
 ٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
                                      

مُة الشيِخ حييى حفظُه اهللا تعاىل  مقدِّ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َلل، يف : (فقد قرأت رسالة: ، أما بعدملسو هيلع هللا ىلص احلمد هللا، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدًا عبده ورسوله  اُحلُ

ِحيِح ِمْن َرضِب املَثـَ َل ألخينا أيب إسحاق إبراهيم بن عاشور حفظه اهللا، فرأيتها رسالًة مفيدًة ُوفِّق فيها ) الصَّ

أخونا أبو إسحاق توفيقًا عظيًام، فإن املوضوع قد مجع فيه أكثر من واحد من أهل العلم لكن هذه الرسالة 

ق يف غريها، وحبَّـذا لو يرشحها أخونا أبو إسحاق لتكتمل برشحها عىل ِصَغِر حجمها اشتملت عىل ما تفرَّ 

 ه١٤٣٤/مجاد الثاين/١٧احلجوري يف حييى بن عيل : كتبه. يف املوضوع الفائدة، وباهللا التوفيق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

أمجعني، أمـا  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل آله وأصحابه

من رضب األمثال، قصدت به نفع نفيسـ ملسو هيلع هللا ىلص   فهذا مجع وجيز ملا يف كتاب اهللا، وأحاديث الرسول : بعد

وإخواين، أسأل اهللا أن يرزقني اإلخالص له سبحانه، وأن يوفقني ملـا حيـب ويرضـاه، وأن يثبتنـي عـىل 

َلل،: (السنة حتى املامت، آمني، وقد سميت هذا اجلمع الوجيز بـ ِحيِح ِمْن َرضِب املَثـَ َل اُحلُ ، ومـا )يف الصَّ

الشـيخ األلبـاين وشـيخنا الـوادعي : كان من األحاديث خارج الصحيحني نقلت حكم الشيخني عليها

و تلبيًة لطلب شيخنا املفضال املجاهد أيب عبد الرمحن حييى بـن . رمحة اهللا عليهام، واحلمد هللا أوالً وأخرياً 

فقد قمت برشح هـذه األمثـال وتوضـيحها مـن  عنه كل سوء ومكروه،عيل احلجوري حفظه اهللا ودفع 

كتب أهل العلم، أسأل اهللا أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يصلحنا ويصلح بنا وهيـدينا وهيـد بنـا، وأن 

ينفعنا بام علمنا، وأن يرزقنا العمل بام نعلم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنـا وارمحنـا 

 .واحلمد هللا رب العاملني. أنت الغفور الرحيمإنك 

كتاب األمثال لإلمام الرتمذي ضمن سننه، : هناك كتب مفردة يف األمثال، وكتب ضمنية، فمنها :تنبيه

كتاب االعتصام (وكتاب األمثال أليب الشيخ األصبهاين وقد رأيت احلافظ ابن حجر ذكره يف الفتح

، وكتاب )٥٠٤٩النفقات ح(احلافظ أيضًا ذكره يف الفتح ، وكتاب األمثال للميداين رأيت)٦٨٥٢ح

أيضًا يف  ااألمثال أليب عبيد القاسم بن سالم، ورشحه أليب عبيد البكري، رأيت احلافظ ذكرمه

، وكتاب األمثال للرامهرمزي رأيت العالمة األلباين ذكره يف )٤٨الزكاة، باب(الفتح



 ٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
وهناك . مام ابن القيم رمحه اهللا اليشء الكثري من هذا، ويف كتاب أعالم املوقعني لإل)١٧٣٤ح(الصحيحة 

 )هـ٣٢٠نحو : املتوىف(كتاب وقفت عليه ملحمد بن عيل بن احلسن بن برش، أبو عبد اهللا، احلكيم الرتمذي 

  .ع فيه بعض األمثال من الكتاب والسنةرمحه اهللا، مج

 احلكمة من رضب األمثال

قُّ إِنَّ اهللاََّ َال {: قال اهللا تعاىل ُه اْحلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَّ َب َمثًَال َما َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفَأمَّ َيْسَتْحيِي َأْن َيْرضِ

َذا َمَثًال ُيِضلُّ بِِه َكثًِريا َوَهيْدِ  ا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ ِْم َوَأمَّ ثًِريا َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ ي بِِه كَ ِمْن َرهبِّ

ِيف اْألَْرِض الَِّذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللاَِّ ِمْن َبْعِد ِميَثاقِِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن * اْلَفاِسِقَني 

ونَ  اِرسُ ُب اهللاُّ األَْمَثاَل َكَذلَِك يَ {: قال تعاىلو) ٢٧،٢٦:البقرة(}ُأوَلئَِك ُهُم اْخلَ وقال ، )١٧:الرعد(} ْرضِ

ُرونَ { :تعاىل ُهْم َيَتَذكَّ ُب اهللاُّ األَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ  )٢٥:إبراهيم(} َوَيْرضِ

ْفنَا لِلنَّاِس ِيف َهـَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكُفورا{: وقال تعاىل ) ٨٩:اإلرساء(} ًَوَلَقْد َرصَّ

ٍء  {: وقال تعاىل ْنَساُن َأْكَثَر َيشْ ْفنَا ِيف َهَذا اْلُقْرَآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اْإلِ َوَلَقْد َرصَّ

 ) ٥٤:الكهف(}َجَدًال 

ٍء َعلِيمٌ {: وقال تعاىل ُب اهللاَُّ اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللاَُّ بُِكلِّ َيشْ ْبنَا َلُه {: وقال تعاىل) ٣٥:النور(} َوَيْرضِ َوُكال� َرضَ

َنا َتْتبِرياً  ْ ا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إِالَّ {: ، وقال تعاىل)٣٩:الفرقان(} اْألَْمَثاَل َوُكال� َتربَّ ُهبَ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْرضِ

 ) ٤٣:العنكبوت(} اْلَعاملُِونَ 

ُرونَ َوتِْلَك اْألَْمَثاُل {: وقال تعاىل ُهْم َيَتَفكَّ ا لِلنَّاِس َلَعلَّ ُهبَ : وقال تعاىل: وقال تعاىل) ٢١:احلرش(} َنْرضِ

َن الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبلُِكْم َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَّقِ { َبيِّنَاٍت َوَمَثًال مِّ  ) ٣٤:النور(}َني َوَلَقْد َأنَزْلنَا إَِلْيُكْم آَياٍت مُّ

بْ {: وقال تعاىل َنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلئِن ِجْئَتُهم بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َأنُتْم َوَلَقْد َرضَ

ُهْم َيَتَذكَّ {: وقال تعاىل) ٥٨:الروم(} إِالَّ ُمْبطُِلونَ  ْبنَا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَّ *  ُرونَ َوَلَقْد َرضَ

ُهْم َيتَُّقونَ   ) ٢٨،٢٧:الزمر(}ُقْرآًنا َعَربِي�ا َغْريَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَّ

وا َيا ُأوِيل اْألَْبَصارِ {: وقال تعاىل ُْوِيل {: وقال تعـاىل. )٢:احلرش(} َفاْعَتِربُ ٌة ألِّ َلَقـْد َكـاَن ِيف َقَصِصـِهْم ِعـْربَ

ٍء َوُهـًدى َوَرْمحَـًة لَِّقـْوٍم األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَرتَى  َوَلـكِن َتْصِديَق الَِّذي َبـْنيَ َيَدْيـِه َوَتْفِصـيَل ُكـلَّ َيشْ

 ) ١١١:يوسف(} ُيْؤِمنُونَ 

ًة ملَِّن َخيَْشى{: وقال تعاىل  ) ٢٦:النازعات(} إِنَّ ِيف َذلَِك َلِعْربَ



 ٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ا َرُسوُل َفهَ ):  ١/١٨٣(قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف أعالم املوقعني  َهبَ تِي َرضَ ِذِه َوَأْمثَاُهلَا ِمْن اْألَْمَثاِل الَّ

ِ  -ملسو هيلع هللا ىلص   -اهللاَِّ  اِمِع، َوإِْحَضاِرِه ِيف َنْفِسِه بُِصوَرِة املْ َثاِل لَِتْقِريِب املَُْراِد، َوَتْفِهيِم املَْْعنَى، َوإِيَصالِِه إَىل ِذْهِن السَّ

ُه َقدْ  ِذي َمثََّل بِِه، َفإِنَّ لِِه َوَفْهِمِه َوَضْبطِِه َواْستِْحَضاِرِه َلُه بِاْستِْحَضاِر َنظِِريِه؛ َفإِنَّ النَّْفَس  َيُكونُ  الَّ َأْقَرَب إَىل َتَعقُّ

، َوَتنِْفُر ِمْن اْلُغْرَبِة َواْلَوْحَدِة َوَعَدِم النَّظِِري؛ فَ  ِمْن َتْأنِيِس  ِفي اْألَْمَثالِ َتْأَنُس بِالنََّظائِِر َواْألَْشَباِه اْألُْنَس التَّامَّ

َب َهلَا َمَثُلُه ِمْن اْحلَقِّ َأْمٌر َال َجيَْحُدُه َأَحٌد، َوَال  َعِة َقُبوِهلَا َواْنِقَياِدَها ملَِا ُرضِ ُينْكُِرُه، َوُكلََّام َظَهَرْت َهلَا  النَّْفِس َوُرسْ

َيٌة َلُه، َفِهَي اْألَْمَثاُل اْزَداَد املَْْعنَى ُظُهوًرا َوُوُضوًحا، َفاْألَْمَثاُل َشَواهِ  َكَزْرٍع َأْخَرَج {ُد املَْْعنَى املَُْراِد، َوُمَزكِّ

ُة اْلَعْقِل َوُلبُُّه َوَثَمَرُتهُ ] ٢٩: الفتح[ }َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْستََوى َعَىل ُسوِقهِ  ويف  اهـ .، َوِهَي َخاصَّ

التذكري،  :ال يف القرآن يستفاد منه أموريف رضب األمث: فائدة: مقدمة تفسري السعدي رمحه اهللا قال

والوعظ، واحلث، والزجر، واالعتبار، والتقرير، وتقريب املراد للعقل، وتصويره يف صورة املحسوس، 

وتأيت أمثال القرآن مشتملة عىل بيان تفاوت  .بحيث يكون نسبته للعقل، كنسبة املحسوس إىل احلس

 اهـ .عىل تفخيم األمر أو حتقريه، وعىل حتقيق أمر، وإبطال أمراألجر، وعىل املدح والذم، وعىل الثواب، و

ويف هذا ...): مثل ما بعثني اهللا به)(١٦٢ح(وقال العالمة العثيمني رمحه اهللا يف رشح رياض الصاحلني

احلديث دليل عىل حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم، ذلك برضب األمثال ألن رضب األمثال 

ما يدرك بالعقل يقربه ما يرك باحلس، وهذا مشاهد؛ فإن كثريًا من الناس : ين العقلية أياحلسية يقرب املعا

ُهبَا لِلنَّاِس َوَما : (ال يفهم، فإذا رضبت له مثًال حمسوسًا فهم وانتفع، وهلذا قال اهللا تعاىل َوتِْلَك اْألَْمَثاُل َنْرضِ

ْبنَا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ : (تعاىل وقال) ٤٣: العنكبوت) (َيْعِقُلَها إِالَّ اْلَعاملُِونَ  ) َوَلَقْد َرضَ

اهـ  وقال رمحه اهللا .واهللا املوفق. فرضب األمثال من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم) ٥٨: الروم(

يرضب هلم األمثال، ليقرب هلم املعقول  أنويف هذا املثل دليٌل عىل أنه ينبغي ملعلم الناس ): ١٨٧ح (يف

ُهبَا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إِالَّ اْلَعاملُِونَ : (بصورة املحسوس، قال اهللا تعاىل : العنكبوت) (َوتِْلَك اْألَْمَثاُل َنْرضِ

، وكم من إنسان تشح له املعنى رشحًا كثريًا وتردده عليه فال يفهم، فإذا رضبت له مثًال بيشء ) ٤٣

لرجل من األعراب، صاحب ملسو هيلع هللا ىلص   وانظر إىل املثل العجيب الذي رضبه النبي  .حمسوس يفهمه ويعرفه

يعني وأنا أبيض واملرأة  -يا رسول اهللا، إن زوجتي ولدت غالمًا أسود: يقولملسو هيلع هللا ىلص   بادية إبل جاء إىل النبي 

 "ما ألواهنا؟  ": قالنعم : هل لك من إبل؟ قال ": ملسو هيلع هللا ىلص  من أين جاءنا هذا األسود؟ فقال النبي . بيضاء

: قال "من أين جاءها ذلك؟  "قال. نعم: قال. يعني أسود ببياض "هل فيها من أورق؟  ": قال. محر: قال



 ٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
فابنك  ": لعله نزعه عرق، يعني ربام يكون له أجداد أو جدات سابقة لوهنا هكذا، فنزعة هذا العرق، قال 

ته أو أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه، ، لعل واحدًا من أجداده أو جدا"هذا لعله نزعه عرق

فاقتنع األعرايب متام االقتناع، لو جاءه النبي عليه الصالة والسالم يرشح له رشحًا فهو اعرايب ال يعرف، 

وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم  .لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها، فانطلق وهو مقتنع

 اهـ .ملسو هيلع هللا ىلص  اين املعقولة ألذهان الناس برضب األمثال املحسوسة، كام فعل النبي أن يقرب املع

أما بعد َفإنَّك َسَألتنِي َعن  ): األمثال يف الكتاب والسنة(وقال احلكيم الرتمذي رمحه اهللا يف مقدمة كتابه

َويْرضب اهللا {د ِيف َتنِْزيله لَقْوله َتَعاَىل َشْأن اْألَْمَثال ورضهبا للنَّاس َفاْعَلم َأن اهللا َتَعاَىل رضب اْألَْمَثال للعبا

ء عليم رضب {َوَقاَل جّل ذكره  }ورضبنا لكم اْألَْمَثال{َوَقاَل جّل ذكره  }اْألَْمَثال للنَّاس َواهللا بُِكل َيشْ

فالعباد ، ْشَياءاْألَ  ثمَّ اْعَلم بَِأن رضب اْألَْمَثال ملن َغاَب َعن اْألَْشَياء وخفيت َعَلْيهِ . }لكم مثال من َأنفسُكم

َتاُجوَن إَِىل رضب اْألَْمَثال ملا خفيت َعَلْيِهم اْألَْشَياء َفرضب اهللا َهلُم مثال من ِعنْد أنفسهم َال من ِعنْد  َحيْ

َامء َفَال ْحيَتاج إَِىل ، ليدركوا َما َغاَب َعنُْهم ؛َنفسه ء ِيف األَْرض َوَال ِيف السَّ اْألَْمَثال َفَأما من َال خيفى َعَلْيِه َيشْ

 ؛َلُه َوَال َشْيبه َلهُ  ثَل َفَال جرم َما رضب اْألَْمَثال من َنفسه لنَفِسِه َوَكيف َوَال مِ . َتَعاَىل اهللا َعن َذلِك علوا َكبِريا

ْكَمة ملا َغاَب َعن األسامع ، }َفَال ترضبوا هللا اْألَْمَثال{َفلَذلِك َقاَل جّل ذكره  فاألمثال نموذجات اْحلِ

َفمن َتْدبِري اهللا لِِعَباِدِه َأن رضب َهلُم اْألَْمَثال من أنفسهم . لتهدي النُُّفوس بَِام أْدرْكت عَياًناواألبصار 

ُه اهللا  ،ليعقلوا َهبا فيدركوا َما َغاَب َعن َأْبَصارهم وأسامعهم الظَّاِهَرة ؛حلاجتهم إَِلْيَها َفمن عقل اْألَْمَثال َسامَّ

َهبا للنَّاس َوَما َيْعِقلَها إِالَّ اْلَعاملُونَ {َتَعاَىل ِيف كَِتابه َعاملا لَقْوله َتَعاَىل  فاألمثال مْرآة ، }َوتلك اْألَْمَثال َنْرضِ

اينة َكالَّذي ينظر ِيف املْْرآة فيبرص فِيَها َفإِذا رضبت َهلَا اْألَْمَثال َصار َذلِك اْألَمر َهلَا بذلك املْثل كاملع... النَّفس

ِذي َغاَب  ؛َوجهه ويبرص َهبا من َخلفه ْأس َفإِذا عاين َهَذا أْدرك َذلِك الَّ ِألَن َذلِك املْثل قد عاينه ببرص الرَّ

َذا  هم الظَّاِهَرة بَِام أسامعهم وأبصار َفرضب اهللا اْألَْمَثال لنفوس اْلعباد َحتَّى يدركوا َما َغاَب َعن ...،َعنُه ِهبَ

 اهـ . عاينوا

 هنُي اهللا عن رضب األمثال له

ُبوْا هللاِِّ األَْمَثاَل إِنَّ اهللاَّ َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعَلُمونَ {:قال تعاىل  ) ٧٤:النحل(} َفَال َتْرضِ

ْن َأنُفِسُكْم {: وقال تعاىل َامَواِت َواْألَْرِض َجَعَل َلُكم مِّ َأْزَواجًا َوِمَن اْألَْنَعاِم َأْزَواجًا َيْذَرُؤُكْم فِيِه َفاطُِر السَّ

ِميُع الَبِصريُ  ٌء َوُهَو السَّ  ) ١١:الشورى(} َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ



 ٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
كِيمُ {: وقال تعاىل  ْوِء َوهللاِِّ املََْثُل األَْعَىلَ َوُهَو اْلَعِزيُز اْحلَ ِذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َمَثُل السَّ  ) ٦٠:النحل(} لِلَّ

 الكفار يرضبون األمثال هللا ورسوله

بُِعوَن إِالَّ َنْحُن َأْعَلُم بَِام َيْسَتِمُعوَن بِِه إِْذ َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى إِْذ َيُقوُل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّ {: قال تعاىل

ُبوْا َلَك األَْمثَ *َرُجًال َمْسُحوًرا   )٤٨،٤٧:اإلرساء(} اَل َفَضلُّوْا َفَال َيْسَتطِيْعوَن َسبِيالً انُظْر َكْيَف َرضَ

ُسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِيش ِيف اْألَْسَواِق َلْوَال ُأْنِزَل إَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن مَ {: و قال تعاىل َعُه َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ

اْنُظْر * َوَقاَل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إِالَّ َرُجًال َمْسُحوًرا  َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُكُل ِمنَْهاَأْو ُيْلَقى إَِلْيِه َكنٌْز َأْو * َنِذيًرا 

ُبوا َلَك اْألَْمَثاَل َفَضلُّوا َفَال َيْسَتطِيُعوَن َسبِيًال   ) ٩-٧:الفرقان(  }َكْيَف َرضَ

قِّ َوَأْحَسَن َتْفِسرياً َوَال َيْأُتوَنَك بَِمَثٍل إِالَّ ِجئْ {: وقال تعاىل  ) ٣٣:الفرقان(}نَاَك بِاْحلَ

ا َخَلْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِني  {: وقال تعاىل ْنَساُن َأنَّ َب َلنَا َمَثًال َوَنِيسَ َخْلَقُه َقاَل * َأَوَملْ َيَر اْإلِ َوَرضَ

ةٍ َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم ُقْل * َمْن ُحيِْي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم  َل َمرَّ الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن * ُحيْيِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

َجِر اْألَْخَرضِ َناًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوقُِدوَن  ُلَق * الشَّ َامَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر َعَىل َأْن َخيْ َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

ُق اْلَعلِيُم مِ  الَّ َام َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن * ْثَلُهْم َبَىل َوُهَو اْخلَ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه * إِنَّ

ٍء َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ    )٨٣-٧٧:يس(}َمَلُكوُت ُكلِّ َيشْ

ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمبٌِني َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزْ {: وقال تعاىل َّا َخيُْلُق َبنَاٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبنَِني * ًءا إِنَّ اْإلِ َذ ِمم َ َأِم اختَّ

ا َوُهَو َكظِيٌم *  ْمحَِن َمَثًال َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود� َب لِلرَّ َ َأَحُدُهْم بَِام َرضَ ْلَيِة َوُهوَ * َوإَِذا ُبرشِّ ُأ ِيف اْحلِ ِيف  َأَوَمْن ُينَشَّ

َصاِم َغْريُ ُمبٍِني  ْمحَِن إَِناًثا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُهتُْم * اْخلِ َوَجَعُلوا املََْالئَِكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

 ) ١٩-١٥:الزخرف(}َوُيْسَأُلونَ 

نَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا لَ { :وقال تعاىل َكاَء اْجلِ ُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعامَّ َوَجَعُلوا هللاَِِّ ُرشَ

ٍء َوُهَو بُِكلِّ * َيِصُفوَن  َامَواِت َواْألَْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَملْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َيشْ ٍء َبِديُع السَّ  َيشْ

 ) ١٠١-١٠٠:األنعام( }َعلِيمٌ 

ْم بَِأْفَواِهِهْم يُ وَ {: وقال تعاىل َضاِهُئوَن َقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللاَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى املَِْسيُح اْبُن اهللاَِّ َذلَِك َقْوُهلُ

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُمْ * َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َقاَتَلُهُم اهللاَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن  َ َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َواملَِْسيَح  اختَّ

ُكونَ  ا َواِحًدا َال إَِلَه إِالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيْرشِ  ) ٣١-٣٠:التوبة(}اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا إَِهلً



 ٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْريٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِاهللاَِّ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنَِني َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو أُ {: وقال تعاىل 

ْم َعَذاٌب َألِيٌم  ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللاَِّ َهلُ ٌة لِلَّ  ) ٦١:التوبة( }َوَرْمحَ

ْمحَُن َوَلًدا  {: وقال تعاىل َذ الرَّ َ ا َلَقْد جِ * َوَقاُلوا اختَّ َمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمنُْه َوَتنَْشقُّ اْألَْرُض * ْئُتْم َشْيًئا إِد� َتَكاُد السَّ

ا  َباُل َهد� رُّ اْجلِ
ْمحَِن َوَلًدا * َوَختِ ْمحَِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا* َأْن َدَعْوا لِلرَّ  ) ٩٢-٨٨:مريم( }َوَما َينَْبِغي لِلرَّ

: َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل : (ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : يرة رضــي اهللا عنه قالعـن أيب هـر )٣١٩٣(روى البخـــاري و

ا َشْتُمُه َفَقْولُ  ُبنِي َوَما َينَْبِغي َلُه، َأمَّ ا : هُ َيْشتُِمنِي اْبُن آَدَم، َوَما َينَْبِغي َلُه َأْن َيْشتَِمنِي، َوُيَكذِّ إِنَّ ِيل َوَلًدا، َوَأمَّ

َبنِي «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، عن النبي وجاء  ).ُدِين َكَام َبَدَأِين َلْيَس ُيِعي: َتْكِذيُبُه َفَقْوُلهُ  َكذَّ

اَي َفَزَعَم َأينِّ  ا َتْكِذيُبُه إِيَّ الَ َأْقِدُر َأْن ُأِعيَدُه َكَام َكاَن، اْبُن آَدَم َوَملْ َيُكْن َلُه َذلَِك، َوَشَتَمنِي، َوَملْ َيُكْن َلُه َذلَِك، َفَأمَّ

َِذ َصاِحَبًة َأْو َوَلًدا اَي، َفَقْوُلُه ِيل َوَلٌد، َفُسْبَحاِين َأْن َأختَّ ا َشْتُمُه إِيَّ  )٤٤٨٢(رواه البخاري. »َوَأمَّ

ْم َوُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن  {: وقال تعاىل َب لِلنَّاِس ِحَساُهبُ ِْم ُحمَْدٍث إِ * اْقَرتَ الَّ َما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرهبِّ

وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا إِالَّ َبَرشٌ ِمْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن * اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن  ْم َوَأَرسُّ َالِهَيًة ُقُلوُهبُ

وَن  ْحَر َوَأْنُتْم ُتْبِرصُ َامِء َواْألَْرِض َوُهَو ا* السِّ ِميُع اْلَعلِيُم َقاَل َريبِّ َيْعَلُم اْلَقْوَل ِيف السَّ َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث * لسَّ

ُلونَ  اُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَيْأتِنَا بَِآَيٍة َكَام ُأْرِسَل اْألَوَّ َما آَمَنْت َقْبَلُهْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َأَفُهْم *  َأْحَالٍم َبِل اْفَرتَ

 ) ٦-١:األنبياء(}ُيْؤِمنُوَن 

َياَء بَِغْريِ ِمَع اهللاَُّ َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللاََّ َفِقٌري َوَنْحُن َأْغنَِياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم اْألَْنبِ َلَقْد َس {: وقال تعاىل

ِريِق  ٍم لِ * َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْحلَ َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهللاََّ َلْيَس بَِظالَّ آل (}ْلَعبِيدِ َذلَِك بَِام َقدَّ

 ) ١٨٢،١٨١:عمران

ُق َكْيَف َيَشاُء َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللاَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوا بَِام َقاُلوا َبْل َيَداُه َمبُْسوَطَتاِن ُينْفِ {: وقال تعاىل

ْغَياًنا َوُكْفًرا َوَأْلَقْينَا َبْينَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَلَيِزيَدنَّ َكثًِريا ِمنُْهْم َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك طُ 

َام َأْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللاَُّ َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َواهللاَُّ َال ُحيِبُّ املُْْفِس   ) ٦٤:املائدة(}ِدينَ ُكلَّ

 

 يف النهي عن  رضهبم األمثال هللا جدال الكفار

ونَ {: قال تعاىل َب اْبُن َمْرَيَم َمَثًال إَِذا َقْوُمَك ِمنُْه َيِصدُّ ُبوُه َلَك إِالَّ * َوملََّا ُرضِ ُتنَا َخْريٌ َأْم ُهَو َما َرضَ َوَقاُلوا َأَآِهلَ

ائِيَل  إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد َأْنَعْمنَا* َجَدًال َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن   ) ٥٧:الزخرف(}َعَلْيِه َوَجَعْلنَاُه َمَثًال لَِبنِي إِْرسَ



 ٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا َفَيْعَلُموَن أَ {: قال اهللا تعاىلو  َب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفَأمَّ قُّ إِنَّ اهللاََّ َال َيْسَتْحيِي َأْن َيْرضِ ُه اْحلَ نَّ

ا الَّذِ  ِْم َوَأمَّ َذا َمَثًال ُيِضلُّ بِِه َكثًِريا َوَهيِْدي بِِه َكثًِريا َوَما ُيِضلُّ ِمْن َرهبِّ بِِه إِالَّ يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ

ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض الَِّذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللاَِّ ِمْن َبْعِد ِميَثاقِِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَُّ بِِه َأْن * اْلَفاِسِقَني 

ونَ  اِرسُ  ) ٢٧،٢٦:البقرة(}ُأوَلئَِك ُهُم اْخلَ

 الكفار ال يعتربون برضب األمثال هلم

َسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم املَُْثَالُت َوإِنَّ َربََّك َلُذو َمْغفِ {: قال اهللا تعاىل يَِّئِة َقْبَل اْحلَ َرةٍ َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِالسَّ

 ) ٦:الرعد(}لِّلنَّاِس َعَىل ُظْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب 

ِْم إِال َكاُنوا َعنَْها ُمْعِرِضَني  {:وقال تعاىل قِّ َملَّا َجاَءُهْم * َوَما َتْأتِيِهْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َرهبِّ ُبوا بِاْحلَ َفَقْد َكذَّ

ن َقْرنٍ * َفَسْوَف َيْأتِيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن  نَّاُهْم ِيف األَْرِض َما َملْ  َأَملْ َيَرْوْا َكْم َأْهَلْكنَا ِمن َقْبلِِهم مِّ كَّ مَّ

تِِهْم َفَأْهَلْكنَاهُ  ِري ِمن َحتْ ْدَرارًا َوَجَعْلنَا األَْهنَاَر َجتْ َامء َعَلْيِهم مِّ ن لَُّكْم َوَأْرَسْلنَا السَّ م بُِذُنوِهبِْم َوَأْنَشْأَنا ِمن ُنَمكِّ

 ) ٦-٤:األنعام(} َبْعِدِهْم َقْرنًا آَخِرينَ 

 َشِديُد ْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َكَفُروْا بِآَياِت اهللاِّ َفَأَخَذُهُم اهللاُّ بُِذُنوِهبِْم إِنَّ اهللاَّ َقِويٌّ َكَد {:وقال تعاىل

 ) ٥٢:األنفال(} اْلِعَقاِب 

ْ َيْأِهتِْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد {:وقال تعاىل َوَقْوِم إِْبَراِهيَم ِوَأْصَحاِب َمْدَيَن َأَمل

 ) ٧٠:التوبة(} ُمونَ َواملُْْؤَتِفَكاِت َأَتْتُهْم ُرُسُلُهم بِاْلَبيَِّناِت َفَام َكاَن اهللاُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلـكِن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظلِ 

َامَواِت َواألْرِض َوَما ُتْغنِي اآلَياُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم َال ُيْؤِمنُوَن  {:وقال تعاىل َفَهْل * ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِيف السَّ

َن املُْنَتظِِرينَ  اِم الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبلِِهْم ُقْل َفانَتظُِروْا إِينِّ َمَعُكم مِّ ي ُرُسَلنَا  ُثمَّ  *  َينَتظُِروَن إِالَّ ِمْثَل َأيَّ ُننَجِّ

ا َعَلْينَا ُننِْج املُْْؤِمنِنيَ   ) ١٠٢،١٠١:يونس(}َوالَِّذيَن آَمنُوا َكَذلَِك َحق�

ُ {:وقال تعاىل َن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِيف َمَساكِنِِهْم إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت ألِّ ْم َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهم مِّ ِد َهلُ ْوِيل َأَفَلْم َهيْ

 ) ١٢٨:طه(}ى النُّهَ 

َن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِيف َمَساكِنِِهْم إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت {:وقال تعاىل ْم َكْم َأْهَلْكنَا ِمن َقْبلِِهم مِّ ِد َهلُ ْ َهيْ َأَفَال َأَوَمل

ُرِز َفنُْخِرُج بِِه *  َيْسَمُعوَن  ا َنُسوُق املَْاَء إَِىل اْألَْرِض اْجلُ ْ َيَرْوا َأنَّ َزْرًعا َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأْنُفُسُهْم َأَفَال َأَوَمل

ونَ   ) ٢٧،٢٦:السجدة(}ُيْبِرصُ



 ١٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
قِّ َوَأَجلٍ  {:وقال تعاىل  َامَواِت َواألْرَض َوَما َبْينَُهَام إِال بِاْحلَ ُروا ِيف َأْنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللاَُّ السَّ ْ َيَتَفكَّ ى  َأَوَمل ُمَسم�

ِْم َلَكافُِروَن َوإِنَّ َكثًِريا مِ  ْ َيِسُريوا ِيف األْرِض َفيَنُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن * َن النَّاِس بِلَِقاِء َرهبِّ َأَوَمل

ْم ُرُسُلهُ  َّا َعَمُروَها َوَجاَءْهتُ ًة َوَأَثاُروا األْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر ِمم بِاْلَبيِّنَاِت َفَام َكاَن  مْ َقْبلِِهْم َكاُنوا َأَشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّ

ُبوا بِآَياِت اهللاَِّ * اهللاَُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن  وَءى َأْن َكذَّ ُثمَّ َكاَن َعاقَِبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّ

ا َيْسَتْهِزُئونَ   ) ١٠-٨:الروم(} َوَكاُنوا ِهبَ

َر اهللاَُّ َعَلْيِهْم َولِْلَكافِِريَن َأَفَلْم َيِسريُ {:وقال تعاىل وا ِيف اْألَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َدمَّ

ا   ) ١٠:حممد(}َأْمَثاُهلَ

 األمثال يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل

 األول

َالَلةَ ُأوَلئَِك الَِّذيَن  {: قال تعاىل ُوا الضَّ ْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ  اْشَرتَ اَرُهتُ َدى َفَام َربَِحْت ِجتَ َمَثُلُهْم َكَمَثِل * بِاْهلُ

ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي * وَن الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهللاَُّ بِنُوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِيف ُظُلَامٍت َال ُيْبِرصُ 

َواِعِق * ُعوَن َفُهْم َال َيْرجِ  َامِء فِيِه ُظُلَامٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم ِيف َآَذاِهنِْم ِمَن الصَّ َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

يٌط بِاْلَكافِِريَن  ْم َمَشوْ * َحَذَر املَْْوِت َواهللاَُّ ُحمِ َام َأَضاَء َهلُ ُق َخيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَّ ا فِيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َيَكاُد اْلَربْ

ٍء َقِديرٌ    )٢٠-١٧:البقرة(} َقاُموا َوَلْو َشاَء اهللاَُّ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم إِنَّ اهللاََّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

 الثاين

ا الَِّذيَن آَمنُوْا َفَيْعَلُموَن أَ {: وقال تعاىل ا َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفَأمَّ َب َمَثًال مَّ قُّ ِمن إِنَّ اهللاََّ الَ َيْسَتْحيِي َأن َيْرضِ ُه اْحلَ نَّ

ـَذا َمَثالً ُيِضلُّ بِِه َكثِري ا الَِّذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ ِْم َوَأمَّ هبِّ ًا َوَهيِْدي بِِه َكثِريًا َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ رَّ

  )٢٦:البقرة(}اْلَفاِسِقَني 

 

 

 

 الثالث



 ١١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َجاَرِة ملََا َيَتفَ {: وقال تعاىل  َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن اْحلِ ُر ِمنُْه ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاْحلِ جَّ

ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه املَْاُء َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َهيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ َوَما اهللاَُّ اْألَْهنَارُ  قَّ   بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلونَ َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َيشَّ

 ) ٧٤:البقرة(}

 الرابع

َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق بَِام الَ {: وقال تعاىل

  )١٧١:البقرة(} َيْعِقُلونَ 

 اخلامس

ْتُهُم اْلَبْأَس {: وقال تعاىل سَّ َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبلُِكم مَّ نََّة َوملََّا َيْأتُِكم مَّ اء َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَ َّ اء َوالرضَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنْرصُ اهللاِّ َأال إِنَّ َنْرصَ اهللاِّ َقِريٌب   ) ٢١٤:البقرة(}َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

 السادس

ُقوا {: وقال تعاىل ُموا ِألَْنُفِسُكْم َواتَّ ُكْم نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ اهللاََّ َواْعَلُموا َأنَّ

ِ املُْْؤِمنِنيَ    )٢٢٣:البقرة(} ُمَالُقوُه َوَبرشِّ

 السابع

ُم اهللاَُّ ُموُتوا ُثمَّ أَ {: قال تعاىل ْحَياُهْم إِنَّ َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر املَْْوِت َفَقاَل َهلُ

 ) ٢٤٣:البقرة(}َال َيْشُكُروَن اهللاََّ َلُذو َفْضٍل َعَىل النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس 

 الثامن

ْم ِيف َسبِيِل اهللاِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل ِيف ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ مَّ {: قال تعاىل َئُة َحبٍَّة َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَهلُ

 ) ٢٦١:البقرة(} َواهللاُّ ُيَضاِعُف ملَِن َيَشاُء َواهللاُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

 التاسع

ِميُد  {: وقال تعاىل َامَواِت َواْألَْرِض إِنَّ اهللاََّ ُهَو اْلَغنِيُّ اْحلَ ـَام ِيف اْألَْرِض ِمـْن َشـَجَرٍة َأْقـَالٌم * هللاَِِّ َما ِيف السَّ َوَلْو َأنَّ

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكلَِامُت اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ َعِزيٌز َحكِيٌم  َما َخْلُقُكْم َوَال َبْعُثُكْم إِالَّ َكنَْفٍس  *َواْلَبْحُر َيُمدُّ

 ) ٢٨-٢٦:لقامن(}َواِحَدٍة إِنَّ اهللاََّ َسِميٌع َبِصريٌ 

 

 العارش



 ١٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْم َأْجرُ  {: قال تعاىل  ْم ِيف َسبِيِل اهللاَِّ ُثمَّ َال ُيْتبُِعوَن َما َأْنَفُقوا َمن�ا َوَال َأًذى َهلُ ِْم ُهْم عِ الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواَهلُ نَْد َرهبِّ

َزُنوَن  َيا * َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْريٌ ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َواهللاَُّ َغنِيٌّ َحلِيٌم * َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْ

َا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ ُتْبطُِلوْا َصَدَقاتُِكم بِاملَْنِّ َواألَذى َكالَِّذي ُين ِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َوالَ ُيْؤِمُن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم َأهيُّ

 َّ ٍء ممِّ َكُه َصْلدًا الَّ َيْقِدُروَن َعَىل َيشْ ا َكَسُبوْا َواهللاُّ الَ اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفَرتَ

 ) ٢٦٤-٢٦٢:بقرةال(}َهيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن 

 احلادي عرش

ْن َأنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِربْ {: قال تعاىل ُم اْبتَِغاء َمْرَضاِت اهللاِّ َوَتْثبِيتًا مِّ ا َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَهلُ َوٍة َأَصاَهبَ

ْ ُيِصبَْها َوابٌِل َفَطلٌّ   ) ٢٦٥:البقرة(} َواهللاُّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصريٌ َوابٌِل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ َفإِن ملَّ

 الثاين عرش

تَِها اْألَْهنَاُر َلُه فِيَها ِمْن {: قال تعاىل ِري ِمْن َحتْ ُكلِّ َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب َجتْ

ةٌ  يَّ ُ اهللاَُّ َلُكُم اْآلََياِت  الثََّمَراِت َوَأَصاَبُه اْلكَِربُ َوَلُه ُذرِّ َقْت َكَذلَِك ُيَبنيِّ ا إِْعَصاٌر فِيِه َناٌر َفاْحَرتَ ُضَعَفاُء َفَأَصاَهبَ

ُرونَ  ُكْم َتَتَفكَّ  ) ٢٦٦:البقرة(}َلَعلَّ

 الثالث عرش

َبا الَ َيُقوُموَن إِالَّ َكَام َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطهُ {: قال تعاىل ُْم َقاُلوْا  الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذلَِك بَِأهنَّ الشَّ

ِه َفانتَ  بِّ ن رَّ َبا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللاُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ َام اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إَِىل اهللاِّ إِنَّ

 ) ٢٧٥:البقرة(} َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـئَِك 

 الرابع عرش

 ) ٥٩:آل عمران(}إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اهللاِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن {: قال تعاىل

 اخلامس عرش

ْنَيا َكَمَثِل ِريٍح فِيَها ِرصٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َمَثُل َما ُينِفُقوَن ِيف ِهـِذِه {: قال تعاىل َياِة الدُّ اْحلَ

 ) ١١٧:آل عمران(} َفَأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهللاُّ َوَلـكِْن َأنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

 

 

 السادس عرش



 ١٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َام ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَىل َبنِي إِْرسَ {: قال تعاىل  ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْريِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأنَّ ائِيَل َأنَّ

ْم ُرُسُلنَا بِاْلَبيِّنَ  َام َأْحَيا النَّاَس َمجِيًعا َوَلَقْد َجاَءْهتُ َد اِت ُثمَّ إِنَّ َكثًِريا ِمنُْهْم َبعْ َقَتَل النَّاَس َمجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

ُفونَ   ) ٣٢:املائدة(} َذلَِك ِيف اْألَْرِض ملَُْرسِ

 السابع عرش

َنا َوُنَردُّ َعَىل َأْعَقابِنَا َبْعَد إِْذ َهَداَنا اهللاُّ {: قال تعاىل َكالَِّذي ُقْل َأَنْدُعو ِمن ُدوِن اهللاِّ َما الَ َينَفُعنَا َوالَ َيُرضُّ

َياطُِني ِيف األَْرِض  َدَى َوُأِمْرَنا اْسَتْهَوْتُه الشَّ َدى اْئتِنَا ُقْل إِنَّ ُهَدى اهللاِّ ُهَو اْهلُ اَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إَِىل اْهلُ َحْريَ

 ) ٧١:األنعام(} لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعاملَِنيَ 

 الثامن عرش

َثُلُه ِيف الظُُّلَامِت َلْيَس بَِخاِرٍج َأَو َمن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنورًا َيْمِيش بِ {: قال تعاىل ِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّ

َن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ  نَْها َكَذلَِك ُزيِّ  ) ١٢٢:األنعام(} مِّ

 التاسع عرش

ْح َصْدَرُه لِْإلِْسَالِم َوَمْن ُيِرْد {: قال تعاىل َام َفَمْن ُيِرِد اهللاَُّ َأْن َهيِدَيُه َيْرشَ ُه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ َأْن ُيِضلَّ

ْجَس َعَىل الَِّذيَن َال ُيْؤِمنُوَن  َامِء َكَذلَِك َجيَْعُل اهللاَُّ الرِّ ُد ِيف السَّ عَّ ْلنَا * َيصَّ اُط َربَِّك ُمْسَتِقيًام َقْد َفصَّ َوَهَذا ِرصَ

ُروَن  كَّ ْم َدا* اْآلََياِت لَِقْوٍم َيذَّ ِْم َوُهَو َولِيُُّهْم بَِام َكاُنوا َيْعَمُلونَ َهلُ َالِم ِعنَْد َرهبِّ  ) ١٢٧-١٢٥:األنعام(}ُر السَّ

 العرشون

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوي {: قال تعاىل نَا َوَلْو ِشئْ * َن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

ِمْل َعَليْ  َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َحتْ ا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إَِىل اْألَْرِض َواتَّ ْكُه َيْلَهْث َلَرَفْعنَاُه ِهبَ ِه َيْلَهْث َأْو َتْرتُ

ُهمْ  ُبوا بَِآَياتَِنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ ُروَن  َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ُبوا * َيَتَفكَّ َساَء َمَثًال اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ

َمْن َهيِْد اهللاَُّ َفُهَو املُْْهَتِدي َوَمْن ُيْضلِْل َفُأوَلئَِك ُهُم * بَِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن 

ونَ  اِرسُ  ) ١٧٨-١٧٥:األعراف(}اْخلَ

 الواحد والعرشون

ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَتِِه َحتَّى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاًال ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميِّ َوُهَو {: قال تعاىل َياَح ُبْرشً ٍت الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ  ) ٥٧:ألعرافا(}َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج املَْْوَتى َلَعلَّ

 الثاين والعرشون



 ١٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُف اْآلَ {: قال تعاىل  ُرُج إِالَّ َنكًِدا َكَذلَِك ُنَرصِّ ِه َوالَِّذي َخُبَث َال َخيْ ُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن َربِّ َياِت لَِقْوٍم َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َخيْ

 ) ٥٨ :األعراف( } َيْشُكُرونَ 

 الثالث والعرشون

اَوَلَقْد َذَرْأنَ {: قال تعاىل وَن ِهبَ ْم َأْعُنيٌ َال ُيْبِرصُ ا َوَهلُ ْم ُقُلوٌب َال َيْفَقُهوَن ِهبَ ْنِس َهلُ نِّ َواْإلِ َهنََّم َكثًِريا ِمَن اْجلِ  ا ِجلَ

ا ُأوَلئَِك َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ  ْم َآَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِهبَ  ) ١٧٩:األعراف( }َوَهلُ

 الرابع والعرشون

ــاىل ــال تع ــبِيالً {: ق ــلُّ َس ــْم َأَض ــْل ُه ــاِم َب ــْم إِالَّ َكاْألَْنَع ــوَن إِْن ُه ــَمُعوَن َأْو َيْعِقُل ــَرُهْم َيْس ــُب َأنَّ َأْكَث َس  َأْم َحتْ

 ) ٤٤:الفرقان(}

 اخلامس والعرشون

اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْنيَ املُْْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ملَِْن َحاَرَب اهللاََّ وَ {: قال تعاىل ُذوا َمْسِجًدا ِرضَ َ َرُسوَلُه ِمْن َوالَِّذيَن اختَّ

ُْم َلَكاِذُبوَن  ْسنَى َواهللاَُّ َيْشَهُد إِهنَّ َس َعَىل التَّْقَوى ِمْن  َال َتُقْم فِيهِ * َقْبُل َوَلَيْحلُِفنَّ إِْن َأَرْدَنا إِالَّ اْحلُ َأَبًدا ملََْسِجٌد ُأسِّ

ِريَن  ُروا َواهللاَُّ ُحيِبُّ املُْطَّهِّ ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل ُحيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ َس ُبنَْياَنُه َعَىل َتْقَوى * َأوَّ َأَفَمْن َأسَّ

َس ُبنَْياَنُه َعَىل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْهنَاَر بِِه ِيف َناِر َجَهنََّم َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم  ِمَن اهللاَِّ َوِرْضَواٍن َخْريٌ َأْم َمنْ  َأسَّ

ْم َواهللاَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ * الظَّاملَِِني  -١٠٧:التوبة( } َال َيَزاُل ُبنَْياُهنُُم الَِّذي َبنَْوا ِريَبًة ِيف ُقُلوِهبِْم إِالَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوُهبُ

١٠٩ ( 

 السادس والعرشون

َّا َيْأُكُل ا{: قال تعاىل َامِء َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت األَْرِض ِمم ْنَيا َكَامء َأنَزْلنَاُه ِمَن السَّ َياِة الدُّ َام َمَثُل اْحلَ لنَّاُس َواألَْنَعاُم إِنَّ

نَْت  يَّ ُْم َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًال َأْو َهنَارًا َفَجَعْلنَاَها َحتََّى إَِذا َأَخَذِت األَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ َوَظنَّ َأْهُلَها َأهنَّ

ُرونَ  ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ْ َتْغَن بِاألَْمِس َكَذلَِك ُنَفصِّ  ) ٢٤:يونس(} َحِصيدًا َكَأن ملَّ

 السابع والعرشون

نَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن إِنَّ الَِّذيَن آَمنُ {: قال تعاىل ِْم ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اْجلَ اِت َوَأْخَبُتوا إَِىل َرهبِّ اِحلَ * وا َوَعِمُلوا الصَّ

ُروَن  ِميِع َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًال َأَفالَ َتَذكَّ  ) ٢٤،٢٣:هود(}َمَثُل اْلَفِريَقْنيِ َكاألَْعَمى َواألََصمِّ َواْلَبِصِري َوالسَّ

 

 والعرشونالثامن 



 ١٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َعنَا َوالَ تَ {: قال تعاىل  َباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن ِيف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكب مَّ ِري ِهبِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلِ َع َوِهَي َجتْ ُكن مَّ

ِمْن َأْمِر اهللاَِّ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْينَُهَام َقاَل َسآِوي إَِىل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاِء َقاَل َال َعاِصَم اْلَيْوَم *  اْلَكافِِرينَ 

 ) ٤٢:هود(}املَْْوُج َفَكاَن ِمَن املُْْغَرقِنيَ 

 التاسع والعرشون

ْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َال َيْملُِكوَن ِألَ  {: قال تعاىل َ َامَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَُّ ُقْل َأَفاختَّ ْنُفِسِهْم َنْفًعا ُقْل َمْن َربُّ السَّ

ا ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَامُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوا هللاَِِّ ُرشَ  َكاَء َخَلُقوا َوَال َرض�

ٍء َوُهَو اْلَواحِ  ْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اهللاَُّ َخالُِق ُكلِّ َيشْ ارُ َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْخلَ  )  ١٦:الرعد( } ُد اْلَقهَّ

 الثالثون

َّا ُيوقُِدوَن َعلَ {: قال تعاىل ابِيًا َوِمم ْيُل َزَبدًا رَّ َامء َماء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ ْيِه ِيف النَّاِر َأنَزَل ِمَن السَّ

َبدُ  ا الزَّ قَّ َواْلَباطَِل َفَأمَّ ُب اهللاُّ اْحلَ ْثُلُه َكَذلَِك َيْرضِ ا َما َينَفُع النَّاَس  اْبتَِغاء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد مِّ َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ

ُب اهللاُّ األَْمَثاَل   ) ١٧:الرعد(}َفَيْمُكُث ِيف األَْرِض َكَذلَِك َيْرضِ

 الواحد والثالثون

ٍء إِالَّ َكَبا{: قال تعاىل م بَِيشْ قِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الَ َيْسَتِجيُبوَن َهلُ ْيِه إَِىل املَْاء لَِيْبُلَغ َلُه َدْعَوُة اْحلَ ِسِط َكفَّ

  )١٤:الرعد(}َفاُه َوَما ُهَو بَِبالِِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكافِِريَن إِالَّ ِيف َضَالٍل 

 الثاين والثالثون

ُر ُأوُلو اْألَْلَبا{ :قال تعاىل َام َيَتَذكَّ قُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى إِنَّ َام ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك اْحلَ ِب َأَفَمْن َيْعَلُم َأنَّ

 ) ١٩:الرعد(}

 الثالث والثالثون

نْ  {: وقال تعاىل َياِة الدُّ ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َوَفِرُحوا بِاْحلَ ْنَيا ِيف اْآلِخَرِة إِالَّ َمَتاٌع اهللاَُّ َيْبُسُط الرِّ َياُة الدُّ َيا َوَما اْحلَ

 )٢٦:الرعد(})٢٦(

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخ {: وقال تعاىل َام ُتَوفَّ نََّة ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة املَْْوِت َوإِنَّ َل اْجلَ

يَ  ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ َفَقْد َفاَز َوَما اْحلَ   ) ١٨٥:آل عمران(}اُة الدُّ

 

 الرابع والثالثون



 ١٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
يُح ِيف َيْوٍم َعاِصٍف الَّ َيْقِدُروَن {: قال تعاىل  ْت بِِه الرِّ ْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِْم َأْعَامُهلُ َثُل الَِّذيَن َكَفُروْا بَِرهبِّ َّا َكَسُبوْا مَّ ِمم

ٍء َذلَِك ُهَو  َالُل اْلَبِعيُد َعَىل َيشْ  ) ١٨:إبراهيم(} الضَّ

 اخلامس والثالثون

َامء {: قال تعاىل   َب اهللاُّ َمَثًال َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجرةٍ َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها ِيف السَّ ْ َتَر َكْيَف َرضَ ُتْؤِيت * َأَمل

ُب اهللاَُّ ا َوَيْرضِ َ ُروَن ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِإِْذِن َرهبِّ ُهْم َيَتَذكَّ َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة *  اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ

ا ِمْن َقَرارٍ   ) ٢٦-٢٤:إبراهيم(} اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْألَْرِض َما َهلَ

 السادس والثالثون

ُبوا بِآَياتِنَا ُصمٌّ {: وقال تعاىل اٍط َوالَِّذيَن َكذَّ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَامِت َمْن َيَشإِ اهللاَُّ ُيْضلِْلُه َوَمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعَىل ِرصَ

 ) ٣٩:األنعام(})٣٩(ُمْسَتِقيٍم 

 السابع والثالثون

َزْقنَاُه ِمنَّا ِرْزق{: قال تعاىل ٍء َوَمن رَّ ُْلوكًا الَّ َيْقِدُر َعَىل َيشْ َب اهللاُّ َمَثًال َعْبدًا ممَّ ًا َرضَ ًا َحَسنًا َفُهَو ُينِفُق ِمنُْه ِرسّ

ْمُد هللاِِّ َبْل َأْكثَُرُهْم الَ َيْعَلُمونَ   ) ٧٥:النحل(} َوَجْهرًا َهْل َيْسَتُووَن اْحلَ

 الثامن والثالثون

ٍء َوُهَو َكلٌّ {: قال تعاىل ا َأْبَكُم الَ َيْقِدُر َعَىلَ َيشْ ُجَلْنيِ َأَحُدُمهَ َب اهللاُّ َمثًَال رَّ ههُّ الَ  َوَرضَ َعَىل َمْوالُه َأْينََام ُيَوجِّ

ْسَتِقيٍم  اٍط مُّ  ) ٧٦:النحل(}َيْأِت بَِخْريٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَىل ِرصَ

 التاسع والثالثون

ٍة  {: قال تعاىل ا ِمْن َبْعِد ُقوَّ ٌة َوَال َتُكوُنوا َكالَّتِي َنَقَضْت َغْزَهلَ َأْنَكاًثا َتتَِّخُذوَن َأْيَامَنُكْم َدَخًال َبْينَُكْم َأْن َتُكوَن ُأمَّ

َام َيْبُلوُكُم اهللاَُّ بِِه َوَلُيَبيِّنَنَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُْتْم فِيِه َختْ  ٍة إِنَّ  ) ٩٢:النحل(}َتلُِفونَ ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّ

 األربعون

َب {: قال تعاىل ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم  َوَرضَ ْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغدًا مِّ اهللاِّ اهللاُّ َمَثًال َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ

ْوِف بَِام َكاُنوْا َيْصنَُعونَ  وِع َواْخلَ  ) ١١٢:النحل(} َفَأَذاَقَها اهللاُّ لَِباَس اْجلُ

 الواحد واألربعون

ُلوا بَِرادِّي ِرْزقِِهْم َعَىل َما َمَلَكْت وَ  {: وقال تعاىل ْزِق َفَام الَِّذيَن ُفضِّ َل َبْعَضُكْم َعَىل َبْعٍض ِيف الرِّ اهللاَُّ َفضَّ

 ) ٧١:النحل(}َأْيَامُهنُْم َفُهْم فِيِه َسَواٌء َأَفبِنِْعَمِة اهللاَِّ َجيَْحُدونَ 



 ١٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 الثاين واألربعون 

َعْل َيَدَك  {: قال تعاىل إِنَّ َربََّك * َمْغُلوَلًة إَِىل ُعنُِقَك َوَال َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َحمُْسوًرا َوَال َجتْ

ُه َكاَن بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ  ) ٢٩-٢٨: اإلرساء( }َيْبُسُط الرِّ

 الثالث واألربعون

ا َأْعَتْدَنا لِلظَّاملَِِني َنارًا َأَحاَط ِهبِْم َوُقِل اْحلَ {: قال تعاىل ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر إِنَّ بِّ قُّ ِمن رَّ

اُب َوَساءْت ُمْرَتَفقاً  َ اِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِامء َكاملُْْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الرشَّ  ) ٢٩:الكهف(} ُرسَ

 الرابع واألربعون

ا بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا{: قال تعاىل ا َجنََّتْنيِ ِمْن َأْعنَاٍب َوَحَفْفنَاُمهَ ُجَلْنيِ َجَعْلنَا ِألََحِدِمهَ َثًال رَّ م مَّ ْب َهلُ َبْينَُهَام  َواْرضِ

رْ *  َزْرعاً  نََّتْنيِ آَتْت ُأُكَلَها َوَملْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيًئا َوَفجَّ َام َهنًَراكِْلَتا اْجلَ َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو *  َنا ِخَالَهلُ

ٌ لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا *  ُحيَاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َماًال َوَأَعزُّ َنَفًرا  َوَما * َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِمل

اَعَة قَ  ا ِمنَْها ُمنَْقَلًبا َأُظنُّ السَّ َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرُه َأَكَفْرَت * ائَِمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إَِىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخْريً

اَك َرُجًال  ُك بِرَ * بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ َوَلْوَال إِْذ * يبِّ َأَحًدا َلكِنَّا ُهَو اهللاَُّ َريبِّ َوَال ُأْرشِ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَْك َماًال َوَوَلًدا  ا * َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللاَُّ َال ُقوَّ َفَعَسى َريبِّ َأْن ُيْؤتَِنيِ َخْريً

َامءِ  َأْو ُيْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفَلْن َتْسَتطِيَع َلُه * َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقا  ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ

ْيِه َعَىل َما َأْنَفَق فِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا* َطَلًبا  َلْيَتنِي َملْ  َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ

ْك بَِريبِّ  ا * َأَحًدا ُأْرشِ وَنُه ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َوَما َكاَن ُمنَْتِرصً قِّ ُهَو َخْريٌ * َوَملْ َتُكْن َلُه فَِئٌة َينُْرصُ ُهنَالَِك اْلَوَالَيُة هللاَِِّ اْحلَ

 ) ٤٤-٣٢:الكهف(}َثَواًبا َوَخْريٌ ُعْقًبا

 اخلامس واألربعون

َياِة الدُّ {: قال تعاىل َثَل اْحلَ م مَّ ْب َهلُ َامِء َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت اْألَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيًام َواْرضِ ْنَيا َكَامء َأنَزْلنَاُه ِمَن السَّ

ْقَتِدرًا  ٍء مُّ َياُح َوَكاَن اهللاَُّ َعَىل ُكلِّ َيشْ اُت َخْريٌ * َتْذُروُه الرِّ اِحلَ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ َياِة الدُّ  املَْاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْحلَ

 ) ٤٦،٤٥:الكهف(} ِعنَْد َربَِّك َثَواًبا َوَخْريٌ َأَمال

 السادس واألربعون

َعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم {: قال تعاىل ب بِّ َفَأْوَحْيَنا إَِىل ُموَسى َأِن اْرضِ

 ) ٦٣:الشعراء(}



 ١٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 السابع واألربعون 

َامِء َفَتْخَطُفُه الطَّْريُ {: قال تعاىل) ٤٧( َام َخرَّ ِمَن السَّ ْك بِاهللاَِّ َفَكَأنَّ كَِني بِِه َوَمْن ُيْرشِ َأْو َهتِْوي  ُحنََفاَء هللاَِِّ َغْريَ ُمْرشِ

يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق   ) ٣١:احلج(}بِِه الرِّ

 الثامن واألربعون

َب َمَثٌل { :قال تعاىل ا النَّاُس ُرضِ َ ُلُقوا ُذَبابًا َوَلِو َيا َأهيُّ َفاْسَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاَِّ َلن َخيْ

َباُب َشْيئًا الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الطَّالُِب َواملَْْطُلوُب   ) ٧٣:احلج(} اْجَتَمُعوا َلُه َوإِن َيْسُلْبُهُم الذُّ

 التاسع واألربعون

َ  اهللاَُّ{ :قال تعاىل َجاَجُة َكَأهنَّ َامَواِت َواْألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح املِْْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الزُّ ا ُنوُر السَّ

قِيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضُء  َباَرَكٍة َزْيُتونٍِة الَّ َرشْ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرةٍ مُّ ْ َمتَْسْسُه َناٌر نُّوٌر وَ َكْوَكٌب ُدرِّ َلْو َمل

ٍء َعلِيمٌ  ُب اهللاَُّ اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللاَُّ بُِكلِّ َيشْ  ) ٣٥:النور(} َعَىل ُنوٍر َهيِْدي اهللاَُّ لِنُوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْرضِ

 اخلمسون

َسُبهُ {: قال تعاىل اٍب بِِقيَعٍة َحيْ ْم َكَرسَ الظَّْمَآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َملْ َجيِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهللاََّ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَامُهلُ

َساِب  يُع اْحلِ اُه ِحَساَبُه َواهللاَُّ َرسِ يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه * ِعنَْدُه َفَوفَّ َأْو َكُظُلَامٍت ِيف َبْحٍر ُجلِّ

ْ َجيَْعِل اهللاَُّ َلُه ُنوًرا َفَام َلُه ِمْن َسَحاٌب ُظُلَامٌت َبْعُضهَ  ْ َيَكْد َيَراَها َوَمْن َمل ا َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخَرَج َيَدُه َمل

 ) ٤٠-٣٩:النور(}ُنورٍ 

 الواحد واخلمسون

َذْت {: قال تعاىل َ ُذوا ِمن ُدوِن اهللاَِّ َأْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اختَّ َ َبْيتًا َوإِنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت َمَثُل الَِّذيَن اختَّ

 ) ٤١:العنكبوت(} اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

 الثاين واخلمسون

َامَواِت َواْألَ {: قال تعاىل ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه املََْثُل اْألَْعَىل ِيف السَّ ْرِض َوُهَو َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اْخلَ

كِيمُ   ) ٢٧:الروم(} اْلَعِزيُز اْحلَ

 الثالث واخلمسون

َكاء ِيف َما َرَزْقنَاُكْم َفَأنتُ {: قال تعاىل ن ُرشَ ا َمَلَكْت َأْيَامُنُكم مِّ ن مَّ َثًال ِمْن َأنُفِسُكْم َهل لَُّكم مِّ َب َلُكم مَّ ْم َرضَ

ُل اْآلَياِت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن  اُفوَهنُْم َكِخيَفتُِكْم َأنُفَسُكْم َكَذلَِك ُنَفصِّ  ) ٢٨:الروم(}فِيِه َسَواء َختَ



 ١٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 مسونالرابع واخل 

اَعُة ُيْقِسُم املُْْجِرُموَن َما َلبُِثوا َغْريَ َساَعٍة َكَذلَِك َكاُنوا ُيْؤَفُكوَن {: قال تعاىل َوَقاَل الَِّذيَن * َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

يَامَن َلَقْد َلبِْثُتْم ِيف كَِتاِب اهللاَِّ إَِىل َيْوِم اْلَبْعِث َفَهَذا َيْوُم الْ  * َبْعِث َوَلكِنَُّكْم ُكنُْتْم َال َتْعَلُموَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواْإلِ

ْم َوَال ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن  ْبنَا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل * َفَيْوَمئٍِذ َال َينَْفُع الَِّذيَن َظَلُموا َمْعِذَرُهتُ َوَلَقْد َرضَ

َكَذلَِك َيْطَبُع اهللاَُّ َعَىل ُقُلوِب الَِّذيَن ال َيْعَلُموَن * َفُروا إِْن َأنُتْم إِالَّ ُمْبطُِلوَن َوَلئِن ِجْئَتُهم بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَِّذيَن كَ 

نََّك الَِّذيَن ال ُيوقِنُونَ *    )٦٠-٥٥:الروم(} َفاْصِربْ إِنَّ َوْعَد اهللاَِّ َحقٌّ َوال َيْستَِخفَّ

 اخلامس واخلمسون

ُروُر * َوَال الظُُّلَامُت َوَال النُّوُر * َوَما َيْسَتِوي اْألَْعَمى َوالَْبِصُري  {: قال تعاىل َوَما َيْسَتِوي * َوَال الظِّلُّ َوَال اْحلَ

إِنَّا * الَّ َنِذيٌر إِْن َأْنَت إِ * اْألَْحَياُء َوَال اْألَْمَواُت إِنَّ اهللاََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقُبوِر 

ٍة إِالَّ َخَال فِيَها َنِذيرٌ  قِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا َوإِْن ِمْن ُأمَّ  ) ٢٤-١٩:فاطر(}َأْرَسْلنَاَك بِاْحلَ

 السادس واخلمسون

اُهمْ {: قال تعاىل يَن َفَلامَّ َنجَّ ْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اهللاََّ ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ ْقَتِصٌد َوَما  َوإَِذا َغِشَيُهم مَّ إَِىل اْلَربِّ َفِمنُْهم مُّ

 ) ٣٢:لقامن(} َجيَْحُد بِآَياتِنَا إِالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ 

 السابع واخلمسون

ْخَواِهنِْم َهُلمَّ إَِلْيَنا َوَال َيْأُتوَن اْلَبْأَس إِ  {: قال تعاىل قَِني ِمنُْكْم َواْلَقائِلَِني ِإلِ ًة *  الَّ َقلِيًال َقْد َيْعَلُم اهللاَُّ املَُْعوِّ َأِشحَّ

ْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغَش  ى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفإَِذا َذَهَب َعَلْيُكْم َفإَِذا َجاء اْخلَ

ْريِ ُأْوَلئَِك َملْ ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اهللاَُّ َأْعَامهلَُ  ًة َعَىل اْخلَ ْوُف َسَلُقوُكم بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشحَّ  ْم َوَكاَن َذلَِك َعَىل اهللاَِّ َيِسرياً اْخلَ

 ) ١٩،١٨:األحزاب(}

 الثامن واخلمسون

نِّ َمْن َيْعَمُل وَ  {: قال تعاىل َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلنَا َلُه َعْنيَ اْلِقْطِر َوِمَن اْجلِ يَح ُغُدوُّ َبْنيَ لُِسَلْيَامَن الرِّ

ِعريِ  ِه َوَمْن َيِزْغ ِمنُْهْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ َاِريَب َوَمتَاثِيَل َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَش *  َيَدْيِه بِإِْذِن َربِّ اُء ِمن حمَّ

ُكورُ  ْن ِعَباِدَي الشَّ اِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقلِيٌل مِّ َواِب َوُقُدوٍر رَّ  ) ١٣،١٢:سبأ(} َوِجَفاٍن َكاْجلَ

 التاسع واخلمسون



 ٢٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة إِْذ َجاءَها {: قال تعاىل  م مَّ ْب َهلُ ْزَنا * ِإاملُْْرَسُلونَ َواْرضِ ا َفَعزَّ ُبوُمهَ ْذ َأْرَسْلنَا إَِلْيِهُم اْثنَْنيِ َفَكذَّ

ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن  ٍء إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن * بَِثالٍِث َفَقاُلوا إِنَّ ْمحَُن ِمْن َيشْ َقاُلوا َما َأْنُتْم إِالَّ َبَرشٌ ِمْثُلنَا َوَما َأْنَزَل الرَّ

ا إَِلْيُكْم ملَُْرَسُلوَن قَ *  نَا َيْعَلُم إِنَّ ْ َتنَْتُهوا * َوَما َعَلْينَا إِالَّ اْلَبَالُغ املُْبُِني * اُلوا َربُّ َنا بُِكْم َلئِْن َمل ْ ا َتَطريَّ َقاُلوا إِنَّ

نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َألِيٌم  نَُّكْم َوَلَيَمسَّ ُفوَن َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم أَ * َلنَْرُمجَ ْرُتْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْرسِ َوَجاَء ِمْن * ئِْن ُذكِّ

بُِعوا املُْْرَسلَِني  بُِعوا َمْن َال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن *  َأْقَىص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ َوَما ِيلَ *  اتَّ

ْمحَُن بُِرضٍّ َال ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا *  َلْيِه ُتْرَجُعوَن َال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِين َوإِ  ًة إِْن ُيِرْدِن الرَّ ُِذ ِمْن ُدونِِه َآِهلَ َأَأختَّ

ُكْم َفاْسَمُعوِن *  إِينِّ إًِذا َلِفي َضَالٍل ُمبٍِني *  َوَال ُينِْقُذوِن  نَّةَ *  إِينِّ َآَمنُْت بَِربِّ َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي  قِيَل اْدُخِل اْجلَ

 ) ٢٧-١٣:يس(} بَِام َغَفَر ِيل َريبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمَني *  َيْعَلُموَن 

 الستون

ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ {: قال تعاىل  ) ٣٩:يس(} َواْلَقَمَر َقدَّ

 الواحد والستون

َو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم {: قال تعاىل وِم * ملِِْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن * إِنَّ َهَذا َهلُ قُّ * َأَذلَِك َخْريٌ ُنُزًال َأْم َشَجَرُة الزَّ

ا َجَعْلنَاَها فِْتنًَة لِلظَّاملَِِني  ِحيِم * إِنَّ ُرُج ِيف َأْصِل اْجلَ َا َشَجَرٌة َختْ ُه رُ *إِهنَّ َياطِِني َطْلُعَها َكَأنَّ ُْم * ُءوُس الشَّ َفإِهنَّ

ْم َعَلْيَها َلَشْوًبا ِمْن َمحِيٍم * َآلَكُِلوَن ِمنَْها َفَاملُِئوَن ِمنَْها اْلُبُطوَن  ِحيِم * ُثمَّ إِنَّ َهلُ َىل اْجلَ ُثمَّ إِنَّ َمْرِجَعُهْم َإلِ

 ) ٦٨-٦٠:الصافات(}

 الثاين والستون

َب اهللاَُّ َمَثًال رَّ {: قال تعاىل ْمُد ِهللاَِّ َرضَ َكاء ُمَتَشاكُِسوَن َوَرُجًال َسَلًام لَِّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًال اْحلَ ُجًال فِيِه ُرشَ

 ) ٢٩:الزمر(} َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ 

 

 الثالث والستون

َامَواِت َواْألَْرِض َأْكَربُ ِمْن َخْلِق النَّاِس {: قال تعاىل ْلُق السَّ َوَما َيْسَتِوي *  َوَلكِنَّ َأْكثََر النَّاِس َال َيْعَلُمونَ َخلَ

ُرونَ  اِت َوَال املُِْيسُء َقلِيًال َما َتَتَذكَّ اِحلَ  ) ٥٨،٥٧:غافر(}اْألَْعَمى َواْلَبِصُري َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 الرابع والستون



 ٢١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َواِر ِيف اْلَبْح {: قال تعاىل  يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكَِد َعَىل َظْهِرِه إِنَّ ِيف  *  ِر َكاْألَْعَالمِ َوِمْن آَياتِِه اْجلَ إِْن َيَشْأ ُيْسكِِن الرِّ

 ) ٣٢:الشورى(}َأْو ُيوبِْقُهنَّ بَِام َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكثِريٍ * َذلَِك َآلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 

 اخلامس والستون

َواِر {: قال  ) ٢٤:الرمحن(} املُْنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوَلُه اْجلَ

 السادس والستون

وِم {: قال تعاىل قُّ ِميِم * َكاملُْْهِل َيْغِيل ِيف اْلُبُطوِن * َطَعاُم اْألَثِيِم * إِنَّ َشَجَرَة الزَّ ُخُذوُه َفاْعتُِلوُه إَِىل * َكَغْيلِ اْحلَ

ِحيِم  ِميِم ُثمَّ ُصبُّوا َفوْ * َسَواِء اْجلَ إِنَّ َهَذا َما ُكنُْتْم بِِه * ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم * َق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْحلَ

ونَ   ) ٥٠-٤٣:الدخان(}َمتَْرتُ

 السابع والستون

اِر ُرَمحَاء {: قال تعاىل اء َعَىل اْلُكفَّ ُسوُل اهللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َمَّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضًال حمُّ عًا ُسجَّ َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ

ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم ِيف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم  ْن َأَثِر السُّ َن اهللاَِّ َوِرْضَوانًا ِسيَامُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مِّ نِجيِل َكَزْرٍع مِّ ِيف اْإلِ

اَر َوَعَد اهللاَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْس  اَع لَِيِغيَظ ِهبُِم اْلُكفَّ رَّ َتَوى َعَىل ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ

ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً  اِت ِمنُْهم مَّ اِحلَ  ) ٢٩:الفتح(} َوَعِمُلوا الصَّ

 الثامن والستون

ُسوا َوَال َيْغتَ {: قال تعاىل سَّ َن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوَال َجتَ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِريًا مِّ َ ْعُضُكم َيا َأهيُّ ب بَّ

ُقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َتوَّ  َم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ِحيٌم َبْعضًا َأُحيِبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َحلْ  ) ١٢:احلجرات(}اٌب رَّ

 التاسع والستون

َهانِ {: قال تعاىل َامء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ ِت السَّ  ) ٣٧:الرمحن(} َفإَِذا انَشقَّ

 السبعون

ٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر ِيف {: قال تعاىل   ْنَيا َلِعٌب َوَهلْ َياُة الدُّ َام اْحلَ  اْألَْمَواِل َواْألَْوَالدِ َكَمَثِل اْعَلُموا َأنَّ

اُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطامًا َوِيف اْآلِخَرِة َعَذاٌب َشدِ  اَر َنَباُتُه ُثمَّ َهيِيُج َفَرتَ َن اهللاَِّ َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ يٌد َوَمْغِفَرٌة مِّ

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلغُ  َياُة الدُّ  ) ٢٠:احلديد(}ُروِر َوِرْضَواٌن َوَما اْحلَ

 الواحد والسبعون



 ٢٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْم َعَذاٌب َألِيٌم {: قال تعاىل  ْيَطاِن إِْذ َقاَل * َكَمَثِل الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َقِريبًا َذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوَهلُ َكَمَثِل الشَّ

نَك إِينِّ  َُام ِيف النَّاِر َخالَِدْيِن * َأَخاُف اهللاََّ َربَّ اْلَعاملََِني لِْإلِنَساِن اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إِينِّ َبِريٌء مِّ َفَكاَن َعاقَِبَتُهَام َأهنَّ

 ) ١٧-١٥:احلرش(}فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاملِِنيَ 

 الثاين والسبعون

َحاِب ُصنْ {: وقال تعاىل َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل َحتْ ُه َخبٌِري بَِام َوَتَرى اْجلِ ٍء إِنَّ َع اهللاَِّ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َيشْ

 ) ٨٨:النمل(}َتْفَعُلونَ 

 الثالث والسبعون

ًعا ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ َوتِْلَك اْألَْمَثاُل {: قال تعاىل ا َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَىل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ُهبَ  َنْرضِ

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ  ) ٢١:احلرش( }لِلنَّاِس َلَعلَّ

 الرابع والسبعون

ا ملََْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا {: وقال تعاىل َأْو * ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا * َوَقاُلوا َأإَِذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا َأإِنَّ

َّا َيْكُربُ ِيف ُصُدوِرُكْم َفَسيَ  ٍة َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُءوَسُهْم َخْلًقا ِمم َل َمرَّ ُقوُلوَن َمْن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ

َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن بَِحْمِدِه َوَتُظنُّوَن إِْن َلبِْثُتْم إِالَّ * َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقِريًبا 

  )٥٢-٤٩: إلرساءا(}َقلِيًال 

 اخلامس والسبعون

َامِر َحيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقوْ {: قال تعاىل ُبوا َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َملْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل اْحلِ ِم الَِّذيَن َكذَّ

 ) ٥:اجلمعة(} بِآَياِت اهللاَِّ َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ 

 السادس والسبعون

ُْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َحيَْسُبو {:قال تعاىل ْم َكَأهنَّ َن ُكلَّ َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوإِْن َيُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوِهلِ

 ) ٤:املنافقون(} َفُكونَ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اهللاَُّ َأنَّى ُيؤْ 

 السابع والسبعون

َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِحلَ  {: قال تعاىل   ِذيَن َكَفُروا اِْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َحتْ َب اهللاَُّ َمَثًال لِلَّ ْنيِ َرضَ

ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَام ِمَن اهللاَِّ َشْيًئا َوقِ  اِخلَِني َفَخاَنَتاُمهَ ِذيَن َآَمنُوا اِْمَرَأَة * يَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّ َب اهللاَُّ َمَثًال لِلَّ َوَرضَ

نِي ِمنَ  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنجِّ نَِّة َوَنجِّ * اْلَقْوِم الظَّاملَِِني  فِْرَعْوَن إِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعنَْدَك َبْيًتا ِيف اْجلَ



 ٢٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ا َوُكتُ َومَ   َ َقْت بَِكلَِامِت َرهبِّ بِِه َوَكاَنْت ِمَن ْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدَّ

 ) ١٢-١٠:التحريم(}اْلَقانِتِنيَ 

 الثامن والسبعون

اٍط ُمْسَتِقيمٍ َأَفَمْن َيْمِيش ُمكِب�ا َعَىل َوْجِهِه َأْهَدى {: قال تعاىل ا َعَىل ِرصَ ْن َيْمِيش َسِوي�  ) ٢٢:امللك(} َأمَّ

 التاسع والسبعون

ُمنََّها ُمْصبِِحَني {: قال تعاىل نَِّة إِْذ َأْقَسُموا َلَيْرصِ ا َبَلْوَناُهْم َكَام َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْجلَ َفَطاَف * َوَال َيْسَتْثنُوَن * إِنَّ

يِم * َوُهْم َنائُِموَن  َعَلْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك  ِ َأِن اْغُدوا َعَىل َحْرثُِكْم إِْن * َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحَني * َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

َوَغَدْوا َعَىل َحْردٍ * َأْن َال َيْدُخَلنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسكٌِني * َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيتََخاَفُتوَن * ُكنُْتْم َصاِرِمَني 

ا َلَضالُّوَن * ِريَن َقادِ  * َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَملْ َأُقْل َلُكْم َلْوَال ُتَسبُِّحوَن * َبْل َنْحُن َحمُْروُموَن * َفَلامَّ َرَأْوَها َقاُلوا إِنَّ

ا ُكنَّا َظاملَِِني  نَا إِنَّ ا ُكنَّا َطاِغَني َقا* َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَىل َبْعٍض َيَتَالَوُموَن * َقاُلوا ُسْبَحاَن َربِّ * ُلوا َيا َوْيَلنَا إِنَّ

نَا َراِغُبوَن  ا إَِىل َربِّ ا ِمنَْها إِنَّ نَا َأْن ُيْبِدَلَنا َخْريً َكَذلَِك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلَِخَرِة َأْكَربُ َلْو َكاُنوا * َعَسى َربُّ

 ) ٣٣-١٧:القلم( }َيْعَلُمونَ 

 الثامنون

َامُء َكاملُْْهِل  َيْوَم َتُكونُ {: قال تعاىل َباُل َكاْلِعْهنِ * السَّ  ) ٨،٩:املعارج(}َوَتُكوُن اْجلِ

 الواحد والثامنون

افِِعَني {:   قال تعاىل ْم َعِن التَّْذكَِرِة ُمْعِرِضَني * َفَام َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ ُْم ُمحُــٌر ُمْسَتنِْفَرٌة * َفَام َهلُ ْت * َكَأهنَّ َفرَّ

ًة  * ِمْن َقْســـَوَرٍة  َ  ) ٥٢-٤٨:املدثر(}َبْل ُيِريُد ُكــلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمنَرشَّ

 لثامنونالثاين وا

ُبوَن  {:قال تعاىل َال َظلِيٍل َوال ُيْغنِي ِمَن * اْنَطلُِقوا إَِىل ظِلٍّ ِذي َثالِث ُشَعٍب * اْنَطلُِقوا إَِىل َما ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ

َهِب  ٍر َكاْلَقْرصِ * اللَّ َا َتْرِمي بَِرشَ ُه ِمجَاَلٌة ُصْفرٌ * إِهنَّ  ) ٣٣-٢٩:املرسالت(}َكَأنَّ

 نالثالث والثامنو

* َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش املَْْبُثوِث * َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة * َما اْلَقاِرَعُة * اْلَقاِرَعُة  {: قال تعاىل

َباُل َكاْلِعْهِن املَْْنُفوِش   ) ٥،٤:القارعة(}َوَتُكوُن اْجلِ

 الرابع والثامنون



 ٢٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْأُكوٍل َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف {: قال تعاىل   ) ٥:الفيل(}مَّ

 اخلامس والثامنون

ُقوا اهللاََّ َيا ُأوِيل اْألَْلَباِب لَ  {: وقال تعاىل بِيِث َفاتَّ بِيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اْخلَ ُكْم ُقْل َال َيْسَتِوي اْخلَ َعلَّ

 ) ١٠٠:املائدة(}ُتْفلُِحونَ 

َامَء َواألْرَض َوَما َبيْنَُهَام َباطِال َذلَِك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا {: ويف معنى اآلية السابقة قوله تعاىل َوَما َخَلْقنَا السَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر  اِت َكاملُْْفِسِديَن ِيف األْرِض َأْم َنْجَعُل * َفَوْيٌل لِلَّ اِحلَ َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

اِر املُْتَِّقَني كَ  َر ُأوُلو األْلَباِب * اْلُفجَّ ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ   )٢٩-٢٧:ص(}كَِتاٌب َأنزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا { :ويف معناها أيضا قوله تعاىل ُحوا السَّ َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَرتَ

اِحلَ  ْم َساَء َما َحيُْكُمونَ الصَّ   )٢١:اجلاثية(}اِت َسَواًء َحمَْياُهْم َوَممَاُهتُ

نَِّة ُهُم  {: ويف معناها أيضا قوله تعاىل نَِّة َأْصَحاُب اْجلَ َال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْجلَ

 ) ٢٠:احلرش(}اْلَفائُِزونَ 

َبُعوا َأَفَمْن َكا {: ويف معناها أيضا قوله تعاىل َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َواتَّ ِه َكَمْن ُزيِّ َن َعَىل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

 ) ١٤:حممد(}َأْهَواَءُهمْ 

 السادس والثامنون

بِِمْثلِِه َمَدًدا   ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكلَِامِت َريبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكلَِامُت َريبِّ َوَلْو ِجْئنَا {: وقال تعاىل

 ) ١٠٩:الكهف(}

 السابع والثامن والثامنون

َ الَّ { :وقال تعاىل ِه َأْن َآَتاُه اهللاَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ ْ َتَر إَِىل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِيف َربِّ ِذي ُحيْيِي َوُيِميُت َأَمل

ِق َفأِْت  ْمِس ِمَن املَْْرشِ ا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر  َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللاََّ َيْأِيت بِالشَّ ِهبَ

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَىل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى ُحيْيِي َهِذِه اهللاَُّ َبْعَد * َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ 

ا َفَأَماَتُه اهللاَُّ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ  َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلبِْثَت ِمَئَة َعاٍم َفاْنُظْر إَِىل  َمْوِهتَ

ْ َيَتَسنَّْه َواْنُظْر إَِىل ِمحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك َآَيًة لِلنَّاِس َواْنُظْر إَِىل اْلِعَظاِم كَ  ابَِك َمل ِشُزَها ُثمَّ ْيَف ُننْ َطَعاِمَك َوَرشَ

ٍء َقِديرٌ  َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاََّ َعَىل ُكلِّ َيشْ ًام َفَلامَّ َتَبنيَّ  ) ٢٥٩،٢٥٨:البقرة(} َنْكُسوَها َحلْ

 التاسع والثامنون



 ٢٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َن اهللاِّ ِمْن َعاِصٍم { :وقال تعاىل  م مِّ ا َهلُ يَِّئاِت َجَزاء َسيَِّئٍة بِِمْثلَِها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّ َكَأنََّام َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّ

ْيِل ُمْظلًِام ُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن  َن اللَّ    )٢٧:يونس(}ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم قَِطعًا مِّ

 التسعون

َْكَمٌة َوُذكَِر فِيَها اْلِقَتاُل َرَأيْ { :وقال تعاىل َلْت ُسوَرٌة َفإَِذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة حمُّ َت الَِّذيَن َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمنُوا َلْوَال ُنزِّ

َرٌض َينظُُروَن إَِلْيَك َنَظَر املَْْغِيشِّ َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفأَ  ْم ِيف ُقُلوِهبِم مَّ   )٢٠:حممد(}ْوَىل َهلُ

 الواحد والتسعون

ُبوَن {: وقال تعاىل الُّوَن املَُْكذِّ َا الضَّ ُكْم َأهيُّ وٍم * ُثمَّ إِنَّ * َفَاملُِئوَن ِمنَْها اْلُبُطوَن * َآلَكُِلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّ

ِميِم  يِم * َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْحلَ َب اْهلِ يِن هَ * َفَشاِرُبوَن ُرشْ ْم َيْوَم الدِّ  ) ٥٦-٥١:الواقعة(}َذا ُنُزُهلُ

 الثاين والتسعون

َامِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن {: وقال تعاىل ُكْم * َوِيف السَّ قٌّ ِمْثَل َما َأنَّ ُه َحلَ َامِء َواألْرِض إِنَّ َفَوَربِّ السَّ

 ) ٢٣،٢٢:الذاريات(}َتنْطُِقونَ 

 الثالث والتسعون

ًام { :وقال تعاىل اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َحلْ َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َرشَ

ا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكمْ   َطِري�

 ) ١٢:فاطر(}ُكُرونَ َتْش 

 الرابع والتسعون

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيِْري ِألََجٍل مُ  {: وقال تعاىل َر الشَّ ْيِل َوَسخَّ ْيَل ِيف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِيف اللَّ ى ُيولُِج اللَّ َسم�

ُكْم َلُه املُْْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ  إِْن َتْدُعوُهْم َال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم * َما َيْملُِكوَن ِمْن قِْطِمٍري  َذلُِكُم اهللاَُّ َربُّ

كُِكْم َوَال ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبِريٍ    )١٤-١٣:فاطر(}َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن بِِرشْ

 اخلامس والتسعون

اَعِة إِالَّ َكَلْمِح اْلَبَرصِ َأْو ُهَو َأْقَرُب إِنَّ اهللاََّ{ :وقال تعاىل َامَواِت َواْألَْرِض َوَما َأْمُر السَّ َعَىل ُكلِّ  َوهللاَِِّ َغْيُب السَّ

ٍء َقِديٌر   ) ٧٧:النحل(})٧٧(َيشْ

 السادس والتسعون

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ  {: وقال تعاىل ا ُكلَّ َيشْ  ) ٥٠،٤٩:القمر(}َوَما َأْمُرَنا إِالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَرصِ *إِنَّ



 ٢٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 السابع والسبعون 

يَح اْلَعِقيَم {: وقال تعاىل ٍء َأَتْت َعَلْيِه إِالَّ َجَعَلتْ * َوِيف َعاٍد إِْذ َأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الرِّ ُه َما َتَذُر ِمْن َيشْ

ِميمِ   ) ٤٢،٤١:الذاريات(}َكالرَّ

 الثامن والتسعون

وَن َأنُفَسُهْم َبِل اهللاُّ ُيَزكِّي َمن َيَشاُء َوالَ ُيْظَلُموَن َفتِيالً {: وقال تعاىل ْ َتَر إَِىل الَِّذيَن ُيَزكُّ اْنُظْر َكْيَف * َأَمل

وَن َعَىل اهللاَِّ اْلَكِذَب َوَكَفى بِِه إِْثًام ُمبِينًا   ) ٥٠،٤٩:النساء(}َيْفَرتُ

ْم َوالَ يُ {: وقال تعاىل ْظَلُموَن َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم َفَمْن ُأوِيتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفُأْوَلـئَِك َيْقَرُؤوَن كَِتاَهبُ

 ) ٧١:اإلرساء(} َفتِيالً 

 التاسع والتسعون

ِذيَن كَ  {: وقال تعاىل ْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَّ َفُروا َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلكَِتاِب ُيْؤِمنُوَن بِاْجلِ

ْم * ُم اهللاَُّ َوَمْن َيْلَعِن اهللاَُّ َفَلْن َجتَِد َلُه َنِصًريا ُأوَلئَِك الَِّذيَن َلَعنَهُ * َهُؤَالِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِيًال  َأْم َهلُ

َأْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَىل َما آَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَا آَل * َنِصيٌب ِمَن املُْْلِك َفإًِذا َال ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقًريا 

ْكَمَة َوآَتْينَاُهْم ُمْلًكا َعظِيًام إِْبَراِهيَم اْلكَِتاَب وَ  َفِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى بَِجَهنََّم * اْحلِ

اِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُوَلئَِك {: وقال تعاىل )٥٥-٥١:النساء(}َسِعًريا اِحلَ َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

نََّة َوَال ُيْظَلُموَن َنِقًريا   ) ١٢٤:النساء(}َيْدُخُلوَن اْجلَ

 املائة

ا َجَعْلنَا ِيف َأْعنَاقِِهْم َأْغَالًال َفِهَي إَِىل اْألَْذَقاِن َفُهْم ُمقْ {: وقال تعاىل ا * َمُحوَن إِنَّ َوَجَعْلنَا ِمْن َبْنيِ َأْيِدهيِْم َسد�

ونَ  ا َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم َال ُيْبِرصُ  ) ٨،٩:يس(} َوِمْن َخْلِفِهْم َسد�

 الواحد واملائة

ًقا ملَِا َمَعُكْم ِمْن {: وقال تعاىل ْلنَا ُمَصدِّ َا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب آِمنُوا بَِام َنزَّ َها َيا َأهيُّ َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ

ْبِت َوَكاَن َأْمُر اهللاَِّ َمْفُعوًال   ) ٤٧:النساء(}َعَىل َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعنَُهْم َكَام َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ

 الثاين واملائة

ِة إِْبَراِهيَم  ُأوَلئَِك الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنيَ { :وقال تعاىل يَّ ْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ َّْن َمحَ ِة آَدَم َوِمم يَّ ِمْن ُذرِّ

ًدا َوُبكِي�ا  وا ُسجَّ ْمحَِن َخرُّ َّْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتَىل َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ ائِيَل َوِمم َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف * َوإِْرسَ



 ٢٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغي�ا َأَضاُعوا الصَّ   َبُعوا الشَّ ا َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن * َالَة َواتَّ إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلً

نََّة َوَال ُيْظَلُموَن َشْيًئا   )٦٠-٥٨:مريم( }اْجلَ

 الثالث واملائة

َعاَء إَِذا َما ُينَْذُرونَ {وقال تعاىل  مُّ الدُّ َام ُأْنِذُرُكْم بِاْلَوْحِي َوَال َيْسَمُع الصُّ  ) ٤٥:األنبياء(}ُقْل إِنَّ

 الرابع واملائة

ِرُج بِِه َزْرًعا ُخمْ {: وقال تعاىل َامِء َماًء َفَسَلَكُه َينَابِيَع ِيف اْألَْرِض ُثمَّ ُخيْ ْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ َتلًِفا َأْلَواُنُه ُثمَّ َأَمل

َعُلُه ُحَطاًما إِنَّ ِيف َذلَِك َلِذْكَرى ِألُوِيل ا ا ُثمَّ َجيْ اُه ُمْصَفر�  ) ٢١:الزمر(}ْألَْلَباِب َهيِيُج َفَرتَ

 اخلامس واملائة

ْم َسْمًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفئَِدًة َفَام َأْغنَى َعنْ {: وقال تعاىل نَّاُكْم فِيِه َوَجَعْلنَا َهلُ نَّاُهْم فِيَام إِْن َمكَّ ُهْم َسْمُعُهْم َوَلَقْد َمكَّ

ٍء إِْذ َكا ْم ِمْن َيشْ  }ُنوا َجيَْحُدوَن بِآَياِت اهللاَِّ َوَحاَق ِهبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ َوَال َأْبَصاُرُهْم َوَال َأْفئَِدُهتُ

 ) ٢٦:األحقاف(

 السادس واملائة

 َذا َيتِيًام * َأْو إِْطَعاٌم ِيف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * َفكُّ َرَقَبٍة * َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة * َفَال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة  {: وقال تعاىل

َبةٍ * َمْقَرَبٍة   ) ١٥-١١:البلد(}َأْو ِمْسكِينًا َذا َمْرتَ

 السابع واملائة

ْم َما َيْشَتُهوَن  {: وقال تعاىل ا * َوَجيَْعُلوَن هللاَِِّ اْلَبنَاِت ُسْبَحاَنُه َوَهلُ َ َأَحُدُهْم بِاْألُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود� َوإَِذا ُبرشِّ

ُه ِيف ال* َوُهَو َكظِيٌم  َ بِِه َأُيْمِسُكُه َعَىل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ اِب َأَال َساَء َما َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبرشِّ َ رتُّ

كِيُم * َحيُْكُموَن  ْوِء َوهللاَِِّ املََْثُل اْألَْعَىل َوُهَو الَْعِزيُز اْحلَ ِذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة َمَثُل السَّ  ) ٦٠-٥٧:النحل(}لِلَّ

 الثامن واملائة

مَّ {: وقال تعاىل َعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِريَن إِنََّك َال ُتْسِمُع املَْْوَتى َوَال ُتْسِمُع الصُّ َوَما َأْنَت ِهبَاِدي اْلُعْمِي َعْن * الدُّ

َفإِنََّك َال ُتْسِمُع املَْْوَتى َوَال ُتْسِمُع { )٨١،٨٠:النمل(}َضَالَلتِِهْم إِْن ُتْسِمُع إِالَّ َمْن ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا َفُهْم ُمْسلُِمونَ 

َعاَء إَِذا َولَّْوا  مَّ الدُّ اِد اْلُعْمِي َعْن َضَالَلتِِهْم إِْن ُتْسِمُع إِالَّ َمْن ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا َفُهْم  *ُمْدبِِريَن الصُّ َوَما َأْنَت ِهبَ

   )٥٣،٥٢:الروم(}ُمْسلُِمونَ 

 التاسع واملائة



 ٢٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْ ُيَتَقبَّْل مِ  {: وقال تعاىل  ا َوَمل َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَ قِّ إِْذ َقرَّ َن اْآلَخِر َقاَل َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِاْحلَ

َام َيَتَقبَُّل اهللاَُّ ِمَن املُْتَِّقَني  َلنِي َما َأَنا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك ِألَْقُتَلَك إِينِّ َلئِْن َبَسْطَت إَِيلَّ َيَدَك لَِتْقتُ * َألَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ

* إِينِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاملَِِني * َأَخاُف اهللاََّ َربَّ اْلَعاملََِني 

َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيهِ  يَن  َفَطوَّ اِرسِ َيُه َكيَْف * َفَقَتَلُه َفأَْصَبَح ِمَن اْخلَ َفَبَعَث اهللاَُّ ُغَراًبا َيْبَحُث ِيف اْألَْرِض لُِريِ

ْصَبَح ِمَن ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفأَ 

 ) ٣١-٢٧:املائدة(}ِمنيَ النَّادِ 

 العارش واملائة

قِّ َفَجَعْلنَاُهْم ُغَثاًء َفُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملِِنيَ {: وقال تعاىل ْيَحُة بِاْحلَ ُم الصَّ  ) ٤١:املؤمنون(}َفَأَخَذْهتُ

 احلادي عرش بعد املائة

َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن { :وقال تعاىل ُْم ِيف ُكلِّ َوادٍ َهيِيُموَن * َوالشُّ ُْم َيُقوُلوَن َما َال َيْفَعُلوَن * َأَملْ َتَر َأهنَّ * َوَأهنَّ

وا ِمْن َبْعِد َما ُظلُِمو اِت َوَذَكُروا اهللاََّ َكثًِريا َواْنَتَرصُ اِحلَ ا َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

  )٢٢٧-٢٢٤:الشعراء(}ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبونَ 

 الثاين عرش بعد املائة

ِي املَْْوَتى َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَىل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ قَ  {: وقال تعاىل  ْلبِي َقاَل َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتْ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَىل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيأْ  تِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْريِ َفُرصْ

 ) ٢٦٠:البقرة(}اهللاََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

 الثالث عرش بعد املائة

ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغْريُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى َوِيف اْألَْرِض قِطٌَع {: وقال تعاىل

ُل َبْعَضَها َعَىل َبْعٍض ِيف اْألُُكِل إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ   ) ٤:الرعد(}بَِامٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ

 عرش بعد املائة رابعال

َهاتِ مَ {: وقال تعاىل ئِي ُتَظاِهُروَن ِمنُْهنَّ ُأمَّ ُكْم ا َجَعَل اهللاَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْنيِ ِيف َجْوفِِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ

قَّ َوُهَو َهيِْدي السَّ   ) ٤:األحزاب(}بِيَل َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبنَاَءُكْم َذلُِكْم َقْوُلُكْم بَِأْفَواِهُكْم َواهللاَُّ َيُقوُل اْحلَ

 اخلامس عرش بعد املائة



 ٢٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِصيِد {: وقال تعاىل  َامِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْحلَ ْلنَا ِمَن السَّ ا َطْلٌع * َوَنزَّ َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َهلَ

ُروُج ِرْزًقا لِْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا بِِه َبْلَدًة َمْيًتا * َنِضيٌد   ) ١٠-٩:ق(}َكَذلَِك اْخلُ

 السادس عرش بعد املائة

َام َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواملَْْوَتى َيْبَعُثُهُم اهللاَُّ ُثمَّ إَِلْيِه ُيْرَجُعونَ {: وقال تعاىل   )٣٦:األنعام(}إِنَّ

 السابع عرش بعد املائة

بُِع إِالَّ َما ُقْل َال َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي {: وقال تعاىل َخَزائُِن اهللاَِّ َوَال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَال َأُقوُل َلُكْم إِينِّ َمَلٌك إِْن َأتَّ

ُرونَ   ) ٥٠:األنعام(}ُيوَحى إَِيلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري َأَفَال َتَتَفكَّ

 الثامن عرش بعد املائة

ْقُف ِمْن َفْوقِ {: وقال تعاىل ِهْم َوَأَتاُهُم َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأَتى اهللاَُّ ُبنَْياَهنُْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ

َكائَِي الَّذِ * اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن  وَن فِيِهْم َقاَل ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخيِْزهيِْم َوَيُقوُل َأْيَن ُرشَ يَن ُكنُْتْم ُتَشاقُّ

وَء َعَىل اْلَكافِِرينَ  ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ  )  ٢٩:النحل(}. }الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم إِنَّ اْخلِ

 التاسع عرش بعد املائة

ِرَق اْألَْرَض َوَلْن َتْبلُ  {: وقال تعاىل َباَل ُطوًال َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلْن َختْ  ) ٣٧:اإلرساء(}َغ اْجلِ

 العرشون بعد املائة

ْنَساُن َما َأْكَفَرُه {: وقال تعاىل ٍء َخَلَقُه * ُقتَِل اْإلِ َرُه * ِمْن َأيِّ َيشْ ُه * ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ َ بِيَل َيرسَّ ُثمَّ * ُثمَّ السَّ

ُه  ُه ُثمَّ إَِذا َشاَء * َأَماَتُه َفَأْقَربَ ْنَساُن إَِىل َطَعاِمِه * َكالَّ ملََّا َيْقِض َما َأَمَرُه * َأْنَرشَ ا َصَبْبنَا املَْاَء َصب�ا * َفْلَينُْظِر اْإلِ َأنَّ

ا *  َوَفاكَِهًة * ًبا َوَحَدائَِق ُغلْ * َوَزْيُتوًنا َوَنْخًال * َوِعنًَبا َوَقْضًبا * َفَأْنَبْتنَا فِيَها َحب�ا * ُثمَّ َشَقْقنَا اْألَْرَض َشق�

ا   ) ٣٢-١٧:عبس(}َمَتاًعا َلُكْم َوِألَْنَعاِمُكمْ * َوَأب�

 الواحد والعرشون بعد املائة

 ) ٥،٤:األعىل(}َفَجَعَلُه ُغَثاًء َأْحَوى* َوالَِّذي َأْخَرَج املَْْرَعى  {: وقال تعاىل

 الثاين والعرشون بعد املائة

َباُل َكثِيًبا َمِهيًال َيْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض {: وقال تعاىل َباُل َوَكاَنِت اْجلِ  ) ١٤:املزمل(}َواْجلِ

 الثالث والعرشون بعد املائة



 ٣٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللاَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفأَ {: وقال تعاىل  لََّف َبْنيَ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاَِّ َمجِيًعا َوَال َتَفرَّ

ُ ُقُلوبُِكْم   اهللاَُّ َلُكْم آَياتِِه َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُْتْم َعَىل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك ُيَبنيِّ

َتُدونَ  ُكْم َهتْ   )١٠٣:آل عمران(}َلَعلَّ

 الرابع والعرشون بعد املائة

ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعظِيًام  إِنَّ اهللاََّ َال َيْظلِمُ {: وقال تعاىل  ) ٤٠:النساء(}ِمْثَقاَل َذرَّ

 اخلامس والعرشون بعد املائة

اُت الطَّْرِف ِعٌني {: وقال تعاىل ُنَّ َبْيٌض َمْكنُونٌ * َوِعنَْدُهْم َقاِرصَ  )٤٩،٤٨:الصافات(}َكَأهنَّ

اُت الطَّْرِف َملْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجانٌّ  فِيِهنَّ {: وقال تعاىل َباِن * َقاِرصَ ُكَام ُتَكذِّ ُنَّ * َفبَِأيِّ آَالِء َربِّ َكَأهنَّ

 ) ٥٨-٥٦:الرمحن(}اْلَياُقوُت َواملَْْرَجانُ 

 السادس والعرشون بعد املائة

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ {: وقال تعاىل انَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َنارٍ * اِر َخَلَق اْإلِ  ) ١٥،١٤الرمحن(}َوَخَلَق اْجلَ

 السابع والعرشون بعد املائة

ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاغُ { :وقال تعاىل وُت اهللاَُّ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمنُوا ُخيْ

 ) ٢٥٧:البقرة(}ُخيِْرُجوَهنُْم ِمَن النُّوِر إَِىل الظُُّلَامِت ُأولَئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

ُفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو{: ىلوقال تعا*  َّا ُكنُْتْم ُختْ ُ َلُكْم َكثًِريا ِمم َعْن  َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ

َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ * َكثٍِري َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللاَِّ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِني  َالِم َوُخيِْرُجُهْم ِمَن َهيِْدي بِِه اهللاَُّ َمِن اتَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   ) ١٦،١٥:املائدة(}الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر بِإِْذنِِه َوَهيِْدهيِْم إَِىل ِرصَ

ا{: وقال تعاىل*  ِْم إَِىل ِرصَ ِط اْلَعِزيِز الر كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر بِإِْذِن َرهبِّ

ِميدِ   ) ١:إبراهيم(}اْحلَ

اِم اهللاَِّ{: وقال تعاىل*  ْرُهْم بَِأيَّ  إِنَّ ِيف َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوَذكِّ

 ) ٥:إبراهيم(}َذلَِك َآلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ 

َا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللاََّ ِذْكًرا َكثًِريا  {: تعاىلوقال  ُهَو الَِّذي ُيَصيلِّ َعَلْيُكْم * َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال * َيا َأهيُّ

 ) ٤٣-٤١:األحزاب(}َوَمَالئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوَكاَن بِاملُْْؤِمنَِني َرِحيًام 



 ٣١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُل َعَىل َعْبِدِه آَياٍت َبيِّنَاٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوإِنَّ اهللاََّ بُِكمْ { :وقال تعاىل   َلَرُءوٌف ُهَو الَِّذي ُينَزِّ

 )٩:احلديد(}َرِحيمٌ 

ُقوا اهللاََّ َيا ُأوِيل اْألَْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا َقْد {: وقال تعاىل*   َرُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت * َأْنَزَل اهللاَُّ إَِلْيُكْم ِذْكًرا َفاتَّ

اِت ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوَمْن ُيْؤِمْن بِ  اِحلَ ا اهللاَِّ ُمَبيِّنَاٍت لُِيْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اهللاَِّ َوَيْعَمْل َصاِحلً

ِري مِ  تَِها اْألَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َقْد َأْحَسَن اهللاَُّ َلُه ِرْزًقاُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْ   )١١،١٠:الطالق(}ْن َحتْ

 الثامن والعرشون بعد املائة

نََّة ُيقاتُِلوَن ِيف {: وقال تعاىل ُم اْجلَ ْم بَِأنَّ َهلُ َسبِيِل اهللاَِّ َفَيْقُتُلوَن إِنَّ اهللاََّ اْشَرتى ِمَن املُْْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َوَأْمواَهلُ

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللاَِّ َفاْس  ا ِيف التَّْوراِة َواْإلِ وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحق� َتْبِرشُ

  )١١١:التوبة(}باَيْعُتْم بِِه َوذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

 ع والعرشون بعد املائةالتاس

الَِّذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم ِيف ِغَطاٍء َعْن ِذْكِري َوَكاُنوا َال * َوَعَرْضنَا َجَهنََّم َيْوَمئٍِذ لِْلَكافِِريَن َعْرًضا  {: وقال تعاىل

 ) ١٠١،١٠٠:الكهف(}َيْسَتطِيُعوَن َسْمًعا

 الثالثون بعد املائة

ا ُهْدَنا إَِلْيَك َقاَل َعَذاِيب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاُء  َواْكُتْب َلنَا ِيف {: وقال تعاىل ْنَيا َحَسنًَة َوِيف اْآلِخَرِة إِنَّ َهِذِه الدُّ

َكاَة َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياتِنَا يُ  ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ ٍء َفَسَأْكُتُبَها لِلَّ َيتَّبُِعوَن  الَِّذينَ * ْؤِمنُوَن َوَرْمحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ َيشْ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْ  يَّ الَِّذي َجيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم ِيف التَّْوَراِة َواْإلِ ُسوَل النَّبِيَّ اْألُمِّ ْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الرَّ

َبائَِث َوَيَضعُ  ُم َعَلْيِهُم اْخلَ رِّ ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ ُهْم َواْألَْغَالَل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن  املُْنَْكِر َوُحيِلُّ َهلُ َعنُْهْم إِْرصَ

َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ  وُه َواتَّ ُروُه َوَنَرصُ  ) ١٥٧،١٥٦:األعراف(}آَمنُوا بِِه َوَعزَّ

 الواحد والثالثون بعد املائة

ا ُكلَّ آَيٍة ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا َعَىل ُقُلوِهبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِيف آَذاِهنِْم َوْقًرا َوإِْن َيَروْ َوِمنْ { :وقال تعاىل

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَك ُجيَاِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِالَّ َأَساطُِري اْألَ  لِنيَ َال ُيْؤِمنُوا ِهبَ  ) ٢٦:األنعام(}وَّ

 الثاين والثالثون بعد املائة

اَطَك املُْْسَتِقيَم { :وقال تعاىل ْم ِرصَ ُثمَّ َآلتَِينَُّهْم ِمْن َبْنيِ َأْيِدهيِْم َوِمْن َخْلِفِهْم * َقاَل َفبَِام َأْغَوْيَتنِي َألَْقُعَدنَّ َهلُ

 ) ١٧،١٦:األعراف(}َوَعْن َأْيَامِهنِْم َوَعْن َشَامئِلِِهْم َوَال َجتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِرينَ 



 ٣٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 د املائةالثالث والثالثون بع 

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َواملَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ لِيَ {: وقال تعاىل َ ا اختَّ ْعُبُدوا إَِهلً

ُكوَن  ُنوَر اهللاَِّ بِأَْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَُّ إِالَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا * َواِحًدا َال إَِلَه إِالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيْرشِ

ِه َوَلْو َكِرَه * َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن  يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ َدى َوِديِن اْحلَ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُ

ُكونَ   ) ٣٣-٣١:التوبة(}املُْْرشِ

 لثالثون بعد املائةالرابع وا

تِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمنَِني { :وقال تعاىل إِْن * َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِركِي آِهلَ

تِنَا بُِسوٍء َقاَل إِينِّ ُأْشِهُد اهللاََّ َواْشَهُدو اَك َبْعُض آِهلَ ُكوَن َنُقوُل إِالَّ اْعَرتَ َّا ُتْرشِ ِمْن ُدونِِه َفكِيُدوِين * ا َأينِّ َبِريٌء ِمم

ٍة إِالَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعَىل ِرصَ * َمجِيًعا ُثمَّ َال ُتنْظُِروِن  ُكْم َما ِمْن َدابَّ ْلُت َعَىل اهللاَِّ َريبِّ َوَربِّ اٍط إِينِّ َتَوكَّ

 ) ٥٦-٥٣: هود(}ُمْسَتِقيمٍ 

 اخلامس والثالثون بعد املائة

ُلُه إِالَّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ {: وقال تعاىل ٍء إِالَّ ِعنَْدَنا َخَزائِنُُه َوَما ُننَزِّ  ) ٢١:احلجر(}َوإِْن ِمْن َيشْ

 السادس والثالثون بعد املائة

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفمَ {: وقال تعاىل َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ ْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللاَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك َال إِْكَراَه ِيف الدِّ

ا َواهللاَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ  َوَمْن ُيْسلِْم َوْجَهُه إَِىل اهللاَِّ  {: ، وقال تعاىل)٢٥٦:البقرة(}بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َال اْنِفَصاَم َهلَ

 ) ٢٢:لقامن(}ُوْثَقى َوإَِىل اهللاَِّ َعاقَِبُة اْألُُمورِ َوُهَو ُحمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة الْ 

 السابع والثالثون بعد املائة

ُم التَّنَاُوُش ِمْن * َوَلْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفَال َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب  {: وقال تعاىل َوَقاُلوا آَمنَّا بِِه َوَأنَّى َهلُ

 ) ٥٢،٥١:سبأ(}َمَكاٍن َبِعيدٍ 

 الثامن والثالثون بعد املائة

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ {: وقال تعاىل  ) ١٦:ق(}َوَلَقْد َخَلْقنَا اْإلِ

 التاسع والثالثون بعد املائة

ِذيَن َظَلُموا {: وقال تعاىل  ) ٥٩:الذاريات(}َذُنوًبا ِمْثَل َذُنوِب َأْصَحاِهبِْم َفَال َيْسَتْعِجُلونِ َفإِنَّ لِلَّ

 األربعون بعد املائة



 ٣٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َامِء َوَال َيْدُخُلوَن اْجلَ {: وقال تعاىل  ْم َأْبَواُب السَّ وا َعنَْها َال ُتَفتَُّح َهلُ ُبوا بِآَياتَِنا َواْسَتْكَربُ نََّة َحتَّى إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ

َياِط َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْجِرِمَني َيلَِج  َمُل ِيف َسمِّ اْخلِ ْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن َفْوقِِهْم َغَواٍش َوَكَذلَِك * اْجلَ َهلُ

 ) ٤١،٤٠:األعراف(}َنْجِزي الظَّاملِِنيَ 

 الواحد واألربعون بعد املائة

َك اْلَيْوَم َحِديٌد َلَقْد ُكنَْت ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفكَ  {: وقال تعاىل  ) ٢٢: ق(}َشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفَبَرصُ

 الثاين واألربعون بعد املائة

: امللك(}ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْيِه النُُّشورُ {: وقال تعاىل

١٥ ( 

 املائة الثالث واألربعون بعد

تَِها اْألَْهنَاُر َوالَِّذيَن كَ {: وقال تعاىل ِري ِمْن َحتْ اِت َجنَّاٍت َجتْ اِحلَ َفُروا إِنَّ اهللاََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

مْ   ) ١٢:حممد(}َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكَام َتْأُكُل اْألَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى َهلُ

 ألربعون بعد املائةالرابع وا

ادِ التَّْقَوى{: وقال تعاىل ُدوا َفإنَّ َخْريَ الزَّ  ] . ١٩٧: البقرة[ }َوَتَزوَّ

 اخلامس واألربعون بعد املائة

ا َوَكَذلَِك {: وقال تعاىل يِّ َوُحيْيِي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ يَّ ِمَن املَْيِِّت َوُخيِْرُج املَْيَِّت ِمَن اْحلَ ِرُج اْحلَ  ُخيْ

َرُجونَ  َرُجونَ {: ، وقال تعاىل)١٩:الروم(}ُختْ ْيتًا َكَذلَِك ُختْ َنا بِِه َبْلَدًة مَّ َامِء َماًء بَِقَدٍر َفَأنَرشْ َل ِمَن السَّ  َوالَِّذي َنزَّ

  )١١:الزخرف(}

 السادس واألربعون بعد املائة

وَء بَِام َصَدْدُتْم َعْن َسبِيِل َوَال َتتَِّخُذوا َأْيَامَنُكْم َدَخًال َبْينَُكْم {: وقال تعاىل ا َوَتُذوُقوا السُّ َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِهتَ

 )٩٤:النحل(}اهللاَِّ َوَلُكْم َعَذاٌب َعظِيمٌ 

 واألربعون بعد املائة بعالسا

ْح َلَك َصْدَرَك {: وقال تعاىل  )٣-١: الرشح(}الَِّذي َأْنَقَض َظْهَركَ  *َوَوَضْعنَا َعنَْك ِوْزَرَك  *َأَملْ َنْرشَ

 ربعون بعد املائةالثامن واأل



 ٣٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
قَّ َوُهْم الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَام َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن اْحلَ {: قال اهللا تعاىل 

وا {: ، وقال تعاىل)١٤٦:البقرة(}َيْعَلُمونَ  الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَام َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهُم الَِّذيَن َخِرسُ

 )٢٠:األنعام(}َأْنُفَسُهْم َفُهْم َال ُيْؤِمنُونَ 

 التاسع واألربعون بعد املائة

ُه َعَلْيَك ِمنَْها َقآئٌِم َوَحِصيٌد  {: قال اهللا تعاىل  )١٠٠:هود(}َذلَِك ِمْن َأنَباء اْلُقَرى َنُقصُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
  

 األمثال يف السنة

 احلديث األول

َام ِالْمِرٍئ َما «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ن عمر ابن اخلطاب ريض اهللا عنه قالع َام اْألَْعَامُل بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ َنَوى، إِنَّ

ُيِصيُبَها َأِو اْمَرَأةٍ َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِِه، َفِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُِدْنَيا 

ُجَها، َفِهْجَرُتُه إَِىل َما َهاَجَر إَِلْيهِ  ) ٥٤، ٦٩٥٣ ، ٦٦٨٩ ، ٣٨٩٨ ، ٢٥٢٩(البخاري. [»َيَتَزوَّ

  ])١(لفظ البخاري) بِالنِّيَّاِت ( :، ولفظ)١٩٠٧(ومسلم

 احلديث الثاين

َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ : ُبنَِي اِإلْسَالُم َعَىل َمخْسٍ ((: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  : َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َقاَل 

ًدا َرُسوُل اهللاَِّ،  ، َوَصْوِم َرَمَضانَ َوَأنَّ ُحمَمَّ َكاِة، َواَحلجِّ َالِة، َوإِيَتاِء الزَّ ) ٨(رواه البخاري.  ))َوإَِقاِم الصَّ

جِّ ): (١٦(، ويف لفظ ملسلم)١٦(ومسلم ، َوِصَياُم َرَمَضاَن، َقاَل : َفَقاَل َرُجٌل ، )َوِصَياِم َرَمَضاَن، َواْحلَ : اْحلَجُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ  َهَكذَ » َال، ِصَياُم َرَمَضاَن، َواْحلَجُّ «

 احلديث الثالث

ُدوا «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي  يَن َأَحٌد إِالَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ يَن ُيْرسٌ إِنَّ الدِّ

ْوَحِة َوَيشْ  وا، َواْسَتِعينُوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ ةِ َوَقاِرُبوا، َوَأْبِرشُ ْجلَ  ) ٣٩(رواه البخاري. »ٍء ِمَن الدُّ

 احلديث الرابع

َي َأَحًدا ِمنُْكْم َعَمُلهُ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  وعنه ريض اهللا عنه، أن النبي   : َوالَ َأْنَت َيا َرُسوَل اهللاَِّ؟ َقاَل : َقاُلوا» َلْن ُينَجِّ

ْجلَ « ٌء ِمَن الدُّ ُدوا َوَقاِرُبوا، َواْغُدوا َوُروُحوا، َوَيشْ َدِين اهللاَُّ بَِرْمحٍَة، َسدِّ ِة، َوالَقْصَد الَقْصَد َوالَ َأَنا، إِالَّ َأْن َيَتَغمَّ

 ). سددوا: (إىل قوله) ٢٨١٦(، ورواه مسلم)٦٤٦٣(رواه البخاري. »َتْبُلُغوا

 احلديث اخلامس

ُثوِين «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ن ابن عمر قالع َا َمَثُل املُْسلِِم، َفَحدِّ َجِر َشَجَرًة الَ َيْسُقُط َوَرُقَها، َوإِهنَّ إِنَّ ِمَن الشَّ

َا النَّْخَلُة، َفاْسَتْحَيْيُت، ُثمَّ َقاُلوا: َقاَل َعْبُد اهللاََِّفَوَقَع النَّاُس ِيف َشَجِر الَبَواِدي » َما ِهيَ  : َوَوَقَع ِيف َنْفِيس َأهنَّ

ْثنَا َما ِهَي َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل    )٢٨١١(ومسلم) ٦١(رواه البخاري .»ِهَي النَّْخَلةُ «: َحدِّ

 احلديث السادس



 ٣٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َمَثُل َما َبَعَثنِي اهللاَُّ بِِه ِمَن اُهلَدى َوالِعْلِم، َكَمَثِل الَغْيِث « :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب موسى ريض اهللا عنه عن النبي  

ِمنَْها َأَجاِدُب،  الَكثِِري َأَصاَب َأْرًضا، َفَكاَن ِمنَْها َنِقيٌَّة، َقبَِلِت املَاَء، َفَأْنَبَتِت الَكَألَ َوالُعْشَب الَكثَِري، َوَكاَنْت 

َام ِهَي قِيَعاٌن الَ َأْمَسَكِت املَاَء، َفنََفَع اهللاَُّ ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت ِمنَْها َطائَِفًة ُأْخَرى، إِنَّ ا النَّاَس، َفَرشِ  ِهبَ

َم، َوَمَثُل َمْن َملْ َعلَِم َوَعلَّ ُمتِْسُك َماًء َوالَ ُتنْبُِت َكَألً، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه ِيف ِديِن اهللاَِّ، َوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي اهللاَُّ بِِه فَ 

 ) ٢٢٨٢(ومسلم) ٧٩(رواه البخاري . »َيْرَفْع بَِذلَِك َرْأًسا، َوَملْ َيْقَبْل ُهَدى اهللاَِّ الَِّذي ُأْرِسْلُت بِهِ 

 احلديث السابع

ْم َيْغَتِسُل فِيِه َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َهنًَرا بَِباِب َأَحِدكُ «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أنه سمع رسول اهللا 

َلَواِت «: الَ ُيْبِقي ِمْن َدَرنِِه َشْيًئا، َقاَل : َقاُلوا» َذلَِك ُيْبِقي ِمْن َدَرنِهِ : ُكلَّ َيْوٍم َمخًْسا، َما َتُقوُل  َفَذلَِك ِمْثُل الصَّ

  )٦٦٧(ومسلم) ٥٢٨(رواه البخاري .»اَخلْمِس، َيْمُحو اهللاَُّ بِِه اَخلَطاَيا

 احلديث الثامن

ْمِس َكَمَثِل َهنٍْر َجاٍر، َغْمٍر «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنه قال َلَواِت اْخلَ َمَثُل الصَّ

اٍت  َسنُ : َقاَل . »َعَىل َباِب َأَحِدُكْم، َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم َمخَْس َمرَّ َرِن؟«: َقاَل اْحلَ   . »َوَما ُيْبِقي َذلَِك ِمَن الدَّ

  )٦٦٨(واه مسلمر

 احلديث التاسع

َأَرَأْيَت َلْو َكاَن بِِفَناِء َأَحِدُكْم َهنٌَر َجيِْري، َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عثامن ريض اهللا عنه أن النبي 

اٍت، َما َكاَن َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه؟ َء، َقاَل : َقاُلوا» َمخَْس َمرَّ ُنوَب َكَام ُيْذِهُب املَْاُء « :َال َيشْ َلَواِت ُتْذِهُب الذُّ إِنَّ الصَّ

َرنَ  . صحيح ): ١٦٦٨(قال الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع)٥١٨(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند. »الدَّ

 )١٦١٤(اهـ  وانظر خترجيه يف الصحيحة

 احلديث العارش

ــــــــــي  ــــــــــن النب ــــــــــه ع ــــــــــى ريض اهللا عن ــــــــــن أيب موس ــــــــــالملسو هيلع هللا ىلص  ع   :ق

يْ  َمَثُل (( ِل، َعَىل َأْجٍر املُْسلِِمَني، َوالَيُهوِد، َوالنََّصاَرى، َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْأَجَر َقْوًما َيْعَمُلوَن َلُه َعَمًال َيْوًما إَِىل اللَّ

ْطَت : َمْعُلوٍم، َفَعِمُلوا َلُه إَِىل نِْصِف النََّهاِر، َفَقاُلوا َلنَا َوَما َعِمْلنَا َباطٌِل، َفَقاَل الَ َحاَجَة َلنَا إَِىل َأْجِرَك الَِّذي َرشَ

مْ  ِن َبْعـَدُهْم، الَ َتْفَعُلوا، َأْكِمُلوا َبِقيََّة َعَملُِكْم، َوُخُذوا َأْجَرُكْم َكاِمًال، َفَأَبْوا، َوَتَرُكـوا، َواْسـَتْأَجَر َأِجـَرييْ : َهلُ

َام  ْم ِمَن األَْجـِر، َفَعِمُلـوا َحتَّـى إَِذا َكـاَن ِحـُني َصـَالِة َأْكِمَال َبِقيََّة َيْوِمُكَام َهَذا َوَلُكَام الَّ : َفَقاَل َهلُ ْطُت َهلُ ِذي َرشَ



 ٣٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، َقاالَ   َام : الَعْرصِ َأْكِمَال َبِقيََّة َعَملُِكـَام َمـا َبِقـَي : َلَك َما َعِمْلنَا َباطٌِل، َوَلَك األَْجُر الَِّذي َجَعْلَت َلنَا فِيِه، َفَقاَل َهلُ

ٌء يَ  َبـِت ِسٌري، َفَأَبَيا، َواْسَتْأَجَر َقْوًما َأْن َيْعَمُلوا َلُه َبِقيَّـَة َيـْوِمِهْم، َفَعِمُلـوا َبِقيَّـَة َيـْوِمِهْم َحتَّـى َغاِمَن النََّهاِر َيشْ

ْمُس، َواْسـَتْكَمُلوا َأْجـَر الَفـِريَقْنيِ كَِلـْيِهَام، َفـَذلَِك َمـَثُلُهْم، َوَمَثـُل َمـا َقبُِلـوا ِمـْن َهـَذا النُّـورِ  رواه  .))الشَّ

 )٢٢٧١(البخاري

 احلديث احلادي عرش

َام «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ  َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اُجلُمَعِة ُغْسَل اَجلنَاَبِة ُثمَّ َراَح، َفَكَأنَّ

اَعِة الثَّانَِيِة، فَ  َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِيف السَّ َب َكْبًشا َقرَّ َام َقرَّ اَعِة الثَّالَِثِة، َفَكَأنَّ َب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِيف السَّ َام َقرَّ َكَأنَّ

اَعِة اَخلاِمَسِة،  َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح ِيف السَّ َام َقرَّ ابَِعِة، َفَكَأنَّ اَعِة الرَّ َب َبْيَضًة،َأْقَرَن، َوَمْن َراَح ِيف السَّ َام َقرَّ  َفَكَأنَّ

ْكرَ  ِت املََالئَِكُة َيْسَتِمُعوَن الذِّ   )٨٥٠(ومسلم) ٨٨١(رواه البخاري. »َفإَِذا َخَرَج اِإلَماُم َحَرضَ

 احلديث الثاين عرش

إَِذا َكاَن َيْوُم اُجلُمَعِة َوَقَفِت املََالئَِكُة َعَىل َباِب املَْسِجِد « :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

ِر َكَمَثِل الَِّذي ُهيِْدي َبَدَنًة، ُثمَّ َكالَِّذي ُهيِْدي َبَقَرًة، ُثمَّ َكْبًش  َيْكُتُبونَ  َل، َوَمَثُل املَُهجِّ َل َفاألَوَّ ا، ُثمَّ َدَجاَجًة، األَوَّ

ْكرَ   )٨٥٠(لمومس) ٩٢٩(رواه البخاري .»ُثمَّ َبْيَضًة، َفإَِذا َخَرَج اِإلَماُم َطَوْوا ُصُحَفُهْم، َوَيْسَتِمُعوَن الذِّ

 احلديث الثالث عرش

انِِه، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َ َدانِِه، َأْو ُينَرصِّ ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَىل الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُهيَوِّ

َسانِِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة ُتْنَتُج الَبِهيَمَة َهْل َتَرى فِيَها َجْدَعاءَ  )  ١٣٨٥(رواه البخاري .»َأْو ُيَمجِّ

 ). ٢٦٥٨(ومسلم

 احلديث الرابع عرش

َق بَِعْدِل َمتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َوالَ َيْقَبُل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َمْن َتَصدَّ

ي ُه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اَجلَبلِ اهللاَُّ إِالَّ الطَّيَِّب، َوإِنَّ اهللاََّ َيَتَقبَُّلَها بَِيِمينِِه، ُثمَّ ُيَربِّ  .»َها لَِصاِحبِِه، َكَام ُيَريبِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ

 )١٠١٤(ومسلم واللفظ له،  )١٤١٠(يرواه البخار

 احلديث اخلامس عرش

َمَثُل الَبِخيِل َواملُنِْفِق َكَمَثِل َرُجَلْنيِ َعَلْيِهَام «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  أنه سمع رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

ا املُنِْفُق َفالَ ُينِْفُق إِالَّ َسَبَغْت َأْو َوَفرَ  َِام إَِىل َتَراقِيِهَام، َفَأمَّ ِفَي ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ُثِدهيِّ ْت َعَىل ِجْلِدِه، َحتَّى ُختْ



 ٣٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُعَها َوالَ َتتَّ َبنَاَنُه َوَتْعُفَو َأَثَرُه، وَ   ا الَبِخيُل َفالَ ُيِريُد َأْن ُينِْفَق َشْيًئا إِالَّ َلِزَقْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكاَهنَا، َفُهَو ُيَوسِّ  .»ِسعُ َأمَّ

  )١٠٢١(ومسلمواللفظ له،  )١٤٤٣(رواه البخاري

 احلديث السادس عرش

ْوِء، َكَمَثِل َمَثُل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال الِِح َواَجللِيِس السَّ اَجللِيِس الصَّ

يِه، َأْو َجتُِد ِرَحيُه، َوكُِري اَحل  ا َتْشَرتِ اِد، الَ َيْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب املِْسِك إِمَّ اِد ُحيِْرُق َصاِحِب املِْسِك َوكِِري اَحلدَّ دَّ

  )٢٦٢٨(ومسلمواللفظ له، ) ٢١٠١(رواه البخاري .»َبَدَنَك، َأْو َثْوَبَك، َأْو َجتُِد ِمنُْه ِرًحيا َخبِيَثةً 

 احلديث السابع عرش

َمَثُل الَقائِِم َعَىل ُحُدوِد اهللاَِّ َوالَواقِِع فِيَها، َكَمَثـِل (: (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنهام، عن النبي 

َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفلَِها إَِذا اْسَتَقْوا ِمـَن َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَىل َسِفينٍَة، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعَالَها 

وا َعَىل َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا ُكـوُهْم َوَمـا َأَراُدوا : املَاِء َمرُّ ا َخَرْقنَا ِيف َنِصيبِنَا َخْرًقا َوَملْ ُنْؤِذ َمْن َفْوَقنَا، َفإِْن َيْرتُ َلْو َأنَّ

 )٢٤٩٣(رواه البخاري.))يًعا، َوإِْن َأَخُذوا َعَىل َأْيِدهيِْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َمجِيًعاَهَلُكوا َمجِ 

 احلديث الثامن عرش

ْوِء، الَِّذي َيُعوُد ِيف ِهَبتِِه َكالَكْلِب «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال  َلْيَس َلنَا َمَثُل السَّ

ديث عمر ريض اهللا ، و جاء من ح)١٦٢٢(ومسلمواللفظ له، ) ٢٦٢٢(البخاريرواه . »َيْرِجُع ِيف َقْيئِهِ 

  )١٦٢٢م) (١٤٩٠خ(متفق عليهعنه 

 احلديث التاسع عرش

َمَثُل املَُجاِهِد ِيف َسبِيِل اهللاَِّ، َواهللاَُّ َأْعَلُم بَِمْن «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

اُه َأْن ُيْدِخَلهُ ُجيَاِهُد ِيف  َل اهللاَُّ لِْلُمَجاِهِد ِيف َسبِيلِِه، بَِأْن َيَتَوفَّ ائِِم الَقائِِم، َوَتَوكَّ  اَجلنََّة، َأْو َسبِيلِِه، َكَمَثِل الصَّ

َعْن  ):١٨٧٨(ويف لفظ ملسلم) ١٨٧٨(ومسلم) ٢٧٨٧(رواه البخاري .»َيْرِجَعُه َساملًِا َمَع َأْجٍر َأْو َغنِيَمةٍ 

؟ َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص  ِقيَل لِلنَّبِيِّ : َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َقاَل  َهاَد ِيف َسبِيِل اهللاِ َعزَّ َوَجلَّ َال «: َما َيْعِدُل اْجلِ

، َأْو َثَالًثا ُكلُّ َذلَِك َيُقوُل : ، َقاَل »َتْسَتطِيُعوَنهُ  َتْنيِ َمَثُل «:َقاَل ِيف الثَّالَِثةِ ، وَ »َال َتْسَتطِيُعوَنهُ «: َفَأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّ

ائِِم اْلَقائِِم اْلَقانِِت بِآَياِت اهللاِ، َال َيْفُرتُ ِمْن ِصَياٍم، َوَال َصَال  ٍة، َحتَّى َيْرِجَع املَُْجاِهِد ِيف َسبِيِل اهللاِ َكَمَثِل الصَّ

نِي : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُجٌل إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ َجاَء : َقاَل ): ٢٧٨٥ح (ولفظ البخاري. »املَُْجاِهُد ِيف َسبِيِل اهللاِ َتَعاَىل  ُدلَّ



 ٣٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َهْل َتْسَتطِيُع إَِذا َخَرَج املَُجاِهُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك َفَتُقوَم «: َقاَل » الَ َأِجُدهُ «: َعَىل َعَمٍل َيْعِدُل اِجلَهاَد؟ َقاَل  

، َوَتُصوَم َوالَ ُتْفطَِر؟  . طِيُع َذلَِك؟َوَمْن َيْستَ : ، َقاَل »َوالَ َتْفُرتَ

 احلديث العرشون

عىل ابنة ملحان فاتكأ عندها، ثم ملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا : عن أنس ريض اهللا عنه ريض اهللا عنه يقول

تِي َيْرَكُبوَن الَبْحَر األَْخَرضَ ِيف َسبِيِل اهللاَِّ، «: مل تضحك يا رسول اهللا، فقال: ضحك، فقالت َناٌس ِمْن ُأمَّ

ةِ َمَثُلُهْم َمَثُل املُلُ  ُهمَّ اْجَعْلَها ِمنُْهمْ «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ اْدُع اهللاََّ َأْن َجيَْعَلنِي ِمنُْهْم، َقاَل : َفَقاَلْت ، »وِك َعَىل األَِرسَّ ، »اللَّ

َأْن َجيَْعَلنِي ِمنُْهْم،  اْدُع اهللاََّ: َذلَِك، َفَقاَل َهلَا ِمْثَل َذلَِك، َفَقاَلْت  -َأْو ِممَّ  -ُثمَّ َعاَد َفَضِحَك، َفَقاَلْت َلُه ِمْثَل 

لَِني، َوَلْسِت ِمَن اآلِخِرينَ « :َقاَل  اِمِت َفَركَِبِت الَبْحَر : َقاَل َأَنٌس : َقاَل ، »َأْنِت ِمَن األَوَّ َجْت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ َفَتَزوَّ

َتَها، َفَوَقَصْت ِهبَا، َفَس : َمَع بِنِْت َقَرَظَة، َفَلامَّ َقَفَلْت  ) ٢٨٧٧(رواه البخاري .َقَطْت َعنَْها، َفَامَتْت َركَِبْت َدابَّ

  )١٩١٢(ومسلم

 احلديث الواحد والعرشون

ِرضَ َعَلْيِهَام «: قالملسو هيلع هللا ىلص  حدثني أيب بن كعب أن النبي : قال عن ابن عباس ريض اهللا عنهام ملََّا َلِقَي ُموَسى اْخلَ

َالُم َجاَء َطْريٌ َفَأْلَقى ِمنَْقاَرُه ِيف املَْاِء،  ، َقاَل السَّ ْر َما َيُقوُل َهَذا الطَّْريُ ِرضُ ملُِوَسى َتَدبَّ : َوَما َيُقوُل؟ َقاَل : َفَقاَل اْخلَ

قال الشيخ ) ٣٣٩٤(رواه احلاكم. »إِالَّ َكَام َأَخَذ ِمنَْقاِري ِمَن املَْاِء  َما ِعْلُمَك َوِعْلُم ُموَسى ِيف ِعْلِم اهللاَِّ: َيُقوُل 

و احلديث قطعة من قصة اخلرض مع ) . صحيح( ) ٣٦٩/  ٢( احلاكم أخرجه : األلباين رمحه اهللا

، لكنهم مل تقع هلم هذه ) ١١٨ - ١١٧/  ٥( و زوائد أمحد، عليهام الصالة و السالم يف الصحيحني موسى

) ٣٤٠١(انظر  البخاري: ، قلت) ٢٤٦٧(اهـ من الصحيحة. و لذلك خرجتها، القطعة هبذا التامم 

  )٢٣٨٠(ومسلم

 لثاين والعرشوناحلديث ا

َجاِل َكثٌِري، َوَملْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساِء إِالَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال  َكَمَل ِمَن الرِّ

رواه  .»َسائِِر الطََّعامِ  َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن، َوآِسَيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن، َوَفْضُل َعائَِشَة َعَىل النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّريِد َعَىل 

 )٢٤٣١(ومسلم) ٣٧٦٩(البخاري

 احلديث الثاين والعرشون



 ٤٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َمَثِيل َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا، َفَلامَّ َأَضاَءْت «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  أنه سمع رسول اهللا : عن أيب  هريرة ريض اهللا عنه 

َوابُّ الَّتِي  ا َجَعَل اْلَفَراُش َوَهِذِه الدَّ ْمَن فِيَها، َما َحْوَهلَ ِيف النَّاِر َيَقْعَن فِيَها، َوَجَعَل َحيُْجُزُهنَّ َوَيْغلِْبنَُه َفَيَتَقحَّ

ُموَن َقاَل َفَذلُِكْم َمَثِيل َوَمَثُلُكْم، َأَنا آِخٌذ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّاِر، َهُلمَّ َعِن النَّاِر، َهُلمَّ َعِن النَّاِر فَ  َتْغلُِبوِين َتَقحَّ

  .واللفظ ملسلم )٢٢٨٤(ومسلم) ٦٤٨٣(ه البخاريروا .»فِيَها

 احلديث الثالث والعرشون

َمَثِيل َوَمَثُل اْألَْنبَِياِء ِمْن َقْبِيل َكَمَثِل َرُجٍل َبنَـى ُبنَْياًنـا ((: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

َلُه، إِالَّ َمْوِضَع َلبِنٍَة ِمْن  َهـالَّ : َزاِوَيٍة ِمْن َزَواَياُه، َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن بِِه َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلونَ َفَأْحَسنَُه َوَأْمجَ

بِنَُة، َوَأَنا َخاَتُم النَّبِيِّنيَ  بِنَُة َقاَل َفَأَنا اللَّ ، وجـاء )٢٢٨٦(ومسـلم) ٣٥٣٥(رواه البخاري. ))ُوِضَعْت َهِذِه اللَّ

، ومـن حـديث أيب سـعيد )٢٢٨٧(ومسلم) ٣٥٣٤(، رواه البخاريمن حديث جابر ريض اهللا عنه أيضاً 

  )٢٢(رواه مسلم

 احلديث الرابع والعرشون

َوُهَو َيْقِسُم ِقْسًام، َأَتاُه ُذو  ملسو هيلع هللا ىلصَبْينََام َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهللاَِّ : عن أيب  سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

ِة، َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبنِي َمتِيٍم، َفَقاَل  َوْيَلَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا َملْ َأْعِدْل، َقْد «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ اْعِدْل، َفَقاَل : اخلَُوْيِرصَ

َت إِْن َملْ َأُكْن َأْعِدُل  َب ُعنَُقُه؟ َفَقاَل َيا رَ : َفَقاَل ُعَمرُ  .»ِخْبَت َوَخِرسْ َدْعُه، َفإِنَّ «: ُسوَل اهللاَِّ، اْئَذْن ِيل فِيِه َفَأْرضِ

ِقُر َأَحُدُكْم َصَالَتُه َمَع َصَالِهتِْم، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم، َيْقَرُءوَن الُقْرآَن الَ ُجيَا ِوُز َتَراقَِيُهْم، َلُه َأْصَحاًبا َحيْ

يِن َكَام  ٌء، ُثمَّ ُينَْظُر إَِىل ِرَصافِِه َفَام  َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ِميَِّة، ُينَْظُر إَِىل َنْصلِِه َفَال ُيوَجُد فِيِه َيشْ ْهُم ِمَن الرَّ  َيْمُرُق السَّ

ٌء، ُثمَّ ُينَْظُر إَِىل َنِضيِِّه،  ٌء، ُثمَّ ُينَْظُر إَِىل ُقَذ -َوُهَو قِْدُحُه  -ُيوَجُد فِيِه َيشْ ِذِه َفالَ ُيوَجُد فِيِه ، َفَال ُيوَجُد فِيِه َيشْ

َم، آَيُتُهْم َرُجٌل َأْسَوُد، إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي املَْرَأِة، َأْو ِمْثُل ا ٌء، َقْد َسَبَق الَفْرَث َوالدَّ لَبْضَعِة َتَدْرَدُر، َيشْ

، ملسو هيلع هللا ىلصينِّ َسِمْعُت َهَذا احلَِديَث ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ َفَأْشَهُد أَ : َقاَل َأُبو َسِعيدٍ » َوَخيُْرُجوَن َعَىل ِحِني ُفْرَقٍة ِمَن النَّاسِ 

ُجِل َفاْلُتِمَس َفُأِيتَ بِهِ  ، َحتَّى َنَظْرُت إَِلْيِه َعَىل َوَأْشَهُد َأنَّ َعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب َقاَتَلُهْم َوَأَنا َمَعُه، َفَأَمَر بَِذلَِك الرَّ

ِذي َنَعَتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَنْعِت النَّبِيِّ    )١٠٦٤(ومسلم) ٣٦١١(لبخاريرواه ا. الَّ

 احلديث اخلامس والعرشون

ـِة، ((: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه، عن النبي  َمَثُل املُْْؤِمِن الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل اْألُْتُرجَّ

ا َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمَثـُل ِرُحيَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب، َوَمَثُل املُْْؤِمِن الَِّذي َال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل التَّْمَرِة، َال ِريَح هلََ 



 ٤١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، َوَمَثُل املُْنَافِِق الَِّذي َال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن،املُْنَافِِق الَِّذي َيْقَرُأ   ْحيَاَنِة، ِرُحيَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َكَمَثـِل  اْلُقْرآَن، َمَثُل الرَّ

ا ِريٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ  نَْظَلِة، َلْيَس َهلَ   )٧٩٧(ومسلم) ٥٤٢٧(رواه البخاري. ))اْحلَ

 احلديث اخلامس والعرشون

َام َمَثُل َصاِحِب الُقْرآِن، َكَمَثِل َصاِحِب اِإلبِِل «: قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا عنهام أن رسول اهللا يض عن ابن عمر ر إِنَّ

َلِة، إِْن َعاَهَد َعَلْيَها َأْمَسَكَها، َوإِْن َأْطَلَقَها َذَهَبْت  ، وزاد )٧٨٩(ومسلم)٥٠٣١(رواه البخاري .»املَُعقَّ

ْيِل، َوالنََّهاِر َذَكَرُه، َوإَِذا َملْ َيُقْم بِِه َنِسَيهُ َوإَِذا َقاَم َصاِحُب : (يف رواية) ٧٨٩(مسلم   )اْلُقْرآِن َفَقَرَأُه بِاللَّ

 احلديث السادس والعرشون

َو َأَشدُّ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب موسى ريض اهللا عنه عن النبي   ٍد بَِيِدِه َهلُ َتَعاَهُدوا َهَذا اْلُقْرآَن، َفَوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ

ًتا مِ  بِِل ِيف ُعُقلَِهاَتَفلُّ َو َأَشدُّ : ((واللفظ له، ولفظ البخاري )٧٩١(ومسلم) ٥٠٣٣(رواه البخاري. »َن اْإلِ َهلُ

ًيا  ))َتَفصِّ

 احلديث السابع والعرشون

الَ َتُسبُّوا َأْصَحاِيب، َفَلْو َأنَّ َأَحـَدُكْم َأْنَفـَق ِمْثـَل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

، وجـاء )٢٥٤١(ومسلم واللفظ له،  )٣٦٧٣(رواه البخاري . »ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َوالَ َنِصيَفهُ 

 )٢٥٤٠(عن أيب هريرة رواه مسلم

 احلديث الثامن والعرشون

َكاَخلاَمِة ِمَن َمَثُل املُْؤِمِن «: قالملسو هيلع هللا ىلص  ريض اهللا عنه، عن النبي كعب بن مالك عن عبد اهللا بن كعب، عن أبيه 

ًة، َوَمَثُل املُنَافِِق َكاألَْرَزِة، الَ َتَزاُل َحتَّى َيُكونَ  ا َمرَّ ًة، َوَتْعِدُهلَ يُح َمرَّ ْرِع، ُتَفيُِّئَها الرِّ ًة َواِحَدةً الزَّ  .» اْنِجَعاُفَها َمرَّ

ْرِع، ُتِفيُئَها َمَثُل املُْْؤِمِن َكَمَثِل «: ولفظه )٢٨١٠(ومسلمواللفظ له، ) ٥٦٤٣(رواه البخاري اَمِة ِمَن الزَّ اْخلَ

ا ُأْخَرى، َحتَّى َهتِيَج، َوَمَثُل اْلَكافِِر َكَمَثِل اْألَْرَزِة املُْْجِذَيِة عَ  ًة َوَتْعِدُهلَ ُعَها َمرَّ يُح، َتْرصَ َىل َأْصلَِها، َال ُيِفيُئَها الرِّ

ًة َواِحَدةً  ٌء، َحتَّى َيُكوَن اْنِجَعاُفَها َمرَّ ا، َحتَّى َيْأتَِيُه َأَجُلُه، َوَمَثُل : ((....ظ لهويف لف »َيشْ ًة َوَتْعِدُهلَ ُعَها َمرَّ َتْرصَ

) ٥٦٤٤(عن أيب هريرة ريض اهللا عنه رواه البخاريأيضا وجاء هذا احلديث . .....))املُْنَافِِق َمَثُل اْألَْرَزةِ 

 )٢٨٠٩(ومسلم

 احلديث التاسع والعرشون



 ٤٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِهْم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :عن النعامن بن بشري  ريض اهللا عنه قال  َتَرى املُْؤِمنَِني ِيف َتَراُمحِِهْم َوَتَوادِّ

ى َهِر َواُحلمَّ رواه  .»َوَتَعاُطِفِهْم، َكَمَثِل اَجلَسِد، إَِذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ

املُْْؤِمنُوَن َكَرُجٍل َواِحٍد إِِن «): ٢٥٨٦(، ويف لفظ ملسلم)٢٥٨٦(ومسلمواللفظ له، ) ٦٠١١(البخاري

َهرِ  ى َوالسَّ مَّ َسِد بِاْحلُ املُْْسلُِموَن َكَرُجٍل َواِحٍد، إِِن «: ، ويف لفظ له أيضاً »اْشَتَكى َرْأُسُه َتَداَعى َلُه َسائُِر اْجلَ

ُه، َوإِِن اْشَتكَ  هُ اْشَتَكى َعْينُُه، اْشَتَكى ُكلُّ  »ى، َرْأُسُه اْشَتَكى ُكلُّ

 احلديث الثالثون

ُه، َمَثُل اَحليِّ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال ُه َوالَِّذي الَ َيْذُكُر َربَّ َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

َمَثُل اْلَبْيِت «: قالملسو هيلع هللا ىلص  ، ويف لفظ عن أيب موسى ريض اهللا عنه عن النبي ) ٦٤٠٧(رواه البخاري. »َواملَيِِّت 

يِّ َواملَْيِِّت    )٧٧٩(رواه مسلم .»الَِّذي ُيْذَكُر اهللاُ فِيِه، َواْلَبْيِت الَِّذي َال ُيْذَكُر اهللاُ فِيِه، َمَثُل اْحلَ

 احلديث الواحد والثالثون

َذَهٍب َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َلْو َأنَّ ِالْبِن آَدَم َواِدًيا ِمْن «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :ريض اهللا عنه قال أنسعن  

اُب، َوَيُتوُب اهللاَُّ َعَىل َمْن َتاَب  َ ، )١٠٤٨(ومسلم) ٦٤٣٩(رواه البخاري. »َلُه َواِدَياِن، َوَلْن َيْمَألَ َفاُه إِالَّ الرتُّ

، ومن حديث ابن الزبري ريض اهللا )١٠٤٩(ومسلم) ٦٤٣٦(وجاء من حديث ابن عباس رواه البخاري

  )١٠٥٠(، ومن حديث أيب موسى ريض اهللا عنه رواه مسلم)٦٤٣٨(عنه رواه البخاري

 احلديث الثاين والثالثون

َام َمَثِيل َوَمَثُل َما َبَعَثنِي اهللاَُّ بِِه، َكَمَثـِل َرُجـٍل َأَتـى : (ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال إِنَّ

، َوإِينِّ َأَنا النَِّذيُر الُعْرَياُن، َفالنََّجـاَء، َفَأَطاَعـُه َطائَِفـٌة ِمـْن َقْوِمـِه، َيا َقْوِم، إِينِّ َرَأْيُت : َقْوًما َفَقاَل  اَجلْيَش بَِعْينَيَّ

َبْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم، َفَأْصَبُحوا َمَكاَهنُْم، َفَصبََّحهُ  وا، َفاْنَطَلُقوا َعَىل َمَهلِِهْم َفنََجْوا، َوَكذَّ َكُهْم ُم اَجلْيُش َفـَأْهلَ َفَأْدَجلُ

َب بَِام ِجْئـُت بِـهِ  َبَع َما ِجْئُت بِِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِين َوَكذَّ ).  ِمـَن اَحلـقِّ َواْجَتاَحُهْم، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َأَطاَعنِي َفاتَّ

 )٢٢٨٣(ومسلم) ٧٢٨٣(رواه البخاري

 احلديث الثالث والثالثون

اِك َنْعلِِه، َوالنَّاُر «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال اَجلنَُّة َأْقَرُب إَِىل َأَحِدُكْم ِمْن ِرشَ

 )٦٤٨٨(رواه البخاري .»ِمْثُل َذلَِك 

 احلديث الرابع والثالثون



 ٤٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َأنَّ األََماَنَة «: حديثني، رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخرملسو هيلع هللا ىلص  حدثنا رسول اهللا : حذيفة ريض اهللا عنه قال 

نَّةِ َنَزَلْت ِيف َجْذِر ُقلُ  َجاِل، ُثمَّ َعلُِموا ِمَن الُقْرآِن، ُثمَّ َعلُِموا ِمَن السُّ َثنَا َعْن َرْفِعَها َقاَل » وِب الرِّ َينَاُم « :َوَحدَّ

ُجُل النَّْوَمَة، َفُتْقَبُض األََماَنُة ِمْن َقْلبِِه، َفَيَظلُّ َأَثُرَها ِمْثَل َأَثِر الَوْكِت، ُثمَّ َينَاُم النَّوْ  َمَة َفُتْقَبُض َفَيْبَقى َأَثُرَها الرَّ

اُه ُمنَْتِربً  ٌء، َفُيْصبُِح النَّاُس َيَتَباَيُعوَن، َفَال ِمْثَل املَْجِل، َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُه َعَىل ِرْجلَِك َفنَِفَط، َفَرتَ ا َوَلْيَس فِيِه َيشْ

ُجلِ : َيَكاُد َأَحٌد ُيَؤدِّي األََماَنَة، َفُيَقاُل  َما َأْعَقَلُه َوَما َأْظَرَفُه َوَما َأْجَلَدُه، : إِنَّ ِيف َبنِي ُفَالٍن َرُجًال َأِمينًا، َوُيَقاُل لِلرَّ

ُه َعَيلَّ » َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَامنٍ  َوَما ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاُل  ُكْم َباَيْعُت، َلئِْن َكاَن ُمْسلًِام َردَّ َوَلَقْد َأَتى َعَيلَّ َزَماٌن َوَما ُأَباِيل َأيَّ

ا الَيْومَ  ُه َعَيلَّ َساِعيِه، َفَأمَّ انِي�ا َردَّ رواه  .َالًنا َوُفَالًناَفَام ُكنُْت ُأَبايُِع إِالَّ فُ : اِإلْسَالُم، َوإِْن َكاَن َنْرصَ

          )١٤٣(ومسلم) ٦٤٩٧(البخاري

 احلديث اخلامس والثالثون

َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواَخلْريُ ِيف : َيا آَدُم، َفَيُقوُل : َيُقوُل اهللاَُّ« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب سعيد ريض اهللا عنه قال

ِمْن ُكلِّ َأْلٍف تِْسَع ِماَئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعَني، : َوَما َبْعُث النَّاِر؟ َقاَل : اِر، َقاَل َأْخِرْج َبْعَث النَّ : َيُقوُل : َيَدْيَك، َقاَل 

ِغُري  َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها َوَتَرى النَّاَس َسْكَرى َوَما ُهْم بَِسْكَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب (َفَذاَك ِحَني َيِشيُب الصَّ

ُجُل؟ َقاَل : َفاْشَتدَّ َذلَِك َعَليِْهْم َفَقاُلوا) اهللاَِّ َشِديٌد  نَا َذلَِك الرَّ وا، َفإِنَّ ِمْن َيْأُجوَج « :َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َأيُّ َأْبِرشُ

: َقاَل » ِل اَجلنَّةِ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، إِينِّ َألَْطَمُع َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث َأهْ « :ُثمَّ َقاَل » َوَمْأُجوَج َأْلًفا َوِمنُْكْم َرُجٌل 

َنا، ُثمَّ َقاَل  ْ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، إِينِّ َألَْطَمُع َأْن َتُكوُنوا َشْطَر َأْهِل اَجلنَِّة، إِنَّ َمَثَلُكْم ِيف األَُمِم «: َفَحِمْدَنا اهللاََّ َوَكربَّ

َعَرِة الَبْيَضاِء ِيف ِجْلِد الثَّْوِر األَْسَوِد، َأِو  ْقَمِة ِيف ِذَراِع اِحلَامرِ َكَمَثِل الشَّ ) ٦٥٣٠(رواه البخاري .»الرَّ

  )٢٢٢(ومسلم

 احلديث السادس والثالثون

إَِذا ُزْمَرٌة، َحتَّى إَِذا َعَرْفُتُهْم َخَرَج َرُجٌل ِمْن  َنائِمٌ َبْينَا َأَنا : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي  

، َفُقْلُت : َبْينِي َوَبْينِِهْم، َفَقاَل  وا َبْعَدَك َعَىل : َوَما َشْأُهنُْم؟ َقاَل : إَِىل النَّاِر َواهللاَِّ، ُقْلُت : َأْيَن؟ َقاَل : َهُلمَّ ُُم اْرَتدُّ إِهنَّ

، ُقْلُت َأْيَن؟ َقاَل : َذا ُزْمَرٌة، َحتَّى إَِذا َعَرْفُتُهْم َخَرَج َرُجٌل ِمْن َبْينِي َوَبْينِِهْم، َفَقاَل ُثمَّ إِ . َأْدَباِرِهْم الَقْهَقَرى : َهُلمَّ

وا َبْعَدَك َعَىل َأْدَباِرِهْم الَقْهَقَرى، َفَال ُأَراُه : َما َشْأُهنُْم؟ َقاَل : إَِىل النَّاِر َواهللاَِّ، ُقْلُت  ُُم اْرَتدُّ َخيُْلُص ِمنُْهْم إِالَّ إِهنَّ

ِل النََّعمِ    )٦٥٨٧(رواه البخاري).ِمْثُل َمهَ

 احلديث السابع والثالثون



 ٤٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُه َنائٌِم، : َوُهَو َنائٌِم، َفَقاَل َبْعُضُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت َمَالئَِكٌة إَِىل النَّبِيِّ : عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال   إِنَّ

ُبوا َلُه َمَثًال، َفَقاَل :  َنائَِمٌة، َوالَقْلَب َيْقَظاُن، َفَقاُلواإِنَّ الَعْنيَ : َوَقاَل َبْعُضُهمْ  إِنَّ لَِصاِحبُِكْم َهَذا َمَثًال، َفاْرضِ

ُه َنائٌِم، َوَقاَل َبْعُضُهمْ : َبْعُضُهمْ  َداًرا، َمَثُلُه َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى : إِنَّ الَعْنيَ َنائَِمٌة، َوالَقْلَب َيْقَظاُن، َفَقاُلوا: إِنَّ

 ْ اَر َوَأَكَل ِمَن املَْأُدَبِة، َوَمْن َمل اِعَي َدَخَل الدَّ اِعَي َملْ َوَجَعَل فِيَها َمْأُدَبًة َوَبَعَث َداِعًيا، َفَمْن َأَجاَب الدَّ  ُجيِِب الدَّ

اَر َوَملْ َيْأُكْل ِمَن املَْأُدَبِة، َفَقاُلوا ُلوَها َلُه َيْفَقْهَها، َفقَ : َيْدُخِل الدَّ ُه َنائٌِم، َوَقاَل َبْعُضُهمْ : اَل َبْعُضُهمْ َأوِّ إِنَّ الَعْنيَ : إِنَّ

ٌد : َنائَِمٌة، َوالَقْلَب َيْقَظاُن، َفَقاُلوا اِعي ُحمَمَّ اُر اَجلنَُّة، َوالدَّ ًدا ملسو هيلع هللا ىلصَفالدَّ َفَقْد َأَطاَع اهللاََّ، َوَمْن  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمْن َأَطاَع ُحمَمَّ

ًدا  ٌد  ملسو هيلع هللا ىلصَعَىص ُحمَمَّ   )٧٢٨١(رواه البخاري .َفْرٌق َبْنيَ النَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َعَىص اهللاََّ، َوُحمَمَّ

 احلديث الثامن والثالثون

َيـا : َهَشْشُت، َفَقبَّْلـُت َوَأَنـا َصـائٌِم، َفُقْلـُت : َقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ريض اهللا عنه َقاَل 

َأَرَأْيـَت َلـْو َمْضَمْضـَت ِمـَن املَْـاِء، َوَأْنـَت «: اهللاَِّ، َصنَْعُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعظِيًام َقبَّْلُت، َوَأَنا َصائٌِم، َقـاَل َرُسوَل 

، وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحـه )٢٣٨٥(رواه أبو داوود. »َفَمهْ «: َال َبْأَس بِِه، َقاَل : ، ُقْلُت »َصائِمٌ 

  )٢٠٦٤(-األصل– داوود اهللا يف صحيح أيب

 احلديث التاسع والثالثون

ِصِري ُعوًدا «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن حذيفة ريض اهللا عنه قال ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَىل اْلُقُلوِب َكاْحلَ

ا، ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها،  َهبَ ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َبْيَضاُء، َحتَّى َتِصَري َعَىل ُعوًدا، َفَأيُّ َقْلٍب ُأْرشِ

َامَواُت َواْألَْرُض، َواْآلَخُر َأْسَودُ  ُه فِْتنٌَة َما َداَمِت السَّ َفا َفَال َتُرضُّ ، َعَىل َأْبَيَض ِمْثِل الصَّ ا َكاْلُكوِز، َقْلَبْنيِ  ُمْرَباد�

ًيا َال َيْعِرُف َمْعُروًفا، َوَال ُينْكُِر  َب ِمْن َهَواهُ ُجمَخِّ   )١٤٤(رواه مسلم. »ُمنَْكًرا، إِالَّ َما ُأْرشِ

 احلديث األربعون

) ٢١٤:الشعراء(} َوَأنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربِنيَ {: ملا نزلت: عن قبيصة بن املخارق، وزهري ابن عمرو؛  قاال

َبنِي َعْبِد َمنَاَفاْه إِينِّ َنِذيٌر، إِنََّام َيا «: إىل رضمة من جبل، فعال أعالها حجرًا،  ثم نادىملسو هيلع هللا ىلص  انطلق نبي اهللا 

، َفاْنَطَلَق َيْرَبُأ َأْهَلُه، َفَخِيشَ َأْن َيْسبُِقوُه، َفَجَعَل َهيْ  . »تُِف، َيا َصَباَحاهُ َمَثِيل َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َرُجٍل َرَأى اْلَعُدوَّ

َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك {: َملَّا َنَزَلْت َهِذِه اْآلَيةُ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ريض اهللا عنهام، َقاَل و). ٢٠٧(رواه مسلم

َفا، َفَهَتَف ملسو هيلع هللا ىلص   َوَرْهَطَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصَني، َخَرَج َرُسوُل اهللاِ  ] ٢١٤: الشعراء[ }اْألَْقَربِنيَ  : َحتَّى َصِعَد الصَّ

ِذي َهيْتُِف؟ َقاُلوا: ، َفَقاُلوا»َيا َصَباَحاهْ « ٌد، َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه، َفَقاَل ُحمَ : َمْن َهَذا الَّ َيا َبنِي ُفَالٍن، َيا َبنِي ُفَالٍن، «: مَّ



 ٤٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُتُكْم َأنَّ َخْيًال «: ، َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه، َفَقاَل »َيا َبنِي ُفَالٍن، َيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف، َيا َبنِي َعْبِد املُْطَّلِِب   َأَرَأْيَتُكْم َلْو َأْخَربْ

ُرُج بَِسْفِح  ؟ َختْ يَّ
قِ َبِل، َأُكنُْتْم ُمَصدِّ ْبنَا َعَلْيَك َكِذًبا، َقاَل : َقاُلوا» َهَذا اْجلَ َفإِينِّ َنِذيٌر َلُكْم َبْنيَ َيَدْي «: َما َجرَّ

وَرُة َتب�ا َلَك َأَما َمجَْعَتنَا إِالَّ ِهلََذا، ُثمَّ َقاَم َفنََزَلْت َهِذِه : َفَقاَل َأُبو َهلٍَب : ، َقاَل »َعَذاٍب َشِديدٍ  َتبَّْت َيَدا َأِيب {السُّ

وَرةِ }َهلٍَب َوَقْد َتبَّ   )٢٠٨(ومسلم) ٤٧٧٠ ،٤٩٧١(رواه البخاري. ، َكَذا َقَرَأ اْألَْعَمُش إَِىل آِخِر السُّ

 احلديث الواحد واألربعون

ُه َرَأى َعْبَد اهللاِ ْبَن اْحلَاِرِث، ُيَصيلِّ َوَرْأُسُه َمْعُقوٌص ِمْن َوَرائِِه َفَقاَم أَ  عن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنه نَّ

َف َأْقَبَل إَِىل اْبِن َعبَّاٍس، َفَقاَل  لُُّه، َفَلامَّ اْنَرصَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ : َما َلَك َوَرْأِيس؟ َفَقاَل : َفَجَعَل َحيُ

َام مَ «: :َيُقوُل   ). ٤٩٢(مسلم رواه. »َثُل َهَذا، َمَثُل الَِّذي ُيَصيلِّ َوُهَو َمْكُتوٌف إِنَّ

 احلديث الثاين واألربعون

نَاَزَة َحتَّى ُيَصىلَّ َعَلْيَها َفَلُه قَِرياٌط، َوَمْن «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َمْن َشِهَد اْجلَ

َبَلْنيِ اْلَعظِيَمْنيِ «: َوَما اْلِقَرياَطاِن؟ َقاَل : ، قِيَل »َرياَطانِ َشِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه قِ  رواه  .»ِمْثُل اْجلَ

َمْن َصىلَّ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ   )٩٤٥(، ويف لفظ ملسلم)٩٤٥(ومسلم) ١٣٢٥(البخاري

ا ِمْثُل ُأُحدٍ «: َوَما اْلِقَرياَطاِن؟ َقاَل : ، ِقيَل »َفإِْن َتبَِعَها َفَلُه قَِرياَطانِ َعَىل َجنَاَزٍة َوَملْ َيْتَبْعَها َفَلُه قَِرياٌط،   »َأْصَغُرُمهَ

َمْن َخَرَج َمَع «: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص   عن َأُيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللاِ  ) ٩٤٥(و يف لفظ ملسلم أيضا

 َعَلْيَها، ُثمَّ َتبَِعَها َحتَّى ُتْدَفَن َكاَن َلُه قَِرياَطاِن ِمْن َأْجٍر، ُكلُّ قَِرياٍط ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َجنَاَزٍة ِمْن َبْيتَِها، َوَصىلَّ 

َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َأنَّ ) ٤٧(وللبخاري.  »َصىلَّ َعَلْيَها، ُثمَّ َرَجَع، َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل ُأُحدٍ 

َبَع َجنَاَزَة ُمْسلٍِم، إِيَامًنا َواْحتَِساًبا، َوَكاَن َمَعُه َحتَّى ُيَصىلَّ َعَلْيَها َوَيْفُرَغ ِمْن «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاَِّ  َرُسوَل  َمِن اتَّ

، ُكلُّ قَِرياٍط ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصىلَّ َعَلْيَها ُثمَّ  ُه َيْرِجُع ِمَن األَْجِر بِِقَرياَطْنيِ ُه  َدْفنَِها، َفإِنَّ َرَجَع َقْبَل َأْن ُتْدَفَن، َفإِنَّ

 »  َيْرِجُع بِِقَرياطٍ 

 احلديث الثالث واألربعون

َال َواهللاِ، َما َأْخَشى «: فخطب الناس فقالملسو هيلع هللا ىلص  قام رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

ِرُج اهللاُ َلُكْم ِمْن  َا النَّاُس، إِالَّ َما ُخيْ ْنَياَعَلْيُكْم، َأهيُّ ؟ : َفَقاَل َرُجٌل » َزْهَرِة الدُّ ِّ َيا َرُسوَل اهللاِ، َأَيْأِيت اْخلَْريُ بِالرشَّ

؟ َفَقاَل َلُه : ُقْلُت : َقاَل  »َكْيَف ُقْلَت؟«: َساَعًة، ُثمَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَصَمَت َرُسوُل اهللاِ  ِّ َيا َرُسوَل اهللاِ، َأَيْأِيت اْخلَْريُ بِالرشَّ

، إِ إِنَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللاِ  بِيُع َيْقُتُل َحَبًطا َأْو ُيلِمُّ ، َأَو َخْريٌ ُهَو، إِنَّ ُكلَّ َما ُينْبُِت الرَّ ْريَ َال َيْأِيت إِالَّ بَِخْريٍ الَّ آكَِلَة ْخلَ



 ٤٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْمَس، َثَلطَْت َأْو َباَلْت، ُثمَّ اْجَرتَّ   َتاَها اْسَتْقَبَلِت الشَّ ، َأَكَلْت، َحتَّى إَِذا اْمَتَألَْت َخاِرصَ ِرضِ ْت، َفَعاَدْت اْخلَ

ِه َفَمَثُلُه، َكَمَثلِ  ِه ُيَباَرْك َلُه فِيِه، َوَمْن َيْأُخْذ َماًال بَِغْريِ َحقِّ  .» الَِّذي َيْأُكُل َوَال َيْشَبعُ َفَأَكَلْت َفَمْن َيْأُخْذ َماًال بَِحقِّ

 )١٠٥٢(ومسلم) ٢٨٤٢(رواه البخاري

 احلديث الرابع واألربعون

، َفَأَراَد َسَلَبُه، َفَمنََعُه َخالُِد ْبُن  : عنه قالعن عوف بن مالك ريض اهللا َقَتَل َرُجٌل ِمْن ِمحَْريَ َرُجًال ِمَن اْلَعُدوِّ

ُه، َفَقاَل ِخلَالِدٍ ملسو هيلع هللا ىلص   اْلَولِيِد، َوَكاَن َوالًِيا َعَلْيِهْم، َفَأَتى َرُسوَل اهللاِ   َما َمنََعَك َأْن «: َعْوُف ْبُن َمالٍِك، َفَأْخَربَ

َهْل : ، َفَمرَّ َخالٌِد بَِعْوٍف، َفَجرَّ بِِرَدائِِه، ُثمَّ َقاَل »اْدَفْعُه إَِلْيهِ «: اْسَتْكَثْرُتُه َيا َرُسوَل اهللاِ، َقاَل : َقاَل » ؟ُتْعطَِيُه َسَلَبهُ 

َال ُتْعطِِه َيا «: ِضَب، َفَقاَل َفاْسُتغْ ملسو هيلع هللا ىلص   ، َفَسِمَعُه َرُسوُل اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأْنَجْزُت َلَك َما َذَكْرُت َلَك ِمْن َرُسوِل اهللاِ  

َام َمَثُلُكْم َوَمَثُلُهْم َكَمَثِل َرُجٍل  ِعَي إِبًِال، َأْو َغنًَام، َخالُِد، َال ُتْعطِِه َيا َخالُِد، َهْل َأْنُتْم َتاِرُكوَن ِيل ُأَمَرائِي؟ إِنَّ اْسُرتْ

َ َسْقَيَها، َفَأْوَرَدَها َحْوًضا، فَ  َبْت َصْفَوُه، َوَتَرَكْت َكْدَرُه، َفَصْفُوُه َلُكْم، َفَرَعاَها، ُثمَّ َحتَنيَّ َعْت فِيِه َفَرشِ َرشَ

  )١٧٥٣(رواه مسلم.»َوَكْدُرُه َعَلْيِهمْ 

 احلديث اخلامس واألربعون

» ًضاإِنَّ املُْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبعْ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال

  )٢٥٨٥(ومسلم) ٤٨١(رواه البخاري .َوَشبََّك َأَصابَِعهُ 

 احلديث السادس واألربعون

ُل، َوَيْبَقى ُحَفاَلٌة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن مرداس األسلمي ريض اهللا عنه قال ُل َفاألَوَّ وَن، األَوَّ اِحلُ َيْذَهُب الصَّ

ــالِيِهمُ  ــِر، الَ ُيَب ــِعِري، َأِو التَّْم ــِة الشَّ ــةً  َكُحَفاَل ــد اهللا. »اهللاَُّ َباَل ــو عب ــال أب ــة: ق ــة وحثال ــال حفال رواه  .يق

حديث رويفع بن ثابت ريض اهللا عنه،  الذي أخرجـه ) ١٤٧(، وسيأيت إن شاء اهللا برقم)٦٤٣٤(البخاري

 . ، وهو بمعنى هذا احلديث)١٧٨١(العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث السابع واألربعون

اِة اْلَعائَِرِة َبْنيَ اْلَغنََمْنيِ َتِعُري إَِىل َهِذِه «: قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا عنه عن النبي  عن ابن عمر ريض َمَثُل املُْنَافِِق، َكَمَثِل الشَّ

ةً  ًة َوإَِىل َهِذِه َمرَّ  )٢٧٨٤(رواه مسلم .»َمرَّ

 احلديث الثامن واألربعون



 ٤٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْم ِمْثُل َأْفئَِدِة الطَّْريِ َيْدُخُل «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي    نََّة َأْقَواٌم، َأْفئَِدُهتُ رواه  .»اْجلَ

 )٢٨٤٠(مسلم

 احلديث الثامن واألربعون

ُس اْلَكافِِر، َأْو َناُب اْلَكافِِر، ِمْثُل ُأُحٍد َوِغَلُظ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال ِرضْ

 )٢٨٥١(مسلمرواه  .»ِجْلِدِه َمِسَريُة َثَالٍث 

 احلديث التاسع واألربعون

ا، َقْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال ْ َأَرُمهَ ِصنَْفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر َمل

ا النَّاَس، َونَِساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُممِيَالٌت  ُبوَن ِهبَ َمائَِالٌت، ُرُءوُسُهنَّ َكَأْسنَِمِة اْلُبْخِت َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َيْرضِ

نََّة، َوَال َجيِْدَن ِرَحيَها، َوإِنَّ ِرَحيَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسَريةِ َكَذا َوَكَذا ، )٢١٢٨(رواه مسلم.  »املَْائَِلِة، َال َيْدُخْلَن اْجلَ

ٌة، َأْوَشْكَت َأْن َتَرى َقْوًما إِْن َطاَلْت بِ «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن أيب هريرة قال: ويف لفظ َك ُمدَّ

  )٢٨٥٧(رواه مسلم. »َيْغُدوَن ِيف َسَخِط اهللاِ، َوَيُروُحوَن ِيف لَْعنَتِِه، ِيف َأْيِدهيِْم ِمْثُل َأْذَناِب اْلَبَقرِ 

 احلديث اخلمسون

ْنَيا ِيف اْآل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن املستورد ريض اهللا عنه قال ِخَرِة إِالَّ ِمْثُل َما َجيَْعُل َأَحُدُكْم َواهللاِ َما الدُّ

بَّاَبِة  -إِْصَبَعُه َهِذِه  ، َفْلَينُْظْر بَِم َتْرِجُع؟ -َوَأَشاَر َحيَْيى بِالسَّ  )٢٨٥٨(رواه مسلم. »ِيف اْلَيمِّ

 احلديث الواحد واخلمسون

ًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحَني َيُتوُب إَِلْيِه، ِمْن هللاََُّ َأَشدُّ َفرَ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال

اُبُه، َفَأيَِس ِمنَْها ، َفَأَتى َشَجَرًة، َأَحِدُكْم َكاَن َعَىل َراِحَلتِِه بَِأْرِض َفَالٍة، َفاْنَفَلَتْت ِمنُْه َوَعَلْيَها َطَعاُمُه َوَرشَ

َها، َقْد َأيَِس ِمْن َراِحَلتِِه، فَ  ا، َقائَِمًة ِعنَْدُه، َفَأَخَذ بِِخَطاِمَها، ُثمَّ َقاَل َفاْضَطَجَع ِيف ظِلِّ َبْينَا ُهَو َكَذلَِك إَِذا ُهَو ِهبَ

ِة اْلَفَرِح  ِة اْلَفَرِح : ِمْن ِشدَّ ، ورواه )٢٧٤٧(رواه مسلم. »اللُهمَّ َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدَّ

ُه ِيف َأْرِض َفالَةٍ اهللاَُّ « :، ولفظه)٥٩٥٠(البخاري . »َأْفَرُح بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َأَحِدُكْم، َسَقَط َعَىل َبِعِريِه، َوَقْد َأَضلَّ

هللاََُّ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َأَحِدُكْم، ِمْن َأَحِدُكْم بَِضالَّتِِه، إَِذا «: ولفظه) ٢٦٧٥(ورواه مسلم من حديث أيب هريرة

و . »... َواهللاِ هللاََُّ َأْفَرُح بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َأَحِدُكْم َجيُِد َضالََّتُه بِاْلَفَالةِ ...«: ر ضمن حديث، ويف لفظ آخ»َوَجَدَها

هللاََُّ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه املُْْؤِمِن، ِمْن َرُجٍل ِيف َأْرٍض «: ولفظه) ٢٧٤٤(رواه من حديث عبد اهللا بن مسعود

ٍة َمهْ  يَّ ٍة ِمَن اْألَْرضِ « :ويف لفظ –لَِكٍة َدوِّ اُبُه، َفنَاَم -»ِمْن َرُجٍل بَِداِويَّ ، َمَعُه َراِحَلُتُه، َعَلْيَها َطَعاُمُه َوَرشَ



 ٤٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َأَناُم َحتَّى َأْرِجُع إَِىل َمَكاِينَ الَِّذي ُكنُْت فِيِه، فَ : َفاْسَتْيَقَظ َوَقْد َذَهَبْت، َفطََلَبَها َحتَّى َأْدَرَكُه اْلَعَطُش، ُثمَّ َقاَل  

اُبُه، َفاهللاُ َأَشدُّ َأُموَت، َفَوَضَع َرْأَسُه َعَىل َساِعِدِه لَِيُموَت، َفاْسَتْيَقَظ َوِعنَْدُه َراِحَلُتُه َوَعَلْيَها َزاُدُه َوَطَعاُمُه وَ  َرشَ

هللاََُّ «: ولفظه) ٢٧٤٥(حديث النعامن بن بشري، و رواه من »َفَرًحا بَِتْوَبِة اْلَعْبِد املُْْؤِمِن ِمْن َهَذا بَِراِحَلتِِه َوَزاِدهِ 

، ُثمَّ َساَر َحتَّى َكاَن بَِفَالٍة ِمَن اْألَْرِض، َفَأْدَرَكْتُه »َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل َمحََل َزاَدُه َوَمَزاَدُه َعَىل َبِعريٍ 

َت َشَجَرٍة، َفَغلَ : اْلَقائَِلُة، َفنََزَل، َفَقاَل  ًفا َفَلْم َيَر َشْيًئا، ُثمَّ َسَعى َحتْ َبْتُه َعْينُُه، َواْنَسلَّ َبِعُريُه، َفاْسَتْيَقَظ َفَسَعى َرشَ

ًفا َثالًِثا َفَلْم َيَر َشْيًئا، َفَأْقَبَل َحتَّى َأَتى َمَكاَنُه الَّ  ًفا َثانًِيا َفَلْم َيَر َشْيًئا، ُثمَّ َسَعى َرشَ ُهَو  ِذي َقاَل فِيِه، َفَبْينََام َرشَ

ُه َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة اْلَعْبِد، مِ  ْن َهَذا ِحَني َوَجَد َبِعَريُه َقاِعٌد إِْذ َجاَءُه َبِعُريُه َيْمِيش، َحتَّى َوَضَع ِخَطاَمُه ِيف َيِدِه، َفَللَّ

ٍل اْنَفَلَتْت ِمنُْه َكْيَف َتُقوُلوَن بَِفَرِح َرُج «: ولفظه) ٢٧٤٦(و رواه من حديث الرباء بن عازب ،»َعَىل َحالِِه 

اٌب، َفطَلَ  اٌب، َوَعَلْيَها َلُه َطَعاٌم َوَرشَ ا َطَعاٌم َوَال َرشَ رُّ ِزَماَمَها بَِأْرٍض َقْفٍر َلْيَس ِهبَ َبَها َحتَّى َشقَّ َراِحَلُتُه، َجتُ

قَ  ْت بِِجْذِل َشَجَرٍة َفَتَعلََّق ِزَماُمَها، َفَوَجَدَها ُمَتَعلِّ َشِديًدا، َيا َرُسوَل اهللاِ َفَقاَل َرُسوُل : ُقْلنَا» ًة بِِه؟َعَلْيِه، ُثمَّ َمرَّ

ُجِل بَِراِحَلتِهِ «: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ     »َأَما َواهللاِ هللاََُّ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه، ِمَن الرَّ

 احلديث الثاين واخلمسون

، الَ َتُقوُم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َك، ِصَغاَر األَْعُنيِ ْ اَعُة َحتَّى ُتَقاتُِلوا الرتُّ السَّ

اَعُة َحتَّى ُتَقاتُِلوا  َر الُوُجوِه، ُذْلَف األُُنوِف، َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم املََجانُّ املُْطَرَقُة، َوالَ َتُقوُم السَّ َعُر ُمحْ ُم الشَّ َقْوًما نَِعاُهلُ

من حديث عمرو ) ٢٩٢٧(ورواه البخاري). ٢٩١٢(سلمواللفظ له، ورواه م )٢٩٢٨(رواه البخاري. »

َعِر، َوإِنَّ ِمْن «: بن تغلب ريض اهللا عنه، ولفظه اَعِة َأْن ُتَقاتُِلوا َقْوًما َينَْتِعُلوَن نَِعاَل الشَّ اِط السَّ إِنَّ ِمْن َأْرشَ

اَعِة َأْن ُتَقاتُِلوا َقْوًما ِعَراَض الُوُجوِه، َكَأنَّ ُوُجوهَ  اِط السَّ   »ُهُم املََجانُّ املُْطَرَقةُ َأْرشَ

 احلديث الثالث واخلمسون

ُجوِد، َوالَ َيْبُسْط ِذَراَعْيِه َكالَكْلِب «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس ريض اهللا عنه قال رواه . » اْعَتِدُلوا ِيف السُّ

 )٤٩٣(ومسلم) ٥٣٢(البخاري

ـُبعِ َوَينَْهـى َأْن «: تو يف لفظ عن عائشة ريض اهللا عنها قالـ اَش السَّ ُجـُل ِذَراَعْيـِه اْفـِرتَ َش الرَّ رواه .  »َيْفـَرتِ

  )٤٩٨(مسلم

 احلديث الرابع واخلمسون



 ٤٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َهْل َتَرْوَن َما َأَرى، إِينِّ « :َعَىل ُأُطٍم، ِمْن آَطاِم املَِدينَِة، َفَقاَل أرشف ملسو هيلع هللا ىلص  عن أسامة ريض اهللا عنه، أن النبي  

 )٢٨٨٥(ومسلم) ١٨٧٨(رواه البخاري. »َألََرى َمَواقَِع الِفَتِن ِخَالَل ُبُيوتُِكْم َكَمَواقِِع الَقْطرِ 

 احلديث اخلامس واخلمسون

ْن َأنَّ َرُجًال مِ ((: كان يومًا حيدث، وعنده رجل من أهل الباديةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

ْرِع، َفَقاَل َلهُ  ُه ِيف الزَّ َع : َأَوَلْسَت فِيَام ِشْئَت؟ َقاَل : َأْهِل اَجلنَِّة اْسَتْأَذَن َربَّ َبَىل، َوَلكِنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْزَرَع، َفَأْرسَ

ُدوَنَك َيا اْبَن : َباِل، َفَيُقوُل اهللاَُّ َتَعاَىل َوَبَذَر، َفَتَباَدَر الطَّْرَف َنَباُتُه َواْستَِواُؤُه َواْستِْحَصاُدُه َوَتْكِويُرُه َأْمَثاَل اجلِ 

ءٌ  ُه الَ ُيْشبُِعَك َيشْ ُْم : ، َفَقاَل األَْعَراِيبُّ ))آَدَم، َفإِنَّ ا، َفإِهنَّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ، الَ َجتُِد َهَذا إِالَّ ُقَرِشي�ا َأْو َأْنَصاِري�

ا َنْحُن َفَلْسنَا بِأَ   )٧٥١٩(رواه البخاري .ملسو هيلع هللا ىلصْصَحاِب َزْرٍع، َفَضِحَك َرُسوُل اهللاَِّ َأْصَحاُب َزْرٍع، َفَأمَّ

 احلديث السادس واخلمسون

َتِقيُء اْألَْرُض َأْفَالَذ َكبِِدَها، َأْمَثاَل اْألُْسُطَواِن ِمَن ((: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

ِة، َفَيِجيُء اْلَقاتُِل  َهِب َواْلِفضَّ ِيف َهَذا َقَطْعُت َرِمحِي، َوَجيِيُء : ِيف َهَذا َقَتْلُت، َوَجيِيُء اْلَقاطُِع َفيَُقوُل : َفَيُقوُل الذَّ

اِرُق َفَيُقوُل   )١٠١٣(رواه مسلم .))ِيف َهَذا ُقطَِعْت َيِدي، ُثمَّ َيَدُعوَنُه َفَال َيْأُخُذوَن ِمنُْه َشْيًئا: السَّ

 احلديث السابع واخلمسون

ُحْرَمُة نَِساِء املَُْجاِهِديَن َعَىل «ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا : ريدة، عن أبيه ريض اهللا عنه قالعن سليامن بن ب

َهاِهتِْم، َوَما ِمْن َرُجٍل ِمَن اْلَقاِعِديَن َخيُْلُف َرُجًال ِمَن املَُْجاِهِديَن ِيف َأْهلِ  ِه َفَيُخوُنُه فِيِهْم، اْلَقاِعِديَن َكُحْرَمِة ُأمَّ

 )١٨٩٧(رواه مسلم. »َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَيْأُخُذ ِمْن َعَملِِه َما َشاَء، َفَام َظنُُّكْم؟ إِالَّ ُوقَِف َلهُ 

 احلديث الثامن واخلمسون

َجيَْمُع اهللاُ َتَباَرَك َوَتَعاَىل النَّاَس، َفَيُقوُم ((: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : رة و حذيفة ريض اهللا عنهام قاالعن أيب هري

نَُّة، َفَيْأُتوَن آَدَم، َفَيُقوُلونَ  ُم اْجلَ نََّة، َفَيُقوُل : املُْْؤِمنُوَن َحتَّى ُتْزَلَف َهلُ َوَهْل َأْخَرَجُكْم ِمَن : َيا َأَباَنا، اْسَتْفتِْح َلنَا اْجلَ

نَِّة إِالَّ َخطِيَئُة َأبِيُكمْ  َفَيُقوُل  ": ، َقاَل "آَدَم، َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهُبوا إَِىل اْبنِي إِْبَراِهيَم َخلِيِل اهللاِ  اْجلَ

َام ُكنُْت َخلِيًال ِمْن َوَراَء َوَراَء، اْعِمُدوا إَِىل ُموَسى : إِْبَراِهيمُ  َمُه اهللاُ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، إِنَّ الَِّذي َكلَّ

لَْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهُبوا إَِىل ِعيَسى َكلَِمِة اهللاِ َوُروِحِه، َفَيُقوُل ِعيَسى : ، َفَيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصْأُتوَن ُموَسى َتْكلِيًام، َفيَ 

ًدا : ملسو هيلع هللا ىلص ِحُم، َفَتُقوَماِن َجنَبَ ملسو هيلع هللا ىلصَلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، َفَيْأُتوَن ُحمَمَّ َتِي ، َفَيُقوُم َفُيْؤَذُن َلُه، َوُتْرَسُل اْألََماَنُة َوالرَّ

ِق  ُلُكْم َكاْلَربْ اِط َيِمينًا َوِشَامًال، َفَيُمرُّ َأوَّ َ ِق؟ َقاَل : ُقْلُت : َقاَل  "الرصِّ ٍء َكَمرِّ اْلَربْ ي َأيُّ َيشْ َأَملْ  ": بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ



 ٥٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
يِح،   ؟ ُثمَّ َكَمرِّ الرِّ ِق َكْيَف َيُمرُّ َوَيْرِجُع ِيف َطْرَفِة َعْنيٍ ِري ِهبِْم َتَرْوا إَِىل اْلَربْ َجاِل، َجتْ ، َوَشدِّ الرِّ ُثمَّ َكَمرِّ الطَّْريِ

اِط َيُقوُل  َ ْم َوَنبِيُُّكْم َقائٌِم َعَىل الرصِّ ُجُل َفَال : َأْعَامُهلُ ْم، َحتَّى َتْعِجَز َأْعَامُل اْلِعَباِد، َحتَّى َجيِيَء الرَّ َربِّ َسلِّْم َسلِّ

ْريَ إِالَّ َزْحًفا  َقٌة َمْأُموَرٌة بَِأْخِذ َمِن ُاِمَرْت بِِه، «: اَل ، قَ "َيْسَتطِيُع السَّ اِط َكَاللِيُب ُمَعلَّ َ َوِيف َحاَفَتِي الرصِّ

رواه . ))َوالَِّذي َنْفُس َأِيب ُهَرْيَرَة بَِيِدِه إِنَّ َقْعَر َجَهنََّم َلَسْبُعوَن َخِريًفا» َفَمْخُدوٌش َناٍج، َوَمْكُدوٌس ِيف النَّارِ 

 ). ١٩٥(مسلم

 التاسع واخلمسوناحلديث 

ُقْلنَا َيا : يا رسول اهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: قلنا: و عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

نَا َيْوَم الِقَياَمِة؟ َقاَل  ْمِس َوالَقَمِر إَِذا َكاَنْت َصْحًوا؟«: َرُسوَل اهللاَِّ َهْل َنَرى َربَّ ، »َهْل ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤَيِة الشَّ

ُكْم َيْوَمئٍِذ، إِالَّ َكَام ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤَيتِِهَام «: الَ، َقاَل : ُقْلنَا ُكْم الَ ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤَيِة َربِّ : ُينَاِدي ُمنَادٍ  " :ُثمَّ َقاَل » َفإِنَّ

لِيِب َمَع َصلِ  يبِِهْم، َوَأْصَحاُب األَْوَثاِن َمَع لَِيْذَهْب ُكلُّ َقْوٍم إَِىل َما َكاُنوا َيْعُبُدوَن، َفَيْذَهُب َأْصَحاُب الصَّ

تِِهْم، َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللاََّ، ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجرٍ  ٍة َمَع آِهلَ اٌت ِمْن َأْهِل َأْوَثاِهنِْم، َوَأْصَحاُب ُكلِّ آِهلَ َ ، َوُغربَّ

اٌب، َا َرسَ ُكنَّا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن : َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: َفُيَقاُل لِْلَيُهودِ  الكَِتاِب، ُثمَّ ُيْؤَتى بَِجَهنََّم ُتْعَرُض َكَأهنَّ

ْ َيُكْن هللاَِِّ َصاِحَبٌة َوالَ َوَلٌد، َفَام ُتِريُدوَن؟ َقاُلوا: اهللاَِّ، َفُيَقاُل  ُبوا، : ُنِريُد َأْن َتْسِقَينَا، َفُيَقاُل : َكَذْبُتْم، َمل اْرشَ

: ُكنَّا َنْعُبُد املَِسيَح اْبَن اهللاَِّ، َفُيَقاُل : َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن؟ َفَيُقوُلونَ : ِيف َجَهنََّم، ُثمَّ ُيَقاُل لِلنََّصاَرى َفَيَتَساَقُطونَ 

ُبوا َفَيَتَساَقُطوَن ِيف : َقاُل ُنِريُد َأْن َتْسِقَينَا، َفيُ : َكَذْبُتْم، َملْ َيُكْن هللاَِِّ َصاِحَبٌة، َوالَ َوَلٌد، َفَام ُتِريُدوَن؟ َفَيُقوُلونَ  اْرشَ

مْ  : َما َحيْبُِسُكْم َوَقْد َذَهَب النَّاُس؟ َفَيُقوُلونَ : َجَهنََّم، َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللاََّ ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجٍر، َفُيَقاُل َهلُ

لَِيْلَحْق ُكلُّ َقْوٍم بَِام َكاُنوا َيْعُبُدوَن، َوإِنََّام : ا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِديَفاَرْقنَاُهْم، َوَنْحُن َأْحَوُج ِمنَّا إَِلْيِه الَيْوَم، َوإِنَّ 

نَا، َقاَل  ٍة، َفَيُقوُل : َننَْتظُِر َربَّ َل َمرَّ ُكْم، َفَيُقولُ : َفَيْأتِيِهُم اَجلبَّاُر ِيف ُصوَرٍة َغْريِ ُصوَرتِِه الَّتِي َرَأْوُه فِيَها َأوَّ : ونَ َأَنا َربُّ

ُمُه إِالَّ األَْنبَِياُء، َفَيُقوُل  نَا، َفَال ُيَكلِّ اُق، َفَيْكِشُف َعْن : َهْل َبْينَُكْم َوَبْينَُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلونَ : َأْنَت َربُّ السَّ

ًة، َفَيْذَهُب َكْيَام َيْسُجَد، َفَيُعوُد َظْهُرُه َطَبًقا َساقِِه، َفَيْسُجُد َلُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن، َوَيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد هللاَِِّ ِرَياًء َوُسْمعَ 

ْرسِ َفُيْجَعُل َبْنيَ َظْهَرْي َجَهنََّم  ؟ َقاَل : ، ُقْلنَا"َواِحًدا، ُثمَّ ُيْؤَتى بِاْجلَ َمْدَحَضٌة  ": َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َوَما اَجلْرسُ

ا َمِزلٌَّة، َعَلْيِه َخَطاطِيُف َوَكَاللِيُب، َوَحَسَكةٌ  ا َشْوَكٌة ُعَقْيَفاُء، َتُكوُن بِنَْجٍد، ُيَقاُل َهلَ ْعَداُن، : ُمَفْلَطَحٌة َهلَ السَّ

ٌم، َوَناٍج  َكاِب، َفنَاٍج ُمَسلَّ يِح، َوَكَأَجاِويِد اَخلْيِل َوالرِّ ِق َوَكالرِّ َخمُْدوٌش،  املُْؤِمُن َعَلْيَها َكالطَّْرِف َوَكاْلَربْ

َ َلُكْم َوَمْكُدوٌس ِيف َناِر َجَهنَّ  ، َقْد َتَبنيَّ َم، َحتَّى َيُمرَّ آِخُرُهْم ُيْسَحُب َسْحًبا، َفَام َأْنُتْم بَِأَشدَّ ِيل ُمنَاَشَدًة ِيف اَحلقِّ



 ٥١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُْم َقْد َنَجْوا، ِيف إِْخَواِهنِْم، َيُقوُلونَ   نَا إِْخَواُننَا: ِمَن املُْؤِمِن َيْوَمئٍِذ لِْلَجبَّاِر، َوإَِذا َرَأْوا َأهنَّ ، َكاُنوا ُيَصلُّوَن َمَعنَا، َربَّ

اْذَهُبوا، َفَمْن َوَجْدُتْم ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِدينَاٍر ِمْن إِيَامٍن : َوَيُصوُموَن َمَعنَا، َوَيْعَمُلوَن َمَعَنا، َفَيُقوُل اهللاَُّ َتَعاَىل 

ُم اهللاَُّ ُصَوَرُهْم َعَىل النَّاِر، َفَيْأُتوَهنُْم  َوَبْعُضُهْم َقْد َغاَب ِيف النَّاِر إَِىل َقَدِمِه، َوإَِىل َأْنَصاِف َفَأْخِرُجوُه، َوُحيَرِّ

اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاَل نِْصِف ِدينَاٍر : َساَقْيِه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا، ُثمَّ َيُعوُدوَن، َفَيُقوُل 

ةٍ ِمْن إِيَامٍن : َيُعوُدوَن، َفَيُقوُل  َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا، ُثمَّ  اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاَل َذرَّ

ُقوِين َفاْقَرُءوا: َقاَل َأُبو َسِعيدٍ  "َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا  ْ ُتَصدِّ ٍة {: َفإِْن َمل إِنَّ اهللاََّ الَ َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ

َبِقَيْت : َفَيْشَفُع النَّبِيُّوَن َواملََالئَِكُة َواملُْؤِمنُوَن، َفَيُقوُل اَجلبَّارُ  "، ]٤٠: النساء[ }ُك َحَسنًَة ُيَضاِعْفَهاَوإِْن تَ 

َماُء : َجلنَِّة، ُيَقاُل َلهُ َشَفاَعتِي، َفَيْقبُِض َقْبَضًة ِمَن النَّاِر، َفُيْخِرُج َأْقَواًما َقْد اْمُتِحُشوا، َفُيْلَقْوَن ِيف َهنٍَر بَِأْفَواِه ا

ْيِل، َقْد َرَأْيُتُموَها إَِىل َجانِِب ال ْخَرِة، َوإَِىل َجانِِب اَحلَياِة، َفَينُْبُتوَن ِيف َحاَفَتْيِه َكَام َتنُْبُت اِحلبَُّة ِيف َمحِيِل السَّ صَّ

، َوَما َكا ْمِس ِمنَْها َكاَن َأْخَرضَ َجَرِة، َفَام َكاَن إَِىل الشَّ ُُم الشَّ َن ِمنَْها إَِىل الظِّلِّ َكاَن َأْبَيَض، َفَيْخُرُجوَن َكأَهنَّ

ْؤُلُؤ، َفُيْجَعُل ِيف ِرَقاِهبُِم اَخلَواتِيُم، َفَيْدُخُلوَن اَجلنََّة، َفَيُقوُل َأْهُل اَجلنَّةِ  ْمحَِن، َأْدَخَلُهُم اَجلنََّة : اللُّ َهُؤالَِء ُعَتَقاُء الرَّ

مْ بَِغْريِ َعَمٍل َعِمُلوهُ  ُموُه، َفُيَقاُل َهلُ واللفظ ) ٧٠٠١(رواه البخاري. ))َلُكْم َما َرَأْيُتْم َوِمْثَلُه َمَعهُ : ، َوالَ َخْريٍ َقدَّ

 )].١٨٢(وم) ٨٠٦(خ[، و بعض ألفاظه يف حديث أيب هريرة)١٨٣(له، ومسلم

 احلديث الستون

، َفَأْعَطاِين، ُثمَّ َسَأْلُتُه، َفَأْعَطاِين، ُثمَّ ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َرُسوَل اهللاَِّ : َقاَل : عن حكيم بن حزام ريض اهللا عنه قال

ٌة ُحْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذُه بَِسَخاَوةِ َنْفٍس ُبوِرَك َلُه فِيِه، َوَمْن «: َسَأْلُتُه، َفَأْعَطاِين ُثمَّ َقاَل  َيا َحكِيُم، إِنَّ َهَذا املَاَل َخِرضَ

ْفَىل َأَخَذُه بِإِْرشَ  : ، َقاَل َحكِيمٌ »اِف َنْفٍس َملْ ُيَباَرْك َلُه فِيِه، َكالَِّذي َيْأُكُل َوالَ َيْشَبُع، الَيُد الُعْلَيا َخْريٌ ِمَن الَيِد السُّ

ِذي َبَعَثَك بِاحلَقِّ الَ َأْرَزُأ َأَحًدا َبْعَدَك َشْيًئا َحتَّى ُأَفاِرَق الدُّ : َفُقْلُت  ْنَيا، َفَكاَن َأُبو َبْكٍر َرِيضَ َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َوالَّ

َدَعاُه لُِيْعطَِيُه َفَأَبى َأْن َيْقَبَل اهللاَُّ َعنُْه، َيْدُعو َحكِيًام إَِىل الَعَطاِء، َفيَْأَبى َأْن َيْقَبَلُه ِمنُْه، ُثمَّ إِنَّ ُعَمَر َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه 

ُه ِمْن َهَذا الَفْيِء  إِينِّ ُأْشِهُدُكمْ : ِمنُْه َشْيًئا، َفَقاَل ُعَمرُ  َيا َمْعَرشَ املُْسلِِمَني َعَىل َحكِيٍم، َأينِّ َأْعِرُض َعَليِْه َحقَّ

َ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَيْأَبى َأْن َيْأُخَذُه، َفَلْم َيْرَزْأ َحكِيٌم َأَحًدا ِمَن النَّاِس َبْعَد َرُسوِل اهللاَِّ  ) ١٤٧٢(رواه البخاري .َحتَّى ُتُويفِّ

  )١٠٣٥(واللفظ له، ومسلم

 احلديث الواحد والستون



 ٥٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َأِقْلنِي، : َفَباَيَعُه َعَىل اِإلْسَالِم، َفَجاَء ِمَن الَغِد َحمُْموًما َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  جاء أعرايب النبي : عن جابر ريض اهللا عنه 

) ١٨٨٣(ريرواه البخا .»املَِدينَُة َكالكِِري َتنِْفي َخَبَثَها َوَينَْصُع َطيُِّبَها«  :َفَأَبى َثَالَث ِمَراٍر، َفَقاَل 

 )١٣٨٣(ومسلم

 احلديث الثاين والستون

وعليه ملحفة متعطفًا هبا عىل منكبيه، وعليه ملسو هيلع هللا ىلص  خرج رسول اهللا : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

َا النَّاُس، َفإِنَّ النَّاَس «: عصابة دسامء، حتى جلس عىل املنرب، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال ا َبْعُد َأهيُّ َأمَّ

َأَحًدا، َأْو َينَْفُعُه، َيْكُثُروَن، َوَتِقلُّ األَْنَصاُر َحتَّى َيُكوُنوا َكاملِْْلِح ِيف الطََّعاِم، َفَمْن َوِيلَ ِمنُْكْم َأْمًرا َيُرضُّ فِيِه 

  )٣٨٠٠(رواه البخاري .»َفْلَيْقَبْل ِمْن ُحمِْسنِِهْم، َوَيَتَجاَوْز َعْن ُمِسيئِِهمْ 

 ناحلديث الثالث والستو

ا، َوإِِن «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َهتَ َلِع، إِْن َأَقْمَتَها َكَرسْ املَْرَأُة َكالضِّ

ا َوفِيَها ِعَوٌج  ا اْسَتْمَتْعَت ِهبَ ويف لفظ ). ١٤٦٨(ومسلم) ٥١٨٤(رواه البخاري. »اْسَتْمَتْعَت ِهبَ

ا اْسَتْمَتْعَت ِهبَا إِنَّ املَْْرَأَة ُخلَِقْت «): ١٤٦٨(ملسلم ِمْن ِضَلٍع لَْن َتْسَتِقيَم َلَك َعَىل َطِريَقٍة، َفإِِن اْسَتْمَتْعَت ِهبَ

َها َطَالُقَها ا َوَكْرسُ َهتَ ا ِعَوٌج، َوإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمَها، َكَرسْ  «)]:١٤٦٨(، م) ٣٣٣١(خ[ويف لفظ هلام. »َوِهبَ

َلِع َأْعَالُه، َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء، َفإِنَّ املَْرأَ « ٍء ِيف الضِّ َة ُخلَِقْت ِمْن ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َيشْ

َتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه َملْ َيَزْل َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ   . »َكَرسْ

 احلديث الرابع والستون

ا«: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال ِعي َعَىل األَْرَمَلِة َواملِْسكِِني، َكاملَُْجاِهِد ِيف َسبِيِل اهللاَِّ، السَّ

ائِِم النََّهارَ  ْيَل الصَّ  )٢٩٨٢(ومسلم) ٥٣٥٣(رواه البخاري .»َأِو الَقائِِم اللَّ

 احلديث اخلامس والستون

َام «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال النَّاُس َكاِإلبِِل املِاَئِة، الَ َتَكاُد إِنَّ

 )٢٥٤٧(واللفظ له، ومسلم)٦٤٩٨(رواه البخاري. »َجتُِد فِيَها َراِحَلةً 

 احلديث السادس والستون

وأهوى النعامن بإصبعيه إىل -يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنهام قال

،«:  - أذنيه ٌ َالَل َبنيِّ َقى  إِنَّ اْحلَ ، َوَبْينَُهَام ُمْشَتبَِهاٌت َال َيْعَلُمُهنَّ َكثٌِري ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتَّ ٌ َراَم َبنيِّ َوإِنَّ اْحلَ



 ٥٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اِعي َيْرَعى َحوْ   َراِم، َكالرَّ ُبَهاِت َوَقَع ِيف اْحلَ َأ لِِدينِِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّ ُبَهاِت اْسَتْربَ َمى، الشُّ َل اْحلِ

َسدِ ُيوِش   ُمْضَغًة، إَِذا ُك َأْن َيْرَتَع فِيِه، َأَال َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِمحًى، َأَال َوإِنَّ ِمحَى اهللاِ َحمَاِرُمُه، َأَال َوإِنَّ ِيف اْجلَ

ُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب  َسُد ُكلُّ ُه، َوإَِذا َفَسَدْت، َفَسَد اْجلَ َسُد ُكلُّ  )١٥٩٩(مسلمرواه . »َصَلَحْت، َصَلَح اْجلَ

 احلديث السابع والستون

ًة، َفَهْل َعَيلَّ ُجنَاٌح إِْن : َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت : عن أسامء ريض اهللا عنها أن امرأة قالت َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إِنَّ ِيل َرضَّ

رواه  .»بَِام َملْ ُيْعَط َكالَبِِس َثْوَيبْ ُزورٍ  املَُتَشبِّعُ « :ملسو هيلع هللا ىلصَتَشبَّْعُت ِمْن َزْوِجي َغْريَ الَِّذي ُيْعطِينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 

 )٢١٣٠(ومسلمواللفظ له، ) ٥٢١٩(البخاري

 احلديث الثامن والستون

َام ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلهُ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا  ، َكَأنَّ . »الَِّذي َتُفوُتُه َصَالُة الَعْرصِ

َالِة «: ، وجاء من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، بلفظ)٦٢٦(ومسلم) ٥٥٢(رواه البخاري ِمَن الصَّ

َام ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلهُ    )٢٨٨٦(ومسلم) ٣٤٠٧(رواه البخاري. »َصَالٌة َمْن َفاَتْتُه َفَكَأنَّ

 

 احلديث التاسع والستون

َض فِيِه َوَرفََّع،  ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَر َرُسوُل اهللاِ : عن النواس بن سمعان ريض اهللا عنه قال اَل َذاَت َغَداٍة، َفَخفَّ جَّ الدَّ

َيا َرُسوَل اهللاِ َذَكْرَت : ُقْلنَا» َما َشْأُنُكْم؟«: َحتَّى َظنَنَّاُه ِيف َطائَِفِة النَّْخِل، َفَلامَّ ُرْحنَا إَِلْيِه َعَرَف َذلَِك فِينَا، َفَقاَل 

ْضَت فِيِه َوَرفَّعْ  اَل َغَداًة، َفَخفَّ جَّ اِل َأْخَوُفنِي َعَلْيُكْم، «: َت، َحتَّى َظنَنَّاُه ِيف َطائَِفِة النَّْخِل، َفَقاَل الدَّ جَّ َغْريُ الدَّ

ُرْج َوَأَنا فِيُكْم، َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم، َوإِْن َخيُْرْج َوَلْسُت فِيُكْم، َفاْمُرٌؤ َحِجيُج َنْفِسِه َواهللاُ  َخلِيَفتِي َعَىل إِْن َخيْ

ى ْبِن َقطٍَن، َفَمْن َأْدَرَكُه ِمنْكُ ُكلِّ ُمْس  ُه َشابٌّ َقَطٌط، َعْينُُه َطافَِئٌة، َكَأينِّ ُأَشبُِّهُه بَِعْبِد اْلُعزَّ ْم، َفْلَيْقَرْأ َعَلْيِه لٍِم، إِنَّ

ْأِم َواْلِعَراِق، َفَعاَث َيِمينًا وَ  ًة َبْنيَ الشَّ ُه َخاِرٌج َخلَّ » َعاَث ِشَامًال، َيا ِعَباَد اهللاِ َفاْثُبُتواَفَواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهِف، إِنَّ

َأْرَبُعوَن َيْوًما، َيْوٌم َكَسنٍَة، َوَيْوٌم َكَشْهٍر، َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة، َوَسائُِر «: َيا َرُسوَل اهللاِ َوَما َلْبُثُه ِيف اْألَْرِض؟ َقاَل : ُقْلنَا

اِمُكمْ  اِمِه َكَأيَّ َال، اْقُدُروا َلُه « :َذلَِك اْلَيْوُم الَِّذي َكَسنٍَة، َأَتْكِفينَا فِيِه َصَالُة َيْوٍم؟ َقاَل َيا َرُسوَل اهللاِ فَ : ُقْلنَا» َأيَّ

اُعُه ِيف اْألَْرِض؟ َقاَل : ُقْلنَا» َقْدَرهُ  يُح، َفَيْأِيت َعَىل اْلَقْوِم  َكاْلَغْيِث (( :َيا َرُسوَل اهللاِ َوَما إِْرسَ اْسَتْدَبَرْتُه الرِّ

وُح َعَلْيِهْم َسارِ َفَيْدُعوُهْم،  َامَء َفُتْمطُِر، َواْألَْرَض َفُتنْبُِت، َفَرتُ َحُتُهْم، َفُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، َفَيْأُمُر السَّ

دُّ  ، ُثمَّ َيْأِيت اْلَقْوَم، َفَيْدُعوُهْم َفَريُ ُه َخَواِرصَ وًعا، َوَأَمدَّ وَن َعَلْيِه َقْوَلُه، َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذًرا، َوَأْسَبَغُه ُرضُ



 ٥٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِرَبِة، َفيَ   ْم، َوَيُمرُّ بِاْخلَ ٌء ِمْن َأْمَواِهلِ ُف َعنُْهْم، َفُيْصبُِحوَن ُممِْحلَِني َلْيَس بَِأْيِدهيِْم َيشْ اَفَينَْرصِ َأْخِرِجي : ُقوُل َهلَ

ْ  َكَيَعاِسيِب ُكنُوَزِك، َفَتْتَبُعُه ُكنُوُزَها  ْيِف َفَيْقَطُعُه َجْزَلَتْنيِ النَّْحِل، ُثمَّ َيْدُعو َرُجًال ُمم ُبُه بِالسَّ َتلًِئا َشَباًبا، َفَيْرضِ

ُل َوْجُهُه، َيْضَحُك، َفَبْينََام ُهَو َكَذلَِك إِْذ َبَعَث اهللاُ  املَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم، َرْمَيَة اْلَغَرِض، ُثمَّ َيْدُعوُه َفُيْقبُِل َوَيَتَهلَّ

، إَِذا َطْأَطأَ َرْأَس َفَينِْزُل ِعنَْد املَْنَاَرِة ا ْيِه َعَىل َأْجنَِحِة َمَلَكْنيِ ، َواِضًعا َكفَّ يَّ ِدَمْشَق، َبْنيَ َمْهُروَدَتْنيِ
قِ ُه ْلَبْيَضاِء َرشْ

َر ِمنُْه ُمجَاٌن  دَّ ْؤُلؤِ َقَطَر، َوإَِذا َرَفَعُه َحتَ َفُسُه َينَْتِهي َحْيُث َينَْتِهي ، َفَال َحيِلُّ لَِكافٍِر َجيُِد ِريَح َنَفِسِه إِالَّ َماَت، َونَ َكاللُّ

، َفَيْقُتُلُه، ُثمَّ َيْأِيت ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َقْوٌم َقْد َعَصَمهُ  ُم اهللاُ ِمنُْه، َفَيْمَسُح َعْن َطْرُفُه، َفَيْطُلُبُه َحتَّى ُيْدِرَكُه بَِباِب ُلدٍّ

نَِّة، فَ  ُثُهْم بَِدَرَجاِهتِْم ِيف اْجلَ إِينِّ َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا ِيل، : َبْينََام ُهَو َكَذلَِك إِْذ َأْوَحى اهللاُ إَِىل ِعيَسىُوُجوِهِهْم َوُحيَدِّ

ْز ِعَباِدي إَِىل الطُّوِر َوَيْبَعُث اهللاُ َيْأُجوَج َوَمأُْجوَج، َوُهْم ِمْن ُكلِّ  ْم، َفَحرِّ  َحَدٍب َينِْسُلوَن، َال َيَداِن ِألََحٍد بِِقَتاِهلِ

ُبوَن َما فِيَها، َوَيُمرُّ آِخُرُهْم َفَيُقوُلونَ َفَيُمرُّ َأوَ  َة َفَيْرشَ يَّ ِة َطَربِ ًة َماٌء، َوُحيَْرصُ : ائُِلُهْم َعَىل ُبَحْريَ ِذِه َمرَّ َلَقْد َكاَن ِهبَ

ا ِمْن ِماَئِة ِدينَارٍ َحتَّى َيُكوَن َرْأُس الثَّْوِر ِألََحِدِهْم َنبِيُّ اهللاِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه،  َغُب َنبِيُّ  َخْريً ِألََحِدُكُم اْلَيْوَم، َفَريْ

ِسُل اهللاُ َعَليِْهُم النََّغَف ِيف ِرَقاِهبِْم، َفُيْصبُِحوَن َفْرَسى َكَمْوِت َنْفٍس َواحِ  َدٍة، ُثمَّ َهيْبُِط اهللاِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه، َفُريْ

َغُب َنبِيُّ اهللاِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِىل اْألَْرِض، َفَال َجيِدُ  ُهْم َوَنْتنُُهْم، َفَريْ وَن ِيف اْألَْرِض َمْوِضَع ِشْربٍ إِالَّ َمَألَُه َزَمهُ

ا  ِسُل اهللاُ َطْريً َفَتْحِمُلُهْم َفَتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء اهللاُ، ُثمَّ  َكَأْعنَاِق اْلُبْخِت َنبِيُّ اهللاِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِىل اهللاِ، َفُريْ

َكَها ُيْرِسُل اهللاُ َمطَ  َلَفةِ ًرا َال َيُكنُّ ِمنُْه َبْيُت َمَدٍر َوَال َوَبٍر، َفَيْغِسُل اْألَْرَض َحتَّى َيْرتُ : ، ُثمَّ ُيَقاُل لِْألَْرضِ َكالزَّ

اَنِة، َوَيْسَتظِلُّوَن بِِقْحِفهَ  مَّ ْسِل، َأْنبِتِي َثَمَرَتِك، َوُردِّي َبَرَكَتِك، َفَيْوَمئٍِذ َتْأُكُل اْلِعَصاَبُة ِمَن الرُّ ا، َوُيَباَرُك ِيف الرِّ

ْقَحَة ِمَن اْلَبَقِر َلَتْكِفي اْلَقبِيلَ  بِِل َلَتْكِفي اْلِفَئاَم ِمَن النَّاِس، َواللِّ ْقَحَة ِمَن اْإلِ ْقَحَة ِمَن َحتَّى َأنَّ اللِّ َة ِمَن النَّاِس َواللِّ

َت آَباطِِهْم، َفَتْقبُِض اْلَغنَِم َلَتْكِفي اْلَفِخَذ ِمَن النَّاِس، َفَبْيَنَام ُهْم كَ  َذلَِك إِْذ َبَعَث اهللاُ ِرًحيا َطيَِّبًة، َفَتْأُخُذُهْم َحتْ

اُر النَّاِس، َيَتَهاَرُجوَن فِيَها  ُمرِ ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُكلِّ ُمْسلٍِم، َوَيبَْقى ِرشَ اُرَج اْحلُ اَعةُ َهتَ  .))، َفَعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ

ءت أحاديث أخرى عن املسيح الدجال عن مجاعة من الصحابة ريض اهللا ، وقد جا)٢٩٣٧(رواه مسلم

عنهم، وقد اعتنى العالمة األلباين رمحه اهللا بجمع تلك األحاديث ومجع ما صح منها يف سياق واحد، 

قصة املسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم وقتله إياه : (وذلك يف رسالة قيمة ماتعة بعنوان

، وأنا )واية أيب أمامة ريض اهللا عنه، مضافًا إليه ما صح عن غريه من الصحابة ريض اهللا عنهمعىل سياق ر

يا أهيا : (ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : أسوق لك ما ساقه العالمة األلباين رمحه اهللا من تلك األحاديث كام ساقها، وهي

أعظم  -] حتى تقوم الساعةوال تكون [ -الناس إهنا مل تكن فتنة عىل وجه األرض منذ ذرأ اهللا ذرية آدم 



 ٥٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
وإن اهللا مل يبعث نبيًا إال حذر ] وإنه ال يرض مسلامً ] [ولن ينجو أحد مما قبلها إال نجا منها[من فتنة الدجال  

. وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم، وهو خارج فيكم ال حمالة] إين ألنذركموه[الدجال ] األعور[أمته 

ال خيرج حتى ال ُيقسم [و ] إنام خيرج لغضبة يغضبها]. [هو آت قريبإنه حلق وأّما إنه قريب فكل ما [

، فإن خيرج وأنا بني ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن خيرج من بعدي فكل ]مرياث وال ُيفرح بغنيمة

وإن خيرج بعد أن أموت : ويف حديث أم سلمة. (امرئ حجيج نفسه، واهللا خليفتي عىل كل مسلم

يف هيودية )] [خراسان: (يقال هلا] [قبل املرشق] أرض[من [، وإنه خيرج )حلنييكفيكموه اهللاُ بالصا

شامالً، يا عباد ] وعاث[من َخلَّة بني الشام والعراق فعاث يمينًا ] كأن وجوههم املِجان املطرقة[] أصبهان

إين قد حدثتكم : ويف حديث عبادة. (فإين سأصفه لكم صفة مل يصفها إياه نبي قبيل]. ثالثاً . [اهللا فاثبتوا

وال . مأنا ربك: أنا نبي وال نبي بعدي ثم ُيَثنِّي فيقول: إنه يبدأ فيقول) عن الدجال حتى خشيُت أال تعقلوا

خرضاء كأهنا كوكب [] عليها ظفرة غليظة] [العني اليرسى] [ممسوح[ترون ربكم حتى متوتوا وإنه أعور 

ي أال ما خفي عليكم [، ]جفال الشعر[، ]ليست بناتئة وال حجراء[، ]كأهنا عنبة طافيةعينه اليمنى [، ]درِّ

م من شأنه فال خيفّني عليكم أن ربكم أال ما خفي عليك[إن ربكم ليس بأعور ] من شأنه فال خيفنيَّ عليكم

إنه يميش يف األرض [، ]وأنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا] [وأشار بيده إىل عينيه] [ثالثا] [ليس بأعور

] هجان] [قصري أفحج دعج] [إنه شاب قطط كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن[، ]وإن األرض والسامء هللا

كل مؤمن ] من كره عمَله أو يقرؤه[كافر يقرؤه : وب بني عينيه، وإنه مكت]جفال الشعر] [وإنه آدم جعد[

وإنه جييء معه مثل اجلنة ] [وجبل خبزٍ ] [وهنرًا وماءً [كاتب أو غري كاتب، وإن من فتنته أن معه جنًة ونارًا 

 معه جبال من خبز: إهنم يقولون : قلت: وسأله املغرية بن شعبة عنه؟ فقال[ -فناره جنة وجنته نار] والنار

-معه هنران جيريان أحدمها : [ويف حديث آخر(، ]هو أهون عىل اهللا من ذلك: وحلم وهنر من ماء؟ قال

فمن أدرك ذلك منكم فأراد املاء فليرشب من ] [نار تأجج -رأَي العني-ماء أبيض، واآلخر  -رأَي العني

]. فال هتللوا] [طيباً ] [ًا عذباً بارد[فإنه جيده ماًء ] رأسه[ثم ليطأطئ ] عينيه[وليغمض ] [الذي يراه أنه نار

فمن ابتيل ) فمن دخل هنَره ُحطَّ أجُره وَوَجَب وزَره، ومن دخل ناَره وَجب أجره وُحط وزره : ويف أخرى

وإن من فتنته أن ]. فإهنا جواركم من فتنته) [الكهف(فواتح سورة ] عليه[بناِره فليستغث باهللا وليقرأ 

فيتمثل له شيطانان يف . نعم : ك أباك وأمك أتشهد أين ربك؟ فيقولأرأيَت إن بعثُت ل: يقول لألعرايب

وإن من فتنته أن يسلَّط عىل نفس واحدة فيقتلها وينرشها . يا بني اتبعه فإنه ربك: صورة أبيه وأمه فيقوالن



 ٥٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
فال تبقى ] فينرصف عنهم[فيكذبونه ] فيدعوهم[وإن من فتنته أن يمر باحلي . باملنشار حتى ُتلقى شقني 

فيأمر السامَء ] ويستجيبون له[فيصدقونه ] فيدعوهم[وإن من فتنته أن يمر باحلي . م سائمة إال هلكتهل

أن متطر فتمطر واألرَض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه 

. كيعاسيب النحلفتتبعه كنوزها أخرجي كنوزك : ويمر باخلربة فيقول هلا. وأمده خوارص وأدّره رضوعاً 

ُد . ُبغٍض من الناس وخفٍة من الدين وسوِء ذات َبنيٍ ) و] (زمان اختالٍف من الناس وُفرقة[خيرج يف [ فَريِ

جيمعون [وال خيرج حتى تنزل الروم باألعامق أو بدابق [، ]فُتطوى له األرض طي فروة الكبشكلَّ منهل، 

فإذا . جيٌش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ فيخرج إليهم] ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهُل اإلسالم

واهللا ال نخيل بينكم . ال: فيقول املسلمون. خلوا بيننا وبني الذين سَبوا منا نقاتلهم: تصافوا قالت الروم

ٌة شديدٌة، فيشرتط املسلمون رشطة للموت ال ترجع [وبني إخواننا فيقاتلوهنم  وتكون عند ذاكم القتال ردَّ

يقتتلون حتى حيجز بينهم الليل، فيفيء هؤالء وهؤالء كلٌّ غُري غالب، وتفنى الرشطة ثم إال غالبة، ف

يشرتط املسلمون رشطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حتى حيجز بينهم الليل، فيفيء هؤالء 

تتلون وهؤالء كلٌّ غُري غالب، وتفنى الرشطة ثم يشرتط املسلمون رشطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيق

حتى يمسوا، فيفيء هؤالء وهؤالء كلٌّ غُري غالب، وتفنى الرشطة فإذا كان اليوُم الرابع َنـَهـَد إليهم بقيُة 

 -أفضُل الشهداء عند اهللا ] هم[ -فينهزم ثلٌث ال يتوب اهللا عليهم أبدًا، وُيقتل ثلثهم ] أهِل اإلسالم

ال ُيرى مثُلها : فيقتتلون مقتلًة إما قال) أي الروم(عليهم  فيجعل اهللا الدَبَرةَ [وَيفتتح الثلث ال يفتنون أبدًا 

مل ُير مثُلها حتى إن الطائر ليمر بجنباهتم فام خيُلفهم حتى خيّر ميتًا، فيتعادَّ بنو األب كانوا مائة فال : وإما قال

طينية فيبلغون قسطن] جيدونه بقي منهم إال الرجل الواحد، فبأي غنيمة ُيفرح أو أي مرياث يقاَسم؟

نعم يا رسول اهللا، : سمعتم بمدينة جانٌب منها يف الرب وجانٌب منها يف البحر؟ قالوا: ويف رواية(فيفتحوهنا 

ال تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بني إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ومل : قال

ال إله إال : أحد جوانبها الذي يف البحر ثم يقولوا الثانيةفيسقط . ال إله إال اهللا واهللا أكرب: يرموا بسهم قالوا

فُيفرج هلم فيدخلوها . ال إله إال اهللا واهللا أكرب: فيسقط جانبها اآلخر، ثم يقولوا الثالثة. اهللا واهللا أكرب

إن املسيح : قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان -فبينام هم يقتسمون الغنائم ) فيغنموا

فيبعثون عرشَة [فيخرجون، وذلك باطل، ] فريفضون ما بأيدهيم. [قد خلفكم يف أهليكم] دجالال[

إين ألعرف أسامَءهم وأسامَء آبائهم وألواَن خيوهلم هم خري فوارس : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا . فوارس طليعةً 



 ٥٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
وظهر عليه إال وإنه ال يبقى يشء من األرض إال وطَِئه ] فإذا جاؤوا الشام خرج] عىل ظهر األرض يومئذ 

، وإن أيامه أربعون يومًا، يوم ]والطور ومسجد األقىص[املدينة ] مسجد[مكة و ] مسجد: أربع مساجد[

فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة : كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قالوا

، وإن قبل ]كالغيث استدبرته الريح: ل وما إرساعه يف األرض؟ قا: ال اقدروا له قدره، قالوا: يوم؟ قال

خروج الدجال ثالث سنواٍت شداٍد ُيصيب الناَس فيها جوٌع شديد، يأمر اهللا السامَء يف السنة األوىل أن 

حتبس ثلَث مطِرها ويأمر األرَض فتحبس ثلَث نباِهتا، ثم يأمر السامَء يف الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر 

، ثم يأمر اهللاُ السامَء يف السنة الثالثة فتحبس مطَرها كله فال تقطر قطرة، ويأمر األرَض فتحبس ثلثي نباهتا

فام : األرَض فتحبس نباهتا كله فال تنبت خرضاء، فال تبقى ذات ظِلف إال هلكت إال ما شاء اهللا، قيل

جمرى وجيري ذلك عليهم التهليل والتكبري والتسبيح والتحميد : ُيعيش الناَس يف ذلك الزمان؟ قال

وإنه ليس من بلدة إال [ال يأيت مكة واملدينة من نقب من نقاهبا إال لقَيْتُه املالئكة بالسيوف صلتة،  الطعام،

عىل كل نقب من نقاهبا ملكان يذبان ] هلا يومئذ سبعة أبواب[إال املدينة ] الدجال[يبلغها رعُب املسيح 

فرتجف املدينة ] فيرضب رواقه] [دبر ُأُحد[] سبخة اجلرف[حتى ينزل عند السبخة ] عنها رعَب املسيح

فتنفي اخلبث منها كام ينفي الكري خبث بأهلها ثالث رجفات، فال يبقى منافق وال منافقة إال خرج إليه، 

فيتوجه ِقَبله رجل من املؤمنني [، ]وأكثر من خيرج إليه النساء[وُيدعى ذلك اليوم يوم اخلالص احلديد 

أين : فيقولون له -مسالح الدجال  -فتلقاه املسالح ] خري الناس أو من خريهم هو يومئذ] [ممتيلٌء شباباً [

. ما بربنا خفاء: أَو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: فيقولون له: قال. أعمد إىل هذا الذي خرج: تعمد؟ فيقول

 أليس قد هناكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ فينطلقون به إىل: فيقول بعضهم لبعض. اقتلوه: فيقولون

) الذي حدثنا: ويف طريق(هذا الدجال الذي ذكر ] أشهد أن[يا أهيا الناس : الدجال فإذا رآه املؤمن قال

فيوَسع ظهره وبطنه . خذوه وشبِّحوه : فيأمر الدجاُل به فيشبَّح فيقول: قال] حديَثه[ملسو هيلع هللا ىلص  رسوُل اهللا 

أرأيتم إن قتلُت : فيقول الدجال[أنت املسيح الكذاب، : فيقول: أو ما تؤمن يب؟ قال: فيقول: رضبًا، قال

ون يف األمر؟ فيقولون فيؤمر به فيؤرش املنشار من مفرقه حتى يفرق بني : قال] . ال: هذا ثم أحييُته أتشكُّ

ثم يميش : قال). فيرضبه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض: ويف حديث النواس] (فيقتله[رجليه 

ثم ] ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك: [توي قائًام قالفيس. قم: الدجال بني القطعتني ثم يقول له

يا أهيا الناس إنه ال يفعل : ثم يقول: قال. ما ازددُت فيك إال بصرية] واهللا: [أتؤمن يب؟ فيقول: يقول له



 ٥٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
فيأخذه الدجال ليذبحه فُيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته نحاسًا فال يستطيع : قال. بعدي بأحد من الناس 

فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنام قذفه إىل النار وإنام ألقي يف اجلنة، : ًال، قالإليه سبي

] ثم ترصف املالئكة وجهه ِقَبل الشام]. [هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني : ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول اهللا 

ويفر الناس من الدجال ] [يدةفيلقى املؤمنون شدًة شد] [ثم يأيت جبل إيليا فيحارص عصابًة من املسلمني[

هم يومئذ قليل : يا رسول اهللا فأين العرب يومئذ؟ قال: فقالت أم رشيك بنت أيب العكر] يف اجلبال

يواطئ ] [يصلحه اهللا يف ليلة] من أوالد فاطمة[املهدي منا آل البيت : ملسو هيلع هللا ىلص وقال [وإمامهم رجل صالح 

كام ملئت جورًا يمأل األرض قسطًا وعدالً ] [أْقنى األنفَأْجَىل اجلبهة ] [اسُمه اسمي واسُم أبيه اسَم أيب

عصابة تغزو اهلند : عصابتان من أمتي أحرزمها اهللا من النار: (ملسو هيلع هللا ىلص وقال  -]يملك سبع سنني] [وظلامً 

فبينام ) [من أدركه منكم فليقرئه مني السالم: (وقال -)وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السالم

عند املنارة البيضاء ] [عيسى بُن مريم الصبح] من السامء[هبم الصبح إذ نزل عليهم إمامهم قد تقدم يصيل 

ر منه مجان  رشقي دمشق بني مهرودتني واضعًا كفيه عىل أجنحة ملكني، إذا طأطأ رأَسه قطر وإذا رفَعه حتدَّ

ليس بيني : ملسو هيلع هللا ىلص  وقال[، ]كاللؤلؤ، فال حيل لكافر جيد ريح نَفسه إال مات، ونَفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه

رجل مربوع إىل احلمرة والبياض بني ممرصتني : وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه) عيسى: يعني(وبينه نبي 

كأن رأسه يقطر وإن مل يصبه بلل، فيقاتل الناَس عىل اإلسالم، فيدق الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية 

ويف رواية (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم : (الوق) وُهيلك اهللا يف زمانه امللَل كلَّها إال اإلسالم

كم بكتاب ربكم : قال. ختربين: ؟ قلت)أمكم منكم(تدري ما : ابن أيب ذئب: قال) . منكم؟) وأمَّكم:  فأمَّ

: فيقول[ليتقدم عيسى  -يميش القهقرى  -فرجع ذلك اإلمام ينكص )] ملسو هيلع هللا ىلص تبارك وتعاىل وسنة نبيكم 

ال إنَّ بعضكم عىل بعض أمراء تكرمَة اهللا هذه : [ضع عيسى يَده بني كتفيه ثم يقول لهفي]. تعال صلِّ لنا

ْم فصلِّ ] األمة ] فيحارص عصابًة من املسلمني) إيلياء(ثم يأيت الدجال جبل [فيصيل هبم إمامهم . تقدَّ

أو يفتح لكم  أن تقاتلوه حتى تلحقوا باهللا] إال[ما تنتظرون هبذا الطاغية : فيقول هلم الذين عليهم[

صالة ] [فبينام هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصالة] [فيأمترون أن يقاتلوه إذا أصبحوا

سمع اهللا ملن : فيؤم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال] [فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم] [الصبح

فُيفتح وراءه الدجال . افتحوا الباب :فإذا انرصف قال] . محده قتل اهللا املسيح الدجال وظهر املسلمون

فيذهب ] [فيطلبه عيسى عليه الصالة والسالم[معه سبعون ألف هيودي كلهم ذو سيف حمىل وساج 



 ٥٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
فلو تركه النذاب حتى [ كام يذوب امللح يف املاء فإذا نظر إليه الدجال ذاب] عيسى بحربته نحو الدجال 

فيهلكه اهللا عز وجل [فيدركه عند باب اللد الرشقي فيقتله ] ربتهَهيَلك ولكن يقتله اهللاُ بيده فرييه دَمه يف ح

فال يبقى يشء مما خلق اهللا ] ويقتلوهنم] [وُيسلَّط عليهم املسلمون[فيهزم اهللاُ اليهود ] عند عقبة أفيق

إال الغرقدة فإهنا من  -يتوارى به هيودي إال أنطق اهللاُ ذلك اليشء ال حجر وال شجر وال حائط وال دابة 

ثم يلبث الناس بعده [فتعال فاقتله ] ورائي[يا عبد اهللا املسلم هذا هيودي : إال قال -جرهم ال تنطق ش

مصدقًا بمحمد [فيكون عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم يف أمتي ] سنني سبعًا ليس بني اثنني عداوة

يدق الصليب ويذبح ] اإلسالم فـ فيقاتل الناَس عىل[مقسطًا ] مهدياً [حَكًام عدالً وإمامًا ] عىل ملتهملسو هيلع هللا ىلص  

ويضع اجلزية ويرتك الصدقة فال يسعى عىل شاة وال بعري، وُترفع الشحناُء ] وجتمع له الصالة[اخلنزير 

حتى تكون السجدة الواحدة خريًا من الدنيا ] [والتحاسُد، وليدعون إىل املال فال يقبله أحد[والتباغُض 

) الروحاء(والذي نفيس بيده لُيِهلنَّ ابن مريم بفج [ -]. عاملنيوتكون الدعوة واحدة لرب ال] [وما فيها

ثم يأيت عيسى ابَن مريم قوٌم قد عصمهم اهللا منه فيمسح عن وجوههم ] حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهام

إين قد أخرجت عبادًا يل ال َيدان : وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة، فبينام هو كذلك إذا أوحى اهللا إىل عيسى

ز عبادي إىل الطور، ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر  ألحد بقتاهلم فحرِّ

ثم يسريون . [لقد كان هبذه مرة ماء: أوائلهم عىل بحرية طربية فيرشبون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون

ض هُلّم فلنقتل من لقد قتْلنا من يف األر: فيقولون -وهو جبل بيت املقدس  -حتى ينتهوا إىل جبل اخلمر 

، وُحيرص نبيُّ اهللا عيسى ]فريمون بنشاهبم إىل السامء فريد اهللا عليهم نشاهبم خمضوبة دماً . يف السامء

وأصحاُبه حتى يكون رأس الثور ألحدهم خريًا من مائة دينار ألحدكم اليوم، فريغب نبيُّ اهللا عيسى 

اهبم فيصبحون َفْرسى كموت نفس واحدة، ثم هيبط نبيُّ وأصحاُبه إىل اهللا، فريسل اهللا عليهم النََّغف يف رق

اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زُمههم ونتنُهم، فريغب نبيُّ 

فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا، ثم يرسل  كأعناق البختاهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا، فريسل طريًا 

َلَفةِ حتى منه بيت مدر وال وبر، فيغسل األرَض اهللا مطرًا ال َيُكنُّ  أنبتي : ثم يقال لألرض، يرتكها َكالزَّ

ْسل حتى أن ويستظلون بِقحفهاثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة  ، ويباَرك يف الرِّ

لقَحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لكتفي القبيلة من الناس  واللقحة من الغنم الِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص وقال [ -ويكون الثور بكذا وكذا من املال وتكون الفرس بالدرهيامت] لتكفي الفخذ من الناس



 ٦٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
طوبى لعيش بعد املسيح طوبى لعيش بعد املسيح، يؤَذن للسامء يف القطر ويؤَذن لألرض يف النبات فلو ( 

وتقع [وُتنزع ُحـَمة كل ذات ُحـَمة )] بذرت حبَّك عىل الصفا لنبت، وال تشاّح وال حتاسد وال تباغض

األَمنَة عىل األرض حتى ترتع األسود مع اإلبل، والنامر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان 

وُتفر الوليدة األسَد فال يرضها، ويكون . حتى ُيدِخل الوليُد يَده يف احلية فال ترضه] باحليات ال ترضهم

لم كام ُيمأل اإلناُء من املاءوالذئب يف الغنم كأنه كلبها،  ، وتكون الكلمة واحدة فال ُتـمُأل األرُض من السِّ

تنبت  تكون األرض كفاثور الفضة: ثم يقال[ُيعَبد إال اهللاُ، وتضع احلرب أوزاَرها، وتسلب قريش ملكها 

 عليه فيمكث عيسى عليه الصالة والسالم يف األرض أربعني سنة ثم ُيتوىف فيصيل[، ]نباهتا بعهد آدم

فتأخذهم حتت آباطهم، فتقبض روَح ] باردة من قبل الشام[، فبينام هم كذلك إذ بعث اهللا رحيًا ]املسلمون

ال يبقى عىل وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة من إيامن : ويف حديث ابن عمرو(كلِّ مؤمن وكل مسلم 

يف خفة الطري وأحالم [ار الناس ويبقى رش) حتى لو أن أحدهم كان يف كبد جبل لدخلت عليهإال قبضته 

أال تستجيبون؟ فيأمرهم : فيتمثل هلم الشيطان فيقول: ال يعرفون معروفًا وال ينكرون منكرًا، قال السباع

فعليهم تقوم  يتهارجون هتارج احلمر] باألوثان فيعبدوهنا وهم يف ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم

 أصغى ليتًا ورفع ليتًا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ُينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال[ ، ]الساعة

شك من  - كأنه الطل أو الظلمطرًا  -ينزل اهللا : و قال - إبله فُيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل اهللا 

يا : ثم يقال )٦٨: الزمر(}ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم قَِياٌم َيْنُظُروَن  {،فتنبت منه أجساد الناس -الراوي 

ُْم َمْسُئوُلونَ {؟أهيا الناس هلم إىل ربكم أخرجوا بعث النار : ثم يقال). ٢٤: الصافات(}َوقُِفوُهْم إِهنَّ

َجيَْعُل اْلِوْلَداَن {فذاك يوم. من كل ألف تسعامئة وتسعة وتسعني: من كم؟ فيقال: فيقال

انظر ختريج هذا احلديث بكامله يف  )]). ٤٢: القلم(}َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق {وذلك، )١٧:املزمل(}ِشيًبا

 اهـ . تلك الرسالة التي أرشنا إليها

 احلديث السبعون

وُم بِاْألَْعَامِق َأْو بَِدابٍِق، (: (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  اَعُة َحتَّى َينِْزَل الرُّ َال َتُقوُم السَّ

ومُ َفَيْخُرُج إَِلْيِهْم َجْيٌش ِمَن املَْ  وا، َقاَلِت الرُّ َخلُّوا َبْينَنَا َوَبْنيَ : ِدينَِة، ِمْن ِخَياِر َأْهِل اْألَْرِض َيْوَمئٍِذ، َفإَِذا َتَصافُّ

وَهنُْم، َفَينَْهِزُم ُثُلٌث َال، َواهللاِ َال ُنَخيلِّ َبْينَُكْم َوَبْنيَ إِْخَوانِنَا، َفُيَقاتِلُ : الَِّذيَن َسَبْوا ِمنَّا ُنَقاتِْلُهْم، َفَيُقوُل املُْْسلُِمونَ 

َهَداِء ِعنَْد اهللاِ، َوَيْفَتتُِح الثُُّلُث، َال  ُيْفَتنُوَن َأَبًدا َفَيْفَتتُِحوَن َال َيُتوُب اهللاُ َعَلْيِهْم َأَبًدا، َوُيْقَتُل ُثُلُثُهْم، َأْفَضُل الشُّ



 ٦١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْيَطانُ ُقْسَطنْطِينِيََّة، َفَبْينََام ُهْم َيْقَتِسُموَن اْلَغَنائَِم، قَ   ْيُتوِن، إِْذ َصاَح فِيِهِم الشَّ ُقوا ُسُيوَفُهْم بِالزَّ إِنَّ املَِْسيَح َقْد : ْد َعلَّ

وَن لِ  ْأَم َخَرَج، َفَبْينََام ُهْم ُيِعدُّ وَن َخَلَفُكْم ِيف َأْهلِيُكْم، َفَيْخُرُجوَن، َوَذلَِك َباطٌِل، َفإَِذا َجاُءوا الشَّ ْلِقَتاِل، ُيَسوُّ

ُفوَف،  َالُة، َفَينِْزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم الصُّ ُهْم، َفإَِذا َرآُه َعُدوُّ اهللاِ، َذاَب َكَام َيُذوُب املِْْلُح ملسو هيلع هللا ىلصإِْذ ُأقِيَمِت الصَّ ، َفَأمَّ

هيِْم َدَمُه ِيف َحرْ   )٢٨٩٧(رواه مسلم .))َبتِهِ ِيف املَْاِء، َفَلْو َتَرَكُه َالْنَذاَب َحتَّى َهيْلَِك، َوَلكِْن َيْقُتُلُه اهللاُ بَِيِدِه، َفُريِ

 احلديث الواحد والسبعون

وِق، َداِخًال ِمْن َبْعِض اْلَعالَِيِة، َوالنَّاُس ملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا  َمرَّ بِالسُّ

ُكْم ُحيِبُّ َأنَّ َهَذا َلُه بِِدْرَهٍم؟« :َقاَل َكنََفَتُه، َفَمرَّ بَِجْدٍي َأَسكَّ َميٍِّت، َفَتنَاَوَلُه َفَأَخَذ بُِأُذنِِه، ُثمَّ  َما : َفَقاُلوا» َأيُّ

ٍء، َوَما َنْصنَُع بِِه؟ َقاَل  ُه َلنَا بَِيشْ ُه َلُكْم؟«: ُنِحبُّ َأنَّ بُّوَن َأنَّ
َواهللاِ َلْو َكاَن َحي�ا، َكاَن َعْيًبا فِيِه، ِألَنَُّه : َقاُلوا» َأُحتِ

، َفَكْيَف َوُهَو مَ  ْنَيا َأْهَوُن َعَىل اهللاِ، ِمْن َهَذا َعَلْيُكمْ « :يٌِّت؟ َفَقاَل َأَسكُّ وعن ) ٢٩٥٧(رواه مسلم. »َفَواهللاِ َللدُّ

ُن َحتَّى إَِذا َبَلَغ ملسو هيلع هللا ىلص  عبد اهللا بن ربيعة ريض اهللا عنه أنه كان مع رسول اهللا  ِيف َسَفٍر، َفَسِمَع َصْوَت َرُجٍل ُيَؤذِّ

ًدا َرُسو َفَهَبَط الَواِدَي، . »إِنَّ َهَذا َلَراِعى َغنٍَم َأْو َرُجٍل َعاِزٌب َعْن َأْهلِهِ « :ُل اهللاَِّ، َقاَل َرُسوُل اهللاََِّأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

ْنَيا َأْهَوُن « :َقاَل . َنَعمْ : َقاُلوا» َأَتُروَن َهِذِه َهيِّنًَة َعَىل َأْهلَِها؟«: َفإَِذا ُهَو بَِراعى َغنٍَم، َوإَِذا ُهَو بَِشاٍة َميَِّتٍة َقاَل  الدُّ

وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح ) ٦٦٥(رواه النسائي. »َعَىل اهللاَِّ ِمْن َهِذِه َعَىل َأْهلَِها

   )٦٦٥(النسائي

 احلديث الثاين والسبعون

َا َما ِيل َأَراُكْم َرافِِعي أَ «: ، فقالملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا رسول اهللا : عن جابر بن سمرة ريض اهللا عنه قال ْيِديُكْم َكَأهنَّ

َالةِ  ْينَا َمَع : وَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل  )٤٣٠(رواه مسلم .»َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ اْسُكنُوا ِيف الصَّ ُكنَّا إَِذا َصلَّ

َالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة : ُقْلنَاملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللاِ  َالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اهللاِ السَّ ، َفَقاَل السَّ اهللاِ، َوَأَشاَر بَِيِدِه إَِىل اْجلَانَِبْنيِ

َام َيْكِفي َأَحَدُكْم َأْن َيَضَع َيَدُه َعَىل «: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللاِ  َا َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ إِنَّ َعَالَم ُتوِمُئوَن بَِأْيِديُكْم َكَأهنَّ

ُم َعَىل َأِخيِه َمْن َعَىل َيِمينِهِ  عن جابر بن سمرة : ويف لفظ له). ٤٣١(رواه مسلم. » ، َوِشَاملِهِ َفِخِذِه ُثمَّ ُيَسلِّ

َالُم َعَلْيُكْم، َفنََظَر إَِلْينَا : َفُكنَّا إَِذا َسلَّْمنَا ُقْلنَا بَِأْيِدينَاملسو هيلع هللا ىلص  َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اهللاِ : َقاَل  َالُم َعَلْيُكْم، السَّ السَّ

َم َأَحُدُكْم َفْلَيْلَتِفْت إَِىل َما َشْأُنُكْم تُ «: َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ  َا َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ إَِذا َسلَّ ِشُريوَن بَِأْيِديُكْم َكَأهنَّ

 »َصاِحبِِه، َوَال ُيوِمْئ بَِيِدهِ 

 احلديث الثالث والسبعون



 ٦٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
يَامنِ ((: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس، عن النبي   ْن َكاَن اهللاُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه مَ : َثَالٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد ِهبِنَّ َحَالَوَة اْإلِ

ا، َوَأْن ُحيِبَّ املَْْرَء َال ُحيِبُُّه إِالَّ هللاَِِّ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِيف اْلُكْفِر َبْعَد أَ  َّا ِسَواُمهَ ْن َأْنَقَذُه اهللاُ ِمنُْه، َكَام َيْكَرُه َأْن ِمم

 .واللفظ له )٤٣(ومسلم ،)١٦(البخاريرواه  .))ُيْقَذَف ِيف النَّارِ 

 احلديث الرابع والسبعون

ُثمَّ ، »َيْدُخُل َأْهُل اَجلنَِّة اَجلنََّة، َوَأْهُل النَّاِر النَّارَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، عن النبي 

َفُيْخَرُجوَن ِمنَْها َقِد . ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إِيَامنٍ َأْخِرُجوا ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِيف َقْلبِِه « :َيُقوُل اهللاَُّ َتَعاَىل 

وا، َفُيْلَقْوَن ِيف َهنَِر اَحلَيا، َأِو اَحليَاِة  َا  -َشكَّ َمالٌِك  -اْسَودُّ ْيِل، َأَملْ َتَر َأهنَّ َفَينُْبُتوَن َكَام َتنُْبُت اِحلبَُّة ِيف َجانِِب السَّ

ُرُج َصْفَراَء مُ  ا َأْهُل (( ):١٨٥(، ويف لفظ ملسلم)١٨٤(ومسلمواللفظ له، ) ٢٢(رواه البخاري .»ْلَتِوَيةً َختْ َأمَّ

َيْوَن، َوَلكِْن َناٌس َأَصاَبْتُهُم النَّاُر  ُْم َال َيُموُتوَن فِيَها َوَال َحيْ َأْو َقاَل  -بُِذُنوِهبِْم النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها، َفإِهنَّ

َفاَعِة، َفِجيَء ِهبِْم َضَبائَِر َضَبائَِر، َفُبثُّوا عَ  -بَِخَطاَياُهْم  ْم إَِماَتًة َحتَّى إَِذا َكاُنوا َفْحًام، ُأِذَن بِالشَّ َىل َأْهنَاِر َفَأَماَهتُ

نَِّة، ُثمَّ قِيَل  بَِّة َتُكوُن ِيف : اْجلَ
نَِّة، َأفِيُضوا َعَلْيِهْم، َفَينُْبُتوَن َنَباَت اْحلِ ْيلِ َيا َأْهَل اْجلَ َرُجٌل ِمَن : َفَقاَل ، ))َمحِيِل السَّ

  .َقْد َكاَن بِاْلَباِدَيةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَقْوِم، َكَأنَّ َرُسوَل اهللاِ 

 احلديث اخلامس والسبعون

َهِب، ِخَياُرُهْم ِيف «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن النبي  ِة َوالذَّ النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن اْلِفضَّ

ْسَالِم إَِذا َفُقُهوا، َواْألَْرَواُح ُجنُوٌد ُجمَنََّدٌة، َفَام َتَعاَرَف ِمنَْها اْئتَ  اِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم ِيف اْإلِ َلَف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْجلَ

َجتُِدوَن النَّاَس َمَعاِدَن، «: بلفظ) ٢٥٢٦(ومسلم) ٣٤٩٣(، ورواه البخاري)٢٦٣٨(رواه مسلم. »اْخَتَلَف 

ْأِن َأَش ِخ  ُهْم َلُه َكَراِهَيًة، َياُرُهْم ِيف اَجلاِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم ِيف اِإلْسَالِم، إَِذا َفِقُهوا، َوَجتُِدوَن َخْريَ النَّاِس ِيف َهَذا الشَّ دَّ

) ٣٣٣٦(وروى البخاري. »ْجهٍ َوَجتُِدوَن َرشَّ النَّاِس َذا الَوْجَهْنيِ الَِّذي َيْأِيت َهُؤالَِء بَِوْجٍه، َوَيْأِيت َهُؤالَِء بِوَ 

من حديث عائشة ريض اهللا  »األَْرَواُح ُجنُوٌد ُجمَنََّدٌة َفَام َتَعاَرَف ِمنَْها اْئَتَلَف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْختََلَف «: قوله

 . عنها

 احلديث السادس والسبعون

: فقال -يعني البدر  -مر ليلة ، فنظر إىل القملسو هيلع هللا ىلص كنا عند النبي : عن جرير بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال

وَن ِيف ُرْؤَيتِِه، َفإِِن اْسَتَطْعُتْم َأْن الَ « ُكْم، َكَام َتَرْوَن َهَذا الَقَمَر، الَ ُتَضامُّ ْوَن َربَّ ُكْم َسَرتَ ُتْغَلُبوا َعَىل َصَالٍة َقْبَل إِنَّ



 ٦٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ا َفاْفَعُلوا  ْمِس َوَقْبَل ُغُروِهبَ ْمِس َوَقْبَل الُغُروِب {: ُثمَّ َقَرأَ » ُطُلوِع الشَّ  }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

 )٦٣٣(ومسلمواللفظ له، ) ٥٥٤(رواه البخاري. ]٣٩: ق[

 احلديث السابع والسبعون

َحليَُّة إَِىل إِنَّ اِإليَامَن َلَيْأِرُز إَِىل املَِدينَِة َكَام َتْأِرُز ا«: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

  )١٤٧(ومسلم) ١٨٧٦(رواه البخاري. »ُجْحِرَها

 احلديث الثامن والسبعون

الَ َيكِيُد َأْهَل املَِدينَِة َأَحٌد، إِالَّ اْنَامَع «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي : عن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه قال 

َوَال ُيِريُد «:  ، بلفظِيف َأْثنَاِء َحِديِث ) ١٣٦٣(رواه مسلم ،  و)١٨٧٧(رواه البخاري .»َكَام َينَْامُع املِْلُح ِيف املَاءِ 

َصاِص، َأْو َذْوَب املِْْلِح ِيف املَْاءِ  ورواه أيضا  .»َأَحٌد َأْهَل املَِْدينَِة بُِسوٍء إِالَّ َأَذاَبُه اهللاُ ِيف النَّاِر َذْوَب الرَّ

َمْن َأَراَد َأْهَل َهِذِه اْلَبْلَدةِ «: أيب هريرة ريض اهللا عنه، بلفظمن حديث ) ١٣٨٦(ورواه أيضاً ). ١٣٨٧(برقم

 .»َأَذاَبُه اهللاُ َكَام َيُذوُب املِْْلُح ِيف املَْاءِ  -َيْعنِي املَِْدينََة  -بُِسوٍء 

 احلديث التاسع والسبعون

ُذوَدنَّ ِرَجاًال َعْن َحْوِيض، َكَام ُتَذاُد َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، َألَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي 

 )٢٣٠٢(ومسلم) ٢٣٦٧(رواه البخاري .»الَغِريَبُة ِمَن اِإلبِِل َعِن اَحلْوضِ 

 احلديث الثامنون

اَءْوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن َفْوقِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، عن النبي  نَِّة َلَيَرتَ ِهْم، إِنَّ َأْهَل اْجلَ

ِق َأِو املَْْغِرِب، لَِتَفاُضِل َما َبيْ  يَّ اْلَغابَِر ِمَن اْألُُفِق ِمَن املَْْرشِ رِّ اَءْوَن اْلَكْوَكَب الدُّ َيا َرُسوَل اهللاِ : َقاُلوا» نَُهمْ َكَام َتَرتَ

ُهْم، َقاَل  ُقوا املُْْرَسلِنيَ َبَىل، َوالَِّذي «: تِْلَك َمنَاِزُل اْألَْنبَِياِء َال َيبُْلُغَها َغْريُ  .»َنْفِيس بَِيِدِه ِرَجاٌل آَمنُوا بِاهللاِ َوَصدَّ

 )٢٨٣١(ومسلم) ٣٢٥٦(رواه البخاري

 احلديث الواحد والثامنون

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب «: بمنكبي فقالملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال ُكْن ِيف الدُّ

َباَح، َوإَِذا َأْصَبْحَت َفَال َتنَْتظِِر املََساَء، « :َوَكاَن اْبُن ُعَمَر، َيُقوُل » َأْو َعابُِر َسبِيلٍ  إَِذا َأْمَسْيَت َفَال َتنَْتظِِر الصَّ

تَِك ملََِرِضَك، َوِمْن َحَياتَِك ملَِْوتَِك    )٦٠٥٣(رواه البخاري. »َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

 احلديث الثاين والثامنون



 ٦٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُجِل َيْوَم الِقَياَمـِة َفُيْلَقـى ِيف ((: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن أسامة بن زيد ريض اهللا عنه قال  ُجيَاُء بِالرَّ

َأْي ُفـَالُن َمـا : َلْيِه َفَيُقوُلـونَ النَّاِر، َفَتنَْدلُِق َأْقَتاُبُه ِيف النَّاِر، َفَيُدوُر َكَام َيُدوُر اِحلَامُر بَِرَحاُه، َفَيْجَتِمُع َأْهُل النَّاِر عَ 

ُكنُْت آُمُرُكْم بِاملَْْعُروِف َوالَ آتِيِه، َوَأْهنَاُكْم َعِن : َشْأُنَك؟ َأَلْيَس ُكنَْت َتْأُمُرَنا بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهاَنا َعِن املُنَْكِر؟ َقاَل 

ُجيَـاُء ): (٧٠٩٨(، ويف لفظ للبخاري)٢٩٨٩(ومسلم واللفظ له،  )٣٢٦٧(رواه البخاري.))املُنَْكِر َوآتِيهِ 

َأْي ُفَالُن، َأَلْسـَت : بَِرُجٍل َفُيْطَرُح ِيف النَّاِر، َفَيْطَحُن فِيَها َكَطْحِن اِحلَامِر بَِرَحاُه، َفُيطِيُف بِِه َأْهُل النَّاِر َفَيُقوُلونَ 

بِـاملَْْعُروِف َوالَ َأْفَعُلـُه، َوَأْهنَـى َعـِن املُنَْكـِر إِينِّ ُكنْـُت آُمـُر : ُكنَْت َتْأُمُر بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهى َعِن املُنَْكِر؟ َفَيُقـوُل 

  )َوَأْفَعُلهُ 

 احلديث الثالث والثامنون

ُخوَل َعَىل النَِّساءِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عقبة بن عامر ريض  اهللا عنه أن رسول اهللا  اُكْم َوالدُّ َفَقاَل َرُجٌل ِمَن » إِيَّ

 )٢١٧٢(ومسلم) ٥٢٣٢(رواه البخاري. »اَحلْمُو املَْوُت «: َأَفَرَأْيَت احلَْمَو؟ َقاَل َيا َرُسوَل اهللاَِّ، : األَْنَصارِ 

 

 احلديث الرابع والثامنون

ُث ِيف الَعنَاِن ((: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عائشة ريض اهللا عنها، عن النبي  ، بِاألَْمِر -الَغَامُم : َوالَعنَانُ  -املََالئَِكُة َتَتَحدَّ

َها ِيف ُأُذِن الَكاِهِن َكَام ُتَقرُّ الَقاُروَرُة، َفَيِزيُدوَن َمَعَها ِماَئَة َيُكوُن ِيف األَْرِض، َفَتْس  َياطُِني الَكلَِمَة، َفَتُقرُّ َمُع الشَّ

 )٢٢٢٨(واللفظ له، ومسلم) ٣٢٨٨(رواه البخاري .))َكِذَبةٍ 

اِن، َفَقاَل َهلُْم َرُسوُل اهللاَِّ َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  َسَأَل ُأَناٌس َرُسوَل اهللاَِّ : و يف لفظ عنها ريض اهللا عنها قالت : ملسو هيلع هللا ىلص الُكهَّ

ءٍ « ا؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َقاُلوا» َلْيُسوا بَِيشْ ِء َيُكوُن َحق� ْ ُثوَن َأْحَياًنا بِاليشَّ ُْم ُحيَدِّ تِْلَك «: ملسو هيلع هللا ىلص َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َفإِهنَّ

هَ  ، َفيَُقرُّ ، َخيَْطُفَها اِجلنِّيُّ َجاَجِة، َفَيْخلُِطوَن فِيَها َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َكْذَبةٍ الَكلَِمُة ِمَن اَحلقِّ رواه » ا ِيف ُأُذِن َولِيِِّه َقرَّ الدَّ

  )٢٢٢٨(ومسلم) ٦٢١٣(البخاري

 احلديث اخلامس والثامنون

: ملسو هيلع هللا ىلصْنَجَشُة، َفَقاَل النَّبِيُّ َكاَن ِيف َسَفٍر، َوَكاَن ُغَالٌم َحيُْدو ِهبِنَّ ُيَقاُل َلُه أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ عن أنس ريض اهللا عنه 

) ٦٢١٠(رواه البخاري. َيْعنِي النَِّساءَ : َقاَل َأُبو ِقَالَبةَ » ُرَوْيَدَك َيا َأْنَجَشُة َسْوَقَك بِالَقَواِريرِ «

َحاٍد ُيَقاُل َلُه َأْنَجَشُة، َوَكاَن َحَسَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لِلنَّبِيِّ ): ٢٣٢٣ م ٦٢١١خ(ويف لفظ هلام). ٢٣٢٣(ومسلم

ْوِت، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ   . َيْعنِي َضَعَفَة النَِّساءِ : َقاَل َقَتاَدةُ » ُرَوْيَدَك َيا َأْنَجَشُة، الَ َتْكِرسِ الَقَواِريرَ «: ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ



 ٦٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث السادس والثامنون 

َوُهـَو ُيوَعـُك، َفَمِسْسـُتُه بَِيـِدي، ملسو هيلع هللا ىلص  َدَخْلـُت َعـَىل َرُسـوِل اهللاِ : َقاَل عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه 

َأَجْل إِينِّ ُأوَعُك َكَام ُيوَعُك َرُجَالِن «: ملسو هيلع هللا ىلص َيا َرُسوَل اهللاِ إِنََّك َلُتوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َفُقْلُت 

َمـا ِمـْن «: ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َقـاَل َرُسـوُل اهللاِ » َأَجْل «: ملسو هيلع هللا ىلص َرْيِن، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ َذلَِك َأنَّ َلَك َأْج : َفُقْلُت : َقاَل » ِمنُْكمْ 

ــا ــَجَرُة َوَرَقَه ــطُّ الشَّ ــَام َحتُ ــِه َســيَِّئاتِِه، َك ــَواُه إِالَّ َحــطَّ اهللاُ بِ ــَام ِس ــَرٍض، َف ــْن َم رواه .»ُمْســلٍِم ُيِصــيُبُه َأًذى ِم

  )٢٥٧١(ومسلم) ٥٦٤٨(البخاري

 والثامنوناحلديث السابع 

: أنه دخل عىل عبيداهللا بن زياد، فقالملسو هيلع هللا ىلص  عن عائذ بن عمرو ريض اهللا عنه وكان من أصحاب رسول اهللا 

اَك َأْن َتُكوَن ِمنُْهمْ «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  إين سمعت رسول اهللا ! أي بني َطَمُة، َفإِيَّ َعاِء اْحلُ : ، َفَقاَل َلهُ »إِنَّ َرشَّ الرِّ

ٍد  اَلُة َبْعَدُهْم، َوَهْل َكاَنْت َهلُْم ُنَخاَلٌة؟ إِنََّام َكاَنِت النُّخَ «: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصاْجلِْس َفإِنََّام َأْنَت ِمْن ُنَخاَلِة َأْصَحاِب ُحمَمَّ

ِهمْ   ) ١٨٣٠(رواه مسلم. »َوِيف َغْريِ

 احلديث الثامن والثامنون

، «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، عن النبي  ا بِِشْربٍ َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْربً

 :اليَُهوَد، َوالنََّصاَرى َقاَل : ُقْلنَا َيا َرُسوَل اهللاَِّ، »َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموهُ 

َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن الَِّذيَن ِمْن «: )٢٦٦٩(ومسلم) ٧٣٢٠(للبخاريلفظ يف  و، )٣٤٥٦(رواه البخاري .»َفَمنْ «

َبْعُتُموُهمْ  ا بِِشْربٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ِيف ُجْحِر َضبٍّ َالتَّ َيا َرُسوَل اهللاِ آْلَيُهوَد : ُقْلنَا» َقْبلُِكْم، ِشْربً

  .»َفَمنْ «: َوالنََّصاَرى؟ َقاَل 

 احلديث التاسع والثامنون

َقاَل  -َيْسُكُت َبْنيَ التَّْكبِِري َوَبْنيَ الِقَراَءِة إِْسَكاَتًة  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهللاَِّ : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال 

ي َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إِْسَكاُتَك َبْنيَ التَّْكبِِري َوالِقَراَءِة َما َتُقوُل؟ َقاَل : َفُقْلُت  -ُهنَيًَّة : َأْحِسُبُه َقاَل  : َأُقوُل (( :بَِأِيب َوُأمِّ

ُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوبَ  ى الثَّْوُب اللَّ نِي ِمَن اَخلَطاَيا َكَام ُينَقَّ ُهمَّ َنقِّ ِق َواملَْغِرِب، اللَّ  ْنيَ َخَطاَياَي، َكَام َباَعْدَت َبْنيَ املَْرشِ

ِد  ُهمَّ اْغِسْل َخَطاَياَي بِاملَْاِء َوالثَّْلِج َوالَربَ َنِس، اللَّ  )٥٩٨(ومسلم) ٧٤٤(رواه البخاري. ))األَْبَيُض ِمَن الدَّ

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َواَهلَرِم، َواملَْغَرِم َواملَْأَثِم، «: كان يقولملسو هيلع هللا ىلص  ئشةريض اهللا عنه، أن النبي عن عا اللَّ

، َوَرشِّ فِتْ  ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوفِْتنَِة النَّاِر، َوفِْتنَِة الَقْربِ َوَعَذاِب الَقْربِ لِغنَى، َوَرشِّ فِْتنَِة الَفْقِر، نَِة االلَّ



 ٦٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِد، َوَنقِّ َقْلبِي ِمنَ   اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخَطاَياَي بَِامِء الثَّْلِج َوالَربَ جَّ اَخلَطاَيا َكَام ُينَقَّى  َوِمْن َرشِّ فِْتنَِة املَِسيِح الدَّ

َنِس، َوَباِعْد َبْينِي َوَبْنيَ َخَطا ِق َواملَْغِرِب الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدَّ رواه  .»َياَي َكَام َباَعْدَت َبْنيَ املَْرشِ

 ). ٥٨٩(ومسلم) ٦٣٧٥(البخاري

، اْغِفْر «:  َُعَىل َجنَاَزٍة، َفَحِفْظُت ِمْن ُدَعائِِه َوُهَو َيُقولملسو هيلع هللا ىلص َصىلَّ َرُسوُل اهللاِ : و عن َعْوَف ْبَن َمالٍِك، قاُل  اللُهمَّ

ْع ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه بِاملَْاِء َوالثَّْلِج َوالْ  ُه َوَعافِِه َواْعُف َعنُْه، َوَأْكِرْم ُنُزَلُه، َوَوسِّ َطاَيا َكَام َلُه َواْرَمحْ ِه ِمَن اْخلَ ِد، َوَنقِّ َربَ

َنِس، َوَأْبِدْلُه َداًرا ْيَت الثَّْوَب اْألَْبَيَض ِمَن الدَّ ا ِمْن َزْوِجِه،  َنقَّ ا ِمْن َأْهلِِه َوَزْوًجا َخْريً ا ِمْن َداِرِه، َوَأْهًال َخْريً َخْريً

نََّة َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب الَْقْربِ  . َحتَّى َمتَنَّْيُت َأْن َأُكوَن َأَنا َذلَِك املَْيَِّت : َقاَل » -َأْو ِمْن َعَذاِب النَّاِر  -َوَأْدِخْلُه اْجلَ

 )٩٦٣(رواه مسلم

 احلديث التسعون

إِنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َيْوَم الِقَياَمِة «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي : عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنه قال

) ٦٥٦٢(البخاريرواه  .»َرُجٌل، َعَىل َأْمخَِص َقَدَمْيِه َمجَْرَتاِن، َيْغِيل ِمنُْهَام ِدَماُغُه َكَام َيْغِيل املِْرَجُل َوالُقْمُقمُ 

 )٢١٣(ومسلم

 احلديث الواحد والتسعون

إن يل قرابًة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ! يا رسول اهللا: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رجًال قال

ُهُم املَْلَّ َوَال يَ « :ويسيئون إيل، وأحلم عنهم وجيهلون عيل، فقال َام ُتِسفُّ َزاُل َمَعَك َلئِْن ُكنَْت َكَام ُقْلَت، َفَكَأنَّ

 )٢٥٥٨(رواه مسلم.»ِمَن اهللاِ َظِهٌري َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَىل َذلَِك 

 احلديث الثاين والتسعون

مالِك؟ ((: دخل عىل أم السائب، أو أم املسيب، فقالملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

َا « :احلمى ال بارك اهللا فيها، فقال: قالت ))تزفزفني؟! أو يا أم املسيب! يا أم السائب ى، َفإِهنَّ مَّ َال َتُسبِّي اْحلُ

ِديدِ   )٤٥٧٥(رواه مسلم. »ُتْذِهُب َخَطاَيا َبنِي آَدَم، َكَام ُيْذِهُب اْلكُِري َخَبَث اْحلَ

 احلديث الثالث والتسعون

ُه َقاَل  ، فِيَام َرَوى َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب َذرٍّ ريض اهللا عنه، َعِن النَّبِيِّ  ْمُت «: اهللاِ َتَباَرَك َوَتَعاَىل َأنَّ َيا ِعَباِدي إِينِّ َحرَّ

ُكْم َضالٌّ إِالَّ َمْن َهَد  ًما، َفَال َتَظاملَُوا، َيا ِعَباِدي ُكلُّ ْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِين الظُّْلَم َعَىل َنْفِيس، َوَجَعْلُتُه َبْينَُكْم ُحمَرَّ

ُكْم َعاٍر، إِالَّ َمْن َأْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُّكُ  ْم َجائٌِع، إِالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه، َفاْسَتْطِعُموِين ُأْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُّ



 ٦٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
نُ   ْيِل َوالنََّهاِر، َوَأَنا َأْغِفُر الذُّ طُِئوَن بِاللَّ ُكْم ُختْ وَب َمجِيًعا، َكَسْوُتُه، َفاْسَتْكُسوِين َأْكُسُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَّ

وِين َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي، َفَتنْفَ َفاْس  ي َفَتُرضُّ ُكْم َلْن َتْبُلُغوا َرضِّ ُعوِين، َيا ِعَباِدي َلْو َتْغِفُروِين َأْغِفْر َلُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَىل َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنكُ  ْم، َما َزاَد َذلَِك ِيف ُمْلكِي َشْيًئا، َيا َأنَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَىل َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص  َذلَِك ِمْن ُمْلكِي  ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَس  ُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا ِيف َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِين َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َّا ِعنِْدي إِالَّ َكَام َينُْقُص املِْْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر، َيا ِعَباِدي إِنَّ  َام ِهَي َأْعَامُلُكْم ُأْحِصيَها َمْسَأَلَتُه، َما َنَقَص َذلَِك ِمم

ا، َفْلَيْحَمِد اهللاَ َوَمْن َوَجَد َغْريَ َذلَِك، َفَال َيُلوَمنَّ إِالَّ نَ َلُكْم، ثُ  اَها، َفَمْن َوَجَد َخْريً يُكْم إِيَّ رواه .»ْفَسهُ مَّ ُأَوفِّ

 )٢٥٧٧(مسلم

 احلديث الرابع والتسعون

الِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة، َتُكوُن األَْرُض َيْوَم «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، عن رسول اهللا 

َفِر، ُنُزًال ِألَْهِل اَجلنَّةِ  ُؤَها اَجلبَّاُر بَِيِدِه َكَام َيْكَفُأ َأَحُدُكْم ُخْبَزَتُه ِيف السَّ واللفظ ) ٦٥٢٠(رواه البخاري. »َيَتَكفَّ

 ). ٢٧٩٢(ومسلمله، 

 احلديث اخلامس والتسعون

ُحيَْرشُ النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَىل َأْرٍض َبْيَضاَء «: ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللا قال رسو: و عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه قال

، َلْيَس فِيَها َعَلٌم  الرقاق، باب (رواه البخاري »ِألََحدٍ  -َمْعَلمٌ : و لفظ البخاري –َعْفَراَء، َكُقْرَصِة النَِّقيِّ

  )٢٧٩٠(ومسلم) ٤٤رقم

 احلديث السادس والتسعون

َيا َأَبا ُهَرْيَرَة : َقاُلوا» َما َبْنيَ النَّْفَخَتْنيِ َأْرَبُعونَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عنه قالعن أيب هريرة ريض اهللا 

ُثمَّ ُينِْزُل اهللاُ « َأَبْيُت،: َأْرَبُعوَن َسنًَة؟ َقاَل : َأَبْيُت، َقاُلوا: َأْرَبُعوَن َشْهًرا؟ َقاَل : َأَبْيُت، َقاُلوا: َأْرَبُعوَن َيْوًما؟ َقاَل 

َامِء َماًء َفَينُْبُتوَن، َكَام َينُْبُت اْلَبْقُل ِمَن  ٌء إِالَّ َيْبَىل، إِالَّ َعْظًام َواِحًدا، َوُهَو « :َقاَل » السَّ ْنَساِن َيشْ َوَلْيَس ِمَن اْإلِ

ْلُق َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُب اْخلَ َنِب، َوِمنُْه ُيَركَّ  )٢٩٥٥(ومسلم) ٤٩٣٥، ٤٨١٤(رواه البخاري.»َعْجُب الذَّ

 ديث السابع والتسعوناحل

ْنَيا ِسْجُن املُْْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكافِرِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال رواه . »الدُّ

 )٢٩٥٦(مسلم



 ٦٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الثامن والتسعون 

. »َوَال َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرااْجَعُلوا ِمْن َصَالتُِكْم ِيف ُبُيوتُِكْم، «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، عن النبي 

 .واللفظ له )٧٧٧(ومسلم ،)٤٣٢(رواه البخاري

 احلديث التاسع والتسعون

ُيْؤَتى بِـاْلُقْرآِن َيـْوَم اْلِقَياَمـِة « :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي : عن النواس بن سمعان الكاليب ريض اهللا عنه قال

َب َهلَُام َرُسوُل اهللاِ ، »َوَأْهلِِه الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَرانَ  َثَالَثَة َأْمَثاٍل َما ملسو هيلع هللا ىلص َوَرضَ

َُام َغَامَمَتاِن، َأْو «: َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل  ، َكَأهنَّ َُام ِحْزَقـاِن ِمـْن َطـْريٍ َصـَوافَّ ٌق، َأْو َكـَأهنَّ َتاِن َسْوَداَواِن َبْينَُهَام َرشْ ُظلَّ

اِن َعْن َصاِحبِِهَام  اجَّ اْقـَرُءوا «: ولفظـه) ٨٠٤(، وجاء عن أيب أمامة يف مسلم أيضـاً )٨٠٥(رواه مسلم. »ُحتَ

ُه َيْأِيت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِألَ  َُام َتْأتَِياِن َيْوَم اْلُقْرآَن َفإِنَّ ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن، َفإِهنَّ ْصَحابِِه، اْقَرُءوا الزَّ

، ُحتَ  َُام فِْرَقاِن ِمْن َطْريٍ َصَوافَّ َُام َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأهنَّ َُام َغَامَمَتاِن، َأْو َكَأهنَّ اِن َعـْن َأْصـَح اْلِقَياَمِة َكَأهنَّ اِهبَِام، اْقـَرُءوا اجَّ

ٌة، َوَال َتْسَتطِيُعَها اْلَبَطَلـةُ  : َبَلَغنِـي َأنَّ اْلَبَطَلـةَ : َقـاَل ُمَعاِوَيـةُ . »ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْرسَ

َحَرةُ   .السَّ

 احلديث املائة

ْوٍم َيُقوُموَن ِمْن َجمْلٍِس َال َيْذُكُروَن اهللاََّ فِيِه، إِالَّ َما ِمْن قَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن النبي 

ةً  ْم َحْرسَ وغريه، وصححه العالمة األلباين ) ٤٨٥٥(رواه أبو داود. »َقاُموا َعْن ِمْثِل ِجيَفِة ِمحَاٍر َوَكاَن َهلُ

 )٢/٣٣٧(، وشيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٧٧(رمحه اهللا يف الصحيحة رقم

 احلديث الواحد بعد املائة

َمِل اْألَنِِف، الَِّذي إِْن قِيَد «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عمر ريض اهللا عنه، أن النبي  املُْْؤِمنُوَن َهيِّنُوَن َليِّنُوَن، َكاْجلَ

يف  ابن املباركو )٧٧٧٧(والشعب )١٦٠(البيهقي يف اآلدابرواه  .»اْنَقاَد، َوإَِذا ُأنِيَخ َعَىل َصْخَرٍة اْسَتنَاَخ 

 :قال الشيخ األلباين رمحه اهللا ،)١٣٩(والشهاب يف املسند ) ٢١٤( العقييل يف  الضعفاء و) ٣٨٧(الزهد

ملسو هيلع هللا ىلص  وعظنا رسول اهللا : حديث العرباض بن سارية ريض اهللا عنه قال: حسن بالشواهد، ومن شواهده

َملِ  « :، ويف آخره...موعظة ذرفت منها العيون َام املُْْؤِمُن َكاْجلَ أخرجه ابن  »اْألَنِِف، َحْيُثَام قِيَد اْنَقادَ  َفإِنَّ

،  وهو شاهد موغريه) ٢٣٠٣(وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )٣٣١(واحلاكم )٤٣(ماجه

 . بترصف) ٩٣٦(الصحيحةمن السلسلة . جيد



 ٦٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الثاين بعد املائة 

، َفَذَكَر اْلِفَتَن َفَأْكثََر ِيف ِذْكِرَها َحتَّى َذَكَر ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُقُعوًدا ِعنَْد َرُسوِل اهللاَّ :  عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنه قال

اِء، ((: َيا َرُسوَل اهللاَِّ َوَما فِْتنَُة اْألَْحَالِس؟ َقاَل : فِْتنََة اْألَْحَالِس، َفَقاَل َقائٌِل  َّ ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب، ُثمَّ فِْتنَُة الرسَّ

َام َأْولَِيائِي املُْتَُّقو َدَخنَُها ُه ِمنِّي، َوَلْيَس ِمنِّي، َوإِنَّ ِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َيْزُعُم َأنَّ َن، ُثمَّ َيْصَطلُِح ِمْن َحتْ

َهْيَامِء، َال َتَدُع َأَحًدا ِمْن َهِذِه اْألُ  ِة إِالَّ َلَطَمْتُه َلْطَمًة، َفإَِذا ِقيَل النَّاُس َعَىل َرُجٍل َكَوِرٍك َعَىل ِضَلٍع، ُثمَّ فِْتنَُة الدُّ : مَّ

، فُ  ُجُل فِيَها ُمْؤِمنًا، َوُيْمِيس َكافًِرا، َحتَّى َيِصَري النَّاُس إَِىل ُفْسَطاَطْنيِ ْسَطاِط إِيَامٍن َال اْنَقَضْت، َمتَاَدْت ُيْصبُِح الرَّ

اَل، ِمْن َيْوِمِه، َأْو ِمْن َغِدهِ نَِفاَق فِيِه، َوُفْسَطاِط نَِفاٍق َال إِيَامَن فِيِه، َفإِ  جَّ رواه أبو . ))َذا َكاَن َذاُكْم َفاْنَتظُِروا الدَّ

) ٩٧٤(وغريمها، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة ) ٨٤٤١(واحلاكم) ٤٢٤٢(داود

ـن) ضلع: (وقوله. بفتح وكرس) كورك: (قوله:  وقال . ضالعواحد الضلوع أو األ. بكرس ففتح، ويسكَّ

ومعناه األمر الذي ال يثبت وال يستقيم، وذلك أن الضلع ال يقوم بالورك،  هو مَثـل،:  قال اخلطايب

 اهـ. وباجلملة يريد أن هذا الرجل غري خليق للملك وال مستقل به

 احلديث الثالث بعد املائة

ْمٍس َوَثَالثَِني، َأْو ِستٍّ َتُدوُر َرَحى اْإلِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه، عن النبي  ْسَالِم ِخلَ

مْ  ْم ِدينُُهْم، َيُقْم َهلُ َلُكوا َفَسبِيُل َمْن َهَلَك، َوإِْن َيُقْم َهلُ : َقاَل ، » َسْبِعَني َعاًماَوَثَالثَِني، َأْو َسْبٍع َوَثَالثَِني، َفإِْن َهيْ

َّا «: َأِممَّا َبِقَي َأْو ِممَّا َمَىض؟ َقاَل : ُقْلُت  وغريه،  قال العالمة األلباين )  ٤٢٥٤(   أخرجه أبو داود. »َمَىض ِمم

 . ملسو هيلع هللا ىلص  هذا حديث صحيح من معامل نبوته ): ٩٧٦(رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الرابع بعد املائة

إِالَّ َطيًِّبا َوَال َتَضُع إِالَّ  َمَثُل املُْْؤِمِن َمَثُل النِّْحَلِة َال َتْأُكُل «: ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنه، عن النبي  أِيب َرِزيٍن اْلُعَقْيِيلِّ عن 

والنسائي يف ) ١٤٧١(ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاينو) ٢٤٧(ابن حبانأخرجه . »َطيًِّبا

بمجموع الطرق حسن ): ٣٥٥(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحةوغريهم، ) ١١٢١٤(الكربى

 اهـ. أو صحيح

 احلديث اخلامس بعد املائة

َحُه، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن ُأيب بن كعب ريض اهللا عنه قال ْنَيا، َوإِْن َقزَّ إِنَّ َمْطَعَم اْبِن آَدَم ُجِعَل َمَثًال لِلدُّ

َحُه َفاْنُظُروا إَِىل َما َيِصريُ  قال العالمة  وغريمها، )٧٠٢(وابن حبان )٢١٢٣٩(رواه أمحد يف مسنده. »َوَملَّ



 ٧٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
قزحت : يقال، بتشديد الزاي، هو من القزح و هو التوابل) زحهق. (ى بشاهدهيتقو : األلباين رمحه اهللا 

: يقال منه. أي ألقى فيه امللح بقدر لإلصالح. بتخفيف الالم) ملحه .( فيها األبزار  القدر إذا طرحت

، )٣٨٢(اهـ من الصحيحة. و أملحتها و ملحتها إذا أكثرت ملحها حتى تفسد، القدر بالتخفيف ملحت

 .أيضاً ) ١/٢٥(يف الصحيح املسندواحلديث 

 احلديث السادس بعد املائة

فلام اسـتيقظ ، فأثر يف جنبه عىل حصريملسو هيلع هللا ىلص  اضطجع رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا  ؟حتى نبسط لك عىل احلصري شيئًا  يا رسول اهللا أال آذنتنا: فقلت، جعلت أمسح جنبه

َت َشَجَرٍة ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَهاَما ِيل «:  ْنَيا إِالَّ َكَراكٍِب اْسَتَظلَّ َحتْ ْنَيا، َما َأَنا ِيف الدُّ ) ٢٣٧٧(رواه الرتمـذي. »َولِلدُّ

ــاين رمحــه اهللاوغــريه،  ــال العالمــة األلب ــال الرتمــذي :ق ــال. حســن صــحيح:ق اهـــ مــن   .وهــو كــام ق

 ) ٤٣٨(الصحيحة

 احلديث السابع بعد املائة

َوُهَو َعَىل َحِصٍري َقْد َأَثَر ِيف  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب َعَىل النَّبِيِّ  :قال اهللا بن عباس ريض اهللا عنه، عن عبد

َْذَت فَِراًشا َأْوَثَر ِمْن َهَذا؟ َفَقاَل : َجنْبِِه، َفَقاَل  ْنَيا، َوَما لِ «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ َلِو اختَّ ْنَيا َوِيل، َيا ُعَمُر َما ِيل َولِلدُّ لدُّ

َت َشَج  ْنَيا إِالَّ َكَراكٍِب َساَر ِيف َيْوٍم َصائٍِف، َفاْسَتَظلَّ َحتْ َرٍة َساَعًة ِمْن َهنَاٍر، َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه َما َمَثِيل َوَمَثُل الدُّ

يقوى  :اين رمحه اهللاقال العالمة األلبوغريمها، ) ٢٧٤٤(وأمحد) ٦٣٥٢(رواه ابن حبان . »ُثمَّ َراَح َوَتْرَكَها

 ) ٤٣٩(اهـ من الصحيحة. بشاهده الذي قبله

 احلديث الثامن بعد املائة

ْلَفْقـَر آ «: ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقالملسو هيلع هللا ىلص  خرج علينا رسول اهللا : عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال

ْنَيا اُفوَن؟ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه َلُتَصبَّنَّ َعَلْيُكْم الدُّ َصب�ا َحتَّى َال ُيِزيَغ َقْلَب َأَحِدُكْم إَِزاَغـًة إِالَّ ِهيـْه، َواْيـُم اهللاَِّ  َختَ

ـن إسـناده العالمـة األلبـاين ) ٥(رواه ابن ماجه. »َلَقْد َتَرْكُتُكْم َعَىل ِمْثِل اْلَبْيَضاِء َلْيُلَها َوَهنَاُرَها َسَواءٌ  وحسَّ

 ) ٦٨٨(رمحه اهللا يف الصحيحة

 د املائةاحلديث التاسع بع

، َوَمَثُل َذلَِك َمَثُل َرُجٍل َرَفَع «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس ريض اهللا عنه قال ُ ْؤَيا َتَقُع َعَىل َما ُتَعربَّ إِنَّ الرُّ

ا إِالَّ َناِصًحا َأْو  ْث ِهبَ رواه احلاكم يف . »َعاملًِاِرْجَلُه َفُهَو َينَْتظُِر َمَتى َيَضُعَها، َفإَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا َفَال ُحيَدِّ



 ٧١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
والشطر األول منه له : وقال) ١٢٠(، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة)٨١٧٧(املستدرك 

ْ َفإَِذا «: ملسو هيلع هللا ىلص شاهد، وهو حديث أيب رزين العقييل ريض اهللا عنه أن النبي  ْؤَيا َعَىل ِرْجِل َطائٍِر، َما َملْ ُتَعربَّ الرُّ

ْت َوَقَعْت  َ وابن أيب شيبة  )١٦١٨٢(وأمحد) ٣٩١٤(وابن ماجه )٥٠٢٠(رواه أبو داوود: قلت اهـ. »ُعربِّ

  .وغريهم) ٣٠٤٤٩(يف املصنف

 احلديث العارش بعد املائة

وهو يف قبة محراء من أدم يف نحو من ملسو هيلع هللا ىلص  انتهيت إىل النبي : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

َي ِيف بِْئٍر، َفُهَو َينِْزُع ِمنَْها َوَمَثُل .... «: أربعني رجًال، فقال ، َكَمثَِل َبِعٍري ُردِّ قِّ الَِّذي ُيِعُني َقْوَمُه َعَىل َغْريِ اْحلَ

وصححه وغريهم، ) ٧٢٧٥(واحلاكم )٥١١٧(و أبو داوود )٣٨٠١(رواه اإلمام أمحد يف مسنده.  »بَِذَنبِهِ 

  ) .٦٥٧٥(اجلامع ، وانظر صحيح)١٣٨٣(العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث احلاد عرش بعد املائة

َها َقلِيًال، َوَما «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال ْنَيا ُكلَّ إِنَّ اهللاََّ َتَعاَىل َجَعَل الدُّ

َب َصْفُوُه َوَبِقَي َكَدُرهُ  -َيْعنِي اْلَغِديَر  -َكالثَّْغِب َبِقَي ِمنَْها إِالَّ اْلَقلِيُل ِمَن اْلَقلِيِل، َوَمَثُل َما َبِقَي ِمنَْها  . »ُرشِ

عن  )٢٩٦٤(ويف البخاري) ١٦٢٥(وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف  الصحيحة) ٧٩٠٤(رواه احلاكم

َما َأْذُكُر َما َغَربَ ِمَن  َوالَِّذي الَ إَِلَه إِالَّ ُهوَ  ...« : ريض اهللا عنه-يعني ابن مسعود–قال عبد اهللا : أيب وائل قال

َب، َصْفُوُه َوَبِقَي َكَدُرهُ  ْنَيا إِالَّ َكالثَّْغِب ُرشِ  .»الدُّ

 احلديث الثاين عرش بعد املائة

َام َمَثُل اْلَعْبِد املُْْؤِمِن ِحَني ُيِصيُبُه اْلَوْعُك، «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد الرمحن بن أزهر ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا  إِنَّ

ى َكَمَثِل َحِديَدٍة َتْدُخُل النَّاَر َفَيْذَهُب َخَبُثَها َوَيْبَقى طِيُبَهاَأِو  مَّ وصححه العالمة ) ١٢٨٨(رواه احلاكم. »اْحلُ

  )١٧١٤(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الثالث عرش بعد املائة

ْنَيا َبَالٌء  إِنَّ «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه قال َما َبِقَي ِمَن الدُّ

َام َمَثُل َعَمِل َأَحِدُكْم َكَمَثِل اْلِوَعاِء، إَِذا َطاَب َأْعَالُه َطاَب َأْسَفُلُه، َوإَِذا َخُبَث أَ   .»ْعَالُه َخُبَث َأْسَفُلهُ َوفِْتنٌَة، َوإِنَّ

قال العالمة األلباين ، موغريه) ٣٣٩(وابن حبان، ) ٥٩٦( ابن املبارك يف الزهدو) ١٦٨٥٣(أمحدأخرجه 

 اهـ . هو صحيح): ١٧٣٤(رمحه اهللا يف الصحيحة



 ٧٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الرابع عرش بعد املائة 

فـأكلوا منـه حتـى مل ، متر أو رطـبملسو هيلع هللا ىلص  عن رويفع بن ثابت األنصاري ريض اهللا عنه أنه قرب لرسول اهللا 

، َحتَّـى َال َتْدُرو«: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا  ،يبقوا شيئًا إال نواة و ما ال خري فيه ُ ريِّ ُ َفـاْخلَ ريِّ َن َما َهَذا؟ َتْذَهُبوَن اْخلَ

و ابـن ) ١١٤٧(أخرجه البخاري يف التـاريخ. »وَما ال َخْريَ فِْيهِ  -وأشار إىل نواة  - َيْبَقى ِمنُْكْم إِالَّ ِمْثُل َهَذا

وهو حسن  ...):  ١٧٨١(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة ) ٨٣٣٦(و احلاكم )  ٧٢٢٥(حبان 

ْفنَِة َفْلَيْذَهَبنَّ ِخَياُرُكْم َوَلَيْبَقـَنيَّ «: بشاهده من حديث أيب هريرة مرفوعًا بلفظ َلُتنَْتَقَنيَّ َكَام ُينَْتَقى التَّْمُر ِمَن اْجلَ

اُرُكْم، َفُموُتوا إِِن اْسـَتَطْعُتمْ  ) ٣٠ص(اهــ بترصـف واختصـار، وتقـدم ). ٨٣٣٧(احلـاكمأخرجـه . »ِرشَ

  .حديث مرداس األسلمي الذي رواه البخاري، بمعنى هذا احلديث

 احلديث اخلامس عرش بعد املائة

َخْريُ نَِسائُِكُم اْلَوُدوُد اْلَوُلوُد املَُْواتَِيـُة املَُْواِسـَيُة، (: قالملسو هيلع هللا ىلص  الصديف ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  ُأَذْينَةَ عن أيب 

َجاُت  َقْنيَ اهللاَ، َوَرشُّ نَِسائُِكُم املَُْتَربِّ نَّـَة ِمـنُْهنَّ َوُهنَّ املُْنَافَِقاُت َال  املَُْتخيَِّالُت إَِذا اتَّ إِالَّ ِمْثـُل اْلُغـَراِب   َيـْدُخُل اْجلَ

): ١٨٤٩(قال العالمة األلبـاين رمحـه اهللا يف الصـحيحة، )١٣٤٧٨(بيهقي يف السننأخرجه ال. )اْألَْعَصمِ 

و . كاميف احلـديث اآليت ، هو أمحر املنقار و الرجلني : األعصم: اهـ قال الشيخ األلباين. وهو صحيح.... 

 . من يدخل اجلنة من النساء ألن هذا الوصف يف الغربان قليل هو كناية عن قلة

 عرش بعد املائةاحلديث السادس 

اْنُظُروا، «: الشعب إذ قال   يف هذاملسو هيلع هللا ىلص  بينام نحن مع رسول اهللا : عن عمرو بن العاص ريض اهللا عنه، قال

ْجَلْنيِ : َفُقْلنَا »َهْل َتَرْوَن َشْيًئا؟  اهللاُ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ . َنَرى ِغْرَباًنا فِيَها ُغَراٌب َأْعَصُم َأْمحَُر املِْنَْقاِر، َوالرِّ

نََّة ِمَن النَِّساِء، إِالَّ َمْن َكاَن ِمنُْهنَّ ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب ِيف اْلِغْرَبانِ « :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أخرجه أمحد . »َال َيْدُخُل اْجلَ

اهـ ، و صححه . صحيح): ١٨٥٠(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة، وغريه، )١٧٧٧٠(

  )٢/١٢٦( يف الصحيح املسندشيخنا مقبل رمحه اهللا

 احلديث السابع عرش بعد املائة

نُْبَلِة َمتِيُل َأْحَياًنا َوَتُقوُم َأْحَياًنا« :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس وأيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي  . »َمَثُل املُْْؤِمِن َمَثُل السُّ

صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف و، )٣٢٨٦(و)٣٠٨٠(رقم) مسند أنس(أخرجه أبو يعىل يف املسند



 ٧٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ًة، َوَختِرُّ : (بلفظ) ١٥١٥٤(وهو يف مسند أمحد). ٢٢٨٤(الصحيحة  نُْبَلِة، َتْسَتِقيُم َمرَّ َمَثُل املُْْؤِمِن َمَثُل السُّ

ةً  ، َوَال َتْشعُ ، َمرَّ رَّ
  ).رُ َوَمَثُل اْلَكافِِر َمَثُل اْألَْرَزِة، َال َتَزاُل ُمْسَتِقيَمًة َحتَّى َختِ

 احلديث الثامن عرش بعد املائة

ٍء َنَفَعَك « :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عمر ريض اهللا عنه، أن النبي  . »َمَثُل املُْْؤِمِن َمَثُل النَّْخَلِة، َما َأَخْذَت ِمنَْها ِمْن َيشْ

 اهـ . صحيح): ٢٢٨٥(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة) ١٣٥١٤(رواه الطرباين يف الكبري

 احلديث التاسع عرش بعد املائة

ُلُه َخْريٌ َأْم آِخُرهُ « :قالملسو هيلع هللا ىلص  ، أن النبي ريض اهللا عنهعن أنس  تِي َمَثُل املََطِر َال ُيْدَرى َأوَّ رواه . »َمَثُل ُأمَّ

قال العالمة األلباين وغريهم، ) ٦٨٢(وأبو داوود الطياليس يف املسند) ١٢٣٢٧(وأمحد )٢٨٦٩(الرتمذي

فاحلديث صحيح بال ريب بمجموع هذه الطرق، : بعد أن ساق طرقه )٢٢٨٦(الصحيحةرمحه اهللا يف  

، وقال احلافظ ابن حجر )٣٥٨/  ٢(العالمة ابن القيم يف إعالم املوقعنيملسو هيلع هللا ىلص ولذلك جزم بنسبته إىل النبي 

بل هو صحيح يقينا : قلت. وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي هبا إىل الصحة): ٥ - ٤/  ٧(يف الفتح

 اهـ . بينته من هذا التخريج كام

 احلديث العرشون بعد املائة

ٍد بَِيِدِه، إِنَّ َمَثَل : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام أن النبي  َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ

َهِب، َنَفَخ َعَلْيَها َصاِحُبَها َفَلْم  ٍد بَِيِدِه، إِنَّ املُْْؤِمِن َلَكَمَثِل اْلِقْطَعِة ِمَن الذَّ ْ َتْنُقْص، َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ ، َوَمل ْ َتَغريَّ

ْ َتْفُسْد  أخرجه أمحد . )َمَثَل املُْْؤِمِن َلَكَمَثِل النَّْحَلِة، َأَكَلْت َطيًِّبا، َوَوَضَعْت َطيًِّبا، َوَوَقَعْت َفَلْم ُتْكَرسْ َوَمل

وغريهم، قال العالمة األلباين )  ٢٤٣٥(يف مسندهوالبزار ) ٣٤٣(يف األمثال وأبو األصبهاين) ٦٨٧٢(

 اهـ ...يتقوى إن شاء اهللا...):٢٢٨٨(رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الواحد والعرشون بعد املائة

َثَالَثُة َمَثُل املُْْؤِمِن َوَمَثُل املَْْوِت َكَمَثِل َرُجٍل َلُه : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا 

َء، َأَحُدُهْم َماُلُه َقاَل  َأَنا َمَعَك َأْمحُِلـَك، َفـإَِذا ُمـتَّ َتَرْكُتـَك، : ُخْذ َما ِشْئَت َوَدْع َما ِشْئَت، َوَقاَل اْآلَخرُ : َأِخالَّ

. )ُه َوَوَلـُدُه، َواْآلَخـُر َعَمُلـهُ َأَنا َمَعَك َأْدَخُل َمَعَك َوَأْخُرُج َمَعَك، َفَأَحُدُهم َماُلُه، َواْآلَخُر َأْهُلـ: َوَقاَل اْآلَخرُ 

قــال العالمــة األلبــاين رمحــه اهللا يف وغريمهــا، ) ٧٣٩٦(والطــرباين يف األوســط)  ٣١٣( أخرجــه البــزار 

 ) ٢/٢٢٩(اهـ ، وحسنه أيضًا شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند.حسن):... ٢٤٨١(الصحيحة



 ٧٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الثاين والعرشون بعد املائة 

َسـنَاِت، : (قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا عنه، عن النبي  ن عامر ريضعن عقبة ب يَِّئاِت، ُثمَّ َيْعَمـُل اْحلَ إِنَّ َمَثَل الَِّذي َيْعَمُل السَّ

ْت َحْلَقـٌة، ُثـمَّ َعِمـَل   َحَسـنًَة ُأْخـَرى، َكَمَثِل َرُجٍل َكاَنْت َعَلْيِه ِدْرٌع َضيَِّقٌة َقْد َخنََقْتُه، ُثمَّ َعِمَل َحَسنًَة، َفاْنَفكَّ

ُرَج إَِىل اْألَْرضِ  ْت َحْلَقٌة ُأْخَرى، َحتَّى َخيْ قـال العالمـة وغـريه، ) ١٧٣٠٧(أخرجـه اإلمـام أمحـد ). َفاْنَفكَّ

 اهـ . صحيح): ٢٨٥٤(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الثالث والعرشون بعد املائة

ِربُ : َرُجًال َيُقوُل َلَعلَّ : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أسامء بنت يزيد ريض اهللا عنها أن النبي  َما َيْفَعُل بَِأْهلِِه، َوَلَعلَّ اْمَرَأًة ُختْ

ْيَطاُن َلِقَي َشْيَطاَنًة ِيف َطِريٍق فَ  َام ِمْثُل َذلَِك ِمْثُل الشَّ َغِشَيَها َوالنَّاُس بَِام َفَعَلْت َمَع َزْوِجَها، َفَال َتْفَعُلوا َفإِنَّ

، صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٢٧٥٨٣(هرواه اإلمام أمحد يف مسند). َينُْظُرونَ 

 .بشواهده) ٧١(، وآداب الزفاف)٢٠١١(، واإلرواء)٣١٥٣(الصحيحة

 احلديث الرابع والعرشون بعد املائة

َما ألهلها فيها : (بِدمنَِة قوم، فيها سخلة ميتة، فقالملسو هيلع هللا ىلص  مر النبي : عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال

ْنَيا َأْهَوُن َعَىل اهللاَِّ ِمْن َهِذِه : (اهللاَِّ َلْو َكاَن ألَْهلَِها فِيَها َحاَجٌة َما َنَبُذوَها، َقاَل يانبي : قالوا) حاجة َفَواهللاَِّ َللدُّ

ْخَلِة َعَىل َأْهلَِها، َفال َأْلِفَينََّها َأْهَلَكْت َأَحًدا ِمنُْكمْ  قال األلباين رمحه  ).٤١١٣(أخرجه البزار يف مسنده). السَّ

 اهـ ... وهذا إسناد صحيح...): ٣٣٩٢( يف الصحيحةاهللا

 احلديث اخلامس والعرشون بعد املائة

ـاَعِة َكَهـاَتْنيِ : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه أن النبي  َق َبـْنيَ إِْصـُبَعْيِه ). َمـَثِيل َوَمَثـُل السَّ َوَفـرَّ

ْهبَاَم، ُثمَّ َقاَل  تِي َتِيل اْإلِ اَعِة َكَمَثِل َفَرَيسْ ِرَهانٍ مَ ( :اْلُوْسَطى َوالَّ ـاَعِة ( :ُثمَّ َقاَل ). َثِيل َوَمَثُل السَّ َمَثِيل َوَمَثُل السَّ

َأَنـا ( :ملسو هيلع هللا ىلصَيُقـوُل َرُسـوُل اهللاِ ُثمَّ ). ُأتِيُتْم ُأتِيُتمْ : َكَمَثِل َرُجٍل َبَعَثُه َقْوُمُه َطلِيَعًة، َفَلامَّ َخِيش َأْن ُيْسَبَق َأَالَح بَِثْوبِهِ 

ــَك  ــد يف املســند) َذلِ ــه اإلمــام أمح ــه اهللا يف )٢٢٨٠٩(أخرج ــاين رمح ــة األلب ــريه، وصــححه العالم ، وغ

 )٣٢٢٠(الصحيحة

 احلديث السادس والعرشون بعد املائة



 ٧٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُث بِِه، َكَمَثِل الَِّذي يَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن النبي   ُم اْلِعْلَم، ُثمَّ َال ُحيَدِّ ْكنُِز َمَثُل الَِّذي َيَتَعلَّ

أخرجه الطرباين يف املعجم ): ٣٤٧٩(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. »اْلَكنَْز، َفَال ُينِْفُق ِمنْهُ 

  )٥٨٣٥(اهـ ، و انظر صحيح اجلامع...وهذا إسناد حسن)...١/٢١٣/٦٨٩(األوسط

 احلديث السابع والعرشون بعد املائة

نِْعَمِت «:  عىل فلق من أفالق احلرة ونحن معه فقالملسو هيلع هللا ىلص  أرشف رسول اهللا : عن جابر ريض اهللا عنه قال

ا َمَلٌك، َال َيْدُخُلَها، َفإَِذا َكاَن  اُل َعَىل ُكلِّ َنْقٍب ِمْن َأْنَقاِهبَ جَّ َكَذلَِك، َرَجَفْت اْألَْرُض املَِْدينَُة، إَِذا َخَرَج الدَّ

ُرُج إَِلْيِه  -َيْعنِي  -لَِها َثَالَث َرَجَفاٍت، َال َيْبَقى ُمنَافٌِق، َوَال ُمنَافَِقٌة إِالَّ َخَرَج إَِلْيِه، َوَأْكَثُر املَِْدينَُة بَِأهْ  َمْن َخيْ

َبَث، َكَام َينِْفي اْلكُِري َخَبَث  ِديِد، َيُكوُن َمَعُه النَِّساُء، َوَذلَِك َيْوُم التَّْخلِيِص، َوَذلَِك َيْوَم َتنِْفي املَِْدينَُة اْخلَ اْحلَ

 ْ َذا الرضَّ ُب َرَقَبُتُه ِهبَ ، َفتُْرضَ ِب الَِّذي ِعنَْد َسْبُعوَن َأْلًفا ِمَن اْلَيُهوِد َعَىل ُكلِّ َرُجٍل ِمنُْهْم َساٌج، َوَسْيٌف ُحمَىل�

ُيولِ  اَعُة، َأْكَربَ مَ «: ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ » ُجمَْتَمِع السُّ ا َكاَنْت فِْتنٌَة، َوَال َتُكوُن َحتَّى َتُقوَم السَّ

ُه  ٍء َما َأْخَربَ ُكْم بَِيشْ نَّ َتُه، َوَألُْخِربَ َرُه ُأمَّ اِل، َوَال ِمْن َنبِيٍّ إِالَّ َوَقْد َحذَّ جَّ َتُه َقْبِيل ِمْن فِْتنَِة الدَّ ، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه » َنبِيٌّ ُأمَّ

): ٣٠٨١(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. »َأْشَهُد َأنَّ اهللاََّ َلْيَس بَِأْعَورَ «: ِه، ُثمَّ َقاَل َعَىل َعْينِ 

 اهـ ...وهذا إسناد صحيح)...١٤١١٢(أخرجه اإلمام أمحد

 احلديث الثامن والعرشون بعد املائة

ابُِر فِيِهْم َعَىل ِدينِِه َكالَقابِِض َعَىل  َيْأِيت َعَىل النَّاسِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس ريض اهللا عنه، عن النبي  َزَماٌن الصَّ

، وغريه، وهو )٢٢٦٠(رواه الرتمذي : )٩٥٧(يف الصحيحة قال العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل. »اَجلْمرِ 

 . اهـ باختصار. صحيح بشواهده

 احلديث التاسع والعرشون بعد املائة

ًة «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنه قال َراِم ُسْرتَ اْجَعُلوا َبْينَُكْم َوَبْنيَ اْحلَ

َأ لِِعْرِضِه َوِدينِِه، َوَمْن َأْرَتَع فِيِه َكاَن َكاملُْْرتِِع إَِىل َجنِْب  َالِل، َمْن َفَعَل َذلَِك اْسَتْربَ َمى ُيوِشُك َأْن َيَقَع ِمَن اْحلَ اْحلِ

وغريه، ) ٥٥٦٩(أخرجه ابن حبان يف صحيحه.  »ٍك ِمحًى، َوإِنَّ ِمحَى اهللاَِّ ِيف اْألَْرِض َحمَاِرُمهُ فِيِه، َوإِنَّ لُِكلِّ َملِ 

 اهـ . حسن.... ): ٨٩٦(قال العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل يف الصحيحة

 احلديث الثالثون بعد املائة



 ٧٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ـاَم َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َعـَىل َهْيَئتَِهـا إِنَّ اهللاََّ «: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه، عن النبي   ، َيْبَعـُث اْألَيَّ

ا َكاْلَعُروِس ُهتَْدى إَِىل َكِريِمَهـا  وَن ِهبَ ُمَعِة َزْهَراَء ُمنَِريًة، َأْهُلَها َحيُفُّ ـْم ، َوَيْبَعُث َيْوَم اْجلُ َيْمُشـوَن ِيف ، ُتِيضـُء َهلُ

َينُْظُر إَِلْيِهُم الثََّقَالِن ، َخيُوُضوَن ِيف ِجَباِل اْلَكاُفوِر ، َوِرُحيُهْم َيْسَطُع َكاملِْْسِك ،  َأْلَواُهنُْم َكالثَّْلِج َبَياًضا، َضْوئَِها 

نََّة ،  ًبا، َحتَّى َيْدُخُلوا اْجلَ ُنوَن املُْْحَتِسُبونَ ، َما ُيْطِرُقوَن َتَعجُّ أخرجه ابن خزيمـة يف  .»َال ُخيَالُِطُهُم َأَحٌد إِالَّ املَُْؤذِّ

 اهـ . صحيح..... ): ٧٠٦(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة وغريه،) ١٧٣٠(حيحهص

 احلديث الواحد والثالثون بعد املائة

ْذَماءِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي  ٌد، َفِهَي َكاْلَيِد اْجلَ  .»ُكلُّ ُخْطَبٍة َلْيَس فِيَها َتَشهُّ

قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف وغريمها، )  ١٩٩٤( و ابن حبان )  ٤٨٤١( أخرجه أبو داود 

 ). ٤٥٢٠(اهـ ، وانظر صحيح اجلامع. صحيح ....): ١٦٩(الصحيحة

 احلديث الثاين والثالثون بعد املائة

ْسَالُم َكَام : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه، عن النبي   َيْدُرُس َوْيشُ الثَّْوِب، َحتَّـى َال َيْدُرُس اْإلِ

ى َعَىل كَِتاِب اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف َلْيَلـةٍ  ، َفـَال َيْبَقـى ِيف ُيْدَرى َما ِصَياٌم، َوَال َصَالٌة، َوَال ُنُسٌك، َوَال َصَدَقٌة، َوَلُيْرسَ

ْيُخ الْ  َأْدَرْكنَا آَباَءَنا َعَىل َهِذِه اْلَكلَِمِة، : َكبُِري َواْلَعُجوُز، َيُقوُلونَ اْألَْرِض ِمنُْه آَيٌة، َوَتْبَقى َطَوائُِف ِمَن النَّاِس الشَّ

ا قال العالمة األلبـاين رمحـه ، )٨٤٦٠(و احلاكم )  ٤٠٤٩( أخرجه ابن ماجه ). َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َفنَْحُن َنُقوُهلَ

ــحيحة ــحيح.... ): ٨٧(اهللا يف الص ــيخنا مق.ص ــًا ش ــححه أيض ـــ ، وص ــحيح اه ــه اهللا يف الص ــل رمح ب

  )١/٢١٣(املسند

 احلديث الثالث والثالثون بعد املائة

َلْو َأنَّ اْبَن آَدَم َهَرَب ِمْن ِرْزقِِه َكَام َهيُْرُب ِمَن املَْْوِت َألَْدَرَكُه «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر ريض اهللا عنه، عن النبي 

/  ٧( رواه أبو نعيم يف احللية): ٩٥٢(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحةقال العالمة . »ِرْزُقُه َكَام ُيْدِرُكُه املَْْوُت 

اهـ بترصف . ، وغريه، وله شاهدان يتقوى هبام، فاحلديث حسن عىل أقل املراتب) ٢٤٦/  ٧،  ٩٠

 واختصار

 احلديث الرابع والثالثون بعد املائة

َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَام َتَداَعى اْألََكَلُة إَِىل  ُيوِشُك اْألَُمُم َأنْ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ثوبان ريض اهللا عنه، عن النبي 

ٍة َنْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل : َفَقاَل َقاِئٌل ، »َقْصَعتَِها ْيِل، « :َوِمْن ِقلَّ َبْل َأْنُتْم َيْوَمئٍِذ َكثٌِري، َوَلكِنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ



 ٧٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُكُم املَْ   َيا َرُسوَل اهللاَِّ، : َفَقاَل َقائٌِل ، »َهاَبَة ِمنُْكْم، َوَلَيْقِذَفنَّ اهللاَُّ ِيف ُقُلوبُِكُم اْلَوْهنَ َوَلَينَْزَعنَّ اهللاَُّ ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ

ْنَيا، َوَكَراِهَيُة املَْْوِت « :َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل  وصححه العالمة األلباين )  ٤٢٩٧( أخرجه أبو داود . »ُحبُّ الدُّ

  )٩٥٨(رمحه اهللا يف الصحيحة

 ديث اخلامس والثالثون بعد املائةاحل

ِهيُد ِمْن َمسِّ الَقْتِل إِالَّ َكَام «: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي صىل اهللا عليه ووسلم قال َما َجيُِد الشَّ

( و ابن ماجه ) ٣١٦١(واللفظ له، والنسائي ) ١٦٦٨(رواه الرتمذي . »َجيُِد َأَحُدُكْم ِمْن َمسِّ الَقْرَصةِ 

، و حسنه أيضًا شيخنا مقبل )٩٦٠(، وغريهم، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة) ٢٨٠٢

 )٢/٣٩٢(رمحه اهللا يف الصحيح املسند

 احلديث السادس والثالثون بعد املائة

َنْقَرُأ اْلُقْرآَن َوفِينَا اْألَْعَراِيبُّ َوَنْحُن ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهللاَِّ : ، َقاَل  ريض اهللا عنهَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللاَِّ 

، َفَقاَل  ُلوَنهُ « :َواْألَْعَجِميُّ ُلوَنُه َوَال َيَتَأجَّ . »اْقَرُءوا َفُكلٌّ َحَسٌن َوَسَيِجيُء َأْقَواٌم ُيِقيُموَنُه َكَام ُيَقاُم اْلِقْدُح َيَتَعجَّ

، وشيخنا مقبل رمحه اهللا )٢٥٩(الصحيحةوصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ) ٨٣٠(أخرجه أبو داود 

 اهـ. وفيه علم من أعالم النبوة، فقد كثر املتأكلون بالقرآن: وقال) ١/١٧٦(يف الصحيح املسند

 احلديث السابع والثالثون بعد املائة

ُلـوَن َعـَىل اهللاِ َحـ: (ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال ُكـْم َتَتَوكَّ لِـِه، َلـْو َأنَّ قَّ َتَوكُّ

، َتْغُدو ِمخَاًصا َوَتُروُح بَِطاًنا :  ولفظـه) ٢٣٤٤(، و الرتمذي)٢٠٥(أخرجه أمحد ). َلَرَزَقُكْم َكَام َيْرُزُق الطَّْريَ

لِِه َلُرِزْقُتْم َكَام ُيْرَزُق الطَّْريُ َتْغُدو ِمخَ « ُلوَن َعَىل اهللاَِّ َحقَّ َتَوكُّ ُكْم ُكنُْتْم َتَوكَّ ، وغريمهـا، »اًصا َوَتُروُح بَِطاًنـاَلْو َأنَّ

، وحسـنه شـيخنا مقبـل رمحـه اهللا يف الصـحيح )٣١٠(صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصـحيحةو

  )٢/١١١(املسند

 احلديث الثامن والثالثون بعد املائة

ُكُلوَن بَِأْلِسنَتِِهْم َسَيُكوُن َقْوٌم َيأْ : (يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه، قال

وغريه، قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف ) ١٥١٧(أخرجه أمحد يف املسند. )َكَام َتْأُكُل اْلَبَقَر ِمَن األَْرضِ 

 اهـ . وهو حسن أو صحيح) : ٤١٩(الصحيحة

 احلديث التاسع والثالثون بعد املائة



 ٧٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اَعُة َحتَّى َيَتَساَفُدوا ِيف الطَِّريِق َتَساُفَد : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام، أن النبي   َال َتُقوُم السَّ

واللفـظ لـه، والبـزار يف ) ٦٧٦٧(أخرجه ابـن حبـان ).نعم َلَيُكونن(: إِن َذلِك لكائن َقاَل : قلت )اْحلمري

له شاهد و ... : وقال) ٤٨١(صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة، وغريمها، و )٢٣٥٤(مسنده

َفَبْيـنََام : (و يف آخره، آخر من حديث النواس بن سمعان يف حديثه الطويل يف الدجال و يأجوج و مأجوج 

َت آَباطِِهْم، َفَتْقبُِض ُروَح ُكلِّ ُمـْؤِمٍن َوُكـلِّ مُ  ْسـلٍِم، َوَيْبَقـى ُهْم َكَذلَِك إِْذ َبَعَث اهللاُ ِرًحيا َطيَِّبًة، َفَتْأُخُذُهْم َحتْ

اُر  ـاَعةُ ِرشَ ُمـِر، َفَعَلـْيِهْم َتُقـوُم السَّ اُرَج اْحلُ و مسـلم ) ١٧٦٢٩(أخرجـه أمحـد  .)النَّاِس، َيَتَهاَرُجوَن فِيَها َهتَ

 اهـ ). ٢٩٣٧(

 احلديث األربعون بعد املائة

َم َعَلْيِه،«: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن حذيفة ريض اهللا عنه، عن النبي  َوَأَخَذ بَِيِدِه، َفَصاَفَحُه،  إِنَّ املُْْؤِمَن إَِذا َلِقَي املُْْؤِمَن َفَسلَّ

َجرِ  ا، َكَام َيَتنَاَثُر َوَرُق الشَّ صححه العالمة وغريه، و) ٢٤٥(أخرجه الطرباين يف األوسط. »َتنَاَثَرْت َخَطاَياُمهَ

 )٢٠٠٤(وانظر الصحيحة أيضًا رقم، )٢٦٩٢(و) ٥٢٦(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الواحد واألربعون بعد املائة

ي َيا ُأمَّ اْلَعَالِء، َفإِنَّ «: وأنا مريضة، فقالملسو هيلع هللا ىلص  عادين رسول اهللا : عن أم العالء ريض اهللا عنها، قالت َأْبِرشِ

ةِ  َهِب َواْلِفضَّ ، ) ٣٠٩٢( أخرجه أبو داود . »َمَرَض املُْْسلِِم ُيْذِهُب اهللاَُّ بِِه َخَطاَياُه، َكَام ُتْذِهُب النَّاُر َخَبَث الذَّ

 )٧١٤(المة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحةوصححه الع

 احلديث الثاين واألربعون بعد املائة

َسِد (: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه، عن النبي  ْأِس ِمَن اْجلَ يَامِن بَِمنِْزَلِة الرَّ إِنَّ املُْْؤِمَن ِمْن َأْهِل اْإلِ

يَامِن َكَام  ْأسِ َيْأَملُ املُْْؤِمُن ِألَْهِل اْإلِ َسُد ملَِا ِيف الرَّ ): ١١٣٧(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. )َيْأَملُ اْجلَ

ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : وغريه، وله شاهد يشهد له، من حديث النعامن بن بشري قال ) ٢٢٨٧٧(رواه أمحد 

َهرِ املُْْؤِمنُوَن َكَرُجٍل َواِحٍد إِِن اْشَتَكى َرْأُسُه َتَداَعى َلُه َسائِ « : ى َوالسَّ مَّ َسِد بِاْحلُ املُْْسلُِموَن َكَرُجٍل «، »ُر اْجلَ

هُ  ُه، َوإِِن اْشَتَكى، َرْأُسُه اْشَتَكى ُكلُّ باختصار ). ٢٥٨٦(أخرجه مسلم . »َواِحٍد، إِِن اْشَتَكى َعْينُُه، اْشَتَكى ُكلُّ

 )٢٥٨٦(وترصف، وقد تقدم معنا حديث النعامن هذا، وهو يف مسلم برقم

 الثالث واألربعون بعد املائةث ياحلد



 ٧٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُنوَب «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، عن النبي   َُام َينِْفَياِن اْلَفْقَر َوالذَّ جَّ َواْلُعْمَرَة، َفإِهنَّ َأِديُموا اْحلَ

ِديدِ  الطرباين يف رواه ): ١١٨٥(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة.  »َكَام َينِْفي اْلكُِري َخَبَث اْحلَ

شواهد كثرية سيأيت  السيام و له، و باجلملة فاحلديث صحيح هبذه الطريق  )....٣٨١٤( "األوسط "

 اهـ ).  ١٢٠٠( برقم ... ) تابعوا بني احلج و العمرة : (خترجيها بلفظ 

 احلديث الرابع واألربعون بعد املائة

اْشَتَكى املُْْؤِمُن َأْخَلَصُه اهللاَُّ َكَام ُخيلُِص اْلكُِري َخَبَث إَِذا «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عائشة ريض اهللا عنها، عن النبي 

ِديدِ  )  ٤٩٧( أخرجه البخاري يف األدب املفرد): ١٢٥٧(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. »اْحلَ

ترصف اهـ ب. وهو صحيح إن شاء اهللا تعاىل)....  ١/  ١٩٠ق ( و ابن أيب الدنيا يف املرض و الكفارات

 يسري 

 احلديث اخلامس واألربعون بعد املائة

يف قريب من ثامنني رجًال من ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا    بينا نحن عند: عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ، ثم  َصْفَحةَ ال و اهللا ما رأيت ، قريش   ليس فيهم إال، قريش

ْ َتْعُصوا اهللاََّ، َفإَِذا َعَصْيُتُموُه َأمَّ «: ثم قال، فتشهد   أتيته ُكْم َأْهُل َهَذا اْألَْمِر، َما َمل ا َبْعُد، َيا َمْعَرشَ ُقَرْيٍش، َفإِنَّ

. لِدُ لَِقِضيٍب ِيف َيِدِه، ُثمَّ َحلَا َقِضيَبُه َفإَِذا ُهَو َأْبَيُض َيْص » َبَعَث َعَلْيُكْم َمْن َيْلَحاُكْم َكَام ُيْلَحى َهَذا اْلَقِضيُب 

اهـ بترصف . وهو صحيح)... ٤٣٨٠(أخرجه أمحد ): ١٥٥٢(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 واختصار

 احلديث السادس واألربعون بعد املائة

يَامَن َلَيْخَلُق ِيف َجْوِف َأَحِدُكْم «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام، عن النبي  إِنَّ اْإلِ

يـَامَن ِيف ُقُلـوبُِكمْ  َد اْإلِ لِـُق، َفاْسـَأُلوا اهللاََّ َأْن ُجيَـدِّ َلُق الثَّـْوُب اْخلَ قـال العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف . »َكَام َخيْ

 اهـ باختصار وترصف. وهو حسن)..... ٥(أخرجه احلاكم ): ١٥٨٥(الصحيحة



 ٨٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث السابع واألربعون بعد املائة 

ُخُروُج اْآلَياِت َبْعِضَها َعَىل إِْثِر َبْعٍض، َيَتَتاَبْعَن َكَام َتَتَتاَبُع «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عنه، عن النبي عن أيب هريرة ريض اهللا 

َرُز ِيف النَِّظامِ  أخرجه ابن حبان يف ): ٣٢١٠(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف  الصحيحة .»اْخلَ

اهـ بترصف واختصار، . دهوهو صحيح بشواه).....٤٢٧١(، والطرباين يف األوسط)١٨٨٣(صحيحه

ْلُك َفَيْتَبُع َبْعُضَها َبْعًضا«: ويف لفظ قال العالمة األلباين . »اْآلَياُت َخَرَزاٌت َمنُْظوَماٌت ِيف ِسْلٍك، ُيْقَطُع السِّ

من طريقني عن خالد ) ٧٠٤٠(و أمحد ) ٨٤٦١(أخرجه احلاكم ): ١٧٦٢(رمحه اهللا يف الصحيحة

إسناده : قلت. فذكره :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عمرو ريض اهللا عنهام قالاحلويرث عن عبد اهللا بن  بن

لكن . و ذكره ابن حبان يف الثقات "ال أعرفه": قال ابن معني، ضعيف، خالد بن احلويرث ليس باملشهور

، اْألََماَراُت َخَرَزاٌت َمنُْظوَماٌت بِِسْلٍك «: به إال أنه قال للحديث شاهد من رواية أنس بن مالك مرفوعاً 

ْلُك َتبَِع َبْعُضُه َبْعًضا و وافقه . صحيح عىل رشط مسلم : و قال) ٨٦٣٩(أخرجه احلاكم  »َفإَِذا اْنَقَطَع السِّ

وقد : حيث قال) ٦٦٩٩(وصححه احلافظ يف الفتح: -أبو إسحاق-اهـ  قلت. و هو كام قاال، الذهبي

 هو عند أمحد  اهـ  ثبت أن اآليات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر اخلرز برسعة و

 احلديث الثامن واألربعون بعد املائة

إِنَّ املُْْؤِمَن َلُينِْيض َشَياطِينَُه، َكَام ُينِْيض َأَحُدُكْم َبِعَريُه ِيف «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي 

َفرِ  اهـ .وإسناده حسن)...٨٩٤٠(أخرجه أمحد): ٣٥٨٦(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. »السَّ

  باختصار وترصف

 احلديث التاسع واألربعون بعد املائة

اَعُة َحتَّى َيْبنَِي النَّاُس ُبُيوًتـا، ُيَشـبُِّهوَهنَا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َال َتُقوُم السَّ

قـال  »ُيوُشوَهنَا َوْيشَ املََْراِحيـلِ « ):٤٥٩(فيه، ويف لفظ له )٧٧٧(رواه البخاري يف األدب املفرد »بِاملََْراِحلِ 

)....  ٧٧٧رقـم (  "األدب املفـرد  "رواه البخـاري يف ): ٢٧٩ح(العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

فرسها إبراهيم شـيخ ) املراحيل: (ثم قال الشيخ األلباين رمحه اهللا. اهـ باختصار وترصف. وسنده صحيح



 ٨١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
: و منـه احلـديث، املرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال: و يف النهاية. املخططة  البخاري بأهنا الثياب 

: ( هـذا احلـديث و منه، يصيل و عليه من هذه املرحالت، يعني املروط املرحلة، و جتمع عىل املراحل كان

 اهـ . و يقال لذلك العمل الرتحيل، )يوشوهنا ويش املراحل... 

 احلديث اخلمسون بعد املائة

َسِمْعُت : َقاَل » َزَعُموا؟«ِيف : َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َما َسِمْعَت َرُسوَل اهللاَِّ : عن أيب مسعود ريض اهللا عنه أنه قيل له

ُجِل َزَعُموا«: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهللاَِّ  ، وغريه، وصححه العالمة )٤٩٧٢(رواه أبو داوود. »بِْئَس َمطِيَُّة الرَّ

 ). ٨٦٦ح(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

 احلديث الواحد واخلمسون بعد املائة

َلَقْلُب اْبِن آَدَم َأَشدُّ اْنِقَالًبا ِمَن «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن املقداد بن األسود ريض اهللا عنه قال

، والطرباين يف )٢١١٢(، والبزار يف مسنده)٢٣٨١٦(رواه أمحد يف املسند. »اْلِقْدِر إَِذا اْجَتَمَعْت َغْلًيا

، وغريهم، وصححه  العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٣١٤٢(، واحلاكم يف املستدرك)٦٠٣(الكبري

 ). ١٧٧٢(الصحيحة

  احلديث الثاين واخلمسون بعد املائة

بُ « : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َعْن َأِيب ُموَسى، َقاَل  َقٍة ِيف َأْصِل َشَجَرةٍ ُتَقلِّ يُح َمَثُل اْلَقْلِب َكَمَثِل ِريَشٍة ُمَعلَّ َها الرِّ

إسناده : ، و قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف ظالل اجلنة)٢٢٧(رواه ابن أيب عاصم يف السنة» َظْهًرا لَِبْطٍن 

أنا : ثنا يزيد قال: )١٩٧٥٧(واحلديث أخرجه أمحد . صحيح رجاله كلهم ثقات عىل رشط مسلم

َقاِيشِّ َعْن ُغنَْيِم ْبِن قيس بِهِ وتابعه يَ . إسناد آخر صحيح) ٤/٤٠٨(وله عنده . اجلريري به اهـ وهو .ِزيَد الرَّ

يُح بَِفالةٍ من األرض: (وجاء احلديث بلفظ )٢٣٦٥(يف صحيح اجلامع ُبَها الرِّ ). َمَثُل اْلَقْلِب ِمْثُل ِريَشٍة ُتَقلِّ

له حديث صحيح بام قب: وقال العالمة األلباين يف الظالل) ٢٢٨(رواه ابن أيب عاصم يف السنة أيضا



 ٨٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
بإسناد ) ٨٨(واحلديث أخرجه ابن ماجه . وإسناده ثقات غري الرقايش واسمه يزيد بن أبان وهو ضعيف 

  اهـ ."ختريج املشكاة"واحلديث أخرجه مجع آخر ذكرهتم يف . املصنف الثاين

  احلديث الثالث واخلمسون بعد املائة

ا بَِخْمِس َكلَِامٍت  « :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن  احلارث األشعري ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  إِنَّ اهللاََّ َأَمَر َحيَْيى ْبَن َزَكِريَّ

ا، َفَقاَل ِعيَسى ُه َكاَد َأْن ُيْبطَِئ ِهبَ ا، َوإِنَّ ا َوَيْأُمَر بني إرسائيل َأْن َيْعَمُلوا ِهبَ إِنَّ اهللاََّ َأَمَرَك بَِخْمِس : َأْن َيْعَمَل ِهبَ

ا َوَتْأُمَر بني ا َأَنا آُمُرُهْم، َفَقاَل َحيَْيى َكلَِامٍت لَِتْعَمَل ِهبَ ا َأْن َتْأُمَرُهْم، َوإِمَّ ا، َفإِمَّ َأْخَشى إِْن : إرسائيل َأْن َيْعَمُلوا ِهبَ

َب، َفَجَمَع النَّاَس ِيف َبْيِت املَْقِدِس، َفاْمَتَألَ املَْسِجُد َوَقَعُدو ا َأْن ُخيَْسَف ِيب َأْو ُأَعذَّ َ َسَبْقَتنِي ِهبَ ِف، ا َعَىل الرشُّ

، َوآُمَرُكْم َأْن َتْعَمُلوا ِهبِنَّ : َفَقاَل  ُكوا : إِنَّ اهللاََّ َأَمَرِين بَِخْمِس َكلَِامٍت َأْن َأْعَمَل ِهبِنَّ نَّ َأْن َتْعُبُدوا اهللاََّ َوَال ُتْرشِ ُهلُ َأوَّ

َك بِاهللاَِّ َكَمَثِل َرُجٍل اْشَرتَى َعْبًدا  َهِذِه : ِمْن َخالِِص َمالِِه بَِذَهٍب َأْو َوِرٍق، َفَقاَل بِِه َشْيًئا، َوإِنَّ َمَثَل َمْن َأْرشَ

ُكْم َيْرَىض َأنْ  ، َفَكاَن َيْعَمُل َوُيَؤدِّي إَِىل َغْريِ َسيِِّدِه، َفَأيُّ  َيُكوَن َعْبُدُه َكَذلَِك؟ َداِري َوَهَذا َعَمِيل َفاْعَمْل َوَأدِّ إَِيلَّ

َالِة، فَ  ْ َيْلَتِفْت، َوإِنَّ اهللاََّ َأَمَرُكْم بِالصَّ ْيُتْم َفَال َتْلَتِفُتوا َفإِنَّ اهللاََّ َينِْصُب َوْجَهُه لَِوْجِه َعْبِدِه ِيف َصَالتِِه َما َمل إَِذا َصلَّ

ُهْم َيْعَج  ٌة فِيَها ِمْسٌك، َفُكلُّ َياِم، َفإِنَّ َمَثَل َذلَِك َكَمَثِل َرُجٍل ِيف ِعَصاَبٍة َمَعُه ُرصَّ ُيْعِجُبُه  ُب َأوْ َوآُمُرُكْم بِالصِّ

َدَقِة َفإِنَّ َمَثَل َذلِ  ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهللاَِّ ِمْن ِريِح املِْسِك، َوآُمُرُكْم بِالصَّ ُه ِرُحيَها، َوإِنَّ ِريَح الصَّ َك َكَمَثِل َرُجٍل َأَرسَ

ُبوا ُعنَُقُه، َفَقاَل  ُموُه لَِيْرضِ ، َفَأْوَثُقوا َيَدُه إَِىل ُعنُِقِه َوَقدَّ َأَنا َأْفِديِه ِمنُْكْم بِالَقلِيِل َوالَكثِِري، َفَفَدى َنْفَسُه  :الَعُدوُّ

اًعا َح  تَّى إَِذا َأَتى َعَىل ِمنُْهْم، َوآُمُرُكْم َأْن َتْذُكُروا اهللاََّ َفإِنَّ َمَثَل َذلَِك َكَمَثِل َرُجٍل َخَرَج الَعُدوُّ ِيف َأَثِرِه ِرسَ

يَْطاِن إِالَّ بِِذْكِر اهللاَِِّحْصٍن َحِصٍني َفَأْحَرَز َنْفَسُه ِمنْهُ   :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِيُّ ، »ْم، َكَذلَِك الَعْبُد َال ُحيِْرُز َنْفَسُه ِمَن الشَّ

هُ « ْمُع َوالطَّاَعُة َواِجلَهاُد َواِهلْجَرُة َواَجلَامَعُة، َفإِنَّ ، السَّ َعَة قِيَد  َمْن َفاَرَق اَجلَام َوَأَنا آُمُرُكْم بَِخْمٍس اهللاَُّ َأَمَرِين ِهبِنَّ

هُ  َعى َدْعَوى اَجلاِهلِيَِّة َفإِنَّ َفَقاَل ، »ِمْن ُجَثا َجَهنَّمَ  ِشْربٍ َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اِإلْسَالِم ِمْن ُعنُِقِه إِالَّ َأْن َيْرِجَع، َوَمْن ادَّ

ُكُم املُْسلِِمَني َوإِْن َصىلَّ َوَصاَم، َفادْ «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ َوإِْن َصىلَّ َوَصاَم؟ َقاَل : َرُجٌل  ُعوا بَِدْعَوى اهللاَِّ الَِّذي َسامَّ

، وغريه،  وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح )٢٨٦٣(رواه الرتمذي. »املُْؤِمنَِني، ِعَباَد اهللاَِّ 

، وهذا احلديث مشتمل عىل عدة )١٧٢٤(، والشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع)١/٢٠٧(املسند

إن هذا احلديث ِمْن َأْحَسِن  ):١/١٧٦(ل اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف أعالم املوقعنيأمثال، وقد قا

  اهـ.اْألَْمَثاِل َوَأْبَلِغَها َوَأْعَظِمَها َتْقِريًبا إَىل اْألَْفَهامِ 



 ٨٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
  احلديث الرابع واخلمسون بعد املائة 

َجـاِل الَّـِذي إِنَّ « :قـالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا  اهللاََّ َيـْبَغُض الَبلِيـَغ ِمـَن الرِّ

ُل الَبَقَرةُ  ُل بِلَِسانِِه َكَام َتَتَخلَّ وغريهم، و ) ٦٥٤٣(وأمحد )٥٠٠٥(و أبو داود) ٢٨٥٣(رواه الرتمذي. »َيَتَخلَّ

 ) ٨٨٠(حسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

  احلديث اخلامس واخلمسون بعد املائة

َأَال إِنَّ َمْن َقْبَلُكْم ِمْن « : قام فينا فقالملسو هيلع هللا ىلص  أال إن رسول اهللاّ : ة بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام قالعن معاوي

ُق َعَىل َثَالٍث َوَس  َة َسَتْفَرتِ ًة، َوإِنَّ َهِذِه املِْلَّ ُقوا َعَىل ثِنَْتْنيِ َوَسْبِعَني ِملَّ ُعوَن ِيف ثِنَْتاِن َوَسبْ : ْبِعنيَ َأْهِل اْلكَِتاِب اْفَرتَ

َامَعةُ  نَِّة، َوِهَي اْجلَ تِي َأْقَواٌم «: َزاَد اْبُن َحيَْيى، َوَعْمٌرو ِيف َحِديثَيِْهَام » النَّاِر، َوَواِحَدٌة ِيف اْجلَ ُه َسَيْخُرُج ِمْن ُأمَّ َوإِنَّ

اَرى ِهبِْم تِْلَك اْألَْهَواُء، َكَام َيَتَجاَرى اْلَكْلُب لَِصاِحبِهِ  اْلَكْلُب بَِصاِحبِِه َال َيْبَقى ِمنُْه ِعْرٌق « :ٌروَوَقاَل َعمْ   »َجتَ

، وغريه، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف سنن أيب )٤٥٩٧(رواه أبو داود. »َوَال َمْفِصٌل إِالَّ َدَخَلهُ 

  )٢٠٤(، والصحيحة)٢٦٤٢(، وصححه يف صحيح اجلامع)٤٥٩٧(داود

  احلديث السادس واخلمسون بعد املائة

ًعا، َوَخطَّ َخط�ا ِيف الَوَسِط َخاِرًجا ِمنُْه، ملسو هيلع هللا ىلص  َخطَّ النَّبِيُّ : اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قالعن عبد  َخط�ا ُمَربَّ

ِذي ِيف الَوَسِط، َوَقاَل  ِذي ِيف الَوَسِط ِمْن َجانِبِِه الَّ  َهَذا اِإلْنَساُن، َوَهَذا َأَجُلهُ : (َوَخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا إَِىل َهَذا الَّ

يٌط بِِه  َغاُر األَْعَراُض، َفإِْن َأْخَطَأُه َهَذا  -َقْد َأَحاَط بِِه : َأوْ  -ُحمِ َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخاِرٌج َأَمُلُه، َوَهِذِه اُخلَطُط الصِّ

َخطَّ النَّبِيُّ : و َعْن َأَنٍس ريض اهللا عنه، َقاَل  )٦٤١٧(رواه البخاري. )َهنََشُه َهَذا، َوإِْن َأْخَطَأُه َهَذا َهنََشُه َهَذا

رواه . »َهَذا األََمُل َوَهَذا َأَجُلُه، َفَبْينََام ُهَو َكَذلَِك إِْذ َجاَءُه اَخلطُّ األَْقَرُب «: ُخُطوًطا، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  

 )٦٤١٨(البخاري

  احلديث السابع واخلمسون بعد املائة



 ٨٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
م غرز إىل جنبه آخر، ثم غرز غرز بني يديه غرزًا، ثملسو هيلع هللا ىلص  و عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن النبي  

ْنَساُن، َوَهَذا َأَجُلُه، «: اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل : َقاُلوا »َهْل َتْدُروَن َما َهَذا؟«: الثالث فأبعده، ثم قال َهَذا اْإلِ

َتلُِجُه ُدوَن َذلَِك  ، وصححه )١١١٣٢(محد يف املسندأخرجه اإلمام أ. »َوَهَذا َأَمُلُه َيَتَعاَطى اْألََمَل َواْألََجُل، َخيْ

  )١/٣٠٢(شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند

  احلديث الثامن واخلمسون بعد املائة

َمْن َبنَى َمْسِجًدا هللاَِِّ َكَمْفَحِص َقَطاٍة، َأْو «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا 

نَّةِ َأْصَغَر، َبنَى اهللاَُّ َلُه  واللفظ له، وغريه، وصححه شيخنا رمحه اهللا يف ) ٧٣٨(رواه ابن ماجه. »َبْيًتا ِيف اْجلَ

  )٢٨٩(، والشيخ األلباين رمحه اهللا يف متام املنة)١/١٧١(الصحيح املسند

  احلديث التاسع واخلمسون بعد املائة

َحَبِيشٌّ  َوَأطِيُعوا َوإِِن اْسُتْعِمَل َعْبٌد اْسَمُعوا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال

: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال، )٦٧٢٣(رواه البخاري. »َكَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبةٌ 

، ، )٦٧٢٣(رواه البخاري. »َحَبِيشٌّ َكَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبةٌ  اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َوإِِن اْسُتْعِمَل َعْبدٌ « وعن ُأمِّ اْحلَُصْنيِ

َة اْلَوَداِع، َقاَلْت : ريض اهللا عنها قالت َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َحَجْجُت َمَع َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحجَّ

َر َعَلْيُكْم «: ُثمَّ َسِمْعُتُه، َيُقوُل : َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْوًال َكثًِريا ٌع إِْن ُأمِّ  -َأْسَوُد : َحِسْبُتَها َقاَلْت  -َعبٌْد ُجمَدَّ

، ريض اهللا عنه َقاَل  )١٢٩٨(رواه مسلم. »َيُقوُدُكْم بِكَِتاِب اهللاِ، َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا إِنَّ «: وَعْن َأِيب َذرٍّ

َع اْألَطْ   )١٨٣٧(رواه مسلم. »َراِف َخلِيِيل َأْوَصاِين َأْن َأْسَمَع َوُأطِيَع، َوإِْن َكاَن َعْبًدا ُجمَدَّ

  احلديث الستون بعد املائة

، ذات يوم، فوعظنا موعظة بليغة ملسو هيلع هللا ىلص قال فينا رسول اهللا : عن العرباض ابن سارية ريض اهللا عنه قال

وعظتنا موعظة مودع، فاعهد إلينا : ملسو هيلع هللا ىلص يا رسول اهللا : وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل

ْوَن ِمْن َبْعِدي اْختَِالًفا َشِديًدا، َعَلْيُكْم بِ «: بعهد، فقال ْمِع َوالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشي�ا، َوَسَرتَ َتْقَوى اهللاَِّ، َوالسَّ



 ٨٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اُكمْ   وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ َني، َعضُّ اِشِديَن املَْْهِديِّ َلَفاِء الرَّ املُْْحَدَثاِت، َفإِنَّ  َواْألُُمورَ  َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي، َوُسنَِّة اْخلُ

، )٢٧٣٥(وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة)٤٢(رواه ابن ماجه. »ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ 

 )٢/٧١(وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني

  احلديث الواحد والستون بعد املائة

َيْطُلُع َعَلْيُكْم َأْهُل «: بطريق مكة إذ قالملسو هيلع هللا ىلص  بينا نحن مع رسول اهللا  :عنه قالعن جبري بن مطعم ريض اهللا 

َحاُب، ُهْم ِخَياُر َمْن ِيف اْألَْرضِ  ُُم السَّ َوَال َنْحُن َيا َرُسوَل اهللاَِّ؟ : َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصارِ . » اْلَيَمِن َكَأهنَّ

 :َوَال َنْحُن َيا َرُسوَل اهللاَِّ؟ َفَقاَل ِيف الثَّالَِثِة َكلَِمًة َضِعيَفةً : َل اهللاَِّ؟ َفَسَكَت، َقاَل َوَال َنْحُن َيا َرُسو: َقاَل . َفَسَكَت 

، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح )١٦٧٧٩(أخرجه أمحد يف املسند. »إِالَّ َأْنُتمْ «

 ). ١/١٨٨(املسند

  احلديث الثاين والستون بعد املائة

ًرا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ريض اهللا عنه قالعن أيب هريرة  َام َيْسَأُل َمجْ ْم َتَكثًُّرا، َفإِنَّ َمْن َسَأَل النَّاَس َأْمَواَهلُ

َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َعْن ُحْبِيشِّ ْبِن ُجنَاَدَة ريض اهللا عنه، َقاَل و) ١٠٤١(رواه مسلم. »َفْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكثِرْ 

ْمرَ َمْن َسَأَل «: ملسو هيلع هللا ىلص َام َيْأُكُل اْجلَ ، وصححه شيخنا )١٧٥٠٨(رواه اإلمام أمحد يف املسند. »ِمْن َغْريِ َفْقٍر، َفَكَأنَّ

  )١/٢١٠(مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند

  احلديث الثالث والستون بعد املائة

ِيف َسَفٍر ِمْن َأْسَفاِرِه، َفنََزَل النَّاُس َمنِْزًال، َوَنَزَل ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاِ : َزائَِدُة، َأْو َمِزيَدُة ْبُن َحَواَلَة، َقاَل عن 

ُه َوَغْريُ َكاتِبِِه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َأَنْكُتُبَك َيا اْبَن : (ِيف ظِلِّ َدْوَحٍة، َفَرآِين َوَأَنا ُمْقبٌِل ِمْن َحاَجٍة ِيل، َوَلْيَس َغْريُ

: ُثمَّ َدَنْوُت ُدوَن َذلَِك، َقاَل : َفَلَها َعنِّي َوَأْقَبَل َعَىل اْلَكاتِِب، َقاَل : هللاِ؟ َقاَل َعَالَم َيا َرُسوَل ا: ُقْلُت ) َحَواَلَة؟

ُثمَّ : َفَلَها َعنِّي، َوَأْقَبَل َعَىل اْلَكاتِِب، َقاَل : َعَالَم َيا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل : ُقْلُت )َأَنْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟: (َفَقاَل 

، ِجْئُت َفُقمْ  َُام َلْن ُيْكَتَبا إِالَّ ِيف َخْريٍ : َفَقاَل ُت َعَلْيِهَام، َفإَِذا ِيف َصْدِر اْلكَِتاِب َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َفَظنَنُْت َأهنَّ



 ٨٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 فِْتنٍَة َتُثوُر ِيف َأْقَطاِر َيا اْبَن َحَواَلَة، َكْيَف َتْصنَُع ِيف : (َنَعْم َيا َنبِيَّ اهللاِ، َفَقاَل : ، َفُقْلُت )َأَنْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟( 

َا َصَياِيص َبَقرٍ  امِ : (َأْصنَُع َماَذا َيا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل : ُقْلُت : َقاَل ) ؟اْألَْرِض َكَأهنَّ َكْيَف : (، ُثمَّ َقاَل )َعَلْيَك بِالشَّ

ْدِري َكْيَف َقاَل ِيف اْآلِخَرِة، َوَألَْن َأُكوَن َعلِْمُت َكيَْف َفَال أَ : َقاَل ) َتْصنَُع ِيف فِْتنٍَة َكَأنَّ اْألُوَىل فِيَها َنْفَجُة َأْرَنٍب؟

،  وهو يف الصحيح )٢٠٣٥٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند. َقاَل ِيف اْآلِخَرِة، َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا

َوُهَو َجالٌِس ِيف ملسو هيلع هللا ىلص وَل اهللاِ َأَتْيُت َرُس : َعِن اْبِن َحَواَلَة، َقاَل ) ١٧٠٠٤(ويف املسند أيضا. )١/٢٤١(املسند

َال َأْدِري، َما َخاَر اهللاُ ِيل : ُقْلُت  )َأَال َأْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟: ( ظِلِّ َدْوَمٍة َوِعنَْدُه َكاتٌِب َلُه ُيْمِيل َعَليِْه، َفَقاَل 

ًة ِيف اْألُوَىل  -َوَرُسوُلُه، َفَأْعَرَض َعنِّي  َال َأْدِري، فِيَم َيا : ُقْلُت ) َنْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟: (َوَقاَل إِْسَامِعيُل، َمرَّ

َال : ُقْلُت  )َأَنْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟: (، َفَأَكبَّ َعَىل َكاتِبِِه ُيْمِيل َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل -َرُسوَل اهللاِ؟ َفَأْعَرَض َعنِّي 

َفنََظْرُت َفإَِذا ِيف اْلكَِتاِب : َرَض َعنِّي، َفَأَكبَّ َعَىل َكاتِبِِه ُيْمِيل َعَلْيِه، َقاَل َفَأعْ . َأْدِري، َما َخاَر اهللاُ ِيل َوَرُسوُلهُ 

، ُثمَّ َقاَل  :ُعَمُر، َفُقْلُت  َيا اْبَن : (َنَعْم، َفَقاَل : ُقْلُت  ،)َأَنْكُتُبَك َيا اْبَن َحَواَلَة؟: (إِنَّ ُعَمَر َال ُيْكَتُب إِالَّ ِيف َخْريٍ

َا َصَياِيص َبَقٍر؟ َحَواَلةَ  ُرُج ِيف َأْطَراِف اْألَْرِض َكَأهنَّ َال َأْدِري، َما َخاَر اهللاُ ِيل : ، ُقْلُت )َكْيَف َتْفَعُل ِيف فِْتنٍَة َختْ

ُرُج َبْعَدَها َكَأنَّ اْألُوَىل فِيَها اْنتَِفاَجُة َأْرَنٍب : (َوَرُسوُلُه، َقاَل  َال َأْدِري، َما : ُقْلُت ) ؟َوَكْيَف َتْفَعُل ِيف ُأْخَرى َختْ

بُِعوا َهَذا: (َخاَر اهللاُ ِيل َوَرُسوُلُه، َقاَل  َفاْنَطَلْقُت َفَسَعْيُت، َوَأَخْذُت : َوَرُجٌل ُمَقّفي ِحينَئٍِذ، َقاَل : ، َقاَل )اتَّ

اَن َرِيضَ : َقاَل  ،)َنَعمْ : (َهَذا؟ َقاَل : ، َفُقْلُت ملسو هيلع هللا ىلصبَِمنْكَِبْيِه، َفَأْقَبْلُت بَِوْجِهِه إَِىل َرُسوِل اهللاِ  َوإَِذا ُهَو ُعْثَامُن ْبُن َعفَّ

 . اهللاُ َتَعاَىل َعنْهُ 

َة اْلَبْهِزيِّ ريض اهللا عنه، َقاَل و َكْيَف ِيف : (ِيف َطِريٍق ِمْن ُطُرِق املَِْدينَِة، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َبْينََام َنْحُن َمَع َنبِيِّ اهللاِ : َعْن ُمرَّ

َا َصيَاِيص َبَقٍر؟فِْتنٍَة َتُثوُر ِيف َأْقَطاِر اْألَ  ) َعَلْيُكْم َهَذا َوَأْصَحاَبهُ : (َنْصنَُع َماَذا َيا َنبِيَّ اهللاِ؟ َقاَل : َقاُلوا) ْرِض َكَأهنَّ

بُِعوا َهَذا َوَأْصَحاَبهُ (َأْو  ُجِل، َفُقْلُت : ، َقاَل )اتَّ ْعُت َحتَّى َعَطْفُت َعَىل الرَّ ، )َذا هَ : (َهَذا َيا َنبِيَّ اهللاِ، َقاَل : َفَأْرسَ

اَن  و يف املسند  )٧/٣١٥(، وغريه، وهو يف الصحيحة)٢٠٣٥٣(رواه أمحد يف املسند. َفإَِذا ُهَو ُعْثَامُن ْبُن َعفَّ

، َقاَل ) ١٨٠٦٧(أيضا َة : َعْن ُجَبْريِ ْبِن ُنَفْريٍ ُكنَّا ُمَعْسكِِريَن َمَع ُمَعاِوَيَة َبْعَد َقْتِل ُعْثَامَن، َفَقاَم َكْعُب ْبُن ُمرَّ

ٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ : َبْهِزيُّ َفَقاَل الْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصَما ُقْمُت َهَذا املََْقاَم، َفَلامَّ َسِمَع بِِذْكِر َرُسوِل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْوَال َيشْ

ًال َقاملسو هيلع هللا ىلصَبْينََام َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهللاِ : َأْجَلَس النَّاَس، َفَقاَل  اَن ُمَرجِّ َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َل ، إِْذ َمرَّ ُعْثَامُن ْبُن َعفَّ

َبَعُه َعَىل اْهلَُدى: (ملسو هيلع هللا ىلص ، َهَذا، َيْوَمئٍِذ َوَمِن اتَّ ِت َقَدَمْي، َأْو ِمْن َبْنيِ ِرْجَيلْ َفَقاَم اْبُن : َقاَل ) َلَتْخُرَجنَّ فِْتنٌَة ِمْن َحتْ



 ٨٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، َفَقاَل   َواهللاِ إِينِّ َحلَاِرضٌ َذلَِك املَْْجلَِس، : َنَعْم، َقاَل : َقاَل  إِنََّك َلَصاِحُب َهَذا؟: َحَواَلَة اْألَْزِديُّ ِمْن ِعنِْد املِْنَْربِ

َم بِهِ  َل َمْن َتَكلَّ ًقا ُكنُْت َأوَّ  )١٠٩٥(وهو يف الصحيح املسند. َوَلْو َعلِْمُت َأنَّ ِيل ِيف اْجلَْيِش ُمَصدِّ

  احلديث الرابع والستون بعد املائة

ْيِل املُْْظلِِم، ُيْصبُِح «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  َباِدُروا بِاْألَْعَامِل فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ

ْنَيا ُجُل ُمْؤِمنًا َوُيْمِيس َكافًِرا، َأْو ُيْمِيس ُمْؤِمنًا َوُيْصبُِح َكافًِرا، َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ رواه .»الرَّ

  )١١٨(ممسل

  احلديث اخلامس والستون بعد املائة

ْيِل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللاّ : عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه قال اَعِة فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ إِنَّ َبْنيَ َيَدِي السَّ

ُجُل فِيَها ُمْؤِمنًا، َوُيْمِيس َكافًِرا، َوُيْمِيس ُمْؤِمنًا،  َوُيْصبُِح َكافًِرا، اْلَقاِعُد فِيَها َخْريٌ ِمَن املُْْظلِِم، ُيْصبُِح الرَّ

ُبوا ُسُيوفَ  وا قِِسيَُّكْم، َوَقطُِّعوا َأْوَتاَرُكْم، َواْرضِ ُ اِعي، َفَكرسِّ َجاَرِة، اْلَقائِِم، َواْملَاِيش فِيَها َخْريٌ ِمَن السَّ ُكْم بِاْحلِ

، وحسنه شيخنا )٤٢٥٩(أخرجه أبو داود. »َكَخْريِ اْبنَْي آَدمَ  َعَىل َأَحٍد ِمنُْكْم، َفْلَيُكنْ  -َيْعنِي  -َفإِْن ُدِخَل 

ويف لفظ ). ٨/١٠٢(، وصححه العالمة األلباين يف اإلرواء)٢/١١(مقبل رمحه اهللا يف الصحيح  املسند

اِعي: (بعد قوله) ٤٢٦٢(له ُنوا َأْحَالَس ُكو«: َفَام َتْأُمُرَنا؟ َقاَل : َقاُلوا: قال) َواملَْاِيش فِيَها َخْريٌ ِمَن السَّ

 )٤٢٦٢(وصححه األلباين يف صحيح أيب داوود. »ُبُيوتُِكمْ 

َسَتُكوُن : (ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال) ٥١٣٦(ومسلم) ٧٠٨١(ويف البخاري

ا فَِتٌن اْلَقاِعُد فِيَها َخْريٌ ِمْن اْلَقائِِم َواْلَقائُِم فِيَها َخْريٌ ِمْن املَْاِيش َواملَْا َف َهلَ اِعي َمْن َتَرشَّ ِيش فِيَها َخْريٌ ِمْن السَّ

ُفُه َوَمْن َوَجَد فِيَها َمْلَجًأ َفْليَُعْذ بِهِ  َتُكوُن فِْتنٌَة النَّائُِم فِيَها َخْريٌ ِمَن « ):٢٨٨٦(ويف لفظ ملسلم). َتْسَتْرشِ

اِعي، َفَمْن َوَجَد َمْلَجأً  . »َأْو َمَعاًذا َفْليَْسَتِعْذ  اْلَيْقَظاِن، َواْلَيْقَظاُن فِيَها َخْريٌ ِمَن اْلَقائِِم، َواْلَقائُِم فِيَها َخْريٌ ِمَن السَّ

َا َسَتُكوُن فَِتٌن َأَال ُثمَّ َتُكوُن فِْتنٌَة اْلَقاِعُد : (ولفظه) ٥١٣٨(وجاء عن أيب بكرة ريض اهللا عنه يف مسلم  إِهنَّ

اِعي إَِلْيَها، َأَال َفإَِذا َنَزَلْت َأْو َوَقَعْت  َفَمْن َكاَن َلُه إِبٌِل فِيَها َخْريٌ ِمْن املَْاِيش فِيَها َواملَْاِيش فِيَها َخْريٌ ِمْن السَّ

َفَقاَل َرُجٌل، َيا : ، َقاَل )َلُه َغنٌَم َفْلَيْلَحْق بَِغنَِمِه َوَمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض َفْليَْلَحْق بَِأْرِضهِ  َفْلَيْلَحْق بِإِبِلِِه َوَمْن َكاَنْت 

ْ َيُكْن َلُه إِبٌِل َوَال َغنٌَم َوَال َأْرٌض؟ َقاَل  هِ : (َرُسوَل اهللاَِّ َأَرَأْيَت َمْن َمل بَِحَجٍر ُثمَّ  َيْعِمُد إَِىل َسْيِفِه َفَيُدقُّ َعَىل َحدِّ



 ٨٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُهمَّ َهْل َبلَّْغُت   ْغُت اللَّ ُهمَّ َهْل َبلَّ ُهمَّ َهْل َبلَّْغُت اللَّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ : َفَقاَل َرُجٌل : َقاَل ) لَِينُْج إِْن اْسَتَطاَع النََّجاَء اللَّ

ْنيِ َأْو إِ  فَّ َبنِي َرُجٌل بَِسْيِفِه َأْو َجيِيُء َسْهٌم َأَرَأْيَت إِْن ُأْكِرْهُت َحتَّى ُينَْطَلَق ِيب إَِىل َأَحِد الصَّ ْحَدى اْلِفَئَتْنيِ َفَرضَ

 ).َيُبوُء بِإِْثِمِه َوإِْثِمَك َوَيُكوُن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ : (َفَيْقُتُلنِي؟ َقاَل 

  احلديث السادس والستون بعد املائة

ُثمَّ » َهَذا َسبِيُل اهللاَِّ«: خطًا، ثم قال يوماً ملسو هيلع هللا ىلص  خط لنا رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

ُثمَّ َتَال » َهِذِه ُسُبٌل َعَىل ُكلِّ َسبِيٍل ِمنَْها َشْيَطاٌن َيْدُعو إَِلْيهِ «: َخطَّ ُخُطوًطا َعْن َيِمينِِه، َوَعْن ِشَاملِِه، ُثمَّ َقاَل 

بُِعوُه َوَال َتتَّبِعُ { اطِي ُمْسَتِقيًام َفاتَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ َوَأنَّ َهَذا ِرصَ ُبَل َفَتَفرَّ أخرجه ). ١٥٣:األنعام( }وا السُّ

، والشيخ األلباين )٢/٢٠(، وغريه، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٢٠٨(الدارمي

 )١/٥٨(رمحه اهللا يف املشكاة

  احلديث السابع والستون بعد املائة

َدَقِة، «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  ت رسول اهللا سمع: عن عقبة بن عامر ريض اهللا عنه قال اِهِر بِالصَّ اِهُر بِاْلُقْرآِن َكاْجلَ اْجلَ

َدَقةِ  ، )١٣٣٣(وأبو داوود) ٢٩١٩(والرتمذي) ٢٥٦١(رواه النسائي »َواملُِْرسُّ بِاْلُقْرآِن َكاملُِْرسِّ بِالصَّ

 ). ٢/٧٧(وغريهم، وحسنه شيخنا رمحه اهللا يف الصحيح املسند

  بعد املائة احلديث الثامن والستون

َام ُهنَّ َعَواٌن «:  قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عمرو بن األحوص ريض اهللا عنه، أن النبي  ا، َفإِنَّ َأَال َواْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْريً

 َفاْهُجُروُهنَّ ِيف املََضاِجِع، ِعنَْدُكْم، َلْيَس َمتْلُِكوَن ِمنُْهنَّ َشْيًئا َغْريَ َذلَِك، إِالَّ َأْن َيْأتَِني بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة، َفإِْن َفَعْلنَ 

ٍح، َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِيًال، َأَال إِنَّ َلُكْم َعَىل نِ  ًبا َغْريَ ُمَربِّ ُبوُهنَّ َرضْ ا، َواْرضِ َسائُِكْم َحق�

ُكْم َعَىل نَِسائُِكْم َفَال  ا َحقُّ ا، َفَأمَّ ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َوَال َيْأَذنَّ ِيف ُبُيوتُِكْم ملَِْن  َولِنَِسائُِكْم َعَلْيُكْم َحق�

ِسنُوا إَِلْيِهنَّ ِيف كِْسَوِهتِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ  ُهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُحتْ َهَذا : وقال) ١١٦٣(رواه الرتمذي» َتْكَرُهوَن، َأَال َوَحقُّ

ى ِيف َأْيِديُكمْ : ، َيْعنِي»َعَواٌن ِعنَْدُكمْ «: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوَمْعنَى َقْولِهِ  ، ورواه النسائي يف .َأْرسَ



 ٨٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ويف .  )٢٠٣٠(، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء)١٨٥١(، وابن ماجه)٩١٢٤(الكربى 

ُقوا اهللاَ ِيف ): (١٢١٨(، الذي رواه مسلمملسو هيلع هللا ىلص حديث جابر ريض اهللا عنه الطويل، يف حجة النبي  النَِّساِء، َفاتَّ

ُكْم َأَخْذُمتُوُهنَّ بَِأَماِن اهللاِ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة اهللاِ، َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن َال  ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َفإِنَّ

نَّ  ٍح، َوَهلُ ًبا َغْريَ ُمَربِّ ُبوُهنَّ َرضْ  ). َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُنَّ بِاملَْْعُروِف َتْكَرُهوَنُه، َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْرضِ

  احلديث التاسع والستون بعد املائة

ْسَالُم ُعْرَوًة ُعْرَوًة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اله  :وعن ابن فريوز الديلمي عن أبيه ريض اهللا عنه قال َلُينَْقَضنَّ اْإلِ

ةً  ًة ُقوَّ ْبُل ُقوَّ ، وغريه، وصححه شيخنا رمحه اهللا يف )١٨٠٣٩(م أمحد يف املسندأخرجه اإلما. »َكَام ُينَْقُض اْحلَ

َلُتنَْقَضنَّ ُعَرى : ( ََقال ملسو هيلع هللا ىلص وَعْن َأِيب ُأَماَمَة اْلَباِهِيلِّ ريض اهللا عنه، َعْن َرُسوِل اهللاِ  ).٢/١٦٦(الصحيح املسند

نَّ َنْقًضا ُهلُ َام اْنَتَقَضْت ُعْرَوٌة َتَشبََّث النَّاُس بِالَّتِي َتلِيَها، َوَأوَّ ْسَالِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفُكلَّ ْكُم َوآِخُرُهنَّ  اْإلِ اْحلُ

َالةُ   ) ٥٠٧٥(امع، وغريه، وصححه األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجل)٢٢١٦٠(رواه أمحد يف املسند). الصَّ

  احلديث السبعون بعد املائة

، َقاَل  َام َأْهِل «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهْل لِْإلِْسَالِم ِمْن ُمنَْتَهى؟ َقاَل : َقاَل َرُجٌل : َعْن ُكْرِز ْبِن َعْلَقَمَة اْخلَُزاِعيِّ َأيُّ

َام َأْهِل َبيْ «: ِيف َمْوِضٍع آَخَر َقاَل : َوَقاَل » ؟َبْيٍت  ا، َأْدَخَل َنَعْم، َأيُّ ٍت ِمَن اْلَعَرِب، َأِو اْلُعْجِم َأَراَد اهللاَُّ ِهبِْم َخْريً

ْسَالمَ  َا الظَُّلُل «: ُثمَّ َمْه؟ َقاَل : َقاَل » َعَلْيِهُم اْإلِ َبَىل َوالَِّذي «: َكالَّ َواهللاَِّ إِْن َشاَء اهللاَُّ َقاَل : َقاَل » ُثمَّ َتَقُع اْلِفَتُن َكَأهنَّ

ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ  َنْفِيس بَِيِدِه، ْهِريُّ : َوُقِرَئ َعَىل ُسْفَيانَ » ُثمَّ َتُعوُدوَن فِيَها َأَساِوَد ُصب�ا، َيْرضِ : َقاَل الزُّ

ْوَداُء ُتنَْصُب  ": َأَساِوَد ُصب�ا؟ َقاَل ُسْفَيانُ  : قال) رقاب بعض(ويف لفظ بعد قوله . "َأْي َتْرَتِفُع : اْحلَيَُّة السَّ

ُه َتَباَرَك َوَتَعاَىل، َوَيَدُع النَّاَوَأْفَض ( َعاِب، َيتَِّقي َربَّ َس ِمْن ُل النَّاِس َيْوَمئٍِذ ُمْؤِمٌن ُمْعَتِزٌل ِيف ِشْعٍب ِمَن الشِّ

هِ  ، وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح )١٥٩١٩ (، )١٥٩١٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند. )َرشِّ

 ).٣٠٩١(و) ٥١(الصحيحة، واأللباين يف )٢/١٧٥(املسند

  احلديث الواحد والسبعون بعد املائة



 ٩٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َما ِذْئَباِن َجائَِعاِن ُأْرِسَال ِيف َغنٍَم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن كعب بن مالك األنصاري ريض اهللا عنه  قال 

ِف لِِدينِهِ  َ ا ِمْن ِحْرِص املَْرِء َعَىل املَاِل َوالرشَّ ، وغريه، وصححه شيخنا )٢٤٨٢(رواه الرتمذي. »بَِأْفَسَد َهلَ

  )٥٦٢٠(، والشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع)٢/١٧٨(رمحه اهللا يف الصحيح املسند

 احلديث الثاين والسبعون بعد املائة 

َب، َوَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي  :عن مالك بن نضلة ريض اهللا عنه قال َد ِيفَّ النََّظَر، َوَصوَّ َأَربُّ إِبٍِل َأْنَت « :َفَصعَّ

َفُتنْتُِجَها َوافَِيًة َأْعُينَُها َوآَذاُهنَا، َفَتْجَدُع َهِذِه، «  :ِمْن ُكلٍّ َقْد آَتاِين اهللاَُّ، َفَأْكثََر َوَأْطَيَب، َقاَل : َقاَل » َأْو َربُّ َغنٍَم؟

َما  َم ُسْفَياُن بَِكلَِمٍة َملْ َأْفَهْمهَ  -َفَتُقوُل َرصْ ، َوَلْو : َوَتُقوُل  -ا ُثمَّ َتَكلَّ ، َوُموَساُه َأَحدُّ َبِحَريَة اهللاَِّ؟ َفَساِعُد اهللاَِّ َأَشدُّ

َما َأَتاكَ  ا َرصْ ِحمِ « :إَِىل َما َتْدُعو؟ َقاَل : ُقْلُت . »َشاَء َأْن َيْأتَِيَك ِهبَ ُجُل ِمْن : ُقْلُت . » إَِىل اهللاَِّ َوإَِىل الرَّ َيْأتِينِي الرَّ

ي، َفأَ  ، َأَرَأْيَت َلْو َكاَن «: ْحلُِف َأْن َال ُأْعطِيَُه ُثمَّ ُأْعطِيِه؟ َقاَل َبنِي َعمِّ ْر َعْن َيِمينَِك، َوْأِت الَِّذي ُهَو َخْريٌ َفَكفِّ

ا ُيطِيُعَك َوَال َخيُوُنَك َوَال َيْكِذُبَك، َواْآلَخُر َخيُوُنَك َوَيْكِذُبَك؟ ِذي َال، بَ : ُقْلُت : َقاَل » َلَك َعْبَداِن َأَحُدُمهَ ِل الَّ

ُكْم َعزَّ َوَجلَّ «: َقاَل . َال َخيُوُننِي، َوَال َيْكِذُبنِي، َوَيْصُدُقنِي اْحلَِديَث َأَحبُّ إَِيلَّ  أخرجه . »َكَذاُكْم َأْنُتْم ِعنَْد َربِّ

 )٢/١٨٤(، وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)١٧٢٢٨(اإلمام أمحد يف املسند

 احلديث الثالث والسبعون بعد املائة 

َّا َتْذُكُروَن ِمْن َجَالِل اهللاَِّ التَّْسبِيَح، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنه قال إِنَّ ِمم

ُر بَِصاِحبَِها، أَ  نَّ َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل، ُتَذكِّ َما ُحيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َوالتَّْهلِيَل، َوالتَّْحِميَد َينَْعطِْفَن َحْوَل اْلَعْرِش، َهلُ

ُر بِِه؟ ، وغريه، وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف )٣٨٠٩(رواه ابن ماجه. »َيُكوَن َلُه َأْو َال َيَزاَل َلُه َمْن ُيَذكِّ

 )٢/٢٢٥(الصحيح املسند

 احلديث الرابع والسبعون بعد املائة 

اِط َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَتَقاَدُع ِهبِْم َجنََبَتا ُحيَْمُل النَّ « :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب بكرة ريض اهللا عنه عن النبي  َ اُس َعَىل الرصِّ

اِط َتَقاُدَع اْلَفَراِش ِيف النَّارِ  َ تِِه َمْن َيَشاءُ «: ، َقاَل » الرصِّ ُثمَّ ُيْؤَذُن لِْلَمَالئَِكِة َوالنَّبِيَِّني «: ، َقاَل » َفُينِْجي اهللاَُّ بَِرْمحَ



 ٩١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َهَداِء َأْن َيْشفَ   ًة ، » ُعوا َفَيْشَفُعوَن، َوُخيِْرُجوَن َوَيْشَفُعوَن، َوُخيِْرُجوَن َوَيْشَفُعوَن، َوُخيِْرُجونَ َوالشُّ اُن َمرَّ َوَزاَد َعفَّ

ًة ِمْن إِيَامنٍ « :َفَقاَل َأْيًضا أخرجه اإلمام أمحد يف . »َوَيْشَفُعوَن َوُخيِْرُجوَن َمْن َكاَن ِيف َقْلبِِه َما َيِزُن َذرَّ

 )٢/٢٤١(، وحسنه شيخنا رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٢٠٤٤٠(املسند

 احلديث اخلامس والسبعون بعد املائة 

اًطا (( :قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النواس بن سمعان األنصاري ريض اهللا عنه عن رسول اهللا  َب اهللاَُّ َمثًَال ِرصَ َرضَ

اِط ُسوَراِن، فِيِهَام َأْبَواٌب  َ ُمَفتََّحٌة، َوَعَىل اْألَْبَواِب ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة، َوَعَىل َباِب  ُمْسَتِقيًام، َوَعَىل َجنَْبَتْي الرصِّ

اِط َداٍع َيُقوُل  َ اِط، َفإَِذا : الرصِّ َ ُجوا، َوَداٍع َيْدُعو ِمْن َفْوِق الرصِّ اَط َمجِيًعا، َوَال َتَتَعرَّ َ َا النَّاُس، اْدُخُلوا الرصِّ َأهيُّ

ْسَالُم، : ْبَواِب، َقاَل َأَراَد َيْفَتُح َشْيًئا ِمْن تِْلَك اْألَ  اُط اْإلِ َ َوْحيََك َال َتْفَتْحُه، َفإِنََّك إِْن َتْفَتْحُه َتلِْجُه، َوالرصِّ

وَرانِ  اطِ : ُحُدوُد اهللاَِّ، َواْألَْبَواُب املَُْفتََّحةُ : َوالسُّ َ اِعي َعَىل َرْأِس الرصِّ كَِتاُب اهللاَِّ، : َحمَاِرُم اهللاَِّ، َوَذلَِك الدَّ

اعِ  اطِ َوالدَّ َ ، )١٧٦٣٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند. ))َواِعُظ اهللاَِّ ِيف َقْلِب ُكلِّ ُمْسلِمٍ : ي ِمِن َفْوَق الرصِّ

 ).٢/٢٤٤(وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند

 احلديث السادس والسبعون بعد املائة 

نيٍ َمْن َوِيلَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللاّ  رواه أبو . »اْلَقَضاَء َفَقْد ُذبَِح بَِغْريِ ِسكِّ

                              )       ٢/٣٥٤(، وغريه، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٣٥٧١(داود

 احلديث السابع والسبعون بعد املائة

نَُة «: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللا  َماُن، َفَتُكوَن السَّ اَعُة َحتَّى َيَتَقاَرَب الزَّ َال َتُقوُم السَّ

اَعِة، َوَتُكونَ  ُمَعُة َكاْلَيْوِم، َوَيُكوَن اْلَيْوُم َكالسَّ ُمَعِة، َوَتُكوَن اْجلُ ْهُر َكاْجلُ ْهِر، َوَيُكوَن الشَّ اَعُة َكالشَّ  السَّ

وَصةُ  َعَفِة اْخلُ اِق السَّ ، وحسنه شيخنا رمحه اهللا يف الصحيح )١٠٩٤٣(اإلمام أمحد يف املسند أخرجه. »َكاْحِرتَ

إسناده صحيح عىل ): ١١١(، وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف قصة املسيح الدجال)٢/٣٩٨(املسند

                                                                                                                                                           .رشط مسلم



 ٩٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الثامن والسبعون بعد املائة 

ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اَجلنََّة َعَىل ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَلَة ((: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َأوَّ

ْم َعَىل َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، الَ اْختَِالَف َبْينَُهْم َوالَ الَبْدِر، َوالَِّذيَن َعَىل إِْثِرِهْم َكَأَش  دِّ َكْوَكٍب إَِضاَءًة، ُقُلوُهبُ

ِمَها ِمَن ا ُحلْسِن، ُيَسبُِّحوَن َتَباُغَض، لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َزْوَجَتاِن، ُكلُّ َواِحَدةٍ ِمنُْهَام ُيَرى ُمخُّ َساقَِها ِمْن َوَراِء َحلْ

ُة، َوَأْمَشاُطُهُم اهللاََّ ُبكْ  َهُب َوالِفضَّ َهُب، َرًة َوَعِشي�ا، الَ َيْسَقُموَن، َوالَ َيْمَتِخُطوَن، َوالَ َيْبُصُقوَن، آنَِيُتُهُم الذَّ الذَّ

ُة  ) ٣٢٤٦(رواه البخاري)). ، َوَرْشُحُهُم املِْسُك -َيْعنِي الُعوَد : َقاَل َأُبو الَيَامنِ  -َوَوُقوُد َجمَاِمِرِهْم األَُلوَّ

)                                                                                                                            ٢٨٣٤(واللفظ له، ومسلم  

       احلديث التاسع والسبعون بعد املائة

نَا َيْوَم : َقاُلواملسو هيلع هللا ىلص ُأَناًسا ِيف َزَمِن النَّبِيِّ  َأنَّ : َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ       َيا َرُسوَل اهللاَِّ َهْل َنَرى َربَّ

ْمِس بِالظَِّهَريِة َضْوٌء َلْيَس فِيَها َسَحاٌب ملسو هيلع هللا ىلص «الِقَياَمِة؟ َقاَل النَّبِيُّ  وَن ِيف ُرْؤَيِة الشَّ الَ، : ، َقاُلوا»َنَعْم، َهْل ُتَضارُّ

ونَ «َقاَل  َما  ": ملسو هيلع هللا ىلصالَ، َقاَل النَّبِيُّ : َقاُلوا: »؟ِيف ُرْؤَيِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر َضْوٌء َلْيَس فِيَها َسَحاٌب  َوَهْل ُتَضارُّ

ا، إَِذا َكا ٌن َن َيْوُم الِقَياُتَضاُروَن ِيف ُرْؤَيِة اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِقَياَمِة، إِالَّ َكَام ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤَيِة َأَحِدِمهَ َن ُمَؤذِّ َمِة َأذَّ

ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َفالَ َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد َغْريَ اهللاَِّ ِمَن األَْصنَاِم َواألَْنَصاِب، إِالَّ َيَتَساَقُطوَن ِيف النَّاِر،  َتْتَبُع ُكلُّ ُأمَّ

مْ َحتَّى إَِذا َملْ َيْبَق إِالَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللاََّ َبرٌّ َأْو  اُت َأْهِل الكَِتاِب َفُيْدَعى الَيُهوُد َفُيَقاُل َهلُ َ َمْن ُكنُْتْم : َفاِجٌر، َوُغربَّ

مْ : َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا َذ اهللاَُّ ِمْن َصاِحَبٍة َوالَ َوَلٍد، َفَامَذا َتْبُغوَن؟ : ُكنَّا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اهللاَِّ َفُيَقاُل َهلُ َ َكَذْبُتْم َما اختَّ

اٌب َحيْطُِم َبْعُضَها بَ : ُلواَفَقا َا َرسَ وَن إَِىل النَّاِر َكَأهنَّ نَا َفاْسِقنَا، َفُيَشاُر َأالَ َتِرُدوَن َفُيْحَرشُ ْعًضا َعطِْشنَا َربَّ

مْ  َنْعُبُد املَِسيَح اْبَن اهللاَِّ، ُكنَّا : َمْن ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: َفَيَتَساَقُطوَن ِيف النَّاِر، ُثمَّ ُيْدَعى النََّصاَرى َفُيَقاُل َهلُ

مْ  مْ : َفُيَقاُل َهلُ َذ اهللاَُّ ِمْن َصاِحَبٍة َوالَ َوَلٍد، َفُيَقاُل َهلُ َ ِل َحتَّى إَِذا َملْ : َكَذْبُتْم، َما اختَّ َماَذا َتْبُغوَن؟ َفَكَذلَِك ِمْثَل األَوَّ

، َأْو فَ  َماَذا : اِجٍر، َأَتاُهْم َربُّ الَعاملََِني ِيف َأْدَنى ُصوَرٍة ِمَن الَّتِي َرَأْوُه فِيَها، َفُيَقاُل َيْبَق إِالَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللاََّ ِمْن َبرٍّ

ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َقاُلوا ْ ُنَص : َتنَْتظُِروَن َتْتَبُع ُكلُّ ُأمَّ ْنَيا َعَىل َأْفَقِر َما ُكنَّا إَِلْيِهْم َوَمل اِحْبُهْم، َفاَرْقنَا النَّاَس ِيف الدُّ

نَا الَِّذي ُكنَّا َنْعُبُد، َفيَُقوُل  ُكْم، َفَيُقوُلونَ : َوَنْحُن َننَْتظُِر َربَّ ُك بِاهللاَِّ َشْيًئا: َأَنا َربُّ َتْنيِ َأْو َثَالًثاالَ ُنْرشِ رواه . ))، َمرَّ

 )          ١٨٣(، ومسلم)٤٥٨١(البخاري



 ٩٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث التاسع والسبعون بعد املائة 

ْيَطاُن، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال  إِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َكاَن ِيف املَْْسِجِد َجاَء الشَّ

َمهُ  تِِه، َفإَِذا َسَكَن َلُه َزَنَقُه، َأْو َأْجلَ ُجُل بَِدابَّ ا َفَأْنُتْم َترَ  ": َقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ » َفَأَبَس بِِه َكَام َيْأبُِس الرَّ ْوَن َذلَِك، َأمَّ

ا املَْْلُجوُم َفَفاتٌِح َفاُه َال َيْذُكُر اهللا اُه َمائًِال َكَذا، َال َيْذُكُر اهللاََّ، َوَأمَّ أخرجه اإلمام أمحد يف . املَْْزُنوُق َفَرتَ

، ويف لفظ للحديث عند )٢/٤٠٥(، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٨٣٧٠(املسند

تِِه، َفإَِذا (( ):٨٣٦٩(أمحد أيضا ُجُل بَِدابَّ ْيَطاُن، َفَأَبَس بِِه َكَام َيْأبُِس الرَّ َالةِ َجاَء الشَّ إِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َكاَن ِيف الصَّ

َط َبْنيَ َأْلَيَتْيِه لَِيْفتِنَُه َعْن َصَالتِِه، َفإَِذا َوَجَد َأَحُدُكْم َشْيًئا ِمْن َذلَِك، َفَال  ْف َحتَّى َيْسَمَع  َسَكَن َلُه، َأْرضَ َينَْرصِ

  ))َصْوًتا، َأْو َجيَِد ِرًحيا َال ُيَشكُّ فِيهِ 

 احلديث الثامنون بعد املائة

أخرجه . يعني األرض) لَتْقِمَصنَّ بكم قامص البكر: (ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

: ، وقال يف احلاشية)٢/٣٦٦(، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٨٤٧٩(البزار يف مسنده

 اهـ .يعني الزلزلة) لتقمصن بكم األرض قامص البقر: (ويف حديث أيب هريرة: "النهاية"يف 

 احلديث الواحد والثامنون بعد املائة

ركوعه وال سجوده،  برص برجل يصيل ال يتمملسو هيلع هللا ىلص  عن عمرو بن العاص ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا 

ٍد « :فقال ِة ُحمَمَّ ُجوَد، َفإِنَّ َمَثَل الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلصَلْو َماَت َهَذا َعَىل َما ُهَو َعَلْيِه ملََاَت َعَىل َغْريِ ِملَّ ُكوَع َوالسُّ ُّوا الرُّ ، َفَأِمت

ائِِع َال َيْأُكُل إِالَّ التَّْمَرَة  أخرجه أبو يعىل . »َال ُتَغنَِياِن َعنُْه َشْيًئا، َوالتَّْمَرَتْنيِ َال ُيتِمُّ ُرُكوَعُه َوَال ُسُجوَدُه َمَثُل اْجلَ

. سند ه حسن): ١٣١ص(، وغريه، قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف صفة صالة النبي)٧١٨٤(يف مسند

 اهـ

 احلديث الثاين والثامنون بعد املائة

ُق َصَالَتهُ َأْسَوُأ ا«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب قتادة ريض اهللا عنه قال َقًة الَِّذي َيْرسِ َيا : َقاُلوا» لنَّاِس َرسِ

ُق َصَالَتُه، َقاَل  ) ٢٢٦٤٢(أخرجه أمحد . »َال ُيتِمُّ ُرُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها«: َرُسوَل اهللاَِّ َكيَْف َيْرسِ

 ، وغريمها، وجاء من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، أخرجه اإلمام أمحد يف)٨٣٥(واحلاكم



 ٩٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، وغريه، )٨٣٦(، وغريه، وجاء أيضا من حديث أيب هريرة أخرجه احلاكم يف املستدرك)١١٥٣٢(املسند 

-ملسو هيلع هللا ىلصوانظر خترجيه يف صفة صالة النبي ، )٩٨٦(وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع

 )٦٤٤ /٢(-األصل

 احلديث الثالث والثامنون بعد املائة

ُكْم بِالتَّْيِس املُْْسَتَعارِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : العن عقبة بن عامر ريض اهللا عنه ق َبَىل، َيا : ، َقاُلوا» َأَال ُأْخِربُ

َل َلهُ « :َرُسوَل اهللاَِّ، َقاَل  َل، َواملَُْحلَّ ُل، َلَعَن اهللاَُّ املَُْحلِّ ، قال ابن القيم يف )١٩٣٦(رواه ابن ماجه »ُهَو املَُْحلِّ

  اهـ. ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون، مل جيرح واحد منهمرواه ابن  ):٢٧٠(إغاثة اللهفان

 احلديث الرابع والثامنون بعد املائة

رِّ ِيف ُصَوِر «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  وَن َيْوَم الِقَياَمِة َأْمَثاَل الذَّ ُ ُحيَْرشُ املَُتَكربِّ

لُّ ِمْن ُكلِّ  َجاِل َيْغَشاُهُم الذُّ ى ُبوَلَس َتْعُلوُهْم َناُر األَْنَياِر ُيْسَقْوَن  الرِّ َمَكاٍن، َفُيَساُقوَن إَِىل ِسْجٍن ِيف َجَهنََّم ُيَسمَّ

وغريمها، وحسنه العالمة األلباين ) ٦٦٧٧(، وأمحد)٢٤٩٢(رواه الرتمذي )).ِمْن ُعَصاَرِة َأْهِل النَّاِر طِينَةَ 

 . )٣٥٨٣(ح الرتغيب والرتهيب، وصحي)٤٣٤(رمحه اهللا يف صحيح األدب املفرد

 احلديث اخلامس والثامنون بعد املائة

ْبُع ِيف اْلُكْرِيسِّ إِالَّ َكَحْلَقٍة ((: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب ذر ريض اهللا عنه أن النبي  َامَواُت السَّ َفَالةٍ، ُملَقاٍة بَِأرٍض َما السَّ

ْلَقةِ  قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف . »َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَىل اْلُكْرِيسِّ َكَفْضِل تِْلَك اْلَفَالِة َعَىل تِْلَك اْحلَ

أن : و مجلة القول).......  ١/  ١١٤(  "كتاب العرش  "رواه حممد بن أيب شيبة يف ): ١٠٩(الصحيحة

و اعلم أنه ال يصح يف صفة الكريس . الطريق األخري و اهللا أعلم احلديث هبذه الطرق صحيح، و خريها

و أنه ، و أن له أطيطًا كأطيط الرحل اجلديد. موضع القدمني كام يف بعض الروايات أنه، غري هذا احلديث

إلخ، ... و أقدامهم يف الصخرة التي حتت األرض السابعة ، لكل ملك أربعة وجوه، حيمله أربعة أمالك

خرجت بعضها فيام علقناه  و قد، و بعضه أشد ضعفًا من بعضملسو هيلع هللا ىلص   يصح مرفوعًا عن النبي كله ال  فهذا

ملحقًا بآخره طبع املكتب  "القويمة الربهان   ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة اجلديدة "عىل كتاب 

 اهـ.اإلسالمي 

 احلديث السادس والثامنون بعد املائة



 ٩٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب فِيِه ِعْلًام َسَلَك «: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ : عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال 

نَِّة، َوإِنَّ املََْالئَِكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرًضا لَِطالِِب اْلِعْلِم، َوإِنَّ   اْلَعاِملَ َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِيف اهللاَُّ بِِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْجلَ

يَتاُن ِيف َجْوِف املَْاِء، َوإِنَّ َفْضَل اْلَعاِملِ َعَىل اْلَعابِِد، َكَفْضِل الْ ا َمَواِت، َوَمْن ِيف اْألَْرِض، َواْحلِ َقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر لسَّ

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َعَىل َسائِِر اْلَكَواكِِب، َوإِنَّ اْلُعَلَامَء َوَرَثُة اْألَْنبَِياِء، َوإِنَّ اْألَْنبَِياَء َملْ يُ  ا َورَّ ُثوا ِديَناًرا، َوَال ِدْرَمهً َورِّ

وغريه، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ) ٣٦٤١(رواه أبو داوود. »َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ 

 ) ٢١٢(املشكاة

 احلديث السابع والثامنون بعد املائة

لمي ريض اهللا عنه أنه سمع رس َمْن َهَجَر َأَخاُه َسنًَة َفُهَو َكَسْفِك «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  ول اهللاّ عن أيب خراش السُّ

 ). ٦٥٨١(، وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع)٤٩١٥(رواه أبو داود. »َدِمهِ 

 

 احلديث الثامن والثامنون بعد املائة

َالُة إِالَّ  َما ِمْن َثَالَثةٍ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه، أن النبي  ِيف َقْرَيٍة َوَال َبْدٍو َال ُتَقاُم فِيِهُم الصَّ

ْئُب اْلَقاِصَيةَ  َام َيْأُكُل الذِّ َامَعِة، َفإِنَّ ْيَطاُن، َفَعَلْيَك بِاْجلَ وأبو ) ٢١٠١(رواه ابن حبان. »اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

وصحيح ) ٥٤٧(حيح سنن أيب داود، وغريمها، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ص)٥٤٧(داود

 ) ٥٧٠١(اجلامع

 احلديث التاسع والثامنون بعد املائة

اِهلِيَِّة، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللاّ : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال إِنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّيََّة اْجلَ

، َوَفاجِ  َام َوَفْخَرَها بِاْآلَباِء ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ ، َأْنُتْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب، َلَيَدَعنَّ ِرَجاٌل َفْخَرُهْم بَِأْقَواٍم، إِنَّ ٌر َشِقيٌّ

ْعَالِن الَّتِي َتْدَفُع بَِأْنِفَها ال رواه أبو . »نَّتِنَ ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنََّم، َأْو َلَيُكوُننَّ َأْهَوَن َعَىل اهللاَِّ ِمَن اْجلِ

وحسنه، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب ) ٤٠٤٨(واللفظ له، والرتمذي) ٥١١٦(داود

و هو )  ٦٩،  ٣٥ص ( و صححه ابن تيمية : وقال) ١٦١(، ويف الضعيفة حتت حديث رقم)٥١١٦(داود

 اهـ  ). ٣١٢( خمرج يف غاية املرام

 احلديث التسعون بعد املائة  



 ٩٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم َمجِيٌع َعَىل َرُجٍل َواِحٍد، «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :عن عرفجة ريض اهللا عنه قال 

َق َمجَاَعَتُكْم، َفاْقُتُلوهُ    )١٨٥٢(رواه مسلم. »ُيِريُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم، َأْو ُيَفرِّ

 احلديث الواحد والتسعون بعد املائة

إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيام بيني وبني الساعة، ! واهللا: ريض اهللا عنه قالعن حذيفة بن اليامن 

قال وهو ملسو هيلع هللا ىلص  أرس إيل يف ذلك شيئًا، مل حيدثه غريي، ولكن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وما يب إال أن يكون رسول اهللا 

ٌث َال َيَكْدَن َيَذْرَن َشْيًئا، ِمنُْهنَّ َثَال «: ، وهو يعد الفتنملسو هيلع هللا ىلص حيدث جملسًا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول اهللا 

ْيِف ِمنَْها ِصَغاٌر َوِمنَْها كَِبارٌ   ) ٢٨٩١(رواه مسلم. »َوِمنُْهنَّ فَِتٌن َكِرَياِح الصَّ

 احلديث الثاين والتسعون بعد املائة

ا الَْفْجُر الَِّذي يَ : اْلَفْجُر َفْجَرانِ : ((ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا قال َحاِن َفَأمَّ ْ ُكوُن َكَذَنِب الرسَّ

ُه ُحيِ  ا الَِّذي َيْذَهُب ُمْسَتطِيًال ِيف اْألُُفِق َفإِنَّ ُرُم الطََّعاُم، َوَأمَّ َالُة فِيِه َوَال َحيْ ُم َفَال َحتِلُّ الصَّ رِّ َالَة، َوُحيَ لُّ الصَّ

اهللا يف صحيح ، وصححه العالمة األلباين رمحه )١٧٦٥(والبيهقي) ٦٨٨(رواه احلاكم)). الطََّعامَ 

 ) ٤٢٧٨(اجلامع

 احلديث الثالث والتسعون بعد املائة

َي ِيب ((: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َوإَِذا ُهَو َرُجٌل : َرَأْيُت ُموَسى: َلْيَلَة ُأْرسِ

ُه ِمْن ِرَجاِل َشنُوَءَة، َوَرَأْيُت ِعيَسى، َفإَِذا ُهَو َرُج  ٌب َرِجٌل، َكَأنَّ َام َخَرَج ِمْن ِديَامٍس، َوَأَنا َرضْ ُر، َكَأنَّ ٌل َرْبَعٌة َأْمحَ

ٌر، َفَقاَل : بِِه، ُثمَّ ُأتِيُت بِإَِناَءْينِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْشَبُه َوَلِد إِْبَراِهيَم  ا َلَبٌن َوِيف اآلَخِر َمخْ َُام ِشْئَت، : ِيف َأَحِدِمهَ ْب َأهيَّ اْرشَ

ْبُتُه، َفِقيَل  َبَن َفَرشِ ُتَك أَ : َفَأَخْذُت اللَّ رواه )). َخْذَت الِفْطَرَة َأَما إِنََّك َلْو َأَخْذَت اَخلْمَر َغَوْت ُأمَّ

 ) ١٦٨(ومسلم) ٣٣٩٤(البخاري

 احلديث الرابع والتسعون بعد املائة

ُبِعْثُت (( :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ، ريض اهللا عنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول اهللا 

اَعَة َكَهِذِه ِمْن َهِذِه، َأوْ  بَّاَبِة َوالُوْسَطى)) َكَهاَتْنيِ : َأَنا َوالسَّ ) ٤٩٩٥(رواه البخاري. َوَقَرَن َبْنيَ السَّ

من حديث أنس ريض ) ٢٩٥١(و مسلم) ٦١٣٩(واللفظ للبخاري، ورواه البخاري) ٢٩٥٠(ومسلم

من حديث ) ٨٦٧(ريض اهللا عنه، ورواه مسلم من حديث أيب هريرة) ٦١٤٠(اهللا عنه، ورواه البخاري

 . جابر ريض اهللا عنهام



 ٩٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث اخلامس والتسعون بعد املائة 

نَّةِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال ِه َأَنا َوُهَو َكَهاَتْنيِ ِيف اْجلَ » َكافُِل اْلَيتِيِم َلُه َأْو لَِغْريِ

بَّابَ  ورواه البخاري من حديث سهل بن سعد ريض ) ٢٩٨٣(رواه مسلم. ِة َواْلُوْسَطىَوَأَشاَر َمالٌِك بِالسَّ

بَّاَبِة َوالُوْسَطى» َأَنا َوَكافُِل الَيتِيِم ِيف اَجلنَِّة َهَكَذا«:  اهللا عنه ولفظه  . َوَقاَل بِإِْصَبَعْيِه السَّ

 احلديث السادس والتسعون بعد املائة

يِن، َوإِنَّ َهَذا املَْاَل ُحْلٌو «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن معاوية ريض اهللا عنه، عن النبي  هُّ ِيف الدِّ ا ُيَفقِّ َمْن ُيِرِد اهللاَُّ بِِه َخْريً

ْبُح  ُه الذَّ اُكْم َوالتََّامُدَح، َفإِنَّ ِه ُيَباَرْك َلُه فِيِه، َوإِيَّ ، َفَمْن َيْأُخْذُه بَِحقِّ ، )١٦٨٣٧(دهأخرجه أمحد يف مسن. »َخِرضٌ

و .....و هذا سند حسن: وقال) ١١٩٦ح(وغريه، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحة

ْبُح «: منه اجلملة األخرية  احلديث روى ابن ماجه ُه الذَّ اُكْم َوالتََّامُدَح َفإِنَّ اهـ  ). ١٢٨٤ح( و ستأيت . »إِيَّ

  )٢٦٧٤(وانظر صحيح اجلامع

 التسعون بعد املائةاحلديث السابع و

َهْل «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، ُولَِد ِيل ُغَالٌم َأْسَوُد، َفَقاَل : فقالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن رجًال أتى النبي 

َفَأنَّى «: َنَعْم، َقاَل : َقاَل  »َهْل فِيَها ِمْن َأْوَرَق؟«: ُمحٌْر، َقاَل : َقاَل  »َما َأْلَواُهنَا؟«: َنَعْم، َقاَل : َقاَل » ؟َلَك ِمْن إِبِلٍ 

ُه َنَزَعُه ِعْرٌق، َقاَل : َقاَل  »َذلَِك؟ ، )١٥٠٠(ومسلم) ٥٣٠٥(رواه البخاري. »َفَلَعلَّ اْبنََك َهَذا َنَزَعهُ «: َلَعلَّ

 ))  إِنَّ اْمَرَأِيت َوَلَدْت ُغَالًما َأْسَوَد، َوإِينِّ َأْنَكْرُتهُ )): ((١٥٠٠(م) ٧٣١٤(خ(ويف رواية هلام 

 يث الثامن والتسعون بعد املائةاحلد

َة، َوالَ َهاَمـَة َوالَ َصـَفَر، َوفِـرَّ ِمـَن «: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، قال رسول اهللا  الَ َعـْدَوى َوالَ طِـَريَ

 )٥٧٠٧(رواه البخاري. »املَْجُذوِم َكَام َتِفرُّ ِمَن األََسدِ 

 احلديث التاسع والتسعون بعد املائة

الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوْيٌل لِْلَعَرِب «: دخل عليها فزعًا يقولملسو هيلع هللا ىلص  عن زينب بنت جحش ريض اهللا عنها، أن النبي 

َب، ُفتَِح الَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ  تِي َتلِيَها» ِمْن َرشٍّ َقِد اْقَرتَ ، َقاَلْت َوَحلََّق بِإِْصَبِعِه اِإلْهبَاِم َوالَّ

اِحلُوَن؟ َقاَل : َزْينَُب بِنُْت َجْحٍش َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ رواه  .»َنَعْم إَِذا َكثَُر اَخلَبُث «: َأَهنْلُِك َوفِينَا الصَّ

 ) ٢٨٨٠(، ومسلم)٣٣٤٦(البخاري



 ٩٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث املائتني 

هرنا، وال ندري ما حجة بني أظملسو هيلع هللا ىلص  كنا نتحدث بحجة الوداع، والنبي : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال

َما َبَعَث اهللاَُّ ِمْن َنبِيٍّ إِالَّ : ((الوداع، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم ذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره، وقال

ُرُج فِيُكْم، َفَام َخِفَي َعَلْيُكْم مِ  ُه َخيْ َتُه، َأْنَذَرُه ُنوٌح َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َبْعِدِه، َوإِنَّ : ْن َشْأنِِه َفَلْيَس َخيَْفى َعَلْيُكمْ َأْنَذَر ُأمَّ

ُه َأْعَوُر َعْنيِ ال ُكْم َلْيَس بَِأْعَوَر، َوإِنَّ ُكْم َلْيَس َعَىل َما َخيَْفى َعَلْيُكْم َثَالًثا، إِنَّ َربَّ ُيْمنَى، َكَأنَّ َعْينَُه ِعنََبٌة َأنَّ َربَّ

 ) ١٦٩(واللفظ له، ومسلم) ٤٤٠٢(رواه البخاري)) َطافَِيةٌ 

 احلديث  الواحد بعد املائتني

َمَواِت َواألَْرَض، (: (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب بكرة ريض اهللا عنه، عن النبي  َماُن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِة َيْوَم َخَلَق السَّ الزَّ

نَُة اْثنَا َعَرشَ َشْهًرا ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرمٌ  ،  ُذو الَقْعَدِة، َوُذو: َثَالَثٌة ُمَتَوالَِياٌت : السَّ ُم، َوَرَجُب ُمَرضَ ِة، َواملَُحرَّ اِحلجَّ

يِه بَِغْريِ : ُقْلنَا، "الَِّذي َبْنيَ ُمجَاَدى َوَشْعَباَن، َأيُّ َشْهٍر َهَذا  ُه َسُيَسمِّ اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ

ةِ « :اْسِمِه، َقاَل  اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا : ُقْلنَا. »َفَأيُّ َبَلٍد َهَذا«: َقاَل َبَىل، : ُقْلنَا، »َأَلْيَس ُذو اِحلجَّ

يِه بَِغْريِ اْسِمِه، َقاَل  ُه َسُيَسمِّ اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، : ُقْلنَا. »َفَأيُّ َيْوٍم َهَذا« :َبَىل، َقاَل : ُقْلنَا. »َأَلْيَس الَبْلَدةَ « :َأنَّ

يِه بَِغْريِ اْسِمِه، َقاَل َفَسكَ  ُه َسُيَسمِّ َفإِنَّ ِدَماَءُكْم (( :َبَىل، َقاَل : ُقْلنَا. »َأَلْيَس َيْوَم النَّْحرِ «: َت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ

ٌد  -َوَأْمَواَلُكْم،  ِيف َبَلِدُكْم َهَذا، ِيف َذا َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم هَ  -َوَأْحِسُبُه َقاَل : َقاَل ُحمَمَّ

ًال، يَ  ُكْم، َفَسيَْسَأُلُكْم َعْن َأْعَاملُِكْم، َأالَ َفَال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُضالَّ ُب َبْعُضُكْم َشْهِرُكْم َهَذا، َوَسَتْلَقْوَن َربَّ ْرضِ

اِهُد الَغائَِب، َفَلَعلَّ َبْعَض َمْن ُيَبلَّ  ِغ الشَّ . ))ُغُه َأْن َيُكوَن َأْوَعى َلُه ِمْن َبْعِض َمْن َسِمَعهُ ِرَقاَب َبْعٍض، َأالَ لُِيَبلِّ

، ومن )١٧٣٩(، وجاء من حديث ابن عباس يف البخاري)١٦٧٩(ومسلم) ٤٤٠٦(رواه البخاري

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات : (دون قوله) ٤٤٠٢(حديث ابن عمر يف البخاري

م، : منها أربعة ُحُرم، ثالث متواليات واألرض، السنة اثنا عرش شهرًا، ذو القعدة، وذو احلجة، واملحرَّ

ال ترجعوا بعدي كفارًا، يرضب بعضكم رقاب : (، وفيه.)ورجب ُمَرض الذي بني مجادى وشعبان

إن دماؤكم : (، قولهملسو هيلع هللا ىلص من حديث جابر، الطويل يف حجة النبي ) ١٢١٨(، و روى مسلم)بعض

 فقط) مكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذاوأموالكم حرام عليكم، كحرمة يو



 ٩٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث  الثاين بعد املائتني 

تِي َفَيْمُكُث َأْرَبِعَني : ((ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َعِن َعْبَد اهللاِ ْبَن َعْمٍرو ريض اهللا عنهام َقاَل  اُل ِيف ُأمَّ جَّ  -َخيُْرُج الدَّ

ُه ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد،  َأْرَبِعَني َيْوًما، َأْو َأْرَبِعنيَ : َال َأْدِري َشْهًرا، َأْو َأْرَبِعَني َعاًما  َفَيْبَعُث اهللاُ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َكَأنَّ

ْأِم، ًحيا َباِرَدًة ِمْن قِ َفَيْطُلُبُه َفُيْهلُِكُه، ُثمَّ َيْمُكُث النَّاُس َسْبَع ِسنَِني، َلْيَس َبْنيَ اْثَنْنيِ َعَداَوٌة، ُثمَّ ُيْرِسُل اهللاُ رِ  َبِل الشَّ

ٍة ِمْن َخْريٍ َأْو إِيَامٍن إِالَّ َقَبَضْتُه، َحتَّ  ى َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َدَخَل ِيف َفَال َيْبَقى َعَىل َوْجِه اْألَْرِض َأَحٌد ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ

ِة : ((، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللاِ  َسِمْعُتَها ِمنْ : َقاَل )) َكبِِد َجَبٍل َلَدَخَلْتُه َعَلْيِه، َحتَّى َتْقبَِضهُ  اُر النَّاِس ِيف ِخفَّ َفَيْبَقى ِرشَ

ْيَطاُن،  ُم الشَّ َباِع، َال َيْعِرُفوَن َمْعُروًفا َوَال ُينْكُِروَن ُمنَْكًرا، َفَيَتَمثَُّل َهلُ َأَال َتْسَتِجيُبوَن؟ : َفَيُقوُل الطَّْريِ َوَأْحَالِم السِّ

وِر، َفَام َتْأُمُرَنا؟: َفَيُقوُلونَ   َفَيْأُمُرُهْم بِِعَباَدِة اْألَْوَثاِن، َوُهْم ِيف َذلَِك َدارٌّ ِرْزُقُهْم، َحَسٌن َعْيُشُهْم، ُثمَّ ُينَْفُخ ِيف الصُّ

ُل َمْن َيْسَمُعُه َرُجٌل َيُلوُط َحْوَض إِبِلِِه، قَ : َفَال َيْسَمُعُه َأَحٌد إِالَّ َأْصَغى لِيًتا َوَرَفَع لِيًتا، َقاَل  َفَيْصَعُق، : اَل َوَأوَّ

ُه الطَّلُّ َأِو الظِّلُّ  -َأْو َقاَل ُينِْزُل اهللاُ  -َوَيْصَعُق النَّاُس، ُثمَّ ُيْرِسُل اهللاُ  اكُّ  -َمَطًرا َكَأنَّ َفَتنُْبُت ِمنُْه  -ُنْعَامُن الشَّ

ُكْم، َوقُِفوُهْم : ُثمَّ ُيَقاُل  َأْجَساُد النَّاِس، ُثمَّ ُينَْفُخ فِيِه ُأْخَرى، َفإَِذا ُهْم قَِياٌم َينُْظُروَن، َا النَّاُس َهُلمَّ إَِىل َربِّ َيا َأهيُّ

ُْم َمْسُئوُلوَن، َقاَل  ِمْن ُكلِّ َأْلٍف تِْسَعِامَئٍة َوتِْسَعًة : ِمْن َكْم؟ َفيَُقاُل : َأْخِرُجوا َبْعَث النَّاِر، َفُيَقاُل : ُثمَّ ُيَقاُل : إِهنَّ

   )٢٩٤٠(رواه مسلم. ))َم َجيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا، َوَذلَِك َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوتِْسِعَني، َقاَل َفَذاَك َيوْ 

 احلديث الثالث بعد املائتني

َتْنيِ «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي  رواه . »الَ ُيْلَدُغ املُْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ

  )٢٩٩٨(ومسلم) ٦١٣٣(البخاري

 احلديث الرابع بعد املائتني

ِمْن : ِممَّْن َأْنَت؟ َفَقاَل : ُكنُْت َشاِهًدا ِالْبِن ُعَمَر، َوَسَأَلُه َرُجٌل َعْن َدِم الَبُعوِض، َفَقاَل : َعِن اْبِن َأِيب ُنْعٍم، َقاَل  

ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلصَقَتُلوا اْبَن النَّبِيِّ  اْنُظُروا إَِىل َهَذا، َيْسَأُلنِي َعْن َدِم الَبُعوِض، َوَقدْ : َأْهِل الِعَراِق، َقاَل 

ْنَيا«: َيُقوُل  ا َرْحيَاَنَتاَي ِمَن الدُّ   )٣٧٥٣، ٥٩٩٤(رواه البخاري. »ُمهَ

 احلديث اخلامس بعد املائتني

َا َقاَلْت   َة اْمَرَأًة، َفَتَعاَهْدَن وَ : َعْن َعائَِشَة ريض اهللا عنها، َأهنَّ َتَعاَقْدَن َأْن َال َيْكُتْمَن ِمْن َجَلَس إِْحَدى َعْرشَ

َتَقى، َوَال َسِمٌني : َقاَلِت اْألُوَىل . َأْخَباِر َأْزَواِجِهنَّ َشْيًئا ، َعَىل َرْأِس َجَبٍل َال َسْهٌل َفُريْ َزْوِجي َحلُْم َمجٍَل َغثٍّ



 ١٠٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُه، إِينِّ َأَخا: َقاَلِت الثَّانَِيةُ . َفُينَْتَقَل   َقاَلِت . ُف َأْن َال َأَذَرُه، إِْن َأْذُكْرُه َأْذُكْر ُعَجَرُه َوُبَجَرهُ َزْوِجي َال َأُبثُّ َخَربَ

ابَِعةُ . َزْوِجي اْلَعَشنَُّق، إِْن َأْنطِْق ُأَطلَّْق، َوإِْن َأْسُكْت ُأَعلَّْق : الثَّالَِثةُ  َزْوِجي َكَلْيِل ِهتَاَمَة َال َحرَّ َوَال : َقاَلِت الرَّ

، َوَال َخمَاَفَة َوَال  َقاَلِت . َزْوِجي إِْن َدَخَل َفِهَد، َوإِْن َخَرَج َأِسَد، َوَال َيْسَأُل َعامَّ َعِهدَ : َقاَلِت اْخلَاِمَسةُ .  َسآَمةَ ُقرَّ

اِدَسةُ  ، َوَال ُيولُِج اْلَكفَّ لِيَْعَلَم اْلَبثَّ : السَّ ، َوإِِن اْضَطَجَع اْلتَفَّ َب اْشَتفَّ ، َوإِْن َرشِ  .َزْوِجي إِْن َأَكَل َلفَّ

ابَِعةُ  ِك َأْو َفلَِّك َأْو َمجََع ُكال� َلِك : َقاَلِت السَّ َقاَلِت . َزْوِجي َغَياَياُء َأْو َعيَاَياُء َطَباَقاُء، ُكلُّ َداٍء َلُه َداٌء، َشجَّ

يُح ِريُح َزْرَنٍب، َواملَْسُّ َمسُّ َأْرَنٍب : الثَّاِمنَةُ  يُع اْلِعَامِد َطِويُل النَِّجاِد َزْوِجي َرفِ : َقاَلِت التَّاِسَعةُ . َزْوِجي الرِّ

َماِد، َقِريُب اْلَبْيِت ِمَن النَّادِ  ةُ . َعظِيُم الرَّ َزْوِجي َمالٌِك، َوَما َمالٌِك؟ َمالٌِك َخْريٌ ِمْن َذلَِك، َلُه : َقاَلِت اْلَعاِرشَ

 ِ ُنَّ َهَوالُِك إِبٌِل َكثَِرياُت املََْباِرِك، َقلِيَالُت املََْساِرِح، إَِذا َسِمْعَن َصْوَت املْ ةَ . ْزَهِر َأْيَقنَّ َأهنَّ : َقاَلِت اْحلَاِدَيَة َعْرشَ

َحنِي َفَبجِ  ، َوَبجَّ ، َوَمَألَ ِمْن َشْحٍم َعُضَديَّ َحْت إَِيلَّ َنْفِيس، َزْوِجي َأُبو َزْرٍع، َفَام َأُبو َزْرٍع؟ َأَناَس ِمْن ُحِيلٍّ ُأُذَينَّ

، َفِعنَْدُه َأُقوُل َفَال ُأَقبَُّح، َوَأْرُقُد َوَجَدِين ِيف َأْهِل ُغنَْيَمٍة بِِشقٍّ  ، َفَجَعَلنِي ِيف َأْهِل َصِهيٍل َوَأطِيٍط َوَدائٍِس َوُمنَقٍّ

ُب َفَأَتَقنَُّح ُأمُّ َأِيب َزْرٍع، َفَام ُأمُّ َأِيب َزْرٍع؟ ُعُكوُمَها َرَداٌح َوَبْيُتَها َفَساٌح، ، َفَام اْبُن اْبُن َأِيب َزْرعٍ  َفَأَتَصبَُّح، َوَأْرشَ

َطْوُع َأبِيَها َوَطْوُع  َأِيب َزْرٍع؟، َمْضَجُعُه َكَمَسلِّ َشْطبٍَة َوُيْشبُِعُه ِذَراُع اْجلَْفَرِة بِنُْت َأِيب َزْرٍع، َفَام بِنُْت َأِيب َزْرٍع؟

َها، َوِمْلُء كَِسائَِها َوَغْيُظ َجاَرِهتَا، َجاِرَيُة َأِيب َزْرٍع، َفَام َجاِرَيةُ  ُث  ُأمِّ َأِيب َزْرٍع؟ َال َتُبثُّ َحِديَثنَا َتْبثِيًثا، َوَال ُتنَقِّ

َخَرَج َأُبو َزْرٍع َواْألَْوَطاُب ُمتَْخُض، َفَلِقَي اْمَرَأًة َمَعَها َوَلَداِن َهلَا : َقاَلْت . ِمَريَتنَا َتنِْقيًثا، َوَال َمتَْألُ َبْيَتنَا َتْعِشيًشا

ا،  َكاْلَفْهَدْيِن، َيْلَعَباِن ِمنْ  ي� ا، َركَِب َرشِ ي� اَنَتْنيِ َفَطلََّقنِي َوَنَكَحَها، َفنََكْحُت َبْعَدُه َرُجًال َرسِ َها بُِرمَّ َحتِْت َخْرصِ

ا، َوَأْعَطاِين ِمْن ُكلِّ َرائَِحٍة َزْوًجا، َقاَل  ي�ا، َوَأَراَح َعَيلَّ َنَعًام َثِري� ِك، َفَلْو ُكِيل ُأمَّ َزْرٍع َوِمِريي َأْهلَ : َوَأَخَذ َخطِّ

ٍء َأْعَطاِين َما َبَلَغ َأْصَغَر آنَِيِة َأِيب َزْرعٍ  ُكنُْت َلِك َكَأِيب «: ملسو هيلع هللا ىلصِيل َرُسوُل اهللاِ َقاَل : َقاَلْت َعائَِشةُ . َمجَْعُت ُكلَّ َيشْ

  )٢٤٤٨(ومسلم) ٥١٨٩(رواه البخاري. »َزْرٍع ِألُمِّ َزْرعٍ 

 احلديث السادس بعد املائتني

ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َأَرَأْيَت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا َوفِيِه َشَجَرٌة َقْد ُأكَِل ِمنَْها، : َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها، َقاَلْت َعْن َعائَِشَة 

َا ُكنَْت ُتْرتُِع َبِعَريَك؟ َقاَل  َتْعنِي َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ » ِيف الَِّذي َملْ ُيْرَتْع ِمنَْها«: َوَوَجْدَت َشَجًرا َملْ ُيْؤَكْل ِمنَْها، ِيف َأهيِّ

َهاملسو هيلع هللا ىلص  ْج بِْكًرا َغْريَ  ) ٥٠٧٧(رواه البخاري. َملْ َيَتَزوَّ



 ١٠١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث السابع بعد املائتني 

َمَثـُل اْلَعـاِملِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : ريض اهللا عنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن جندب بن عبد اهللا األزدي صاحب النبي  

ِرُق َنْفَسهُ  اِج ُيِيضُء لِلنَّاِس وَحيْ َ ْريَ وَينَْسى َنْفَسُه َكَمَثِل الرسِّ ُم النَّاَس اْخلَ رواه الطرباين يف املعجـم . »الَِّذي ُيَعلِّ

، والشـيخ )٤٤:البقـرة(وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف حتقيقه عـىل تفسـري ابـن كثـري) ١٦٨١ح(الكبري

  )١٣١ح(محه اهللا يف صحيح الرتغيب والرتهيباأللباين ر

 احلديث الثامن بعد املائتني

ِم ِخنِْزيٍر َوَدِمهِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن بريدة ريض اهللا عنه أن النبي  َام َصَبَغ َيَدُه ِيف َحلْ . »َمْن َلِعَب بِالنَّْرَدِشِري، َفَكَأنَّ

 )  ٢٢٦٠(رواه مسلم

 احلديث التاسع بعد املائتني

َقاَل  -إِنَّ آَل َأِيب «: جهارًا غري رس يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي : عن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام قال

ِد ْبِن َجْعَفٍر َبيَاٌض : َعْمٌرو َام َولِيَِّي اهللاَُّ َوَصالُِح املُْؤِمنَِني  -ِيف كَِتاِب ُحمَمَّ َزاَد َعنَْبَسُة ْبُن  "َلْيُسوا بَِأْولَِيائِي، إِنَّ

َها «: ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت النَّبِيَّ  : الَواِحِد، َعْن َبَياٍن، َعْن َقْيٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َقاَل  َعْبدِ  ْم َرِحٌم َأُبلُّ َوَلكِْن َهلُ

ا َأْجَوُد وَ « :َيْعنِي َأِصُلَها بِِصَلتَِها، َقاَل َأُبو َعْبِد اهللاَِّ» بَِبَالَها ، َوبَِبَالَها الَ َأْعِرُف بَِبَالَها َكَذا َوَقَع، َوبَِبَالِهلَ َأَصحُّ

َأَال إِنَّ آَل َأِيب، َيْعنِي ُفَالًنا، «: بلفظ) ٢١٥(وهذا لفظه، و رواه مسلم) ٥٩٩٠(رواه البخاري »َلُه َوْجًها

َام َولِيَِّي اهللاُ َوَصالُِح املُْْؤِمنِنيَ   . »َلْيُسوا ِيل بَِأْولَِياَء، إِنَّ

 

 احلديث العارش بعد املائتني

، َدَعا ]٢١٤: الشعراء[ }َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربِنيَ {ملََّا ُأْنِزَلْت َهِذِه اْآلَيُة : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال عن

، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاِ   ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن ا«: ُقَرْيًشا، َفاْجَتَمُعوا َفَعمَّ َوَخصَّ لنَّاِر، َيا َيا َبنِي َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

َة بِن َكْعٍب، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبنِي َعْبِد َشْمٍس، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّا ِر، َيا َبنِي َعْبِد َبنِي ُمرَّ

لنَّاِر، َيا َبنِي َعْبِد املُْطَّلِِب، َأْنِقُذوا َمنَاٍف، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبنِي َهاِشٍم، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن ا

َغْريَ َأنَّ َلُكْم َرِمحًا  َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َفاطَِمُة، َأْنِقِذي َنْفَسِك ِمَن النَّاِر، َفإِينِّ َال َأْملُِك لَُكْم ِمَن اهللاِ َشْيًئا،

ا َها بَِبَالِهلَ  ) ٢٠٤(رواه مسلم. »َسَأُبلُّ



 ١٠٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلادي عرش بعد املائتنياحلديث  

َا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، قال َامِء َكَأهنَّ َا َتْصَعُد إَِىل السَّ ُقوا َدَعَواِت املَْْظُلوِم َفإِهنَّ اتَّ

ارٌ  قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة ) ٨١كتاب اإليامن، حديث(رواه احلاكم. »َرشَ

اهـ وانظر صحيح . وهو صحيح عىل رشط مسلم)....  ٢٩/  ١( جه احلاكم أخر  ):٨٧١(الصحيحة

 )  ٢٢٢٨(الرتغيب والرتهيب

 احلديث الثاين عرش بعد املائتني

، َقاَل  ، َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن َثابٍِت اْألَْنَصاِريِّ نَْعاِينِّ َلُكْم إِالَّ َما َأَما إِينِّ َال َأُقوُل : َقاَم فِينَا َخطِيًبا، َقاَل : َعْن َحنٍَش الصَّ

، َقاَل : َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ   َال َحيِلُّ ِالْمِرٍئ ُيْؤِمُن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َأْن َيْسِقَي َماَءُه «: َيْوَم ُحنَْنيٍ

هِ  لباين رمحه اهللا يف صحيح وحسنه العالمة األ) ٢١٥٨(رواه أبو داود. » -إِْتَياَن اْحلََباَىل : َيْعنِي -» َزْرَع َغْريِ

 ) ٥/١٤١(و) ١/٢٠١(، ويف اإلرواء)٢١٥٨(أيب داود

 احلديث الثالث عرش بعد املائتني

َواِد، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن ابن عباس  ريض اهللا عنهام قال َماِن بِالسَّ َيُكوُن َقْوٌم َخيِْضُبوَن ِيف آِخِر الزَّ

َامِم، َال َيِرُحيوَن رَ  نَّةِ َكَحَواِصِل اْحلَ وغريمها، وصححه ) ٥٠٧٥(والنسائي) ٤٢١٢(رواه أبو داود. »ائَِحَة اْجلَ

، والشيخ األلباين رمحه اهللا يف )حتريم  اخلضاب بالسواد(شيخنا العالمة الوادعي رمحه اهللا يف رسالته املاتعة

  )٨٥(ومتام املنة) ٤٢١٢(صحيح أيب داوود

 احلديث الرابع عرش بعد املائتني

، َوُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  كان الناس يسألون رسول اهللا : عن حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنهام قال َعِن اخلَْريِ

، َفَجاَءَنا اهللاَُّ  ِّ َخمَاَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي، َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِنَّا ُكنَّا ِيف َجاِهلِيٍَّة َوَرشٍّ ، َفهَ الرشَّ ْل َبْعَد َهَذا ِهبََذا اخلَْريِ

؟ َقاَل  ؟ َقاَل : ُقْلُت » َنَعمْ «: اخلَْريِ ِمْن َرشٍّ ِّ ِمْن َخْريٍ َوَما َدَخنُُه؟ : ُقْلُت » َنَعْم، َوفِيِه َدَخنٌ «: َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرشَّ

؟ َقاَل َفَهْل َبْعَد ذَ : ُقْلُت » َقْوٌم َهيُْدوَن بَِغْريِ َهْديِي، َتْعِرُف ِمنُْهْم َوُتنْكِرُ «: َقاَل  َنَعْم، ُدَعاٌة «: لَِك اخلَْريِ ِمْن َرشٍّ

ْم إَِلْيَها َقَذُفوُه فِيَها ُهْم ِمْن ِجْلَدتِنَا، «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، ِصْفُهْم َلنَا؟ َفَقاَل : ُقْلُت » إَِىل َأْبَواِب َجَهنََّم، َمْن َأَجاَهبُ

َفإِْن َملْ : َتْلَزُم َمجَاَعَة املُْسلِِمَني َوإَِماَمُهْم، ُقْلُت : ِين إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ َقاَل َفَام َتْأُمرُ : ُقْلُت » َوَيَتَكلَُّموَن بَِأْلِسنَتِنَا

َها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى ُيْدِرَكَك املَْوُت «َيُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوالَ إَِماٌم؟ َقاَل  َفاْعَتِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلَّ

: قلت): ١٨٤٧(، ويف لفظ ملسلم)١٨٤٧(واللفظ له، ومسلم) ٣٤١٢(رواه البخاري. »َأْنَت َعَىل َذلَِك وَ 



 ١٠٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َيُكوُن «: ويف لفظ له. »َقْوٌم َيْسَتنُّوَن بَِغْريِ ُسنَّتِي، َوَهيُْدوَن بَِغْريِ َهْديِي، َتْعِرُف ِمنُْهْم َوُتنْكِرُ «: وما دخنه؟ قال 

تَ  ٌة َال َهيْ َياطِِني ِيف ُجْثَامِن َبْعِدي َأئِمَّ ْم ُقُلوُب الشَّ َداَي، َوَال َيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِي، َوَسَيُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوُهبُ ُدوَن ِهبُ

َب َتْسَمُع َوُتطِيُع لِْألَِمِري، َوإِْن ُرضِ «: َكْيَف َأْصنَُع َيا َرُسوَل اهللاِ، إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل : ُقْلُت : ، َقاَل »إِْنسٍ 

  .»َظْهُرَك، َوُأِخَذ َماُلَك، َفاْسَمْع َوَأطِعْ 

 احلديث اخلامس عرش بعد املائتني

َكاَن َأْهُل َبْيٍت ِمَن اْألَْنَصاِر َهلُْم َمجٌَل َيْسنُوَن َعَلْيِه، َوإِنَّ اْجلََمَل : عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال

ُه َكاَن َلنَا َمجٌَل نسني : َفَقاُلواملسو هيلع هللا ىلص  َوإِنَّ اْألَْنَصاَر َجاُءوا إَِىل َرُسوِل اهللاِ   اْسُتْصِعَب َعَليِْهْم، َفَمنََعُهْم َظْهَرُه، إِنَّ

ْرُع َوالنَّْخُل، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ   ُه اْسُتْصِعَب َعَلْينَا، َوَمنََعنَا َظْهَرُه، َوَقْد َعطَِش الزَّ : ِألَْصَحابِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  َعَلْيِه، َوإِنَّ

َيا َرُسوَل : َنْحَوُه، َفَقاَلِت اْألَْنَصارُ ملسو هيلع هللا ىلص  اُموا، َفَدَخَل اْحلَائَِط َواْجلََمُل ِيف َناِحَيتِِه، َفَمَشى النَّبِيُّ  َفقَ ))  ُقوُموا((

ُه َقْد َصاَر ِمْثَل اْلَكْلِب اْلَكلِِب، َوإِنَّا َنَخاُف َعَلْيَك َصْوَلَتُه، َفَقاَل  َفَلامَّ َنَظَر )).  َلْيَس َعَيلَّ ِمنُْه َبْأٌس : ((اهللاِ، إِنَّ

بِنَاِصَيتِِه َأَذلَّ َما ملسو هيلع هللا ىلص  َأْقَبَل َنْحَوُه، َحتَّى َخرَّ َساِجًدا َبْنيَ َيَدْيِه، َفَأَخَذ َرُسوُل اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اْجلََمُل إَِىل َرُسوِل اهللاِ  

، َحتَّى َأْدَخَلُه ِيف اْلَعَملِ  ، َهِذِه َهبِيَمٌة َال َتْعِقُل َتْسُجُد َلَك َوَنْحُن َيا َنبِيَّ اهللاِ: َفَقاَل َلُه َأْصَحاُبهُ . َكاَنْت َقطُّ

، َوَلْو َصَلَح لَِبَرشٍ َأْن َيْسُجَد : ((َنْعِقُل، َفنَْحُن َأَحقُّ َأْن َنْسُجَد َلَك، َفَقاَل  َال َيْصُلُح لَِبَرشٍ َأْن َيْسُجَد لَِبَرشٍ

، َألََمْرُت املَْْرَأَة َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها ِه َعَلْيَها، َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، َلْو َكاَن ِمْن َقَدِمِه إَِىل َمْفِرِق لَِبَرشٍ ، ِمْن ِعَظِم َحقِّ

هُ  ِديِد، ُثمَّ اْسَتْقَبَلْتُه َتْلَحُسُه َما َأدَّْت َحقَّ قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف ). )َرْأِسِه ُقْرَحٌة َتنَْبِجُس بِاْلَقْيِح َوالصَّ

( وكذا البزار كام يف ] واللفظ له)[ ١٥٨/  ٣( وأمحد )  ٢/  ٨٥ق ( أخرجه النسائي ): ٧/٥٥(اإلرواء

وقال ) . ورجاله رجال الصحيح غري حفص بن أخي أنس ، وهو ثقة : (وقال)  ٤/  ٩) ( املجمع 

لوال أن وهو كام قاال، : قلت). رواه أمحد بإسناد جيد ، رواته ثقات مشهورون ، والبزار بنحوه : ( املنذري

كان اختلط يف اآلخر ، فلعل أمحد سمعه منه  -وهو من رجال مسلم ، وشيخ أمحد فيه  -خلف بن خليفة 

  اهـ . ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنده مطول ، فيه قصة اجلمل وسجوده للنبى . قبل اختالطه 

 احلديث السادس عرش بعد املائتني

ُكـْم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن عدي بن حاتم ريض اهللا عنه قال ـَريُة َكَأْنَيـاِب اْلكِـَالِب َوإِنَّ ُمثَِّلـْت إَِيلَّ اْحلِ

أخرجـه ابـن أيب عاصـم يف اآلحـاد ): ٢/٦٧(قال شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند. »َسَتْفَتُحوَهنا



 ١٠٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ــاين  ــن)٤٣٧ص٤ج(واملث ــديث حس ــذا ح ـــ  . ، ه ــه اهللا يف . اه ــاين رمح ــة األلب ــًا العالم ــححه أيض وص

  )٢٨٢٥(الصحيحة

 احلديث السابع عرش بعد املائتني

َخَرْجنَا ِيف ِجنَاَزِة َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، َفاْنَتَهْينَا إَِىل اْلَقْربِ َوملََّا ُيْلَحُد  :عن الرباء بن عازب ريض اهللا عنه قال

َفَرَفَع : ، َوِيف َيِدِه ُعوٌد َينُْكُت بِِه َقاَل َوَجَلْسنَا َحْوَلُه َكَأنَّ َعَىل ُرُءوِسنَا الطَّْريَ ملسو هيلع هللا ىلص   َفَجَلَس َرُسوُل اهللاَِّ  : َقاَل 

ْنَيا َوإِقْ  : ((َرْأَسُه، َوَقاَل  ُجَل املُْْؤِمَن إَِذا َكاَن ِيف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ ، َفإِنَّ الرَّ َباٍل ِمَن اْسَتِعيُذوا بِاهللاَِّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ

َامِء  ْمَس، َمَعُهْم َحنُوٌط ِمْن َحنُوِط اْآلِخَرِة َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ َمَالئَِكٌة بِيُض اْلوُجوِه َكَأنَّ َعَىل ُوُجوِهِهُم الشَّ

نَِّة، َحتَّى َجيْلَِس ِعنَْد َرْأِسِه َفَيُقوُل  نَِّة، َوَكَفٌن ِمْن َكَفِن اْجلَ ُتَها النَّْفُس املُْْطَمئِنَُّة اْخُرِجي إَِىل َمْغِفَرٍة ِمَن اهللاَِّ: اْجلَ  َأيَّ

َقاِء، َفأََخَذَها َفإَِذا َأَخَذَها َملْ َيَدُعوَها : َوِرْضَواٍن َقاَل  ِيف َيِدِه َفَتْخُرُج َنْفُسُه َفَتِسيُل َكَام َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِيفِّ السِّ

نُوِط ثُ  ُرُج ِمنَْها َكَأْطَيِب َنْفَحِة ِريِح َطْرَفَة َعْنيٍ َحتَّى َيْأُخُذوَها َفَيْجَعُلوَها ِيف َذلَِك اْلَكَفِن َوِيف َذلَِك اْحلَ مَّ َخيْ

وَن بَِمَألٍ ِمَن املََْالئَِكِة إِالَّ َقاُلوا يُح الطَّيَِّبُة؟ َفَيُقوُلونَ : ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَىل َظْهِر اْألَْرِض، َفَال َيُمرُّ : َما َهِذِه الرِّ

ْنَيا َفُيْفَتُح َلُه َفُيَشيُِّعُه ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن بَِأْحَسِن َأْسَامئِِه الَّتِي َكاَن  َامِء الدُّ ْنَيا َحتَّى ُينَْتَهى بِِه إَِىل السَّ ا ِيف الدُّ ى ِهبَ ُيَسمَّ

ابَِعِة َفَيقُ  َامِء السَّ ا إَِىل السَّ َامِء الَّتِي َتلِيَها َحتَّى ُينَْتَهى ِهبَ ُبوَها إَِىل السَّ اْكُتُبوا : َجلَّ وُل اهللاَُّ َعزَّ وَ ِمْن ُكلِّ َسَامٍء ُمَقرَّ

ابَِعِة َوَأِعيُدوُه إَِىل اْألَْرِض، َفإِينِّ ِمنَْها َخَلْقُتُهْم َوفِي َامِء السَّ يَِّني ِيف السَّ َها ُأِعيُدُهْم َوِمنَْها كَِتاَب َعْبِدي ِيف ِعلِّ

َ اهللاَُّ، : َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل : لَِسانِِه، َفيَُقوَالنِ ُأْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى، َفُتَعاُد ُروُحُه ِيف َجَسِدِه َفَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفُيْج  َريبِّ

ْسَالُم، َفَيُقوَالنِ : َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل : َفَيُقوَالنِ  ُجُل الَِّذي ُبِعَث فِيُكْم؟ َفَيُقوُل : ِدينَِي اْإلِ ُهَو َرُسوُل : َما َهَذا الرَّ

ْقُت َقاَل : ُقوُل َما ُيْدِريَك؟ َفيَ : ، َفَيُقوَالنِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ   َفُينَاِدي ُمَناٍد : َقَرْأُت كَِتاَب اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ َفآَمنُْت بِِه َوَصدَّ

َامِء َأنْ  نَِّة َفَيْأتِيهِ : ِمَن السَّ نَِّة َواْفَتُحوا َلُه َباًبا ِمَن اْجلَ نَِّة َوَأْلبُِسوُه ِمَن اْجلَ ِحَها ِمْن ُرو َصَدَق َعْبِدي َفاْفُرُشوُه ِمَن اْجلَ

يِح، َفَيُقوُل  ِه، َوَيْأتِيِه َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه َطيُِّب الرِّ ِه َمدَّ َبَرصِ َك، : َوطِيبَِها َوُيْفَسُح َلُه ِيف َقْربِ َأْبِرشْ بِالَِّذي َيُرسُّ

؟ َفَيُقوُل  َمْن َأْنَت َفَوْجُهَك الَوْجُه الَِّذي َجيِيءُ : َفَهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكنَْت ُتوَعُد، َفَيُقوُل  ْريِ َأَنا َعَمُلُك : بِاْخلَ

الُِح، َفَيُقوُل  اَعَة َحتَّى َأْرِجَع إَِىل َأْهِيل َوَماِيل، َقاَل : الصَّ اَعَة، َربِّ َأقِِم السَّ َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكافَِر إَِذا : َربِّ َأقِِم السَّ

ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اْآلِخرَ  َامِء َمَالئَِكٌة ُسوُد اْلوُجوِه، َمَعُهُم املُُْسوُح، َحتَّى َكاَن ِيف اْنِقَطاٍع ِمنَ ِ الدُّ ِة َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ

بِيَثُة اْخُرِجي إَِىل َسَخٍط : َجيْلُِسوا ِمنُْه َمدَّ اْلَبَرصِ ُثمَّ َيْأتِيِه َمَلُك املَْْوِت َفَيْجلُِس ِعنَْد َرْأِسِه َفَيُقوُل  ُتَها النَّْفُس اْخلَ َأيَّ

وُد ِمَن : َقاَل . َن اهللاَِّ َوَغَضٍب مِ  فُّ ُق ِيف َجَسِدَها َفَينَْتِزُعوَهنَا َوَمَعَها اْلَعْصُب َواْلُعُروُق َكَام ُينَْتَزُع السَّ َفَتَتَفرَّ



 ١٠٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
وِف املَْْبُلوِل، َفَيْأُخُذوَهنَا َفَيْجَعُلوَهنَا ِيف تِْلَك املُُْسوِح َقاَل   ُرُج ِمنَْها َكَأْنَتنِ : الصُّ ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَىل َظْهِر  َوَخيْ

ا َعَىل َمَألٍ ِمَن املََْالئَِكِة إِالَّ َقاُلوا وَن ِهبَ بِيَثُة؟ َقاَل : اْألَْرِض، َفَال َيُمرُّ وُح اْخلَ ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن : َفَيُقوُلونَ : َما َهِذِه الرُّ

ْنيَ  ا ِيف الدُّ ى ِهبَ ْنيَا، َفُيْسَتْفَتُح، َلُه َفَال ُيْفَتُح َلُه ُثمَّ َقَرَأ بَِأْقَبِح َأْسَامئِِه الَّتِي َكاَن ُيَسمَّ َامِء الدُّ ا َحتَّى ُينَْتَهى بِِه إَِىل السَّ

َامءِ {ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل اهللاَِّ   ْم َأْبَواُب السَّ : َفَيُقوُل اهللاَُّ َتَباَرَك َوَتَعاَىل : إَِىل آِخِر اْآلَيِة َقاَل ] ٤٠: األعراف[ }َال ُتَفتَُّح َهلُ

ْفَىل، َوَأِعيُدوُه إَِىل اْألَْرِض، َفإِينِّ ِمنَْها َخَلْقُتهُ اكْ  ابَِعِة السُّ ٍني ِيف اْألَْرِض السَّ ْم َوفِيَها ُنِعيُدُهْم ُتُبوا كَِتاَبُه ِيف ِسجِّ

َام َخرَّ {   ملسو هيلع هللا ىلصَفُتْطَرُح ُروُحُه َطْرًحا، ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اهللاَِّ  : َوِمنَْها ُنْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى َقاَل  ْك بِاهللاَِّ َفَكَأنَّ َوَمْن ُيْرشِ

يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق  َامِء َفَتْخَطُفُه الطَّْريُ َأْو َهتِْوي بِِه الرِّ ُثمَّ ُتَعاُد ُروُحُه ِيف َجَسِدِه : َقاَل ] ٣١: احلج[ }ِمَن السَّ

َما ِدينَُك؟ : َهاْه َهاْه، َال َأْدِري َقاَل َفَيُقوَالنِ : ْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل مَ : َفَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفُيْجلَِسانِِه، َفَيُقوَالِن َلهُ : َقاَل 

ُجُل الَِّذي ُبِعَث فِيُكْم؟ َفَيُقوُل : َفَيُقوَالِن َلهُ : َهاْه َهاْه َال َأْدِري َقاَل : َفَيُقوُل  : َهاْه َهاْه َال َأْدِري َقاَل : َما َهَذا الرَّ

تِيِه َامِء َأْن َكَذَب َعْبِدي َفاْفِرُشوُه ِمَن النَّاِر َوَأْلبُِسوُه ِمَن النَّاِر َواْفَتُحوا َلُه َباًبا ِمَن النَّاِر َوَيأْ َفُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ 

َتلَِف َأْضَالُعُه َقاَل  ُه َحتَّى َختْ َها َوَسُموِمَها َوُيَضيَُّق َعَلْيِه َقْربُ يِح، َوَيْأتِيِه َرُجٌل َقبِيُح الْ : ِمْن َحرِّ َوْجِه ُمنْتُِن الرِّ

َوَمْن َأْنَت َفَوْجُهَك الَوْجُه الَِّذي َجيِيُء : َأْبِرشْ بِالَِّذي َيُسوُءَك، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكنَْت ُتوَعُد، َفَيُقوُل : َفَيُقوُل 

؟ َقاَل  ِّ بِيُث َقاَل : َفَيُقوُل : بِالرشَّ اَعةَ  َربِّ َال ُتِقمِ : َفَيُقوُل : َأَنا َعَمُلَك اْخلَ اَعَة، َربِّ َال ُتِقِم السَّ رواه  ))السَّ

، ورواه اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة يف )٤٤ح(إثبات عذاب القرب وسؤال امللكنيالبيهقي رمحه اهللا يف 

، وحسنه شيخنا )١٦٧٦(، وغريمها، وصححه العالمة األلباين يف صحيح اجلامع)٣٨٠ص٣ج(مصنفه

وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف اجتامع اجليوش ، )١/١١١(املسند مقبل الوادعي رمحه اهللا يف الصحيح

اظِ ): ٢/١١٢(اإلسبالمية َحُه َمجَاَعٌة ِمَن اْحلُفَّ  اهـ   . َوُهَو َصِحيٌح َصحَّ

 احلديث الثامن عرش بعد املائتني

َلِميُّ ريض اهللا عنه َقاَل  ُْم ُكنُْت َوَأَنا ِيف : َعْن َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة السُّ اْجلَاِهلِيَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس َعَىل َضَالَلٍة، َوَأهنَّ

َة ُخيِْربُ َأْخَباًرا، َفَقَعْدُت َعَىل رَ  ٍء َوُهْم َيْعُبُدوَن اْألَْوَثاَن، َفَسِمْعُت بَِرُجٍل بَِمكَّ اِحَلتِي، َفَقِدْمُت َلْيُسوا َعَىل َيشْ

َة، َفُقْلُت َلهُ ُمْستَ ملسو هيلع هللا ىلص   َعَلْيِه، َفإَِذا َرُسوُل اهللاِ   َما : ْخِفًيا ُجَرَءاُء َعَلْيِه َقْوُمُه، َفَتَلطَّْفُت َحتَّى َدَخْلُت َعَلْيِه بَِمكَّ

؟ َقاَل : ، َفُقْلُت »َأَنا َنبِيٌّ «: َأْنَت؟ َقاَل  ٍء َأْرَسَلَك، َقاَل : ، َفُقْلُت »َأْرَسَلنِي اهللاُ«: َوَما َنبِيٌّ َأْرَسَلنِي «: َوبَِأيِّ َيشْ

ءٌ بِِصلَ  ُك بِِه َيشْ َد اهللاُ َال ُيْرشَ : َفَمْن َمَعَك َعَىل َهَذا؟ َقاَل : ، ُقْلُت َلهُ »ِة اْألَْرَحاِم، َوَكْرسِ اْألَْوَثاِن، َوَأْن ُيَوحَّ

، َوَعْبٌد « إِنََّك َال َتْسَتطِيُع «: ، َقاَل إِينِّ ُمتَّبُِعَك : َوَمَعُه َيْوَمئٍِذ َأُبو َبْكٍر، َوبَِالٌل ِممَّْن آَمَن بِِه، َفُقْلُت : ، َقاَل »ُحرٌّ



 ١٠٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، » َفْأتِنِيَذلَِك َيْوَمَك َهَذا، َأَال َتَرى َحاِيل َوَحاَل النَّاِس، َوَلكِِن اْرِجْع إَِىل َأْهلَِك َفإَِذا َسِمْعَت ِيب َقْد َظَهْرُت  

ُ اْألَْخَباَر، َوَأْسَأُل النَّاَس املَِْدينََة، َوُكنُْت ملسو هيلع هللا ىلص   َفَذَهْبُت إَِىل َأْهِيل َوَقِدَم َرُسوُل اهللاِ  : َقاَل  ِيف َأْهِيل َفَجَعْلُت َأَختَربَّ

ِذي َقِدَم : ِحَني َقِدَم املَِْدينََة، َحتَّى َقِدَم َعَيلَّ َنَفٌر ِمْن َأْهِل َيْثِرَب ِمْن َأْهِل املَِْدينََة، َفُقْلُت  ُجُل الَّ َما َفَعَل َهَذا الرَّ

اٌع َوَقْد َأَراَد َقْوُمُه َقْتَلُه َفَلْم َيْسَتطِيُعوا َذلَِك، َفَقِدْمُت املَِْدينََة َفَدَخْلُت َعَلْيِه، : املَِْدينََة؟ َفَقاُلوا النَّاُس  إَِلْيِه ِرسَ

ةَ «: َأَتْعِرُفنِي؟ َقاَل   َيا َرُسوَل اهللاِ : َفُقْلُت  َيا َنبِيَّ اهللاِ : َبَىل، َفُقْلُت : َفُقْلُت : ، َقاَل »َنَعْم، َأْنَت الَِّذي َلِقيَتنِي بَِمكَّ

َالِة، َقاَل  ِين َعِن الصَّ ِين َعامَّ َعلََّمَك اهللاُ َوَأْجَهُلُه، َأْخِربْ َالِة َحتَّى «: َأْخِربْ ْبِح، ُثمَّ َأْقِرصْ َعِن الصَّ َصلِّ َصَالَة الصُّ

َا َتْطُلُع ِحَني َتْطُلُع َبْنيَ َقْرَينْ  ْمُس َحتَّى َتْرَتِفَع، َفإِهنَّ اُر، ُثمَّ َصلِّ َفإِنَّ َتْطُلَع الشَّ ا اْلُكفَّ  َشْيَطاٍن، َوِحيَنئٍِذ َيْسُجُد َهلَ

َالِة، َفإِنَّ ِحينَئِذٍ  ْمِح، ُثمَّ َأْقِرصْ َعِن الصَّ َالَة َمْشُهوَدٌة َحمُْضوَرٌة َحتَّى َيْستَِقلَّ الظِّلُّ بِالرُّ ُتْسَجُر َجَهنَُّم، َفإَِذا  الصَّ

 ، َالِة َحتَّى َتْغُرَب َأْقَبَل اْلَفْيُء َفَصلِّ ، ُثمَّ َأْقِرصْ َعِن الصَّ َ اْلَعْرصَ َالَة َمْشُهوَدٌة َحمُْضوَرٌة َحتَّى ُتَصيلِّ َفإِنَّ الصَّ

ارُ  ا اْلُكفَّ َا َتْغُرُب َبْنيَ َقْرَينْ َشْيَطاٍن، َوِحينَئٍِذ َيْسُجُد َهلَ ْمُس، َفإِهنَّ ْثنِي َيا َنبِيَّ اهللاِ َفالْ : َفُقْلُت : َقاَل » الشَّ ُوُضوَء َحدِّ

ْت َخَطاَيا َوْجِهِه، َوفِيهِ «: َعنُْه، َقاَل  ُب َوُضوَءُه َفَيَتَمْضَمُض، َوَيْسَتنِْشُق َفَيْنَتثُِر إِالَّ َخرَّ  َما ِمنُْكْم َرُجٌل ُيَقرِّ

ْت َخَطاَيا َوْجهِ  َيتِِه َمَع املَْاِء، ُثمَّ َيْغِسُل َوَخَياِشيِمِه، ُثمَّ إَِذا َغَسَل َوْجَهُه َكَام َأَمَرُه اهللاُ، إِالَّ َخرَّ ِه ِمْن َأْطَراِف ِحلْ

ْت َخَطاَيا َيَدْيِه ِمْن َأَناِملِِه َمَع املَْاِء، ُثمَّ َيْمَسُح َرْأَسُه، إِالَّ  ، إِالَّ َخرَّ ْت َخَطاَيا َرْأِسِه ِمْن َيَدْيِه إَِىل املِْْرَفَقْنيِ  َخرَّ

ْت َخَطاَيا ِرْجَلْيِه ِمْن َأَناِملِِه َمَع املَْاِء، َفإِْن ُهَو قَ َأْطَراِف َشْعِرِه َمَع املَْاِء، ثُ  ، إِالَّ َخرَّ اَم مَّ َيْغِسُل َقَدَمْيِه إَِىل اْلَكْعَبْنيِ

َغ َقْلَبُه هللاَِِّ، إِالَّ اْنَرصَ  ، َفَحِمَد اهللاَ َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَجمََّدُه بِالَِّذي ُهَو َلُه َأْهٌل، َوَفرَّ َف ِمْن َخطِيَئتِِه َكَهْيَئتِِه َيْوَم َفَصىلَّ

هُ  َذا اْحلَِديِث َأَبا ُأَماَمَة َصاِحَب َرُسوِل اهللاِ  . »َوَلَدْتُه ُأمُّ َث َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة ِهبَ : ، َفَقاَل َلُه َأُبو ُأَماَمةَ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَحدَّ

ُجُل َيا َعْمَرو ْبَن َعَبَسَة، اْنُظْر َما َتُقوُل ِيف َمَقاٍم َواِحٍد يُ « ْت «: ، َفَقاَل َعْمٌرو»ْعَطى َهَذا الرَّ َيا َأَبا ُأَماَمَة، َلَقْد َكِربَ

 ْ َب َأَجِيل، َوَما ِيب َحاَجٌة َأْن َأْكِذَب َعَىل اهللاِ َوَال َعَىل َرُسوِل اهللاِ، َلْو َمل  َأْسَمْعُه ِمْن ِسنِّي، َوَرقَّ َعْظِمي، َواْقَرتَ

ًة،ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوِل اهللاِ   ْثُت بِِه َأَبًدا، َوَلكِنِّي َسِمْعُتُه َأْكَثَر  إِالَّ َمرَّ اٍت، َما َحدَّ ، َأْو َثَالًثا َحتَّى َعدَّ َسْبَع َمرَّ َتْنيِ َأْو َمرَّ

  )٨٣٢(رواه مسلم.  »ِمْن َذلَِك 

 احلديث التاسع عرش بعد املائتني

ْم َشتَّى َوِدينُُهْم اْألَْنبَِياُء إِْخوَ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال َهاُهتُ ٍت، ُأمَّ ٌة لَِعالَّ

ْم «: ولفظه) ٢٣٦٥(، و رواه مسلم)٣٢٥٩(رواه البخاري. »َواِحٌد  َهاُهتُ ٍت، َوُأمَّ اْألَْنبَِياُء إِْخَوٌة ِمْن َعالَّ

  . »َشتَّى، َوِدينُُهْم َواِحٌد 



 ١٠٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث العرشون بعد املائتني 

ٍة، : َمْن َقاَل : ((قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا أن رسول : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه ُسبَْحاَن اهللاَِّ َوبَِحْمِدِه، ِيف َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

ضمن ) ٢٦٩١(، و رواه مسلم)٦٤٠٥(رواه البخاري)). ُحطَّْت َخَطاَياُه، َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحرِ 

يَك : َمْن َقاَل (: (حديث ٍء َقِديٌر، ِيف َيْوٍم َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َرشِ ْمُد َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ َلُه، َلُه املُْْلُك َوَلُه اْحلَ

َيْت َعنُْه ِماَئُة َسيَِّئٍة، وَ  ٍة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْرشِ ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة َوُحمِ َكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن ِماَئَة َمرَّ

ْيَطاِن، َيْوَمهُ  َّا َجاَء بِِه إِالَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، َوَمْن َقا الشَّ ْ َيْأِت َأَحٌد َأْفَضَل ِمم : َل َذلَِك، َحتَّى ُيْمِيسَ َوَمل

ةٍ ُحطَّْت َخَطاَياُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ   )) ُسْبَحاَن اهللاِ َوبَِحْمِدِه، ِيف َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

 الواحد و العرشون بعد املائتنياحلديث 

َمْن َسبََّح اهللاَ ِيف ُدُبِر ُكلِّ َصَالٍة َثَالًثا َوَثَالثَِني، َوَمحَِد اهللاَ (: (ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا 

َ اهللاَ َثَالًثا َوَثَالثَِني، َفْتلَِك تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن، َوَقاَل  يَك : َمتَاَم املِْاَئةِ : َثَالًثا َوَثَالثَِني، َوَكربَّ َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َرشِ

ٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلبَ  ْمُد َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ رواه . ))ْحرِ َلُه، َلُه املُْْلُك َوَلُه اْحلَ

 )٥٩٧(مسلم

  

 احلديث الثاين و العرشون بعد املائتني

ُنوِب َكَقْوٍم : ((ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ن سهل بن سعد قالع َراِت الذُّ َام َمَثُل ُحمَقَّ ُنوِب َفإِنَّ َراِت الذُّ اُكْم َوُحمَقَّ إِيَّ

َراِت الذُّ  ْم، َوإِنَّ ُحمَقَّ َمَتى ُيْؤَخْذ  ُنوِب َنَزُلوا ِيف َبْطِن َواٍد، َفَجاَء َذا بُِعوٍد، َوَجاَء َذا بُِعوٍد َحتَّى َأْنَضُجوا ُخْبَزَهتُ

لِْكهُ  ا َصاِحُبَها ُهتْ ، وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٢٢٨٠٨(رواه أمحد)) ِهبَ

  ).٣١٠٢(و) ٣٨٩(الصحيحة

 احلديث الثالث و العرشون بعد املائتني

َخْشَيِة اهللاَِّ َحتَّى َيُعوَد َال َيلُِج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

َتِمُع ُغَباٌر ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوُدَخاُن َجَهنَّمَ  ِع، َوَال َجيْ ْ َبُن ِيف الرضَّ و  اللفظ له، ) ١٦٣٣(يرواه الرتمذ »اللَّ

 ) ٧٧٧٨(،  وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع)١٠ ٣١(والنسائي

 املائتنياحلديث الرابع و العرشون بعد 



 ١٠٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
أسمعك ! اهللا يا رسول: فجاء أعرايب فقالملسو هيلع هللا ىلص  كنت جالسًا مع رسول اهللا : عتبة بن عبد السلمي قال عن  

َفإِنَّ اهللاََّ َجيَْعُل «: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ، الطلح  يعني، تذكر شجرة يف اجلنة ال أعلم يف الدنيا أكثر شوكًا منها

فِيَها َسْبُعوَن َلْوًنا ِمَن الطََّعاِم َال ُيْشبُِه َلْوُنُه َلْوَن  -َيْعنِي املَْْخِيصَّ -ْيِس املَْْلُبوِد َمَكاَن ُكلِّ َشْوَكٍة ِمْثَل ِخْصَيِة التَّ 

/  ١٣٠/  ١٧( أخرجه الطرباين يف الكبري  ): ٢٧٣٤(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة .»اْآلَخرَ 

شاهد من رواية سليم بن عامر عن أيب أمامة  و للحديث.....  )٩١ص(و يف مسند الشاميني )  ٣١٨

و رواه ابن أيب ، و وافقه الذهبي. صحيح اإلسناد:و قال) ٤٧٦/  ٢( أخرجه احلاكم . مرفوعًا نحوه 

  اهــ) .  ٢٦٠/  ٤( حسن املنذري سنده يف الرتغيب و الرتهيب و، الدنيا نحوه

 احلديث اخلامس و العرشون بعد املائتني

ا إِْن « :أتى املقربة فقالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا عنه أن رسول اهللا  عن أيب هريرة ريض َالُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمنَِني، َوإِنَّ السَّ

ا َقْد َرَأْينَا إِْخَواَننَا َأْنُتْم «: َأَوَلْسنَا إِْخَواَنَك؟ َيا َرُسوَل اهللاِ َقاَل : َقاُلوا» َشاَء اهللاُ بُِكْم َالِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَّ

ْ َيْأُتوا َبْعُد  تَِك؟ َيا َرُسوَل اهللاِ َفَقاَل : َفَقاُلوا» َأْصَحاِيب َوإِْخَواُننَا الَِّذيَن َمل ْ َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأمَّ  :َكْيَف َتْعِرُف َمْن َمل

َلٌة َبْنيَ َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُهبْ « َبَىل َيا َرُسوَل اهللاِ : َقاُلوا» ٍم َأَال َيْعِرُف َخْيَلُه؟َأَرَأْيَت َلْو َأنَّ َرُجًال َلُه َخْيٌل ُغرٌّ ُحمَجَّ

ْوِض َأَال َلُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعنْ «  :َقاَل  لَِني ِمَن اْلُوُضوِء، َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَىل اْحلَ ا ُحمَجَّ ُْم َيْأُتوَن ُغر� َحْوِيض َكَام  َفإِهنَّ

الُّ ُأَناِدهيِْم أَ  ُلوا َبْعَدَك َفَأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا: َال َهُلمَّ َفيَُقاُل ُيَذاُد اْلَبِعُري الضَّ ُْم َقْد َبدَّ   )٢٤٩(رواه مسلم. »إِهنَّ

 احلديث السادس و العرشون بعد املائتني

يَامُن َفَكاَن َفْوَق َرْأِس «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا  ِه إَِذا َزَنى اْلَعْبُد َخَرَج ِمنُْه اْإلِ

يَامنُ  ِة، َفإَِذا َخَرَج ِمْن َذلَِك اْلَعَمِل َعاَد إَِلْيِه اْإلِ وغريه، وصححه العالمة ) ٢٦٢٥(رواه الرتمذي. »َكالظُّلَّ

 ) ٥٨٦(األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع

 احلديث السابع و العرشون بعد املائتني

َا ُزَجاَجٌة «: الذكر الدجال فقملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب بن كعب ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  إِْحَدى َعْينَْيِه، َكَأهنَّ

ُذوا بِاهللاَِّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ  اُء، َوَتَعوَّ أخرجه ): ١/٦(قال شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند. »َخْرضَ

 .  ، هذا حديث صحيح)١٢٣ص٥ج(أمحد

 احلديث الثامن و العرشون بعد املائتني



 ١٠٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، ملسو هيلع هللا ىلص إىل عثامن بن عفان، فأقبل عليه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أرسل رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت 

َيا «: أقبلت إحدانا عىل األخرى فكان من آخر كالم كلمه أن رضب منكبه وقالملسو هيلع هللا ىلص  فلام رأينا رسول اهللا 

َلْعُه َحتَّى َتْلَقاِين، َيا ُعْثَامُن، إِنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َعَسى َأْن ُيْلبَِسَك َقِميًصا،  َفإِْن َأَراَدَك اْملُنَافُِقوَن َعَىل َخْلِعِه، َفَال َختْ

َلْعُه َح  قال . ثالثاً  » تَّى َتْلَقاِين ُعْثَامُن، إِنَّ اهللاََّ َعَسى َأْن ُيْلبَِسَك َقِميًصا، َفإِْن َأَراَدَك املُْنَافُِقوَن َعَىل َخْلِعِه، َفَال َختْ

، هذا حديث صحيح عىل )٢٤٥٦٦(أخرجه أمحد): ١/٢٢١(محه اهللا يف الصحيح املسندشيخنا مقبل ر

  .رشط مسلم

 احلديث الثامن و العرشون بعد املائتني

ْينَا املَْْغِرَب َمَع َرُسوِل اهللاِ  : قالعن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه  َلْو َجَلْسنَا َحتَّى : ، ُثمَّ ُقْلنَاملسو هيلع هللا ىلص  َصلَّ

َ َمعَ  ْينَا َمَعَك : ُقْلنَا» َما ِزْلُتْم َهاُهنَا؟«: ُه اْلِعَشاَء َقاَل َفَجَلْسنَا، َفَخَرَج َعَلْينَا، َفَقاَل ُنَصيلِّ َيا َرُسوَل اهللاِ َصلَّ

َ َمَعَك اْلِعَشاَء، َقاَل : املَْْغِرَب، ُثمَّ ُقْلنَا َامِء،  َقاَل َفَرَفعَ » َأْحَسنُْتْم َأْو َأَصْبُتمْ «َنْجلُِس َحتَّى ُنَصيلِّ َرْأَسُه إَِىل السَّ

َامِء، َفَقاَل  َامَء َما ُتوَعُد، «: َوَكاَن َكثًِريا ِممَّا َيْرَفُع َرْأَسُه إَِىل السَّ َامِء، َفإَِذا َذَهَبِت النُُّجوُم َأَتى السَّ النُُّجوُم َأَمنٌَة لِلسَّ

تِي، َفإَِذا َذَهَب َأْصَحاِيب َأَتى َوَأَنا َأَمنٌَة ِألَْصَحاِيب، َفإَِذا َذَهْبُت َأَتى َأْصَحاِيب مَ  ا ُيوَعُدوَن، َوَأْصَحاِيب َأَمنٌَة ِألُمَّ

تِي َما ُيوَعُدونَ   ) ٢٥٣١(رواه مسلم. »ُأمَّ

 احلديث التاسع و العرشون بعد املائتني

َامِء، َرضَ : (قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه يبلغ به النبي  َبِت املََالئَِكُة إَِذا َقَىض اهللاَُّ األَْمَر ِيف السَّ

ْلِسَلِة َعَىل َصْفَواٍن  هُ : َقاَل َعِيلٌّ  -بَِأْجنَِحتَِها ُخْضَعاًنا لَِقْولِِه، َكالسِّ َع  -َصْفَواٍن َينُْفُذُهْم َذلَِك : َوَقاَل َغْريُ َفإَِذا ُفزِّ

ُكْم، َقاُلوا لِلَِّذي َقاَل : َعْن ُقُلوِهبِْم، َقاُلوا ْمِع، اَحلقَّ : َماَذا َقاَل َربُّ ُقو السَّ ، َوُهَو الَعِيلُّ الَكبُِري، َفَيْسَمُعَها ُمْسَرتِ

ْمِع َهَكَذا َواِحٌد َفْوَق آَخَر  ُقو السَّ َج َبْنيَ َأَصابِِع َيِدِه الُيْمنَى، َنَصَبَها  -َوُمْسَرتِ َوَوَصَف ُسْفَياُن بَِيِدِه، َوَفرَّ

َام َأْدَرَك الشِّ  -َبْعَضَها َفْوَق َبْعٍض  َام َملْ ُيْدِرْكُه َحتَّى َفُربَّ ا إَِىل َصاِحبِِه َفُيْحِرَقُه، َوُربَّ َهاُب املُْسَتِمَع َقْبَل َأْن َيْرِمَي ِهبَ

ا إَِىل الَِّذي َيلِيِه، إَِىل الَِّذي ُهَو َأْسَفَل ِمنُْه، َحتَّى ُيْلُقوَها إَِىل األَْرِض  َام َقاَل ُسْفَيانُ  -َيْرِمَي ِهبَ َتنَْتِهَي َحتَّى : َوُربَّ

ُق َفَيُقوُلونَ  -إَِىل األَْرِض  اِحِر، َفَيْكِذُب َمَعَها ِماَئَة َكْذَبٍة، َفُيَصدَّ َنا َيْوَم َكَذا َوَكَذا، : َفُتْلَقى َعَىل َفِم السَّ ِربْ َأَملْ ُخيْ

َامءِ  ا؟ لِْلَكلَِمِة الَّتِي ُسِمَعْت ِمَن السَّ  ) ٤٧٠١(رواه البخاري).  )َيُكوُن َكَذا َوَكَذا، َفَوَجْدَناُه َحق�

 احلديث الثالثون  بعد املائتني



 ١١٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
» َما ِمْن َأَحٍد إِالَّ َوَأَنا َأْعِرُفُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن برس املازين ريض اهللا عنه، عن رسول اهللا  

ٌم، « :اْخلََالئِِق؟ َفَقاَل َوَكْيَف َتْعِرُفُهْم َيا َرُسوَل اهللاَِّ ِيف َكْثَرِة : َقاَل .  َأَرَأْيَت َلْو َدَخْلَت ِصَريًة َوفِيَها َخْيٌل ُدْهٌم ُهبْ

ٌل، َما ُكنَْت َتْعِرُفُه ِمنَْها؟ ُلوَن ِمَن « :َقاَل . َبَىل : َقاَل . » َوفِيَها َفَرٌس َأَغرُّ ُحمَجَّ تِي َيْوَمئٍِذ ُغرٌّ ُحمَجَّ َفإِنَّ ُأمَّ

و الضياء ) ١٧٦٩٣(أخرجه أمحد ): ٢٨٣٦ح(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحةقال العالمة . »اْلُوُضوءِ 

و هو عىل رشط مسلم كام ، إسناد صحيح  و هذا: قلت.....  ) ٢ - ١/  ١١٤/  ٥٥( املقديس يف املختارة

حسن صحيح غريب من هذا ": و قال، اجلملة األخرية منه  ) ٦٠٧( و أخرج الرتمذي ، قال الضياء

  اهـ .... "الوجه

 احلديث الواحد والثالثون  بعد املائتني

تِي ُيَقاتُِلوَن : (َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ : عن ُعْقبَُة بنت عامر ريض اهللا عنه قال َال َتَزاُل ِعَصاَبٌة ِمْن ُأمَّ

ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َتْأتِ  ِهْم َال َيُرضُّ اَعُة َوُهْم َعَىل َذلَِك َعَىل َأْمِر اهللا، َقاِهِريَن لَِعُدوِّ - َفَقاَل َعْبُد اهللا) َيُهْم السَّ

ُك َنْفًسا ِيف (َأَجْل، : -يعني ابن عمرو بن العاص ِريِر، َفَال َتْرتُ َها َمسُّ اْحلَ ُثمَّ َيْبَعُث اهللاَُّ ِرًحيا َكِريِح املِْْسِك َمسُّ

يَامِن إِالَّ َقَبَضْتهُ  اَعةُ َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن اْإلِ اُر النَّاِس َعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ  ) ٣٥٥٠(رواه مسلم) ، ُثمَّ َيْبَقى ِرشَ

 احلديث الثاين والثالثون  بعد املائتني

ي َماَتْت وَ : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َقاَل  َعَلْيَها َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِنَّ ُأمِّ

َك َدْيٌن َأُكنَْت َقاِضَيُه َعنَْها؟: (َصْوُم َشْهٍر َأَفَأْقِضيِه َعنَْها؟ َفَقاَل  َفَدْيُن اهللاَِّ : (َنَعْم، َقاَل : َقاَل ) َلْو َكاَن َعَىل ُأمِّ

َرِيضَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس ): ١٩٣٨(ويف لفظ ملسلم) ١٩٣٧(ومسلم) ١٨١٧(رواه البخاري) َأَحقُّ َأْن ُيْقَىض 

ي َماَتْت َوَعَلْيَها َصْوُم َنْذٍر ملسو هيلع هللا ىلص  َجاَءْت اْمَرَأٌة إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ : اهللاَُّ َعنُْهَام َقاَل  َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِنَّ ُأمِّ

ِك َدْيٌن َفَقَضْيتِيِه َأَكاَن ُيَؤدِّي ذَ : (َأَفَأُصوُم َعنَْها؟ َقاَل  لِِك َعنَْها َقاَلْت َنَعْم َقاَل َفُصوِمي َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَىل ُأمِّ

ِك  ي َنَذَرْت َأْن َحتُجَّ َفَامَتْت َقْبَل َأْن : ، َفَقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت إَِىل النَّبِيِّ  و). َعْن ُأمِّ إِنَّ ُأمِّ

، َأَفَأُحجَّ َعنَْها؟ َقاَل  ي َعنَْها،«: َحتُجَّ ِك َدْيٌن َأُكنِْت َقاِضَيَتُه؟ َنَعْم، ُحجِّ َنَعْم، : ، َقاَلْت »َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَىل ُأمِّ

 )٧٣١٥(رواه البخاري. »اْقُضوا اهللاََّ الَِّذي َلُه، َفإِنَّ اهللاََّ َأَحقُّ بِالَوَفاءِ «: َفَقاَل 

 احلديث الثالث والثالثون  بعد املائتني



 ١١١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُه َأْخَفى ِمْن : ((قالملسو هيلع هللا ىلص   النبي  عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه أن   َك؛ َفإِنَّ ْ ُقوا َهَذا الرشِّ َا النَّاُس اتَّ َأهيُّ

، قال العالمة األلباين رمحه )٢٩٥٤٧(،  وابن أب شيبة يف املصنف)١٩٦٠٦(رواه أمحد)).  َدبِيِب النَّْملِ 

  اهـ.حسن لغريه): ٣٦(اهللا يف صحيح الرتغيب والرتهيب

 بعد املائتني  احلديث الرابع والثالثون

ْثُتُه، ُثمَّ ُقْمُت ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن النَّبِيُّ : عْن َصِفيََّة بِنِْت ُحَييٍّ ريض اهللا عنها َقاَلْت  ُمْعَتكًِفا، َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َليًْال َفَحدَّ

َمرَّ َرُجَالِن ِمْن اْألَْنَصاِر َفَلامَّ َرَأَيا النَّبِيَّ ِألَْنَقلَِب َفَقاَم َمِعَي لَِيْقلَِبنِي، َوَكاَن َمْسَكنَُها ِيف َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، فَ 

َعا، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   َا َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييٍّ : (ملسو هيلع هللا ىلص َأْرسَ : ُسْبَحاَن اهللاَِّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َقاَل : َفَقاَال ) َعَىل ِرْسلُِكَام إِهنَّ

ْنَساِن ( ْيَطاَن َجيِْري ِمْن اْإلِ ا َأْو َقاَل َشْيًئاإِنَّ الشَّ ِم َوإِينِّ َخِشيُت َأْن َيْقِذَف ِيف ُقُلوبُِكَام َرش� رواه ). َجمَْرى الدَّ

ْيَطاَن َجيِْري ِمَن اْبِن آَدَم َجمَْرى « ):٧١٧١(، ويف لفظ للبخاري)٢١٧٤(ومسلم) ٣٢٨١(البخاري إِنَّ الشَّ

مِ   . »الدَّ

 احلديث اخلامس والثالثون  بعد املائتني

وا ُصُفوَفُكْم َوَقاِرُبوا َبْينََها َوَحاُذوا بِاْألَْعَناِق : (َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأَنِس ْبِن َمالٍِك ريض اهللا عنه َعْن َرُسوِل اهللاَِّ َعْن  ُرصُّ

َذُف  َا اْحلَ فِّ َكَأهنَّ ْيَطاَن َيْدُخُل ِمْن َخَلِل الصَّ ، )٥٧١(رواه أبو داو). َفَوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه إِينِّ َألََرى الشَّ

ٍد بَِيِدِه إِينِّ «: ولفظه) ٨١٥(والنسائي وا ُصُفوَفُكْم َوَقاِرُبوا َبْينََها، َوَحاُذوا بِاْألَْعنَاِق، َفَوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ َراصُّ

َذُف  َا اْحلَ فِّ َكَأهنَّ َياطَِني َتْدُخُل ِمْن َخَلِل الصَّ صحيح ، قال شيخنا مقبل رمخه اهللا يف ال، وغريمها»َألََرى الشَّ

) ٦٧٣(اهـ وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود .هذا حديث صحيح):  ١/٢٣(املسند

 اهـ . إسناده صحيح عىل رشط الشيخني: األصل

 

 احلديث السادس والثالثون  بعد املائتني

اْعُدْد : (فقاليف غزوة تبوك، وهو يف قبة من أدم، ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي : عن عوف بن مالك ريض اهللا عنه قال

اَعةِ  َمْوِيت، ُثمَّ َفْتُح َبْيِت املَْقِدِس، ُثمَّ ُمْوَتاٌن َيْأُخُذ فِيُكْم َكُقَعاِص الَغنَِم، ُثمَّ اْستَِفاَضُة املَاِل : ِست�ا َبْنيَ َيَدِي السَّ

ُجُل ِماَئَة ِدينَاٍر َفَيَظلُّ َساِخًطا، ُثمَّ فِْتنٌَة الَ َيْبقَ  ى َبْيٌت ِمَن الَعَرِب إِالَّ َدَخَلْتُه، ُثمَّ ُهْدَنٌة َتُكوُن َحتَّى ُيْعَطى الرَّ

َت ُكلِّ َغاَيٍة اْثنَا عَ  َت َثَامنَِني َغاَيًة، َحتْ رواه ).َرشَ َأْلًفاَبْينَُكْم َوَبْنيَ َبنِي األَْصَفِر، َفَيْغِدُروَن َفَيْأُتوَنُكْم َحتْ

  )٣١٧٦(البخاري



 ١١٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 ائتنياحلديث السابع والثالثون  بعد امل 

ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ بَِغْريِ إِْذنِِه، َأُحيِبُّ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا  الَ َحيْ

وُع َموَ  ْم ُرضُ ُزُن َهلُ َام َختْ َبُتُه، َفُتْكَرسَ ِخَزاَنُتُه، َفُينَْتَقَل َطَعاُمُه، َفإِنَّ اِشيِهْم َأْطِعَامِهتِْم، َفالَ َأَحُدُكْم َأْن ُتْؤَتى َمْرشُ

ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة َأَحٍد إِالَّ بِإِْذنِهِ   ). ١٧٢٦(مسلم) ٢٤٣٥(رواه البخاري. »َحيْ

 احلديث الثامن والثالثون  بعد املائتني

ُق ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَام َحِديَث  َزَمَن ملسو هيلع هللا ىلص   َخَرَج َرُسوُل اهللاَِّ  : َصاِحبِِه، َقاالَ َعِن املِْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة، َوَمْرَواَن، ُيَصدِّ

إِنَّ َخالَِد ْبَن الَولِيِد بِاْلَغِميِم ِيف َخْيٍل لُِقَرْيٍش «: ملسو هيلع هللا ىلص  احلَُدْيبَِيِة َحتَّى إَِذا َكاُنوا بَِبْعِض الطَِّريِق، َقاَل النَّبِيُّ  

ِة اجلَْيِش، َفاْنَطَلَق َيْرُكُض َنِذيًرا َفَواهللاَِّ َما َشعَ » َطلِيَعٌة، َفُخُذوا َذاَت الَيِمنيِ  َر ِهبِْم َخالٌِد َحتَّى إَِذا ُهْم بَِقَرتَ

تِي ُهيَْبُط َعَليِْهْم ِمنَْها َبَرَكْت بِِه َراِحَلُتُه، َفَقاَل النَّاُس ملسو هيلع هللا ىلص   لُِقَرْيٍش، َوَساَر النَّبِيُّ   َحْل : َحتَّى إَِذا َكاَن بِالثَّنِيَِّة الَّ

، َوَما َذاَك َما َخَألَْت الَقْصَواءُ «: ملسو هيلع هللا ىلص  َخَألَْت الَقْصَواُء، َخَألَْت الَقْصَواُء، َفَقاَل النَّبِيُّ  : ْت، َفَقاُلواَحْل َفَأَحلَّ 

ا بُِخُلٍق، َوَلكِْن َحَبَسَها َحابُِس الِفيلِ   ). ٢٧٣١(رواه البخاري. »َهلَ

 احلديث التاسع والثالثون  بعد املائتني

ألُْعطَِنيّ َهِذِه الّراَيَة َرُجًال َيْفَتُح اهللاُّ َعَىلَ : (َقاَل َيْوَم َخْيَربَ ملسو هيلع هللا ىلص  ريض اهللا عنه َأّن َرُسوَل اهللاِّ  عن َسْهُل ْبُن َسْعدٍ 

َفَلّام : َقاَل . َفَباَت النّاُس َيُدوُكوَن َلْيَلَتُهْم َأّهيُْم ُيْعَطاَها: َقاَل ) َوُحيِّبُه اهللاُّ َوَرُسوُلهُ . ُحيِّب اهللاَّ َوَرُسوَلهُ . َيَدْيهِ 

: َفَقاُلوا )َأْيَن َعِيلّ ْبُن َأِيب َطالٍِب؟: (َفَقاَل . ُكّلُهْم َيْرُجوَن َأْن ُيْعَطاَها. ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَبَح النّاُس َغَدْوا َعَىلَ َرُسوِل اهللاِّ 

أَ . ِيف َعْينَْيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأْرِسُلوا إَِلْيِه، َفُأِيتَ بِِه، َفَبَصَق َرُسوُل اهللاِّ : َقاَل . ُهَو، َيا َرُسوَل اهللاِّ َيْشَتكِي َعْينَْيهِ  . َوَدَعا َلُه َفَربَ

اْنُفْذ : (َفَقاَل . وَل اهللاِّ ُأَقاتِْلُهْم َحّتَى َيُكوُنوا ِمْثَلنَاَيا َرُس : َفَقاَل َعِيلّ . َفَأْعَطاُه الّراَيةَ . َحّتَى َكَأْن َملْ َيُكْن بِِه َوَجعٌ 

ُهْم بَِام َجيُِب َعَلْيِهْم ِمْن َحّق اهللاِّ فِيهِ . ُثّم اْدُعُهْم إَِىلَ اِإلْسَالمِ . َحّتَى َتنِْزَل بَِساَحتِِهمْ . َعَىلَ ِرْسلَِك  َفَواهللاِّ . َوَأْخِربْ

) ٢٤٠٦(رواه مسلم). ُجالً َواِحدًا َخْريٌ َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُمحُْر النَّعمِ ألَْن َهيِْدَي اهللاُّ بَِك رَ 

 ) ٢٨٤٧(والبخاري

 احلديث األربعون  بعد املائتني

ٌة، َوإِّن اهللاَّ ُمْسَتْخ : (َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِرّي ريض اهللا عنه، َعِن النّبِّي  لُِفُكْم إِّن الّدْنَيا ُحْلَوٌة َخِرضَ

ائِيَل َكا َوِيف ). َنْت ِيف النَّساءِ فِيَها، َفَينُْظُر َكْيَف َتْعَمُلوَن، َفاّتُقوا الّدْنَيا َواّتُقوا النَّساَء، َفإِّن َأّوَل فِْتنَِة َبنِي إِْرسَ

 ) ٢٧٤٢(رواه مسلم). لَِينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلونَ : (َحِديِث اْبِن َبّشارٍ 



 ١١٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 ون  بعد املائتنياحلديث الواحد واألربع 

َفَة ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َزْيٍد بن عاصم ريض اهللا عنه، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ   ملََّا َفَتَح ُحنَْينًا َقَسَم اْلَغنَائَِم، َفَأْعَطى املَُْؤلَّ

َفَخَطَبُهْم َفَحِمَد اهللاَ ملسو هيلع هللا ىلص   َقاَم َرُسوُل اهللاِ  ُقُلوُهبُْم، َفَبَلَغُه َأنَّ اْألَْنَصاَر ُحيِبُّوَن َأْن ُيِصيُبوا َما َأَصاَب النَّاُس، فَ 

ًال، َفَهَداُكُم اهللاُ ِيب؟ َوَعاَلًة، َفَأْغنَاُكُم اهللاُ ِيب؟ «: َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل  ْ َأِجْدُكْم ُضالَّ َيا َمْعَرشَ اْألَْنَصاِر، َأَمل

قَِني، َفَجَمَعُكُم اهللاُ ِيب؟ ، َفَقاَل : نَ َوَيُقوُلو» َوُمَتَفرِّ ، : َفَقاُلوا» َأَال ُجتِيُبوِين؟«: اهللاُ َوَرُسوُلُه َأَمنُّ اهللاُ َوَرُسوُلُه َأَمنُّ

ُكْم َلْو ِشْئُتْم َأْن َتُقوُلوا َكَذا َوَكَذا، َوَكاَن ِمَن اْألَْمِر َكَذا َوَكَذا«: َفَقاَل  َدَها، َزَعَم َعْمٌرو َأْن » َأَما إِنَّ ِألَْشَياَء َعدَّ

بِِل، َوَتْذَهُبوَن بَِرُسوِل اهللاِ إَِىل ِرَحالُِكْم؟ «: َفُظَها، َفَقاَل َال َحيْ  اِء َواْإلِ َأَال َتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس بِالشَّ

ْجَرُة َلُكنُْت اْمَرًأ ِمَن اْألَْنَصاِر، َوَلْو َسَلَك النَّاُس  َواِدًيا َوِشْعًبا،  اْألَْنَصاُر ِشَعاٌر َوالنَّاُس ِدَثاٌر، َوَلْوَال اْهلِ

وا َحتَّى َتْلَقْوِين َعَىل ا ُكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي َأَثَرًة، َفاْصِربُ ْوضِ َلَسَلْكُت َواِدَي اْألَْنَصاِر َوِشْعَبُهْم، إِنَّ رواه . »ْحلَ

 ) ١٠٦١(ومسلم) ٤٣٣٠(البخاري

 احلديث الواحد واألربعون  بعد املائتني

: حدثهم عن ليلة أرسي بهملسو هيلع هللا ىلص  أن نبي اهللا : صعة ريض اهللا عنهامعن أنس بن مالك، عن مالك بن صع

َام َقاَل  -َبْينََام َأَنا ِيف اَحلطِيِم، ( َفَشقَّ َما : َوَسِمْعُتُه َيُقوُل : َقاَل : ُمْضَطِجًعا إِْذ َأَتاِين آٍت، َفَقدَّ  -ِيف اِحلْجِر : َوُربَّ

ِمْن ُثْغَرِة َنْحِرِه إَِىل ِشْعَرتِِه، َوَسِمْعُتُه : َما َيْعنِي بِِه؟ َقاَل : َوُهَو إَِىل َجنْبِي َفُقْلُت لِْلَجاُرودِ  -َبْنيَ َهِذِه إَِىل َهِذِه 

ِه إَِىل ِشْعَرتِِه : َيُقوُل  َفاْستَْخَرَج َقْلبِي، ُثمَّ ُأتِيُت بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َممُْلوَءةٍ إِيَامًنا، َفُغِسَل َقْلبِي، ُثمَّ  -ِمْن َقصِّ

ٍة ُدوَن الَبْغِل، َوَفْوَق اِحلَامِر َأْبَيَض، ُحِيشَ ثُ  َزَة؟ : َفَقاَل لَُه اَجلاُرودُ  -مَّ ُأِعيَد، ُثمَّ ُأتِيُت بَِدابَّ اُق َيا َأَبا َمحْ ُهَو الُربَ

يُل  -َنَعْم : َقاَل َأَنٌس  ْنيَا  َيَضُع َخْطَوُه ِعنَْد َأْقَىص َطْرفِِه، َفُحِمْلُت َعَلْيِه، َفاْنَطَلَق ِيب ِجْربِ َامَء الدُّ َحتَّى َأَتى السَّ

يُل، قِيَل : َفاْسَتْفَتَح، َفِقيَل َمْن َهَذا؟ َقاَل  ٌد، قِيَل : َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ َنَعْم، : َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ َقاَل : ُحمَمَّ

ْم َعَلْيِه، : َذا فِيَها آَدُم، َفَقاَل َمْرَحًبا بِِه َفنِْعَم املَِجيُء َجاَء َفَفَتَح، َفَلامَّ َخَلْصُت َفإِ : قِيَل  َهَذا َأُبوَك آَدُم َفَسلِّ

َالَم، ُثمَّ َقاَل  َامَء : َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَردَّ السَّ الِِح، ُثمَّ َصِعَد ِيب َحتَّى َأَتى السَّ الِِح، َوالنَّبِيِّ الصَّ َمْرَحًبا بِاِالْبِن الصَّ

يُل، قِيَل : َمْن َهَذا؟ َقاَل : الثَّانَِيَة، َفاْسَتْفَتَح قِيَل  ٌد، قِيَل : َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ : َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ َقاَل : ُحمَمَّ

ا اْبنَا اَخلاَلِة، َقاَل : َنَعْم، قِيَل  َهَذا : َمْرَحًبا بِِه َفنِْعَم املَِجيُء َجاَء َفَفَتَح، َفَلامَّ َخَلْصُت إَِذا َحيَْيى َوِعيَسى، َوُمهَ

ا، ُثمَّ َقاالَ  ْم َعَلْيِهَام، َفَسلَّْمُت َفَردَّ الِِح، ُثمَّ َصِعَد ِيب إَِىل : َحيَْيى َوِعيَسى َفَسلِّ الِِح، َوالنَّبِيِّ الصَّ َمْرَحًبا بِاألَِخ الصَّ

َامِء الثَّالَِثِة، َفاْسَتْفَتَح، قِيَل  يُل، ِقيَل : َمْن َهَذا؟ َقاَل : السَّ ٌد، قِيَل : اَل َوَمْن َمَعَك؟ قَ : ِجْربِ َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ : ُحمَمَّ



 ١١٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْم َعَلْيِه، : َمْرَحًبا بِِه َفنِْعَم املَِجيُء َجاَء َفُفتَِح، َفَلامَّ َخَلْصُت إَِذا ُيوُسُف، َقاَل : َنَعْم، قِيَل : َقاَل   َهَذا ُيوُسُف َفَسلِّ

ابَِعَة  َمْرَحًبا بِاألَخِ : َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَردَّ ُثمَّ َقاَل  َامَء الرَّ الِِح، ُثمَّ َصِعَد ِيب َحتَّى َأَتى السَّ الِِح َوالنَّبِيِّ الصَّ الصَّ

يُل، قِيَل : َمْن َهَذا؟ َقاَل : َفاْسَتْفَتَح، قِيَل  ٌد، قِيَل : َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ َنَعْم، : َأَوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ َقاَل : ُحمَمَّ

ْم َعَلْيِه َفَسلَّْمُت : َفنِْعَم املَِجيُء َجاَء َفُفتَِح، َفَلامَّ َخَلْصُت إَِىل إِْدِريَس، َقاَل َمْرَحًبا بِِه، : قِيَل  َهَذا إِْدِريُس َفَسلِّ

َامَء اَخل : َعَلْيِه، َفَردَّ ُثمَّ َقاَل  الِِح، ُثمَّ َصِعَد ِيب، َحتَّى َأَتى السَّ الِِح َوالنَّبِيِّ الصَّ اِمَسَة َفاْسَتْفَتَح، َمْرَحًبا بِاألَِخ الصَّ

يُل، قِيَل : َمْن َهَذا؟ َقاَل : قِيَل  ٌد، قِيَل : َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ َمْرَحًبا : َنَعْم، قِيَل : َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ َقاَل : ُحمَمَّ

ْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَردَّ ُثمَّ َقاَل َهَذا َهاُروُن فَ : بِِه، َفنِْعَم املَِجيُء َجاَء، َفَلامَّ َخَلْصُت َفإَِذا َهاُروُن، َقاَل  : َسلِّ

اِدَسَة َفاْسَتْفَتَح،  َامَء السَّ الِِح، ُثمَّ َصِعَد ِيب َحتَّى َأَتى السَّ الِِح، َوالنَّبِيِّ الصَّ َمْن َهَذا؟ : قِيَل َمْرَحًبا بِاألَِخ الصَّ

يُل، قِيَل : َقاَل  َمْرَحًبا بِِه، َفنِْعَم املَِجيُء : َنَعْم، َقاَل : َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيِه؟ َقاَل : ٌد، قِيَل ُحمَمَّ : َمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ

ْم َعَلْيِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَردَّ ُثمَّ َقاَل : َجاَء، َفَلامَّ َخَلْصُت َفإَِذا ُموَسى، َقاَل  َمْرَحًبا بِاألَِخ : َهَذا ُموَسى َفَسلِّ

الِِح، َوالنَّ  اَوْزُت َبَكى، قِيَل َلهُ الصَّ الِِح، َفَلامَّ َجتَ َأْبكِي ِألَنَّ ُغَالًما ُبِعَث َبْعِدي َيْدُخُل : َما ُيْبكِيَك؟ َقاَل : بِيِّ الصَّ

ابَِعِة َفاْسَتفْ  َامِء السَّ تِي، ُثمَّ َصِعَد ِيب إَِىل السَّ َّْن َيْدُخُلَها ِمْن ُأمَّ تِِه َأْكَثُر ِمم يُل، قِيَل تَ اَجلنََّة ِمْن ُأمَّ َمْن َهَذا؟ : َح ِجْربِ

يُل، قِيَل : َقاَل  ٌد، قِيَل : َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل : ِجْربِ َمْرَحًبا بِِه، َفنِْعَم املَِجيُء : َنَعْم، َقاَل : َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل : ُحمَمَّ

َالَم، َقاَل : َعَلْيِه، َقاَل  َهَذا َأُبوَك َفَسلِّمْ : َجاَء، َفَلامَّ َخَلْصُت َفإَِذا إِْبَراِهيُم َقاَل  َمْرَحًبا : َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َفَردَّ السَّ

الِِح، ُثمَّ ُرفَِعْت إَِيلَّ ِسْدَرُة املُنَْتَهى، َفإَِذا َنْبُقَها ِمْثُل قَِالِل  الِِح َوالنَّبِيِّ الصَّ َهَجَر، َوإَِذا َوَرُقَها ِمْثُل بِاِالْبِن الصَّ

َما َهَذاِن َيا : َهنَْراِن َباطِنَاِن َوَهنَْراِن َظاِهَراِن، َفُقْلُت : َهِذِه ِسْدَرُة املُنَْتَهى، َوإَِذا َأْرَبَعُة َأْهنَارٍ : َل آَذاِن الِفَيَلِة، َقا

يُل؟ َقاَل  ا الظَّاِهَراِن َفالنِّيُل َوالُفَراُت، ُثمَّ ُرفِ : ِجْربِ ا الَباطِنَاِن َفنَْهَراِن ِيف اَجلنَِّة، َوَأمَّ َع ِيل الَبْيُت املَْعُموُر، ُثمَّ َأمَّ

َبَن َفَقاَل  ٍر، َوإَِناٍء ِمْن َلَبٍن، َوإَِناٍء ِمْن َعَسٍل، َفَأَخْذُت اللَّ ِهَي الِفْطَرُة الَّتِي َأْنَت َعَلْيَها : ُأتِيُت بِإَِناٍء ِمْن َمخْ

َلَواُت َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ  ُتَك، ُثمَّ ُفِرَضْت َعَيلَّ الصَّ بَِام ُأِمْرَت؟ : َيْوٍم، َفَرَجْعُت َفَمَرْرُت َعَىل ُموَسى، َفَقاَل َوُأمَّ

ْبُت : ُأِمْرُت بَِخْمِسَني َصَالًة ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل : َقاَل  َتَك الَ َتْسَتطِيُع َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ َيْوٍم، َوإِينِّ َواهللاَِّ َقْد َجرَّ إِنَّ ُأمَّ

ُت بَ  تَِك، َفَرَجْعُت النَّاَس َقْبَلَك، َوَعاَجلْ ِة، َفاْرِجْع إَِىل َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَّ ائِيَل َأَشدَّ املَُعاَجلَ نِي إِْرسَ

ا، َفَرَجْعُت إَِىل ُموَس  ا، َفَرَجْعُت إَِىل ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلُه، َفَرَجْعُت َفَوَضَع َعنِّي َعْرشً ى َفَقاَل َفَوَضَع َعنِّي َعْرشً

ا، َفَرَجْعُت إَِىل ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلُه، َفَرَجْعُت َفُأِمْرُت بَِعْرشِ َصَلَواٍت ُكلَّ ِمْثَلهُ   َيْوٍم، ، َفَرَجْعُت َفَوَضَع َعنِّي َعْرشً

َم ُأِمْرَت؟ بِ : َفَرَجْعُت َفَقاَل ِمْثَلُه، َفَرَجْعُت َفُأِمْرُت بَِخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم، َفَرَجْعُت إَِىل ُموَسى، َفَقاَل 



 ١١٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْبُت : ُأِمْرُت بَِخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل : ُقْلُت   َتَك الَ َتْسَتطِيُع َمخَْس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم، َوإِينِّ َقْد َجرَّ إِنَّ ُأمَّ

ِة، َفاْرِجْع إَِىل َربَِّك َفا ائِيَل َأَشدَّ املَُعاَجلَ ُت َبنِي إِْرسَ تَِك، َقاَل النَّاَس َقْبَلَك َوَعاَجلْ َسَأْلُت : ْسَأْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَّ

ُم، َقاَل  ْفُت َعْن : َفَلامَّ َجاَوْزُت َناَدى ُمنَادٍ : َريبِّ َحتَّى اْسَتْحَيْيُت، َوَلكِنِّي َأْرَىض َوُأَسلِّ َأْمَضْيُت َفِريَضتِي، َوَخفَّ

 ) ١٦٢(واللفظ له، ومسلم) ٣٨٨٧(رواه البخاري). ِعَباِدي

 ثاين واألربعون  بعد املائتنياحلديث ال

َأْحَياًنا َيْأتِينِي «: كيف يأتيك الوحي؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة ريض اهللا عنها أن احلارث بن هشام، سأل النبي 

، َفُيْفَصُم َعنِّي َوَقْد َوَعْيُت َعنُْه َما َقاَل، َوَأْحَياًنا  ُه َعَيلَّ َيَتَمثَُّل ِيلَ املََلُك َرُجًال ِمْثَل َصْلَصَلِة اَجلَرِس، َوُهَو َأَشدُّ

ُمنِي َفَأِعي َما َيُقوُل   ) ٢٣٣٣(ومسلم) ٣٢١٥ ،٢(رواه البخاري. »َفُيَكلِّ

 احلديث الثالث واألربعون  بعد املائتني

تِي ِيب «: وهو يقولملسو هيلع هللا ىلص  دخل عيلَّ رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت ُع ُأمَّ َيا َعائَِشُة، َقْوُمِك َأْرسَ

َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َجَعَلنِي اهللاَُّ فَِداَءَك، َلَقْد َدَخْلَت َوَأْنَت َتُقوُل َكَالًما َذَعَرِين، : َفَلامَّ َجَلَس، ُقْلُت : ، َقاَلْت » اًقاَحلَ 

تَِك بَِك َحلَاًقا، َقاَل : َقاَلْت » َوَما ُهَو؟« :َقاَل  ُع ُأمَّ  :َوِممَّ َذاَك؟ َقاَل : ْت َقالَ ، »َنَعمْ « :َتْزُعُم َأنَّ َقْوَمَك َأْرسَ

ُتُهمْ « ُس َعَلْيِهْم ُأمَّ  :َفَكْيَف النَّاُس َبْعَد َذلَِك، َأْو ِعنَْد َذلَِك،؟ َقاَل : َفُقْلُت : َقاَلْت ، »َتْسَتْحلِيِهْم املَْنَاَيا، َوَتنَفَّ

اَعةُ « ْمحَنِ ، َقاَل أَ »دبًى، َيْأُكُل ِشَداُدُه ِضَعاَفُه، َحتَّى َتُقوَم َعَلْيِهُم السَّ -هو عبد اهللا ابن اإلمام أمحد-ُبو َعْبد الرَّ

ُه َرُجٌل :   َ ْ َتنُْبْت َأْجنَِحُتَها: َفرسَّ تِي َمل ، وصححه )٢٤٥١٩(رواه اإلمام أمحد يف مسنده. ُهَو اْجلَنَاِدُب الَّ

 ، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح)١٩٥٣(العالمة األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحة

 ) ١/٢٠٧(املسند مما ليس يف الصحيحني

 احلديث الرابع واألربعون  بعد املائتني

َرُجٌل ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلُه َلبِيُد ْبُن األَْعَصِم، َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص َسَحَر َرُسوَل اهللاَِّ : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت

يَُّل إَِلْيِه َأنَُّه َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهللاَِّ  َء َوَما َفَعَلُه، َحتَّى إَِذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْو َذاَت َلْيَلٍة َوُهَو  ُخيَ ْ َيْفَعُل اليشَّ

َيا َعائَِشُة، َأَشَعْرِت َأنَّ اهللاََّ َأْفَتاِين فِيَام اْسَتْفَتْيُتُه فِيِه، َأَتاِين َرُجَالِن، َفَقَعَد «: ِعنِْدي، َلكِنَُّه َدَعا َوَدَعا، ُثمَّ َقاَل 

ا لَِصاِحبِهِ أَ  ، َفَقاَل َأَحُدُمهَ ا ِعنَْد َرْأِيس، َواآلَخُر ِعنَْد ِرْجَيلَّ ُجِل؟ َفَقاَل : َحُدُمهَ َمْن : َمْطُبوٌب، َقاَل : َما َوَجُع الرَّ

ٍء؟ َقاَل : َلبِيُد ْبُن األَْعَصِم، َقاَل : َطبَُّه؟ َقاَل  َوَأْيَن : َقاَل . َلٍة َذَكرٍ ِيف ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة، َوُجفِّ َطْلِع َنْخ : ِيف َأيِّ َيشْ

َيا َعائَِشُة، َكَأنَّ َماَءَها «: ِيف َناٍس ِمْن َأْصَحابِِه، َفَجاَء َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتاَها َرُسوُل اهللاَِّ » ِيف بِْئِر َذْرَوانَ : ُهَو؟ َقاَل 



 ١١٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َياطِنيِ   َقْد «: َأَفَال اْسَتْخَرْجَتُه؟ َقاَل : َيا َرُسوَل اهللاَِّ: ُقْلُت » ُنَقاَعُة اِحلنَّاِء، َأْو َكَأنَّ ُرُءوَس َنْخلَِها ُرُءوُس الشَّ

ا َر َعَىل النَّاِس فِيِه َرش� َتاَبَعُه َأُبو ُأَساَمَة، َوَأُبو َضْمَرَة، َواْبُن َأِيب . َفَأَمَر ِهبَا َفُدفِنَْت » َعاَفاِين اهللاَُّ، َفَكِرْهُت َأْن ُأَثوِّ

َناِد، َعْن ِهَشاٍم، َوَقاَل  َما َخيُْرُج ِمَن : املَُشاَطةُ : ُيَقاُل » ِيف ُمْشٍط َوُمَشاَقةٍ «: لَّْيُث، َواْبُن ُعَيْينََة، َعْن ِهَشامٍ ال: الزِّ

َعِر إَِذا ُمِشَط، َواملَُشاَقةُ   ) ٢١٨٩(واللفظ له، ومسلم) ٥٧٦٣(رواه البخاري. .ِمْن ُمَشاَقِة الَكتَّانِ : الشَّ

 احلديث اخلامس واألربعون  بعد املائتني

ُه بِْئَس «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللاّ : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال وِع، َفإِنَّ ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْجلُ اللَّ

َا بِْئَسِت اْلبَِطاَنةُ  َياَنِة، َفإِهنَّ ِجيُع، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْخلِ وغريه، وحسنه العالمة ) ١٥٤٧(رواه أبو داود. »الضَّ

 ) ١٥٤٧(هللا يف صحيح أيب داوداأللباين رمحه ا

 احلديث السادس واألربعون  بعد املائتني

َياُم ُجنٌَّة َكُجنَِّة َأَحِدُكْم ِمَن «: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن عثامن بن أيب العاص ريض اهللا عنه قال الصِّ

، )٣٨٧٩(اجلامع ، وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح)٢٢٣٠(رواه النسائي. »اْلِقَتالِ 

  ).١/٤٣٥(وشيخنا الوادعي رمحه اهللا يف الصحيح املسند

 احلديث السابع واألربعون  بعد املائتني  

ُبوَن َوَال َيْتُفُلوَن : (َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت النَّبِيَّ : َعْن َجابٍِر ريض اهللا عنه َقاَل  نَِّة َيْأُكُلوَن فِيَها َوَيْرشَ إِنَّ َأْهَل اْجلَ

ُطوَن َوَال َيْمَتِخُطونَ َوَال  َعاِم؟ َقاَل ) َيُبوُلوَن َوَال َيَتَغوَّ  َكَرْشِح املِْْسِك ُجَشاٌء َوَرْشٌح : (َقاُلوا َفَام َباُل الطَّ

 ) ٢٨٣٥(رواه مسلم). ُيْلَهُموَن التَّْسبِيَح َوالتَّْحِميَد َكَام ُتْلَهُموَن النََّفَس 

 

 احلديث الثامن واألربعون  بعد املائتني

َتاِء : (ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : ْن َعاِمِر ْبِن َمْسُعوٍد اْجلَُمِحيِّ ريض اهللا عنه َقاَل عَ  ْوُم ِيف الشِّ ) اْلَغنِيَمُة اْلَباِرَدةُ الصَّ

 .  بالشواهد)١٩٢٢(، وغريه، وحسنه العالمة األلباين يف الصحيحة)١٨٩٥٩(رواه اإلمام أمحد يف املسند

 بعد املائتني احلديث التاسع واألربعون 

ُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَىل اِإلَماَرِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َيْوَم «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي   إِنَّ

 ) ٧١٤٨(رواه البخاري .»الِقَياَمِة، َفنِْعَم املُْرِضَعُة َوبِْئَسِت الَفاطَِمةُ 

 احلديث اخلمسون بعد املائتني



 ١١٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اِإليَامُن «: بيده نحو اليمن، فقالملسو هيلع هللا ىلص  أشار رسول اهللا : يب مسعود ريض اهللا عنه قالعن عقبة بن عمرو أ 

اِديَن، ِعنَْد ُأُصوِل َأْذَناِب اِإلبِِل، َحْيُث َيطْ  ْيَطاِن َيَامٍن َها ُهنَا، َأالَ إِنَّ الَقْسَوَة َوِغَلَظ الُقُلوِب ِيف الَفدَّ ُلُع َقْرَنا الشَّ

  )٥١(ومسلم )٣٣٠٢(البخاري .»ِيف َربِيَعَة، َوُمَرضَ 

 احلديث الواحد واخلمسون بعد املائتني

َف  ِة، ِحَني اْنَرصَ ُه َدَخَل َعَىل َأَنِس ْبِن َمالٍِك ِيف َداِرِه بِاْلَبْرصَ ْمحَِن، َأنَّ ْهِر، َوَداُرُه َعِن اْلَعَالِء ْبِن َعبِْد الرَّ ِمَن الظُّ

؟ َفُقْلنَا َلهُ : َلْيِه، َقاَل بَِجنِْب املَْْسِجِد، َفَلامَّ َدَخْلنَا عَ  ْيُتُم اْلَعْرصَ اَعَة ِمَن الظُّْهِر، َقاَل : َأَصلَّ ْفنَا السَّ : إِنََّام اْنَرصَ

ْفنَا، َقاَل  ْينَا، َفَلامَّ اْنَرصَ ، َفُقْمنَا، َفَصلَّ تِْلَك َصَالُة املُْنَافِِق، «: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ : َفَصلُّوا اْلَعْرصَ

ْيَطاِن، َقاَم َفنََقَرَها َأْرَبًعا، َال َيْذُكُر اهللاَ فِ َجيْ  ْمَس َحتَّى إَِذا َكاَنْت َبْنيَ َقْرَينِ الشَّ رواه  .»يَها إِالَّ َقلِيًال لُِس َيْرُقُب الشَّ

 ). ٦٢٢(مسلم

 احلديث الثاين واخلمسون بعد املائتني

اُر َكِرِيش، َوَعْيَبتِي َوالنَّاُس َسَيْكُثُروَن، األَْنَص «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه، عن النبي 

اَوُزوا َعْن ُمِسيئِِهمْ  واللفظ ) ٢٥١٠(ومسلم) ٣٨٠١(رواه البخاري.»َوَيِقلُّوَن َفاْقَبُلوا ِمْن ُحمِْسنِِهْم، َوَجتَ

 . للبخاري

 احلديث الثالث واخلمسون بعد املائتني

ٍة َقْبِيل إِالَّ َكاَن َلُه ِمْن « :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص عنه، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َمْسُعوٍد ريض اهللا  َما ِمْن َنبِيٍّ َبَعَثُه اهللاُ ِيف ُأمَّ

ُلُف ِمْن َبْعِدِهمْ  َا َختْ وَن، َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَن بُِسنَّتِِه َوَيْقَتُدوَن بَِأْمِرِه، ُثمَّ إِهنَّ تِِه َحَواِريُّ َما َال  ُخُلوٌف َيُقوُلوَن ُأمَّ

ُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما َال ُيْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلَِسانِِه فَ 

يَامِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  و عن عائشة ريض ). ٥٠(واه مسلمر» َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمَن اْإلِ

ى«: يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : اهللا عنها قالت ُت َواْلُعزَّ ْيُل َوالنََّهاُر َحتَّى ُتْعَبَد الالَّ : َفُقْلُت » َال َيْذَهُب اللَّ

يِن ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهلُْ {: َيا َرُسوَل اهللاِ إِْن ُكنُْت َألَُظنُّ ِحَني َأْنَزَل اهللاُ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ َدى َوِديِن اْحلَ

ُكونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املُْْرشِ ا َقاَل ] ٣٣: التوبة[ }ُكلِّ ُه َسَيُكوُن ِمْن َذلَِك َما َشاَء اهللاُ، ُثمَّ َيْبَعُث اهللاُ ِرًحيا «َأنَّ َذلَِك َتام� إِنَّ

ِجُعوَن إَِىل ِديِن آَبائِِهمْ َطيَِّبًة، َفَتَوىفَّ ُكلَّ َمْن ِيف َقْلبِِه ِمْثَقا . »ُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَامٍن، َفَيْبَقى َمْن َال َخْريَ فِيِه، َفَريْ

َال َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِيف َقْلبِِه «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : و عن عبداهللا ريض اهللا عنه قال. )٢٩٠٧(رواه مسلم



 ١١٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َياءَ ِمْثَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَامنٍ   نََّة َأَحٌد ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن كِْربِ ) ٩١(رواه مسلم. »، َوَال َيْدُخُل اْجلَ

ٍة ِمْن كِْربٍ « :ويف لفظ له نََّة َمْن َكاَن ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ  »َال َيْدُخُل اْجلَ

 احلديث الرابع واخلمسون بعد املائتني

ِق َفَخَطَبا، َفَعِجَب النَّاُس لَِبَياِهنَِام، َفَقاَل : ْبِن ُعَمَر، َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َعْن َعْبِد اهللاَِّ  ُه َقِدَم َرُجَالِن ِمَن املَْرشِ َأنَّ

، ويف )٥٧٦٧(رواه البخاري. »إِنَّ َبْعَض الَبَياِن َلِسْحرٌ : إِنَّ ِمَن الَبَياِن َلِسْحًرا، َأوْ «: ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللاَِّ  

ٌر، َفَأْوَجَز َوَأْبَلَغ، َفَلامَّ َنَزَل ُقْلنَا: َقاَل َأُبو َوائِلٍ : َعْن َواِصِل ْبِن َحيَّاَن، َقاَل ) ٨٦٩(مسلم َيا َأَبا : َخَطَبنَا َعامَّ

ْسَت َفَقاَل  إِنَّ ُطوَل «: َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص  إِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  : اْلَيْقَظاِن َلَقْد َأْبَلْغَت َوَأْوَجْزَت، َفَلْو ُكنَْت َتنَفَّ

ْطَبَة، َوإِنَّ ِمنَ  وا اْخلُ َالَة، َواْقُرصُ َرصَ ُخْطَبتِِه، َمئِنٌَّة ِمْن فِْقِهِه، َفَأطِيُلوا الصَّ
ُجِل، َوقِ  . » اْلَبَياِن ِسْحًراَصَالِة الرَّ

 احلديث اخلامس واخلمسون بعد املائتني

َحيِلُّ ِالْمَرَأٍة َتْسَأُل َطَالَق ُأْختَِها، لَِتْسَتْفِرَغ َصْحَفَتَها، الَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن النبي 

ا َر َهلَ ا َما ُقدِّ َام َهلَ ) ١٤١٣(، )١٤٠٨(ومسلم) ٣باب: ، القدر٥٤باب: النكاح(رواه البخاري .»َفإِنَّ

  .)لَِتْكَتِفَئ َصْحَفَتَها(وفيه

 احلديث السادس واخلمسون بعد املائتني

ْنَيا َكَام َحيِْمي «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن قتادة بن النعامن ريض اهللا تعاىل عنه قال إَِذا َأَحبَّ اهللاَُّ َعْبًدا َمحَاُه الدُّ

ْنَيا «: ولفظه) ٢٠٣٦(، والرتمذي)٧٨٥٧(أخرجه احلاكم »َأَحُدُكْم َمِريَضُه املَْاءَ  إَِذا َأَحبَّ اهللاَُّ َعْبًدا َمحَاُه الدُّ

وغريمها، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح ، »َظلُّ َأَحُدُكْم َحيِْمي َسِقيَمُه املَاءَ َكَام يَ 

   )٢٨٢(اجلامع

  

 احلديث السابع واخلمسون بعد املائتني

َأْهَلْكُتْم «: رجًال يثني عىل رجل ويطريه يف املدحة، فقالملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي : عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال

ُجلِ  -َقَطْعُتْم َأْو  - وعن أيب بكرة ريض اهللا ) ٣٠٠١(ومسلم) ٥٤باب: األدب(رواه البخاري .»َظَهَر الرَّ

َوْحيََك َقَطْعَت ُعنَُق َصاِحبَِك، «: ملسو هيلع هللا ىلص فأثنى عليه رجل خريًا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عنه أن رجًال ُذكر عند النبي 

َأْحِسُب ُفَالًنا، َواهللاُ َحِسيُبُه، : َماِدًحا َصاِحَبُه َال َحمَاَلَة، َفْلَيُقْل  إَِذا َكاَن َأَحُدُكمْ «ِمَراًرا » َقَطْعَت ُعنَُق َصاِحبَِك 



 ١١٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ي َعَىل اهللاِ َأَحًدا َأْحِسُبُه، إِْن َكاَن َيْعَلُم َذاَك، َكَذا َوَكَذا   ) ٥٤باب: األدب(رواه البخاري .»َوَال ُأَزكِّ

 ) ٣٠٠٠(ومسلم

 احلديث الثامن واخلمسون بعد املائتني

واهللا يا رسول اهللا إين ألحبك ، فقال : فقال ملسو هيلع هللا ىلص  أتى رجل النبي : عبد اهللا بن املغفل ريض اهللا عنه قالعن 

ْيِل إَِىل ُمنَْتَهاهُ «: ملسو هيلع هللا ىلص له رسول اهللا  ُع إَِىل َمْن ُحيِبُّنِي ِمَن السَّ رواه ابن حبان يف . »إِنَّ اْلَبَالَيا َأْرسَ

  )١٥٨٦(اهللا يف الصحيحة ، وحسنه العالمة األلباين رمحه)٢٩٢٢(صحيحه

 احلديث التاسع واخلمسون بعد املائتني

ْلِس اْلَباِيل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن جابر ريض اهللا عنه قال  يُل َكاْحلِ َي ِيب بِاْملََإلِ اْألَْعَىل، َوِجْربِ َمَرْرُت َلْيَلَة ُأْرسِ

، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٤٦٧٩(رواه الطرباين يف األوسط »ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

 . بمجموع طريقيه) ٢٢٨٩(الصحيحة

 احلديث الستون بعد املائتني

ُة : نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهَام َكثٌِري ِمَن النَّاسِ : ((ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال حَّ الصِّ

 ) ٦٤١٢(رواه البخاري)). َوالَفَراغُ 

 الواحد والستون بعد املائتنياحلديث 

يف سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسري ملسو هيلع هللا ىلص  كنت مع النبي : عن معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قال 

ِين بَِعَمٍل ُيْدِخُلنِي اجلَنََّة َوُيَباِعُدِين َعِن النَّاِر، َقاَل : فقلت ُه َلَقْد َسَأْلَتنِي َعْن َعظِيمٍ «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ َأْخِربْ ، َوإِنَّ

َالَة، َوُتْؤِيت  ْك بِِه َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ ُه اهللاَُّ َعَلْيِه، َتْعُبُد اهللاََّ َوَال ُتْرشِ َ َكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َلَيِسٌري َعَىل َمْن َيرسَّ  الزَّ

جُّ الَبْيَت  وْ : َأَال َأُدلَُّك َعَىل َأْبَواِب اَخلْريِ « :ُثمَّ َقاَل » َوَحتُ َدَقُة ُتْطِفُئ اَخلطِيَئَة َكَام ُيْطِفُئ املَاُء الصَّ ُم ُجنٌَّة، َوالصَّ

ْيِل  ُجِل ِمْن َجْوِف اللَّ ْم َعِن املََضاِجعِ {ُثمَّ َتَال : َقاَل  »النَّاَر، َوَصَالُة الرَّ ، َحتَّى ]١٦: السجدة[ }َتَتَجاَىف ُجنُوُهبُ

ِه َوَعُموِدِه، َوِذْرَوِة َسنَاِمهِ أَ «: ُثمَّ َقاَل ] ١٧: السجدة[ }َيْعَمُلونَ { َبَلغَ  َك بَِرْأِس األَْمِر ُكلِّ َبَىل : ُقْلُت ؟ »َال ُأْخِربُ

َالُة، َوِذْرَوُة َسنَاِمِه اِجلَهادُ «: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َقاَل  َك «: ُثمَّ َقاَل » َرْأُس األَْمِر اِإلْسَالُم، َوَعُموُدُه الصَّ َأَال ُأْخِربُ

َيا َنبِيَّ اهللاَِّ، َوإِنَّا : َفُقْلُت ، »ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا«: َبَىل َيا َنبِيَّ اهللاَِّ، َفَأَخَذ بِلَِسانِِه َقاَل : ُقْلُت ؟ »هِ بَِمَالِك َذلَِك ُكلِّ 

َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس ِيف النَّاِر َعَىل « :ملََُؤاَخُذوَن بَِام َنَتَكلَُّم بِِه؟ َفَقاَل   ُوُجوِهِهْم َأْو َعَىل َثكَِلْتَك ُأمُّ

، وغريه، وقال الشيخ العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٢٦١٦(رواه الرتمذي. »َمنَاِخِرِهْم إِالَّ َحَصائُِد َأْلِسنَتِِهمْ 



 ١٢٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
العالمة ابن رجب    و قد أعله املنذري و غريه باالنقطاع و رشح ذلك): ١١٢٢(السلسلة الصحيحة 

و السيام هذا القدر ، صحيح بمجموع طرقه  لكن احلديث). ١٩٥ص (احلنبيل يف جامع العلوم و احلكم

اهـ وصححه أيضًا )... ٣٠١ - ٣٠٠/  ١٠( يف جممع الزوائد منه يف حفظ اللسان فإن له شواهد خمرجة

 اهـ ) .٤١٣(يف اإلرواء

 احلديث الثاين والستون بعد املائتني

َال َتُقْل َتِعَس : ((س الشيطان فقالَتعِ : فعثرت دابته، فقلتملسو هيلع هللا ىلص  كنت رديف النبي : عن رجل قال

ْيَطاُن، َفإِنََّك إَِذا ُقْلَت َذلَِك َتَعاَظَم َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل اْلَبْيِت، َوَيُقوُل  ِيت، َوَلكِْن ُقْل : الشَّ بِْسِم اهللاَِّ، َفإِنََّك إَِذا : بُِقوَّ

َباِب  ، )٢٠٥٩٢(د، وأمحد يف املسن)٤٩٨٢(ه أبو داودروا. ))ُقْلَت َذلَِك َتَصاَغَر َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل الذُّ

، )٢٣٨(وحتقيق الكلم الطيب) ٤٩٨٢(وغريمها، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داود

إسناده جيد : وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف مقدمة تفسري سورة الناس بعد أن ساق احلديث من املسند

 اهـ . القلب متى ذكر اهللا تصاغر الشيطان وُغلب، وإن مل يذكر اهللا تعاظم وغلبقوي، وفيه داللة عىل أن 

 احلديث الثالث والستون بعد املائتني

اَعْنيِ ِمْن : (ملسو هيلع هللا ىلص قال َرُسوُل اهللاِ : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َقاَل  ٍد بَِيِدِه، إِنَّ َما َبْنيَ املِْْرصَ َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ

ىَمَصارِ  َة َوُبْرصَ َة َوَهَجٍر، َأْو َكَام َبْنيَ َمكَّ نَِّة َلَكَام َبْنيَ َمكَّ ) ٤٧١٢(طويل رواه البخارييف حديث ) يِع اْجلَ

َريَ : (...وهذا لفظه، ولفظ البخاري) ١٩٤(ومسلم َة َوِمحْ ى -َكَام َبْنيَ َمكَّ َة َوُبْرصَ وروى ). َأْو َكَام َبْنيَ َمكَّ

، َقاَل عن َخ ) ٢٩٦٧(مسلم أيضا َخَطَبنَا ُعْتَبُة ْبُن َغْزَواَن، َفَحِمَد اهللاَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ : الِِد ْبِن ُعَمْريٍ اْلَعَدِويِّ

اَعْنيِ ِمْن َمَصاِريِع اْجلَنَِّة َمِسَريُة َأْرَبِعَني َسنًَة، َوَلَيْأتَِنيَّ : (....َقاَل  َلْيَها َيْوٌم َوُهَو عَ  َوَلَقْد ُذكَِر َلنَا َأنَّ َما َبْنيَ ِمْرصَ

َحامِ   .....).  َكظِيٌظ ِمَن الزِّ

 احلديث الرابع والستون بعد املائتني

ْينَا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ : َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ ريض اهللا عنه َقاَل  ْسنَا َفَلْم ملسو هيلع هللا ىلص َرسَ ْيِل َعرَّ ، َفَلامَّ َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ

ُجُل ِمنَّا َيُقوُم َدِهًشا إَِىل َطُهوِرِه َقاَل َنْسَتْيِقْظ َحتَّى  ْمِس، َفَجَعَل الرَّ َأْن ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَمَرُهُم النَّبِيُّ : َأْيَقَظنَا َحرُّ الشَّ

َن، ُثمَّ  َأ، ُثمَّ َأَمَر بَِالًال َفَأذَّ ْمُس َتَوضَّ َنا َحتَّى إَِذا اْرَتَفَعِت الشَّ ْلنَا َفِرسْ ْكَعَتْنيِ َقْبَل َصىلَّ  َيْسُكنُوا، ُثمَّ اْرَحتَ  الرَّ

ْينَا َفَقاُلوا َبا : (َيا َرُسوَل اهللاَِّ َأَال ُنِعيُدَها ِيف َوْقتَِها ِمَن اْلَغِد؟ َقاَل : اْلَفْجِر، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّ ُكْم َعِن الرِّ َأَينَْهاُكْم َربُّ



 ١٢١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ه العالمة األلباين رمحه اهللا يف وغريه، وصحح) ١٩٩٦٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند) َوَيْقَبُلُه ِمنُْكْم؟ 

  )٤٧٠(صحيح أيب داوود

 احلديث اخلامس والستون بعد املائتني

ُثوِر : ملسو هيلع هللا ىلص َقاُلوا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب َذرٍّ ريض اهللا عنه َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  َيا َرُسوَل اهللاِ، َذَهَب َأْهُل الدُّ

ْم، َقاَل بِاْألُُجوِر، ُيَصلُّوَن َكَام  ُقوَن بُِفُضوِل َأْمَواِهلِ ، َوَيُصوُموَن َكَام َنُصوُم، َوَيَتَصدَّ َأَوَلْيَس َقْد َجَعَل : ( ُنَصيلِّ

ِميَدٍة َصَدَقةً  ُقوَن؟ إِنَّ بُِكلِّ َتْسبِيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْكبَِريٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َحتْ دَّ لِ اهللاُ َلُكْم َما َتصَّ يَلٍة ، َوُكلِّ َهتْ

َيا َرُسوَل اهللاِ، : ، َقاُلوا)َصَدَقًة، َوَأْمٌر بِاملَْْعُروِف َصَدَقٌة، َوَهنٌْي َعْن ُمنَْكٍر َصَدَقٌة، َوِيف ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ 

َكاَن َعَلْيِه فِيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذلَِك إَِذا َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِيف َحَراٍم أَ «: َأَيأِيت َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِيَها َأْجٌر؟ َقاَل 

َالِل َكاَن َلُه َأْجرٌ    )١٠٠٦(رواه مسلم» َوَضَعَها ِيف اْحلَ

 احلديث السادس والستون بعد املائتني

ٍم، َقاَل َأُبو َذرٍّ  ْمُس َصَدَقٌة مِ : و َعْن َأِيب َسالَّ َيا : ُقْلُت . نُْه َعَىل َنْفِسهِ َعَىل ُكلِّ َنْفٍس ِيف ُكلِّ َيْوٍم َطَلَعْت فِيِه الشَّ

ُق َوَلْيَس َلنَا َأْمَواٌل؟ َقاَل  ْمُد «: َرُسوَل اهللاَِّ، ِمْن َأْيَن َأَتَصدَّ َدَقِة التَّْكبَِري، َوُسْبَحاَن اهللاَِّ، َواْحلَ ِألَنَّ ِمْن َأْبَواِب الصَّ

ْوَكَة َعْن َطِريِق النَّاِس هللاَِِّ، َوَال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوَأْسَتْغِفُر اهللاََّ، َوتَ  ْأُمُر بِاملَْْعُروِف، َوَتنَْهى َعِن املُْنَْكِر، َوَتْعِزُل الشَّ

َجَر، َوَهتِْدي اْألَْعَمى، َوُتْسِمُع اْألََصمَّ َواْألَْبَكَم َحتَّى َيْفَقَه، َوُتِدلُّ املُْْسَتِدلَّ  َعَىل َحاَجٍة َلُه َقْد َواْلَعْظَم َواْحلَ

ِعيِف، َعلِْمَت مَ  ِة ِذَراَعْيَك َمَع الضَّ ْهَفاِن املُْْسَتِغيِث، َوَتْرَفُع بِِشدَّ ِة َساَقْيَك إَِىل اللَّ ُكلُّ َذلَِك َكاَهنَا، َوَتْسَعى بِِشدَّ

َدَقِة ِمنَْك َعَىل َنْفِسَك، َوَلَك ِيف ِمجَاِعَك َزْوَجَتَك َأْجرٌ  ُكوُن ِيل َأْجٌر ِيف َكيَْف يَ : َقاَل َأُبو َذرٍّ » ِمْن َأْبَواِب الصَّ

َتِسُب بِِه؟«: ملسو هيلع هللا ىلصَشْهَوِيت؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ُه َفَامَت، َأُكنَْت َحتْ » َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َلَك َوَلٌد َفَأْدَرَك َوَرَجْوَت َخْريَ

َفَأْنَت «: َقاَل . َبِل اهللاَُّ َهَداهُ : َقاَل » َدْيَتُه؟َفَأْنَت هَ «: َقاَل . َبِل اهللاَُّ َخَلَقهُ : َقاَل » َفَأْنَت َخَلْقَتُه؟«: َقاَل . َنَعمْ : ُقْلُت 

َكَذلَِك َفَضْعُه ِيف َحَاللِِه َوَجنِّْبُه َحَراَمُه، َفإِْن َشاَء اهللاَُّ َأْحَياُه، َوإِْن َشاَء «: َقاَل . َبِل اهللاَُّ َكاَن َيْرُزُقهُ : َقاَل  »َتْرُزُقُه؟

واللفظ له، وحممد بن نرص يف تعظيم قدر ) ٢١٤٨٤(أمحد يف املسند أخرجه اإلمام. »َأَماَتُه، َوَلَك َأْجرٌ 

، ويف )٩٦(، والبيهقي يف اآلداب)٤١٩٢(، وابن حبان)٨٩٧٨(، والنسائي يف الكربى)٨١٥(الصالة

): ١٦٨/  ٥(أخرجه اإلمام أمحد  ):٥٧٥(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة ،)١٠٦٥٧(الشعب

رو حدثنا عيل يعني ابن مبارك عن حييى عن زيد بن سالم عن أيب سالم قال أبو حدثنا عبد امللك بن عم

وهذا سند . كذا األصل مل يرفعه والظاهر أنه سقط من الناسخ بدليل السياق. عىل كل نفس الخ: ذر



 ١٢٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
) ٥٣٥/  ٢(ورواه ابن حبان والنسائي كام رمز له يف املنتخب . صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم 

 اهـ . مواهللا أعل

 احلديث السابع والستون بعد املائتني

َألَْن َيْمَتلَِئ َجْوُف َأَحِدُكْم َقْيًحا َخْريٌ َلُه ِمْن َأْن َيْمَتلَِئ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام، َعِن النَّبِيِّ 

) ٦١٥٥(رواه البخاري ، و جاء من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه)٦١٥٤(رواه البخاري» ِشْعًرا

، وجاء من )٢٢٥٨(، وجاء من حديث سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه رواه مسلم)٢٢٥٧(ومسلم

، وجاء أيضًا من حديث عمر بن اخلطاب )٢٢٥٩(حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه رواه مسلم

حة للعالمة األلباين ريض اهللا عنه خارج الصحيح، وانظر ختريج هذا احلديث كامالً يف السلسلة الصحي

 ) ٣٣٦(رمحه اهللا

 احلديث الثامن والستون بعد املائتني

َالِة َأْو لِِذْكِر اهللاَِّ إِالَّ :(َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َعْن َرُسوِل اهللاَِّ  ُجُل املَْْسِجَد لِلصَّ َال ُيوطُِّن الرَّ

، وابن حبان يف )٨٣٥٠(رواه أمحد) َأْهُل الَْغائِِب إَِذا َقِدَم َعَلْيِهْم َغائُِبُهمْ َتَبْشَبَش اهللاَُّ بِِه َكَام َيَتَبْشَبُش 

وغريهم، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٨٠٠(واللفظ له، وابن ماجه) ١٦٠٧(صحيحه

  )١٢٥٣(، وشيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)١٦٠٥(التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان

 ديث التاسع والستون بعد املائتنياحل

َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا : َيُقوُل اهللاَُّ َتَعاَىل : ((ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل النَّبِيُّ : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل 

َب إَِيلَّ بِِشْربٍ َذَكَرِين، َفإِْن َذَكَرِين ِيف َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِيف َنْفِيس، َوإِ  ْن َذَكَرِين ِيف َمَإلٍ َذَكْرُتُه ِيف َمَإلٍ َخْريٍ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرَّ

ْبُت إَِلْيِه َباًعا، َوإِْن َأَتاِين َيْمِيش َأَتْيتُ  َب إَِيلَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ْبُت إَِلْيِه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرَّ رواه )).  ُه َهْرَوَلةً َتَقرَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : و َعْن َأِيب َذرٍّ ريض اهللا عنه، َقاَل ) ٢٦٧٥(واللفظ له،  ومسلم) ٧٤٠٥(البخاري

يَِّئِة َفَجَزاُؤُه َسيَِّئٌة ِمْثُلَها أَ : َيُقوُل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ (( ا َوَأِزيُد، َوَمْن َجاَء بِالسَّ َسنَِة َفَلُه َعْرشُ َأْمَثاِهلَ ْو َمْن َجاَء بِاْحلَ

ْبُت ِمنُْه َباًعا، وَ َأْغفِ  َب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّ ْبُت ِمنُْه ِذَراًعا، َوَمْن َتَقرَّ ا َتَقرَّ َب ِمنِّي ِشْربً َمْن َأَتاِين َيْمِيش ُر َوَمْن َتَقرَّ

ُك ِيب َشْيًئا َلِقيُتُه بِمِ  رواه )). ْثلَِها َمْغِفَرةً َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة، َوَمْن َلِقَينِي بُِقَراِب اْألَْرِض َخطِيَئًة َال ُيْرشِ

  . )٢٦٨٧(مسلم

 احلديث السبعون بعد املائتني



 ١٢٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِة، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َخَرَج َرُسوُل اهللاِ : عن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل   فَّ ُكْم ُحيِبُّ َأْن َيْغُدَو ُكلَّ َيْوٍم إَِىل «: َوَنْحُن ِيف الصُّ َأيُّ

َيا َرُسوَل اهللاِ ُنِحبُّ : ، َفُقْلنَا»ِمنُْه بِنَاَقَتْنيِ َكْوَماَوْيِن ِيف َغْريِ إِْثٍم، َوَال َقْطِع َرِحٍم؟ ُبْطَحاَن، َأْو إَِىل اْلَعِقيِق، َفَيْأِيتَ 

، َخْريٌ لَ «: َذلَِك، َقاَل  ، َأَفَال َيْغُدو َأَحُدُكْم إَِىل املَْْسِجِد َفَيْعَلُم، َأْو َيْقَرُأ آَيَتْنيِ ِمْن كَِتاِب اهللاِ َعزَّ َوَجلَّ ُه ِمْن َناَقَتْنيِ

بِلِ   ) ٨٠٣(رواه مسلم. »َوَثَالٌث َخْريٌ َلُه ِمْن َثَالٍث، َوَأْرَبٌع َخْريٌ َلُه ِمْن َأْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اْإلِ

 احلديث الواحد والسبعون بعد املائتني

ُحيِبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع إَِىل َأْهلِِه َأْن َجيَِد فِيِه َثَالَث أَ «: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللاِ : و َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َقاَل 

َفَثَالُث آَياٍت َيْقَرُأ ِهبِنَّ َأَحُدُكْم ِيف َصَالتِِه، َخْريٌ َلُه ِمْن َثَالِث «: َنَعْم، َقاَل : ُقْلنَا» َخلَِفاٍت ِعَظاٍم ِسَامٍن؟

 ) ٨٠٢(رواه مسلم» َخلَِفاٍت ِعَظاٍم ِسَامنٍ 

 حلديث الثاين والسبعون بعد املائتنيا

َثنِي َكثُِري ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب، َقاَل : َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهللاِ : َقاَل َعبَّاٌس : َحدَّ

، َفَلِزْمُت َأَنا َوَأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْحلَاِرِث ْبِن َعْبِد  ملسو هيلع هللا ىلص  َفَلْم ُنَفاِرْقُه، َوَرُسوُل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  املُْطَّلِِب َرُسوَل اهللاِ َيْوَم ُحنَْنيٍ

، َفَلامَّ اْلَتَقى املُْْسلُِموَن َواْلكُ  اُر َوىلَّ املُْْسلُِموَن ُمْدبِِريَن، َعَىل َبْغَلٍة َلُه َبْيَضاَء َأْهَداَها َلُه َفْرَوُة ْبُن ُنَفاَثَة اْجلَُذاِميُّ فَّ

اِر، َقاَل َعبَّاٌس ملسو هيلع هللا ىلص   َفَطِفَق َرُسوُل اهللاِ  َها ملسو هيلع هللا ىلص  َوَأَنا آِخٌذ بِلَِجاِم َبْغَلِة َرُسوِل اهللاِ : َيْرُكُض َبْغَلتَُه ِقَبَل اْلُكفَّ َأُكفُّ

َع، َوَأُبو ُسْفَياَن آِخٌذ بِِرَكاِب َرُسوِل اهللاِ  َأْي َعبَّاُس، َنادِ «: ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِراَدَة َأْن َال ُتْرسِ

ُمَرةِ َأْص  ُمَرِة؟ َقاَل : َوَكاَن َرُجًال َصيًِّتا، َفُقْلُت بَِأْعَىل َصْوِيت : ، َفَقاَل َعبَّاٌس »َحاَب السَّ : َأْيَن َأْصَحاُب السَّ

َفاْقَتَتُلوا : بَّْيَك، َقاَل َيا َلبَّْيَك، َيا لَ : َفَواهللاِ، َلَكَأنَّ َعْطَفَتُهْم ِحَني َسِمُعوا َصْوِيت َعْطَفُة اْلَبَقِر َعَىل َأْوَالِدَها، َفَقاُلوا

ْعَوُة ِيف اْألَْنَصاِر َيُقوُلونَ  اَر، َوالدَّ ْعَوُة َعَىل : َيا َمْعَرشَ اْألَْنَصاِر، َيا َمْعَرشَ اْألَْنَصاِر، َقاَل : َواْلُكفَّ ِت الدَّ ُثمَّ ُقِرصَ

ْخلَْزَرِج، َيا َبنِي اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزَرِج، َفنََظَر َرُسوُل اهللاِ َيا َبنِي اْحلَاِرِث ْبِن ا: َبنِي اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزَرِج، َفَقاُلوا

ْم، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص   ُثمَّ : َقاَل » َهَذا ِحَني َمحَِي اْلَوطِيُس ملسو هيلع هللا ىلص  «َوُهَو َعَىل َبْغَلتِِه َكاملَُْتَطاِوِل َعَلْيَها إَِىل ِقَتاِهلِ

اِر، ُثمَّ َقاَل َحَصَياٍت َفَرمَ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَخَذ َرُسوُل اهللاِ  دٍ «: ى ِهبِنَّ ُوُجوَه اْلُكفَّ َفَذَهْبُت َأْنُظُر : َقاَل » اْهنََزُموا َوَربِّ ُحمَمَّ

ُهْم َكلِيًال، : َفإَِذا اْلِقَتاُل َعَىل َهْيَئتِِه فِيَام َأَرى، َقاَل  َفَواهللاِ، َما ُهَو إِالَّ َأْن َرَماُهْم بَِحَصَياتِِه َفَام ِزْلُت َأَرى َحدَّ

  )١٧٧٥(رواه مسلم اهـ. َوَأْمَرُهْم ُمْدبًِرا

 احلديث الثالث والسبعون بعد املائتني



 ١٢٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، َيُقوُل : َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن َقْيٍس، َعْن َأبِيِه، َقاَل   ِة اْلَعُدوِّ َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َسِمْعُت َأِيب، َوُهَو بَِحْرضَ

نَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص   ُيوِف إِنَّ َأْبَواَب اْجلَ َت ظَِالِل السُّ َيا َأَبا ُموَسى، آْنَت َسِمْعَت : ، َفَقاَم َرُجٌل َرثُّ اْهلَْيَئِة، َفَقاَل »ِة َحتْ

َالَم، ُثمَّ َكَرسَ : َفَرَجَع إَِىل َأْصَحابِِه، َفَقاَل  ": َنَعْم، َقاَل : َيُقوُل َهَذا؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوَل اهللاِ  َأْقَرُأ َعَلْيُكُم السَّ

َب بِِه َحتَّى ُقتَِل َجْفَن َسيْ  ، ويف )١٩٠٢(رواه مسلم. "ِفِه َفَأْلَقاُه، ُثمَّ َمَشى بَِسْيِفِه إَِىل اْلَعُدوِّ َفَرضَ

َكاَن ِيف ملسو هيلع هللا ىلص   عن عبد اهللا بن أيب أوىف ريض اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اهللاِ ) ١٧٤٢(ومسلم) ٣٠٢٤(البخاري

تِي َلِقَي فِيَها اْلَعُدوَّ  اِمِه الَّ ْمُس َقاَم فِيِهْم، َفَقاَل َبْعِض َأيَّ َا النَّاُس، َال َتَتَمنَّْوا «: ، َينَْتظُِر َحتَّى إَِذا َماَلِت الشَّ َيا َأهيُّ

َت ظِ  نََّة َحتْ وا، َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَ ، َواْسَأُلوا اهللاَ اْلَعافَِيَة، َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصِربُ ُيوِف لَِقاَء اْلَعُدوِّ ُثمَّ َقاَم ، »َالِل السُّ

َنا َعَلْيِهم«: ، َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َحاِب، َوَهاِزَم اْألَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم، َواْنُرصْ ، ُمنِْزَل اْلكَِتاِب، َوُجمِْرَي السَّ  .» ْاللُهمَّ

 احلديث الرابع والسبعون بعد املائتني

َيا َعْبَد اهللاَِّ ْبَن َعْمٍرو َكْيَف بَِك إَِذا َبِقيَت ِيف «: ملسو هيلع هللا ىلص   َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ: عن َعْبُد اهللاَِّ بن عمرو ريض اهللا عنه قال

َذا َعْن َعْبِد : ولفظه) ٤٣٤٢(و احلديث أخرجه أيضاً ُ أبو دادود) ٤٨٠(رواه البخاري» ُحَثاَلٍة ِمَن النَّاِس ِهبَ

ُيوِشُك َأْن َيْأِيتَ َزَماٌن ُيَغْرَبُل «َأْو » ْم َوبَِزَمانٍ َكْيَف بِكُ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ 

ْم، َواْخَتَلُفوا، َفَكا َوَشبََّك » ُنوا َهَكَذاالنَّاُس فِيِه َغْرَبَلًة، َتْبَقى ُحَثاَلٌة ِمَن النَّاِس، َقْد َمِرَجْت ُعُهوُدُهْم، َوَأَماَناُهتُ

َتْأُخُذوَن َما َتْعِرُفوَن، َوَتَذُروَن َما ُتنْكُِروَن، َوُتْقبُِلوَن «: ا َيا َرُسوَل اهللاَِّ؟ َقاَل َوَكيَْف بِنَ : َبْنيَ َأَصابِِعِه، َفَقاُلوا

تُِكمْ  تُِكْم، َوَتَذُروَن َأْمَر َعامَّ َهَكَذا ُرِوَي َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَّبِيِّ «: َقاَل َأُبو َداُودَ » َعَىل َأْمِر َخاصَّ

وغريهم، وهو يف الصحيحة للعالمة ) ٦٥٠٨(، وأمحد)٣٩٥٧(ورواه ابن ماجه. »َغْريِ َوْجهٍ  ، ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلص

 ). ٢٠٥(األلباين رمحه اهللا برقم

 احلديث اخلامس والسبعون بعد املائتني

ْرِج َكِهْجَرٍة «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  عن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر ريض اهللا عنه، عن النَّبِيِّ   ) ١٣٠(رواه مسلم» إَِيلَّ اْلِعَباَدُة ِيف اْهلَ

 

 احلديث السادس والسبعون بعد املائتني

َالِة، َكَفاِرٍس اْشَتدَّ بِِه َفَرُسُه ِيف َسبِيِل «: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ  َالِة ِمْن َبْعِد الصَّ ُمْنَتظُِر الصَّ

َباِط اْألَْكَربِ اهللاِ َعَىل َكْشِحِه، ُتَصيلِّ َعَلْيِه َمَالئِكَ  أخرجه اإلمام أمحد . »ُة اهللاِ، َما َملْ ُحيِْدْث َأْو َيُقوُم، َوُهَو ِيف الرِّ

هو من حديث أيب هريرة ): ٢/٦٣٤(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الثمر املستطاب). ٨٦٢٥(يف املسند



 ١٢٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
مهران عنه، وهذا إسناد صحيح ريض اهللا عنه أخرجه أمحد من طريق نافع بن سليامن عن عبد الرمحن بن  

كام يف ) صدوق: (رجاله كلهم رجال مسلم غري نافع بن سليامن وقد وثقه ابن معني وقال أبو حاتم

 )٤٥٠(اهـ وانظر صحيح الرتغيب والرتهيب). التعجيل(

 احلديث السابع والسبعون بعد املائتني

: َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوَال َحَزٌن، َفَقاَل : (ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللاِ َقاَل : َعْن َعْبِد اهللاِ ابن مسعود ريض اهللا عنه َقاَل 

َأْسَأُلَك بُِكلِّ اللُهمَّ إِينِّ َعْبُدَك، اْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك، 

ْيَت بِِه َنْفَسَك  ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِيف كَِتابَِك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه ِيف ِعْلِم اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ ، َأْو َعلَّ

ي، إِالَّ أَ  َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجَالَء ُحْزِين، َوَذَهاَب َمهِّ هُ اْلَغْيِب ِعنَْدَك، َأْن َجتْ  ْذَهَب اهللاُ َمهَّ

َبَىل، َينَْبِغي ملَِْن َسِمَعَها َأْن : (َيا َرُسوَل اهللاِ، َأَال َنتََعلَُّمَها؟ َفَقاَل : َفِقيَل : ، َقاَل )َوُحْزَنُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا

َمَها ، وغُريمها، وصححه )٩٧٢(، وابن حبان يف صحيحه)٣٧١٢(رواه اإلمام أمحد يف املسند). َيَتَعلَّ

 )١٩٩(باين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحةالعالمة األل

 احلديث الثامن والسبعون بعد املائتني

ُكنُْت ِعنَْد ِرَفاَعَة، َفَطلََّقنِي، : ، َفَقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءِت اْمَرَأُة ِرَفاَعَة إَِىل النَّبِيِّ : وَعْن َعائَِشَة ريض اهللا عنها، َقاَلْت 

ْجُت َعْبَد الرَّ  َم َرُسوُل اهللاِ َفَبتَّ َطَالِقي، َفَتَزوَّ بِِري، َوإِنَّ َما َمَعُه ِمْثُل ُهْدَبِة الثَّْوِب، َفَتَبسَّ : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصْمحَِن ْبَن الزَّ

 ، َقاَلْت َوَأُبو َبْكٍر ِعنَْدُه َوَخالِدٌ »َأُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي إَِىل ِرَفاَعَة؟ َال، َحتَّى َتُذوقِي ُعَسْيَلَتُه، َوَيُذوَق ُعَسْيَلتَِك «

َهُر بِِه ِعنَْد َرُسوِل اهللاِ : بِاْلَباِب َينَْتظُِر َأْن ُيْؤَذَن َلُه، َفنَاَدى رواه . ؟ملسو هيلع هللا ىلصَيا َأَبا َبْكٍر، َأَال َتْسَمُع َهِذِه َما َجتْ

 ) ١٤٣٣(ومسلم) ٢٦٣٩(البخاري

 احلديث التاسع والسبعون بعد املائتني

َمْن َخاَف َأْدَلَج، َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ املَنِْزَل، َأَال إِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه، قال

رواه ): ٢٣٣٥(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة. »ِسْلَعَة اهللاَِّ َغالَِيٌة، َأَال إِنَّ ِسْلَعَة اهللاَِّ اَجلنَّةُ 

  ...للحديث شاهد جيد،  نعم... و)٢٤٥٠( و الرتمذي) ١٨٧٣/  ١١١/  ٢/  ١( البخاري يف التاريخ

 )٩٥٤(اهـ انظر هذا الشاهد يف الصحيحة. ا الشاهد صحيحفاحلديث هبذ: إىل أن قال

 احلديث الثامنون بعد املائتني



 ١٢٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َهَواِت، َوُحِجَبِت اَجلنَُّة بِاملَْكَ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ   » اِرهِ ُحِجَبِت النَّاُر بِالشَّ

َهَوا«: بلفظ) ٢٨٢٣(، ومسلم)٦٤٨٧(رواه البخاري ِت النَّاُر بِالشَّ نَُّة بِاملََْكاِرِه، َوُحفَّ ِت اْجلَ ، ورواه »ِت ُحفَّ

 .من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه) ٢٨٢٢(مسلم أيضاً 

 احلديث الواحد والثامنون بعد املائتني

َّا ِيف اَجلنَِّة َبَدا َلَتَزْخَرَفْت َلُه «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَّبِيِّ َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص ريض اهللا عنه َلْو َأنَّ َما ُيِقلُّ ُظُفٌر ِمم

َلَع َفبََدا َأَساِوُرُه َلَطَمَس  َمَواِت َواألَْرِض، َوَلْو َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل اَجلنَِّة اطَّ ْمِس َما َبْنيَ َخَوافِِق السَّ  َضْوَء الشَّ

ْمُس َضْوَء النُُّجومِ َكَام تَ  ، وغريمها، وهو يف السلسلة )١٤٤٩(، وأمحد)٢٥٣٨(رواه الرتمذي» ْطِمُس الشَّ

 )٣٣٩٦(الصحيحة

 احلديث الثاين والثامنون بعد املائتني

ْدِين، َواْذُكْر، بِ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ِيل َرُسوُل اهللاِ : َعْن َعِيلٍّ ريض اهللا عنه، َقاَل  َدى ِهَداَيتََك ُقِل اللُهمَّ اْهِدِين َوَسدِّ اْهلُ

ْهمِ  َداِد، َسَداَد السَّ  )٢٧٢٥(رواه مسلم» الطَِّريَق، َوالسَّ

 احلديث الثالث والثامنون بعد املائتني

ْمحَِن ْبِن ِشْبٍل ريض اهللا عنه، َقاَل  ْبِع، وَ ملسو هيلع هللا ىلص  َهنَى َرُسوُل اهللاَِّ  «: َعْن َعْبِد الرَّ اِش السَّ َأْن َعْن َنْقَرِة اْلُغَراِب، َواْفِرتَ

ُن اْلَبِعريُ  ُجُل املََْكاَن ِيف املَْْسِجِد َكَام ُيَوطِّ َن الرَّ وابن ) ١١١٢(والنسائي) ٨٦٢(رواه أبو داوود» ُيَوطِّ

ويف ) ١١٦٨(، وغريهم، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة)١٥٥٣٢(وأمحد) ١٤٢٩(ماجه

 ) ٢/٧٤٦(صفة الصالة األصل

 بعد املائتنياحلديث الرابع والثامنون 

َمْن َحجَّ َهَذا الَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث، َوَملْ َيْفُسْق، َرَجَع «: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل 

هُ  َرَجَع  «): ١٨٢٠، ١٥٢١(و يف لفظ للبخاري) ١٣٥٠(، ومسلم)١٨١٩(رواه البخاري. »َكَام َوَلَدْتُه ُأمُّ

هُ   » َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

 احلديث اخلامس والثامنون بعد املائتني

املُْؤِمُن َيْأُكُل ِيف ِمًعى َواِحٍد، َوالَكافُِر َيْأُكُل « :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص   َسِمْعُت النَّبِيَّ  : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال

، وجاء أيضًا من حديث أيب هريرة ريض اهللا )٢٠٦٠(ومسلم) ٥٣٩٣(رواه البخاري. »ِيف َسْبَعِة َأْمَعاءٍ 



 ١٢٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، ومن حديث أيب موسى ريض اهللا عنه، رواه )٢٠٦٢(ومسلم) ٥٣٩٦(عنه، رواه البخاري 

 )٢٠٦١(ومن حديث جابر ريض اهللا عنه، رواه ومسلم) ٢٠٦٢(مسلم

 احلديث السادس والثامنون بعد املائتني

َمْن َقاَتَل ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن «: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص   َع َرُسوَل اهللاَِّ  عن ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، ريض اهللا عنه َأنَُّه َسمِ 

نَّةُ  ، وأبو )١٦٥٧(، والرتمذي)٣١٤١(رواه النسائي» َرُجٍل ُمْسلٍِم َفَواَق َناَقٍة، َوَجبَْت َلُه اْجلَ

باين رمحه اهللا يف ، وغريهم، وصححه العالمة األل)٢٢٠١٤(، وأمحد)٢٧٩٢(، وابن ماجه)٢٥٤١(داوود

 . األصل) ٢٢٩١(صحيح أيب داوود

 احلديث السابع والثامنون بعد املائتني

هُ (( : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه، َعِن النَّبِيِّ   ِه، َيْوَم الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ ُهُم اهللاَُّ ِيف ظِلِّ اِإلَماُم : َسْبَعٌة ُيظِلُّ

ا ِيف اهللاَِّ اْجَتَمَعا َعَليْ الَعاِدُل، َوَشابٌّ  ابَّ ٌق ِيف املََساِجِد، َوَرُجَالِن َحتَ ِه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ َقا َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة َربِّ ِه َوَتَفرَّ

َق، َأْخَفى َحتَّى الَ َتْعَلَم إِينِّ َأَخاُف اهللاََّ، َوَرُجٌل َتَصدَّ : َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب َوَمجَاٍل، َفَقاَل 

 ) ١٠٣١(ومسلم) ٦٦٠(رواه البخاري )).ِشَامُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللاََّ َخالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاهُ 

 احلديث الثامن والثامنون بعد املائتني

، َوَأَنِس ْبِن َمالٍِك، َعْن  تِي اْختَِالٌف َوُفْرَقٌة، َقْوٌم «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوِل اهللاَِّ  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َسَيُكوُن ِيف ُأمَّ

يِن مُ  ْهِم ِمَن ُحيِْسنُوَن اْلِقيَل َوُيِسيُئوَن اْلِفْعَل، َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُجيَاِوُز َتَراقَِيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ُروَق السَّ

ِميَِّة، َال َيْرِجُعونَ  لِيَقِة، ُطوَبى ملَِْن َقَتَلُهْم َوَقَتُلوُه، َيْدُعوَن -السهم-َحتَّى َيْرَتدَّ  الرَّ ْلِق َواْخلَ َعَىل ُفوقِِه، ُهْم َرشُّ اْخلَ

ٍء، َمْن َقاَتَلُهْم َكاَن َأْوَىل بِاهللاَِّ ِمنُْهمْ  : ، َما ِسيَامُهْم؟ َقاَل َيا َرُسوَل اهللاَِّ: َقاُلوا» إَِىل كَِتاِب اهللاَِّ َوَلْيُسوا ِمنُْه ِيف َيشْ

وصحيح ) ٣٦٦٨(وغريه، وصححه األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع) ٤٧٦٥(رواه أبوداو» التَّْحلِيُق «

 ) ٤٧٦٥(أيب داوود

 احلديث التاسع والثامنون بعد املائتني

ِين َعِن النَّبِيِّ : عن عامَّ ر بن يارس ريض اهللا عنه قال تِي «: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل النَّبِيُّ  : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص    َوَلكِْن ُحَذْيَفُة َأْخَربَ ِيف ُأمَّ

َياِط ثَ  َمُل ِيف َسمِّ اْخلِ نََّة، َوَال َجيُِدوَن ِرَحيَها، َحتَّى َيلَِج اْجلَ َامنَِيٌة ِمنُْهْم َتْكِفيَكُهُم اْثنَا َعَرشَ ُمنَافًِقا َال َيْدُخُلوَن اْجلَ

اٌج ِمَن النَّاِر َيْظَهُر ِيف  َبْيَلُة، ِرسَ  ) ٢٧٧٩(رواه مسلم. »  َأْكَتافِِهْم، َحتَّى َينُْجَم ِمْن ُصُدوِرِهمْ الدُّ

 احلديث التسعون بعد املائتني



 ١٢٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َربُ َكاملَُْعاَينَةِ : ((ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهللاِ  : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ريض اهللا عنه، َقاَل   رواه أمحد يف )). لَيَْس اْخلَ

، والطرباين يف )٦٢١٣(، وابن حبان يف صجيجه)٥٠٦٢(، والبزار يف مسند)١٨٤٢،٢٤٤٧(املسند

، وغريهم، قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة )٣٢٥٠(، واحلاكم يف املستدرك)٢٥(األوسط

وهذا حديث مرفوع رواه مجاعة من األئمة منهم أمحد عن ابن عباس مرفوعا، ): ٦/١٠٠٨(الصحيحة

اهـ  وصححه أيضا يف التعليقات احلسان ) .٥٢٥٠( "صحيح اجلامع الصغري  "وهو خمرج يف . وفيه قصة

 ). ٥٧٣٨(، واملشكاة)٦١٨٠(عىل صحيح ابن حبان

 احلديث الواحد والتسعون بعد املائتني

ْرُب َخْدَعةٌ «: ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا  : عن جابر ريض اهللا عنه قال ) ٣٠٣٠(رواه البخاري »اْحلَ

 ) ١٧٤٠(ومسلم) ٣٠٢٩(البخاري ، وجاء من حديث أيب هريرة أيضًا رواه)١٧٣٩(ومسلم

 احلديث الثاين والتسعون بعد املائتني

ٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ ....«: َيْوَم النَّْحِر، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َخَطَبنَا النَّبِيُّ  : َعْن َأِيب َبْكَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل  . »...َفُربَّ ُمَبلَّ

وابن ) ٢٦٥٧(ريض اهللا عنه، رواه الرتمذي ، وجاء من حديث ابن مسعود)١٧٤١(رواه البخاري

 ) ٦٧٦٤(وغريهم، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع) ٤١٥٧(وأمحد) ٢٣٢(ماجه

 احلديث الثالث والتسعون بعد املائتني

رواه البخاري يف األدب . ))املُْْؤِمُن َمْرآُة َأِخيهِ : (( َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه، َعِن النَّبِيِّ  

 ) ١٧٨/٢٣٩(، وغُريه،  وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح األدب املفرد)٢٣٩(املفرد

 احلديث الرابع والتسعون بعد املائتني

، َأْجُلُب ِمنَْها بَِغاًال : َعْن ُسَبْيِع ْبِن َخالٍِد، َقاَل  ، َفَدَخْلُت املَْْسِجَد، َفإَِذا َأَتْيُت اْلُكوَفَة ِيف َزَمِن ُفتَِحْت ُتْسَرتُ

َجاِز، َقاَل  ُه ِمْن ِرَجاِل َأْهِل اْحلِ َجاِل، َوإَِذا َرُجٌل َجالٌِس َتْعِرُف إَِذا َرَأْيَتُه َأنَّ َمْن َهَذا؟ : ُقْلُت : َصْدٌع ِمَن الرِّ

َمنِي اْلَقْوُم، َوَقاُلوا إِنَّ : ، َفَقاَل ُحَذْيَفةُ ملسو هيلع هللا ىلص  ْلَيَامِن َصاِحُب َرُسوِل اهللاَِّ  َأَما َتْعِرُف َهَذا؟ َهَذا ُحَذْيَفُة ْبُن ا: َفَتَجهَّ

، َفَأْحَدَقُه اْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهْم، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   النَّاَس َكاُنوا َيْسَأُلوَن َرُسوَل اهللاَِّ   ِّ ، َوُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن الرشَّ : َعِن اْخلَْريِ

ِذي ُتنْكُِروَن، إِينِّ  َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َأَرَأْيَت َهَذا اْخلَْريَ الَِّذي َأْعَطاَنا اهللاَُّ، َأَيُكوُن َبْعَدُه َرشٌّ َكَام : ُقْلُت  إِينِّ َأَرى الَّ

ْيُف «: َفَام اْلِعْصَمُة ِمْن َذلَِك؟ َقاَل : ُقْلُت » َنَعمْ «: َكاَن َقْبَلُه؟ َقاَل   َيا َرُسوَل اهللاَِّ، ُثمَّ َماَذا َيُكوُن؟: ُقْلُت » السَّ

َب َظْهَرَك، َوَأَخَذ َماَلَك، َفَأطِْعُه، َوإِالَّ َفُمْت، َوَأْنَت َعاضٌّ «: َقاَل  بِِجْذِل إِْن َكاَن هللاَِِّ َخلِيَفٌة ِيف اْألَْرِض َفَرضَ



 ١٢٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اُل َمَعُه َهنٌْر َوَناٌر، َفَمْن َوَقَع ِيف َنارِ «: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل : ، ُقْلُت »َشَجَرةٍ   جَّ ِه، َوَجَب َأْجُرُه، َوُحطَّ ُثمَّ َخيُْرُج الدَّ

اَعةِ «: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل : ُقْلُت : ، َقاَل »ِوْزُرُه، َوَمْن َوَقَع ِيف َهنِْرِه، َوَجَب ِوْزُرُه، َوُحطَّ َأْجُرهُ  ،رواه »ُثمَّ ِهَي قَِياُم السَّ

ْيثِيِّ َقاَل َعْن ُمحَْيٍد، َعْن َنْرصِ ْبِن َعاِصٍم ا) ٤٢٤٦(، ثم روى بإسناده)٤٢٤٤(أبو داوود َأَتْينَا اْلَيْشُكِريَّ : للَّ

َبنُو َلْيٍث، َأَتْينَاَك َنْسَأُلَك َعْن َحِديِث ُحَذْيَفَة، َفَذَكَر اْحلَِديَث، : َمِن اْلَقْوُم؟ ُقْلنَا: ِيف َرْهٍط ِمْن َبنِي َلْيٍث، َفَقاَل 

َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهْل َبْعَد َهَذا : ُقْلُت : ، َقاَل »فِْتنٌَة َوَرشٌّ «: ؟ َقاَل َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهْل َبْعَد َهَذا اْخلَْريِ َرشٌّ : ُقْلُت : َقاَل 

؟ َقاَل  ِّ َخْريٌ بِْع َما فِيهِ «: الرشَّ ْم كَِتاَب اهللاَِّ َواتَّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهْل َبْعَد : ُقْلُت : َثَالَث ِمَراٍر، َقاَل » َيا ُحَذْيَفُة، َتَعلَّ

 ِّ ؟ َقاَل َهَذا الرشَّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ، اْهلُْدَنُة : ُقْلُت » - َأْو فِيِهمْ  -ُهْدَنٌة َعَىل َدَخٍن، َوَمجَاَعٌة َعَىل َأْقَذاٍء، فِيَها «: َخْريٌ

َخِن َما ِهَي؟ َقاَل  اهللاَِّ، َأَبْعَد  َيا َرُسوَل : ُقْلُت : َقاَل » َال َتْرِجُع ُقُلوُب َأْقَواٍم َعَىل الَِّذي َكاَنْت َعَلْيهِ «: َعَىل الدَّ

؟ َقاَل  ُء، َعَلْيَها ُدَعاٌة َعَىل َأْبَواِب النَّاِر، َفإِْن َمتُْت َيا ُحَذْيَفُة َوَأْنَت َعاضٌّ َعَىل «: َهَذا اْخلَْريِ َرشٌّ فِْتنٌَة َعْمَياُء، َصامَّ

، وغريه، وهو يف السلسلة )٢٣٢٨٢(احلديث رواه أمحد أيضاً . »ِجْذٍل، َخْريٌ َلَك ِمْن َأْن َتتَّبَِع َأَحًدا ِمنُْهمْ 

 ). ٢٧٣٩(الصحيحة للعالمة األلباين رمحه اهللا

 احلديث اخلامس والتسعون بعد املائتني

ُيْبِرصُ َأَحُدُكُم اْلَقَذاَة ِيف َعْنيِ َأِخيِه، َوَينَْسى «: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه، َقاَل 

ْذَع،  ْذَل، ِيف َعْينِهِ اْجلِ ، وأبو الشيخ األصبهاين يف )٥٧٦١(رواه ابن حبان يف صحيحه. »َأِو اْجلِ

، وغريهم، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٦١٠(، والقضاعي يف مسند الشهاب)٢١٧(األمثال

 ) ٣٣(السلسلة الصحيحة

 احلديث السادس والتسعون بعد املائتني

يَامُن «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبِيِّ   َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َعنِ  ) ٢٧٦٩(رواه أبو داوود. »َقيََّد اْلَفْتَك، َال َيْفتُِك ُمْؤِمنٌ اْإلِ

وصحيح ) ٢٧٦٩(، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود)١٤٢٦(وأمحد

 ) ٢٨٠٢(اجلامع

 احلديث السابع والتسعون بعد املائتني

َأْحَسَن النَّاِس، َوَأْجَوَد النَّاِس، َوَأْشَجَع النَّاِس، َوَلَقْد َفِزَع ملسو هيلع هللا ىلص   َكاَن النَّبِيُّ  : اَل َعْن َأَنٍس ريض اهللا عنه، قَ 

ْوِت، َفاْسَتْقَبَلُهُم النَّبِيُّ   ْوِت، ملسو هيلع هللا ىلص   َأْهُل املَِدينَِة َذاَت َلْيَلٍة، َفاْنَطَلَق النَّاُس ِقَبَل الصَّ َقْد َسَبَق النَّاَس إَِىل الصَّ



 ١٣٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ٌج، ِيف ُعنُِقِه َسْيٌف، َفَقاَل » َلْن ُتَراُعوا َلْن ُتَراُعوا«: َيُقوُل  َوُهوَ   : َوُهَو َعَىل َفَرٍس ِألَِيب َطْلَحَة ُعْرٍي َما َعَلْيِه َرسْ

ُه َلَبْحرٌ : َأوْ . َلَقْد َوَجْدُتُه َبْحًرا«  ) ٢٣٠٧(ومسلم) ٦٠٣٣(رواه البخاري. »إِنَّ

 احلديث الثامن والتسعون بعد املائتني

ْرَداِء ريض اهللا عنه َقاَل  ْك بِاهللاَِّ َشْيًئا؛ َوإِْن ُقطِّْعَت َأْو : ((بِتِْسعٍ ملسو هيلع هللا ىلص   َأْوَصاِين َرُسوُل اهللاَِّ  : َعْن َأِيب الدَّ َال ُتْرشِ

ًدا َبِرَئْت ِمنْ  ًدا، َوَمْن َتَرَكَها ُمَتَعمِّ َالَة املَْْكُتوَبَة ُمَتَعمِّ َكنَّ الصَّ ْقَت، َوَال َتْرتُ َا ُحرِّ ْمَر، َفإِهنَّ َبنَّ اْخلَ ُة، َوَال َتْرشَ مَّ ُه الذِّ

َام، َوَال ُتنَاِزعَ  ُرَج ِمْن ُدْنَياَك َفاْخُرْج َهلُ ، َوَأطِْع َوالَِدْيَك، َوإِْن َأَمَراَك َأْن َختْ نَّ ُوَالَة اْألَْمِر َوإِْن ِمْفَتاُح ُكلِّ َرشٍّ

ْحِف، َوإِْن َهَلْكَت َوَفرَّ َأْصَحاُبَك، َوَأْنِفْق ِمْن َطْولَِك َعَىل َأْهلَِك، َوَال َرَأْيَت َأنََّك َأْنَت، َوَال َتْفُرْر ِمَن ال زَّ

وقال الشيخ ) ١٨(رواه البخاري يف األدب املفرد)).  ََتْرَفْع َعَصاَك َعْن َأْهلَِك، َوَأِخْفُهْم ِيف اهللاَِّ َعزَّ َوَجّل 

 اهـ. حسن  ):٣٨ص(األلباين رمحه اهللا يف صحيح األدب املفرد

 احلديث التاسع والتسعون بعد املائتني

اَعُة، َحتَّى َخيُْرَج َرُجٌل ِمْن َقْحَطاَن، َيُسوُق «: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ   الَ َتُقوُم السَّ

 ) ٢٩١٠(ومسلم) ٧١١٧(رواه البخاري» النَّاَس بَِعَصاهُ 

 الثالثامئةاحلديث 

أْ «: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  : َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل  ِه اْلَعْينَاِن، َفَمْن َناَم َفْلَيَتَوضَّ . »ِوَكاُء السَّ

، وغريهم، وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )٨٨٧(، وأمحد)٤٧٧(، وابن ماجه)٢٠٣(رواه أبو داوود

اهـ ). ١٩٨(رقم  "صحيح أبى داود"وقد تكلمت عىل احلديث بأوسع مما هنا يف : وقال) ١١٣(اإلرواء

، وأوردته يف ) ١٩٨) (صحيح أيب داود(وهو خمرج يف : قال رمحه اهللا) ١٢/١١٠(ويف السلسلة الضعيفة

 ) ١٠٠ص(اهـ ويف متام املنة). ٤٠٢٥) (صحيح اجلامع(

 الثالثامئةبعد احلديث الواحد 

بَِطاَنٌة : َما اْستُْخلَِف َخلِيَفٌة إِالَّ َلُه بَِطاَنَتانِ : ((َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريض اهللا عنه، َعِن النَّبِيِّ  

ُه َعَلْيِه، َواملَْعُصوُم َمْن  ِّ َوَحتُضُّ ُه َعَلْيِه، َوبَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِالرشَّ رواه )).  َعَصَم اهللاََُّتْأُمُرُه بِاَخلْريِ َوَحتُضُّ

 ) ٦٦١١(البخاري

 الثالثامئةبعد احلديث الثاين 



 ١٣١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َام ِهَي «:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َعْن َعْبِد املُْطَّلِِب ْبِن َربِيَعَة ريض اهللا عنه َقاَل   ٍد إِنَّ َدَقَة َال َتنَْبِغي ِآلِل ُحمَمَّ إِنَّ الصَّ

  )١٠٧٢(رواه مسلم» َأْوَساُخ النَّاسِ 

 الثالثامئةبعد يث الثالث احلد

َث بَِشْأِهنُِم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ : َعْن َأِيب ُموَسى َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل  َق َبْيٌت بِاملَِْدينَِة َعَىل َأْهلِِه ِمَن اللَّيِْل، َفُحدِّ اْحَرتَ

َام ِهَي َعُدوٌّ لَ «: َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل  ) ٦٢٩٤(رواه البخاري. »ُكْم، َفإَِذا نِْمُتْم َفَأْطِفُئوَها َعنُْكمْ إِنَّ َهِذِه النَّاَر إِنَّ

 ) ٢٠١٦(ومسلم

 الثالثامئةبعد احلديث الرابع 

ُجُل اْمَرَأَتُه َفْلتُ : ((َعن َزيد ْبِن َأْرَقَم، َرِيض اهللاَُّ َعنُْه، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليه َوَسلَّم َقاَل  ِجْب إَِذا َدَعا الرَّ

 ) ١٢٠٣(وهو يف السلسلة الصحيحة) ٤٣١٧(أخرجه البزار يف املسند)). َوإِْن َكاَنْت َعَىل َظْهِر َقَتٍب 

 الثالثامئةبعد احلديث اخلامس 

َم َقاَل  َثَالَثٌة ِمَن الَوَلِد، َفَيلَِج الَ َيُموُت ملُِْسلٍِم «: َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َة الَقَسمِ   ).٢٦٣٢(ومسلم) ١٢٥١(رواه البخاري. »النَّاَر، إِالَّ َحتِلَّ

 الثالثامئةبعد احلديث السادس 

اَن، َقاَل ع ثِي َعْن َرُسولِ : ُقْلُت ِألَِيب ُهَرْيَرةَ : ْن َأِيب َحسَّ ُه َقْد َماَت ِيلَ اْبنَاِن، َفَام َأْنَت ُحمَدِّ اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه  إِنَّ

ى َأَحُدُهْم َأَباُه «َنَعْم، : َقاَل : َوَسلََّم بَِحِديٍث ُتَطيُِّب بِِه َأْنُفَسنَا َعْن َمْوَتاَنا؟ َقاَل  نَِّة َيَتَلقَّ ِصَغاُرُهْم َدَعاِميُص اْجلَ

َأْو َقاَل َفَال  -َام آُخُذ َأَنا بَِصنَِفِة َثْوبَِك َهَذا، َفَال َيَتنَاَهى ، كَ -َأْو َقاَل بَِيِدِه  -، َفَيْأُخُذ بَِثْوبِِه -َأْو َقاَل َأَبَوْيِه  -

نَّةَ  -َينَْتِهي   )٢٦٣٥(رواه مسلم. »َحتَّى ُيْدِخَلُه اهللاُ َوَأَباُه اْجلَ

 الثالثامئةبعد  بعاحلديث السا

ْمحَِن، َوَكاَنْت، َبْينَُه  َوَبْنيَ ُأَناٍس ُخُصوَمٌة ِيف َأْرٍض، َفَدَخَل َعَىل َعائَِشَة َفَذَكَر َهلَا َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َم َقاَل : َذلَِك، َفَقاَلْت  َمْن َظَلَم قِيَد ِشْربٍ «: َيا َأَبا َسَلَمَة، اْجَتنِِب األَْرَض، َفإِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضنيَ   )١٦١٢(ومسلم) ٣١٩٥(رواه البخاري. »ُطوِّ

 الثالثامئةبعد  ثامناحلديث ال



 ١٣٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِة َما َكاَن، َزَمَن َيِزيَد بْ : َعْن َنافٍِع، َقاَل   ِن َجاَء َعْبُد اهللاِ ْبُن ُعَمَر إَِىل َعْبِد اهللاِ ْبِن ُمطِيٍع ِحَني َكاَن ِمْن َأْمِر اْحلَرَّ

ْمحَِن ِوَساَدًة، َفَقاَل اْطَرُحوا ِألَِيب : ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل  َثَك َحِديثًا : َعْبِد الرَّ ْ آتَِك ِألَْجلَِس، َأَتْيُتَك ِألَُحدِّ إِينِّ َمل

َمْن َخَلَع «: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َيُقوُل : َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َيُقوُلهُ 

َة َلُه، َوَمْن َماَت َوَلْيَس ِيف ُعنُِقِه َبْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِهلِ  َيًدا ِمنْ  أخرجه . »يَّةً َطاَعٍة، َلِقَي اهللاَ َيْوَم اْلِقَياَمِة َال ُحجَّ

ْسَال «: بلفظ )٢٥٩(وأخرجه احلاكم ) ١٨٥١(مسلم  ، َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اْإلِ َامَعِة قِيَد ِشْربٍ ِم َمْن َخَرَج ِمَن اْجلَ

: وقال احلاكم.. » َمْن َماَت َوَلْيَس َعَلْيِه إَِماُم َمجَاَعٍة، َفإِنَّ َمْوَتَتُه َمْوَتٌة َجاِهلِيَّةٌ «: َوَقاَل » ِمْن ُعنُِقِه َحتَّى ُيَراِجَعهُ 

 اهـ . وافقه الذهبي: )٩٨٤(السلسلة الصحيحة اهـ قال الشيخ األلباين يف. صحيح عىل رشط الشيخني

ا َفَقْد َخَلَع «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، َقاَل ريض اهللا عنه رٍّ وَعْن َأِيب ذَ  َامَعَة ِشْربً َمْن َفاَرَق اْجلَ

ْسَالِم ِمْن ُعنُِقهِ  للشيخ األلباين ) ٢١٦٨(وغريه، وهو يف صحيح اجلامع) ٤٧٥٨(رواه أبو داوود. »ِرْبَقَة اْإلِ

 .رمحه اهللا

َمْن َرَأى ِمْن َأِمِريِه َشْيًئا َيْكَرُهُه «: َعبَّاٍس، َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل  وعن اْبنَ 

ا َفَامَت، إِالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهلِيَّة ُه َمْن َفاَرَق اَجلَامَعَة ِشْربً ) ٧٠٥٤(البخاريرواه . » ًَفْلَيْصِربْ َعَلْيِه َفإِنَّ

 )١٨٤٩(ومسلم

 الثالثامئةبعد  تاسعاحلديث ال

َم َقاَل  َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بَِيِمينِِه، َفَقْد َأْوَجَب اهللاُ «: َعْن َأِيب ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

نَّةَ  َم َعَلْيِه اْجلَ . »َوإِْن َقِضيًبا ِمْن َأَراكٍ «: َوإِْن َكاَن َشْيًئا َيِسًريا َيا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل : َفَقاَل َلُه َرُجٌل » َلُه النَّاَر، َوَحرَّ

 )١٣٧(رواه مسلم

 الثالثامئةاحلديث العارش بعد 

َم َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه : عن ُسْفَياَن ْبَن َأِيب ُزَهْريٍ ريض اهللا عنه َقاَل  َمِن اْقَتنَى َكْلًبا، «: َوَسلَّ

ًعا، َنَقَص ِمْن َعَملِِه ُكلَّ َيْوٍم قَِرياطٌ  ) ١٥٧٦(ومسلم) ٢٣٢٣(رواه البخاري. »َال ُيْغنِي َعنُْه َزْرًعا، َوَال َرضْ

ى َكْلًبا، َلْيَس بَِكْلِب َصْيٍد، َوَال َماِشَيٍة، َمِن اْقَتنَ «: َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل 

ُه َينُْقُص ِمْن َأْجِرِه قَِرياَطاِن ُكلَّ َيْومٍ  عن َعْبَد اهللاَِّ ْبَن ُعَمَر، ريض اهللا ) ١٥٧٥(رواه مسلم. »َوَال َأْرٍض، َفإِنَّ



 ١٣٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اْقَتنَى َكْلًبا، إِالَّ َكْلًبا َضاِرًيا لَِصْيٍد َأْو َكْلَب َماِشَيٍة،  َمنِ «: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل : عنه قال 

ُه َينُْقُص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم قَِرياَطانِ   ) ١٥٧٤(ومسلم) ٥٤٨١(رواه البخاري. »َفإِنَّ

 الثالثامئةاحلديث احلادي عرش بعد 

ُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوِيف َقْلبِِه «: َعَليِْه َوَسلََّم َقاَل َعْن َأَنٍس، ريض اهللا عنه َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ  َخيْ

ٍة مِ  ُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوِيف َقْلبِِه َوْزُن ُبرَّ ، َوَخيْ ، َوَخيُْرُج ِمَن اَوْزُن َشِعَريٍة ِمْن َخْريٍ لنَّاِر َمْن ْن َخْريٍ

ٍة ِمْن َخْريٍ   )١٩٣(واللفظـ له، ومسلم) ٤٤(رواه البخاري. »َقاَل الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوِيف َقْلبِِه َوْزُن َذرَّ

 الثالثامئةاحلديث الثاين عرش بعد 

ِقَرنَّ َجاَرٌة «: َقاَل َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم  َيا نَِساَء املُْسلَِامِت، الَ َحتْ

ا، َوَلْو فِْرِسَن َشاةٍ  اَرِهتَ  )١٠٣٠(ومسلم) ٢٥٦٦،٦٠١٧(رواه البخاري. »ِجلَ

َم َقاَل  تِِه َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ وا السَّ «: عن بن بجيد األنصاري ثم احلارثي َعْن َجدَّ ائَِل َوَلْو ُردُّ

وغريه، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف التعليقات احلسان ) ٣٣٧٤(رواه ابن حبان. »بِظِْلٍف ُحمَْرٍق 

 ). ٥/٢٦٣(عىل صحيح ابن حبان

ائَِل «: َقْوُلُه َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ): ٣٣٧٤(رمحه اهللا) ابن حبان(َقاَل َأُبو َحاتٍِم  وا السَّ ُد َزْجٍر بَِلْفِظ َقْص » ُردُّ

ائَِل إِالَّ بيشء ولو بظلف حمرق: ُيِريُد بِهِ : اْألَْمرِ  وا السَّ اهـ وقال البغوي رمحه اهللا يف رشح . َال َتُردُّ

ائَِل «: َقْوُلهُ ): ١٦٧٣(السنة وا السَّ ٍء ُيعْ »ُردُّ ُه بَِيشْ ُه َيُردُّ ْرَماِن، َبْل َأَراَد َأنَّ ْ ُيِرْد بِِه َردَّ اْحلِ ، َفُهَو ، َمل طِيِه َوإِْن َقلَّ

، َفَرَدْدُت َعَلْيِه، َأْي : َكَقْولِهِ   اهـ.َأَجْبُتهُ : َسلََّم َعَيلَّ

َا َقاَلْت  تِِه، َأهنَّ ، َعْن َجدَّ َيا نَِساَء «: َقاَل ِيل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : وَعْن َعْمِرو ْبِن ُمَعاٍذ اْألَْشَهِيلِّ

ٍق املُْْؤمِ  ا، َوَلْو ُكَراُع َشاٍة ُحمَرَّ اَرِهتَ ِقَرنَّ اْمَرَأٌة ِمنُْكنَّ ِجلَ ، )١٢٢(رواه البخاري يف األدب املفرد. »نَاِت، َال َحتْ

: اهـ ويعني بالذي بعده. صحيح بام بعده): ٩٠(وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح األدب املفرد

 .حديث أيب هريرة األول هنا

تِِه ُأمِّ ُبَجْيٍد، َوَكاَنْت ِممَّْن َباَيَع َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَس  وَعْن َعْبدِ  ْمحَِن ْبِن ُبَجْيٍد، َعْن َجدَّ َا الرَّ لََّم، َأهنَّ

اُه، َفَقاَل َهلَا َرُسوُل  َيا َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليَْك، املِْْسكَِني َلَيُقوُم َعَىل َباِيب، َفَام َأِجُد َلهُ : َقاَلْت َلهُ  َشْيًئا ُأْعطِيِه إِيَّ

َرًقا، َفاْدَفِعيِه إَِلْيِه ِيف َيِدهِ «: اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اُه إِالَّ ظِْلًفا ُحمْ ْ َجتِِدي َلُه َشْيًئا ُتْعطِينَُه إِيَّ رواه أبو . »إِْن َمل

 )١٤٦٧( يف صحيح أيب داوودوغريه، وصححه األلباين رمحه اهللا) ١٦٦٧(داوود



 ١٣٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
 احلديث الثالث عرش بعد الثالثامئة 

َم َقاَل  َوَما : َقاُلوا» إَِذا َمَرْرُتْم بِِرَياِض اَجلنَِّة َفاْرَتُعوا«: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْكرِ ِحَلُق «: ِرَياُض اجلَنَِّة؟ َقاَل  ، وغريه، وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا )٣٥١٠(أخرجه الرتمذي. »الذِّ

 ) ١١٥٠(، وانظر الضعيفة حتت حديث)٢٥٦٢(بشاهده، يف الصحيحة

 احلديث الرابع عرش بعد الثالثامئة

ا َبَعَثُه إَِىل اْلَيَمِن َخَرَج َمَعُه ُيوِصيِه، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملََّ ريض اهللا عنه، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، 

ُْم َأْوَىل النَّاِس ِيب، «: ُثمَّ اْلَتَفَت َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إَِىل املَِْدينَِة َفَقاَل  إِنَّ َأْهَل َبْيتِي َهُؤَالِء َيَرْوَن َأهنَّ

ْم َفَساَد َما َأْصَلْحُت، . ِمنُْكُم املُْتَُّقوَن، َمْن َكاُنوا َوَحْيُث َكاُنوا إِنَّ َأْولَِيائِي. َوَلْيَس َكَذلَِك  ُهمَّ إِينِّ َال ُأِحلُّ َهلُ اللَّ

َناُء ِيف اْلَبْطَحاءِ  تِي َعْن ِدينَِها َكَام ُتْكَفَأنَّ اْإلِ ، )٢١٢(رواه ابن أيب عاصم يف السنة.» َواْيُم اهللاَِّ َلُتْكَفَأنَّ ُأمَّ

 ) ٣٧٩(شيخنا الوادعي رمحه اهللا يف اجلامع الصحيح يف القدر وصححه

 عرش بعد الثالثامئة احلديث اخلامس

ْرَهِم، «: َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل  ينَاِر، َوالدِّ َتِعَس َعْبُد الدِّ

ْ َيْرَض َوالَقطِيَفِة،  ْ ُيْعَط َمل ، َوإِْن َمل ، ويف لفظ )٢٨٨٦(رواه البخاري» َواَخلِميَصِة، إِْن ُأْعطَِي َرِيضَ

، َوإِْن َملْ ُيْعَط َسِخَط، َتِعَس «):٢٨٨٧(له ْرَهِم، َوَعْبُد اَخلِميَصِة، إِْن ُأْعطَِي َرِيضَ ينَاِر، َوَعْبُد الدِّ  َتِعَس َعْبُد الدِّ

 .»... يَك َفَال اْنَتَقَش َواْنَتَكَس، َوإَِذا ِش 

 عرش بعد الثالثامئة احلديث السادس

ْرَداِء، ريض اهللا عنه َقاَل  ُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب الدَّ َأَال ُأْخِربُ

َدَقِة؟ َالِة َوالصَّ َياِم َوالصَّ ، َوَفَساُد َذاِت اْلَبْنيِ «: َبَىل، َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل : َقاُلوا» الصِّ إِْصَالُح َذاِت اْلَبْنيِ

الَِقةُ  ، والبخاري يف )٢٧٥٠٨(، وأمحد)٢٥٠٩(واللفظ له، والرتمذي) ٤٩١٩(رواه أبو داوود.»اْحلَ

ء من وجا). ٤٩١٩(، وغريهم، وصححه األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود)٣٩١(األدب املفرد

اِم، ريض اهللا عنه َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم َقاَل  َبْريَ ْبَن الَعوَّ : َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء األَُمِم َقْبَلُكمْ «: حديث الزُّ

ينَ  لُِق الدِّ َعَر َوَلكِْن َحتْ لُِق الشَّ ، وغريه، )٢٥١٠(رواه الرتمذي .»اَحلَسُد َوالَبْغَضاُء، ِهَي اَحلالَِقُة، َال َأُقوُل َحتْ

وهو حديث حسن بمجموع طريقيه عن ابن الزبري وأيب ): ١/٢٩(قال األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة

من حديث ايب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل ) ٢٦٠(اهـ ويف األدب املفرد للبخاري رمحه اهللا.هريرة



 ١٣٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اُكْم والبغضَة؛ «: اهللا عليه وسلم قال  َا ِهَي احلالقُة، َال َأُقوُل َلُكمْ َوإِيَّ ْعَر، ولكن حتلق الدين: َفإِهنَّ لُِق الشَّ . »َحتْ

 اهـ . حسن لغريه) ١٩٧(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح األدب املفرد

 احلديث السابع عرش بعد الثالثامئة

َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة «: سلمقال رسول اهللا صىل اهللا عليه و: عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

هُ  ْوِم، َفإِنَّ ْ َيْسَتطِْع َفَعَليِْه بِالصَّ ، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َمل ُه َأَغضُّ لِْلَبَرصِ ْج، َفإِنَّ رواه . » َلُه ِوَجاءٌ َفْلَيَتَزوَّ

 )١٤٠٠(ومسلم) ١٩٠٥(البخاري

 احلديث الثامن عرش بعد الثالثامئة

 - َأَحُدُكْم : َأْو َقاَل  -إَِذا ُقِربَ املَيُِّت : ((َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َة ريض اهللا عنه َقاَل َعْن َأِيب ُهَرْيرَ 

ا ُكنَْت َتُقوُل ِيف َهَذا َما : النَّكُِري، َفَيُقوَالنِ : املُْنَْكُر، َولِْآلَخرِ : َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن، ُيَقاُل ِألََحِدِمهَ

ُجِل؟ َفَيُقوُل  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، : َما َكاَن َيُقوُل : الرَّ ُهَو َعْبُد اهللاَِّ َوَرُسوُلُه، َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َوَأنَّ ُحمَمَّ

َك َتُقوُل َهَذا، ُثمَّ ُيْفَسُح لَ : َفَيُقوَالنِ  ُر َلُه فِيِه، ُثمَّ ُيَقاُل َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنَّ ِه َسْبُعوَن ِذَراًعا ِيف َسْبِعَني، ُثمَّ ُينَوَّ ُه ِيف َقْربِ

ُهْم، َفَيُقوَالنِ : َلُه، َنْم، َفَيُقوُل  َنْم َكنَْوَمِة الَعُروِس الَِّذي َال ُيوقُِظُه إِالَّ َأَحبُّ َأْهلِِه إَِلْيِه، : َأْرِجُع إَِىل َأْهِيل َفأُْخِربُ

َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن، َفُقْلُت ِمْثَلُه، َال َأْدِري، : َيْبَعَثُه اهللاَُّ ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك، َوإِْن َكاَن ُمنَافًِقا َقاَل  َحتَّى

ِه، َفَتْخَتلُِف فِيَها َأْضَالُعُه، الَتئِِمي َعَلْيِه، َفتَْلَتئُِم َعَليْ : َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َذلَِك، َفُيَقاُل لَِألْرضِ : َفَيُقوَالنِ 

ًبا َحتَّى َيْبَعَثُه اهللاَُّ ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك  ، وغريه، وحسنه العالمة )١٠٧١(رواه الرتمذي)). َفَال َيَزاُل فِيَها ُمَعذَّ

 )١٣٩١(األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة

َعْن َأَنٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ ): ٢٨٧٠(واللفظ له، ومسلم) ١٣٧٤(وهذا احلديث أصله يف البخاري

ْم، : ((َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  ُه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعاِهلِ َ َوَذَهَب َأْصَحاُبُه َحتَّى إِنَّ ِه، َوُتُويلِّ الَعْبُد إَِذا ُوِضَع ِيف َقْربِ

ٍد َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَيُقوُل : هُ َأَتاُه َمَلَكاِن، َفَأْقَعَداُه، َفَيُقوالَِن لَ  ُجِل ُحمَمَّ َأْشَهُد : َما ُكنَْت َتُقوُل ِيف َهَذا الرَّ

ُه َعْبُد اهللاَِّ َوَرُسوُلُه، َفُيَقاُل  َصىلَّ اهللاُ  َقاَل النَّبِيُّ اْنُظْر إَِىل َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر َأْبَدَلَك اهللاَُّ بِِه َمْقَعًدا ِمَن اَجلنَِّة، : َأنَّ

ا الَكافُِر  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا َمجِيًعا، َوَأمَّ اُمهَ : الَ َأْدِري، ُكنُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس، َفُيَقاُل : َفَيُقوُل  -َأِو املُنَافُِق  -َفَريَ

َبًة َبْنيَ  ُب بِِمْطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد َرضْ ُأُذَنْيِه، َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن َيلِيِه إِالَّ  الَ َدَرْيَت َوالَ َتَلْيَت، ُثمَّ ُيْرضَ

 )).الثََّقَلْنيِ 

 عرش بعد الثالثامئة تاسعاحلديث ال



 ١٣٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َأْيَلَة إِنَّ َقْدَر َحْوِيض َكَام َبْنيَ «: َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : عن َأَنُس ْبُن َمالٍِك َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ  

َامءِ  ، )٢٣٠٣(ومسلم) ٦٥٨٠(رواه البخاري. »َوَصنَْعاَء ِمَن الَيَمِن، َوإِنَّ فِيِه ِمَن األََباِريِق َكَعَدِد ُنُجوِم السَّ

َحْوِيض «: َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّمَ : وعن َعْبُد اهللاِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ريض اهللا عنهام قال

َامِء، َمِسَريُة َشْهٍر، َوَزَواَياُه َسَواٌء، َوَماُؤُه َأْبَيُض ِمَن اْلَوِرِق، َوِرُحيُه َأْطَيُب ِمَن املِْْسِك، َوكِيَزاُنُه كَ  نُُجوِم السَّ

َب ِمنُْه َفَال َيْظَمُأ َبْعَدُه َأَبًدا رٍّ وَعْن َأِيب ذَ . واللفظ له) ٢٢٩٢(، ومسلم)٦٥٧٩(رواه البخاري. »َفَمْن َرشِ

ٍد بَِيِدِه َآلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَددِ «: َيا َرُسوَل اهللاِ َما آنَِيُة اْحلَْوِض َقاَل : ُقْلُت : ريض اهللا عنه، َقاَل  َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ

نَِّة  ْيَلِة املُْْظلَِمِة املُْْصِحَيِة، آنَِيُة اْجلَ َامِء َوَكَواكِبَِها، َأَال ِيف اللَّ ْ َيْظَمْأ آِخَر َما َعَلْيِه، ُنُجوِم السَّ َب ِمنَْها َمل َمْن َرشِ

َن إِ  ْ َيْظَمْأ، َعْرُضُه ِمْثُل ُطولِِه، َما َبْنيَ َعامَّ َب ِمنُْه َمل نَِّة، َمْن َرشِ َىل َأْيَلَة، َماُؤُه َأَشدُّ َيْشَخُب فِيِه ِميَزاَباِن ِمَن اْجلَ

َبِن، َوَأْحَىل ِمَن اْلَعَس  ، وعن َعْن َثْوَباَن، َأنَّ َنبِيَّ اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه )٢٣٠٠(رواه مسلم. »لِ َبَياًضا ِمَن اللَّ

َم َقاَل  ُب بَِعَصاَي َحتَّى َيْرَفضَّ َعَلْيِهم«: َوَسلَّ َفُسئَِل َعْن . » ْإِينِّ َلبُِعْقِر َحْوِيض َأُذوُد النَّاَس ِألَْهِل اْلَيَمِن َأْرضِ

نَ ِمْن َمَقا«: َعْرِضِه َفَقاَل  ابِِه َفَقاَل » ِمي إَِىل َعامَّ َبِن، َوَأْحَىل ِمَن اْلَعَسِل، «: َوُسئَِل َعْن َرشَ َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّ

ا ِمْن َذَهٍب، َواْآلَخُر ِمْن َوِرٍق  نَِّة، َأَحُدُمهَ انِِه ِمَن اْجلَ ، وعن َعْن )٢٣٠١(رواه مسلم. »َيُغتُّ فِيِه ِميَزاَباِن َيُمدَّ

َو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن «: َرَة َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأِيب ُهَريْ  إِنَّ َحْوِيض َأْبَعُد ِمْن َأْيَلَة ِمْن َعَدٍن َهلُ

َبِن، َوَآلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد النُُّجوِم َوإِينِّ َألَُصدُّ  ُجُل إِبَِل  الثَّْلِج، َوَأْحَىل ِمَن اْلَعَسِل بِاللَّ النَّاَس َعنُْه، َكَام َيُصدُّ الرَّ

َنَعْم َلُكْم ِسيَام َلْيَسْت ِألََحٍد ِمَن اْألَُمِم َتِرُدوَن «: َيا َرُسوَل اهللاِ َأَتْعِرُفنَا َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل : َقاُلوا» النَّاِس َعْن َحْوِضهِ 

لَِني ِمْن َأَثِر اْلُوُضوءِ  ا، ُحمَجَّ و عن َعْن َحاِرَثَة بن وهب اخلزاعي ريض اهللا ، )٢٤٧(ه مسلمروا. »َعَيلَّ ُغر�

َم َقاَل  ُه َسِمَع النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأَملْ َتْسَمْعُه : َفَقاَل َلُه املُْْسَتْوِردُ »  َِحْوُضُه َما َبْنيَ َصنَْعاَء َواملَِْدينَة«: عنه، َأنَّ

، وعن َعِن )٢٢٩٨(رواه مسلم. »ُتَرى فِيِه اْآلنَِيُة ِمْثَل اْلَكَواكِِب «: َفَقاَل املُْْسَتْوِردُ َال، : ؟ َقاَل »اْألََواِين «: َقاَل 

إِنَّ َأَماَمُكْم َحْوًضا، َما َبْنيَ َناِحَيَتْيِه َكَام َبْنيَ َجْرَباَء «: َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : اْبِن ُعَمَر، َقاَل 

  )٢٢٩٩(رواه مسلم. »َوَأْذُرَح 

 احلديث العرشون بعد الثالثامئة

ُه َقاَل  َقاَل  -» إِنَّ لِْإلِْسَالِم ُصًوى َوَمنَاًرا َكَمنَاِر الطَِّريِق «: عن َأِيب ُهريرة َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َأنَّ

ٌة ، اْألَْرِض ِهَي َما َغُلَظ َواْرَتَفَع ِمَن : ُصًوى: َأُبو ُعَبْيدٍ  َك بِِه ، َأْن ُتْؤِمَن بِاهللاَِّ : ِمنَْها«  -َواِحَدُهتَا ُصوَّ َوَال ُتْرشِ

َالةِ ، َشْيًئا  َكاِة ، َوإَِقاَمُة الصَّ َوالنَّْهُي َعِن املُْنَْكِر ، َواْألَْمُر بِاملَْْعُروِف ، َوَحجُّ اْلَبْيِت ، َوَصْوُم َرَمَضاَن ، َوإِيَتاُء الزَّ



 ١٣٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َم َعَىل َأْهلَِك إَِذا َدَخْلَت َعَلْيِهْم َوأَ ،   َم َعَىل اْلَقْوِم إَِذا َمَرْرَت ِهبِْم ، ْن ُتَسلِّ َفَمْن َتَرَك ِمْن َذلَِك َشْيًئا ، َوَأْن ُتَسلِّ

ْسَالِم  ْسَالَم َظْهَرُه ، َفَقْد َتَرَك َسْهًام ِمَن اْإلِ عبيد القاسم بن سالَّم يف  أخرجه أبو. »َوَمْن َتَرَكُهنَّ َفَقْد َوىلَّ اْإلِ

  )٣٣٣(للعالمة األلباين رمحه اهللا برقم السلسلة الصحيحة، وهو يف )١/١٤(كتاب اإليامن

 احلديث الواحد والعرشون بعد الثالثامئة

تِي َما َأَتى َعَىل بني إرسائيل «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل  َلَيْأتَِنيَّ َعَىل ُأمَّ

تِي َمْن َيْصنَُع ذَ  ُه َعَالنَِيًة َلَكاَن ِيف ُأمَّ رواه . »لَِك َحْذَو النَّْعِل بِالنَّْعِل، َحتَّى إِْن َكاَن ِمنُْهْم َمْن َأَتى ُأمَّ

 ) ٢٦٤١(وحسنه األلباين رمحه اهللا يف صحيح الرتمذي) ٢٦٤١(الرتمذي

ِة «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : عن شداد بن أوس ريض اهللا عنهام َقاَل  اُر َهِذِه اْألُمَّ َلَيْحِمَلنَّ ِرشَ

ةِ  ِة بِاْلُقذَّ لطرباين يف ، وا) ١٧١٣٥(أخرجه أمحد  .»َعَىل َسنَِن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلِِهْم َأْهِل اْلكَِتاِب َحْذَو اْلُقذَّ

  )٣٣١٢(، وغريمها، وهو يف السلسلة الصحيحة)٧١٤٠( "املعجم الكبري"

 والعرشون بعد الثالثامئة ثايناحلديث ال

 مَّ َنَفَضُه َفَلمْ عن َأَنٌس ريض اهللا عنه، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ ُغْصنًا َفنََفَضُه َفَلْم َينَْتِفْض، ثُ 

ْمُد هللاَِِّ، َوَال إَِلَه إِالَّ «: َينَْتِفْض، ُثمَّ َنَفَضُه َفاْنَتَفَض، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  إِنَّ ُسْبَحاَن اهللاَِّ، َواْحلَ

َجَرُة َوَرَقَها َطاَيا َكَام َتْنُفُض الشَّ ، َتنُْفُض اْخلَ ، وغريه، وحسنه العالمة )١٢٥٣٤(ه أمحدروا. »اهللاَّ، َواهللاَُّ َأْكَربُ

َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه ) ٣٥٣٣(ويف لفظ للرتمذي .)٣١٦٨(األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحة

َهبَا بَِعَصاُه َفَتنَاَثَر الَوَرُق، َفَقاَل  ْمُد هللاَِِّ َوُسْبَحاَن اهللاِ َوالَ إَِلَه إِالَّ إِنَّ اَحل «: َوَسلََّم َمرَّ بَِشَجَرٍة َيابَِسِة الَوَرِق َفَرضَ

َجَرة وحسنه األلباين رمحه اهللا يف صحيح  .» ِاهللاَُّ َواهللاَُّ َأْكَربُ َلُتَساقُِط ِمْن ُذُنوِب الَعْبِد َكَام َتَساَقَط َوَرُق َهِذِه الشَّ

  )١٥٧٠(الرتغيب والرتهيب

 احلديث الثالث والعرشون بعد الثالثامئة

اْخَتَصُموا ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ ريض اهللا عنه َأنَّ َرُجًال َعضَّ َيَد َرُجٍل، َفنََزَع َيَدُه ِمْن َفِمِه، َفَوَقَعْت َثنِيََّتاُه، فَ  َعنْ 

َم َفَقاَل  رواه . »َة َلَك َيَعضُّ َأَحُدُكْم َأَخاُه َكَام َيَعضُّ الَفْحُل؟ الَ ِديَ «: إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 )١٦٧٣(ومسلم) ٦٨٩٢(البخاري



 ١٣٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َغْزَوَة َتُبوَك، َفَحَمْلُت َعَىل : َقاَل  َعْن َيْعَىل ْبِن ُأَميََّة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، 

ا اآلَخَر، َفاْنَتَزَع َيَدُه ِمْن فِيِه، َبْكٍر، َفُهَو َأْوَثُق َأْعَامِيل ِيف َنْفِيس، َفاْسَتْأَج  ْرُت َأِجًريا، َفَقاَتَل َرُجًال، َفَعضَّ َأَحُدُمهَ

َأَيْدَفُع َيَدُه إَِلْيَك، َفَتْقَضُمَها َكَام َيْقَضُم «: َوَنَزَع َثنِيََّتُه، َفَأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْهَدَرَها، َفَقاَل 

 )١٦٧٤(ومسلم) ٢٢٦٥(رواه البخاري. »الَفْحُل 

 والعرشون بعد الثالثامئة رابعاحلديث ال

ًفا، : َعْن َأِيب ُموَسى ريض اهللا عنه، َقاَل  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َغَزاٍة، َفَجَعْلنَا الَ َنْصَعُد َرشَ

ًفا، َوالَ َهنْبِطُ  َفَدَنا ِمنَّا َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : ِيف َواٍد إِالَّ َرَفْعنَا َأْصَواَتنَا بِالتَّْكبِِري، َقاَل  َوالَ َنْعُلو َرشَ

َام َتْدُعو«: َفَقاَل  ُكْم الَ َتْدُعوَن َأَصمَّ َوالَ َغائًِبا، إِنَّ َا النَّاُس، اْرَبُعوا َعَىل َأْنُفِسُكْم، َفإِنَّ . »َن َسِميًعا َبِصًرياَيا َأهيُّ

َوالَِّذي َتْدُعوَنُه َأْقَرُب إَِىل َأَحِدُكْم «): ٢٧٠٤(، ويف لفظ ملسلم)٢٧٠٤(ومسلم) ٦٦١٠(رواه البخاري

 . »ِمْن ُعنُِق َراِحَلِة َأَحِدُكمْ 

 والعرشون بعد الثالثامئة امساحلديث اخل

يَامِن «: َل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقا: َقاَل ريض اهللا عنه َعْن َأِيب َمالٍِك اْألَْشَعِريِّ  الطُُّهوُر َشطُْر اْإلِ

ْمُد هللاَِِّ َمتَْآلَِن  ْمُد هللاَِِّ َمتَْألُ املِْيَزاَن، َوُسْبَحاَن اهللاِ َواْحلَ َالُة ُنوٌر،  -َأْو َمتَْألُ  -َواْحلَ َامَواِت َواْألَْرِض، َوالصَّ َما َبْنيَ السَّ

َد  ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َنْفَسُه َفُمعْ َوالصَّ ْربُ ِضَياٌء، َوالُْقْرآُن ُحجَّ تُِقَها َأْو َقُة ُبْرَهاٌن َوالصَّ

 ) ٢٢٣(رواه مسلم. »ُموبُِقَها

 احلديث السادس والعرشون بعد الثالثامئة

َام اِإلَماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل ِمْن َوَرائِِه َوُيتََّقى بِهِ  «َقاَل  -عليه وسلمصىل اهللا -َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َعِن النَّبِىِّ  رواه . »إِنَّ

 )٤٨٧٨(ومسلم) ٢٩٥٧(البخاري

 احلديث السابع والعرشون بعد الثالثامئة

صلينا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم يوما فأطال القيام وكان : عن عقبة بن عامر ريض اهللا عنه قال 

ثم رأيته أهوى بيده ليتناول شيئا )  رب وأنا فيهم : (ذا صىل لنا خفف ثم ال نسمع منه شيئا غري أنه يقول إ

ثم ركع ثم أرسع بعد ذلك فلام سلم رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم جلس وجلسنا حوله فقال رسول اهللا 

أجل يا رسول اهللا وسمعناك : ا قلن )قد علمت أنه راعكم طول صاليت وقيامي : ( صىل اهللا عليه و سلم 



 ١٣٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
والذي نفيس بيده ما من يشء وعدمتوه : ( فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم )  رب وأنا فيهم (:تقول  

يف اآلخرة إال قد عرض عيل يف مقامي هذا حتى لقد عرضت عيل النار فأقبل إيل منها يشء حتى دنا بمكاين 

هم فرصفها عنكم فأدبرت قطعا كأهنا الزرايب فنظرت إليها رب وأنا في: هذا فخشيت أن تغشاكم فقلت

وإذا فيها احلمريية صاحبة القطة  ،فرأيت عمرو بن حرثان أخا بني غفار متكئا يف جهنم عىل قوسه! نظرة 

قال شيخنا مقبل رمحه اهللا يف ) ٦٤٣٢(رواع ابن حبان).  التي ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها

 ـاه. هذا حديث حسن): ٢/٨٣(الصحيح املسند

 والعرشون بعد الثالثامئة احلديث الثامن

ما من القلوب : ((سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال

)). سحابة فأظلم ، إذ جتلت عنه فأضاء ينا القمر ميضء إذ علتهقلب إال و له سحابة كسحابة القمر ، ب

للعالمة األلباين رمحه ) ٢٢٦٨(، وغريه، وهو يف السلسلة الصحيحة)٥٢٢٠(رواه الطرباين يف األوسط

 .اهللا

 والعرشون بعد الثالثامئة احلديث التاسع

ي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض : ((َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َعْن النَّبِيِّ  َما َبْنيَ َبْيتِي َوِمنَْربِ

نَّةِ  ، وجاء من حديث عبد اهللا بن زيد املازين رمحه اهللا يف )١٣٩١(ومسلم) ١١٩٦(رواه البخاري)). اْجلَ

 . أيضا) ١٣٩٠(ومسلم) ١١٩٥(البخاري

 الــرؤى

َب اهللاَُّ ُسْبَحاَنُه ): ١/٢٦٤(قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه أعالم املوقعني عن رب العاملني َقْد َرضَ

ًعا َوَيَقَظًة َوَمنَاًما، َوَدلَّ ِعَباَدُه َعَىل اِالْعتَِباِر بَِذلَِك، َوُعُبوِرهِ  َفَها َقْدًرا َوَرشْ ِء إَىل اْألَْمَثاَل َوَرصَّ ْ  ْم ِمْن اليشَّ

تِي ِهَي ُجْزٌء ِمْن  ْؤَيا الَّ ْم بِالنَّظِِري َعَىل النَّظِِري، َبْل َهَذا َأْهُل ِعَباَرِة الرُّ ِة َوَنْوٌع ِمْن َنظِِريِه، َواْستِْدَالِهلِ َأْجَزاِء النُُّبوَّ

َا َمْبنِيٌَّة َعَىل اْلِقيَاِس َوالتَّْمثِيِل، َواْعتَِباِر ا ملَْْعُقوِل بِاملَْْحُسوِس، َأَال َتَرى َأنَّ الثَِّياَب ِيف َأْنَواِع اْلَوْحِي؛ َفإِهنَّ

يِن، َفَام َكاَن فِيَها ِمْن ُطوٍل َأْو ِقَرصٍ َأْو َنَظاَفٍة َأْو َدَنٍس َفُهَو  َل التَّْأِويِل َكاْلُقُمِص َتُدلُّ َعَىل الدِّ يِن َكَام َأوَّ ِيف الدِّ

يِن َواْلعِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ُلُه َبْنيَ النَّاِس؛ اْلَقِميَص بِالدِّ ُك َبْينَُهَام َأنَّ ُكال� ِمنُْهَام َيْسُرتُ َصاِحَبُه َوُجيَمِّ ْلِم، َواْلَقْدُر املُْْشَرتَ

ُلُه َبْنيَ النَّاسِ  يُن َيْسُرتُ ُروَحُه َوَقْلَبُه َوُجيَمِّ َبِن بِاْلِفْطَرِة ملَِا اللَّ  َوِمْن َهَذا َتْأِويُل . َفاْلَقِميُص َيْسُرتُ َبَدَنُه َواْلِعْلُم َوالدِّ

َ َوفِْطرَ  َبِن؛ َفُهَو ِيف ُكلٍّ ِمنُْهَام ِمْن التَّْغِذَيِة املُْوِجَبِة لِْلَحَياِة َوَكَامِل النَّْشَأِة، َوَأنَّ الطِّْفَل إَذا ُخيلِّ َتُه َملْ َيْعِدْل َعْن اللَّ



 ١٤٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
تِي َفَطَر اهللاَُّ َعَلْيَها النَّاَس َمْفُطوٌر َعَىل إيَثاِرِه َعَىل َما ِسَواُه، َوَكَذلَِك فِْطرَ   ْسَالِم الَّ  َوِمْن َهَذا َتْأِويُل اْلَبَقرِ . ُة اْإلِ

َها َوَكثْ  ِذيَن ِهبِْم ِعَامَرُة اْألَْرِض َكَام َأنَّ اْلَبَقَر َكَذلَِك، َمَع َعَدِم َرشِّ يِن َواْخلَْريِ الَّ َها َوَحاَجِة بَِأْهِل الدِّ َرِة َخْريِ

 َوِمْن َذلَِك َتْأِويُل . َبَقًرا ُتنَْحُر َكاَن َذلَِك َنْحًرا ِيف َأْصَحابِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْهلَِها إَلْيَها؛ َوِهلََذا ملََّا َرَأى النَّبِيُّ اْألَْرِض وَ 

، َوَال ُبدَّ َأْن َخيُْرَج َلُه َما  ِّ ْرِع َواْحلَْرِث بِاْلَعَمِل؛ ِألَنَّ اْلَعاِمَل َزاِرٌع لِْلَخْريِ َوالرشَّ َبَذَرُه َكَام َخيُْرُج لِْلَباِذِر َزْرُع َما الزَّ

ْرِع لِْلَباِذِر َوَحَص  ْنَيا َمْزَرَعٌة، َواْألَْعَامُل اْلَبْذُر، َوَيْوُم اْلِقَياَمِة َيْوُم ُطُلوِع الزَّ  َوِمْن َذلَِك َتْأِويُل . اِدهِ َبَذَرُه؛ َفالدُّ

َني، َواْجلَاِمُع َبْينَُهَام َأنَّ املُْنَافَِق َال ُروَح فِيِه َوَال ظِلَّ َوَال َثَمَر، َفُهَو بَِمنِْزَلِة اْخلََشِب املَْْقُطوِع املَُْتَساَنِد بِاملُْنَافِقِ 

ِذي ُهَو َكَذلَِك؛ َوِهلََذا َشبََّه اهللاَُّ  ُْم َأْجَساٌم َخالِيَ  -َتَعاَىل  -اْخلََشِب الَّ ٌة َعْن املُْنَافِِقَني بِاْخلُُشِب املَُْسنََّدِة؛ ِألَهنَّ

، َوِيف َكْوِهنَا ُمَسنََّدًة ُنْكَتٌة ُأْخَرى، َوِهَي َأنَّ اْخلََشَب إَذا ُاْنُتِفَع بِِه ُجِعَل ِيف  يَامِن َواْخلَْريِ َسْقٍف َأْو ِجَداٍر َأْو  اْإلِ

وًكا َفاِرًغا َغْريَ ُمنَْتَفٍع بِِه ُج  ا ِمْن َمَظانِّ اِالْنتَِفاِع، َوَما َداَم َمْرتُ ِمهَ ِعَل ُمْسنًَدا َبْعُضُه إَىل َبْعٍض، َفَشبََّه املُْنَافِِقَني َغْريِ

تِي َال ُينَْتَفُع فِيَها ِهبَا  .بِاْخلُُشِب ِيف اْحلَاَلِة الَّ

ِرُق اْألََثاَث َواملَْ  َوِمْن َذلَِك َتْأِويُل  ْفَساِد ُكلٍّ ِمنُْهَام َما َيُمرُّ َعَلْيِه َوَيتَِّصُل بِِه، َفَهِذِه ُحتْ َتاَع النَّاِر بِاْلِفْتنَِة ِإلِ

يَامنَ  ِرُق اْلُقُلوَب َواْألَْدَياَن َواْإلِ اِف؛ ِحلُُصوِل  النُُّجوِم بِاْلُعَلَامءِ  َوِمْن َذلَِك َتْأِويُل . َواْألَْبَداَن، َوَهِذِه ُحتْ َواْألَْرشَ

اِف َبْنيَ النَّاِس َكاْرتَِفاِع النُُّجومِ  اْلَغْيِث  َوِمْن َذلَِك َتْأِويُل . ِهَداَيِة َأْهِل اْألَْرِض بُِكلٍّ ِمنُْهَام، َوِالْرتَِفاِع اْألَْرشَ

ْكَمِة َوَصَالِح َحاِل النَّاسِ  ْمحَِة َواْلِعْلِم َواْلُقْرآِن َواْحلِ ِم ِيف التَّْأِويِل َيُدلُّ َعَىل ُخُروِج  َوِمْن َذلَِك ُخُروُج . بِالرَّ الدَّ

ُك َأنَّ ِقَواَم اْلَبَدِن بُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَام  َدُث ِيف التَّْأِويلِ . املَْاِل، َواْلَقْدُر املُْْشَرتَ َيُدلُّ َعَىل اْحلََدِث ِيف  َوِمْن َذلَِك اْحلَ

يِن؛ َفاْحلََدُث اْألَْصغَ  انِيََّة ِيف التَّْأِويلِ . ُر َذْنٌب َصِغٌري َواْألَْكَربُ َذْنٌب َكبِريٌ الدِّ َة َوالنَّْرصَ بِْدَعٌة  َوِمْن َذلَِك َأنَّ اْلَيُهوِديَّ

انِيَّة َتُدلُّ َعَىل  ، َوالنَّْرصَ َباِع َغْريِ اْحلَقِّ ُة َتُدلُّ َعَىل َفَساِد اْلَقْصِد َواتِّ يِن؛ َفاْلَيُهوِديَّ َفَساِد اْلِعْلِم َواْجلَْهِل  ِيف الدِّ

َاللِ  ِديُد ِيف التَّْأِويلِ . َوالضَّ ِة َوالنَّْرصِ بَِحَسِب َجْوَهِر َذلَِك  َوِمْن َذلَِك اْحلَ َالِح َيُدلُّ َعَىل اْلُقوَّ َوَأْنَواُع السِّ

َالِح َوَمْرَتَبتِهِ  ائَِحُة الطَّيَِّبةُ . السِّ ائَِحُة اْخلَبِيثَُة َتُدلُّ ِيف الثَّنَ  َوِمْن َذلَِك الرَّ اِء اْحلََسِن َوطِيِب اْلَقْوِل َواْلَعَمِل، َوالرَّ

ذِ  يَن َيُموُج َبْعُضُهْم ِيف بِاْلَعْكِس، َواملِْيَزاُن َيُدلُّ َعَىل اْلَعْدِل، َواْجلََراُد َيُدلُّ َعَىل اْجلُنُوِد َواْلَعَساكِِر َواْلَغْوَغاِء الَّ

يِت، َواْحلَيَُّة َبْعٍض، َوالنَّْحُل َيُدلُّ عَ  ِة َبِعيُد الصِّ مَّ
يُك َرُجٌل َعاِيل اْهلِ َىل َمْن َيْأُكُل َطيًِّبا َوَيْعَمُل َصاِحلًا، َوالدِّ

ُف ا اُت َأْوَغاُد النَّاِس، َواْخلُْلُد َرُجٌل َأْعَمى َيَتَكفَّ ِه، َواْحلََرشَ لنَّاَس َعُدوٌّ َأْو َصاِحُب بِْدَعٍة ُهيْلُِك بُِسمِّ

اٌر ُحمَْتاٌل ُمَراِوٌغ َعْن اْحلَ بِالسُّ  ْئُب َرُجٌل َغُشوٌم َظُلوٌم َغاِدٌر َفاِجٌر، َوالثَّْعَلُب َرُجٌل َغاِدٌر َمكَّ ، َؤاِل، َوالذِّ قِّ

ِّ ِيف َكَالِمِه َوِسَبابِِه، َأْو َرُجٌل ُمْبَتِدٌع ُمتَّبٌِع َهَواهُ  َخِب َوالرشَّ ُمْؤثٌِر َلُه َعَىل ِدينِِه،  َواْلَكْلُب َعُدوٌّ َضِعيٌف َكثُِري الصَّ



 ١٤١ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
اِر، َواْلَفْأَرُة اْمَرَأُة ُسوٍء َفاِسَقٌة َفاِجرَ   ِذي َيُطوُف َعَىل َأْهِل  الدَّ نَّْوُر اْلَعْبُد َواْخلَاِدُم الَّ ٌة، َواْألََسُد َرُجٌل َقاِهٌر َوالسِّ

ُجُل املَْنِيُع املَْْتُبوعُ  يَّاِت التَّْعبِِري َأنَّ ُكلَّ َما َكاَن ِوَعاٌء لِْلَامِء َفُهَو َداٌل َعَىل اْألََثاِث، َوِمْن ُكلِّ . ُمَسلٌَّط، َواْلَكْبُش الرَّ

َراِب َفُهَو َداٌل َعَىل اْلَقْلِب، َوُكلُّ َمْدُخوٍل بَ  نُْدوِق َواْلكِيِس َواْجلِ ْعُضُه ِيف َبْعٍض َوُكلَّ َما َكاَن ِوَعاًء لِْلَامِل َكالصُّ

اِك َوالتََّعاُوِن َأْو النَِّكاِح، َوُكلُّ ُسُقوٍط َوُخُروٍر ِمْن ُعُلوٍّ إَىل ُسْفٍل َفَمْذُمومٌ َوُممَْتِزٍج َوُخمَْتلَ  ، ٍط َفَداٌل َعَىل اِالْشِرتَ

لنَّاُر َفَجائَِحٌة َوَلْيَس  اَوُكلُّ ُصُعوٍد َواْرتَِفاٍع َفَمْحُموٌد إَذا َملْ ُجيَاِوْز اْلَعاَدَة َوَكاَن ِممَّْن َيلِيُق بِِه، َوُكلُّ َما َأْحَرَقْتهُ 

تِي َال َينَْشِعُب ِمْثُلَها؛ َوُكلُّ َما  َق ُيْرَجى َصَالُحُه َوَال َحَياُتُه، َوَكَذلَِك َما اْنَكَرسَ ِمْن اْألَْوِعَيِة الَّ ُخطَِف َوُرسِ

ِرَف َخاطُِفُه َأْو َساِرُقُه َأْو َمَكاُنُه َأْو َملْ َيِغْب ِمْن َحْيُث َال ُيَرى َخاطُِفُه َوَال َساِرُقُه َفإِنَُّه َضائٌِع َال ُيْرَجى، َوَما عُ 

ْسِم َواْلَقاَمِة َواللَِّساِن َوالذَّ  ُه ُيْرَجى َعْوُدُه، َوُكلُّ ِزَياَدٍة َحمُْموَدٍة ِيف اْجلِ َكِر َواللِّْحَيِة َواْليَِد َعْن َعْنيِ َصاِحبِِه َفإِنَّ

، َوُكلُّ  ْجِل َفِزَياَدُة َخْريٍ َوُكلُّ َما َرَأى ِمْن . ِزَياَدٍة ُمَتَجاِوَزٍة لِْلَحدِّ ِيف َذلَِك َفَمْذُموَمٌة َوَرشٌّ َوَفِضيَحةٌ  َوالرِّ

ْأِس َواْلِعقْ  ْجِل َواْخلُفِّ ِيف الرَّ اِق، َوُكلُّ اللَِّباِس ِيف َغْريِ َمْوِضِعِه املُْْخَتصِّ بِِه َفَمْكُروٌه َكاْلِعَامَمِة ِيف الرِّ  ِد ِيف السَّ

َر َأْو اْسَتْوَزَر َأْو َخَطَب ِممَّْن َال َيلِيُق بِِه َذلَِك َناَل َبَالًء ِمنْ  ا  َمْن اْسَتْقَىض َأْو اْسَتْخَلَف َأْو َأمَّ ْنَيا َوَرش� الدُّ

بِِسِه ِمْن َجِديِدِه، َواْجلَْوُز َوَفِضيَحًة َوُشْهَرًة َقبِيَحًة، َوُكلُّ َما َكاَن َمْكُروًها ِمْن املَُْالبِِس َفَخلُِقُه َأْهَوُن َعَىل َال 

ا، َوَمْن َصاَر َلُه ِريٌش َأْو َجنَاٌح َصاَر َلُه َماٌل، َفإِْن َطارَ  َع َكاَن َقبِيًحا َوَرش�  َساَفَر، َوُخُروُج َماٌل َمْكنُوٌز، َفإِْن َتَفقَّ

يَِّقِة َيُدلُّ َعَىل املَِْريِض ِمْن َداِرِه َساكًِتا َيُدلُّ َعَىل َمْوتِِه، َوُمَتَكلًِّام يَ  ُدلُّ َعَىل َحَياتِِه، َواْخلُُروُج ِمْن اْألَْبَواِب الضَّ

َالَمِة ِمْن َرشٍّ َوِضيٍق ُهَو فِيِه َوَعَىل َتْوَبٍة، َوَال ِسيََّام إْن َكاَن اْخلُُروُج إَىل َفَضاٍء وَ  َسَعٍة َفُهَو َخْريٌ النََّجاِة َوالسَّ

َفُر َوالنُّقْ  َوَمْن َعاَد ِيف . َلُة ِمْن َمَكان إَىل َمَكان اْنتَِقاٌل ِمْن َحاٍل إَىل َحاٍل بَِحَسِب َحاِل املََْكاَنْنيِ َحمٌْض، َوالسَّ

ُجِل ُربَّ  ، َوَمْوُت الرَّ َبتِِه َام َدلَّ َعَىل َتوْ املَْنَاِم إَىل َحاٍل َكاَن فِيَها ِيف اْلَيَقَظِة َعاَد إَلْيِه َما َفاَرَقُه ِمْن َخْريٍ َأْو َرشٍّ

وا إَىل اهللاَِّ َمْوَالُهْم اْحلَقِّ {: َوُرُجوِعِه إَىل اهللاَِّ؛ ِألَنَّ املَْْوَت ُرُجوٌع إَىل اهللاَِّ ، َقاَل َتَعاَىل  ) ٦٢:األنعام(}ُثمَّ ُردُّ

. َأْهَلُه َأْو َتْوِديُعُهْم َلُه َداٌل َعَىل َمْوتِهِ َواملَْْرُهوُن َمْأُسوٌر بَِدْيٍن َأْو بَِحقٍّ َعَلْيِه هللاَِِّ َأْو لَِعبِيِدِه، َوَوَداُع املَِْريِض 

َها ُأُصوٌل َوَقَواِعُد لِِعْلِم التَّْعبِِري ملَِْن َأْحَسَن  َم ِمْن َأْمَثاِل اْلُقْرآِن ُكلُّ اِالْستِْدَالَل ِهبَا، َوَكَذلَِك َوبِاْجلُْمَلِة َفَام َتَقدَّ

 ُ ُه ُيَعربِّ ْؤَيا َأْحَسَن َتْعبِريٍ  َمْن َفِهَم اْلُقْرآَن َفإِنَّ  .بِِه الرُّ

ُ بِالنََّجاِة، لَِقوْ  ِفينَُة ُتَعربَّ ِحيَحِة إنََّام ُأِخَذْت ِمْن ِمْشَكاِة اْلُقْرآِن، َفالسَّ َفَأْنَجْينَاُه {: لِِه َتَعاَىل َوُأُصوُل التَّْعبِِري الصَّ

ِفينَةِ  ُ بِالتَِّجارَ ) ١٥:العنكبوت(}َوَأْصَحاَب السَّ َجاَرُة بَِقَساَوِة اْلَقْلِب، َوُتَعربَّ ِة، َواْخلََشُب بِاملُْنَافِِقَني، َواْحلِ

ُجِل بَِغْيَبتِ  ُب املَْاِء بِاْلِفْتنَِة، َوَأْكُل َحلِْم الرَّ ، َوُرشْ َباُس َأْيًضا ِهبِنَّ ِه، َواملََْفاتِيُح بِاْلَكْسِب َواْلَبْيُض بِالنَِّساِء، َواللِّ



 ١٤٢ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
، َوَكاملَْلِِك ُيَرى ِيف َحمَلٍَّة َال َعاَدَة َلُه بِدُ َواْخلََزائِِن َواْألَْموَ   ًة بِالنَّْرصِ َعاِء َوَمرَّ ًة بِالدُّ ُ َمرَّ ُ اِل، َواْلَفْتُح ُيَعربَّ ُخوِهلَا ُيَعربَّ

ُ بِاْلَعْهِد َواْحلَقِّ َواْلَعُضِد، َوالنَُّعاُس َقدْ  ُ بِاْألَْمِن، َواْلَبْقُل َواْلَبَصُل  بِإِْذَالِل َأْهلَِها َوَفَساِدَها، َواْحلَْبُل ُيَعربَّ ُيَعربَّ

ُه َقْد اْسَتْبَدَل َشْيًئا َأْدَنى بَِام ُهَو َخْريٌ ِمنُْه ِمْن َما ُ ملَِْن َأَخَذُه بَِأنَّ ٍل َأْو ِرْزٍق َأْو ِعْلٍم َأْو َزْوَجٍة َوالثُّوُم َواْلَعَدُس ُيَعربَّ

ُ بِالنِّ  ، لَِقْولِِه َتَعاَىل َأْو  َداٍر، َواملََْرُض ُيَعربَّ ُ بِاْلَعُدوِّ ِضيُع ُيَعربَّ َياِء، َوالطِّْفُل الرَّ كِّ َوَشْهَوِة الرِّ : َفاِق َوالشَّ

ا َوَحَزًنا{ َماُد بِاْلَعَمِل اْلَباطِِل؛ )٨:القصص(}َفاْلَتَقَطُه آُل فِْرَعْوَن لَِيُكوَن َلُه َعُدو� ، َوالنَِّكاُح بِاْلبِنَاِء، َوالرَّ

يُح {: ِه َتَعاَىل لَِقْولِ  ْت بِِه الرِّ ْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِْم َأْعَامُهلُ ُ )١٨:إبراهيم(}َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ ، َوالنُّوُر ُيَعربَّ

َاللِ  ْلَمُة بِالضَّ  .بِاْهلَُدى، َوالظُّ

طَّاِب  ُه اْلَقَضاَء، َفَقاَل َلهُ  ِحلَابِِس ْبِن َسْعٍد الطَّائِيِّ  َوِمْن َها ُهنَا َقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَ َيا َأِمَري املُْْؤِمنَِني إينِّ : َوَقْد َوالَّ

، َفَقاَل ُعَمرُ  ْمَس َواْلَقَمَر َيْقَتتَِالِن، َوالنُُّجوَم َبْينَُهَام نِْصَفْنيِ َِام ُكنَْت؟ َقاَل : َرَأْيُت الشَّ َمَع اْلَقَمِر َعَىل : َمَع َأهيِّ

ْمِس، َقاَل  ِة، اْذَهْب َفَلْسَت َتْعَمُل ِيل َعَمًال، َوَال ُتْقَتُل إالَّ ِيف َلْبٍس ِمْن اْألَْمِر، َفُقتَِل  ُكنُْت َمعَ : الشَّ اْآلَيِة املَْْمُحوَّ

َني،  ْمَس َواْلَقَمَر َدَخَال ِيف َجْوِيف، َفَقاَل : َوقِيَل لَِعابِرٍ َيْوَم ِصفِّ َفإَِذا {: َىل َمتُوُت، َواْحَتجَّ بَِقْولِِه َتَعا: َرَأْيُت الشَّ

ْنَساُن َيْوَمئٍِذ َأْيَن املََْفرُّ  ْمُس َواْلَقَمُر َيُقوُل اْإلِ َوَقاَل ) . ١٠-٧:القيامة(}َبِرَق اْلَبَرصُ َوَخَسَف اْلَقَمُر َوُمجَِع الشَّ

ْمُس، َفَقاَل : َرُجٌل ِالْبِن ِسِريينَ  اٍم، ُثمَّ َقَرَأ َقْوله : َرَأْيُت َمِعي َأْرَبَعَة َأْرِغَفِة ُخْبٍز َفَطَلَعْت الشَّ َمتُوُت إَىل َأْرَبَعِة َأيَّ

ْمَس َعَلْيِه َدلِيًال ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَلْيَنا َقْبًضا َيِسًريا{: َتَعاَىل  ، َوَأَخَذ َهَذا التَّْأِويَل )٤٦،٤٥:الفرقان(}ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ

اٍم،  ُه َمحََل ِرْزَقُه َأْرَبَعَة َأيَّ َفَلامَّ َقَضْيَنا {: َأْنَت َميٌِّت، ُثمَّ َقَرأَ : َرَأْيُت كِيِيس َممُْلوًءا َأَرَضًة، َفَقاَل : آَخرُ َوَقاَل َلُه َأنَّ

ُة اْألَْرضِ  ْم َعَىل َمْوتِِه إالَّ َدابَّ ُجِل املُْْسلِِم َوَعَىل اْلَكلَِمِة ). ١٤:سبأ(}َعَلْيِه املَْْوَت َما َدهلَُّ َوالنَّْخَلُة َتُدلُّ َعَىل الرَّ

ِذي َال َينَْفُع،  وِء الَّ نَُم َيُدلُّ َعَىل اْلَعْبِد السُّ يَِّبِة، َواْحلَنَْظَلُة َتُدلُّ َعَىل ِضدِّ َذلَِك، َوالصَّ َواْلُبْسَتاُن َيُدلُّ َعَىل الطَّ

َم ِيف َأْمَثاِل اْلُقْرآِن ، َوَمْن رَ  اُقُه َيُدلُّ َعَىل ُحُبوطِِه؛ ملَِا َتَقدَّ ًة اْلَعَمِل، َواْحِرتَ ُه َينُْقُض َغْزًال َأْو َثْوًبا لَِعبِيِدِه َمرَّ َأى َأنَّ

ا ِيف َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم َيُدلُّ َعَىل اْستَِقاَمتِِه  ُه َينُْقُض َعْهًدا َوَينُْكُثُه، َواملَْْيشُ َسِوي� اِط املُْْسَتِقيم، َثانَِيًة َفإِنَّ َ َعَىل الرصِّ

َيُدلُّ َعَىل ُعُدولِِه َعنُْه إَىل َما َخاَلَفُه، َوإَِذا َعَرَضْت َلُه َطِريَقاِن َذاُت َيِمٍني َوَذاُت  َواْألَْخُذ ِيف ُبنَيَّاِت الطَِّريِق 

ْنَساِن َلُه َذْنٌب َيْرَتكُِبُه َوَيْفَتِضُح  ُه ِمْن َأْهلَِها، َوُظُهوُر َعْوَرِة اْإلِ ا َفإِنَّ اُرُه بِِه، َوُهُروُبُه َوفِرَ ِشَامٍل َفَسَلَك َأَحَدُمهَ

َام  ُقُه بَِحْبٍل َبْنيَ السَّ ٍء َنَجاٌة َوَظَفٌر، َوَغَرُقُه ِيف املَْاِء فِْتنٌَة ِيف ِدينِِه َوُدْنَياُه، َوَتَعلُّ ُكُه بِكَِتاِب ِمْن َيشْ ِء َواْألَْرِض َمتَسُّ

ُه َقْد ُيْقَتُل َأْو َيُموُت  اهللاَِّ َوَعْهِدِه َواْعتَِصاُمُه بَِحْبلِِه، َفإِْن اْنَقَطَع بِِه َفاَرَق اْلِعْصَمةَ   .إالَّ َأْن َيُكوَن َوِيلَ َأْمًرا َفإِنَّ



 ١٤٣ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ائِي   ْؤَيا لَِيْسَتِدلَّ الرَّ َلُه اهللاَُّ بِالرُّ ا املََْلُك الَِّذي َقْد َوكَّ ُهبَ وَبٌة َيْرضِ ْؤَيا َأْمَثاٌل َمْرضُ َب بِِه ِمْن املِْْثِل َعَىل َفالرُّ بَِام ُرضِ

ُ َنظِِريهِ  َي َتْأِويُلَها َتْعبًِريا، َوُهَو َتْفِعيٌل ِمْن اْلُعبُوِر، َكَام َأنَّ اِالتَِّعاظَ ، َوُيَعربَّ ى  ِمنُْه إَىل َشبَِهِه، َوِهلََذا ُسمِّ  ُيَسمَّ

ِء ُحْكُم  ْ ًة لُِعبُوِر املُْتَِّعِظ ِمْن النَّظِِري إَىل َنظِِريِه، َوَلْوَال َأنَّ ُحْكَم اليشَّ ِمثْلِِه َوُحْكُم النَّظِِري ُحْكُم اْعتَِباًرا َوِعْربَ

َب اْألَْمَثاَل لِِعَباِدِه ِيف َنظِِريِه َلبََطَل َهَذا التَّْعبُِري َواِالْعتَِباُر، َوملََا ُوِجَد إَلْيِه َسبِيٌل، َوَقْد َأْخَربَ اهللاَُّ ُسْبَحاَنُه أَ  نَُّه َرضَ

لَِها، َوالتَّْفكِِري فِيَها، َواِالْعتَِباِر ِهبَا، َوَهَذا ُهَو  َغْريِ َمْوِضٍع ِمْن كَِتابِِه، َوَأَمَر بِاْستَِامعِ  َأْمَثالِِه، َوَدَعا ِعَباَدُه إَىل َتَعقُّ

 اهـ. املَْْقُصوُد ِهبَا

 اآليات األوىل

َرَأْيُت َأَحَد إِْذ َقاَل ُيوُسُف ِألَبِيِه َيا َأَبِت إِينِّ  {: وقوله تعاىل باب رؤيا يوسف: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِيل َساِجِديَن  َقاَل َيا ُبنَيَّ َال َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَىل إِْخَوتَِك َفَيكِيُدوا * َعَرشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِني  ْيَطاَن لِْإلِ َتبِيَك َربَُّك َويُ * َلَك َكْيًدا إِنَّ الشَّ َعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اْألََحاِديِث َوُيتِمُّ َوَكَذلَِك َجيْ

ََّها َعَىل َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربَّ   *َك َعلِيٌم َحكِيٌم نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَىل َآِل َيْعُقوَب َكَام َأَمت

ا َوَقْد َأْحَسَن ِيب إِْذ َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَيا{: وقوله تعاىل)  ٦-٤:يوسف(} َي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحق�

ْيَطاُن َبْينِي َوَبْنيَ إِْخَوِيت إِنَّ  ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ  َريبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاُء َأْخَرَجنِي ِمَن السِّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْحلَكِ  َامَواِت ) ١٠٠(يُم إِنَّ َربِّ َقْد َآَتْيَتنِي ِمَن املُْْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتْأِويِل اْألََحاِديِث َفاطَِر السَّ

نيَ  اِحلِ ْقنِي بِالصَّ نِي ُمْسلًِام َوَأْحلِ ْنَيا َواْآلَِخَرِة َتَوفَّ قال أبو ) ١٠١-١٠٠:يوسف(}َواْألَْرِض َأْنَت َولِيِّي ِيف الدُّ

 .بادئة  }من البدو  {: قال أبو عبد اهللا. اطر والبديع واملبدىء والبارىء واخلالق واحدف: عبد اهللا

 اآليات الثانية

ا إِينِّ َأَراِين َأْعِرصُ َمخًْرا َوَقاَل اْآلََخُر إِينِّ َأَراِين َأْمحِ  {:تعاىل  قال اهللا ْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُمهَ ُل َوَدَخَل َمَعُه السِّ

َقاَل َال َيْأتِيُكَام َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إِالَّ * ِيس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّْريُ ِمنُْه َنبِّْئنَا بَِتْأِويلِِه إِنَّا َنَراَك ِمَن املُْْحِسنَِني َفْوَق َرأْ 

َة َقْوٍم َال ُيْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َوُهْم بِاْآلَِخَرِة ُهْم َنبَّْأُتُكَام بَِتْأِويلِِه َقْبَل َأْن َيْأتَِيُكَام َذلُِكَام ِممَّا َعلََّمنِي َريبِّ إِينِّ َتَركْ  ُت ِملَّ

ٍء َذلَِك * َكافُِروَن  َك بِاهللاَِّ ِمْن َيشْ َة َآَبائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلنَا َأْن ُنْرشِ َبْعُت ِملَّ ِمْن َفْضِل  َواتَّ

ُقونَ * َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن اهللاَِّ َعَلْينَا َوَعَىل النَّاِس  ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ وقال   }َيا َصاِحَبِي السِّ

اُر  {الفضيل لبعض األتباع يا عبد اهللا  ُقوَن َخْريٌ َأِم اهللاَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ * َأْرَباٌب ُمَتَفرِّ

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوَآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللاَُّ ِهبَا ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْحلُْكُم إِالَّ هللاَِِّ َأَمَر َأالَّ تَ َأْسَامًء َس  اُه َذلَِك مَّ ْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ



 ١٤٤ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن   ا أَ * الدِّ ْجِن َأمَّ ا اْآلََخُر َيا َصاِحَبِي السِّ ُه َمخًْرا َوَأمَّ َحُدُكَام َفَيْسِقي َربَّ

ِذي فِيِه َتْسَتْفتَِياِن  ْريُ ِمْن َرْأِسِه ُقِيضَ اْألَْمُر الَّ ُه َناٍج ِمنُْهَام اْذُكْرِين ِعنَْد * َفُيْصَلُب َفَتْأُكُل الطَّ َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ

ْيَطاُن ِذْكَر رَ  ْجِن بِْضَع ِسنَِني َربَِّك َفَأْنَساُه الشَّ ِه َفَلبَِث ِيف السِّ َوَقاَل املَْلُِك إِينِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَامٍن * بِّ

َا املََْألُ َأْفُتوِين ِيف ُرْؤَياَي  ْؤَيا َيْأُكُلُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف َوَسبَْع ُسنُْبَالٍت ُخْرضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأهيُّ إِْن ُكنُْتْم لِلرُّ

وَن تَ  ٍة * َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اْألَْحَالِم بَِعاملَِِني * ْعُربُ َكَر َبْعَد ُأمَّ ِذي َنَجا ِمنُْهَام َوادَّ َوَقاَل الَّ

يُق َأْفتِنَا ِيف َسْبِع َبَقرَ * َأَنا ُأَنبُِّئُكْم بَِتْأِويلِِه َفَأْرِسُلوِن  دِّ َا الصِّ اٍت ِسَامٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسبِْع ُيوُسُف َأهيُّ

ُهْم َيْعَلُموَن  َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنَِني َدَأًبا َفَام * ُسنُْبَالٍت ُخْرضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َلَعيلِّ َأْرِجُع إَِىل النَّاِس َلَعلَّ

ْمُتْم َهلُنَّ إِالَّ * ْأُكُلوَن َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِيف ُسنُْبلِِه إِالَّ َقلِيًال ِممَّا تَ  ُثمَّ َيْأِيت ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ

ِصنُوَن  وَن * َقلِيًال ِممَّا ُحتْ  َوَقاَل املَْلُِك اْئُتوِين بِِه َفَلامَّ * ُثمَّ َيْأِيت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعِرصُ

ُسوُل َقاَل اْرِجْع إَِىل َربَِّك    )  ٥٠-٣٦:يوسف(}َجاَءُه الرَّ

 احلديث األول

ْبُت «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر رىض اهللا تعاىل عنهام قال َبْينَا َأَنا َنائٌِم، ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبٍن، َفَرشِ

يَّ َخيُْرُج ِيف َأْظَفاِري، ْلَتُه َيا َرُسوَل اهللاَِّ؟ : َقاُلوا» ُثمَّ َأْعَطْيُت َفْضِيل ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب  َحتَّى إِينِّ َألََرى الرِّ َفَام َأوَّ

  )٢٣٩١(ومسلم) ٨٢(رواه البخاري .»الِعْلمَ « :َقاَل 

 احلديث الثاين

َبْينَا َأَنا َنائٌِم، َرَأْيُت النَّاَس ُيْعَرُضوَن َعَيلَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

، َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك، َوُعِرَض َعَيلَّ ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب َوعَ  َلْيِه َقِميٌص َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص، ِمنَْها َما َيْبُلُغ الثُِّديَّ

هُ  ْلَت َذلَِك َيا َرُسو: َقاُلوا. »َجيُرُّ ينَ « :َل اهللاَِّ؟ َقاَل َفَام َأوَّ  ) ٢٣٩٠(ومسلم) ٢٣(رواه البخاري. »الدِّ

 احلديث الثالث

ْوَضِة َعُموٌد، ِيف َأْعَىل الَعُموِد : عن عبد اهللا بن سالم ريض اهللا عنه قال َرَأْيُت َكَأينِّ ِيف َرْوَضٍة، َوَوَسَط الرَّ

َأَتاِين َوِصيٌف َفَرَفَع ثَِياِيب َفَرِقيُت، َفاْسَتْمَسْكُت بِالُعْرَوِة، َفاْنَتَبْهُت الَ َأْسَتطِيُع، فَ : اْرَقْه، ُقْلُت : ُعْرَوٌة، َفِقيَل ِيل 

ا،  ْوَضُة َرْوَضُة اِإلْسَالِم، َوَذلَِك الَعُموُد َعُموُد «: َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَصْصُتَها َعَىل النَّبِيِّ َوَأَنا ُمْسَتْمِسٌك ِهبَ تِْلَك الرَّ

) ٧٠١٤(رواه البخاري. »َوُة ُعْرَوُة الُوْثَقى، الَ َتَزاُل ُمْسَتْمِسًكا بِاِإلْسَالِم َحتَّى َمتُوَت اِإلْسَالِم، َوتِْلَك الُعرْ 

ِد ْبِن ِسِرييَن، َقاَل : ، ويف لفظ آخر)٢٤٨٤(ومسلم ُكنُْت ِيف َحْلَقٍة فِيَها َسْعُد : َقاَل َقْيُس ْبُن ُعَبادٍ : عْن ُحمَمَّ



 ١٤٥ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ُْم َقاُلوا َكَذا : َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجلَنَِّة، َفُقْلُت َلهُ : َفَمرَّ َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالٍم، َفَقاُلواْبُن َمالٍِك َواْبُن ُعَمَر،   إِهنَّ

َام َعُموٌد ُوِضَع ِيف ُسْبَحاَن اهللاَِّ، َما َكاَن َينَْبِغي َهلُْم َأْن َيُقوُلوا َما َلْيَس َهلُْم بِِه ِعْلٌم، إِنََّام َرَأْيُت َكَأنَّ : َوَكَذا، َقاَل 

اَء َفنُِصَب فِيَها، َوِيف َرْأِسَها ُعْرَوٌة، َوِيف َأْسَفلَِها ِمنَْصٌف، َواملِنَْصُف الَوِصيُف، َفِقيَل  اْرَقْه، : َرْوَضٍة َخْرضَ

َيُموُت َعْبُد اهللاَِّ َوُهَو «: ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّملسو هيلع هللا ىلصَفَرِقيُتُه َحتَّى َأَخْذُت بِالُعْرَوِة، َفَقَصْصُتَها َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ 

  )٢٤٨٤(، ومسلم)٧٠١٠(رواه البخاري. »آِخٌذ بِالُعْرَوِة الُوْثَقى
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ا : عن نافع عن بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال َقًة ِمْن َحِريٍر، الَ َأْهِوي ِهبَ َرَأْيُت ِيف املَنَاِم َكَأنَّ ِيف َيِدي َرسَ

تَْها َحْفَصُة، َعَىل النَّبِيِّ  إِنَّ «: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص إَِىل َمَكاٍن ِيف اجلَنَِّة إِالَّ َطاَرْت ِيب إَِلْيِه، َفَقَصْصُتَها َعَىل َحْفَصَة، َفَقصَّ

واللفظ له،  ) ٧٠١٥(رواه البخاري. »إِنَّ َعْبَد اهللاَِّ َرُجٌل َصالٌِح : َقاَل  َأَخاِك َرُجٌل َصالٌِح، َأوْ 

ْؤَيا ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ِرَجاًال ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاَِّ : َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َقاَل :  ، ويف لفظ)٢٤٧٨(ومسلم ، َكاُنوا َيَرْوَن الرُّ

وَهنَا َعَىل ملسو هيلع هللا ىلصَعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ  َما َشاَء اهللاَُّ، َوَأَنا ُغالٌَم ملسو هيلع هللا ىلص ، َفيَُقوُل فِيَها َرُسوُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللاَِّ ، َفَيُقصُّ

، َوَبْيتِي املَْسِجُد َقْبَل َأْن َأْنكَِح، َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  نِّ َلْو َكاَن فِيَك َخْريٌ َلَرَأْيَت ِمْثَل َما َيَرى َهُؤالَِء، : َحِديُث السِّ

ا َفَأِرِين ُرْؤَيا، َفَبْينََام َأَنا َكَذلَِك إِْذ َجاَءِين َمَلَكاِن، : َذاَت َلْيَلٍة ُقْلُت  َفَلامَّ اْضَطَجْعُت  اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َتْعَلُم ِيفَّ َخْريً

اللَُّهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن : ُعو اهللاََِّيف َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَام ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، ُيْقبَِالِن ِيب إَِىل َجَهنََّم، َوَأَنا َبْينَُهَام َأدْ 

ُجُل َأْنَت، َلْو ُكنَْت ُتْكثُِر : َجَهنََّم، ُثمَّ ُأَراِين َلِقَينِي َمَلٌك ِيف َيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َفَقاَل  َلْن ُتَراَع، نِْعَم الرَّ

َالةَ  ٌة َكَطيِّ البِْئِر، َلُه ُقُروٌن َكَقْرِن البِْئِر، َبْنيَ َفاْنَطَلُقوا ِيب َحتَّى َوَقُفوا ِيب َعَىل َش . الصَّ ِفِري َجَهنََّم، َفإَِذا ِهَي َمْطِويَّ

َالِسِل، ُرُءوُسُهْم أَ  ْسَفَلُهْم، َعَرْفُت ُكلِّ َقْرَنْنيِ َمَلٌك بَِيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َوَأَرى فِيَها ِرَجاًال ُمَعلَِّقَني بِالسَّ

ُفوا ِيب َعْن َذاِت اليَِمنيِ فِيَها ِرَج  ْتَها َحْفَصُة َعَىل َرُسوِل . اًال ِمْن ُقَرْيٍش، َفاْنَرصَ َفَقَصْصُتَها َعَىل َحْفَصَة، َفَقصَّ

ْيلِ «: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلصاهللاَِّ  َفَلْم َيَزْل َبْعَد «: َفَقاَل َنافِعٌ » إِنَّ َعْبَد اهللاَِّ َرُجٌل َصالٌِح، َلْو َكاَن ُيَصيلِّ ِمَن اللَّ

الَةَ   ) ٢٤٧٩(واللفظ له،  ومسلم) ٧٠٢٨(رواه البخاري. »َذلَِك ُيْكثُِر الصَّ

 احلديث اخلامس

ِد ْبِن ِسِرييَن َعْن َأِيب ُهَرْيَرة ريض اهللا عنه َعْن النَّبِيِّ  َماُن َملْ َتَكْد ُرْؤَيا املُْْسلِِم : (َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  عْن ُحمَمَّ َب الزَّ إَِذا اْقَرتَ

ْؤَيا َتْكِذُب، َوَأْصَدُقُكْم ُرْؤَيا َأْصَدُقُكْم َحِديًثا، َوُرْؤَيا املُْْسلِِم ُجْزٌء ِمْن َمخٍْس َوَأْرَبِعَني ُجْزًءا ِمْن ا ِة ، َوالرُّ لنُُّبوَّ

ى : َثَالَثةٌ  ِة ُبْرشَ اِحلَ ُث املَْْرُء َنْفَسُه، َفإِْن َرَأى َأَحُدُكْم َفُرْؤَيا الصَّ َّا ُحيَدِّ ْيَطاِن َوُرْؤَيا ِمم ِزيٌن ِمْن الشَّ ِمْن اهللاَِّ َوُرْؤَيا َحتْ



 ١٤٦ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ْث ِهبَا النَّاَس، َقاَل   ، َواْلَقْيُد َثَباٌت : َما َيْكَرُه َفْلَيُقْم َفْلُيَصلِّ َوَال ُحيَدِّ ينِ  َوُأِحبُّ اْلَقْيَد َوَأْكَرُه اْلُغلَّ َفَال ) ِيف الدِّ

 . واللفظ له) ٥٩٠٨(ومسلم) ٧٠١٧(رواه البخاري. َأْدِري ُهَو ِيف اْحلَِديِث َأْم َقاَلُه اْبُن ِسِريينَ 

 احلديث السادس

، َرَأيْ ": ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : عْن َعائَِشَة ريض اهللا عنها، َقاَلْت  َتْنيِ َجِك َمرَّ ُت املََلَك ُأِريُتِك َقْبَل َأْن َأَتَزوَّ

َقٍة ِمْن َحِريٍر، َفُقْلُت َلهُ  إِْن َيُكْن َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ : اْكِشْف، َفَكَشَف َفإَِذا ِهَي َأْنِت، َفُقْلُت : َحيِْمُلِك ِيف َرسَ

َقٍة ِمْن َحِريٍر، َفُقْلُت  إِْن َيُك َهَذا : َأْنِت، َفُقْلُت  اْكِشْف، َفَكَشَف، َفإَِذا ِهيَ : ُيْمِضِه، ُثمَّ ُأِريُتِك َحيِْمُلِك ِيف َرسَ

 ) ٢٤٣٨(ومسلم) ٧٠١٢(رواه البخاري. "ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ ُيْمِضهِ 

 احلديث السابع

َطاَر : ، َقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َعْن ُأمِّ الَعَالِء، َوِهَي اْمَرَأٌة ِمْن نَِسائِِهْم، َباَيَعْت َرُسوَل اهللاَِّ 

َعْت األَْنَصاُر َعَىل ُسْكنَى املَُهاِجِريَن، َفاْشَتَكى َفَمرَّ  ْكنَى، ِحَني اْقَرتَ ْضنَاُه َحتَّى َلنَا ُعْثَامُن ْبُن َمْظُعوٍن ِيف السُّ

، ُثمَّ َجَعْلنَاُه ِيف َأْثَوابِِه، َفَدَخَل َعَلْينَا َرُسوُل اهللاَِّ  َ ائِِب، َفَشَهاَدِيت َرْمحَُة اهللاَِّ َعلَ : ، َفُقْلُت ملسو هيلع هللا ىلص ُتُويفِّ ْيَك َأَبا السَّ

ا ُهَو َفَقْد َجاَءُه الَيِقُني، إِينِّ َألَْرُجو «: الَ َأْدِري َواهللاَِّ، َقاَل : ُقْلُت » َوَما ُيْدِريِك «: َعَلْيَك َلَقْد َأْكَرَمَك اهللاَُّ، َقاَل  َأمَّ

َفَواهللاَِّ الَ ُأَزكِّي : َقاَلْت ُأمُّ الَعَالءِ » َما ُيْفَعُل ِيب َوالَ بُِكمْ  -ُل اهللاَِّ َوَأَنا َرُسو -َلُه اَخلْريَ ِمَن اهللاَِّ، َواهللاَِّ َما َأْدِري 

ِري، َفِجْئُت َرُسوَل اهللاَِّ : َأَحًدا َبْعَدُه، َقاَلْت  َذاِك «: َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَأْيُت لُِعْثَامَن ِيف النَّْوِم َعْينًا َجتْ

 ) ٧٠١٨(رواه البخاري. »ِري َلهُ َعَمُلُه َجيْ 

 احلديث الثامن

َبْينَا َأَنا َنائٌِم، َرَأْيُتنِي َعَىل َقلِيٍب، َوَعَلْيَها َدْلٌو، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

، َوِيف َنْزِعِه َضْعٌف، َواهللاَُّ َيْغِفُر َفنََزْعُت ِمنَْها َما َشاَء اهللاَُّ، ُثمَّ َأَخَذَها اْبُن َأِيب ُقَحاَفَة، َفنََزَع ِمنْهَ  ا َذُنوًبا َأْو َذُنوَبْنيِ

ا ِمَن النَّاِس َينِْزُع َنْزَع  ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب، َلُه، ُثمَّ اْسَتَحاَلْت َغْرًبا، َفَأَخَذَها ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب، َفَلْم َأَر َعْبَقِري�

َب النَّاُس بَِعَطن َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاَُّ و ) ٢٣٩٢(ومسلم) ٧٠٢١(اه البخاريرو » ٍَحتَّى َرضَ

ُأِريُت ِيف املَنَاِم َأينِّ َأْنِزُع بَِدْلِو َبْكَرٍة َعَىل َقلِيٍب، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفنََزَع َذُنوًبا، َأْو «: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعنُْهَام، َأنَّ النَّبِيَّ 

ا َيْفرِ َذُنوَبْنيِ َنْزًعا  ُه َضِعيًفا، َواهللاَُّ َيْغِفُر َلُه، ُثمَّ َجاَء ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب َفاْسَتَحاَلْت َغْرًبا، َفَلْم َأَر َعْبَقِري� ي َفِريَّ

ُبوا بَِعَطنٍ    )٢٣٩٣(ومسلم) ٣٦٨٢(رواه البخاري.  »َحتَّى َرِوَي النَّاُس، َوَرضَ

  



 ١٤٧ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
   

  
  

 احلديث التاسع

َبْينَا َأَنا َنائٌِم ُأتِيُت َخَزائَِن اْألَْرِض َفَوَضَع ِيف َيَديَّ : ((قالملسو هيلع هللا ىلص  عنه أن رسول اهللا عن أيب هريرة ريض اهللا 

اِين، َفُأوِحَي إَِيلَّ َأْن اْنُفْخُهَام َفَنَفْخُتُهَام َفَذَهَبا، َفأَ  ا َعَيلَّ َوَأَمهَّ اَبْنيِ اللَّ ُأْسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب َفَكُربَ ْلُتُهَام اْلَكذَّ َذْيِن َأَنا وَّ

 . )٢٢٧٤(ومسلم) ٤٣٧٤(رواه البخاري)) َبْينَُهَام َصاِحَب َصنَْعاَء َوَصاِحَب اْلَيَامَمةِ 

 احلديث العارش

ا َنْخٌل، : (َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب ُموَسى ريض اهللا عنه َعْن النَّبِيِّ  َة إَِىل َأْرٍض ِهبَ َرَأْيُت ِيف املَْنَاِم َأينِّ ُأَهاِجُر ِمْن َمكَّ

َا اْلَيَامَمُة َأْو َهَجُر، َفإَِذا ِهَي املَِْدينَُة َيْثِرُب، َوَرَأْيُت ِيف ُرْؤَياَي َهِذهِ  َأينِّ َهَزْزُت َسْيًفا َفاْنَقطََع  َفَذَهَب َوْهِيل إَِىل َأهنَّ

َفَعاَد َأْحَسَن َما َكاَن، َفإَِذا ُهَو َما َجاَء اهللاَُّ  َصْدُرُه، َفإَِذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمْن املُْْؤِمنَِني َيْوَم ُأُحٍد، ُثمَّ َهَزْزُتُه ُأْخَرى

ْن املُْْؤِمنَِني َيْوَم ُأُحٍد َوإَِذا بِِه ِمْن اْلَفْتِح َواْجتَِامِع املُْْؤِمنَِني، َوَرَأْيُت فِيَها َأْيًضا َبَقًرا َواهللاَُّ َخْريٌ َفإَِذا ُهْم النََّفُر مِ 

ْريُ َما َجاَء اهللاَُّ بِهِ  ْدِق الَِّذي آَتاَنا اهللاَُّ َبْعَد َيْوِم َبْدرٍ  اْخلَ ْريِ َبْعُد َوَثَواُب الصِّ ) ٣٦٢٢(رواه البخاري). ِمْن اْخلَ

 . واللفظ له) ٢٢٧٢(ومسلم

 احلديث احلادي عرش

ْأِس، َرَأْيُت َكَأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َثائِرَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه ريض اهللا عنهام أن النبي  َة الرَّ

ْلُت َأنَّ َوَباَء املَِدينَِة ُنِقَل إَِلْيَها -َوِهَي اُجلْحَفُة  -َخَرَجْت ِمَن املَِدينَِة، َحتَّى َقاَمْت بَِمْهَيَعَة  رواه . »َفَأوَّ

 ) ٧٠٣٨(البخاري

 احلديث الثاين عرش

ُث َأنَّ َرُجًال َأَتى َرُسوَل اهللاَِّ َعْن اْبِن ِشَهاٍب َأنَّ ُعَبْيَد اهللاَِّ ْبَن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن  ُه َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن ُحيَدِّ ُعْتَبَة َأْخَربَ

ْمَن َواْلَعَسَل، َفَأَرى النَّاَس َيَتَكفَّ : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   ًة َتنْطُِف السَّ ْيَلَة ِيف املَْنَاِم ُظلَّ ُفوَن ِمنَْها َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِينِّ َأَرى اللَّ

َامِء إَِىل اْألَْرِض َفَأَراَك َأَخْذَت بِِه َفَعلَ بَِأْيِدهيِ  ، َوَأَرى َسَبًبا َواِصًال ِمْن السَّ ْوَت، ُثمَّ َأَخَذ بِِه ْم َفاملُْْسَتْكثُِر َواملُْْسَتِقلُّ

َقَطَع بِِه، ُثمَّ ُوِصَل َلُه َفَعَال، َقاَل َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَعَال، ُثمَّ َأَخَذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَعَال، ُثمَّ َأَخَذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفانْ 

َا، َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َأُبو َبْكرٍ  هنَّ َها( :ملسو هيلع هللا ىلص َيا َرُسوَل اهللاَِّ بَِأِيب َأْنَت َواهللاَِّ َلَتَدَعنِّي َفَألَْعُربَ ا : َقاَل َأُبو َبْكرٍ  )اْعُربْ َأمَّ

ِذي  ا الَّ ْسَالِم، َوَأمَّ ُة اْإلِ ُة َفُظلَّ لَّ ُف النَّاُس الظُّ ا َما َيَتَكفَّ ْمِن َواْلَعَسِل َفاْلُقْرآُن َحَالَوُتُه َولِينُُه، َوَأمَّ َينْطُِف ِمْن السَّ



 ١٤٨ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
َامِء إَِىل اْألَْرضِ   َبُب اْلَواِصُل ِمْن السَّ ا السَّ ، َوَأمَّ ِذي َأْنَت  ِمْن َذلَِك َفاملُْْسَتْكثُِر ِمْن اْلُقْرآِن َواملُْْسَتِقلُّ  َفاْحلَقُّ الَّ

آَخُر َفَيْعُلو بِِه، ُثمَّ  َرُجٌل  َعَلْيِه َتْأُخُذ بِِه َفُيْعلِيَك اهللاَُّ بِِه، ُثمَّ َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو بِِه، ُثمَّ َيْأُخُذ بِهِ 

ِين   َيا َرُسوَل اهللاَِّ بَِأِيب َأْنَت َأَصْبُت َأْم َأْخَطْأُت، َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَينَْقطُِع بِِه، ُثمَّ ُيوَصُل َلُه َفَيْعُلو بِِه، َفَأْخِربْ

ِذي َأْخَطْأُت : َقاَل ) َأَصْبَت َبْعًضا َوَأْخَطْأَت َبْعًضا(: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  َثنِّي َما الَّ َفَواهللاَِّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ َلُتَحدِّ

 ) ٢٢٦٩(ومسلم) ٧٠٤٦(رواه البخاري) َال ُتْقِسمْ (:َقاَل 

 احلديث الثالث عرش

ُبِعْثُت بَِجَواِمِع «: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ : َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه، َقاَل : َسِعيُد ْبُن املَُسيِِّب عن 

ْعِب، َوَبْينَا َأَنا َنائٌِم ُأتِيُت بَِمَفاتِيِح َخَزائِِن األَْرِض فَ  ُت بِالرُّ رواه » ُوِضَعْت ِيف َيِديالَكلِِم، َوُنِرصْ

 ) ٥٢٣(ومسلم) ٧٠١٣(البخاري

 احلديث الرابع عرش

َبْينَا َأَنا َنائٌِم َرَأْيُتنِي ِيف اَجلنَِّة، (( : ، إِْذ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهللاَِّ : عن أيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل 

ُأ إَِىل َجانِِب َقْرصٍ َفُقْلُت  ؟ َفَقاُلوا: َفإَِذا اْمَرَأٌة َتَتَوضَّ َتُه َفَولَّْيُت : ملَِْن َهَذا الَقْرصُ لُِعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب َفَذَكْرُت َغْريَ

 ) ٢٣٩٥(ومسلم) ٣٢٤٢(رواه البخاري)). اُر َيا َرُسوَل اهللاَِّ َأَعَلْيَك َأغَ : ُمْدبًِرا، َفَبَكى ُعَمُر َوَقاَل 

 احلديث اخلامس عرش

َبْينَا َأَنا َنائٌِم إِْذ َأَتاِين َرُجَالِن، َفَأَخَذا : ((يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن أيب أمامة ريض اهللا عنه قال

، َفَأَتَيا ِيب َجَبًال َوْعًرا، َفَقاَال  ُلُه َلَك، َفَصِعْدُت َحتَّى إَِذا : إِينِّ َال ُأطِيُقُه، َفَقاَال : ُقْلُت اْصَعْد، فَ : بَِضْبَعيَّ إِنَّا َسنَُسهِّ

َبِل إَِذا بَِأْصَواٍت َشِديَدٍة، ُقْلُت  َهَذا ُعَواُء َأْهِل النَّاِر، ُثمَّ اْنُطلَِق : َما َهِذِه اْألَْصَواُت؟ َقاُلوا: ُكنُْت ِيف َسَواِء اْجلَ

َقٍة َأْشَداُقُهْم، َتِسيُل َأْشَداُقُهْم َدًما َقاَل ِيب، َفإَِذا َأنَ  ِقَني بَِعَراقِيبِِهْم، ُمَشقَّ : َمْن َهُؤَالِء؟ َقاَل : ُقْلُت : ا بَِقْوٍم ُمَعلَّ

ِة َصْوِمِهْم، َفَقاَل  َما َأْدِري َأَسِمَعُه : َخاَبِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َفَقاَل ُسَلْيَامنُ : َهُؤَالِء الَِّذيَن ُيْفطُِروَن َقْبَل َحتِلَّ

ٍء اْنتَِفاًخا َوَأْنَتنِِه ِرًحيا، َوَأْسَوئِِه ملسو هيلع هللا ىلص   َأُبو ُأَماَمَة ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ   ٌء ِمْن َرْأيِِه؟ ُثمَّ اْنَطَلَق، َفإَِذا بَِقْوٍم َأَشدَّ َيشْ َأْم َيشْ

ٍء اْنتَِفاًخا، َوَأْنَتنِِه َهُؤَالِء َقْتَىل الْ : َمْن َهُؤَالِء؟ َفَقاَل : َمنَْظًرا، َفُقْلُت  اِر، ُثمَّ اْنَطَلَق ِيب، َفإَِذا بَِقْوٍم َأَشدَّ َيشْ ُكفَّ

َواِين، ُثمَّ اْنَطَلَق ِيب، َفإَِذا َأَنا بِنَِساٍء : َمْن َهُؤَالِء؟ َقاَل : ِرًحيا، َكَأنَّ ِرَحيُهُم املََْراِحيُض، ُقْلُت  اُنوَن َوالزَّ َهُؤَالِء الزَّ

يَّاُت، ُقْلُت َتنَْهُش ُثدِ  ُنَّ اْحلَ ، ُثمَّ اْنَطَلَق ِيب، َفإَِذا َأَنا : َما َباُل َهُؤَالِء؟ َقاَل : هيَّ َهُؤَالِء َيْمنَْعَن َأْوَالَدُهنَّ َأْلَباَهنُنَّ



 ١٤٩ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ًفا، َفإَِذا َأَنا بِنََفٍر َهُؤَالِء َذَراِري املُْْؤِمنِنيَ : َمْن َهُؤَالِء؟ َقاَل : بِاْلِغْلَامِن َيْلَعُبوَن َبْنيَ َهنَْرْيِن، ُقْلُت   َف َرشَ ، ُثمَّ َرشَ

ْم، ُقْلُت  ُبوَن ِمْن َمخٍْر َهلُ ًفا : َمْن َهُؤَالِء؟ َقاَل : َثَالَثٍة َيْرشَ َفنِي َرشَ َهُؤَالِء َجْعَفٌر، َوِزيٌد، َواْبُن َرَواَحَة، ُثمَّ َرشَ

رواه )). َهَذا إِْبَراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوُهْم َينُْظُروِين : َقاَل  َمْن َهُؤَالِء؟: آَخَر، َفإَِذا َأَنا بِنََفٍر َثَالَثٍة، ُقْلُت 

) ٣٩٥١(، وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة)١٩٨٦(ابن خزيمة يف الصيام من صحيحه

 ) ٤٨٤(، وشيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٢٣٩٣(وصحيح الرتغيب والرتهيب

 احلديث السادس عرش

َمْن َرأَى : (إَِذا َصىلَّ َصَالًة َأْقَبَل َعَلْينَا بَِوْجِهِه َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن النَّبِيُّ : ْن َسُمَرَة ْبِن ُجنَْدٍب ريض اهللا عنه َقاَل عَ 

ْيَلَة ُرْؤَيا َها َفَيُقوُل َما َشاَء اهللا، َفَسَأَلنَا َيْوًما َفَقا: َقاَل ) ِمنُْكْم اللَّ َهْل َرَأى َأَحٌد ِمنُْكْم : (َل َفإِْن َرَأى َأَحٌد َقصَّ

َسِة، َفإَِذا: (َال َقاَل : ُقْلنَا )ُرْؤَيا؟ ْيَلَة َرُجَلْنيِ َأَتَياِين، َفَأَخَذا بَِيِدي َفَأْخَرَجاِين إَِىل اْألَْرِض املَُْقدَّ  َلكِنِّي َرَأْيُت اللَّ

إِنَُّه ُيْدِخُل َذلَِك : (-اَل َبْعُض َأْصَحابِنَا َعْن ُموَسىقَ -) َرُجٌل َجالٌِس َوَرُجٌل َقائٌِم بَِيِدِه َكلُّوٌب ِمْن َحِديدٍ 

ا َفَيُعوُد َفَيْصنَُع ِمْثَلُه اْلَكلُّوَب ِيف ِشْدِقِه َحتَّى َيْبُلَغ َقَفاُه، ُثمَّ َيْفَعُل بِِشْدِقِه اْآلَخِر ِمْثَل َذلَِك، َوَيْلَتئُِم ِشْدُقُه َهذَ 

َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى َأَتْينَا َعَىل َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَىل َقَفاُه َوَرُجٌل َقائٌِم َعَىل َرْأِسِه بِِفْهٍر َأْو  اْنَطلِْق : َما َهَذا؟ َقاَال : ُقْلُت 

َبُه َتَدْهَدَه اْحلََجُر َفاْنَطَلَق إَِلْيِه لَِيْأُخَذُه َفَال َيْرِجُع إَِىل  ى َيْلَتئَِم َرْأُسُه  َهَذا َحتَّ َصْخَرٍة َفَيْشَدُخ بِِه َرْأَسُه، َفإَِذا َرضَ

َبُه ُقْلُت  اْنَطلِْق َفاْنَطَلْقنَا إَِىل َثْقٍب ِمْثِل التَّنُّوِر، َأْعَالُه َضيٌِّق : َمْن َهَذا؟ َقاَال : َوَعاَد َرْأُسُه َكَام ُهَو َفَعاَد إَِلْيِه َفَرضَ

َب اْرتَ  َتُه َناًرا، َفإَِذا اْقَرتَ ُد َحتْ َفُعوا َحتَّى َكاَد َأْن َخيُْرُجوا َفإَِذا َمخََدْت َرَجُعوا فِيَها َوفِيَها َوَأْسَفُلُه َواِسٌع َيَتَوقَّ

اْنَطلِْق، َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى َأَتْينَا َعَىل َهنٍَر ِمْن َدٍم فِيِه َرُجٌل َقائٌِم َعَىل : َمْن َهَذا؟ َقاَال : ِرَجاٌل َونَِساٌء ُعَراٌة، َفُقْلُت 

َوَعَىل َشطِّ النََّهِر َرُجٌل َبْنيَ َيَدْيِه ِحَجاَرٌة : -يُد َوَوْهُب ْبُن َجِريٍر َعْن َجِريِر ْبِن َحاِزمٍ َيزِ : َقاَل –َوَسِط النََّهِر 

ُه َحْيُث  ُجُل بَِحَجٍر ِيف فِيِه َفَردَّ ِذي ِيف النََّهِر، َفإَِذا َأَراَد َأْن َخيُْرَج َرَمى الرَّ ُجُل الَّ لََّام َجاَء َكاَن، َفَجَعَل كُ  َفَأْقَبَل الرَّ

ِجُع َكَام َكاَن، َفُقْلُت  اْنَطلِْق، َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى اْنَتَهْينَا إَِىل َرْوَضٍة : َما َهَذا؟ َقاَال : لَِيْخُرَج َرَمى ِيف فِيِه بَِحَجٍر َفَريْ

اَء فِيَها َشَجَرٌة َعظِيَمٌة َوِيف َأْصلَِها َشْيٌخ َوِصْبَياٌن َوإَِذا َرُجٌل َقِريٌب  َجَرِة َبْنيَ َيَدْيِه َناٌر ُيوِقُدَها،  َخْرضَ ِمْن الشَّ

ْ َأَر َقطُّ َأْحَسَن ِمنَْها فِيَها ِرَجاٌل ُشُيوٌخ َوَشَباٌب َونَِسا َجَرِة َوَأْدَخَالِين َداًرا َمل ٌء َوِصْبَياٌن، ُثمَّ َفَصِعَدا ِيب ِيف الشَّ

َجَرَة َفَأْدَخَال  ْفُتَامِين : ِين َداًرا ِهَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل فِيَها ُشُيوٌخ َوَشَباٌب، ُقْلُت َأْخَرَجاِين ِمنَْها َفَصِعَدا ِيب الشَّ َطوَّ

اِين َعامَّ َرَأْيُت، َقاَال  ْيَلَة َفَأْخِربَ ُث بِاْلَكْذَبِة َفُتْحَمُل َعنُْه َحتَّى : اللَّ اٌب ُحيَدِّ ِذي َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه َفَكذَّ ا الَّ َنَعْم، َأمَّ



 ١٥٠ اُحللل يف الصحيح من رضب املَثلَمْتُن 
ِذي َرَأْيَتُه ُيْشَدُخ َرْأُسُه َفَرُجٌل َعلََّمُه اهللاَُّ الْ َتْبلُ   ْيِل َوَملْ َغ اْآلَفاَق َفُيْصنَُع بِِه إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوالَّ ُقْرآَن َفنَاَم َعنُْه بِاللَّ

ِذي َرَأْيَتهُ  ِذي َرَأْيَتُه ِيف النََّهِر آكُِلوا  َيْعَمْل فِيِه بِالنََّهاِر ُيْفَعُل بِِه إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوالَّ َناُة، َوالَّ ِيف الثَّْقِب َفُهْم الزُّ

ْبَياُن َحْوَلُه َفَأْوَالُد النَّاِس، وَ  َالم، َوالصِّ َجَرِة إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ ْيُخ ِيف َأْصِل الشَّ َبا، َوالشَّ ِذي ُيوِقُد النَّاَر الرِّ الَّ

َهَداِء، َوَأَنا ِجْربِ َمالٌِك َخاِزُن النَّاِر، وَ  اُر َفَداُر الشُّ ا َهِذِه الدَّ ِة املُْْؤِمنَِني، َوَأمَّ تِي َدَخْلَت َداُر َعامَّ اُر اْألُوَىل الَّ يُل الدَّ

َحاِب، َقاَال  َدَعاِين : ُت َذاَك َمنِْزُلَك ُقلْ : َوَهَذا ِميَكائِيُل، َفاْرَفْع َرْأَسَك َفَرَفْعُت َرْأِيس، َفإَِذا َفْوِقي ِمْثُل السَّ

ُه َبِقَي َلَك ُعُمٌر َملْ َتْسَتْكِمْلُه َفَلْو اْسَتْكَمْلَت َأَتْيَت َمنِْزَلَك : َأْدُخْل َمنِْزِيل، َقاَال   ) ١٣٨٦(رواه البخاري). إِنَّ

 احلديث السابع عرش

ا ِيف َداِر ُعْقَبَة ْبِن َرافٍِع، َرَأْيُت َذاَت َلْيَلٍة، «: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  فِيَام َيَرى النَّائُِم، َكَأنَّ

ْنَيا، َواْلَعاقَِبَة ِيف اْآلِخَرِة، َوأَ  ْفَعَة َلنَا ِيف الدُّ ْلُت الرِّ رواه  »نَّ ِدينَنَا َقْد َطاَب َفُأتِينَا بُِرَطٍب ِمْن ُرَطِب اْبِن َطاٍب، َفَأوَّ

 ) ٢٢٧٠( مسلم

 :اخلامتة

وقد يرس اهللا يل برشح هـذه األمثـال يف رسـالة أخـرى تيرس يل مجعه مما صح من رضب املثل، هذا آخر ما 

القبـول عنـد  تـنيه فأسأل اهللا أن يوفقني ملا حيبـه ويرضـاه، وأن يكتـب لرسـالتّي فاحلمد هللا عىل توفيقه، 

به، وسـلم تسـليًام إخواين املسلمني، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آلـه وأصـحا

 . رياً ثك




