
 

 

  
  الكتاب: األحاديث القدسية األربعينية

  هـ)1014املؤلف: علي بن (سلطان) حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف: 
كلية الرتبية واآلداب/قسم    - ث وعلومه احملقق: أ. د عبد العزيز خمتار إبراهيم األمني، أستاذ احلدي

  جامعة تبوك -الدراسات اإلسالمية 
ض  -الناشر: دار التوحيد للنشر والتوزيع    الر

  1عدد األجزاء:  
 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

  اَألَحاِديُث اْلُقُدِسيَُّة اَألْربَِعيِنيَّةُ 
  ِللَعالّمة أيب احلَسن 

  ِري اهلَرويِّ ُمال َعليِّ َبِن ُسْلطَان الَقا
  ) 1014املَُتوَىف سنة ( 

  
َ◌َج َأَحاِديَثهُ    َحقَّقُه َوَضَبَط ُنُصوَصُه َوخرَّ

  أ. ُد. َعبُد اْلَعزِيِز ُخمَتار ِإبَراِهيم اَألِمني
  ُأْسَتاُذ احلَِديِث وُعُلوِمهِ 

رَاَساِت اإلْسالِميةِ  بيِة واآلَداِب/ِقْسُم الدِّ   ُكلِّيُة الرتَّ
  

  َجاِمعِة تـَُبوك 

)1/1 (  

  

  ) 2/  2130الصفحة األوىل والثانية من املخطوط رقم (

)1/5 (  

  

  ) 2/ 2130الصفحة األخرية من املخطوط رقم ( 

)1/6 (  



  

  ) 2/ 14232الصفحة األوىل من املخطوط رقم (

)1/7 (  

  

  ) 2/  14232الصفحة األخرية من املخطوط رقم ( 

)1/8 (  

  

  ) 2/ 10071الصفحة األوىل من املخطوط رقم (

)1/9 (  

  

  دمة احملقق] [مق
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم    ِبْسِم ا

  
الِة الِفَنت، ونـََزغاِت الْشَياِطِني َوَْوِ  ِ حنَِِمَدُه وَنسِتِعُنُه ونـَُعوُذ ِبَه ِمن ُشُروِر النَّفس، َوُمضِّ   يِنِه، َوبـَْعُد.احلْمُد ِ

ِفعٌة ُمِفيدٌة، يف اَألْربَِعِني الُقُدِسيَّ  َ ، املَُتوَىف َفهِذِه ِرساَلٌة  ِة، والَكِلماِت األُْنِسيَِّة، َمجَعها الَعالّمٌة ُمال َعِلي بِن ُسْلطاِن الَقاري املَكِّيِّ
  ). 1014ِمبكََّة املُكرََّمِة، َحَرَسها هللاُ سنة (

ْوِفيَق والسَّدادَ    ، وُحْسَن املَْقَصِد، وهللاُ ِمن وراِء الْقْصِد.فَعزمُت على َحتِقيَقَها وَضِبِط ُنُصوِصها َقْدِر الطَاقِة سائالً َهللا َتعاَىل التـَّ
َض، وهي َعلى الَنحو اآلِيت:  لرَّ   وتـُْوَجُد َهلا َمخُْس ُنْسٍخ، ِمبرَكز املَِلِك فـَْيَصل 

) سطراً  21()، وِهي ُنْسَخٌة َجيِّدٌة وُكِتبت خبٍط جيٍِّد، وَتقُع يف إحدى عشر َلوَحة، ِيف الواِحدِة منها  2/ 2130اُألوىل: برقم ( 
ا ما بني (16×14ِمبِقاس (   ) كِلمة يف السَّطر الواحد. 10 -  8) سم َتقرِيباً، وعدد كِلماِ

)1/11 (  

  

ا َجْعلُتها هي اَألصل، وبّينُت الُفُروَق بيَنها َوَبني َغريِها يف احلَاِشية، وِهي فـُُروٌق قِليَلة، وَأْكثـَُرها ِيف  ِ   املُقدِّمة.  ِوِجلوَد
) سطرًا، مقاس  25)، وهي أَيَضاً ُنسَخٌة َجيَّدٌة، وَتقُع يف َمثاِن لوَحاِت، ِيف الواِحدِة منها (2/ 14232ِبرقم ( الثَّانِيُة:

حلديِث الُقُدسيِّ  10  - 8) سم َتقرِيباً، وعدد الَكِلمات ِفيها ما بني (13× 20( )، وعلى الورقِة اُألوىل تعِليٌق فيه َتعرِيٌف 
، ولَعَل ذِلك ِمن النَّاِسخ. َوُطُرِق رِوايَِته، وال َنُه َوَبْنيَ احلَِديِث النـََّبويِّ   ُفُروِق بَيَنُه َوَبَني الُقْرآِن الَكِرِمي، وبـَيـْ

) سطراً ِمبِقاس 19)، وِهي كذِلَك ُنسَخٌة َجيِّدٌة، وتَقُع يف عشر َلوَحاٍت، ِيف ُكلِّ َلوَحٍة ِفيها (4/  14155الثَّالِثة: وِهي ِبرقم (



ا ما بني (  ) سم11× 16(   ) كِلمة يف السَّطر الواحد. 10 -  8تَقرِيباً، وعدد كِلماِ
ا، وِهي َمقُروءٌة إال ِيف َمواِضَع َقِليَلٍة َوَيِسريٍِة ِجدًا، وتَقُع ِيف َسْبع َلوَحاٍت،  1/  10071الرَّاِبعة: وِهي برقم (  َََس ِ )، وِهي ال 

ا ما بني (  )15× 21) سطراً ِمبِقاس (21ِيف ُكلِّ َلوَّحٍة (   ) كِلمة يف السطر الواحد. 12  - 10سم تَقرِيباً، وعدد كِلماِ

)1/12 (  

  

) سطرًا،  25/ب)، وِهي ُنْسَخٌة َرِديئٌة ِجدًا، فيها طمٌس َكِثٌري، وتـََقُع يف َسْبِع َلوََّحاٍت، وعدد أْسُطرِها (6789اخلَاِمسة: ِبرَقم (
ا (   ِر الواِحد. )، َكِلمة يف السَّطْ 11 -  10وعدد َكِلماِ

  
  َعملي يف َهذا الِكتاِب: 

، من حيُث امسه، وَمولده، ونشأته، وُشيوخه، ومكان لعالّمة َأِيب احلَسن ُمال عليِّ بن ُسلطان الَقاريِّ اهلَرويِّ ته  أوًال: عرَّفُت 
  الِعلمية، وثناء الُعلماء عليه، وبعض ُمؤلفاته، ووفاته. 

حلَِديث ا  جياز  لُقدسيِّ ِيف االصطالح، وبيان الُفروِق بني احلديث الُقدسيِّ والُقرآن الكرمي، وبينه وبني احلديِث نياً: عرََّفُت و
 .   النَّبويِّ

لشَّكل َمجيع األَحاِديِث واألَعالم َقْدر اإلمكان.   لثاً: َضبطُت 
ُتب السُّنة، ِمن الِصحاٍح واملَسانيِد، واملَُصنَّفاِت  رابعاً: خرَّجُت األَحاديث الَوارِدة يف الكتاِب، ِمن َمَصاِدرِها اَألصِليَِّة من كُ 

  واملَعاِجم، واألجَزاء احلَديثيَّة وغريها.
خامساً: َحكمُت على ُكلِّ حديٍث "غري أحاديث الصحيحني أو َما كان يف أحدمها " مبا يناسُب حاله من صحة وضعف،  

  مشريًا إىل ِعّلة الضعف

)1/13 (  

  

وجز عبارة. ختصار، إن كان احلديث ض   عيفاً، وأذكر كالم أهل العلم يف ذلك 
خلطِّ الَعريبِّ املُْعتاد.    سادساً: َنسخُت املخُطوط 

لكتاب، وموُضوِعه، مع وصٌف ُخمتصر للمخُطوِط وُنسِخِه.    سابعاً: عرَّفُت 
تة ، مث بقية املصادر األخرى، دون التزام  مناً: قدَّمُت يف التخريج طريق املصنِّف أوًال، مث الصحيحني، مث بقية الُكُتب السِّ

  ُمعني.
ِسعاً: وأخرياً ذيلُت الكتاب بفهرس ألحاديث الِكتاب ُمرتباً على ُحروف اِهلجاء، مع ذكر راوي احلديث من الصَّحابة، ومع 

  بيان درجته. 
، وله املنَُّة والفضُل، وإْن هذا وقد بذلُت غاية جهدي يف إخراج هذا الكتاب مبا يناسب حاله، فإن أصبُت فمن َهللا وحدهُ 

  َكاَن غري ذلك فمين ومن الشَّيطان وهللاُ اهلادي إىل َسواء السَّبيل.

)1/14 (  



  

ملُؤلِّف (   ) 1التعريف 
  :امسه

) ُيكىن 6( )، احلنفّي 5)، مثُّ املكيُّ (4) ... اهلَرويُّ (3) علي بن ُسلطان بن ُحمَمَّد الَقاري (2هو العالّمٌة احلافُظ املُقرئ ُمال (
  يب اَحلسن. 

  
  َمولده ونشأته: 

  ُولد العالّمُة عليِّ القاري مبدينة َهَراة، وهي مدينة خبُراسان، ُجبمهورية أفغانستان اإلسالمية اآلن.
 __________  

)،  445/  1)، والبدر الطالع (185/ 3)، وخالصة األثر ( 394/  4) انظر بعض مصادر ترمجته يف مسط النجوم العوايل (1(
)، املُال علي القاري،  12/  5)، واألعالم للزركلي ( 8)، والفوائد البهية ( 753/  1)، وهدية العارفني (398لتاج املكلل ( وا

).وُمال علي  1414).للعام ( 1فهرس ُمؤلفاته وما ُكتب عنه، حملمد عبد الرمحن الشماع (جملة آفاق الثقافة والرتاث العدد:
  ت عرض ونقد، ملساعد املطريف (رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، كلية أصول الدين). القاري وآراؤه االعتقادية يف اإلهليا

ر الكبري الشأن. 2(   ) () " ُمال" وهي كلمة فارسية، ومعناها عندهم، العامل املُتبحِّ
  ) () نسبة إىل قراءة الُقرآن، ألنه اشتغل بعلم القرآن الكرمي.3(
  نها. ) () نسبة إىل " َهَراة" اليت انتقل م4(
ا مات. 5(   ) () نسبة إىل " مكة املُكرمة" اليت سكنها، و
  ) () نسبة إىل مذهبه الفقهي، وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة، رمحه هللا.6(

)1/15 (  

  

  ومل يُعرف لدى َمْن ترجم لُه حتديدًا لسنة والدته. 
، وحصل منه فتنٌة عظيمٌة، ومحل النَّاس  مثَّ انتقل من َهراة إىل َمكة املُكرَّمة، حني تغلَّب على َهراة إمساعيل ا لصفويِّ الرَّاِفِضيِّ

على إلزامهم بشعائر دينهم املُخالفة للسُّنَّة، وقد ذكر هذا بنفسه، حيُث قال:" احلمُد  على ما أعطاين من التَّوفيق والُقدرة 
النـُُّبوة، وأثبتين على اإلقامة من غري حول مين على اهلجرة من دار البدعة إىل خري دار السُّنَّة، اليت هي مهبط الوحي، وظهور 

  ) 1وال قوة" ( 
  ُشُيوُخُه:

  
، مث رحل إىل مكة   طلب العلم ببلدة َهراة، وحفظ الُقرآن الكرمي يف صغره على الشَّيخ، معني الدِّين بن زين الدِّين اهلرويِّ

، وشهاب الدين أبو  ا، والواردين إليها، منهم الشيخ ُحممَّ شيوخهاملُكرَّمة، وتتلمذ على أشهر  د بن عليِّ ابن أمحد اجلُناحيِّ
، صاحب كتاب الزواجر، بن حجر اهليـَّتَّميِّ ، املشُهور    العبَّاس أمحد بن ُحممَّد بن عليِّ السَّعديِّ



 __________  
  ). 94) انظر: شم العواض (1(

)1/16 (  

  

دي، صاحب كتاب" كنز الُعمال يف سنن األقوال واألفعال".  والعالمة املُحدِّث عليِّ بن ُحسام الدين القاضي املُتَّقي اهلنَّ 
، أخذ عنه علم احلديث والتفسري. والشَّيخ املُحدِّث عبد هللا بن  وُمفسر مكة املُكرمة الشَّيخ عطية بن عليِّ السُّلميِّ املكِّيِّ

، والشَّيخ مشس الدين ُحممَّد بن عليِّ اجلُناحيِّ  نديِّ ، وغريهم.سعد الدين الُعَمريِّ السِّ    األزهريِّ
  

  مكانته العلمية وثناء الُعلماء عليه: 
  العالّمُة ُمال علي القاري يُعد من كبار ُعلماء عصره املُربِّزين يف ُعلوم شىت كثرية، وخاصة يف ُعلوم الُقرآن والسُّنة. 

كل من عمل يده، قالوا عنه:    وكان عاملاً زاهدًا ورعاً ُمتعففاً، 
  ). 1ُمصحفًا، خبط مجيل، وعليه طَُرٌر من القرآءات والتفسري، فيبيعه فيكفيه قوته من العام" (  " كان يكُتُب كل عام

:" أحد صدور العلم، يف عصره، الباهر يف التَّحقيق وتنقيح العبارات، وشهرته كافية عن اإلطراء بوصفه".    قال عنه احمليبِّ
 __________  

  ). 12/  5) () انظر: األعالم للزركلي (1(

)1/17 (  

  

  ). 1وقال أيضاً:" واشتهر ذكرُه وطار ِصيتُه، وألَّف التآليف الكثرية اللَّطيفة التأدية احملتوية على الفوائد اجلليلة" (
ووصفه العصامي بقوله:" اجلامع للعلوم العقلية والنقلية، واملتضلع من السُّنَّة النَّبوية، أحد مجاهري األعالم، ومشاهري أويل  

  ) 2.... ". (احلِفظ واألفهام .
  ). 3وقال اللَّكنويُّ:"وقد طالعُت تصانيفه ..... وكّلها ُمفيدة، بلَّغته إىل مرتبة املُجدِّدية على رأس األلف". (

وقال عنه ُسليمان املقرئ:" هو: عالمة زمانه وواحد عصره وأوانه، واملفرد اجلامع ألنواع العلوم العقلية والنقلية، واملتضلع يف 
  علوم

 __________  
  ). 185/ 3) () انظر: خالصة األثر ( 1(
العرتاض على األئمة، ال 394/  4)، ومسط النجوم ( 445/ 1) () انظر: البدر الطالع (2( )، وبقية كالمه:" لكنه امتِحن 

ى عن ُمطالعتها كثري من الُعلماء و    األولياء". سيما الشافعي وأصحابه .... وهلذا جتد ُمؤلفاته ليس عليها نُور العلم، ومن مثَّ 
قال العالمة الشوكاين ُمعرتضاً على ما قاله العصامي، فقال:" أقول هذا دليل على ُعُلو منزلته، فإن املُجتهد شأنه أن يُبنيِّ ما 

  ). 446/ 1خيالف األدلة الصحيحة ويعرتضه، سواء كان قائله عظيماً أو حقريًا".انظر: البدر الطالع (
  ). 25) () انظر: الفوائد البهية ( 3(



)1/18 (  

  

القرآن والسُّنَّة، وعامل البلد احلرام، واملشاعر العظام، وأحد مجاهري األعالم، ومقدَّم مشاهري أويل التَّحقيق واألفهام، ُشهرته  
  ). 1كافية يف إطراء وصفه، قرأ ببلده مثَُّ رحل إىل مكة" (

  
  ُمؤلفاته:

  ) فمن ذلك: 2، ما بني كبري يف جملدات، ومتوسط وصغري (للعالمة ُمال علي القاري ُمؤلفات كثرية، تزيد على املئتني
  ) أربعون حديثاً ُقدسياً. وهو موُضوع دراستنا. 1(
  ) أنوار القرآن وأسرار الفرقان. (يف ثالث جملدات). 2(
  ) األمثار اخلبية يف أمساء احلنفية. 3(
  ) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. 4(
  ) شرح األربعني النووية.5(
حلُُلول واالحتاد.) 6(   الرد على ابن عريب يف كتابه الُفُصوص وعلى القائلني 

 __________  
  ). 4) () انظر: جملة آفاق الثقافة (1(
  ) ُمؤلفاً. 263) () ذكر له األستاذ ُحممَّد عبد الرمحن الشماع يف فهرس ُمؤلفاته (2(

)1/19 (  

  

  ) ساللة الرسالة يف ذم الروافض من أهل الضاللة.7(
  ) األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة. 8(
  ) منح الروض األزهر يف شرح الفقه األكرب.9(
  ) شرح الشاطبية. 10(
  ) أربُعون حديثاً يف النكاح.11(

  
  :وفاته

 )، وُدفن مبقربة املعالة، رمحه هللا رمحةً 1014مبكة املُكرَّمة يف شهر شوال سنة أربع عشرة وألف ( -رمحه هللا  -كانت وفاته 
ه ووالِدينا واملُسلمني يف َدار َكرامته وَصلَى هللاُ على نَبيِّنا ُحمَمٍَّد َوعَلى آلِِه َوَصحبه وَسلَّ    م. واسعًة، ومجعنا هللا وإ
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  تعريف احلديث الُقُدسيِّ لُغًة:
، والتَّقديُس الَتطَّهُري والتربيُك، وتقدََّس: تطَّهر.  الُقُدسيُّ نسبة إىل "الُقْدِس"وهو الطُّهر. قَاَل ابن َمنُظور: التَّقديُس: تنزيُه هللاِ 

  ويف التنزيل: 
  ). 1"َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك" ( 

ُر أنُفسنا َلَك.    وقَاَل الزَّجاُج: معىن نُقدُِّس َلَك، أي: نُطهِّ
املقدس: أي البيت املَُطّهر، أي املكان الذي  ) "القدس" ألنه يتقدس منه. أي: يتطهر. ومنه بيت 2ومن هذا قيل للسَّطل ( 
  يـَُتّطهر به من الُذنُوب. 

) يعين جربيل؛ ألنه ُخِلَق  3ومنه رُوُح الُقُدس: أي جربيل عليه السَّالم، ويف احلديث:"إنَّ رُوَح الُقُدُس نـََفَث يف رُوِعي ... " (
  من طهارة. 

 __________  
  ). 30) سورة البقرة، آية ( 1(
  ). 1311ْسُت. كما يف القاموس مادة (سطل) ص ( ) وهو: الطّ 2(
موارد) من حديث جابر بن عبد هللا. وأخرجه البغوي يف   1084)، وابن حبان (4/ 2) أخرجه احلاكم يف املستدرك (3(

) وغريمها من حديث عبد هللا بن َمْسُعود، وصححه األلباين يف  4/ 2)، واحلاكم يف املستدرك ( 303/  14شرح السنة (
ؤوط يف جامع األصول ( 3085امع ( صحيح اجل )، وقوله (يف  305/  14)، ويف شرح السنة للبغوي (117/ 10)، واألر

  ). 305/ 14ُروعي) أي: يف َخلدي ونفسي. ومعناه: أوحى إيلَّ. انظر شرح السنة للبغوي ( 
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  وقَاَل هللاُ يف صفة عيسى عليه وعلى نبيِّنا الصَّالُة والسَّالم:
 َ   )، وهو جربيل، ومعناه رُوح الطهارة.1ُه ِبُروِح اْلُقُدِس" ("َوأَيَّْد

  ). 3)، أي: ال طُهِّرت (2ويف احلديث "ال ُقدِّ َسْت أّمٌة ال يُؤخُذ لضعيفها من قويها" ( 
  وقَاَل يف القاُموس: الُقُدُس: الطُّهُر اسم مصدر ... والبيت 

أمساء هللا تـََعاَىل ... والتَّقديس التَّطهري، ومنه األرُض املقدَّسة وبيت املقدس  املُقدَّس، وجربيل، كُروح الُقُدس ... والُقدُّوُس من
  ). 4... وتـََقدَّس: َتطهَّر ( 
 __________  

  ). 253) سورة البقرة، آية ( 1(
)،  243/  3)، وحسنه البوصريي يف الزوائد (4010) رقم ( 138/  2) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد هللا ( 2(

  ). 4598) و ( 4597حيح اجلامع (وانظر ص
/  2)، والصحاح يف اللغة والعلوم ( 524) مادة (قدس)، وخمتار الصحاح ص (33/  3) انظر: لسان العرب البن منظور (3(

  ) املادة نفسها. 284
  ) مادة (قدس). 719/ 2)، واملعجم الوسيط ( 728) انظر: القاموس احمليط ص (4(
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  طالحاً:تعريف احلديث الُقُدسيِّ اص
ألحاديث "اإلهلية" نسبة إىل الذات  ألحاديث (الُقُدسية)، و ا اللُّغوي، فُيسمى  وله عدة تسميات كلها ال خترج عن مضمو

نية" نسبة إىل الرَّب عز وجل. (  ألحاديث "الرَّ   ). 1اإلهلية وهو هللا. وُيسمى أيضاً 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مع إسناده عن رَّبه" ( وقد َعرَّفه احلافُظ ابن حجر اهليثميِّ فَقاَل: "هو  َّ   ). 2َما نُقل إلينا آحادًا عنه َصلَّى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إىل هللا، فريويه النَِّيبُّ َصلَّ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم على  وقد عرَّفه بعُضهم بقوله:"هو احلديُث الذي يسنده النَِّيبُّ َصلَّى ا َّ ى ا
   تـََعاَىل".أنه كالم هللا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وأسنده إىل ربه عز وجل" ( َّ )، وهذه التعريفات كلها كما ترى  3وقيل هو: "ما ُأِضيَف إىل الرَُّسوِل َصلَّى ا
  ُمتقاربة. وهللا أعلم. 
 __________  

وعلوم احلديث ومصطلحه  )،16)، واحلديث واحملدِّثون أليب زهو ص ( 201) انظر: فتح املبني البن حجر اهليثمي ص ( 1(
  ) وغريها.323)، ومنهج النقد للدكتور نور الدين ِعْرت ص ( 11لصبحي الصاحل ص ( 

  ). 200) انظر: فتح املبني للهيثمي ص ( 2(
  ).323)، ومنهج النقد ص ( 160) انظر: احلديث النبوي مصطلحه وبالغته للصباغ ص ( 3(
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: الُفروق بني الُقرآن الكرمي وبني احلديث   الُقُدسيِّ
. ويتلخص كالم أهل العلم، يف الُفُروق بني  -رمحهم هللا  - لقد ذكر الُعلماء  فـُُروقاً كثرية بني الُقرآن الكرمي واحلديث الُقُدسيِّ

  الُقرآن الكرمي واحلديث الُقُدسيِّ يف اآليت: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم منه إال ُجمرد التبليغ، وأما احلديث  ) أن الُقرآن الكرمي لفظه ومعناه من عند هللا تـََعاَىل، وليس للنيبِّ َصلَّ 1( َّ ى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َّ   الُقُدسيِّ فمعناه من عند هللا تـََعاَىل، ولفظه من عند الرَُّسوِل َصلَّى ا
ل، حتدى هللاُ به العرَب مجيعاً. أما  ) الُقرآن الكرمي ُمعجزُة هللا تـََعاَىل الباقية، على مرِّ الُدهور، حمفوٌظ من التغيري والتبدي2(

دقة، وأصحاب  احلديث الُقُدسيِّ فهو خبالف ذلك، فهو غري متحٍد به، ومل َيسلم من الوضع فيه، من ِقبل الوّضاعني والز
  األهواء املختلفة. 
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ملعىن؛ ألنه ُمتعبد بلفظه ومعناه، يف الوقت الذي 3( والنبويِّ  -جيوز رواية احلديث الُقُدسيِّ  ) الُقرآن الكرمي ال جيوز روايته 
  ) 1ملعىن (  -أيضاً 



) يتعني قراءة القرآن الكرمي يف الصلوات كلها "سواء كانت اجلهرية منها أو السرية، الواجبة منها أو السنة".إذ ال تصح  4(
، فإنه ال جتوز أصالً قراءته يف الصالة. ا، خبالف احلديث الُقُدسيِّ   الصالة إال 

)5 ( .ً ، فال ُيسمى قرآ ً خبالف احلديث الُقُدسيِّ   تسميته ُقرآ
لتواتر، خبالف احلديث الُقُدسيِّ إذ فيه املتواتر واآلحاد.6(   ) الُقرآن الكرمي نُقل إلينا 
، فال ُيسمى آية، واللفظ منه ال ُيس7( ت ُسورة، خبالف احلديث الُقُدسيِّ   مى آية. ) تسمية اجلملة منه آية، ومقدارًا من اآل

 __________  
ملعىن ووضعوا لذلك ضوابط وُشروطًا منها، أن 1( ) أجاز مجهور السَّلف من احملدِّثني والُفقهاء، واألُصوليني، رواية احلديث 

أللفاظ ومقاصدها، وحنو ذلك. انظر: الكفاية للخطيب ص (  )، وفتح  198يكوَن الراوي عاملاً مبا ُحييُل املعىن، وخبريًا 
  ). 399/  2)، والباعث احلثيث ( 151/  2)، وتدريب الراوي ( 49/  3املغيث ( 
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، فال حيرم مسه للمحدث وال 8( ) حرمة مس الُقرآن الكرمي للُمْحِدث، وحرمة تالوته للُجنب وحنوه، خبالف احلديث الُقُدسيِّ
  قراءته للجُنب وغريه.

الف احلديث الُقُدسيِّ فال يُتعبد بقراءته، وليس فيه بكل  ) التعبد بقراءة الُقرآن، وأن بكل حرف منه عشر حسنات، خب9(
  حرف منه عشر حسنات. 

، فال مينع  10( ) الُقرآن الكرمي حيرم بيعه يف رواية عند اإلمام أمحد، ويكره عند االمام الشافعيِّ، خبالف احلديث الُقُدسيِّ
  بيعه.

ُ عَ 11( َّ لوحي اجللي  ) الُقرآن الكرمي ُأوحي إىل الرَُّسوِل َصلَّى ا َلْيِه َوَسلََّم بوحي َجّلي خبالف احلديث الُقُدسيِّ فقد نُقل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم غري أنه َصلَّى ا َّ جتهاد منه َصلَّى ا    ال يُقر على اخلطأ. واإلهلامي، والُرؤية املنامية، وقد يكون 

إىل هللا تـََعاَىل، أما احلديث الُقُدسي فُينسب إىل هللا تـََعاَىل نسبة إنشاء، ويُروى مضافاً   ) أن الُقرآن الكرمي ال يُنسب إال12(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فيما  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نسبة إخبار، فيـَُقاُل: قَاَل رُسوُل هللا َصلَّى ا َّ   يرويه عن رَّبه.إىل الرُسول َصلَّى ا
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:الُفروق بني احل   ديث النَّبويِّ والُقُدسيِّ
، والُقُدسيِّ هي كاآليت:   لتتبع والبحث تبني يل أن الُفروق بني احلديث النبويِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأفعاله وتقريراته وصفاته اخلَلقية واخلُُلقية، خبالف احل َّ ديث  األوىل: أن احلديث يشمل أقوال الرُسول َصلَّى ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. الُقُدسيِّ فإنه خاص   َّ   قواله َصلَّى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إىل ربه  َّ : ما أضافه النيبُّ َصلَّى ا ، أو قيل  - عز وجل  - الثانية: االختالف يف صيغة الرواية، فاحلديث الُقُدسيِّ
ُ َعَلْيِه وَ  -عز وجل  -فيه: قَاَل هللا  َّ   َسلََّم. فيما َرواُه عنه الرَُّسوُل َصلَّى ا

  ). 1ن الُقُدسيِّ ُمضاف إىل هللا، ومروي عنه خبالف غريه ... " ( -أي بني الُقُدسيِّ والنبويِّ  - قَاَل الِكرماينُّ: " الفرق 



غ قَاَل:   الثالثة: هو ما ذكره القامسيُّ عن الشيخ عبد العزيز الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وكان ا َّ ختياره، فإن سطعت حينئٍذ أنوار  " إذا تكلم النيبُّ َصلَّى ا لكالُم بغري اختياره فهو "الُقرآن"وإن كان 

  عارضٌة، فهو 
 __________  

  ).407)، وفتح الباري ( 75/  9) انظر: الكواكب الدراري ( 1(
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 َُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم البد احلديث الُقُدسي، وإن كانت األنوار الدائمة، فهو احلديث الذي ليس بُقُدسي، وألجل أن كالمه َصلَّى ا
  ). 1أن تكون معه أنواُر احلق ُسبحانه ... " ( 

 __________  
غ ليس له أصٌل وال دليل يسنده من  68) انظر: قواعد التحديث للقامسي ص (1( ). قلت: وهذا الذي ذكره عن الد

غ من األشراف احلسينيني متوىف سنة "  ) وقَاَل: "كان 28/  4كلي يف األعالم (". ترجم له الزر 1132كتاب وال سنة، والد
  أمياً ال يقرأ وال يكتب، وألتباعه مبالغٌة يف الثناء عليه، ونقل اخلوارق عنه". 
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  [مقدمة املصنف] 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم    ِبْسِم ا

  
  األَحاِديُث الُقُدسيَِّة اَألربَِعيِنيَّةِ 

  
ِ الَعليِّ الَعظيِم، والربَُّ  َن، وَعلى آلِه وأْصَحاِبه َمحلِة  احلَْمُد  َ  الَكرِمي، والصَّالُة والسَّالُم األمتََّاِن اَألكَمالِن َعلى َسيِّد َولِد َعْد

  ُعُلومِه وآداِبه، وَعلى التَّاِبِعني وأتباِعِهم إىل َيوِم الدِّيِن وبـَْعُد. 
) عليِّ بن ُسْلطان ُحمَمٍَّد الَقارئ، َعَليه َرمحِة الباري أَن َجيمَع  2) يف خاِطر املُفتِقر إىل َرمحة ربِّه املُقتِدِر ( 1فـََقد َنسخ (

َلواِت وأكمُل األَحاِديث الُقُدِسيَِّة، والَكلَماِت األُنسيَّة أْرِبِعَني َحِديثاً يَرويه، َصدُر الُروَّاِة وبدُر الثِّقاِت عليه أفضل الصَّ 
رةً  َ لوحيِّ واإلهلاِم واملَناِم، ُمَفوَِّضاً إليه التَّعبري، التَّحيات، َعِن ِهللا تـََباَرَك وَتعاىل،  رًة   ِبواسطة جربيَل َعليه الصَّالُة السَّالُم، و

يِّ ِعبارة َشاء من أنواع الَكالم، وهي تُغايُر الُقرآَن احلَميد، والُفرقانِ  َ  
 __________  

  ) سنح. 2/ 14332) يف نسخة (1(
  ) الباري. 2/ 14332) يف نسخة (2(
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للَّفظ املُنـَزَِّل من اللَّوح املَحٌفوِظ عل ن نـُُزوله ال يُكوُن إالَّ بواسطة الُروِح األمِني، ويُكوُن ُمَقيَّدًا    ى َوجه التَّعيني. املَجيد، 
ا َشهرية منها. ) قطِعياً يف ُكلِّ طبقٍة وعصٍر وحٍني، ويتفرع عليه فروٌع كثريٌة عند ال1مثَُّ َيُكوُن نـَْقُلُه ُمتَواتر (   ُعلماء، 

ا للُجُنِب، واحلائِض والُنفساء، ومنها عدُم ُكفْ  ِر عدُم صحِة الصَّالة بقراءة األَحاديث الُقُدسيَّة، ومنها عدُم ُحرمة ملسها وقراء
ا.    جاِحِدها، ومنها عدُم تعُلق اإلعجاز 

) ويف اُألخرى  2َلى أُمَِّىت َأْربَِعَني َحِديثاً ِمن السَُّنة ........ " ( رجاَء أن أُكوَن يف الدُّنيا داخًال حتَت َشرطية:" َمْن َحِفَظ عَ 
  أنْسِلُك يف جزاء ُكنُت له شهيدًا وشفيعاً يوَم الِقيامة. 

 __________  
  ) متواترًا. (وهو الصواب). 2/ 14332) يف نسخة (1(
لفاظ كثرية، منها " َمْن َحِفَظ َعَلى أُمَِّيتْ 2( ًها َعاِلًما"، وِيف  ) احلَِديث ُرِوي  َا بـََعثَُه هللاُ يـَْوم اْلِقَياَمة َفِقيـْ َتِفُعْوَن ِ َأرْبَِعْنيَ َحِديـْثًا يـَنـْ

  ". لَفٍظ:"وَُكْنُت َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمَة َشاِفَعاً َوَشِهيَدًا "، وِيف ُأخرى:"َأْدَخْلُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِيف َشَفاَعِيت 
تِ  فاق أهِل املعرِفة، قال النَّوويُّ طُرقه كلِّها ضعيفٌة وليس بثابٍت"، وقال احلافُظ ابن حجر:" مجعُت  َوُهو حديٌث َضِعيٌف، 

/ 1)، وجامع بيان العلم وفضله (199/  1ُطُرقُه يف ُجزٍء، ليس فيها طريُق َتسلُم من ِعلٍَّة قادحٍة" = =انظر: العلل املتناهية ( 
)،  27/  1)، وتذكرة املوُضوعات (18/ 1)، والدُّرر املُنتثرة ( 216/  1احلسنة ( )، واملقاصد 94/  3)، وتلخيص احلبري (77

موعة (193/ 1)، والاللئ املنُثورة ( 268/  1وأسىن املطالب ( )،  33/  1)، وكشف اخلفاء ( 133/ 1)، والفوائد ا
  ). 5560)، وضعيف اجلامع ( 4589والسلسلة الضعيفة (
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  احلَِدْيُث اَألوَُّل:
َرَة َعْن أَ  ُ تـََعاَىل:"َقَسْمُت الصَّالَة بـَْيِين َوَبْنيَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -ِيب ُهَريـْ َّ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا

َدِين َعْبِدي، فَِإَذا قَْاَل: الرَّْمحَِن   َعْبِدي ِنْصَفْنيِ َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَْاَل اْلَعْبُد: اْحلَْمُد َِِّ  ُ تـََعاَىل: محَِ َّ َربِّ اْلَعاَلِمَني، قَْاَل ا
يِن، قَْاَل: َجمََّدِين عَ  ُ تـََعاَىل: أَْثَىن َعَليَّ َعْبِدي، فََإِ◌َذا قَْاَل: َماِلِك يـَْوِمِ◌ الدِّ َّ َك نـَعْ الرَِّحيِم، قَْاَل ا َّ َك  ْبِدي، فََإِ◌َذا قَْاَل: ِإ َّ ُبُد َوِإ

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  َ الصِّ ، ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ  َنْسَتِعُني، قَْاَل: َهَذا بـَْيِين َوَبْنيَ َعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَْاَل: اْهِد
ُ تـََعاَىل  َّ . اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالَِّني، قَْاَل ا ، َماَعدا الُبَخاِريِّ تَّ   : َهَذا ِلَعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل". َرواُه أْمحَد، وأْصَحاُب السِّ
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  َصِحيٌح:
ُب قراءة الفاحتة يف ُكلِّ ركعة ... رقم: (241/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد ( )، وأبُو َداُود يف الصَّالة: 395)، وُمْسِلم يف الصَّالة: 

ب تـََفِسري ُسورة الفاحتة، والنَّسائيُّ يف 821ْن تـََرَك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب، رقم: (ُب مَ  مذيُّ يف التـََّفِسري:  )، والرتِّ
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم يف فاِحتة الكَتاب، رقم: (  ُب َترك قَراءِة ِبْسِم ا ُب ثَواب910االفتتاح:  َ الُقرآن،   )، وابُن َماجه يف األدب: 



/  1)، ويف َخْلق أفعال العباد (53،  52، 49، 47،  45، 43،  12)، والُبَخاِريُّ يف القراءة خلف اإلمام (3784رقم ( 
)،  84/  1)، واالماُم مالٌك يف ُموطئه ( 88/ 1)، والنَّسائيُّ أيضاً يف فضائل الُقرآن (316/ 1)، والنَّسائيُّ يف الُكربى (48

)، وأبوَعوانة  2767) وعبدالرَّزاق يف املُصنَّف (776) رقم: (54/ 3)، وابُن ِحبَّاَن (502بُن ُخَزَميَة ()، وا973واحلَُميِديُّ (
َبة ( 126/  2( َهِقيُّ يف الُكربى ( 360/  1)، وابُن أِيب َشيـْ )، ويف َمعرفة 360)، ويف الُصغرى (167،  166،  39/  2)، والبَـيـْ

ر ( فات (2271)، ويف ُشَعب اإلميان (761السُّنن واآل   )، ويف القراءة خلف 441)، ويف األمساء والصِّ
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)، والَقاسُم بن سالّم يف فضائل الُقرآن  323)، وإْسحاُق بن رَاَهوْيه يف ُمسنده (312/ 1)، والدَّارَُقطِينُّ (43، 40اإلمام (
)،  917)، وابُن بْشران يف األَمايل (248/ 11)، وابُن حزم يف املُحلَّى ( 161)، والطََّرباِينُّ يف ُمسند الشَّاميني (332(

  ). 57/ 1) ويف التـََّفِسري (578والبَـْغِويُّ يف َشرح السَُّنة ( 
/  1)، وابُن َجريرالطََّربِيُّ يف التَـَفِسري (33/ 1ولُه َشاهٌد من َحديث َجابر بن عبد هللا، أخرجُه ابُن أيب َحاِمت يف تـََفِسريه (

َهِقيُّ يف القراءة خلف اإلمام ( 244ُشيوخ أيب بكر (  )، واإلْمساعيلي يف ُمعجم201   ). 78)، والبَـيـْ
َهِقيُّ يف ُشَعب اإلميان (2720ولُه شاهٌد آخر أيضاً من حديث ابن عبَّاس: أخرجُه ابُن ُخَزَميَة ( يـْ   ). 2272)، والبـَ

  
  احلَِدْيُث الثَّاِين: 
ُ تـََعاَىل:"َكذََّبِين اْبُن آَدَم َوَملْ  قَ  - َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنُه   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َّ ْاَل: قَْاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَْاَل ا

َي فـََقْولُُه: َلْن يُِعيَدِين َكَما بَ  َّ َِْهَوَن َعَليَّ ِمْن   َدَأِين،َيُكْن َلُه َذِلَك، َوَشَتَمِين َوَملْ َيُكْن َلُه َذِلَك، فَأَمَّا َتْكِذيُبُه ِإ َولَْيَس َأوَُّل اْخلَْلِق 
َي فـََقْولُُه: اختَََّذ هللاُ  َّ   ِإَعاَدتِِه، َوَأمَّا َشْتُمُه ِإ
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َ اَألَحُد الصََّمُد، َملْ أَِلْد َوَملْ ُأوَلْد، َوَملْ َيُكْن ِيل ُكْفًأ َأَحٌد".   َوَلًدا، َوَأ
  َرواُه الُبَخاِريُّ. 

  َصِحيٌح:
ُب تـََفِسري ُسورة ُقل ُهو هللاُ أحد ( ُب ما جاء يف قول هللا  95/  6أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التـََّفِسري،  )، ويف بدء اخلَلق، 

ُب أرواح املُؤمنني (73/ 4َتعاىل:"َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق مثَُّ يُِعيُدُه " (  / 2ُم أْمحَد ()، واإلما112/  4)، والنَّسائيُّ يف اجلَنائز، 
)،  1072)، وابُن منَّدة يف اإلميان (693)، وابُن أيب َعاِصم يف السَُّنة ( 266)، وابُن حبَّاَن ( 394، 393،  350،  317

  ). 41)، ويف َشرح السَُّنة (375/ 6)، والبَـْغِويُّ يف التَّفسري ( 193)، والبيهقيُّ يف اإلعتقاد (2ويف التَّوحيد ( 
ُ َوَلدًا" ( ولُه َشاهٌد من حديث ابن  َّ ُب"َوقَاُلوا اختَََّذ ا )، وابُن منَّدة يف 149/  5عبَّاس: أخرجُه أيضاً الُبَخاِريُّ يف التـََّفِسري، 

  ). 145)، والبغويُّ يف تفسريه (2938)، ويف ُمسند الشَّاميني (10751)، والطََّرباِينُّ يف الكبري ( 145التَّوحيد (
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  : احلَِدْيُث الثَّاِلثُ 
)  1قَْاَل: قَْاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم: قَْاَل هللاُ تـََعاَىل:" يـُْؤِذيِين اْبُن آَدَم ( - َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنُه  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

َ الدَّْهُر (  ْهِر، َوَأ   َوالنـََّهاَر".ُمتـََفٌق َعْليِه. ) بَِيِدي اَألْمُر، أُقـَلُِّب اللَّْيَل 2ِبسبِّ الدَّ
  َصِحيٌح:

ُب:"وما يُهلكنا إالَّ الدَّهُر" ( ب ال َتسُبوا الدَّهر (41/ 6أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التـََفِسري،  )، ويف  115/ 7)، ويف اآلداب، 
  التـَّْوِحيد،

 __________  
ْؤِذيِين اْبُن آَدَم ِبسبِّ الدَّْهِر":فيه أن سبَّ الدَّهر يُؤذي هللاَ تَبارك ) قوله:" يـُْؤِذيِين اْبُن آَدَم" قال يف تيسري العزيز:"قوله:" يُـ 1(

ا أن َتذمَّ الدَّهَر وُتسبَّه عند املَصائب اليت ويله وهللاُ أعلُم" إنَّ الَعرَب كاَن من َشأ م من   وَتعاىل، قاَل الشَّافعيُّ: يف َ تنزل 
ا يُهلكنا الدَّهُر، وهو اللَّيُل والنَّهاُر، ويُقوُلوَن: أصابُتهم َقوارُع الدَّهر،  َموت أو َهَرٍم أو َتلٍف أو غري ذلك، فيقُ  ولوَن: إمنَّ

م، فقال رُسوُل  نَُّه الذي يفنيهم ويفعُل  َدُهم الدَّهُر، فيجعُلون اللَّيل والنَّهار يفعالن األشياء، فيذُمون الدَّهَر  َ هللا َصلى  وأ
سبُّوا الدَّهَر" على أنه الذي يفنيكم، والذي يفعُل بكم هذه األشياء، فإنَُّكم إذا سببتم فاعل هذه  هللاُ عليه وَسلََّم:"ال تَ 

  ). 544/ 1األشياء، فإمنا تسُبون هللا تَبارك وَتعاىل فإنَّه فاعُل هذه األشياء ". انظر: تَيسري العزيز َشرح كتاب التـَّْوِحيد (
َ الدَّْهر"، قَاَل اخلَْ 2( َا ِإَىل الدَّْهر، َفَمْن َسبَّ الدَّْهر) قوله:"َوَأ َ َصاِحب الدَّْهر َوُمَدبِّر األُُمور الَِّيت يـَْنُسُبوَ ِمْن  طَّاِيبُّ: َمْعَناُه َأ

  ). 3/ 15يِّ ()، وشرح النَّوو 575/ 8َأْجل َأنَُّه فَاِعل َهِذِه األُُمور َعاَد َسّبه ِإَىل رَبّه الَِّذي ُهَو فَاِعلَها". انظر: فتح الباري ( 

)1/35 (  

  

ُب النَّهي عن سبِّ الدَّهر (197/ 8ُب:"يُريُدوَن أن يُبدُلوا كالَم هللا" ( )، وأبُو  2246)، وُمْسِلٌم يف األلفاظ من األدب، 
ُب يف الرَّجل يسبُّ الدَّهَر ( ،  238/ 2()، واإلماُم أْمحَد 770)، والُبَخاِريُّ يف األدب املُفرد ( 5274َداُود يف األدب، 

/  4)، (148/ 1)، واحلَاكُم (263/  11)، وابُن َجرير الطَّربيُّ يف تفسريه (1096)، واحلَُميِديُّ ( 318،  275،  272
َهِقيُّ يف الُكربى ( 5715)، وابُن ِحبَّاَن ( 453 ر ( 365/ 3)، والبَـيـْ )، ويف األمساء  2123)، ويف َمعرفة السُّنن واآل

فات ( هاب  910)، والطَّرباينُّ يف األوسط ( 598صم يف السَُّنة ()، وابُن أيب عا696والصِّ )، والقضاعيُّ يف ُمسند الشِّ
ريخ دمشق (855(   ). 359/  12)، والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 397/  13)، وابُن عساكر يف 

  
  احلَِدْيُث الرَّاِبُع:
َ اْبَن  قَْاَل: قَاْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة:" ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ا َّ َِّ َصلَّى ا َل َرُسوُل ا

َ َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني؟   آَدَم َمِرْضُت فـََلْم تـَُعْدِين، قَْاَل: 
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َ اْبَن آَدَم اْسَتْطَعمْ قَْاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعبْ  ُتَك فـََلْم  ِدي ُفالً َمِرَض فـََلْم تـَُعْدُه، َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو ُعْدتَُه َلَوَجْدَتِين ِعْنَدُه؟ 
َ َربِّ وََكْيَف ُأْطِعُمَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني؟   ُتْطِعْمِين قَْاَل: 

َ اْبَن آَدَم  قَْاَل: َأَما َعِلْمَت أَنَُّه اْسَتْطعَ  َمَك َعْبِدي ُفَالٌن فـََلْم ُتْطِعْمُه، َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو َأْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي، 
َ َربِّ َكْيَف َأْسِقيَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني؟ ُتَك فـََلْم َتْسِقِين، قَاَل:    اْسَتْسَقيـْ

َتُه َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي". َرواُه ُمْسِلمٌ قَْاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفالَ    ٌن فـََلْم َتْسِقِه، َأَما ِإنََّك َلْو َسَقيـْ
  َصِحيٌح:

ُب فضل عيادة املريض ( لة واآلداب،  )، وإْسحاق 517)، والُبخاريُّ يف األدب املُفرد (2569أخرجُه ُمْسِلم يف الربِّ والصِّ
)، والبيهقيُّ يف ُشعب  170)، والطَّرباينُّ يف َمكارم األخالق (7490ان يف صحيحه ( )، وابُن َحبَّ 28بن رَاهويه يف ُمسنده (

فات (8879اإلميان (   ). 473)، ويف األمساء والصِّ
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  احلَِدْيُث اخلَاِمُس:
ُ تـََعاَىل َعَليْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -َعْن أََنٍس  َّ ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ا َلْيُت قَْاَل: مسَِ ُ ُسْبحانَُه َوَتعاَىل:" ِإَذا ابـْتـَ َّ ِه َوَسلََّم يـَُقْوُل: قَْاَل ا

نَـْيه ". َرواُه أْمحَد، والُبَخاِريُّ  ُهَما اْجلَنََّة، يُرِيُد َعيـْ ْيِه، ًمثَّ َصَربَ َعوَّْضُتُه ِمنـْ تـَ   َعْبِدي ِحبَِبيبـَ
  َصِحيٌح:

ُب فضل َمْن ذهَب بصُره (283، 156،  144/  3أخرجُه اإلماُم أْمحَد يف املُسند (  )،  5653)، والُبَخاِريُّ يف املرَضى، 
)،  739)، ويف اآلداب ( 9601)، ويف ُشعب اإلميان (6790)، والبيهقيُّ يف السنن الُكربى (3611وأبويعلى املَوصليِّ (

  ). 497/  4)، والبغويُّ يف شرح السُّنَّة ( 255والطَّرباينُّ يف األوسط (
  

  السَّاِدُس:احلَِدْيُث 
َ َعزَّ َوَجلَّ   - َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - ) 1َعْن َشدَّاِد ْبَن َأْوٍس (  َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْوُل: ِإنَّ ا َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا مسَِ

  يـَُقْوُل:"ِإَذا ابـْتَـَلْيتُ 
 __________  

بِ 1( َ ِبت.) ُهو: َشدَّاُد ْبَن َأْوس بُن  َ ، ابُن َعمِّ الشَّاِعر حسَّان بُن    ت بُن املُنَِّذر األْنَصاِريِّ اجلْزرَِجيِّ
ا تـُُوِيف سنة ( )، واإلصابة 460/  2)، والسري ( 209/ 1)، واإلستيعاب ( 499/ 1).انظر: ُأْسد الغابة (58َنزل الشَّام، و

)2  /7 .(  
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. َويـَُقْوُل َعْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا َفَحِمَدِين  َ ُتُه فَِإنَُّه يـَُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه ِمْن اْخلَطَا الرَّبُّ تـََباَرَك   َعَلى َما ابـْتَـَليـْ
ُتْم ُجتُْروَن لَُه َوُهَو َصِحي ُتُه فََأْجُروا َلُه َما ُكنـْ تَـَليـْ َ َقْد قـَيَّْدُت َعْبِدي َوابـْ   ٌح ". َرواُه أْمحٌَد. َوتـََعاىل: َأ



  إْسَناُدُه َحَسٌن: 
)، وأبُونـَُعْيم يف  1097)، ويف ُمسند الشَّاميني ( 7136/ 7)، والطََّرباِينُّ يف الكبري (123/  4أخرجُه اإلماُم أْمحَد يف املُسند ( 

ريخ دمشق (309/ 9احلُلية (   )، وإسناُدُه حسٌن. 437/ 22)، وابُن عساكر يف 
)، وابُن 9571)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان ( 3600)، والطَّرباينُّ يف الكبري (3983أُمامة، احلاكُم ( وأخرجُه من حديث أيب

نيا يف املرض والكفَّارات (   ). 495/ 4)، والبغويُّ يف شرح السنَّة (25أيب الدُّ
حلُسِن، يف اجلامع  )، وإسناُدُه حسٌن أيضاً، و 4235وأخرجُه أيضاً من حديث أنس بن َماِلك، َأبُويـَْعَلى (  رمز لُه السُّيوطيُّ 

  الصغري
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غيب ( 4300)، وحسَّنه األلباينُّ يف صحيح اجلامع ( 6021(   ). 5018)، وصححُه املُنذريُّ يف الرتَّ
  

  احلَِدْيُث السَّاِبُع: 
َِّ َصلَّ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  ََّ َتعاَىل  قَْاَل: إنَّ َرُسوَل ا ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمرِيًضا، فـََقاَل: أَْبِشْر فَِإنَّ ا َّ ى ا

نـَْيا لَِتُكوَن َحظَُّه ِمْن النَّاِر يـَْوَم الِقَيامةِ  ِري ُأَسلِّطَُها َعَلى َعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِيف الدُّ َ َهِقيُّ  ". َرواُه أْمحَد َوابُن َماجه، و يـَُقْوُل:" ِهَي  البَـيـْ
  يف ُشَعب اإلميَانِ 
  إْسَناُدُه َضِعيٌف: 

ُب احلُمَّى (440/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد يف ُمسنده (  َهِقيُّ يف ُشَعب اإلميان  3470)، وابُن ماجه يف الطِّب،  يـْ )، والبـَ
لرَّماد (9844( ُب التَّداوي   ، مذيُّ يف الطِّبِّ َبة (345/ 1درك ( )، واحلاكُم يف املُست2088)، والرتِّ /  2)، وابُن أِيب َشيـْ

)، وابُن السُّينِِّّ يف عمل اليوم والَّليلة 385)، وهنَّاُد بُن السَّريِّ يف الزُّهد ( 233/ 18)، وابُن جرير الطَّربيُّ يف تفسريه ( 329
  )، وابُن أيب 6830)، والبيَّهقيُّ يف الُكربى ( 540(
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ريخ دمشق ( 19(الدُّنيا يف املرض والكفَّارات  )، وصححُه  86/  6)، وأبُونـَُعْيم يف احلُلية ( 297/  66)، وابُن عساكر يف 
  احلاكُم، ووافقه الّذهِيبُّ.

، وهو ضعيٌف متفٌق على ضعفه، قال الُبَخاِريُّ يف التأريخ   وليس كذلك، ففي إسناده عبد الرَّمحن بن يَزيد بن متيم السُّلميِّ
ناكري"، وضعَّفه اإلماُم أْمحَد، وأبُوَحاِمت، وأبوُزرعة، ومجاعٌة، ووقع يف السَّند عبد الرَّمحن بن َيزيد  )،: "عنَّده مَ 365/  5الكبري ( 

بن جاَبر، وهُو خطأ، وقد نبَّه على ذلك بعض احلُفاظ، ومل يتنبه لذلك العالمةُ األلباينُّ، رمحه هللا، فصحَح احلديث يف  
ؤوط 557السلسلة الصحيحة (    ). 583/ 9يف جامع األصول ()، وكذا األر

  
  احلَِدْيُث الثَّاِمُن: 



 َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل:" إنَّ الرَّبَّ ُسْبحانَُه َوتـََعاَىل، يـَُقْوُل: َوِعزَّيت -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -َعْن أََنٍس 
  َوَجالِيل، ال أْخِرِ◌جُ 
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  ). 1ِرْزِقه". َرواُه ابُن رُزِين (  ًا ِمن الدُّنيا أُرِيُد َأْن أْغفَر لَُه، َحىتَّ اْستَـْوِيفَ ُكلَّ َخطيئٍة يف ُعنُِّقِه، ِبُسْقٍم ِيف َبَدنِِه َوِإقْـَتاٍر يفأَحد
  ال َأْصَل َلُه:

غيب للُمنَّذريِّ 586/  9َأخرجُه ُرزِين بُن ُمعاوية، كما يف جامع اُألُصول (  )،  347/ 1)، وِمشكاة املصابيح ( 5213 ( )، والرتَّ
َوُهو حديٌث ال َأصَل لُه، فُكلُّ حديٍث َمعزٍو لُه ال أصَل لُه، فقد َمجع يف كتابه" َجتريد الِصَحاح" أحاديث الصحيحني، وُموطأ  

دات ا ، وزاد أحاديَث عليها، فهذه الزِّ مذيِّ والنَّسائيِّ ليتَّ ال تُوجد يف هذه اُألصول ال  اإلمام َمالك، وُسنن أيب داُود، والرتِّ
داٍت واهيٍة لو تَنزه عنها   :" أدخل كتابه ز أصل هلا"وقد عاب عليه الُعلماُء إيراده هلا، قال احلافظ مشُس الدِّين الذَّهيبِّ

  ألجَاد".
 __________  

. ) ُهو: أَبُو احلَسن رُزِين بُن ُمَعاِوية بُن َعمَّار الَعْبدِريِّ السََّرُقْسِطيِّ 1(    األَندِلسيِّ
حلديِث وغريِه".   قال ابُن َبْشكوان:" كاَن رَُجًال َصاِحلاً، َعاِلماً فاِضًال، َعاِلماً 

ا تـُُوِيف سنة ( ري ( 48/ 1). انظر: جامع األُصول ( 535جاوَرمبكَة، و )،  1281/ 4)، وتذكرة احلُفاظ (205/ 20)، والسِّ
يباج املُذهَّب (   ). 19/  2)، ومرآة اجلنان ( 73/ 2زَّاهرة ()، والُنجوم ال366/  1والدِّ
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وقال الشَّوكاينُّ:"ولقد أدخَل يف كتابه الذي مجع فيه بني دواوين اإلسالم بال وموضوعاٍت ال تُعرف، وال يُدرى من أين جاء 
موعة. (205/  20ا؟ وذلك خيانة للُمسلمني". انظر: السري (    ). 25/ 1)، والفوائد ا

  
  التَّاِسُع:  احلَِدْيثُ 

َ ِعْند   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -)  1عن َواثِلَة بن اَألْسقع (  ُ تـََعاَىل " أ َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَْاَل: قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َأنَّ َرُسوَل ا
  بسنٍد َصحيٍح. َظنِّ َعْبِدي يب، فَيظَُّن يب َما شاَء". َرواُه الطََّرباِينُّ واحلَاِكمُ 

  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
) رقم:  401/ 2)، وابُن ِحبَّاَن (214/  2)، والدَّارِِميُّ ( 471/  3)، واالماُم أْمحَد ( 240/ 4أخرجُه احلَاِكُم يف املُْستدرك (

  ، 210، 209) رقم: (87/ 22)، والطََّرباِينُّ يف الكبري (635، 634،  633(
 __________  

اَألْسقع بُن َكعب بُن َعاِمر، أسلم والنَّيبُّ َصَلَى هللاُ َعليه َوسلَّم يَتجهَُّز لعزوة تـَُبوك، وشِهدها معُه، وكاَن من  ) ُهو: َواثِلَة بن 1(



ا تـُُوِيفَ سنة ( /  3)، والسري ( 495/ 1)، واإلستيعاب (1099/ 1).انظر: ُأْسد الغابة (85أهِل الصُّفَّة، ونـََزَل الشَّام، و
  ). 238  /3)، واإلصابة ( 383
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)، وابُن املُبارك يف  1017)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (1203)، ويف ُمسند الشَّاميني (7947)، ويف األوسط (211
)، والدَّواليبُّ  172)، ومتَّام الرَّازيِّ يف الفوائد (716)، وابُن ِحبَّاَن ( 214/ 2) والدَّارِِميُّ (909)، ويف الزُّهد (39ُمسنده (

)،  326/ 6)، وابُن عديِّ يف الَكامل (5886)، ويف َمعرفة الصَّحابة (309/  9)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 1435لُكىن (يف ا
ريخ دمشق (  )، وإسناُدُه صحيٌح، وَصححُه احلَاكُم ووافقه الّذهِيبُّ، وقال اهليثميُّ يف املَجمع  373/ 15وابُن عساكر يف 

  اِينُّ يف األوسط، ورجاُل أْمحَد ثقات". ):"َرواُه أْمحَد والطَّربَ 318/  2(
  ). 4316وصححُه األلباينُّ يف صحيح اجلامع (

  ولُه شاهٌد من حديث أيب ُهَريرة:
ُ نـَْفَسُه}، رقم: ( َّ ُب قول هللا تعاىل: {َوُحيَذِّرُْكُم ا ُب  7405أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد،  )، وُمْسِلم يف الذِّكر والدُّعاء، 

،  20:  2675ل الذِّكر والدُّعاء، والتَّقريب إىل هللا، رقم: (فض ُب ما جاء يف ُحسن الظنِّ  مذيُّ يف الدَّعوات،  )، والرتِّ
ُب فضل العمل، رقم: (3603رقم: (  )، والنَّسائيُّ  616)، والُبخاريُّ يف األدب املُفرد (3822)، وابُن ماجه يف األدب، 

  )، وابنُ 251/ 2اُم أْمحَد يف املُسند ()، واالم7730يف الُكربى ( 
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َهِقيُّ يف ُشَعب االميان ( 811) رقم: (93/ 3ِحبَّاَن ( يـْ فات ( 1013)، والبـَ )، ويف الدَّعوات الكبري  447)، يف األمساء والصِّ
هاب ( 1753)، والطَّرباينُّ يف الدُّعاء (16( )،  86 الرَّد على اجلَْهميَّة ()، وابُن منَّدة يف1327)، والقضاعيُّ يف ُمسند الشِّ

نة ( ريخ دمشق  27/ 9)، وأبونُعيم يف احلُلية (26)، ويف الرَّد على اجلَْهميَّة (267وابُن بطَّة يف اإل )، وابُن عساكر يف 
ريخ بغداد (440/ 14( )  24/  5)، ويف شرح السَُّنة (167/  1)، والبَـْغِويُّ يف تفسريه ( 43/ 2)، واخلطيُب البغداديُّ يف 

  ). 125رقم: ( 
  ولُه شاهٌد أيضاً من حديث أنس بن مالك: 

) وصححُه ووافقه 497/ 1)، واحلاكُم يف ُمستدركه (3146)، وأبويَعلى املَوصليِّ (210/  3أخرجُه االماُم أْمحَد يف املُسند ( 
  ). 4325الّذهِيبُّ، وصححُه األلباينُّ يف صحيح اجلامع ( 

  
  احلَِدْيُث الَعاِشُر:

َرَة َعْن أَ  ُ تـََعاَىل:" َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -ِيب ُهَريـْ َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَْاَل: قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َأنَّ َرُسوَل ا
  الصَّاحلَِِني َما الَ 
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َعْت، َوالَ َخَطَر َعَلى مذيُّ، وابُن َماجه.  َعْنيٌ رََأْت، َوَال ُأُذٌن مسَِ   قـَْلِب َبَشٍر."َرواُه أْمحَد والُبَخاِريُّ وُمْسِلٌم، والرتِّ
  َصِحيٌح:

ا َخمُلوقة ( 438/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد يف ُمسنده (  ُب ما جاء يف صفة اجلنَّة وأ )،  3244)، والُبخايُّ يف بدء اخلَلق، 
ب صفة اجلنَّ  ُب تـََفِسري ُسورة السَّجدة (2844ة (وُمْسِلم يف اجلنَّة وصفة نعيمها،  مذيُّ يف التَـَفِسري،  )،  3197)، والرتِّ

ب صفة اجلنَّة، ( )، واإلماُم أمحد يف كتاب الزُّهد  11085)، والنَّسائيُّ يف الُكربى ( 4328وابُن ماجه يف الزُّهد، 
)، ويف الزُّهد  123وابُن املُبارك يف ُمسنده ()، 2/  1)، وهنَّاد بن السُّريِّ يف الزُّهد ( 1133)، واحلَُميِديُّ ( 1100(
)، وأَبُويـَْعَلى  20874)، وعبد الرَّزَّاق (70/ 8)، وابُن أيب شيبة ( 185/  20)، وابُن جرير الطَّربيُّ يف تفسريه (1885(
يِّ يف الفوائد  )، ومتَّام الرَّاز 369) رقم: (91/ 2)، وابُن ِحبَّاَن (335/ 2)، والدَّارِِميُّ (6276) رقم: ( 159/ 11(
فات (407)، والبيَّهقيُّ يف ُشعب اإلميان (648( )، ويف البَّعث والنُّشُور  180)، ويف اإلعتقاد (447)، ويف األمساء والصِّ
)152 ،(  
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م يف  )، وأبونُعي130)، ويف ُمسند الشَّاميني (54/ 1)، ويف الصَّغري (206)، ويف األوسط ( 39/  19والطَّرباينُّ يف الكبري (
ريخ دمشق ( 106)، ويف صفة اجلنَّة ( 26/ 9احلُلية ( )، ويف 146/  2)، والبَـْغِويُّ يف تفسريه ( 27/ 51)، وابُن عساكر يف 

  ). 2881) رقم: (320/  11شرح السَُّنة (
 .   ولُه شاهٌد من حديث أنس بن مالك، وأيب سعيد اخلُْدريِّ

  أمَّا حديُث أنٍس:
، وهُو كثُري  1659) رقم: (378/  2سط ( فأخرجُه الطََّرباِينُّ يف األو  )، وإسناُدُه ضعيٌف، فيه ُحمَمَُّد بن ُمْصعب الُقرُقساّينِ
  ). 6302الغلط كما يف التقريب (

  ): "َرواُه الطََّرباِينُّ يف األوسط، وفيه ُحمَمَُّد بن ُمْصَعب الُقْرُقساينُّ، وهو ضعيٌف بغري413/ 10قَاَل اهليثميُّ يف َجممع الزَّوائد ( 
  كذٍب".

 :   وأمَّا حديُث َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ
)، والبَـزَّاُر  121)، ويف صفة اجلنَّة ( 262/  2)، وأبُونـَُعْيم يف احلُلية ( 67/  21فأخرجُه ابُن َجريٍر الطََّربِيُّ يف تـََفِسريه ( 

  )، وابُن َعديِّ 3515(
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  حديث قـََتادة، مل َيروه عنُه إال َسالَّم". )، وقَاَل أبُونـَُعْيم: "غريٌب من 1154/ 3يف الكامل (
  

  احلَِدْيُث احلَاِدي َعَشَر: 



َُّ: "َمْن َملْ يـَْرَض بَقَضاِئي، وَملْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - ) 1َعْن َأِيب ِهند الدَّاِريِّ (  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا
ً ِسواَي". َرواُه الطََّرباِينُّ بسنٍد َضعيٍف.َيْصِرب َعلَى َبال   ِئي، فَليَـْلَتِمْس َرّ

  إْسَناُدُه َضِعيٌف: 
ُروحني ( 807) رقم: ( 320/ 22أخرجُه الطََّرباِينُّ يف الكبري ( )، وأبونُعيم يف َمعرفة الصَّحابة  323/  1)، وابُن حبَّان يف ا

)6428 ،(  
 __________  

  لكنه مشهور بكنيته، فقيل: مالك بُن َعديِّ بُن عمرو بن احلاِرث، وقيل: غري ذلك.  ) اختلف يف امسه كثرياُ،1(
، وهو من املُقلِّني يف الرِّواية عن الرُسول صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، يُعُد م ن أهل الشَّام. وُهو ابُن عمِّ الصَّحايبِّ اجلليل متيم الدَّاريِّ

  ). 423/ 3)، واإلصابة (571/ 1اب ()، واإلستيع1259/ 1انظر: ُأْسد الغابة (
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ريخ دمشق (  ُروحني (115/  7وابُن عساكر يف  د ابن هند، وهُو مرتُوٌك، كما يف ا /  1)، وإسناُدُه ضعيٌف؛ فيه َسعيد بن ز
323 .(  

د بن هند وهو َمرتُوٌك". 207/  7قال اهليثميُّ يف املَجمع (   ): "وفيه سعيد بن ز
)، والسُّيوطيُّ يف اجلامع الصغري  335/ 4كما قال املُصنِّف، رمحه هللا، وضعَّفه العراقيُّ يف ختريج االحياء (فاحلديُث َضِعيٌف  

موعة (6009(   ). 4054)، ويف ضعيف اجلامع (505)، واأللباينُّ يف السلسلة الضعيفة (252)، والشوكاينُّ يف الفوائد ا
   أيضاً:ولُه شاهٌد من حديث أنٍس بن َمالك، وهو ضعيفٌ 

َهِقيُّ يف  49/ 1)، ويف الصغري (8366) رقم:  169/  9) ( 7269) رقم: ( 135/ 8أخرجُه الطََّرباِينُّ يف األوسط ( )، والبَـيـْ
ريخ بغداد ( 228/  2)، وأبُونـَُعْيم يف أخبار أصبهان ( 200ُشَعب االميان ( )، وإسناُدُه  227/  2)، واخلطيُب البغداديُّ يف 

  ): ضعيٌف. 2672أيب حزم، قال احلافُظ يف التقريب (ضعيٌف؛ فيه َسهيل بن 
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/  3)، واإلصابة (101/ 3)، ومنهاج السُّنَّة النَّبوية (1259/  1)، وُأْسد الغابة (57/ 1وللمزيد، انظر: االستيعاب (
موعة (430/ 1)، ولسانه (138/  2)، وامليزان ( 424 وتذكرة  )، 625/ 1)، والكشف اإلهلي (746)، والفوائد ا

  ). 747، 506)، والسلسلة الضعيفة (102/  2)، وكشف اخلفاء (189املوُضوعات ( 
  

  احلَِدْيُث الثَّاِين َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل:" ُكلُّ َعمَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َّ ِل اْبِن آَدَم َلُه ِإالَّ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَْاَل ا

َ َأْجِزي ِبِه ". َرواُه الُبَخاِريُّ وُمْسِلمٌ  َياَم فَِإنَُّه ِيل َوَأ   الصِّ
  َصِحيٌح:



ٌب هل يُقوُل إين صائٌم إذا ُشتم؟ ( ُب فضل الصَّوم (228/ 2أخرجُه الُبَخاِريُّ يف الصَّوم،  )، ويف 226/ 2)، وفيه أيضاً، 
ُب ما يُذ  ُب قوِل هللا َتعاىل:"يُريُدون أن يُبدُِّلوا كالَم هللا" (61/  7كر يف اِملْسِك (اللِّباس،  )،  197/ 8)، ويف التـَّْوِحيد، 

ُب ذكر النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ    وفيه أيضاً، 
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يام (212/  8َوَسلََّم، وروايته عن ربه (  ُب فضل الصِّ يام،  ُب فضل الصَّوم )، وا161)، وُمْسِلم يف الصِّ مذيُّ يف الصَّوم،  لرتِّ
ُب ذكر اإلختالف على أيب صاحل ( 764( يام،  ٌب يف فضل 162/  4)، والنَّسائيُّ يف الصِّ يام،  )، وابُن ماجه يف الصِّ

يام ( د يف ُمسنده  )، واالماُم أمحَْ 310/ 1)، واالماُم َمالُك يف ُموطئه ( 198)، والُبخاريُّ يف خلق أفعال العباد (1638الصِّ
)، والطيالسيُّ أيضاً يف ُمسنده  1010)، واحلَُميِديُّ يف ُمسنده ( 1824)، والدَّارميُّ ( 516، 465، 414، 393/  2(
)، وابُن ُخزمية  3485)، وابُن ِحبَّان (7891)، وعبد الرَّزاق يف املُصنَّف ( 58)، وإْسحاق بن رَاويه يف ُمسنده ( 2485(
ر ( 924)، وعبُد بن ُمحيد (1790( )، وابُن أيب  8894)، وابُن أيب شيبة يف املُصنَّف ( 2506)، والطَّحاويُّ يف ُمشكل اآل

)،  1464)، وابُن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين (2162)، وأبوَعوانة (775)، والدَّواليبُّ يف الُكىن ( 1120اجلْعد يف ُمسنده (
اميني ( 962)، ويف األوسط (1220والطَّرباينُّ يف ُمعجميه الكبري ( )، ومتَّام الرَّازّي يف الفوائد  2430)، ويف ُمسند الشِّ

  )، ويف ُشعب1440)، والُصغرى (235/  4)، والبيهقيُّ يف الُكربى ( 794(
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فات (3424اإلميان ( ر (456)، ويف األمساء والصِّ )،  58)، ويف فضائل األوقات (2684)، ويف َمعرفة السُّنن واآل
صبهان (273/  6حلُلية (وأبونُعيم يف ا ريخ دمشق (626)، ويف طبقات املُحدِّثني    ). 371/  21)، وابُن عساكر يف 

ولُه شاهٌد من حديث مجاعة من الصَّحابة، منُهم ابن مسُعود، وعبد هللا بن احلَارث بن نَوفل، وعليِّ بن أيب طالب، وأيب سعيد  
، وأيب أَُمامة، وواثلة، وجابر بن عبد    هللا. اخلُْدريِّ

  حديث ابن َمْسُعود: 
يام ... رقم: ( ُب فضل الصِّ ،  10077) رقم: (97/  10)، والطََّرباِينُّ يف الكبري ( 2214أخرجُه النَّسائيُّ يف الصَّوم: 

ريخ بغداد (446/  1)، واالماُم أْمحَد يف املُسند (10198،  10078   ). 213/ 7)، واخلطيب البغداديُّ يف 
  احلارث بن َنوفل: وأما حديث عبدهللا بن 

ريخ دمشق (    ). 314/ 27فأخرجُه ابُن عساكر يف 

)1/52 (  

  

  وأمَّا حديث عليِّ بن أيب طالب:
يام، رقم ( ُب فضل الصِّ يام:    ). 349/  4)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 915)، والبزَّاُر (2213أخرجُه النَّسائيُّ يف الصِّ



 :   وأمَّا حديث أيب سعيد اخلُْدِريِّ
  ). 921)، وعبُد بن ُمحيد ( 90/ 2)، والنَّسائيُّ يف الُكربى ( 11669ماُم أمحد (أخرجُه اإل

  وأمَّا حديث أيب أُمامة: 
  ). 3371)، ويف ُمسند الشَّاميني ( 7488فأخرجُه الطَّرباينُّ يف الكبري (

  وأمَّا حديث واثلة:
  ). 3320)، ويف ُمسند الشَّاميني (17607فرواُه الطَّرباينُّ يف الكبري ( 

  مَّا حديث َجابر بن عبد هللا:وأ
  ). 3411)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (15046فأخرجُه اإلماُم أمحد يف املُسند (

  ). 179/  3كَما جاء احلديث من طريق مجاعٍة من الصَّحابة رضي هللاُ عنُهم، وأسانيُدها صحيحة، انظر: َجممع الزَّوائد (
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  احلَِدْيُث الثَاِلُث َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل:" ِإَذا َهمَّ َعْبِدي ِحبََسَنٍة َوملَْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -ْن َأِيب ُهَريـَْرَة عَ  َّ َّ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَْاَل ا َِّ َصلَّى ا   َعْن َرُسوِل ا

تـَُها َعْشَر حَ  تـَُها َلُه َحَسَنًة، فَِإْن َعِمَلَها َكتَـبـْ َها َعَلْيِه،  يـَْعَمْلَها َكتَـبـْ َسَناٍت ِإَىل َسْبعِماَئِة ِضْعٍف، َوِإَذا َهمَّ ِبَسيَِّئٍة َوَملْ يـَْعَمْلَها َملْ َأْكتـُبـْ
مذيُّ.  تـَُها َسيَِّئًة َواِحَدًة ". َرواُه الُبَخاِريُّ وُمْسِلٌم والرتِّ   فَِإْن َعِمَلَها َكتَـبـْ

  َصِحيٌح:
ُب قول }، رقم: (  أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد،  َِّ ُلوْا َكَالَم ا ُب  7501هللا تـََعاَىل: {يُرِيُدوَن َأن يـَُبدِّ )، وُمْسِلٌم يف االميان، 

ُب تـََفِسري ُسورة األنعام، رقم:  128إذا همَّ العبُد حبسنة ُكتبت، وإذا همَّ بسيئة مل ُتكتب، رقم: (  ِمِذيُّ يف التَـَفِسري،  )، والرتِّ
  ). 378)، وابُن منَّدة يف اإلميان (380،  381)، وابُن ِحبَّاَن ( 242/  2د ( )، واالماُم أمحَْ 3073(
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  احلَِدْيُث الرَّاِبُع َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل:" إِ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم: قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َذا َأَحبَّ َعْبِدي لَِقاِئي  َعْن َرُسوِل ا

 . ْبُت ِلَقاَءُه، َوِإَذا َكرَِه ِلَقاِئي َكرِْهُت ِلَقاَءُه ".َرواُه َماِلٌك والُبَخاِريُّ والنَّسائيُّ   َأْحبـَ
  َصِحيٌح:

ُب قول هللا تَعاىل:"يُرِيُدوَن َأنْ 240/  2أخرجُه اإلماُم مالٌك يف ُموطئه (  "،  )، والُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد،  َِّ ُلوا َكالَم ا يـَُبدِّ
ُب فيمن أحب لقاء هللا، رقم: ( 7504( )، واالماُم  1961)، ويف الُكربى ( 1836)، والنَّسائيُّ يف الُصغرى يف اجلنائز، 

عيم يف )، وأبونُ 3189)، والطرباينُّ يف ُمسند الشَّاميني (6339)، وأبويَعلى ( 364)، وابُن ِحبَّاَن ( 418/ 2أْمحَد يف املُسند (
  ).1448)، والبـَْغِويُّ يف شرح السَُّنة (40395أخبار أصبهان (

  



  احلَِدْيُث اخلَاِمُس َعَشَر: 
َ ِعَباِدي ِإّينِ َحرَّْمتُ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َأِيب َذرٍّ،  َِّ تـََعاَىل:"  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا الظُّْلَم َعَلى   َعْن َرُسوِل ا

  نـَْفِسي َوَجَعْلُتهُ 
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 َ ُتُه فَاْستَـْهُدوِين َأْهدُِكْم،  َ ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديـْ َنُكْم َفال َتظَاَلُموا،  ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه  ُحمَرًَّما بـَيـْ
للَّْيلِ فَاْسَتْطِعُموِين ُأْطِعْمُكْم،  ِ َ ِعَباِدي ِإنَُّكْم ُختِْطُئوَن  َ َ ِعَباِدي ُكلُُّكْم َعاٍر ِإالَّ َمْن َكَسْوتُُه فَاْسَتْكُسوِين َأْكُسُكْم،   َوالنـََّهاِر َوَأ

ُلُغوا َضرِّ  َ ِعَباِدي ِإنَُّكْم َلْن تـَبـْ يًعا فَاْستَـْغِفُروِين َأْغِفْر َلُكْم،  َ ِعَباِدي  َأْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ َفُعوِين،  ُلُغوا نـَْفِعي فـَتَـنـْ ي فـََتُضرُّوِين َوَلْن تـَبـْ
َ ِعَباِدي َلْو َأنَّ َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى أَتـَْقى قـَْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما زَاَد ذَ  ًئا،  ِلَك ِيف ُمْلِكي َشيـْ

َ ِعَباِدي َلْو َأنَّ   َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى َأْفَجِر قـَْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما نـََقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي شَ َأوََّلُكمْ  ًئا،  يـْ
ْيُت ُكلَّ ِإْنَساٍن َمْسأَلََتُه َما نـََقَص َذِلَك ِممَّا ِعْنِدي ِإالَّ  َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا ِيف َصِعيٍد، َواِحٍد َفَسأَُلوِين، فََأْعطَ 

قُ  هَ َكَما يـَنـْ َّ َا ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم مثَُّ ُأَوفِّيُكْم ِإ َ ِعَباِدي ِإمنَّ ا، َفَمْن َوَجَد َخْريًا فـَْلَيْحَمْد  ُص اْلِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحر، 
ََّ، َوَمْن َوَجَد َغْريَ َذِلَك َفَال يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسُه ". َرواُه ُمْسِلٌم.    ا
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  َصِحيٌح:
ُب حترمي الظُلم، رقم: ( لة،  ُب رقم: ( 2577أخرجُه ُمْسِلم يف الربِّ والصِّ مذيُّ يف صفة القيامة،  )، وابُن ماجه 113)، والرتِّ

ُب ذكر التَّوبة، رقم: ( /  4)، واحلاكُم (619) رقم: ( 385/ 2)، وابُن ِحبَّاَن (154/ 5)، واالماُم أْمحَد (4257يف الزُّهد، 
َهِقيُّ يف الُكربى ( 241 فات (6823)، ويف ُشعب اإلميان ( 93/  6)، والبَـيـْ )، ويف اآلداب  627)، ويف األمساء والصِّ

)، وعبد الرَّزاق يف  490)، والُبَخاِريُّ يف األدب املُفرد ( 322/  2)، والدَّارِِميُّ (463)، وأبُو َداُود الطيالسيِّ (847(
)،  4053)، والبـَّزَّاُر يف ُمسنده (327)، والطَّرباينُّ يف ُمسند الشَّاميني (9ة يف التَّوحيد ()، وابُن ُخزمي20272اُلمصنَّف (

)، وابُن عساكر  125/ 5)، وأبونُعيم يف احلُلية (604)، واخلرائطيُّ يف مساوئ األخالق (1190وابُن األعرايبِّ يف ُمعجمه (
ريخ دمشق (    ). 318/  4)، والبغويُّ يف شرح السُّنَّة ( 190/ 1غابة ()، وابُن األثري يف ُأْسد ال138/  26يف 

)1/57 (  

  

  احلَِدْيُث السَّاِدُس َعَشَر: 
َ َأْغَىن الشُّرَ  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  ُ تـََعاَىل:" َأ َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم: قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َكاِء َعْن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا

ْرك، َمْن َعِمَل َعَمًال َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْريِي تـَرَْكُتُه َوِشرَْكُه " رَواُه ُمْسِلٌم.    الشِّ
  َصِحيٌح:



ُب من أشرك يف عمله غري هللا، رقم: ( ء  2985أخرجُه ُمْسِلم يف الزُّهد والّرِقاق،  ُب الرِّ )، وابُن ماجه بنحوه يف الزُّهد، 
)، وأبُو  395) رقم: ( 120/ 2)، وابن ِحبَّاَن ( 6552) قم: (430/  11)، وأَبُويـَْعَلى املَوصلي ( 4202رقم: ( والسُّمعة، 

، رقم: ( ر (938)، وابُن ُخزمية (2559َداُود الطيالسيِّ ذيب اآل )، والطرباينُّ يف الكبري  892)، وابُن جرير الطربيِّ يف 
فات  821)، ويف اآلداب ( 6547 يف ُشعب اإلميان ()، والبيهقيُّ 6717)، ويف األوسط (1119( )، ويف األمساء والصِّ
صبهان ( 184/  9)، وابُن حزم يف املُحلَّى (445( )، ويف أخبار أصبهان  1349)، وأبونُعيم يف طبقات املُحدِّثني 
  ). 212/  1)، ويف التَّفسري ( 4316) رقم: (324/  14)، والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة (40668(

)1/58 (  

  

 .   ولُه شاهٌد من حديث َأِىب َسْعِد ْبِن َأِىب َفَضاَلَة األَْنَصاِرىِّ
مذيُّ ( )، والُبخاريُّ يف  404)، وابُن ِحبَّان (1625)، واإلماُم أمحد يف املُسند ( 4343)، وابُن ماجه (448أخرجُه الرتٍّ
ريخ دمشق 6817يف ُشعب اإلميان ( )، والبيهقيُّ 778)، والطَّرباينُّ يف الكبري (36/  9التاريخ الكبري ( )، وابُن عساكر يف 

  ). 1185/ 1)، وابُن األثري يف ُأْسد الغابة (185)، والدواليبُّ يف الُكىن (262/ 66(
  

  احلَِدْيُث السَّاِبُع َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل َعلَ   - َرِضَي هللاُ َعْنهُ - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعزَّ َوَجلَّ:" أَْنِفْق أُْنِفْق َعَلْيَك "َرواُه أْمحٌَد  َعْن َرُسوِل ا َّ ْيِه َوَسلََّم: قَاَل ا

  َوالشَّيَخاِن.
  َصِحيٌح:

} رقم: ( 464/  2أخرجُه االماُم أْمحَد ( َِّ ُلوْا َكَالَم ا ُب َقوَل هللا تـََعاىل: {يُرِيُدوَن َأن يـَُبدِّ )،  7495)، والُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد، 
خلََلف، رقم: ( ُب احلثِّ على النَّفقة وتبشري املُنفق  )، واحلَُميِديُّ رقم:  2204)، وابُن ماجه (993وُمْسِلٌم يف الزَّكاة، 

  ) رقم: 134/  11)، وأَبُويـَْعَلى (1067(

)1/59 (  

  

)، واألمساء  1559ر ( )، ويف معرفة الُسنن واآل3257)، ويف ُشعب اإلميان (8067)، والبيهقيُّ يف الُكربى (6260(
فات ( )،  622)، وهنَّاُد بن السُّريِّ يف الزُّهد (3205)، ويف ُمسند الشَّاميني ( 997)، والطَّرباينُّ يف الكبري ( 720والصِّ

صبهان ( 545واخلرائطيُّ يف َمكارم األخالق (  ريخ  393/  2)، وأبونُعيم يف طبقات املُحدِّثني  )، واخلطيُب البغداديُّ يف 
  ). 1333)، ويف التَّفسري (1656)، والبَـْغِويُّ يف َشرح السَُّنة، ( 391/ 7اد (بغد
  

  احلَِدْيُث الثَّاِمُن َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل:" َسبـَقَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم: قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا ْت َرْمحَِيت َعَلى  َعْن َرُسوِل ا

  ). ". َرواُه ُمْسِلٌم. 1َغَضِيب (



 __________  
َها َأْكَثر ِمْن ِقْسطهْم ِمْن اْلَغَضب، وَ 1( َا تـََناهلُْم ِمْن َغْري  ) قَاَل الطِّيِيبُّ:" ِيف َسْبق الرَّْمحَة ِإَشارَة ِإَىل َأنَّ ِقْسط اْخلَْلق ِمنـْ َّ َأ

ِشًئا قـَْبل َأْن َيْصدُ ِاْسِتْحَقاق، َوَأنَّ اْلَغَضب الَ  ْسِتْحَقاٍق، فَالرَّْمحَة َتْشَمل الشَّْخص َجِنيًنا َوَرِضيًعا َوَفِطيًما َوَ ِ ر ِمْنُه   يـََناهلُْم ِإالَّ 
/  6 ".انظر: فتح الباري (َشْيء ِمْن الطَّاَعة، َوَال يـَْلَحقُه اْلَغَضب ِإالَّ بـَْعد َأْن َيْصُدر َعْنُه ِمْن الذُّنُوب َما َيْسَتِحّق َمَعُه َذِلكَ 

292 .(  

)1/60 (  

  

  َصِحيٌح:
ا سبقت غضبه ( َّ ٌب يف سعة رمحة هللا َتعاىل، وأ ُب  7070أخرجُه ُمْسِلم يف التَّوبة،  )، وأخرجُه أيضاً الُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد، 

ُ نـَْفَسُه"، ( َّ بٌ 7404قول هللا َتعاىل:"َوُحيَذِّرُُكْم ا ُب:"ولقد  176/  8 وكان عرُشُه على املاء ( )، وفيه أيضاً،  )، وفيه أيضاً، 
  )، ويف مواضَع أخر من كتاب التـَّْوِحيد وغريه.188/ 8سبقت كلمتنا لعباد املُرسلني" (

ُب سعة رمحة هللا تعاىل (  ُب َخلَق هللاُ مائة2751وأخرجُه ُمْسِلم بنحوه يف التَّوبة،  مذيُّ يف الدَّعوات،  رمحة   )، والرتِّ
ُب ما يُرجَى من رمحة هللا يوَم القياَمة (3543( )،  242/ 2)، واإلمام أْمحَد يف املُسند (4295)، وابنُ ماجه يف الزُّهد، 

)، واَخلالل أيضاً يف السُّنَّة  493)، وابُن أيب عاصم يف السُّنَّة (6143) رقم: (12/ 14)، وابُن ِحبَّاَن (1126واحلَُميِديُّ (
)، ويف  114)، ويف األوسط (235)، والطَّرباينُّ يف الكبري (6151)، وأبويَعلى املَْوصليِّ (134 ُخزمية ()، وابنُ 336(

  ). 1050)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (43الصَّغري (
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  ولُه شاهٌد من حديث حديث عبدالرَّمحن بن َعوف: 
ُب صلة الرَّحم، رقم:  53ب املُفرد رقم: ()، والُبَخاِريُّ يف األد194/  1أخرجُه االماُم أْمحَد ( )، وأبودواد يف الزَّكاة، 

ُب ما جاء يف قطيعة الرَّحم، ( 1694( لة،  مذيُّ يف الربِّ والصِّ )،  2035)، وابُن ِحبَّاَن يف صحيحه، رقم: ( 1907)، والرتِّ
َهِقيُّ يف الُكربى ( 157/  4واحلاكُم يف املُستدرك ( )، وعبدالرَّزَّاق يف 65يِديُّ يف ُمسنده رقم: ()، واحلُمَ 26/  7)، والبَـيـْ

َبة أيضاً يف ُمصنَّفه ( 30234املُصنَّف، رقم: ( )،  840)، وأَبُويـَْعَلى املَوَصلي يف ُمسنده رقم: (347/  8)، وابُن أِيب َشيـْ
مذيُّ: حديٌث حسٌن صحيٌح، وصححُه احلاكُم 22/  13والبَـْغِويُّ يف َشرح السَُّنة (  ووافقُه الّذهِيبُّ، وهو كذلك، )، وقال الرتِّ

  ). 520وانظر السلسلة الصحيحة ( 
  

  احلَِدْيُث التَّاِسُع َعَشَر: 
ُ تـََعاَىل:" ِإَذا تـََقرََّب اْلَعْبُد  - ) 1َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنُه ( -َعْن أََنٍس  َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا ِإَيلَّ ِشْربًا َعْن َرُسوِل ا

  تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاًعا،



 __________  
  ) جعلُه من حديث عبد الرَّمحن بن عوف، رضي هللاُ عنُه، ولعله خطأ من الناسخ. 14332) () يف ُنسخة (1(

)1/62 (  

  

ِين َمْشًيا أَتـَيْـ  َ ًعا، َوِإَذا َأ َ   ُتُه َهْرَولًَة ".َوِإَذا تـََقرََّب إَيلَّ ِذرَاًعا تـََقرَّْبُت إلَْيِه 
  َرواُه الُبَخاِريُّ. 

  َصِحيٌح:
ُب ذكر النَّيبِّ  )، والُبخاريُّ أيضاً يف  7536، وروايته عن ربه، رقم: (-صلى هللا عليه وسلم  -أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد، 

) رقم:  292/ 11اق يف املُصنَّف ()، وعبدالرَّزَّ 122/  3)، واالماُم أْمحَد يف املُسند ( 197كتاب َخلق أفعال العباد (
ب ُحسن الظَّن  عز وجل (2021)، وأبُو َداُود الطيالسّي يف ُمسنده (20575( مذيُّ يف الدُّعاء،  )، 3603)، والرتِّ

ُب فضل العمل ( )  457/ 5)، وأبو يَعلَى املَوَصلي (1168)، وعبُد بن ُمحيد يف املُنتخب (3822وابُن ماجه يف األَدب، 
فات (3180رقم: (  ينُّ يف ُمسنده ( 690)، والبيهقيُّ يف األَمساء والصِّ )،  420)، والدَّواليبُّ يف الُكىن ( 1332)، والرُّو

  ). 23/  5والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 
 : ، وَسلمان الَفارسيٍّ   ولُه شاهٌد من حديث أيب ُهريرة، وأيب ذَّر الِغفاريِّ

)1/63 (  

  

  حديُث أيب ُهريرة: 
ُب ذكر النَّيبِّ أخ )، وُمْسِلم يف  7537وروايته عن ربه، رقم (  - صلى هللا عليه وسلم  - رجُه أيضاً الُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد 

ُب احلث على ذكر هللا تـََعاَىل، رقم: ( مذيُّ ( 509/  2)، واالماُم أْمحَد يف ُمسنده ( 2675الذِّكر والدُّعاء،  )،  3952)، والرتِّ
نة  36)، وابن منَّدة يف الرَّد على اجلَْهمية ( 3999)، والبزَّاُر (812)، وابُن ِحبَّان (3953وابُن ماجه ( )، وابُن بطَّة يف اإل

فات (336/  3( )، 268/  4)، والبغويُّ يف شرح السُّنَّة (117/ 8)، وأبونُعيم يف احلُلية (625)، والبيهقيُّ يف األمساء والصِّ
  )، 167/ 1ويف التَّفسري (

  ا حديث أيب ذَّر: وأمَّ 
ُب فضل الذِّكر والدُّعاء (  ُب فضل العمل (2687أخرجُه ُمْسِلم يف الذِّكر والدُّعاء،  )،  3821)، وابُن ماجه يف األدب، 

)، ويف األمساء  1057)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (1025)، وابُن املُبارك يف الزُّهد ( 21969واإلماُم أمحد يف املُسند ( 
ف   )، وإبراهيُم احلريبِّ يف غريب 1758)، والطَّرباينُّ يف الدُّعاء (79)، وابُن منَّدة يف اإلميان ( 959ات (والصِّ
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  )، 268/ 7)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 1602)، والاللكائيُّ يف شرح إعتقاد أهل السُّنَّة ( 765احلديث (
  وأمَّا َحديُث َسلْمان:

  ). 1781)، ويف األوسط (6141) رقم: (254/ 6بري (فأخرجُه الطََّرباِينُّ يف الك
  

  احلَِدْيُث اْلِعْشُرْوَن:
َ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف  َ الرَّْمحَُن َأ ُ تـََعاَىل:" َأ َّ ُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َعْن َرُسوِل ا

ي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه، َوَمْن َقطََعَها َقطَْعُتُه ". خَ    َلْقُت الرَِّحَم، َوَشَقْقُت َهلَا اْمسَاً ِمْن امسِْ
مذيُّ َواحلَاكُم.   َرواُه أْمحٌَد والُبَخاِريُّ يف األَدِب، وأبُو َداُوَد َوالرتِّ

  ِإسناُدُه َصِحيٌح: 
ُب صلة الرَّحم رقم:  53اِريُّ يف األدب املُفرد رقم: ()، والُبخَ 194/  1أخرجُه االماُم أْمحَد ( )، وأبودواد يف الزَّكاة، 

ُب ما جاء يف قطيعة الرَّحم، ( 1694( لة،  مذيُّ يف الربِّ والصِّ )،  2035)، وابُن ِحبَّاَن يف صحيحه، رقم: ( 1907)، والرتَّ
َهِقيُّ 157/  4واحلاكُم يف املُستدرك (   )، والبَـيـْ
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فات (26/  7لُكربى ( يف ا )،  2984)، والطَّرباينُّ يف ُمسند الشَّاميني (11)، ويف اآلداب ( 7707)، ويف األمساء والصِّ
َبة أيضاً يف ُمصنَّفه ( 30234)، وعبدالرَّزَّاق يف املُصنَّف، رقم: (65واحلَُميِديُّ يف ُمسنده رقم: ( )، 347/  8)، وابُن أِيب َشيـْ

)، وابُن  267)، ويف َمكارم األخالق (253)، واخلرائطيُّ يف َمساوئ األخالق ( 840ُمسنده رقم: ( وأَبُويـَْعَلى املَوَصلي يف 
حسٌن صحيٌح، وصححُه 22/ 13)، والبـَْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 1173/ 1األثري يف ُأْسد الغابة (  مذيُّ: حديث ٌ )، وقال الرتِّ

)، وانظر السلسلة الصحيحة  271/ 3ُظ ابن حجر يف التهذيب (احلاكُم ووافقُه الّذهِيبُّ، وُهو كذلك، وصححُه احلاف
)520 .(  

  ولُه شاهٌد من حديث أيب ُهريرَة، وعائشَة:
  فحديُث أيب ُهريرة: 

رخيه (498/  2)، واالماُم أْمحَد يف املُسند (157/ 4أخرجُه احلاكُم يف ُمستدركه ( )،  426/  5)، واخلطيُب البغداديُّ يف 
ذيب التهذيب (265األَخالق، رقم: ( واخلرائطيُّ يف َمساوئ )، وصحيح  271/ 3) وُهو حديٌث صحيٌح أيضاً، انظر: 

  ). 4314اجلامع (
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  وأمَّا حديُث عائشَة:
ُب َمْن وصَل وصلُه هللا (   ). 73/ 7فأخرجُه الُبَخاِريُّ يف األدب، 

  



  احلَِدْيُث احلَاِدي َواْلِعْشُرْوَن:
ُء ِرَداِئي َواْلَعَظمَ  -ِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ رَ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  ُ تـََعاَىل:" اْلِكْربَِ َّ ُ َتعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا ُة َعْن َرُسوِل ا

ُهَما َقَذفْـُتُه ِيف النَّاِر ". َرواُه أْمحٌَد وأبُو َداوُ  َزَعِين َواِحًدا ِمنـْ َ   َد وابن َماَجْه. ِإزَاِري، َفَمْن 
  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 

ُب ما جاء يف الِكْرب، رقم: (248/  2أخرجُه االماُم أْمحَد ( ُب  4090)، وأبُو َداُود يف اللِّباس  )، وابُن ماَجة يف الزَّكاة، 
)، 185اهويه يف ُمسنده ( )، واْسحاق بن رَ 1149)، واحلَُميِديُّ يف ُمسنده، رقم: (4174الرباءُة من الِكْرب والتَّواضع رقم: (

، رقم: (  َبة ( 2387وأبُو َداُود الطيالسيِّ )، وابُن بطَّة يف  5763)، وابن ِحبَّان (61/  1)، واحلاكُم ( 89/ 9)، وابُن أِيب َشيـْ
نة ( ُشعب اإلميان   )، والبيهقيُّ يف 1047)، وعبد هللا اإلمام أمحد يف السُّنَّة ( 817)، وهنَّاُد بُن السَّريِّ يف الزُّهد (266اإل

  )، ويف األمساء 7934(
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ر (279والصَّفات ( )، والدَّواليبُّ يف الُكىن  1339)، والقضاعيُّ يف ُمسند الشَّهاب ( 6363)، ويف معرفة السُّنن واآل
هاب ( 550)، واخلرائطيُّ يف َمساوئ األْخالق ( 1317( / 13َشرح السَُّنة ( )، والبَـْغِويُّ يف1463)، والطَّرباينُّ يف ُمسند الشِّ

  ). 541)، وصححُه احلاكُم ووافقه الّذهِيبُّ، وهو كذلك، وانظر السلسلة الصحيحة (248/  1)، ويف التَّفسري ( 169
ُب حترمي الِكْرب، رقم: (  لة،  يف   )، والُبَخاِريُّ 2620ومن حديِث أيب َسعيد اخلُْدريِّ وأيب ُهَريرَة َمعاً، أخرجُه ُمْسِلم يف الربِّ والصِّ

ُب ما جاء يف الكرب (552األدب املُفرد، رقم: ( )، وابُن ماجه يف الزُّهد،  4090)، وأخرجه ُمطوًال أبوداود يف اللِّباس، 
نة (11309)، والطَّرباينُّ يف األوسط (4174ُب الرباءة من الكرب والتَّواضع ( )، وابُن عديِّ يف  266)، وابُن بطَّة يف اإل

َهِقيُّ يف ُشَعب االميان، رقم: ()، و 364/  5الكامل (   ). 795/ 2) ومسويه كما يف صحيح اجلامع (8157البَـيـْ
  ولُه شاهٌد من حديث عليِّ بن أيب طالب:

ذا االسناد،  119/ 1) ويف الصغري (3404) رقم: ( 224/ 4أخرجُه الطََّرباِينُّ يف األوسط ( )، وقال:"ال يُروي َعْن عليِّ إال 
  َعْن زَاذان غري هَذا احلديِث".  وال يُعلم حبيب حدَّث 
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):" َرواُه الطََّرباِينُّ يف األوسط والصغري، وفيه عبد هللا بن الزُّبري، والد أيب أمحد، ضعَّفه 99/  1وقال اهليثميُّ يف َجممع الزَّوائد (
  أبوُزرعة وغريُُه".

  
  احلَِدْيُث الثَّاِين َواْلِعْشُرْوَن:

ُ تـََعاَىل:" َأَحبُّ ِعَباِدي ِإَيلَّ َأْعَجُلُهمْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  َّ ُ تعاىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا َّ َِّ َصلَّى ا  َعْن َرُسوِل ا
مذيُّ وابُن َماَجْه.    ِفْطًرا ". َرواُه أْمحٌَد والرتِّ

  إْسَناُدُه َضِعيٌف: 



ُب َتعجيل اإلفطار ( 237/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد ( يام،  مذيُّ يف الصِّ )، وابُن ِحبَّاَن  2062)، وابُن ُخَزَمية (700)، والرتِّ
َهِقيُّ يف الُكربى ( 3507( )،  486/ 3)، والُعقيليُّ يف الضُّعفاء الكبري (5839)، وأبويعلى املَْوصلي (237/  4)، والبَـيـْ

ِدِه قـُرَّة بُن عبد الرَّمحن، قال عنُه اإلماُم أْمحَد:"ُمنكٌر احلديٍث"، وضعَّفه حيىي بُن ).ويف إسنا256/  6والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 
"، وقال أبوُزرعة:" األحاديَث اليت يرويها َمناكٌري ". لقويِّ :" ليس    َمعني، وقال أبُوَحاِمت والنَّسائيُّ
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بعه مْسلمة اُخلشين، كما عند الطََّرباِينُّ يف الكبري )، وابُن  1023)، ومتََّام الرَّازّي يف الَفوائد ( 149)، ويف األوسط (239 (وَ
  ) 1). ( 6662)، ولكنَّه هو اآلخر َمرتوٌك، كما يف التقريب (314/  6َعديِّ يف الكامل ( 

  
  احلَِدْيُث الثَّاِلُث َواْلِعْشُرْوَن:

َِّ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن ُمَعاٍذ  ُ تـََعاَىل:" اْلُمَتَحابُّوَن ِيف َجالِيل َهلُْم َمَناِبُر ِمْن  َعْن َرُسوِل ا َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا َّ  َصلََّى ا
ِمذيُّ. 2نُوٍر، يـَْغِبطُُهْم النَِّبيُّوَن، َوالشَُّهَداُء". (    ) َرواُه الرتِّ

 __________  
خ 1( ري الَسُحور، منها حديُث َسهل بن َسعد السَّاعديِّ مرُفوعاً: "َال  ) لكن وردت ُنُصوٌص َصرحيٌة يف َتعجيل الَفطُور، و

  ). 1098)، وُمْسِلم ( 173/  4يـََزاُل النَّاُس ِخبَْريٍ َما َعجَُّلوا اْلِفْطَر". أخرَجُه الُبَخاِريُّ ( 
يُن ظَاِهًرا َما َعجََّل النَّاُس اْلِفْطَر،  ُروَن".َرواُه أوداود وحديث أيب ُهريرَة َمرُفوعاً: "الَ يـََزاُل الدِّ َألنَّ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى يـَُؤخِّ

  )، بسند صحيح. 1698)، وابُن ماجه ( 450/  2)، واالماُم أْمحَد ( 2353(
نَّه متين سد فإ) قوله:" يـَْغِبُطُهْم النَِّبيُّوَن، َوالشَُّهَداُء" الِغبطة: متين نعمة َتُكوُن على الغري، بشرط أال تتحوََّل َعْنُه، عكس احلَ 2(

  نعمًة تكوُن على الغري مع متين زواهلا عنه، قال ابن األثري:"الغَْبط: َحَسٌد خاٌص. يُقاُل: َغَبْطُت الرُجل َأْغِبطُه َغْبطاً إذا
لك مالَه وأْن اْشتَـَهَيْت أن يُكوَن لك ِمْثُل مالَه وأن َيُدوَم عليه ما ُهو فيه. وَحَسْدتُه أْحُسُده َحَسداً إذا اْشتَـَهْيَت أن يكوَن 

  يـَُزول عنُه ما ُهو فيه". 
ًة على أن ال تـََتَحوََّل وقال يف القاُموس:"ُحْسُن احلاِل واملََسرَُّة، وقد اْغتَـَبَط واَحلَسُد كالَغْبِط وقد َغِبطَُه كَضَربه وِمسَعه ومتََىنَّ نِْعمَ 

  )، مادة (غبط). 877حيط ( )، والقاُموس املُ 339/  3عن صاِحِبها". انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 
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  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
ب ما جاء يف اُحلبِّ يف هللا ( مذيُّ يف الزُّهد،  ) واإلماُم أْمحَد يف  954/  2)، واإلماُم َمالٌك يف املُوطأ ( 2390أخرجُه الرتِّ

)، وابُن  168،  167) رقم: (87/  20بري ( )، والطََّرباِينُّ يف الك169/ 4)، واحلاكُم (577)، وابُن ِحبَّاَن (236/ 5ُمسنده (
َبة ( ريخ دمشق  3463)، والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 121/ 5)، وأبُونـَُعْيم يف احلُلية (145/ 13أِيب َشيـْ )، وابُن عساكر يف 

لصحة يف اجلامع الصغري (425/ 58( مذيُّ: حديٌث حسٌن َصحيٌح، ورمز له السُّيوطيُّ  صححه  ) و 6037).وقال الرتِّ



  ). 4312األلباينُّ يف صحيح اجلامع ( 
ض بُن َسارية:    وله َشاهٌد من َحديث الِعر

) وإسناُدُه حسٌن، وجوَّد إسناَدَه  279/  10)، والطََّرباِينُّ يف الكبري كما يف َجممع الزَّوائد (128/  4أخرجُه االماُم أْمحَد (
غيب (   ). 279/ 10الزوائد ()، واهليثميُّ يف َجممع 37/ 4املُنذريُّ يف الرتَّ

)1/71 (  

  

  احلَِدْيُث الرَّاِبُع َواْلِعْشُرْوَن:
ُ تـََعاَىل: "َأَحبُّ َما تـََعبََّدِين َعْبِدي إيلَّ النُّْصُح ِيل". َرواُه أْمحٌَد بسنٍد َحسٍن.  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -) 1َعْن َأِيب أَُماَمَة (  َّ   قَْاَل ا
  إْسَناُدُه َضِعيٌف: 

) حديث رقم:  96/  13)، والبـَْغِويُّ يف َشرح السَُّنة ( 175/ 8)، وأبُونـَُعْيم يف احلُلية (245/  5جُه االماُم أْمحَد (أخر 
ينُّ يف  7739)، والطَّرباينُّ يف الكبري ( 710)، والبيهقيُّ يف الزُّهد الكبري ( 204)، وابُن املُبارك يف الزُّهد (3515( )، والرُّو

ِمِذّي يف نوادره (13والشَّيخ األصبهاّينِ يف التَّوبيخ ()، وأب1175ُمسنده ( )، وإسناُدُه ضعيٌف، فيه  294/  1)، واحلكيُم الرتِّ
  ُعبيدهللا بن زَْحر، وهو َصُدوٌق ُخيطئ كما يف التقريب

 __________  
 الصَّالُة والسَّالم َزمناً، وأخذ عنُه علماً  ) ُهو: ُصديِّ بُن َعْجالن بُن َوْهب، ويُقاُل: ابُن َأِيب َعمرو، َصِحَب النَِّيبَّ عَليهِ 1(

يع بيعة الرِّضوان.   كثريًا، و
  وحَّدث عن ُعمر بُن اخلطَّاب، وُمعاذ بُن جبل، وُعبادة بُن الصامت، وغريِهم.

ا مات سنة (    ). 81سكن الشَّام، و
  ). 420/ 4هذيب ()، والت240/ 3)، واإلصابة (78/ 9)، والبداية والنهاية (359/  3انظر: السري ( 

)1/72 (  

  

، وهو ضعيٌف كما يف التقريب (4290(   ). 4734) وفيه أيضاً عليُّ بُن زيد بُن ُجْدعان البصريِّ
  ): "َرواُه أْمحَد وفيه ُعبيدهللا ابن زْحر، عن عليِّ بُن زَيد وكالمها ضعيٌف". 87/  1قَاَل اهليثميُّ يف َجممع الزَّوائد ( 

رُ  ):" إذا اجتمع يف إسناد َخٍرب ُعبيدهللا بن زَْحر وعليُّ بن زيد، والقَّاِسم أبوعبدالرَّمحن، ال 63/ 2وحني ( قَاَل ابن ِحبَّاَن يف ا
ذه   يكوُن مُنت ذلك اَخلرب إال مما عملت أيديهم، فال َحيلُّ االحتجاُج 

  الصَّحيفة ... ". 
غيب (   ). 404يف ضعيف اجلامع ()، واأللباينُّ 2641واحلديث ضعفه أيضاً املُنَّذريُّ يف الرتَّ

  
  احلَِدْيُث اخلَاِمُس َواْلِعْشُرْوَن:



ُ تـََعاَىل: "َوَجبْت َحمَبَّيت لِلُمَتَحابَِّني يفَّ،   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن ُمَعاٍذ  َّ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا
َهِقيُّ يف ُشَعب اإلَواملَُتَجاِلسَني يفَّ، واملُتَـ    ميان.َباِذلَني يفَّ، َواملُتَـَزاِوريَن ِيفَّ." َرواُه أْمحٌَد بسنٍد َصحيٍح، والطََّرباِينُّ واحلَاكُم، والبَـيـْ
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  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
)،  168/  4تدرك ( )، واحلاكُم يف املُس150) رقم: ( 80/  20)، والطََّرباِينُّ يف الكبري ( 233/  5أخرجُه االماُم أْمحَد (

َهِقيُّ يف ُشَعب االميان ( ) رقم:  335/  2)، وابُن ِحبَّاَن ( 953/  2)، واالماُم مالٌك يف املُوطأ ( 8994، 8993،  8992والبَـيـْ
ر ( 575( هاب (3273)، والطَّحاويُّ يف ُمشكل اآل /  13)، والبَـْغِويُّ يف شرح السَُّنة ( 1449)، والقضاعيُّ يف ُمسند الشِّ

)، وابُن عساكر يف  128/  5)، وأبونُعيم يف ُحلية األولياء (125)، وعبُد بن ُمحيد يف املُنتخب رقم ( 3463() رقم: 49
غيب ( 158/ 26ريخ دمشق ( )، واأللباينُّ يف صحيح اجلامع  4437)، وإسناُدُه َصحٌح، وصححُه املُنذريُّ يف الرتَّ

)4331 .(  
  ولُه شاهٌد من َحديث ُعبادة بُن الصَّامت:

)، وصححه املُنذريُّ يف  154) رقم: ( 81/  20)، والطََّرباِينُّ يف الكبري ( 239/  5جُه بنحوه االماُم أْمحَد يف ُمسنده (أخر 
غيب (   ). 4321)، واأللباينُّ يف صحيح اجلامع (6058)، والسُّيوطيُّ يف اجلامع الصغري (4440الرتَّ
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  احلَِدْيُث السَّاِدُس َواْلِعْشُرْوَن:
َا َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي َخيََرجَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -اْبِن ُعَمرَ َعْن  ُ تـََعاَىلَ:" َأميُّ َّ   َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا

َعُتُه ِمبَا َأَصاَب ِمْن َأْجٍر َأَوَغِنيَمٍة، َوِإْن قـََبْضُتُه َأْن َأْغِفَر َلُه  ُجمَاِهًدا ِيف َسِبيِلي، اْبِتَغاَء َمْرَضاِيت، َضِمْنُت َلُه َأْن ُأْرِجَعُه، إْن رَ  جَّ
  َوَأْرَمحَُه َوُأْدِخَلُه اْجلَنََّة ". َرواُه أْمحٌَد بسنٍد َصحيٍح، والنَّسائيُّ. 

  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
ُب ثواب117/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد ( /  3)، ويف الُسنن الُكربى ( 3128السَّرية اليت ختفق ( )، والنَّسائيُّ يف اجلهاد، 

13 .(  
لصحة يف اجلامع الصغري (  )، وصححه العالمة  6040وإسناُدُه َصحيٌح، كما قال املُصنِّف، رمحُه هللاُ، ورمز لُه السُُّيوطيُّ 

  ). 8135)، واأللباينُّ يف صحيح اجلامع (5977أْمحَد شاكر يف تعليقه على ُمسند اإلمام أمحد ( 
مذيُّ (    )، وقال:" حديٌث غريٌب صحيٌح ". 1620ولُه شاهٌد من حديث أنس بن مالك، أخرجه الرتِّ
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  احلَِدْيُث السَّاِبُع َواْلِعْشُرْوَن:
ُ تـََعاَىلَ:" اْفَرتَْضُت َعَلى أُمَِّتَك َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ  - َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -) 1َعْن َأِيب قـََتادة (  َّ ْاَل ا

 َعَلْيِهنَّ َفَال َعْهَد َلُه ِعْنِدي ". َرواُه  َمخَْس َصَلَواٍت، َوَعِهْدُت ِعْنِدي َعْهًدا، أَنَُّه َمْن َحاَفَظ َعَلْيِهنَّ، َأْدَخْلُتُه اْجلَنََّة، َوَمْن َملْ ُحيَاِفظْ 
  ابنُ ماَجْه بسنٍد َحسٍن. 

  َناُدُه َصِحيٌح: إسْ 
ُب ما جاء يف فرض الصَّلوات اخلَمس، واملُحافظة عليها (  )، وابُن ماجه يف إقامة  1403أخرجُه أبُو َداُود يف الصَّالة، 

ُب ما جاء يف َفرض الصَّلوات اخلمس ( )، وأبونُعيم يف أخبار  6803)، والطََّرباِينُّ يف األوسط (1403الصَّالة والسَُّنة فيها، 
  )، وابُن عساكر يف1024بهان (أص

 __________  
)1 .   ) هو: أَبُو قَتادة، احلَاِرث بُن رِْبِعيِّ بُن بـُْلُدمة بُن ِسنان األسلميِّ املدِينِّ

  . روى عن النَّيبِّ َصلََّى هللاُ َعليه وَسلََّم، وعن ُعمر بُن اخلطَّاب، وُمعاذ بُن جبل، ومجاعٍة من الصَّحابة، َرِضي هللاُ عنُهم
لُكوفة، سنة (شَ    ). 54ِهد بدرًا، وُأُحد، وتـُُوِيفَّ 

  ). 204/ 12)، والتهذيب (155/ 7)، واإلصابة (449/  2)، والسري ( 15/  6انظر: طبقات ابُن سعد ( 

)1/76 (  

  

، قال اجلُوزجاينُّ: روى حديثاً ُمْعِضًال. وذكرهُ 312/ 17ريخ دمشق (  ابن ِحبَّاَن )، ويف إسناِده ُضبارة بن عبد هللا اَحلضرميِّ
  ). 1يف الثقات وقال: يُعترب حديثُُه من رواية الثِّقات عنُه. وقال احلافُظ يف التقريب: جمهوٌل. ( 

، قال فيه احلافُظ يف التقريب ( فع األمويِّ )، " َجمهوٌل، وكانُ يرسُل ". وفيه أيضاً بَقية بن الوليد،  1832وفيه أيضاً ُدريد بُن 
ماع. فهو صدوٌق كثري التَّدلي لسِّ   س، لكن هنا صرَّح 

):" وهذا إسناٌد فيه نظٌر، من أجل ُضبارة وُدريد ... وله شاهٌد من حديث ُعبادة بن  452/  1قال الُبوصرييُّ يف الزَّوائد (
امت، َرواُه النَّسائيُّ يف الُصغرى".    الصِّ

)، وأْمحَد يف ُمسنده  400واالماُم َمالٌك (  )،461)، والنَّسائيُّ (1420قلُت: وحديُث ُعبادة هذا أخرَجُه أبُو َداُود ( 
ُهنَّ 22693( ُ َعَلى اْلِعَباِد َفَمْن َجاَء ِِنَّ َملْ ُيَضيِّْع ِمنـْ َّ   )، ولفظه:"َمخُْس َصَلَواٍت َكتَـبَـُهنَّ ا

 __________  
  ). 442/  4يب ()، والتَّهذ325/ 8)، والثِّقات البن ِحبَّاَن (175) انظر: أحوال الّرِجال للُجوزجاّينِ (1(
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َِْت ِِنَّ فَـ  َِّ َعْهٌد َأْن يُْدِخَلُه اْجلَنََّة، َوَمْن َملْ  ًئا اْسِتْخَفافًا ِحبَقِِّهنَّ، َكاَن َلُه ِعْنَد ا َِّ َعْهٌد، ِإْن َشاَء َعذَّبَُه َوِإْن َشيـْ َلْيَس َلُه ِعْنَد ا
  َشاَء َأْدَخَلُه اْجلَنََّة". 

ً حلديث أيب قـََتادة, وصححُه السُّيوطيُّ يف اجلامع الصغري (فـَُهو ُيصلٌح شَ  )، واأللباينُّ يف صحيح اجلَامع  6041اهداً قو



)3243 .(  
  

  احلَِدْيُث الثَّاِمُن َواْلِعْشُرْوَن:
ْرَداَء ( َ ِعيَسى ِإّينِ  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -) 1َعْن أٍيب الدَّ ُ تـََعاَىل لعيسى:" َّ َم، قَْاَل ا

ُْم َما َيْكَرُهوَن َصربَُ  َ ُْم َما حيُِبُّوَن محَُِدوا َوَشَكُروا، َوِإْن َأَصا َ ِعٌث ِمْن بـَْعِدَك أُمًَّة، ِإْن َأَصا وا َواْحَتَسُبوا، َوَال ِحْلَم َوَال ِعْلَم. قَاَل:  َ
  َهلُْم َوال ِحْلَم َوال َ َربِّ َكْيَف َيُكونُ 

 __________  
، مجَع الُقرآَن ال1( كرمي يف  ) امسه: ُعوِمير بُن زَيد بُن قيس، ويُقاُل: ابُن عاِمر، وِقيل: ثَعلبُة بن عبد هللا األْنَصاريِّ اخلْزرَِجيِّ

خر إسالُمهُ  ، شهَد ُأُحد، وأبلى فيه بالًء َحسناً، ماَت يف خالفة حياِة النَِّيبِّ َعليِه الصَّالُة والسَّالم، وكاَن سيِّد الُقراء بدمشق، 
  ُعثمان بُن عفَّان، َرِضَي هللاُ عنُه.

ري ( 24/  1انظر: تذكرة احلُفَّاظ (    ). 175/  8)، والتَّهذيب ( 46/ 5)، واإلصابة (335/ 2)، والسِّ
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َهِقيُّ يف ُشَعب اإلميان. ِعْلَم.؟ قَاَل: ُأْعِطيِهْم ِمْن ِحْلِمي َوِعْلِمي" ... َرواُه أمحَْ  يـْ   ٌد والطََّرباِينُّ بسنٍد َصحيٍح، واحلاكُم والبـَ
  إْسَناُدُه َحْسٌن: 

َهِقيُّ يف ُشَعب االميان (348/ 1)، واحلَاكُم يف املُستدرك (450/  6أخرجُه االماُم أْمحَد يف املُسند (  )، ويف  4165)، والبَـيـْ
فات ( )،)، 3315/  8)، والُبَخاِريُّ يف التأريخ الكبري ( 2845)، والبزَّاُر (227/  1لية ()، أبو نُعيم يف احلُ 230األَمساء والصِّ

، ووافقه الّذهِيبُّ. 2019)، ويف ُمسند الشَّاميني ( 3380الطَّرباينُّ يف األوسط (   )، وقال احلاكُم: صحيٌح على شرط الُبَخاِريِّ
): "َصُدوٌق  3388سعد، ُمتكلَّم فيه، قال احلافُظ يف التقريب ( وإسناُدُه َحسٌن، وفيه عبد هللا بن َصاحل، كاتب اللَّيث بن

  كثري الَغلظ، ثبٌت يف كتاِبه، وكانت فيه غفلٌة". 
):"َرواُه أْمحَد والبزَّاُر والطََّرباِينُّ يف الكبري واألوسط 67/ 10قلُت: فاحلديُث حسٌن إن َشاء هللاُ، وقال اهليثميُّ يف املَجمع ( 

  الَصحيح غري احلسن بن سوَّار وأيب حليس ومها ثقتان".  ورجاُل أْمحَد رجالُ 
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لصحة يف اجلامع الصغري (   ). 6052ورمز له السُّيوطيُّ 
  ) فال يظهر يل وجه ذلك وهللا أعلم.4052وأبعد العالمة األلباينُّ، رمحه هللا فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع (

  
  احلَِدْيُث التَّاِسُع َواْلِعْشُرْوَن:

ُ تـََعاَىلَ:"َمْن َعِلَم أّينِ ُذو ُقْدرِة َعلَى  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -ْن ابِن َعبَّاٍس عَ  َّ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا
يل َما َملْ ُيْشِرْك يب َشْيئاً". َرواهُ  َ    الطََّرباِينُّ بسنٍد َصحيٍح واحلَاكُم. َمْغِفرِة الُذنوِب َغَفْرُت لَُه، َوَال ُأ



  إْسَناُدُه َضِعْيٌف: 
  ) وصححُه، وتعقَّبُه الّذهِيبُّ بقوله:"حفُص بن ُعمر العدّينِ واٍه". 262/ 4أخرجُه احلَاكُم (

نَّتخب رقم )، وعبُد بن ُمحيد يف املُ 11450)، ويف كتاب الدُّعاء (11615) رقم: (241/  11وأخرجُه الطََّرباِينُّ يف الكبري ( 
  )، ويف 109/  2)، ويف التَّفسري (222/ 12)، والبغويُّ يف شرح السُّنة ( 602(
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ن، قال الذَّهِيبُّ يف امليزان ( َ ): "ترُكوُه وقّل َمْن َمشَّاُه، َروى عن أبيه ُمِرسالِت  27/  1إسناده إبراهيم بن احلَكم بن أ
  فـََوْصَلها". 

، والبُ    َخاِريُّ، وابُن َمعني ومجاعة، كما يف الضُّعفاءوضعَّفُه النَّسائيُّ
، قال احلافُظ يف 166). وقال احلافُظ يف التقريب (114/  1البن ِحبَّاَن (  ): "ضعيٌف َوَصل َمراسيل".وحفص بن ُعمر العدّينِ

  ): ضعيٌف. 1420التقريب (
لضعف يف اجلامع الصغري ( ) وحسنُّه العالمة األلباينُّ يف صحيح اجلامع 6054فاحلديُث ضعيٌف ملا سبق، ورمز لُه السُّيوطيُّ 

  ) وال وجه عندي لتحسينه، وهللا أعلم. 4330(
  

  احلَِدْيُث الثَّالثـُْوَن:
ُ تـََعاَىل:"إذَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  َّ ا ابَتليُت َعِبدَي املُؤِمَن،  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا

ِمِه، مثُّ َيسَتأِنُف الَعَمَل" َرواُه احلَاكُم  فـََلْم َيشِكين إىل ُعوَّادِه، أْطَلقُتُه ِمْن َأَساِري، ُمث أَْبَدلُتُه حلََْماً َخرياً ِمْن حلَِْمِه، َوَدَماً َخريًا ِمْن دَ 
َهِقيُّ يف ُشَعب اإلميان.   بسنٍد صحيٍح، والبَـيـْ
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  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
َهِقيُّ ُشَعب اإلميان (349/ 1أخرَجُه احلاكُم يف ُمستدركه ( )، وابُن أيب الدُّنيا يف  375/  3) ويف الُكربى ( 9239)، والبَـيـْ

  )، وقَاَل احلاكُم: صحيٌح على شرط الشَّْيَخِني ومل ُخيّرِجاُه، ووافقُه الّذهِيبُّ.77املَرض والكفَّارات (
  ). 431) ويف صحيح اجلامع (272إسناُدُه َصحيٌح، وصححُه األلباينُّ يف الصحيحة (  وُهو َكذلك

  
  احلَِدْيُث احلَاِدي َوالثَّالثـُْوَن:

َ اْبَن آدَ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ  ُ تـََعاَىل:"  َّ َم ِإنََّك َما َدَعْوَتِين  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا
َ اْبَن آَدَم َلْو بـََلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السََّماِء" ِيل،  َ ) مثَُّ اْستَـْغَفْرَتِين َغَفْرُت َلَك  1( َورََجْوَتِين َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َوالَ ُأ

َتِين ِبقُ  َ اْبَن آَدَم َلْو َأنََّك َأتـَيـْ ِيل،  َ   َرابِ َوَال ُأ



 __________  
  ). 313/  3) َعَناَن السَّماء: قال ابُن األثري: الَعناُن السَّحاُب، والواحدة عنانة. انظر: النَّهاية يف غريب احلديث ( 1(
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 ) " َ َا َمْغِفَرًة " َرواُه ال1اَألْرِض َخطَا ُتَك ِبُقَراِ ًئا ألَتـَيـْ َتِين َال ُتْشِرُك ِيب َشيـْ مذيُّ بسنٍد َصحيٍح.) مثَُّ أَتـَيـْ   رتِّ
  َصِحيٌح ِبُطُرِقِه:

ُب فضل التَّوبة واإلستغفار وما ذُكر من رمحة هللا لعباده ( مذيُّ يف الدَّعوات،  )، والطَّرباينُّ يف األوسط  3540أخرجه الرتِّ
ِمذيُّ:" َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب، الَ 231/  2)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 4456(    نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه".)، وقال الرتِّ

ِمذيُّ، وحسَّنه األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة (    ). 127قلُت: وإسناُدُه حسٌن، كما قال الرتِّ
 .   وله شاهٌد من حديث ابن عبَّاس، وأيب ذَّر الغفاريِّ

  فَحديُث ابن عبَّاس:
  )، وإسناُدُه حسٌن أيضاً.20/  2)، ويف الصغري (5479)، ويف األوسط ( 1346أخرجُه الطََّرباِينُّ يف الكبري (

 __________  
)1.   ) أي: ما يُقارب ِمألها من الذُّنُوب واخلَطا
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 :   وأما حديث أيب ذَّرالِغفاريِّ
ويف الدُّعاء )، 7586)، والطَّرباينُّ يف األوسط (241/  4)، واحلَاكُم (322/  2)، والدَّارِِميُّ (172/  5أخرجُه االماُم أْمحَد (

ر ( 1056)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (78)، وابُن منَّدة يف اإلميان ( 10( ذيب اآل َ )، 1940)، وابُن جرير الطَّربيِّ يف 
ريخ دمشق (575وابُن َبْشران يف أَماليه ( )، والبغويُّ  248/ 7)، وأبونُعيم يف ُحلية األولياء (318/ 12)، وابُن عساكر يف 

)، وصححُه احلَاِكُم ووافقه الّذهِيبُّ، لكن فيه عاصم بن َْدلة ابن أيب  108/  2)، ويف التَّفسري (319/  4السُّنَّة ( يف َشرح 
  ). 127النُُّجود، وهو صُدوٌق لُه أْوَهاٌم، كما يف التقريب (

ذا الشَّاهد، وهللاُ أعلم، وانظر: السلسلة الصحيح (   ). 5877األصول ()، وحاشية جامع 127فاحلَديُث َصحيٌح 
  

  احلَِدْيُث الثَّاِين َوالثَّالثـُْوَن: 
َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل رَبُُّكْم:" َلْو َأنَّ ِعَباِدي َأطَاُعوِين   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

تـُُهْم اْلَمَطرَ    َألْسَقيـْ
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لنـََّهاِر، َوملَا َأْمسَْعتـُُهْم َصْوَت الرَّْعِد ". َرواُه أْمحٌَد بسنٍد صَ  ِ للَّْيِل، َوَأْطَلْعُت َعَلْيِهْم الشَّْمَس    حيٍح، واحلَاِكُم.ِ
  إْسَناُدُه َضِعْيٌف: 

)،  664)، والبَّزاُر (1424( )، وعبُد بُن ُمحيد 2587)، والطَّيالسيُّ ( 256/ 4)، واحلاكُم (359/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد (
َهِقيُّ يف الزُّهد الكبري (  )، وصححُه احلاكُم، وتعقَّبه الّذهِيبُّ، وقال:" َصَدقُة  1106)، وابُن األعرايبِّ يف ُمعجمه ( 719والبَـيـْ

  ضعَُّفوُه ". 
ني، والنَّسائيُّ، وقال أبُوَحاِمت: "لٌني قلُت: وإسناُدُه ضعيٌف، كما قال الّذهِيبُّ، فيه صدقة بن ُموسى السُّلمي؛ ضعَّفه حيىي بن َمع 

  ). 1احلديِث، ُيكتُب حديثُُه وال ُحيتجُّ به، لَيَس بقوٍي" (
  ). 2واحلديُث ضعَّفه الّذهِيبُّ، واهليثميُّ، واأللباِينُّ. ( 

 __________  
  ). 312/ 2)، وامليزان (432/  4) () انظر: اجلرح والتعديل (1(
  ). 4062)، وضعيف اجلامع ( 883)، والسلسلة الضعيفة ( 211/ 2وَجممع الزَّوائد ( )،312/  2) () انظر: امليزان (2(
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  احلَِدْيُث الثَّاِلُث َوالثَّالثـُْوَن:
َ َأهْ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -َعْن أََنٍس  ٌل َأْن أُتـََّقى، َفَال ُجيَْعْل َمِعَي  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل رَبُُّكْمَ :" َأ

مذيُّ، والنَّسائ َ َأْهٌل َأْن َأْغِفَر لَُه ". َرواُه أْمحٌَد والرتِّ   يُّ وابُن َماَجْه واحلَاكُم.إلَُه، َفَمْن اتـََّقى َأْن َجيَْعَل َمِعي ِإَهلًا فََأ
  إْسَناُدُه َضِعْيٌف: 

مذ142/  3أخرجُه االماُم أْمحَد ( ُب تـََفِسري ُسورة اُلمدَّثر، رقم: ( )، والرتَّ )، والنَّسائيُّ يف الُكربى  3328يُّ يف التـََّفِسري، 
ُب ما يُرجى من رمحة هللا يوَم القيامة، رقم:  650) رقم: ( 475/  2)، ويف تـََفِسريه ( 11630( )، وابُن ماجه يف الزُّهد، 
/  2)، واحلاكُم يف ُمستدركه ( 3317) رقم: ( 66/  6بُويـَْعَلى يف ُمسنده ( ) وأَ 287/ 6)، والبزَّاُر كما يف الدُّر املَنُثور ( 4299(

)، وابن  154/ 2)، والُعقيليُّ يف الضُّعفاء الكبري (8752)، والطَّرباينُّ يف األوسط ( 302/  2) والدَّارِِميُّ يف ُسننه (508
)، واخلطيُب البغداديُّ يف  450/  3يف الكامل (  )، وابُن عديِّ 805)، وابُن أيب عاِصم يف السُّنَّة ( 394بْشران يف أماليه (

  ريخ
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لقويِّ يف احلِديِث،  275/ 1)، والبغويُّ يف التَّفسري (52/ 5بغداد ( مذيُّ: "حديٌث حسٌن غريٌب، وُسهيل لَيَس  )، وقال الرتِّ
بٍت".  َ ذا احلديِث عن    وَقْد تفرَّد ُسهيل 

  وصححُه احلاكمُ ووافقه الّذهِيبُّ.
  قلُت: وإسناُدُه ضعيٌف، ُسهيل بن أيب حزم قال عنه االماُم أْمحَد:

  " َروى أحاديَث ُمنكرًة"، وقال الُبَخاِريُّ: "ال يـَُتابع يف حديثه، يتكلَُّمون فيه"، وضعَّفه ابن َمعني، ومجاعٌة، وذكر له الّذهِيبُّ 



  هذا احلديث وقال: 
  ) .. 1ضعيٌف ( " مل يُتابع عليه"، وقال احلافُظ يف التقريب: 

  
  احلَِدْيُث الرَّاِبُع َوالثَّالثـُْوَن:

ْرَداءِ  َ اْبَن آَدَم َصلِّ ِيل َأْرَبَع  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - َعْن َأِيب الدَّ ُ تـََعاَىل:"  َّ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَْاَل ا
  َهاِر َأْكِفَك آِخَرُه ". َرواُه الِرتِمذيُّ بسنٍد َصحيٍح.رََكَعاٍت ِمْن َأوَِّل النـَّ 
 __________  

/  2) وامليزان ( 353/  2) واملَجُروحني ( 247/ 4)، واجلرح والتَّعديل (58) () انظر: الُضعفاء الصغري للُبخاريِّ (1(
  ). 2672) والتَّقريب (261/ 4)، والتهذيب (244
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  َصِحيٌح ِبُطُرِقِه:
ب يف َصالة الضُّحى ( أخرج مذيُّ، يف الصَّالة،  )، والطرباينُّ يف ُمسند الشَّاميني  451/ 6)، واإلماُم أْمحَد (475ُه الرتِّ

ريخ دمشق (938( )، ويف  414/  1)، والبغويُّ يف تفسريه ( 137/  5)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 77/ 7)، وابُن عساكر يف 
ِمذيُّ:"حسٌن غريٌب"، وهو كذلك، فيه إمساعيل بن عيَّاش، وُهو َصُدوٌق يف روايته عن  )، وقَاَل الرتِّ 424/ 3شرح السُّنَّة (

  أهل بلده، وهذه منها. 
  ):" هذا حديٌث حسٌن متصل اإلسناد وشامٌي". 323/  8قَاَل الّذهِيبُّ يف السري ( 
عيب للمنذريِّ (235/ 2وانظر: َجممع الزَّوائد ( غيب والرتَّ   ). 608/ 1)، والرتَّ

ب َصالة الضُّحى (ولهُ  /  2)، واالماُم أْمحَد يف املُسند ( 1289 َشاهٌد من حديث نـَُعْيِم ْبِن َمهَّاٍر أخرجه أبُو َداُود يف الصَّالة، 
)، وابُن أيب َشيبة 1503)، والدَّارميُّ ( 634)، وابُن ِحبَّاَن (157/ 1)، والنَّسائيُّ يف الُكربى (20)، ويف كتاب الزُّهد ( 287
  )، 555نده ( يف ُمس

)1/88 (  

  

)، ومتََّام 5098)، والبيهقيُّ يف الُكربى (221)، واحلَارث بن أيب ُأسامة، كما يف الُبغية ( 284والطَّرباينُّ يف ُمسند الشَّاميني ( 
ريخ دمشق ( 672الرَّازيِّ يف الفوائد (  يبِّ )، وابُن األعرا202/ 6)، وابُن عديِّ يف الكامل (444/  45)، وابُن عساكر يف 

  ). 1074/  1)، وابُن األثري يف ُأْسد الغابة ( 1787)، وابُن قَانِع يف ُمعجم الصَّحابة (1293يف ُمعجمه (
، أخرجُه االماُم أْمحَد ( )، إسناُدُه  1757)، وأبويَعلى (153/  4ولُه أيضاً شاهٌد آخر من حديث ُعقبة بن َعامر اجلُهينِّ

  صحيٌح، فاحلديُث صحيٌح به. 
)،  465/  2)، واإلرواء (4342)، (1913)، وصحيح اجلامع (6007)، واجلَامع الصغري ( 235/  2لزَّوائد (انظر: َجممع ا

  ). 7118/ 9حاشية جامع اُألُصول (



  
  احلَِدْيُث اخلَاِمُس َوالَثالَثـُْوَن:

َ اْبَن آَدَم تـََفرَّْغ   َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل:"  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ ا
  لِِعَباَدِيت َأْمألُ 
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مذيُّ، وابُن مَ َصْدَرَك ِغًىن، َوَأُسدَّ فـَْقَرك، َوِإن ملَ  تـَْفَعْل َمألُت َيَدْيَك ُشْغالً، َوَملْ َأُسدَّ فـَْقَرَك ". َرواُه أْمحٌَد، وا    اَجْه، واحلَاكُم.لرتِّ
  َصِحيٌح ِبُطُرِقِه:

ُب ما جاء يف صفة أواين  46)، ويف كتاب الزُّهد ( 358/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد يف املُسند (  ِمذيٌّ يف صفة القيامة،  ) والرتِّ
لدُّنيا (2466احلَوض (  ُب اهلمُّ  )، وابُن ِحبَّاَن  443/  2)، واحلَاكُم يف املُستدرك ( 4107)، وابُن ماجه يف الزُّهد، 

مذيُّ:" َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب"."،  803)، ويف اآلداب (9959)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (2477( )، وقال الرتِّ
/  11)، وانظر: جامع األصول (1925وصححُه احلاكُم ووافقُه الّذهِيبُّ وهو كذلك، وحسنَّه السُّيوطيُّ يف اجلامع الصغري (

  ). 1359ة الصحيحة ( )، والسلسل11
  وله َشاهٌد من حديث َمعِقل بن َيسار 

) من طريق َسالَّم 500رقم:  216/ 20)، والطََّرباِينُّ يف الكبري ( 393)، وابُن ِحبَّاَن (326/ 4أخرجُه احلاكُم يف املُستدرك (
  بن أيب ُمطيع، وصححُه احلاكم، ووافقه الّذهِيبُّ، وهو كذلك. 
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  اِدُس َوالثَّالثـُْوَن:احلَِدْيُث السَّ 
َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، إنَّ َهللا تـََعاَىل يـَُقْوُل: "إنَّ َعْبدًا أْصَحْحُت َلُه   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب َسِعيٍد 

  َمخَْسُة أْعَواٍمٍ◌ َال يَِفُد إيلَّ َلمْحُرْوٌم ". ِجْسَمُه، َوَوسَّْعُت َعَليِه يف َمعيَشِتِه َمتَضَى َعَلْيِه 
  َرواُه أَبُويـَْعَلى يف ُمْسَنِدِه، واْبُن ِحبَّاَن بسنٍد َصحيٍح. 

  إْسَناُدُه َصِحيٌح: 
:  ) رقم 300/  1)، والطََّرباِينُّ يف األوسط ( 3703)، وابن ِحبَّاَن، رقم: (1031) رقم: ( 304/  2أخرجُه أَبُويـَْعَلى املَْوصليِّ (

َهِقيُّ يف السُّنن الُكربى ( 8826)، وعبدالرَّزاق يف ُمصنَّفه، رقم: (490( )، ويف ُشَعب اإلميان، رقم:  262/ 5)، والبَـيـْ
ريخ دمشق (63/ 3)، وابُن عديِّ يف الكامل ( 4133، 4132( )، واخلطيُب البغداديُّ يف  38/ 24)، وابُن عساكر يف 

  ). 318/  8ريخ بغداد ( 
): "َرواُه أَبُويـَْعَلى والطََّرباِينُّ يف  206/  3ٌح، كما قال املُصنِّف، رمحُه هللاُ، قَاَل اهليثميُّ يف َجممع الزَّوائد (وإسناُدُه َصحي

  األوسط، ورجاُل اجلميع رجال الصحيح".
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غيب للمنذ1909)، ويف صحيح اجلامع ( 1662وصححه األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة (   ). 169/ 2ريِّ ( ). وانظر: الرتَّ
)، وابُن  206/ 2)، والُعقيليُّ يف الضُّعفاء (295/ 2ولُه شاهٌد من حديث أيب ُهريرة، أخرجُه الُبَخاِريُّ يف التَّأريخ الكبري ( 

َهِقيُّ يف الُكربى (1396/  4عديِّ يف الكامل (  ريخ دمشق ( 262/ 5)، والبَـيـْ ) وإسناُدُه  283/  8)، وابُن عساكر يف 
، قَاَل الُبَخاِريُّ:"ُمنكُر احلَديِث".وقَاَل ابن ِحبَّاَن:"ال َجيُوُز االشتغال حبديثه، وال  ضعيٌف؛ فيه  َصدقة بن يزيد اخلُرساّينِ

  ) هذا احلديَث من ُمنكراته. 313/ 2االحتجاج به". وذكر الّذهِيبُّ يف امليزان (
  

  احلَِدْيُث السَّاِبُع َوالثَّالثـُْوَن:
َ َمَع َعْبِدي، َما   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ   -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل:"َأ َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ ا

  ذََكَرِين، َوَحتَرََّكْت ِيب َشَفَتاُه". َرواُه أْمحٌَد وابُن ماَجْه واحلَاكُم بسنٍد َصحيٍح. 

)1/92 (  

  

  اُدُه َصِحيٌح: إْسنَ 
ب فضل الذِّكر، رقم: (540/  2أخرجُه االماُم أْمحَد ( )، وأخرجه  496/ 1)، واحلَاكمُ  (3792)، وابُن ماَجه يف األدب، 

ُب قول هللا َتعاىل: {َال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك} َوَوَصَلُه يف َخلق أفعال العباد (ص وابُن املُبارك  )، 57الُبَخاِريُّ َتعليقاً يف التـَّْوِحيد، 
)، ويف  6810)، والطَّرباينُّ يف األوسط ( 2316)، وابن ِحبَّاَن رقم: (1046)، وابُن األعرايبِّ يف ُمعجمه ( 944يف الزُّهد ( 

ريخ دمشق  15/  1)، ويف الدَّعوات الكبري (538)، والبيهقيُّ يف ُشعب اإلميان (546ُمسند الشَّاميني ( )، وابُن عساكر يف 
)، وصححه احلَاكُم، وحسنَّه  167/ 1)، ويف التَّفسري (1242) رقم: (13/ 5والبَـْغِويُّ يف َشرح السَُّنة (  )،212/ 25(

  ). 1906) وصححُه األلباينُّ يف صحيح اجلَامع (188الُبوصرييُّ يف الزَّوائد (
  وَلُه شاهٌد من حديث أيب الدَّْرداء وأنس بن َمالك:

  َحديُث أيب الدَّرداء: 
  ) وصححُه ووافقه الّذهِيبُّ، وهو كما قاال. 496/ 1ُم يف املُستدرك (أخرجه احلاك
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  وأمَّا َحديُث أنس:
  ). 2012) وصححُه ووافقُه الّذهِيبُّ، وهو كذلك، وانظر: السلسلة الصحيحة (497/ 1أخرجُه احلاكُم أيضاً (

  
  احلَِدْيُث الثَّاِمُن َوالثَّالثـُْوَن: 

َ َأْهَل  -هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  َرِضيَ   -عن َأِيب َسِعيٍد  ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل َألْهِل اْجلَنَِّة:" َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم:" ِإنَّ ا
َنا َما َملْ تـُْعِط َأَحًدا ِمْن  اْجلَنَِّة فـَيَـُقوُلوَن: لَبـَّْيَك رَبـََّنا َوَسْعَدْيَك فـَيَـُقوُل: َهْل َرِضيُتْم.؟ فـَيَـُقوُلوَن: َوَما لَ  تـَ َنا الَ نـَْرَضى َوَقْد َأْعطَيـْ



َ َربِّ َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك.؟ فـَيـَُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم   َخْلِقَك.؟، فـَيَـُقوُل: َأَال ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك.؟ فـَيَـُقوُلوَن: 
ِمذيُّ. ِرْضَواِين َفَال َأْسَخُط َعَلْيكُ    ْم بـَْعَدُه أََبًدا". َرواُه أْمحٌَد والشَّْيَخاِن َوالرتِّ

  َصِحيٌح:
ٌب، كالم الرَّب مع أهل اجلنَّة (88/  3أخرجُه اإلماُم أْمحَد ( ُب صفة  205/  8)، والُبَخاِريُّ يف التـَّْوِحيد،  )، ويف الّرِقاق، 

ٌب احالل الرِّضوان)، وُمْسِلم يف اجلنَّة وصفة ن200/ 7اجلنَّة والنَّار (   عيمها، 
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ُب ما جاء يف ُرؤية الرَّب تبارك وَتعاىل (2829على أهل اجلنَّة ( مذيُّ يف صفة اجلنَّة،  )، والنَّسائيُّ يف الُكربى  2555)، والرتِّ
)، وابُن جرير الطَّربيِّ  442/ 2)، وابُن أيب َحاِمت يف تفسريه (2045)، ويف الزُّهد (114)، وابُن املُبارك يف ُمسنده ( 7749(

)،  2179) والطيالسيُّ ( 819)، وابُن منَّدة يف اإلميان ( 20857)، وعبُد الرَّزَّاق يف املُصنَّف (262/ 6يف التَّفسري أيضاً (
فات (81/ 1وأبوَعوانة ( ري458/ 1)، ويف الَبعث والنُُّشور ( 1054)، والبيهقيُّ يف األمساء والصِّ خ  )، وابُن عساكر يف 

)، ويف َشرح 16/  2)، والبَـْغِويُّ يف التَّفسري (363/ 1)، ويف صفة اجلنَّة (342/  6)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 34/  41دمشق ( 
  ). 231/ 15السَُّنة ( 

  
  احلَِدْيُث التَّاِسُع َوالثَّالثـُْوَن:

:" َلْو  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تَـ  -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  -َعْن أََنٍس  ً ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل َألْهَوِن َأْهِل النَّاِر َعَذا َعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ ا
  َأنَّ َلَك َما ِيف اَألْرِض ِمْن َشْيٍء ُكْنَت تـَْفَتِدي ِبِه.؟ قَْاَل: نـََعْم، قَْاَل: "فـََقْد َسأَْلُتَك َما ُهوَ 
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ْرَك". َرواُه الُبَخاِريُّ وُمْسِلٌم.َأْهَوُن ِمْن َهَذا َوَأْنَت ِيف     ُصْلِب آَدَم، َأْن َال ُتْشِرَك ِيب فَأَبـَْيَت ِإالَّ الشِّ
  َصِحيٌح:

ُب قول هللا تعاىل:" َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِلي )، ويف  104/  4َفًة " (أخرجُه الُبَخاِريُّ يف بدء اخللق، 
ُب صفة اجلنَّة والنَّار (ا ُب طلب الكافر الفداء مبلئ األرض  201/  7لّرِقاق،  )، وُمْسِلم يف صفات املُنافقني وأحكاِمهم، 

  ). 2976)، وأبويَعلي املَْوِصليِّ (99)، وابُن أيب عاصم يف السَُّنة (129/  3)، واإلماُم أْمحَد (3805ذهباً ( 
  

  احلَِدْيُث اَألْربـَُعْوَن: 
ََّ تـََعاَىل يـَُقْوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة:"َأْيَن   -َرِضَي هللاُ تـََعاَىل َعْنهُ  - ِيب َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن أَ  َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ ا

ْوَم ُأِظلُُّهْم ِىف ِظلِّى يـَْوَم َال ِظلَّ إِ    الَّ ِظلِّى ". َرواُه أْمحٌَد وُمْسِلٌم. اْلُمَتَحابُّوَن ِجلََالِىل.؟ اْليـَ
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ي َوُنسلُِّم َعلَى ُحمَمٍَّد نَِبَيُه  وَنْسأُل َهللا تـََعاَىل ِرْضوانَُه ِيف الدُّنَيا َواُألخَرى، َوَحنَْمُدُه َوَنْشُكَرُه َعَلى النـَّْعَماِء َوالَبلَوى، وُنْصلِّ 
ِ رَ املُْصطََفى، َوَرُسوَلُه املُجَتىب، َوَعل يِع األَنِبياِء َواملُْرَسِلَني، َوَعلى آِل ُكلٍّ َوِأْصَحاِِْم َوَأتَباِعِهْم َأَمجِعَني، َواحلَْمُد  بِّ ى َسائِِر مجَِ

  الَعاَلِمَني، متََّْت بِْعوِن ِهللا املَِلِك املُِعِني. 
  َصِحيٌح:

لة وا237/  2أخرجُه اإلماُم أْمحَد ( ٌب يف فضل احلُّب يف هللا ()، وُمْسِلم يف الربِّ والصِّ )، ومالٌك يف املُوطأ  2566آلداب، 
)، وابُن ُخزميَة  2335)، والطيالسيُّ (221/  2)، والدَّارِِميُّ (698)، ويف الزُّهد ( 5)، وابُن املُبارك يف ُمسنده (952/  2(
فات  8705)، ويف ُشعب اإلميان ( 20856)، والبيهقي يف الُكربى (574)، وابُن ِحبَّان ( 575( )، ويف األمساء والصِّ
ريخ دمشق (173)، ويف اآلداب (273( ريخ بغداد (111/ 23)، وابُن عساكر يف  )، 71/ 5)، واخلطيُب البغداديُّ يف 

  ). 344/ 6)، وأبونُعيم يف احلُلية ( 282/  10والبغوي يف شرح السنة ( 
ض بن َسارية، أخرجُه االماُم أ /  10)، والطََّرباِينُّ يف الكبري كما يف َجممع الزوائد (128/  4ْمحَد (ولُه شاهٌد من حديث الِعر

  ) وإسناُدهُ 279
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غيب (   ). 279/ 10)، واهليثميُّ يف َجممع الزَّوائد (37/ 4حسٌن، وجوَّد إسناَدُه املُنذريُّ يف الرتَّ
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  فهرس األحاديث الُقُدسية
  رجته طرف احلديث ... رقمه ... راويه ... د

  ... َأبُو ُهَريـَْرَة ... َضِعيفٌ   22َأَحبُّ ِعَباِدي " ِإَيلَّ َأْعَجُلُهْم ِفْطًرا ... 
  ... َأِيب أَُماَمَة ... ضعيفٌ  24َأَحبُّ َما تـََعبََّدِين َعْبِدي إيلَّ النُّْصُح ِيل ... 

تَـَلْيُت َعْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا َفَحِمَدِين َعَلى َما ا ُتُه ... ِإَذا ابـْ تَـَليـْ   ... َشدَّاد ... َحسنٌ  6بـْ
  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  30إَذا ابَتليُت َعِبدَي املُؤِمَن، فـََلْم َيشِكين إىل ُعوَّادِه أْطَلقُتُه ِمْن َأَساِري ... 

ُهَما اْجلَنَّةَ  تَـَلْيُت َعْبِدي ِحبَِبيبَـتَـْيِه، ًمثَّ َصَربَ َعوَّْضُتُه ِمنـْ   ... أًَنس ... َصِحيحٌ  5...   ِإَذا ابـْ
  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  14ِإَذا َأَحبَّ َعْبِدي ِلَقاِئي َأْحبَـْبُت ِلَقاَءُه، َوِإَذا َكرَِه ِلَقاِئي َكرِْهُت لَِقاَءُه ... 

  َصِحيحٌ  ... أَنس ...  19ِإَذا تـََقرََّب اْلَعْبُد ِإَيلَّ ِشْربًا تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاًعا ... 
تـَُها َلُه َحَسَنًة ...    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ   13ِإَذا َهمَّ َعْبِدي ِحبََسَنٍة َوَملْ يـَْعَمْلَها َكتَـبـْ

َعْت ...    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  10َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّاِحلَِني َما الَ َعْنيٌ رََأْت، َوالَ ُأُذٌن مسَِ
  ... َأِيب قـََتادة ... َصِحيحٌ  27ُت َعَلى أُمَِّتَك َمخَْس َصَلَواٍت، َوَعِهْدُت ِعْنِدي َعْهًدا ... اْفَرتَضْ 

ْرك، َمْن َعِمَل َعَمًال َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْريِي ...   َ َأْغَىن الشُّرََكاِء َعْن الشِّ   ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  16َأ



 َ َ الرَّْمحَُن َأ   ... اْبِن َعْوف ... َصِحيحٌ  20َخَلْقُت الرَِّحَم، َوَشَقْقُت َهلَا اْمسَاً ِمْن امسِْي ...  َأ
َ َأْهٌل َأْن أُتـََّقى، َفَال ُجيَْعْل َمِعَي إلَُه، َفَمْن اتـََّقى َأْن َجيَْعَل َمِعي ِإَهلًا ...     ... أَنس ... َضِعيفٌ  33َأ

َ ِعْند َظنِّ َعْبِدي يب، فيظن يب   ... َواثِلَة ... َصِحيحٌ  9ما شاء ...  أ
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َ َمَع َعْبِدي، َما ذََكَرِين، َوَحتَرََّكْت ِيب َشَفَتاُه ...     ... َأبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  37َأ
  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ   17أَْنِفْق أُْنِفْق َعَلْيَك ... 

  ... َأِيب َسِعيٍد ... َصِحيحٌ  36َوَوسَّْعُت َعَليِه يف َمعيَشِتِه َمتَضَى َعَلْيِه ...  إنَّ َعْبدًا أْصَحْحُت َلُه ِجْسَمُه،  
ْوَم ُأِظلُُّهْم ِىف ِظلِّى يـَْوَم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّى ...    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ   40أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن ِجلََالِىل.؟ اْليـَ

َا َعْبٍد ِمْن ِعَبادِ    ... اْبِن ُعَمَر ... َصِحيحٌ  26ي َخيََرَج ُجمَاِهًدا ِيف َسِبيِلي، اْبِتَغاَء َمْرَضاِيت ... َأميُّ
  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ   18َسبَـَقْت َرْمحَِيت َعَلى َغَضِيب ...  

  أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ ...   1َقَسْمُت الصَّالَة بـَْيِين َوَبْنيَ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ َوِلَعْبِدي َما َسَأَل ... 
ُهَما َقَذفْـتُُه ...  َزَعِين َواِحًدا ِمنـْ َ ُء رَِداِئي َواْلَعَظَمُة ِإزَاِري، َفَمْن    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  21اْلِكْربَِ

  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  2 َكذََّبِين اْبُن آَدَم َوَملْ َيُكْن َلُه َذِلَك، َوَشَتَمِين َوَملْ َيُكْن َلُه َذِلَك ...
َ َأْجِزي ِبِه ...   َياَم فَِإنَُّه ِيل َوَأ   ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  12ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإالَّ الصِّ

للَّْيِل َوَأْطَلْعُت َعَلْيِهْم الشَّ  ِ تـُُهْم اْلَمَطَر    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َضِعيفٌ  32ْمَس ...  َلْو َأنَّ ِعَباِدي َأطَاُعوِين َألْسَقيـْ
  ... أَنس ... َصِحيحٌ  39َلْو َأنَّ َلَك َما ِيف اَألْرِض ِمْن َشْيٍء ُكْنَت تـَْفَتِدي بِِه.؟ قَْاَل: نـََعْم ...  

  َعاذ ... َصِحيحٌ ... مُ  23اْلُمَتَحابُّوَن ِيف َجالِيل َهلُْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر، يـَْغِبطُُهْم النَِّبيُّوَن ... 
  ... ابن َعبَّاس ... َضِعيفٌ   29َمْن َعِلَم أّينِ ُذو ُقْدرِة َعلَى َمْغِفرِة الُذنوِب َغَفْرُت َلُه ... 

ً ِسواَي ...    ... َأِيب ِهند ... َضِعيفٌ   11َمْن َملْ يـَْرَض بَقَضاِئي، وَملْ َيْصِرب َعلَى َبالِئي، فَليَـْلَتِمْس َرّ
ِري ُأسَ  َ نـَْيا لَِتُكوَن َحظَُّه ِمْن النَّاِر ... ِهَي    ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َضِعيفٌ  7لِّطَُها َعَلى َعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِيف الدُّ
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  ... ُمَعاذ ... َصِحيحٌ  25َوَجبْت َحمَبَّيت ِللُمَتَحابَِّني يفَّ، َواملَُتَجاِلسَني يفَّ ... 
  ... أًَنس ... ال أصَل لهُ  8َحدا ِمن الدُّنيا أريُد َأْن أغفَر َلُه، َحىتَّ أْستَـْوِيفَ ... َوِعزَّيت َوَجاليل، ال أخرِج أ

ْهُر بَِيِدي اَألْمُر، أُقـَلُِّب اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ...  َ الدَّ ْهِر، َوَأ   ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  3يـُْؤِذيِين اْبُن آَدَم ِبسبِّ الدَّ
  ... أَنس ... َصِحيحٌ  31ِإنََّك َما َدَعْوَتِين َورََجْوَتِين َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك ...  َ اْبَن آَدمَ 

  ... أَبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ   35َ اْبَن آَدَم تـََفرَّْغ ِلِعَباَدِيت َأْمألُ َصْدَرَك ِغًىن، َوَأُسدَّ فـَْقَرك ...  
ْرَداِء ... َصِحيحٌ   34َع رََكَعاٍت ِمْن َأوَِّل النـََّهاِر َأْكِفَك آِخَرُه ... َ اْبَن آَدَم َصلِّ ِيل َأْربَ    ... َأِيب الدَّ

َ َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني؟ ...    ... َأبُو ُهَريـَْرَة ... َصِحيحٌ  4َ اْبَن آَدَم َمِرْضُت فـََلْم تـَُعْدِين، قَْاَل: 



  ... َأِيب َسِعيٍد ... َصِحيحٌ  38نَِّة فـَيـَُقوُلوَن: لَبـَّْيَك رَبـََّنا َوَسْعَدْيَك فـَيَـُقوُل: َهْل َرِضيُتْم.؟ ...  َ َأْهَل اجلَْ 
َنُكْم َفال َتظَاَلُموا ...     يحٌ ... َأِيب َذرٍّ ... َصحِ   15َ ِعَباِدي ِإّينِ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه ُحمَرًَّما بـَيـْ

ُدوا ...  ُْم َما حيُِبُّوَن محَِ َ ِعٌث ِمْن بـَْعِدَك أُمًَّة ِإْن َأَصا َ ْرَداَء ... َحسنٌ   28َ ِعيَسى ِإّينِ    ... أٍيب الدَّ
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