هو قالت: 

                                                 
 .99، املناقب جامع الرتمذي«. حسن صحيح»مذي وقال: ؛ أخرجه الرت 7/460للنسائي،  السنن الكربى؛ 3/3، مسند أمحد  261
البن ذخرية احلّفاظ ؛ قال ابن القيسراين أنه منكر. انظر: 436البن شاهني، ص  انسخ احلديث ومنسوخه؛ 4/438البن عدّي،  الكامل 262

 .3/1361القيسراين، 
 «.قشف»البن منظور،  لسان العربالتقّشف: مل يتعهد الغسل والنظافة.  263
مسند «. إسناده صحيح». قال شعيب األرنؤوط: 8/389للنسائي،  السنن الكربى؛ 19، اللباس سنن أيب داود؛ 6/249، أمحد سندم 264

 . 41/464)ط.الرسالة(، أمحد
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الم بذلك فلبس رسول هللا ثيابه وخرج إليه فإذا هو جربيل عليه السالم فقال له: إان ال ندخل بيًتا فأخربت النيب عليه الس

 265فيه كلب وال متاثيل قال: فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ الكلب فرماه ودخل جربيل عليه السالم.

 يف الغزل والنسج ]و[القرابن يف حديث آدم وحّواء

أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "هبط آدم وحّواء عراينني مجيًعا [. }قال{ به عن 201]

عليهما ورق اجلّنة فأصابه احلر حىت جعل يبكي ويقول: اي حّواء قد آذاين احلّر فجاءه جربيل عليه السالم بقطن فأمرها أن 

أن ينسج ففعل قال: وكان آدم عليه السالم مل جيامع امرأته يف تغزل وعّلمها وأمر آدم عليه السالم ابحلياكة وعّلمه وأمره 

ظ[ للخطيئة اليت أصاهبا أبكلهما من الشجرة قال: وكان كّل واحد منهما ينام على ِحدة ينام 210اجلّنة حىت هبط منها /]

مه كيف أيتيها فلّما أاتها أحدمها يف البطحاء واآلخر يف انحية أخرى حىت أاته جربيل عليه السالم فأمره أن أييت أهله وعلّ 

 266«.جاء جربيل عليه السالم فقال له: كيف وجدت امرأتك؟ قال: صاحلة

 يف رؤية النيب عليه السالم 

[. }قال{ أخ الشيخ أبو الغنائم حممد بن حممد البغدادي قال: أخ أبو طالب حممد بن علي قال: أخ أبو حفص 202]

ال: ح أمحد بن عبد هللا بن حممد الرّقي قال: ح هارون بن محيد قال: ح عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن شاهني ق

طوىب ملن رآين وملن رآى من رآين وملن »موسى الطويل عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 267«.رآى من رآى من رآين

  

 

                                                 
 .81، اللباس صحيح مسلم؛ 94، اللباس صحيح البخاري 265
 .1/188البن كثري،  البداية والنهاية؛ قال ابن كثري أنّه منكر. انظر: 7/413البن عساكر،  اتريخ دمشق 266
 املستدرك«. فيه مجيع بن ثوب وهو واه»: التلخيصوقال الذهيب يف املستدرك ؛ أخرجه احلاكم يف 6/171للطرباين،  املمعجم األوسط 267

 .4/96للحاكم، 
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 يف مثله

هللا بن أمحد البريويت قال: ح محيد ]بن[ الربيع قال: ح أبو [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح أمحد بن عبد 203]

طوىب ملن أبصرين وملن أبصر من »هدبة قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 268«.أبصرين وملن أبصر من أبصر من أبصرين

 يف الفصد واحلجامة 

ح أمحد بن عيسى بن السكني قال: ح هاشم بن القاسم قال: ح يعلى بن [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: 204] 

قطع العرق »األشدق بن جرّاد العقيلي قال: حدثّن عّمي عبد هللا بن جرّاد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 269«.مسقمة واحلجامة خري منه

 يف احلّمام للنساء

إّن احلّمام بيت ال سرت له ال يصلح لرجل مسلم أن يُدخله امرأته ويف »السالم قال: [. }قال{ وبه عن النيب عليه 205]

 270«.بيته مستحمّ 

  

 

 

 

                                                 
 .1/210أليب نعيم،  ناتريخ أصبها؛ 1/342البن عدّي،  الكامل 268
 .3/220للديلمي،  الفردوس؛ 4/191البن القيسراين،  للدارقطين أطراف الغرائب واألفراد 269
ا»أخرجه ابن شاهني وقال احملقق:  270 رواية ابن جمموع فيه من مصّنفات ابن شاهني: جزء من حديث ابن شاهني «. إسناده ضعيف جدا

 .  332املهتدي ، ص 
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 إضالل الطريق من إبليس على احلجاج والغزاة

حممد البغوي قال: ح شيبان بن فّروخ قال: ح انفع بن هرمز  271[. }قال{ وبه عن أبن شاهني قال: ح عبد هللا بن206]

إّن إلبليس مردة من الشياطني يقول هلم: عليكم ابحلّجاج واجملاهدين »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 272«.فأضّلوهم عن السبيل

 يف املواالة يف هللا 

د بن العسكري قال: ح دارم بن قبيصة قال: حدثّن يغنم بن [. }قال{ وبه عن ابن شاهني قال: ح علي بن حمم207]

يقول هللا تعاىل: وجبت حمّبيت للمتحابني يّف املتباذلني يّف »سامل عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 273«.واملتزاورين يّف اليوم أظّلهم يف ظّلي يوم ال ظّل إال ظّلي

 ُقبلة واملصافحةيف االحنناء وااللتزام وال 

[. }قال{ أخ الزكّي أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيوب البزاز البغدادي قال: أخ الشيخ أبو عبد هللا أمحد 208]

بن عبد هللا بن احلسني بن إمساعيل احملاملي قال: أخ أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: ح موسى بن 

يل بن علية قال: أخ حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قيل اي رسول هللا سهيل قال: حدثّن إمساع

قال: فيصاحفه وأيخذه بيده؟ قال: « ال»قال: فيلتزمه ويقبّله؟ قال: « ال»الرجل يلقى صديقه أو أخاه فينحّن له؟ قال: 

 274«.نعم»

  

                                                 
 أ+ َكْرم. 271
ا»؛ أخرجه ابن شاهني وقال احملقق: 11/163للطرباين،  املعجم الكبري 272 جمموع فيه من مصّنفات ابن شاهني: انظر: «. إسناده ضغيف جدا

 .3/215للهيثمي،  جممع الزوائد«. فيه انفع بن هرمز وهو ضعيف»؛ وقال اهليثمي: 332، ص رواية ابن املهتديجزء من حديث ابن شاهني 
 «.اليوم أظّلهم...»دون لفظ:  5/233، املسند، وأمحد بن حنبل يف 5، الشعر املوطأأخرجه مالك بن أنس يف  273
؛ وذكر 31، االستئذان جامع الرتمذي«. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 15، األدب سنن ابن ماجة؛ 3/198، مسند أمحد 274

 .20/340)ط.الرسالة(،  مسند أمحدشعيب األرنؤوط طرق احلديث وضّعفه. انظر: 
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 يف املهاجرين واألنصار

ح علي بن احلسني بن عبدوية قال: ح عبد هللا بن بكر السهمي قال: ح محيد  [. }قال{ وبه عن الشافعي قال:209]

 275عن أنس رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيّب أن يليه املهاجرون واألنصار ليحفظوا عنه.

 يف معونة العشرية 

ن عبد هللا األنصاري قال: ح محيد عن [. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن سليمان بن احلارث قال: ح حممد ب210]

أنس رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إّن من العصبية أن يُعني الرجل قومه على احلّق قال: 

 276«.ال»

 التبكري إىل اجلمعة 

محيد عن أنس رضي هللا عنه [. }قال{ وبه عنه قال: ح علي بن محّاد بن السكن قال: ح يزيد بن هارون قال: ح 211]

 277قال: كنا نبّكر إىل اجلمعة مث نقيل بعدها.

 يف تشميت العاطس 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح إبراهيم بن عبد هللا البصري قال: ح حممد بن عبد هللا األنصاري قال: ح سليمان التيمي 212]

لم رجالن فشّمت أحدمها ومل يشّمت اآلخر عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: عطس عند النيب صلى هللا عليه وس

إّن هذا محد فشّمّته وإن هذا مل حيمد هللا »فقيل: اي رسول هللا عطس عندك رجالن فشّمّت أحدمها فلم تشّمت اآلخر قال: 

 278«.فلم أمشّته

                                                 
حيح إسناده ص»؛ قال شعيب األرنؤوط: 7/373للنسائي،  السنن الكربى؛ 45، إقامة الصلوات سنن ابن ماجة؛ 3/263، مسند أمحد 275

 .21/298)ط.الرسالة(،  أمحد مسند«. على شرط الشيخني
 . 5/87البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 10/395للبيهقي،  السنن الكربى 276
 .3/170، صحيح ابن خزمية؛ 41 0، اجلمعةصحيح البخاري 277
 .53، الزهد صحيح مسلم؛ 123، األدب صحيح البخاري 278
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 يف رواية قصر عمر رضي هللا عنه يف املعراج

بن عاصم قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: قال  [. }قال{ وبه عنه قال: ح موسى بن سهل قال: ح علي213]

دخلت اجلّنة فرأيت قصرًا من ذهب فقلت ملن ذا؟ فقيل: لشاّب من قريش »و[ 211رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:/]

 ما اي عمر لوال»فقال النيب عليه السالم: «. فظننت أيّن أان هو فقلت ملن هو؟ فقالوا: لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 279فبكى عمر رضي هللا عنه وقال: عليك أغار اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟!«. علمت من غريتك لدخلت

 الوالء حلمة كلحمة النسب 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن غالب بن حرب قال: ح حيىي بن هاشم قال: ح إمساعيل بن أيب خالد عن 214]

الوالء حُلمة كُلحمة النسب ال يباع وال »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  280قال: قال عبد هللا بن أيب أوّف رضي هللا عنه

 281.«يوهب

 بشارة خدجية رضي هللا عنها 

قال يل جربيل عليه السالم بّشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه »[. }قال{ به قال عليه السالم: 215]

 282«.وال نصب

  

 

                                                 
 .21ائل الصحابة ، فضصحيح مسلم؛ 8، بدء اخللق صحيح البخاري 279
 أ: اي. 280
، موقوفًا؛ وأخرجه البيهقي 53، الفرائض السنن؛ أخرجه الدارمي يف 2/82للطرباين، ؛ املعجم األوسط 11/326صحيح ابن حّبان،  281

 .10/494للبيهقي،  السنن الكربى«. وقد روي من أوجه أخر كّلها ضعيفة»وقال: 
 .71، فضائل الصحابة صحيح مسلم؛ 20، مناقب األنصار صحيح البخاري 282
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 الداّبءيف الضيافة وحّب 

[. }قال{ به عن الشافعي قال: ح حممد بن يونس قال: ح عبد هللا بن بكر قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه 216]

قال: بعثت معي أم سليم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكتل فيه رطب فلم أجده يف بيته فإذا هو عند موىل له خيّاط 

لّما رأيته يعجبه القرع جعلته أدنيه منه فلّما رجع إىل منزله وضعت املكتل بني يديه قد صنع له ثريده بلحم وقرع فدعاين ف

 283فجعل أيكل ويقسم حىت أتى عليه.

 يف البول يف املسجد 

حممد بن مضر الثقفي قال: ح حممد بن عبد هللا األنصاري قال: ح محيد  [. }قال{ وبه عنه قال: ح عبد هللا  بن217]

عن أنس رضي هللا عنه قال: جاء رجل أعرايب إىل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبال فيه فصاح به أصحاب رسول 

اي »ول هللا عليه السالم فقال: فلّما قضى بوله دعاه رس« دعوه»هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم رسول هللا عليه السالم: 

 284مث دعا بدلو أو دلوين فصّبه عليه.«. أعرايب إن مسجدان ال يبال فيه

 يف الوليمة والعرس

[. }قال{ وبه عنه قال: ح موس بن سهل قال: ح يزيد بن هارون قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: أومل 218]

املسلمني خبزًا وحلًما مث خرج كما كان يصنع إذا تزوج حىت أتى حجر  رسول هللا عليه السالم بزينب بنت جحش فأشبع

أمهات املؤمنني فسّلم عليهن وسّلمن عليه ويدعو هلّن ويدعون له قال: فرجع وأان معه فلّما انتهى إىل الباب فإذا هو رجلني 

م قد رجع وثبا فزعني وخرجا فال أدري أان يف انحية البيت جمرى احلديث فوىّل راجًعا فلّما رأى الرجالن أّن النيب عليه السال

 285أخربته أو من أخربه فرجع رسول هللا عليه السالم إىل منزله.

                                                 
 أمحد مسند«. إسناده صحيح على شرط الشيخني»؛ قال شعيب األرنؤوط: 26، األطعمة ماجة ابن سنن؛ 3/108، مسند أمحد 283

 .19/108)ط.الرسالة(، 
 .99، الطهارة صحيح مسلم؛ 57، الوضوء صحيح البخاري 284
  .87، النكاح ح مسلمصحي؛ 8، التفسري صحيح البخاري 285
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 يف الوليمة

 286[. }قال{ به عنه قال: أومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزينب بنت جحش فأشبع املسلمني خبزًا وحلًما.219]

 يف قوله ال يزين الزاين وهو مؤمن 

ح بشر بن موسى قال: ح مطّهر بن غالب قال: ح أبو عاتكة قال: ح أنس بن مالك  ]وبه عنه قال[ {[. }قال220]

ال يسرق السارق وهو مؤمن وال يزين الزاين وهو مؤمن وال يشرب »رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 287«.عليه اخلمر وهو مؤمن ينزع هللا عنه قميص اإلميان فإن اتب اتب هللا

 من أشراط الساعة 

[. }قال{ به عنه قال: ح حممد بن يونس قال: ح عبد هللا بن بكر قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: قال 221]

 288«.إّن أّول أشراط الساعة انر خترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر»يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يف أتخري العشاء واخلامت

[. }قال{ به عنه قال: ح أمحد بن حممد بن عبد احلميد اجلعفي قال: ح عبد هللا بن بكر عن محيد الطويل قال: 222]

سئل أنس بن مالك رضي هللا عنه َأختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتًا؟ قال: أبطأ ليلة من صالة العتمة فخرج فقال: 

 289قال: فكأيّن أنظر إىل َوبِيصه. «.إّنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها»

  

 

                                                 
 .167. وقد سبق احلديث برقم 91، النكاح صحيح مسلم؛ 69، النكاح صحيح البخاري 286
 .104، اإلميان صحيح مسلم؛ 20، احلدود صحيح البخاري 287
 «.املغرب أول أشراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق إىل»...، بلفظ: 51، مناقب األنصار الصحيحمل أجده. ولكن أخرجه البخاري يف  288
 .222، املساجد صحيح مسلم؛ 25، مواقيت الصالة صحيح البخارييف هامش أ: الوبيص: بريق اخلامت.| 289
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 سؤاالت عبد هللا بن سالم

قال: أخ  [. }قال{ أخ الشيخ أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني بن علي البغدادي قال: أخ عبد هللا احملاملي223]

أبو بكر الشافعي قال: ح إمساعيل بن إسحاق قال: ح حممد بن عبد هللا األنصاري قال: ح محيد الطويل عن أنس بن 

مالك رضي هللا عنه قال: جاء عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقدمه املدينة قال: إيّن 

 ما أّول أشراط الساعة؟ وما أّول طعام أيكله أهل اجلّنة؟ والولد ينزع إىل أبيه وإىل أمه؟ سائلك عن ثالث ال يعلمهّن إال نيب

أّما أّول أشراط الساعة فنار »قال: ذاك عّدو اليهود من املالئكة. «. ظ[ آنًفا211أخربين جربيل عليه السالم /]»قال: 

فزايدة كبد احلوت وأّما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإن  حتشرهم من املشرق إىل املغرب وأّما أول طعام أيكله أهل اجلّنة

قال: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أّنك رسول هللا إّن اليهود قوم هبت وإن علموا إبسالمي قبل أن «. سبق ماء املرأة نزعها

وا: خريان وابن خريان وسيدان وابن ؟ قال«أي رجل عبد هللا فيكم»تسأهلم عّّن هبتوين عندك. فجاءت اليهود فقال هلم النيب: 

؟ قالوا: أعاذه هللا من ذلك. فخرج إليهم عبد هللا فقال: ]أشهد[ «أرأيتم إن أسلم عبد هللا»سيدان وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: 

رسول هللا  أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممًدا رسول هللا. فقالوا: شّران وابن شّران وانتقصوه. فقال: هذا ما كنت أخاف اي

 290وأجدر.

 مىت الساعة

[. }قال{ به عن أيب بكر الشافعي قال: ح عبد هللا بن حممد بن مضر الثقفي قال: ح حممد بن عبد هللا بن املثىن 224]

قال: ح محيد عن أنس رضي هللا عنه قال: جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله مىت الساعة؟ وأقيمت 

أين السائل عن »عجبنا أن جييئ األعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله فلّما قضى النيب صالته قال: الصالة وكان ي

قال: وهللا ما أعددت هلا عماًل إال أيّن أحّب هللا «. اي أعرايب ما أعددت هلا»؟ قال األعرايب: ها أان ذا. قال: «الساعة

 291«.ن أحبّ املرء مع م»ورسوله. قال النيب عليه السالم: 

                                                 
 .7/351للنسائي،  السنن الكربى؛ 51، مناقب األنصار صحيح البخاري 290
 .161، الرّب صحيح مسلم؛ 95، األدب صحيح البخاري 291
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 يف احلجامة

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع 225]

 292من طعام وكّلم مواليه أن خيففوه عنه.

 أمر املالئكة ابحلجامة

[. }قال{ وبه عنه قال: ح عمر بن حفص السدوسي قال: ح إسحاق بن بشر الكاهلي قال: ح كثري بن سليم 226]

ملا أسري يب إىل السماء مل أمّر على مإل من »عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 293«.امةاملالئكة يف السماوات إاّل أمروين أن آمر أّميت ابحلج

 أجر احلّجام

[. }قال{ وبه عنه قال: حّدثنا علي بن احلسن بن عبدوية اخلزّاز قال: ح عبد هللا بن بكر السهمي قال: ح محيد 227]

الطويل قال: ُسئل أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كسب احلجام فقال: احتجم 

 294سلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعني من طعام وكّلم مواليه أن خيففوه عنه من غلّته.رسول هللا صلى هللا عليه و 

 وفيه أيًضا 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن بشر قال: ح اهليثم بن خارجة قال: ح سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن 228]

 295.مالك رضي هللا عنه أّن النيب عليه السالم احتجم وأعطى احلّجام أجره

  

                                                 
 .61املساقات ، صحيح مسلم؛ 13، الطّب صحيح البخاري 292
 .12، الطّب جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 20، الطّب سنن ابن ماجة؛ 1/354، مسند أمحد 293
 .61، املساقات صحيح مسلم؛ 13، الطّب صحيح البخاري 294
 .65، املساقات صحيح مسلم؛ 18، اإلجارة صحيح البخاري 295
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 احلجامة يف رمضان

[. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن احلسن بن بور البلخي قال: ح أبو زكراي حيىي بن خالد قال: ح منصور بن 229] 

 296عبد احلميد عن أنس رضي هللا عنه قال: احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شهر رمضان وأعطاه أجره.

 يوم احلجامة 

األايم »عن أنس رضي هللا عنه قال: سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أّي يوم أحتجم؟ فقال: [. }قال{ وبه 230]

 297«.كّلها هلل

 النبيذ والفضيخ

[. }قال{ وبه عن سعيد قال: دخلنا على أنس رضي هللا عنه فأاتان بثريد لنب مث أاتان بثريد حلم فأكلنا مث أاتان 231]

وشربت أان معهم نبيذ متر مث أتوه بشراب أبيض يف قدح فظننا أنه ماء فقال: ال تلومّن أان  اليمنيفشربنا فقال على  298بُعسّ 

 299شيخ كبري أمرت بُيبس فَ ُرّض فأان أشرب منه.

 أنزل القرآن على سبعة أحرف 

}قال{ وبه عنه قال: ح موسى بن سهل قال: ح علي بن عاصم قال: ح محيد الطويل عن أنس رضي هللا عنه  [.232]

عن أيّب بن كعب رضي هللا عنه قال: قرأت آية من كتاب هللا فقرأها رجل إىل جنيب عّما غريما قرأت فقلت: من أقرأكها؟ 

 صلى هللا عليه وسلم فقلت: أمل تقرؤين كذى وكذى؟ قال: فقال: النيب صلى هللا عليه وسلم. فحاك يف صدري فأتيت النيب

أتى جربيل عليه السالم فقعد عن مييّن وقعد »فقال عليه السالم: « بلى»قال الرجل: أمل تقرؤين كذى وكذى؟ قال: « بلى»

                                                 
 جممع الزوائد«. فيه سلم بن سامل وهو ضعيف»؛ قال اهليثمي: 2/102أليب نعيم،  صبهاناتريخ أ؛ 3/167للطرباين،  املعجم األوسط 296

 .3/170للهثيمي، 
لفيالسداسيات املخّرجة من مساعات ابن احلطاب أبو عبد هللا الرازي مل أجده. لكن ورد يف خمطوط. انظر:  297 . 7ص ، أليب طاهر السِّ

 الشاملة.والكتاب ُنشر يف الربانمج املكتبة 
 يف هامش أ: قدح.  298
 مل أجده. 299
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ال: اقرأه على ميكائيل عن يساري فقال جربيل عليه السالم: اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل عليه السالم: استزده ق

حرفني قال ميكائيل عليه السالم استزده فقال: اقرأه على ثالثة أحرف فقال ميكائيل عليه السالم: استزده فقال: اقرأه 

 300«.و[ على سبعة أحرف كّلها كاف شاف212]/

 عقوق األم

محن قال: مسعت عبد [. }قال{ وبه عنه قال: ح موسى بن سهل قال: ح يزيد بن هارون قال: أخ فائد بن عبد الر 233]

هللا بن أيب أوّف رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا هاهنا غالم قد احتضر يقال 

؟ «فما مينعه منها عند موته»؟ قالوا: بلى قال: «أليس كان يقوهلا يف حياته»له: قل ال إله إال هللا فال يستطيع أن يقوهلا قال: 

قال: ال أستطيع « اي غالم قل ال إله إال هللا»ل: فنهض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهنضنا معه حىت أتى الغالم فقال: قا

أرأيِت لو أّن انرًا أّججت فقيل لك: إن مل تشفعي »؟ قال: نعم قال: «أحّية هي»؟ بعقوقي والديت قال: «ومل»أن أقوهلا قال: 

قالت: اللَّهّم إيّن «. فأشهدي هللا وأشهدينا أّنك قد رضيت عنه»أًذا كنت أشفع له. قال: ؟ قالت: «قذفناه يف هذا النار

فقال: ال إله إال هللا فقال رسول هللا صلى «. اي غالم قل ال إله إال هللا»أشهدك وأشهد رسولك إيّن رضيت عن ابّن. قال: 

 301«.احلمد هلل الذي أنقذه من النار»هللا عليه وسلم: 

 حق األب

[. }قال{ وبه عنه قال: جعفر بن كزال قال: ح إبراهيم بن بشري املكي قال: ح احلباب بن فضالة ومسعت منه مع 234] 

مائة سنة ورأينا ابنه يرتدع من الكرب قال: سألت أنس بن و سفيان وابن خالد الزجني وكان كثري الفينان وهو ابن عشرين 

                                                 
 .37، االفتتاح سنن النسائي؛ 273، صالة املسافرين صحيح مسلم 300
فلم حيدث أيب هبذين احلديثني ضرب عليهما من كتابه ألنه مل يرض »؛ قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: 10/290للبيهقي، شعب اإلميان  301

 .4/382، أمحد مسند«. حديث فائد...
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أيب؟ قال: ما طابت به نفسه. قلت: فما حيّل أليب من مايل؟ قال: مسعت رسول مالك رضي هللا عنه ما حيّل يل من مال 

 302«.أنت ومالك ألبيك»هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 حق األمّ 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن سليمان بن احلارث الواسطي قال: ح منصور بن املهاجر قال: ح أبو نضر 235]

 303«.اجلّنة حتت أقدام األمهات»هللا صلى هللا عليه وسلم:  األابر عن أنس قال: قال رسول

 حق الشيوخ 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي قال: ح يزيد بن بيان املعّلم قال: ح أبو الرجال 236]

سّنه إال قّيض هللا تعاىل له عند ما أكرم شاّب شيًخا ل»عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 304«.سّنه من يكرمه

 حق الغرابء

[. }قال{ وبه عنه قال: ح إبراهيم بن عبد هللا البصري قال: ح أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن 237] 

جل منكم يذهب كل ر »األكوع قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصّلي أبصحابه مث ينصرف فيقول ألصحابه: 

 305فيذهب الرجل ابلرجل ويذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلباقني.«. بقدر ما عنده

  

                                                 
لأللباين،  السبيل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث مناركما نقله األلباين، وضّعفه يف التحقيق. انظر:   لرابعّياتأخرجه أبو بكر الشافعي يف ا 302

 دون القصة املذكورة.« أنت ومالك ألبيك»، بلفظ 64، التجارات لسنن، وابن ماجة يف ا2/204، املسند ؛ وأخرجه أمحد يف3/229
؛ قال ابن القيسراين أنّه منكر. انظر: 66البن اجلوزي، ص  الرّب والصلة؛ 1/102للقضائي،  مسند الشهاب؛ 8/64البن عدّي،  الكامل 303

 «.فالزمها فإن اجلّنة حتت رجليها»، حنوه بلفظ 6، اجلهاد السنن ؛ وأخرج النسائي يف2/1232البن القيسراين،  ة احلّفاظذخري 
، الرّب جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 13/362للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 6/94للطرباين،  املعجم األوسط 304
74. 
 «. مل أقف على من خرّج هذا احلديث»وقال حمققه: ، 12/123ان، شعب اإلميأخرجه البيهقي يف  305
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 رؤية النيب عليه السالم

[. }قال{ أخ الشيخ أبو احلسن علي بن احلسني بن علي البغدادي رمحه هللا قال: أخ أمحد بن عبد هللا احملاملي 238]

قال: أخ أبو بكر الشافعي قال: ح حممد بن احلسن بن بور البلخي قال: أخ أبو بكر الزكراي ]بن[ حيىي بن خالد قال: ح 

ال تزال أميت خبري ما دام » عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: منصور بن عبد احلميد عن أنس بن مالك رضي هللا

 306ثالث مرّات.« فيهم من رآين ومن رأى من رآين ومن رأى من رأى من رآين.

 التسمية عند األكل

قطع  [ }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه أنّه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم حني شرب مّسى هللا مث جرع جرعة مث239]

 307مث مّسى مث جرع مث قطع مث مّسى الثالثة مث جرع مث مضى فيه حىت فرغ منه فلّما شرب محد هللا عليه.

 إسالم أيب قحافة رضي هللا عنه

رضي هللا عنهما إىل ابنه أيب بكر يف  -أبو أيب بكر-[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: جاء أبو قحافة 240]

يصّلى فقال: اي بّن افتح الباب ففتح الباب فقال: ما هذا الذي تقول اي بّن؟ فقال: يعّن قراءة  نصف الليل وأبو بكر قائم

القرآن قال وكان ال يدري ما هو. قال: أي شيء هذا؟ قال: قال له أبو بكر: نزل على حممد صلى هللا عليه وسلم من 

بل أن يدركّن املوت وأان جاهل فخرج أبو بكر رضي السماء فقال: اخرج وابرع حىت أذهب إىل حممد صلى هللا عليه وسلم ق

هللا عنه وذهب معه إىل النيب عليه السالم فقال: ما جئت به؟ فقال: جئت أشهد أن ال إله إال هللا وقال: ونيب هللا عليه 

ه قد جاء افتحي الباب جلدك فإن»السالم قائم يصّلي فاستفتح الباب فقال النيب عليه السالم لعائشة رضي هللا عنها: 

؟ قال: «ملا جئت اي أاب قحافة»فقالت عائشة: هللا أكرب احلمد هلل ففتحت الباب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: «. ليسّلم

جئت أشهد أن ال إله إال هللا وأّنك رسول هللا. قال: ووقع أبو قحافة على فخذ النيب عليه السالم يبكي فقال له رسول هللا 

                                                 
 ، وقال حمققه أنّه موضوع. 2/583، اتريخ بغدادأخرجه اخلطيب البغدادي يف  306
البن ذخرية احلّفاظ ؛ قال ابن القيسراين أنه منكر. انظر: 436البن شاهني، ص  انسخ احلديث ومنسوخه؛ 4/438البن عدّي،  الكامل 307

 .198؛ وقد سبق احلديث برقم 3/1361ين، القيسرا
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قال: وأمر النيب عليه السالم عائشة رضي هللا عنها تبكي «. ظ[ فقد غفرت لك ذنوبك212رأسك /]ارفع »عليه السالم: 

 308«.اخضيب ]حلية[ جّدك»فقال: 

 صواتن ملعوانن

[. }قال{ وبه عن الشافعي قال: ح حممد بن يونس قال: ح الضّحاك بن خملد قال: ح شعيب بن بشر قال: ح 241]

صواتن ملعوانن صوت مزمار عند نعمة وصوت »ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: ق

 309«.ويل عند مصيبة

 السالم يف آخر الصالة من اجلانبني

[. }قال{ وبه عنه قال: ح حممد بن احلسني بن شهردار قال: ح النضر بن طاهر قال: ح عبيد هللا بن عكراش عن 242]

 310لى هللا عليه وسلم فسّلم عن ميينه ويساره.أبيه قال: صّليت خلف رسول هللا ص

 من أحّب قوًما حشر معهم

[. }قال{ وبه عنه قال: سعيد بن عبد هللا بن أيب العجب قال: ح أيوب بن علي بن اهليثم قال: ح زايد بن سّيار 243]

من »لنيب عليه السالم قال: قال: حّدثّن عزّة بنت عياض بن أيب قرصافة عن أبيها ]عن[ أيب قرصافة رضي هللا عنه ]أّن[ ا

 311«.معهم»أو قال: « أحّب قوًما حشر هللا تعاىل يف زمرُتم

  

                                                 
 مل أجده. 308
للضياء  األحاديث املختارة؛ 3/238لقوام السّنة،  الرتغيب والرتهيب؛ 14/62، مسند البّزار؛ 60البن أيب الدنيا، ص  ذّم املالهي 309

 .3/13للهيثمي،  جممع الزوائد«. رواه البزّار ورجاله ثقات»؛ قال اهليثمي: 6/188املقديس، 
 .68، السهو سنن النسائي؛ 119، املساجد صحيح مسلم 310
 املسند ؛  وأخرجه أمحد يف10/281للهيثمي،  جممع الزوائد«. رواه الطرباين فيه من مل أعرفه»؛ قال اهليثمي: 3/3للطرباين،  املعجم الكبري 311

 .42/56)ط.الرسالة(،  أمحد مسندانظر: «. حديث حسن لغريه». وقال شعيب األرؤوط: 6/145بنحوه، 
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 صفات النيب عليه السالم

رضي هللا عنه ملا ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان وأّمي  [. }قال{ وبه عن أيب قرصافة جندرة بن خيشنة244]

وخاليت مّث رجعنا منصرفني من عنده قالت يل أّمي وخاليت: اي بنية ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجًها وال أنقى منه 

 312ثواًب وال ألني منه كالًما ورأينا كالنور خيرج من فيه.

  عنهإسالم أيب قرصافة رضي هللا 

[. }قال{ وبه عنه قال: كان أول بدئ إسالمي أين كنت يتيًما بني أمي وخاليت وكان أكثر ميلي إىل خاليت وكنت 245]

فيغويك ويضّلك.  -يعّن النيب عليه السالم-أرعى ُشَويهات يل وكانت خاليت كثريًا ما تقول: اي بّّن ال متّر إىل هذا الرجل 

فأترك شويهايت مث آيت النيب صلى هللا عليه وسلم فال أزال عنده أمسع منه مث أروح بغنمي قال: فكنت أخرج حىت آيت املرعى 

ُضّمرًا ايبسات الُضروع فقالت يل خاليت: ما ألغنامك ايبسات الُضروع؟ فقلت: ما أدري مث غدوت إليه يف اليوم الثاين ففعل 

«. اجروا ومتّسكوا ابإلسالم فإّن اهلجرة ال تنقطع ما دام اجلهاداي أيها الناس ه»كما فعل يف اليوم األول غري أين مسعته يقول: 

مثّ إيّن ُرحت بغنمي كما رحت يف اليوم األّول مث عدت إليه يف اليوم الثالث فلم أزل عند النيب عليه السالم أمسع كالمه حىّت 

«. جئّن ابلشياه»هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا صلى  313أسلمت وابيعته وصافحته بيدي مثّ شكوت إليه أمر خاليت وغنمي

وضروعهن ودعا فيهّن ابلربكة فامتألت شحًما ولبًنا مّث رجعت بغنمي مسااًن ممتآلت شحًما  314فجئته هبّن فمسح ظهورهنّ 

ولبًنا فلّما دخلت على خاليت هبّن قالت: اي بّّن هكذا فارَْع. قلت: وهللا اي خاليت ما رعيت إال حيث كنت أرعى كل يوم 

أخربك بقصيت وخرّبُتا ابلقصة وإتياين النيب صلى هللا عليه وسلم وأخربُتا بسريته وكالمه فقالت يل أمي وخاليت: اذهب  ولكن

                                                 
 .8/280للهيثمي،  جممع الزوائد«. رواه الطرباين فيه من مل أعرفهم»؛ قال اهليثمي: 3/3للطرباين،  املعجم الكبري 312
 أ: عّميت. 313
 أ: فخوذهّن. 314
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بنا إليه فذهبت أان وأّمي وخاليت فأسلموا وابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. هذا ما كان من إسالم أيب قرصافة رضي 

 315هللا عنه.

 مالطفة الصغري

فجئّن »؟ قلت: يل أخ قال: «هل لك عِقب»}قال{ وبه عنه قال: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: [. 246]

قال: فرفقت أبخي وكان غالًما صغريًا حىّت جاء معي فلّما قرب من النيب هرب فأخذته فضممت يديه ورجليه مثّ جئت «. به

؟ قلت: امسه ميسم «ما امسه اي أاب قرصافة»قال النيب عليه السالم: به إىل النيب عليه السالم فأسلم وابيعه وكان امسه ميسم ف

 316فقلت: مسلم معك اي رسول هللا.«. بل امسه مسلم»قال: 

 ترك الكذب واملراء وحسن اخللق 

[. }قال{ به عن الشافعي قال: ح عبد هللا بن احلسن بن أمحد احلرّاين قال: ح حيىي بن عبد هللا بن الضّحاك قال: 247]

من ترك الكذب بّن له يف ربض »لمة بن وردان عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ح س

 317«.اجلنة ومن ترك املراء املراء وهو حمّق بّن له يف وسطها ومن حّسن خلقه بّن له يف أعالها

  

 

 

                                                 
 جممع الزوائد«. اين ورجاله ثقاترواه الطرب »؛ قال اهليثمي: 453أليب نعيم األصبهاين، ص  دالئل النبّوة؛ 3/1للطرباين،  املعجم الكبري 315

. وهناك اضطراب بني قويْل اهليثمي. حيث قال عن األحاديث بنفس اإلسناد أنّه مل يعرف بعض رجاله. انظر: احلديث برقم 9/396للهيثمي، 
243 . 

 جممع الزوائد«. مجاعة مل أعرفهمرواه الطرباين فيه »؛ قال اهليثمي: 5/2479أليب نعيم،  معرفة الصحابة؛ 3/2للطرباين،  املعجم الكبري 316
 .5/54للهيثمي، 

 .57، الرّب جامع الرتمذي«. حديث حسن»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 7، السّنة سنن ابن ماجة 317
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 تواضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 318احلسني بن داود البلخي قال: ح مكّي بن إبراهيم قال: ح أمين بن انبل عن قدامة[. }قال{ وبه عنه قال: ح 248]

قال: رمى النيب صلى هللا عليه وسلم مجرة العقبة ال ضرب وال طرد وال إليك إليك وكانوا ميشون أمام رسول هللا عليه 

 319السالم.

  سؤاالت يوم القيامة 

[. }قال{ وبه عنه قال: ح احلسني بن داود البلخي قال: ح شقيق بن إبراهيم البلخي قال: ح أبو هاشم األُبّلي عن 249]

 320«.الداّل على اخلري كفاعله»و[ 213أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: /]

 اإلغاثة 

   321«. تعاىل حيب إغاثة اللهفانإن هللا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 250]

 آخر من يدخل اجلنة 

[. }قال{ به عنه قال: ح عبد هللا بن حممد بن مضر قال: ح حممد بن عبد هللا بن املثىّن األنصاري قال: ح محيد 251]

 ثلث آخر من يدخل اجلنة رجل تُرفع له شجرة يف»عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

الصراط فيقول: اي رّب أدنّن من هذه الشجرة ألستظّل بظّلها وأشرب من مائها فيدىن منها فرتفع له شجرة أخرى يف ثلثي 

                                                 
 .454البن حجر، ص  تقريب التهذيبقدامة بن عبد هللا بن عّمار العامري الكاليب، صحايب قليل احلديث ]ت س ق[.  318
؛ والنسائي 60، املناسك السنن؛ والدارمي يف 3/412 املسند،؛ وأخرجه أمحد يف 2/1013البن العدمي،  بغية الطلب يف اتريخ حلب 319

انظر: احلديث برقم «. وكانوا ميشون أمام رسول هللا عليه السالم» ، بنحوه دون لفظ 65، احلج جلامعا؛ والرتمذي يف 220، املناسك السننيف 
111 . 

؛ أخرجه الرتمذي 5/357، مسند أمحد؛ 2/745حملمد الشيباين،  اآلاثرأخرجه حممد الشيباين وأمحد بن حنبل من طريق أيب حنيفة. انظر:  320
 مسند أمحدانظر: «. إسناده صحيح»؛ قال شعيب األرنؤط: 14، العلم جامع الرتمذي «.هذا حديث غريب من هذا الوجه»وقال: 

 .38/132)ط.الرسالة(، 
رواه البزّار وفيه زايد النمريي » ؛ قال اهليثمي: 7/275، مسند أيب يعلى؛ 14/65، مسند البّزار؛ 39البن أيب الدنيا، ص  قضاء احلوائج 321

 .3/137للهيثمي،  جممع الزوائد«. دي وضّعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات ورواه أبو يعلى كذلكوابن ع -وقال: خيطئ-وثّقه ابن حبان 
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الصراط فيقول: اي رّب أدنّن من هذه الشجرة ألستظّل بظّلها وأشرب من مائها فيدىن منها فرتفع له شجرة أخرى يف آخر 

الشجرة ألستظّل بظّلها وأشرب من مائها ال أسألك غريها فيدىن منها فرتفع له شجرة  الصراط فيقول: أي رّب أدنّن من هذه

أليس قد قلت ال »أخرى على ابب اجلنة فيقول: اي رّب أدنّن من هذه الشجرة ألستظّل بظّلها وأشرب من مائها فقال له: 

أحتّب أن أُدخل »إليهم فيقول هللا تعاىل:  ؟ فيقول: وثقت برمحتك فيدىن منها فسمع كالم أهل اجلنة فيشتاق«أسألك غريها

ألوسعهم  -اجلن واإلنس-فيدخله اجلّنة فلو ورد الثقالن «. برمحيت»؟ فيقول: أتستهزئ يب وأنت رب العزة؟ فيقول له: «اجلّنة

 322«.طعاًما وشراابً 

 اخلوف والرجاء عند املوت

يّن رمحه هللا قال: ح أبو منصور طيب بن حممد بن قال{]ح[ أبو منصور نضر بن عبد اجلّبار بن منصور القزو }[. 252]

احلسن الطييّب قال: ح أبو نصر عبد الوّهاب بن عبد هللا بن عمر املّزي بدمشق قال: ح أبو الفرج أمحد بن القاسم بن 

هللا املهتدي البغدادي قال: حدثنا اهليثم بن أمحد البصري قال: ح أبو مكيس موىل أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول 

؟ قال: أرجو هللا تعاىل وأخافه. فقال رسول هللا صلى «كيف جتدك»صلى هللا عليه وسلم لشاّب من األنصار نزل به املوت: 

 323«.ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا الذي يرجو وآمنه ممّا خياف»هللا عليه وسلم: 

 الصالة 

و بكر حممد بن اخلليل بن أمحد بن النسفي ]رمحه[ هللا قال: أخ اإلمام والدي قال: الشيخ اإلمام أب { ]ح[[. }قال253]

ح أبو حممد عبد هللا بن عمرو بن مسلم الطرسوسي قال: ح أمحد بن كامل بن خلف القاضي قال: أبو عبد هللا أمحد بن 

خراش وهو أبيض ودينار وهو حبشي قال: ح  -غالم اخلليل بن عمرو احمللمي-حممد بن غالب بن خالد بن مرداش البصري 

                                                 
 ، بنحوه.310، اإلميان الصحيحمل أجده هبذا اللفظ. ولكن أخرجه مسلم يف  322
هذا احلديث  هذا حديث غريب وقد روى بعضهم»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 9/390للنسائي،  السنن الكربى؛ 31، الزهد سنن ابن ماجة 323

 .11، اجلنائز جامع الرتمذي«. عن ًثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال
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ابألهواز ومن خراش ابلبصرة سنة بضع عشرة ومائتني قاال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال  كتبت من دينار

 324«.بني العبد وبني الكفر ترك الصالة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 حّق الوالدين 

 325«.أرضى والديه فقد أرضى هللا ومن أسخط والديه فقد أسخط هللامن »[. }قال{ وبه ]قال[ عليه السالم: 254]

 العامل واملتعّلم

 326«.اي حّبذا كل عامل انطق ومستمع واعٍ »[. }قال{ وبه ]قال[ عليه السالم: 255]

 فضل املّشائني ابلليل

لقيامة بني أيديهم وعن أمياهنم بّشر املّشائني يف الظلم إىل الصالة بنور ساطع يوم ا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 256]

 327«.وعن مشائلهم

 فضل الشيب

 328«.أوحى إيل ريّب إين ألستحيي أن يشيب عبدي وأميت يف اإلسالم مث أعّذهبا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 257]

  

                                                 
 .8، الصالة سنن النسائي؛ 134، اإلميان صحيح مسلم 324
 .8/502للسيوطي،  محع اجلوامع؛ وأخرجه ابن النّجار كما نقله السيوطي. 102البن اجلوزي، ص  الرّب والصلة 325
؛ وقال ابن القيسراين أنّه منكر. انظر: 5/300للديلمي،  الفردوس؛ 3/487البن عدي،  الكامل؛ 170للرامهرمزي، ص  احملّدث الفاصل 326

 .5/2754البن القيسراين،  ذخرية اخلّفاظ
؛ 52، الصالة جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 49، الصالة سنن أيب داود؛ 14، املساجد جةسنن ابن ما 327

 . وقال حمققه حممد عّوامة أّن له شواهد كثرية بعضها صحاح وبعضها حسان ،4/399، املصّنفوأخرجه ابن أيب شيبة يف 
البن عدي، الكامل  ؛1/168البن حّبان،  اجملروحني؛ 2/34الرتمذي،  للحكيم نوادر األصول؛ 5/153مسند أيب يعلى املوصلي،  328

 . 1/124للسيوطي،  الآليل املصنوعة ؛2/20
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 الذرّيّة الصاحلة

تعاىل مثل عملهم وال ينقص ذلك من أميا مسلم مات وترك ذرّيّة طيّبة أهدى هللا »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 258]

 329«.أجورهم

 الدعاء عند النوم

اللَّهّم آمن روعيت واسرت عوريت وأّد »[. }قال{ وبه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال: 259]

 330«.عّّن أمانيت

 دعاء الرمد

وسلم إذا أصابه رمد أو أحًدا من الصحابة دعا هبذا الدعاء: [. }قال{ وبه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه 260]

 331.«اللَّهّم مّتعّن ببصري واجعله الوارث مّّن وأرين أثري من عدّوي وانصرين على من ظلمّن»

 الشاّب التائب 

 332«.ما من شيء أحّب إىل هللا تعاىل من شاّب اتئب»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 261]

  

 

 

                                                 
 .540لنجم الدين النسفي، ص  القند يف ذكر علماء مسرقندمل أجده. وأخرجه املؤلف يف كتاب له آخر. انظر:  329
جممع «. رواه الطرباين وفيه من مل أعرفه»؛ قال اهليثمي: 2/59املقدسي،  للضياء األحاديث املختارة ؛4/81للطرباين، املعجم الكبري  330

 .10/180للهيثمي،  الزوائد
 .4/459للحاكم،  املستدرك«. فيه ضعيفان»: التلخيصوقال الذهيب يف  املستدركاخرجه احلاكم يف  331
زخرية ؛ قال ابن القيسراين أّن يف سنده أاب عاتكة فهو منكر احلديث. انظر: 4/48للديلمي،  الفردوس؛ 5/189البن عدي، الكامل  332

 .4/2109البن القيسراين،  احلّفاظ
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 الرجالفضل 

[. }قال{ وبه عن أنس رضي هللا عنه قال: قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمّيا أفضل الرجال أو النساء؟ قال: 262]

 333«.الرجال أفضل بسنةكل شهر حيّجون أربع مرّات»

 فضل الشيب 

مسّدًدا لزوًما للسّنة إن يسأله  إّن هللا تعاىل ليستحيي من ذي الشيبة إذا كان»[. }قال{ وبه عنه عليه السالم قال: 263]

 334«.فال يعطيه

 الصالة وملك اليمني 

ظ[ حىت 213«./]الصالة وما ملكت أميانكم»[. }قال{ وبه عنه قال: كان عاّمة وصّية رسول هللا عليه السالم: 264]

 335جعل يغرغر هبا يف صدره وما يفيض هبا لسانه.

 كلمة التهليل 

إّن ال إله إال هللا كلمة عظيمة كرمية على هللا تعاىل من قاهلا خملًصا استوجب اجلّنة »: [. }قال{ به قال عليه السالم265]

 336«.ومن قاهلا كاذاًب عصمت ماله ودمه وكان مصريه إىل النار

  

 

                                                 
 .2/29البن القيسراين،  أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين«. تفرد به حامت عن ًثبت»أخرجه الدارقطّن وقال:  333
 .5/270للطرباين،  املعجم األوسطّرٌد. انظر: أخرجه الطرباين وقال أّن يف سنده تف 334
مسند «. صحيح لغريه»؛ وقال شعيب األرنؤوط: 6/388للنسائي،  السنن الكربى؛ 64، اجلنائز سنن ابن ماجة؛ 6/290، مسند أمحد 335

 .44/84)ط.الرسالة (،  أمحد
 .10/736للسيوطي،  مجع اجلوامع؛ 17/162البن النّجار،  ذيل اتريخ بغداد 336
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 إحياء السنة

 337«.القيامةمن أحيا سّنيت فقد أحّبّن ]ومن أحّبّن[ كان معي يوم »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 266]

 الصلوات 

من صّلى علّي صالة صّلى هللا عليه عشر صلوات وحطّه عنه عشر »[. }قال{ وبه ]قال[ عليه السالم: 267] 

 338«.خطيئات

 املوت 

 340«.ابلعمل 339لو مل يعمل العبد إال لساعة املوت كان خليًقا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 268]

 فضل الدعاء

ن أنس رضي هللا عنه قال: خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البيت إىل املسجد [. }قال{ وبه عنه ع269] 

؟ قلت: اي رسول هللا وما أبيديهم؟ قال: «اي أنس هل تدري ما أبيدي هؤالء ما أرى»وإذا قوم رافعي أيديهم يدعون فقال: 

اي أنس أسرع »قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قلت: اي رسول هللا ادع هللا ان يرينيه فدعا هللا فأرانيه مّث « نور»

 341فأسرعت مع رسول هللا عليه السالم فرفعنا أيدينا.«. فلنشرك القوم

  

 

                                                 
جامع «.حسن غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 152البن شاهني، ص  الرتغيب يف فضائل األعمال؛ 9/168للطرباين،  عجم األوسطامل 337

 .16، العلم الرتمذي
 .55، السهو سنن النسائي؛ 11، الصالة صحيح مسلم 338
 ا.حقيقً أ:  339
 .3/372للديلمي،  الفردوس 340
 .3/202للبخاري،  التاريخ الكبريأخرجه البخاري من حديث خطّاب بن عمر عن أنس وقال: خطّاب بن عمر ال يتابع عليه. انظر:  341
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 صلة الرحم

 342«.من أحّب أن يوّسع له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 270]

 التحرز بسوء الظن 

 343«.احرتزوا من الناس بسوء الظنّ »وبه قال عليه السالم: [. }قال{ 271]

 آاثر الفقه 

 344«.من فقه الرجل مشيه ومدخله وجملسه وإلفه»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 272]

 متيّن املوت 

 345«.ال يتمّننّي أحدكم املوت وال يدعوّن به إاّل أن يثق بعمله»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 273]

 عمال على املوتىعرض األ 

إّن أعمالكم تعرض على عشريتكم وأقاربكم وإن كان خريًا استبشروا به وإن كان »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 274]

 346«.غري ذلك قالوا: اللَّهّم ]ال[ تقبضهم حىت ُتديهم كما هديتنا

  

                                                 
 .20، الرّب صحيح مسلم؛ 12، األدب صحيح البخاري 342
تفّرد به »جه الطرباين وقال: ؛ أخر 1/278لتّمام الرازي،  الفوائد؛ 8/142البن عدي،  ؛ الكامل98البن أيب الدنيا، ص  مداراة الناس 343
 .1/189للطرباين،  املعجم األوسط«. بقّية
 .2/676للسيوطي،  مجع اجلوامع؛ 1/213للديلمي،  الفردوس 344
؛ 10/206للهيثمي، جممع الزوائد «. رواه الطرباين وفيه مجاعة مل أعرفهم»؛ أخرجه الطرباين كما نقله اهليثمي وقال: 2/350، مسند أمحد 345

 .14/260)ط.الرسالة(، مسند أمحد انظر: «. إال أن يثق بعمله»األرنؤوط أّن احلديث صحيح دون لفظ قال شعيب 
للطرباين،  املعجم األوسط؛ أخرجه الطرباين وقال أّن يف سنده تفّرٌد. انظر: 3/165، مسند أمحد؛ 3/340، مسند أيب داود الطيالسي 346

 .20/114)ط.الرسالة(، مسند أمحد أألرنؤوط أنّه ضعيف. انظر: ؛ قال شعيب 1/53
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 تعجيل اإلفطار

 347 يفطر ولو على ُجرَع.[. }قال{ وبه قال: كان عليه السالم ال يصّلي املغرب حىت275]

 العافية 

ثالثة من أّميت يضّن هللا هبم البالاي فال يبسط هلم فيطغوا وال يقرت هلم فينسوا »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 276]

 348«.يعيشون يف عافية وميوتون يف عافية ويدخلون اجلنة يف عافية

 صالة الغداة 

 349«.صّلى الغداة فهو يف ذمة هللا تعاىل فإايكم أن يتبعكم هللا بشيء من ذّمتهمن »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 277]

 الدعاء

اي أيّها الناس إّن رّبكم تعاىل كرمي يستحيي أن ميّد عبده يديه إليه مث يرّدمها »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 278]

 350«.خائبتني

 أخالق النيب عليه السالم 

لنيب عليه السالم يعتقل العنز وحيلب الشاة ويشرب من لبنها وينتضح منه عليه ويقوم منه [. }قال{ وبه ]قال[ أّن ا279]

 351فيصّلى وال يتوضأ وال يتمضمض.

                                                 
؛ قال شعيب 10، الصوم جامع الرتمذي«. حسن غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 21، الصيام سنن أيب داود؛ 3/164، مسند أمحد 347

 .20/110)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده صحيح على شرط مسلم»األرنؤوط: 
 .2/101للديلمي،  الفردوس 348
 .6، الفنت جامع الرتمذي؛ 261، املساجد مسلم صحيح 349
؛ وأخرجه 121، الدعوات جامع الرتمذي«. حسن غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 23، الوتر سنن أيب داود؛ 5/438، مسند أمحد 350

 .1/675للحاكم،  املستدرك. انظر: التلخيصاحلاكم وقال أنه صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب يف 
 مل أجده. 351
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 االنتعال

 352«.ال يزال أحدكم راكًبا ما زال منتعاًل »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 280]

 تواضع النيب عليه السالم

   353جييب دعوة اململوك ويردف خلفه ويضع طعامه ابألرض. [. }قال{ وبه أنّه عليه السالم كان281]

 األذان 

فقال: أشهد «. على الفطرة»[. }قال{ وبه أنّه عليه السالم كان يف مسري له فسمع مناداًي ينادي: هللا أكرب فقال: 282]

 354لنفسه.فإذا هو حبشي يرعى ُغنيمات أدركته الصالة فأذن «. خرج من النار»أن ال إله إال هللا فقال: 

 من عال جاريتني

وأشار ابلسّبابة «. أمّيا رجل عال جاريتني حىّت ُتدركا دخلت أان وهو اجلّنة كهاتني»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 283]

 355والوسطى.

  

 

 

                                                 
اتريخ ؛ أخرجه اخلطيب البغدادي يف 4/462البن عدي،  الكامل؛ 4/258للعقيلي،  الضعفاء الكبري؛ 8/44للبخاري،  التاريخ الكبري 352

 ، وقال حمّققه: إسناده ضعيف.11/53، بغداد
 . 4/78البن عساكر، اتريخ دمشق ؛ 7/312أليب نعيم،  حلية األولياء 353
إسناده صحيح على »؛ قال شعيب األرنؤوط: 1/208، صحيح ابن خزمية؛ 9/305للنسائي،  الكربى السنن؛ 1/406، مسند أمحد 354

 .6/408)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. شرط مسلم
 .13، الرّب جامع الرتمذي؛ 149، الرّب صحيح مسلم 355
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 كنز اليتيمني

ٌز هَلَُما ﴾ ]الكهف،  وََكانَ  [. }قال{ وبه قال عليه السالم يف قوله ﴿284] كان حتت اجلدار »[ قال: 18/82حَتَْتُه َكن ْ

بسم هللا الرمحن الرحيم عجيب ملن يوقن ابملوت كيف يفرح؟ وعجيب ملن يوقن بزوال الدنيا "لوح من ذهب مكتوب فيه 

 356«.هللا وتقلبها أبهلها كيف يطمئن إليها؟ وعجيب ملن يوقن ابلقدر كيف حمزن؟ ال إله إال هللا حممد رسول

 نصرة املظلوم يف الغيبة 

عنده أخوه املسلم فنصره نصره هللا يف الدنيا واآلخرة فإن أمسك عن  اغتيبمن »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 285]

 357«.نصرته وهو يقدر عليه أدركه هللا يف الدنيا واآلخرة

 مسخ آخر الزمان 

من أّميت يف أكل وشرب وعزف يصبحون على أرائكهم قد مسخوا  لَيبينّت أانس»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 286]

 358«.قردة وخنازير

 االستغفار للمؤمنني 

من استغفر للمؤمنني واملؤمنات يف يوم مخًسا وعشرين مرة أذهب هللا تعاىل من قلبه »[. }قال{ به قال عليه السالم: 287]

من كل مؤمن ومؤمنة ومل يبق يوم القيامة مؤمن وال مؤمنة إال قال: الغل واحلسد وكتب ذلك اليوم من األبرار وكتب له حسنة 

 359«.اي رّب إنه كان يستغفر لنا فاغفر له

                                                 
 .5/186ن كثري، البتفسري القرآن العظيم ؛ 2/84البن عدي،  الكامل؛ 15/364، تفسري الطربي 356
بغية الباحث عن زوائد مسند ؛ 2/64البن عدي،  الكامل؛ 32البن أيب الدنيا، ص  ذّم الغيبة والنميمة؛ 9/61، مصنف عبد الرزّاق  357

 .2/764للهيثمي،  احلارث
، 6األشربة  ،الصحيح؛ أخرجه البخاري يف 5، اللباس سنن أيب داود؛ 5/259، أمحد مسند؛ 2/456، مسند أيب داود الطيالسي 358

 تعليقا. 
 مل أجده. 359
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     360«.ال يؤمن أحدكم حىّت حيّب ألخيه وحيّب لنفسه»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 288]

 و[ 214/] االستغفار  

]بن[ أمحد النسفي قال: أخ أيب قال: ح عبد هللا بن عمرو  [. }قال{ أخ الشيخ اإلمام أبو بكر حممد بن اخلليل289]

قال: أخ أمحد بن كامل قال: ح أمحد بن حممد بن غالب قال: ح خراش ودينار قاال حدثنا أنس رضي هللا عنه قال: قال 

يه" غفر له وإن كان إذا قال العبد "أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إل»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 361«.مولًّيا من الصفّ 

 الفقراء

ملن صرب منكم واحتسب إّن يف اجلّنة غرفًا من ايقوت أمحر ال »}قال{ وبه قال: قال عليه السالم للفقراء:  [.290] 

ئة عام يدخلها إال نيّب أو شهيد فقري أو صديق فقري أو مؤمن فقري ويدخل الفقراء اجلّنة قبل األغنياء بنصف يوم مخسما

فينعمون منها حيث شاؤوا وإذا قال الغّن سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا خملًصا فيقول الفقري مثله مل يلحق الغّن الفقري 

 362«.وإن أنفقا مًعا

 الفقر 

ب الذي يدخل سليمان عليه السالم اجلّنة بعد دخول األنبياء أبرعني عاًما للسب»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 291]

 363«.أعطاه

                                                 
 .71، اإلميان صحيح مسلم؛ 7، اإلميان البخاري صحيح 360
صحيح »؛ وأخرجه احلاكم وقال: 133، الدعوات جامع الرتمذي«. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 26، الوتر سنن أيب داود 361

 .2/128للحاكم،  املستدركووافقه الذهيب. «. على شرط مسلم
، وقال حمققه أّن يف إسناده راو مرتوك كّذاب؛ وقال العراقي يف ختريج اإلحياء: 228ص الغافلني،  تنبيهأخرجه أبو الليث السمرقندي يف  362

 .1555للغزايل، ص  الدين علوم إحياء«. مل أجده هكذا هبذا السياق» 
 . 2/388البن عرّاق، تنزيه الشريعة ؛ 2/643للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 5/507للديلمي،  الفردوس 363
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 وابل املتربّجات

 364«.إّن هللا ال ينظر إىل امرأة ال تستغّن بزوجها»}قال{ وبه قال عليه السالم:  [.292]

 التوحيد 

 365«.قال هللا تعاىل: ما جزاء من أنعمت عليه ابلتوحيد إال اجلّنة»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 293]

 عمارة املسجد 

 366«.إّن عّمار بيوت هللا تعاىل هم أهل هللا تعاىل»عليه السالم: [. }قال{ وبه قال 294]

 الشفاعة 

والذي نفسي بيده ألشفعّن يوم القيامة حىت أشفع ملن كان يف قلبه مثل جناح »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 295]

 367«.بعوضة إميان

 ظهور مخس من املعاصي

إذا أظهر من أّميت مخس فعليهم الداير والتالعن إذا اكتفى الرجال ابلرجال »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 296] 

 368«.والنساء ابلنساء واخلمر واحلرير واملعازف

  

                                                 
 .2/207للحاكم،  املستدرك، ووافقه الذهيب. «صحيح»؛ أخرجه احلاكم وقال: 8/239للنسائي،  الكربى السنن 364
 .2/22للبيهقي،  شعب اإلميانالبيهقي وقال: تفّرد يف سنده راٍو منكر. انظر:  ؛ أخرجه4/337للديلمي،  الفردوس 365
 األوسط املعجم«. مل يرو هذا احلديث عن ًثبت إال صاحل » ؛ أخرجه الطرباين وقال: 6/132، مسند أيب يعلى؛ 13/329، مسند البّزار 366

 .2/23للهيثمي،  الزوائد جممع«. فيه صاحل املّزي وهو ضعيف»؛ وقال اهلثيمي: 3/67للطرباين، 
 «.إسناده اتلف»، وقال حمققه: 14/355اتريخ بغداد، ؛ أخرجه اخلطيب البغدادي يف 4/367للديلمي،  الفردوس 367
 .1/443للسيوطي،  مجع اجلوامع؛ 1/204لعبد امللك بن حبيب،  أدب النساء 368
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 اخلوف والرجاء عند املوت

وأخافه. فقال رسول هللا صلى هللا ؟ قال: أرجو هللا «كيف جتدك»[. }قال{ وبه قال عليه السالم لشاّب يف املوت: 297]

 369«.ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا ما يرجو وآمنه مما خياف»عليه وسلم: 

 طلب العلم

من خرج يف طلب ابب العلم حّفته املالئكة أبجنحتها وصّلت عليه الطري يف »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 298]

 370«.البحر ونزل من هللا منزلة سبعني من الشهداء السماء واحليتان يف

 الوضوء 

من قام إىل وضوء مل يضع وضوءه على شيء من أعضائه إال تناثرت خطاايه كما »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 299]

 371«.يتناثر وقع املطر قإن مل يصّل كتبت له حسنة متقبّلة وإن صّلى كتب له أجره ويضّعف

 محل اجلنازة 

 372«.من محل من جوانب السرير األربعة غفر هللا له أربعني كبرية»[ }قال{ وبه قال عليه السالم: 300]

  

 

                                                 
هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا احلديث »؛ أخرجه الرتمذي وقال: 9/390للنسائي،  السنن الكربى؛ 31، الزهد سنن ابن ماجة 369

 .252؛ وقد سبق احلديث برقم 11، اجلنائز جامع الرتمذي«. عن ًثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال
ونزل من هللا منزلة »، دون لفظ 19، العلم معاجلا؛ والرتمذي يف 1، العلم السنن؛ وأبو داود يف 5/196، املسندأخرجه أمحد بن حنبل يف  370

 .36/46)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. حسن لغريه»؛ قال شعيب األرنؤوط: «سبعني من الشهداء
للطرباين،  مسند الشامينيوقال حمققه أّن يف اإلسناد راو مّتهم ابلوضع وراو مرتوك. انظر: ، 4/303يف مسند الشاميني، أخرجه الطرباين  371

4/303. 
 .27/81البن عساكر،  اتريخ دمشق 372
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 طيب الرائحة ونقاء الثوب

 373«.ما طابت رائحة عبد قّط إال قّل مهّه وال نقيت ثياب عبد قّط إال قّل مهّه»[ ]وبه قال النيب عليه السالم[: 301]

 خوف الساعة 

أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينما هو يف حائط األنصار راضع رأسه حتت خنلة فهاجت ريح [. }قال{ وبه 302]

ما ظننت إال أهّنا »فحرّكت سعف النخلة فوثب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزًعا فقلت: اي رسول هللا ما أفزعك؟ قال: 

 374«.الساعة ليس دوهنا شيء

 التقاء املسلمني

 375«.إمّنا مثل املؤمننْي إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحدامها األخرى»ال عليه السالم: [. }قال{ وبه ق303]

 اتّباع اجلنائز

 376«.من اتبع جنازة فله قرياط مثل أحد ومن انتظر حىت يقضي قضاها فله قرايطان»}قال{ وبه قال عليه السالم:  .[304]

  

 

                                                 
معرفة «. فيه دينار بن عبد هللا كّذاب»؛ قال ابن القيسراين: 2/570للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 4/100للديلمي،  الفردوس 373

 .194البن القيسراين، ص  التذكرة
 سري أعالم النبالء«. رأى أنس بن مالك وحكى عنهإسناده ثقات لكن األعمش مدّلس مع أنّه قد » أخرجه الذهيب ابختصار وقال:  374

 .11/362للذهيب، 
؛ 127البن شاهني، ص  الرتغيب يف فضائل األعمال؛ 94أليب عبد الرمحن السلمي، ص  آداب الصحبة؛ 4/132للديلمي،  الفردوس 375

د الفردوس من حديث أنس وفيه أمحد بن حممد رواه السلمي يف آداب الصحبة وأبو منصور الديلمي يف مسن»قال العراقي يف ختريج اإلحياء: 
 .612للغزايل، ص  إحياء علوم الدين«. بن غالب الباهلي كّذاب

 .52، اجلنائز صحيح مسلم؛ 35اإلميان  صحيح البخاري، 376
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 البالء للمحّبني

 377.«فاستعّد للفاقة»السالم أّن رجاًل ]قال[ اي رسول هللا إيّن أحّبك قال: [. }قال{ وبه عنه عليه 305]

 اهلدية 

 378«.نعم الشيء اهلدية»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 306]

 البكاء 

 379«.من بكى من خشية هللا غفر هللا له»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 307]

 بّر اليتيم 

  380«.ما من أهل بيت وّلوا يتيًما فأحسنوا واليته إال نظر هللا كّل يوم مرّتني»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 308] 

 من فزع القيامة 

إذا كان يوم القيامة زفرت اجلهنم زفرة ال يبقى ملك مقّرب وال نيب مسطفى إال »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 309]

م خليل هللا يقول: اي رّب نفسي نفسي وموسى بن عمران يقول: رّب نفسي نفسي وعيسى يقول: رّب جثا لركبته وإّن إبراهي

 381«.نفسي نفسي وحممد يقول: أّميت أّميت

  

                                                 
؛ أخرجه الرتمذي بنحوه وقال: «إسناده ضعيف»، وقال حمققه: 3/62، شعب اإلميان؛ أخرحه البيهقي يف 13/241، مسند البّزار 377

 .37، الزهد جامع الرتمذي«. حديث حسن غريب»
 ، وقال حممد عّوامة أنّه ضعيف جّدا. 11/313املصنف، ؛ أخرجه ابن أيب شيبة يف 145 /3للطرباين،  املعجم الكبري  378
؛ والبيهقي 146، ص الزهد؛ وأخرج أمحد بن حنبل يف 8/757للسيوطي، مجع اجلوامع أخرجه الرافعي عن أنس كما نقله السيوطي. انظر:  379

 «.ال يلج النار من بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع»، بلفظ: 2/234، شعب اإلميانيف 
 مل أجده. 380
 .20/183البن كثري،  البداية والنهاية؛ 14/248للخطيب البغدادي،  اتريخ بغداد؛ 5/372أليب نعيم،  حلية األولياء 381
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 احلرص

لو أّن البن آدم واديني من مال البتغى إليهما ًثلثًا ال ميأل جوف ابن آدم إال »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 310]

 382«. على من اتبالرتاب ويتوب هللا

 فضل الرسول وأمته 

 383«.اجلّنة حمّرمة على األنبياء حىت أدخلها أان وحمّرمة على األمم حىت تدخلها أميت»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 311]

 الدعاء عند النوم 

وآواين احلمد هلل احلمد هلل الذي كفاين »ظ[ إىل فراشه فقال: 214من أوى /]»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 312] 

 384«.الذي أطعمّن وسقاين احلمد هلل الذي مّن علّي ابلفضل أسألك بعزّتك أن تنجيّن من النار احلمد هلل مبحامد اخللق كلهم

 الناس مفاتيح اخلري والشر

مفاتيح للشّر إّن من الناس انًسا مفاتيح للخري ومغاليق للشّر ومن الناس انس »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 313]

 385«.ومغاليق للخري فطوىب ملن ُجعل مفاتيح اخلري على يديه وويل ملن ُجعل مفاتيح الشر على يديه

  

 

                                                 
 .105؛ وقد سبق احلديث برقم: 116، الزكاة صحيح مسلم؛ 10، الرقاق صحيح البخاري 382
، وقال حممد عّوامة 16/512املصّنف، ؛ أخرجه ابن أيب شيبة يف 2/115للديلمي،  الفردوس؛ 1/340للحكيم الرتمذي،  نوادر األصول 383

 أنه مرسل ضعيف. 
صحيح على شرط »؛ قال شعيب األرنؤوط: 7/138للنسائي،  السنن الكربى؛ 98، النوم سنن أيب داود؛ 2/117، مسند أمحد 384

 .10/190)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. الشيخني
اوي أنّه ضعيف. انظر: ؛ قال السخ2/178للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 19، السنة سنن ابن ماجة؛ 3/556، مسند أيب داود الطيالسي 385

 .214للسخاوي، ص  املقاصد احلسنة
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 الدعاء للمؤمنني 

ما من عبد دعا للمؤمنني واملؤمنات خبري إال رّد هللا تعاىل عليه من كل مؤمن »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 314]

 386«.مات منهم ومن هو آت إىل يوم القيامةومؤمنة مثل الذي دعا به من 

 كّفارة الغيبة 

 387«.كّفارة االغتياب أن تستغفر هللا ملن اغتبته»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 315]

 القناعة 

 388«.ما قّل وكفى خري ممّا كثر وأهلى»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 316]

 كسح املسجد 

من كسح بيًتا من بيوت هللا تعاىل وكأمّنا حّج أربعمائة حّجة وغزا أربعمائة »السالم: [. }قال{ وبه قال عليه 317]

 389«.غزوة

  

 

 

                                                 
 .2/331البن عرّاق،  تنزيه الشريعة؛ 2/609للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/552للديلمي،  الفردوس 386
للهيثمي،  احلارثبغية الباحث عن زوائد مسند ؛ 3/119البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 46البن أيب الدنيا، ص  الغيبة والنميمة ذم 387

 .2/257للسيوطي،  الآليل املصنوعة؛ 2/974
«. إسناده حسن»؛ قال شعيب األرنؤوظ: 8/121، صحيح ابن حّبان؛ 5/197، مسند أمحد؛ 2/323الطيالسي،  مسند أيب داود 388

 .36/53)ط.الرسالة(،  مسند أمحد
 ؛ 2/116البن عرّاق،  تنزيه الشريعة ؛1/400للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/485للديلمي،  الفردوس 389
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 فضل الرابط

من رابط يوًما يف رمضان يف سبيل هللا كان أفضل من سّتمائة ألف رقبة وسّتمائة ألف »[. ]وبه[ قال عليه السالم: 318]

سّتمائة ألف سنة من سنني اآلخرة وال يدرك فضله من مضى وال من أييت بعده إال من بدنة مقبولة وكان أفضل من عبادة 

 390«.كان يف حاله أو زاد عليه

 الصدقة وصلة الرحم

إن الصدقة وصلة الرحم يزيد هللا هبما يف العمر ويدفع هبما ميتة السوء واملكروه »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 319]

 391«.واحملذور

 ءإطالة البنا 

 392«.من بىن فوق عشرة ذراع انداه مناد من السماء: اي عدّو هللا أين تريد»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 320]

 احلسن والقبح 

[. }قال{ أخ السّيد العامل أبو طاهر املهدي بن حممد بن املهتدي رمحه هللا قال: ح أبو بكر حممد بن حممد ]بن[ 321]

أبو بكر أمحد بن حممد بن حفص الفارسي قال: ح أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن حاضر القاشاين قال: ح 

عثمان البغدادي قال: أخ أبو سعيد احلسن بن علي بن زكراي العدوي قال: ح خراش بن عبد هللا قال: ح موالي أنس بن 

                                                 
 تنزيه الشريعة؛ 1/499للسوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/500للديلمي،  الفردوسمل أجده هبذا اللفظ. ولكن ورد خمتصرًا. انظر:  390

 .2/187البن عرّاق، 
 .1/561البن القيسراين،  ذخرية احلّفاظ: ؛ قال ابن القيسراين أنّه ضعيف. انظر5/94البن عدي،  الكامل؛ 7/139، مسند أيب يعلى 391
 .3/55للديلمي،  الفردوس 392
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ن جيلو البصر والنظر إىل وجه القبيح النظر إىل وجه احلس»مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 393«.يورث الكلح

 حسن اخلُلق واخلَلق 

 394«.ما حّسن هللا خلق امرئ مسلم وخلقه فأطعم حلمه النار»[. }قال{ وبه ]قال[ عليه السالم: 322]

 مثله 

 395«.لوجوهعند صباح ا»وقال ومرًَة: «. التمسوا اخلري عند حسان الوجوه»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 323]

 الشعر احلسن 

 396«.الشعر احلسن أحد اجلمالني يكسوه هللا تعاىل املرء املسلم»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 324]

 النظر

من أتّمل خلق امرأة حىت يتبني له حجم عظامها من وراء ثياهبا وهو صائم فقد »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 325]

 397«.أفطر

                                                 
البن  املوضوعات؛ 19/57البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 4/295للديلمي،  الفردوس؛ 4/366للخطيب البغدادي،  اتريخ بغداد 393

 .1/105للسيوطي،  املصنوعة الآليل؛ 1/163اجلوزي، 
 الرتغيب يف فضائل األعمال؛ 3/543البن عدي،  الكامل؛ 7/37للطرباين،  املعجم األوسط؛ 78البن أيب الدنيا، ص  مداراة الناس 394

جممع ؛ قال اهليثمي أنّه ضعيف. انظر: 1/165البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 10/390للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 108البن شاهني، ص 
 .8/21للهيثمي،  الزوائد

للطرباين،  املعجم الكبري؛ 2/138للعقيلي،  الضعفاء الكبري؛ 1/51للبخاري،  التاريخ الكبري؛ 13/400، بةمصّنف ابن أيب شي 395
 .147للسخاوي، ص  املقاصد احلسنة؛ ذكر السخاوي طرقه وذهب إىل تضعيفه. انظر: 2/159البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 22/396
 .6/641للمتقي اهلندي،  كنز العّمال. انظر: مخاسّياتهعزاه املتقي اهلندي إىل زاهر بن طاهر يف  396
؛ قال ابن القيسراين أّن يف إسناده راٍو 2/195البن اجلوزي،  املوضوعات؛ 3/535البن عدي،  الكامل؛ 1/288البن حّبان،  اجملروحني 397

 .4/2240البن القيسراين،  ذخرية احلّفاظكّذاب. انظر: 
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 الصوم 

 398«.يقول هللا تعاىل: الصوم يل وأان أجزي به»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 326] 

 مثله 

 399«.الصوم جنة من النار»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 327]

 مثله 

أطيب للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حني يلقى ربّه وخللوف فم الصائم »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 328]

 400«.عند هللا تعاىل من ريح املسك

 مثله 

 401«.إّن للجّنة اباًب يقال له الراّين ال يدخل فيه إال الصائمون»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 329] 

 مثله 

من صام يوًما تطّوًعا فلو أعطى ملء األرض ذهًبا ما استوّف أجره دون يوم »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 330]

 402.«احلساب

  

 

                                                 
 .165، الصيام صحيح مسلم؛ 35، التوحيد صحيح البخاري 398
 .55، الصوم جامع الرتمذي؛ 35، التوحيد صحيح البخاري 399
 .165، الصيام صحيح مسلم؛ 35، التوحيد صحيح البخاري 400
 .166، الصيام صحيح مسلم؛ 4، الصوم صحيح البخاري 401
 .1/482للسيوطي،  املوضوعات الزايدات على؛ 52/40البن عساكر،  اتريخ دمشق؛ 3/533البن عدي،  الكامل 402
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 مثله

 403«.من صام يوًما واحًدا يف سبيل هللا ابعده هللا من النار سبعني خريًفا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 331]

 احلجامة 

 404«.من املالئكة إال قالوا يل: اي حممد مْر أّمتك ابحلجامة ما مررت مبإل»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 332]

 الشكر 

لَِئْن َشَكْرمُتْ اَلَ۪زيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ  من شكر زاده هللا تعاىل يقوله: ﴿»[. }]قال[رضي هللا عنه{ وبه قال عليه السالم: 333]

 405[«.14/7ِانَّ َعَذاي۪ب َلَش۪ديٌد﴾ ]إبراهيم، 

 والفروج حفظ اللسان 

 406«.من ضمن يل ما بني حلييه ورجليه ضمنت له اجلّنة»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 334]

 التسبيح 

من قال سبحان هللا وحبمده كتب هللا تعاىل ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 335]

 407«.تعاىل ومن استغفر غفر هللا تعاىل لهسّيئة ورفع له ألف ألف درجة ومن زاد زاد هللا 

  

                                                 
إسناده صحيح على شرط »؛ قال شعيب األرنؤوط: 44، الصيام سنن النسائي؛ 34، الصيام سنن ابن ماجة؛ 2/300، مسند أمحد 403

 .13/370)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. مسلم
؛ وقد سبق 12، الطّب الرتمذيجامع «. حديث غريب»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 20، الطّب سنن ابن ماجة؛ 1/354، مسند أمحد 404

 .226احلديث برقم 
 .23، ص عشارايت السيوطي 405
 .60، الزهد جامع الرتمذي؛ 23، الرقاق صحيح البخاري 406
 .2/595للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/534البن عدي،  الكامل 407
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 يف القراءة

 408من قرأ مائة ]آية[ كتب من القانتني ومن قرأ مائيت آية مل يكتب من الغافلني»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 336]

ه: فداك أيب وأمي فقال أبو هريرة رضي هللا عن«. ومن قرأ ثالمثائة آية مل حياجه القرآن ومن ضمن يل اثنتني ضمنت له اجلنة

 409«.من ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت اجلنة»اي رسول هللا أان أضمنها فما مها؟ فقال النيب عليه السالم: 

 الشكر

 410«.من مل يشكر الناس مل يشكر هللا تعاىل»و[ 215[. }قال{ وبه قال عليه السالم: /]337]

 قلة احلياء 

 411«.من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له»م: [. }قال{ وبه قال عليه السال338]

أّول ما ينزع هللا تعاىل من العبد احلياء فيصري مقااًت مقيتا مث ينزع منه األمانة فيصري »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 339]

 412«.مث ينزع منه الرمحة فيصري فظًا غليظًا وخيلع دين اإلسالم من بني عينيه فيصري شيطااًن رجيًما ملعواًن ملّعًنا خائًنا خموانً 

 احلياء 

 413«.احلياء واإلميان يف قرن واحد فإذا ُسلب أحدمها تبعه اآلخر»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 340] 

                                                 
 أ: العارفني. 408
 .3/534البن عدي،  الكامل 409
؛ قال شعيب 35، الرّب جامع الرتمذي«. حسن صحيح»؛ أخرجه الرتمذي وقال: 12، األدب داودسنن أيب ؛ 2/258، مسند أمحد 410

 .12/472)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده صحيح»األرنؤوط: 
. ؛ أخرجه البيهقي وأشار إىل ضعفه2/65البن عدي،  الكامل؛ 3/157البن حّبان،  اجملروحني؛ 42البن أيب الدنيا، ص  مكارم األخالق 411

 10/354للبيهقي،  السنن الكربىانظر: 
البن عبد الرّب،  االستذكار«. هذا إسناد ضعيف»؛ أخرجه ابن عبد الرّب وقال: 1/13للديلمي،  الفردوس؛ 3/533البن عدي،  الكامل 412

8/285. 
، ووافقه الذهيب. «طهماصحيح على شر »؛ أخرجه احلاكم وقال: 10/165للبيهقي،  اإلميان شعب؛ 8/174للطرباين،  املعجم األوسط 413

 .1/73للحاكم،  املستدركانظر: 
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 414«.احلياء خري كله»[. وبه قال عليه السالم: 341]

 احملّبة 

 415«.ما ضاق جملس مبتحاّبني»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 342]

 حياة النيب عليه السالم وموته 

حيايت خري لكم ومويت خري لكم فأما حيايت فأحّدثكم وأحّذركم وأحّرركم وأما »ه قال عليه السالم: [. }قال{ وب343]

مويت خري لكم فتعرض علي أعمالكم عشّية االثنني واخلميس فما كان من عمل صاحل محدت هللا تعاىل  وما كان من عمل 

 416«.سّيئ استغفرت هللا لكم

 قيام الليل 

[. }قال{ أخ الشيخ الزكي أبو خملد عبد امللك بن عبد اجلبّار بن عبد امللك الطربي قال: أخ جّدي أبو أّمي القاضي 344]

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن موسى املطّهري قال: ح أبو عبد هللا احلسن بن جعفر اجلرجاين قال: ح ]أبو[ القاسم 

بن حممد بن غالب قال: ح خراش بن عبد هللا عن أنس بن مالك رضي هللا  إمساعيل بن يعقوب بن إبراهيم قال: ح أمحد

 417«.ركعتان يف جوف الليل خري من الدنيا وما فيها»عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  

 

                                                 
 .7، األدب سنن أيب داود؛ 61، اإلميان صحيح مسلم 414
 اتريخ بغداد؛ أخرجه اخلطيب البغدادي وقال أنه منكر. انظر: 10/577للبيهقي،  شعب اإلميان؛ 10/242أليب نعيم،  حلية األولياء 415

 .4/368للخطيب البغدادي، 
مسند سنده تفّرد.  ؛ أخرجه البزّار وقال أّن يف2/884للهيثمي،  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث؛ 3/533البن عدي،  الكامل 416

 .5/308، البّزار
البن شاهني، ص  الرتغيب يف فضائل األعمال؛ 355البن أيب الدنيا، ص  ؛ التجهد وقيام الليل780بارك، ص البن امل الزهد والرقائق 417

 .421للغزايل، ص  إحياء علوم الدين انظر:. ؛ قال العراقي يف ختريج اإلحياء: له طريقان أحدمها مرسل واآلخر موصول ال يصحّ 160
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 حسن الظن

 418«.عاينأان عند ظّن عبدي يب وأان معه إذا د»[. }قال{ وبه قال عليه السالم خربًا عن هللا تعاىل: 345]

 اخلوف 

ليعرضّن عبد على هللا تعاىل فال يزال يوخّبه ذنًبا ذنًبا حىت يقول اي رّب ارمحّن ولو »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 346]

 419«.إىل النار

 الذكر 

 420«.ذكر هللا ابلغداة والعشي خري ]من[ حطم السيوف يف سبيل هللا تعاىل»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 347]

 عرضال 

ليعرضّن عبد ]على هللا[ يوم القيامة فال يزال يوّقف على ذنب ذنب حىت يقول: »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 348]

كّله ابرزت   أفهذا ؟عبدي ما أرى لك حسنة متحو سيّئة مالك، عليك لعنيت. فتقول املالئكة: ومب قيام مالك عليك لعنة هللا

هللا تعاىل أما قد استحييت من هللا تعاىل؟ مث يؤمر به إىل النار فتقول النار: أمسلم أنت؟ فيقول: نعم. أمسلم أنت؟ فيقول: 

 421«.نعم. فتقول: بعزّة ريّب لو استجرت مّّن يوًما ال أجارك

 التسبيح 

لنيسابوري قال: أخ القاضي القضاة أبو حممد عبد ا الَفْنجِكْردي[. }قال{ أخ األديب أبو احلسن علي بن حممد بن 349]

هللا بن احلسني بن الناصحي قال: أخ أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية قال: أخ جّدي اإلمام أبو 

                                                 
 .19ر ، الذكصحيح مسلم؛ 15، التوحيد صحيح البخاري 418
 مل أجده. 419
؛ وقد روي احلديث 2/327البن عرّاق،  تنزيه الشريعة؛ 2/596للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/534البن عدي،  الكامل 420

 .15/240، مصّنف ابن أيب شيبةموقوفًا عن عبد هللا بن عمرو. انظر: 
 مل أجده. 421
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بكر حممد بن إسحاق بن خزمية قال: ح خداش بن حممد بن خداش أبو مسعود الدارمي قال: حدثّن جّدي خداش الدارمي 

من قال سبحان هللا من غري عجب خلق هللا »ل: مسعت أنس رضي هللا عنه يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قا

تعاىل من ذلك طائرا أخضر يرعا يف اجلنان أيكل من مثارها ويشرب من أهنارها فإذا أراد هللا تعاىل أن يقبض العبد قال الطري: 

ي فيصرّي روحه معه فال يزال يرعى هبا يف اجلنان إىل يوم القيامة وإذا كان أحلق هللا إهلي خلقتّن من تسبيحه فصرّي روحه مع

بدنه بروحه فإذا قاهلا من عجب خلق هللا من ذلك شجرة عليها ورق عدد أايم الدنيا فال تزال كل ورقة تسّبح له وتستغفر 

 422«.له إىل يوم القيامة

 التسبيح

من قال سبحان هللا وحبمده كتب هللا ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 350]

 423«.ورفع له ألف ألف درجة فإن قاهلا سراا ضّعفها هللا

 يف التهليل 

من قال أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 351]

وت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير أحًدا صمًدا مل يتخذ صاحبة وال ولًدا ومل يكن له كفًوا أحد كتب وهو حي ال مي

 424«.هللا له أربعني ألف حسنة وحما عنه أربعني ألف سيئة ورفع له أربعني درجة ومن زاد زاد هللا تعاىل

  

 

                                                 
 ، بنحوه وقال حمققه أنّه موضوع.9، ص الرتغيب يف فضائل األعمالأخرجه ابن شاهني يف  422
؛ وأشار ابن القيسراين 2/327البن عرّاق،  تنزيه الشريعة؛ 2/595للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 3/534البن عدي،  الكامل 423

 .4/2352البن القيسراين،  احلّفاظ ذخريةإىل ضعفه. انظر: 
؛ وقال شعيب «حديث غريب»، بنحوه وقال الرتمذي: 64، الدعوات جلامعا؛ والرتمذي يف 4/103، املسندأخرجه أمحد بن حنبل يف  424

 . 28/151)ط.الرسالة(،  مسند أمحد«. إسناده ضعيف»األرنؤوط: 
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 الذكر

أال أنّبئكم مبا هو أرضى ملليككم وأزكى ألعمالكم بل هو خري لكم من أن تلقوا » [ }قال{ وبه قال عليه السالم: 352]

؟ قالوا: بلى اي «عدوّكم بل هو خري لكم من إعطاء الدراهيم والداننري بل هو خري لكم من أن تضرب أعناقكم يف سبيل هللا

 425«.ربذكر هللا وذكر هللا أك»رسول هللا قال: 

 خلود أهل اجلنة والنار 

ينادي مناد يوم القيامة بني اجلّنة والنار فيقول: اي أهل اجلّنة خلود ال موت مث »[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 353]

 426«.ينادي الثانية اي أهل النار خلود ال موت وهم ينظرون

 النظر إىل األعمال 

 427«.ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم إمّنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم إّن هللا»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 354]

 ظ[ 215]/

 اإلسالم بدأ غريًبا 

 428«.إّن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا فطوىب للغرابء»[. }قال{ وبه قال عليه السالم: 355]

  

 

                                                 
مسند «. إسناده صحيح»؛ وقال شعيب األرنؤوط: 6، الدعوات جامع الرتمذي؛ 53، األدب ابن ماجة سنن؛ 5/195، مسند أمحد 425

 .36/34)ط.الرسالة(،  أمحد
 .42، اجلّنة صحيح مسلم؛ 50، الرقاق حيح البخاريص 426
 .9، الزهد سنن ابن ماجة؛ 34، الرّب صحيح مسلم 427
 .13، اإلميان جامع الرتمذي؛ 232، اإلميان صحيح مسلم 428
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 شهر رمضان

هذا شهر رمضان قد أاتكم وهو شهر مبارك فرض »قال: [. }قال{ وبه قال عليه السالم إذا دخل شهر رمضان 356]

هللا عليكم صيامه ومل يفرض عليكم قيامه فمن قامه إميااًن واحتسااًب غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة خري من ألف شهر من 

 429«.ُحرِم خريَها فقد ُحرِم

 إيذاء املنافق املؤمن

ر اهلمداين قال: أخ أبو الفتح عبد الواحد بن إمساعيل بن عثمان [. }قال{ أخ الكياء أبو شجاع شريوية بن شهردا357]

قال: أخ أبو الفرج احلسن بن علي بن أمحد التميمي قال: ح أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن علي الطربي قال: ح حممد بن 

سول هللا صلى هللا العباس بن الفضل قال: ح احلسن بن هرمز الكرماين قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال ر 

 430«.لو خلق املؤمن على رأس جبل فال بّد من منافقه يؤذيه»عليه وسلم: 

 املطيع البارّ  

[. }قال{ أخ الشيخ احلّجاج أبو احلسني حممد بن عبد الرحيم النسفي رمحه هللا قال: ح الشيخ أبو بكر حممد بن 358]

بن يوسف األصبهاين قال: ح أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة إمساعيل التفليسي بنيسابور قال: أخ أبو حممد عبد هللا 

الشيباين ابلكوفة قال: ح أبو القاسم اخلضر بن أابن القرشي قال: ح إبراهيم بن هدبة قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه 

 431«.أعلى ِعّلّيني إّن العبد املطيع لوالديه املطيع لرّب العاملني ]يف[»قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  

 

                                                 
 «. إسناده ضعيف»وقال حمققه:  ،5/228شعب اإلميان،  ؛ أخرجه البيهقي يف1/181، مسند أيب داود الطيالسي 429
 .3/378للديلمي،  الفردوس 430
 .2/401البن عرّاق،  تنزيه الشريعة؛ 2/779للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛ 79البن اجلوزي، ص  الرّب والصلة 431
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 البكاء

[. }قال{ أخ اإلمام أبو القاسم علي بن أمحد بن إمساعيل قال: أخ أبو احلسن علي بن حممد الشيباين الكويف قال: 359]

ح أبو القاسم اخلضر بن أابن قال: ح إبراهيم بن هدبة قال: ح أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 432«.ما من عبد بكى على الذنب حىت تتحّدر الدموع على خّديه إال حّرم هللا ديباجة وجهه على جهنم» عليه وسلم:

 شفاعة الفقراء يوم القيامة 

[. }قال{ أخ الشيخ اإلمام اخلطيب أبو حممد إسحاق بن حممد النوحي رمحه هللا قال: ح القاضي أبو نصر أمحد 360]

بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل قال: أخ علي بن حممد الشيباين قال: أخربان اخلضر بن حممد الكشاين قال أخ اإلمام أبو 

ينادي مناد يوم القيامة: أين فقراء أمة حممد »بن أابن قال: أخ أبو هدبة عن أنس رضي هللا عنه عن النيب عليه السالم قال: 

ا أو جديًدا فخذوا بيده فأدخلوه اجلّنة فال يزال قوموا فصّفوا صفوفًا. أال من أطعمكم أكلة وسقاكم شربة أو كساكم َخِلقً 

صاحبه قد تعّلق بصاحبه فيقول: اي رّب العاملني هذا آواين هذا أطعمّن فال يبقى من فقراء أميت صغري وال كبري إال أدخلهم 

 433«.هللا اجلّنة

أمجعني يف يوم األربعاء وقت الضحى الثالث عشر من رجب  }مت واحلمد هلل رب العاملني والصالة على رسوله حممد وآله

يف إمالء املصنف اليت وقع الفراغ منه يوم  تالنسخة من نسخة كتب لكسنة مخس وستني وسبعمائة من النسخة اليت كتبت ت

 الثالًثء بني الرواح يف شهر مسرقند يف مدرسة طبغاج خان يف شهر رمضان سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة{.

 

 

                                                 
نّه من فضائح إبراهيم ؛ قال ابن حجر أ2/749للسيوطي،  الزايدات على املوضوعات؛  1/210أليب نعيم األصبهاين،  اتريخ أصبهان 432

 .148؛ وقد سبق احلديث بقم: 1/377البن حجر، لسان امليزان بن هدبة. انظر: 
  تاريخ أصبهان ألبي نعيم، 201/2؛ تاريخ دمشق البن عساكر، 433.17/52
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 م(.891ه/278أبو عبد هللا محمد بن إسحاق القاكهي )ت.  

  م.1994ه/1414دار خضر، بيروت  

 األدب المفرد؛ - 

 م(.870ه/256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت.  

  م.1989ه/1409تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت  

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ - 

 م(.1999)ت.  ناصر الدين األلباني 

 م.1979ه/1399المكتب اإلسالمي، بيروت  

 االستذكار؛ - 

 م(.1071ه/463محمد بن عبد البر النمري )ت. أبو عمر جمال الدين يوسف بن عبد هللا بن  

 .1423/2002دار الكتب العلمية، بيروت  

 االستيعاب في معرفة األصحاب؛ - 

 م(.1071ه/463أبو عمر جمال الدين يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري )ت.  

 م.1992ه/1412دار الجيل، بيروت  
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 أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ - 

 م(.1233ه/630أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري )ت.  

 م.2003ه/1424دار الكتب العلمية، بيروت  

 اإلصابة في تمييز الصحابة؛ - 

 م(.1449ه/852أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني )ت.  

 م.1995ه/1415دار الكتب العلمية، بيروت  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للدارقطني؛ أطراف الغرائب واألفراد من حديث - 

 م(.1113ه/507أبو الفضل ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي )ت. 

 م.1998ه/1419دار الكتب العلمية، بيروت  

 األم؛ - 

 م(.820ه/204أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي )ت.  

 م.1990ه/1410دار المعرفة، بيروت  

 البداية والنهاية؛ - 

 م(.1373ه/774أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت.  

 ، د.ت.جيزة دار هجر، 

 ه(؛282بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )ت.  - 

 م(. 1405ه/807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت. 

 م.1992ه/1413مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة 

 بغية الطلب في تاريخ حلب؛ - 

 م(.1262ه/660أبو القاسم كمال الدين عمر بن هبة هللا العقيلي الشهير بابن العديم )ت.  

 دار الفكر، بيروت، د.ت. 

 يخ بغداد )المسمى تاريخ مدينة السالم(؛تار - 

 م(.1071ه/463)ت.  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 

 م.2001ه/1422تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت  

 التاريخ الكبير؛ - 

 م(.870ه/256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت.  

 يدر آباد، د.ت.دائرة المعارف العثمانية، ح 

 تاريخ مدينة دمشق؛ -

 م(.1176ه/571ت. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا الشافعي الشهير بابن عساكر ) 

 م.1995ه/1415دار الفكر، بيروت  
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 الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك؛ -

 م(.996ه/385أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الشهير بـابن شاهين )ت.  

 م.2004ه/1424دار الكتب العلمية، بيروت  

 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ - 

 م(.1258ه/656أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت.  

 م.2002ه/1424دار الكتب العلمية، بيروت 

 تفسير الطبري )المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن(؛ - 

 م(.923ه/310أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت.  

 د.ت. القاهرة دار هجر، 

 تفسير القرآن العظيم؛ - 

 م(.1373ه/774أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت.  

  م.1997ه/1418دار طيبة، الرياض  

 تقريب التهذيب؛ -

 م(.1449ه/852شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت. 

 م.1991ه/1411تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب 

 تنبيه الغافلين؛ - 

 (.م983ه/373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت.  

 م.2000ه/1421دار ابن كثير، بيروت  

 تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة؛ - 

 م(.1553ه/963أبو الحسن علي بن محمد بن عّراق الكناني الشافعي )ت. 

 مكتبة القاهرة، مصر د.ت.

 التجهد وقيام الليل؛ - 

 (.م894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت.  

 م.1998ه/1418تبة الرشد، الرياض مك 

 مع بيان العلم وفضله؛جا -

 م(.1071ه/463أبو عمر جمال الدين يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري )ت. 

 م.2015ه/1436مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 

 جامع الترمذي؛ -

 م(.892ه/279أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت. 

 م.2013ه/1434الرسالة ناشرون، بيروت مؤسسة 
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 جزء فيه حديث سفيان ابن عيينة )برواية زكريا المروزي عنه(؛ -

 م(.813ه/198أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران )ت. 

 م.1987ه/1407مكتبة المنار، الخرج 

 الجزء األول من األحاديث السباعيات لمشايخ يوسف بن خليل الدمشقي )مخطوط(؛ -

 (.م1250ه/648ألبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي )ت.  

 م. 2013، نشر في البرنامج "المكتبة الشاملة" مخطوط

 جمع الجوامع؛ -

 م(.1505ه/911جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. 

 م.2005ه/1426األزهر الشريف، القاهرة 

  جزءاً حديثياً نادراً(؛ 19جمهرة األجزاء الحديثية )يحتوي على  -

 .م(2004ه/1425)ت.  عبد القادر األرنؤوطقدري بن صوقل بن عبدول المشهور ب

 م.2001ه/1421مكتبة العبيكان، الرياض 

 حلية األولياء وطبقات األصفياء؛ -

 م(.1039ه/430صبهاني )أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األ 

 م.1996هـ/1416دار الفكر، بيروت  

 النبوة؛  دالئل - 

 م(.1039ه/430صبهاني )أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األ 

 م.1986ه/146دار النفائس، بيروت  

 دالئل النبوة؛ - 

 م(.1065ه/458أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت.  

 دار الكتب العلمية، بيروت د.ت. 

 ذخيرة الحفّاظ؛ - 

 م(.1113ه/507أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الشهير بابن القيسراني ) 

 م.1996ه/1416دار السلف، الرياض  

 ذّم الغيبة والنميمة؛ - 

 (.م894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت.   

 م.1992ه/1413مكتبة دار البيان، دمشق  

 ذّم المالهي؛ -

 (. م894ه/281عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت.  أبو بكر

 ه.1416مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

  

 



- 115 - 

 

 

 

 ذيل تاريخ بغداد البن النّجار؛ -

 (.م1245ه/643أبي عبد هللا محمد بن محمود البغدادي الشهير بابن النجار )ت.  

 م.2004ه/1425دار الكتب العلمية، بيروت  

 الزهد؛ - 

 م(.855ه/241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )ت.  

  م.1999ه/1420دار الكتب العلمية، بيروت  

 الزهد؛ - 

 م(.857ه/243أبو السَِّري َهنَّاد بن السَِّري الكوفي )ت.  

 م.1985ه/1406دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت 

 الزهد والرقائق؛ - 

 م(.797ه/181 بن المبارك بن واضح الحنظلي )أبو عبد الرحمن عبد هللا 

  م.1995ه/1415دار المعراج الدولية، الرياض  

 الزيادات على الموضوعات؛ - 

 م(.1505ه/911جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. 

 م.2010ه/1431مكتبة المعارف، الرياض 

 ؛الحطاب أبو عبد هللا الرازيالسداسيات المخّرجة من سماعات ابن  - 

 م(.1180ه/576أبو طاهر صدر الدين أحمد بن محمد بن سلفة السلفي )ت.  

 .أعده للشاملة أحمد الخضري، ، نشر في البرنامج "المكتبة الشاملة"مخطوط

 ؛السنة البن أبي عاصم - 

 (.م900ه/287الشهير بابن أبي عاصم )ت. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني 

 م.1980ه/1400المكتب اإلسالمي، بيروت  

 سنن ابن ماجة؛ -

 م(.886ه/273أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )ت. 

 م.2015ه/1436مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 

 سنن أبي داود؛ -

 م(.888ه/275أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت. 

 م.2009ه/1430دار السالم، الرياض 

 سنن الدارقطني؛ -

 (.م995ه/385)ت.  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني

 م.2004ه/1424مؤسسة الرسالة، بيروت 
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 سنن الدارمي )المسمى المسند الجامع(؛ -

 م(.869ه/255أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي )ت. 

 م.2017ه/1438الة ناشرون، بيروت مؤسسة الرس

 السنن الكبرى للبيهقي؛ -

 (.م1066ه/458)ت.  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 م.2003ه/1424دار الكتب العلمية، بيروت 

 السنن الكبرى للنسائي؛ -

 م(.915ه/303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت. 

 م.2001ه/1421مؤسسة الرسالة، بيروت 

 سنن النسائي؛ -

 م(.915ه/303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت. 

 م.2015ه/1436مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 

 سير أعالم النبالء؛ -

 (.م1348ه/748)ت.  الذهبي شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان

 م.1985ه/1405بيروت تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 ؛شرح مذاهب أهل السنة -

 (.م996ه/385)ت.  أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الشهير بـابن شاهين

 م.1995ه/1415مؤسسة قرطبة، د.م. 

 ؛شرح مشكل اآلثار -

 (.م933ه/321)ت.  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الشهير بالطحاوي

 م.1994ه/1415مؤسسة الرسالة، بيروت تحقيق شعيب األرنؤوط، 

 ؛شعب اإليمان -

 (.م1066ه/458)ت.  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 م.2003ه/1423مكتبة الرشد ناشرون، الرياض 

 تاج اللغة وصحاح العربية؛ الصحاح -

 (.م1009ه/400)ت.  بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيأ

 م.1987ه/1407 بيروت، للمالييندار العلم 

 )اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان(؛ صحيح ابن حبان -

 م(.965ه/354)ت.  البُستي أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد

 (، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروتم1339ه/739ترتيب ابن بلبان )ت. 

 م.1988ه/1408
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 ؛صحيح ابن خزيمة -

 م(.924ه/311)ت.  بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوريبو بكر محمد أ

 م.1980ه/1400المكتب اإلسالمي، بيروت 

 صحيح البخاري؛ -

 (.م870ه/256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت. 

 م.2009ه/1430دار ابن حزم، بيروت 

 صحيح مسلم؛ -

 (.م875ه/261)أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

 م.2000ه/1421دار السالم، الرياض 

 ؛صفة الجنة -

 م(.1039ه/430صبهاني )أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األ

 م.1995ه/1415دار المأمون للتراث، دمشق 

 ؛صفة النار -

 م(.894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت. 

 م.1997ه/1417دار ابن حزم، بيروت 

 ؛الصالة على النبي -

 (.م900ه/287الشهير بابن أبي عاصم )ت. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني

 م.1995ه/1415دار المأمون للتراث، دمشق 

  ؛الطهور -

 م(.838ه/224أبو عبيد القاسم بن ساّلم بن مسكين الهروي )ت. 

 م.1994ه/1414مكتبة الصحابة، جدة 

 ؛السيوطي عشاريات -

 م(.1505ه/911جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. 

 .2004، نشر في البرنامج "المكتبة الشاملة"، مخطوط

 ؛العلل المتناهية في األحاديث الواهية -

 م(.1201ه/597) الجوزي البغدادي الشهير بابنعلي بن محمد أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 

 .1979ه/1399دار نشر الكتب اإلسالمية، الهور، 

 (؛برواية أبي نعيم)عوالي الحارث بن أبي أسامة  -

 م(.895ه/282)ت.  أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي الشهير بابن أبي أسامة

 ه.1411د.ن.، د.م.، 
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 )المسمى بكتاب الفوائد(؛ الغيالنيات -

از الشافعي البغدادي  م(.965ه/364)ت.  أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم البزَّ

 م.1997ه/1417دار ابن الجوزي، الرياض 

 ؛الفردوس بمأثور الخطاب - 

 (.م1115ه/509)ت. شيرويه بن شهردار الديلمّي أبو شجاع  

 م.1986ه/1406دار الكتب العلمية، بيروت  

 )المسمى بمجموع فيه التوبة، ...، فضل شهر رمضان(؛ فضل شهر رمضان - 

 م(.1176ه/571ت. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا الشافعي الشهير بابن عساكر )

 م.2001ه/1422دار ابن حزم، بيروت 

 ؛فوائد ابن منده - 

 م(.1005ه/395)ت. األصبهاني الشهير بابن منده أبو عبد هللا محمد بن إسحاق  

 م.2002ه/1423دار الكتب العلمية، بيروت 

 الفوائد؛ - 

 م(.1023ه/414)ت.  أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد هللا البجلي الرازي الدمشقي 

  م.1992ه/1412مكتبة الرشد، الرياض  

 ؛قضاء الحوائج -  

 (.م894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت. 

 مكتبة القرآن، د.م.، د.ت.

 ؛القند في ذكر علماء سمرقند - 

 م(.1142ه/537أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي السمرقندي )ت.  

 م.1999ه/1378آينة الميراث، طهران  

 ال؛الكامل في ضعفاء الرج -

 م(.976ه/365)ت.  الجرجانيبن عبد هللا بن عدي  عبد هللا أبو أحمد

 دار الكتب العلمية، بيروت د.ت.

 اآلثار؛كتاب  -

 .م(805هـ/189ت. محمد بن الحسن الشيباني )

 .م2011/ه1432دار النوادر، بيروت 

 كتاب أدب النساء؛ -

 (.م853/ه238ت. أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي )  

 .م1992/ه1412دار الغرب اإلسالمي، بيروت  
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 ؛العيال كتاب -

 م(.894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت. 

 م.1990ه/1410دار ابن القيم، الرياض 

 باألمالي الخميسية(؛ المعروف) كتاب األمالي -

 (. م1106/ه499ت. يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري ) 

 .م2001/ه1422دار الكتب العلمية، بيروت  

 كتاب أمثال الحديث المروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم؛ - 

 (.م971/ه360ت. أبو محمد بن خاّلد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ) 

 .م1988/ه1409مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  

 كتاب البّر والصلة؛ - 

  م(.1201ه/597الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الشهير بابن الجوزي )أبو  

 .م1993/ه1413مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 تاريخ أصبهان )ذكر أخبار أصبهان(؛كتاب  - 

 م(.1039ه/430أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ) 

 .م1990/ه1410دار الكتب العلمية، بيروت  

  ؛الترغيب والترهيبكتاب  - 

 م(.1131ه/535أبو القاسم قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي )ت.  

 م.1993ه/1414دار الحديث، القاهرة  

 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرّب عّز وجّل؛ -

 م(.924ه/311أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري )ت.  

 .م1988/ه1408الرياض  دار الرشد، 

 ؛الضعفاء الكبيركتاب  - 

 م(.934ه/322)ت.  أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 

 دار الكتب العلمية، بيروت د.ت. 

 من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ كتاب المجروحين - 

 م(.965ه/354)ت.  البُستي أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد

  بيروت د.ت.دار المعرفة، 

 كتاب المعجم؛ -

 م(.952ه/340)ت.  أبو سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي 

 م.1997ه/1418دار ابن الجوزي، الرياض 

  

 



- 120 - 

 

 

 

 ؛كنز العّمال -

 م(.1567ه/975)ت.  بالمتقي الهندي الشهيرقاضي خان  عبد الملك بن نبعلي بن حسام الدين  

 م.1985ه/1405مؤسسة الرسالة، بيروت  

 ؛الكنى واألسماء - 

 (.م875ه/261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )

 م.1983ه/1404الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة 

 في األحاديث الموضوعة؛ الآللي المصنوعة - 

 م(.1505ه/911أبي بكر السيوطي )ت. جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 

 م.1996ه/1417دار الكتب العلمية، بيروت  

 ؛لسان العرب - 

 م(.1311ه/711)ت.  ابن منظورالشهير بأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري 

 دار صادر، بيروت د.ت.

 ؛لسان الميزان - 

 م(.1449ه/852العسقالني )ت. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 

 م.2002ه/1423تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، بيروت 

 ؛المتحابّين في هللا - 

 م(.1223ه/620)ت. أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  

 م.1991ه/1411دار الطبّاع، دمشق  

 ؛المتفق والمفترق - 

 م(.1071ه/463)ت.  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 

 م.1997ه/1417دار القادري، دمشق  

 ؛المجالس العشرة: األمالي - 

ل   (.م1047ه/439)ت.  أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي الَخالَّ

 م.1990ه/1411دار الصحابة للتراث، طنطا  

 ومنبع الفوائد؛ مجمع الزوائد - 

 م(. 1405ه/807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت. 

 دار الكتب العلمية، بيروت د.ت. 

 (؛رواية ابن المهتدي)مجموع فيه من مصنّفات ابن شاهين: جزء من حديث ابن شاهين  - 

 م(.996ه/385البغدادي الشهير بـابن شاهين )ت. أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان  

 م.1994ه/1415تحقيق بدر بن عبد هللا البدر، دار ابن األثير، الكويت  
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 بين الراوي والواعي؛ المحّدث الفاصل -

 (.م971/ه360ت. أبو محمد بن خاّلد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ) 

 م.1984ه/1404ت تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيرو 

 ؛مداراة الناس - 

 (.م894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت.  

 م.1998ه/1418دار ابن حزم، بيروت  

 ؛المستدرك على الصحيحين - 

 م(.1014ه/405)ت.  النيسابوري الحاكمأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد  

 م.2002ه/1422العلمية، بيروت دار الكتب  

 مسند أبي حنيفة )برواية الحارثي(؛ - 

 م(.767ه/150)ت.  أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

 م.2008ه/1429دار الكتب العلمية، بيروت  

 ؛مسند أبي داود الطيالسي - 

 م(.819ه/204) أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 

 م.1999ه/1420دار هجر، جيزة  

 ؛مسند أبي يعلى الموصلي - 

 (.م919ه/307)ت.  أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي 

 م.1985ه/1405دار المأمون للتراث، دمشق  

 ؛مسند أحمد - 

  م(.855ه/241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )ت. 

 م.2001ه/1421تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة؛ بيروت 

 ؛أحمدمسند  -

  م(.855ه/241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )ت. 

 م.1998ه/1419عالم الكتاب، بيروت 

 )المسمى البحر الزّخار(؛ مسند البّزار -

 م(.905ه/292البّزار البصري )ت. أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 

 م.1988ه/1409مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 

 ؛الشاميينمسند  - 

 (.م971/ه360أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت.  

 م.1989ه/1409مؤسسة الرسالة، بيروت  
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 ؛مسند الشهاب -

 م(.1062ه/454)ت.  أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي المصري 

 م.1958ه/1405مؤسسة الرسالة، بيروت  

 ؛مصنف ابن أبي شيبة - 

 م(.849ه/235)ت.  هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفيأبو بكر عبد  

 م.2006ه/1427تحقيق محمد عّوامة، دار القبلة، جدة  

 ؛مصنف عبد الرزاق - 

 (.م826ه/211)ت.  أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 

 م.1972ه/1392المجلس العلمي، الهند  

 بزوائد مسانيد الثمانية؛ المطالب العالية - 

 م(.1449ه/852شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت. 

  م.1998ه/1419دار العاصمة، الرياض 

 ؛المعجم - 

 (.م991ه/381)ت.  ر بابن المقرئيبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي األصبهاني الشهأ 

 م.1998ه/1419مكتبة الرشد، الرياض  

 معجم الصحابة؛ - 

 م(.929هـ/317أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي ) 

 م.2000ه/1421مكتبة دار البيان، الكويت 

 المعجم األوسط؛ -

 (.م971/ه360 .أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت

 م.1995ه/1415دار الحرمين، القاهرة 

 المعجم الكبير؛ -

 م(.971هـ/360الطبراني )ت. أبو القاسم سليمان بن أحمد  

 هـ.1404مكتبة ابن تيمية، القاهرة  

 في األحاديث الموضوعة؛ معرفة التذكرة - 

 م(.1113ه/507أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الشهير بابن القيسراني )

 م.1985ه/1406مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 ؛معرفة الصحابة - 

  م(.1039ه/430صبهاني )أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األ

 دار الوطن للنشر، الرياض د.ت.
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 ؛في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة المقاصد الحسنة -

 (.م1497ه/902)ت.  أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 

 م.1985ه/1405دار الكتاب العربي، بيروت  

 ؛مكارم األخالق - 

 (.م894ه/281أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد الشهير بابن أبي الدنيا )ت. 

 مكتبة القرآن، القاهرة د.ت.

 ؛المنتخب من مسند عبد بن حميد - 

 م(.863ه/249أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكّسي ) 

 م.1988ه/1408تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتاب، بيروت  

 الموطأ؛ - 

 م(.795ه/179نس )ت. مالك بن أ 

 م.2015ه/1436مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 

 ؛الموضوعات -

 م(.1201ه/597) الجوزي البغدادي الشهير بابنعلي بن محمد أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 

 م.1966ه/1386 المدينة المنورة ،المكتبة السلفية

 ؛ناسخ الحديث ومنسوخه -

 م(.996ه/385عثمان البغدادي الشهير بـابن شاهين )ت. أبو حفص عمر بن أحمد بن 

 مكتبة المنار، د.م.، د.ت.

 في أحاديث الرسول؛ نوادر األصول -

 م(.932ه/320)ت.  أبو عبد هللا محمد بن علي الحكيم الترمذي

 م.1992ه/1412دار الجيل، بيروت 

 واألثر؛ النهاية في غريب الحديث -

 م(.1210ه/606)ت.  محمد بن محمد الشيباني الجزري أثير الدين المبارك بنأبو السعادات مجد الدين 

  المكتبة العصرية، بيروت د.ت. 
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