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 لص: امل

 عج:الحسج هلل رب العالسيغ, والرالة والدالم عمى رسػل هللا وب
درج كثيخ مغ عمساء االمة عمى جسع اربعيغ حجيثا في باب مغ ابػاب الذخيعة الغخاء,        

وتزسشت ابػاب كثيخة مشيا ابػاب فقيية, او عقائجية, او سمػكية, او دعػية, وال شظ انيا نافعة لالمة 
 امخ ديشيا, ودنياىا, حيث حفطيا شمبة العمع والعمساء عمى حج سػاء.

ىـ(, أربعيغ ٙ٘ٙه السخصػشة التي بيغ ايجيشا, حيث انتخب اإلمام الحافع السشحري )ت ومشيا ىح   
حجيثا ضسشيا شخشة بعشػان الكتاب, فجسع ىحه االحاديث في باب قزاء حػائج الشاس, وإغاثة ذوي 
الحاجات مغ السميػفيغ, وتفخيج كخبيع, والذفاعة بالحق, والشيي عغ الطمع والذفاعة بالباشل, 

 : ) كتاب االربعيغ في اصصشاع السعخوف لمسدمسيغ, وقزاء حػائج السميػفيغ( وسساىا
ومغ خالل الجراسة تبيغ ان بعس ىحه األحاديث صحيحة وبعزيا حدشة وبعزيا ضعيفة بل    

 مػضػعة.
 واتبعت الخصػات التالية في التحقيق:   
 تخخيج االيات بحكخ الدػرة والخقع. -ٔ
 ا الى مطانيا االصمية.تخخيج االحاديث, واعجتي -ٕ
 تخجست لمخواة في سشج الحجيث, وبيشت درجتيع عشج ائسة الجخح والتعجيل. -ٖ
 جسعت الستابعات والذػاىج لمحجيث. -ٗ
 ذكخت اقػال العمساء في ىحه االحاديث مغ ترحيح او تزعيف. -٘
 بيشت االلفاظ الغخيبة مغ كتب غخيب الحجيث والمغة. -ٙ
 ب وفيات ائسة الحجيث.رتبت اليػامر عمى حد -ٚ
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Abstract: 
Many of the Islamic nation religious men collected forty of the prophet 

speeches (hadeeth) in a particular area of sharia, they included fiqh, 

jurisprudence, doctrines, behavioral, or preaching these, no doubt, useful for 

the nation in matters of religion and daily life. They were learned by heart by 

religious men and students alike. 

One of these is the present manuscript. Imam Zeki  Al-Deen Al-Munthiri 

(656.H) has chosen forty hadeeths included in the book. He collected the 

hadeeths in the section of "people provision needs and help of the needed 

people", solving their problems, right shafa'a (mediation) forbidding injustice 

and called it (Kitab Al-Arbaeen fi Istna Al-Maroof wa qada Hawaij Al-

Malhufeen) ( The book of forty in making gratefulness for muslims, and 

provision of needed and troubled people). 

Throughout the study, it was obvious that some of these sayings were 

right, some were weak and others were false. 

The investigation proved the following:  

1- Extracting the Ayas (verses) mentioning the sura and aya number. 

2- Extracting the hadeeths and rendering them to their origin. 

3- biography of narrators to the year of mentioning of hadeeths, and showing  

their reputation according to the authorities.  

4-  historical courses and evidence were collected. 

5- mentioning the saying of religious men in their hadeeths whether correct or  

weak. 

6- showed the strange vocabulary in the book of (the strange in hadeeth and 

language). 

7-comment is arranged according to the death of hadeeth narrators. 
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 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 املكدمة
إن اضتمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو، ومن 

 .ورسولو ، واشهد أنَّ دمحماً عبدهوحده ال شريك لو يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا
 أما بعد: 

ٕبفظو من التحريف، والتزييف،  إن القرآن الكرمي ىو اظتصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي الذي تكفل هللا    
ٍب قيض هللا عتا مث السنة النبوية اظتطهرة، ال ، (1)() ِإَّنا ََنُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َوِإَّنا َلُو ََلَاِفُظوَف  والزايدة، والنقصان، قال هللا 

فاخرجوا الَغثَّ من السمْب، والصحيح من السقيم، فكان عتؤالء الرجال قصب  ،رجاال افنوا األعمار واظتهج للحفاظ عليها
السبق والعماد الرفيع، والعمل اظتخلص يف حفظها، فألفوا ونقَّحوا ورتعوا مؤلفات كثّبة كأمثال: الصحاح، والسنن، واظتسانيد، 

 واظتستدركات، واألجزاء، وكتب ال تعد وال حتصى.واظتستخرجات، 
ومنها األربعينات، الٍب رتعها مؤلفوىا اربعْب حديثا يف ابب من ابواب الشريعة كأمثال: أيب بكر البيهقي، والنووي، وابن 

ا الٍب بْب ايدينا اظتقريء، وأبو عبدالرزتن السلمي، وغّبىم كثّب، وأرادوا بو التخفيف على الناس يف حفظها، ودراستها، ومنه
كتاب األحاديث األربعْب يف إصطناع اظتعروف اىل اظتسلمْب، وقضاء وىي لإلمام زكي الدين اظتنذري رزتو هللا، اظتوسومة بـ )

 . حوائج اظتلهوفْب(
 واليك نبذة خمتصرة عن حياة املنذري:

ْنِذري، الّشامي، مثّ َعْبد العظيم ْبن َعْبد القوّي ْبن عَ زكي أبو دمحم ىو: اإلمام اضتافظ    
ُ
ْبد اَّللَّ ْبن سالمة ْبن َسْعد ْبن َسِعيد، اظت

 (ٕ)اْلَمْصرِّي، الّشافعّي.
 مولده:

 مبصر.  ىـ، ُٔٛ٘وِلد يف ُغرّة َشْعبان سنة 
  شيوخو:

ي، وأتدَّب َعَلى َأيب اضُتَسْْب حيٓب قرأ القرأن َعَلى حامد ْبن أزتد األْراتحي، وتـََفقَّو َعَلى َأيب القاسم َعْبد الرَّزْتَن ْبن دمحم الُقرش
 النَّْحوي. 
أيب َعْبد هللا األراتحي، وعبد اجمليب بن ُزىّب، وإبراىيم بن البتيت، ودمحم بن سعيد اظتأموين، واظتطهر بن أيب بكر  :وشتع ِمنْ 

 ،غياث بن فارس، واضتافظ ابن اظتفضَّل وبو خترَّج البيهقي، وربيعة اليمِب اضتافظ، وأيب القاسم َعْبدالرَّزْتَن ْبن َعْبداَّلّل، وأيب اصتود
 وىو شيخو.

 ومبكة: ِمْن يونس اعتامشي، وأيب عبدهللا ابن البنّاء.  
 وِبطَيبَة: ِمْن جعفر ْبن دمحم ْبن آموسان، وحيٓب ْبن عقيل ْبن رفاعة. 

الُيْمن الكْندي، وعبداصتليل ْبن مْندويْو،  وبدمشق: ِمْن عمر بن طرْبَزد، ودمحم بن َوْىب بن الزنف، واطتِضر بن كامل، وأيب
 وخْلق.

 وشتع ٕبران، والرُّىا، واإلسكندرية، وأماكن.  
 تالميذه:

                                                 

 ( ٜالِحجخ اآلية: )(ٔ)  
 (.ٖ/ التخجسة: )ٓٔ/ ٜٔأيبظ بغ عبج هللا الرفجي: الػافي بالػفيات, لرالح الجيغ خميل بغ انطخ: (ٕ)  
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 روى َعْنُو: الدمياطي، والشريف عزَّالدين، وأبو اضُتَسْْب ابن الُيونيِب، والّشيخ دمحم القزّاز، والفخر إشتاعيل ابن عساكر، وَعلمُ 
ضي الُقضاة تقي الّدين ابن دقيق العِيد، وإسحاق ابن الوزيري، واألمْب عبدالقادر الصَّعيب، الدين سْنجر الدواداري، وقا

 والعماد دمحم ابن اصترائدي، والشهاب أزتد ْبن الّدُفويف، ويوسف اطتتِب، وطائفة سواىم.
ِمْن عشرين سنة، ُمكّبًا َعَلى التصنيف  ودرس ابصتامع الظافري ابلقاىرة مدًة، مُثَّ ُوّّل مشيخة الدار الكاملية، وانقطع هبا حْنواً 

 والتخريج واإلفادة والرواية.
 مكانتو العلمية:

ذكره الشريف عزَّالدين فقال: َكاَن عدمَي النظّب يف معرفة ِعْلم اضتديث َعَلى اختالف فنونو، عاظتًا بصحيحو وسقيمو، ومعلولو، 
رًا يِف معرفة أحكامو، ومعانيو، وُمشك لو، قيًما مبعرفة غريبو وإعرابو واختالف ألفاظو، إماًما، حجَّة، ثْبتًا ورِعاً وطُرُقو، متبحِّ

 ُمتحّرايً فيما يقولو، ُمتثّبتاً فيما يرويو، قرأت َعَلْيِو قطعة َحَسَنة ِمْن حديثو، وانتفعت بو انتفاعاً كثّباً.
 آاثره العلمية:

 أسئلة ىف اصترح والتعديل، وشرح التنبيو.الَبغيب والَبىيب، واألربعون حديثا، وؼتتصر صحيح مسلم، و 
 (1) ىـ (.ٙ٘ٙ) ت تـُُويّف يِف رابع ذي القعدة، وشّيعو خلٌق كثّب رزتو هللا،  وفاتو:

 اتبعت يف إخراج ىذا األثر منهجاً، ميكن وصفو ابآليت: معامل التحقيق:
 وثقت األحاديث ابلرجوع اىل مظاهنا األصلية. -ٔ
 األئمة.رتبت اعتوامش حسب وفيات  -ٕ
 شرح األلفاظ الصعبة يف األحاديث. -ٖ
 بينت الزايدات واختالف األلفاظ يف اعتامش. -ٗ
 الَبرتة للرواة الذين ذكروا بكناىم للتعريف هبم وبيان درجتهم. -٘

 ووجدت نسختني للمخطوطة: 
 االوىل: يف مكتبة احملجة، دار الكتب الظاىرية.

، ابظتدينة اظتنورة، ووجدهتا مطبوعة من توزيع مكتبة األسدي يف مكة اظتكرمة، وال يوجد والثانية: يف مكتبة اظتلك فهد الوطنية 
 فيها حتقيق علمي.

 نتائج البحث:
 وتبْب ّل من خالل الدراسة أن ىذه األحاديث منها الصحيح، ومنها اضتسن، ومنها الضعيف، وحٌب اظتوضوع، وكما يلي:

 . ٓٔحديث صحيح:    
 . ٛحديث حسن:    
 . ٖٔحديث ضعيف:    
 . ٕ حديث ضعيف جدا:   
 ٔحديث منكر:    
 .ٙحديث موضوع:    

                                                 

(. ولو في ٕ٘ٛ/ التخجسة: )ٕٙٛ/  ٗٔاىيخ َواألعالم, شسذ الجيغ الحىبي: السذَوَوفيات انطخ: تاريخ اإلسالم (ٔ)  
 (.ٗٗٔٔ/ التخجسة: )ٖ٘ٔ/ ٗتحكخة الحفاظ: 
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 وأخّباً اسأل هللا العلي القدير ان جيعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرمي، وان ينفع بو اظتسلمْب.            
 مكتبة احملجة:  -ٔ

www mahaja com 
عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين سلمْب، وقضاء حوائج اظتلهوفْب، كتاب األحاديث األربعْب يف إصطناع اظتعروف اىل اظت

 اظتنذري.أبو دمحم 
 (٘(، )غتاميع العمرية: ٕٖٗٚدار الكتب الظاىرية رقم )

 (.ٜ-ٔعدد األوراق: )
 هٖٕٗٔوقف الربكة اطتّبي،  -ٕ

 فهرسة مكتبة اظتلك فهد الوطنية.
 اظتنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي.

 اظتدينة اظتنورة. –ثا يف اصطناع اظتعروف أربعون حدي
 سم. ٕٗص،  ٜٕ
 اضتديث شرح -ٕالوعظ واإلرشاد      -ٔ

 .ٜٜٓٙ -ٖٜٛٚ-ٓ-ٔردمك: 
 .ٖٕ/  ٚٙٗٔرقم االيداع: 

 رصْب. وىي اآلن مطبوعة من اصدارات مكتبة األسدي، مكة اظتكرمة، وليس فيها حتقيق علمي
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 واجهة اظتخطوطة )األوىل(
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 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 
 

 ألوىل من اظتخطوطة )األوىل(الصفحة ا
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 الصفحة األخّبة من اظتخطوطة ) األوىل(
 (1)مقدمة الشَّْيخ أبو عبدهللا الّسلِميّ 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

                                                 

لع أجج لو تخجسة في السرادر التي بيغ يجي, وقج ذكخ في ندخة السجيشة السشػرة, شبع في مكتبة األسجي لمشذخ (  ٔ)
 والتػزيع, مكة السكخمة. 
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هلل على مشول فضلو ونعمو، ورتيل إحسانو، وعظيم ِمنَِّتو، زتدا يوجب اظتزيد من رضوانو، ورزتتو، وعفوه، وكرمو، اضتمد 
 ان ال الو إال هللا وحده ال شريك لو شهادة مقر بوحدانيتو وربوبيتو.ومغفرتو، واشهد 

واشهد أن سيدان دمحم عبده ورسولو اظتصطفى من خليقتو صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وعَبتو، وعلى مبتغي سنتو، وأىل    
 إجابة دعوتو.

 وبعد:   
كي الدين عبدالعظيم اظتنذري رزتو هللا يف اصطناع اظتعروف إىل فان األحاديث األربعْب الٍب انتخبها اإلمام العالمة ز       

اظتسلمْب، وقضاء حوائج اظتلهوفْب، ؽتا جيب الوقوف عليها، واالنقياد إليها، وقد شاع ذكرىا، وحال للسامعْب وردىا، وطاب 
 ألىل اظتعروف نشرىا.

ها، فوقعت منهم ابظتوقع االسُب، واضتظ األعلى، وىي وقد كثر من الطالب يف ىذا الزمان االعتناء هبا، والنظر يف معاني   
 حقيقة ابن يتحلى اظتؤمن هبا، وينقاد اظتسلم إليها خصوصا من خصو هللا بشمول نعمتو، وعمو إبحسانو، ورتيل منتو.

 مل يبْب فيها من خرجها، وال من أي الكتب استحسنها وانتخبها، فأردت خترجيها للطالب، طلبا غّب أن الشيخ    
ظتشاركتهم يف الثواب، وتقراب إىل رب األرابب، من غّب أن أتعرض إىل تضعيف حديث، أو تصحيحو، وال تعريف سند، وال 

 ترجيحو.
وهللا اظتوفق للصواب واليو اظترجع واظتآب، وقد ذكرت مع كل حديث حديثا يناسبو، وهللا أعلم، وهللا يقول اضتق، وىو    

 كيل. يهدي السبيل، وىو حسيب ونعم الو 
 

 اَلديث األوؿ
  هللا، فََأَحبػُُّهْم إىل هللِا أَنْػَفَعُهم ِلِعَياِلِو(. (1))اْْلَْلُق ِعَياؿُ : عن أنس: قال رسول هللا   

 (ٕ)قلت رواه الطرباين يف معجمو.

 مسند الشهاب، عن ومعُب عيال هللا: فقراء هللا، فاطتلق كلهم فقراء هللا، وىو الذي يعوعتم، ويشهد عتذا اضتديث ما رويناه يف
ُر النااِس أَنْػَفَعُهْم لِلنااِس(انو قال:   عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، عن النيب  (ٖ) .)َخيػْ

                                                 

 .ٖٛٔ/ ٕكدائي: عال يعػل بسعشى كثخ عيالو (, انطخ الشياية في غخيب الحجيث البغ االثيخ: قال الالعيال: ) (ٔ)  
(, قال حديغ سميع ٖٛٚٗ -ٖٖٓٚ -ٖٖ٘ٔ/ ح)ٙأخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه:   (ٕ) 

ي نريحة الػالة باب ف (. والبييقي في شعب اإليسان:ٜٚٗٙ/ ح)ٕأسج: )إسشاده ضعيف(. والبدار في مدشجه: 
(, وقال: )تفخد بو يػسف بغ عصية, وقج روي بإسشاد ضعيف(. وقال الحافع ٚٗٗٚ-ٙٗٗٚ-٘ٗٗٚ/ ح)ٙ ووعطيع:

 : )رواه أبػ يعمى والبدار, وفيو يػسف بغ عصية الرفار وىػ متخوك(. ٜٖٗ/ ٛالييثسي في مجسع الدوائج: 
 ولمحجيث شاىج: 

/ ٘(, ولو في األوسط: ٖٖٓٓٔ/ ح )ٓٔبخاني السعجع الكبيخ:: عشج الصمغ حجيث: عبجهللا بغ مدعػد   
(: )رواه الصبخاني في الكبيخ واألوسط وفيو ٖٚٓٚٔ/ ح)ٛ(. وقال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: ٔٗ٘٘ح)

 عسيخ وىػ أبػ ىارون القخشي متخوك(. فالحجيث وشاىجه ضعيف ججا.
, وليذ (, مغ حجيث جابخ بغ عبجهللا ٖٙٓٔ/ ح )ٕاب: أخخجو مغ ىحا الصخيق: القزاعي في مدشج الذي  (ٖ) 

/ ٔمغ حجيث ابغ عباس رضي هللا عشيسا كسا ذكخ السؤلف رحسو هللا. وقال الديػشي في الجامع الرغيخ: 
 (: )حدغ(.ٖٗٗٓح)



 

ٕٛٓ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

 اَلديث الثاين
، عن جده (ٕ)، عن أبيو(ٔ) عن كثّب بن عبدهللا بن عمر بن عوف اظتزين

ِعباداً  )ِإفا هلِل  :قال: قال رسول هللا  (ٖ)
َواِئِج النااِس، آَؿ على نفِسِو أاّل يعذََبم ابلناِر، فإذا كاَف يـو القيامِة وِضعت هلم منابَر من نوٍر حيدثوَف هللَا َتعاىل َخَلَقهم َلَِ 

 (ٗ) يف غّب صحيحو. قلت: رواه ابن حبان يف اَلساِب(.
ِس يَػْرَغُبوَف يف اآلخرة، َويَػُعدُّوَف اْْلُوَد ُمتاجراً، َواَّللاُ حيُِبُّ : ) ِإفا َّللِا ِمْن َخْلِقِو ُوُجوًىا َخَلَقُهْم َِلََواِئِج النااوقال النيب 

  (5)َمَكاِرـَ اأَلْخالِؽ (.
 اَلديث الثالث
ولَِئَك َخْلًقا َخَلَقُهْم َِلََواِئِج النااِس يَػْفزَُع ِإلَْيِهْم النااُس يف َحَواِئِجِهْم أُ  )ِإفا َّلِلِا  :قال رسول هللا  عن ابن عمر 

.)  (ٙ).قلت: رواه أبو نعيم  اآلِمُنوَف ِمْن َعَذاِب اَّللِا
 (ٚ) والقضاعي يف مسند الشهاب.

                                                                                                                                                    

 ولمحجيث شاىج: 
/ ٘سط: (, ولو في األو ٖٖٓٓٔ/ ح )ٓٔ: عشج الصبخاني السعجع الكبيخ:مغ حجيث: عبجهللا بغ مدعػد   

(: )رواه الصبخاني في الكبيخ واألوسط وفيو ٖٚٓٚٔ/ ح)ٛ(. وقال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: ٔٗ٘٘ح)
 عسيخ وىػ أبػ ىارون القخشي متخوك(.

/ التخجسة: ٔكثيخ بغ عبج هللا بغ عسخو بغ عػف السدني السجني, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: (ٔ)  
 خط مغ ندبو إلى الكحب(.(: )ضعيف, أفٚٔٙ٘)

(: ٖٖٓ٘/ التخجسة: )ٔقال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: , عبج هللا بغ عسخو بغ عػف السدني السجني(ٕ)  
 )مقبػل(.

أبػ عبج هللا عسخو بغ عػف بغ زيج بغ ممحة بكدخ أولو وميسمة السدني قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب (ٖ)  
 (. (: ) صحابي مات في والية معاويةٙٛٓ٘/ التخجسة: )ٔالتيحيب: 

ِ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ َعْػف اْلُسدِنيّ السجخوحيغ البغ حبان: (ٗ)   (, وقال: ٖٜٛ/ التخجسة: )ٕ: )مغ حجيث كثيخ بغ َعْبِج َّللاه
عغ )كان الذافعي رحسو هللا يقػل: كثيخ بغ عبج هللا السدني ركغ مغ أركان الكحب(, وقال: )مشكخ الحجيث ججا, يخوي 

  أبيو, عغ ججه ندخة مػضػعة, ال يحل ذكخىا في الكتب, وال الخواية عشو(.
 ولمحجيث شاىج: 

(. وفيو: أبػ يعمي سمسة بغ وردان الميثي ٘ٚ٘ٔ/ ح)ٕ: في الفػائج : عشج تسام الخازي مغ حجيث: انذ بغ مالظ   
. وقال الذيخ األلباني في (: )ضعيف(ٕٗٔ٘السجني, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: التخجسة: )

 (: )ضعيف ججًا(. فالحجيث وشاىجه ضعيف ججا.ٜٖٙٔ/ ح: )ٚالدمدمة الزعيفة: 
 السرجر نفدو.(٘)  
 .ٕٕٔ/ ٖأخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ نعيع األصبياني في حمية األولياء: تخجسة زيج بغ أسمع:   (ٙ) 
(. والقزاعي في مدشج ٖٖٖٗٔ/ ح)ٕٔ: باب العيغ:أخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني  في السعجع الكبيخ  (ٚ) 

(. وابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال: عبج هللا بغ ٚٓٓٔ/ ح )ٕإن هلل عبادا خمقيع لحػائج الشاس:  الذياب:
(: وقال: ) لعبج هللا بغ إبخاليع غيخ ما ذكخنا مغ الحجيث عغ مغ يخويو عشو وعامة ما ٖٓٓٔ/ التخجسة: )ٗإبخاليع: 

 (: )ضعيف(. ٜٙ٘ٔ/ ح )ٕال يتابعو الثقات عميو (. وقال الذيخ األلباني في ضعيف التخغيب والتخىيب:  يخويو



 

 

ٕٛٔ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

)َمْن َسَعى أِلَِخيِو اْلُمْسِلم يف َحاَجة : ويشهد عتذا اضتديث ما رويناه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
 (1)ما تقدـ من ذنبو وما أتخر، ُكِتَبْت لَُو بَػَراَءََتِف بَػَراَءٌة ِمْن النااِر َوبَػَراَءٌة ِمْن النَِّفاِؽ(. ُقِضَيْت أـ مَلْ تُػْقَض ُغِفَر هللا َلوُ 

 
 اَلديث الرابع

)َمْن َقَضى أِلَِخيِو َحاَجًة كنت واقفا عند ميزانو فاف رجح، وإال شفعت  :قال: قال رسول هللا  عن انفع، عن ابن عمر
 (ٕ)و نعيم يف اضتلية.قلت: رواه أبلو(. 

 وىذا ثواب عظيم قد تفضل هللا بو ظتن قضى ألخيو اظتؤمن حاجة.
: ، عن اضتسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا (ٖ)وقد روينا يف كتاب الذرية الطاىرة للدواليب   

قض إال ابتلى دبعونة من أيمث فيو، وال يؤجر )ما من عبد يدع معونة أخيو املسلم ابلسعي يف حاجة قضيت لو أـ مل ت
 (ٗ)عليو(.

: قضيت أم مل تقض، إن العبد إذا ترك معونة أخيو حصل لو ىذا الوعيد، وان فانظر إىل ىذا الوعيد ما أشده، ومعُب قولو 
 قضى هللا حاجة ذلك الرجل، فالسعيد من وفقو هللا إىل ذلك، والشقي من مل يسلك بو ىذه اظتسالك.

 يث اْلامساَلد

                                                                                                                                                    

 ولمحجيث شؾاىج: 
ُيؼ ِلقزاِء بمفع: ) (,٘ٚ٘ٔ/ ح)ٕ: عشج تسام الخازي في الفػائج: مغ حجيث: انذ بغ مالظ     إنَّ هلِل ِعبادًا اخَترَّ

ثؾَنُو، والشَّاُس  أْن اَل ُيعِحُبيْؼ ِبالشَّاِر، َفإذا َكاَن َيؾُم الِقيامِة َخَمؾا َمَع هللِا  َحؾاِئِج الشَّاِس، آال َعمى َنْفِدوِ  ثيْؼ، وُيحجِّ ُيَحجِّ
 (: )ضعيف ججا(. ٜٖٖٙ/ ح )ٚالدمدمة الزعيفة:  (. وقال األلباني فيِفي الِحداِب 

(. وفيو الخبيع بغ ٜٗ/ ح )ٔقزاء الحػائج: ومغ حجيث: الحدغ البرخي رحسو هللا مخساًل: عشج ابغ أبي الجنيا في
(: )صجوق سيء الحفع ٜ٘ٛٔصبيح الدعجي البرخي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: التخجسة: )

 وكان عابجا مجاىجا, قال الخاميخمدي: ىػ أول مغ صشف الكتب بالبرخة(. فالحجيث وشاىجه ضعيف.
مخصػط ُنذخ في (, ٖٓ/ ح)ٔ: فػائجفي ال هللا بغ دمحم بغ شجاع السزخي أحسج عبج  أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ  (ٔ) 

(: ٙٗٗ/ التخجسة:      )ٔ: أحسج بغ بكخ البالدي: الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان قال .بخنامج جػامع الكمع
وقال: ) حجيث مػضػع بدشج صحيح رواه عشو عبج هللا بغ أحسج بغ السفدخ الثقة السرخي, قال وليذ عشجي عشو 

مؽ سعى ألخيو في حاجة غفخ لو ما تقجم مؽ ذنبو غيخه عغ ابغ جخيج عغ عصاء عغ ابغ عباس مخفػعا: ) 
يِري, َقاَل اْلَحاِفع اْبغ ٗ٘/ ح)ٕبغ عخاق في تشديو الذخيعة: َوَقاَل ا(. وما تأخخ  (: ) ِفيِو َأْحسج بغ بكار السرِّ

 .حجخ ِفي المَِّدان: ِعْشِجي, َأنو َأْحسج بغ بكخ البالدي, خبصػا ِفي ندبو واْلَحِجيث َمْػُضػع (. فاْلَحِجيث َمْػُضػع
غخيب مغ , وقال: )ٖٖ٘/ ٙ بغ أنذ:حمية األولياء: باب مالظ أبػ نعيع األصبياني في أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٕ) 

فاْلَحِجيث  (: )مػضػع(.ٓ٘ٚ/ ح)ٕقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة:  .حجيث مالظ, تفخد بو الغفاري(
 .َمْػُضػع

 (.ٛ٘ٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الجوالبي في الحرية الصاىخة:   (ٖ) 
(. قال الذيخ ٛٛ/ ح)ٔ: مكارم األخالق ومعالييا ومحسػد شخائقيا أبػ بكخ الخخائصي في أخخجو مغ ىحا الصخيق:  (ٗ) 

 .فاْلَحِجيث َمْػُضػع (: )مػضػع(. ٖٓٓ٘/ ح) ٔٔاأللباني في الدمدمة الزعيفة: 



 

ٕٕٛ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

َفَعِتِو، فَػَلُو ثَػَواُب  :عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهو ورضي عنو قال: قال رسول هللا  )َمْن َمَشى يف َعْوِف َأِخيِو، وَمنػْ
.)  (ٔ)اْلُمَجاِىِديَن يف َسِبيِل اَّللِا

من  )    : قال رسول هللا قال:  عن انس (ٕ)قلت: ويقرب من ذلك ما رويناه من مكارم األخالق أليب بكر اطترائطي
مشى يف حاجة أخيو املسلم كتب هللا لو بكل خطوة سبعني حسنة، وكفر عنو سيئة، فاف قضيت حاجتو على يديو خرج 

 (3) من ذنوبو كيـو ولدتو أمو، فاف مات يف خالؿ ذلك دخل اْلنة بغري حساب(.
 اَلديث السادس

)َمْن َكاَف ُوْصَلًة أَلِخيِو اْلُمْسِلِم ِإىَل ِذي ُسْلطَاٍف يف َمنفعة ِبرٍّ َأْو  : عن ابن عمر رضي هللا عنهما: قال: قال رسول هللا
.) َراِط يَػْوـَ َدْحِض اأَلْقَداـِ   تَػْيِسرِي ُعْسٍر َأَعانَُو هللا َعَلى َإَجازَة الصِّ

 (ٗ)قلت: رواه ابن طاىر اظتقدسي يف أحاديث الشهاب.

                                                 

مى الحارث بغ أبي أسامة في مدشج الحارث: باب في خصبة قج َكَحبيا داود بغ السحبخ ع أخخجو مغ ىحا الصخيق:  (ٔ) 
أبػ سميسان داود بغ السحبخ بسيسمة ومػحجة مذجدة  (, وىػ جدء مغ خصبة شػيمة. وفيو:ٕ٘ٓ/ ح)ٔ: رسػل هللا 

مفتػحة بغ قححم بفتح القاف وسكػن السيسمة وفتح السعجسة الثقفي البكخاوي البرخي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب 
 ل الحي صشفو مػضػعات(. (: )متخوك وأكثخ كتاب العقٔٔٛٔ/ التخجسة)ٔالتيحيب: 

(: )قال بغ ٓٛٗ/التخجسة)ٙميدخة بغ عبج ربو الفارسي ثع البرخي: قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: وفيو:
حبان كان مسغ يخوى السػضػعات عغ األثبات ويزع الحجيث وىػ صاحب حجيث فزائل القخآن الصػيل وقال 

خوك وقال أبػ حاتع كان يفتعل الحجيث روى في فزل قدويغ أبػ داود أقخ بػضع الحجيث وقال الجارقصشي مت
والثغػر وقال أبػ زرعة وضع في فزل قدويغ أربعيغ حجيثا وكان يقػل أنى احتدب في ذلظ وقال البخاري ميدخة 

 .فاْلَحِجيث َمْػُضػع بغ عبج ربو يخمى بالكحب(.
ألبي بكخ دمحم بغ جعفخ , الييا ومحسػد شخائقياالسشتقى مغ كتاب مكارم األخالق ومع أخخجو مغ ىحا الصخيق:  (ٕ) 

َما ِمْؽ َعْبٍج َواَل َأَمٍة َيِزؽُّ ِبَشَفَقٍة  )(, عغ اميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي شالب مخفػعًا بمفع: ٖٙ/ ح)ٔ: الخخائصي
َ َوَما ِمؽْ  َ ِإالَّ َأْنَفَق ِمْثَمَيا ِفيَسا ُيْدِخُط َّللاَّ ْعَي َمَعُو  ُيْشِفُقَيا ِفيَسا ُيْخِضي َّللاَّ ِفي َعْبٍج َيَجُع َمُعؾَنَة َأِخيِو اْلُسْدِمِؼ َوالدَّ

 (. ِبَسُعؾَنِة َمْؽ َيْأَثُؼ ِفيِو َواَل ُيْؤَجُخ َعَمْيوِ  َحاَجِتِو ُقِزَيْت َأْو َلْؼ ُتْقَض ِإالَّ اْبُتِميَ 
(. والعقيمي في ٜٔٗ/ ح)ٔ: في التخغيب في فزائل األعسال وثػاب ذلظ أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ شاىيغ(ٖ)  

يُّ َأُبػ َزْيٍج:  (, َقاَل: َسَأْلُت َيْحَيى ْبَغ َمِعيٍغ َعْغ َعْبِج الخهِحيِع ٘ٗٓٔ/ ح)ٖالزعفاء الكبيخ: َعْبُج الخهِحيِع ْبُغ َزْيٍج اْلَعسِّ
, َفَقاَل: َتَخُكػُه. وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: )ضعيف يِّ  ججًا(. ْبِغ َزْيٍج اْلَعسِّ

(, وقال: )ال ٔٗٓٔ/ ح)ٖتخجسة عبج الػىاب بغ ىذام بغ الغاز:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: العقيمي في الزعفاء:(ٗ)  
 (, ولو في سششو:ٜٗٙٚ/ ح)ٙباب في التعاون عمى البخ والتقػى:  يتابع عمى حجيثو(. والبييقي في شعب اإليسان:

(. وابغ عداكخ ٚ٘ٗٙٔ/ ح)ٛعغ عخض أخيو السدمع مغ األجخ:  كتاب قتال أىل البغي: باب ما في الذفاعة والحب
 عبج الػىاب بغ في تاريخ دمذق:

/ ٙ(. قال ابغ ابي حاتع في الجخح والتعجيل: ٔ٘ٗٔٔ-ٕٓٗٔٔ-ٖٓ٘ٚ-ٜٖٙٗ/ ح)٘ىذام بغ الغاز الجخشي: 
 (: ) سألت أبى عشو فقال كان يكحب (. فالحجيث ضعيف ججا.ٖٛٙالتخجسة: )

 ولمحجيث شاىج: 
/ ٕمغ حجيث: أم السؤمشيغ عائذة )رضي هللا عشيا(: عشج ابغ حبان في صحيحو: كتاب البخ واإلحدان: باب الجار:   



 

 

ٕٖٛ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 اَلديث السابع
 . ) َمن َقضى ألخيِو َحاجًة كاَف َكَمْن َعبَد هللَا ُعُمَره( :ل: قال رسول هللا قا عن أنس بن مالك 

 (1)قلت: رواه البخاري يف التاريخ الكبّب.
)من قال:  قاال: شتعنا رسول هللا   ويقرب ىذا اضتديث ما رويناه من طرق حسان، عن ابن عمر، وأيب ىريرة رضي هللا عنهما

حىت يثبتها أظلو هللا خبمسة وسبعني ألف ملك يدعوف لو، ويصلوف عليو إف كاف صباحا حىت مشى يف حاجة أخيو املسلم 
 (ٕ)ميسي، واف كاف مساء حىت يصبح، وال يرفع قدما إال كتب هللا لو حسنة، وال يضع قدما إال حميت عنو سيئة(.

 اَلديث الثامن
 (ٖ)(. رة، فيسًتىا إال أدخلو هللا اْلنة) ال يَرى أحد من أخيو عو  :قال: قال رسول هللا  عن أيب سعيد 

رأى عورة أخيو فسًتىا كاف   منيقول: ) هللا  رواه الطرباين أيضا من حديث عقبو بن عامر اصتهِب انو شتع رسول قلت:
 (1)من قربىا(. (4)كمن أحيا موءودة

                                                                                                                                                    

/ ٔالرغيخ: مغ اسسو داود: والصبخاني في السعجع (.(, وقال شعيب األرنؤوط: )إسشاده ضعيف ججآٖ٘ح)
ني في األوسط, والرغيخ وفيو إبخاليع : )رواه الصبخاٜٖٗ/ٛ(, وقال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: ٔ٘ٗح)

(. ٖٚ٘/ ح)ٔبغ ىذام الشدائي وثقو ابغ حبان وغيخه وضعفو أبػ حاتع وغيخه(, ولو في مدشج الذامييغ: 
(. وقال الذيخ ٕٖ٘-ٖٔ٘/ ح)ٔ مغ كان وصمة ألخيو السدمع إلى ذي سمصان: والقزاعي في مدشج الذياب:

 (: )ضعيف ججًا(. فالحجيث ضعيف ججًا.ٜٚ٘ٔ/ ح)ٕاأللباني في ضعيف التخغيب والتخىيب:
)مؽ قزى ألخيو السدمؼ  (, بمفع:ٜٕٛٓ/ التخجسة: )ٛأخخجو مغ ىحا الصخيق: البخاري في التاريخ الكبيخ:   (ٔ) 

(. وفي سشجه ٕٗٔٔ/ ح)ٖوالخصيب البغجادي في تاريخ بغجاد:  .حاجة كان لو مؽ األجخ كسؽ خجم هللا عسخه(
(: )دمحم بغ عيدى ٘ٓٔٔ/ التخجسة: )٘, قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: دمحم بغ عيدى الجىقاني

(: )مػضػع(. ٖ٘ٚ/ ح)ٕالجىقاني ال يعخف وأتى بخبخ مػضػع(.  وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: 
 فالحجيث مػضػع.

اَل ُيْخَوى َىَحا اْلَحِجيُث َعِغ اْبِغ (, وقال: )ٜٖٙٗ/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع االوسط:   (ٕ) 
ْسَشادِ  (. وابغ شاىيغ في التخغيب في فزائل ٜٔ/ ح)ٔ(. الخخائصي في مكارم األخالق: ُعَسَخ ِإاله ِبَيَحا اإْلِ

(: )مػضػع(. فالحجيث ٕٖٖٖ/ ح)ٚ(. وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: ٕٗٗ/ ح)ٔاالعسال: 
 مػضػع.

وقال: )ال يخوى ىحا الحجيث عغ أبي  ،(ٓٛٗٔ/ ح)ٕحا الصخيق: الصبخاني في السعجع األوسط: أخخجو مغ ى(ٖ)  
(, وفيو ُمعمى بغ عبج الخحسغ الػاسصي, قال ال يخى مؤمؽ مؽ أخيوسعيج إال بيحا اإلسشاد تفخد بو ُمعمى(, بمفع: )

ج رمي بالخفس(, ولو في (: )متيع بالػضع, وقٓٛٗٔ/ التخجسة: )ٔالحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:
وقال: )ال يخوى ىحا الحجيث عغ أبي سعيج إال بيحا )ما مؽ امخئ مدمؼ...(، ( بمفع: ٕٜٗٗ/ ح)ٜاألوسط: 

اإلسشاد تفخد بو خالج بغ إلياس(. وىػ أبػ الييثع خالج بغ إلياس, أو إياس بغ صخخ بغ أبي الجيع بغ ححيفة 
(: )متخوك ٚٔٙٔ/ التخجسة: )ٔحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:قال ال العجوي السجني, إمام السدجج الشبػي,

: بأصبيان والػارديغ عمييا (. وابغ حيان في شبقات السحجثيغ٘ٛٛ/ ح)ٔالحجيث(. وعبج بغ حسيج في مدشجه: 
 (: )ضعيف(.   ٓٓٗٔ/ ح)ٕ. وقال الذيخ األلباني في ضعيف التخغيب والتخىيب: ٖٛ/ٖالصبقة الثامشة: 

ودة: يقال: وَأَدىا يِئُجَىا وْأدًا فيي َمْػُءودة, كان إذا ُوِلَج ألَحِجىع في الجاىمية بشٌت دَفَشيا في التخاب وىي َحيهة, الَسْػءُ (ٗ)  



 

ٕٛٗ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

 اَلديث التاسع
 عنو كربة، ومن سًت على مؤمن سًت هللا )من فرج عن مؤمن كربة فرج هللا :قال: قال رسول هللا  عن أيب ىريرة 

 (ٕ).قلت: رواه ابن أيب الدنيا يف اصطناع اظتعروفعورتو وال يزاؿ يف عونو ما داـ يف عوف أخيو(. 
 (3)سيأيت. رواه مسلم من حديث طويل

يف َعْوِف اَّللاُ َذِلَك اْلُمِعنِي ) َمْن َأَعاَف ُمْسِلًما َكاَف : قال: قال رسول هللا  وروينا يف كتاب مكارم األخالق، عن انس 
.)(4) 
 

 اَلديث العاشر
ُ َلُو ُشْعبَػتَػنْيِ ِمْن نُوٍر َيْسَتِضيُء َِبَِما، َعامَلٌ ال  ) :قَاَل: قَاَل رسول هللا  َعْن َأيب ُىرَيـْرََة  َمْن فَػراَج َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة، َجَعَل اَّللا

  حُيِْصيِو ِإال َربُّ اْلِعزاِة(.
 (٘)رواه الطرباين يف األوسط.

 اَلديث اَلادي عشر
)من مشى مع أخيو يف حاجة فناصحو فيها جعل هللا بينو : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا       

  وبني النار سبع خنادؽ، ما بني اْلندؽ واْلندؽ ما بني السماء واألرض(.

                                                                                                                                                    

 .   ٖٗٓ/  ٘أنطخ الشياية في غخيب الحجيث البغ األثيخ:
بأصبيان  ات السحجثيغ(. وابغ حيان في شبقٜ٘ٚ/ ح )ٚٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع الكبيخ: (ٔ)  

, وفيو أبػ الييثع خالج بغ الياس. ىػ: أبػ الييثع خالج بغ إلياس, ويقال: ٖٛ/ ٖالصبقة الثامشة: : والػارديغ عمييا
إياس, ابغ صخخ بغ أبى الجيع: عبيج بغ ححيفة بغ غانع بغ عامخ القخشى العجوى, السجنى قال الحافع ابغ 

 ث. فالحجيث ضعيف ججا.حجخ في تقخيب التيحيب: متخوك الحجي
باب في  (. والبييقي في شعب اإليسان:ٔٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ أبي الجنيا في اصصشاع السعخوف:   (ٕ) 

(, وفيو أبػ عسخ أحسج بغ عبج الجبار بغ دمحم العصاردي الكػفي, قال ٘ٔٙٚ/ ح)ٙالتعاون عمى البخ والتقػى: 
 (: )ضعيف وسساعو لمديخة صحيح(.ٗٙ/ التخجسة: )ٔالحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:

كتاب السطالع: باب ال يطمع : أخخجو مغ ىحا الصخيق: مغ حجيث: عبجهللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا: البخاري (ٖ)  
(, ٕٓٛ٘/ ح)ٗكتاب البخ والرمة واآلداب: باب تحخيع الطمع:  (. ومدمع:ٖٕٓٔ/ ح)ٕ السدمع السدمع وال يدمسو:

ُ ِفي َحاَجِتِو َوَمْؽ اْلسُ بمفع: ) َفخََّج َعْؽ ْدِمُؼ َأُخؾ اْلُسْدِمِؼ اَل َيْغِمُسُو َواَل ُيْدِمُسُو َوَمْؽ َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَن َّللاَّ
ُ َعْشُو ُكْخَبًة ِمْؽ ُكُخَباِت َيْؾِم اْلِقَياَمِة َوَمْؽ َسَتَخ ُمْدِمًسا َسَتَخُه  ُ َيْؾَم اْلِقَياَمةِ ُمْدِمٍؼ ُكْخَبًة َفخََّج َّللاَّ  (.َّللاَّ

 (.ٖٔٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الخخائصي في مكارم االخالق:  (ٗ) 
وقال: ) لع يخو ىحا الحجيث عغ األوزاعي  (,ٗٓ٘ٗ/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع األوسط: (٘)  

: )رواه الصبخاني ٕٖ٘/ ٛثسي في مجسع الدوائج: اال دمحم بغ مرعب, تفخد بو العالء بغ مدمسة(. قال الحافع اليي
في األوسط وفيو العالء بغ سمسة بغ عثسان وىػ ضعيف (. ىػ أبػ سالع العالء بغ مدمسة بغ عثسان الخواس 
البغجادي. قال ابغ حبان: ) يخوى السقمػبات والسػضػعات عغ الثقات, ال يحل االحتجاج بو(. قال الحافع ابغ 

(: )متخوك ورماه بغ حبان بالػضع(. وقال الذيخ األلباني في ٕٙ٘٘/ التخجسة:)ٔيب: حجخ في تقخيب التيح
 (: )مػضػع(. فالحجيث مػضػع.ٖٙ٘/ ح)ٔضعيف التخغيب والتخىيب: 



 

 

ٕٛ٘ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 (ٕ)يا.وابن أيب الدن (ٔ)قلت رواه أبو نعيم.
وروينا مثل ىذا الثواب ظتن اطعم مسلما حٌب يشبع، او سقاه حٌب يروى من طريق الطرباين، عن عبد هللا بن عمرو رضي     

َع َخَناِدَؽ، َما ) َمْن َأْطَعَم َأَخاُه َحىتا ُيْشِبَعُو، َوَسَقاُه َحىتا يَػْرِويَُو، اَبَعَدُه هللُا ِمَن النااِر َسبْ  :هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
 (ٖ)بَػنْيَ ُكلِّ َخْنَدٍؽ َمِسريَُة ََخِْس مئِة َعاـٍ (.

 
 اَلديث الثاين عشر

نْػَيا َواآْلِخَرِة، َوَمْن َفكا َعْن : قال: قال رسول هللا  عن مسلمة بن ؼتلد     ) َمْن َستَػَر ُمْسِلًما، َستَػَرُه اَّللاُ يف الدُّ
ُ   َمْكُروٍب ُكربة، َفكا اَّللاُ   (.  يف َحاَجِتوِ  عنو َكْربَُو من ُكرب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَمْن َكاَف يف َحاَجِة َأِخيِو، َكاَف اَّللا

 (ٗ)قلت: رواه الطرباين.
 

                                                 

, وقال: ٕٓٓ/ٛتخجسة عبجالعديد بغ أبي راود:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ نعيع االصبياني في حمية األولياء: (ٔ) 
 جالعديد لع نكتبو إال مغ حجيث الػليج بغ صالح(.)غخيب, مغ حجيث عب

ابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج: باب مغ مػجبات السغفخة إدخال الدخور عمى  أخخجو مغ ىحا الصخيق:  (ٕ) 
)مؽ مذى مع أخيو في حاجة فشاصحو فييا جعل هللا بيشو وبيؽ الشار يؾم القيامة (, بمفع: ٖٗ/ ح)ٔالسدمع:

 .خشجق والخشجق كسا بيؽ الدساء واألرض(سبع خشادق بيؽ ال
(. ٜ٘ٔ/ ح)ٔ(, ولو في مكارم االخالق: ٖ٘ٔ/ ح)ٖٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع الكبيخ:   (ٖ) 

ْسَشاِد َوَلْع ُيَخخَِّجاهُ (, وقال: )ٕٚٔٚ/ ح)ٗالحاكع في السدتجرك:  (, وقال الحىبي: )صحيح(.  َىَحا َحِجيٌث َصِحيُح اإْلِ
(. وفيو: رجاء بغ أبي عصاء السرخي قال الحافع ابغ حجخ في لدان ٖٖٛٙ/ ح)ٖلبييقي في شعب االيسان: وا

(: )صػيمح قال الحاكع مرخي صاحب مػضػعات, وقال بغ حبان يخوي ٚٔٙٔ/ التخجسة: )ٔالسيدان: 
ى, وىحا الحجيث السػضػعات ثع ساق لو الحجيث .... ىحا حجيث غخيب مشكخ تفخد بو إدريذ أحج الدىاد انتي

أورده بغ حبان وقال انو مػضػع وحكاه صاحب الحافل وأخخجو الحاكع في السدتجرك عغ األصع عغ إبخاليع بغ 
مشقح عغ إدريذ وقال صحيح اإلسشاد فسا أدري ما وجو الجسع بيغ كالميو كسا ال أدري كيف الجسع بيغ قػل 

تجرك مع حكايتو عغ الحافطيغ أنيسا شيجا عميو الحىبي صػيمح وسكػتو عمى ترحيح الحاكع في تمخيز السد
 بخواية السػضػعات(.

مؽ فخج عؽ (, بمفع: ) ٙٛ/ ح)ٔ: أخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق مغ حجيث أبي ىخيخة  (ٗ) 
ستخه أخيو السدمؼ كخبة مؽ كخب الجنيا فخج هللا عشو كخبة مؽ كخب يؾم القيامة، ومؽ ستخ عمى أخيو السدمؼ 

/ ٓٔعبجالخزاق في مرشفو:  في عؾن العبج ما دام العبج في عؾن أخيو (. هللا في الجنيا واآلخخة، وهللا 
ى مكخوبا فػ هللا  ) مؽ ستخ مدمسا ستخه هللا  (, بمفع:ٖٜٙٛٔح) عشو كخبة  في الجنيا واآلخخة ومؽ نجَّ

(, قال ٓٓٓٚٔ/ ح)ٗ(. واإلمام احسج:  ومؽ كخب يؾم القيامة، ومؽ كان في حاجة أخيو كان هللا في حاجت
لع  -وىػ دمحم -شعيب األرنؤوط: )حجيث صحيح وىحا إسشاد ضعيف ابغ جخيج مجلذ وقج عشعغ, وابغ السشكجر

(, وقال الذيخ األلباني: )صحيح(. وابغ أبي ٕٗٗ٘/ ح)ٕوابغ ماجة مخترخا: . يمق أبا أيػب يعشي األنراري(
(: ) رواه أحسج ٕٚٗٓٔ/ ح)ٙ(. قال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: ٖٔٔ/ ح)ٔالجنيا في قزاء الحػائج:

 ورجالو رجال الرحيح, وقج تقجمت أحاديث في ىحا السعشى في الخحمة في شمب العمع(.



 

ٕٛٙ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

 (ٔ) وروى مسلم معناه
ىذا  ومعي رجل فقاؿ: اي ابن ُأيب من مر يب رسوؿ هللا قال: ) وروينا ابألسانيد اظتعمول هبا، عن أيب بن كعب 

َلاجتو، مث انصرؼ إيل وليس معي  الرجل؟ قلت: غرمي يل فاَّن ُأالزُِمو، قاؿ: فأحسن إليو اي ُأيب، مث مضى رسوؿ هللا 
الرجل، فقاؿ: اي ُأيب ما فعل غرميك وأخوؾ؟ قلت: وما عسى أف يفعل اي رسوؿ هللا، تركت ثلث مايل عليو هلل، وتركت 

َبذا  –قي ملساعدتو إايي على وحدانية هللا، فقاؿ رمحك هللا اي ُأيب ثالث مرات الثلث الثاين لرسوؿ هللا، وتركت البا
أمرَّن، مث قاؿ اي ُأيب إف هللا جعل للمعروؼ وجوىا من خلقو، حبب إليهم املعروؼ وحبب إليهم فعالو، ويسر على طالب 

ْلدبة فيحييها، وحيييبها أىلها، واف إىل األرض ا املعروؼ طلبو إليهم، ويسر عليهم إعطاءه، فهم كالغيث يرسلو هللا 
هللا جعل للمعروؼ أعداء من خلقو بغض إليهم املعروؼ، وبغض عليهم فعالو، وحظر على طالب املعروؼ طلبو إليهم، 

كذا حببسو األرض وأىلها(.  عن األرض اْلدبة فيهلك هللا  وحظر عليهم إعطاءه إايىم، فهم كالغيث حيبسو هللا 
 (ٕ)رواه الطرباين.

 اَلديث الثالث عشر
) ِإفا َّلِلِا َعبااًدا اْخَتصاُهْم اِبلنَِّعِم ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد، يُِقرُُّىا ِفيَها َما   :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا    

ُهْم، َفجعَلَها يف َغرْيِِىمْ   (. َبَذُلوا، فَِإَذا َمنَػُعوَىا حوهلا عنػْ
 ، (3)يمقلت: رواه أبو نع

 (ٗ) والطرباين.
                                                 

(: عغ ابغ عسخ بمفع: ٛ٘/ ح)ٗ أخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع: كتاب البخ والرمة واآلداب: باب تحخيع الطمع:  (ٔ) 
ُ ِفى َحاَجِتِو، َوَمْؽ َفخَّجَ  )اْلُسْدِمؼُ  َعْؽ ُمْدِمٍؼ ُكْخَبًة َفخََّج  َأُخؾ اْلُسْدِمِؼ اَل َيْغِمُسُو، َواَل ُيْدِمُسُو َمْؽ َكاَن ِفى َحاَجِة َأِخيِو َكاَن َّللاَّ

ُ َعْشُو ِبَيا ُكْخَبًة ِمْؽ ُكَخِب َيْؾِم اْلِقَياَمِة، َوَمْؽ َسَتَخ ُمْدِمًسا َسَتَخُه َّللاَُّ  ولع أجج الحجيث عغ مدمسة بغ   َيْؾَم اْلِقَياَمِة (.َّللاَّ
  مخمج عشج مدمع, وال الصبخاني.

 ولمحجيث شؾاىج: 
/ ٗ مغ حجيث: عبجهللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا: عشج مدمع: كتاب البخ والرمة واآلداب: باب تحخيع الطمع:   
يدمسو مؽ كان في حاجة أخيو كان هللا في حاجتو  )السدمؼ أخؾ السدمؼ ال يغمسو وال(: عغ ابغ عسخ بمفع: ٛ٘ح)

  ومؽ فخج عؽ مدمؼ كخبة فخج هللا عشو بيا كخبة مؽ كخب يؾم القيامة ومؽ ستخ مدمسا ستخه هللا يؾم القيامة(.
(: ٛ٘/ ح)ٗ ومغ حجيث عبجهللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا: عشج مدمع: كتاب البخ والرمة واآلداب: باب تحخيع الطمع:

السدمؼ أخؾ السدمؼ ال يغمسو وال يدمسو مؽ كان في حاجة أخيو كان هللا في حاجتو ومؽ فخج عؽ )بمفع: 
 مدمؼ كخبة فخج هللا عشو بيا كخبة مؽ كخب يؾم القيامة ومؽ ستخ مدمسا ستخه هللا يؾم القيامة(.

عيل حفز بغ عسخ (. وفي سشجه أبػ إسساٛٔٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم االخالق:  (ٕ) 
(: ) يقمب األخبار, ويمدق ٕٗ٘/ التخجسة: )ٔاأليمي الحي يقال لو الحبصي, قال ابغ حبان في السجخوحيغ: 

 باألسانيج الرحيحة الستػن الػالية, ويعسج إلى خبخ يعخف مغ شخيق واحج, فيأتي بو مغ شخيق آخخ ال يعخف (.
, وقال: )أبػ عثسان ىػ عبجهللا بغ زيج ٘ٔٔ/ ٙي حمية األولياء: أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ نعيع األصبياني ف(  ٖ)

 الكمبي تفخد عغ األوزاعي بيحا الحجيث(.
(, وقال: )لع يخو ىحا الحجيث عغ األوزاعي ٕٙٔ٘/ ح)٘أخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع األوسط: (ٗ)  

/ ٖقال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: ىػ: عبج هللا بغ زيج الحسري  إال عبج هللا بغ زيج الحسري(.



 

 

ٕٛٚ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

ُ َعَلْيِو  ) َما ِمْن َعْبٍد أَنْػَعمَ : وروينا من طريق الطرباين إبسناد جيد، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:قال رسول هللا     اَّللا
ـَ، فَػَقْد َعراَض تِ   (ٔ)ْلَك النِّْعَمَة للزاَواِؿ (.نِْعَمًة فََأْسبَػَغَها َعَلْيِو، مثُا َجَعَل َحَواِئج النااِس ِإلَْيِو فَػتَػبَػرا

 اَلديث الرابع عشر
)َمْن َأَضاَؼ ُمْؤِمًنا، َأْو َخفا َلُو يف َشْيٍء ِمْن َحَواِئِجِو، َكاَف َحقًّا َعَلى : قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك    

  اَّللِا َأْف ُُيِْدَمُو َوِصيًفا يف اْْلَناِة (.
 (ٕ)ظتوصلي.قلت: رواه أبو يعلى ا

ـَ َمِرْضُت فَػَلْم تَػُعْدين، قَاَؿ:  ) هللا قال:  وروينا يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة أن النيب  يَػْوـَ اْلِقَياَمِة: اَي اْبَن آَد
َلْم تَػُعْدُه، َأَما َعِلْمَت أَناَك َلْو ُعْدتَوُ اَي َربِّ َكْيَف َأُعوُدَؾ؟ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي، قَاَؿ: َأَما َعِلْمَت َأفا َعْبِدي ُفاَلًَّن َمِرَض فػَ 

                                                                                                                                                    

باب  (. والبييقي في شعب اإليسان:٘/ ح)ٔ(: )ضعيف(. وابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج: ٕٕٕٔالتخجسة: )
الػليج بغ مدمع عغ األوزاعي. والخصيب البغجادي في  ( مغ شخيقٕٙٙٚ/ ح)ٙفي التعاون عمى البخ والتقػى: 

)قال أبػ جعفخ دمحم بغ حدان قال لي يحيى بغ معيغ: ماَشغه َىَحاِن  (, وقال:ٜٛٓ٘/ التخجسة: )ٜتاريخو: 
رواه الصبخاني في األوسط والكبيخ, ) :ٖٔ٘/ ٛقال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج:  الَحجيَثاِن بُأذنى إال ِمشَظ(.

عبج هللا بغ زيج الحسري  وفيو دمحم بغ حدان الدستي وثقو ابغ معيغ وغيخه, وفيو ليغ ولكغ شيخو أبػ عثسان
(: )رواه ابغ أبي الجنيا والصبخاني في الكبيخ ٜٖٛٙ/ ح)ٖقال السشحري في التخغيب والتخىيب:  ضعفو األزدي(.

: )قال الحافع العخاقي ٛٚٗ/ ٕوقال السشاوي في فيس القجيخ:  واألوسط ولػ قيل بتحديغ سشجه لكان مسكشا(.
ان الدسبتي وفيو ليغ ووثقو ابغ معيغ يخويو عغ أبي عثسان عبج هللا بغ زيج وتبعو الحافع الييثسي فيو دمحم بغ حد

(: )حدغ(, ولو في ٕٜٙٔ/ ح)ٗالحسري وقج ضعفو األزدي(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الرحيحة: 
 (: )حدغ(. فالحجيث حدغ.ٕٗٙٔصحيح الجامع: )

ْم َيْخِو َىَحا اْلَحِجيَث َعِغ اْبِغ ُجَخْيٍج (, وقال: )َ ٜٕ٘ٚ/ ح)ٚأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع األوسط: (ٔ)   
ٍج الذه  َد ِبِو َعِغ اْلَػِليِج: ِإْبَخاِليُع اْبُغ ُمَحسه , َتَفخه يُّ جِّ ُج ْبُغ َمْخَواَن الدُّ (. قال الحافع الييثسي في  اِميُّ ِإاله اْلَػِليُج, َوُمَحسه

والحافع زكي الجيغ السشحري في  اه الصبخاني في األوسط, وإسشاده جيج (.رو  (: ) ٖ٘ٔٚٔ/ ح) ٛمجسع الدوائج: 
 (. رواه الصبخاني بإسشاد جيج(, وقال: ) ٜٖٓٚ/ ح)ٖالتخغيب والتخىيب: 

/ ٚ: تخجسة يديج الخقاشي, عغ أنذ بغ مالظ  أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه:  (ٕ) 
كان حقا عمى  -صغخ ذاك أو كبخ  -شا أو خف لو في شيء مؽ حؾائجو ) مؽ ألظف مؤم (, بمفع:ٜٔٔٗح)

, وقال حديغ سميع أسج: )إسشاده ضعيف ججا(. وأبػ نعيع األصبياني في حمية هللا أن يخجمو مؽ خجم الجشة (
. وابغ عجي في الكامل في ضعفاء غخيب, مغ حجيث يديج لع نكتبو إال مغ ىحا الػجو(, وقال: )ٗ٘/ ٖاألولياء: 
(: )قال الذيخ ولسعمى بغ ميسػن غيخ ما ٖ٘ٛٔ/ التخجسة: )ٙتخجسة معمى بغ ميسػن السجاشعي:  الخجال:

ذكخت مغ األحاديث, والحي ذكخت والحي لع أذكخه كميا غيخ محفػضة مشاكيخ, ولعل الحي لع أذكخه أنكخ مغ الحي 
البرخي القاص, قال الحافع ابغ حجخ  ذكختو(. فيو: يديج بغ أبان الخقاشي بتخفيف القاف ثع معجسة أبػ عسخو

/ ٓٔ(: )زاىج, ضعيف(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: ٖٛٙٚ/ التخجسة: )ٔفي تقخيب التيحيب: 
(: )ضعيف ججًا(. وفيو: معمى بغ ميسػن السجاشعي برخى يقال لو الخراف, قال الحافع ابغ حجخ ٕٙ٘ٗح)

)قال الشدائي والجارقصشي متخوك, وقال أبػ حاتع ضعيف الحجيث, وقال (: ٕٕ٘/ التخجسة: )ٙفي لدان السيدان: 
 ابغ عجي: أحاديثو مشاكيخ(. فالحجيث ضعيف ججًا.



 

ٕٛٛ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

ـَ اْسَتْطَعْمُتَك فَػَلْم ُتْطِعْمِِن، قَاَؿ: اَي َربِّ وََكْيَف ُأْطِعُمَك؟ َوأَْنَت رَ  بُّ اْلَعاَلِمنَي، قَاَؿ: َأَما َعِلْمَت َلَوَجْدَتِِن ِعْنَدُه؟ اَي اْبَن آَد
ُتَك، فَػلَ أَناُو اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفاَلفٌ  ـَ اْسَتْسَقيػْ ْم ، فَػَلْم ُتْطِعْمُو؟ َأَما َعِلْمَت أَناَك َلْو َأْطَعْمَتُو َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي، اَي اْبَن آَد

َتوُ وِ َتْسِقِِن، قَاَؿ: اَي َربِّ َكْيَف َأْسِقيَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي، قَاَؿ: اْسَتْسَقاَؾ َعْبِدي ُفاَلٌف فَػَلْم َتْسقِ  ، َأَما ِإناَك َلْو َسَقيػْ
 (1)َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي (.
 اَلديث اْلامس عشر

)من نفس عن أخيو كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنو كربة من كرب يـو : عن أيب ىريرة قال: قال رسول هللا     
د ما كاف العبد يف عوف أخيو، ومن سلك القيامة، ومن سًت مسلمًا سًت هللا عليو يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عوف العب

طريقا يلتمس فيو علما يسر هللا لو طريقا إىل اْلنة، وما جلس قـو يف مسجد يتلوف كتاب هللا ويتدارسونو بينهم إال نزلت 
 عليهم السكينة، وحفتهم املالئكة، ومن أبطأ بو عملو مل يسرع بو نسبو(. 

 (2)قلت: رواه مسلم يف صحيحو.
) َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم  :: من حديث أيب موسى األشعري مرفوعا: قال رسول هللا (ٗ)ومسلم ،(ٖ)يح البخاريوروينا يف صح

َفُع نَػْفَسُو َويَػَتَصداُؽ، قَاُلوا أرأيت إِ  َذا  ْف ملَْ َيْسَتِطْع، قَاَؿ يُِعنيُ َصَدَقٌة قَاُلوا اي رسوؿ هللا ِإْف ملَْ ََيِْد، قَاَؿ يَػْعَمُل بَِيَدْيِو فَػيَػنػْ
ِسُك َعِن الشارِّ فَِإناُو لَُو اَْلَاَجِة اْلَمْلُهوَؼ، قَاُلوا أرأيت ِإْف ملَْ يَػْفَعْل، قَاَؿ أيَُْمُر ابملعروؼ، قَالوا أرأيت ِإْف ملَْ يَػْفَعْل قَاَؿ ميُْ 

 َصَدَقٌة (. 
 

 اَلديث السادس عشر
أن عمرو بن مرة  

 )أميا واٍؿ أو قاٍض أغلق اببو دوف يقول:   قال ظتعاوية: اي معاوية إين شتعت رسول هللا (٘)
                                                 

 (.ٜٕٙ٘/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع: َفْزِل ِعَياَدِة اْلَسِخيِس: (ٔ)  
فزل االجتساع عمى تالوة القخآن  أخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع: كتاب الحكخ والجعاء والتػبة واالستغفار: باب(ٕ)   

)مؽ نفذ عؽ مؤمؽ كخبة مؽ كخب الجنيا نفذ هللا عشو كخبة مؽ كخب يؾم (, بمفع: ٜٜٕٙ/ ح)ٗوعمى الحكخ: 
القيامة، ومؽ يدخ عمى معدخ يدخ هللا عميو في الجنيا واآلخخة ومؽ ستخ مدمسا ستخه هللا في الجنيا واآلخخة، وهللا 

ج في عؾن أخيو، ومؽ سمػ طخيقا يمتسذ فيو عمسا سيل هللا لو بو طخيقا إلى الجشة، وما في عؾن العبج ما كان العب
اجتسع قؾم في بيت مؽ بيؾت هللا يتمؾن كتاب هللا ويتجارسؾنو بيشيؼ إال ندلت عمييؼ الدكيشة، وغذيتيؼ الخحسة 

التخمحي: كتاب الحجود: باب الدتخ و  .وحفتيؼ السالئكة وذكخىؼ هللا فيسؽ عشجه، ومؽ بظأ بو عسمو لؼ يدخع بو ندبو(
وابغ ماجة: كتاب اإليسان وفزائل الرحابة والعمع: باب فزل العمساء والحث عمى شمب  (.ٕ٘ٗٔ/ ح)ٗعمى السدمع:

 (. ٕٔٗٚ/ ح)ٕ: اإلمام احسج في مدشجه: مدشج أبي ىخيخة  (.ٕٕ٘/ ح)ٔالعمع: 
 ولمحجيث شاىج: 

عشيسا(: عشج البخاري: كتاب السطالع: باب ال يطمع السدمع السدمع وال مغ حجيث: عبج هللا بغ عسخ )رضي هللا    
 (, بمفع قخيب مشو.ٖٕٓٔ/ ح)ٕيدمسو: 

 (.٘ٗٗٔ/ ح)ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: البخاري:   (ٖ) 
 (.ٜٕٙ٘/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع:   (ٗ) 
مخة الجيشي, صحابي, انطخ: االصابة في  ىػ: أبػ شمحة قيل أبػ مخيع وقيل أن أبا مخيع األزدي, عسخو بغ  (٘) 

 (.ٕٗ٘ٓٔ/ التخجسة: ) ٚتسييد الرحابة, لمحافع ابغ حجخ: 



 

 

ٕٜٛ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

  اببو دوف حاجتو وَخلتو ومسكنتو(. ، واملسكنة إال أغلق هللا (1) ذوي اَلاجات، واْلَلاة
 (ٖ)، وأزتد.(ٕ)قلت: رواه الَبمذي

ة تقوعتا العرب دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك اي أاب فالن،وىي كلم :قال ورواه أبو داود، عن عمرو بن مرة 
من واله هللا شيئا من أمور املسلمني فاحتجب دوف حاجتهم وخلتهم )  فقلت: حديث أخربك بو، شتعت رسول هللا يقول: 

 فجعل معاوية رجل على حوائج الناس. :قال، (4)وفقرىم، أحتجب هللا دوف حاجتو وخلتو  وفقره يـو القيامة (
 واطتَلة: ابلفتح اضتاجة.  

نا بك: ىو هبمزة مفتوحة، ومعناه ما جاء بك، وما أعملك إلينا، وإمنا يقال ذلك للذي يفرح بلقائو كأنو يقول: ما قولو ما أنعم
 الذي أفرحنا بك وبلقائك، ومن ذلك قوعتم: أنعم صباحاً.

 
 اَلديث السابع عشر

كي تُػْؤَجُروا، َويَػْقِضي اَّللاُ َعَلى ِلَساِف ِإَذا َجاَءين طُاِلَب َحاَجة، فاْشَفُعوا لو ل: ) قال: قال رسول  عن أيب موسى   
َمْن َيْشَفْع )  بلفظ: اشفعوا، وقد قال هللا تبارك وتعاىل يف كتابو العزيز:  (ٙ)، ومسلم(٘)رواه البخاري قلتنَِبيِِّو َما يَشاَء (، 

َها(  نصيب عظيم.  والتنكّب يف النصب للتعظيم أي ، (1)َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمنػْ

                                                 

ل الَخمهة: )بالَفتح: الحاجة والَفْقخ: أي َجاِبَخىا, ومشو حجيث الجعاء لمسيت ) المهُيع اْسُجد َخمهتو (, وأْصُميا مغ التهَخمُّ   (ٔ) 
ْيئيغ, وىي الُفْخجة, و  الثُّْمَسة التي تخكيا بعجه مغ الخَمل الحي أبقاه في أمػره(, انطخ الشياية في غخيب َبْيغ الذه

 .٘ٗٔ/  ٕالحجيث البغ األثيخ: 
ما مؽ إمام (, بمفع: )ٕٖٖٔ/ ح)ٖكتاب األحكام باب ما جاء في إمام الخعية:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: التخمحي: (ٕ) 

وقال  أغمق هللا أبؾاب الدساء دون خمتو وحاجتو ومدكشتو(، يغمق بابو دون ذي الحاجة والخمة والسدكشة إال
 )صحيح(. الذيخ األلباني في صحيح التخغيب والتخىيب:

وقال شعيب  (,ٕٙٓٛٔ/ ح)ٗ: أخخجو مغ ىحا الصخيق: اإلمام احسج في مدشجه: مدشج عسخو بغ مخة الجيشي   (ٖ) 
دغ. وعبج بغ حسيج في مدشجه: مدشج عسخو بغ مخة األرنؤوط: صحيح لغيخه, وىحا إسشاد ضعيف لجيالة أبي الح

 :ٔ(ح /ٕٛٙ.)  وأبػ يعمى السػصمي في السفاريج عغ رسػل :ٔ(وابغ عداكخ في تاريخ ٛٚ-ٚٚ/ ح .)
(. وفيو: أبػ الحدغ الجدري الذامي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب ٙٛٓٓٔ/ ح)ٙٗدمذق: عسخو بغ مخة: 

/ ٖكتاب األحكام باب ما جاء في إمام الخعية:  يػل(. التخمحي:(: )مجٚٗٓٛ/ التخجسة: )ٔالتيحيب: 
ما مؽ إمام يغمق بابو دون ذي الحاجة والخمة والسدكشة إال أغمق هللا أبؾاب الدساء دون (, بمفع: )ٕٖٖٔح)

 )صحيح(. فالحجيث صحيح. وقال الذيخ األلباني في صحيح التخغيب والتخىيب:خمتو وحاجتو ومدكشتو(، 
 فالحجيث صحيح. إسشاده صحيح(.(, وقال شعيب األرناؤط: )ٜٕٛٗ/ ح)ٗمغ ىحا الصخيق: أبػ داود:  أخخجو(ٗ)  
(. ٔٛٙ٘-ٓٛٙ٘/ ح) ٘أخخجو مغ ىحا الصخيق: البخاري: كتاب األدب: باب تعاون السؤمشيغ بعزيع بعزا: (٘)  

خوا وليقض هللا عمى لدان : إذا أتاه طالب حاجة أقبل عمى جمدائو فقال: اشفعؾا فمتؤجكان رسؾل  بمفع: )
 .نبيو ما أحب (

/ ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع: كتاب البخ والرمة واآلداب: باب استحباب الذفاعة فيسا ليذ بحخام: (ٙ)  
(. والتخمحي: كتاب العمع: باب ما جاء ٖٔٔ٘: ح)ٕكتاب األدب: باب في الذفاعة:  (. وأبػ داود:ٕٕٚٙح)

(, وقال أبػ عيدى: )ىحا حجيث حدغ صحيح, وبخيج يكشى أبا بخدة ٕٕٚٙح)/ ٘الجال عمى الخيخ كفاعمو: 
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اشفعوا تؤجروا، إين أريد  قال: ) ، أن رسول هللا وروينا يف مكارم األخالق للخرائطي، عن معاوية بن أيب سفيان  
 (2) .( األمر فأؤخره حىت تشفعوا إيل فتؤجروا

ىل نفسو، فان اعتدية قلت: انو ينبغي للشافع أن جيتنب أن أيخذ شفاعتو جعال من ىدية يديها اظتشفوع لو، أو منفعة جيرىا إ
 ،(ٖ)للشافع من السحت الذي ذمو هللا تعاىل يف كتابو العزيز، كما نقل عمر

نزلت يف  ،(8)ََسااُعوَف ِلْلَكِذِب َأكااُلوَف لِلسُّْحِت(مهنع هللا يضر يف قولو تعاىل: ) (ٚ)، ومسروق(ٙ)، وابن عباس(٘) د، وابن مسعو (ٗ)وعلي 
كذب عندىم، وأيخذون الرشوة ؽتن حيكمون لو، واعتدية ؽتن يشفعون فيو فنزلت ىذه اآلية كانوا يسمعون ؽتن ي  (ٜ)اليهود

 الكرمية.
: السحت ستسة عشر: الرشوة، ومهر البغي، وحلوان الكاىن، وذتن الكلب، والنرد، واطتمر، (ٓٔ)قال رتاعة من اظتفسرين

والساحر، واجر مصور التمثيل، وىدية الشافع، وشتي ىذا واطتنزير، واظتيتة، والدم، وعسب الفحل، واجر النائحة، واظتغنية، 
اَل َتفتَػُروا َعَلى هللِا َكِذاًب سحتا ألنو يسحت الطاعات، أو بركة اظتال، أو الدين، أو اظتروءة مبعُب يهلكها قال هللا تعاىل:) 

                                                                                                                                                    

 :أيزا, وىػ كػفي ثقة في الحجيث روى عشو شعبة والثػري وابغ عييشة(, وقال الذيخ األلباني في ىامر الجامع
 )صحيح(.

 .٘ٛالشداء اآلية:   (ٔ) 
ِ بُغ َوىبٍ  (. وفيوٚٙٙ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الخخائصي في مكارم االخالق:   (ٕ)  , قال ابغ ابي حاتع َعبُج َّللاه

 (: )محمو الرجق(.ٕٙٙٔ/ التخجسة: )ٛالخازي في الجخح والتعجيل: 
قال: ما كان مغ  عسخ : مغ حجيث اميخ السؤمشيغ ٕٖٖ/ ٓٔ الصبخي في تفديخه:أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٖ) 

 الدحت, الخشى وميخ الدانية.
: أنو قال: في كدب عمي مغ حجيث اميخ السؤمشيغ : ٕٖٖ/ ٓٔالصبخي في تفديخه: صخيق: أخخجو مغ ىحا ال  (ٗ) 

 الحجام.
حت, : مغ حجيث عبج هللا ٕٖٖ/ ٓٔالصبخي في تفديخه: أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (٘)  : أكالػن لمدحت, قال: الدُّ

 الخشػُة.
سساعػن لمكحب أكالػن قال:  يث ابغ عباس : مغ حجٕٖٖ/ ٓٔالصبخي في تفديخه: أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٙ) 

 وذلظ أنيع أخحوا الخشػة في الحكع, وقزػا بالكحب. لمدحت,
: عغ مدخوق قال: سألت ابغ مدعػد عغ الدحت, أىػ ٕٖٖ/ ٓٔالصبخي في تفديخه: أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٚ) 

لدحت: يدتعيشظ الخجل عمى السطمسة الخشى في الحكع؟ فقال: ال مغ لع يحكع بسا أندل هللا فيػ فاسق. ولكغ ا
 فتعيشو عمييا, فييجي لظ اليجية فتقبُميا.

 .ٕٗالسائجة اآلية:   (ٛ) 
قال أبػ جعفخ: ) ىؤالء الييػد الحيغ وصفُت لظ يا دمحم, صفَتيع, َسسهاعػن لِقيل الباشل والكحب, ومغ قيل بعزيع   (ٜ) 

لداني السحَرْغ في التػراة الجمج والتحسيع, وغيخ ذلظ مغ لبعس: دمحم كاذب, ليذ بشبي, وقال بعزيع: إن حكع ا
/ ٓٔ(, انطخ: تفديخ الصبخي:  األباشيل واإلفظ, ويقبمػن الخَُّشى فيأكمػنيا عمى كحبيع عمى هللا وفخيتيع عميو

ٖٔٛ. 
 .ٚٙ/ ٗألبي إسحاق أحسج بغ دمحم بغ إبخاليع الثعمبي:  الكذف والبيان عغ تفديخ القخآن,انطخ: (ٓٔ)  
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الذي ذم هللا اليهود عليو عافاان هللا أي يستأصلكم، فانظر كيف جعلوا اعتدية للشافع من السحت ، (1)( فَػُيسِحَتُكم بَِعَذابٍ 
 من ذلك ووقاان سبل اظتهالك.

َها فَػَقِبَلَها،  قال: ) ، عن النيب وروينا يف سنن أيب داود، عن أيب أمامة  َمْن َشَفَع أِلَِخيِو ِبَشَفاَعٍة، فََأْىَدى َلُو َىِدياًة َعَليػْ
 (2) (.فَػَقْد أََتى اَباًب َعِظيًما ِمْن أَبْػَواِب الرِّابَ 

الاِذيَن أيَُْكُلوَف الّراَِب اَل يَػُقوُموَف ِإالا َكَما يَػُقوـُ الاِذي يَػَتَخباطُُو )   فهذا وعيد شديد، وقد قال هللا تعاىل يف حق أكل الراب: 
 ، فتعوذ ابهلل من ذلك.(ٖ) الشاْيطَاُف ِمَن اْلَمسِّ (

و على القيام مبصاحل اظتسلمْب أن أيمر أىل اطتّب، والصالح أن يشفعوا، وينبغي لوّل األمر نصره هللا، وبصر بو الدين، وأعان
( كما بيناه يف  اشفعوا يل )     ، فانو كان أيمر الصحابة مهنع هللا يضر بذلك فيقول: ويظهر عتم السرور بذلك اقتداء برسول هللا 

 الرواية، وقد شرع لنا ذلك ليسًب والة األمور بذلك فتسلك ىذه اظتسالك.
 اَلديث الثامن عشر
َها ُيْصِلُح   (ٗ)) َمْن َأَغاَث َمْلُهوفًا :: قال رسول هللا عن أنس بن مالك  َكَتَب اَّللاُ َلُو َثاَلاًث َوَسْبِعنَي َحَسَنًة، َواِحَدٌة ِمنػْ

ُ َِبَا آِخَرتَُو، َواْلَباِقي يف الدارََجاِت (.   اَّللا
 (6)، والبزار.(٘)قلت: رواه أبو يعلى

                                                 

 .ٔٙشو اآلية:   (ٔ) 
)َمْؽ َشَفَع أَلَحٍج َشَفاَعًة ، َفَأْىَجى َلُو  (, بمفع:ٖٕٕ٘ٓ/ ح)٘أخخجو مغ ىحا الصخيق: اإلمام احسج في مدشجه:   (ٕ) 

ًة َفَقِبَمَيا، َفَقْج َأَتى َباًبا َعِغيًسا ِمَؽ الخَِّبا ود: (, قال شعيب األرنؤوط: )ضعيف ابغ لييعة سيء الحفع(. ابي داَىِجيَّ
 (.ٖ٘ٛٚ/ ح)ٛ(, قال الذيخ األلباني: )حدغ(. والصبخاني في السعجع الكبيخ: ٖٔٗ٘/ ح)ٖ

 .ٕ٘ٚالبقخة اآلية: (ٖ)  
/ ٗ: )ىػ السْكخوب, يقال: َليف َيْمَيف َلَيفًا فيػ َلْيَفان(, انطخ الشياية في غخيب الحجيث البغ األثيخ: السميػف(ٗ)  

٘ٛٓ. 
(, ٕٙٙٗ/ ح)ٚػ يعمى السػصمي في مدشجه: سعيج بغ سشان عغ أنذ بغ مالظ: أخخجو مغ ىحا الصخيق: وأب  (٘) 

 وقال حديغ سميع أسج: )إسشاده واه(.
(. والبدار في ٜٙ-ٜٕ/ ح)ٔجداء مغ أغاث السميػف:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج: (ٙ) 

(, وال نعمع روى زياد بغ أبي حدان , ٓٚٗٚ)/ ح ٕفي مدشجه: مدشج أبي حسدة أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو: 
/ التخجسة: َٖعغ َأَنذ إاله ىحا الحجيث. وابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال: عبج الحكيع بغ مشرػر: 

(. وفيو: أبػ سيل عبج الحكيع بغ مشرػر الخداعي أو أبػ سفيان الػاسصي, قال الحافع ابغ حجخ في ٜ٘ٙ)
/ التخجسة: ٙ(: )متخوك كحبو بغ معيغ(. والخصيب البغجادي في تاريخو: ٖٓ٘ٚ)/ التخجسة: ٔتقخيب التيحيب:

/ التخجسة: ٕزياد بغ أبي حدان الشبصي الػاسصي, قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان:  (. وفيو:ٖٔٙٓ)
تج بو, (: )كان شعبة شجيج الحسل عميو, وكحبو, وقال الجارقصشي: متخوك, وقال أبػ حاتع وغيخه: ال يحٜٗٚٔ)

: )رواه أبػ يعمى, ٖٛٗ/ٛولو عغ أنذ مخفػعا في إغاثة السميػف(. قال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: 
(: ٕٔٙ/ ح)ٕوالبدار وفي إسشادىسا زياد بغ أبي حدان وىػ متخوك(. وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: 

 )مػضػع(.
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َها َصَدَقٌة يف ُكلِّ يَػْوـٍ طََلَعْت ِفيِو  : )قال: قال رسول هللا  وينا عن أيب ذر ور  ـَ ِإالا َعَليػْ لَْيَس ِمْن نَػْفِس اْبِن آَد
، َوِمْن أَْيَن لََنا َصَدَقٌة نَػَتَصداُؽ َِبَا؟، فَػَقاَؿ: «الشاْمسُ  َكِثريٌَة: التاْسِبيُح، َوالتاْحِميُد، ِإفا أَبْػَواَب اْْلَرْيِ لَ »، ِقيَل: اَي َرُسوَؿ اَّللِا

َوُتْسِمُع اأْلََصما، َوتَػْهِدي اأْلَْعَمى، َوالتاْكِبرُي، َوالتػاْهِليُل، َواأْلَْمُر اِبْلَمْعُروِؼ َوالنػاْهُي َعِن اْلُمْنَكِر، َوُُتِيُط اأْلََذى َعِن الطارِيِق، 
َتْسَعى ِبِشد َساقَػْيَك َمن اللاْهَفاِف اْلُمْسَتِغيِث، َورَبِْمُل شدا ِذرَاَعْيَك َمَع الضاِعيِف، فَػَهَذا ُكلُُّو َوُتِدؿُّ اْلُمْسَتِدؿا َعَلى َحاَجِتِو، وَ 

 (.  َصَدَقٌة ِمْنَك َعَلى نَػْفِسكَ 
 (2)، وأخرج الَبمذي معناه.(ٔ)رواه أبو حامت

 اَلديث التاسع عشر
 ،(ٖ)قلت رواه البزار  حيُُِب إَغاثَُة اللاهَفاْف(.)إفا هللاَ  :: قال رسول هللا عن أنس بن مالك 

 (5) ، والطرباين.(ٗ)وأبو يعلى 
 اَلديث العشروف

ُ حيُِبُّ ِإَغاثََة اللاْهَفاِف (. قال: عن ابن عباس: عن النيب    ) ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقٌة، َوالدااؿُّ َعَلى اْْلَرْيِ َكَفاِعِلِو، َواَّللا

 (ٚ)، وابن أيب الدنيا.(ٙ) قطِبقلت رواه الدار 

                                                 

(, قال شعيب األرنؤوط: )إسشاده صحيح ٖٖٚٚ/ ح)ٛن في صحيحو: أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابػ حاتع ابغ حبا  (ٔ) 
 عمى شخط مدمع(. فالحجيث صحيح.

ُسَػ ِفي َوْجِو َأِخيَػ َلَػ  , بمفع: )(, مغ حجيث ابي ذر ٜٙ٘ٔ/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: التخمحي:   (ٕ)  َتَبدُّ
ُجِل  َصَجَقٌة، َوَأْمُخَك ِبالَسْعُخوِف َوَنْيُيَػ َعِؽ الُسْشَكخِ  اَلِل َلَػ َصَجَقٌة، َوَبَرُخَك ِلمخَّ ُجَل ِفي َأْرِض الزَّ َصَجَقٌة، َوِإْرَشاُدَك الخَّ

ْؾَكَة َوالَعْغَؼ َعِؽ الظَِّخيِق َلَػ َصَجَقٌة، َوِإْفَخاغُ  ِديِء الَبَرِخ َلَػ َصَجَقٌة، َوِإَماَطُتَػ الَحَجَخ َوالذَّ َػ ِمْؽ َدْلِؾَك ِفي َدْلِؾ الخَّ
((, وقال: ) َػ َصَجَقةٌ َأِخيَػ لَ   .َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َغِخيٌب َوَأُبػ ُزَمْيٍل اْسُسُو ِسَساُك ْبُغ الَػِليِج الَحَشِفيُّ

(, ٖٗ٘ٙ/ ح)ٕ(. والديػشي في الجامع الرغيخ: ٕٕ٘ٚ/ ح)ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: البدار في مدشجه:   (ٖ) 
 وقال:        ) ضعيف (.

/ ٚ: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه:  مدشج سعيج بغ سشان عغ أنذ بغ مالظ: أخخجو مغ ىحا الصخيق(ٗ)  
وقال: )قال حديغ سميع أسج: الجال عمى الخيخ كفاعمو، وهللَا ُيِحُب إَغاَثُة المَّيَفاْن (، (, بمفع:        ) ٜٕٙٗح)

 إسشاده ضعيف(.
البييقي في شعب اإليسان: باب في شمب (. و ٜ٘/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم االخالق:(  ٘)

 (.طمب العمؼ فخيزة عمى كل مدمؼ، وهللا يحب إغاثة الميفان (, بمفع: ) ٗٙٙٔ/ ح)ٕالعمع: 
 (.ٗٛٚ/ ح)٘أخخجو مغ ىحا الصخيق: الجارقصشي في العمل:   (ٙ) 
(. ٚ٘ٔٔ/ ح)ٕفي الفػائج:  (. وتسام الخازي ٗٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج: (ٚ)  

(: ٖٖٓٓ/ التخجسة: )ٔوفيو: شمحة بغ عسخو بغ عثسان الحزخمي السكي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:
 (. ٚ٘ٙٚ/ ح)ٙ)متخوك(. والبييقي في شعب اإليسان: باب في التعاون عمى البخ والتقػى: 

 ولمحجيث شؾاىج 
شيسا: عشج ابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال: تخجسة سفيان بغ مغ حجيث: عبجهللا بغ عسخ رضي هللا ع   

(, وقال: )لدفيان بغ وكيع حجيث كثيخ وإنسا بالؤه أنو كان يتمقغ ما لقغ, ويقال كان لو وراق ٗٗٛ/ التخجسة: )ٖوكيع: 
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لو جرت  الصدقة على يد سبعني ألف رجل كاف  : )قال: قال رسول هللا  وقد روينا يف مكارم األخالق، عن جابر 
 (ٔ)(. أجر آخرىم مثل اجر أوهلم
 اَلديث اَلادي والعشروف

املغفرة إدخالك السرور على أخيك موجبات  إف من : ) عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا
 (.  املسلم وإشباع جوعتو وتنفيس كربتو

 (ٕ) قلت: رواه اضتارث ابن أيب أسامة يف مسنده.
 اَلديث الثاين والعشروف

)من فرج عن أخيو املؤمن كربة من كرب الدنيا فرج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة،  :عن النيب  عن أيب ىريرة 
 (ٖ)(.يف عوف العبد ما داـ العبد يف عوف أخيو  سلم سًت هللا عليو يف الدنيا واآلخرة، وهللا ومن سًت على م

 اَلديث الثالث والعشروف

                                                                                                                                                    

شخفا مشو في ىحه يمقشو مغ حجيث مػقػف يخفعو, وحجيث مخسل فيػصمو, أو يبجل في اإلسشاد قػما بجل قػم كسا بيشت 
  األخبار التي ذكختيا(.

الجال عمى الخيخ كفاعمو، (: بمفع: ) ٜٕٙٗ/ ح)ٚ: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه: ومغ حجيث: أنذ بغ مالظ 
(, وقال حديغ سميع أسج: )إسشاده ضعيف(. وفيو: زياد بغ عبج هللا الشسيخي البرخي, قال  وهللا يحب إغاثة الميفان

  (: )ضعيف(.ٕٚٛٓ/ التخجسة: )ٔي تقخيب التيحيب:الحافع ابغ حجخ ف
كل  (, بمفع: )٘ٚٙ٘/ ح)٘: البخاري:  كتاب األدب: باب كل معخوف صجقة: ومغ حجيث: جابخ بغ عبج هللا   

 (.ٔٓٔ/ ح)ٖ(. والجارقصشي في سششو:  معخوف صجقة
 
إبخاليع بغ السختار التسيسي أبػ  (, وفيو:ٙٔٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم االخالق:  (ٔ) 

 (: )صجوق ضعيف الحفع(.ٕ٘ٗ/ التخجسة: )ٔإسساعيل الخازي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: 
(. وأبػ نعيع األصبياني في حمية ٕٜٔ/ ح)ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: الحارث بغ أبي أسامة في مدشجه:   (ٕ) 

(: )قال بغ عجي: يخوي السشاكيخ ٜ٘ٛ/ التخجسة: )ٙلدان السيدان:  . قال الحافع ابغ حجخ فيٜٓ/ٚاألولياء: 
عغ الثقات, ويدخق حجيث الثقات, وىػ متيع أنو لع يمق ىؤالء, وغمب عمى حجيثو مشاكيخ ومػضػعات 

 (: )مشكخ(.ٕٖٙٓ/ ح)ٚومدخوقات(. وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: 
كتاب الخجع: التخغيب في ستخ العػرة وذكخ االختالف عمى إبخاليع بغ نذيط  أخخجو مغ ىحا الصخيق: الشدائي:  (ٖ) 

مؽ فخج عؽ أخيو كخبة فخج هللا عشو كخبة مؽ كخب يؾم القيامة (, بمفع: )ٕٚٛٚ/ ح)ٗفي خبخ عكبة في ذلظ: 
حاجة ومؽ ستخ عمى أخيو السدمؼ ستخ هللا عميو في الجنيا واآلخخة وهللا في حاجة العبج ما كان العبج في 

(, وفيو رجل أبيسو, ولكغ ٘ٓٗٔ/ ح)ٕوىشاد بغ الدخي في الدىج:  (.ٙٚٗ/ ح)ٔ(. والذياب في مدشجه: أخيو
. وابغ عبج البخ في التسييج لسا في السػشأ مغ ٙٛٔ/ٓٔالشدائي ذكخه وىػ األعسر. والجارقصشي في العمل: 

غ عباس بغ الدشجي األسجي األنصاكي, قال . وفيو: أبػ الحارث عباس بغ عبج هللا بٕٚٔ/ٖٕالسعاني واألسانيج:
 (: )صجوق(. فالحجيث إسشاده حدغ وهللا اعمع.ٖٔٚٔ/ التخجسة: )ٔالحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:
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 يؾنذ احسج كدار م.م.

ُ )اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل يَْظِلُمُو َواَل ُيْسِلُمُو َوَمْن َكاَف يف َحاَجِة َأِخيِو كَ  :قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  عن أيب ىريرة  اَف اَّللا
ُ َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكُرِب يَػْوـِ الْ  ُ يف َحاَجِتِو، َوَمْن فَػراَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكْرِب الدنيا فَػراَج اَّللا ِقَياَمِة، َوَمْن َستَػَر ُمْسِلًما َستَػَرُه اَّللا

 (.  خرةومن سًت على مسلم، سًت هللا عليو يف الدنيا واآل،يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
 (ٕ)، ومسلم.(ٔ)قلت: رواه البخاري

 اَلديث الرابع والعشروف
من أغاث ملهوفا كتب هللا لو ثالاث وسبعني مغفرة واحدة منها صالح  ) :قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك 

  (. أمره كلو، واثنتاف وسبعوف لو درجات يـو القيامة
 ال تبديل اضتسنة ابظتغفرة، واظتعاين كلها متفقة. قلت: ىذا ىو اضتديث الثامن عشر ليس فيو إ

 (ٖ)قلت رواه البزار.
  (ٗ)وأبو يعلى.

َمْن َمَشى يف َحاَجِة َأِخيِو َأظَلاُو اَّللاُ خبَْمَسٍة  : )وقد روينا عن ابن عمر، وأيب ىريرة رضي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا 
ُ َلُو َأْجُر َحجاٍة َوُعْمَرةٍ َوَسْبِعنَي أَْلَف َمَلٍك َحىتا يَػْفرُغَ   (5)(. ، فَِإَذا فَػرََغ كتَب اَّللا

                                                 

 (.ٖٕٓٔ/ ح)ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: البخاري: كتاب السطالع: باب ال يطمع السدمع السدمع وال يدمسو:   (ٔ) 
مؽ كخب  , دون لفع: )ٛ٘/ ح)ٗمع: كتاب البخ والرمة واآلداب:باب تحخيع الطمع: أخخجو مغ ىحا الصخيق: مد (ٕ) 

 .الجنيا (
(. وابغ عجي في ٓٚٗٚ/ ح)ٕ:مدشج أبي حسدة أنذ بغ مالظ : أخخجو مغ ىحا الصخيق: البدار في مدشجه  (ٖ) 

أغاث مميؾفا غفخ هللا مؽ (, بمفع: )ٜ٘ٙ/ التخجسة: )ٖالكامل في ضعفاء الخجال: تخجسة زياد بغ أبي حدان: 
. والعقيمي لو ثالثا وسبعيؽ مغفخة واحجة مشيا في صالح أمخه، واثشتان وسبعؾن لو درجات عشج هللا يؾم القيامة(

(, وقال: )قال البخاري كان شعبة يتكمع ٕٗ٘/ التخجسة: )ٕتخجسة زياد بغ أبى حدان الشبصي: في الزعفاء:
(. والبييقي في شعب ٜٙ-ٜٕ/ ح)ٔباب جداء مغ أغاث السميػف:  :فيو(. وابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج

تخجسة زياد بغ أبي  (. وابغ عداكخ في تاريخ دمذق:ٓٚٙٚ/ ح)ٙاإليسان: باب في التعاون عمى البخ والتقػى:
( وفيو زياد بغ أبي حدان الشبصي, قال البخاري في التاريخ ٜٕٕٛ/ التخجسة: )ٜٔحدان أبػ عسار الشبصي: 

/ التخجسة: ٕ(: )كان شعبة يتكمع فيو(. وقال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان:ٗٛٔٔ/ التخجسة: )ٖ الكبيخ:
وكان شعبة شجيج الحسل عميو وكحبو, ، (: )روى عغ أنذ وعسخ بغ عبج العديد وغيخه أحاديث مػضػعةٜٗٚٔ)

/ ٕي في الدمدمة الزعيفة: وقال الجارقصشي متخوك, وقال أبػ حاتع وغيخه ال يحتج بو(. قال الذيخ األلبان
 (: )مػضػع(.ٜٗٚح)

 (, قال حديغ سميع أسج : إسشاده واه.ٕٙٙٗ/ ح)ٚأخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه:   (ٗ) 
َوَمْؽ َعاَد َمِخيًزا َأَعمَُّو (, وزاد في لفطو: )ٜٖٙٗ/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع االوسط:   (٘) 

ٌة، َوُرِفَع ِبَيا َدَرَجًة  ِبَخْسَدٍة َوَسْبِعيَؽ َأْلَف َمَمٍػ، اَل َيْخَفُع َقَجًما ِإالَّ ُكِتَبْت َلُو َحَدَشٌة، َواَل َيَزُع َقَجًما ِإالَّ ُحظَّ َّللاَُّ  ََ ْت َعْشُو َسيِّ
ْحَسُة، َفاَل َيَدا  ُل َكَحِلَػ ِإَذا َأْقَبَل َحتَّى َيْشَتِيَي ِإَلى َمْشِدِلِو(.َحتَّى َيْقُعَج ِفي َمْقَعِجِه، َفِإَذا َقَعَج َغَسَخْتُو  الخَّ

(. وفيو: جعفخ بغ ميدخة وىػ جعفخ بغ أبي جعفخ األشجعي عغ أبيو قال ٕٜ/ ح)ٔوالخخائصي في مكارم االخالق:  
/ ٕالبخاري ضعيف مشكخ الحجيث وقال أبػ حاتع مشكخ الحجيث ججا, قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: 

 (.ٚ٘٘التخجسة: )
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 اَلديث اْلامس والعشروف
أي األعماؿ أفضل؟ قاؿ: أف تدخل على أخيك املسلم سرورًا أو  قاؿ رجل اي رسوؿ هللا  )قال:  عن أيب ىريرة 

 (.  تقضي عنو َديناً أو ُتطعمُو ُخبزاً 
 (1) م األخالق.رواه الطرباين يف مكار : قلت

إف أبداؿ أميت مل يدخلوا اْلنة ابألعماؿ، ولكن دخلوىا  : )قال: قال رسول هللا  وقد روينا عن ايب سعيد اطتدري 
 (2)برمحة هللا، وسخاوة األنفس، وسالمة الصدر، والرمحة ْلميع املسلمني(.

 اَلديث السادس والعشروف
أفضل الصدقة صدقة  األسري، وربقن َبا الدـ، وذُبِر َبا املعروؼ إىل  ) :قال: قال رسول هللا  عن شترة بن جندب 

 (.  أخيك، وتدفع عنو كربتو
 (3)رواه الطرباين. قلت:

ما من صدقة أفضل من صدقة ويشهد عتذا اضتديث ما روينا يف اصطناع اظتعروف للخرائطي عن شترة بن جندب مرفوعا: ) 
الشفاعة، ربقن َبا الدـ، وذبر َبا املنفعة إىل آخر، وتدفع َبا املكروه عن  اللساف قيل: وكيف ذاؾ اي رسوؿ هللا قاؿ:

 (1)(. آخر

                                                 

(. وابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج: أفزل ٜٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق:   (ٔ) 
سَل رسؾل هللا صمى هللا عميو وسمؼ أي األعسال أفزل قال أن تجخل عمى (, بمفع: )ٕٔٔ/ ح)ٔاألعسال عشج هللا:

. والبييقي في شعب اإليسان: باب في التعاون عمى و ديشا، أو تظعسو خبدا(أخيػ السؤمؽ السدمؼ سخورا، أو تقزي ل
 (: )حدغ(. ٗٚٗٔ/ ح)ٖ(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الرحيحة: ٛٚٙٚ/ ح)ٙالبخ والتقػى: 

 ولمحجيث شاىج: 
/ ٖالكػفي:  رضي هللا عشيسا: ابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال: سيف بغ دمحم الثػري  ابغ عسخ :مغ حجيث  

وفيو: سيف بغ دمحم الكػفي بغ أخت سفيان الثػري, قال الحافع ابغ حجخ في  وقال: )ىحا مشكخ(. (,ٓ٘ٛالتخجسة: )
 فالحجيث ضعيف اإلسشاد. (: )كحبػه(.ٕٕٙٚ/ التخجسة: )ٔتقخيب التيحيب:

لباني في ضعيف الجامع: (. قال الذيخ األٖٜٛٓٔ/ ح)ٚأخخجو مغ ىحا الصخيق: البييقي في شعب اإليسان:   (ٕ) 
 : ) ضعيف ججا (.ٕٖٓٛ/ ح)ٔ

)أفزل الرجقة المدان قيل: يا (, بمفع: ٕٜٙٙ/ ح)ٚأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع الكبيخ:   (ٖ) 
رسؾل هللا وما صجقة المدان؟ قال : الذفاعة يفػ بيا األسيخ ويحقؽ بيا الجم وتجخ بيا السعخوف واإلحدان 

: )رواه الصبخاني وفيو أبػ بكخ ٖٗ٘/ٛقال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: فع عشو كخبتو(. إلى أخيػ وتج
اليحلي وىػ ضعيف(. فيو: أبػ بكخ اليحلي قيل اسسو ُسمسى بزع السيسمة بغ عبج هللا وقيل روح, قال الحافع ابغ 

الذيخ األلباني في الدمدمة  قال  (: )أخباري متخوك الحجيث(.ٕٓٓٛ/ التخجسة: )ٔحجخ في تقخيب التيحيب:
/ ٙ(: )ضعيف(. والبييقي في شعب اإليسان: باب في التعاون عمى البخ والتقػى:ٕٗٗٔ/ ح)ٖالزعيفة: 

/ التخجسة: ٕأبػ صالح خمف بغ دمحم الخيام البخاري قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: (. فيو:ٕٛٙٚح)
ججا روى متػنا ال تعخف(. وفيو: مدتمع بغ سعيج الثقفي (: )قال أبػ يعمى الخميمي خمط وىػ ضعيف ٕٙٙٔ)

(: )صجوق عابج ربسا وىع(. ودمحم بغ ٜٓ٘ٙ/ التخجسة: )ٔالػاسصي , قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:
  (. ٜٕٚٔ/ ح)ٕمدشج الذياب:  سالمة القزاعي في



 

ٕٜٙ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

 اَلديث السابع والعشروف
طبت وطاب دمشاؾ  إذا عاد املسلم أخاه أو زاره، يف هللا، يقوؿ هللا  ) قال: قال: قال رسول هللا  عن أيب ىريرة 

 (. يف اْلنة منزال (2)وتبوأت
 ، (5)، وأبو حامت(4)، والَبمذي(3)اجةقلت: رواه ابن م

 (6) والبغوي.

ما من مسلم يعود مسلما غدوة، إال صلى عليو سبعوف ألف ملك حىت مرفوعا: ) وقد روينا يف الَبمذي: عن علي 
 يصبح، وكاف لو خريف يف اْلنة(.

 (7)قولو: وكان لو خريف يف اصتنة، يعِب يستوجب اصتنة وؼتاوفها.

                                                                                                                                                    

 (.ٜٙٙ/ ح)ٔالخخائصي في مكارم االخالق:   (ٔ) 
َوالَِّحيَؽ آَمُشؾا َوَعِسُمؾا : ) ْشداًِل, وَبػهأَه ِإيهاُه, وَبػهأَه لو, وَبػهأَُه فيو بسعشى َليهَأه لو, وَأْنَدَلو, وَمكهَغ لو, وقػلو بػأ: َأباَءه مَ   (ٕ) 

َئشَُّيْؼ ِمَؽ اْلَجشَِّة ُغَخًفا ( اِلَحاِت َلُشَبؾِّ  .ٖٙ/ ٔ, انطخ لدان العخب البغ مشطػر: الرَّ
 (.ٖٗٗٔ/ ح)ٔحا الصخيق: ابغ ماجة: َباُب َما َجاَء ِفي َثَػاِب َمْغ َعاَد َمِخيًزا: أخخجو مغ ى  (ٖ) 
(, قال أبػ عيدى: ) ىحا ٕٛٓٓ/ ح)ٗكتاب البخ والرمة: باب زيارة اإلخػان:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: التخمحي:  (ٗ) 

ت عغ أبي رافع عغ أبي حجيث حدغ غخيب وأبػ سشان اسسو عيدى بغ سشان وقج روى حساد بغ سمسة عغ ثاب
 شيئا مغ ىحا(. ىخيخة عغ الشبي 

(, ٜٕٔٙ/ ح)ٚأخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ حبان في صحيحو: كتاب الجشائد: باب السخيس وما يتعمق بو:   (٘) 
 وقال: )أبػ سشان ىحا ىػ الذيباني اسسو سعيج بغ سشان و أبػ سشان الكػفي اسسو ضخار بغ مخة(.

(, وفيو: أبػ سشان عيدى بغ ٚٔ٘ٛ/ ح)ٕفي مدشجه: مدشج أبي ىخيخة:  لصخيق: اإلمام أحسجأخخجو مغ ىحا ا  (ٙ) 
سشان الحشفي القدسمي بفتح القاف وسكػن السيسمة وفتح السيع وتخفيف الالم الفمدصيشي, وابغ ماجة: كتاب 

ابغ  (. وقال الذيخ األلباني في صحيحٖٗٗٔ/ ح)ٔالجشائد: باب ما جاء في ثػاب مغ عاد مخيزا:
(, وقال: )ىحا حجيث غخيب. وأبػ سشاٍن اسسو ٕٖٚٗ/ ح)ٖٔ: )حدغ(. والبغػي في شخح الدشة: ٕٗٗ/ٔماجة:

/ ٔعيدى بغ سشان الذامي, وروح بغ أسمع أبػ حاتع الباىمي برخيٌّ تكمسػا فيو(. وابغ السبارك في الدىج: 
طبت وطاب مسذاك  زاره، يقؾل هللا )إذا عاد السدمؼ أخاه أو (, بمفع: ٖ/ ح)ٔ(, ولو في السدشج: ٛٓٚح)

 (: )ليغ الحجيث(. وقالٜٕ٘٘/ التخجسة: )ٔقال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب: .وتبؾأت في الجشة مشدال(
/ ٔاألدب السفخد:  (. والبخاري فئ٘ٗٔ/ ح)ٔشعيب األرنؤوط: )إسشاده ضعيف(. وعبج بغ حسيج في مدشجه: 

(. وابغ عجي في ٕٕ/ ح)ٔابغ قجامة السقجسي في الستحابيغ في هللا: و  حدغ(.(, وقال الذيخ األلباني: )ٖٗ٘ح)
(: )مشكخ مغ حجيث مالظ وشبل ٜٙٓ/ التخجسة: )ٗالكامل في ضعفاء الخجال: شبل بغ العالء بغ عبج الخحسغ: 

باني في : ) حدغ لغيخه(.وقال الذيخ األلٖٙٙ/ ٔبغ العالء بيحا اإلسشاد(. وقال الشػوي في رياض الرالحيغ: 
: )رواه التخمحي وحدشو, وابغ ماجو والمفع لو, وابغ حبان في صحيحو كميع ٜٙٔ/ ٖصحيح التخغيب والتخىيب: 

   مغ شخيق أبي سشان, وىػ عيدى بغ سشان القدسمي: عغ عثسان بغ أبي سػدة عشو(.
َما ِمْؽ ُمْدِمٍؼ (, بمفع: ) ٜٜٙح)/ ٖكتاب البخ والرمة: باب زيارة اإلخػان:  والتخمحي: أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٚ) 

مَّى َعَمْيِو َسْبُعؾَن َأْلَف َيُعؾُد ُمْدِمًسا ُغْجَوًة ِإالَّ َصمَّى َعَمْيِو َسْبُعؾَن َأْلَف َمَمٍػ َحتَّى ُيْسِدَي، َوِإْن َعاَدُه َعِذيًَّة ِإالَّ َص 
أبػ عيدى: )َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َغِخيٌب َوَقْج ُرِوَي َعْغ َعِميٍّ َىَحا قال َمَمٍػ َحتَّى ُيْرِبَح، َوَكاَن َلُو َخِخيٌف ِفي الَجشَِّة (، 



 

 

ٕٜٚ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 شروفاَلديث الثامن والع
)املؤمن مرآة املؤمن، واملؤمن أخو املؤمن من حيث لقيو يكيف عليو صيغتو،  :قال : أن رسول هللا عن أيب ىريرة 

 وحيوطو من ورائو(. 
  (1).قلت: رواه الطرباين

 ، وخرج الَبمذي معناه.(2)والَبمذي
 اَلديث التاسع والعشروف

ذا يقوؿ األسد يف زئريه؟، قالوا: هللا ورسولو أعلم، قاؿ: يقوؿ اللهم ) تدروف ما :قال: قال رسول هللا  عن أيب ىريرة 
 (.  ال تسلطِن على أحد من أىل املعروؼ

 (2)والطرباين. (1)قلت: رواه أبو منصور الديلمي يف الفردوس.

                                                                                                                                                    

ل الذيخ األلباني: الَحِجيُث ِمْغ َغْيِخ َوْجٍو ِمْشُيْع َمْغ َوَقَفُو َوَلْع َيْخَفْعُو َوَأُبػ َفاِخَتَة: اْسُسُو َسِعيُج ْبُغ ِعاَلَقَة(, وقا
 )صحيح(.

(. والصبخاني ٜٛٔٗ/ ح )ٕاود: كتاب األدب: باب في الشريحة والحياشة لمسدمع: أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ د  (ٔ) 
(. ولو ٘ٗٙٚ/ ح)ٙ(. والبييقي في شعب اإليسان: باب في التعاون عمى البخ والتقػى:ٕٜ/ ح) ٔفي مكارم األخالق: 
/ ٛمغ األجخ: كتاب قتال أىل البغي:  باب ما في الذفاعة والحب عغ عخض أخيو السدمع  في الدشغ الكبخى:

(: )حدغ(. وفيو الػليج بغ رباح السجني, قال ٕٜٙ/ ح)ٕ(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الرحيحة: ٛ٘ٗٙٔح)
(: )صجوق(. ولع أجج الحجيث عشج التخمحي والصبخاني في ٕٕٗٚ/ التخجسة: )ٔالحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:

 السرادر التي بيغ يجي.
 ولمحجيث شاىج: 

(, بمفع: )السؤمغ مخآة السؤمغ(, ٕٗٔٔ/ ح)ٕ: عشج الصبخاني في السعجع األوسط: يث: أنذ بغ مالظ مغ حج  
وفيو:  وقال: )لع يخو ىحا الحجيث عغ شخيظ بغ عبج هللا إال دمحم بغ عسار بغ سعج تفخد بو عثسان بغ دمحم بغ عثسان(.

(: ٕٛٛٚ/ التخجسة: )ٔع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:أبػ عبج هللا شخيظ بغ عبج هللا بغ أبي نسخ السجني, قال الحاف
 )صجوق يخصيء(. 

(. والبييقي ٜٛٔٗ/ ح )ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ داود: كتاب األدب: باب في الشريحة والحياشة لمسدمع:   (ٕ) 
أىل البغي:  كتاب قتال  (. ولو في الدشغ الكبخى:٘ٗٙٚ/ ح)ٙفي شعب اإليسان: باب في التعاون عمى البخ والتقػى:

(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة ٛ٘ٗٙٔ/ ح)ٛباب ما في الذفاعة والحب عغ عخض أخيو السدمع مغ األجخ: 
/ التخجسة: ٔ(: )حدغ(. وفيو الػليج بغ رباح السجني, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:ٕٜٙ/ ح)ٕالرحيحة: 

 لصبخاني في السرادر التي بيغ يجي.(: )صجوق(. ولع أجج الحجيث عشج التخمحي وإٕٗٚ)
 ولمحجيث شاىج: 

 ) السؤمؽ مخآة السؤمؽ (،(, بمفع: ٕٗٔٔ/ ح)ٕ: عشج الصبخاني في السعجع األوسط: مغ حجيث: أنذ بغ مالظ   
وفيو:  وقال: )لع يخو ىحا الحجيث عغ شخيظ بغ عبج هللا إال دمحم بغ عسار بغ سعج تفخد بو عثسان بغ دمحم بغ عثسان(.

(: ٕٛٛٚ/ التخجسة: )ٔبػ عبج هللا شخيظ بغ عبج هللا بغ أبي نسخ السجني, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:أ
 )صجوق يخصيء(. 

 



 

ٕٜٛ 

 يؾنذ احسج كدار م.م.

 اَلديث الثالثوف
ن عاد مريضا ال يزاؿ ُيوض م : )قال: قال رسول هللا  عن جده  (4)حيدث عن أبيو (3)عبد هللا بن أيب بكر بن حزم

  (. يف الرمحة، حىت إذا قعد استنقع فيها مث إذا رجع ال يزاؿ ُيوض فيها حىت يرجع من حيث جاء
 (6)، وأبو حامت.(5)قلت: رواه أبو داود

 اَلديث اَلادي والثالثوف
قلت: رواه ة فيوفيو(. : )من أنعش حقا بلسانو جرؼ عليو أجره حىت أييت يـو القيامعن أنس قال: قال رسول هللا 

 (7)الطرباين يف مكارم األخالق.

                                                                                                                                                    

 (.ٖٖٕٚ/ ح)ٕأخخجو مغ ىحا الصخيق: الجيمسي في الفخدوس بسأثػر الخصاب:   (ٔ) 
, قال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة: (٘ٔٔ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق:   (ٕ) 

 (: )مشكخ(.  ٜٔٗٔ/ ح)ٖ
ىػ: عبج هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عسخو بغ حدم األنراري السجني القاضي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب   (ٖ) 

 (: ) ثقة(.ٜٖٕٖ/ التخجسة: ) ٔالتيحيب: 
الخدرجي ثع الشجاري السجني القاضي, قال الحافع ابغ حجخ ىػ: أبػ بكخ بغ دمحم بغ عسخو بغ حدم األنراري   (ٗ) 

 (: ) ثقة عابج(.ٗ٘ٔ/ التخجسة: ) ٔفي تقخيب التيحيب: 
 .لع أجج الحجيث عشج ابي داود كسا ذكخ السؤلف  (٘) 
(, ٜٕٙ٘/ ح)٘(. والصبخاني السعجع األوسط: ٕٛٛ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: عبج بغ حسيج في مدشجه:   (ٙ) 

َد ِبِو: اْبُغ َأِبي ُأَوْيٍذ(.)وقال:  ْسَشاِد, َتَفخه وابغ عداكخ في تاريخ  اَل ُيْخَوى َىَحا اْلَحِجيُث َعْغ َعْسِخو ْبِغ َحْدٍم ِإاله ِبَيَحا اإْلِ
 (. ولع أجج الحجيث عشج ابي حاتع كسا ذكخ السؤلفٙٚ٘ٔٔ/التخجسة: )ٔدمذق: تخجسة دمحم بغ عسخو بغ حدم بغ زيج: 

 اىج: ولمحجيث شؾ 
) َأيَُّسا َرُجٍل َعاَد َمِخيًزا (, بمفع: ٜٖٛٙٔ-ٕ٘ٓٛٔ/ ح)ٖ: اإلمام أحسج في مدشجه: مغ حجيث: أنذ بغ مالظ   

ْحَسُة َقاَل َفُقْمُت َيا َرُسؾَل َّللاَِّ  ْحَسِة َفِإَذا َقَعَج ِعْشَج اْلَسِخيِض َغَسَخْتُو الخَّ ِحيُح ا َفِإنََّسا َيُخؾُض ِفي الخَّ لَِّحي َيُعؾُد َىَحا الرَّ
قال شعيب األرنؤوط: )صحيح لغيخه وىحا إسشاد ضعيف لجيالة  اْلَسِخيَض َفاْلَسِخيُض َما َلُو َقاَل ُتَحطُّ َعْشُو ُذُنؾُبُو (،

(, وقال: )لع يخو ىحا الحجيث عغ ىارون إال أخػه ٔ٘ٛٛ/ ح)ٛىارون بغ أبي داود(. الصبخاني في السعجع األوسط: 
(. وأبػ ٕٕ٘/ ح)ٔوالحارث في مدشجه:  (.ٜٔٛٔ/ ح)ٙباب في عيادة السخيس:  شعب اإليسان: ىالل(. والبييقي في

(. وفيو: أبػ عسارة قيذ الفارسي مػلى األنرار, قال الحافع ابغ ٕٙٔ-ٗٛ/ ح)ٔبكخ القخشي في السخض والكفارات: 
 (. ٕٔٙٗ/ التخجسة: )ٕف: (: )فيو ليغ(. ووثقو الحىبي في الكاشٜٛ٘٘/ التخجسة: )ٔحجخ في تقخيب التيحيب:

) َمْؽ َعاَد َمِخيًزا َلْؼ َيَدْل َيُخؾُض (, بمفع: ٜٜٕٗٔ/ ح)ٖ: اإلمام أحسج في مدشجه: جابخ بغ عبج هللا  :ومغ حجيث
ْحَسِة َحتَّى َيْجِمَذ َفِإَذا َجَمَذ اْغَتَسَذ ِفيَيا (، قال شعيب األرنؤوط: )صحيح لغيخه وىحا إسشاد ضعيف  ِفي الخَّ

 كتاب الجشائد: باب فزل (. والبييقي في الدشغ الكبخى:ٖٗٛٓٔ/ ح)ٕابو(. وابغ أبي شيبة في مدشجه: الضصخ 
 (: )صحيح(.ٖٚٚٗ/ ح)ٖ(. قال الذيخ األلباني في صحيح التخغيب والتخىيب: ٖ٘ٚٙ/ ح)ٖالعيادة: 

 (.ٕٕ٘ٓ/ ح)ٕ: والصبخاني في السعجع األوسط: ومغ حجيث: أبي ىخيخة 
) مؽ أنعر حقا بمدانو مجخى لو (, بمفع: ٙٚ/ ح)ٔحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق: أخخجو مغ ى  (ٚ) 

. وفيو: عبيج هللا بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ مػىب التيسي, أجخه حتى يأتي هللا يؾم القيامة فيؾفيو ثؾابو (



 

 

ٕٜٜ 

 ....صظشاع السعخوفكتاب االحاديث االربعيؽ في ا

 اَلديث الثاين والثالثوف
والذي نفسي بيده ال يضع هللا الرمحة إال على رحيم، قلنا: اي رسوؿ هللا كلنا  ) :قال: قال رسول هللا  عن أنس 

 (.  رحيم، قاؿ: ليس الذي يرحم نفسو وأىلو خاصة، ولكن الذي يرحم املسلمني
 (2).، والطرباين(1)رواه أبو يعلىقلت: 

 (3).وروى لو شواىد من الصحاح
 (4)(. يُػْرَحْم، َوَمْن ال يَػْغِفْر ال يُػْغَفْر َلوُ  َمْن ال يَػْرَحْم ال مرفوعا: ) وعن جرير بن عبد هللا 

 (5)(. ارمحوا ترمحوا، واغفروا يغفر لكم ): وقال 
لن تؤموا حىت ربابوا، أفال أدلكم على ما ربابوف  )ألشعري مرفوعا: وقد ثبت يف مستدرك اضتاكم من حديث أيب موسى ا

عليو، قالوا بلى اي رسوؿ هللا، قاؿ أفشو السالـ بينكم ربابوا، والذي نفسي بيده ال تدخلوف اْلنة حىت ترامحوا، قالوا  
 (6)(. كلنا رحيم، قاؿ انو ليس برمحة أحدكم ولكن رمحة العامة رمحة العامة

                                                                                                                                                    

وفيو: يحيى بغ عثسان بغ  .(: )ليذ بالقػي(ٖٗٔٗ/ التخجسة: )ٔقال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:
(: )صجوق رمي ٘ٓٙٚ/ التخجسة: )ٔصالح الديسي مػالىع السرخي, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:

, وفيو: ٜٚٔ/ٛفي حمية األولياء:  بالتذيع وليشو بعزيع لكػنو حجث مغ غيخ أصمو(. وأبػ نعيع األصبياني
 (: )صجوق(.ٓٙ/ التخجسة: )ٖالجخح والتعجيل: الحدغ بغ سفيان الشدائي, قال ابغ أبي حاتع في

(, قال حديغ سميع أسج: )إسشاده ضعيف ٕٛ٘ٗ/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ يعمى السػصمي في مدشجه:   (ٔ) 
.) 

(. البييقي في شعب اإليسان: باب في رحع ٓٗ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق:   (ٕ) 
/ ٕ(, بمفع مقارب. وىشاد بغ الدخي في الدىج: ٖٖ/ ح)ٔ(, واآلداب لو: ٓٙٓٔٔ/ ح)ٚالكبيخ: الرغيخ وتػقيخ 

: )رواه أبػ يعمى ورجالو وثقػا إال أن ابغ إسحاق ٖٔٗ/ ٛ(. قال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج:  ٕٖ٘ٔح)
 (: )صحيح(.ٚٙٔ/ ح)ٔمجلذ(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الرحيحة: 

  (, بمفع مقارب.ٗ٘ٗٔ/ ح)ٔ:  جو مغ ىحا الصخيق: عبج بغ حسيج في مدشجه مغ حجيث أبي ىخيخةأخخ   (ٖ) 
لؽ تؤمشؾا حتى تحابؾا أفال أدلكؼ (, بمفع: ) ٖٓٔٚ/ ح)ٗ:  والحاكع في السدتجرك مغ حجيث أبي مػسى األشعخي  

بؾا والحي نفدي بيجه ال تجخمؾا الجشة حتى عمى ما تحابؾا عميو قالؾا: بمى يا رسؾل هللا قال: أفذؾا الدالم بيشكؼ تحا
وقال: )ىحا تخاحسؾا قالؾا: يا رسؾل هللا كمشا رحيؼ قال: إنو ليذ بخحسة أحجكؼ ولكؽ رحسة العامة رحسة العامة (، 

حجيث صحيح اإلسشاد, ولع يخخجاه(, وقال: الحىبي في التمخيز: )صحيح(. قال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: 
: ٕٕٚ/ٕرواه الصبخاني, ورجالو رجال الرحيح(. وقال الذيخ األلباني في صحيح التخغيب والتخىيب: : )ٖٓٗ/ ٛ

 )حدغ لغيخه(.
 
قال شعيب األرنؤوط: )حجيث صحيح دون (, ٕٜٗٙٔ/ ح)ٗاإلمام أحسج في مدشجه: أخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٗ) 

يف سميسان بغ قخم, وإن كان ضعيفا, وقج تػبع(. , فيػ حدغ لغيخه وىحا إسشاد ضعومؽ ال يغفخ ال يغفخ لوقػلو: 
 (: ) صحيح (.٘ٗ٘ٔٔ/ ح)ٔقال الذيخ األلباني في صحيح الجامع: 

ِ ْبِغ َعْسٍخوأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق: مغ حجيث   (٘)   (.ٚٗ/ ح)ٔ: َعْبِج َّللاه
ا حجيث صحيح اإلسشاد, ولع يخخجاه(, وقال: الحىبي (, وقال: )ىحٖٓٔٚ/ ح)ٗأخخجو الحاكع في السدتجرك:   (ٙ) 
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 ث والثالثوفاَلديث الثال
 (.  من أقاؿ مسلما عثرتو أقالو هللا عثرتو يـو القيامة ) :قال: قال رسول هللا   عن أيب ىريرة

 ،(2)، وابن حبان(1)قلت: رواه الطرباين
 (4)، وابن ماجة.(3)وأبو داود 

 اَلديث الرابع والثالثوف
ملن جعلت  (5)أَّن هللا َقدارُت اْلري والشر، فطوىب: )قاؿ هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

 (6)قلت: رواه الطرباينمفاتيح اْلري على يديو، وويل ملن جعلت مفاتيح الشر على يديو(. 

                                                                                                                                                    

: )رواه الصبخاني, ورجالو رجال ٖٓٗ/ٛفي التمخيز: )صحيح(. قال الحافع الييثسي في مجسع الدوائج: 
 , )حدغ لغيخه(.ٕٕٚ/ٕالرحيح(. وقال الذيخ األلباني في صحيح التخغيب والتخىيب: 

: ) قمت: ٕٛٔ/ ٘واأللباني في إرواء الغميل:  (.ٓٙ/ ح)ٔم األخالق: أخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكار   (ٔ) 
 (. ىحا كان قج ُكف َفداَء ِحفطو , فإن كان حفطو, فيػ عمى شخط البخارى  ورجالو ثقات رجال البخاري غيخ أن الفخوي 

 ولمحجيث شاىج: 
مؽ أقال أخاه بيعا  (, بمفع: )ٜٛٛ/ ح )ٔ: عشج الصبخاني في السعجع األوسط:مغ حجيث: أبي شخيح الحارثى    

مؽ أقال نادما أقالو هللا تعالى  (, بمفع: )ٗ٘ٗ/ ح)ٔ(. والقزاعي في مدشج الذياب: أقالو هللا عثختو يؾم القيامة
 (. عثختو يؾم القيامة

(: قال شعيب األرنؤوط: )إسشاده صحيح عمى ٕٓ٘ٓ/ ح )ٔٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: وابغ حبان في صحيحة:   (ٕ) 
 الذيخيغ(. شخط

َمْؽ َأَقاَل (, بمفع: ) ٖٓٙٗ/ ح) ٕكتاب اإلجارة: باب في فزل اإلقالة: أخخجو مغ ىحا الصخيق: أبػ داود:  (ٖ) 
ُ َعْثَخَتُو (.  ُمْدِمًسا َأَقاَلُو َّللاَّ

أقالو ) مؽ أقال مدمسا  (, بمفع:ٜٜٕٔ/ ح)ٕكتاب التجارات: باب اإلقالة:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ ماجة:  (ٗ) 
 : )صحيح(.ٗٔ/ ٕ(. قال الذيخ األلباني في صحيح ابغ ماجة:  هللا عثختو يؾم القيامة

ُشػَبى: )اسُع الجشهة, وقيل ىي َشَجخٌة فييا, وأصُميا: ُفْعمى مغ الّصيب فمسا ُضسهت الصاُء انقمبت الياء َواوًا(, انطخ   (٘) 
 .ٖٛٔ/ ٖالشياية في غخيب الحجيث البغ األثيخ: 

 -(. وفيو: يحيى بغ عسخو بغ مالظ الشكخي ٗٛ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق:   (ٙ) 
(: )ضعيف, ويقال إن حساد ٗٔٙٚ/ التخجسة: )ٔحجخ في تقخيب التيحيب: \البرخي, قال الحافع ابغ  -بزع الشػن 

 بغ زيج: كحبو(. 
 ولمحجيث شاىج:    
(. والبييقي في ٕٕٛٓ/ ح)ٔ(. والصيالدي في مدشجه:ٜٛٙ/ ح)ٔىج البغ السبارك: : الد مغ حجيث: انذ بغ مالظ   

(. وفيو: أبػ إبخاليع دمحم بغ أبي حسيج ٜٛٙ/ ح)ٔ: شعب اإليسان: باب ذكخ آثار و أخبار وردت في ذكخ هللا 
(: ٖٙٛ٘جسة: )/ التخ ٔإبخاليع األنراري الدرقي السجني لكبو حساد, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب التيحيب:

: )دمحم بغ أبي حسيج ىحا, قال في الكاشف: ضعفػه وقال الدخاوي: ٕٛ٘/ٕ)ضعيف(. قال السشاوي في فيس القجيخ: 
(: )حدغ(. قال الدخاوي في ٕٖٖٔ/ ح)ٖ)ابغ أبي حسيج مشكخ الحجيث(. قال الذيخ األلباني في الدمدمة الرحيحة: 

لصيالدي في مدشجه, كالىسا مغ حجيث دمحم بغ أبي حسيج. عغ حفز : )ابغ ماجو في سششو, وإٚ/ٔالسقاصج الحدشة:
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إف ىذا اْلري خزائن ولتلك اْلزائن مفاتيح مرفوعا: )  وروينا يف سنن ابن ماجة من حديث سهل بن سعد الساعدي 
 (1)تاحا للخري مغالقا للشر وويل لعبد جعلو هللا مغالقا للخري مفتاحا للشر (.فطوىب لعبد جعلو هللا مف

)من ذكر عنده أخوه املسلم، وىو يستطيع أف ينصره فلم ينصره أذلو هللا َبا يف الدنيا وعن انس بن مالك مرفوعا: 
  (. اآلخرةواآلخرة، ومن ذكر عنده أخوه املسلم فنصره، نصره هللا تبارؾ وتعاىل َبا يف الدنيا 

 (2)رواه أبو بكر اطترائطي.
 اَلديث اْلامس والثالثوف

 (.  : إف كنتم تريدوف رمحيت فارمحوا خلقيقاؿ هللا  ) :قال: قال رسول هللا  عن أيب بكر الصديق 
 (3)قلت: رواه أبو ازتد بن عدي يف الكامل.

 اَلديث السادس والثالثوف
مثل املؤمنني فيما  ) :قال: قال رسول هللا  ، عن جده أيب موسى األشعري عن أبيو، بريد بن أيب بردة عن أيب بردة

 (.  بينهم كمثل البنياف ميسك بعضو بعضا، أو يشد بعضو بعضا
 (5)، ومسلم.(4)قلت: رواه البخاري

                                                                                                                                                    

بغ عبج هللا بغ أنذ بغ مالظ. عغ ججه أنذ رفعو بو. وقيل عغ ابغ أبي حسيج عغ مػسى بغ وردان عغ حفز, ولكغ 
 ابغ أبي حسيج مشكخ الحجيث(.

 
/ ٔع: باب مغ كان مفتاحا لمخيخ: كتاب اإليسان, وفزائل الرحابة والعم أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ ماجة:  (ٔ) 

 (.ٖٕٚح)
 (.ٜٛٛ/ ح)ٔفي مكارم األخالق:  الخخائصيأخخجو مغ ىحا الصخيق:    (ٕ) 
 (. ابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال:ٔٗ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في مكارم األخالق:   (ٖ) 

: )خالج بغ عسخو ىحا لو غيخ ما ذكخت مغ الحجيث عغ (, وقالٖٜ٘/ التخجسة: )ٖخالج بغ عسخو القخشي الدعيجي: 
مغ يحجث عشيع وكميا أو عامتيا مػضػعة وىػ بيغ األمخ في الزعفاء(, قال الحافع ابغ حجخ في تقخيب 

/ ٙ(:  )رماه ابغ معيغ بالكحب , وندبو صالح َجَدرة وغيخه إلى الػضع(. ولو في الكامل: ٓٙٙٔالتيحيب:التخجسة: )
(, وقال: )دمحم بغ الػليج بغ أبان القالندي البغجادي, يزع الحجيث ويػصمو, ويدخق, ويقمب األسانيج ٔٚٚٔالتخجسة: )

(: ) قال ابغ عجي كان يزع الحجيث وقال ٖٗٚٔ/ التخجسة: )٘والستػن(, قال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: 
 (. ٖٚ٘٘/ التخجسة: )ٛٗأبػ الحدغ الػشاء: أبػ عخوبة كحاب(. وابغ عداكخ في تاريخ دمذق: تخجسة غازي بغ دمحم 

 ولمحجيث شاىج: 
(, وفيو: ٕٗٔٔ/ ح)ٖ: عشج أبي سعيج الييثع بغ كميب الذاشي في مدشجه: مغ حجيث: عبادة بغ الرامت    

 (: )مجيػل(.ٜ٘ٔٔ/ التخجسة: )ٛمياجخ بغ غانع شامي. قال ابغ أبي حاتع في الجخح والتعجيل: 
 
/ ٕ(, و ٚٙٗ/ ح)ٔأبػاب السداجج: باب تذبيظ األصابع في السدجج وغيخه:  صخيق: البخاري:أخخجو مغ ىحا ال  (ٗ) 

. إن السؤمؽ لمسؤمؽ كالبشيان يذج بعزو بعزا وشبػ أصابعو((, بمفع: )ٓٛٙ٘/ ح)٘(, و ٖٕٗٔح)
  وقال: )ىحا حجيث حدغ صحيح(.  (,ٜٕٗٔ/ ح)ٗوالتخمحي: 

/ ٕ بخ والرمة واآلداب: باب تخاحع السؤمشيغ وتعاشفيع وتعاضجىع:كتاب ال أخخجو مغ ىحا الصخيق: مدمع:  (٘) 
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ِىْم َوتَػَواُصِلِهْم  َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَػَرامرفوعا: ) عن الشعيب، عن النعمان بن بشّب   ،وروينا من طريق الطرباين ِهْم َوتَػَوادِّ محُِ
يف  : رأيت النيب (1)قال الطرباينَكَمَثِل اْْلََسِد الواحد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َسائُِر اْْلََسِد اِبَْلُماى َوالساَهِر(.

 الاث.، وأشار بيده صحيح صحيح صحيح ثاظتنام فسألتو عن ىذا اضتديث، فقال النيب 
 اَلديث السابع والثالثوف

َما ِمْن ُمسلم يُػَعزِّي َأَخاُه يف  ) :قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن دمحم بن أيب بكر بن حزم ، عن أبيو، عن جده 
ُ ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ   (2)قلت: رواه البيهقي.(.  ُمِصيَبتو، ِإالا َكَساُه اَّللا

 ث الثامن والثالثوفاَلدي
َياـِ َوالصاالَِة َوالصاَدَقِة، قَاُلوا بَػَلى  ) قال: عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن رسول هللا  أال ُأْخرِبُُكْم ِبَِْفَضَل ِمْن َدرََجِة الصِّ

 (.(3)اي رسوؿ هللا، قَاَؿ ِإْصاَلُح َذاِت اْلبَػنْيِ، َوَفَساُد َذاِت اْلبَػنْيِ ىي اَْلَاِلَقةُ 
 ،(4)قلت: رواه أبو داود 

                                                                                                                                                    

 (.السؤمؽ لمسؤمؽ كالبشيان يذج بعزو بعزا(, بمفع: )ٕ٘ٛ٘ح)
 (.ٜٖ/ ح)ٕٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: الصبخاني في السعجع الكبيخ:   (ٔ) 
. وابغ ماجة: كتاب ؽ ...()ما مؽ مؤم (, بمفع:ٕٚٛ/ ح)ٔأخخجو مغ ىحا الصخيق: عبج بغ حسيج في مدشجه:   (ٕ) 

(, وقال: )في الدوائج في إسشاده قيذ أبػ عسارة ٔٓٙٔ/ ح )ٔالجشائد: باب ما جاء في ثػاب مغ عدى مرابا: 
ذكخه ابغ حبان في الثقات, وقال الحىبي في الكاشف ثقة, وقال البخاري فيو نطخ, وباقي رجالو عمى شخط 

(, وقال: )حجثشا العباس قال: ٜٙ٘/ ح)ٗبي في الكشى واألسساء: مدمع(, وقال الذيخ األلباني: )حدغ(. والجوال
(. والبييقي ٕٕ٘ٔ/ ح)ٔسسعت يحيى يقػل: أبػ عسارة صاحب الدعفخاني ليذ بذيء(. والصبخاني في الجعاء: 

مؽ عاد مخيزا فال يدال في الخحسة حتى إذا قعج عشجه استشقع فييا (, بمفع: )ٜٕٜٚ/ ح )ٚفي شعب اإليسان: 
قام مؽ عشجه فال يدال يخؾض فييا حتى يخجع مؽ حيث خخج ىؾ ومؽ عدى أخاه السؤمؽ بسريبة كداه  ثؼ إذا

ولو في الدشغ الكبخى: كتاب الجشائد: باب ما يدتحب مغ تعدية أىل السيت رجاء هللا حمل الكخامة يؾم القيامة(، 
الف: مدائل الجشائد: مدألة تدغ (. وابغ الجػزي في التحقيق في أحاديث الخٜٚٛٙ/ ح)ٖاألجخ في تعديتيع: 

   (.ٖٕٜ/ ح)ٕالتعدية قبل الجفغ وبعجه وقال أبػ حشيفة ال يدغ بعجه: 
يغ كسا َيْدَتأِصل الُسػَسى الذعخ, وقيل ىي  (ٖ)  الحاِلقة: )الَخْرمة التي مغ شأنيا أن َتحِمق : أي ُتْيِمظ وَتدتأِصل الجِّ

 .ٕٖٓٔ/ ٔفي غخيب الحجيث البغ األثيخ:  َقِصيعة الخهحع والتهطاُلع(, انطخ الشياية
وقال شعيب األرنؤوط: )إسشاده صحيح(.  (,ٕٛٗ٘ٚ/ ح)ٙأخخجو مغ ىحا الصخيق: اإلمام أحسج في مدشجه:   (ٗ) 

(, قال الذيخ األلباني: )صحيح(. وأبػ داود: كتاب األدب: باب في إصالح ٜٖٔ/ ح)ٔوالبخاري في األدب السفخد: 
(, قال شعيب األرنؤوط: )إسشاده ٕٜٓ٘/ ح)ٔٔوابغ حبان في صحيحو: كتاب الرمح: (.ٜٜٔٗ/ ح)ٕذات البيغ: 

(, ولو في األربعػن ٛٛٓٔٔ/ ح)ٚوالبييقي في شعب اإليسان: باب في اإلصالح بيغ الشاس: صحيح عمى شخشيسا(.
ة أبػ مشرػر تخجس وابغ عداكخ في تاريخ دمذق: (.ٖٓٔٔ/ ح)ٕ(. وىشاد بغ الدخي في الدىج: ٜٚ/ ح)ٔالرغخى: 

  (.ٚٗٗٔ/ التخجسة)ٖٔالحدغ بغ دمحم بغ عبج الخحسغ االستػائي: 
 ولمحجيث شاىج: 
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 قال الَبمذي وىو حديث صحيح. من حديث أم الدرداء، عن أيب الدرداء يرفعو إىل رسول هللا  (1)والَبمذي 

 بفساد ذات البْب العداوة والبغضاء، ومعُب اضتالقة الٍب حتلق الدين. وأراد رسول هللا  
َلُكْم اَْلََسُد َواْلبَػْغَضاُء، اَلََْسُد َواْلبَػْغَضاُء ِىَي اَْلَاِلَقُة، اَل َأُقوُؿ  َدبا ِإلَْيُكمْ  )انو قال:  فقد روينا عن النيب   َداُء اأْلَُمِم قَػبػْ

 (2)(. رَبِْلُق الشاْعرَ، َوَلِكْن رَبِْلُق الدِّينَ 
 اَلديث التاسع والثالثوف

ـ القيامة ال يقـو اليـو أحد إال أحد لو عند )ينادى مناد يو  :عن سعيد بن اظتسيب، عن أيب ىريرة قال: قال رسول هللا 
 هللا يد، فتقوؿ اْلالئق سبحانك بل لك اليد، فيقوؿ ذلك مراراً، فيقوؿ بلى من عفى يف الدنيا بعد قدرة(. 

  (3)قلت: رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس.
للحساب ينادي مناد ليقم من أجره على هللا ) إذا وقف العبد وروينا يف مكارم األخالق للطرباين: عن انس مرفوعا: 

فليدخل اْلنة، مث ينادي الثانية ليقم من أجره على هللا، فيقاؿ ومن أجره على هللا، فيقوؿ العافوف عن الناس، فقاـ كذا 
 (4)وكذا فدخلوىا بغري حساب (.

 اَلديث األربعوف
أحب إليك؟ قاؿ: )أنفع الناس للناس(، قاؿ: فأي العمل )أي الناس عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قيل اي رسول هللا: 

أفضل؟ قاؿ: )إدخالك السرور على املؤمن(، قيل: اي رسوؿ هللا وما سرور املؤمن؟ قاؿ: )إشباع جوعتو، وتنفيس كربتو، 
ـو وقضاء دينو، ومن مشى مع أخيو يف حاجة كاف كصياـ شهر واعتكافو، ومن مشى مع مظلـو يغيثو ثبت هللا قدميو ي

  تزؿ األقداـ، ومن كف غضبو سًت هللا عورتو، وإفا اْلُُلق السيء يفسد، كما يفسد اْلل العسل(.
 (1)قلت: رواه دمحم بن فّبوز العسقالين.   

                                                                                                                                                    

أبػاب الديخ: باب إثع  سعيج بغ السديب رحسو هللا: عشج اإلمام مالظ في مػشئو بخواية دمحم بغ الحدغ: مغ حجيث:  
كؼ أو أحجثكؼ أو أحجثكؼ بخيخ مؽ كثيخ مؽ أال أخبخ (, بمفع: )ٙٙٛ/ ح)ٖالخػارج, وما في لدوم الجساعة مغ الفزل: 

 (.الرالة والرجقة؟ قالؾا: بمى،  قال: إصالح ذات البيؽ وإياكؼ والبغزة فإنسا ىي الحالقة
(, وقال: )ىحا حجيث ٜٕٓ٘/ ح)ٗأخخجو مغ ىحا الصخيق: التخمحي: كتاب صفة الكيامة والخقائق والػرع:   (ٔ) 

سمع ىي الحالقة ال أقػل تحمق الذعخ ولكغ تحمق الجيغ(, قال الذيخ صحيح ويخوى عغ الشبي صمى هللا عميو و 
 )صحيح(. األلباني:

وقال شعيب  (,ٖٓٗٔ/ ح)ٔ: أخخجو مغ ىحا الصخيق: اإلمام أحسج في مدشجه مغ حجيث الدبيخ بغ العػام   (ٕ) 
غيب والييثسي في إسشاده ضعيف لجيالة مػلى آل الدبيخ ومع ذلظ جػد السشحري سشجه في التخ  األرنؤوط: )
 السجسع (.

أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ عجي في الكامل في ضعفاء الخجال: عسخ بغ راشج مػلى مخوان بغ أبان بغ   (ٖ) 
(, وقال: )شيخ مجيػل... ىحه األحاديث التي أمميتيا عغ عسخ بغ راشج ىحا وليذ ٜٓٔٔ/ التخجسة: )٘عثسان: 

/ ٙميو(. والبييقي في شعب اإليسان: باب في اإلصالح بيغ الشاس:بالسعخوف وكميا مسا ال يتابعو الثقات ع
(. ٖٕٚٛ/ ح         )ٕ)تفخد بو عسخ بغ راشج(. والجيمسي في الفخدوس بسأثػر الخصاب:  (, وقال:ٖٖٓٛح)

(: ) قال أبػ حاتع وججت حجيثو كحبا وزورا, وقال ٕ٘ٛ/التخجسة: )ٗقال الحافع ابغ حجخ في لدان السيدان: 
 (: )مشكخ(.ٕٛٚٔ/ ح)ٖوقال الذيخ األلباني في الدمدمة الزعيفة:  ي مشكخ الحجيث وتكمع فيو بغ عجي (.العقيم

 (.٘٘/ ح)ٔفي مكارم األخالق:  الصبخانيأخخجو مغ ىحا الصخيق:    (ٗ) 
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َأيُّ النااِس  ،، فَػَقاَؿ: اَي َرُسوَؿ اَّللِا َأفا رَُجال َجاَء ِإىَل الناِبِّ وروينا يف اظتعجم الكبّب واألوسط والصغّب عن ابن عمر: 
: َأَحبُّ النااِس ِإىَل اَّللِا تَػعَ  ؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللِا ؟ َوَأيُّ اأَلْعَماِؿ َأَحبُّ ِإىَل اَّللِا اىَل أَنْػَفُعُهْم لِلنااِس، َوَأَحبُّ اأَلْعَماِؿ َأَحبُّ ِإىَل اَّللِا

َتَكِشُف َعْنُو ُكْربًَة ، َأْو تَػْقِضي َعْنُو َديْػًنا، َأْو َتْطُرُد َعْنُو ُجوًعا، َوأَلْف َأْمِشَي َمَع ِإىَل اَّللِا تَػَعاىَل ُسُروٌر ُتْدِخُلُو َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو 
َعْورَتَُو،  َغَضَبُو َستَػَر اَّللاُ  َأِخ يل يف َحاَجٍة َأَحبُّ ِإيَلا ِمْن َأْف َأْعَتِكَف يف َىَذا اْلَمْسِجِد َشْهًرا يف َمْسِجَد اْلَمِديَنِة، َوَمَن َكفا 

ُ قَػْلَبُو َرضا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَمْن َمَشى  َمَع َأِخيِو يف َحاَجٍة َحىتا يثبتها ثَبَت َوَمْن َكَظَم َغْيظَُو، َوَلْو َشاَء َأْف مُيِْضَيُو َأْمَضاُه َمأَل اَّللا
.) ُ َقَدَميِو على الصراط يَػْوـَ تِزُؿ اأَلْقَداـِ  (2)اَّللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادراملص
األدب اظتفرد، أليب عبدهللا دمحم بن إشتاعيل البخاري اصتعفي، حتقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي،  دار البشائر اإلسالمية،  .ٔ

 م.ٜٜٛٔبّبوت، الطبعة الثالثة، 
األربعون الصغرى، أليب بكر أزتد بن اضتسْب بن علي البيهقي، حتقيق: أبو إسحاق اضتويِب األثري،  دار الكتاب العريب،  .ٕ
 م.ّٜٜٓٔبوت، الطبعة األوىل، ب

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، دمحم انصر الدين األلباين، اظتكتب اإلسالمي، بّبوت، الطبعة الثانية،  .ٖ
 م. ٜ٘ٛٔ

                                                                                                                                                    

وأبػ  (.ٖٙ) / حٔأحب الشاس إلى هللا أنفعيع لعباده:  أخخجو مغ ىحا الصخيق: ابغ أبي الجنيا في قزاء الحػائج:  (ٔ) 
, وقال: )غخيب مغ حجيث مالظ لع نكتبو إال مغ حجيث الييثع عغ ٖٛٗ/ ٙنعيع األصبياني في حمية األولياء: 

/ ٔٗعمي بغ جعفخ بغ الحدغ بغ دمحم بغ تػيغ أبػ الحدغ السقخي:  السػقخي(. وابغ عداكخ في تاريخ دمذق:
 (: )حدغ(.ٜٙٓ/ ح)ٕحيحة: (.  وقال الذيخ األلباني في الدمدمة الرٕٔٚٛالتخجسة: )

َلْع َيْخِوِه َعْغ َعْسٍخو ْبِغ ِديَشاٍر ِإاله (, وقال: )ٔٙٛ/ ح)ٕفي السعجع الكبيخ:  الصبخانيأخخجو مغ ىحا الصخيق:   (ٕ) 
َد ِبِو َعْبُج الخهْحَسِغ ْبُغ َقْيذٍ  , َتَفخه بِّيُّ  ِسكِّيُغ ْبُغ ِسَخاٍج, َوُيَقاُل: اْبُغ َأِبي ِسَخاٍج اْلَبْرِخيُّ / ٙ(. ولو في األوسط: الزه

َد ِبِو َعْبُج الخهْحَسِغ ْبُغ (, قال: )ٕٙٓٙح) . َقْيٍذ (َلْع َيْخِو َىَحا اْلَحِجيَث َعْغ َعْسِخو ْبِغ ِديَشاٍر ِإاله ُسَكْيُغ ْبُغ ِسَخاٍج, َتَفخه
 (.ٔٙٛ/ ح)ٕولو في الرغيخ: 
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حتقيق: حسْب أزتد صاحل  ،للحارث بن أيب أسامة، اضتافظ نور الدين اعتيثمي ،بغية الباحث عن زوائد مسند اضتارث .ٗ
 م.ٕٜٜٔ ،مركز خدمة السنة والسّبة النبوية، اظتدينة اظتنورة، الطبعة األوىل ،الباكري

البحر الزخار مسند البزار، أليب بكر أزتد بن عمرو بن عبد اطتالق البزار، حتقيق: ػتفوظ الرزتن زين هللا، مؤسسة علوم  .٘
 م.ٜٜٔٔمكتبة العلوم واضتكم، بّبوت، اظتدينة، الطبعة األوىل،  ،القرآن

ىـ(، دار الكتب العلمية ٛٗٚاضتفاظ، أليب عبد هللا مشس الدين دمحم بن أزتد بن عثمان بن قَامْياز الذىيب )اظتتوىف: تذكرة  .ٙ
 مٜٜٛٔلبنان، الطبعة األوىل، -بّبوت

وىف: اتريخ اإلسالم َوَوفيات اظتشاىّب َواألعالم، أليب عبد هللا مشس الدين دمحم بن أزتد بن عثمان بن قَامْياز الذىيب )اظتت .ٚ
 م ٖٕٓٓىـ(، حتقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، ٛٗٚ

ه(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب ٖٙٗاتريخ بغداد، أليب بكر أزتد بن علي اطتطيب البغدادي، )ت  .ٛ
 م. ٕٕٓٓاالسالمي، بّبوت،  الطبعة األوىل، 

علي بن اضتسن ابن ىبة هللا بن عبد هللا الشافعي اظتعروف اببن عساكر، حتقيق علي شّبي،  اتريخ دمشق، أليب القاسم  .ٜ
 م.ٜٗٛٔدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، يربوت، 

 التاريخ الكبّب، أليب عبدهللا دمحم بن إشتاعيل بن إبراىيم البخاري اصتعفي، حتقيق: مصطفى عبد القادر أزتد عطا، دار .ٓٔ
 م.ٕٔٓٓالكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، 

التحقيق يف أحاديث اطتالف، أليب الفرج عبد الرزتن بن علي بن دمحم بن اصتوزي، حتقيق: مسعد عبد اضتميد دمحم  .ٔٔ
 م.ٜٜٗٔالسعدين، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، 

ظيم بن عبد القوي اظتنذري، حتقيق: إبراىيم مشس الدين،  دار الَبغيب والَبىيب من اضتديث الشريف، أليب دمحم عبد الع .ٕٔ
 م.ٜٜٙٔالكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل ، 

الَبغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك، أليب حفص عمر بن أزتد بن عثمان بن أزتد بن دمحم بن أيوب بن أزداذ  .ٖٔ
ن دمحم حسن إشتاعيل، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، ىـ(، حتقيق: دمحم حسٖ٘ٛالبغدادي اظتعروف بـابن شاىْب )ت: 

 .م ٕٗٓٓلبنان، 
تقريب التهذيب، أليب الفضل شهاب الدين أزتد بن علي بن حجر العسقالين، قدم لو: دمحم ابراىيم شقرة،  بيت  .ٗٔ

 االفكار الدولية، َعمان، د.ت، د.ط.
 عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري، حتقيق: مصطفى بن أزتد التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين واألسانيد، أليب .٘ٔ

 ىـ، د.ط.ٖٚٛٔدمحم عبد الكبّب البكري،  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، اظتغرب،  العلوي، 
ن عراق الكناين تنزيو الشريعة اظترفوعة عن األخبار الشنيعة اظتوضوعة، لنور الدين، علي بن دمحم بن علي بن عبد الرزتن اب .ٙٔ

ىـ(، احملقق: عبد الوىاب عبد اللطيف ، عبد هللا دمحم الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، ٖٜٙ)ت: 
 م.ٜٜٜٔ

جامع الَبمذي، أليب عيسى دمحم بن عيسى الَبمذي السلمي، حتقيق: أزتد دمحم شاكر وآخرون، دار الكيب العلمية،  .ٚٔ
 بّبوت، د.ت، د.ط.

اصتامع الصحيح اظتختصر، أليب عبدهللا دمحم بن إشتاعيل البخاري اصتعفي، حتقيق : د. مصطفى ديب البغا، أستاذ  .ٛٔ
 م.ٜٚٛٔاضتديث وعلومو يف كلية الشريعة، جامعة دمشق،  دار ابن كثّب ، اليمامة، بّبوت، الطبعة الثالثة ، 
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ن إدريس الرازي التميمي، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار اصترح والتعديل، أليب دمحم عبد الرزتن بن أيب حامت دمحم ب .ٜٔ
 م.ٕٕٓٓالكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أزتد بن عبد هللا األصبهاين،  دار الكتاب العريب، بّبوت، الطبعة الرابعة،  .ٕٓ
 م.ٜ٘ٛٔ

الطرباين، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة الدعاء، أليب القاسم سليمان بن أزتد  .ٕٔ
 م.ٖٜٜٔاألوىل ، 

ىـ(، ٖٓٔالذرية الطاىرة النبوية، أليب ِبْشر دمحم بن أزتد بن زتاد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدواليب الرازي )ت:  .ٕٕ
 ط.احملقق: سعد اظتبارك اضتسن، الدار السلفية، الكويت، د.ت، د.

الروض الداين، اظتعجم الصغّب، أليب القاسم سليمان بن أزتد بن أيوب الطرباين، حتقيق: دمحم شكور ػتمود اضتاج أمرير،  .ٖٕ
 م.ٜ٘ٛٔدار عمار، بّبوت، الطبعة األوىل عمان، 

علمية، بّبوت، الزىد، أليب عبد هللا عبد هللا بن اظتبارك بن واضح اظترزوي، حتقيق: حبيب الرزتن األعظمي،  دار الكتب ال .ٕٗ
 د.ت، د.ط.

الزىد، عتناد بن السري الكويف، حتقيق: عبد الرزتن عبد اصتبار الفريوائي، دار اطتلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت، الطبعة  .ٕ٘
 .ٙٓٗٔاألوىل، 

 السلسلة الصحيحة، حملمد انصر الدين األلباين،  مكتبة اظتعارف، الرايض، د.ت، د.ط. .ٕٙ
يمان بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق: خليل مأمون شيحا،  دار اظتعرفة، بّبوت، سنن أيب داود، أليب داود سل .ٕٚ

 م.ٕٔٓٓالطبعة األوىل، 
السنن الكربى، أليب بكر أزتد بن اضتسْب بن علي بن موسى البيهقي، حتقيق: دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  .ٕٛ

 م.ٖٕٓٓبّبوت، الطبعة الثالثة، 
  عبدهللا دمحم بن يزيد القزويِب، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،  دار الفكر، بّبوت، د.ت، د.ط.سنن ابن ماجو، أليب .ٜٕ
شرح السنة، للحسْب بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرانؤوط ودمحم زىّب الشاويش  اظتكتب اإلسالمي، دمشق،  .ٖٓ

 م.ٖٜٛٔبّبوت، الطبعة الثانية، 
 البيهقي، حتقيق: دمحم السعيد بسيوين زغلول،  دار الكتب العلمية، بّبوت، شعب اإلميان، أليب بكر أزتد بن اضتسْب .ٖٔ

 .ٜٛٛٔالطبعة األوىل، 
صحيح ابن حبان بَبتيب ابن بلبان، أليب حامت دمحم بن حبان بن أزتد التميمي البسٍب، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة  .ٕٖ

 م.ٖٜٜٔالرسالة، بّبوت، الطبعة الثانية، 
سْب مسلم بن اضتجاج القشّبي النيسابوري، حتقيق: خليل مأمون شيحا،  دار اظتعرفة، بّبوت، صحيح مسلم، أليب اضت .ٖٖ

 م.ٕٚٓٓالطبعة الثانية، 
الضعفاء الكبّب، أليب جعفر دمحم بن عمرو بن موسى العقيلي، حتقيق: زتدي بن عبد اجمليد بن إشتاعيل السلفي، دار  .ٖٗ

 م.ٕٓٓٓالصميعي، الطبعة األوىل، الرايض، 
 الَبغيب والَبىيب، دمحم انصر الدين األلباين، مكتبة اظتعارف، الرايض، د.ت، د.ط.  ضعيف

طبقات احملدثْب أبصبهان والواردين عليها، عبدهللا بن دمحم بن جعفر بن حيان أبو دمحم األنصاري، حتقيق: عبدالغفور  .ٖ٘
 م.ٕٜٜٔعبداضتق حسْب البلوشي، مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة الثانية، 
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