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ً:تعريفًبرواةًاألحاديثًمنًالصحابة:ًأولًا
عبد هللا بن عثمان بنن عنا ر الميمنأ، أون  نن أ ن   : أبو بكر الصديق، وامسه -1

و ن     لنأ أحوالنه، وف ي منه ب ند   ن الرجان، صاحب النيب ص ى هللا ع يه
مماتنه، أون ال  ننال الرانندين، وأحنند ال بنري ابببننرين بابننل، وصنناحب النننيب 

هنن، ولنه ثن   11ص ى هللا ع يه و ن     الاا،، ناببنه حت ىصنى،  ناة  ننل 
 .حديثا  ( 141)و مون  نل، ،وى له ابماعل، و،وى 

: ،  بننرو، بكنيمننه،ويلان لننهوهننب بننن عبنند هللا ال ننوا أ: أبننو جفي ننل، وامسننه -1
وهننب الننن،  ننن صنناا، أصننفا  النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ،  نن ن الكو ننل، 

هننننن، ،وى لننننه 44صننننفب ع ننننأ بننننن أ  نالننننب ،ةننننأ هللا عنننننه،  نننناة  نننننل 
 .حديثا  ( 44)ابماعل، و،وى 

ابننر، بنن : عبند الرمحن،وبينأ:أبو محيد ال اعدي األ صا،ي ابدين، بيأ امسه -1
ن  لرننال أصننفا  النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ،  نناة  نننل  نن د بننن ابنننر،،  نن

 .حديثا  ( 10)هن   ف  ل ي يد، ،وى له ابماعل، و،وى  06
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جننند  بننن جنننادي، أحنند ال ننابل  : أبننو  ، الا ننا،ي، أصنني  ننا بيننأ   امسننه -4
األولننن ، لنننان فنننا م ا نننل أ ننن موا، لنننان ،أ نننا    ال هننند والنننو، ،  ناببنننه 

 ا أظ ن  الرنرال وحت أب ن  : " ى هللا ع يه و   بون النيب ص: نرني،  نرا
هنن   ف  نل عثمنان ،ةنأ هللا 11 ناة  ننل ".الاربال أصدق هلجل  ن أ   ،
 .حديثا  ( 181)عنه، ،وى له ابماعل، و،وى 

عمنرو بنن فوي ند، : فوي د بن عمرو، وبينأ: أبو نريي ال اعأ الك يب، امسه -4
بن  ل نب الث ثنل،  ناة بابديننل أ    ينو   نمي  كنل، ولنان أمنأ أحند ألوينل 

 .حديثا  ( 16)هن،،وى له ابماعل، و،وى 08 نل 

احلننا،  بنننن ،ب ننأ،  ننا،ى النننيب صنن ى هللا ع ينننه : أبننو بمننادي األ صننا،ي، امسننه -0
هننن، ،وى لننه 44و نن  ، نننرد أحنندا  و ننا ب نندها، وا يبننرد بنند،ا ، و نناة  نننل 

 .حديثا  ( 146)ابماعل، و،وى 

الصفابل وألثره  حديثا  عنن الننيب صن ى هللا ع ينه  حا ظأبو هريري الدو أ،  -4
عبند النرمحن بنن صنكر، لنان : و   ، افم ف   امسه لثنا  وأنرر  ا بيأ  يه
هنن، ،وى لنه ابماعنل، ،وى 44حا ظا   مثبما  صناحب بينا  وصنيا ،  ناة  ننل 

 .حديثا  ( 4144)

 ننيد أّ  بننن ل ننب بننن بننيم األ صننا،ي ال ،جننأ، أبننو ابنننر، وأبننو ال  يننأ،  -8
اللرال، نرد ال لبل وبد،ا ، ومجع اللرآن   حياي النيب صن ى هللا ع ينه و ن  ، 

إّن هللا : "ولنننان ،أ نننا    ال  ننن  وال منننأ، بنننان لنننه الننننيب صننن ى هللا ع ينننه و ننن  
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هننن، ،وى لننه ابماعنننل، و،وى 11،  نناة  ننننل "أ ننرين أن أبننرأ ع ينننن اللننرآن 
 .حديثا  ( 104)

نب  أ ا ل بن زيد بن حا،ثل بن نراحي -1 ، نون أ الك يب، أبو حممد وأبنو زيند، حُّ
هللا صننن ى هللا ع ينننه و ننن   وابنننن حبنننه، أ نننه أ  أهللانننن حاةننننل الننننيب صننن ى هللا ع ينننه 

عظني ،  ناة جني   و   ، ولد   اإل   ، أ َّره النيب ص ى هللا ع يه و ن   ع نى
 .حديثا  ( 118)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 44بابدينل  نل 

الصديق،  اة الن اب ، أفن  عا بنل زوجنل الننيب صن ى هللا أمسال بن  أ  بكر  -16
الصننننفابياة،  ع يننننه و نننن  ، وزوب النننن بن بننننن ال ننننوا  ،ةننننأ هللا عنننننه،  ننننن لبننننا،

أ نن م  بنندهللاا   كنننل، وهنناجرة إو ابديننننل وهننأ حا ننأ ب بننند هللا بننن الننن بن، 
 .حديثا  ( 48)هن، ،وى هلا ابماعل، و،وة 41 ات   كل  نل 

النرننر األ صننا،ي ال ،جننأ، فنناد  النننيب صنن ى هللا ع يننه أ ننم بننن  الننن بننن  -11
و نن   األ نن ، أبننو محنن ي ابنندين، دعننا لننه النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   ب ننون 

هنن، ،وى لنه ابماعنل، و،وى 11ال مر،   اش ألثر  نن  ا نل  ننل،  ناة  ننل 
 .حديثا  ( 1180)

  كن د بق، و اة هبا، وله  يرا   نجد،, صفا , بن أوى الثل أ أوى -11
( 14)،وى عننن النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ، ،وى لننه أصننفا  ال نننن، ،وى 

 .حديثا  

النننربال بنننن عننناز  بنننن احلنننا،  بنننن عننندي األ صنننا،ي األو نننأ، أبنننو عمنننا،ي،  -11
صاحُب النيب ص ى هللا ع ينه و ن   وابنن صناحبه،  نن  لرنال الصنفابل، ،وى 
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 .حديثا  ( 164)هن، و،وى 41له ابماعل، نرد أحدا ،  اة  نل 

ي بننننن احلصننننيب بننننن عبنننند هللا بننننن احلننننا،  األ نننن مأ، أبننننو عبنننند هللا، برينننند -14
أبننننو  ننننرأ، أ نننن   ببننننأ بنننند، وا يبننننردها، نننننرد فيننننرب و ننننمي  كننننل :ويلننننان

هننن 01وا نم م ه النننيب صنن ى هللا ع ينه و نن   ع ننى صنندباة بو نه،  نناة  نننل 
 .حديثا  ( 104)،وى له ابماعل، و،وى 

: أ، أبنو عبند هللا، ويلنانابنن جفند، اللرننأ اهلنام: ثوبان بنن دندد، ويلنان -14
أبننو عبنند الننرمحن،  ننوو النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ، اننن اه النننيب صنن ى هللا 
ع يه و     أعمله، وا ي ن   نه   احلرنر وال ن ر حنيف تنو  الننيب صن ى هللا 

هنن، ،وى لنه ابماعنل إحت 44ع يه و   ،  كرب إو البا  و اة حبمص  ننل 
 .حديثا  ( 118)البكا،ي، و،وى 

جنننابر بنننن عبننند هللا بنننن عمنننرو بنننن حنننرا  األ صنننا،ي ال ننن مأ، أبنننو عبننند هللا،  -10
صنننننناحب النننننننيب صنننننن ى هللا ع يننننننه و نننننن   وابننننننن صنننننناحبه،  ننننننن أهننننننأ بي ننننننل 
الرةنننوان،وآفر  نننن  ننناة ممنننن ننننرد لي نننل ال لبنننل الثا ينننل، لنننان  نننن ع منننال 
الصفابل ولان   ن  ابديننل   ز ا نه، ولنان والنده  نن النلبنال البند،ي ،  ناة 

 .حديثا   (1446)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 48  نل

جننابر بننن عميننن بننن بننيم أبننو عبنند هللا األ صننا،ي، نننرد  ننا ب نند بنند،  ننن  -14
هنن ،وى لنه أبنو 11ابباهد، ولان حا أ ،اينل األ صنا، ينو  ال نمي،  ناة  ننل 

 .أحاديث( 8)داود والن ا أ، و،وى 
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 ل،  ننناة األ ننن مأ، أبنننو عبننند النننرمحن لنننان  نننن أهنننأ الصننن َ،زَاحجرهننند بنننن  -18
هننن ،وى لنننه البكننا،ي   المننا،يو الكبننن، وأبنننو داود 11 نننل : بابدينننل، يلننان

 .أحاديث( 8)وال  ري وابن  اجه، و،وى 

جند  بن عبد هللا البج أ، أبو عبد هللا ال  لنأ، صنفا  صنان،  ناة ب ند  -11
 .حديثا  ( 41)ال م  ل رجري، ،وى له ابماعل،و،وى 

ا،ي  ننن أصننفا  البننجري، لننان  ننن أهننأ حري ننل بننن أ ننيد أبننو  ننرأل الا نن -16
هننن وصن ى ع يننه زيند بننن أ،بن ، ،وى لننه 41نننرد احلديبينل،  نناة  ننل  ،الصن ل

 .حديثا  ( 11)ابماعل إحت البكا،ي و،وى 

ح نيأ بنن جنابر بنن أ نيد بنن عمنرو، أبنو : حري ل بن اليمان، وا   اليمان -11
حندا  هنو عبد هللا ال ب أ صاحب  ر ، ون هللا ص ى هللا ع ينه و ن   ننرد أ

وأبنننوه، لنننان أ ننننا  ع نننى ابننندا ن،  ننناة ب ننند  لمنننأ عثمنننان بنننأ،ب   يو نننا   ننننل 
 .حديثا  ( 116)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 10

حكي  بن ح ا  بن فوي د األ دي، أبو فالد ابكنأ، بنن أفنأ فدزنل زوب  -11
النيب ص ى هللا ع ينه و ن  ،  نن ابةل نل األننراي النرين ح نن إ ن  ر  ينو  

هننن، عنناش  ا ننل وعبننرين  نننل، 44ن عابننا  باأل  ننا ،  نناة  نننل ال ننمي، لننا
 .حديثا  ( 46)،وى له ابماعل، و،وى 

لمنب ل ننيب صن ى هللا : حنظ ل بن الربيع بن صي أ األ نيدي المميمنأ، بينأ -11
ننأ حنظ ننل الكاتننب،  نن ن الكو ننل، واعمنن ن ال منننل : ع يننه و نن   الننوحأ   ننرا مسُُّّ
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،ةنننأ هللا عننننه، ،وى لنننه   ننن   حنننيف  ننناة، و ننناة ب ننند ع نننأ بنننن أ  نالنننب 
 .أحاديث( 8)وال  ري والن ا أ وابن  اجه، و،وى 

فالنند بننن زينند بننن ل يننب بننن ث  بننل األ صننا،ي أبننو أيننو ، نننرد بنند،ا  وال لبننل  -14
واببننناهد ل رنننا  نننع ، نننون هللا صننن ى هللا ع ينننه و ننن  ،و  ن ع ينننه ، نننون هللا 

النه و  ننجده، صنن ى هللا ع يننه و نن   نننررا  حنن  بنند  ابدينننل حننيف بنينن    نن
حرر  ع ع نأ بنن أ  نالنب ،ةنأ هللا عننه حنر  الوا،ب،وعناش ب ند  لنن 

( 144)هنن ،وى لنه ابماعنل، و،وى  46ز ا ا  نوي  ،و اة بالرو  غازينا   ننل 
 .حديثا  

فبا  بن األ،ة بن جندلل بنن  ن د، أبنو عبند هللا المميمنأ، ننرد بند،ا   نع  -14
و نناة هبننا  ا    اباه يننل،  نن ن الكو ننل، ننون هللا صنن ى هللا ع يننه و نن  ، ولننان بيننن

 .حديثا  ( 11) نل، ،وى له ابماعل،و،وى 41هن وهو ابن 14 نل 

 أبنو ن فننل،  نن  بناهن الصننفابل،:زيند بنن فالنند ابرن ، أبنو عبنندالرمحن، ويلنان -10
 .حديثا  ( 81) نل، ،وى له ابماعل، و،وى  84هن وله 08 اة  نل 

ي ال هنننري،  نننا،ى اإل ننن  ،  ننن د بنننن أ  وبنننا  بنننن وهينننب بنننن عبننند  ننننا -14
وأون  ن ، ى ب ر     نبيأ هللا ت ناو، يُكن   ،وأحد ال بري ابببرين بابنل

ا،  :"أبننا إ ننفاق،  ناببننه لثننني، بننان لننه النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   يننو  أحنند
هنن وهنو آفنر ال بنري ابببنرين بابننل  وتنا ،  44،  ناة  ننل " ندا  أ  وأ نأ

 .حديثا  ( 141)،وى له ابماعل،و،وى 
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أبننو عبنندهللا، : مسننري بننن جننند  بننن هنن ن بننن حنندي  ال نن ا،ي، أبننو  نن يد، ويلننان -18
ح يننننف األ صنننننا،، لنننننان  نننننن احل ننننناهللا ابكثنننننرين عنننننن ، نننننون هللا صننننن ى هللا ع ينننننه 

 .حديثا  ( 111)بالكو ل، ،وى له ابماعل، و،وى  48و   ، اة  نل 

، ننرد بند،ا   رأ بن حنيف بن واهب، أبو ثاب  األ صا،ي األو نأ ال نو  -11
واببننناهد ل رنننا  نننع ، نننون هللا صننن ى هللا ع ينننه و ننن  ، وثبننن   نننع ، نننون هللا 
ص ى هللا ع يه و    يو  أحند،  ناة   ف  نل ع نأ بنن أ  نالنب ،ةنأ هللا 

هنننن، وصننن ى ع ينننه ع نننأ ،ةنننأ هللا عننننه، ،وى لنننه ابماعنننل،و،وى 18عننننه  ننننل 
 .حديثا  ( 46)

 صنننا،ي ال ننناعدي، أبنننو  نننرأ بنننن  ننن د بنننن  النننن بنننن فالننند ال ،جنننأ األ -16
 ننل، ،وى لنه ابماعنل،  10هنن، ولنه 88ال باى، له وألبيه صفبل،  اة  نل 

 .حديثا  ( 188)و،وى 

دي بننن عجنن ن بننن وهننب بننن عمننرو، صننفب ُصنن: أبننو أ ا ننل البنناه أ، امسننه -11
الننيب صن ى هللا ع يننه و ن  ،   ىنون إو البننا    نكنرا،لان عمنره   حجننل 

( 146)هنن، ،وى لنه ابماعنل،و،وى 81با   نل الودا  ث ث   نل،  اة بال
 .حديثا  

عا بنننل بنننن  أ  بكر،الصنننديلل بنننن  الصنننديق، أ  ابنننة ن ، أ رنننأ أزواب  -11
النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   ب نند فدزننل، ح ظنن  لً ننل ع مننا  لثنننا  عننن النننيب 

هننننن ،وى هلننننا 44صنننن ى هللا ع يننننه و نننن  ،ولا    ليرننننل عابنننندي،  اتنننن   نننننل 
 .حديثا  (1116)ابماعل، و،وة 
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عبادي بن الصا   بن بيم بن أصر  ال ،جأ أبو الوليد ابدين، ننرد بي نل  -11
ال لبننننل األوو والثا يننننل، وهننننو أحنننند النلبننننال احتثنننن  عبننننر لي ننننل ال لبننننل، نننننرد 
ابباهد ل را  ع ، ون هللا ص ى هللا ع يه و    ولنان  نن  ناداة الصنفابل 

لنننه ابماعنننل، و،وى  هنننن، ،وى14وأعينننا  ،  نننكن بيننن  ابلننندى،  ننناة  ننننل 
 .حديثا  ( 181)

عبد الرمحن بن مسري بن حبيب بن عبد مم أبنو  ن يد اللرننأ، أ ن   ينو   -14
عبند النرمحن، :عبد ل ن   ماه النيب صن ى هللا ع ينه و ن  : ال مي، لان امسه

 كن البصري وغ ا فرا ان   ز ن عثمان وهو الري ا ممي  ج مان ولابنأ 
( 14)هنن أو ب ندها، ،وى لنه ابماعنل، و،وى 46وغنمها،  اة بالبصنري  ننل 

 .حديثا  

 : عبنننند هللا بننننن ال ننننا ب بننننن أ  ال ننننا ب ابك و ننننأ، أبننننو ال ننننا ب ويلننننان -14
عبندالرمحن ابكنأ اللننا،ه، لنه وألبينه صنفبل، لننان أبنوه ننرين الننيب صنن ى هللا أبنو 

ع ينننه و ننن     اباه ينننل، و ننناة  كنننل ببنننأ عبننند هللا بنننن الننن بن بي نننن، ،وى لنننه 
 .أحاديث( 4)ا،ي   األد  اب رد و     وأصفا  ال نن، و،وى البك

أبنننو صننن وان، لنننه : عبننند هللا بنننن ب نننر بنننن أ  ب نننر ابنننازين أبنننو ب نننر، ويلنننان -10
وألبويننه صننفبل، زا،هنن  النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   وألننأ عنننده  ودعننا هلنن ، 

هننننن، وهننننو آفننننر  ننننن  نننناة  ننننن الصننننفابل 88 نننن ن البننننا  و نننناة هبننننا  نننننل 
 .حديثا  ( 46)ابماعل، و،وى  بالبا ،،وى له
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عبنند هللا بننن زينند بننن عاصنن  بننن ل ننب بننن عمننرو أفننو حبيننب بننن زينند الننري  -14
ب  ننه   نني مل الكننرا ، لننه وألبويننه وألفيننه حبيننب صننفبل،بمأ بنناحلري  نننل 

 .أحاديث( 4)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 01

بنن عبد هللا بن عباى بنن عبند اب  نب اللرننأ اهلنامأ أبنو ال بناى ابندين، أ -18
ع  النيب ص ى هللا ع يه و     نن ع منال الصنفابل لنان ي نمى احلنرب والبفنر 
: لكثري ع مه فصوصا  باللرآن بربلل دعوي النيب ص ى هللا ع يه و    بنا بنان
ال رننن   لرنننه   الننندين وع منننه المأوينننأ، وهنننو أحننند ال نننب ل اببنننرو،ين بكثنننري 

بال ننا ف، ،وى لننه  هننن08الروايننل عننن النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ،  نناة  نننل 
 .حديثا  ( 1006)ابماعل، و،وى 

عبد هللا بن عمر بن ال ا  اللرننأ ال ندوي أبنو عبند النرمحن ابندين ،ةنأ  -11
نناَُّر يننو   ُمص  هللا عنرمننا، أ نن   وهننو صننان ا يب ننج احل نن  وهنناجر  ننع أبيننه، وا  
أحنند، ونننرد النننندق واببنناهد ل رنننا  ننع ، ننون هللا صننن ى هللا ع يننه و ننن  ، 

ح صل زوب النيب ص ى هللا ع يه و   ، وأحند ال نب ل ابكثنرين  نن وهو أفو 
الروايننل عننن النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ،لان  ننن أننند الننناى اتباعننا  ل  نننل، 

 .حديثا  ( 1016)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 41 اة  نل 

عبنند هللا بننن عمننرو بننن ال ننا  بننن وا ننأ ال ننرمأ اللرنننأ ،ةننأ هللا عنرمننا،  -46
عبدالرمحن، أ    ببنأ أبينه، وبنان  نير  الننيب صن ى هللا  أبو :أبو حممد، وبيأ
، لننان  ننن "عبنند هللا وأ  عبنند هللا   نن  أهننأ البينن  عبنند هللا وأبننو"ع يننه و نن   

ع مننال الصننفابل، و ننن ا مرنندين   ال بننادي ولننان أحنند ال بادلننل ال لرننال  ننن 
وى هنن، ،وى لنه ابماعنل، و، 04 صنر  ننل : الصفابل،  ناة بال نا ف، وبينأ

 .حديثا  ( 466)



 

 01 

أبنو  و نى األنن ري، ا نم م ه الننيب  عبد هللا بن بيم بن   ي  بن حرنا،، -41
ص ى هللا ع يه و    ع ى زبيد وعدن و ناحأ النيمن، لنان أح نن أصنفا  الننيب 

، "للنند أوم    ننا،ا   ننن  نن ا ن آن داود:" صنن ى هللا ع يننه و نن   صننوتا  وبننان  يننه
و ناببنننه لثنننني،  ننناة  ننننل  هللا عننننه،وويل الكو نننل ز نننن عثمنننان بنننن ع نننان ،ةنننأ 

 ..حديثا  ( 106)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 46

عبد هللا بن    ود بن غا أ بن حبيب اهلنريل،أبو عبند النرمحن، ح ينف بن   -41
ل رننا  ننع زهننري،  ننن ال ننابل  األولنن ، هنناجر اهلجننرت  ونننرد بنند،ا  واببنناهد 

فا  النننيب صنن ى هللا ع يننه ، ننون هللا صنن ى هللا ع يننه و نن  ، ولننان  ننن أعيننان أصنن
لنننو لنننن   نننة را  أحننندا   نننن غنننن :و ننن  ، بنننان ع نننأ بنننن أ  نالنننب ،ةنننأ هللا عننننه

هننن، ،وى لننه ابماعننل، و،وى 11 نناة بابدينننل  نننل .  بننو،ي أل َّننرُة ابننن أ  عبنند
 .حديثا  ( 848)

عثمننننان بننننن أ  ال ننننا  الثل أ،أبننننو عبنننند هللا ال ننننا  أ،أفو احلكنننن  بننننن أ   -41
صننفبل، وحتّه النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   ال ننا ف   أبَّننره ال ننا ، لننه وألفيننه 

أبنننو بكنننر وعمنننر ،ةنننأ هللا عنرما، ننناة   ف  نننل   اوينننل بالبصنننري، ،وى لنننه 
 .حديثا  ( 11)     وأصفا  ال نن، و،وى 

ال رباض بن  ا،يل، أبو جنيي ال  ا،ي ال  مأ، لان  ن أعينان أهنأ الصن ل،  -44
( 11)ى لننه أصننفا  ال نننن، و،وى  نن ن البننا  و نناة هبننا ب نند ال ننب  ، ،و 

 .حديثا  
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أبننو  نن اد، :أبننو محنناد، ويلننان علبننل بننن عننا ر بننن عننبم بننن عمننرو ابرنن ، -44
أ ن نريف  صيي  لره  رةأ نناعر، ويل غن و البفنر،  ناة  ،صفا  لبن

 .حديثا  ( 44)هن ،وى له ابماعل، و،وى 48 نل 

الننيب صن ى  ع أ بن أ  نالب بن عبند اب  نب بنن هانن  اهلنامأ، ابنن عن  -40
ع يننه و نن   وزوب ابنمننه  انمننل، وأون  ننن أ نن    ننن الصننبيان،  ننن ال نننابل  هللا 

 األولن ، وهنو أحند ال بنري ابببنرين بابننل و،ابنع ال  نال الرانندين، بنان لنه الننيب
، ا مبنننرد  ننننل " نننن  و نننى  لنننل هنننا،ونن  أ ننن   ننن   : "صننن ى هللا ع ينننه و ننن  

 .ديثا  ح( 414)هن، ،وى له ابماعل، و،وى 46

عمننر بننن ال ننا  بننن   يننأ اللرنننأ ال نندوي، أ ننن ابننة ن ،  ننن ال ننابل   -44
األول ،وثاين ال  ال الراندين وأحد ال بنري ابببنرين بابننل، بنان عننه الننيب 

،ا مبننرد  نننل "لننو لننان  ننيك   ننيب ب نندي لكننان عمننر: "صنن ى هللا ع يننه و نن  
 .حديثا  ( 414)هن، و،وى له ابماعل، و،وى 11

ن احلا،  بن أ  ةرا، بن حبينب ال اعنأ ابصن  لأ، أفنو جويرينل عمرو ب -48
بن  احلا،  زوب النيب ص ى هللا ع يه و   ، له وألبيه صفبه عداده   أهنأ 
الكو ننل، ولننان أبننوه صننرر عبنند هللا بننن   نن ود،  نناة ب نند الم نن  ،وى لننه 

 .ابماعل و،وى حديثا  واحدا  

أبننو عبنند هللا ال ننرمأ، بنند   عمننرو بننن ال ننا  بننن وا ننأ بننن هاننن  اللرنننأ، -41
هننن ببننأ ال ننمي بأنننرر، وحتّه 8ع ننى النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن     نن ما   نننل 
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الننننيب صننن ى هللا ع ينننه و ننن   ع نننى جننني   اة ال   نننأ، أصننن ه  كنننأ  ننن ن 
هنن،،وى لنه ابماعنل، و،وى 41ابدينل،  مي  صنر وويل إ رانا و ناة هبنا  ننل 

 .حديثا  ( 11)

, صننفا   بننرو،, فالنند الّ نن مأ أبننو جنننيي عمننرو بننن عب ننل بننن عننا ر بننن -46
إ ننه ،ابننع أو فننا م  ننن : وهنناجر ب نند أحنند    نن ن البننا ، يلننان, ا  أ نن   بنندهللا

أ   ،  اة   أوافر ف  ل عثمان ،ةأ هللا عنه، ،وى لنه   ن   وأصنفا  
 .حديثا  ( 18)ال نن، ،وى 

أبنو عبند : عوي بنن  النن بنن أ  عنوي األننج أ،أبو عبند النرمحن، ويلنان -41
، نرد  مي  كل  ع النيب صن ى هللا ع ينه و ن   لنان حا نأ ،اينل بو نه ينو  هللا

ال ننننمي،   ىننننون إو البننننا    ف  ننننل أ  بكر،و نننن ن محننننص وبلننننأ إو أون 
( 04)هنن،،وى لنه ابماعنل،و،وى 41ف  ل عبد اب ن بن  روان،و اة  ننل 

 .حديثا  

جأ، اإل ا  عوهللار بن زيد بن بيم األ صا،ي ال ، : أبو الد،دال، امسه -41
الرباين، حكي  هره األ ل، أون  باهده أحد، ولان  ن ّعباد الصفابل، 
ولان عاا أهأ البا ،و لره أهأ د بق وباةير ،،وى له ابماعل، و،وى 

 .حديثا  ( 141)

 رنننالل بنننن عبيننند بنننن  ا نننر بنننن بنننيم األ صنننا،ي األو نننأ، أبنننو حممننند، أون  -41
يع ىنن  البننجري ونننرد  بنناهده  ننع النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن   أحنند، وبننا
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فينننرب، وحتّه   اوينننل ع نننى الاننن و   وحته برنننال د بنننق،  ننناة الننننيب صننن ى هللا 
هنن ،وى لنه البكنا،ي   األد  41 ننل،  ناة  ننل  14ع يه و    ول رنالل 

 .حديثا  ( 46)والبابون، و،وى 

أبننو : ل نب بننن  النن بننن أ  ل نب األ صننا،ي ال ن مأ،أبو عبنند هللا، ويلنان -44
ين البنناعر، أحنند ال ننب   الننرين نننردوا بي ننل ال لبل،وأحنند عبنند الننرمحن ابنند

الث ثننل الننرين ا  ننوا عننن غنن وي تبننو  وأ نن ن هللا تننوبمر    اللننرآن، ا يبننرد 
هننن   ف  ننل ع ننأ بننن أ  نالننب ،ةننأ  46بنند،ا  ونننرد  ننا ب نندها، اة  نننل 
 .حديثا  ( 86)هللا عنه، ،وى له ابماعل،و،وى 

اهل لينننل، أ  ال رنننأ، زوب ال بنننناى بنننن عبنننند لُبابنننل بنننن  احلننننا،  بنننن َحنننن  ن  -44
اب  نننب، وأفننن   يمو نننل بنننن  احلنننا،  زوجنننل الننننيب صننن ى هللا ع ينننه و ننن  ، 

إ ننا أون ا ننرأي أ نن م  ب نند فدزننل ،ةننأ هللا عنرننا،  اتنن    ف  ننل : يلننان
بنن عبند اب  نب، ،وى هلنا  عثمان بن ع ان ،ةأ هللا عننه ببنأ زوجرنا ال بناى

 .حديثا  ( 16)ابماعل، ،وة 

وهو أبنو , صفا   برو،, وا   أبيه عا ر ،ويلان إ ه جده, يلليط بن َصربُّ  -40
واأللثننر ع ننى أ مننا اثنننان، عننداده   أهننأ ال ننا ف، ،وى لننه , ،زيننن الُ َلي ننأ

 .أحاديث( 4)البكا،ي   األد  وأصفا  ال نن، ،وى 

 الننن بننن ،بي ننل بننن البنندن بننن عمرو،أبننو أ ننيد ال نناعدي األ صننا،ي، نننرد  -44
ع ، ننون هللا صنن ى هللا ع يننه و نن   واببنناهد ل را، هننب بصننره،و اة بنند،ا   نن
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،وى لنننه . ب نند  لننن، وهنننو آفننر  ننن  ننناة  ننن البنند،ي : هننن وبينننأ 16 نننل 
 . حديثا  ( 18)ابماعل،و،وى 

  ا  بن أ م ابر  األ صا،ي، عداده   أهنأ  صنر، بلنأ إو ف  نل عبند  -48
 ننري وابننن  اجننه، و،وى اب ننن، ،وى لننه البكننا،ي   األد  وأبننو داود وال  

 .حديثا  ( 16)

  ننا  بننن جبننأ بننن عمننرو بننن أوى بننن عا ننر األ صننا،ي ال ،جننأ أبننو عبنند  -41
الننرمحن ابنندين، أحنند ال ننب   الننرين نننردوا ال لبننل  ننن األ صننا،، أ نن   وهننو 

 نل،ونرد بد،ا  وابباهد ل رنا  نع ، نون هللا صن ى هللا ع ينه و ن  ، 18ابن 
  ننا  بننن : أع نن  أ نن  بنناحل ن واحلننرا :" و نن   بننان عنننه النننيب صنن ى هللا ع يننه

هننن ،وى لننه ابماعننل، و،وى 18،  نناة بالبننا    ننناعون عمننواى  نننل "جبننأ
 .حديثا  ( 144)

و ناة ,   ن البصنري, صفا ,   اويل بن حيدي بن   اويل بن ل ب اللبني -06
وهو جد هب  بن حكي ، له و ادي ع ى الننيب صن ى هللا ع ينه و ن  ، ,  انخبرا
 .حديثا  ( 41)،وى . له البكا،ي ت  يلا  وأصفا  ال نن،وى 

اباننني بننن ننن بل بننن أ  عننا ر بننن   نن ود بننن   مننب الثل ننأ، أبننو عي ننى،  -01
 انني النرأي، ولنان :احلديبينل، لنان يلنان لنه: أ    عا  الندق وأون  باهده

 ننن دهنناي ال ننر ، ونننرد اببنناهد  ننع ، ننون هللا صنن ى هللا ع يننه و نن   ويُنَ نند  
 .حديثا  ( 111)هن ،وى له ابماعل، و،وى 46ا، الصفابل،  اة  نل  ن لب



 

 09 

 ن ن , صنفا   بنرو،, الكنندي أبنو لرهللانل ابلدا  بن   دي لر  بنن عمنرو -01
ولننه إحنندى وت نن ون  نننل، , ع ننى الصننفييو نناة  نننل  ننبع و ننا   , البننا 

،وى عننن النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ، ،وى لننه البكننا،ي وأصننفا  ال نننن، 
 .ديثا  ح( 44)،وى 

 :بيننأ امسرننا ,صنن ى هللا ع يننه و نن   زوب النننيب,  يمو ننل بننن  احلننا،  اهل ليننل -01
, وت وجرا ب ري  ننل  نبع,  يمو ل :ص ى هللا ع يه و      ماها النيب, بّري

 .حديثا  ( 40)د ن   نل إحدى وا   ع ى الصفيي، ،وة و , و ات  هبا

ر ع ننى وأّ ننره عمنن, صننفا   مفننأّ ,  ننا ع بننن عبنند احلننا،  بننن فالنند ال اعننأ -04
 أبا  هبنا إو أن  ناة، لنان  نن  رن ل الصنفابل، ،وى لنه البكنا،ي   ,  كل

 .حديث( 1)األد  وأبو داود والن ا أ وابن  اجه، ،وى 

صنننفابيل , أ  ع ينننل األ صنننا،يل, بنننن  احلنننا، : ويلنننان, ُ  نننيبل بنننن  ل نننب -04
 ننكن  البصننري، ولا نن   ننن لبننا،   ننال الصننفابل، ولا نن  ,  د يننل,  بننرو،ي

 .حديثا  ( 46)ا و  ع النيب ص ى هللا ع يه و    تداوي ابرحى، ،وة ت

الن مان بن ببن بن   د بن ث  بل ال ،جأ األ صا،ي، أبو عبد هللا ابندين،  -00
صفا  ابن صفا ، وهنو أون  ولنود ولند   األ صنا، ب ند بندو  الننيب صن ى 

ن منان  نان  نن  هللا ع يه و    ابديننل، تنو  الننيب صن ى هللا ع ينه و ن   ول 
و ب ل أننرر، ولنان أ ننا  ل كو نل   عرند   اوينل ،ةنأ هللا عننه، بمنأ حبمنص 

 .حديثا  ( 114)هن، ،وى له ابماعل، و،وى  04 نل 
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صننفا   بنننرو، , أبننو بكننري,   يننع بننن احلننا،  بننن ل نندي بننن عمننرو الثل ننأ -04
ل  ننن و نناة هبننا,    نن ن البصننري, أ نن   بال ننا ف, امسننه   ننروح: بيننأ, بكنيمننه

داود وال  ننننننري والن ننننننا أ، ،وى  إحننننندى وا نننننن ، ،وى لننننننه   ننننن   وأبننننننو
 .حديثا  ( 111)

 ننكن , صننفا   بننرو،,  صننا،يالنننواى بننن مس ننان بننن فالنند الكنن   أو األ -08
البننا ، ،وى عننن النننيب صنن ى هللا ع يننه و نن  ، و،وى لننه البكننا،ي   األد  

 .حديثا  ( 14)و     وأصفا  ال نن، ،وى 

ن ابانني ابك و ينل، وهنأ أ   ن مل زوب الننيب صن ى هللا هند بن  أ  أ ينل بن -01
ع يننه و نن  ، ت وجرننا   نننوان  نننل اثنمنن   ننن اهلجننري ب نند وب ننل بنند،،ولا   

( 148)هنننن، ،وى هلنننا ابماعنننل، و،وة 01بب نننه عنننند أ   ننن مل،  اتننن   ننننل 
 .حديثا  

 واث ننل بننن األ ننلع بننن ل ننب بننن عننا ر أبننو األ ننلع، أ نن   والنننيب صنن ى هللا ع يننه -46
و ننن   يمجرننن  إو تبنننو ، وننننردها   نننه صننن ى هللا ع ينننه و ننن  ، ولنننان  نننن أهنننأ 
 الصنن ل، وبننا  نناة ، ننون هللا صنن ى هللا ع يننه و نن   فننرب إو البننا  و نن ن البصننري،

 .حديثا  ( 40)، ،وى له ابماعل، و،وى  ه84 اة ببي  ابلدى  نل 
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ُ َعن ه]((  يَ ادَ نَ جُ  بنُّ  د َ ن  جُ )) ،ّ    َ  ُّ أَ  ن  عَ  -0 َأ اَّللَّ ُ َعن  َ،ُ نونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َْ ُفَرنا َوَأت بُّنعُّ  ،اتَّقُّ اَّللَُّّ َحي ثَُمنا ُلن ن َ )) :بَانَ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َ نَنَل  َوَفنالُّقُّ  ،ال َّنيَََُّّل احلَ 

ُُ ق  َحَ ن    .(1)ري،واه ال  ((  الناى خبُّ

ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -1 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ النَّنن فَ   ننفَ  ننن ُ لُ   :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
َ ننننظُّ  ،إين ُأَع ُُّّمننننَن َل َُّمنننناة   ، ُ ا غُنننن َ ينننن)) :انَ َلننننو نننننا   نَ يَ  َوَ نننن َّ َ  َ َأ َ ظ نننننَ  اح   ،اَّللَّ
َ نظُّ  ُه َُتَاَهننَ  اح  َ َتُّنند  نَأنُّ اإ ا َ ننأَل َ   َ  ،اَّللَّ نَم ُّن  بُّنناَّللَُّّ  ،اَّللََّ     ننمَنَ ن َ   َا    ،وإ ا ا  

ل  بند   َواع َ    َأنَّ األُ ََّل لوُّ  َ  ُنوَ  إحت بَُّبنأ  ل  ا يَننن  َ  ُنوَ  بَُّبنأ  َمَمَ    ع ى َأن  يَننن  اج 
ل  بنند   َولَننوُّ  ،َلَمبَنُه هللا لننن ل  ا َيُرننر وَ  إحت بَُّبننأ  َمَم ُنوا ع ننى َأن  َيُرننر وَ  بَُّبنأ  اج 

 .(1)،واه ال  ري(( الص ُففُ  ُ  َوَج َّ ُّ ب  األَ  ،ُ َُّ  ُّ  ،َمَبُه هللا َعَ ي نَ لَ 

ُ َعن ننه] ى  و  أَ  بنننُّ  ادُّ دَّ ن َنننَعنن -1 ننَأ اَّللَّ ُّّ [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ ، َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ننَأ لَُّمننا بَن  ننَد ال َمننو ةُّ )) َ ننُه َوَعمُّ َ ننُه َوال   ،ال َكننيُُّّم  ننن َداَن  َن   ُ   ننن َأتن بَننَع  َن   َ نناجُّ

ََْ َّ ع ى اَّللَُّّ   .(1)وابن  اجه ،واه ال  ري(( َهَواَها َو

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -1 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ُ،وَن  ا ال ُم   ُّمُ ))  : لنان .دُّ، َهَ  لنه وحت َ مَنا َ حتَ ن ال ُم   ُُّم  ُّيَنا   :بالوا ((؟َأَتد 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1184) (1)
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1410) (1)
أي ال ابنننأ، دان : الكنننّيمو . هنننرا حنننديث ح نننن: وهنننرا ل نننظ ال  نننري وبنننان, (1441), (4106) (1)

 .أي حا ب    ه:    ه
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ننَيا   َوزََلناي  يَننأ مُّ ينو  ال لَُّياَ نلُّ بَُّصن  إُّنَّ ال ُم   ُّنَم  نن أُ َّن ُّ )) َويَنأ مُّ بند َنننَمَ   ،ي  َوصُّ
 َنيُن   َننى  ،َوَةننَرَ  هننرا ،َوَ ننَ َن َدَ  هننرا ،َوَأَلننَأ َ نناَن هننرا ،َوبَننَرَي هننرا ،هننرا

 َنننُّن   َنُّيَنن   َحَ ننَناتُُه ببننأ َأن  يُنل َرننى  ننا  ،َحَ ننَناتُّهُّ هننرا  ننن َحَ ننَناتُّهُّ َوَهننَرا  ننن 
َر  ن َف َايَاُه   َ  ُرَُّح   ع يه  (1)،واه     . (( َّ نُرَُّح   النَّا،ُّ  ،ع يه ُأفُّ

ُ َعن ننه] بننن ال نننا  رَ ُعَمنن ن  َعنن -5 ننَأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :انَ ، بَننن[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ى اَّللَُّّ َحننقَّ تَنوَل  ُّننهُّ لَننُرزُّبن ُم   لمننا  َننَأ َُّكنن   ُلن ننُم   تَنوَلَّ ُننوَن عَ  و  لَنن: ))ونُ ُلننينَ  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 
رُ  َاص ا َوتَنُروُح بُّ َا  ا ،يُنر َزُق ال َّين   .(1)وابن  اجه ،واه ال  ري(( تَنا ُدو اُّ

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -6 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ ، [َ،ةُّ  :بَننانَ  اَّللَّ
نني ا ،بَننادُُّ،وا بُّاأَلع َمننانُّ َ ننبن   ا)) ننر ا ُ ن  ُّ أو  ،أو غُّنن   ُ   اُّي ننا ،هننأ تَنن َمظُّننُروَن إحت  َنل 

ا نننند  ا ،َ َرة ننننا ُ    ُّ نننن  ا ،أو َهَر  ننننا ُ َ نُّّنننند  ُِ رُّ ت ننننا  َ َبننننر  َغا ُّننننب   ،أو النننندَّجَّانَ  ،أو َ و 
 .(1)،واه ال  ري(( ال َّاَعُل َأد َهى َوَأَ ر  أو ال َّاَعَل  َ  ،يُنن َمَظرُ 

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -7 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ننا  ننن األَ  َصننا،ُّ َ ننأَُلوا َ،ُ ننوَن ، [َ،ةُّ َأنَّ  َا  
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  اَّللَُّّ   ،حنيف  َ ُّنَد  نا عُّن نَدهُ  ، َّ َ نأَُلوُه  ََأع  َناُه    ، ََأع  َناُه    َصن َّى اَّللَّ

ننَرُه َعننن ُك   )) : لننان ننمَن   ُّف  يُ ُّ َّننُه  ، ننا َيُكننوُن عُّن نندُّي  ننن َفننن    َن َننن  َأدَّفُّ َوَ ننن  َي  
نننمَنا نُّ يُنا نُّننهُّ هللا ،هللا و ننا ُأع  ُّنننَأ َأَحنندء َع َنننال   ،َوَ نننن  يَنَمَصننبنَّر  ُيَصنننربُّّ ُه هللا ،َوَ ننن  َي  

                                           
(1) (1481.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان وال  ظ له (1144)، ال  ري (4104)ابن  اجه  (1)
أي  ننا يصننيب اإل  ننان  ننن الَننَري عننند : و  نن  ُ َ نّنندا .هننرا حننديث ح ننن غريننب: وبننان( 1160) (1)

 .الكرب
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َ َع  ن الصَّرب ُّ  ر ا َوَأو   .(1) ،واه البكا،ي و   . (( َفين 

ُ َعن نه]  ُّ َرناب ُ  مُّ  َنأَ  بننُّ  ا ُّ َ ن ُ  ن  عَ  -8 نَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َعننُّ النَّنيبُّ  َصن َّى اَّللَّ
ننَم ُّيُع َأن  يُننَن ُّننَرُه َدَعنناُه هللا ينن  ن  َ نن)) :بَننانَ  و  ال لَُّياَ ننلُّ ع ننى َلظَننَ  َغي ظ ننا وهننو َي  

َُه   َأيُّّ احل ُ  ، ُّقُّ ،ؤوى الَ     .(1)،واه أبوداود وال  ري. ((و،ُّ َنالَ حيف ُُيَنُّّ

ُ َعن ننه] يَ ادَ مَننا بنَ بَننأَ  نَّ أَ : يَ ادَ مَنن بنَ  ُّ أَ  بنننُّ  هللاُّ  دُّ ب ننعَ  ن  َعنن -9 ننَأ اَّللَّ  ،نَ َننَب َغرُّهللا ننا لننه، [َ،ةُّ
ننرء  : َّ َوَجننَدُه  لننان ، َنمَنننَواَ،ى عنننه  َنننُّيّنُّ  :بننان .آَّللَُّّ  :بننان .آَّللَُّّ  : لننان .إين ُ    ُّ

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َّللَُّّ مس نن  َ،ُ ننوَن ا يَننُه هللا  ننن  َ نن)) :يلننون َصنن َّى اَّللَّ ن َ ننرَُّه َأن  يُنن جُّ
ر  أو َيَرع  عنه  .(1)،واه     (( ُلَر ُّ يَنو  ُّ ال لَُّياَ لُّ  َن  يُننَن ُّم  عن ُ    ُّ

نن،َ ] لَ َبننا ُّ عَ  ن  َعنن -01 ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ننَأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ ، [اَرنننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ  :بَننانَ   َّ َ َصنن َّى اَّللَّ
يننا أُ َّننَل  ، ننا َأَحنندء َأغ يَنننَر  ننن اَّللَُّّ َأن  يَنننَرى َعب ننَدُه أو َأَ مَننُه تَننن  ينُّ  ،يننا أُ َّننَل حُمَمَّنند  ))

ُم   بَ ُّني   لو تَن  َ ُموَن  ،حُمَمَّد   ك  ،واه البكنا،ي ((  َولََبَكي نُم   َلثُّنن ا  ا َأع  َنُ  َلَرنفُّ
 .(4)و    

ُ َعن ه] يلَ ا،ُّ  َ  ال ُّرباضُّ بنُّ  ن  عَ  -00 َأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ نَوَعظََنا ،َ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
عُّظَنننل  بَ ُّياَنننل  يَنو   نننا بَن  نننَد َصننن  َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ   ،َ ،َ َننن    نرنننا ال ُ يُنننونُ  ،يُّ ال اَنننَدايُّ َ و 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي, (1641)، (1401) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1611)، (4444) (1)
(1) (1401.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي, (161)، (4111) (4)
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عُّظَننُل ُ ننَودُّّ    : لننان ،َُجننأء  ،َوَوجُّ َنن    نرننا ال ُل ُننو ُ  تَن  َرننُد َ َمنناَ ا  ،إُّنَّ هننره َ و 
نَنننا ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  نننَوى اَّللَُّّ )) :بنننان ؟إُّلَين  نننيُك   بُّمَنل  عُّ َوال َّاَعنننلُّ َوإُّن   ،ُأوصُّ َوال َّنننم 

نن   أٌّ  ن نه  نن يَ ُّن    ُّ مُّ َعب دء َحَببُّ  ،ُ نو،ُّ َوإُّيَّناُل   َوحُم نَدثَاةُّ األُ  ،  نا َلثُّنن اُك   يَننَرى اف 
نن ،َللء  َنُّ نََّرننا َةنن  نندُّيَن َ َمننن  َأد َ،َ   لننن  ُّ َُ َ ننالُّ الرَّانُّ ن ُك      ننيك  بُُّ نننَّ ُّ َوُ نننَّلُّ ال 
دُّيُّّ َ  رُّ  ،ال َمر   .(1)،واه أبو داود وال  ري(( َعر وا ع يرا بُّالننََّواجُّ

ُ َعن ننه] اليمننانُّ  بنننُّ  لَ يَ ننرَ حُ  ن  َعنن -01 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َرنننُونَّ عنننن ال ُمن َكنننرُّ َوالَّنننرُّ )) :بَننانَ  نننأ بينننده لَمَننأ ُ ُرنَّ بُّنننال َم  ُرويُّ َولَمَننن  أو  ،ي  َن   ُّ

َ نَث َع َني ُك   عَُّلاب نا  ننه َكنَّ هللا َأن  يَنبن  نَمَجاُ  َلُكن    ،لَُيونُّ ُعو َنُه  ن  ُي   ((  َّ َتد 
 .(1)،واه ال  ري

ُ َعن ه] الصديقُّ  كر   بَ  ُّ أَ  ن  عَ  -01 َأ اَّللَّ َأين َرنا النناى إُّ َُّكن   تلنرؤون  :نَ بَا هُ  َّ ، أَ [َ،ةُّ
َيُرننر ُل    ننن َةننأَّ إ ا حتَ يننا َأين َرننا الَّننرُّيَن آَ نُننوا َع َنني ُك   َأ ن ُ َ ننُك   ﴿ هننره اَيَننلَ 
َمَدين ُم    ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َوإُّيّنُّ مس   َ،ُ وَن اَّللَُّّ  ﴾اه  إُّنَّ النناى )) :يلنون َصن َّى اَّللَّ

َ   نن َنننَن َأن  يَنُ مَُّرن ُ   يَأ ُفننُروا ع نى يَدَ إ ا ،ََأو ا الظَّنااُّ ((  هللا بُّ َُّلننا    نننه ي ننهُّ َأو 
 . (1)وال  ري واه أبو داود، 

ُ َعن نه] أى  ن دء ،َ  :انَ بَن   د   بنُّ  ب  ص َ  ُ  ن  عَ  -01 نَأ اَّللَّ ع نى  َأنَّ لنه َ ر ن   ، [َ،ةُّ
                                           

أي : و  ننن  َعر نننوا. هنننرا حنننديث ح نننن صنننفيي :وهنننرا ل نننظ ال  نننري، وبنننان (1040), (4064) (1)
 .ْ كوا

 .هرا حديث ح ن: وبان( 1101) (1)
 .هرا حديث صفيي: وبان وهرا ل ظ ال  ري, (1108)، (4118) (1)
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ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النننيب انَ َلنن نَ  ،ُدو َننهُ  ن  َ نن ن َصننُروَن َوتُنر زَبُننوَن إحت هننأ تنُ )) :َصنن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي(( بُُّرَ َ ا ُُّك   

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -05 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َنَننازََي حننيف ُيَصنن َُّّأ  َن َننُه بُّنننَا ء  ن  َ نن)): َوَ نن َّ َ  َ َن   ،َنننرَُّد اب  َوَ ننن  َنننرَُّد حننيف تُنند 

ُّ )) :بنان ؟و ننا ال لُّنَانَنانُّ  :بُّينأَ  ((.لنان لنه بُّنَانَنانُّ  ُّ ال َ ظُّيَمنن   َبَن َن   ث نُأ اب  ُّ  ))
 (1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن نه] يَ يدَ حَ  بنُّ  اويلَ  َ  ُ  ن  عَ  -06 نَأ اَّللَّ  نا َحنق   ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ :  ن ُ بُ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ن َ َأن  ُت   ُّمَ )) :بَنانَ  ؟َزو َجلُّ َأَحدُّ َا ع يه َمَ ني َ   ،َرنا إ  نَ ُّم  ُ نَوَها إ ا ال  َوَتك 

َمَ ب  َ  هَ  وحت َتر رُّ ُّ  ،أو ال  ُجنر  إحت   ال بَني ن ُّ  ،وحت تُنَلنبُّّي   ،ال َوج  ،واه (( وحت تَنر 
 .(1)أبو داود

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -07 نننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َعننننُّ النَّنننيبُّ  :بَنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ
َمُّيَصنلُّ  ،َوَعب ُد الدُّ، َه ُّ  ،تَ َُّم عبد الدُّيَنا،ُّ )) َوإُّن   ،إن ُأع  ُّنَأ ،ةنأ ،َوَعب نُد ال 

طَ  ننيَن  نن  ا ن ننمَنَل َ  ،تَ ُّننَم َوا ن ننَمَكمَ  ،ا يُن  ننَط َ ننكُّ ننر   ،وإ ا نُّ نُننوَ  لَُّ ب نند  آفُّ
هُّ   َ نبُّيأُّ اَّللَُّّ  نَ َث ،َأ ُ نهُ  ،بُّ َُّنانُّ  َنَر ُّ إن لنان   احل َُّراَ نلُّ   ،اهُ ُ ا بَننرَّي  بَنَد َ  ،َأن 

َ ن    ،َوإُّن  لنان   ال َّنناَبلُّ  ،لنان   احل َُّراَ ننلُّ  ننَمأ َ َن ا ينُننة  لننان   ال َّناَبلُّ إن ا  

                                           
(1) (1810.) 
  .وهرا ل ظ البكا،ي, (144)، (1114) (1)
(1) (1141.) 
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 .(1)،واه البكا،ي ((َوإُّن  َنَ َع ا ُيَب َّع   ،له

ننن،َ ] لَ مَ  َ َ ننن  ُّّ أُ  ن  َعننن -08  َعَ ي نننهُّ َصننن َّى اَّللَُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :   الَننن، بَ [اَرننننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ
َنَّنننننلَ : ))َوَ ننننن َّ َ  نننننَرَأي  َ اتَننننن   َوَزو ُجَرنننننا عنرنننننا ،َاض  َدَف َننننن   اب  َنننننا ا   ،واه ((  َأهللا 
 .(1)ال  ري

،ُّي َعن  َأ ُّ  -09 ُد  ُ َعن ه]َ  ُّيد  ال  َأ اَّللَّ َنَما ََن نُن   َ نَ ر   نع الننيب :بَانَ  ،[َ،ةُّ  بَنين 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  نن :بننان ،،َُجننأء ع ننى ،َاحُّ َننل  لننه إُّ   جننال َصنن َّى اَّللَّ رُُّي َ َجَ ننَأ َيص 

َناحت   ُ َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ   لننان ، نون اَّللَُّّ  ،َبَصنَرُه هللاُّين ننا َومُّ  نن لننان   ننه )) :َصنن َّى اَّللَّ
نننر   َن  يَن ُننند  بُّنننهُّ ع ننى  نننن  ننُأ َظر  نننَر لنننهحتَ َ ر  نننأء  نننن زَاد   ،َظر  َوَ ننن  لنننان لنننه َ ر 

 رلر  ن َأص َنايُّ ال َمانُّ  ا  ََلنَر حنيف  :بان ((.اَد لهزَ حَت  َن  يَنُ د  بُّهُّ ع ى  ن 
 .(1)،واه     . َحقَّ أَلَحد   ُّنَّا   َ ر أ  حتَ ،ََأين َنا َأ َُّه 

ُرَمنا] وعمر   بنُّ  هللاُّ  دُّ ب  عَ  ن  عَ  -11 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نن: ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننُر اأَلص  بُّهُّ َفين  ننُرُه   لَُّصنناحُّ ننُر اب ُّنننَانُّ  ،َفا ُّ عُّن ننَد اَّللَُّّ َفين  َوَفين 

َا،ُّهُّ  ُرُه   بُّ    .(4)،واه ال  ري((  عُّن َد اَّللَُّّ َفين 

ُ َعن ننه] عننا ر   بنننُّ  انَ مَ    َ نن ن  َعنن -10 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
                                           

أي حت وجننند  نننن ُينننرب البنننولل  ننننه، :  لأي عننناوده ابنننرض، و  ننن  ا نننم: ، و  ننن  ا نننمكم(1884) (1)
 . ةفري ابي  : ال ابل

 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1101) (1)
(1) (1418.) 
 .را حديث ح ن غريبه: وبان( 1144) (4)
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ننن)) :بَنننانَ  نننَأ ع نننى  ُّي النننرَّحُّ ُّ اثنمنننان ،كُّ ُّ َصنننَدَبلء الصَّنننَدَبُل ع نننى ال مُّ    :َوهُّ
َ لء   .(1) اجهوالن ا أ وابن ،واه ال  ري (( َصَدَبلء َوصُّ

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -11 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َأنَّ َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ لننان إ ا  َصنن َّى اَّللَّ
َمنُل َأَحندُُّل   )) :وبنان :بنان . َ ا  نا َل ُّنَق َأَصنابَُّ ُه النثَّ َأَلَأ نَ َ  إ ا َ نَلَ    لُل 

نننُ َ   ((.وحت يَنننَدع َرا لُّ بَّننني  َانُّ  ، َن  نننُيمُّط  عنرنننا اأَلَ ى َول َيأ ُل  َرنننا َوَأَ َر َنننا َأن  َ   
ُ،وَن   َأيُّّ نََ ا ُُّك ُ حتَ  َنُّ َُّك   )) :بان .ال َلص َ لَ   (1)،واه      ((ال بَنرََللُ  َتد 

ُ َعن نه]اعدي ال َّن بي نلَ ،َ  بننُّ   ُأ نيد   الننُّ  ُّ أَ  ن  َعن -11 نَأ اَّللَّ نَنا َنننن  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ بَنين 
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  عند ، ون هللا  : لنان ،إُّ   َجناَلُه ،َُجنأء  نن بَن ُّ َ نَ َملَ  َصن َّى اَّللَّ
اَُُّّمننا ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  لء َأبَنر مُهَننا بُّننهُّ بَن  ننَد َ و   :بننان ؟هننأ بَلُّننَأ  ننن بُّننرُّ َأبَنننَويَّ َنننأ 

َمننناالصَّننن  ،  ننن )) نننمُّا َ اُ، هَلَُمننناَواحت ،ُي َعَ ي رُّ َا ،   َا  نننن بَن  ننندُّمهُّ ننندُّمهُّ  ،َوإُّ ن َ ننناُ  َعر 
َ ُل الرَّحُّ ُّ ال   َراُ  َصدُّيلُّرَُّما ،تُوَصُأ إحت هبَُُّّماحتَ َوصُّ  .(1)،واه أبو داود(( َوإُّل 

ُ َعن نه]ى األنن ري و َ   ُ  ُّ أَ  ن  عَ  -11 نَأ اَّللَّ ُ هللا ُ نوُن بَناَن ،َ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نننن )) :َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  نننن ُّ ُّ إُّنَّ  ننننن إُّج  ننننَراَ   ُّي البَّنننني َبلُّ ال ُم   ننننأُّ  ،نُّ اَّللَُّّ إُّل  َوَحا ُّ

َنا ُّ عننه آنُّ َغن ُّ ال اَنايلُّ  ينه َواب  نطُّ  ،ال ُلر  نَراَ   ُّي ال  ن   َانُّ ال ُمل  ُّ ،واه (( َوإُّل 
 .(4)أبو داود

                                           
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان, (1844)، (1481)، (048) (1)
 .أي ََن َ يَ : و    َ   ُ  ( 1614) (1)
(1) (4141.) 
(4) (4841.) 
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َأ اَّللَُّ ] م   َ أَ  ن  عَ  -15 ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ ، [ َعن نهَ،ةُّ حتَ )) :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه     ( (هللا هللا :يُنَلاَن   األ،ضحتَ تَنُلوُ  ال َّاَعُل حيف 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -16 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َأن  نُّب نَ  َونَناَ   : ن َعاَد َ رُّير ا أو زَاَ، َأف ا له   اَّللَُّّ  َناَداُه ُ نَناد  : )) َ َوَ  َّ 

َنَّلُّ َ ن  ُّحت  مَم َباَ  َوتنَ   .(1)،واه ال  ري(( بَنوَّأ َة  ن اب 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ   -17 نننَأ اَّللَّ َّ النَّننن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ  :بَنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ
ينننُّ َف ُّي ُّننهُّ )) ،واه أبنننو داود، ((  ن ُُيَالُّننأُ   َ ننلُ دُ َحنن َن  يَنن ظُننر  أَ  ،الرَُّجننُأ ع ننى دُّ

 .(1)وال  ري

ُرَمننا] زينند   بنننُّ  لَ ا َ َ ننأُ  ن  َعنن -18 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
نَننننل  َأَةننننرَّ )) :بَننننانَ  ننننُ  بَن  نننندُّي  ُّمن  ،واه  (( ع ننننى الرَُّجننننانُّ  ننننن النَُّّ ننننالُّ  ننننا تَنرَل 

 .(4)البكا،ي و    

ُ َعن ننه]  ننا    ُ  ن  َعنن -19 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   نن ُ مسَ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
 ،يلُّ هلنننن  َ نَننننابُُّر  ننننن  ُننننو،  ال ُمَمَفنننناب وَن   َجنننن : بننننان هللا عنننن  وجننننأ: ))يلننننونُ 

                                           
(1) (148 .) 
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1668) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري, (1148)، (4811) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1441و 1446)، (4610) (4)
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 .(1)،واه ال  ري(( َوالب َرَدالُ  النَّبُّي ونَ  يَنا بُّ ُُر ُ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -11 نننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َعننننُّ النَّنننيبُّ  :بَنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ
ننُمُر   يننو  ال لَُّياَ ننلُّ َث  :ت نناو اَّللَُّ  انَ بَنن))  ،،َُجننأء َأع  َننى  ُّ  َّ غَننَد،َ  :ثَننلء أ ننا َفص 

َُ  ننننه وا يُن   ُّننن ،ا  ََأَلنننَأ َ َنَنننهُ َو،َُجنننأء بَننناَ  ُحنننر   نننمَنو  نننن ا  َا   نننَمأ َجَر َأجُّ  هُّ َو،َُجنننأء ا  
َرهُ   .(1)،واه البكا،ي ((َأج 

ُرَما] ن  بُّ بَ  بنُّ  انُّ مَ    النن   ن  عَ  -10 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُّّ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َعنُّ النَّنيبُّ  َصن َّى اَّللَّ
نمَنَرُموا ع نى  َ َثُأ ال َلا ُّ ُّ ع ى ُحنُدودُّ )) :بَانَ  اَّللَُّّ َوال َوابُّنعُّ  يرنا َلَمثَنأُّ بَننو    ا  
نَ َ َرا ََأَصاَ  بَن  ُرُر   َأع   ،َ  ُّيَنل   نَ  َُّرا  ،َها َوبَن  ُرنُر   َأ   َ َكناَن الَّنرُّيَن   َأ  

بَنُر    ا  نننن ال َمنننالُّ َ نننر وا ع نننى  نننن  َننننو  نننمَنَلو  نَنننا    : َنَلننناُلوا .إ ا ا   لنننو َأ َّنننا َفَربن 
يبُّنَ  بَنَناَ صُّ رُُلوُه   و ا َأ،َاُدوا َهَ ُكوا مجي نا   ،ا َفر ب ا وا  ُنة  ُّ  ن  َنو  َوإُّن   ، َنُّن  يَنمن 

ا مجي ا   ا َوجَنَو   .(1)،واه البكا،ي ((َأَفُروا ع ى َأي دُّيرُّ   جَنَو 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -11 نننَأ اَّللَّ ُ َع َ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ي نننهُّ َصننن َّى اَّللَّ
 ،أحت إُّنَّ  ُّ  َ َل اَّللَُّّ َغالُّيَنلء  ،َوَ ن  َأد َلَ بَنَ َج ال َمن  ُّنَ  ، ن َفاَي َأد لََ : ))َوَ  َّ َ 

َنَّلُ   .(4)،واه ال  ري((  أحت إُّنَّ  ُّ  َ َل اَّللَُّّ اب 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1116) (1)
(1) (1146.) 
(1) (1411.) 
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1446) (4)
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ُ َعن ننننه] ننننأ جَ البَ  هللاُّ  دُّ ب ننننعَ  بنننننُّ  ننننند ُّ جُ  ن  َعنننن -11 ننننَأ اَّللَّ بَنننناَن َ،ُ ننننوُن  :بَننننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ :هللاُّ  يَّنننل  )) َصننن َّى اَّللَّ ُعو َعَصنننبُّيَّل  أو  ، نننن بُمُّنننَأ َى نننَ  ،َايَنننل  عُّمُّّ يَننند 

َ لء َجاهُّ ُّيَّلء   .(1)،واه      ((يَنن ُصُر َعَصبُّيَّل  َ لُّمن 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -11 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننننَيلُّ اَّللَُّّ حننننيف يَن ُننننوَد ال َّننننَ ُ    ىُ  النَّنننناَ، ،َُجننننأء بكننننيَ ُّننننحتَ : ))َوَ نننن َّ َ   ننننن َفب 
 .(1)،واه ال  ري((  وحت َز َممُُّع غَُبا،ء   َ بُّيأُّ اَّللَُّّ َوُدَفاُن َجَرنَّ َ  ،الرَّر  ُّ 

ُ َعن نه] ((الباه ننأ عجن نَ  بننُّ  يّ ُصندَ ))  أُ ا نلَ  ُّ أَ  ن  عَ  -15 نَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ َعننُّ النَّنيبُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ُّ َوَأثَننَري نُّ )) :بَانَ  َص َّى اَّللَّ لء َأَحبَّ إو اَّللَُّّ  ن َب  نَرتَن    ،ليم َنأ 

َيلُّ اَّللَُّّ   نا األَثَننَرانُّ أو  ،َوَب  َرُي َد   تُنَرَراُق   َ بُّيأُّ اَّللَُّّ  ،َب  َريء  ن ُدُ و     َفب 
 .(1)،واه ال  ري(( ا ُّضُّ هللاُّ ثَنرء   َ رُّيَرل   ن  َنرَ  َأَثَنرء   َ بُّيأُّ اَّللَُّّ َوأَ 

ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -16 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َعننن  َ،ُ ننونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
نننُّهُّ نننيَا    ن  َ نن)) :بَننانَ  ننربُّ  ع يننه َلننرَُّه  ننن َأ ُّ  ن ننه لننيم َأَحنندء  ننن الننناى  ، َن  َيص 

يمَننننل  َجاهُّ ُّيَّنننننل  َفننننَرَب  ننننن ال  ننننن    ر ا َ َمننننناَة ع يننننه إحت َ ننننناَة  ُّ ننننبن  ،واه  (( َانُّ نُّ
 (4)البكا،ي و    

                                           
(1) (1846.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1111و 1011) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1001) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1841)، (4641) (4)
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ُ َعن ه]  الن   بنُّ   بُّ لَ   ن  عَ  -17 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نر  َ   ا  ُّ ن َبانُّ َجا َُّ انُّ ُأ،  ُّ : ))َوَ  َّ َ   ُّ ال َمنر لُّ ع نى   َغَن   بَُّأ  َ نَد هلنا  نن حُّ

 .(1)،واه ال  ري(( ال َمانُّ َوالبََّريُّ لُّدُّينُّهُّ 

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -18 ُ َعنن  َأ اَّللَّ نَمأ َ َن ع نى الننيب َأنَّ ،َُج    ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ  ا   َصن َّى اَّللَّ
نننَيُّ َوبُّننَ َم )) :  مننا ،َآُه بننان ،َوَ نن َّ َ  نننَيُّ ابُّننَ َم َأُفننو ال َ بُّ ا   منن ((.بننن ال َ بُّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َج َنننَم َت َ َّنننَق الننننيب نننهُّ َوا ن َبَ نننَط إلينننه َصننن َّى اَّللَّ رُّ   منننا  ،  َوج 
حنن  ،ََأي ننَ  الرَُّجننَأ بُن  ننَ  لننه   ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :ا   َ َننَق الرَُّجننُأ بالنن  لننه َعا َُّبننلُ 

رُّهُّ َوا ن َبَ   َ  إليه ،َلَرا وََلَرا ُ  ، نون اَّللَُّّ  لنان  . َّ َت َ َّل َ    َوج  َصن َّى اَّللَّ
تُّ ُّ َ فَّان ا)) :َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  إُّنَّ َننرَّ النناى عُّن نَد اَّللَُّّ َ ن  ُّلَنل   ؟يا َعا َُّبُل َ يَف َعرُّد 

 (1)،واه البكا،ي و     ((اتَُّلاَل َنرُّهُّ  يو  ال لَُّياَ لُّ  ن تَنرََلُه الناىُ 

َصننن  األ صننا،ي الَ  بنننُّ  هللاُّ  ينندُّ ُعبَ  ن  َعنن -19 نن   حمُّ ُ َعن ننه]أ مُّ ننَأ اَّللَّ بَنناَن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ن َّ َ  َ،ُ نوُن هللاُّ  ننر بُّهُّ  ن  َ نن: ))َصنن َّى اَّللَّ ن ننا    ُّ نن ُك   آ ُّ ننَبَي  ُّ ُ   ،َأص  ُ َ ننا
يَ ة  له الد  ن َيا ،عُّن َدُه ُبوُة يَنو  ُّهُّ  ،  َجَ دُّهُّ  َا حُّ  .(1)،واه ال  ري(( َ َكَأَنَّ

ُرَمننا] َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -11 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  ون هللاُّ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ثَننننُر  ،زُّنننُدوَن َعَبنننال  حتَ يَبُّينننُ  ال َّيَنننايلُّ ال ُمَمَمابَُّ نننَل نَاوُّي نننا َوَأه  ُنننُه  َوَ ننن َّ َ  ولنننان َأل 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1140) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1411)، (0611) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1140) (1)



 

 11 

َ  البَّ ُّنُّ   .(1)،واه ال  ري .ُفب  ُّهُّ   ُفبن 

ُ َعن نه،َ ] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -10 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ ، [ةُّ  :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
َ ننُه عُّن ننَد ال َاَرننبُّ  ،لننيم البَّنندُّيُد بُّالص ننَرَعلُّ )) (( إَنننا البَّنندُّيُد الننري هللَا  ُّننُن  َن  

 .(1)،واه البكا،ي و    

ننمُّ ال   ن  َعنن -11 ُ َعن ننه]    رُّ ي َلننندُّ   نن َ  بننننُّ  دا ُّ ل  ننَأ اَّللَّ  هللاُّ  ونَ ُ ننن،َ   ُ   ننمسُّ  :انَ بَننن ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ًَ : ))يلننون َصنن َّى اَّللَّ ننأٌّ وَُّعننال  َنننر ا  ننن َب  ننن   ننا َ نن ننبُّ  ، آَد ُّ حبَُّ  

نننَن ُصننن  َبهُ ُأُلننن بنننن آَدَ  ا نننهُّ َوثُن ُنننثء  ،حَمَالَنننلَ حتَ  َننننُّن  لنننان  ،ةء يُلُّم   َنثُن ُنننثء لُّ ََ ا ُّ
هُّ  ،لَُّبَرابُّهُّ   .(1)اه ال  ري،و ((  َوثُنُ ثء لُّنَنَ  ُّ

ُ َعن ننه] انَ بَننو  ثنَ  ن  َعنن -11 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ : َصنن َّى اَّللَّ
ُ ُأ يل َأن  )) َأَن الناى ننيَا  حَت  ن َيك  َنَّنلُّ  َي   بَنانُ  ((؟َوَأَتَك َّنُأ لنه بُّاب   : لنان ثَنو 
ا نيَا  حتَ َ َكاَن  .أ ا َأُن َأَحد   .(4)ه أبو داود،وا. َي  

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -11 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نننننَر َهنننننا ُّ ُّ ال َّنننننرَّاةُّ : ))َوَ ننننن َّ َ  ثُّنننننُروا  ُّل   ،واه ال  نننننري .يَن  ننننن ُّ ال َمنننننو ةَ  ((َأل 

 .(4)والن ا أ
                                           

 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1106) (1)
(1) (0114) ،(1061.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1186) (1)
(4) (1041). 
 .ث ح ن صفيي غريبهرا حدي: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1814)، (1164) (4)
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َأ اَّللَُّ ] دي ال َّ  ُعرويَ   يل بنُّ عَ  ن  عَ  -15 َصن َّى  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َعن نه َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ُ ُج ال َ ب ُد َأن  َيُكوَن  ن ال ُممَّلَُّ  حيف يَدََ   احَت : ))اَّللَّ حت بَنأ َى  يَنبن 

 .(1) اجهوابن  ،واه ال  ري((  بُّهُّ َحَر، ا لَُّما بُّهُّ ال َبأ ىُ 

ُ َعن ننن] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -16 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[هَ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نننرُُّق ال بَني َرننننَل  َنمُنل  َنننُع يَننننُدهُ  َلَ نننَن اَّللَُّ : ))َوَ ننن َّ َ  َب ننننَأ  ،ال َّننننا،َُّق َي   نننرُُّق احل  َوَي  

َ ُع يَُدهُ   (1)،واه البكا،ي و     .(( َنمُنل 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -17 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ النَّنن بُّ و  زَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ ُّّ  َصنن َّى اَّللَّ َعنننُّ النَّننيبُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  ل  إحت زَا َنننهُ حتَ إُّنَّ الرُّ  نننَق )) :بَنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ وحت  ،َيُكنننوُن   َننننأ 
ل  إحت َنا َُه  َ ُ   ن َنأ   .(1)،واه      ((يُننن 

ُ َعن ننه]اعدي ال َّنن ينند   محَُ  ُّ أَ  ن  َعنن -18 ننَأ اَّللَّ ننمَن  َمَأ النَّنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ  يبُّ  ا   َصنن َّى اَّللَّ
  مننا بَنندَُّ   ،ع ننى الصَّنَدَبلُّ  ال  مبُّينلبننن ا :ز دُّ يُنَلناُن لننهُ  ننن األَ  ،َُجن    َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ 

دَُّي يل هرا َلُك    :بان َج َنَم   بَني ن ُّ أبينه أو بَني ن ُّ   َنَرن َّ )) :بنان .َوَهَرا ُأه 
َدى لنه َأ    هُّ  َنيَنن ظَُر يُنر  نأ بينده  .حتَ أُ ُّّ إحت  يَأ ُفنُر َأَحندء  ننه ننيَا  حتَ َوالَّنرُّي  َن   ُّ

أو بَنَلننَري  هلننا  ،لننان بَ ُّننن ا لننه ،ُغَننالء   إن   ،جننال بُّننهُّ يننو  ال لَُّياَ ننلُّ َأ مُّ ُننُه ع ننى ،َبَنَبمُّننهُّ 
َ ننرُ  يأو نننا ،ُفننَوا،ء  ننَرَي إُّب  َي ننهُّ  ((تَنين  ال رنن  هننأ )) : َّ ،َ َننَع بيننده حننيف ،ََأين نَننا ُع  

                                           
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري (4114) ،(1441) (1)
 (.1084)، (0411و 0481) (1)
(1) (1414.) 
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 .(1)،واه البكا،ي و     .ث اَث (( ال ر  هأ بَن َّا  ُ  ، ُ بَن َّا  

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -19 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ ننُنُر   ُفُ ل نا: ))َوَ  َّ َ  َمنُأ ال ُمنة  ُّنَُّ  إُّهللاَا  نا َأح  يَنا،ُُل   لُّنَُّ ن ،َأل  يَنا،ُُل   فُّ ا ُّرُّ   َوفُّ
 . (1)،واه أبو داود وال  ري(( ُفُ ل ا

ُ َعن نه] بنن األ،ةُّّ  ا ُّ بَّنفَ  ن  عَ  -51 نَأ اَّللَّ َصن َّى  ا إو ، نون هللا َ و  كَ َنن :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  دء بُنر َدي  لنه   ظُّنأُّّ ال َك  بَنلُّ  اَّللَّ نُر  :بُن  نَنا لنه ،وهو ُ مَنَو ُّّ مَنن صُّ أحت َت  

ُعو  ،لنا َ ُك   ُأ َ نُر لنه   األ،ض )) :بان ؟اَّللََّ لناأحت َتد  لان الرَُّجُأ  ُّيَمن  بَننبن 
َ نننُأ  ينننه نننهُّ  ، َنُيج  ُّ  ، َنُيَجننناُل بُّال مُّن َبنننا،ُّ  َنُيوَةنننُع ع نننى ،َأ  ُّ و نننا  ، َنُيَبنننق  بُّننناثن َنمَن  

نهُّ  نن َعظ ن    ،َيُصد ُه  لنن عنن دُّينُّنهُّ  َدُّيندُّ  نا ُدوَن حلَ مُّ أو َوهللُا َبنُط بَُّأ  َبنا ُّ احل 
ُه  لنننن عنننن دُّينُّنننهُّ  ،َعَصنننب   نننَن  ،و نننا َيُصننند  نننَر حنننيف َي ُّ وهللا لَيُنننمُّمَّنَّ هنننرا اأَل  

نَرَ و َة  َ اَل إو َحر  نهُّ حَت الرَّالُُّب  نن َصننن  َ أو النرُّ  َب ع نى َغَنمُّ  ،َُيَناُي إحت اَّللَّ
ُ ونَ  مَن  جُّ  (1)،واه البكا،ي ((َوَلكُّنَُّك   َت  

ُ َعن  ] ابر  جَ  ن  عَ  -50 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ وَن هللاُّ  ،[هَ،ةُّ إُّنَّ )) :بَنانَ  َص َّى اَّللَّ
نننا ينننو  ا   ُّ  َِ ننن ُّّ  نننَربُُّك    ُّ نننَنُك   َأف   نننن َأَحنننبُُّّك   إيل َوَأبن  َوإُّنَّ  ،ب نننال لَُّياَ نننلُّ َأَحا ُّ

ننننا يننننو  ال لَُّياَ ننننلُّ الثنَّر ثَنننناُ،ونَ    ُّ  َِ نننن ُّّ  َوال ُمَمَبنننندُُّبوَن  َأبن َاَرننننُك   إيل َوَأبن َ نننندَُل    ُّ
َنا الثنَّر ثَاُ،وَن َوال ُمَمَبندُُّبونَ  ،يا َ،ُ وَن اَّللَُّّ  :بالوا ((َوال ُممَنَ ي رُُّلونَ   منا  ،بد َع ُّم 

                                           
َري: والُي ا،. وهرا ل ظ البكا،ي( 1811)، (1414) (1)  .بياض  بو  حبمري: صوة الباي، والُ   
 .هرا حديث ح ن صفيي: هرا ل ظ ال  ري وبانو ( 1101)، (4081) (1)
(1) (1011.) 
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ُونَ )) :بان ؟ال ُممَنَ ي رُُّلونَ   .(1)،واه ال  ري(( ال ُمَمَكربُّّ

ُ َعن نه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -51 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصنَأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  :بَنانَ   َّى اَّللَّ
َنََّل  ن حتَ )) ُفُأ اب   . (1)،واه      ((يَأ َ ُن َجا،ُُه بَنَوا َُّلهُ حتَ يَد 

نعَ  ن  َعن -51 ُ ] -ال نا ُّ  و بننُّ عمنرُّ - هُّ دُّ َجن ن  َعن ينهُّ بُّ أَ  ن  َعن و بنن نن يب  رُّ م  ننَأ اَّللَّ َ،ةُّ
ُرَما ُ َع َ  أتى النيب    جُ ،َ  نَّ أَ ، [َعنن  إُّنَّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : لنان ي هُّ َوَ ن َّ َ َص َّى اَّللَّ
ا يل َ نناحت   إُّنَّ  ،َوَ الُننَن لَُّوالُّنندُّ َ   نن َ أَ )) :بننان ،َوإُّنَّ َوالُّنندُّي َأ مَنناُب َ ننايلُّ  ،َوَولَنند 
ننَأو حت ننبُّ َأو حت ،بُُّك   دَُلنن    ننن َأن يَننبُّ َل    ،واه أبننو داود ((دُُّلنن   َ ُك ُننوا  ننن َل  

 .(1)وابن  اجه

ننعَ  ن  َعنن -51 ُ َعن ننه] احلننا، ُّ  و بنننُّ رُّ م  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونُّ ُ نن،َ  تُّ َفنن، [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ   َ رَ ا تَنننَ نن :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  تُّننهُّ دُّ، مَه ننا وحت  َصنن َّى اَّللَّ عُّن ننَد َ و 
ينَنننا، ا ا وحت َأَ نننل   ،دُّ ننن  بَنا َ مَنننُه ال بَني  إحت ،وحت ننننيَا   ،وحت َعب ننند  َحُه َوَأ، ة نننا َرننناَل َو ُّ

 .(4)،واه البكا،ي .َجَ َ َرا َصَدَبل  

ن َ  بننُّ  هللاُّ  بندُّ عَ  ن  َعن -55 ُ َعن نه] ود   ُ    ننَأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نننَرا ُّيأَ )): َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  لنننان الرَُّجنننُأ   :إُّنَّ َأوََّن  نننا دفنننأ النننننَّل ُص ع نننى بَننن ُّ إُّ  

                                           
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 40) (1)
(1) (04.) 
(1) (1416.) 
 .داودوال  ظ أل   (1111) ،(1411) (4)
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ننَنعُ  ،يننا هننرا :َلننى الرَُّجننَأ  يلننونيَن    َ َودَ    ننا َتص   َّ  .أُّننأ  لنننحتَ  ن ننه  ،اتَّننقُّ اَّللَّ
  منا  َنَ  ُنوا  ،   هللَا نَنُ ُه  لن َأن  َيُكوَن َألُّيَ ُه َوَنرُّيَبُه َوَب ُّيَدهُ  ،يَن  َلاُه  ن ال َادُّ 

ننرُّ   بُّننبَن  ض    ُّننَن الَّننرُّيَن َلَ ننُروا لُ ﴿)) : َّ بننان ((. لننن َةننَرَ  هللا بُن ُننوَ  بَن  رُّ
ننننننَرا ُّيَأ ع ننننننى لَُّ ننننننانُّ َداُوَد َوعُّيَ ننننننى اب نننننننُّ َ ننننننر  ََ  لُّننننننهُّ  ﴾ ننننننن بَنننننن ُّ إُّ    :إو بَنو 

نننننُلونَ ﴿ َرنننننُونَّ عنننننن  ،وهللاُّ  َلننننن َّ )) : َّ بنننننان ((﴾ َا ُّ لَمَنننننأ ُ ُرنَّ بُّنننننال َم  ُرويُّ َولَمَننن 
َننقُّّ َأن ننر اَولََمأ   ،الظَّننااُُّّ  َولََمأ ُفننُرنَّ ع ننى يَننَديُّ  ،ال ُمن َكننرُّ  ُصننُر َُّه  ،نُُر َّننُه ع ننى احل  َولَمَنل 

َقُّّ َبص ر ا   (1)،واه أبو داود وال  ري ((ع ى احل 

نَم   بنُّ  يلَ  َ أُ  ن  عَ  -56 ُ َعن نه] أُّّ بُّ نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ن،َ  انَ َلن  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننا َو،َُجننأء يَأ ُلننأُ  َوَ نن َّ َ  َمننلء حننيف ،  نن  ُيَ نن ُّّ  ،َجالُّ   ننهُّ إحت لُل   ، ا يَنب ننَق  ننن نََ ا ُّ

ننَرهُ  :  مننا ،َ َنَ َرننا إو  يننه بننان نن ُّ اَّللَُّّ َأوَّلَننُه َوآفُّ َن النننيب .بُّ   ُ  َ َرننفُّ َصنن َّى اَّللَّ
نَ  اَّللَُّّ عن   ، نا زَاَن البَّني  َاُن يَأ ُلنُأ   نه)) : َّ بان َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ    منا  ََلنَر ا  

مَنَلاَل  ا   َب  نُّ   .(1)،واه أبو داود ((هُّ وجأ ا  

ُ َعن ننه] ُب ننر   بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -57 ننَأ اَّللَّ ُّّ ل نَّنن انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُ َرنا َأ، بَنَ نُل ،َُّجنان   ،ال اَنرَّالُ  :َبص َ لء يُنَلاُن هلا َوَ  َّ َ  ا َوَ نَجُدوا  ،َأ مُّ   منا َأة نَفو 

َ بُّمُّ  َن ال َلص  َ  الرفى   منا َلثَننُروا  ، َنال مَن  وا ع يرنا ،يَن   ُّ وبد ثُرَُّد  يرنا ،لُّ ُأمُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ، نون اَّللَُّّ  اثَ جَ  ٌّ  ،َصن َّى اَّللَّ بنان  ؟ نا هنره اب ُّ  َ نلُ  : لنان َأع نَرا ُّ

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النننيب ا َلرُّهللا ننا)) :َصنن َّى اَّللَّ َ َجَ  َنن ُّ َعب نند    نن ُّ َجبَّننا، ا وا َز  َ  ،إُّنَّ اَّللَّ
                                           

 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري, وهرا ل ظ أ  داود( 1644)، (4110) (1)
(1) (1408.)  
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ا ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ   َّ  ((.َعنُّيننند  َرنننا )) :َصننن َّى اَّللَّ ُل ُنننوا  نننن َحَوالَين 
 .(1)،واه أبو داود(( َوَدُعوا  ُّ، َوتَنَرا يُنَباَ،    يرا

ُ َعن نه]َعن  َأَ مُّ بننُّ  النن   -58 نَأ اَّللَّ ُّّ النَّن َو إُّ  الَ  نن األَ  َصنا،ُّ َجن َأنَّ ،َُجن   ، [َ،ةُّ  يبُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننأَلُهُ  َصنن َّى اَّللَّ لء )) : لننان .َي    ،بَن َننى :بننان ((؟لننن   بَني مُّننَن َنننأ 

نَرُ   ينه ال َمنالَ  ،حُّ  مء  َن  َبُم بَن  َرُه َو َنب ُ ُط بَن  َرهُ  ا  مُّن ُّ )) :بنان .َوَبَدحء َ ب 
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   ََأَفنَرمُهَا ، نون اَّللَُّّ  ، َأَتَناُه هبَُُّّمنا :بنان ((هبَُُّّمنا بيننده  َّ  َصن َّى اَّللَّ
نَ ُّي َهنَري نُّ )) :بان  نن )) :بنان .أ نا آُفنُرمُهَا بُّندُّ، َه    : لنان ،َُجنأء  ((؟ نن َيب 

ُّ أو َث  ((يَ ُّيننننُد ع ننننى دُّ، َهنننن    ُّ  :بننننان ،َُجننننأء  .ث نننناَ ننننرَّتَن    ،أ ننننا آُفننننُرمُهَا بُّنننندُّ، مَهَ  
ُه إو َأه  ُّننننَ )) : ََأع  َامُهَنننا األَ  َصنننا،ُّيَّ وبنننان َا نََ ا  نننا  َا  بُّنننر  نننَ ُّ بَُّأَحننندُّمهُّ  ((ان 

ننَ ُّ بُّنناََفرُّ بَننُدو  ا  َننأ تُّ ُّ بُّننهُّ  ُ َعَ ي ننهُّ   ََأَفننَرُه ، ننون اَّللَُّّ  ، َنَ َ ننأَ  ((َوان  َصنن َّى اَّللَّ
َم ُّنننب  )) :َ َبننندَّ  ينننه عُنننود ا بينننده وبنننان َوَ ننن َّ َ  وحت َأ،َاَ  َا َ نننَل  ،ا  َهنننب   َاح 
َرَي َد،َاهُّن َ  ،َ َجَ َأ َأ َم ُُّب َويَبُّيعُ  ((و   اَعَبَر ينَ   : لنان ،َ َجاَل وبد َأَصاَ  َعب 

ب ننا)) ننَرا ثَنو  ننَرا نََ ا  ننا َوبُّبَن  رُّ ننَ ُّ بُّبَن  رُّ ننرء لننن  ننن َأن  )) : َّ بننان ((ان  هننرا َفين 
رَُّن يو  ال لَُّياَ لُّ  ألَت َملء   َوج  أََلُل  ُك  أََلَل  ،َوال َم   َتص ُ ُي إحت لُّنرُّي  حتَ إُّنَّ ال َم  

بُّع   ننننر  ُ نننند  ننننع   ،أو لُّننننرُّي غُننننر    ُ   ظُّننننع   ، َنل  ،واه أبننننو داود وابننننن  ((أو َد   ُ وجُّ
 .(1) اجه

                                           
(1) (1441.) 
بُّع: مواحلُّ  نن. وهننرا ل ننظ ابننن  اجننه( 1118)، (1041) (1) , أي نننديد: ل ننال ز ّننأ ظرننر الدابننل، وُ نند 

 .أي لبن وثليأ: و    ُ   ظُّع
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نن بَ  ُّ أَ  ن  َعنن -59 ُ َعن ننه] يَ رَ ك  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َف َبَننَننا النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننننرُّ بننننان ُ،وَن َأي  يَنننننو    )) :يننننو  النَّف   ،هللا َوَ،ُ ننننولُُه َأع  َنننن ُ  :بُن  نَننننا ((؟هننننرا َأتَنننند 

ننهُّ  يهُّ بُّاَننن ُّ امس ُّ ننرُّ )) :بننان ،َ َ ننَكَ  حننيف ظَنَننَّننا َأ َّننُه َ ُيَ ننمُّّ  ((؟َألَنني َم يننو  النَّف 
ر  هرا)) :بان .بَنَ ى :بُن  َنا َ َ نَكَ  حنيف  ،هللا َوَ،ُ ولُُه َأع  َن ُ  :بُن  َنا ((؟َأي  َنر 

هُّ ظَنَننَّا َأ َُّه َ ُيَ مُّّ  جَّلُّ )) : لان ،يهُّ بَُّان ُّ امس ُّ  :بنان .بَن َنى :بُن  َنا ((؟َألَي َم ُ و احلَ 
يهُّ  ،هللا َوَ،ُ ولُُه َأع َ  ُ  :بُن  َنا ((؟َأي  بَنَ د  هرا)) َ َ نَكَ  حنيف ظَنَننَّنا َأ َّنُه َ ُيَ نمُّّ

نننهُّ  َنننَرا ُّ )) :بنننان ،بُّاَنننن ُّ امس ُّ  ننننن )) :بنننان .ىبَن َننن :بُن  نَنننا ((؟َألَي َ ننن   بُّال بَن  نننَديُّ احل 
رُُّل   هنننرا    نننَواَلُك   َع َننني ُك   َحنننَرا ء َلُفر َ نننلُّ يَننننو  ُُّك   هنننرا   َننننر  َ نننالَُل   َوَأ   دُّ

َن ،َبَُّكننن     :بنننان .  ننن  :بنننالوا ((؟أحت هنننأ بَن َّا ننن ُ  ،بَن َننندُُّل   هنننرا إو يَننننو  ُّ تَن  َلنننو 
َرد  )) َعنى  نن َ نا ُّع   َننُر َّ  ،البَّاهُُّد ال َاا ُّبَ   َن  يُبَن ُّّجُّ  ،ال ر  ان   ن   ،ُ بَن َّنج  َأو 

نننننرُُّ  بَن  ُرنننننُك   ،ُّبَننننناَ  بَن  نننننض   ،واه البكنننننا،ي  ((تَنر جُّ ُنننننوا بَن  ننننندُّي ُل َّنننننا، ا َير 
 (1)و    

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -61 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن انَ بَنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ : َصنن َّى اَّللَّ
ننَبَض ال  ُّ  نن ُ تَنُلننوُ  ال َّنناَعُل حننيف حتَ )) ثُنننَر النن َّحت ،يُنل   ،َويَنمَنَلنناَ،َ  ال ََّ ننانُ  ،زُّنُ َوَتك 

َنر ُب  ،َوَتظ َرنَر ال  ُّنَتُ  ثُنننَر اهل  ثُنننَر  ُّنيُك ُ  -وهنو ال َلم ننُأ ال َلم نأُ -َوَيك  ال َمنناُن  حنيف َيك 
 .(1)،واه البكا،ي (( َنَي ُّيضَ 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -60 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  آُن حُمَمَّنند   ا َنننبُّعَ َ نن: النن   بَ ، [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
                                           

 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1041)، (1441) (1)
(1) (1610.) 
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ينَننَل  ننن نََ ننا ُّ ال بُننرُّ ثَنن ُ ن ننُر بَنندَُّ  ال مَ  َوَ ن َّ َ  ،واه . َ  لَيَننان  تَُّباع ننا حننيف بُننبُّضَ دُّ
 (1)البكا،ي و    

ُ َعن ننه] رَ َمننعُ  ن  َعنن -61 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  :َصنن َّى اَّللَّ
بَنننُه ُفنننَي  ن  َ ننن))  : لالننن  ُأ   َ نننَ َملَ  ((هللا إلينننه ينننو  ال لَُّياَ نننلُّ  َل ا يَنن ظُنننرُّ َجنننرَّ ثَنو 

ننننننَن  َن النَُّّ نننناُل بُّنننننُريُوهلُُّّنَّ  ر ا)) :بنننننان ؟َ َكي ننننَف َيص  نننننبن  َ  نُّ إُّ  ا  : لالننننن  ((ينُننننر فُّ
نننننننُف َأب نننننننَداُ ُرنَّ  ينَنننننننُه  ُّ،َاع نننننننا )) :بنننننننان .تَنن َكبُّ واه ،  ((يَننننننن ُّد َن ع ينننننننهحتَ  َنيُنر فُّ

 .(1)ال  ري

ُ َعن ننه]أ  ُّننعَ  ن  َعنن -61 ننَأ اَّللَّ َّ اَّللَُّّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  إُّنَّ  َننيبُّ َأَفننَر  َصنن َّى اَّللَّ
َالُّننهُّ  ،َحرُّيننر ا َ َجَ  َننُه   هللاُّينُّننهُّ  إُّنَّ َهننَري نُّ )) : َّ بننان ،َوَأَفننَر َ َهب ننا َ َجَ  َننُه   مُّ
 .(1)والن ا أ ،واه أبو داود(( َحَرا ء ع ى  ُُلو،ُّ أُ َّ ُّ 

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -61 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َعن  َ،ُ ونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  :بَنانَ  َص َّى اَّللَّ
ا ا يننرلرُّ  ن  َ نن)) َ نند  َ  يننه لا نن  ع يننه  ننن اَّللَُّّ تُّننَريء  بَنَ ننَد َ ل  ننَ َجَع  َوَ نننُّ  ،اَّللَّ اة 

َ  حتَ َ ر َج  ا   .(4)داود ،واه أبو(( يه لا   ع يه  ن اَّللَُّّ تَُّريء يَر ُلُر اَّللَّ

ُ َعن نه] رن ُّ اب ُ  دُّ الُّ فَ  بنُّ  دُّ ي  زَ  ن  عَ  -65 نَأ اَّللَّ َّ النَّن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  َصن َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1146)، (4410) (1)
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1411) (1)
(1) (4644) ،(4144). 
َلَصل وح: و    تَُّري( 4840) (4)  . ري أي َ نن 
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 -وَُّعاَلَهننننا :أو بننننان-اع ننننرُّي  وَُّلاَلَهننننا )) :َ ننننأََلُه ،َُجننننأء عننننن ال  َل َننننلُّ  لننننان
َرنننا َ نننَنل    َّ  ،َوعَُّ اَصنننَرا مُّع  هبنننا ،َعرُّ ن  نننَمم  َهنننا إلينننه ، َننننُّن  جنننال ،َبن َرنننا ، َّ ا    (( ََأدُّّ

بُّنأُّ  :بان َنمَناُه  ؟َ َرالَُّل اإلُّ َنرَّة  َوج  نَب حنيف امح  ُرنهُ  :أو بنان- َنَارُّ َنرَّ َوج   -امح 
نَراُؤَها ؟و ا لن َوهَلَا)) : لان نَلاُؤَها َوحُّ  ،البَّنَجرَ  تَنرُُّد ال َمناَل َوتَنر َعنى ،َ َ َرنا  ُّ

ينَن أو )) :بنان ؟َ َرنالَُّل ال اَنَن ُّ  :بنان ((.َ َر، َها حيف يَن  َلاَهنا ،َبن َرنا لنن أو أَلفُّ
  (1)،واه البكا،ي و     ((لُّ رُّ  بُّ 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -66 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  جنننال إو الننننيب َأنَّ ،َُجننن   ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
مُّيهُّ  َوَ  َّ َ  مَن   نَمُع  نن َو،َالُّ ال بَنا ُّ وَ  ،َي   ،ُُّل ُّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : لنان .هَُّأ َت   تُند 
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   لنان ، نون اَّللَُّّ  ؟ُي وأ ا ُجُنبء َأ ََأُصو ُ الصَّ  وأ نا )) :َصن َّى اَّللَّ

،ُُّل ُّ الصَّن  ثن َ نَنا ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : لنان ((ُي وأ نا ُجنُنبء  ََأُصنو ُ تُند  نَ   ُّ بنند  ،َل  
َ   ننن َ   بُّننَن و ننا تَننَأفَّرَ  وهللا إين أَل، ُجننو َأن  )) : لننان .َغَ ننَر هللا لننن  ننا تَنَلنندَّ

َا َأتَّلُّأ َباُل   َّللَُُّّّ َوَأع َ َمُك    ُّ  .(1)     ،واه ((َأُلوَن َأف 

ُرَمننا] رَ َمننعُ  عنننُّ ابنننُّ  -67 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ  َصنن َّى اَّللَُّ  بَن ََّمننا لننان ، ننون اَّللَُّّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
َُةحتيَنُلوُ    َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ُعَو هبُّ َِ  ُّم  حيف يَد  نَفابُّهُّ ن  ال رن  )) :لُّ الدََّعَواةُّ أَلص 

ننينَ  َ َ َ اصُّ نَننَننا َوبَننن   ننَيمَُّن  ننا َأُننوُن بَنين  نن   لنننا  ننن َفب  ننن  نَاَعمُّننَن  ننا  ،اب  ُّ َو ُّ
ننن  ال َيلُّنن ُّ  ننا تُنَرننوُُّن بُّننهُّ َع َ  ،تُنبَن ُّّاُنَننا بُّننهُّ َجنَّمَنننَ  ننيَباةُّ النند  ن َياَو ُّ نَننا ُ صُّ َوَ مُّّ  نَننا  ،ين 

يَني مَنَنا َاعَُّنا َوَأب َصا،ُّ َا َوبُنوَّتَُّنا  ا َأح  َ نأ  ثَأ ،َ َنا ع نى  ،ج  ه ال َوا،َُّ   ُّنَّااو  ،بَُّأمس  َواج 
                                           

 .الوعال: اليط الري يُربط به، وال  ا : والولال. وهرا ل ظ البكا،ي( 1411)، (11) (1)
(1) (1116.) 
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نيَبمَنَنا   دُّينُّنَنا ،َوا  ُصر  َا ع ى  نن َعاَدا َنا ، ن ظََ َمَنا وحت ََت َ نأ   ،وحت ََت َ نأ  ُ صُّ
نَنناالنند   نَننا وحت َ بن  َننَج عُّ  مُّ بَنننَر مهَُّّ نَننا  ننن  ، ن َيا َأل  ،واه (( يَنر مَحُنَنناحتَ وحت ُتَ نن ُّّط  َعَ ين 

 .(1)ال  ري

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -68 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننَ نن: ))َوَ نن َّ َ  َِ  ُّنن ن  ا  ُّ َ  يننه إحت بَنناُ وا عننن حتَ م  بَنننو    يَنُلوُ ننوَن  ننن  يَننر ُلُروَن اَّللَّ

َا،   يَ لُّ محُّ َري   ، ُّث أُّ جُّ  .(1)،واه أبو داود(( ولان هل  َح  

ُ َعن ننه] حنن ا    بنننُّ  ي ُّ كُّننحَ  ن  َعنن -69 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  َ ننأَل ُ  النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
إُّنَّ هننرا )) : َّ بننان . َّ َ ننأَل ُمُه  ََأع  َنناينُّ  ، َّ َ ننأَل ُمُه  ََأع  َنناينُّ  ، ََأع  َنناينُّ  َوَ نن َّ َ 

ننَريء ُح  ننَويء  ننم  بُننو،َُّ  لننه  يننه ،ال َمنناَن َفرُّ َوَ ننن  َأَفننَرُه  ،َ َمننن  َأَفننَرُه بُّ ُّيننبُّ  َن  
َرايُّ  َن  م  ا يُنَباَ،   لنه  ينه نَبعُ  ،بُّنُّن  َوال يَنُد ال ُ   يَنا  ،ولنان َلالَّنرُّي يَأ ُلنُأ وحت َيب 

رء  ن ال    .(1)،واه البكا،ي و     (( َيدُّ ال    َ ىَفين 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -71 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
 ننننن ا َأ،َاَد َأن  يَنُلننننوَ   ،إ ا ا ن مَنَرننننى أحنننندل  إو ال َمج  ُّننننمُّ  َن  ُيَ نننن ُّّ   : ))َوَ نننن َّ َ 
َريُّ  ألووا  َنَ ي َ  ُّ  ، َن  ُيَ  ُّّ     . (4)،واه أبو داود وال  ري((  بَُّأَحقَّ  ن اَفُّ

                                           
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان (1461) (1)
(1) (4844.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1614)، (1441) (1)
 .هرا حديث ح ن: وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1460)، (4168) (4)
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ُ َعن ننه] الننربالُّ  ن  َعنن -70 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ : َصنن َّى اَّللَّ
ُّ يَن  َملَُّيانُّ  َنَيَمَصناَ َفانُّ  ن  ا  ُّ  َ )) َ ُّبَنا ،ُ    َُّم   ،واه  ((إحت ُغ ُّنَر هَلَُمنا ببنأ َأن  يَن  

 .(1)أبو داود وال  ري

ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -71 َأ اَّللَّ يَن  َلنى الرَُّجُأ  ُّنَّنا  ،يا َ،ُ وَن اَّللَُّّ : ،جأء  انَ بَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
 :بننننان ؟َأ َنيَن  َم ُُّ ننننُه َويُنَلبُّّ ُننننهُ  :بننننان ((.حتَ )) :بننننان ؟أَيَنن َفنننن ُّ لننننه ،َأَفنننناُه أو َصنننندُّيَلهُ 

 .(1)،واه ال  ري((.    )) :بان ؟ُيَصا ُُّفهُ َأ َنَيأ ُفُر بيده وَ  :بان ((.حتَ ))

ن،َ ] ،ّ    َ  ُّ أَ  ن  َعن -71 ُّّ النَّن عَ َ ن  ُ ن ننلُ   :بَنانَ  ،[هُ ن ننعَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  ،َصنن َّى اَّللَّ
ب  َأ َُّه )) :بان -يَن   ُّ ُأُحد ا-  ما َأب َصَر  عُّن ندُّي يل َ َهب نا هللَا ُكنُث  أوَّنُ  ا ُأحُّ
ينَننا،ء  َق ثَنن   نننه دُّ ننُدُه لُّننَدي ن   ،    َنننو  ينَننا، ا ُأ، صُّ ثَننرُّيَن )) : َّ بننان ((إحت دُّ إُّنَّ اأَلل 

  ((إحت  نننننننننننننننن بنننننننننننننننان بُّال َمنننننننننننننننانُّ َهَكنننننننننننننننَرا َوَهَكنننننننننننننننَرا ،ُهننننننننننننننن   اأَلبَن  نننننننننننننننونَ 
َالُّننهُّ - ننَرا   بنن  يََدي ننهُّ َوَعننن  هللاُّينُّننهُّ َوَعننن  مُّ  ((َوبَ ُّيننأء  ننا ُهنن   )) -َوَأَننناَ، أبننو نُّ

ت ا ،َوتَنَلنندََّ  غنن بَ ُّيند   ((نَ َ َكا َن)) :وبنان  َّ  ، َنَأَ،د ُة َأن  آتُّيَننهُ  ،َ َ ننمُّ  ُ  َصنو 
لَننهُ  يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ الننري  :  مننا جننال ب نن . َ َكا َننَن حننيف آتُّيَنننَ  : ََلننر ُة بَنو 

ُة النننري مس ننن  :أو بنننان .مس ننن   :ب ننن  ((؟َوَهنننأ  مسُّ  ننن َ )) :بنننان ،الصَّنننو 
رب ُّيأُ )) :بان .    نرُُّ  حتَ  ن َ ناَة  نن أُ َّمُّنَن  :   لانع يه ال َّ  َأتَاينُّ جُّ ُيب 

َنَّننننلَ  أَ َفنننندَ  بُّنننناَّللَُّّ نننننيَا   ،واه ((   نننن  :بننننان ؟َوإُّن   َنَ ننننَأ َلننننَرا وََلننننَرا :ب نننن  .اب 
 .(1)البكا،ي و    

                                           
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري( 1414)، (4111) (1)
 .هرا حديث ح ن: وبان (1418) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 14)، (1188) (1)
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،ُّي َعننن  َأ ُّ  -71 ُنند  ُرَمننا] يَ يننرَ رَ  هُ  ُّ أَ وَ َ نن ُّيد  ال  ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ى  َننا عَ دَ رُّ ا َنننَمننرُ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ
ُّّ النَّننن ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ بَننننُر حتَ  :انَ بَننن ن  َ ننن)) :بَنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ ُ َأل  إُّلَنننَه إحت هللا َواَّللَّ

َبُه ،َب ننُه  لننان بَنننرُ حتَ  :َصنندَّ ننَدُه حتَ  :وإ ا بننان ،إُّلَننَه إحت أ ننا وأ ننا َأل  إُّلَننَه إحت هللا َوح 
دُّيحَت  :يلون :بان نَدُه حتَ  :وإ ا بان ،إَُّلَه إحت أ ا َوح  َننرُّيَن حتَ إَُّلَه إحت هللا َوح 
نندُّي حتَ  :بننان هللا .لننه  ،إُّلَننَه إحت هللاحتَ  :وإ ا بننان ،َنننرُّيَن يلحتَ إُّلَننَه إحت أ ننا َوح 

ندُ  َم  ندُ حتَ  :بنان ،له ال ُم  ُن َوَلُه احل  َم  َ احل  َ ال ُم  نُن َويلُّ  :وإ ا بنان .إُّلَنَه إحت أ نا يلُّ
َي إحت بُّنناَّللَُّّ بننان إُّلَننَه إحت هللا وحت َحننو نَ حتَ  َن وحت حتَ  :وحت بُنننوَّ إُّلَننَه إحت أ ننا وحت َحننو 

َي إحت  ُّ  ننُه النَّننا،ُ )) :ولننان يلننون ((بُنننوَّ ننهُّ  َّ َ نناَة ا َت  َ م  ((  ننن بَاهَلَننا   َ َرةُّ
 .(1)،واه ال  ري

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -75 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َع َ  لنننان ، نننوُن هللا: بالننن ، [َ،ةُّ ي نننهُّ َصننن َّى اَّللَّ
َدُّيََّل َويُثُّيُب ع يرا َوَ  َّ َ  َبُأ اهل   .(1)،واه البكا،ي .يَنل 

ننَرَي إ ا صنن ى ع ننى  َ الُّننُن بنننُ  انَ َلنن :بَننانَ  الينن ين هللاُّ  عبنندُّ  بنننُّ  دُّ رثَنن َ  ن  َعنن -76 ُهبَنين 
نننَ ال   َّ بننناننَّ النننناى ع يرنننا َجننن ََّأُه   َث َجنَنننازَي   َنمَنَلنننا  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :ثَنننَل َأج 

ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  َص َّى ،واه  ((ثَنُل ُصنُ وي   َنَلند  َأو َجنبَ َث  هُّ ي ن َ ى عَ  َّ ن َصنَ ن)) :اَّللَّ
 .(1)وال  ري أبو داود

ُ َعن نه] م   َنأَ  ن  َعن -77 ننَأ اَّللَّ ُّّ النَّن انَ َلنن  :انَ بَن، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ َ ننَن  َصن َّى اَّللَّ َأح 
                                           

 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1416) (1)
(1) (1484.) 
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1618)، (1100) (1)
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َوَد الناىُّ  ،الناىُّ  نَجَع ال ،َوَأج  نُأ ال َمدُّينَنلُّ َ اَة لَين  َنل   ،نناىَوَأن   ،َوَلَلند   َن َُّ  َأه 
بَنَ ُر ُ  ،بُّبَننَأ الصَّننو ةُّ   َننا   ََ َق الننناىُ  ننمَنل  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النننيب  َا   بنند  ،َصنن َّى اَّللَّ

وهنننو ع نننى  ((ا تُنَراعُنننوا ،ا تُنَراعُنننوا)) :َ نننَبَق النننناى إو الصَّنننو ةُّ وهنننو يلنننون
للننند )) : لنننان ،  ُعُنلُّنننهُّ َ ننني فء  ، نننا ع ينننه َ نننر بء  ،ر ي   َننننَرى  أَل ُّ نَ  َفنننَل عُننن

رء  تُُه حَب ر ا أو إ ه لََبف   .(1)،واه البكا،ي و     ((َوَجد 

ُ َعن نه]َعن  َأَ مُّ بننُّ  النن   -78 نَأ اَّللَّ َلمَّنا  ُمَُّفن   َ كَّنُل َبَ نَ  ال اَنَنا َُّ   :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
إُّنَّ ُ نننُيو َنَنا تَنل  ُنننُر  نننن  ،َو ال َ َجنننبُ إُّنَّ هنننرا هَلُننن : لالننن  األَ  َصنننا،ُ  ،  بُننننَري    
َ ننا ُّرُّ    ُ َعَ ي ننهُّ   َنبَن َننَج  لننن َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ،َوإُّنَّ َغَنا َُّمنَننا تُنننَرد  ع ننير  ،دُّ َصنن َّى اَّللَّ
 ،هنو النري بَنَ اَننَ  :بنالوا ((؟ ا الري بَنَ َا ُّ َعن ُك   )) :َ َجَمَ ُر    لان َوَ  َّ َ 
نرُّبُو حتَ وََلنا ُوا  نَع النناى بُّالند  ن َيا إو بُنيُنواُُّّ   )) :بنان ،نَ َيك  َن َأن  يَنر جُّ َأَ نا تَنر َةنو 

ُ وَن بَُّرُ ونُّ اَّللَُّّ إو بُنُيوتُُّك    ن  ب ا َوَ نَ َك ُّ لو َ نَ َن الننا ،َوتَنر جُّ  ى َوادُّي نا أو نُّ
نن  َب األَ  َصننا،ُّ  ُ  َوادَُّي األَ  َصننا،ُّ أو نُّ نن  ب ا َلَ ننَ ك  ي ننا أو نُّ ،واه  ((األَ  َصنناُ، َوادُّ

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن ننه] َوحننَوح   نُّ بنن صنن ُّ حُ  ن  َعنن -79 ننَأ اَّللَّ َ ننرَُّض،  أتنناه  الننربالُّ  نَ بنن ن فننلَ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  النيب َأَ،ى نَ  َفنَل إحت بند َحنَدَ  حتَ إين : ))ي وده  لنان َص َّى اَّللَّ

ن ُّ   َأن  ُى نَبَم بن   حتَ  ن نه  ، َآ ُّ ُوينُّ بُّهُّ َوَعجُّّ ُنوا ، يه ال َمو ةُ  يَنن َباُّنأ بُُّّيَ نلُّ ُ   
َرايَن  َأه  ُّهُّ   .(1)،واه أبو داود(( َظر 

                                           
 .أي  ري ا  : حَب را   وهرا ل ظ البكا،ي، و   ( 1164)، (0611) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1641)، (4111) (1)
(1) (1141.) 
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َرا]َعن  َعا َُّبَل  -81 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ن َ  :   الَ بَ ، [َ،ةُّ ا َأَنندَّ ع ينه ال َوَجنُع  ُّ ن ا ،أي  َأَحند 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  اَّللَُّّ  ونُّ  ُ ،َ   .(1)،واه البكا،ي و    . َص َّى اَّللَّ

ُرَمننا] يَ رَ ين ننرَ  هُ  ُّ أَ وَ  يد   ُّ  َ ن ُّ أَ  ن  َعن -80 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َصنن َّى  بَنناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :، بناحت[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  ُروا َأَحنننَدُه   إ ا َفنننَرَب َث : ))اَّللَّ ،واه أبنننو (( ثَنننلء   َ نننَ ر   َن  يُننننَة ُّّ

 .(1)داود

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -81 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  َفنَرَب ، نون اَّللَُّّ  :انَ بَن ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننهُّ الننري َ نناَة  يننه  ُُّّ  َفَ ننل   َوَ نن َّ َ  َننالَ  ،  َ َرةُّ حننيف  ،بنند َعصَّننَب بُّ َُّصننابَل  َدمس 

ن نرَبُّ  نَد اَّللََّ َوَأثن نَ  ع ينه  َّ بنان ،َجَ َم ع نى ال مُّ  ننن النناى  ،َأ َّنا بَن  ندُ )) :َ َفمُّ
ثُننننُروَن َويَلُّنننأ  األَ  َن  ُّلَنننلُّ ال مُّ  نننيُّ   ال ََّ نننا ُّ  ،  َصنننا،ُ َيك   ،حنننيف َيُكو ُنننوا   النننناى  ُّ
َ  ُّن ُك   نيَا   ننُّرُّ    َ َمن  َويلُّ بَنأ   نن حُم  ُّ َ ُع  ينه آَفنرُّيَن  َن  يَنل  َيُرر   يه بَنو   ا َويَننن 
يُّرُّ    َِ  ُّم  َجَ َم  يه النيب ((.َويَنَمَجاَوز  عن ُ  ُّ َر   َعَ ي نهُّ َصن َّى اَّللَُّ  َ َكاَن آفُّ

 .(1)،واه البكا،ي. َوَ  َّ َ 

 : لنان ثَابُّن ء  ،َدَف  ُ  أ ا َوثَابُّن ء ع نى َأ َنمُّ بنن َ الُّنن   :بَانَ  ي ُّ  ُّ  َ ال   دُّ ب  عَ  ن  عَ  -81
ننَمَكي  ُ  يَننلُّ ، ننون اَّللَُّّ  : لننان َأ َننمء  .يننا َأبَننا مَح ننَ َي ان  ُ  أحت َأ، بُّيننَن بُُّربن  َصنن َّى اَّللَّ

هَُّب ال بَنناىُّ  ،ال رنن  َ، َّ الننناى)) :بننان ،ىبَن َنن :بننان َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننفُّ  ،ُ ننر  ان 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1446)، (4040) (1)
(1) (1068). 
ال(1018) (1)  . ودال: ، و    َدمس 
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َ إحت أ  حتَ  ،أ   البَّا ُّ  َ ال   ،َنا ُّ  .(1)،واه البكا،ي ((يُنَاادُُّ، َ َلم احتَ نُّ

ُ َعن نه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -81 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
آنُّ َث إُّنَّ  ُ )) نَأ ُ نو،َيُ  ،ثُوَن آيَل  َننَ َ    لَُّرُجنأ  حنيف ُغ ُّنَر لنهو،َي   ن ال ُلر   َوهُّ
 .(1)،واه أبو داود وال  ري(( ﴾تَنَباَ،َ  الري بيده ال ُم  نُ ﴿

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -85 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ّ  انَ َلنن:    الَننبَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
بُنننهُ  ،واه البكنننا،ي . و  َننننأ  ُّهُّ ُل ُّّنننهُّ  ،المنَّنننَيم ُن   تَننَن   ُّنننهُّ َوتَنَرج  ُّنننهُّ َونُُرنننو،ُّهُّ  يُن  جُّ
 .(1)و    

ُ َعن ننه] ابننة نُّ  و   مُننك   َ   ُّّ أُ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -86 ننَأ اَّللَّ  إنَّ يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :بَننانَ  ه َّنن، أَ [َ،ةُّ
نَبا ُّ  َنَوا ُّّ َوال ُّّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   لنان الننيب .ال َمدُّيَنَل َلثُّنَُي اهل  نَمُع َحنأَّ )) :َصن َّى اَّللَّ أََت  

 .(4)،واه أبو داود(( َ َفأَّ َه    ؟َحأَّ ع ى ال َ  حُّ  ،يُّ ع ى الصَّ 

ُ َعن ننه] الُّ دَ ،   النندَّ  ُّ أَ  ن  َعنن -87 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
و  ا  نن َث َ ن)): يلنونُ  َوَ  َّ َ   ُي إحت بندُّ الصَّن  تُنَلناُ   ُّنيرُّ ُ حتَ ثَنل    بَنر يَنل  وحت بَند 

َوَ  ع ننننننير  البَّنننننني  َانُ  ننننننَمف  ََماَعننننننلُّ      َنَ  َنننننني كُ  ،ا   َننننننا يَأ ُلننننننُأ الننننننرُّ  ُب  ،بُّاب   َنَُّنَّ
َيلَ   .(4)والن ا أ،واه أبو داود ((. ال َلاصُّ

                                           
(1) (4441.) 
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1811)، (1466) (1)
(1) (108) ،(108.)  
(4) (441.) 
 .أي الان  ابن ردي: واللاصيل ، وهرا ل ظ الن ا أ،(844)، (444) (4)
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ُ َعن نه]   ن ود   نُ بن هللاُّ  عبدُ  انَ لَ   :بَانَ  ا أ   وَ  ُّ أَ  ن  عَ  -88 نَأ اَّللَّ يُنرَلُُّر النناى ، [َ،ةُّ
لَنَودُّد ُة َأ َّنَن  َلَّر تَننَنا ُلنأَّ  ،يا َأبَنا عبند النرمحن : لان له ،َُجأء  ،  لأ اُّيم  

نننَرُه َأن  أُ ُّ َُّكننن    :بنننان .يَننننو     َوإُّيّنُّ َأَاَنننوَُّلُك    ،َأَ نننا إ نننه هللَا نَن ُننن ُّ  نننن  لنننن َأيّنُّ َأل 
عُّظَنلُّ  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  لمننا لننان النننيب  ،بُّال َمو  يَنَمَكوَّلُنَننا هبننا َمَا َننَل ال َّننآَ لُّ  َصنن َّى اَّللَّ

َنا  .(1)،واه البكا،ي و    . َعَ ين 

ُرَمنننا] رَ َمنننعُ  عننننُّ ابننننُّ  -89 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َ َنننأَ  ،اُ وا بننن  ال َمَنالُّنننبُّ َوَحننن ،َأبُّيُمنننوا الص نننُ ويَ )) :بَنننانَ  َولُّينُنننوا  ،َوُ ننند وا ال 

َوا ُُّك     ،َوَ ن  َوَصنَأ َصن  ا َوَصنَ ُه هللا ،َتَرُ،وا  ُنُرَجاة  لُّ بَّي  َانُّ  حتَ وَ  ،بُّأَي دُّي إُّف 
 .(1)،واه أبو داود(( َوَ ن  َبَ َع َص  ا َب ََ ُه هللا

ننَأ اَّللَُّ ] ال ننا بُّ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -91 ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َعن ننه َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننرُّ  انَ َلنن َوَ ن َّ َ  ُم ببنأ الظ ر   ننا إ: ))وبننان ،ُيَصنن ُّّأ َأ، بَن  نا بَن  ننَد َأن  تَنننُ وَن البَّننم 

َمُي  يرا َأبن نَواُ  ال َّنَمالُّ  نَ َد يل  يرنا َعَمنأء َصنالُّيء  ،َ اَعلء تُن   نب  َأن  َيص  (( َوُأحُّ
 .(1)،واه ال  ري

ُ َعن ه] ند   جُ  بنُّ  يَ رَ مسَُ  ن  عَ  -90 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَاَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ُُمَ ننننلُّ  َبَُّرننننا َو ُّ  َمنننن   : ))َوَ نننن َّ َ  ننننُأ  َوَ نننننُّ  ، ننننن تَنَوةَّننننأَ يننننو  اب  اغ َمَ ننننَأ  َال ُا  

                                           
 .أفما، الوب  ابنا ب ل موعظل: و    أاولك  وهرا ل ظ البكا،ي، (1811)، (46) (1)
(1) (000.)  
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 448) (1)
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 .(1)،واه أبو داود وال  ري(( َأ  َرأُ 

نن] ى  و  أَ  بنننُّ  ىُّ و  أَ  ن  َعنن -91 ُ َعن ننهَ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َأ اَّللَّ َصنن َّى اَّللَّ
ُُمَ لُّ : ))َوَ  َّ َ  ثُُّروا َع َنأَّ  نن الصَّن  ،إُّنَّ  ن َأ  َرأُّ َأيَّا ُُّك   يو  اب   ،يُّ  ينه َنَأل 

َرُض وََلي ننَف تُن  نن ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : َنَلنناُلوا :بننان ((َتُك   َ   ُروَةننلء َع َننأَّ  نننن َصنن 
َ تَنبَننناَ،َ  )) :بنننان .بَ ُّيننن َ  :يَنُلولُنننونَ  :بنننان .تُنَنا َعَ ي نننَن وبننند َأ،َ  ننن َ َصننن  إُّنَّ اَّللَّ

َ ناَد األَ  بُّيَنالُّ صن ى هللا ع نير   ،واه أبنو داود(( َوتَنَ اَو َحرََّ  ع نى األ،ض َأج 
 .(1)والن ا أ

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -91 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ َأ َّننُه لننان إ ا   َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَُّ َعنننُّ النَّننيبُّ
َرَ  عنه ََّ  بَُّك َُّمل  َأَعاَدَها َث َتكَ  َ  ََّ  ع نير  وإ ا أتى ع ى بَنو     َ  ،ث ا حيف تُن  

 . (1)،واه البكا،ي. ث اَ  ََّ  ع ير  َث 

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -91 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  بَ رَ َفنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ينا )) : لنان ،َ َمرَّ ع نى النَُّّ نالُّ  ،  َأة َفى أو  ُّ  ر  إو ال ُمَص َّى َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ 

أُّ النَّنا،ُّ  ثَنَر َأه  َوِبَُّ ينا َ،ُ نوَن  : َنُل  ننَ  ((.َ   َبَر النَُّّ الُّ َتَصدَّب َن  َنُّيّنُّ ُأ،ُّيُمُكنَّ َأل 
ثُّننر َن ال َّ  نننَ )) :بننان ؟اَّللَُّّ  نننَ وَ  ،ُتك  ُ ننر َن ال َ بُّ ننأ   ،َتك   ننا ،أينن   ننن  َابَُّصنناةُّ َعل 

ننَداُلنَّ  َننازُّ ُّ  ننن إُّح  يننن  َأ  َهننَب لُّ ُننبُّّ الرَُّجننأُّ احل  َصنناُن دُّينُّنَننا  :بُن  نننَ  ((َودُّ و ننا  ُنل 
نننفُّ َننننَراَديُّ )) :بنننان ؟َوَعل  ُّنَنننا ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  ث نننَأ  ُّص  َألَننني َم َننننَراَدُي ال َمنننر َأيُّ  ُّ

                                           
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 414), (144) (1)
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1144)، (1411) (1)
(1) (14.) 
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َألَي َم إ ا َحاَةن    ،َ َرلُّنُّ  ن  ُنل َصانُّ َعل  َُّرا)) :بان .بَنَ ى :  نَ بنُ  ((؟الرَُّجأُّ 
َصننانُّ دُّينَُّرننا)) :بننان .بَن َننى :بُن  نننَ  ((؟ا ُتَصننأُّّ وا َتُصنن    ،واه  (( َننَرلُّنُّ  ننن  ُنل 

 .(1)و     البكا،ي

ُ َعن ه] يَ ادَ مَ  بنَ  ُّ أَ  ن  عَ  -95 َأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ عَ َعنُّ النَّيبُّ إين )): بَنانَ  َ ي هُّ َوَ  َّ َ َص َّى اَّللَّ
ُّّ  َننننَأمس َُع بَُكنننناَل  ،يُّ ُأ،ُّيننننُد َأن  ُأنَننننوَُّن  يرننننابُننننوُ    الصَّنننن ألَ   َننننَأََتَوَُّز    ،الصَّننننيبُّ

هُّ   ،مُّ َص  َيَل َأن  َأُنقَّ ع ى أُ ُّّ  .(1)،واه البكا،ي ((َلَراهُّ

ُ َعن نه]رن  ابُ  د  الُّ فَ  بنُّ  دُّ ي  زَ  ن  عَ  -96 نَأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننرُّهُّ : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ث ننُأ َأج  ُلُص  ننن حتَ غننن َأ َّننُه  ، ننن َ  َّننَر َصننا ُّم ا لننان لننه  ُّ يَننننن 

رُّ الصَّا ُّ ُّ نيَا    .(1) اجهوابن ،واه ال  ري (( َأج 

ُ َعن ننه] عنا ر   يط بنننُّ لُّننلَ  ن  َعن -97 ننَأ اَّللَّ َّ النَّننى تَننه أَ  َّن، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصن َّ  يبُّ  ى اَّللَّ
ننَرَي وحت حتَ  ،إُّنَّ أ  َننني وء َلبُّنننء  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ : انَ َلنن نَ  َنن َّ وحت ال ُ م  ننَم ُّيُع احل  َي  

 . (4)وال  ري ،واه أبو داود ((ُح َّ عن َأبُّيَن َواع َممُّر  : ))بان .الظَّ  نَ 

ُ َعنن  ] هللاُّ  بدُّ عَ  بنُّ  ابرُّ جَ  ن  عَ  -98 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  يبُّ  النَّن انَ َلن  :بَنانَ  ،[ُرَمناَ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
آنُّ  َوَ نن َّ َ  ننمَُّكا،ََي   األُُ ننو،ُّ ُل َُّّرننا َلال  ننو،َيُّ  ننن ال ُلننر  إ ا َهنن َّ )) :يُنَ  ُُّّمنَننا احت  

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 86)، (164) (1)
(1) (464.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان ، وهرا ل ظ ال  ري،(1440)، (864) (1)
 . الرلو  ل   ر: والَظ  نُ . هرا حديث ح ن صفيي: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 116)، (1816) (4)
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 ُّ َ مَنننن   ننننَ  : َّ يلنننون ،أحننندل  بُّننناأَل  رُّ  َن  يَنر َلنننع  ،َل  نَُ  بُّ ُّ  مُّ نننَمكُّ  ،ال رننن  إين َأ  
ننمنَ  ،َتُّنَ َوَأ   نن َُّن ال َ ظُّنني ُّ  ،ل دُُّ،َ  بُُّلنند  ننأَُلَن  ننن َ ر  نندُُّ، وحت َأب نندُّ،ُ  ،َوَأ    ، َنُّ َّننَن تَنل 

ال رن  إن ُلن نَ  تَن   َنُ  َأنَّ هنرا اأَل  نَر  ،ُ  ال اُيُنو ُّ َوَأ  نَ  َعن َّ  ،َوتَن  َ ُ  وحت َأع َ  ُ 
أ َوَعابَُّبلُّ َأ  رُّي  رء يل   دُّي ُّ َوَ َ انُّ أُّ َأ  نرُّي َوآجُّ ُّنهُّ   عَ  :أو بان-َفين   -اجُّ

ننأ َوَعابُّبَننلُّ  ، َاب ننُد، ُه يل ينن ُّ َوَ َ انُّ ننَر َنننرٌّ يل   دُّ َوإُّن  ُلن ننَ  تَن   َننُ  َأنَّ هننرا اأَل  
نننرُّي  نننرُّي َوآجُّ ُّنننهُّ  :أو بنننان-َأ   نننأُّ َأ   نننرُّ   ُّ عننننه -  َعاجُّ نننرُّ  ُه َعننن ُّّ َواص   ، َاص 

ننننننَر َحي ننننننُث لننننننان َين  نننننن ،َواب ننننننُد،  يل ال  ،واه  ((َوُيَ ننننننمُّّأ َحاَجمَننننننهُ  ، ُّ بُّننننننهُّ  َّ َ،ةُّّ
 .(1)البكا،ي

ُ َعن ه]َعن  َأَ مُّ بنُّ  الن   -99 َأ اَّللَّ ُ  َدَف  نَنا  نع ، نون اَّللَُّّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ُّ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ر ا إلُّ  ،ع ى أ  َ ي ف  ال َل    ََأَفنَر  ، بن نَراهُّيَ  ع ينه ال َّن ولان ظَُّن 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّ  ، ننون اَّللَُّّ   َّ َدَف  نَننا ع يننه بَن  ننَد  ،إبننراهي   َنَلبنَّ َننُه َوَمَّننهُ  ى اَّللَّ

هُّ  َنا ، ونُّ  ، لن َوإُّبن َراهُّيُ  َزُوُد بُّنَن   ُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  اَّللَُّّ  َ َجَ َ    َعين   َصن َّى اَّللَّ
،ُّ َانُّ  ُ َعن نن لننان لننه عبنند الننرمحن بننن َعننو ي   ،تَننر  ننَأ اَّللَّ َوَأ  ننَ  يننا َ،ُ ننوَن  :هُ َ،ةُّ

َنلء ايا )) : لان ؟اَّللَُّّ  َرى ((بنن َعنو ي  إُّ نََّرنا َ،مح  ُ   لنان ، َّ َأتن بَنَ َرنا بُّنُأف  َصن َّى اَّللَّ
َ ُع َوال َل  ننَب َأ نَ ُن وحت  َنُلنوُن إحت  ننا يَنر َةنى ،َبن نَننا)) :َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َ تَند   ،إُّنَّ ال َ نن  

ُ و ُونَ َوإُّ َّا بُّ َُّرابَُّن يا إُّ   .(1)،واه البكا،ي و     ((بن َراهُّيُ  َلَمف 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ   -011 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
                                           

(1) (1100 ,0181.) 
 .أي زوب ابرة ل: وظَرا  . وهرا ل ظ البكا،ي( 1114)، (1161) (1)
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ا زُّننُد البَّننرُّيُد  ننن َ ننمُّّ ال َلم ننأُّ إحت لمننا زُّننُد أحنندل   ننن َ ننمُّّ َ نن: ))َوَ نن َّ َ 
 .(1) ري،واه ال  (( ال َلر َصلُّ 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -010 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ  نَّننلُّ     الَننا بَ َرنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ : َصنن َّى اَّللَّ
للننند َللُّينننُ   نننن )) :بنننان ؟هنننأ أتنننى َعَ ي نننَن يَننننو  ء لنننان َأَنننندَّ  نننن يَننننو  ُّ ُأُحننند  

ننننُّ  نننا َللُّيننن ُ  نننُ  إُّ  ،ولنننان َأَنننندَّ  نننا َللُّينننُ   ننننر  ينننو  ال َ َلبَنننلُّ  ،بَنو  ُّ    َعَرة 
ننأ ع ننى   ،  نن  زُّب نن ُّ إو  ننا َأَ،د ةُ  ،ن  بننن عبنند يننا ليننأ بننن عبنند ُلنن ا َن   ُّ

ننأ رُّ ُمننو ء ع ننى َوج  ننُ  وأ ننا َ ر  ننَم ُّق  إحت وأ ننا بَُّلننر نُّ الثنََّ الُّننبُّ  ، َا   ََ ل   ،  نن  َأ  
ننأ  ننن ا أ ننا بَُّ ننَفابَل  بنند َأظَ َّم نن ُّ  رب ُّ  ، َنَر َن  ننُ  ،َأ  ُّ  ،يننأُ  َنَنظَننر ُة  ننن ا  يرننا جُّ

ننَن لننن ، َننَنناَداينُّ  َن بَنو  ُّ َ بنند مسننع بَنننو  وبنند  ،و ننا َ،د وا َعَ ي نننَ  ، لننان إُّنَّ اَّللَّ
َ َ   ُّنيرُّ    َا نُّ  ، َننَناَداينُّ َ  َنُن اب ُّبَنانُّ  ،بَنَ َث هللا إُّلَي َن َ َ َن اب َُّبانُّ لَُّمأ ُ َرُه  ُّ

نن : لننان .يننا حممنند : َّ بننان ،َ َ نن ََّ  َع َننأَّ  ننَ َ  َأن   ،َ  َ  لننن  ُّيَمننا نُّ إن نُّ
 ُّ َببَن   ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   لان النيب .((ُأن بَُّق ع ير  اأَلف  ُجنو بَنأ  َأ،  )) :َص َّى اَّللَّ
نن  ننَدُه َأن  ُُي ننرَُّب هللا  ننن َأص  َ َوح  ننرُُّ  بُّننهُّ نننيَا  حتَ هبُُّّ    ننن يَن  بُننُد اَّللَّ ،واه (( ُيب 

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] رننن ابُ  عنننا ر   بننننُّ  لبنننلَ عُ  ن  َعننن -011 نننَأ اَّللَّ  هللاُّ  ونَ ُ ننن،َ   ُ   نننمسُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ عنن  وجننأ يُنند  : ))ونُ ُلننينَ  َصنن َّى اَّللَّ نندُّ إُّنَّ اَّللَّ ُأ بُّال َّننر  ُّ ال َواحُّ فُّ

َنَّننلَ َث  ننرَ  :ثَننَل  َنَ ننر  اب  َين  َ مُّهُّ ال  ننُب   َصنننن  ننَأ بُّننهُّ  ،َصننا َُّ ُه َأ َم ُّ  ،هُ َوُ ن بُّ َنن ،َوالرَّا ُّ
                                           

 .هرا حديث ح ن صفيي غريب: وبان( 1008) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1414)، (1111) (1)
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ننوُّ إحت  ،َوَأن  تَنر ُ ننوا َأَحننب  إيل  ننن َأن  تَنر َلبُننوا ،َوا، ُ ننوا َوا، َلبُننوا لننيم  ننن ال َّر 
يننُب الرَُّجننأُّ  َنَرَ ننهُ  : ء ثَنن  ننهُّ َو َنب  ُّننهُّ  ،َعَبمُننُه َأه  َننهُ َوُ   ،تَأ دُّ َوَ ننن   ،َو،َ  يُننُه بَُّلو  ُّ

-َلَ َرَهنا  :أو بنان-َرنا  ُّ  َمنلء تَنرََلَرنا تَنَرَ  الرَّ  َأ بَن  َد  نا َع َُّمنُه َ،غ بَنل  عننه  َنُّ نَّ 
 .(1)والن ا أ ،واه أبو داود(( 

ُرَمننا] رَ َمننعُ  عنننُّ ابنننُّ  -011 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َا)) :َوَ  َّ َ   .(1)    البكا،ي و ،واه (( إ ا ُدعَُّأ أحدل  إو ال َولُّيَملُّ  َن  َيأ اُّ

ُ َعن نننه] ن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ َعننن -011 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننر ا أو َوَةننَع لننه َأظَ َّننُه هللا يننو  ال لَُّياَ ننلُّ َى ننَ  ظُّننأُّّ  رَ ظَنن   أ ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  ُّ    ُ
هُّ   .(1)،واه ال  ري(( ظُّأَّ إحت ظُّ  هُ حتَ يو   ،َعر نُّ

،ُّي َعن  َأ ُّ   -015 ُد  ُ  هللاُّ  ونُ ُ ن،َ  انَ بَن :بَنانَ  ،[هُ ن نعَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ،َ ]َ  ُّيد  ال  َصن َّى اَّللَّ
وحت ال َمنننر َأُي إو َعنننو ،َيُّ  ،َعنننو ،َيُّ الرَُّجنننأُّ  يَنن ظُنننُر الرَُّجنننُأ إوحتَ )) :َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ 

نند   أوحت ي رنن ،ال َمننر َأيُّ  ننأ ال َمننر َأُي وحت تُن    ،الرَُّجننُأ إو الرَُّجننأُّ   ثَنننو    َواحُّ رُّ
دُّ   .(4)    ،واه (( إو ال َمر َأيُّ   الثنَّو  ُّ ال َواحُّ

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -016 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1448)، (1411) (1)
(1) (4141) ,(1411 ) 
 .هرا حديث ح ن صفيي غريب: وبان( 1160) (1)
(4) (118.) 
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ننننَمَجابَلء )): َوَ نننن َّ َ  ّ  َدع ننننَويء ُ    ّ  َدع َوتَنننن ،لُُّكننننأُّّ  َننننيبُّ ننننَأ ُلننننأ   َننننيبُّ َوإُّيّنُّ  ،هُ  َنمَنَ جَّ
َمبَنننأ ُة َدع نننَومُّ َننننَ اَعل  ألُ َّننن ُّ ينننو  ال لَُّياَ نننلُّ  نننَأ  َا ُّ َنننلء إن َنننناَل هللا  نننن  ،اف  َ رُّ

رُُّ  بُّاَّللَُّّ نيَا  حتَ َ اَة  ن أُ َّ ُّ   .(1)،واه      ((ُيب 

ُ َعن نننه] لَ َ نننين  فَ  جُ  ُّ أَ  ن  َعننن -017 نننَأ اَّللَّ ُّّ النَّننن دَ ن نننعُّ   ُ ن نننلُ   :انَ بَننن، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َصننن َّى  يبُّ اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي ((آُلُأ وأ ا ُ مَّكُّئء حتَ : )) لان لَُّرُجأ  عُّن َدهُ  َوَ  َّ َ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -018 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
 َع َننأَّ َوَصنن  وا  ،وا بَنننرب ُّي عُّينند اوحت ََت َ  ُنن ،ََت َ  ُننوا بُنيُننوَتُك   بُنبُننو، احتَ : ))َوَ نن َّ َ 

ُ ُا ُّ َحي ُث ُلن ُم    نَّ نُّ  َ   .(1)،واه أبو داود(( َص َتُك   تَنبن 

ُ َعن ننه] عبينند   بنننُّ  لالَ َرنن َ  ن  َعنن -019 ننَأ اَّللَّ نن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  عَ مسُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُعو   َص  ،َُج    َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  دُّ يَد  َ تَنَ ناَو ا تُّهُّ ا هللُاَجُّّ  وا ُيَصنأُّّ ع نى الننيب ،َّللَّ

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   لننان ، ننون اَّللَُّّ  ،َصنن َّى اَّللَّ ننَأ )) :َصنن َّى اَّللَّ َعجُّ
 َن  َيب ننَدأ  بمفمينند  إ ا صنن ى أحنندل )) :-أو لُّاَننن ُّهُّ - َّ َدَعنناُه  لننان لننه  ((هننرا

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   َّ ُيَص ُّّأ ع ى النيب ،هَوالثنََّنالُّ ع ي ،،َبُّّهُّ َجأَّ َوَع َّ   َّ  َصن َّى اَّللَّ
َا َنالَ  ُعو بَن  ُد  ُّ  . (4)،واه أبو داود وال  ري(( يَد 

                                           
(1) (111.)  
(1) (4111.) 
(1) (1641.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1444)، (1481) (4)
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ُ َعن ننه] الُّ دَ ،   النندَّ  ُّ أَ  ن  َعنن -001 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َنن: ))َوَ نن َّ َ  َوَأ، َ  َُّرننا    ،َوَأز َلاَهننا عُّن ننَد َ  ُّننيكُُّك    ،ن ُّ َأع َمننالُُّك   أحت أُ َنبُّّننَُُك   خبُّ

ننرء َلُكنن    ننن إُّ ن َ ننناقُّ الننرََّهبُّ َوال ننَو،ُّقُّ  ،َد،ََجنناتُُّك    ننرء َلُكنن    نننن َأن   ،َوَفين  َوَفين 
ا َعنُدوَُّل    َنَمر نرُّبُوا َأع نَنابَنُر   َوَير نرُّبُوا َأع نَناَبُك     :بننان .بَن َنى :بنالوا ((؟تَن  َلنو 

ُر اَّللَُّّ تَنَ اَو )) َنى  نن  : لان ُ َ اُ  بن َجَبأ  ،ةنأ هللا عننه (( ُّل  لء َأجن   نا َننأ 
رُّ اَّللَُّّ   .(1)،واه ال  ري .َعَرا ُّ اَّللَُّّ  ن  ُّل 

ُ َعن ننه] لَ َ ننين  رَ حُ  ن  َعنن -000 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ لننان  َصنن َّى اَّللَّ
هُّ إ ا َأ،َاَد أَ  ال رن  بُّن ُّ َعنَراَبَن ينو  )) : َّ بنان ،ن  يَنَناَ  َوَةَع يََدُه َى َ  ،َأ  ُّ

َ ُث عَُّباَد َ -ََت َمُع عباد    .(1)،واه ال  ري(( -أو تَنبن 

ُ َعن نه] -وهنو ُب بَنُل بنن  النن  -عن عمه  ،عُّ َبلَ  بنُّ  ادُّ يَ زُّ  ن  عَ  -001 نَأ اَّللَّ  ،[َ،ةُّ
وُ  بُّننَن  ننن ال رنن  إين َأعُنن: ))يلننون  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَُّ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن  :بَننانَ 

َوالُّ ُ ن َكَراةُّ اأَلف    .(1)،واه ال  ري(( قُّ َواأَلع َمانُّ َواأَله 

ُرَمنا] اى  بَّ عَ  عنُّ ابنُّ  -001 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
 ((  هللَا َ ي  يََدُه حنيف يَن  َ َلَرنا أو يُن   َُّلَرناا  ا  َ إ ا َأَلَأ أحدل  نَ َ : ))َوَ  َّ َ 

 .(4)،واه البكا،ي و    
                                           

(1) (1144.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1118) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1411) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1611)، (4440) (4)
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ُ َعن ننه] لَ اَ نن َ  أُ  ُّ أَ  ن  َعنن  -001 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  َدَعننا ، ننون اَّللَُّّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َة بُّنُدَعال    ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بُن  نَنا .بُُّدَعال  َلثُّنن  ا ََن َ نظ   ننه ننيَا   َوَ  َّ َ  َدَعنو 

 ؟أحت َأُدل ُكنن   ع ننى  ننا َز َمننُع  لننن ُل َّننهُ : )) لننان .َلثُّنننُّ ا ََن َ ننظ   نننه نننيَا  
نأَُلَن  نن َفنن ُّ  نا َ نأََلَن  ننه  َبُّي نَن حُمَمَّندء  :لونت َو َن ُنوُ  بُّنَن  ،ال ر  إُّ َّا َ   

ننمَنَ اَ   نننه  َبُّي ننَن حُمَمَّنندء  ننمَنَ انُ َوَأ  ننَ  ا ، ننن َنننرُّ  ننا ا    ،غُ َ ي ننَن ال ننَب َوعَ  ،ل ُم  
َي إحت بُّاَّللَُّّ  َن وحت بُنوَّ  .(1)،واه ال  ري(( وحت َحو 

ُ َعن ننه] ا  ُّ الصَّنن بنننُّ  بنناديَ عُ  ن  َعنن -005 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُعو اَّللََّ بُّنَدع وَ  َ ا عَ  َ )) :بَانَ  َوَ  َّ َ   ،ي  إحت آتَناُه هللا إُّيَّاَهناى األ،ض ُ    ُّ ء يَند 

ثن َ َرننا نن    ،أو َصننَرَي عنننه  ننن ال  ننولُّ  ُّ  لننان  (( ننا ا يَنند ُ  بُّنننُّ    أو َب ُّيَ ننلُّ ،َحُّ
ثُّرُ  :،َُجأء  ن ال َلو  ُّ  ثَنرُ )) :بان .إُّ  ا  ُك   .(1)،واه ال  ري(( هللا َأل 

ُ َعن نه] لاَ ن َ  أُ  ُّ أَ  ن  َعن -006 نَأ اَّللَّ ّ  نَّ أَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصن َّ  النَّنيبُّ ا  َ إُّ  انَ َلن ى اَّللَّ
نننا  ينننهُّ )) :،َ َنننَع َ ا َُّدتَنننُه بنننان نننُد َّللَُُّّّ َلثُّنننن ا نَيُّّب نننا ُ َبا،َل  َم  وحت  ،غنننن َ ك  ُّنننأّ   ،احل 

مَنا    عنه ،َبنََّنا ،ُ َودَّ     .(1)،واه البكا،ي ((وحت ُ   

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -007 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ّ  نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
نهُّ بنان انَ لَ  نُد َّللَُُّّّ النري َأن َ َمنَنا َوَ نَلا َا َوَجَ َ نَنا )) :إ ا  َننَرَغ  نن نََ ا ُّ َم  احل 

                                           
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1411) (1)
  .را حديث ح ن صفيي غريبه: وبان( 1441) (1)
(1) (4448.) 
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 .(1)أبو داود وابن  اجه ،واه ((ُ    ُّمُّ َ 

ُ َعن ننه]ى وَ نن  ُ  ُّ أَ  ن  َعنن -008 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َصنن بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َّى اَّللَّ
،أينن   : لننان ،َ ثَ ُّننأ َوَ ثَننُأ  ننا بَنَ ثَنن ُّ هللا َلَمثَننأُّ ،َُجننأ  أتننى بَنو   ننا)): َوَ نن َّ َ 

ننَ َّ  َنني َ  بَُّ ين   أناعننه نَا َُّ ننلء  ، النجننال النََّجننالَ  ،َوإُّيّنُّ أ ننا النَّننرُّيُر ال ُ ر يَننانُ  ،اب 
ا مَناَحُر    م ُه نَا َُّ لء َ َصبََّفُر ُ بنَ وََلرَّ  ، ََأد َبُوا ع ى َ ر  ُّرُّ    َنَنَجو  َي ُ   َاج   ((اب 

 .(1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن ننننه] َعننننن  َأ ُّ ُهَرين ننننَريَ  -009 ننننَأ اَّللَّ نننن ُّ الصَّننننادَُّق   ُ   ننننمسُّ  :بَننننانَ  ،[َ،ةُّ َأبَننننا ال َلا ُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  ال َمص ُدوقَ  نَريُّ يلنون َص َّى اَّللَّ ُج  َب هنره احل  نحتَ )) :َصناحُّ َ ُ  تُننن 

  .(1)،واه أبو داود وال  ري. (( الرَّمح َُل إحت  ن َنلُّأّ  

ُ َعن نه] م   َنأَ  ن  عَ  -011 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ هللا بَناَن َ،ُ نوُن  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ  :َصن َّى اَّللَّ
نننا عُنننرَُّب  ُّ َ نننَر، ُة بَُّلنننو    هلننن  َأظ َ نننا،ء  نننن َُنَننناى  َُي ُمُبنننوَن ُوُجنننوَهُر   )) َلمَّ

رب ُّيأُ  ن  : ل  ُ  .ُه   َوُصُدو،َ  لُّ الَّرُّيَن يَأ ُلُ وَن حُلُنوَ  َهُةحت :بان ؟َهُةحتلُّ يا جُّ
رُّ     .(4)،واه أبو داود(( الناى َويَنَلُ وَن   َأع َراةُّ

ُرَمنا] ومنر  عَ  بننُّ  هللاُّ بندُّ عَ  ن  عَ  -010 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1181)، (1846) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1181)، (0481) (1)
 .هرا حديث ح ن: وبان ال  ريوهرا ل ظ أ  داود، ( 1111), (4141) (1)
(4) (4848.) 
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،واه (( ثننننن  إحت بُّنُّ   َُُّّمننننااأُّننننأ  لُّ رَُّجننننأُّ َأن  يُنَ ننننرَُّق بنننن  حتَ )) :بَننننانَ  َوَ نننن َّ َ 
 .(1)ال  ري

ُ َعن ننه] الُّ دَ ،   النندَّ  ُّ أَ  ن  َعنن -011 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
 َنمُنا  َنننُق  ،ال َّنننَمالُّ ال َّ  نَنننُل إو  ا َصننن َُّدةُّ إُّنَّ ال َ ب نننَد إ ا َلَ نننَن ننننيَ  : ))َوَ ننن َّ َ 

نننبُُّط إو األ،ض ،َأبن نننَواُ  ال َّنننَمالُّ ُدو َنَرنننا   َّ  ، َنمُنا  َنننُق َأبن َوابُنَرنننا ُدو َنَرنننا ، َّ تَنر 
َنناحت   ن  لننان  َنننُّ  ، ننن ا ا َتُّنند  َ َ نناغ ا ،ََجَ نن   إو الننري لُ ُّنننَ  ،تَأ ُفننُر هللاُّين ننا َومُّ

 .(1)،واه أبو داود(( َرا،ََجَ    إو بَا ُّ ُّ  َوإُّحتَّ  لَُّرلَُّن َأه    

ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -011 َأ اَّللَّ ّ  انَ لَ : بَانَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  النَّيبُّ ُ   َص َّى اَّللَّ َأ نَمجُّ
َرهُ  ا َأج   .(1)،واه البكا،ي و    . وا َيُكن  َيظ  ُُّ  َأَحد 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -011 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  بَننناَن َ،ُ نننونُ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َرننا مَ ي  لَنن: ))َوَ نن َّ َ  ننَرَأي  ع ننى َزو جُّ نَّننا  ننن َفبَّننَب ا   ا ع ننى َ ننيُّّدُّهُّ  ، ُّ (( أو َعب نند 

 .(4)،واه أبو داود

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -015 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َق ثَننأُّننحتَ : ))َوَ نن َّ َ  ُجننَر َأَفنناُه  َنننو  نن ُّ   َأن  يَنر  َق  ،    أ  لُُّم   َ َمننن  َهَجننَر  َنننو 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1441) (1)
(1) (4164.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1444)، (1186) (1)
 .أي أ  د: ، و    فّبب(1144) (4)
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 .(1)،واه أبو داود((    َ َماَة دفأ النَّا،َ َث 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -016 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َّنن ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  ننا ممُّ ننُه اَّللَُّّ عنن  وجننأ ىبماننا يُ تَنَ  َّننَ  عُّ  م  يَنمَنَ  َُّمننُه إحت حتَ  ،بُّننهُّ َوج 

يَب بُّهُّ َعَرة ا  ن الد  ن َيا َنَّلُّ يو  ال لَُّياَ لُّ  ،لُُّيصُّ  .يَن   ُّ ،َُّأَرنا(( ا زُّد  َعر َي اب 
 .(1)،واه أبو داود

ُرَمننا] هللاُّ  بنندُّ عَ  بنننُّ  ابرُّ َجنن ن  َعنن -017 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ  أء ُجننى ،َ تَننأَ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  ن  و  ثَننننو  ُّ بُّننن  ،ُ ن َصنننَرَ ُه  نننن ُحنَنننن     ،بُّاب ُّ  َرا َنننلُّ  َصننن َّى اَّللَّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ نننن َّ َ  َوَ،ُ نننوُن اَّللَُّّ  ، ُّرَّنننلء  نننبُُّض  نرنننا يُن   ُّنننأ الننننناى َصننن َّى اَّللَّ  .يَنل 
للند  ،ُن إ ا ا َأُلن  َأع ندُّنُ َوَ ن  يَن  دُّ  ،َوين َ نَ )) :بان .يا حممد اع دُّن   : لان

ننر َة إن ا َأُلننن  َأع نندُّنُ  ب ننَ  َوَف ُّ َ َّننا ُّ ،َ  ((.فُّ نن لننان ُعَمننُر بننن ال   اَّللَُّ  أَ ةُّ
مُنننَأ هنننرا ال ُمنَنننا ُّقَ  :هُ ن نننعَ  َ َ ننناَ  اَّللَُّّ َأن  )) : لنننان .َدع ننن ُّ ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  ََأبن 

ننَفا ُّ  يَنَمَفنندََّ  الننناىُ  مُننُأ َأص  آَن  ،َأيّنُّ َأبن  ننَفابَُه يلننرأون ال ُلننر  حتَ إُّنَّ هننرا َوَأص 
َرُه    نننننَمنننننلَ   هللَا ُربُنننننوَن  ننننننهُ  ،ُزَننننناوُُّز َحنَننننناجُّ ُّ   ُ يَّنننننلُّ ا هللَا نننننُرُق ال َّنننننر  ،واه  ((ن الرَّ ُّ

    (1). 

ُ َعن ننه] الُّ ربَ ال نن نُّ َعنن -018 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َ َن  اَأح  ر  ننُّ  ،َف  ل ا    رُ ننَ  َ ح  وأَ  ،الناى َوج   .ليم بُّال َّوُّيأُّ ال بَنا ُّنُّ وحت بُّال َلصُّ

                                           
(1) (4114.) 
(1) (1004.) 
(1) (1601.) 
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 .(1)،واه البكا،ي و    

ُرَمنننا] از   َعننن بننننُّ  ن النننربالُّ َعننن  -019 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ  النَنننيبُّ   انَ َلننن  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ُّ  ،َ ر بُوع نا َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َمَل أ  ينه ،بَ ُّينَد  نا بن  ال َمن كُّبَنن    ،لنه َننَ رء يَنبن  ُنُج َننف 

َ َن  نه ،ََأين ُمُه   ُح َّل  مَح َراَل ا َأَ، نيَا    .(1)،واه البكا،ي و    . َبط  َأح 

ُرَمنا] ل نب    بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -011 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َ الُّنن   َل  نَب بننَ    ُ   نمسُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ  ع ننى ، ننون اَّللَُّّ    مننا :أنند  حنن  َاَ َّننَف عننن تَنبُننوَ  بننان َصنن َّى  َ نن َّم 

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ُرُه  ن ال  نُرو،ُّ  اَّللَّ ُرُق َوج  ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ ن،َ  انَ َلنوَ  ،وهو يَنبن  َصن َّى اَّللَّ
ُرننهُ  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننمَنَناَ، َوج  وَُلنَّننا  َن  نننرُُّي  ،حنننيف َلأَ َّننُه بُّ  َ ننُل َبَمننر   ،إ ا ُ ننرَّ ا  
 .(1)،ي و    ،واه البكا.  لن  نه

ُ َعن نننه]رننن   نننم  اب ُ أَ  بننننُّ   نننا ُّ  ُ  ن  َعننن -010 نننَأ اَّللَّ َّ النَّننن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ  يبُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننننَويُّ احل َ  نُّ ى َعننننَرنننن نَ  َوَ نننن َّ َ  َ نننناُ  َُي  ُننننبُ  بن  ُُمَ ننننلُّ َواإلُّ  ،واه أبننننو داود. يننننو  اب 

 .(4)وال  ري

ُرَمنننا] رَ َمنننعُ  عننننُّ ابننننُّ  -011 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ نننه  َّننن، أَ [َ،ةُّ  .َوال َك  بَنننلُّ حتَ  :يلنننون ،َُجننن    عَ مسُّ
ُ َعَ ي نهُّ  َ،ُ وَن اَّللَُّّ   ُ     َنُّيّنُّ مسُّ  ،ُأ َ ُف بَُّان ُّ اَّللَُّّ حَت  :بن ُعَمرَ ا انَ لَ  نَ  َصن َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1114)، (1441) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1114)، (1441) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1401)، (1440) (1)
ن ز نننم ع نننى  ةفرتنننه وزمنننع أ: واحتحمبنننال. هنننرا حنننديث ح نننن: وبنننان ال  نننري( 414)، (1116) (4)

 . كريه إو صد،ه
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ننَر َ  ن  َ نن)) :يلننونُ  َوَ نن َّ َ  ،واه أبننو داود (( َح َننَف بُّاَننن ُّ اَّللَُّّ  َنَلنند  َلَ ننَر أو َأن 
 .(1)وال  ري

ُرَمننا]ُعَمننَر  ابنننُّ  عنننُّ  -011 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
مَنَ اَ  بُّاَّللَُّّ  ََأعُّيُروهُ  َ : ))َوَ  َّ َ  َوَ ن  َدَعناُل    ،َوَ ن  َ َأَن بُّاَّللَُّّ  ََأع  ُوهُ  ،ن ا  

يُبوهُ   َنننُّن  ا َتُّننُدوا  ننا ُتَكا َُُّو َننُه  ،َُوهُ َوَ ننن  َصننَنَع إُّلَنني ُك   َ   ُرو  ننا َ َكننا ُّ  ، َننَأجُّ
ُوهُ  ُْ ا َأ َُّك   بد َلا َأ   .(1)،واه أبو داود والن ا أ (( َاد ُعوا له حيف تَنَرو 

ُ َعن ه] يَ رَ مسَُ  بنُّ  ابرُّ جَ  ن  عَ  -011 َأ اَّللَّ ُ  هللا ونُ ُ ن،َ  انَ َلن  :بَنانَ ، [َ،ةُّ َعَ ي نهُّ َصن َّى اَّللَّ
َط ُ َلدَّ ُ  د  بَ  َوَ  َّ َ  هُّ َوحلُّ َيمهُّ  مُّ وإ ا َنن َُّث ،َأ ُ نُه  ،ا يَنَمبَنن َّ   ادََّهننَ ولنان إ ا  ،،َأ  ُّ
 َ يَنلُّ  ،تَنبَن َّ ث نُأ ال َّني فُّ  :،َُجنأء  انَ َلن نَ  ،ولان َلثُّنَن َنن  رُّ ال ُّّف  ُرنُه  ُّ بَنأ   حتَ  :بنانَ  ،َوج 

نننم مُّ َوال َلَمنننرُّ  ث نننَأ البَّ نننَمدُّير ا ،لنننان  ُّ َننناَ َ عُّ  ،ولنننان ُ    ث نننَأ َو،َأَي نننُ  ال  ن نننَد َلمُّ ُّنننهُّ  ُّ
ََماَ لُّ  بُُّه َجَ َدهُ  ،بَني َرلُّ احل   .(1)،واه     . ُيب 

ُ َعن نه] لَ يَ نرَ حُ  ن  َعن -015 ننَأ اَّللَّ ّ َلن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ  اَن النَّنيبُّ إ ا  َصنن َّى اَّللَّ
َوا ُّ   .(4)،واه البكا،ي و    . با   ن ال َّي أُّ َيُبوُ   َاُه بُّال ُّّ

َرننا]َبننَل َعننن  َعا ُّ  -016 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ّ  انَ َلنن:    الَننبَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النَّننيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ

                                           
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1414)، (1141) (1)
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1404)، (1041) (1)
 .أي افم ط ال واد والبياض   ن ره: و    مط( 1144) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 144)، (140) (4)
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 ،واه البكننا،ي. يُّ َأ  َنر َجننُه َوتَنَوةَّننأَ لُّ صَّنن إ ا َأ،َاَد َأن  يَننَنناَ  وهننو ُجنُننبء َغَ نن
  .(1)و    

نن،َ ] لَ َبننا ُّ عَ   ُ ل  أَ َ نن :بَننانَ  األ ننودُّ  نُّ َعنن -017 ّ   يُ َصنن فَ ي ننلَ ،  [اَرنننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ  النَّننيبُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننَرهُ  ،لنننان يَننَننناُ  َأوَّلَنننهُ : بال ينننأ؟ بالننن  َصننن َّى اَّللَّ  ،َويَنُلنننوُ  آفُّ

هُّ  ، َنُيَص ُّّأ ُع إو  َُّرانُّ ُن َوَثبَ  ، َّ يَنر جُّ ن بُّنهُّ َحاَجنلء  َنُّن  لنا ، ن ا َأ ََّن ال ُمَة ُّّ
 .(1)ه البكا،ي و    ،وا. تَنَوةَّأَ َوَفَربَ  َوإُّحتَّ  ،اغ َمَ أَ 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -018 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ّ  نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النَّننيبُّ لننان إ ا  َصنن َّى اَّللَّ
َمنا َ ل  مَجَنَع َل َّي نهُّ  َّ  َنَ نَث  ُّيرُّ هُّ ُلأَّ لَين  َمنا  َنَلنَرَأ  ،َأَوى إو  َُّرانُّ بُنأ  هنو ﴿ ُّيرُّ

 َّ  ﴾بُنننأ  َأعُنننوُ  بُّنننَر ُّّ النننناىُّ ﴿وَ  ﴾ال َ  َنننقُّ  بُنننأ  َأعُنننوُ  بُّنننَر ُّّ ﴿وَ  ﴾هللا َأَحننندء 
َم َاَ   ن َجَ دُّهُّ  بَنَأ  ،هللَا َ ُي هبَُُّّما  ا ا   نهُّ و نا َأبن  رُّ نهُّ َوَوج  يَنب َدأُ هبَُُّّما ع ى ،َأ  ُّ

َ ُأ  لن َث  . ن َجَ دُّهُّ   .(1)،واه البكا،ي. َ  َ رَّاة  يَن  

ُ َعن ننه]َعنن  َأ َننمُّ بنننُّ  النن   -019 ننَأ اَّللَّ نَننا النَّنن أَ َفندَ  :انَ بَنن، [َ،ةُّ ّ َعَ ين  ُ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
ن ، َنَ نرُّقَ  ،عُّن نَد َا انَ َلن نَ  َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  ن ُ  ،أ بَُّلناُ،و،َي  َوَجناَلة  أُ ُّّ ُ  َ َجَ  َن   َت  
َلَظ النَّن ،ايرَ ال َ َرَق  ُّ  مَنين  ّ  َا   ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  ،ينا ُأ َّ ُ نَ ي    )) :انَ َلن نَ  َصن َّى اَّللَّ

ننَن ُّ َ  ننا  نن وَ ُهننوَ  ،ا َعَربُننَن جَن َ  ُننُه   نُّيبُّنَننارَ َهنن :   الَننبَ  ((؟هننرا الننري َتص   ن   ُّ

                                           
  .يوهرا ل ظ البكا، ( 164)، (188) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 411)، (1140) (1)
(1) (4618.) 
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 .(1)    البكا،ي و ،واه  ((َأن َيبُّ ال ُّّيبُّ 

ننن،َ ]  ينننلَ عَ   ُّّ أُ  ن  َعننن -011 ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[ اَرننننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ننَرَأيء ىُّنند  احتَ )) :بَننانَ  َق ثَنن     ننُرر  ع ننى َ يُّّنن    َنننو     إحت ع ننى َزو ب  َأ، بَنَ ننَل َأن 

نننر ا نننب   ،َوَعب  نننُبوغ ا إحت ثَننننو َ  َعص  ب نننا َ ص  نننأُ  ،وحت تَن  نننَبُم ثَنو  َمفُّ َنننم   ،وحت َتك  وحت َْ
 .(1)،واه البكا،ي و    ((  ُنب َري   ن ُب  ط  أو َأظ َ ا،   ،ا َنُرَرة   َ إُّ  نُّيب ا إحتَّ 

ُ َعن ه] يَ َعن  َأ ُّ ُهَرين رَ  -010 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللا ونَ ُ نى ،َ تَ ا  أَ يّ ابُّ رَ ع  أَ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نَودَ إُّنَّ ا  نَرَأمُّ َولَنَدة  ُغ  ،ا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ يَن: انَ لَ  نَ  َوَ  َّ َ   ،َوإُّيّنُّ َأ  َكر تُنهُ  ،  نا َأ  

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن هُ لَنن انَ َلنن نَ   . نن  َ  :انَ بَنن ((؟ن  ننن إُّبُّننأ  لَنن أ  َهنن)) :َصنن َّى اَّللَّ
 .  ن  :بنان ((؟ َنَرنأ   يرنا  نن َأو َ،قَ )) :بنان .مُح نرء  :انَ بَن ((؟ا أَل َوا ُنَرناَ ن: ))انَ بَ 

ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  بَاَن َ،ُ وُن هللاُّ  َلَ  َّنُه ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بنان ((؟هنو   نأى)) :َص َّى اَّللَّ
نننر قء لنننه ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ   لنننان لنننه الننننيب .َيُكنننوُن  َنَ َعنننُه عُّ َوَهنننَرا َلَ  َّنننُه )) :َصننن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي و    (( َيُكوُن  َنَ َعُه عُّر قء له

ُ َعن نه] ا،يلَ  َ  بنُّ  اضُّ بَ ر  ال ُّ  نُّ عَ  -011 نَأ اَّللَّ َّ النَّن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  َصن َّى اَّللَّ
ننَرأَ حتَ  انَ َلنن ننرء  ننن َأل ننفُّ )) :َويَنُلننونُ  ،ال ُمَ ننبَُّّفاةُّ  يَننَنناُ  حننيف يَنل   يرننا آيَننلء َفين 
 .(4)،واه ال  ري(( آيَل  

                                           
 .َتمع:  ُ أي  ا  و ط النرا،، َت   ُّ :  َنَلان. وهرا ل ظ     ( 1111), (0181) (1)
 .البُنر د اليم  اب فري: والَ ص ب. وهرا ل ظ     ( 118)، (111) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1466)، (4114) (1)
 . ن غريبهرا حديث ح: وبان (1460) (4)
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َرنا]َعن  َعا َُّبنَل  -011 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  انَ َلن َصن َّى اَّللَّ
ننننَمأ  ُُّن   بَني ننن ُّ َح    ،عُّن نننَدَها َة ،َُجنننأ  َي   َ نننن   َصنننو   :بالنننن  ،َصنننلَ َوَأ نََّرنننا مسُّ
نَمأ  ُُّن   بَني مُّننَ  ،يا َ،ُ وَن اَّللَُّّ  : ل   ُ   لنان الننيب .هرا ،َُجأء َي   َصن َّى اَّللَّ

َصننَل  ننن الرََّةنناَعلُّ  ((  نناُأ،َاُه ُ  )) :َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  لننو   :بالنن  َعا َُّبننلُ  .لَُّ نن ُّّ َح  
َرننننا  ننننن الرََّةننناَعلُّ -نء َحي نننا لنننان  ُنننن   ،  نننن )) : لننننان ؟َع َنننأَّ  أَ َفنننندَ  -لَُّ مُّّ

 .(1)،واه البكا،ي و    (( َديُ رُُّ  ال وُّحتالرََّةاَعُل ُىَرُُّ   ا ىَُ 

ننن،َ ] ال رنننأُّ   ُّّ أُ  ن  َعننن -011 ُّّ اَّللَُّّ َفننندَ : الننن   ، بَ [اَرننننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ٌّ ع نننى  َنننيبُّ  أ َأع نننَرا ُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َّ اَّللَُّّ  :وهنو   بَني ن ُّ  لنان َص َّى اَّللَّ  لا ن  يل ا  نَرَأيء ينإ ،ينا  َنيبُّ
ننننُ  ع يرننننا أُ  ننننَرى َنمَنَ وَّج  ننننَرَأمُّ األُ   َنَ َعَمنننن ُّ  ،ف  ننننَرَأمُّ ا   وَو أ ننننا َأ، َةننننَ    ا  

ُّ  ىدثاحلُننن نننَ مَن   نننَ ل  أو َ،ة  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ   لنننان  َنننيبُّ  اَّللَُّّ  .َ،ة  حتَ )) :َصننن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه     (( َجَمانُّ    َجُل َواإلُّ   ُىَرُُّ  اإلُّ 

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -015 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ن انَ لَ :    الَ ، بَ [َ،ةُّ آنُّ  نَ  ُّيَما أُ  ن َُّن  ُّ نُر  :ال ُلنر  َعب 
نم  َ   ُ وَ ناة   ،َ،َةَ اة  َ   ُ وَ اة  ُأَرُّ  نَ  َم  َن خبُّ نك  َ ، نون اَّللَُّّ  ، َّ ُ  ُّ   َنمُننُو ُّّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َرأُ  َص َّى اَّللَّ آنُّ  َوُهنَّ  ُّيَما يُنل   .(1)،واه     .  ن ال ُلر 

ُرَمننا] هللاُّ  بنندُّ عَ  بنننُّ  ابرُّ َجنن ن  َعنن -016 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  نَنناهُ  اَّللَّ َننرَّة  َعين  تُهُ  َ َوَعنن ،إ ا َف َننَب امح  ننَمدَّ َغَرننُبهُ  ،َصننو   ،َوان 

                                           
 .، وهرا ل ظ البكا،ي(1444)، (1040) (1)
(1) (1441.) 
(1) (1441.)  
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بُ ُّث ننُ  أ ننا )) :َويَنُلننونُ  .بََّفُك   َوَ  َّنناُل   َصنن :حننيف َلأَ َّننُه ُ ن ننرُُّ، َجنني    يلننون
 ُّ نَ ى ،((َوال َّاَعُل َلَراتَن   بَنَ ي هُّ ال َّنبَّابَلُّ َوال ُو   ُرُن ب  إُّص  َأ َّنا )) :َويَنُلنونُ  .َويَنل 

نننَر احلنننديث لُّمَننناُ  اَّللَُّّ  ،بَن  ننندُ  ننند   ، ننننن َفين  ُنننَدى ُهنننَدى حُمَمَّ نننُر اهل  َوَننننر   ،َوَفين 
َعل  َة  ،ثَاتُنَرااألُُ و،ُّ حُم دَ  َو بُُّكنأُّّ ُ نة  ُّن   نن )) : َّ يلون ((َللء وَُلأ  بُّد  أ ا َأو 

هُّ  ًَ   ن تَنَرَ  َ احت   ، َن   ُّ ،واه  ((َوَ ن  تَنَرَ  َدين ن ا أو َةنَياع ا  َننُّيَلَّ َوَع َنأَّ  ،ه  ُّهُّ َ 
    (1). 

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -017 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  ُ نوُن هللاُّ بَناَن ،َ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننرُُّق  ،يَننن  ينُّ ال َ ب ننُد حنن  يَننن  ينُّ وهننو ُ ننة  ُّنء حتَ : ))َوَ نن َّ َ  ننرُُّق حنن  َي   وحت َي  

نَرُ  وهنو ُ نة  ُّنء  ،وهو ُ ة  ُّنء  َرُ  حن  َيب  مُنُأ وهنو ُ نة  ُّنء  ،وحت َيب  (( وحت يَنل 
 .(1)،واه البكا،ي

ُ عَ ]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -018 ننَأ اَّللَّ ُرَمنناَ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[نن   َصنن َّى اَّللَّ
ننمَنو  َُّيهُ  نُّ َ نن)) :بَننانَ  ننمَنَرى نََ ا  ننا  نن  يَبُّ  ننُه حننيف َي   ننَ ُّي  :بننانَ  ((ان  وَُلنَّننا َ ب 

َ ا  ننا بَننانُّ جُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   َننَنَرا َننا ، ننون اَّللَُّّ  ،ال ََّ نناَ   ننن الر ل  َأن   َصنن َّى اَّللَّ
ُلَ ُه  ن َ َكا ُّهُّ  َ   .(1)،واه البكا،ي و    . بُّيَ ُه حيف  َننن 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -019 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ َّ النَّننن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ  انَ َلنننن َصننن َّى اَّللَّ

                                           
(1) (804.) 
(1) (0861.) 
 .ا رون اللد،: وابُّ ايَ . وهرا ل ظ     ( 1410)، (1114) (1)
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َصاهُ   ُ دُّ أَُ  ُه ال َ اد  أَلح    .(1)،واه البكا،ي و    . َحدُّيث ا لو َعدَّ

ننأَ ]َعننن  َعا َُّبننَل  -051 َرننا َ،ةُّ ُ َعنن  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن  :   الَننبَ ، [اَّللَّ  َصنن َّى اَّللَّ
ُل ا يَنُلننأ    :َوَلكُّننن  يلننون :ن  يلننون ننا بَنناُن  ُنن  :إ ا بَنَ اَننُه عننن الرَُّجننأُّ البَّننأ 

َوا   يَنُلوُلوَن َلَرا وََلَرا))  .(1)،واه أبو داود. (( ا بَاُن َأبن 

ُ َعن ه]َأَ ُم بن َ الُّن   ُ ُّأَ  :بَانَ  يد  محَُ  ن  عَ  -050 َأ اَّللَّ جَّنا ُّ   ن  عَ  [َ،ةُّ نبُّ احلَ   .َل  
نَمَجَ  ، نون اَّللَُّّ  : لانَ  ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  اح   َنَأَ َر  ،حجمنه أبنو نَي بَنلَ  ،َصن َّى اَّللَّ

ُّ  نن نََ نا    نهُّ  ،له بَُّصناَع   إُّنَّ )) :وبنانَ  ،وََل َّنَ  َأه  َنُه  َنَوَةنُ وا عننه  نن َفَراجُّ
،واه البكننا،ي (( َأ  ننا تَننَداَوين ُم   بُّننهُّ احل َُّجاَ ننُل أو هننو  ننن َأ  ثَننأُّ َدَوا ُُّكنن   َأ  َرنن

 .(1)و    

،ُّي َعن  َأ ُّ  -051 ُد  ُ َعن ه]َ  ُّيد  ال  َأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ ن َنَرا َنا ،َ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ُّ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ُّ َولُّب َ مَن   َ مَن    ،َ َ نلُّ َوال ُمَنابَنَريُّ   ال بَني نعُّ ُم  نى عنن ال   :عن بَنين 

َ  اَ :َ َ لُ  َوال مُ  ُم الرَُّجنأُّ ثَننو  وحت يَنل  ُّبُنُه  .َفنرُّ بينده بُّال َّي نأُّ أو بُّالننََّرنا،ُّ َلم 
بُّنهُّ  :َوال ُمَنابََريُ  ،إحت بَُّرلُّنَ  َويَنن بُّنَر اََفنُر إلينه  ،َأن  يَنن بَُّر الرَُّجُأ إو الرَُّجأُّ بُّثَنو 

بَننننهُ  َ ُرَمننننا  ننننن غَننننن ُّ َ ظَننننر  وحت تَنننننَراض   ،ثَنو  ،واه البكننننا،ي  .َوَيُكننننوُن  لننننن بَنين 
 .(4)و    

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1411)، (1408) (1)
(1) (4488.)  
 .وهرا ل ظ      (1444)، (4010) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1411)، (1144) (4)
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،ُّي َعننن  َأ ُّ  -051 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ُ  يبُّ  النَّننَف َننَب  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َ  ن)) : لنانَ  َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  ا بن  الند  ن َيا َوبَنن   مَناَ، إُّنَّ اَّللََّ َفينَّنَر َعب ند  ا عُّن نَدُه  َاف 
نر   (( ا عُّن َد اَّللَُّّ  ُ َعن نه َنَبَكى أبو َبك  نَأ اَّللَّ نأ .َ،ةُّ يُنب كُّنأ   نا : ل ن     َن   ُّ

مَنناَ،  ننا  هننرا البَّنني َو إن َيُكنننُّ  َ  ننا عُّن ننَدُه  َاف  ا بنن  النند  ن َيا َوبَننن   هللا َفينَّننَر َعب نند 
ولننان أبننو  ،هننو ال َ ب نندَ   َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَُّ  اَّللَُّّ  ونُ ُ ننَ َكنناَن ،َ  ،عُّن ننَد اَّللَُّّ 

ر  َأع َ َمَنا نر  )) :بان .َبك  َبمُّهُّ  ،تَنب ننُّ حَت يا َأبَنا َبك  إُّنَّ َأَ ننَّ النناى َع َنأَّ   ُصنف 
ا َف ُّي    ،ر  َوَ الُّهُّ أبو َبك   ر  نر   َوَلو  لن  ُ مَّكُّ ُة َأبَنا َبك  َر  َوَلكُّنن   ، ن أُ َّ ُّ حتاَّ
ُي اإلُّ  نن ُأُفننوَّ دُّ بَننا ء إحت ُ نندَّ إحت بَنناُ  أ  حتَ  ، ُّ َوَ َودَّتُننهُ    ننجُّ َلننَ َّ   ال َم   يَنبن 

ر    .(1)و     ،واه البكا،ي ((َبك 

ُ َعن ننه] أّ   ُّننعَ  ن  َعنن -051 ننَأ اَّللَّ ننُر َلنن  انَ َلنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ  ون اَّللَُّّ ُ نن ُّ ،َ آفُّ َصنن َّى اَّللَّ
َنا ُُك   اتنَّ  ،يَ الصَّ َي الصَّ )) :َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ،واه أبنو  ((ُلوا اَّللََّ  ُّيَما َ َ َك   َأهللا 

 .(1)داود وابن  اجه

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -055 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
مَُّّ  إو ال َّب  ُّ َ )) :بَانَ  (( َزُنوُز  لننَوَأبَن  ُرن    نن  ،َأع َماُ، أُ َّ ُّ  ا ب  ال ُّّ

  .(1)وال  ري  اجه،واه ابن 

ُ َعن ه] ا   بَ  وَ  ُّ أَ  بنُّ    دُّ  ن  عَ  -056 َأ اَّللَّ َأي   ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : ن ُ بُ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
                                           

 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1181), (400) (1)
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1018)، (4140) (1)
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري. وهرا ل ظ ابن  اجه( 1446), (4110) (1)
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 َنيُب مَن َنننى الرَُّجنننُأ  ، َّ اأَل  ثَنننُأ  َاأَل  ثَنننأُ  ،األَ  بُّيَنننالُ )) :بنننانَ  ؟ل  الننناى َأَنننند  بَننن 
َمدَّ َب ن  ل َنُّ  ،ع ى َحَ بُّ دُّينُّهُّ  يُنُه ُص  ب ا ان  َوإُّن  لان   دُّينُّنهُّ ،ُّبَّنلء  ،ُؤهُ ان دُّ

نَرُح ال نَب  ،ع ى َحَ بُّ دُّينُّهُّ  أابم  رَُلنُه هللابن منا يَنبن  ع نى  أُل بُّال َ ب ندُّ حنيف يَنمن 
  .(1) اجهوابن  ،واه ال  ري ((األ،ض  ا ع يه َف ُّيََلء 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -057 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننننَأ ال  حتَ )) :َوَ نننن َّ َ  ًَ َْ نَن ُنننننوا َ ر  نَن ُننننوا بُّنننننهُّ ال َكنننن ،واه البكنننننا،ي ((  َمنننننالُّ لَُّمم 
 .(1)و    

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -058 ننَأ اَّللَّ َّ النَّننَأنَّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ دفننأ ع ننى  َصنن َّى اَّللَّ
وهللا ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بنان ((؟َلي نَف َتُّنُد َ )) : لنان ، ال َمو ةُّ َنا ّ  وهو  

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  اَّللَُّّ   لنان ، نونُ  .إين َأ، ُجو اَّللََّ َوإُّيّنُّ َأَفاُي ُ  ُنو ُّ   :َصن َّى اَّللَّ
نُّنُّ إحت َأع  َنناُه هللا  ننا حتَ )) ث ننأُّ هننرا ال َمننو  َ ننانُّ   بَن  ننبُّ َعب نند     ُّ يَنر ُجننو َز َممُّ

  .(1)ابن  اجهو  ،واه ال  ري .((َوآَ َنُه ممَُّّا َُيَايُ 

ُرَما]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -059 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َعنن  َ،ُ نونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  َصن َّى اَّللَّ
َبمُّننهُّ َلال َك  ننبُّ )) :بَننانَ  ،واه البكننا،ي (( ل  َّ يَنُ ننوُد   بَني ُّننهُّ أيلنن ،ال َ ا ُّننُد   هُّ
 .(4)   و 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان. وهرا ل ظ ال  ري( 1118)، (4611) (1)
(1) (1144) ،(1400.) 
  .هرا حديث ح ن غريب: وبان. وهرا ل ظ ال  ري( 4101), (181) (1)
(4) (1481) ،(1011.) 
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ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -061 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  النَّ  انَ لَ   :بَانَ  ،[َ،ةُّ يَنمَنَوةَّنأُ  َصن َّى اَّللَّ
ننَنُ ونَ   :ب ن ُ  .ي  َصن  أُّّ عُّن َد ُلن ُز ن ُُّه َأَحنَد َا ال ُوُةنوُل  :بنان ؟َلي نَف ُلن نُم   َتص 

 .(1)،واه البكا،ي  ا ا ُأ دُّ   

ُرَما]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -060 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ُ نونُّ هللاُّ َعنن  ،َ ، [َ،ةُّ  َصن َّى اَّللَّ
ًَ   ما تَنرََلن ُّ  ،َأحل ُُّلوا ال َ َرا َُّض بَُّأه  َُّرا)) :بَانَ  َو ،َُجنأ   ََلنر  ال َ نَرا ُُّض  َن (( و 

 .(1)،واه البكا،ي و    

ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -061 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ يَف َ نن  ُد بننن ُعبَنناَدَي  :بَننانَ  هُ  َّنن، أَ [َ،ةُّ ننمَن   ا  
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ننهُّ تُنُو ُّّيَنن   ببننأ َأن   َصنن َّى اَّللَّ ،  لننان ع ننى أُ ُّّ    َننر 
نننَيهُ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  .تَنل رُّ نننهُّ عنرنننا)) :َصننن َّى اَّللَّ ،واه ((  َاب رُّ

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن ه] يَ ادَ مَ  بنَ  ُّ أَ  ن  عَ  -061 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  النَّيبُّ   انَ لَ   :بَانَ  ،[َ،ةُّ نَرأُ    َص َّى اَّللَّ يَنل 
ُّ  نن َصن  ُّ اأُلولَيَن   َ مَن   ُّ الرَّل  َنلُّ ال كُّمَنا ُّ َوُ نو،َتَن   نرُّ بَُّ اىُّ ُي َنوُُّن   اأُلوَو  ،يُّ الظ ر 

نرُ  نمُُّع اَ ،  الثَّا ُّيَنلُّ  َويُنَلصُّّ َيا  ناَوُي   َنلُّ ال كُّمَننا ُّ  ،يَننَل َأح  نرُّ بَُّ اىُّ ننَرأُ   ال َ ص  ولنان يَنل 
 ُّ َ نننلُّ اأُلوَو  نننن َصننن و  ،ولنننان ُي َنننوُُّن   اأُلوَو  ،َوُ نننو،َتَن   يُّ لنننان ُي َنننوُُّن   الرَّل 
ُر   الثَّا َُّيلُّ  ،الص ب يُّ   .(4)و     ،واه البكا،ي. َويُنَلصُّّ

                                           
(1) (114.) 
(1) (0440 ) ،(1014.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1018)، (0141) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 441)، (441) (4)
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ُ َعنن  ]َعن  َعا َُّبنَل  -061 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َرناَ،ةُّ لنان  َصن َّى اَّللَّ
نَرَي إ ا  َاتَنم ُه الصَّ  ُي  ن ال َّي أُّ  ن َوَجع  أو َغن ُّهُّ ص ى  ن الننََّرنا،ُّ ثُّن نَ   َعب 

َ ل    .(1)،واه      .،َل 

ُ َعن ه] ود   ُ     َ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -065 َأ اَّللَّ ُ  وُن هللاُّ بَناَن َ،ُ ن :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
،واه (( َأوَُّن  ننا يُنل َرننى بنن  الننناى يننو  ال لَُّياَ ننلُّ   النندَُّ الُّ : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -066 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننأُ هبننا   َب  نُّننهُّ   بَنمَننَأ  نَ  ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  يننَدي  َ َفدُّيَدتُننُه   يَنندُّهُّ يَنمَنَوجَّ َدُّ َ ننُه حبُّ   

ا ا  يرنننا َأبَننند  ا ُمَ َّننند  َ نننُه  َنُرنننَو َوَ نننن  َننننرَُّ  مُس ننن ، َنننا،ُّ َجَرننننََّ  َفالُّننند  ا  َنَلمَنننَأ  َن  
ا ا  يرا َأبَد  ا ُمَ َّد  بَنأ   َنَلمَنَأ َوَ نن  تَننَردَّى  نن جَ  ،يَنَمَف َّاُه    َا،ُّ َجَرنََّ  َفالُّد 

ا ا  يرننا َأبَنند  ا ُمَ َّنند  َ ننُه  َنُرننَو يَنمَنننَردَّى    َننا،ُّ َجَرنننََّ  َفالُّنند  ،واه البكننا،ي ((  َن  
 .(1)و    

ُرَمنننا]َعبَّننناى   عننننُّ ابننننُّ  -067 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ّ  انَ َلننن  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ  النَّنننيبُّ َصننن َّى اَّللَّ
نننُد بننن َوَ ننن َّ َ  نننُد أ ننن  بَننننيُُّّ  )) :انإ ا بنننا   نننن ال َّي نننأُّ يَنمَنَرجَّ َم  ال رننن  لنننن احل 

ننننُد لننننن ُ   ننننُن ال ننننماواة  ،ال ننننماواة َواأَل، ضُّ َوَ ننننن   ُّننننيرُّنَّ  َم  َولَننننَن احل 
نننُد أ ننن   ُنننوُ، ال نننماواة َواأَل، ضُّ َوَ نننن   ،َواأَل، ضُّ َوَ نننن   ُّنننيرُّنَّ  َم  َولَنننَن احل 

                                           
(1) (440.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1048)، (0804) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 161)، (4448) (1)
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نننُد أ ننن  َ  ُّننُن ال نننماواة َواأَل، ضُّ  ، ُّننيرُّنَّ  َم  نننُد أ ننن   َولَننننَ  ،َولَنننَن احل  َم  احل 
َق   َق   ،احل  ُلَن َحقٌّ  ،َولَُّلاُؤَ  َحقٌّ  ،َوَوع ُدَ  احل  َنَُّل َحنقٌّ  ،َوبَنو   ،َوالنَّناُ، َحنقٌّ  ،َواب 

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َوحُمَمَّنندء  ،َوالنَّبُّي ننوَن َحننقٌّ  ال رنن   ،َوال َّنناَعُل َحننقٌّ  ،َحننقٌّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننننَ م  ُ  َوبُّننننَن  ،َوإُّلَي ننننَن َأ َنب نننن ُ  ،َعَ ي ننننَن تَنوَلَّ  نننن ُ وَ  ،َوبُّننننَن آَ ن نننن ُ  ،لننننن َأ  

نَر، ُة  ،َوإُّلَي َن َحاَلم  ُ  ،َفاَصم  ُ   َاغ  ُّر  يل  ا َبدَّ  ُ  و نا َأفَّنر ُة و نا َأ  
رُ   َ   نننأَ  ،و نننا َأع َ ن ننن ُ  إُّلَنننَه حتَ أو -إُّلَنننَه إحت أ ننن  حتَ  ،ال ُمَلننندُُّ  َوَأ  نننَ  ال ُمنننَةفُّّ

ُر َ   .(1)و     ،واه البكا،ي ((-َغين 

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -068 ننَأ اَّللَّ ننَ  الر بَنيُّّننعُّ ُأ َّ َحا،ُّثَننَل َجَرَحنن   إُّ  َ ننا  ا، [َ،ةُّ  ،أنَّ ُأف 
َمَصننُموا إو  ُّّ النَّنن َاف  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ ُ   لننان ، ننون اَّللَُّّ  ،َصنن َّى اَّللَّ َصنن َّى اَّللَّ
 ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :  ُأ   الرَّبُّينننعُّ  لالننن ((ال لَُّصننناَ  ال لَُّصنننا َ )) :َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ 
ننننَمص   ننننَمص   نرنننناحتَ وهللا  ؟ َننننلَ  ننننن ُ  َأيُنل  ُ َعَ ي ننننهُّ  يبُّ  النَّنننن لننننان  ،يُنل  َصنننن َّى اَّللَّ
وهللا حتَ  :بالن  ((ال لَُّصناُ  لُّمَناُ  اَّللَُّّ  ،ُ ب َفاَن اَّللَُّّ ينا ُأ َّ الرَّبُّينعُّ )) :َوَ  َّ َ 
احَت   اَّللَُّّ  ونُ ُ ن،َ  انَ َلن نَ  ، بَبُّ ُنوا الدُّيَنلَ يفَّ  منا زَالَن   َحن :بنان .يُنل َمص   نرنا َأبَند 

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  (( إُّنَّ  نن عُّبَنادُّ اَّللَُّّ  نن لنو َأب َ نَ  ع نى اَّللَُّّ ألَبَننرَّهُ )) :َص َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن ننه] بننن الصننا  ُّ  يَ بننادَ عُ  ن  َعنن -069 ننَأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  يبُّ   َنن انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُرننهُ  ،إ ا أُ  نن َُّن ع يننه ُلننرَُّ  لُّننَرلُّنَ  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   َننأُ   َُّن  :بننانَ  ،َوتَنَربَّننَد لننه َوج 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 401)، (1116) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1044)، (1461) (1)
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َلند   نَ  ،ُفنُروا َعن ُّّ )) :ه بنانن نعَ  يَ رُّ   منا ُ ن ، َنُ لُّنَأ َلنَرلُّنَ  ،ع يه َ اَة يَنو    
رُّ  ،يُّّبُّ الثنَّيُُّّب بُّالثنَّ  :َجَ َأ هللا هَلُنَّ َ بُّي    نُر بُّنال بُّك  ا َنل   َّ  ،َوال بُّك  الثنَّيُّّنُب َج  نُد  ُّ

ُأ َ َنل   ،،َج  ء بُّاحل َُّجا،َيُّ  ا َل   َّ  َن   ُر َج  ُد  ُّ  .(1)،واه     (( َوال بُّك 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -071 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
 َّ إن  ،إ ا زَ َنن    َاج  ُّننُدوَها)) :بننان ؟َأ عننن اأَلَ ننلُّ إ ا زَ َنن   وا ُى َصننن  ُ ننُّ 

بنن ابنان  (( َّ بُّيُ وَها َولَنو  بَُّرن ُّن   ، َّ إن زََ     َاج  ُُّدوَها ،زََ     َاج  ُُّدوَها
َرا     .(1)،واه البكا،ي و    . َأد ،ُّي بَن  َد الثَّالُّثَلُّ أو الرَّابَُّ لُّ حتَ  :نُّ

ُرَمنا] أّ   ُّنعَ  بنُّ  نُّ احل َ  نُّ عَ   -070 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َصن َّى  اَّللَُّّ  َع ََّمن ُّ ، نونُ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  نندُّينُّ  ُّننيَمن  َهننَدي  َ )) :َل َُّمنناة  َأبُننوهُلُنَّ   ال ننوُّت رُّ  اَّللَّ  ،ال رنن  اه 

 ،َوبَنننا،ُّ   يل  ُّيَمننا َأع  َي ننن َ  ،َوتَنننَولَّ ُّ  ُّنننيَمن  تَنَولَّي نن َ  ،َوَعننا ُّ ُّ  ُّننيَمن  َعا َني ننن َ 
يَننرُّن   ننن حتَ َوإُّ َّننُه  ،وحت يُنل َرننى َعَ ي نننَ  أ َنُّ َّننَن تلرنن ،َوبُّنن ُّ َنننرَّ  ننا َبَرنني  َ 

نننَ  ،َبنَّنَنننا َوتَنَ الَي ننن َ  ،َوالَي ننن َ   ،واه أبنننو داود والن نننا أ وابنننن  اجنننه. ((تَنَبا،َل 
  .(1)وال  ري

ننَأ اَّللَُّ ] ال ننا ُّ  و بنننُّ مننرُّ عَ  ن  َعنن -071 نن هُ  َّنن، أَ [ َعن ننهَ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ، نننونَ  عَ مسُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننَرانُّ : ))يلنننونُ  َوَ نن َّ َ  مَنَرننَد  َّ َأَصنناَ   َن َننُه َأج  َننالُُّ   َاج  وإ ا َحَكننَ   ،إ ا َحَكننَ  احل 

رء  مَنَرَد  َّ َأف  َأَ  َنَ ُه َأج   .(4)و     ،واه البكا،ي((  َاج 
                                           

(1) (1016.) 
(1) (0818) ،(1461.) 
 .هرا حديث ح ن: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 404)، (1148)، (1444)، (1414) (1)
(4) (4141) ،(1410.) 
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ننأَ ] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -071 ُ َعن ننه َ،ةُّ ُّّ ، [اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ننَرأ   يرننا بُّننأُ ُّّ ى َصنن  َّ َصنن ن  َ نن)) ننَدابء  ي  ا يَنل  ننَأ فُّ آنُّ َ رُّ ننُر ))ث ننا َث  ((ال ُلننر  َغين 

َننننا    َ ننننا ُّ  :َ لُّيننننَأ أَل ُّ ُهَرين ننننَريَ  ((َْ ننننَرأ  هبننننا   : لننننان ؟إُّ َّننننا َ ُكننننوُن َو،َاَل اإلُّ  ابن 
نننَ  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   َنننُّيّنُّ مس نن  َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ، َن   ُّ ن هللا بننا)) :يلننون َصنن َّى اَّللَّ
ُ  الصَّ  :تَنَ اَو  ُّ َبَ م  نَ    َ َعب ندُّي  ُّص   نن ا  ،َولَُّ ب ندُّي  نا َ نَأنَ  ،َي بَني  ُّ َوبَن  

نننُد َّللَُُّّّ َ، ُّّ ال َ ننناَلمُّ َ ﴿ :بنننان ال َ ب ننندُ  َم  نننَدينُّ َعب ننندُّي :بنننان هللا تَنَ ننناَو  ﴾احل   ،محُّ
ي ُّ ﴿ :وإ ا بننان وإ ا  ،َأثن ننَ  َع َننأَّ َعب نندُّي :بننان هللا تَنَ نناَو  ،﴾الننرمحن الننرَّحُّ

 َنننوََّض إيل  :وبننان َ ننرَّي  -ََِّننَدينُّ َعب نندُّي  :بننان ،﴾َ الُّنننُّ يَنننو  ُّ النندُّينُّ ﴿ :بننان
نَم ُّ ُ ﴿ : نن ا بننان -َعب ندُّي َ هننر :بنان ،﴾إُّيَّناَ   َن  بُنُد َوإُّيَّنناَ  َ    ا بَني ن ُّ َوبَننن  
نَراَ  ﴿ : نن ا بنان ،َولَُّ ب ندُّي  نا َ نَأنَ  ،َعب دُّي نَملُّيَ  صُّ نَراَ  ال ُم   ندُّ َا الصُّّ اه 

ننَ  ع ننير  غَننن ُّ ال َما ُرننو ُّ ع ننير  وحت الرَّننالُّّ َ  هننرا  :بننان ﴾الَّننرُّيَن َأ ن َ م 
 .(1)،واه      ((َولَُّ ب دُّي  ا َ َأنَ  ،لَُّ ب دُّي

ُ َعن نه] أُّّ  اعالُ   ُنَريي   ُّ أَ  ن  عَ  -071 نَأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننَياَ ُل َث : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  وحت أُّننأ  لَُّرُجننأ   ،َوَجا َُّ تُننُه يَنننو  ء َولَين  َننلء  ،ثَننُل َأيَّننا   الرُّّ

َهُ  يهُّ حيف يُنة  ُّ ُنهُ  ،يا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بالوا ((ُ    ُّ   َأن  يُلُّيَ  عُّن َد َأفُّ  ؟وََلي نَف يُنة  ُّ
َل له يَنل رُّيهُّ بُّهُّ )) :بان  .(1)،واه البكا،ي و    (( يُلُّيُ  عُّن َدُه وحت َنأ 

                                           
 .أي  ابصل: و    فداب( 114) (1)
يوب ه   اإل ، أل ه بند يامابنه ل نون  لا نه، أو :  ية ه أيو    وهرا ل ظ     ، (48)، ( 0114)  (1)

 .ي رض له  ا ية يه أو يظن به ظنا   يَا  
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ُ َعن نه] م   َنأَ  ن  عَ  -075 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ : َصن َّى اَّللَّ
 ((يُّ  ُّننَأ بُنننرَُّي َعي نن ُّ   الصَّنن جُ وَ  ،ُحبُّّننَب إيل  ننن النند  ن َيا النَُّّ نناُل َوال ُّّيننبُ ))

 .(1)،واه الن ا أ

ُرَمننا] ال ننا ُّ  و بنننُّ عمننرُّ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن  -076 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َ  انَ بَنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  يلُّ
ُ َعَ ي نننننهُّ َوَ ننننن َّ َ  يبُّ  النَّننننن بَننننننر  َأ َّنننننَن تَنُلنننننوُ  ال َّي نننننَأ َوَتُصنننننوُ  : ))َصننننن َّى اَّللَّ َأاَ  ُأف 

 َنُّ ََّن إ ا  َنَ   نَ   لنن َهَجَمن   )) :بان .إين َأ ن َ ُأ  لن :  ب ((؟الننََّرا،َ 
ُننَ  َن َحل ا ،َو َ َُّر    َن  ُ نَ  ،َعين   ،َ ُصن   َوَأ   ُّنر   ،َوأَله  َُّن َحل ا ،َوإُّنَّ لُّنَن   ُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    (( َوُب   َوَن  

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -077 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ّ يَ  اَ  :    الَ بَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  كنُّ النَّيبُّ  َصن َّى اَّللَّ
نع ى ،ل   ال َ   نه ت اهدا   دّ نَ أَ  ن النوا أُّ  ُّ  نأل  ع ى  ،واه البكنا،ي . رُّ ج 
 .(1)و    

ُ َعن ننه] ال ننا ُّ  بنننُّ  رَ َمننعُ  ن  َعنن -078 ننَأ اَّللَّ ُ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َننا حت  ننرُّه   ننا  َنننَوى ،َمنناُن بُّالنُّّيَّننلُّ إَنننا اأَلع  : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ َمننن  لا نن   ،َوإَُّنَّ

َرتُننُه إو اَّللَُّّ َوَ،ُ ننولُّهُّ  َرتُننُه إو اَّللَُّّ َوَ،ُ ننولُّهُّ  ،هُّج  َرتُننُه إو  ،َ رُّج  َوَ ننن  لا نن  هُّج 
ننننيبُنَرا ننننَرَأي  يَنمَنَ وَُّجَرننننا ،ُد ن يَننننا ُيصُّ َرتُننننُه إو  ننننا َهنننناَجَر إليننننه ،أو ا   ،واه  ((َ رُّج 

                                           
(1) (1111.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1141)، (1141) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 414)، (1101) (1)
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 .(1)كا،ي و    الب

ُرَمننا] ال ننا ُّ  و بنننُّ منننرُّ عَ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -079 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ ، أَ [َ،ةُّ َصنن َّى  يبُّ
ُ َعَ ي نننننهُّ َوَ ننننن َّ َ  ،واه (( يُنا َ نننننُر لُّ بَّنننننرُّيدُّ ُلنننننأ  َ   نننننب  إحت الننننندَّي نَ )) :بَنننننانَ  اَّللَّ

    (1). 

ُ َعن نه]و ى األن ري   ُ  ُّ أَ  ن  عَ  -081 نَأ اَّللَّ َصن َّى  عنراّ  ل ننيبأَ  انَ بَن :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َويُنَلاتُّنننُأ  ،َوالرَُّجنننُأ يُنَلاتُّنننُأ لُّيُنننر َلرَ  ،الرَُّجنننُأ يُنَلاتُّنننُأ لُّ  َما نننَن ُّ : اَّللَّ
ننَأ َ ن)) : لننان ؟  َ ننبُّيأُّ اَّللَُّّ  ن  َ نن ،لُّيُننَرى َ َكا ُننهُ  ن بَاتَننَأ لَُّمُكننوَن َل َُّمننُل اَّللَُّّ هُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    ((.   َ بُّيأُّ اَّللَُّّ  ال ُ   َيا  َنُروَ 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -080 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ننن،َ  انَ َلننن  :   الَنننبَ ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
 .(4)،واه     . َويَ ُّيُد  ا َناَل هللا ،ُيَص ُّّأ الر َفى َأ، بَن  ا َوَ  َّ َ 

َرننن]َعنننن  َعا َُّبنننَل   -081 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  الننننيب ا َيُكننننُّ  :بالننن ، [اَ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ثَننَر  نن َنن  َبانَ  َوَ  َّ َ  ر ا َأل  ولنان  ، ن نه لنان َيُصنوُ  َنن  َباَن ُل َّنهُ  ،َيُصنوُ  َننر 
َ  واحَت  نن اَّللََّ  ،ُفُروا  ن ال َ َمأُّ  ا ُت ُّيُلونَ )) :يلون َوَأَحنب   ((هللَاَأ  حيف َْ
ُّّ النَّننيُّ إو الصَّنن  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ ولننان  ، ننا ُدووَُّ  ع يننه َوإُّن  بَن َّنن    َصنن َّى اَّللَّ

                                           
 .، وهرا ل ظ البكا،ي(1164)، (0081) (1)
(1) (1880.) 
 .ا ل ظ البكا،يوهر( 1164)، (1110) (1)
(4) (411.) 
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 .(1)،واه البكا،ي و    . ي  َداَوَ  ع يراإ ا ص ى َص 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -081 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َ ننُه َونََ اَ ننُه َوَنننَرابَهُ  ،ال َ ننَرا ُّ  ال َّننَ ُر بُّ  َ ننلء  ننن)) :بَننانَ   ،هللَا نَننُع َأَحنندَُل    َنو 

أ  إو َأه  ُّهُّ  َمَمُه  َن  يُنَ جُّّ  .(1)،واه البكا،ي و    ((.  ن ا َبَرى أحدل   َنر 

ُ   نا ،أين  ، نون هللا:    الَ بَ  ارَ  نَّ أَ ، [ارَ نن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ،َ ] لَ صَ    حَ  ن  عَ  -081 َصن َّى اَّللَّ
ا حنننيف لنننان ببنننأ َو َاتُّنننهُّ بَُّ نننا    َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َ َكننناَن  ،صننن ى   ُ نننب َفمُّهُّ بَاعُّننند 

ا نَرأُ بُّال  نو،َيُّ  َنيُنَرتُُّ َرنا ،ُيَص ُّّأ   ُ نب َفمُّهُّ بَاعُّند  حنيف َتُكنوَن َأن نَوَن  ،ولنان يَنل 
 .(1)،واه     . َأن َوَن  نرا ن   ُّ 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -085 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ننن،َ  انَ َلننن  :   الَنننبَ ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نُّ    ،إ ا َأ،َاَد َأن  ُأ ننرَُّ  يَنَم َيَّنُب بَُّأن يَننبُّ  ننا زُّندُ  َوَ ن َّ َ   َّ َأَ،ى َوبُّننيَص النند ه 

هُّ َوحلُّ َيمُّهُّ بَن  َد  لن  .(4)،واه     . ،َأ  ُّ

نن بننُّ  هللاُّ  بندُّ عَ  ن  َعن -086 ُ َعن نه] نُّ كُّّ البُّّ نَأ اَّللَّ َصنن َّى  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ   ُ أين،َ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ،ُّهُّ َأزُّين ء َلنَأزُّي ُّ الرََّحنى  نن ال ُبَكنالُّ  اَّللَّ ،واه أبنو . ُيَص ُّّأ و  َصد 

 .(4)داود
                                           

 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1140)، (1146) (1)
 .و ممه ي   حاجمه, وهرا ل ظ البكا،ي( 1114)، (1661) (1)
 .ص ي الم و : وال بفل( 411) (1)
 .الربيق وال م ان: والوبيص( 1116) (4)
(4) (164.) 
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ُرَمنا] رَ َمنعُ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -087 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ نَدةُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ ُمولَنل     ُوجُّ ا  نَرَأيء َ ل 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بَن  ننضُّ َ اَننازُّي ، ننون اَّللَُّّ  َصنن َّى   َننَنَرننى ، ننون اَّللَُّّ  ،َصنن َّى اَّللَّ

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َيانُّ  اَّللَّ بن   .(1)،واه البكا،ي و     .عن بَنم أُّ النَُّّ الُّ َوالصُّّ

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -088 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  أ ننه َصنن َّى اَّللَّ
 َنناأَل ُُّن الننري ع ننى  ،وَُل  ُكنن     ننةون عننن َ،عُّيَّمُّننهُّ  ،أحت ُل  ُكنن   ،َا   )) :بَننانَ 
ننأُّ بَني مُّننهُّ  ،وهننو   ننةون عننن َ،عُّيَّمُّننهُّ  ،،َا    الننناىُّ  وهننو  ،َوالرَُّجننُأ ،َا   ع ننى َأه 

ُر    ننن ،َوال َمنننر َأُي ،َاعُّيَنننلء ع نننى بَني ننن ُّ بَن   َُّرنننا َوَولَننندُّهُّ  ،  نننةون َعننننن  نننَأ َ    وَللء ة َوهُّ
ُر   َعنن أحت َ ُك  ُكنن   ،َا    ،وهننو   ننةون عنننه ،َوال َ ب ننُد ،َا   ع ننى َ ننانُّ َ ننيُّّدُّهُّ  ،نن 

 .(1)،واه البكا،ي و    (( وَُل  ُك     ةون عن َ،عُّيَّمُّهُّ 

ُرَمننا] يَ رَ مَسُنن بنننُّ  نُّ مح  الننرَّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -089 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ  هللاُّ  ونُ ُ نن ،َ يلُّ  انَ بَنن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننن نننَأنُّ حتَ  ،ينننا َعب نننَد النننرمحن: ))هُّ َوَ ننن َّ َ َصننن َّى اَّللَّ َ نننا،َيَ  َت    َنُّ َّنننَن إن  ،اإلُّ

َرننا ننأََلل  وُلُّ  ننَ  إُّلَين  ننأََلل  ُأعُّن ننَ   ،ُأع  ُّيمَنَرننا عننن َ    َوإُّن  ُأع  ُّيمَنَرننا عننن غَننن ُّ َ   
 .(1)،واه البكا،ي و    ( ...(ع يرا

ُ َعن نننه]  ننننُّ احل َ  نُّ َعنن -091 نننَأ اَّللَّ ُعبَني نننُد اَّللَُّّ بنننن زُّيَننناد  َ   لُّنننَأ بنننن َعننناَد  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ
ننهُّ الننري َ نناَة  يننه َّ   َ َرةُّ إين حُمَنندُُّثَن َحنندُّيث ا  : لننان َ   لُّننأء  ،َيَ ننا،  ال ُمننَ ينُّ

ننن ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  ونُّ ُ ننن،َ  ن  مسُّ  مُنننُه  ُّ نننُ  َأنَّ يل َحيَننناي   نننا  َصننن َّى اَّللَّ لنننو َع ُّم 
                                           

 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1444)، (1614) (1)
 .را ل ظ     وه( 1811)، (811) (1)
  .وهرا ل ظ البكا،ي( 1041)، (4140) (1)
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ثن ُمنَ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  إين مس ننن  َ،ُ نننونَ  ،َحننندَّ  نننا  نننن )) :يلنننون َصننن َّى اَّللَّ
مَنر عُّيهُّ هللا َ،عُّيَّنل   إحت َحنرََّ  هللا  ،هللَاُنوُة ينو  هللَاُنوُة وهنو غَناشٌّ لَُّرعُّيَّمُّنهُّ  ،َعب د  َي  

َنَّلَ   .(1)،واه البكا،ي و    (( ع يه اب 

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -090 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  َ،ُ وَن اَّللَُّّ  الَ َلمَّا جَ :    الَ ، بَ [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
 ،َوَعب ننندُّ اَّللَُّّ بنننن َ،َواَحنننلَ  ،َوَج  َ نننرُّ بنننن أ  نَالُّنننب   ،َحا،ُّثَنننلَ  بننننُّ ابَنم نننُأ  َوَ ننن َّ َ 

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َج َننَم ، ننون اَّللَُّّ  ُنن  نُ  َصنن َّى اَّللَّ وأ ننا  :بالنن  ،يُن  ننَرُي  يننه احل 
إُّنَّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : َأَتَاُه ،َُجأء  لنان -قُّّ ال َبا ُّ نَ -َأ  ظُُر  ن َصا ُّرُّ ال َبا ُّ 

َرناُهنَّ  ،َو ََلننَر بَُكناَلُهنَّ  ، َُّ ناَل َج  َ نر   َهَب  َنيَننن   َأَتَنناُه  ، َنَرَهبَ  ، َنَأَ َرُه َأن  يَننر 
َرناُهنَّ  ، رلر َأ نَُّرننَّ ا يُ ُّ  نَنهُ  َهَب  َنيَننن   َّ َأتَناُه  ،بَ  َنَرهَ  ، َنَأَ َرُه الثَّا ُّيَنَل َأن  يَنر 

نَننَنننا ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  : لنننان   َنَ َعَمننن   َأنَّ َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :بالننن  ،وهللا للننند َغَ بن 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَواهُّرُّنَّ  ننن المن ننَرا ُّ )) :بننان َصنن َّى اَّللَّ ننُث   َأ ن   ((ا  َهننب   َاح 

َ ُأ  نا َأَ نَرَ  ، نون اَّللَُّّ وهللا  ا تنَ  ،َأ ن َ نَ  َأ، َغَ  اَّللَُّ  : ل   :بال  َعا َُّبلُ     
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَ  َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ،َصنن َّى اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  و ننا تَنرَل   ننن  َصنن َّى اَّللَّ

 .(1)،واه البكا،ي و    . ال َ َنالُّ 

ُ َعن نننه]  النننن   بنننُّ  ويُّ َعننن ن  َعنن -091 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  َعننن  َ،ُ نننونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننمُُّك ُ )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  يَنناُ، َأ ُّمَّ َوُيَصنن  وَن َع َنني ُك    ،الَّننرُّيَن ىُّب ننو َنُر   َوأُّب ننوَ ُك    فُّ

ننننننمُُّك ُ  ،َوُتَصنننننن  وَن ع ننننننير  ننننننَراُ، َأ ُّمَّ  ،الَّننننننرُّيَن تُنب اُُّرننننننو َنُر   َويُنب اُُّرننننننوَ ُك    َونُّ
                                           

 .وهرا ل ظ     ( 141)، (4141) (1)
 .ةع، وابراد ت كيمرن: و     احث أي. وهرا ل ظ     ( 114)، (4101) (1)
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 ؟ ُنَنابُّنننُرُه   بُّال َّننني فُّ  َ َأ َننن ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :بُّينننأَ  ((َوتَن  َ نُنننو َنُر   َويَن  َ نُنننوَ ُك   
 وإ ا ،ََأين ننننُم    ننننن ُوحتتُُّكنننن   نننننيَا   ،يَ الصَّنننن   ننننا َأبَنننناُ وا  ُّننننيُك ُ  ،حتَ )) : لننننان

َرُهوا َعَمَ هُ  َرُهو َُه  َال  ا  ن نَاَعل   ،َتك   .(1)،واه     (( وحت تَنن  ُُّعوا يَد 

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -091 َأ اَّللَّ ُّّ  َعنُّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ النَّيبُّ  :بَنانَ  هُ  َّنأَ  َص َّى اَّللَّ
يمَننل  َجاهُّ ُّيَّننل  )) ََماَعننَل َ َمنناَة َ نناَة  ُّ َوَ ننن   ، ننن َفننَرَب  ننن ال َّاَعننلُّ َو َنناَ،َق اب 

يَّننل   ُعو إو َعَصننَبل   ،يَنا َرننُب لَُّ َصنننَبل   ،بَاتَننَأ َى ننَ  ،َايَنننل  عُّمُّّ أو يَنن ُصنننُر  ،أو يَنند 
َ لء َجاهُّ ُّيَّلء َعَصَبل   َرَهنا ، َنُلمَُّأ َ لُّمن   ،َوَ ن  َفَرَب ع ى أُ َّن ُّ َير نرُُّ  بَنرََّهنا َو َاجُّ

نَُّرننا ننُ   ،وحت يمفنناش  ننن ُ ة  ُّ نن ُّّ َوَل   ننَدُه  َن َنني َم  ُّ نند  َعر  وحت يَ ُّننأ لُّننرُّي َعر 
 .(1)،واه     ((  نه

ُ َعن نننه] لَ َجننن َ ر  عَ  ن  َعننن -091 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  نَ و ُ ننن،َ   ننن ُ مسُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ َمنن  َأ،َاَد َأن  يُنَ نرَُّق َأ  نَر هنره  ،إ ه َ َمُكوُن َهنَناةء َوَهنَناةء : ))ونُ لُ ينَ  َوَ  َّ َ 

 .(1)،واه     ((  َاة رُّبُوُه بُّال َّي فُّ َلا ُّن ا  ن لان ،األُ َّلُّ َوهَُّأ مجُّيعء 

نن َ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعن -095 ننَأ اَّللَُّ ] ود   ُ    َ  انَ بَنن :بَننانَ  ،[َعن ننه َ،ةُّ ّ  يلُّ ُ  النَّننيبُّ َصنن َّى اَّللَّ
َرأ  َعَ أَّ )): َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َرأُ َعَ ي َن َوَعَ ي َن أُ   ُّنَ  :ب   ((ابن   َننُّيّنُّ )) :بنان ؟آبن 

نننب  َأن  َأمس ََ نننُه  نننن غَنننن ُّي حنننيف بَنَ ا نننُ   ، َنَلنننَرأ ُة ع ينننه ُ نننو،ََي النَُّّ نننالُّ  ((ُأحُّ
َن  ﴿ نَننا بُّننَن ع ننى َهننُةحتنَننا  ننن لننأ أُ َّننل  بَُّبننَ َكي ننَف إ ا جُّ َن  ارُّيد  َوجُّ  ﴾لُّ َنننرُّيد 

                                           
(1) (1844.) 
(1) (1848.) 
 . ت وأ و، حمدثل: اة أي، و    َهن(1841) (1)
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ن  )) :بان ،ُّ َانُّ  ((َأ   ُّ َناُه َتر   .(1)،واه البكا،ي و    .  ن ا َعين 

ُ َعن ننه]َدَف  ننُ   ننع َأ َننمُّ بننن  الننن  :بَننانَ  زينند   بننننُّ  بننا ُّ هُّ  ن  َعنن  -096 ننَأ اَّللَّ ، [َ،ةُّ
ََكنننن ُّ بننننن َأي ننننو َ  َيا  ننننا-ا  ننننا  َنننننَرَأى غُّ  مَ  ،ع ننننى احل  َ َصننننُبوا َدَجاَجننننل   -أو  ُّمن 

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   ى الننيب : لان َأَ مء  ،يَنر ُ و َنَرا نبَنَر ال بَنَرنا ُّ ُ  َصن َّى اَّللَّ . َأن  ُتص 
 .(1)،واه البكا،ي و    

ُرَما]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -097 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َعنُّ النَّيبُّ  :بَنانَ   َ َص َّى اَّللَّ
رُُل   أَله  ُّهُّ )) رُُل   َفين  رُُل   أَله  ُّأ ،َفين   .(1) اجه،واه ابن  ((وأ ا َفين 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -098 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن: النن   بَ ، [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننَرَ  بنن   َُّ ننا ُّهُّ  َوَ نن َّ َ  ُمَرا َفننَرَب هبننا  َننأَينَّمُنُرنَّ َفننرَ  ،إ ا َأ،َاَد َ ننَ ر ا َأبن  َب َ ننر 
َ مَنَرننا ،  ننه َ َرننا َولَين  ُرنَّ يَنو  نننن  ننَرَأي   ُّ ننُ  لُُّكننأُّّ ا   َدَي بُّن ننَ   ،ولننان يَنل  ُّ غننن َأنَّ َ ننو 

َ مَنَرنننا لَُّ ا َُّبنننَل َزو بُّ الننننيب َ َرنننا َولَين  َ نننَل َوَهبَننن   يَنو  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  زَ    ،َصننن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  اَّللَُّّ  ونُّ  ُ تَنب َماُّأ بَُّرلَُّن ،َُّةا ،َ   .(4)،واه البكا،ي. َص َّى اَّللَّ

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -099 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
نَريُّ )) :بَنانَ  ننَربن َرا   اَفُّ نَر   الند  ن َيا ا َيب  َم  (( إحت َأن  يَنمُننو َ  ، نن َنننرَُّ  ال 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 866)، (4481) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1140)، (4411) (1)
(1) (1144.) 
(4) (1411.) 
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 . (1)لبكنا،ي و   ن ،واه ا

ُ َعن ه]  وبا    ُّ أَ  بنُّ   دُّ  َ  ن  عَ  -111 َأ اَّللَّ َمأ َ َن ُعَمُر ع ى ، نون  :بَانَ  ،[َ،ةُّ ا  
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  اَّللَُّّ  ثُّر  َهُ  َصنن َّى اَّللَّ ننَمك  نَننُه َوَي    ،َوعُّن ننَدُه  َُّ ننالء  ننن بُنننَري    يَُك ُّّم 

نننَواتُنُرنَّ  نننَمأ َ َن  ،َعالُّيَنننل  َأص  نننَن يَنب مَننندُّ، َن احل َُّجنننا َ   منننا ا    َنننَأ َُّن لنننه  ،ُعَمنننُر ُبم 
ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  ، ننننون اَّللَُّّ  ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  َوَ،ُ ننننوُن اَّللَُّّ  ،َصنننن َّى اَّللَّ  َصنننن َّى اَّللَّ
ننَفنُ  نننََّن يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : لننان ُعَمننرُ  ،َير  ننَفَن هللا  ُّ ب ننُ  )) :بننان .َأة  َعجُّ

َتَن ابن مَنَد، َن احل َُّجنا َ  ،نَّ عُّن ندُّيمُّ ُلن ن َهُةحتلُّ ال َّ  بنان  ((  منا مسُّ  نَن َصنو 
َ  :ُعَمنننرُ  َأي  َعنننُدوَّاةُّ  : َّ بنننان ، َأَ  نننَ  ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ ُلن نننَ  َأَحنننقَّ َأن  يَنَرننن  

رُّنَّ  َ َ،ُ وَن اَّللَُّّ  ،َأ ن ُ  ُّ َن ُّ وحت تَنَر   ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  َأتَنَربن   ،  ن  :بُن  ننَ  ؟َص َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  أ نن  َأ َننظ  َوَأغ  َننُظ  ننن ، ننون اَّللَُّّ   بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  َصنن َّى اَّللَّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننأ بينننده  نننا َللُّيَنننَن البَّننني  َاُن بَنننط  )) :َصننن َّى اَّللَّ َوالَّنننرُّي  َن   ُّ
نَ   .(1)  ،واه البكا،ي و   ((َ الُّك ا َ ج ا إحت َ َ َن َ ج ا غن َ جُّّ

ُ َعن ه] ُعكي    بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -110 َأ اَّللَّ  ،ع ُحَرين َ نَل بُّال َمنَدا ُّنُّ ا َ ننَّ لُ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
ننَلى ُحَرين َ ننلُ  َم   َلننانء بَُّبننَرا     إُّ َننال   ننن  ُّرَّننل   ، َا    ، َنَرَ نناُه بُّننهُّ  ،َ َجنناَلُه دُّه 

ربُُُّل   َأيّنُّ بند َأَ ر تُنُه َأن  :وبان  نلُّ حَت إين ُأف  َصن َّى  َ،ُ نوَن اَّللَُّّ   نننَّ  ؛َي ُّ  ينهَي  
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَربُوا   إُّ َننالُّ الننرََّهبُّ َوال  ُّرَّننلُّ حتَ )) :بننان اَّللَّ وحت تَن  َبُ ننوا  ،َتب 
َرُّيننرَ  ننَريُّ يننو  ال لَُّياَ ننلُّ  ،النندُّيَباَب َواحل  ((  ن ننه هلنن    النند  ن َيا وهننو َلُكنن     اَفُّ

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1661)، (4444) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1114)، (1114) (1)
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 .(1)    البكا،ي و ،واه 

َرنننا]ن  َعا َُّبنننَل َعننن -111 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :   الَننن، بَ [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
يَنا ء َأه  ُنهُ حتَ بَني ن ء  ،يا َعا َُّبنلُ )) :َوَ  َّ َ  َْ نَر حتَ بَني ن ء  ،ينا َعا َُّبنلُ  ،َْ نَر  ينه جُّ

ُ ُه  َيا ء َأه  ُ هُ - يه جُّ ُّ  ((-أو َجاَ  َأه   .(1)،واه     . ث اأو َث بَاهَلَا َ رَّتَن  

َرنننا]َعننن  َعا َُّبنننَل  -111 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ نننا َةنننَرَ  ،َ َ ننن :   الَننبَ ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نَد   َ ننبُّيأُّ  ،وحت ا  نَرَأي  وحت َفادُّ  ننا ،بَنط  بيننده نننيَا   َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  إحت َأن  ُزَاهُّ

لء َبط   َنيَنن مَ  ،اَّللَُّّ  بُّهُّ و ا  ُّيَأ  نه َنأ  لء  نن  ،لَُّ   نن َصناحُّ إحت َأن  يُنن مَنَرنَن َننأ 
 .(1)،واه     .  َنيَنن َملَُّ  َّللَُُّّّ ع  وجأ ،حَمَا،ُّ ُّ اَّللَُّّ 

ُ َعن ننه] األ صننا،يُّّ  مس ننانَ  اى بنننُّ وَّ الننَّنن نُّ َعنن -111 ننَأ اَّللَّ  ونَ ُ نن،َ  ل ُ أَ َ نن :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  هللاُّ  ُّّ َواإلُّ  ن  َعننن َصنن َّى اَّللَّ ُ ُنننقُّ )) : لنننان .  ُّ ال نننربُّ نننُن ال   ،ال نننربُّ  ُح  

ننننننَ  َأن  َي َّ ُّننننننَع ع يننننننهُّ  :َواإلُّ  ُ  ،َُّ  وََلرُّه  ،واه  ((الننننننناىُ   ننننننا َحنننننناَ    َصنننننند 
    (4). 

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -115 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ُوهُ )): َوَ نن َّ َ  ُْ مُنُ وا ال َ اعُّننَأ َوال َم   ُننوَن   ننن َوَجنند  يَن  َمننُأ َعَمننَأ بَنننو  ُّ لُننو    َننابن 

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1604), (4410) (1)
(1) (1640.) 
(1) (1118.) 
(4) (1441.) 
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 .(1)وابن  اجه،واه أبو داود وال  ري . ((بُّهُّ 

 َننننَرَأى  يرنننا  ،  ُهَرين نننَرَي   َدا،ُّ َ نننر َوانَ ع أَ َدَف  نننُ  َ ننن :بَنننانَ  ، ُز،عنننلَ  ُّ أَ  ن  َعننن -116
ُ عَ  مس   َ،ُ وَن اَّللَُّّ  : لان ،َتَصاوُّيرَ  بنان هللا )) :يلنون َ ي هُّ َوَ ن َّ َ َص َّى اَّللَّ
ُ ُلننوا َ ،َّي   ،َوَ ننن  َأظ  َننُ  ممَُّّننن  َ َهننَب َُي  ُننُق َف  ل ننا َلَك  لُّننأ :عنن  وجننأ أو  ، َن  َيك 

ُ ُلوا َحبَّل   ُ ُلوا َن ُّنَي   ،لَُّيك   .(1)،واه البكا،ي و    (( أو لَُّيك 

ُرَما] عاز    بنُّ  الربالُّ  نُّ عَ  -117 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ نَأَ َر َا ،َ  :نَ بَا ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ََنازَيُّ  ،َأَ َر َا بُّ َُّياَديُّ ال َمرُّيضُّ  ،َو َنَرا َا عن َ ب ع   ،بَُّ ب ع   َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   ،َواتَُّبا ُّ اب 

ننننمُّي ُّ ال َ ننننانُّمُّ  نننن ُّ -َوإُّبن ننننَرا،ُّ ال َلَ نننن ُّ  ،َوَتب  ننننرُّ ال َمظ  ُننننو ُّ  -أو ال ُمل  ُّ  ،َوَ ص 
َو َنَرا َننننا عننننن َفننننَواتُّيَ  أو عننننن َاَننننم     . ُّ َوإُّ  َبننننالُّ ال َّنننن  ،دَّاعُّأَوإَُّجابَننننلُّ النننن
ننأُّّ  ،َوَعننن  ال َميَنناثُّرُّ  ،َوَعننن  ُنننر    بُّال  ُّرَّننلُّ  ،بُّالننرََّهبُّ  َوَعننن  لُننب مُّ  ،َوَعننن  ال َل ُّّ

َرقُّ َوالدُّيَبابُّ  َمبن  َرُّيرُّ َواإلُّ    .(1)،واه البكا،ي و    . احل 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -118 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
نَوا ُّ  نع أَلَ نر تُنُر    -أو ع نى النناى-َأن  َأُنقَّ ع ى أُ َّ ُّ حَت َلو  )) :بَانَ  بُّال ُّّ

 .(4)،واه البكا،ي و     ((ي  لأ َص 

                                           
(1) (4401) ،(1440) ،(1401.) 
 .ل ظ     وهرا ( 1111)، (4141) (1)
 .أغبيل ل  روب تمكر  ن حرير : وابياثر. وهرا ل ظ     ( 1600)، (4014) (1)
 .، وهرا ل ظ البكا،ي(141)، (884) (4)
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ننهُّ ُح َّننلء لء َوَع َننى ُغ يُّ َوَعَ ي ننهُّ ُح َّننَللُّيننُ  َأبَننا َ ،ّ  بُّالرَّبَننرَ  :انَ بَنن رو،ُّ   ننابَ  نُّ َعنن -119 ُّ ، 
ننهُّ  ين َ ننابَنب ُ  ،َُجنن   إ : لننان ،َ َ ننأَل ُمُه عننن  لننن   لننان يل النننيب ، َنَ ينَّر تُننُه بُّأُ ُّّ

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  هُّ  ،يا َأبَا َ ،ّ  )) :َص َّى اَّللَّ  ،إُّ ََّن ا  ُرؤء  ُّينَن َجاهُّ ُّيَّنلء  ؟َأَعينَّر تَُه بُّأُ ُّّ
ننوَ  َ َمننن  لننان َأُفننوُه َى ننَ  يَنندُّهُّ  ،هللا َى ننَ  َأي نندُّيُك    َجَ َ ُرنن ُ  ،ا ُُك   َفننَوُلُك   إُّف 

َّننا يَأ ُلننأُ  ننُه ممُّ َّننا يَن  ننَبمُ  ، َن  ُي   ُّم  ننُه ممُّ  َنننُّن    ،وحت ُتَك ُُّّ ننوُه    ننا يَنا  ُّننبُنُر    ،َول يُن  بُّ  
ُمُموُه    ََأعُّيُنوُه     .(1)،واه البكا،ي و     ((َل َّ  

َننأَ  ن  َعنن -101 ُرَمننا] أ  بكننر   بننن ُّ  الَ مس  ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ إو  ا نننرأيء  الةُّ َجنن: النن   ، بَ [َ،ةُّ
ُّّ النَّننن ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ نننا  ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ :  لالننن  َصننن َّى اَّللَّ إُّنَّ يل ابن نَنننل  ُعَريُّّ  

نننَبلء  َرا َحص  نننأ َ أَ  ، َنَمَمنننرََّق َنننن  ُرَها ،َأَصنننابَنمن  نننَ َل َلَ نننَن هللا)) : لنننان ؟هُ  ُ صُّ  ال َواصُّ
َ لَ  مَنو صُّ  .(1)،واه البكا،ي و    (( َوال ُم  

ُ َعن نه]ي األ صنا،ُّ   ن ود    َ  ُّ أَ  ن  عَ  -100 نَأ اَّللَّ َصن َّى  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَرُؤُه   لُّكُّمَننا ُّ اَّللَُّّ )) :اَّللَّ َ  َأبن  يُّ  َنننُّن  َلننا ُوا   ال لُّننَرالَ  ،يَنننُة   ال َلننو 

نَري   ،َ نَوال   َننَأع َ ُمُر   بُّال  ننَّلُّ   َنننُّن    ، َنننُّن  َلنا ُوا   ال  نننَّلُّ َ نَوال   ََأب ننَدُ ُر   هُّج 
ننننَريُّ َ ننننَوال   ا ،َلننننا ُوا   اهل ُّج  نننن  م  وحت يَنننننُة َّنَّ الرَُّجننننُأ الرَُّجننننَأ    ، ََأب ننننَدُ ُر    ُّ

رَُّ مُّهُّ  ،ُ    َا ُّهُّ   .(1)،واه      ((إحت بُّنُّ   ُّهُّ  وحت يَنل ُ د    بَني مُّهُّ ع ى َتك 

ُ َعن ه] ا   بَّ  وَ  ُّ أَ  بنُّ   دُّ  َ  ن  عَ  -101 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  يبُّ  النَّن الَ َجن انَ ، بَن[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
                                           

 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1001)، (16) (1)
 .ت ابط بكثري: و    ّْرق وهرا ل ظ     ، ،(1111)، (4141) (1)
(1) (041.) 
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َكَّنلَ  َوَ ن َّ َ  ننَرُه َأن  هللَاُنوَة بُّناأَل، ضُّ الن  َهناَجَر  نرننا ،يَن ُنوُدينُّ وأ نا  ُّ  .وهنو َيك 
ننن بننننَ ايَننننر َحُ  هللا )) :بنننان َنننايلُّ ُل ُّّنننهُّ  :ب ننن ُ  ((َرالَ َع   نننأ  ُّ  ؟ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ ُأوصُّ
 :بننننننان ؟الثن  ُننننننثُ  :ب نننننن ُ  ((حتَ )) "بننننننان ؟ َالبَّنننننن  رُ  :ب نننننن ُ  ((حتَ )) :بننننننان
رء  نن َأن  تَنَدَعُر    ((َوالثن ُ ُث َلثُّنء  ، َالثن ُ ثُ ) إُّ ََّن َأن  َتدََ  َو،َثَنَمَن َأغ نَُّياَل َفين 

نننَ   نننن  َنَ َلنننل   َنُّ نََّرنننا  ،نننناى   َأي ننندُّيرُّ   َعالَنننل  يَنَمَك َُّ نننوَن ال َمنننا َأ ن َ ل  َوإُّ َّنننَن َ ر 
َمننُل النن  تَنر  َنُ َرننا إو   ا  َرَأتُّنننَ  ،َصننَدَبلء  َوَعَ ننى هللا َأن  يَنر  َنَ ننَن  ،حننيف ال  ل 

َ ُّننر  إحت ابن نَننلء  (( َنيَنن َم ُّننَع بُّننَن  َنناىء َوُيَرننرَّ بُّننَن آَفننُرونَ   ،واه .وا َيُكننن  لننه يَنو 
 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] م   َنننأَ  ن  َعننن -101 ننننَأ اَّللَّ ينننا َأبَننننا  :بُّننننال َبلُّيعُّ  أء ،َُجننن    َننناَدى ،َُجنننن :بَننننانَ  ،[َ،ةُّ
نن ُّ  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  اَّللَُّّ   َال مَنَ ننَ  إليننه ، ننونُ  ،ال َلا ُّ يننا َ،ُ ننوَن  : لننان َصنن َّى اَّللَّ

ُة ُ   ،اَّللَُّّ إين ا َأع نُّنننننَ  ُ َعَ ي ننننهُّ  ون اَّللَُّّ  لننننان ، نننن .  نننناإَنننننا َدَعننننو  َصنننن َّى اَّللَّ
َي ُّ )) :َوَ  َّ َ  ا بُُّكنن  ا بُّامس ُّأ وحت َتَكننَّو   .(1)،واه البكا،ي و     ((َتَ مَّو 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -101 ننَأ اَّللَّ ُ  َ ننَأَن ،َُجننأء َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننرَ  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : لننان َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننُأ َ َ نَننا ال َل ُّيننَأ  ،إُّ َّننا  َنر َلننُب ال َبف  َوََن مُّ
َنا ، ن ال َمالُّ  نرُّ  ، َنُّن  تَنَوةَّأ  َا بُّهُّ َع ُّب   لنان ، نون  ؟َأ َنَنمَنَوةَّأُ  ن َ نالُّ ال َبف 

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  و ،واه أبننن .((هنننو ال َُّرنننوُ، َ ننناُؤُه احل ُّنننأ  َ ي َممُنننهُ )) :َصننن َّى اَّللَّ

                                           
  .كا،يوهرا ل ظ الب( 1018)، (1441) (1)
 .وهرا ل ظ      (1111)، (1114) (1)
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  (1)وال  ري  اجهداود والن ا أ وابن 

ُرَما]ُعَمَر  عنُّ ابنُّ  -105 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ   ُ    مسُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننَأُن َعنن وَ ُهننوَ  َوَ نن َّ َ  يُّ  ننن األ،ض و ننا يَنُنوبُننُه  ننن ال َمننالُّ َيُكننوُن   ال َ نن  ن  ُي  

نننَبا ُّ َوالننندََّوا ُّّ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  لنننان ، نننون اَّللَُّّ   :بنننان .ال ُّّ إ ا  )) :َصننن َّى اَّللَّ
ننأُّ لننان  ُّ ا َأ مُّ َبَننثَ  ال َمنناُل بُن َّمَننن   ،واه أبننو داود وال  ننري والن ننا أ  .((ال 
 .(1)بن  اجهوا

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -106 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن هللاُّ  ونَ  ُ ،َ  عَ مسُّ  هُ  َّ أَ ، [َ،ةُّ   َّ َ َصن َّى اَّللَّ
ا ُّ ُّ الري حَت : ))يلون ُأ  ينهحتَ يَنُبوَلنَّ أحدل    ال َمالُّ الدَّ  ((َز رُّي  َّ يَنا َم ُّ

 .(1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -107 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نَ ُه َ نب َع َ نرَّاة  َنُروُ، إُّ َالُّ َأَحدُّلُ : ))َوَ  َّ َ   ،   إ ا َولَنَج  ينه ال َك  نُب َأن  يَنا  ُّ
 .(4)،واه      ((ُهنَّ بُّالمن َرا ُّ ُأوحت

ُرَمنا]َلب َبَل بُّن  ُّ َل  بُّ بن َ الُّن    ن  عَ  -108 ُ َعنن  َأ اَّللَّ بنن أ  ا، وََلا َن   عُّن نَد [َ،ةُّ
 :بالننن  ،َوُةننول اَ َ ننَكب ُ  لنننه  :بالنن  ،دفننأ ع يرنننا بَنمَنناَدَي َأنَّ َأبَننا بَنمَننناَديَ 

                                           
هنننرا حنننديث ح نننن : وبنننان ال  نننري, وهنننرا ل نننظ ال  نننري والن نننا أ( 180)، (41)، (01)، (81) (1)

 .صفيي
 .وهرا ل ظ ال  ري (418)، (118)، (04)، (01) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 181)، (111) (1)
(4) (141.) 
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َر ُ   َننَرآينُّ  :بال  َلب َبلُ  ، ََأص َاى هلا اإلُّ َاَل حيف َنرَُّب    ،َ َجاَلة  هُّرَّيء َتب 
ننأ : لننان ،َأ  ظُننُر إليننه إُّنَّ َ،ُ ننوَن  :بننان .  نن  : ل نن  ؟َأتَن  َجبُّننَ  يننا بُّن ننَ  َأفُّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  نننَأ  نننن  ،بُّنننَنَجم  إُّ نََّرنننا لَي َ ننن   )) :بنننانَ  َصننن َّى اَّللَّ إَننننا هُّ
 ،واه أبنننو داود والن نننا أ وابنننن  اجنننه. ((ال َّنننوَّا َُّ  َع َننني ُك   أو ال َّوَّا َننناةُّ 

 .(1)وال  ري

ل  لنان  : ن ُ بُ ، [اَرننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ،َ ] لَ بَ ا ُّ عَ   ُ ل  أَ  َ  :بَانَ  ريي  نُ  ن  عَ  -109 بُّنَأيُّّ َننأ 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يَنب ننَدأُ النننيب ننَوا ُّ  :بالنن  ؟ ا دفننأ بَني مَننهُ إ َصنن َّى اَّللَّ ،واه . بُّال ُّّ

    (1). 

نَدادُ  ،َجَ َأ هللَا نَدُح ُعث َمنانَ  َأنَّ ،َُج   : احلا، ُّ  ا  بنُّ ن مَهَّ عَ  -111 نَد ال مُّل  َ َجثَنا  ، َنَ مُّ
َبمَني هُّ  م ا ولان ،َُج    ،ع ى ،ُل  نَبالَ  ،َةك  ص  رُّهُّ احلَ   لنان لنه  ،َ َجَ َأ َأ ثُو   َوج 
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  إُّنَّ َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  : لنننان ؟ُ نَ  نننا َننننأ   :ُعث َمنننانُ   :بنننان َصننن َّى اَّللَّ

ثُوا   ُوُجوهُّرُّ ُ ال َمدَّ  إ ا ،ََأين ُم ُ )) َ   َاح   .(1)،واه     (( المن َرا َ  احُّ

ُ َعن نننه] لَ مَ  َ  َ ننن ُّ أَ  ن  َعننن -110 نننَأ اَّللَّ ُْ رُُّةننن ُّ  نننن ُ لُ   ن  إُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ يَنننا   ،أَلَ،ى الر ؤ 
رُُّةنن ُّ  ننن ُ ا لُ  َننأَ وَ  : لننان ، َنَ لُّيننُ  َأبَننا بَنمَنناَديَ  :بننان يَننا  َنُمم  حننيف  ،أَلَ،ى الر ؤ 

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  مس   َ،ُ وَن اَّللَُّّ  ن)) :يلنون َص َّى اَّللَّ َُل  ُّ يَنا الصَّناحلُّ  ،ن اَّللَُّّ الر ؤ 
نَرهُ َوإُّن  ،َأَ  ، ن ا ،ََأى أحدل   ا أُّب   ن  ُأَندُّ   هبنا إحت  نن أُّنب    ى  نا َيك 

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان,  ظ ال  ريوهرا ل( 11)، (104)، (08)، (44) (1)
(1) (141.) 
(1) (1661.) 
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ُ نننأ  عنننن َيَ نننا،ُّهُّ َث  وحت  ،َول َيمَنَ نننوَّ   بُّننناَّللَُّّ  نننن َننننرُّ البَّننني  َانُّ َوَننننرَُّها ،ث نننا َن  َيمن 
ا  َنُّ نََّرا َلن  َتُررَّهُ   .(1)،واه البكا،ي و    (( ُأَدُّ   هبا َأَحد 

ُ َعن نننه]ي ى األنننن رُّ وَ ننن  ُ  ُّ أَ  ن  َعننن -111 نننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َصنننَعننننُّ النَّنننيبُّ  َّى اَّللَّ
ُننَدى َوال  ُّ  نن ُّ َلَمثَننأُّ )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  َ هللا عنن  وجننأ  ننن اهل  إُّنَّ َ ثَننَأ  ننا بَنَ ثَنن ُّ

ًَ  ال َمناَل  َأَ ن َبمَن ُّ   ُّ َ َكاَ     نرا نَا َُّ نلء نَيُّّبَنلء بَبُّ َن ،َغي ث  َأَصاَ  َأ، ة ا  ال َكن
ننننَب ال َكثُّنننننَ   َننَنَ ننننَع هللا هبننننا  ،ال َمننننالَ  َأ  َ ننننَك ُّ ولننننان  نرننننا َأَجننننادُُّ   ،َوال ُ ب 

ا ،َ َبرُّبُوا  نرا ،الناى ا ،َوَ َلو  َرى ،َوَ،َعو  نَأ  ،َوَأَصاَ  نَا َُّ ل   نرا ُأف  إَننا هُّ
ً  بُّيَ نننانء  نننُن َ نننال  وحت تُنن بُّنننُ  َلننن ُّ  ُْ يننننُّ اَّللَُّّ  ،حتَ   َنننَرلَُّن َ ثَنننُأ  نننن  َنُلنننَه   دُّ

َ هللا بُّننهُّ  َننا بَنَ ثَنن ُّ ننا ، َنَ  ُّننَ  َوَع َّنن َ  َو َنَ َ ننُه  ُّ وا  ،َوَ ثَننُأ  ننن ا يَنر  َننع  بُّننَرلَُّن ،َأ   
َبأ  ُهَدى اَّللَُّّ الري ُأ،  ُّ  ُ  بُّهُّ   .(1)،واه البكا،ي و    (( يَنل 

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ننَرَأي  يَنُرودُّيَّننل  َأتَنن   َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ ُ  َأنَّ ا   َصنن َّى اَّللَّ
نُموَ ل    َ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ  نأَل هبننا إو ، نون اَّللَُّّ  ، ََأَلننَأ  نرنا ،بَُّبنناي  َ    َصنن َّى  َ جُّ

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  مُن َنننَ  : لالنن  ،َ َ ننَأهَلَا عننن  لننن اَّللَّ  ننا  )) :بننان .َأَ،د ُة أَلبن 
أحت  :بنننالوا :بننان -َع َننأَّ  :أو بننان-بننان  ((لننان هللا لُُّيَ نن َُّّ نُّ ع ننى َ ا ُّ 

مُنُ َرننا َصنن َّى   مننا زُّل ننُ  َأع رُّ ُنَرننا   هَلَننَواةُّ ، ننون اَّللَُّّ  :بننان ((حتَ )) :بننان ؟ َنل 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   .(1)،واه البكا،ي و    .  اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1101)، (4644) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1181)، (41) (1)
 .هأ ال فمل اب  لل أع ى احلنن: وال رواة. وهرا ل ظ     ( 1116)، (1014) (1)
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ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننمنَ : ))َوَ نن َّ َ  هَلَننا َجَ ننَأ َ ثَ ُّننأ َلَمثَننأُّ ،َُجننأ  ا   َبَد  َننا، ا   مننا َأَةنناَلة   ننا َحو  و 

نَنُه  ،ال َ َراُش َوَهرُّهُّ الندََّوا   الن    النَّنا،ُّ يَنَل  نَن  يرنا َوَجَ نَأ َأ ُجنُ ُهنَّ َويَنا  ُّبن 
َن  يرننا َُجنن ُُّل   عننن  ، َننَرلُُّك   َ ثَ ُّننأ َوَ ننثَنُ ُك   )) :بننان (( َنيَننمَنَلفَّم  ننرء حبُّ أ ننا آفُّ

،واه (( تَنَلفَُّمننوَن  يرننا ، َنمَنا  ُّبُننوينُّ  ،َه ُنن َّ عننن النَّننا،ُّ  ،عننن النَّننا،ُّ  َه ُنن َّ  ،النَّننا،ُّ 
 .(1)البكا،ي و    

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -115 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  ، زوب الننننيب[َ،ةُّ ا َرننن نَّ أَ  َصننن َّى اَّللَّ
َ ،َ َ ننن:    الَنننبَ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ  اَّللَُّّ  ونُ ُ نننا ُفننننُّّ نننَري نُّ إحت َأَفنننَر   َ َصننن َّى اَّللَّ بننن  َأ  

و ننا ا ن ننمَنَلَ   ، َنننُّن  لننان إُّ   ننا لننان َأبن َ ننَد الننناى  نننه ، ننا ا َيُكننن  إُّ   ننا ،َأي َ ننَرمُهَا
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  ، نننونُ  نننهُّ  َصننن َّى اَّللَّ إحت َأن  تُنن مَنَرنننَن ُحر َ نننُل اَّللَُّّ عننن   ،لُّنَن   ُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    . وجأ

ُ َعن ننه]َأ َننمُّ بنننُّ  الننن   َعننن   -116 ننَأ اَّللَّ ُوبُّّننَ  لنننا   بَننصُّّ البَّننا،ُّ ُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
بُّنطُّ َوَح  نقُّ ال َ ا َنلُّ  ثَننَر  نن َأ، بَ ُّنَ  حتَ َأن   ،َوتَنل  ُّي ُّ اأَلظ َ ا،ُّ َو َنم نفُّ اإلُّ نُرَ  َأل   َنمن 

َ ل    .(1)،واه     . لَين 

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -117 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :انَ بَنن ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
                                           

 .وهرا ل ظ     ( 1184)، (0481) (1)
 .ا ل ظ     وهر( 1114)، (1406) (1)
(1) (148.) 
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ننننرُّلُّ َ : ))َوَ نننن َّ َ  ُ ننننوا البَّننننَوا،َُّ  َوَأو  ُننننوا ال َُّّفننننى ،َفننننالُُّ وا ال ُمب  و  . ((َأح 
 .(1)،واه البكا،ي و    . ((ىفَ وا ال ُّّ رُ  ُّّ وَ )): ،وايل

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -118 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َننا،َُّ  بننن هَُّبنن، [َ،ةُّ ُ َعن ننه]ا   َأنَّ احل  ننَأ اَّللَّ ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ ننَأَن النننيب أُ : َصنن َّى اَّللَّ َيا  ننا )) : لننان ؟َلي ننَف يَأ تُّيننَن ال ننَوح  َأح 

َنننَرىُّ  ث نننأُّ َص  َصنننَ لُّ اب  ُه َع َنننأَّ  ،يَنننأ تُّي ُّ    ُّ نننُ  َعننن ُّّ وبننند  ،وهنننو َأَنننند   َّ يَن  صُّ
ث ننننأُّ  ،َوَعي مُننننهُ  َيا  ننننا َ  َنننننء    ُّ ،واه ((  َننننَأعُّأ  ننننا يلننننون ،ُصننننو،َيُّ الرَُّجننننأُّ  َوَأح 

 .(1)البكا،ي و    

بَنناَن  ننوو ، ننون اَّللَُّّ  :بننانري ُمنن   الينَ  أ  ن فننلَ  بنننُّ  انُّ دَ   نن َ  ن  َعنن -119  َللُّيننُ  ثَنو 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ربُّ ينُّ بُّ َ  : ل   َص َّى اَّللَّ ُ  ُّ اَّللَُّ َأف  فُّ َنَّنَل  َمأ  َأع َمُ ُه يُد  -بُّنهُّ اب 

 َّ  . َّ َ ننأَل ُمُه َ َ ننَك َ  .َ َ نَك َ  .بَُّأَحنبُّّ اأَلع َمننانُّ إو اَّللَُّّ  :ب نن  :نأو بنا
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ ننأَل ُ  عننن  لننن َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : لننان ،َ ننأَل ُمُه الثَّالُّثَننلَ   َصنن َّى اَّللَّ

نُجُد َّللَُُّّّ حَت  َنُّ َّنَن  ،َعَ ي َن بَُّكثن َريُّ ال  ُجودُّ َّللَُُّّّ )) : لان َدي  إحت ،َ َنَ نَن  َت   َ نج 
 .(1)،واه      ((َوَحطَّ َعن َن هبا َف ُّيََل   ،هللا هبا َد،ََجل  

ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -111 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  هللاُّ  ونُ  ُ ،َ  انَ لَ   :بَانَ  ،[َ،ةُّ    َص َّى اَّللَّ
ننَ ا،ُّهُّ َوغُنن  ننَوُد يُنَلنناُن لننهبَن  ننضُّ َأ     لننان لننه ، ننون اَّللَُّّ  ،ُدوَأجن ََبننُل َأ نن : ء َأ  

ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  ب ا بُّننننال َلَوا،ُّيرُّ  ،يننننا َأجن ََبننننلُ )) :َصنننن َّى اَّللَّ ،واه ((. ُ،َوي ننننَدَ  َ ننننو 
                                           

 .وهرا ل ظ     ( 141)، (4811) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1111)، (1) (1)
(1) (488.) 
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 .(1)البكا،ي و    

ُرَما]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -110 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  اَّللَُّّ  ونُ ُ ن،َ  انَ لَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننَودَ  َوَ نن َّ َ  ن ُّ  َأج  رُّ ،ََ َرننانَ  ،الننناى بُّننالَ  ننَوَد  ننا َيُكننوُن   َنننر  إُّنَّ  ،ولننان َأج 

رب ُّينننَأ ع ينننه ال َّننن   ،  لنننان يَن  َلننناُه   لنننأ َ نننَنل    ،ََ َرننناَن حنننيف يَنن َ ننن ُّوَ جُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   َنيَن  رُُّض ع يه ، ون اَّللَُّّ  آنَ  َصن َّى اَّللَّ رب ُّينُأ   ،ال ُلنر   نن ا َللُّيَنُه جُّ

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   ننون اَّللَُّّ لننان ،  ن ُّ  ننن الننرُّييُّ ال ُمر َ ننَ لُّ  َصنن َّى اَّللَّ ننَوَد بُّننالَ  . َأج 
 .(1)،واه البكا،ي و    

نُ  أَ  :بَنانَ  احلن يلُّ  بنُّ  حممدُّ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -111 ر  لننا  نن  َنا   ََ ل  نر  ا َوَأ ُّ إو صُّ
ا ن مُنوينُّ  ،ينا َجا،ُّيَنلُ  :ن لُّنبَن  ضُّ َأه  ُّنهُّ  لنا ،يُ الصَّن  َ َفَرنَرةُّ  ،األَ  َصا،ُّ  َنُ وُدهُ 

ننَ ُّييَ  مس نن   : لننان ، َأَ  َكر  َننا  لننن ع يننه :بننان ،بَُّوُةننول  َلَ  ُّّننأ ُأَصنن ُّّأ  ََأ  
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  نَنا بُّالصَّنن )) :يلننون َصن َّى اَّللَّ  ((يُّ بُن   ينا بُّن ُن  ََأ،ُّح 

 .(1)،واه أبو داود

ُرَمننا] رَ َمننعُ  بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -111 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ  َأع  َننى النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َفي بَننننَر ال يَنُرنننوَد َأن  يَن  َمُ وَهنننا َويَن  َ،ُعوَهنننا َوهَلُننن   َنننن  ُر  نننا َُي نننُرُب  َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ 

                                           
: أي ا، ننق    ننوبن بالن ننال، و  نن  اللننوا،ير: وهننرا ل ننظ   نن  ، و  نن   ننوبا  ( 1111)، (0116) (1)

 .الن ال الر ي اة
 .وهرا ل ظ     ( 1168)، (1161) (1)
(1) (4180.) 
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  .(1)و     البكا،ي،واه .  نرا

ُ عَ ]و عمننر   بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُرَمنناَ،ةُّ َصنن َّى  اَّللَُّّ  ونُ ُ ننَلَ ننَن ،َ  :بَننانَ  ،[نن 
ُ َعَ ي ننننننننهُّ َوَ نننننننن َّ َ  ننننننننأ اَّللَّ ننننننننأ َوال ُمر َتبُّ  ،واه أبننننننننوداود وابننننننننن  اجننننننننه. الرَّانُّ

  .(1)وال  ري

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -115 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َو : ))َوَ  َّ َ  َريُّ أ ا َأو  َلي نَف   :بنالوا (( الناى بُّ ُّيَ ى بن َ ر َ َ   اأُلوَو َواَفُّ

نَويء )) :بنان ؟يا َ،ُ وَن اَّللَُّّ  يننُنُر    ،ة   نن َعن األَ  بُّيَناُل إُّف  َوأُ ََّرناتُنُر   َننيفَّ َودُّ
دء  ٌّ  ،َواحُّ نَنَنا َ يبُّ  .(1)،واه البكا،ي و    ((  َنَ ي َم بَنين 

ُ عَ ] جند    ن  عَ  -116 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  َأنَّ َ،ُ وَن اَّللَُّّ ، [ن هَ،ةُّ َحندََّ   َص َّى اَّللَّ
َ تَنَ ننناَو بنننان ،ن  يَنا  ُّنننُر هللا لُُّ ننن حتَ  وهللا)) :بنننان َأنَّ ،َُجننن     نننن َ ا  :َوإُّنَّ اَّللَّ

َب  ننُ   َنننُّيّنُّ بنند َغَ ننر ُة لُُّ نن  ؟ن  حتَ َأغ  ُّننَر لُُّ نن َأن   أّ الننري يَنمَننَأوَّ ع نن ن  َوَأح 
 .(4)،واه      ((َمَ نَ عَ 

ُ َعن نه]أ  وبنا   بننُّ   دُّ َ ن ن  عَ  -117 نَأ اَّللَّ َصن َّى  اَّللَُّّ   نونُ َف َّنَف ،َ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : لنان .َع ُّأَّ بنن أ  نَالُّنب    غَن  َويُّ تَنبُنو َ  اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1441), (4148) (1)
هننرا حننديث ح ننن : وبننان ال  ننري. وهننرا ل ننظ أ  داود وال  ننري( 1114), (1111), (1486) (1)

 .صفيي
 .اإلفوي أل  غن األنلال: وهرا ل ظ     ، واإلفوي  ن ع ة( 1104( )1441) (1)
(4) (1011.) 
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َيانُّ  ننبن  َن  ُّلَننلُّ  َأن  َأَ ننا تَنر َةننى )) : لننان .؟ُاَ ُُّّ نن ُّ   النَُّّ ننالُّ َوالصُّّ نن ُّّ  ُّ َتُكننوَن  ُّ
َّ بَن  دُّيحتَ  ه أغن  ،َهاُ،وَن  ن ُ وَ ى  .(1)،واه البكا،ي و    (( َ يبُّ

َرنا]َعن  َعا َُّبَل  -118 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  النَّنَفنَرَب :    الَن، بَ [َ،ةُّ  َصن َّى اَّللَّ
نَودَ َغَداي  َوَعَ ي هُّ  ُّر  ء ُ َرحَّ  َ نُن بنن َع ُّنأّ   ََأد َف َنهُ  ،أء  ن َن  ر  َأ    ،َ َجناَل احلَ 

ُ  َنننَدَفَأ   نننه َُ ننن    َّ جنننال َع ُّنننأٌّ  ، َّ َجننناَلة   َانَُّمنننُل  ََأد َفَ َرنننا ، َّ جنننال احل 
ننَأ ال بَني نن ُّ ﴿)) : َّ بننان ، ََأد َف َننهُ  َم َأه  هَُّب َعننن ُك   الننرُّج  إَنننا يُرُّيننُد هللا لُّيُننر 

رَُل   َت  رُّن اَويُ   .(1)،واه      .((﴾َ رُّّ

َرنا]َعن  َعا َُّبنَل  -119 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللاُّ  ونُ ُ نيل ،َ  انَ بَن:    الَنبَ ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننننَ   إين أَلع  َننننُ  إ ا ُلن نننن ُّ عنننن : ))َوَ نننن َّ َ  ننننَيل  وإ ا ُلن نننن ُّ َع َننننأَّ َغر   ((،َاةُّ
ننن  َأي نَن تَن  نرُُّي  : ل ن  :بالن  ننَيل   ا إ ا ُلن نن ُّ عن َأ َّن)) :بنان ؟ لنننَو ُّ ،َاةُّ

ننننننند  حتَ  : َنُّ َّننننننننُّ تَنُلنننننننولُّ َ  نننننننَ  بُن  ننننننن ُّ  ،َوَ، ُّّ حُمَمَّ َوَ، ُّّ حتَ  :وإ ا ُلن ننننننن ُّ َغر 
َنننَ  ،َأَجننأ  وهللا يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :ب نن  :بالنن  ((إبننراهي  ُجننُر إحت امس  .  ننا َأه 

 .(1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن نننه،َ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َعَمننأ  َعمُّ  مَننُه  َحنندُّث  ُّ بننأ،جى ،نُ يننا بُّنن )) :يُّ يُّ ال اَننَدالُّننبُّ ن  عُّن ننَد َصنن  َوَ نن َّ َ 

َ َ ل     عُّن َدَ    اإلُّ  نَف  َن  َ ي نَن بن  ، ُّ َ نن     يَنَديَّ  َننُّيّنُّ مس ن  ال َّين  َنَل َفب 
                                           

 .وهرا ل ظ      (1464)، (4410) (1)
 .أي ل ال  ن صوي  نلوش ع يه صو،  ن ،حان اإلبأ أو  يه فيو : رّحأ، و ر   (1414) (1)
(1) (4118) ،(1411.) 
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َنَّنلُّ  نن   اإلُّ   نا َعمُّ  ننُ  َعَمنن    :بننان بُّنن نء  ((اب  َ َ ننل   ننن     ُّ َأ، َجنى عُّن نندُّي َ نن 
ننُر نُُرننو، ا تَا  ننا   َ نناَعل   ننن لَي ننأ  وحت  َنَرننا،  إحت َصنن َّي ُ  بُّنننَرلَُّن حتَ ين أ َأَتَ رَّ

 .(1)،واه البكا،ي و    . ُأَص ُّّأَ  َأن  ال  ُرو،ُّ  ا َلَمَب هللا يل 

ُ َعن ننه] َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  َعننن   -110 ننَأ اَّللَّ نن  َر  نَّ أَ ، [َ،ةُّ ننُد البُّّ َ َّنناَن وهننو يُنن بُّ ُعَمننَر َ ننرَّ حبُّ
دُّ  نننجُّ نننرء  : لنننان ، َنَ َفنننَظ إلينننه ،  ال َم   بننند لنننن  أ بننند َو ُّينننهُّ  نننن هنننو َفين 

ن ننننَ   َأمسُّ  نننَ  َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  ،َأ  ُبنننُدَ  اَّللََّ  : َّ ال مَنَ نننَ  إو أ  ُهَرين نننَرَي  لنننان ، ُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ن َّ َ  نب  َعنن ُّّ )) :يلننون َصن َّى اَّللَّ ُه بُّنُروحُّ ال ُلننُدىُّ  ،َأجُّ  ((؟ال رن  َأيُّّنند 

 .(1)    البكا،ي و ،واه . ال ر      :بان

ُرَمنا] هللاُّ  عبندُّ  بنُّ  ابرُّ جَ  ن  عَ  -111 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  َأنَّ َ،ُ نوَن اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َد َا ، َن  يَن  َم ُّل نَننا ن َأَلننَأ ثُو  ننا أو َبَصنن   َ نن)) :بننان َوَ نن َّ َ  ننجُّ  ،أو لُّيَن  مَنن ُّن  َ   

نَراةء  نن بُنُلنون   ((َول يَنل ُ د    بَني مُّهُّ  ،   ينه َفرُّ َ بُّلُّد   ، َنَوَجنَد هلنا ،ُّأ نا ،َوإُّ َُّه ُأمُّ
َنا  يرنا  نن ال بُنُلنونُّ  لنان ُّ  َ ربُّ نَفابُّهُّ إو بَن  نضُّ  ((بَنرُّبُوَهنا)) :َ َ َأَن  َُأف   ،َأص 

َ َرننننا بننننان أ  ننننن )) :  مننننا ،َآُه َلننننرَُّه َأل  أحتَ ُلننننأ   َنننننُّيّنُّ أُ َنننناجُّ ،واه (( تُننَنننناجُّ
 .(1)البكا،ي و    

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -111 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َّ النَّنَأنَّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ لنان  َصن َّى اَّللَّ
ننَرأُ   َصنن  ُُمَ ننلُّ يَنل  ننرُّ يننو  اب  َديُّ و ﴾  تَنن  ُّيننأُ نلننا﴿ يُّ ال َ ج  ى تَننأَ  أ  َهنن﴿ال َّننج 

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1448)، (1141) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1484)، (1111) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 404)، (4141) (1)
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نن َننعَ  نن ء  ُّ رُّ ى اإلُّ  َ ننانُّ حُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َوَأنَّ النننيب ﴾ن النندَّه  لننان  َصنن َّى اَّللَّ
َرأُ   َص  ُُمَ لُّ َوال ُمَنا ُّلُّ َ يَنل  ُُمَ لُّ ُ و،ََي اب    .(1)،واه     . يُّ اب 

َلمَننَب ال ُماُّننننَُي إو ُ َ اوُّيَننَل بنننن أ    :  َبَل بننانَو،َّاد   ننوو ال ُماُّننننَيُّ بننن ُنننن ن  َعنن -111
َيانَ  ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َأنَّ َ،ُ وَن اَّللَُّّ  ُ    ي  َصن لنان يلنون   ُدبُنرُّ لنأ  َصن َّى اَّللَّ
نننَدُه حتَ )) :إ ا َ ننن َّ َ  نننُد وهنننو  ،َننننرُّيَن لنننهحتَ إُّلَنننَه إحت هللا َوح  َم  لنننه ال ُم  نننُن َولَنننُه احل 

وحت  ،وحت ُ    ُّنَأ لَُّمنا َ نَن  ن َ  ،َ نا َُّع لَُّمنا َأع  َي ن َ حَت ال رن   ،ل  بَندُّيرء ع ى لأ َنأ  
َد   َدُّ  ُّن َن اب  َ ُع َ ا اب   .(1)،واه البكا،ي و     ((يَننن 

ُ َعن ه] الن   َ بن ُّ م ُّ  َ أَ  ن  عَ  -115 َأ اَّللَّ أحت ُأَحندُّثُُك   َحندُّيث ا مسُّ  مُنُه  نن  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصن َّ  ، نون اَّللَُّّ  َ نُه  نننهحتَ  ى اَّللَّ إُّنَّ )) :ُأَنندُّثُُك   َأَحندء بَن  ندُّي مسُّ

َرا ُّ ال َّاَعلُّ َأن  يُنر َ َع ال  ُّ   ُ  أُ  ، ن َأن  َر  نَرَ   ،َويَن  ُبَو ال ُّ َنا ،َوَيظ َرَر اب  َوُيب 
رُ  َم  َهَب الرَُّجنانُ  ،ال  َلنى النَُّّ نالُ  ،َويَنر  نَ  ا  نَرَأي  بَننيُّّ ء حنيف َيُكنوَن  ،َوتَنبن  َم  ُّ لُّ
دء   .(1)،واه البكا،ي و    (( َواحُّ

،ُّي َعن  َأ ُّ   -116 ُد  ُ َعن نه]َ  ُّيد  ال  َأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونُ ُ ن،َ  انَ َلن  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننن َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننأ ُل )) :الر ُلنننو ُّ بنننان نَ إ ا ،َ َنننَع ،َأ َ نننُه  ُّ نننُد  ُّ َم  ،َبنَّنَنننا لنننن احل 

نن ل  بَن  نندُ  ،َماَواةُّ َواأَل، ضُّ ال َّ َ َ   ننن َنننأ  نن ننأ ُل  ننا نُّ نندُّ  ،َو ُّ ننَأ الثنَّنَننالُّ َوال َمج   ،َأه 
وحت ُ    ُّنَأ  ،َأع  َي ن َ  َ نا َُّع لَُّمناحتَ ال رن   ،وَُل  نَنا لنن َعب ندء  ،َأَحق   نا بنان ال َ ب ندُ 

                                           
(1) (841.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 411)، (0116) (1)
 . ظ     وهرا ل( 1041)، (0868) (1)



 

 96 

َد   ،لَُّما َ نَن   َ  َدُّ  ُّن َن اب  َ ُع َ ا اب   .(1)،واه      ((وحت يَننن 

 :ي  حن  ُيَ ن ُّّ ُ   بَنن ُّ يلنون   ُدبُنرُّ لنأ َصن الن ابننُ  انَ لَ  :بَانَ  نبَ   ال   أَ  ن  عَ  -117
َدُه حَت )) ندُ  ،َنرُّيَن لهحَت إَُّلَه إحت هللا َوح  َم  وهنو ع نى لنأ  ،له ال ُم  ُن َولَنُه احل 

ل  َبدُّيرء  َي إحت بُّاَّللَُّّ حتَ  ،َنأ  َن وحت بُنوَّ لنه  ،وحت  َن  ُبُد إحت إُّيَّاهُ  إَُّلَه إحت هللاحتَ  ،َحو 
َ نُ  َ  له الندُّيَن َولَنو   حَت  ،النُّّ  َمُل َوَلُه ال َ ر ُأ َوَلُه الثنََّناُل احلَ  إَُّلَه إحت هللا ُم  ُّصُّ

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  لان ، ون اَّللَُّّ   :وبان ((.َلرَُّه ال َكا ُُّرونَ  يُنَر ُّّنُأ هبُُّّننَّ  َصن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه      .ي  ُدبُنَر لأ َص 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -118 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن:    الَنن، بَ [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
  منا َ نرَُّض َ َرَةنُه  ،إ ا َ رَُّض َأَحدء  ن َأه  ُّهُّ  َنَ َث ع يه بُّال ُمَ وَُّ اةُّ  َوَ  َّ َ 

ننهُّ الننري َ نناَة  يننه َجَ   ننُ  َأ ن ُ ننُث ع يننه َوَأ  َ ننُفُه بُّيَنن ألَ نََّرننا لا نن   ،دُّ  َن   ُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    . َأع َظَ  بَنرََلل   ن يَدُّي

ُ َعن نه] ابر  َجن ن  عَ  بنُّ   ال   أَ  ن  عَ  -119 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  َعنن  َ،ُ نونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننيَب َدَواُل النندَّالُّ بَننن ،لُُّكننأُّّ َدال  َدَوالء )) :بَننانَ  أ ننهُ  َوَ نن َّ َ  َرَأ بُّنننُّ  نُّ اَّللَُّّ  ننن ا ُأصُّ

 .(4)،واه     . (( ع  وجأ

                                           
(1) (444.) 
(1) (414.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1111)، (4411) (1)
(4) (1164.) 
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ُّّ النَّ  ابُّ وَ ز  أَ   ضُّ بَ  ن  عَ  بيد    عُ أَ  بن ُّ   يلَ صَ  ن  عَ  -151 ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ َعننُّ  َص َّى اَّللَّ
 ُّّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ النَّننيبُّ ل  )) :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ ا  ، ننن أتننى َعرَّا  ننا َ َ ننأََلُه عننن َنننأ 

َبأ  له  َ ل  َص تُنل   .(1)،واه     (( يء َأ، بَ َُّ  لَين 

ُ َعن ه] األ لعُّ  بنُّ  اث لَ وَ  ن  عَ  -150 َأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ   ُ   نمسُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نن ََ ى لَُّنا َننَل  ننن َولَنندُّ إمساعيننأ: ))يلننون َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ اص  نن ََ ى  ،إُّنَّ اَّللَّ َواص 

ننا  ننن لَُّنا َننلَ  نن ،بُنَري ب  نن   َواص  نن ََ اينُّ  ننن بَنن ُّ  ، ََ ى  ننن بُنننَري    بَنن ُّ َهانُّ َواص 
 .(1)،واه     (( َهانُّ   

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -151 َأ اَّللَّ نَرَ  بنن َحنابُّم  َأب َصنَر ، [َ،ةُّ َّ َأنَّ اأَلبن  َصن َّى  النَّنيبُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ نننَ  اَّللَّ ننَري   ننن : لننان .يُنَلبُّّننُأ احلَ  ال َولَنندُّ  ننا بَنبنَّ  ننُ   إُّنَّ يل َعب 
ا  نر  د  ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   لان ، نون اَّللَُّّ  .َواحُّ يَننر َح   حتَ إ نه  نن )) :َصن َّى اَّللَّ

 .(1)،واه البكا،ي و    (( يُنر َح   حتَ 

ُ َعن نه]َعن  َأَ مُّ بنُّ  الن   -151 نَأ اَّللَّ  ،ةنأ هللا عننه الصنديقُّ  ا بكنر  بَنأَ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ
نَنا َوََن نُن   ال اَنا،ُّ َ َظر ُة إو  :بَانَ  رُّلَُّ  ع نى ،ُُلو ُّ ينا  : ل ن  ،َأب َدا ُّ ال ُمب 

ينا )) : لنان ،َ،ُ وَن اَّللَُّّ لو َأنَّ َأَحَدُه   َ َظَر إو َبَدَ ي هُّ َأب َصنَر َا َى نَ  َبَدَ ي نهُّ 
ُّ اَّللَُّ َأبَا بَ  ر   ا ظَن َن بُّاثن نَن    .(4)،واه البكا،ي و    (( ثَالُّثُنُرَما ك 

                                           
(1) (1116.) 
(1) (1140.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1118)، (4114) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1181)، (1041) (4)
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ُ َعن نننه] َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  َعنننن   -151 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نأ بينده لنو  ،َتُ ب وا َأص نَفا ُّ حَت  ،َتُ ب وا َأص َفا ُّ حَت : ))َوَ  َّ َ   َنَوالَّنرُّي  َن   ُّ

ث ننَأ ُأُحنند  َ َهب ننا  ننا َأد َ،َ  ُ نندَّ َأَحنن ننيَ هُ َأنَّ َأَحنندَُل   َأ ن َ ننَق  ُّ ،واه (( دُّهُّ   وحت َ صُّ
    (1). 

ل   َنَأ ن َرَغ ع نى  َع َّناَن َدَعنا بُّنُّ َنا َأ َّنُه ،ََأى ُعث َمناَن بننَ  ان  نوو عثمنانرَ مُح ن ن  عَ  -155
ننننَرا،  َل َّي ننننهُّ ثَنننن  ننننَمضَ  ، َّ َأد َفننننَأ هللاُّينَننننُه   اإلُّ َننننالُّ  ، َنَاَ ننننَ ُرَما ،َ   ُّ  ،َ َمر 
مَنن َبنننقَ  َرننن ،َوا   نننَرا،   ،ث ننناُه َث  َّ َغَ نننَأ َوج  ُّ ثَننن َ   ُّ نننر  َنَل    َّ  ،َويََدي نننهُّ إو ال مُّ

نننهُّ  َ ي نننهُّ ثَننن  ،َ َ نننَي بَُّرأ  ُّ ُّ  َّ َغَ نننَأ ،ُّج  نننَرا،  إو ال َك  بَنننن   بَننناَن  : َّ بنننان ،َ   ُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َ،ُ وُن هللاُّ   نن تَنَوةَّنأَ َننو ُوُةنو ُّأ هنرا  َّ صن ى )) :َصن َّى اَّللَّ

ُّ ،َل  َ  َ   نن َ   بُّنهُّ حَت مَن   َ نُه ُغ ُّنَر لنه  نا تَنَلندَّ ،واه البكنا،ي  ((أد   ُّيرَُّما  َن  
 .(1) و   

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -156 نننَأ اَّللَّ نننَرُ   ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ : بينننأ :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ  نننن َأل 
أَُلنَ  :بالوا ((َأتن َلاُه   )) :بان ؟الناى  ،فُ  َنُيو ُ )) :بان ؟ليم عن هرا َ   
ُّّ اَّللَُّّ  ، َننيبُّ  اَّللَُّّ  ُّّ اَّللَُّّ  ،بننن  َننيبُّ لننيم عننن هننرا  :بننالوا ((بننن َف ُّيننأُّ اَّللَُّّ  ،بننن  َننيبُّ
ننننأَُلنَ  ننننأَُلوينُّ )) :بننننان ،َ    َاهُّ ُّيَّننننلُّ  ؟ َنَ ننننن  َ َ ننننادُّنُّ ال َ ننننَر ُّ َت   يَننننا،ُُه     اب  فُّ

َيا،ُُه     اإلُّ   .(1)،واه البكا،ي و    ((  ُّ إ ا  َنُلُروا   فُّ
                                           

(1) (1446.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 110)، (106) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1148)، (1141) (1)
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ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -157 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ثَننننَر  نننن )) :يلنننونُ  َوَ ننن َّ َ  َ َوَأتُنننوُ  إلينننه   ال يَننننو  ُّ َأل  نننمَنا  ُُّر اَّللَّ وهللا إين أَل  

 .(1)،واه البكا،ي. ((َ ب  َُّ  َ رَّي  

ننَأ اَّللَُّ ]  ننأّ  عَ  ن  َعنن -158  إ ا مس نن   ننن ، ننون اَّللَُّّ  ،َُجنن    ننن ُ لُ  :نَ ابنن، [َعن ننه َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َ َ ننن ُّ  َصننن َّى اَّللَّ َنننا َنننناَل َأن  يَننن  وإ ا  ،َحننندُّيث ا  َنَ َ ننن ُّ هللا  ننننه  ُّ

ُمهُ     َ ننننَمف  ننننَفابُّهُّ ا   ُمهُ  ،حنننندث  َأَحنننندء  ننننن َأص   :بننننان ، ننننن ا َح َننننَف يل َصنننندَّبن 
ر   ر  ،ةأ هللا عنهوَ  ،َوَحدََّث ُّ أبو َبك  مس   َ،ُ نوَن  :َأ َُّه بان ،َصَدَق أبو َبك 

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  نننُن )) : يلنننونُ  َصننن َّى اَّللَّ  نننا  نننن َعب ننند  يُنننر  ُُّب َ  ن ب نننا  َنُيف  ُّ
ُّ  ،ال  ُرنننو،َ  َ مَنننن   نننمَنا  ُُّر اَّللََّ  ، َّ يَنُلنننوُ   َنُيَصننن ُّّأ ،َل    َّ  ((إحت َغَ نننَر هللا لنننه ، َّ َي  

َبنننل  أو ظََ ُمنننوا َأ ن ُ َ نننُر    ََلنننُروا ﴿ :بَننننَرَأ هنننره اَيَنننلَ  َوالَّنننرُّيَن إ ا  َنَ  ُنننوا  َاحُّ
رُّ اَيَلُّ  ﴾اَّللََّ    (1)وال  ري  اجه،واه أبوداود وابن . إو آفُّ

ن،َ ] لَ بَ ا ُّ عَ  ن  عَ  -159 ُ َعَ ي ن هللاُّ  نونُ ُ ن ،َ يلُّ  انَ بَن: الن   ، بَ [اَرننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ هُّ َصن َّى اَّللَّ
نننهُّ  َوَ ننن َّ َ  نننر  َوَأَفنننا ُّ حنننيف المنننب لَُّماب نننا)) :  َ َرةُّ  َننننُّيّنُّ  ،اد عُّنننأ يل َأبَنننا َبك 

َو  :َأَفاُي َأن  يَنَمَم َّ ُ َمَمنّ  َويَنُلوُن بَا ُّأء  نُنوَن إحت َأبَنا  ،أ ا َأو  َويَأ َ  هللا َوال ُمة  ُّ
ر    .(1)    البكا،ي و ،واه (( َبك 

                                           
(1) (0164.) 
 .هرا حديث ح ن: وبان ال  ري, وهرا ل ظ أ  داود( 460)، (1114)، (1411) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1184), (4000) (1)
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ُ َعن نه]   ن ود   بننُّ  هللاُّ  عبندُ  حدثنا: بَانَ   ويد   بنُّ  احلا، ُّ  نُّ عَ  -161 نَأ اَّللَّ ، [َ،ةُّ
ُّّ أحننندمها  ،حنننديث  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َعننننُّ النَّنننيبُّ  ،واَفنننر عنننن    نننه َصننن َّى اَّللَّ
َُيَننناُي َأن  يَنَلنننَع  ،إُّنَّ ال ُمنننة  َُّن يَننننَرى ُ  ُوبَنننُه َلأَ َّنننُه بَاعُّننندء َى نننَ  َجبَنننأ  )) :بَنننانَ 
رَ  ،ع يننه  ((. لننان بُّننهُّ َهَكننَرا ،يَنننَرى ُ  ُوبَننُه َلننُربَا   َ ننرَّ ع ننى َأ   ُّننهُّ  َوإُّنَّ ال َ نناجُّ

َق َأ   ُّهُّ  َرا   بيده  َنو  بَلُّ ال بد  ن)) : َّ بان ،بان أبو نُّ ُ َأ ن َرُح بُّمَنو  ،َُجنأ   َّللَّ
َ َكننلء   َنننَ َن َ ن نن ُّحت   َ مُننُه ع يرننا نََ اُ ننُه َوَنننَرابُهُ  ،َوبُّننهُّ َ ر  ،َأ َ ننُه   َنَوَةننعَ  ،َوَ َ ننُه ،َاحُّ
َ ننننل   َ مُننننهُ  ، َننَنننناَ   َنو  َلَظ وبنننند َ َهبَنننن   ،َاحُّ ننننمَنين  َننننر   ، َا   ننننَمدَّ ع يننننه احل  حننننيف ان 
ننُع إو َ َكنناينُّ  :بننان ،أو  ننا َننناَل هللا ،َوال َ  َنن ُ  َ ننل   ،َأ، جُّ  َّ  ، َنَرَجننَع  َننَنناَ   َنو 

َ ُمُه عُّن َدهُ   .(1)،واه البكا،ي. ((،ََ َع ،َأ َ ُه  ن ا ،َاحُّ

ُرَمننا]ُعَمننَر  نُّ عنننُّ ابنن -160 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  هُ  َّننأَ  َصنن َّى اَّللَّ
ُع َوال َّاَعنننُل  ُّيَمنننا َأَحنننبَّ وََلنننرُّهَ )) :بَنننانَ  ننن ُّ ُّ ال َّنننم  إحت َأن   ،ع نننى ال َمنننر لُّ ال ُم  

ننننَيل   َ  صُّ َ َر  ُّ ننننَيل   نننن  مَس ننننَع وحت نَا ،ينُننننة  َ  صُّ ننننَر  ُّ ،واه البكننننا،ي (( َعننننلَ  َنننننُّن  أُ ُّ
 .(1)و    

ننج  ابُ  هللاُّ  عبنندُّ    بنننُّ ي  َ ننن  نُ َعنن -161 ُ َعن ننه]،أينن  َأبَننا ُهَرين ننَرَي  :بَننانَ  رُّ مُّ ننَأ اَّللَّ ، [َ،ةُّ
َبَج ال ُوُةولَ  َرُه  ََأ   نَرَ     ،يَنمَنَوةَّأُ  َنَاَ َأ َوج  نَ  حنيف َأن   َّ َغَ َأ يَنَدُه ال ُيم 

ننَرى  ،ال َ ُرنندُّ  ننَرَ    ال َ ُرنندُّ  َّ يَننَدُه ال ُي    َّ َ َ ننَي ،َأ َ ننُه  َّ َغَ ننَأ  ،حننيف َأن 

                                           
(1) (0168.)  
 .وهرا ل ظ     ( 1811)، (4144) (1)
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ننَرَ    ال َّنناقُّ  ننَ  حننيف َأن  ننَرَ   ،،ُّج  َننُه ال ُيم  ننَرى حننيف َأن   َّ َغَ ننَأ ،ُّج  َننُه ال ُي  
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َهَكَرا ،أي  َ،ُ وَن اَّللَُّّ  : َّ بان ،  ال َّاقُّ   .يَنمَنَوةَّنأُ  َص َّى اَّللَّ

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  بَاَن َ،ُ وُن هللاُّ  :انوب ال اُنر  ال ُمَفجَّ ُنوَن ينو   َأ ن ُم ُ )) :َص َّى اَّللَّ
ننَباغُّ ال ُوُةنولُّ  ي َننهُ  َ َمنننُّ  ((ال لَُّياَ نلُّ  نن إُّ   نن ُك    َن  ُي ُّننأ  ُغرَّتَنُه َوَى جُّ نَم َاَ   ُّ  .ا  

 .(1)،واه     

ُ َعن ننن] عب نننلَ  و بننننُّ عمنننرُّ  ن  َعننن -161 نننَأ اَّللَّ َّ اَّللَُّّ  : ل ننن ُ  .... :بَنننانَ  ،[هَ،ةُّ ينننا  َنننيبُّ
نَمُض )) :بان ،َحدُّث  ُّ عنه ، َال ُوُةولَ   ا  ُّن ُك   ،َُجأء يُنَلرُُّ  َوُةنوَلُه  َنَيَمَمر 

ننيمُّهُّ  ننهُّ َو ُّيننهُّ َوَفَيانُّ رُّ ننُق  َنيَنن َمثُّننُر إحت َفننرَّة  َف َايَننا َوج  مَنن بُّ  َّ إ ا َغَ ننَأ  ،َوَي  
َرُه لما َأَ َرُه هللا رُّهُّ  ن َأن َرايُّ حلُّ َيمُّهُّ  نع ال َمنالُّ َوج   َّ  ، إحت َفرَّة  َف َايَا َوج 

ُّ إحت َفننرَّة  َف َايَنا يََدي نهُّ  ننن َأ َا ُّ ُّنهُّ  نع ال َمننالُّ  نر  َنَل   نُأ يََدي نهُّ إو ال مُّ  َّ  ،يَنا  ُّ
هُّ  ن َأن َرايُّ َنن  رُّهُّ  نع ال َمن نُأ  ،الُّ هللَا َ ُي ،َأ َ ُه إحت َفرَّة  َف َايَا ،َأ  ُّ  َّ يَنا  ُّ

َ ي نهُّ  نن َأ َا ُّ ُّنهُّ  نع ال َمنالُّ  ُّ إحت َفرَّة  َف َايَا ،ُّج   َننُّن  هنو  ،َبَدَ ي هُّ إو ال َك  بَن  
أء َو َنرََّغ بَن  بَنُه َّللَُُّّّ  با  َ َص َّى َ َفمَُّد اَّللََّ َوَأثن َ  ع يه َوَََِّدُه بُّالَّرُّي هو له َأه 

 .(1)،واه      ((َري ََمُّهُّ يو  َوَلَدت ُه أُ  هُ إحت ا  َصَرَي  ن َف ُّيََمُّهُّ لَ 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -161 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  ُلنننَّ َأز َواُب النننيب:    الَنن، بَ [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نننَدي   َوَ ننن َّ َ  ُرنَّ َواحُّ ننننن  نننأ  نننا ُا  ُّنننُئ  ،عُّن نننَدُه ا يُناَنننادُّ،   ُّ َْ بُّ بَن َننن    َانَُّمنننُل   ََأبن 

نننَيمُنَرا  ننن نننَيلُّ ، نننونُّ  ُّب  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  ن  ُّب    منننا ،َآَهنننا  ،ننننيَا   َصننن َّى اَّللَّ
                                           

(1) (140.) 
(1) (811.) 



 

 011 

َ َ َرا عن هللاُّينُّهُّ  ((َ ر َحب ا بُّابن َن ُّ )) : لان ،،َحََّب هبا َالُّنهُّ  ، َّ َأج   َّ  ،أو عنن مُّ
ا ،َ ا،ََّها َك     ما ،ََأى َجَ َعَرنا َ نا،ََّها الثَّا ُّيَن ، َنَبَك   بَُكال  َندُّيد   ،َل َ َرنفُّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  َفصَّننننُّ ، نننونُ  : ل ننن  هلنننا ُّ  َُّ ننننا ُّهُّ  َصننن َّى اَّللَّ  نننن بَنننن  
نننَرا،ُّ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ    منننا بنننا  ، نننون اَّللَُّّ  ، َّ َأ  ننن ُّ تَنب كُّننن َ  ،بُّال ُّّ  َصننن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي ننهُّ   ننا بننان لَنننُّ ، ننون اَّللَُّّ  :َ ننأَل مُنَرا  ننا لننن   :بالنن  ؟َوَ نن َّ َ  َصنن َّى اَّللَّ

نننأ ع نننى ، نننون اَّللَُّّ  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  أُ  بُّ نننرَّهُ  َصننن َّى اَّللَّ َ  :بالننن  . ُّ   منننا تُننننُو ُّّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  اَّللَُّّ  ، نونُ  َنا يل َعَ ي ننُّ  نن  :ب ن  ،َصن َّى اَّللَّ َعَ   نُ  َعَ ي ننُّ  ُّ

ث مُّ ُّ  نا بنان لَننُّ ، نون اَّللَُّّ  َقُّّ َلَما َحندَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  احل   : لالن  ،َصن َّى اَّللَّ
بَنَرينُّ  ،َأ َّننا اََن  َننننَنَ     رب ُّيننَأ لننان أَأ َّننا حنن  َ ننا،َّينُّ   ال َمننرَّيُّ اأُلوَو  َننَأف  ن جُّ

آَن   لأُّّ  ُّ و  يُنَ ا،ُُّةُه ال ُلر  ُّ أَ َنل  َ رَّي  أو َ رَّتَن   وأين )) ، ه َعاَ،َةُه اََن َ نرَّتَن  
مَننَر َ إاأَلَجَأ ُأَ،ى حَت  َ َواص نربُُّّي ،حت بند ابن   نا أ ن نه  ُّ  نَ  ال َّنَ ُف  ، َناتَّلُّأ اَّللَّ
  ما ،ََأى َجَ عُّنأ َ نا،َّينُّ الثَّا ُّيَنَل  ، َنَبَكي ُ  بَُكا ُّأ الري ،ََأي  ُّ  :بال  ((َلنُّ 
و َ نيَُّّدَي أ-ن َتُكنوينُّ َ نيَُّّدَي  َُّ نالُّ ال ُمنة  ُّنَُّ  أيا  َانَُّمُل َأَ ا تَنر َةأ  )) : لان

كُّأ الننننري ،ََأي نننن ُّ  :بالنننن  ((- َُّ ننننالُّ هننننره األُ َّننننلُّ  ُ  َةننننفُّ ك  ،واه . َ َرننننفُّ
 .(1)البكا،ي و    

ُّّ النَّنن أصننفا ُّ  ب ننضُّ  ن  َعنن   نندانَ  بنننُّ  النندُّ فَ  ن  َعنن -165 َّ النَّنن نَّ أَ  يبُّ ُ َعَ ي ننهُّ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
َ نننلء بَننند  يصننن ُّّ  ،ََأى ،َُجننن    َوَ ننن َّ َ  نننهُّ ُلم  نننرُّ َبَد ُّ َرا أ و  َظر  نننبن  ُ، الننندُّ، َه ُّ ا ُيصُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   ََأَ َرُه النيب ،ال َمالُ  ،واه . يَ ن  يُ ُّينَد ال ُوُةنوَل َوالصَّن أَ  َص َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1446)، (0184) (1)
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 .(1)أبو داود

ُ َعن ننه] عننا ر   بنننُّ  بننلَ ل  عُ  ن  َعنن -166 ننَأ اَّللَّ بُّننأُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ نَننا ،َُّعايَننُل اإلُّ  ،لا نن  َعَ ين 
َب ُّ  نننأّ   نَ  ،َ َجننناَلة   َننننو  مُنَرنننا بَُّ بُّ نننُ  َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  ،َروَّح  ُ َعَ ي نننهُّ   ََأد ،َل  َصننن َّى اَّللَّ

ننا أنندُّ  َوَ نن َّ َ  لُّننهُّ  ،  الننناىَ بَا ُّم  ننُ   ننن بَنو  نن ُّ   يَنمَنَوةَّننأُ )) : ََأد ،َل   ننا  ننن ُ   
ننُن ُوُةننوَلهُ  ُّ  ، َنُيف  ُّ َ مَننن   َمننا بَُّل  بُّنن ، َّ يَنُلننوُ   َنُيَصنن ُّّأ ،َل  بُّننأء َعَ ي رُّ ننهُّ ُ ل  رُّ هُّ َوَوج 
َنَّنلُ  نَوَد هنره : ل ن  :بنان ((.إحت َوَجَب   لنه اب   نن ا بَا ُّنأء بن  يَنَديَّ  . نا َأج 

َودُ  :يلون َ َرا َأج  َ نَ   :بنان ، ن ا ُعَمنرُ  ، َنَنَظر ةُ  .ال  بَنبن  إين بند ،ََأين مُنَن جُّ
ننبُّجُ )) :بننان ،آ ُّ  ننا ننن ُك    نننن َأَحنند  يَنمَنَوةَّننأُ  َنيُب  ُّننُج أو  َنُي    َّ  ،ال َوُةنننولَ   ننا  ُّ
َرُد َأن   :يلون ا عبد اَّللَُّّ َوَ،ُ نولُهُ حتَ َأن  إحت  ُمَُّفن   لنه  ،إَُّلَه إحت هللا َوَأنَّ حُمَمَّد 

َنَّلُّ الثََّما َُّيلُ  ُفُأ  ن َأيَُّّرا َنالَ  ،َأبن َواُ  اب   .(1)،واه     . ((يَد 

ُ َعن ننه] ننن بلَ  بنننُّ  انننيُّ مُ ال   نُّ َعنن -167 ننَأ اَّللَّ ُّّ ع النَّننَ نن ننن ُ لُ   :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
َوي ننننُ  ألَ  نننن َُّ  ُف َّي ننننهُّ  ،ر   َ  َ نننن ُّ  َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ   َنننننُّيّنُّ  ،َدع ُرَمننننا)) : لننننان . ََأه 

 ُّ َرتَن    .(1)،واه البكا،ي و    . َ َمَ َي َعَ ي رَُّما ((َأد َف  مُنُرَما نَاهُّ

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -168 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن :   الَننبَ ، [َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َيا ُّهُّ  َ ع ى لأ َأح    .(4)،واه     . يَر ُلُر اَّللَّ
                                           

 .يصبه ابالابوةع  ن اب د ا : ، والُ م ل(144) (1)
 .أي ،دداا إو  كا ا آفر النرا،: ، و    َ،ّوحمرا(114) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 144)، (160) (1)
(4) (141.) 
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،ُّي َعننن  َأ ُّ  -169 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نبء ع)) :بَانَ  َوَ  َّ َ  ُُمَ لُّ َواجُّ ُأ يو  اب  ،واه البكنا،ي  ((حُم نَم ُّ    أُّّ  نى ُلنال ُا  
 .(1)و    

ُ َعن نننه] ر  ابُّ َجننن ن  َعننن -171 نننَأ اَّللَّ ُّّ النَّننن  ننن ُ مسُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ننننن)): يلنننننونُ  َ البُّّ نننننرُّ تَننننننر َ  الصَّننننن إُّنَّ بننننن  الرَُّجنننننأُّ َوبَنننننن   ،واه  ((يُّ ر  ُّ َوال ُك  
    (1). 

ُ َعن نننه] َعننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -170 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
يُّ أو َغَ ننَأ عنرننا  َن  ُيَصنن َُّّرا إ ا الصَّنن  ن  َعننلُ دُ َحننإ ا ،َبَننَد أَ : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 

َ يلننننننون ، ََلَرَهننننننا البكننننننا،ي  ،واه ((﴾َي لننننننرلريالصَّنننننن  بُّنننننن ُّ أَ ﴿:  نننننننن اَّللَّ
 .(1)    و 

ننن] اوينننلَ  َ  ُ  ن  َعننن -171 ُ َعن نننهَ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونَ ُ ننن،َ   ُ   نننمسُّ  :بَنننانَ  ،[َأ اَّللَّ َصننن َّى اَّللَّ
،واه  ((ال ُمَة ُّّ ُنننننوَن َأن نننننَوُن النننننناى َأع َناب نننننا ينننننو  ال لَُّياَ نننننلُّ : ))لنننننونُ يَ  َوَ ننننن َّ َ 
    (4). 

ُ َعن ه]مأ  َ    األَ  رهد  جَ  ن  عَ  -171 َأ اَّللَّ َّ النَّ  نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ  يبُّ  رَّ َ ن َوَ ن َّ َ  َص َّى اَّللَّ
                                           

(1) (848) ،(840.) 
(1) (81.) 
 .وهرا ل ظ     ( 084), (414) (1)
(4) (184.) 



 

 015 

ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن نَ  ،كننرهُّ ن  َ َعنن انننفء لَ   وَ ُهننوَ  هُّ بُّنن غننط )) :َصنن َّى اَّللَّ
  .(1)،واه ال  ري. ((يُّ ،َ و  ن ال َ ا  ُّ  ن َّ  ، َ رَ كُّ  َ 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -171 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ننن،َ  انَ َلننن  :   الَنننبَ ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
بُّنُّ  َ نننننننن َّ َ وَ  مُُّي الصَّنننننننن َي بُّننننننننالمَّك  ننننننننمَن   نننننننند َّللَُُّّّ َ، ُّّ ﴿َوال لُّننننننننَراَلَي  ُّ  ،َي   َم  احل 

ص  ،َأ َ نُه وا ُيَصنوُّب هُ  ،﴾ال َ اَلمُّ َ  نكُّ  ،َوَلكُّنن  بن   لنن ،ولان إ ا ،ََلنَع ا ُيب 
ننا ننَموَُّي بَا ُّم  ننُجد  حننيف َي   ان إ ا ولنن ،ولننان إ ا ،َ َننَع ،َأ َ ننُه  ننن الر ُلننو ُّ ا َي  

َموَُّي َجالُّ  ا ُجد  حيف َي   َديُّ ا َي   ولنان يلنون   لنأ  ،،ََ َع ،َأ َ ُه  ن ال َّج 
يَّننلَ  ُّ المَّفُّ َ مَنن   ننَ   ،،َل  ننُب ،ُّج  َننُه ال ُيم  نَرى َويَنن صُّ ننرُُّش ،ُّج  َننُه ال ُي   ولننان  ،ولننان يَن  

بَننننلُّ البَّننني  َانُّ  َرنننى عنننن ُعل  نننَ َُّش الرَُّجنننن ،يَننن  َرننننى َأن  يَن   َاَش َويَننن  ُأ  ُّ،َاَعي نننهُّ ا  نننن ُّ
 .(1)،واه      .َي بُّالمَّ   ُّي ُّ ولان َُي مُُّ  الصَّ  ،ال َُّبعُّ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -175 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ننن،َ  انَ َلننن  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نننَكاتَل   َوَ ننن َّ َ  َ ال لُّنننَراَليُّ إُّ   بُّننننُّ َوبَنننن   نننُكُ  بننن  المَّك  نننُبُه بنننان :بنننان ،َي    :َأح  ُّ
بُّننُّ َوال لُّنَراَليُّ  نا  ،بَُّأ ُّ َوأُ ُّّأ ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : ل   .ُهنَنيَّل   نَكاُتَن بن  المَّك  إُّ  
َة بنن   :َأبُننونُ )) :بننان ؟تَنُلننونُ  َ َف َايَنناَي لمننا بَاَعنند  ال رنن  بَاعُّنند  بَني نن ُّ َوبَننن  

رُّقُّ َوال َما رُّ ُّ  ُ  األَبن َيُض  نن ال ر   َنلُّ ُّ  ن ا ،ال َمب  َ َايَا لما يُننَنلَّى الثنَّو  ل 
نننأ  َف َايَننناَي بُّال َمنننالُّ َوالنننثنَّ   ُّ َوال بَننننَردُّ  ،الننندََّ مُّ  ،واه البكنننا،ي  ((ال رننن  اغ  ُّ

                                           
 .هرا حديث ح ن: وبان( 1418) (1)
أن ي صنق  ةفرتنه ويدينه بنناأل،ض : ُي نض، وعلبننل البني ان:  ير نع ، وُيَصنوّ : و  ن  ُيبنكص( 418) (1)

 .وينصب  ابيه



 

 016 

 .(1)و    

ُ َعن نننه]َعننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -176 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ُ اَنا جنال ينو  ال لَُّياَ نلُّ أ نا وهننو  نن: ))َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ُّ حننيف تَنبن   ((َعناَن َجنا،ُّيَنمَن  
 .(1)،واه     . َوَة َّ َأَصابَُّ هُ 

ُ َعن ننه]َعننن  َأ َننمُّ بنننُّ  الننن   -177 ننَأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
بُنننُه أو يُنن َ نننأَ   َأثَنننرُّهُّ  نننن َ نننرَُّه َأن  يُنب َ نننَط ع ينننه ،ُّز  : ))ونُ ُلنننينَ  َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ 
َهُ  أ  َ،محُّ  .(1)،واه البكا،ي و    ((  َن  َيصُّ

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -178 نننَأ اَّللَّ إُّنَّ يل  ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :بنننان َأنَّ ،َُجننن   ، [َ،ةُّ
نننُ ُر   َويَنل  َ ُنننوينُّ  نننيَُوَن إيل ،بَنَرابَنننل  َأصُّ نننُن إُّلَننني رُّ   َوُي ُّ ُر   َوَأح  ُنننُ   ،َوُأح  ُّ َعننننن 

نن  ُر ُ  لَننُّن  ُلن ننَ  لمننا)) : لننان ،َوَز َر ُننوَن َع َننأَّ  َننا ُت ُّ وحت  ،ال َمننأَّ  بُن  ننَ  َ َكَأَنَّ
 .(4)،واه     (( يَنَ اُن َ َ َن  ن اَّللَُّّ َظرُّنء ع ير   ا ُد  َ  ع ى  لن

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -179 ننَأ اَّللَّ َّ  َنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  يبُّ حتَ )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  َصنن َّى اَّللَّ
َوى بُننن ُّ ال َ ننأ نُ  ،وحت نُّيَنننَريَ  ،َعنند  َل َُّمنننلء )) :بننان ؟و ننا ال َ نننأ نُ  :بنننالوا ((َويُن  جُّ
 .(4)،واه البكا،ي و     ((نَيَُّّبلء 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 418)، (444) (1)
(1) (1011.) 
 .األجأ: يظأ  لره ب  الناى ب د و اته، واألثر: وهرا ل ظ     ، و    ين أ( 1444)، (1604) (1)
 .ن واب  هو النص: هو الر اد احلا،، والظرن: ، وابأ(1448) (4)
اعملناد أن ابنرض يُ نندي بن  نه حت بلنند، : عنندوى حت و  ن , وهنرا ل نظ البكننا،ي( 1114)، (4440) (4)

= 
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ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -181 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َعنننن  َ،ُ نننونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
نننندُّ   َ ننننبُّيأُّ اَّللَُّّ ا)) :بَننننانَ  ننننكُّ ُّ َلال ُمَجاهُّ (( ل َّنننناعُّأ ع ننننى اأَل، َ  َننننلُّ َوال مُّ  

نننُبهُ  مُننننرُ حتَ َلال َلنننا ُّ ُّ )) :بَنننانَ  َوَأح  ُّ ،واه البكنننا،ي (( يُن   ُّنننرُ حتَ وََلالصَّنننا ُّ ُّ  ،يَن  
 .(1)و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -180 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َصننن َّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ى اَّللَّ
َ يلنون ينو  ال لَُّياَ نلُّ : ))َوَ  َّ َ  َن  :إُّنَّ اَّللَّ َ  ُأظُّ  ُرن    ،يلُّ َأي نَن ال ُمَمَفناب وَن دُّ ال يَننو 

 .(1)،واه     (( ظُّأَّ إحت ظُّ ُّّأحتَ   ظُّ ُّّأ يو  

ُ َعن نه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ   -181 َأ اَّللَّ نَبَه َصن ُ  َو،َاَل أَ ا َصن َّي  َ ن :بَنانَ  ،[َ،ةُّ ي  َحند  َأن 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بَُّرُ ننونُّ اَّللَُّّ  لننان يُ ُّيننُأ   :بننان ُ ننَ ي َمانُ  ،ن   ننن  ُنن  َصنن َّى اَّللَّ

رُّ  ُّ  ن الظ ر  ُّ اأُلولَيَن   َ مَن   ُّ  ،الرَّل  نَريَن   نرَ َوُُيَ ُّنُف  ،َوُُيَ ُُّف اأُلف  نَرأُ    ،ال َ ص  َويَنل 
َرُأ   ال  َُّبنالُّ بَُّوَ نطُّ ال ُمَ صَّنأُّ  ،ال َما رُّ ُّ بُّلَُّصا،ُّ ال ُمَ صَّأُّ  نَرأُ   الص نب يُّ  ،َويَنل  َويَنل 

 .(1)،واه الن ا أ وابن  اجه. بُُّ َونُّ ال ُمَ صَّأُّ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -181 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ إ ا َأَحنننن)): َوَ نننن َّ َ  رب ُّيننننَأ  لننننانإُّنَّ اَّللَّ ا َدَعننننا جُّ ننننب  ُ   :بَّ َعب نننند    ننننا إين ُأحُّ

                                          ً = 
 .المباؤ : هللا، وال ني

(1) (0664) ،(1181.) 
(1) (1400.) 
إو آفنر  -احلجنراة: وبيأ-( ق)ال و،  ا ب   و،ي : واب ّصأ, وهرا ل ظ الن ا أ( 811),(181) (1)

 .ابصفف
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بَّننهُ  رب ُّيننأُ  :بننان . ََأحُّ ب ننُه جُّ َ أُّننب   : َّ يُننَننادُّي   ال َّننَمالُّ  يلننون . َنُيفُّ إُّنَّ اَّللَّ
ب وهُ ُ   ُأ ال ََّمالُّ  ،  ا  ََأحُّ ب ُه َأه   ، َّ يُوَةنُع لنه ال َلبُنوُن   األ،ض :بان ، َنُيفُّ

رب ُّينننَأ  يلنننونوإ ا أَ  ا َدَعنننا جُّ نننهُ إين أُب اُّنننُض ُ   :بن اَنننَض َعب ننند   :بنننانَ  ،  نننا  َأَب اُّر 
رب ُّيننننننأُ  ننننننأُّ ال َّننننننَمالُّ  ، َنيُب اُُّرننننننُه جُّ َ ينُننننننب اُُّض ُ   : َّ يُننَننننننادُّي   َأه    ننننننا إُّنَّ اَّللَّ

،واه  ((وَةنننننُع لنننننه ال بَنا َرننننناُل   األ،ضُّ  َّ تُ  ، َنيُب اُُّرنننننو َهُ  :بنننننان ، َأَب اُُّرنننننوهُ 
 .(1)لبكا،ي و    ا

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -181 ننَأ اَّللَّ َ َ ننادُُّن َلَمَ ننادُّنُّ  اىُ النَّنن)) :بَننانَ  هُ  ُنن نَ ر  ، ينَ [َ،ةُّ
يَنننا،ُُه     اإلُّ  ،ال  ُّرَّنننلُّ َوالنننرََّهبُّ  َاهُّ ُّيَّنننلُّ فُّ يَنننا،ُُه     اب  ننن فُّ  ، ُّ إ ا  َنُلُرنننوا  

َُِنَّنننننَديء  و نننننا تَننَننننناَلَر  نرنننننا  ، نرنننننا ا ن مَن َنننننفَ   منننننا تَنَ ننننناَ،يَ  ،َواأَل، َواُح ُجنُنننننودء 
مَنَ فَ   .(1)،واه     (( اف 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -185 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
رُّ  َن  َيمَنَ وَّ   بُّناَّللَُّّ  نن َأ، بَنع  : ))َوَ  َّ َ   نن  ؛إ ا  َنَرَغ أحدل   ن المََّبر دُّ اَفُّ

يَننا َوال َمَمناةُّ َو ُّنن  َنننرُّ  ،َو ُّنن  َعننَرا ُّ ال َلنرب ُّ  ،َعنَرا ُّ َجَرننَّ َ  نَنلُّ ال َمف  َو ُّنن   ُّمن 
ييُّ الدَّجَّانُّ   .(1)،واه البكا،ي و     ((ال َم ُّ

ُرَما] ال ا ُّ  و بنُّ رُّ م  عَ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -186 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ن هُ  َّنأَ  ،[َ،ةُّ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ  عَ مسُّ

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1014), (0646) (1)
 .افم ف   ال با  وابيون: مجو  ِمم ل وأ وا  مم  ل ، و    تنالر: و    جنود ِّندي( 1018) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 488)، (1144) (1)
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ُّ  نن  إُّنَّ بُن ُنوَ  بن : ))يلنون َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  َص َّى اَّللَُّ  نبَنَ    آَدَ  ُل ََّرنا بن  إُّص 
ننند    بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ   َّ  ((ُيَصنننرُّ ُُه َحي نننُث َيَبنننالُ  ،َأَصنننابُّعُّ النننرمحن َلَل  نننب  َواحُّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ   نننى ال رننن  ُ َصنننرَُّي ال ُل ُنننو ُّ َصنننرُّي  بُنُ وبَننَنننا ع)) :َصننن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه     (( نَاَعمُّنَ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -187 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ث ننُأ ُأُجنننو،ُّ  نننن تَبَُّ نننهُ )) :بَننانَ  نننرُّ  ُّ حتَ  ، نننن َدَعنننا إو ُهننند ى لننان لنننه  نننن اأَلج 

ُلُص  لن  نن ُأُجنو،ُّهُّ   ننيَا   َلل  لنان ع ينه  نن اإلُّ  ُّ إو َةن َوَ نن  َدَعنا  ،يَننن 
ُلُص  لن  ن آثَا ُّرُّ   نيَا  حتَ  ، ُّث ُأ آثَا ُّ  ن تَبَُّ هُ   .(1)،واه     ( (يَننن 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -188 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ظُّ    نننننا  نننننن  ،المَّثَننننناُؤُ   نننننن البَّننننني  َانُّ )) :بَنننننانَ  ا تَنثَننننناَلَ  أحننننندل   َن  نننننَيك 

َم َا َ   .(1)،واه      ((ا  

ُ َعن نننه]ى األنننن ري وَ ننن  ُ  ُّ أَ  ن  َعننن -189 نننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َعننننُّ النَّنننيبُّ َصننن َّى اَّللَّ
ُعو هبننرا النند َعالُّ  َوَ نن َّ َ   ،ال رنن  اغ  ُّننر  يل َف ُّيََنن ُّ َوَجر  ُّننأ)) :َأ َّننُه لننان يَنند 

َرا ُّ   أَ  ندُّي َوَهن  يلُّ  ،و نا أ ن  َأع  َنُ  بُّنهُّ  ُّن ُّّ  ،  نرُّيَوإُّ    ،ال رن  اغ  ُّنر  يل جُّ
ننندُّي ال رننن  اغ  ُّنننر  يل  نننا بَننندَّ  ُ  و نننا  ،وَُلنننأ   لنننن عُّن ننندُّي ،َوَفَ ُّنننأ َوَعم 

                                           
(1) (1044.) 
(1) (1044.) 
(1) (1114.) 
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ننَر، ُة و ننا َأع َ ن نن ُ  ،َأفَّننر ةُ  نن ُّّ  ،و ننا َأ   أ نن  ال ُمَلنندُُّ   ،و ننا أ نن  َأع  َننُ  بُّننهُّ  ُّ
ل  َبدُّيرء  أُّّ َوَأ  َ  ع ى لُ  ،رُ َوَأ  َ  ال ُمَةفُّّ   .(1)،واه البكا،ي و    (( َنأ 

َرنا]َعن  َعا َُّبَل   -191 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ   ُ   نمسُّ  :   الَنبَ ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نَريُّ ال ََّ نا ُّ َصن حَت : ))يلنون َوَ  َّ َ  َبثَنانُّ  ،َي حبَُّر  ،واه  ((وحت هنو يَُدا ُُّ نُه اأَلف 
    (1). 

،ُّي َعنن  َأ ُّ  -190 ُند  ُ َعن ننه]َ ن ُّيد  ال  نَأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
،ُّ َلن   صن ى ،تُّهُّ     َصن لُ دُ َحنا َنننَّ أَ  َ إُّ : ))َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  ث نا َأ   َث  ،  ن  يَند 

َلنَ  ،البَّنَّ   َن  َي  َرحُّ  ،َأ، بَن  ا نمَنين  ُّ ع نى  نا ا   ُّ ببنأ  ،َول َي   َدتَن   نُجُد َ نج   َّ َي  
َا  نا  ،تَهُ لنان صن ى َا   نا َننَ   َن لنه َصن  َنُّن    ،َأن  ُيَ  ُّّ َ   ْ َوإُّن  لنان صن ى إُّ

 .(1)،واه      ((أَل، َبع  َلا َنَما تَنر غُّيم ا لُّ بَّي  َانُّ 

ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابننننُّ  -191 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ َّ اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َصنن َّى َأنَّ  َنننيبُّ  اَّللَّ
َ ُّنني ُ حتَ )) :لننان يلنننون عُّن ننَد ال َكنننر  ُّ  إُّلَنننَه إحت هللا حتَ  ،إُّلَننَه إحت هللا ال َ ظُّنننيُ  احل 

إُّلَنننننَه إحت هللا َ،   ال َّنننننَماَواةُّ َوَ،   األ،ض َوَ،   حتَ  ،َ،   ال َ نننننر شُّ ال َ ظُّننننني ُّ 
 .(4)،واه البكا،ي و    (( ال َ ر شُّ ال َكرُّ ُّ 

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1411)، (0111) (1)
(1) (406.) 
 .اإل حتن واإلغاظل: غي وال  ( 441) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1416)، (0140) (4)
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ُ َعن نه] َعنن  َأ ُّ ُهَرين نَريَ  -191 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّن انَ بَن :بَنانَ  ،[َ،ةُّ : َصن َّى اَّللَّ
ننَ  َ  :يَنُلننوَلنَّ أحنندل حتَ )) ننَ  َ  ،ال رنن  اغ  ُّننر  يل إن نُّ  ،ال رنن  ا، مَح نن ُّ إن نُّ

َ َصننا ُّعء  ننا َنننالَ ن نن ،لُّيَن  نن ُّ     النند َعالُّ  ننرَُّه لننهحتَ  ،ن اَّللَّ ،واه البكننا،ي (( ُ ك 
 .(1)و    

ُ َعن نننه] ابر  َجننن ن  َعننن -191 نننَأ اَّللَّ َّ النَّننن  ُ   نننمسُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ  َصننن َّى اَّللَّ
نر ا  نن حتَ إُّنَّ   ال َّي أُّ َلَ ناَعل  : ))ونُ لُ ينَ  َ َفين  نَأُن اَّللَّ ن ُّ ء َي   يُنَوا ُُّلَرنا ،َُجنأء ُ   

َريُّ إحت َ ل   ، َأع  َاُه إُّيَّاهُ َأ  رُّ الد  ن َيا َواَفُّ  .(1)،واه     (( َوَ لَُّن ُلأَّ لَين 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -195 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َلننى حنن   ،يَنن نن ُُّن ،َبن نَننا تَنبَنناَ،َ  َوتَنَ نناَو ُلننأَّ لَين  َننل  إو ال َّننَمالُّ النند  ن َيا)) :بَننانَ  يَنبن 

نننرُ  يَب لنننهَ ننن : يلنننون ،ثُن ُنننُث ال َّي نننأُّ اَفُّ نننَمجُّ ُعوينُّ  ََأ   نننأَُل ُّ  ،ن يَننند  َوَ نننن  َي  
مَنا  ُُّرينُّ  ََأغ  َُّر له ، َُأع  َُّيهُ   .(1)،واه البكا،ي و    (( ؟ َوَ ن  َي  

َواَن  ن  عَ  -196 َوانَ  اَّللَُّّ بنُّ  عبدُّ  بنُ اوهو -َص    :بنان ،وََلاَ    َى مَنُه الندَّ، َدالُ  -َص  
هُ  ،بَننندُّ  ُ  البَّننننا َ  نننند  ُة ُأ َّ  ، َأَتَني نننُ  َأبَننننا الننندَّ، َدالُّ   َ ن  ُّلُّننننهُّ   ننن  َأجُّ َوَوَجنننند 

َنن َّ ال َ ننا َ  : لالنن  ،النندَّ، َدالُّ  َ لنننا  :بالنن  .  نن  : ل نن  ؟َأتُرُّيننُد احل   َنناد ُ  اَّللَّ
َن    ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   نن النيب ؛خبُّ ن ُّ ُّ دَ )) :لان يلنونُ  َص َّى اَّللَّ ع نَوُي ال َمنر لُّ ال ُم  

ننَمَجابَلء  ننرُّ ال اَي ننبُّ ُ    يننهُّ بَُّظر  ننهُّ َ  َنننء ُ وَلَّننأء  ،أَلفُّ يننهُّ   ،عُّن ننَد ،َأ  ُّ ُل ََّمننا َدَعننا أَلفُّ
                                           

 .وهرا ل ظ     ( 1041)، (4444) (1)
(1) (444.) 
 .وهرا ل ظ      (448)، (4414) (1)



 

 001 

ننننُأ بُّنننهُّ  َنننن   بننننان ال َم َنننُن ال ُموَلَّ ننننَ  َولَنننَن  ُُّّث ننننأ   :خبُّ ننننُ  إو  :بنننان ((آ ُّ َ َكَرج 
ث نَأ  لنن ، َنَ لُّيُ  َأبَنا الندَّ، َدالُّ  ،ال  وقُّ  ُّّ يَنر وُّينهُّ  ، لنان يل  ُّ َصن َّى َعننُّ النَّنيبُّ

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   .(1)،واه     . اَّللَّ

ُ  هللاُّ  ونَ ُ ننن،َ   ُ   نننمسُّ  :بَالَننن   ، [،ةنننأ هللا عنرنننا ]  بيبنننلَ حَ   ُّّ أُ  ن  َعننن -197 َصننن َّى اَّللَّ
َ ل    ينَ  َّ صَ  ن   َ : ))ونُ لُ ينَ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َرَي ،َل  َ لنه هبُُّّننَّ ى اثن َنَ   َعب  َ ل  ُب ُّ  َولَين 

و   
َنَّننلُّ  مُنُرنَّ ُ ن ننُر مسُّ  ننمُنُرنَّ  ننن ، ننون  :بالنن  ُأ   َحبُّيبَننلَ  ((.بَني نن ء   اب   مننا تَنننرَل 

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  اَّللَُّّ   .(1)،واه     . ((ت وعا  )) :و  ،وايل. َص َّى اَّللَّ

ُرَمنا]ُعَمَر  عنُّ ابنُّ  -198 ُ َعنن  َأ اَّللَّ نَرُد َصن     ا َنلَ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َي ا  نَرَأيء لُُّ َمنَر َتب 
دُّ  ننننجُّ ََماَعننننلُّ   ال َم   َ  وبنننند  :َ لُّيننننَأ هلننننا ،الص ننننب يُّ َوال  َُّبننننالُّ   اب  َ َا ننننُرجُّ اُّ

ننَرُه  لننن َويَناَننا،ُ  ننَ  َأنَّ ُعَمننَر َيك  َرنناينُّ  :بالنن  ؟تَن  َ مُّ  :بننان ؟و ننا هللَا نَن ُننُه َأن  يَننن 
ُن ، ون اَّللَُّّ  ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  هللَا نَنُ ُه بَنو  َد حَت )) :َص َّى اَّللَّ َْ نَن ُنوا إَُّ ناَل اَّللَُّّ َ َ ناجُّ

 .(1)،واه البكا،ي و    (( اَّللَُّّ 

ُ َعن ه]َحن ظََ َل اأُلَ يُّّدُّيُّّ  ن  عَ  -199 َأ اَّللَّ ن انَ َلنوَ ، [َ،ةُّ َصن َّى  اَّللَُّّ   نونُّ ُلمَّنا ُّ ،َ   ن   ُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ننر   لنان َللُّيَن ُّ أبنو :بنان اَّللَّ  :بننان ؟َلي نَف أ ن  ينا َحن ظَ َنلُ   :َبك 

َ ُكوُن عُّن نَد  :ب  ُ  :بان ؟ ا تَنُلونُ  ،ُ ب َفاَن اَّللَُّّ  :بان . َاَ َق َحن ظََ لُ  :ب  ُ 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  ، ون اَّللَُّّ  َنَّنلُّ حنيف َلأَ َّنا ،َ  َص َّى اَّللَّ  ،َعن     يَ أ  يُنرَلُُّر َا بُّالنَّنا،ُّ َواب 

                                           
(1) (1411.)  
(1) (418.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي (441)، (166) (1)
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ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  اَّللَُّّ  نَننا  ننن عُّن نندُّ ، ننونُّ  ننن ا َفَرج   ننَنا اأَلز َواَب  َصنن َّى اَّللَّ َعاَ   
َ اةُّ و حتَواألَ  ننيَنا َلثُّنن ا ،َد َوالرَّنين  ننر   ، َنَن ُّ ث ننَأ  :بننان أبنو َبك   َننَواَّللَُّّ إُّ َّننا لَنَن  َلنى  ُّ
ر   ،هرا ُ َعَ ي نهُّ َصن حيف َدَف  َنا ع ى ، نون اَّللَُّّ  ، َا   ََ ل ُ  أ ا وأبو َبك   َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي نهُّ   لنان ، نون اَّللَُّّ  ، َاَ َق َحن ظَ َنُل ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :ب   َوَ  َّ َ  َصن َّى اَّللَّ
َ ُكننوُن عُّن ننَدَ  تُننرَلُُّر َا بُّالنَّننا،ُّ  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :ب نن ُ  ((؟و ننا َ ا َ )) :َوَ نن َّ َ 
َنَّنننلُّ  ننننَنا اأَلز َواَب  نننن  ،َعننن     ىَ أ  حنننيف َلأَ َّنننا ،َ  ،َواب  نَنننا  نننن عُّن ننندَُّ  َعاَ    ا َفَرج 
َ اةُّ و حتَواألَ  نننننيَنا َلثُّنننننن ا ،َد َوالرَّنننننين  ُ َعَ ي نننننهُّ   لنننننان ، نننننون اَّللَُّّ  ،َ  ُّ َصننننن َّى اَّللَّ
أ بيده إُّ )) :َوَ  َّ َ  لنو تَنُدوُ وَن ع نى  نا َتُكو ُنوَن عُّن ندُّي و   ن  َوالَّرُّي  َن   ُّ

رُّ َلَصاَ َفم ُك ُ ا ُك    ُّ ال َم  لرُّل  ُل َوَلكُّن  ينا َحن ظَ َن ،و  نُُربُُّك    ،َكُل ع ى  ُنُرنُّ
 .(1)َ  َ رَّاة  ،واه     َث (( َ اَعل  َوَ اَعل  

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ن ُلننَر ُّ النند  ن َيا  َن َّننَم هللا عنننه ُلر بَننل   َن َّننَم عننن ُ ننة  ُّن  ُلر بَننل   نن ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ 

ننر  َي َّننَر هللا ع يننه   النند  ن َيا  ، ننن ُلننَر ُّ يَنننو  ُّ ال لَُّياَ ننلُّ  َوَ ننن  َي َّننَر ع ننى ُ    ُّ
ننَريُّ  ننَريُّ  ،َواَفُّ ا َ ننمَنَرُه هللا   النند  ن َيا َواَفُّ ننن ُّم  نُّ  ،َوَ ننن  َ ننمَنَر ُ    ُ   َعنننو  َواَّللَّ

يننهُّ ال َ ب نندُّ  ننا لننان ال  َ  نُّ َأفُّ ننا  ،ب ننُد   َعننو  َوَ ننن  َ ننَ َن َنرُّيل ننا يَن  ننَممُُّم  يننه عُّ  م 
َنَّنلُّ  َمَمنَع بَننو  ء   بَني نن    نن بُنيُننوةُّ اَّللَُّّ  ،َ نرََّأ هللا لنه بُّننهُّ َنرُّيل نا إو اب  و ننا اج 

نننننننَنُر   إحت  َنَ لَنننننن   ع ننننننير ُ   ،ال َّننننننكُّيَنلُ  يَنمن  ُننننننوَن لُّمَنننننناَ  اَّللَُّّ َويَنَمَداَ،ُ ننننننو َُه بَنين 
ُر ُ  َيمن  ُر ُ  ،الرَّمح َلُ  َوَغبُّ َوَ نن  َب َّنأَ  ،هللا  ُّيَمن  عُّن نَدهُ  َو ََلَرُه ُ  ، َُّكلُ ال َم  َوَح َّمن 

                                           
 .فال نا وحتعبنا: و    عا  نا( 1446) (1)
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رُّ   بُّهُّ َ َ ُبهُ   .(1)،واه     (( بُّهُّ َعَمُ ُه ا ُي  

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -110 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ  َفننَرَب ُ َ اوُّيَننُل ع ننى َح  َلننل   :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
دُّ  َ َ ُك    : لان ،  ال َم  جُّ نَنا  َنر ُلُر اَّللََّ  :بنالوا ؟ ا َأج  آَّللَُّّ  نا  :بنان .َجَ   

َ َ نننننُك   إحت َ ا َ  َ َ نننننَنا إحت َ ا َ  :بنننننالوا ؟َأج  َأَ نننننا إين ا  :بنننننان .وهللا  نننننا َأج 
َمننل  َلُكنن    ننَمف  ُّ  ُك   تُنر  َن نن َُّل ُّ  ننن ، ننون اَّللَُّّ  ،َأ   ُ َصنن َّ  و ننا لننان َأَحنندء  ُّ ى اَّللَّ

نن ُّّ  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َوإُّنَّ َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ،َأبَننأَّ عنننه َحنندُّيث ا  ُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننَفابُّهُّ  َ َ ننُك   )) : لننان ،َفننَرَب ع ننى َح  َلننل   ننن َأص  ننَنا  :بننالوا ((؟ ننا َأج  َجَ   

َ َوََن َمنُدُه ع نى  نا َهنَدا َا لُّ ُّ  نن  َنر ُلُر اَّللَّ نَنا ُّ وَ    آَّللَُّّ  ننا )) :بنان .َ ننَّ بُّنهُّ َعَ ين 
َ َ ننُك   إحت َ ا َ  َ َ ننَنا إحت َ ا َ  :بننالوا ((؟َأج  َأَ ننا إين ا )) :بننان .وهللا  ننا َأج 

َمنننل  َلُكننن    نننَمف  ُّ  ُك   تُنر  بَنَرينُّ َأنَّ اَّللََّ  ،َأ   رب ُّينننُأ  َنننَأف  عننن  وجنننأ  َوَلكُّنَّنننُه َأتَننناينُّ جُّ
 .(1)،واه     ( ( َُّكلَ ال َم  يُنَباهُّأ بُُّك ُ 

ُرَمنننا] هللاُّ  عبننندُّ  ا نننرأيُّ  الثل ينننلُّ  زيننننبَ  ن  َعننن -111 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ا نَنننلَ  انَ بَننن :   الَنننبَ ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  َد  نن  : ))َصنن َّى اَّللَّ ننجُّ ننَداُلنَّ ال َم   إ ا َنننرَُّدة  إُّح 

 .(1)،واه      ((ََْمَّ نُّيب ا

نننأَ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 ُ َعن نننه َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[اَّللَّ  َصننن َّى اَّللَّ

                                           
(1) (1011.) 
(1) (1461.) 
(1) (441.) 
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ُدَها دُّ إو اَّللَُّّ َأَحب  ال بُّ )) :بَانَ  َوابُنَراَوَأبن َاُض ال بُّ  ،َ َ اجُّ  ((دُّ إو اَّللَُّّ َأ  
 .(1)،واه     

ُ َعن نننه]َعننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -111 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ حننيف َت   ُننَع  َّ َصنن ن  َ نن: ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ى ال اَننَداَي   مَجَاَعننل   َّ بَنَ ننَد يَننر ُلُر اَّللَّ

نَري   رُّ َحجَّل  َوُعم  ُّ لا   له َلَأج  َ مَن   ُم  َّ ص ى ،َل  َ،ُ نوُن بَناَن  :بنانَ  ((البَّم 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  هللاُّ    (1)،واه ال  ري. (( َّل  تَا َّل  تَا َّل  تَا)) :َص َّى اَّللَّ

و َصننننالُّي  يَأ ُ ُر َننننا إ ا َأ،َاَد َأَحننننُد َا َأن  يَننَنننناَ  َأن  بُننننأَ  انَ َلنننن :بَننننانَ  ريأُ نننن ن  َعنننن -115
َنننننُّ  َع ع ننننى ننننلل اأَلهللا  نننَ جُّ ننننَماَواةُّ َوَ، َّ األ،ض  : َّ يلنننونُ  ،َير  ال رنننن  َ، َّ ال َّ

ل   ،َبنَّنَنننا ،َوَ، َّ ال َ نننر شُّ ال َ ظُّننني ُّ  َنننبُّّ  ،َوَ، َّ لنننأ َننننأ  َوُ ن ننن َُّن  ،َوالننَّنننَوى  َنننالَُّق احل 
جن ُّينننأُّ َوال ُ ر بَنننانُّ  نننرء  ،المنَّنننو ،َايُّ َواإلُّ ل  أ ننن  آفُّ َأعُنننوُ  بُّنننَن  نننن َننننرُّ لنننأ َننننأ 

نننَيمُّهُّ  لء  ،بَُّناصُّ نننُر  َن َننني َم  ،ال رننن  أ ننن  اأَلوَُّن  َن َننني َم بَنبن  َنننَن َننننأ  َوَأ  نننَ  اَفُّ
لء  لء  َوَأ  نن َ  ،بَن  ننَدَ  َنننأ  بَننَن َنننأ  ُر  َن َنني َم  َنو  َوَأ  ننَ  ال بَننانُُّن  َن َنني َم  ،الظَّنناهُّ
لء  نرُّ  ،اب نضُّ َعنَّنا الندَّي نَ  ،ُدوَ َن َننأ  َعنن   لنن  يولنان ينرو  ،َوَأغ نُّنَنا  نن ال َ ل 
ُّّ  َأ ُّ ُهَرين َريَ  ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ َعنُّ النَّيبُّ  .(1)،واه     . َص َّى اَّللَّ

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -116 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ

                                           
(1) (041.) 
 .ص ي الصبي: والاداي. هرا حديث ح ن غريب: وبان( 480) (1)
(1) (1411.) 
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ُ ض  هبننا  َُّراَنننهُ لُ دُ َحننإ ا َأَوى أَ )) :بَنانَ  ننهُّ  َن  َيأ ُفننر  َدافُّ َنَل إُّزَا،ُّهُّ  َن  يَننننن   ،  إو  َُّرانُّ
ننهُّ حتَ  ن ننه  ،َول ُيَ نن ُّّ اَّللََّ  َع  ،يَن   َننُ   ننا َفَ َ ننُه بَن  ننَدُه ع ننى  َُّرانُّ ننَ جُّ  ننن ا َأ،َاَد َأن  َير 

َننننُّ  نننلُّّهُّ اأَلهللا  ع  ع نننى نُّ نننَ جُّ بُّنننَن َوَةننن  ُ   ،ُ نننب َفاَ َن ال رننن  َ، ُّّ  :َول يَنُلنننأ   ، َن  َير 
نأ  َناغ  ُّر  هلننا ،َجن نيبُّ َوبُّنَن َأ،  َنُ نهُ  َ   َن   ُّ َننا  ،إن َأ  َ ننك  َ ظ َرنا  ُّ َوإُّن  َأ، َ ن  مَنَرا  َاح 

 .(1)،واه البكا،ي و    (( حلُُّّ َ َى َ ُظ بُّهُّ عَُّباَدَ  الصَّا

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -117 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نأ َ َ نَنا: ))ن األ صنا،ُّ  ُّ  حت رأي   َوَ  َّ َ  ا َيُكنن   :بالن (( ؟ نا َ نَنَ ننُّ َأن  َىُجُّّ

َفانُّ  ني  َ َفن َّ أبنو َولَندُّهَ  ،لنا إحت  َاةُّ نف ا  ،ا َوابن نُنَرنا ع نى  َاةُّ َوتَننَرَ  لننا  َاةُّ
ننُي ع يننه ننَري   يننه تَن  نندُُّن  ، ننن ا جننال ،ََ َرنناُن  َنناع َممُّرُّي)) :بَننانَ   َنن رُّ  نننن ُعم 

 .(1)،واه البكا،ي و    ((   أ ل  جَّ أو حَ )): و  ،وايل((. َحجَّل  

ُ َعن نه] ي يندَ  بننُّ  ا بُّ ال َّن نُّ عَ  -118 نَأ اَّللَّ دُّ  نن ُ لُ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ نجُّ نا   ال َم    ،بَا ُّم 
َ َّنننا ُّ  ،َ َفَصنننَب ُّ ،َُجنننأء  ا  َهنننب   َنننأ تُّ ُّ  : لنننان ، َنَنظَنننر ُة  نننن ا ُعَمنننُر بنننن ال 

َننَري نُّ  َ مُننُه هبَُُّّمننا ،هبُّ ننأُّ  :بنناحت ؟أو  ننن َأي ننَن َأ ن ُمَمننا ؟ ننن َأ ن ُمَمننا :بننان ،َ جُّ  ننن َأه 
ننأُّ ال بَن َنندُّ أَلو جَ  :بننان .ال َّننا ُّفُّ  ننَواَتُكَما  ،  ُمُكَمننالننو ُلن ُمَمننا  ننن َأه  تَنر  َنَ ننانُّ َأص 

دُّ ، ون اَّللَُّّ  ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ    َ   جُّ  .(1)،واه البكا،ي. َص َّى اَّللَّ

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ َ ،ّ   -119 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَاَن َ،ُ وُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ : َص َّى اَّللَّ
                                           

 .نري ثوبه: و    داف ل إزا،ه. وهرا ل ظ     ( 1414)، (0116) (1)
 . ا ي ملى ع يه  ن اإلبأ: والناةي. وهرا ل ظ     ( 1140)، (1801) (1)
 .صانيالر أ، حبجا،ي : واحلصب( 446) (1)
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َُ  بَُّأَحبُّّ ال كَ )) ربُّ نربُّ ينُّ بَُّأَحنبُّّ ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :ب  ُ  ((؟إو اَّللَُّّ  ُّ  أحت ُأف   َأف 
دُّهُّ  : ُّ إو اَّللَُّّ إُّنَّ َأَحبَّ ال َك )) :انَ لَ  نَ  . ُّ إو اَّللَُّّ ال َك  َم  (( ُ ب َفاَن اَّللَُّّ َوحبُّ

 .(1)،واه     

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -101 نننَأ اَّللَّ   َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َصننن َّى اَّللَُّ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ
َدُه حَت  :انَ بَ  ن   َ )) :بَانَ  نُد  ،َنرُّيَن لنهحَت إَُّلَه إحت هللا َوح  َم  لنه ال ُم  نُن َولَنُه احل 

ل  َبدُّيرء  ا ََل َ رَّي   ،وهو ع ى لأ َنأ  نرُّ ،ُّبَنا     ،  يَنو     ُّ َن َعب   ،لا   له َعند 
ا َنننُل َحَ نننَنل   ا َننن ،وَُلمُّبَننن   لنننه  ُّ نننر ز ا  نننن  ،ُل َ نننيََُّّل  َوحمُّيَننن   عننننه  ُّ وََلا َننن   لنننه حُّ

أَ  َ ُه  لن حيف هللُا  ُّ وا يَأ ةُّ َأَحدء َأ  َرَأ ممَُّّا جال بُّنهُّ إحت َأَحندء  ،البَّي  َانُّ يَنو 
ثَنننَر  ننن  لننن ننَأ َأل  ا َننَل َ ننرَّي   :َوَ ننن  بننان ،َعمُّ نندُّهُّ   يَنننو     ُّ َم  ُ ننب َفاَن اَّللَُّّ َوحبُّ

رُّ  ُح َّ   َف َايَاُه َوَلو  لا    .(1)،واه البكا،ي و    ((  ُّث َأ زَبَدُّ ال َبف 

نن،َ ] يَ رَ ين ننرَ هُ   ُّ أَ وَ  رَ َمننعُ  بنننُّ  هللاُّ  عبنندُّ  ن  َعنن -100  ونَ ُ ننا ،َ َ ننأ مننا مسُّ  ،[ رُ نن  َعنن اَّلل ُ  أَ ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ننَوا ء عننن لَيَنن مَ : )) نننربهُّ  ع ننى أعننوادُّ  ونُ ُلننينَ  َصنن َّى اَّللَّ ننَ َّ َأبن  رُّ

مَُّمنَّ هللا ع ى بُنُ وهبُُّّ    ،ُمَ اةُّ اب ُ  َود عُّرُّ ُ   (( َّ لََيُكو ُنَّ  نن ال اَنا ُّ ُّ َ  ،أو لََيك 
 .(1)،واه     

َرنا]َعن  َعا َُّبنَل  -101 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  لنانَ  َصن َّى اَّللَّ
َنُةحت ُعو هبُّ نَنلُّ النَّنا،ُّ ال رن   َننُّيّنُّ َأعُن)) :لُّ الندََّعَواةُّ يَد  َوَعنَرا ُّ  ،وُ  بُّنَن  نن  ُّمن 

                                           
(1) (1411.) 
  . ا ي  و ابال  ن الرغوي: وال بد. وهرا ل ظ     ( 1011)، (1111) (1)
 .ترلر : و    َود عُّرُّ ( 804) (1)
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نَننلُّ ال َلننرب ُّ  ،النَّننا،ُّ  نَننلُّ ال اُّننَ   ،َوَعننَرا ُّ ال َلننرب ُّ  ،َو ُّمن  ننن  َنننرُّ  ُّمن  نَننلُّ  ،َو ُّ ننن  َنننرُّ  ُّمن  َو ُّ
نييُّ الندَّجَّانُّ  ،ال َ ل رُّ  َنلُّ ال َم ُّ نأ  َف َايَناَي  ،َوَأُعوُ  بَُّن  ن َنرُّ  ُّمن  ال رن  اغ  ُّ

َالُّ الثنَّ    َ  األَبن نَيَض  نن  ، ُّ َوال بَنَردُّ  ُّ َ َايَنا لمنا  َنلَّي نَ  الثنَّنو  َو َنقُّّ بَن  نيبُّ  نن ال 
نرُّقُّ َوال َما نرُّ ُّ  ،الدََّ مُّ  َة بن  ال َمب  َ َف َايَناَي لمنا بَاَعند   ،َوبَاعُّد  بَني ن ُّ َوبَنن  

َنَر ُّ َوال َمنأ  ُّ َوال َما نرَ  ،واه البكنا،ي ((  ُّ ال ر   َنُّيّنُّ َأُعوُ  بُّنَن  نن ال َكَ نأُّ َواهل 
 .(1)و    

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -101 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َرنُه عنن  ن   َ : ))ونُ لُ ينَ  اَّللَّ َصناَ  يَنو   نا   َ نبُّيأُّ اَّللَُّّ بَاَعنَد هللا َوج 

 .(1)البكا،ي و     ،واه. ((النَّا،ُّ َ ب  َُّ  َفرُّي  ا

ُ َعن ننه]َعننن  َأ َننمُّ بنننُّ  الننن   -101 ننَأ اَّللَّ ُ  َع َننَم عُّن ننَد النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
 لننان الننري ا  .اََفننرَ  مََّ  َأَحننَدمُهَا وا ُيَبننمُّّ ُّ َ َبنن ،نُّ ،َُجنن  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 

م هُ  نُ  أ نا   ن  ُتَبنَعَ َم ُ   :ُيَبمُّّ م  ُّ نء َ َبمَّمَُّه َوَعَ    إُّنَّ هنرا )) :بنانَ  .مُّّ
َ َوإُّ ََّن ا َى َمدُّ محُّ   .(1)،واه البكا،ي و    (( اَّللََّ  َد اَّللَّ

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -105 َأ اَّللَّ َّ النَّن  ُ   نمسُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  َصن َّى اَّللَّ
،واه  ((،ََجنَع َليَننو  ُّ َوَلَدت نُه أُ  نهُ  ،ُ نق  َح َّ َّللَُُّّّ     يَنر  ُنث  وا يَن    ن   َ : ))ونُ لُ ينَ 

                                           
 .اإل  والدين: و    ابأ  وابار . وهرا ل ظ     ( 481)، (0144) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1141)، (1846) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1111)، (0114) (1)
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 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن ننه] نيننف  حُ  بنننُّ  رأُّ َ نن ن  َعنن -106 ننَأ اَّللَّ ُ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َد بُنبَنالَ  ن   َ : ))َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  نجُّ   ،ي  َ َصن َّى  ينه َصن  ،َتَ رََّر   بَني مُّهُّ  َّ أتنى َ   

َري   لان رُّ ُعم   .(1)الن ا أ وابن  اجه ،واه ((له َلَأج 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -107 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننهُّ : ))َوَ نن َّ َ  َ  ننَق َلمَننَب   لَُّمابُّننهُّ ع ننى  َن   ُّ ننا َبَرننى هللا ال  ُةننو ء  ،َلمَّ  َنُرننَو َ و 
 .(1)    البكا،ي و ،واه  ((َ،مح َ ُّ تَنا  ُُّب غريبإُّنَّ  :عُّن َدهُ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -108 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َنَّمُّنهُّ َأَحندء )) :بَانَ  نَع دُّ َولَنو   ،لو يَن  َ ُ  ال ُمة  ُُّن  ا عُّن َد اَّللَُّّ  ن ال ُ ُلوبَنلُّ  نا َنمُّ
َننننلُّ  نننا بَنننننَنَط  نننن َجنَّمُّننننهُّ َأَحنننندء يَن    ،واه ((  َنننُ  ال َكننننا ُُّر  نننا عُّن ننننَد اَّللَُّّ  نننن الرَّمح 

 .(4)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -109 نننَأ اَّللَّ َصننناينُّ َف ُّي ُّنننأ :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ  َأو  َصننن َّى اَّللَّ
َيا ُّ َث  :   بَُّث  َوَ  َّ َ  ر  ثَلُّ َأيَّا    نن لنأ َننصُّ َ ن ُّ  ،ر  َوَأن  ُأوتُّنَر  ،الر نَفى َو،َل 

 .(4)،واه البكا،ي و    . ببأ َأن  َأ َا َ 
                                           

 .ابما : والر ث. وهرا ل ظ البكا،ي( 1146)، (1411) (1)
 .وال  ظ حتبن  اجه (.1411)، (011) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1441)، (1114) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1444), (0401) (4)
 .والث ثل أيا  هأ أيا  البيض. وهرا ل ظ البكا،ي( 411)، (1181) (4)
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ُ َعن ه]  ود      َ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -111 َأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نرُّ  ،َ نَنلء بَنَرَأ َحر   ا  ن لَُّما ُّ اَّللَُّّ  َنَ ُه بُّهُّ حَ  ن   َ : ))َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َ نَنُل بَُّ ب  َواحلَ 

َنا نني ء  ، ء َحنر يء َوحت ،َوَلكُّنن  َألُّننفء َحنر يء  ،َحنر يء  ﴾ نلنن﴿ا: َأبُنونُ حتَ  ،َأ  ثَاهلُّ َو ُّ
  .(1)،واه ال  ري(( َحر يء 

ُ َعن ه]   ود   َ  بنُّ  هللاُّ  عبدُّ  ن  عَ  -110 َأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نأُّ  ،َأَحندء َأَحنبَّ إلينه ال َمند ُح  نن اَّللَُّّ عن  وجنأ مَ ي  لَن: )) َ َعَ ي هُّ َوَ  َّ   نن َأج 

َ ننننهُ  ننننأُّ  لننننن َحننننرََّ   ،َولَنننني َم َأَحنننندء َأغ يَنننننَر  ننننن اَّللَُّّ  ، لننننن َ ننننَدَح  َن    ننننن َأج 
ُ،  ننن اَّللَُّّ  ،ال َ ننَواحُّ َ  ننأُّ  لننن َأ ن ننَ َن  ،َولَنني َم َأَحنندء َأَحننبَّ إليننه ال  ُننر   ننن َأج 
 .(1)،واه البكا،ي و    (( ، َ َأ الر ُ أَ ال كَُّماَ  َوأَ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ يَناَننا،ُ : ))َوَ نن َّ َ  َ ال ُمننة  ُُّن  ننا  ،َوإُّنَّ ال ُمننة  َُّن يَناَننا،ُ  ،إُّنَّ اَّللَّ ننَرُي اَّللَُّّ َأن  يَننأ مُّ َوَغين 
 .(1)،واه البكا،ي و    (( َ  ع يهَحرَّ 

ننا،ء  َننَأو َجَ  َوَأبن  َننجَ  :بَننانَ  ا ننأ   وَ  ُّ أَ  ن  َعنن -111 نن َ  نَ  ،َف َبَننَننا َعمَّ يننا َأبَننا  :ا  َنننَ َن بُن  نَننامَّ
نن َ  ،للنند َأبن َ ا ننَ  َوَأو َجنن  ةَ  ،ال يَنل ظَننانُّ  إين مس نن   : لننان . َن َننو  ُلن ننَ  تَننَن َّ  
ُ َعَ ي نن َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  يُّ الرَُّجننأُّ َوبَُّصننَر إُّنَّ نُننوَن َصنن )) :يلننون هُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَّ

نهُّ  ُ  بَنلَ  َنَأنُّيُ وا الصَّن  ،ُف  َبمُّهُّ َ ُّنَّنلء  نن  ُّل رُّ ن ،َي َواب ُصنُروا ال  ن ال بَنيَنانُّ َوإُّنَّ  ُّ
                                           

 .فييهرا حديث ح ن ص: وبان( 1116) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1406)، (4116) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1401)، (4111) (1)
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ر ا ف   . (1)،واه      (( ُّ

ُ َعن ه]َعن  َأَ مُّ بنُّ  الن   -111 َأ اَّللَّ ُ  ، نون اَّللَُّّ ا عُّن نَد نَّ لُ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نَ  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَفنُ  أ  َهنن)) : لننان ،َ َرننفُّ نن َّ َأة  ُ،وَن  ُّ  :بُن  نَننا :بننان ((؟تَنند 

َأاَ  َتُّنر ينُّ  ،ينا َ، ُّّ  :يلنون ، نن ُمَانَبَنلُّ ال َ ب ندُّ ،َبَّنهُ )) :بنان .هللا َوَ،ُ ولُُه َأع َ  ُ 
نأ إحت حتَ ين ن  : يلون :بان ،بَنَ ى :يلون :بان ؟ ن الظ    ُّ  يُ  ع نى  َن   ُّ ُأجُّ
نن ُّّ  ا  ُّ ا  : يلننون :بننان .َننناهُّد  َ  َعَ ي ننَن َنننرُّيد  ننَن ال يَنننو  َوبُّننال كَُّرا ُّ  ،َلَ ننى بُّنَن   ُّ

ننَمُ  ع ننى  يننه :بننان ،ال َكنناتُّبَُّ  ُنننُرود ا  :بننان .ا   ُّلُّننأ : َنيُنَلنناُن أَل، َلا ُّننهُّ  ، َنُيك 
َ ال َكنن  َّنن َّ ُيَُ  :بننان ، َنمَنن  ُّننُق بَُّأع َمالُّننهُّ  نَننُه َوبَننن   ا  : يلننون :بننان . ُّ ى بَنين  بُن  نند 
ل ا أُ  ،َلُكنَّ َوُ ف   .(1)،واه     ((  َنَ ن ُكنَّ لن  أُ َاةُّ

ُ َعن ننه] وَُ  أَ  ُّ أَ  بنننُّ  هللاُّ  عبنندُّ  ن  َعنن -115 ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  رَ  اَّللَّ ثُّننننُر الننننرُّل  ننننُر  ،يَ َويُ ُّيننننُأ الصَّنننن  ،أ  ال َّا ننننوَ َويُلُّنننن ،يُك  َويُنَلصُّّ

ُ  َبلَ  نَأ  نع األَ  ،ال  نكُّ ُّ وحت يَنأ َ ُف َأن  هللَا بُّ َاَجنلَ  ،، َ  َنلُّ َوال مُّ   نَأ لنه احل  .  َنيَنل رُّ
 .(1)،واه الن ا أ

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -116 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ نننَأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ   َّ َ َصننن َّى اَّللَّ
ُ وَن َأل   ا)) :بَانَ  َنََّل  ن أُ َّ ُّ َ بن  ُفُأ اب  نَديء  ننر  ع نى ُصنو،َيُّ  ،يَد  زُ  نَريء َواحُّ

                                           
 .أي ع  ل ودليأ : و     َنل( 801) (1)
(1) (1101.) 
(1) (1414.) 
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 .(1)،واه     (( ال َلَمرُّ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -117 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ ننَن ال ُوُةننولَ تَنَوةَّننأَ  َ  ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  ننَمَمَع َوَأ  َصنن َ  ،َأح  ُُمَ ننَل  َا    ، َّ أتننى اب 

ُُمَ ننلُّ  َ اب  نَننُه َوبَننن   َصننى  َنَلنند   ،ثَننلُّ َأيَّننا   َوزُّيَنناَدُي َث  ُغ ُّننَر لننه  ننا بَنين  َوَ ننن  َ ننمَّ احلَ 
 .(1)،واه      ((َلَاا

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -118 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  بَنناَن َ،ُ ننونُ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
 َّ يَأ ُفننُرُهنَّ بيننده  ،َي  ننوُّي هللا عنن  وجننأ ال َّننَماَواةُّ يننو  ال لَُّياَ ننلُّ : ))َوَ نن َّ َ 
ننَ   َبَّنناُ،ونَ  ،أ ننا ال َم ُّنننُ  : َّ يلننون ،ال ُيم  ُونَ  ؟َأي ننَن اب   َّ َي  ننوُّي  ؟َأي ننَن ال ُمَمَكننربُّّ

َمالُّهُّ  َ  بُّبُّ َبَّناُ،ونَ  ،أ ا ال َم ُّنُ  :ون َّ يل ،اأَلَ،ةُّ ُونَ  ؟َأي نَن اب  (( ؟َأي نَن ال ُمَمَكنربُّّ
 .(1)    البكا،ي و ،واه 

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -119 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  ونَ ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ :    الَنن، بَ [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ينننا  :ب ننن  ((ي  غُننر حت  لَُّياَ ننلُّ ُحَ ننناي  عُنننَراال   ينننو َ  ُأ َبننُر النننناىُ : ))يلننننون َوَ نن َّ َ 

ينننا )) :بنننان ؟يَنن ظُنننُر بَن  ُرنننُر   إو بَن  ننض   َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ النَُّّ ننناُل َوالرَُّجننناُن مجي ننا  
ننننُر َأَننننند   ننننن َأن  يَنن ظُننننَر بَن  ُرننننُر   إو بَن  ننننض   ،واه البكننننا،ي (( َعا َُّبننننُل اأَل  

 .(4)و    
                                           

 .ابماعل: و    ال  ري( 114) (1)
 .تك  : و    لاا( 844) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1488), (4411) (1)
 .غن ممو  : و    غرحت  . ظ     وهرا ل ( 1841)، (0414) (4)
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ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -111 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  هللاُّ  ونُ  ُ ،َ  انَ لَ   :بَانَ  ،[َ،ةُّ حتَ  َص َّى اَّللَّ
َنَراة   َْ ننأُ بنن ،ََجنال   .يَنا نُدو ينو  ال  ُّ  نرُّ حننيف يَأ ُلنَأ  حندث  ُعبَني ننُد  :وبنان ُ َرجَّ

ُّّ حنندث  َأ َننمء  :اَّللَُّّ بننان ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ . َويَننأ ُلُ ُرنَّ وُّتن ننر ا: َصنن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي

ننن،َ ] صنننلَ    حَ  ن  َعنن -110 َن   نَّنننلُ  :   الَنننبَ ، [اَرننننن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ا َنَ نَنننُع َعَواتَُّلنَنننا َأن  َُي نننُرج 
نَر بَن ُّ َف َنف   ،ا  نَرَأيء   َنَلندَُّ  ُّ  ،ال  ُّينَدي نُّ  مَُّرننا ، َننَنَ لَن   َبص   ،َ َفندََّث   عنن ُأف 

مَُّرا َغَ ا  ع النيب ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ولان َزو ُب ُأف  وََلا َن    ،ثُّن نَ   َعَبنَريَ  َصن َّى اَّللَّ
نن ّ   نن ُّ   ننه    ُّ  ،َو َنُلننوُ  ع ننى ال َمر َةننى ،لنننا  ُننَداوُّي ال َك  َمننى  :بالنن  ،ُأف 
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َ َ أََل   ُأف  ُّ النيبَّ  نَدا َا بَنأ ىء إ ا ا َيُكنن   :َص َّى اَّللَّ َأَع َنى إُّح 

َنالُّمنُ )) :بان ؟َا ُربَ حتَ هلا جُّ  َبا ء َأن   َبمُنَرا  نن جُّ  َباهبُّ نَرا َصناحُّ نَرد  ،  بُّ   َول َمب 
نن ُّمُّ َ  ننَر َوَدع ننَوَي ال ُم   َين  َّ َأمسُّ  نن ُّ النَّنن ،  مننا بَنندَُّ    ُأ   َع ُّيَّننَل َ ننأَل مُنَرا ((ال   يبُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  بُّنَأ ُّ  :تَنر ُلُرُه إحت بالن حتَ وََلا َن    .بَُّأ ُّ   ن  :بال  ؟َص َّى اَّللَّ

ُننننننُدو،ُّ )) :  مُننننننُه يلننننننونمسُّ  أو ال َ َواتُّننننننُق َ َواُة -َُي ننننننُرُب ال َ َواتُّننننننُق َوَ َواُة ال 
ُنننُدو،ُّ  ُنننيَّضُ  -ال  نننَر َوَدع نننَوَي ال ُمنننة  ُّنُّ َ  ،َواحل  َين  َن ال  نننَرد  ُنننيَُّض  ،َول َيب  َويَن  مَننن ُُّن احل 
َصننلُ  ((ال ُمَصنن َّى ُننيَّضُ  : ل نن  :بالنن  َح   ننَردُ  : لالنن  ؟احل  َعَر َننَل  َألَنني َم َتب 
 .(1)،واه البكا،ي و    . ؟وََلَرا وََلَرا

                                           
(1) (141.) 
البكنر البالانل أو  مجنع عاتلنل وهنأ :ا روح ، ال واتنق: ىك مال وهرا ل ظ البكا،ي، (816)، (114) (1)

 .   ز أ ل بكر   جا ب البي : ابلا،بل ل ب وغ، والد،
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ُ َعن ننه] األ ننلعُّ  واث ننل بنننُّ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نننرُّ حتَ )) :َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يننننَ  ُتظ رُّ  .(1) ((َويَنب َم ُّيننننَ  اَّللَُّ  َنيَنر مَحَنننُه  ،البَّنننَماتََل أَلفُّ
 .،واه ال  ري

ُرَما]َعبَّاى   ابنُّ  عنُّ  -111 ُ َعنن  َأ اَّللَّ َّ النَّ  نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ ى  َّ َصن َصن َّى اَّللَّ
ُّ  و َ يَ  َ مَن   َ َرنا وحت بَن  نَدَها ،ال  ُّ  رُّ ،َل   ، َّ أتنى النَُّّ ناَل َوَ َ نُه بُّن نء  ،ا ُيَصأُّّ بَنبن 

 تُن  لُّنننننننننننأ ال َمنننننننننننر َأُي ُفر َصنننننننننننَرا  ،َ َجَ   نننننننننننَن يُن  لُّننننننننننن َ  ، َنننننننننننَأَ َرُهنَّ بُّالصَّنننننننننننَدَبلُّ 
َكابَنَرا  . (1)،واه البكا،ي و     .َو ُّ

،ُّي َعننن  َأ ُّ  -111 ُنند  ُ َعن ننه]َ نن ُّيد  ال  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
بُّرُّ   )) :بَننننانَ  َوَ نننن َّ َ  ننننَأ ال اُننننَريُّ  ننننن  َنننننو  َن َأه  َنَّننننلُّ لََيمَنننننَراَلو  ننننَأ اب  لمننننا   إُّنَّ َأه 

نننرُّقُّ أو ال َما نننرُّ ُّ  َن ال َكو َلنننَب الننند ،ُّيَّ ال اَنننابَُّر  نننن األُ ُنننقُّ  نننن ال َمب   ،تَنمَننننَراَلو 
ننَنُر    ُ ُاَرنا حتَ تُّ  نَن َ نَنازُُّن األَ  بُّيَنالُّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بنالوا ((لُّمَنَ اُةأُّ  نا بَنين  يَنبن 

نننُرُه    نننأ بينننده ،َُّجنننانء )) :بنننان .َغين  آَ نُنننوا بُّننناَّللَُّّ َوَصننندَُّبوا بَن َنننى َوالَّنننرُّي  َن   ُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    (( ال ُمر َ  ُّ َ 

ُ َعن نننه]  ننن د   بننننُّ  رأُّ َ ننن ن  َعننن -115 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  َعنننن  َ،ُ نننونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ا َننَل َعنننا   )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  ننُن الرَّالُّنننُب   ظُّ َُّّرننا  ُّ َنَّنننلُّ َلَبننَجَري  َي ُّ حتَ إُّنَّ   اب 

                                           
  .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1460) (1)
كا : الر . البكا،ي وهرا ل ظ( 884)، (104) (1)  .الل دي: ح أ ت بم   األ ن، ال ُّّ
 .الراهب اباةأ: والاابر. وهرا ل ظ     ( 1811)، (1140) (1)
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 .(1)،واه البكا،ي و    ((  يَنل  َُ َرا

نوَ ن  ُ  ُّ أَ  ن  عَ  -116 ُ َعن نه]ري  َ ى األن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َرُّيننننرُّ َوالننننرََّهبُّ ع ننننى  ُُلننننو،ُّ أُ َّنننن ُّ )) :بَننننانَ  َوَ نننن َّ َ  ننننأَّ  ،ُحننننرَُّ  لُّبَنننناُى احل  َوُأحُّ
  .(1)  ري،واه الن ا أ وال. ((إلُّ َاثُّرُّ   

ُ َعن ه ]ابازين  يد  زَ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -117 َأ اَّللَّ  َفنَرَب ، نون اَّللَُّّ  :بَنانَ  هُ  َّ أَ ، [ َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  لُّأ َص َّى اَّللَّ َم   نَرهُ  ،يَنو   ا َي   ُعو اَّللََّ  ،َ َجَ َأ إو الناى َظر   ،يَند 
َبَأ ال لُّبن  َنننننننلَ  نننننننمَنل  ُّ  ،َوَحنننننننوََّن ،َُّداَلهُ  ،َوا   َ مَنننننننن   ،واه البكنننننننا،ي .  َّ صننننننن ى ،َل 

 .(1)و    

ُ َعن ننه] وهننب   بنننُّ  ا،ثننلَ حَ  ن  َعنن -118 ننَأ اَّللَّ نن[َ،ةُّ َّ النَّنن عَ ، مسُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َنَّننننلُّ )) :بَننننانَ  ننننأُّ اب  ننننربُُُّل   بَُّأه  ُ َعَ ي ننننهُّ  بننننان .بَن َننننى :بننننالوا ((؟أحت ُأف  َصنننن َّى اَّللَّ
أحت )) : َّ بنان (( ُّيف  ُ َمَر ُّّف  لنو َأب َ نَ  ع نى اَّللَُّّ ألَبَننرَّهُ ُلأ  ةَ )) :َوَ  َّ َ 

ننأُّ النَّننا،ُّ  ننربُُُّل   بَُّأه  ربُّ  )) :بننان .بَن َننى :بننالوا ((؟ُأف  ننَمك  (( ُلننأ  ُعمُننأّ  َجننوَّاهللا  ُ   
 .(4)،واه البكا،ي و    

ُ َعن ه] جابر   ن  عَ  -119 َأ اَّللَّ َّ النَّ    ُ مسُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َصن َّى يبُّ  ببنأَ  اَّللَّ
                                           

(1) (1141) ،(1814.) 
 .هرا حديث ح ن صفيي: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1416)، (4148) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 814)، (1614) (1)
ابنننا  البننننديد : وال منننأ. أي  مواةنننع  منننرلأ: و مرننن ف.  ننن  وهنننرا ل نننظ  ( 1841)، (0044) (4)

 .ال ظ الا يظ ابمكرب: الصو ل بالبانأ، وابواهللا
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نُن بُّناَّللَُّّ الظَّننَّ حَت )) :   يلنونَو َاتُّهُّ بُّنَث  ،واه  ((هللَاُنوَتنَّ أحندل  إحت وهنو ُأ  ُّ
    (1). 

ُ َعن ننه] الننن   َ  بنننُّ  يُّ و  َعنن ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُ  هللاُّ   ننونُ ى ،َ  َّ َصنن :نَ ابَنن، [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ال رنن  اغ  ُّننر  )) :َ َف ُّظ ننُ   ننن ُدَعا ُّننهُّ وهننو يلننون ،ع ننى َجنَننازَي   َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 

ننرُّ    ُنُ لَننهُ  ،َواع ننُف عنننه ،َوَعا ُّننهُّ  ،َوا، مَح ننهُ  ،لننه َف َننهُ  ،َوَأل  ننع  ُ د  نن  ُه  ،َوَو ُّّ َواغ  ُّ
َ  األَبن ننَيَض  ننن  ،بُّال َمننالُّ َوالننثنَّ   ُّ َوال بَنننَردُّ  َ َايَننا لمننا  َنلَّي ننَ  الثنَّننو  َو َنلُّننهُّ  ننن ال 

ننر ا  ننن َدا،ُّهُّ  ،النندََّ مُّ  ل ننُه َدا، ا َفين  نن    ،َوَأب دُّ ننر ا  ننن َأه  ُّننهُّ  َوَأه  ننر ا  ،َفين  ننا َفين  َوَزو ج 
نهُّ  َنَّنلَ  ، ن َزو جُّ ُه  نن َعنَرا ُّ ال َلنرب ُّ أو  نن َعنَرا ُّ النَّنا،ُّ  ،َوَأد فُّ  نُه اب   ((َوَأعُّنر 

َننَّي ُ  َأن  َأُلوَن أ ا  لن ال َميُّّ َ  :بان َْ  .(1)،واه     . حيف 

ُ َعن نه] جابر   ن  عَ  -110 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ  :َصن َّى اَّللَّ
دُّهُّ  َن  َيج  إ ا َبَرى أحدل  الصَّ )) نيب ا  نن َصن َي   َ   جُّ  ،تُّهُّ َ أ  لُّبَني مُّهُّ َ صُّ

ر ا َجاعُّأء   بَني مُّهُّ  ن َص  نن اَّللََّ   .(1)،واه     . ((تُّهُّ َفين 

ُ َعن نننه]  ُّ ُهَرين نننَريَ َعنننن  أَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننننن ُّ : ))َوَ ننننن َّ َ  َنَّنننننُل َوالنَّنننننا،ُ  َىَاجَّ ُّيَن  : لالننننن  النَّنننننا،ُ  ،اب  ُأوثُّنننننر ُة بُّنننننال ُمَمَكربُّّ

ُّينَ  َنَّنلُ  .َوال ُمَمَجربُّّ ُفُ  ُّ إحت ُةن َ حتَ  منايل  :َوبَاَل   اب  َ اُل النناى َوَ نَل ُُر   يَند 
 .إَنا َأ   ُّ َ،مح َ ُّ َأ، َحُ  بُّنُّ  ن َأَناُل  نن عُّبَنادُّي :بان هللا لُّ  َجنَّلُّ  .َوغُّرَّتُنُر   

                                           
(1) (1844.) 
(1) (101.) 
(1) (448.) 
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َولُُّكننأُّّ  ،إَنننا َأ  نن ُّ َعننَرا ُّ ُأَعننرُُّ  بُّنننُّ  ننن َأَننناُل  ننن عُّبَننادُّي :وبننان لُّ نَّننا،ُّ 
ننَدي   ُّن ُكَمننا  ُّ  ُةَهننا َْ َم ُّننُئ حننيف َيَرننَع هللا تَنبَنناَ،َ  َوتَنَ نناَو   ََأ َّننا النَّننا،ُ  ،َواحُّ  نن  

َ ُه تَنُلونُ  َْ َم ُّنُئ َويُنن  َوى بَن  ُرنَرا إو بَن  نض   ،بَنط  بَنط  بَنط   :،ُّج  وحت  ، َنُرَنالُّنَن 
َ ينبنننىل هلننا َف  ل نننا ،َيظ  ُّننُ  هللا  ننن َف  لُّنننهُّ َأَحنند ا َنَّننُل  نننن اَّللَّ ،واه (( َوَأ َّنننا اب 

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه]َعننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -111 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
أُّ النَّا،ُّ ينو  ال لَُّياَ نلُّ : ))َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  أُّ الد  ن َيا  ن َأه  َتى بُّأَ ن َ  ُّ َأه  نَبُج  ،يُنة   َنُيص 

َال   َّ يُنَلننانُ  ننر ا بَننط   بننن آَدَ  هننأ ،ََأي نن َ ايننا  :  النَّننا،ُّ َصننبن  هننأ َ ننرَّ بُّننَن  ؟َفين 
َتى بَُّأَندُّ الناى بُنة   ا   الد  ن َيا  نن  .وهللا يا َ، ُّّ حَت  : يلون ؟ َ ُّي ء َبط   َويُنة 
َنَّننلُّ  ننأُّ اب  َنَّننلُّ  ،َأه  َال    اب  ننَبُج َصننبن  بننن آَدَ  هننأ ،ََأي ننَ  ايننا  : َنيُنَلنناُن لننه ، َنُيص 
دَّيء َبط   ؟بُنة   ا َبط   ىء حتَ  : يلنون ؟هأ َ رَّ بَُّن نُّ وهللا ينا َ، ُّّ  نا َ نرَّ  ُّ بُننة 

دَّي  َبط    .(1)،واه     (( َبط  وحت ،أي  نُّ

ُ َعن نننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  يبُّ نَنننَ  بنَ  َصننن َّى اَّللَّ
َ لُّ   َص  ر ا إ ا بانبَن  َد الرَّل   :يلنون   بُنُنوتُّنهُّ  ،َمنن  محُّنَدهُ مسع هللا لُّ  :ي  َنر 

َبننا    ،ال رنن  َأ  نن ُّ ال َولُّيننَد بننن ال َولُّينندُّ )) ال رنن   َنن ُّّ  ،ال رنن   َنن ُّّ َ ننَ َمَل بننن هُّ
نَ  َُّ   نن ال ُمنة  ُّنُّ َ  ،َعيَّاَش بنن أ  ،َبُّيَ نلَ  َمر  نُدد   ،ال رن   َن ُّّ ال ُم   ال رن  ان 

                                           
ص نُ ، و  ن  يُنن  َوى: و    أوثرة. وهرا ل ظ     ( 1840)، (4846) (1) ُزمنع ويرن ، و  ن  : ُفصُّ

 .ب ون  ن أعينر احملمَنَلرون ب  الناى ال ا:  ل ر 
 .يامم غم ل: و    ُيص َبج صبال( 1864) (1)
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َ   َرنننا ع نننير  ،َون أَتَنننَن ع نننى ُ َرنننرَ  ننن ُّ يُوُ نننفَ  ال رننن  اج  ننننَُّ  َل ُّ ،واه  (( ُّ
 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] ري نننلَ حُ  ن  َعننن -115 نننَأ اَّللَّ َأي ُكننن   مسنننع  :ا عُّن نننَد ُعَمنننَر  لننناننَّنننلُ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ   .ََن ننُن مسُّ  نَنناهُ  : لننان بَنننو  ء  ؟يَننر ُلُر ال  ُّننَتَ  َصنن َّى اَّللَّ

َنَل الرَُّجأُّ   َأه  ُّهُّ َوَجا،ُّهُّ َلَ  َُّك    : لان تُّ  نَن  :بنان .َأَجنأ   :بالوا ؟تَن  ُنوَن  ُّمن 
َياُ  َوالصََّدَبلُ ُتَك ُُّرَها الصَّ  ُ َعَ ي نهُّ  َوَلكُّن  َأي ُك   مسع النيب ،ُي َوالصُّّ َصن َّى اَّللَّ

ننرُّ  َوَ نن َّ َ  ُننوُب َ ننو َب ال َبف  َْ ننَكَ  ال َلننو  ُ  :لُ ُحَرين َ نن انَ بَنن ؟يَننر ُلُر ال  ُّننَتَ النن    . ََأ  
َصنن َّى  مس ن  َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بنان ُحَرين َ نلُ  .َّللَُُّّّ َأبُنو َ  ؟أ ن  :بنان .أ نا : ل ن ُ 

ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   ،تُن  َرُض ال  َُّتُ ع ى ال ُلُ و ُّ َلاحلَ صُّنُّ ُعود ا عُنود ا)) :يلون اَّللَّ
مَنلء َ ن رُّبَنَرا  ُكُّنَ   ينه  ُك  َدالُ  ََأي  بَن  ب  ُأن  َوَأي  بَن  نب  َأ  َكَرَهنا  ُكُّنَ   ينه  ،و 

َملء بَني َرالُ  ُّ  ، ُك  َن ع ى بَن  بَن     َتُرنر ُه  ن ،ع ى َأبن نَيَض  ُّث نأُّ الصَّنَ ا ،حيف َتصُّ
َنلء  ا َداَ  ُّ  َوُد ُ ر بَاد ا ،ال ََّماَواُة َواأَل، ضُ   ُّمن  ي نا  ،َواََفُر َأ   َُِكُّّ  ،َلال ُكوزُّ 

رَُّ   نن َهنَواهُ  ،ُرو  ا وحت يُنن كُُّر ُ ن َكر ايَن  رُُّي َ    حَت   :بنان ُحَرين َ نلُ  ((إحت  ا ُأن 
َ رَ  ُن َأن  يُك  نَنَرا بَاب ا ُ ا َ ل ا يُونُّ َنَن َوبَنين  ثن ُمُه َأنَّ بَنين   ل نرا  أ :بنان ُعَمنرُ  .َوَحدَّ

َ نرُ  ،حتَ  :ب ن  . َن َنو  َأ َّنُه  ُنمَُّي َلَ  َّنُه لنان يُنَ نادُ  .لنن أباحَت  ثن مُنُه  .بَنأ  يُك  َوَحدَّ
مَننُأ أو هللَاُننوةُ  بننان أبننو  .َحنندُّيث ا لننيم بُّاأَلغَننالُّيطُّ  ،َأنَّ  لننن ال بَنناَ  ،َُجننأء يُنل 

َوُد ُ ر بَاد ا ،يا َأبَا َ الُّن   : ل   لَُّ   د   :َفالُّد   ُي ال بَنيَناضُّ    ؟ ا َأ   ندَّ بنان نُّ
ي نننا :ب ننن  :بنننان .َ نننَواد   َُِكُّّ نننا :بنننان ؟ منننا ال ُكنننوُز  واه البكنننا،ي ، . َ ن ُكو  

                                           
 .وهرا ل ظ      (044)، (0111) (1)
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 .(1)و    

ُ َعن ه] وبانَ ثَ  ن  عَ  -116 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ : َصن َّى اَّللَّ
َ َزَوى يل اأَل، ضَ )) ُ ُج  ، َنَرَأي نننُ  َ َبنننا،ُّبَنَرا َوَ َاا،ُّبَنَرنننا ،إُّنَّ اَّللَّ َوإُّنَّ أُ َّننن ُّ َ نننَيبن 

َنَر َواألَبن نَيضَ َوُأع   ،ُ   ُكَرا  ا زوى يل  نرا َ ي نُّ اأَلمح  َوإُّيّنُّ َ نأَل ُ   ، ُّيُ  ال َكنن 
ُيَ ننن َُّّط ع نننير  َعنننُدو ا  نننن حتَ َوَأن   ،يُنر  َُّكَرنننا بَُّ نننَنل  َعا َّنننل  حتَ َ، ُّّ ألُ َّننن ُّ َأن  

نننننَمبُّيَي بَني َرنننننمَنُر    نننننرُّ    َنَي   نننننَوى َأ ن ُ  ُّ إين إ ا  ،ينننننا حممننننند :َوإُّنَّ َ، ُّّ بنننننان ، ُّ
ُأه  َُّكُرنن   بَُّ نننَنل  حتَ َوإُّيّنُّ َأع  َي مُننَن ألُ َّمُّنننَن َأن   ،ينُننَرد  حتَ ال   ن نننه َبَرنني ُ  َبَرنن

ننَمبُّيُي بَني َرننمَنُر   حتَ َوَأن   ،َعا َّننل   ننرُّ   َي   ننَوى َأ ن ُ  ُّ ُأَ نن َُّّط ع ننير  َعننُدو ا  ننن  ُّ
َمَمَع ع ير   َ  َوَلوُّ   َيُكنوَن حنيف -بن  َأب  َا،َُّهنا ن   َ  :أو بان-بَُّأب  َا،َُّها  ن  اج 

 .(1)،واه     (( َوَي  يبُّ بَن  ُرُر   بَن  ر ا ،بَن  ُرُر   يُنر  ُُّن بَن  ر ا

ُ َعَ ي نهُّ  اَّللَُّّ   نونُ  َنَرَض ،َ  :بَانَ  ,[امَ رُ نن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ ،َ ] رَ مَ عُ  عنُّ ابنُّ  -117 َصن َّى اَّللَّ
َْ نر   َوَ  َّ َ  ُنرُّ ع نى ال   ،أو َصناع ا  نن َنن ُّن   ،زََلاَي ال  ُّ  رُّ َصاع ا  نن   ،َ ب ندُّ َواحل 

نن ُّمُّ َ  ،َوالصَّنناُّنُّ َوال َكبُّنننُّ  ،َوالننرََّلرُّ َواألُ ن ثَننى ى َوَأَ ننَر هبننا َأن  تُنننَةدَّ  ، ننن ال ُم  
 .(1)،واه البكا،ي و    . يُّ ببأ ُفُروبُّ الناى إو الصَّ 

ننن،َ ]َعبَّنناى   عنننُّ ابننننُّ  -118  َصننن َّى اَّللَُّ   َنننَرَض ، نننون اَّللَُّّ  :بَنننانَ  ،[اَمننرُ نن  عَ  اَّللَُّ  أَ ةُّ
                                           

ل مننل : ترنن ر  وتكثننر وينند ع ب رننرا ب رننرا،   أبننو : ْننوب .وهننرا ل ننظ   نن   (144), (4610) (1)
 .األثر أو النل ل: دف    يه دفوحت  تا ا ، النكمل:  دح وثنال تلوهلا ال ر ، أنرهبا

 .أي ِمم ر  و وةع    ا   و  ملر دعوا : مجع ونوى، و    بيرمر :     زوى( 1881) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 184)، (1461) (1)
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ننننَري  لُّ صَّننننا ُّ ُّ  ننننن ال َّا ننننوُّ َوالرَّ َننننثُّ  َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  َونُ  َمننننل   ،زََلنننناَي ال  ُّ  ننننرُّ نُر 
ُبولَننلء  ننن َأدَّاَهننا ببننأ الصَّنن  ،الُّ ُّ لُّ  َمَ نن ننَأ زََلننايء َ ل  َوَ ننن  َأدَّاَهننا بَن  ننَد  ،يُّ َ رُّ
 .(1) اجه ،واه أبو داود وابن. يُّ َ رَُّأ َصَدَبلء  ن الصََّدبَاةُّ الصَّ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -119 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
أ بيده : ))َوَ  َّ َ  َهُب الد  ن َيا حنيف هللَاُنرَّ الرَُّجنُأ ع نى ال َلنرب ُّ حتَ َوالَّرُّي  َن   ُّ َتر 

بُّ هن يا لَي مَن ُّ لنن  َ َكنانَ  : َنَيَمَمرَُّغ ع يه َويَنُلونُ  َولَني َم بُّنهُّ  ،را ال َلنرب ُّ َصناحُّ
 .(1)    البكا،ي و ،واه (( لُ إحت ال َب  الدُّينُ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -151 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َننر بُ حتَ )) :بَننانَ  ثُنننَر اهل  َننر ُب يننا َ،ُ ننوَن و ننا ا :بننالوا ((تَنُلننوُ  ال َّنناَعُل حننيف َيك  هل 
 .(1)،واه البكا،ي و    (( ال َلم ُأ ال َلم أُ )) :بان ؟اَّللَُّّ 

ُن  يد    َ نأَ  ن  َعن -150 ُ َعن ننه] يد،ُّ ال  نَأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ,[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َ نننل  حتَ )) َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َم  أو  ،َ نننبُّيأُّ اَّللَُّّ لُّاَننناز     ،ىُّنننأ  الصَّنننَدَبُل لُّاَننن ُّّ  إحت لُّ
ننأ  ع يرننا َالُّننهُّ  ،أو لُّاَننا،ُّ    ،لَُّ ا ُّ ننمَنَراَها  ُّ أو لَُّرُجننأ  لننان لننه َجننا،ء  ،أو لَُّرُجننأ  ان 

ننكُّ ُّ  ننكُّ ء  َنُمُصنندَُّق ع ننى ال مُّ   ننكُُّ  لُّ  اَنن ُُّّّ  ، ُّ   ننَداَها ال مُّ   ،واه أبننو . (( ََأه 
 .(4) اجهداود وابن 

                                           
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1814)، (1061) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 144), (4114) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 144)، (1610) (1)
 .داود وهرا ل ظ أ ( 1841)، (1014) (4)
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ُ َعن نه،َ ] نا،ي الاُّ   نيد  بنن أَ  ي نلَ رَ حُ  ن  َعن -151 ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  يبُّ  انَّ َنَع النَّن :بَنانَ  ،[ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َنا َوََن ُن  َنَمَراَلرُ  اَّللَّ  َنر ُلُر  :بنالوا ((؟ ا َتَراَلُرونَ )) : لان .َعَ ين 

نننَر آيَننناة  )) :بنننان .ال َّننناَعلَ  َ َرنننا َعب  َن بَنبن   نننرلر  ،إُّ نََّرنننا لَنننن  تَنُلنننوَ  حنننيف تَننننَرو 
ابَّنلَ  ،لندَّجَّانَ َوا ،الد َفانَ  َنا ،َوالدَّ َو ُننُ وَن عُّيَ نى  ،َونُ ُنوَ  البَّنم مُّ  نن َ ا رُّهبُّ
ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  بننننن َ ننننر  ََ   ،ثَننننَل ُفُ ننننوي  َوَث  ،َويَننننَأُجوَب َوَ ننننأ ُجوبَ  ،َصنننن َّى اَّللَّ

نننرُّقُّ  نننفء بُّال َمب  نننفء بُّنننال َما رُّ ُّ  ،َف   َ ُّينننَريُّ ال َ نننَر ُّ  ،َوَف   نننفء دُّ نننرُ  ،َوَف    َوآفُّ
 .(1)،واه     ((  لن  َا،ء َا ُرُب  ن ال َيَمنُّ َت  ُرُد الناى إو حَم َبرُّهُّ   

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -151 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ن ننا يُ  ،بَننادُُّ،وا بُّاأَلع َمننانُّ  ُّمَنن ننا َللُّ َننعُّ ال َّي ننأُّ ال ُمظ  ُّنن ُّ )) :بَننانَ  ننبُُّي الرَُّجننُأ ُ ة  ُّ ص 

ننننأ َلننننا ُّر ا ننننبُُّي َلننننا ُّر ا ،َوهللُا  ُّ ن ننننا َوُيص  ننننأ ُ ة  ُّ ينَننننُه بَُّ ننننَرض   ننننن  ،أو هللُا  ُّ يَبُّيننننُع دُّ
 .(1)،واه     (( الد  ن َيا

،ُّي َعن  َأ ُّ  -151 ُد  ُ َعن ه]َ  ُّيد  ال  َأ اَّللَّ ُ  هللاُّ  ونُ  ُ ثنا ،َ دَّ حَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
 :َ َكنناَن  ُّيَمنننا حننندثنا بنننان ،عنننن الننندَّجَّانُّ  يَنو   نننا َحنندُّيث ا نَنننوُّي     َّ َ َعَ ي ننهُّ َوَ ننن

ينَننننلُّ )) ُفَأ  َُّلنننناَ  ال َمدُّ ننننأ إو بَن  ننننضُّ  ،يَننننأ مُّ وهننننو حُمَننننرَّ ء ع يننننه َأن  يَنننند   َنيَنن َمرُّ
َباخُّ الن  تَ ُّنأ ال َمدُّينَنلَ  نُر النناى ،ال ُّّ َ ُّنر  ،َُجنأء هنو َفين  نُرُب إلينه يَنو  أو  ، َنَيك 

ننَرُد َأ َّنَن الندَّجَّاُن الننري حندثنا ،َ  : يلنون لنه ،َفنن ُّ الننناى نن   اَّللَُّّ  ونُ ُ ننَأن 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يثَننهُ  َصنن َّى اَّللَّ َأ،ََأين ننُم   إن بَنمَن  ننُ  هننرا  َّ  : يلننون النندَّجَّانُ  ،َحدُّ

                                           
(1) (1161.) 
(1) (118.) 
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يَني مُنُه َأَتُبننك وَن   اأَل  نرُّ  مُن ُنهُ  :بننان .حتَ  : َنيَنُلولُننونَ  ؟َأح   يلننون  ، َّ ُأ يُّيننهُّ  ، َنيَنل 
نن ُّّ اَنَ  :حنن  ُأ يُّيننهُّ  نننَي   ُّ  َنُنُّيننُد  :بننان .وهللا  ننا لننن   ُّيننَن بَننط  َأَننندَّ َبصُّ

مُنَ ُه    ُيَ  َُّط ع يه  .(1)،واه البكا،ي و    (( الدَّجَّاُن َأن  يَنل 

ُرَمنا]و مر  عَ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -155 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ  ، نون اَّللَُّّ  َح ُّظ نُ   نن :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ُ  مس نن  َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  ،َحنندُّيث ا ا َأ  َ ننُه بَن  نندُ  َصنن َّى اَّللَّ َصنن َّى اَّللَّ

نا)) :يلون َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َنا :إُّنَّ َأوََّن اَيَاةُّ ُفُروج   ،نُ ُنوُ  البَّنم مُّ  نن َ ا رُّهبُّ
ابَّننننلُّ ع ننننى الننننناى ُةننننف ى َبمَُّرا َوَأين ُرَمننن ،َوُفنننُروُب الدَّ ا  ننننا لا نننن  ببننننأ َصنننناحُّ

َرى ع ى إُّث رَُّها َبرُّيب ا  .(1)،واه     ((  َاأُلف 

 أ مننا أتيننا النننيبَّ  أفننربين ،جنن نُّ  :انَ بَنن اليننا،ُّ  بنننُّ  يُّّ دُّ َعنن بنننُّ  هللاُّ  بينندُّ عُ  ن  َعنن -156
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  نُ  الصَّنَدَبَل َ َ نَأحت  َحجَّلُّ ال َوَدا ُّ وهن َص َّى اَّللَّ  ،رناُه  نو يُنَل ُّّ

َ ُمَما َأع  َي ُمُكَمنا)) : لنان ، َنَرآ َا َج  َدي نُّ  ، َنَرَ َع  ُّيَنا ال َبَصَر َوَفَ َرهُ  ن  ،إُّنَّ نُّ
ب   َم ُّ  .(1)،واه أبو داود والن ا أ. ((وحت َحظَّ  يرا لَُّا ُّّ  وحت لَُّلوُّيّ  ُ ك 

،ُّي َعن  َأ ُّ  -157 ُد  ُ َعن نه]َ  ُّيد  ال  َأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصنَعننُّ النَّنيبُّ   َّى اَّللَّ
ننَريء )) :بَننانَ  ننَمك  ُُّ ُك    يرننا  َنيَنن ظُننُر َلي ننَف  ،إُّنَّ النند  ن َيا ُح  ننَويء َفرُّ    ُ َ َوإُّنَّ اَّللَّ

نَرا ُّيَأ لا ن     نننَّ  ، َناتنَُّلوا الند  ن َيا َواتنَُّلنوا النَُّّ نالَ  ،تَن  َمُ ونَ  نَنلُّ بن  إُّ    َأوََّن  ُّمن 
                                           

أ،ض  احلننل حت تكنناد : ال ريننق وابنندفأ، وال ننبكل: والنلننب. وهننرا ل ننظ   نن  ( 1118)، (1881) (1)
 .تُنب 

(1) (1141.) 
 .بوّي : وج دين. وهرا ل ظ أ  داود( 1418)، (1011) (1)
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 .(1)ه     ،وا((   النَُّّ الُّ 

ُرَمنننا] رَ َمنننعُ  بننننُّ  هللاُّ  بننندُّ عَ  ن  َعننن -158 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ  يبُّ  النَّننن انَ بَننن :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ يو  ال لَُّياَ نلُّ لنيم   : ))َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َأُن الناى حيف يَأ مُّ  ا يَنَ اُن الرَُّجُأ َي  

رُّهُّ ُ   َعُل حلَ      .(1)،واه البكا،ي و    . ((َوج 

ُ َعن ننه] َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  َعننن    -159 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننَأُن مَج ننر ا ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  َننا َي   ننَواهَلُ   َتَكثن ننر ا  َنَُّنَّ ننَملُّأَّ أو  ،َ ننَأَن الننناى َأ    َن  َي  

ثُّر   َمك   .(1)،واه     ((. لَُّي  

َأ ا] ا ُّ دَ ل  ابُّ  ن  عَ  -161 ُ َعن هَ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َعنن  َ،ُ نونُّ هللاُّ ، [َّللَّ  :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
ر ا  ن َأن  يَأ ُلنَأ  نن َعَمنأُّ يَندُّهُّ  َ )) َّ  ،ا َأَلَأ َأَحدء نََ ا  ا َبط  َفين   اَّللَُّّ َوإُّنَّ  َنيبُّ

 .(4)،واه البكا،ي. ((  لان يَأ ُلُأ  ن َعَمأُّ يَدُّهُّ َداُوَد ع يه ال َّ 

ُ َعن نننه] َنننمُّ بننننُّ  النننن  َعننن  أَ  -160 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نندء  ،ثَننلء يَنم بَننُع ال َميُّّنننَ  َث : ))َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َلننى َواحُّ ننُع اثن نَنننانُّ َويَنبن  يَنم بَن ُنننُه  ، َنيَنر جُّ

َلنننى عَ  ،َأه  ُنننُه َوَ الُنننُه َوَعَم ُنننهُ  نننُع َأه  ُنننُه َوَ الُنننُه َويَنبن  ،واه البكنننا،ي (( َم ُنننهُ  َنيَنر جُّ
 .(4)و    

                                           
(1) (1441.) 
 .ل حل ، وهو ت بن عن  ّن ال ةانأي ب  : وُ   عل حل . وهرا ل ظ البكا،ي( 1646)، (1444) (1)
(1) (1641.) 
(4) (1641.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1106)، (0414) (4)
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ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -161 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننن ُك    ن  ا  ظُننُروا إو َ نن: ))َوَ نن َّ َ  ننَ َأ  ُّ َبُك    ،َأ    ،وحت تَنن ظُننُروا إو  ننن هننو  َنننو 

َدُ، َأن    .(1)    البكا،ي و ،واه (( َمَل اَّللَُّّ َعَ ي ُك   تَن  َدُ،وا  ُّ   حتَ  َنُرَو َأج 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -161 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َرَهننننا : ))َوَ نننن َّ َ  َاهُّ ُّيَّننننلُّ َوَ ك  َ عنننن  وجننننأ بنننند َأ  َهننننَب َعننننن ُك   ُعبُّّيَّننننَل اب  إُّنَّ اَّللَّ
رء َننلُّأٌّ ُ ة   ،بُّاَبَالُّ  لَيَنَدَعنَّ  ،َأ ن نُم   بَننُنو آَدَ  َوآَدُ   نن تُننَرا    ، ُّنء تَلُّأٌّ َو َناجُّ

نن ُّ َجَرنننَّ َ  نن ء  ننن َ ف  َوا   إَنننا ُهنن   َ ف  ننَرُه   بُّننَأبن  ننَوَن أو لََيُكننو ُنَّ أَ  ،،َُّجننانء َ ك  ه 
َ ع ننننننى اَّللَُّّ  ننننننن اب ُّ  نننننن  َ ُع بُّأَ   َُّرننننننا النَّننننننتُّ اود ،واه أبننننننو د. ((نُّ النننننن  تَنننننند 

  .(1)وال  ري

ُ َعن ننه]  يد    َ ننأَ  ن  َعنن -161 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
َنَّنلُّ )) ب ا ع ى ُعر ي  َلَ ناُه هللا  نن ُفر نرُّ اب  ا ثَنو  َا ُ    ُّ   َلَ ا ُ    ُّم  َنا  ،َأهللا  َوَأهللا 

نن ُّم ا ع ننى ُجننو   أَ  نن ُّ   َأن َ ننَ  ُ    َنَّننلُّ ُ    َننا،ُّ اب  نن ُّ    ،ن َ َمننُه هللا  ننن  ُّ َننا ُ    َوَأهللا 
مُننننو ُّ  يننننقُّ ال َمك  نننن ُّم ا ع ننننى ظمننننأ َ ننننَلاُه هللا  ننننن الرَّحُّ ،واه أبننننو . ((َ ننننَلى ُ   

 .(1)داود

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -165 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َأَ ننَر النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ينَننا،ء  : لننان ،َُجننأء  ،بُّالصَّننَدَبلُّ  َتَصنندَّق  بُّننهُّ )) : لننان .يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ عُّن نندُّي دُّ

                                           
 .أي أ نع وأح ظ: و    أجد،. وهرا ل ظ     ( 1101), (0416) (1)
 .احلبراة: ابُّ   ن. الكرب وال كر: ُعبّنّيل. وهرا ل ظ أ  داود( 1144)، (4110) (1)
(1) (1081.) 
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نَ   :بنان ((.َتَصدَّق  بُّهُّ ع ى َوَلدُّ َ )) :بان .عُّن دُّي آَفرُ  :بان ((ع ى  َن   ُّ
ننننَ  :أو بنننان-َتَصننندَّق  بُّنننهُّ ع نننى َزو َجمُّنننَن )) :بنننان .عُّن ننندُّي آَفنننرُ   ((-َزو جُّ

ننننَ َتَصننن)) :بنننان .عُّن ننندُّي آَفنننرُ  :بنننان عُّن ننندُّي  :بنننان ((.دَّق  بُّنننهُّ ع نننى َفادُّ ُّ
 .(1)،واه أبو داود والن ا أ. ((أ   َأب َصرُ )) :بان .آَفرُ 

ُرَمنا]َعبَّناى   عننُّ ابننُّ  -166 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ رب ُّينُأ بَاعُّندء عُّن نَد النننيب :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َنَمنا جُّ  بَنين 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  بُّننهُّ  َصنن َّى اَّللَّ هننرا )) : َننَع ،َأ َ ننُه  لننان َنرَ  ،مسننع  َلُّير ننا  ننن  َنو 

ننَمي  بَننط  إحت ال يَنننو  َ  َ  ا يُن    (( َننَنننَ َن  نننه َ  َنننء  ،بَننا ء  ننن ال َّننَمالُّ  ُننمَُّي ال يَنننو 
 :َ َ ن ََّ  وبنان ،ا يَنن  ُّن  َبط  إحت ال يَننو  َ  ،هرا َ َ نء  َنَ َن إو األ،ض)) : لان

تَنُرَما  َ  ر  بُُّنو،َي نُّ ُأوتُّيمَنُرَما ا يُنة  َ نَ َأب بُّ ٌّ بَنبن  َُل ال كُّمَنا ُّ َوَفنَواتُّيُ  ُ نو،َيُّ  :يبُّ  َاىُّ
ُرَما إحت ُأع  ُّيَمهُ  ،ال بَنَلَريُّ  نن  َر ي   ُّ َرَأ حبُّ  .(1)،واه     . ((َلن  تَنل 

ُ َعن نه] ال نا ُّ  بننُّ  رَ مَ عُ  ن  عَ  -167 نَأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ نَأَ َر َنا ،َ  :نابَن، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َ   : ل نن  ،عُّن نندُّي  َنَوا َننَق  لننن َ نناحت   ،  ننا َأن   َنَمَصنندَّقَ يَنو   َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ال يَنننو 

ُمُه يَنو   ننا ننر  إن َ نننبَنل  ننبُُّق َأبَنننا َبك  َ نننُ  بُّنُّص ننفُّ َ نننايلُّ  ،َأ     لننان ، نننون اَّللَُّّ  ،َ جُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َوَأتَننى  :بننان . ث ننه :ب نن ُ  ((؟ ننا َأبن َلي ننَ  أَله  ُّنننَ )) :َصنن َّى اَّللَّ

ر   ُ َعن ه  أبو َبك  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ   لان لنه ، نون اَّللَُّّ  .بُُّكأُّّ  ا عُّن َدهُ َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َ َوَ،ُ ننوَلهُ  :بننان ((؟ ننا َأبن َلي ننَ  أَله  ُّنننَ )) :َوَ نن َّ َ  حتَ  :ب نن ُ  .َأبن َلي ننُ  هلنن  اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1414)، (1011) (1)
 .صوتا  لصوة البا  إ ا  ُمي:  ليرا  ( 860) (1)
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ا ل  َأبَد    .(1)،واه أبو داود وال  ري. ُأَ ابُُّلَن إو َنأ 

ُ َعن نه]  نب  لَ   ُأّ  بنُّ  ن  عَ  -168 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
،ُّي َأي  آيَننل   ننن لُّمَننا ُّ اَّللَُّّ َ َ ننَن َأع ظَنن ُ  ،يننا َأبَننا ال ُمن ننرُّ،ُّ : ))َوَ نن َّ َ   ((؟َأتَنند 
،ُّي َأي   ،ينا َأبَنا ال ُمن نرُّ،ُّ )) :بنان .هللا َوَ،ُ ولُُه َأع َ  ُ  :ب   :بان آيَنل   نن َأتَند 

َنننننأ  حتَ هللا ﴿: ب ننننن  :بنننننان ((؟لُّمَنننننا ُّ اَّللَُّّ َ َ نننننَن َأع ظَننننن ُ  إُّلَنننننَه إحت هنننننو احل 
،ُّي وبننننان :بننننان .﴾ال َلي ننننو ُ  نُّننننَن ال  ُّ  ننننُ  َأبَننننا )) :َ َرننننَرَ    َصنننند  وهللا لُّيَنر 
 .(1)     ،واه(( ال ُمن رُّ،ُّ 

َرنننا]َعنننن  َعا َُّبنننَل  -169 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ بَننناَن َ،ُ نننوُن  :بالننن ، [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نَدي   إ ا َأ ن َ َلن ُّ : ))َوَ  َّ َ  ُرَهنا   ،ال َمنر َأُي  نن نََ نا ُّ بَني مَُّرنا غنن ُ    ُّ لنان هلنا َأج 

َننا َأ ن َ َلنن    َننا َلَ ننبَ  ، ُّ ننُرُه  ُّ َرننا َأج  ث ننُأ  لننن ،َولَُّ و جُّ ُلُص حتَ  ،َولُّ  َكننازُّنُّ  ُّ يَننننن 
َر بَن  ض  نيَا    .(1)ه البكا،ي و    ،وا((. بَن  ُرُر   َأج 

ُ َعن ه] ،دالُّ   الدَّ أَ  ن  عَ  -171 َأ اَّللَّ َّ  َ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  هللاُّ  يبُّ  :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
ننَ   ننن النندَّجَّانُّ  ن  َ نن)) ننف ُعصُّ ننَر آيَنناة   ننن َأوَّنُّ ُ ننو،َيُّ ال َكر  ((. َح ُّننَظ َعب 

رُّ ال َكر فُّ : ))و  ،وايل  .(4)     ،واه((  ن آفُّ

                                           
 هرا حديث ح ن صفيي: وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1044)، (1048) (1)
 .أي ليكن ال    هنيَا  لن، وهو دعال له بمي ن ال    و، وفه  يه: و    ليرنن( 816) (1)
(1) (1414) ،(1614.) 
(4) (861.) 
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ُ َعن نه] ،دالُّ   الندَّ أَ  ن  عَ  -170 نَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َعننُّ النَّنيبُّ  :بَنانَ  َصن َّى اَّللَّ
آنُّ )) نننَرَأ   لَين  َنننل  ثُن ُنننَث ال ُلنننر  نننُ  أحننندل  َأن  يَنل  نننَرأ   :بنننالوا ((؟َأيَن  جُّ وََلي نننَف يَنل 

آنُّ  آنُّ تَن  نندُُّن ثُن ُننَث  ﴾بُننأ  هننو هللا َأَحنندء ﴿: ))بننان ؟ثُن ُننَث ال ُلننر   ،واه(( ال ُلننر 
    (1). 

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -171 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ بَنَ نَث  َصن َّى اَّللَّ
نَفابُّهُّ   َصن اُُّّ    ،ع ى َ رُّيَّل   ،َُج    َرأُ أَلص  نمُُّ  بن ،ولان يَنل  بأ هنو هللا ن﴿ َنَيك 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ن َّ َ  ُ ننونُّ اَّللَُّّ   مننا ،ََجُ نوا  ُلُّننَر  لنن لُّرَ  ،﴾َأَحندء   : لننان َصن َّى اَّللَّ
ننَنُع  لننن)) ل  َيص  ننَ ُل الننرمحن : لننان ،َ َ ننأَُلوهُ  ((؟َ ننُ وُه أَليُّّ َنننأ   ،ألَ نََّرننا صُّ

َرَأ هبا ب  َأن  َأبن  ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ   لنان ، نون اَّللَُّّ  ، َأَ َا ُأحُّ ُوُه )) :َصن َّى اَّللَّ نربُّ َأف 
َ أُّ   .(1)،واه البكا،ي و    (( ب هُ َأنَّ اَّللَّ

ُ َعن ه] احلا، ُّ  عبدُّ  بنُّ  ا عُّ  َ  ن  عَ  -171 َأ اَّللَّ نَ انَ ، أ ه [َ،ةُّ ولنان  ،َللُّنَأ ُعَمنَر بُُّ   
نننلَ  ُ ُه ع نننى َ كَّ نننمَن  مُّ نننأُّ ال نننَوادُّي : لنننان ،ُعَمنننُر َي   نننمَن  َم  َ  ع نننى َأه   ؟ نننن ا  

و   ننن :بننان .ىبننن أبنن  اَوَ ننن   :بننان .ىبننن أبنن  ا : لننان  :بننان .َ َوالُّينَننا َ ننو 
و   َ   َ  ع ير  َ و  َمك  َوإُّ َّنُه َعنااُّء  ،إ ه بَا،ُّهء لُّكَُّما ُّ اَّللَُّّ ع  وجنأ :بان ؟ َا  

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َأَ ا إُّنَّ  َبُّيَُّك    :بان ُعَمرُ  .بُّال َ َرا ُّضُّ  إُّنَّ )) :بند بنانَ  َصن َّى اَّللَّ
َوا    َ يَنر َ ُع هبرا ال كَُّما ُّ َأبن   .(1)،واه     (( ا َوَيَرُع بُّهُّ آَفرُّينَ اَّللَّ

                                           
(1) (811.) 
 .وهرا ل ظ     ( 811)، (4144) (1)
(1) (814.) 
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رَ ] ابة ن َ   ُّّ أُ  لَ بَ ا ُّ عَ  ن  عَ  -171 ُ َعنن  َأ اَّللَّ َصن َّى  َع َنأَّ الننيب أَ َفندَ  :   الَنبَ ، [اَ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  لء )) : لان ،َ اَة يَنو     اَّللَّ  :بنان .حتَ  : َنُل  َنا ((؟هأ عُّن دَُل   َنأ 

ننندَُّي  : َّ َأتَا َنننا يَنو   نننا آَفنننَر  َنُل  نَنننا ((َصنننا ُّ ء  ا َننننُّيّنُّ إُّ   )) لننننا ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ ُأه 
ُ  َصا ُّم ا)) : لان .َحي مء   .(1)،واه     .  ََأَلأَ  ((َأ،ُّينُّيهُّ  َنَ َلد  َأص َبف 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -175 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َن الن  و،ُّ َوال َ َمنَأ بُّنهُّ  اَ   ن  َ ن: )) َ َوَ ن َّ   َن َني َم َّللَُُّّّ َحاَجنلء   َأن  يَنندََ   ،يَندَ   بَننو 

 .(1)،واه البكا،ي ((نََ اَ ُه َوَنَرابَهُ 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -176 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
يَننن ُُّن عُّن نننَد اَّللَُّّ َجنَننناَح حتَ  الرَُّجنننُأ ال َ ظُّنننيُ  ال َّنننمُُّ  ينننو  ال لَُّياَ نننلُّ إ نننه لَيَنننأ مُّ ))

،واه البكننننا،ي (( ﴾ال لَُّياَ ننننلُّ َوز   ننننا و َ يَنننن  نننن   ُلُّننننيُ  هلنننن   ﴿ :ابننننرؤوا ،بَنُ وَةننننل  
 .(1)و    

ُ َعن ه]ي  صا،ُّ األَ  يَ ادَ مَ  بنَ  ُّ أَ  ن  عَ  -177 َأ اَّللَّ َصن َّى  ، نون هللا]َوُ َُّأ  :انَ بَ ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  ُة  ينننه)) :عنننن َصنننو  ُّ يَننننو  ُّ اإلثنننن  بنننانَ [ اَّللَّ  ،َ اَ  يَننننو  ء ُولُّننند 

ُ  َث )) : لنان :بنان ((َويَنو  ء بُ ُّث ُ  أو أُ  ن َُّن َع َنأَّ  ينه ر  َصنو  ثَنل   نن لنأ َننر 
رُّ  ُ  الننندَّه   ُّ َعَر َنننَل َوُ نننَُّأ عنننن َصنننو  ُّ يَننننو   :بنننان ((َو،ََ َرننناَن إو ،ََ َرننناَن َصنننو 

                                           
(1) (1144) 
(1) (1161.) 
 .وهرا ل ظ     ( 1484)، (4411) (1)
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نننَيَل َوال َبابُّيَنننلَ )) : لنننان َوُ نننَُّأ عنننن َصنننو  ُّ يَننننو  ُّ  :بنننان ((يَُك ُّنننُر ال َّنننَنَل ال َماةُّ
َيلَ )) :َعاُنو،َاَل  لان  .(1)،واه     . ((يَُك ُُّر ال ََّنَل ال َماةُّ

ُ َعن نه] األ صنا،يّ  يو َ   أَ أَ  ن  عَ  -178 نَأ اَّللَّ َعَ ي نهُّ  َصن َّى اَّللَُّ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ
نننَيا ُّ  ن  َ ننن)) :بَنننانَ  َوَ ننن َّ َ  نننم ا  نننن َننننوَّان  لنننان َلصُّ َصننناَ  ،ََ َرننناَن  َّ َأتن بَنَ نننُه  ُّ
رُّ   .(1)،واه      ((الدَّه 

ُرَمننا]و عمنننر   بننننُّ  هللاُّ  بننندُّ عَ  ن  َعنن -179 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َعننننُّ النَّنننيبُّ َصننن َّى اَّللَّ
نن ُُّ   ننن )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  نن ُُّموَن  ننن لَُّ ننا ُّهُّ َويَنندُّهُّ ال ُم   ُر  ،َ نن َُّ  ال ُم   َوال ُمَرنناجُّ

 .(1)،واه البكا،ي و    ((  ن َهَجَر  ا  ى هللا عنه

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -181 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
وحت تَننأ َ ن    بَني مُّنهُّ وهننو  ،َننناهُّدء إحت بُّنُّ   ُّنهُّ ال َمننر َأُي َوبَن  ُ َرنا  َتُصن ُّ حتَ : ))َوَ ن َّ َ 

ننبُّهُّ  ننن غَننن ُّ َأ  ننرُّهُّ  ننننَّ  ،َننناهُّدء إحت بُّنُّ   ُّننهُّ  ننرُّهُّ  و ننا َأ ن َ َلنن    ننن َل   ننَف َأج   ُّص 
 .(4)،واه البكا،ي و     ((له

ُرَمننا]و عمننر   بنننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعنن -180 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَ أَ    َ ننُجنن،َ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ َصنن َّى  يبُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  نَرأُ ال َّنن  ،ُت   ُّنُ  ال ََّ نا َ )) :بَنانَ  أي  اإل ن   فنن؟ :اَّللَّ َ  َوتَنل 

                                           
(1) (1101.) 
(1) (1104.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 41)، (0484) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1610)، (4111) (4)
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 .(1)،واه البكا،ي و    (( ع ى  ن َعَر  َ  َوَ ن  ا تَن  رُّي  

َرنا]َعن  َعا َُّبَل  -181 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُّّ النَّن بُّ و  زَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ  يبُّ َّ النَّن نَّ أَ   َ َصن َّى اَّللَّ  يبُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننَر  نننن ،ََ َرننناَن حنننيف  َصننن َّى اَّللَّ نننَر اأَلَوافُّ لنننان يَن  َمكُّنننُف ال َ ب 

 .(1)،واه البكا،ي     .  َّ اع َمَكَف َأز َواُجُه  ن بَن  دُّهُّ  ،تَنَو َّاُه هللا

ُرَمننا] رَ َمننعُ  بننُّ  هللاُّ  بنندُّ عَ  ن  َعن -181 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ وَن هللاُّ َأنَّ َ،ُ ن ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َيَنالُّ  ن األَ  َ رَّ ع ى ،َُجأ   َوَ  َّ َ   لنان ، نون  ،  َصنا،ُّ وهنو يَ ُّنُظ َأَفناُه   احل 
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  اَّللَُّّ  هللاَنانُّ  ،َدع هُ )) :َص َّى اَّللَّ ََياَل  ن اإلُّ ،واه البكنا،ي ((  نن احل 

 .(1)و    

نننأَ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -181 ُ َعن نننه َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[اَّللَّ  َصننن َّى اَّللَّ
نَنُرَمنننا)) :بَنننانَ  نننَريُّ َل َّنننا،َيء لَُّمنننا بَنين  نننَرُي إو ال ُ م  نننُروُ، لنننيم لنننه  ،ال ُ م  َننن   ال َمبن  َواحل 

َنَّلُ   .(4)،واه البكا،ي و     ((َجَ الء إحت اب 

َرا]َعن  َعا َُّبَل  -185 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ع نى النَُّّ نالُّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : ن ُ بُ  :الن   بَ ، [َ،ةُّ
َرادء  َرادء  ،   )) :بان ؟جُّ نَريُ  :بَُّماَن  يهحَت َعَ ي رُّنَّ جُّ َن   َوال ُ م  ،واه ابنن  ((احل 
 .(4) اجه

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 11)، (11) (1)
  .وهرا ل ظ البكا،ي( 1141)، (1610) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 10)، (14) (1)
(4) (1441) ،(1141.) 
(4) (1161.) 
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ُرَمنا]َعبَّناى   عنُّ ابننُّ  -186 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َّ النَّن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  َللُّنأَ  َصن َّى اَّللَّ
ب ا بُّالرَّو َحالُّ  لان  ؟ نن أ ن  : َنَلاُلوا .ال ُم   ُُّمونَ  :بالوا ((؟ ن ال َلو  ُ )) :،َل 

ننَرَأيء َصننبُّي ا  لالنن  ((َ،ُ ننوُن هللاُّ )) :بَننانَ  َننَرا َحنن ٌّ  : َنَر َنَ نن   إليننه ا    :بننان .َأهلُّ
رء  ،   ))  .(1)،واه     . ((َوَلنُّ َأج 

ُ عَ ] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -187 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [ن ننهَ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ننرء ))  ،َوبَنننا،ُّبُوا ،َ َ نندُُّدوا ،َولَنننن  ُيَبننادَّ النندُّيَن َأَحننندء إحت َغَ بَننهُ  ،إُّنَّ النندُّيَن ُي  

ننننننُروا َويُّ َوالرَّو َحننننننلُّ  ،َوَأب بُّ ننننننَم ُّيُنوا بُّال اَنننننند  َننننننلُّ  ،َوا   ل   ننننننن الد ب  ،واه (( َوَنننننننأ 
 .(1)يالبكا، 

ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -188 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن  ُ   ننمسُّ  :بَننانَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
وحت  ،َُي  ُنننَونَّ ،َُجنننأء بُّنننا  َرَأي  إحت َوَ َ َرنننا ُ و حَم نننَر   حتَ )) :َُي  ُنننُب يلنننون َوَ ننن َّ َ 
إُّنَّ  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : لننان ، َنَلنناَ  ،َُجننأء  ((ال َمننر َأُي إحت  ننع  ُّي حَم ننَر    ُتَ ننا ُّرُّ 

ننل   ننَرَأمُّ َفَرَجنن   َحاجَّ مُمُّب ننُ    غَنن  َويُّ َلننَرا وََلننَراإو  ،ا   ا   َ ُّننق  )) :بننان .ين ال 
 .(1)،واه البكا،ي و     ((َ ُف َّ  ع ا  َرَأتُّنَ 

ُرَمنا]َعبَّناى   عنُّ ابننُّ  -189 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َّ  َأنَّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ن النَّنيبُّ مسنع  هُّ َوَ ن َّ َ َصن َّى اَّللَّ
ُرَ لَ  :يلننون ،َُجنن    ُرَ لُ )) :بننان .لَبنَّي ننَن عننن ُنننبن  َأخء يل أو  :بننان ((؟ ننن ُنننبن 

                                           
(1) (1110.) 
: الننروب أون النرننا،، والروحننل: أي ل ّننف    ننه  ننن ال بننادي  ننوق نابمرننا، والانندوي: و  نن  يبنناد( 11) (1)

 .ال ن أون ال يأ أو ل ه: الروب آفر النرا،، والّدبل
 .وهرا ل ظ     ( 1141) ،(1801) (1)
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نننَ )) :بننان .َبرُّيننبء يل ننَ  عننن  َن   ُّ ُحنن َّ عننن )) :بننان .حتَ  :بننان ((؟َحَجج 
نَ  ُرَ لَ  ، َن   ُّ  .(1) اجه،واه أبو داود وابن  (( َّ ُح َّ عن ُنبن 

ُ َعن نه] عاص    بنُّ  زيدُّ  بنُّ  هللاُّ  عبدُّ  ن  عَ  -191 نَأ اَّللَّ ُ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نننَل َوَدَعنننا ألَ إُّنَّ إبننن)) :بَنننانَ  َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننُ   ،ه  َُّرننناراهي  َحنننرََّ  َ كَّ َوإُّيّنُّ َحرَّ  

 ننا  ث َنأ َوإُّيّنُّ َدَعنو ُة   َصنناعَُّرا َوُ ندَُّها  ،ال َمدُّينَنَل لمنا َحنرََّ  إُّبن ننَراهُّيُ  َ كَّنلَ 
أُّ َ كَّلَ   .(1)،واه البكا،ي و     ((َدَعا بُّهُّ إُّبن َراهُّيُ  أَله 

ُ َعن ننه] َعمُّيننن   بنننُّ  جننابرُّ  ن  َعنن -190 ننَأ اَّللَّ َّ  َنن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  يبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننَريُّ  ننا أُّننب  هللا: ))يلننونُ  انَ َلنن َرننا  ننا ينُننب اُُّض هللا ، ننن ال اَين  نن  ا النن   ََأ َّنن ،َو ُّ

َرُي   الرُّيبَننلُّ  َرُي   غَننن ُّ  ،أُّبن َرننا هللا  َننال اَين  ننَرُي النن  يُنب اُُّرننَرا هللا  َننال اَين  َوَأ َّننا ال اَين 
َُي  ،،ُّيَبل   َرا  ا أُّب  هللا ،لُّ  ا يُنب اُُّض هللاَوإُّنَّ  ن ال  نن  ُنَي  ،َو ُّ ُل الن   ََأ َّا ال 

مُّيَناُن الرَُّجنأُّ  مَُّيالُنُه عُّن نَد الصَّنَدَبلُّ  أُّنب  هللا  َاف  َ نُه عُّن نَد ال لُّمَنانُّ َواف  َوَأ َّنا  ، َن  
رُّ  اَّللَُّ ال  يُنب اُُّض  مَُّيالُُه   ال بَنا أُّ َوال َ ك   .(1)،واه أبو داود والن ا أ((  َاف 

ُرَمنا] هللاُّ  عبندُّ  بننُّ  جنابرُّ  ن  عَ  -191 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ن هُ  َّنأَ ، [َ،ةُّ  َصن َّى اَّللَُّ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ  عَ مسُّ
َكَّلَ  ونُ لُ ينَ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  نرُّ )) :َعاَ  ال َ م يُّ وهو  ُّ َم  َ َوَ،ُ وَلُه َحرََّ  بَني َع ال  إُّنَّ اَّللَّ

ننَنا ُّ   ،َأ،ََأي ننَ  ُنننُفوَ  ال َمي مَننلُّ  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :َ لُّيننأَ  ((َوال َمي مَنلُّ َوال ُّن  ُّيننرُّ َواأَلص 
ُ ُنودُ  ، َنُّ نََّرا يُ  َ ى هبا ال  ُ نُ  َهُن هبنا اب  نبُُّي هبنا النناىُ  ،َويُند  َمص   : لنان .َوَي  

                                           
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1161)، (1811) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1106)، (1111) (1)
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1448), (1041) (1)
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ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ   َّ  ((هنننو َحنننَرا ء  ،حتَ ))  :عُّن نننَد  لنننن َصننن َّى اَّللَّ
نننا َحنننرََّ  ُننننُفوَ َرا مَجَ ُنننوُه  َّ بَننناُعوُه  َنننَأَلُ وا  ،بَاتَنننَأ هللا ال يَنُرنننودَ )) َ َلمَّ إُّنَّ اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي و     ((َ ََنهُ 

ُ َعن ه] َعن  َأَ مُّ بنُّ  الن   -191 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  هللاُّ  ونَ  ُ ،َ  نَّ أَ  ،[َ،ةُّ  َص َّى اَّللَّ
نننَفابُّهُّ  انَ بَننن نننَ  ينننا  ُننن )) :لَُّرُجنننأ   نننن َأص  وهللا ينننا حتَ  :بنننان ((؟نُ هنننأ تَنَ وَّج 

بُننأ  هننو هللا ﴿ َألَنني َم َ َ نننَ )) :بننان .بُّننهُّ  وحت عُّن نندُّي  ننا َأتَنننَ وَّبُ  ،َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ 
آنُّ )) :بنان .بَن َنى :بنان ((﴾؟َأَحدء  إ ا ﴿ َألَني َم َ َ ننَ )) :بنان ((ثُن ُنُث ال ُلنر 

ننننُر اَّللَُّّ َوال َ نننم يُ  آنُّ )) :بننننان .بَن َنننى :بننننان ((﴾؟جنننال َ ص   :بننننان ((،ُبُنننُع ال ُلننننر 
،ُبُنننُع )) :بنننان .بَن َنننى :انبننن ((﴾؟بُنننأ  ينننا َأين َرنننا ال َكنننا ُُّرونَ ﴿ َألَننني َم َ َ ننننَ ))

آنُّ   :بنان .بَنَ ى :بان ((﴾؟إ ا زُل  َُّل   اأَل، ضُ ﴿ َألَي َم َ َ نَ )) :بان ((ال ُلر 
آنُّ ))  .(1)  ري،واه ال(( ت وب تَنَ وَّب  )) :بان ((،ُبُُع ال ُلر 

 َ ُ نُّأَ  ،َ َماتَن    ،َأنَّ  َنأ ،َي  َوبَنَ ن     مَس نن  ، [،ةأ هللا عنرا ]   يمو لَ  ن  عَ  -191
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  النيب هَلَنا وَُل ُنوهُ )) :عنرا  لنان َص َّى اَّللَّ ،واه  ((َأل ُلوَهنا و نا َحو 

 .(1)البكا،ي

ُرَمننا]و عمننر   بنننُّ  هللاُّ  عبنندُّ  ن  َعنن -195 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
                                           

أي ي ننمكد و ا   إننن ان ال ننراب، : ي مصننبي هبننا الننناى. وهننرا ل ننظ البكننا،ي( 1481)، (1110) (1)
 .أ ابوه: و    مج وه

 .هرا حديث ح ن :وبان( 1814) (1)
(1) (4418.) 
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ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  وحت ،ُّب نُي  نا ا  ،حت َنر نَانُّ   بَني ع  و  ،أُّأ  َ َ فء َوبَني عء حتَ : ))اَّللَّ
ننَمن     اجننه ،واه أبننو داود والن ننا أ وابننن ((وحت بَني ننُع  ننا لننيم عُّن ننَد َ  ،َتر 

 .(1)وال  ري

ُ َعن نننه]َعنننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -196 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َأنَّ الننننيب، [َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
نننأُّ  يُ نننُه ع نننى الرَّح  لَبنَّي نننَن ينننا  :بنننان ((بنننن َجبَننأ   ينننا ُ َ نننا ُ )) :بننان ،َوُ  ننا ء َ،دُّ

ُ ننننوَن اَّللَُّّ لَبنَّي ننننَن يننننا ،َ  :بننننان ((يننننا ُ َ ننننا ُ )) :بننننان .َ،ُ ننننوَن اَّللَُّّ َوَ نننن  َدي نَ 
َرُد َأن  )) :بان .ث اَث َ  .َوَ   َدي نَ  ا  ،إُّلَنَه إحت هللاحَت  ا  ن َأَحد  َيب  َوَأنَّ حُمَمَّند 

ب ا  ن بَن  بُّ  د   ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بنان ((هُّ إحت َحرََّ نُه هللا ع نى النَّنا،ُّ ، ون اَّللَُّّ صُّ
ُ بُّننهُّ الننناىَ  َ َأ َنن ننربُّ ننُروا ُأف  َمب بُّ بَنننَر هبننا ُ َ ننا ء  ((إُّ  ا يَنمَّكُّ ُننوا)) :بننانَ  ؟ َنَي   َوَأف 

تُّهُّ تََأ   ا  .(1)،واه البكا،ي و    . عُّن َد َ و 

ُ عَ ] رَ َمنننعُ  بننننُّ  هللاُّ  عبننندُّ  ن  َعننن -197 نننَأ اَّللَّ ُرَمننناَ،ةُّ دُّ  َأنَّ ،َُجننن    ،[نن  نننجُّ بنننا    ال َم  
نن ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  : لننان ُ   لننان ، ننون اَّللَُّّ  ؟َأي ننَن تَأ ُ ُر َننا َأن   ُّننأَّ  ن   ُّ َصنن َّى اَّللَّ

َ نلُّ )) :َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َُ ين  نُأ ال َمدُّينَنلُّ  نن  ُّي احل  نُأ البنا   نن  ،يُرُّأ  َأه  َويُرُّنأ  َأه 
َ لُّ  ُف  ُأ جَن د   ن بَنر ن  َويُرُّ  ،اب  َويَن  ُعُمنوَن َأنَّ َ،ُ نوَن  :بن ُعَمنرَ اوبان  ((.أ  َأه 
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  اَّللَُّّ  ننُأ ال ننَيَمنُّ  ننن يَنَ م  َنن َ )) :بننان َصنن َّى اَّللَّ ننأ  َأه  ولننان  ((َويُرُّ
َلننه  هننره  نن ، ننون اَّللَُّّ  :بنن ُعَمننَر يلنونا ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ا َأ ن  ،واه  .َصن َّى اَّللَّ

                                           
هنرا حنديث ح نن : وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1114)، (1188)، (4011)، (1464) (1)

 .صفيي
 .وهرا ل ظ البكا،ي (11)، (118) (1)
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 .(1)البكا،ي و    

ُرَمنا]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -198 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
بَنننانَ تَنَ لَّنننوُ حتَ : ))َوَ ننن َّ َ  نننرء لُّبَننناد   ،ا الر ل    ل ننن  حتبننننُّ  :بنننانَ  ((وحت يبينننع َحاةُّ
لُهُ  :َعبَّاى   رء لُّبَنحَت )) : ا بَنو  ،واه . َيُكنوُن لنه مسُّ َ نا، احتَ  :بنان ((اد  يَبُّيُع َحاةُّ

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -199 َأ اَّللَّ ندُّ ، نونُّ  َ غَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ ن  ُر ع نى َعر  َصن َّى  اَّللَُّّ  ال ُّّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  َ هنننو )) : لنننان .َ ننن ُّّر  لننننا ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  : َنَلننناُلوا اَّللَّ إُّنَّ اَّللَّ

ننُط الننرَّزَّاقُ ال ُمَ نن ، ُجننو َأن  َأل َلننى َ، ُّّ َولَنني َم َأَحنندء ألَ َوإُّيّنُّ  ، ُُّّر ال َلننابُُّض ال َبا ُّ
َظ  َُّمننننننل    َد   وحت َ ننننننان   ننننننن ُك   َي   ُبُنننننن ُّ  ُّ   اجننننننه،واه أبننننننو داود وابننننننن  (( ُّ

 .(1)وال  ري

نَأ اَّللَُّ ]،َبُّيُ   نع أ  ُهَرين نَرَي  :بَانَ  رُّ مُّ ج  ابُ     ي   َ  نُ  ن  عَ  -111 نرُّ [ َعن نهَ،ةُّ ، ع نى َظر 
دُّ  ننجُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  إين مس نن  النننيب : لننان ، َنمَنَوةَّننأَ  ،ال َم    :يلننون َصنن َّى اَّللَّ

َن ينننو  ال لَُّياَ نننلُّ غُنننر ا حُمَجَّ ُّنننَ   نننن آثَنننا،ُّ ال ُوُةنننولُّ )) َعو  َ َمنننن   ((إُّنَّ أُ َّننن ُّ يُننند 
َم َاَ   ُّن ُك   َأن    .(4)،واه البكا،ي و     .َ أ  يُ ُّيَأ ُغرَّتَُه  َن  يَن   ا  

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1181)، (111) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1411)، (1148) (1)
 .هرا حديث ح ن صفيي: بانظ ال  ري و وهرا ل (. 1114)، (1166)، (1441) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 140)، (110) (4)
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ُ َعن نه] عاص    بنُّ  يدُّ زَ  بنُّ  هللاُّ  عبدُّ  ن  عَ  -110 نَأ اَّللَّ  َأ َّنُه َننَكا إو ، نون اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َل   الصَّن الرَُّجُأ النري ُُيَيَّنُأ إلينه َأ َّن َص َّى اَّللَّ  ،يُّ ُه زُّنُد البَّنأ 

َ مُّنننأ  حتَ )) : لننان ت ا أو زُّنننَد ،ُّأ نننا -َصننرُّي  حت يَنن   أو-يَننن  نننَمَع َصننو  (( حنننيف َي  
 .(1)،واه البكا،ي و    

ُ َعن نه] َعنن  َأ ُّ ُهَرين نَريَ  -111 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َ نرَّ  َصن َّى اَّللَّ
َريُّ نََ ننا     ننا )) :لننان  ،    َنَنالَنن   َأَصننابُُّ ُه بَن َنن ، ََأد َفننَأ يَننَدُه  يرننا ،ع ننى ُصننبن 

َب ال ََّ نننا ُّ   :بنننان .َأَصنننابَنم ُه ال َّنننَماُل ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :بنننان ((؟هنننرا ينننا َصننناحُّ
َق ال ََّ ننا ُّ َلننأ  يَنننَراُه الننناى َ َأ َنن)) نن ُّّ َ نن ،َجَ   مَننُه  َنننو  ،واه  ((ن غَنن َّ  َن َنني َم  ُّ

    (1). 

ُرَما]َعبَّاى   عنُّ ابنُّ  -111 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ  َأص َفا ُّ الننيبَأنَّ  َنَ ر ا  ن ، [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َننال   ُّننيرُّ   لَنندُّيجء أو َ نن ُّي ء  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننأُّ  ،َ ننر وا  ُّ  َنَ ننَرَض هلنن  ،َُجننأء  ننن َأه 

 .لَننندُّيا ا أو َ ننن ُّيم ا إُّنَّ   ال َمنننالُّ ،َُجننن    ؟هنننأ  ُّنننيُك    نننن ،َاق   : لنننان ،ال َمننالُّ 
َنلُّ ا ، َا   ََ َق ،َُجأء  ننر  َ َجناَل بُّالبَّنالُّ  ، َنبَننَرأَ  ،ل كُّمَنا ُّ ع نى َننال   َنَلنَرَأ بَُّ اىُّ

ننَفابُّهُّ  ننر ا :َوبَنناُلوا ،َ َكرُُّهننوا  لننن ،إو َأص  َة ع ننى لُّمَننا ُّ اَّللَُّّ َأج  حننيف  ،َأَفننر 
ينَننلَ  ننر ا : َنَلنناُلوا ،بَنندُُّ وا ال َمدُّ  لننان  .يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ َأَفننَر ع ننى لُّمَننا ُّ اَّللَُّّ َأج 

ننر ا لُّمَنناُ  إ)) :َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َصنن َّى اَّللَُّ  ، نون اَّللَُّّ  ُ   ع يننه َأج  ن َأَحننقَّ  نا َأَفننر 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي (101)، (114) (1)
 .أي اب ر: الكو ل أو ا موعل  ن ال  ا ، و    أصابمه ال مال: ، والصربي(161) (1)
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 .(1)،واه البكا،ي ((اَّللَُّّ 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َ ننننأ    َأ   ُّننننهُّ  َّ )) :بَننننانَ  َمَر  َوَ نننننُّ  ،لُّيَنن ثُنننننر   إ ا تَنَوةَّننننأَ أحنننندل   َن  َيج  ننننَمج  ا  
َ َرا    ، َن  ُيوتُّر   فُّ نأ  يَنَدُه ببنأ َأن  يُند  نهُّ  َن  يَنا  ُّ َلَظ أحدل   ن  َنو  ُّ مَنين  وإ ا ا  
،ُّي َأي َن بَاَت   يَُدهُ حتَ  نن َأَحدَُل    ،َوُةو ُّهُّ   .(1)،واه البكا،ي و    (( يَد 

ُّّ ، [،ةنأ هللا عننر  ]  اى  بَّ عَ  وابنُّ ُعَمَر  عنُّ ابنُّ  -115 ُ َعَ ي نهُّ َعننُّ النَّنيبُّ َصن َّى اَّللَّ
نَع  يرناحَت )) :بَنانَ  َوَ  َّ َ  بَنل   َنيَنر جُّ  ،أُّنأ  لَُّرُجنأ  َأن  يُن   ُّنَأ َع ُّيَّنل  أو يَنَرنَب هُّ

نننُع  يرنننا   ،إحت ال َوالُّنننَد  ُّيَمنننا يُن   ُّنننأ َولَنننَدهُ  َوَ ثَنننُأ النننري يُن   ُّنننأ ال َ  ُّيَّنننَل  َّ يَنر جُّ
أبنننو داود  ،واه (( نننن ا َننننبَُّع بَننناَل  َّ َعننناَد   بَني ُّنننهُّ  ،أ ُلنننأُ َلَمثَنننأُّ ال َك  نننبُّ يَ 
 .(1)وال  ري  اجهوالن ا أ وابن 

ُ َعن نه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -116 َأ اَّللَّ َّ النَّن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ لنان إ ا  َصن َّى اَّللَّ
َومَجَننننَع  ، لننننن َوبَنننناَ،َ  َعَ ي نننننَ بَنننناَ،َ  هللا)) :بننننان ،إ ا تَنننننَ وَّبَ  ،،َ َّننننأَ اإلُّ  َ ننننانَ 
َنُكَما   َفن     .(4)وال  ري  اجه،واه أبو داود وابن  ((بَنين 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -117 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
                                           

أ برلن ت اؤحت   ن ال   ل( 4414) (1)  .وال  ي  هو ال ديج مسُُّّ
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 114)، (101) (1)
هنرا حنديث ح نن : وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1111)، (1180)، (1016)، (1411) (1)

 .صفيي
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان ال  ري. وهرا ل ظ أ  داود( 1611)، (1164)، (1116) (4)
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نننرُّ  نننن ا انَ َلننن  ن  َ ننن)) َنننن   أو  ينُنننة  ُُّن بُّننناَّللَُّّ َوال يَننننو  ُّ اَفُّ نننر ا  َن  يَنننَمَك َّ   خبُّ َننننرَُّد َأ  
نُك    ُصننوا بُّالنَُّّ نالُّ  ،لَُّي   مَنو  ننَ ع   ،َوا   َوَب َوإُّنَّ َأع نن ، نننن ال َمنر َأَي ُف َُّلنن    نن ةُّ

ننننَ عُّ َأع نننن  ل    الرُّّ مَننننُه ا يَنننننَ ن   ،ن َ َهب ننننَ  تُلُّيُمننننُه َلَ ننننر تَهُ إ ،هُ َنننننأ  َوإُّن  تَنرَل 
ُصوا بُّالنُّّ  ،َأع َوبَ  مَنو  ر اا    .(1)،واه البكا،ي و     ((َ الُّ َفين 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -118 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
 .(1)    ،واه  .((َلَ ى بُّال َمر لُّ َلرُّب ا َأن  ُأَدَُّ  بُُّكأُّّ  ا مسع: ))َوَ  َّ َ 

نننَأ اَّللَُّ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -119 ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[ َعن نننهَ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نندٌّ ثَنن : ))َوَ نن َّ َ  نندٌّ َوَهنن  هُلُنَّ جُّ نند ُهنَّ جُّ َ ننلُ النَُّّكنناُح َوال َّنن  : ء جُّ . ((ُق َوالرَّج 

 .(1)وال  ري  اجه،واه أبو داود وابن 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -101 ننَأ اَّللَّ ُّّ َعنننُّ النَّنن، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ يبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
َ ََتَنناَوَز عننن أُ َّنن ُّ  ننا َحنندََّث   بُّننهُّ َأ ن ُ َ ننَرا  ننا ا تَن  َمننأ  أو تَنننَمَك َّ   ))  ((إُّنَّ اَّللَّ

َوَ    بُّهُّ ُصُدو،َُها)): و  ،وايل. ،واه البكا،ي و      .(4)(( ا َو  

ُ عَ ] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -100 ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ ، أَ [ن ننهَ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ َللُّيَننُه    َصنن َّى اَّللَّ
ينَنننلُّ وهنننو ُجنُنننبء  نننُ   ننننه ،بَن  نننضُّ َنرُّينننقُّ ال َمدُّ ََن    َنننَرَهَب  َاغ َمَ نننَأ  َّ  ، َاْن 

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1408)، (4180) (1)
(1) (4.) 
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان ال  ري(. 1184)، (1611)، (1114) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 114)، (4101) (4)
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ننُ  َأن    :بننان ((؟َأي ننَن ُلن ننَ  يننا َأبَننا ُهَرين ننَريَ )) : لننان ،جننال لننن  ُجنُب ننا َ َكرُّه 
حتَ  ابننننة  ُّنَ إُّنَّ  ،ُ ننننب َفاَن اَّللَُّّ )) : لننننان . ننننى غَننننن ُّ َنَرننننا،َي  ُأَجالَُّ ننننَن وأ ننننا ع

 .(1)،واه البكا،ي و    ((. يَنن ُجمُ 

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -101 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ننب   َأ َّننهُ ، [َ،ةُّ َ َّننا ُّ   ،َل  َأد َ،َ  ُعَمننَر بننن ال 
َ )) : َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصن َّى اَّللَُّ  وهو َأ  ُُّف بُّأَبُّينهُّ  َننَناَداُه   ، نون اَّللَُّّ  أحت إُّنَّ اَّللَّ

َرنننننناُل   َأن  َى  ُُّ ننننننوا بُّآبَننننننا ُُّك     ا  َن  َيف  ُّننننننف  بُّنننننناَّللَُّّ َوإُّحتَّ َ َمننننننن  لننننننان َحالُّ  نننننن ،يَننن 
 .(1)،واه البكا،ي و     (( َن  َيص ُم   

ُ َعن ه] احملا، ّ  ا،ق  نَ  ن  عَ  -101 َأ اَّللَّ  ا ، نون اَّللَُّّ  نن  ،َبدُّ  َنا ال َمدُّيَنلَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  ن نرَبُّ َُي  ُنُب النناى َص َّى اَّللَّ يَنُد )) :وهنو يلنون ،بَنا ُّ ء ع نى ال مُّ

َننن  تَن ُننونُ  ،ال ُم   ُّننأ ال ُ   يَننا مَننَن َوَأَفننا َ  ،َواب ننَدأ   ُّ  َّ َأد  َنناَ   ،أُ َّننَن َوَأبَنناَ  َوُأف 
 .(1)،واه الن ا أ ((َأد  َا َ 

ننننن]  نننننأّ  عَ  ن  َعننننن -101 ُ َعن نننننهَ،ةُّ َّ النَّننننن نَّ أَ ، [َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننننهُّ َوَ ننننن َّ َ  يبُّ  :بَنننننانَ  َصننننن َّى اَّللَّ
َ نناُؤُه   )) نُننوَن َتَكا َننأُ دُّ ننَواُه    ،ال ُمة  ُّ ننَ ى بُّننرُّ َّمُّرُّ    ،َوُهنن   يَنندء ع ننى  ننن  ُّ َي  

مَننُأ ُ ننة  ُّنء بَُّكننا ُّر  حتَ  ،َأد  َنناُه    نندُّهُّ  ،يُنل  نند    َعر  اود ،واه أبننو د. ((وحت ُ و َعر 
 .(4)والن ا أ

                                           
 .أي  ري  عنه   مك يا  : و     اْنن ُ   نه. وهرا ل ظ البكا،ي( 141)، (181) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي (1040)، (0168) (1)
(1) (1411.) 
(4) (4416) ،(4414.) 
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رَ ] ابة ن َ   ُّّ أُ  لَ بَ ا ُّ عَ  ن  عَ  -105 ُ َعنن  َأ اَّللَّ َي حن   َننَرَض هللا الصَّن : الن   ، بَ [اَ،ةُّ
َرن ُّ   احلَ  َ مَنن   ُّ ،َل  َ مَن   َوزُّينَد    ُي ال َّنَ رُّ  َنأُبُّرَّة  َصن  ،رُّ َوال َّنَ رُّ  َنَرَةَرا ،َل 

َررُّ َص   .(1)،واه البكا،ي و    . يُّ احلَ 

ُرَمنا] اى  بَّنعَ  بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -106 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ َ َّنا ُّ  انَ بَن :بَنانَ ، [َ،ةُّ ُعَمنُر بنن ال 
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  وهو َجالُّمء ع ى  ُّن رَبُّ ، ون اَّللَُّّ  َ بند بَنَ نَث  :َص َّى اَّللَّ إُّنَّ اَّللَّ

ا ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  حُمَمَّد  َقُّّ  َص َّى اَّللَّ َ َكناَن ممَُّّنا أُ  ن َُّن  ،ه ال كُّمَنا َ َوَأ ن نَ َن ع ين ،بُّناحل 
َناَهنا َوَعَل  َناَهنا ،ع يه آيَُل الرَّج  ُّ  ُ   َننَرَجَ  ، نون اَّللَُّّ  ،بَنَرأ  َاَها َوَوَعين  َصن َّى اَّللَّ

َبنى إن نَناَن بُّالنَّناىُّ زََ نانء َأن  يَنُلنوَن بَا ُّنأء  ،َوَ،مَج َنا بَن  نَدهُ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   : ََأف 
َ    لُّمَنا ُّ اَّللَُّّ  نا جنُّنُد الننرَّ  نن  وا بُّمَننر  ُّ َ رُّيَرننل  َأ ن َ هَلَنا هللا ،ج  َ   ، َنَيرُّ َوإُّنَّ الننرَّج 

َصننننَن  نننن الرَُّجننننانُّ َوالنَُّّ ننننالُّ  إ ا  ،  لُّمَنننا ُّ اَّللَُّّ َحننننقٌّ ع نننى  ننننن َزَى إ ا َأح 
ََبأُ  ،ال بَنيَُّّنلُ  بَاَ  ُّ  َايُ أو احت ،أو لان احل   .(1)،واه البكا،ي و    . ع  ُّ

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -107 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ ى    َّ َصنن َصنن َّى اَّللَّ
َرنا َ ظ نَري   َنَنَظَر إو َأع   ، ء اُّيَصل  هلا َأع   ا  َهبُنوا )) :  منا ا  َصنَرَي بنان ، ُّ

َمُّيَص ُّ هره إو أ  َجر     ن   َوأ تُوينُّ بُّأَ  بَُّجا ُّيَّلُّ  ،خبُّ َم ن ُّ آ ُّ  نا  َنُّ نَّ  ،أ  َجر  َرنا َأهل 
 .(1)،واه البكا،ي و    (( مُّ عن َص 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 084)، (146) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1011)، (0816) (1)
ل نال :ثو  م ط  ن حرير أو صوي، واأل بجا ينل: والميصل. وهرا ل ظ البكا،ي( 440)، (141) (1)

 .غ يظ حت زفا،ي  يه وحت ت ري 
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ُ َعن ه]َعن  َأَ مُّ بنُّ  الن   -108 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ  َأنَّ َ،ُ وَن اَّللَُّّ ، [َ،ةُّ  َص َّى اَّللَّ
نننهُّ  َبننن   َ نننابُُه أو َلمُُّ نننهُ  ،َ نننَلَط عنننن  َنَر ُّ  ،ر اَوآَو  نننن  َُّ نننا ُّهُّ َننننر   ،َ ُجفُّ
ُربَل  له َ َصن َّى  ، َأَتَاُه َأص َفابُُه يَنُ وُدو َهُ  ،َد،ََجمُنَرا  ن ُجُرو    ،َ َجَ َم   َ ب 
َ َّ بُّنهُّ )) :  ما َ ن ََّ  بنان ،هبُُّّ   َجالُّ  ا َوُه   بَُّيا ء  َ ناُ  لُّيُننة   نن ا   ،إَننا ُج ُّنَأ اإلُّ

ُوا ننُجُدواوإ ا َ نَجَد  ،وإ ا ،ََلنَع  َننا، َلُ وا ،َلبنَّنَر َ َكننربُّّ ننا  ، َا   َوإُّن  صن ى بَا ُّم 
رُّينَ  ،((َ َص  وا بَُّيا  ا ع  َوعُّب  إُّ َّنَن آلَي نَ   ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  : َنَلناُلوا ،َو َنَ َن لُّمُّ  

ر ا ُرونَ )) : لان .َنر  عء َوعُّب  َر تُّ    .(1)،واه البكا،ي و    ((. إُّنَّ البَّر 

ُ َعن نننه] ينننديَ رَ بنُ  ن  َعننن -109 ننننَأ اَّللَّ ُّّ َعنننننُّ ال، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ ننن َّ َ نَّنننيبُّ  :بَننننانَ  َصننن َّى اَّللَّ
َنَّنننلُّ َواثن نَنننانُّ   النَّنننا،ُّ  :ثَنننلء ال ُلَرننناُي َث )) ننندء   اب  َنَّنننلُّ  ،َواحُّ  ََأ َّنننا النننري   اب 

َقَّ  َنَلَرى بُّهُّ  ن ُّ  َنُرنَو    ، َنَرُجأء َعَرَي احل  ُك  َنقَّ َ َجناَ،   احل  َو،َُجأء َعنَرَي احل 
نننأ   َنُرنننَو   النَّنننا،ُّ َو،َ  ،النَّنننا،ُّ  ،واه أبنننو داود  ((ُجنننأء َبَرنننى لُّ نَّننناىُّ ع نننى َجر 

 .(1) اجهوال  ري وابن 

ُ َعن ننه] ابر  َجنن ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :انَ ، بَنن[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َرننن    َ مُّنننهُّ َحي نننُث تَنَوجَّ َبَأ   نننن ا َأ،َاَد ال َ رُّيَرنننلَ  ،ُيَصننن ُّّأ ع نننى ،َاحُّ نننمَنل   َننننَ َن  َا  

َ لَ   .(1)،واه البكا،ي. ال لُّبن 

                                           
ح نننف أحت : أي ُفدُّنننن ، وآو  نننن   نننا ه: فبننن و  ننن  جُ . وهنننرا ل نننظ البكنننا،ي( 411)، (148) (1)

 .الار ل ابرت  ل: اببربليدفأ ع ى   ا ه نررا ، و 
 .وهرا ل ظ أ  داود( 1114)، (1111)، (1441) (1)
(1) (466.) 
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ُ َعن ه] هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -110 َأ اَّللَّ ق  هبنا َ ناحت   َ َحَ َف عَ  ن   َ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َمفُّ  ى هللاُّ   َي  
ننننَبانُ  َ وهننننو ع يننننه َغر  نننندُّيَق  لننننن ،َللُّننننَأ اَّللَّ إُّنَّ الَّننننرُّيَن ﴿ : َّ َأ ن ننننَ َن هللا َتص 

نننندُّ  ننننمَنُروَن بَُّ ر  َننننا ُُّّ    َيب  ننننَ َث بننننن  ﴾َعننننَرا ء َألُّنننني ء ﴿إو  ﴾اَّللَُّّ َوَأهللا   َّ إُّنَّ اأَلن 
نَنا  لنانَ  َنا بنان ؟ نا ُأَندُّثُُك   أبنو عبند النرمحن :بَني م  َفنَرَب إُّلَين  ثن َناُه  ُّ  ،َ َفندَّ

ل    ،َل ُّنننأَّ أُ   ُّلَننن    ،َصنننَدقَ  : لنننان َ ،َُجنننأ  ُفُصنننوَ لء   َننننأ   ،لنننان بَني ننن ُّ َوبَنننن  
َمَصننن َنا إو ، نننون اَّللَُّّ  َاف  ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  م  َنننناهَُّداَ  أو )) : لنننان َصننن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي نننهُّ   لنننان النننيب ،َأ  ُّننُف وحت يُنبَننايلُّ  اإ نننه إ    : ل نن  لننه ((هللاُّينُننهُ  َصنن َّى اَّللَّ
ق  هبنا َ ناحت  ن َح َنَف ع َ )) :َوَ  َّ َ  نَمفُّ رء َللُّنَأ اَّللََّ   نى هللاُّن   َي    وهنو  يرنا  َناجُّ

نَبانُ  مَننَرَأ هنره اَيَنلَ  ، َنأَ ن َ َن هللا َتص ندُّيَق  لنن ،((وهو ع يه َغر  ،واه .  َّ ابن 
 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ   -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
نننَرُ  احلنننديث ننننن الظَّننننَّ أَ  ،إُّيَّننناُل   َوالظَّننننَّ )) :بَنننانَ  وحت  ،وحت َىَ َُّ نننوا ،ل 

وَُلو ُننوا  ،وحت تَننَدابَنُروا ،وحت تَنَباَغُرننوا ،وحت َىَاَ ننُدوا ،وحت تَنَناَ ُ ننوا ،ََتَ َُّ ننوا
َوا  ا  .(1)،واه البكا،ي و     ((عَُّباَد اَّللَُّّ إُّف 

ُرَما]ُعَمَر  عنُّ ابنُّ   -111 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ عَ َعنُّ النَّيبُّ حتَ )) :بَنانَ  َ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َص َّى اَّللَّ

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 118)، (1046و1001) (1)
. تمبننع األفبننا،، أو احت ننمما  إو عننو،اة الننناى: والمفّ ننمُ . وهننرا ل ننظ   نن  ( 1401)، (0604) (1)
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رُُلوا النَّاَ،   بُنُيوتُُّك   ح  تَنَناُ ونَ   .(1)،واه البكا،ي و     ((تَنمن 

ُ َعن ننه] أّ مُّ  َ ال َّنن يَ ادَ مَنن  بنَ أَ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َد  نَ لُ دُ َحنننننإ ا دفنننننأ أَ )) :بَنننننانَ  َوَ ننننن َّ َ  نننننجُّ ُّ ببنننننأ َأن    ال َم   َ مَنننننن     يَنر َلنننننع  ،َل 
 .(1)،واه البكا،ي و    (( َز  ُّمَ 

ُرَمنننا]و عمنننر   بننننُّ  هللاُّ  بننندُّ عَ  ن  َعننن -115 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ َّ النَّننن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نننهُّ  يبُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننَرا ُّيَأ وحت َحننرَ  ،بَن ُّّاُننوا َعنن ُّّ َولَننو  آيَننل  )) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ   ،بَ َوَحنندُّثُوا عننن بَنن ُّ إُّ  

َ َدُه  ن النَّا،ُّ  ا  َن  َيَمبَنوَّأ  َ ل   .(1)،واه البكا،ي ((َوَ ن  َلَرَ  َعَ أَّ ُ مَنَ مُّّد 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -116 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
ثُُّروا الند َعالَ  ،دء َأبن َرُ   ا َيُكوُن ال َ ب ُد  ن ،َبُّّهُّ وهو َ اجُّ )) :بَانَ  ،واه  (( ََأل 
    (4). 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -117 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
يننننعُّ َت ُّيننننُد ع ننننى َصنننن تُّهُّ   بَني مُّننننهُّ َوَصنننن )) َمُّ ننننا َصنننن ُي اب  تُّهُّ   ُ ننننوبُّهُّ َا   

ننرُّيَن َد،ََجننل   َ نننَ  نننن  ،َوعُّب  َد  ،َأَحنندَُل   إ ا تَنَوةَّننأَ  ََأح  ننجُّ يننُد إحت يُرُّ حتَ َوأَتَننى ال َم  
ُفَأ  ،َوَحنطَّ عننه َف ُّيََنل   ،ا َُي ُط َف  َوي  إحت ،َ َنَ ُه هللا هبا َد،ََجل   ،يَ الصَّ  حنيف يَند 

                                           
(1) (0111) ،(1614.) 
(1) (444) ،(414.) 
(1) (1401.) 
(4) (481.) 
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َد وإ ا دَ  ننجُّ َد لننان   َصنن َفننال َم   ننجُّ  َوُتَصنن ُّّأ يَن  نن ُّ  ،ي   ننا لا نن  َى بُُّ ننهُ أ ال َم  
نننهُّ النننري ُيَصننن ُّّأ  ينننهع ينننه ال َم  ُّ ُّ  َِ ال رننن  اغ  ُّنننر  لنننه ال رننن   ، َُّكنننُل  نننا َداَ    

 .(1)و     ،واه البكا،ي((  ا ا ُأ دُّ    يه ،ا، مَح هُ 

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ َ ،ّ   -118 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَاَن َ،ُ وُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ : َص َّى اَّللَّ
نَا َنننننَ يننننا َأبَننننا )) ثُّر  َ اَلَهننننا َوتَنَ اَهنننند  جُّ ننننَ  َ َربَننننل   َننننَأل  ،واه  ((َ ،ّ  إ ا نََبك 

    (1). 

ُ َعن ه] َعن  َأ ُّ ُهَرين َريَ  -119 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َعن  َ،ُ نونُّ هللاُّ ، [َ،ةُّ  هُ  َّنأَ  َصن َّى اَّللَّ
نننند  بيننننده )) :بَنننانَ  ننننُم حُمَمَّ نننَمُع  ُّ َأَحننننحتَ َوالَّننننرُّي  َن    ،دء  ننننن هننننره األُ َّننننلُّ َي  

ننن  ُ  بُّنننهُّ إحت لنننان  نننن  ٌّ  َّ هللَاُنننوُة وا يُننننة  ُّن  بُّالَّنننرُّي ُأ،  ُّ نننَراينُّ يَنُرنننودُّيٌّ وحت َ ص 
 .(1)،واه      ((َأص َفا ُّ النَّا،ُّ 

ُ َعن ننه] يَ رينندَ بُ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  ننن )) :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ن  ُّير  َوَد ُّهُّ َل َُّب  َا َصَبَج يََدُه   حلَ  ُّ فُّ نُّ َ َكَأَنَّ  .(4)،واه     (( بُّالننَّر َدنُّ

رُ ] رَ َمنننعُ  بننننُّ  هللاُّ  وعبننندُّ  َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -110 ُ َعننننن  نننَأ اَّللَّ  َعنننن  َ،ُ نننونُّ هللاُّ ، [ َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  ننَمدَّ )) :بَننانَ  هُ  َّننأَ  َصنن َّى اَّللَّ َننر   َننأَ  إ ا ان   نننن  ،يُّ ب رُُّدوا بُّالصَّنن احل 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 041)، (444) (1)
(1) (1014.) 
(1) (141.) 
 .هو الّنرد وهو  ا ي ري ب  بل ال اولل: والنردنن( 1106) (4)
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َرُّ  ن  َني يُّ َجَرنَّ َ  دََّي احل   .(1)،واه البكا،ي و    ((. نُّ

ُ َعن نه] الثل ننأُّّ    ال نا ُّ أَ  بنننُّ  انَ َمننث  عُ  ن  َعن -111 ننَأ اَّللَّ َأ َّننُه َنننَكا إو ، ننون ، [َ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  اَّللَُّّ  نننَ  َ َوَج  نننا زُّنننُدُه   َجَ ننندُّهُّ ُ ن نننُر أَ  َصننن َّى اَّللَّ  لنننان لنننه  ،  

ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  ، ننننون اَّللَُّّ  َةننننع  يَننننَدَ  ع ننننى الننننري تَننننَأاََّ  ننننن )) :َصنننن َّى اَّللَّ
،َتُّنهُّ  نن  :َوُبأ  َ ب َع َ نرَّاة   ،ث اَث  ،بُّا   ُّ اَّللَُّّ  :َوُبأ   ،َجَ دُّ َ  َأعُنوُ  بُّناَّللَُّّ َوُبد 

ُد َوُأَحا ُّ،ُ   .(1)،واه      ((َنرُّ  ا َأجُّ

ُ َعن نننه] ُهَرين نننَريَ  َعنننن  َأ ُّ  -111 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َ نننَنُه )) :بَنننانَ  َيا  نننا  ََأح  َ ثَ ُّنننأ َوَ ثَنننُأ األَ  بُّيَنننالُّ  نننن بَنب  ُّنننأ َلَمثَنننأُّ ،َُجنننأ  بَننننَ  بُننن 

ننَع لَبُّنَننل   ننن زَاوُّيَننل   ننن َزَوايَنناهُ  َ َننُه إحت َ و ةُّ َأ الننناى َي ُو ُننوَن بُّننهُّ َ َجَ نن ،َوَأمج 
نَ    هنره ال َّبُّنَنلُ  َه َّ  :  َجُبوَن له َويَنُلوُلونَ َوينَ   َأَ َنا ال َّبُّنَنُل وأ نا )) :بنان ((ُوةُّ

  .(1)،واه البكا،ي و    ((. َفاَ ُ النَّبُّيُّّ َ 

ُ َعن ننه] ريننر  جَ  ن  َعنن -111 ننَأ اَّللَّ ُّّ النَّنن عَ ا َ نننَّننلُ   :بَننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َع َ  يبُّ ، ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَّ
 َ، َ ل  يَن   ُّ ال َبد  َن )) : لان ، َنَنَظَر إو ال َلَمرُّ لَين  َن ،َبَُّكن   لمنا تَننَرو  إُّ َُّكن   َ نمَنَرو 

يَمُّهُّ حَت  ،هرا ال َلَمرَ  نَم َ  ُم   َأن    َننُّنُّ  ،ُتَرا  وَن   ُ،ؤ  ي  حتَ تُنا َ بُنوا ع نى َصن ا  
َنن ندُّ ،َبُّّننَن ﴿ : َّ بَننَرأَ  ((ا  َنا ن َ ُ واببنأ نُ ُنو ُّ البَّننم مُّ َوبَنب نَأ ُغُروهبُّ َم  َوَ ننبُّّي  حبُّ

َاعُّينأُ  ﴾ببنأ نُ ُنو ُّ البَّننم مُّ َوبَنب نَأ ال اُنُرو ُّ  .  تَنُ ننوتَننَُّك   ا ن َ  ُنوا حت :بننان إُّمس 
                                           

 .ندي احلر وال رب: وال يي( 014)، (414) (1)
(1) (1161.) 
 .وهرا ل ظ      (1180)، (1414) (1)
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 .(1)،واه البكا،ي و    . ي   ال صر وال جر:      زاد

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -115 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ وَن هللاُّ َأنَّ َ،ُ ننن ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َوَز َممُّ ُننوَن    ، َُّكننلء بُّالننََّرننا،ُّ ال َّي ننأُّ َوَ   َُّكننلء بُّ يَنمَنَ ننابَنُبوَن  ُّننيُك   َ  )) :بَننانَ 

نرُّ َوَصن  نَأهُلُ   وهنو  ، َّ يَن  نُرُب الَّنرُّيَن بَناتُوا  ُّنيُك    ،يُّ ال َ ص نرُّ َص يُّ ال َ ج   َنَي  
ُم   عَُّبادُّيَأع َ ُ  هبُُّّ  َناُه   َوُه   ُيَص  ونَ  : َنيَنُلوُلونَ  ؟   َلي َف تَنرَل  نَناُه    ،تَنرَل  َوَأتَنين 

 .(1)،واه البكا،ي و    (( َوُه   ُيَص  ونَ 

َ ننننُّ بننننُّ ابنننن  وَ ُهنننو وَ عمنننر   بننننُّ  حممننندُّ  ن  َعننن -116 ا َجنننابَُّر بنننن َ نننأَل نَ  :َع ُّنننأّ  بنننان احلَ 
نننَر   : لنننانَ   َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َصننن َّى اَّللَُّ  يُّ الننننيباَّللَُّّ عنننن َصننن عبننند لنننان ُيَصننن ُّّأ الظ ر 

َريُّ  َننناجُّ ُم َحيَّنننلء  ،بُّاهل  نننم  نننَر َوالبَّ َوال  َُّبننناَل إ ا َلثُننننَر  ،َوال َما نننرَُّ  إ ا َوَجبَننن    ،َوال َ ص 
 .(1)،واه البكا،ي و    . َوالص ب َي بَُّاَ م   ،الناى َعجََّأ وإ ا بَن  وا َأفَّرَ 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ َننمُّ بنننُّ  الننن   -117 ننَأ اَّللَّ َّ  َنن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  يبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َا بننا   َننيبُّ  اَّللَُّّ  ،َوزَي ننَد بننن ثَابُّنن   َتَ ننفََّرا ُ    مننا  َنَرغَننا  ننن َ ننُفو،ُّمهُّ َصنن َّى اَّللَّ

َمننا  ننن َلنن   لننان بنن   َنَراغُّ   :بُن  نَننا ألَ َننم   .َ َصنن َّى ،يُّ إو الصَّنن  َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  رُّ
َا َوُدُفوهلَُُّّمننا   الصَّنن َ ننُفو،ُّ  ننَ  آيَننل   :بننان ؟يُّ مهُّ ننَرأُ الرَُّجننُأ َا  ُّ ُ،  ننا يَنل  . بَنند 

 .(4)ي،واه البكا، 
                                           

 .أي حت تظ مون برؤيل ب رك  دون ب ض: حت ترا ون. وهرا ل ظ البكا،ي( 011)، (444) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 011)، (444) (1)
 .ظ مل آفر ال يأ: والا م. وهرا ل ظ البكا،ي( 040)، (404) (1)
(4) (440.) 
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ُرَمننا]َعبَّنناى   عنننُّ ابنننُّ  -118 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ نني وَن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َنننرَُّد عُّن نندُّي ،َُّجننانء َ ر ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  َصنن َّى َأنَّ النننيب ،َوَأ، َةنناُه   عُّن نندُّي ُعَمننرُ  يُّ  ننى عننن الصَّنن  اَّللَّ

ننننُرَق البَّننننم مُ  ننننرُّ حننننيف تَنا ننننُر َ  ،بَن  ننننَد الص ننننب يُّ حننننيف َتب  ،واه . َوبَن  ننننَد ال َ ص 
 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -119 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن ََّ   هللاُّ  ونَ ُ ننن،َ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نَ )) :بَانَ  نَمدَّ ع ينه ال َ  َن ُ بَنين  نأ بَُّ رُّينق  ان  نر ا ،َما ،َُجأء هللَا بُّ ن   َننَننَ َن  ، َنَوَجنَد بَُّ

 لنان  ، ن ا َل  بء يَن  َرنُث يَأ ُلنُأ الثنَّنَرى  نن ال َ  َن ُّ  ، يرا َ َبرَُّ   َّ َفَربَ 
  َننَننَ نَ  ،للد بَنَ َج هرا ال َك  َب  ن ال َ َ  ُّ  ُّث ُأ الري لان بَنَ َج  ُّ ُّّ  :الرَُّجأُ 

 ًَ ننَر َ َمنن َ َبننَكَر  ،حننيف ،بننى َ َ ننَلى ال َك  ننبَ  ، ُف َّننُه َ ننال   َّ َأ  َ ننَكُه بُّ ُّيننهُّ ال بَُّن 
ننر ا ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :بننالوا .((لننه  َنَاَ ننَر لننه اَّللَُّ   ؟َوإُّنَّ لنننا   هننره ال بَنَرننا ُّ ُّ أَلج 
رء )) : لان  .(1)،واه البكا،ي و    ((   لأ َلبُّد  َ،ن َبل  َأج 

ا بَننأَ  نَّ أَ    ابننازينّ  األ صننا،يّ    ص صن لَ أَ  بنننُّ  الننرمحنُّ  عبندُّ  بنننُّ  هللاُّ  عبنندُّ  ن  َعن -111
ُنن  يد  َ نن ُ َعن ننه]ي ،ُّ د  ال  ننَأ اَّللَّ يَننلَ : ، بننان لننه[َ،ةُّ  ،إين َأ،َاَ  ىُّننب  ال اَننَنَ  َوال َبادُّ

َتنَ  ََأ َّ  َ  بُّالصَّن  ، ن ا ُلن َ    َغَنمَُّن أو بَادُّيَمُّنَ   ،بُّالنُّّنَدالُّ  يُّ  َنا، َ ع  َصنو 
لء إحت َننرَُّد لنه حَت  ن ه  ننٌّ وحت إُّ  نمء وحت َننأ  نَمُع َ نَدى َصنو ةُّ ال ُمنَة ُّّنُّ جُّ َي  

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  مسُّ  مُنُه  نن ، نون اَّللَُّّ  :بان أبو َ ن ُّيد   .يو  ال لَُّياَ لُّ  . َصن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 810)، (481) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1144)، (1400) (1)
(1) (061.) 



 

 058 

نَأ اَّللَُّ ] هللاُّ  عبندُّ  بننُّ  ابرُّ َجن ن  عَ  -110 ُرَمناَ،ةُّ ُ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[ َعنن  َعَ ي نهُّ َصن َّى اَّللَّ
نن انَ بَنن ن  َ نن)) :بَننانَ  َوَ نن َّ َ  ننَمُع النُّّننَدالَ   َ حُّ  ،ال رنن  َ، َّ هننره النندَّع َويُّ المَّا َّننلُّ  :َي  
ننيَ لَ  ،يُّ ال َلا َُّمننلُّ َوالصَّنن  ننيَ َل َوال َ رُّ ا ال َو ُّ ا الننري َوابن َ ث ننُه َ َلا  ننا حَم ُمننود   ،آةُّ حُمَمَّنند 
َتهُ   .(1)البكا،ي ،واه(( َح َّ   له َنَ اَع ُّ يو  ال لَُّياَ لُّ  ،َوَعد 

ُ َعن نه] َعنن  َأ ُّ ُهَرين نَريَ  -111 نَأ اَّللَّ ُّّ  النَّنَو إُّ  أء ُجن،َ  الَ َجن :بَنانَ  هُ  َّن، أَ [َ،ةُّ ُ  يبُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننَر    ،ا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ يَنن: انَ َلنن نَ َعَ ي ننهُّ َوَ نن ََّ    ،لَننَدَغم  ُّ ال َبا،َُّحننلَ  ننا َللُّيننُ   ننن َعل 

َأعُنوُ  بَُّك َُّمناةُّ اَّللَُّّ المَّا َّناةُّ  نن َننرُّ  :َأَ نا لنو بُن  نَ  حن  َأ  َ ني  َ )) :بان
 .(1)،واه      (( ا َفَ َق ا َتُررَّ َ 

ُ َعن ننه] اديَ مَنن  بنَ أَ  ن  َعن -111 نَأ اَّللَّ َنَمنا ََن ننُن ُ َصنن ُّّأ  نع النننيب :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى  بَنين 
ُ عَ   ((؟ ننا َنننأ  ُُك   )) :ى بننان َّ   مننا َصنن ،إُّ   مسننع َجَ بَننَل ،َُّجننان   َ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ اَّللَّ
ننننمَن  َج  َنا إو الصَّنننن  :بننننالوا َ  ُننننوا)) :بننننان .يُّ ا   َي الصَّنننن  إ ا َأتَني ننننُم ُ  ، نننن  تَن  

ُم   َ َص  وا ، َنَ َ ي ُك   بُّال َّكُّيَنلُّ  لبكنا،ي ،واه ا(( و ا  َناَتُك    َنأَُّْ وا ، ما َأد ،َل 
 .(1)و    

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -111 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ َأنَّ : ))َصنن َّى اَّللَّ
َرى ،َُج    نا ،زَاَ، َأف ا له   بَنر يَل  ُأف  ،ََجمُّنهُّ َ َ ك    منا  ، ََأ، َصنَد هللا لنه ع نى َ د 

هأ لنن  :بان .ُد َأف ا يل   هره ال َلر يَلُّ ُأ،ُّي :بان ؟َأي َن تُرُّيدُ  :أتى ع يه بان
 . لل الر ي لاللر  وابن  : والو ي ل( 014) (1)                                           

(1) (1461.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 061)، (014) (1)
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َبب مُننُه   اَّللَُّّ عنن  أين غننن ،حتَ  :بننان ؟ع يننه  ننن  ُّ  َمننل  تَنُربن َرننا  :بننان .وجننأ َأح 
َبب َمُه  يه َ بد َأَحبََّن لما َأح   .(1)،واه      (( َنُّيّنُّ ، ون اَّللَُّّ إُّلَي َن بَُّأنَّ اَّللَّ

نننَأ اَّللَُّ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -115 ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[ َعن نننهَ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
 ،وحت يُنن َلُّيرُّ    ،يَُك ُُّّمُر   هللا يو  ال لَُّياَ نلُّ وحت يَنن ظُنُر إُّلَني رُّ   حَت  ء َث : ))َوَ  َّ َ 

ننأُّ َ ننال  بُّننال َ  ،َ  ؛َوهَلُنن   َعننَرا ء َألُّنني ء   ،أُّ بننن ال َّننبُّيايُّ هللَا نَن ُننُه  ننن ُجننأء ع ننى َ ر 
 ،َ َفَ َف له بُّاَّللَُّّ أَلَفَرَها بَُّكَرا وََلنَرا ،بُّ ُّ  َ ل  بَن  َد ال َ ص رُّ  َو،َُجأء بَاَيَع ،َُج   

َبُه وهنو ع نى غَنن ُّ  لنن  َننُّن   ،يُنَبايُُّ نُه إحت لُّنُد ن َياحتَ َو،َُجنأء بَناَيَع إَُّ ا  نا  ،َ َصدَّ
 .(1)،واه البكا،ي و     ((َوإُّن  ا يُن   ُّهُّ  نرا ا َيفُّ  ،َأع  َاُه  نرا وُ

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -116 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ننن،َ  انَ َلننن  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نننَل َ َمنننرَّ ع نننى َجبَنننأ  يُنَلننناُن لنننه َوَ ننن َّ َ  نننُن   َنرُّينننقُّ َ كَّ  : لنننان ،مُج نننَدانُ  :َي ُّ
نننُوا)) و ننا ال ُمَ ننرُُّدوَن يننا َ،ُ ننوَن  :بننالوا ((َ ننَبَق ال ُمَ ننرُُّدونَ  ،هننرا مُج ننَدانُ  ، ُّ
َ َلثُّن ا َوالرَّالَُّراةُ )) :بان ؟اَّللَُّّ   .(1)،واه     (( الرَّالُُّروَن اَّللَّ

نننأَ  ن  َعنن -117 ُ َعن رننا] الَ مس  نننَأ اَّللَّ ُّّ  النَّنننَو إُّ  ا ننرأيء  الةُّ َجننن: الننن   ، بَ [َ،ةُّ ُ  يبُّ َصننن َّى اَّللَّ
 َنَرننأ  َع َننأَّ ُجنَنناحء َأن  َأَتَبننبََّع  ننن َ ننانُّ  ،إُّنَّ يل َةننرَّي  :  لالنن    َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ 

َننا ا يُن   ُّنن ُّ  ننأ  ُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ   لننان ، ننون اَّللَُّّ  ؟َزو جُّ ُمَمَبننبُُّّع ال  )) :َصنن َّى اَّللَّ

                                           
(1) (1404.) 
 .وهرا ل ظ     ( 168)، (1148) (1)
(1) (1040.) 
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َا ا يُن  َط َل  َ   ُزو،   ُّ  .(1)،واه البكا،ي و    (( بُّمُّ ثَنو 

ُ َعن نه] م   َنأَ  ن  عَ  -118 نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ : َصن َّى اَّللَّ
َر َعجََّأ له ال ُ ُلوبََل   الد  ن َيا)) َين  وإ ا َأ،َاَد هللا بَُّ ب ندُّهُّ  ،إ ا َأ،َاَد هللا بَُّ ب دُّهُّ ال 

َ بُّهُّ يو  ال لَُّياَ لُّ   .(1)،واه ال  ري. ((البَّرَّ َأ  َ َن عنه بَُّر  بُّهُّ حيف يُنَوا ُّ

ُ َعن ننه] َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  َعننن   -119 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
َ ننا ُّ َأن  )) َأَ ننا َُي َبننى أحنندل  أو أحت َُي َبننى أحنندل  إ ا ،َ َننَع ،َأ َ ننُه ببننأ اإلُّ

َنننننا،   َننننن أو َز َ نننننأَ  ،َز َ نننننَأ هللا ،َأ َ نننننُه ،َأ َى محُّ ،واه (( ا، ؟هللا ُصنننننو،َتَُه ُصنننننو،ََي محُّ
 .(1)البكا،ي و    

ُرَمننا] هللاُّ  عبنندُّ  بنننُّ  ابرُّ َجنن ن  َعنن -151 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َياَ ُك   )): اَّللَّ نبن   ننن  ،إ ا لان ُجن ُي ال َّي أُّ أو َأ  َ ني ُم   َ ُك  نوا صُّ

يَنُّننر   ننُر حُّ ُلننوا  ننن ا َ َهننَب َ نناَعلء  ننن ال َّي ننأُّ َ َك  ننوُه   َوَأغ  ُّ  ،البَّنني  َاَن يَنن َمبُّ
نننَ  اَّللَُّّ األَ  نننَمُي بَاب نننا ُ ا َ ل ننناحتَ  ننننن البَّننني  َاَن  ،بن نننَواَ  َوا  ُلنننُروا ا   َوَأو ُلنننوا  ،يَن  

ننننَ  اَّللَُّّ  ننننَ  اَّللَُّّ  ،بُّننننَرَبُك   َوا  ُلننننُروا ا   ننننُروا آ ُّيَننننَمُك   َوا  ُلننننُروا ا   ن  َولَننننو  أَ  ،َواَُّّ
َُوا ،تَن  ُرُةوا ع يرا نيَا    .(4)،واه البكا،ي و     ((َ َصابُّيَفُك    َوَأن  ُّ

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1116)، (4111) (1)
 .ح ن غريبهرا حديث : وبان( 1110) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي (414)، (011) (1)
نننندي : ،بنننط  مفنننل الوعنننال و نننّدها، وجنننني ال ينننأ: واإليكنننال. وهنننرا ل نننظ   ننن  ( 1611)، (4011) (4)

 .ا ن وه   ن الروب  لن الوب : غ وها، و     ك وا صبيا ك : الظ  ، و    ّاروا آ يمك 
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ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -150 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َوال َّنلُّيَ    ننن  ننر  الرَّن ُّيفَ  ،  لُّ نَّاىُّ  َن  ُيَك ُّف  لُ دُ حَ ى أَ  َّ ا صَ  َ إُّ )) :بَانَ 

نننهُّ  َن  ُي َنننوُّن   نننا َننننالَ  ،َوال َكبُّننننَ  ،واه البكنننا،ي (( وإ ا صننن ى أحننندل  لُّنَن   ُّ
 .(1)و    

ُ َعن نننه]َعننن  َأ َنننمُّ بننننُّ  النننن   -151 نننَأ اَّللَّ ُ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
نَوا   يَنر  َنُ نوَن َأب  َ ن: ))َعَ ي هُّ َوَ ن َّ َ   ((اُُّّ   إو ال َّنَمالُّ   َصن  َصناَ،ُه   ا بَناُن َأبن 

لُنننننُه    لنننننن حنننننيف بنننننان نننننَمدَّ بَنو  لَيَنن نننننمَنُرنَّ عنننننن  لنننننن أو لَنننننُمك  ََ نَّ )) : َان 
 .(1)،واه البكا،ي(( َأب َصا،ُُه   

ُرَمننا] هللاُّ  عبنندُّ  بنننُّ  ابرُّ َجنن ن  َعنن -151 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يننَن َ َننر ا: ))اَّللَّ  نن  أُّننأ   ، ََأَصننابَنم ُه َجا َُّفننلء  ،لننو بُّ  ننَ   ننن َأفُّ

ينننننَن بُّاَنننننن ُّ َحنننننقّ   ،لنننننن َأن  تَأ ُفنننننَر  ننننننه ننننننيَا   ،واه  ! ((؟ِبَُّ تَأ ُفنننننُر َ ننننناَن َأفُّ
    (1). 

ُ َعن ه] ا  ُّ الصَ  نُّ ب اديَ بَ عُ  ن  عَ  -151 َأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
َوالبَّن ُُّن  ،َوال بُننر  بُّنال بُنرُّ  ،َوال  ُّرَّنُل بُّال  ُّرَّنلُّ  ،النرََّهُب بُّالنرََّهبُّ : ))َ ي هُّ َوَ  َّ َ عَ 

رُّ  ،بُّالبَّنن ُّنُّ  ننُر بُّننالمَّم  ننث     ،َوال مُّ  ننُي بُّننال مُّ  يُّ  ،َوالمَّم  ا  ، ُُّّث ننأ  َ ننَوال  بَُّ ننَوال    ُّ يَنند 
مَنَ َ    هره اأَلص َناُي  َ  ،بَُّيد   َ ُم    ن ا اف  ن ا بُّيَند   ،بُّيُ وا َلي َف نُّ (( إ ا لنان يَند 

                                           
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 404)، (461) (1)
(1) (446.)  
 .اَ ل ال  تصيب األ وان والثما،: وابا فل( 1444) (1)
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 .(1)،واه     

ُ َعن نه] أّ بُّن،َ ال    ،ا نع   بنُّ  ،ُّ اعلَ  ن  عَ  -155 نَأ اَّللَّ ا يَنو   نا ُ َصن ُّّأ َو،َاَل نَّنلُ  :بَنانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  النننيب َ ننلُّ بننان ،َصنن َّى اَّللَّ مسننع هللا )) :  مننا ،َ َننَع ،َأ َ ننُه  ننن الرَّل 
ننَدهُ لَُّمنن ا :بننان ،َُجننأء َو،َاَلهُ  ((ن  محُّ ننُد مَح نند  َم  ننا  َلثُّنننا    ،َبنَّنَننا َولَننَن احل  نَيُّّب ننا ُ َبا،َل 
نَ ل  )) :بان .أ ا :بان ((؟ ن ال ُمَمَك ُّّ ُ )) :  ما ا  َصَرَي بان . يه ،أين  بُّر 
ا يَنب َمدُُّ،و َنَراَوَث  مُبُنَرا َأوَّنُ  ،ثَُّ  َ َ ك   .(1)بكا،ي،واه ال(( َأين ُر   َيك 

ُرَمنننا]َعبَّننناى   عننننُّ ابننننُّ  -156 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  يبُّ  النَّننن انَ بَننن :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َ لُّ َأع ظُنن   : ))َوَ ن َّ َ  ننُجَد ع ننى َ ننبن  ننر ُة َأن  َأ   َرننلُّ  ،أُ ُّ َبن  َوَأَننناَ، بيننده  ،ع ننى اب 

ُّ  ،َوال يَنننَدي نُّ  ،ع نننى َأ   ُّنننهُّ  َبمَن   ُّ َوَأن نننَرايُّ ا ،َوالنننر ل  وحت َ ك  ُّنننَ  الثُّّيَننناَ   ،ل َلنننَدَ   
 .(1)،واه البكا،ي و    ((. َوالبََّ رَ 

نَأ ]لنان يَننَرى َعب نَد اَّللَُّّ بنن ُعَمنَر أ ه أفربه أ ه   هللاُّ  عبدُّ  بنُّ  هللاُّ  عبدُّ  ن  عَ  -157 َ،ةُّ
ُرَمنننا ُ َعنن  َ ُّنننر  َحننندُّيثُ  ،يُّ إ ا َج َنننمَ يَنمَنَربَّنننُع   الصَّننن  [اَّللَّ   َنَ َ   مُنننُه وأ نننا يَنو 

ننننُّّ  نننَب إَننننا ُ ننننَُّل الصَّننن  :وبنننان ، َننَنَرننناينُّ عبننند اَّللَُّّ بنننن ُعَمنننرَ  ،ال ُّّ يُّ َأن  تَنن صُّ
َرى َ ال ُي   َ  َوتَنث  ُّ َ َن ال ُيم  َ نُأ  لنن : ل   .،ُّج  إُّنَّ ،ُّج  َنأَّ  : لنان .إُّ ََّن تَن  

 .(4)،واه البكا،ي. ينُّ َى مُّ حتَ 
                                           

(1) (1484.) 
(1) (411.) 
 .أي حت  رمرا وحت جنم را: و    حت  ك  . وهرا ل ظ البكا،ي( 416)، (811) (1)
(4) (814.)  
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ُ ] الصا  ُّ  بنُّ  ُعباديَ  ن  عَ  -158 َأ اَّللَّ ُ  بَناَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَنانَ  ،[َعن هَ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
نمَّل  َوَأ، بَ ُّنَ  ُجن  ل ا  نن الن بُننوَّيُّ )): َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  يَا ال ُمة  ُّنُّ ُج  لء  ن  ُّ ،واه (( ُ،ؤ 

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -159 نننَأ اَّللَّ ُ عَ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َصننن َّى اَّللَّ
ََنابَنلُّ  َّ ،َاحَ )) :بَانَ  نَأ اب  ُُمَ نلُّ ُغ   َنا بَننرََّ  بد ن ، ن اغ َمَ نَأ ينو  اب   ل،َ َكَأَنَّ

َا بَنرََّ  بَنَلَري   َوَ نن  ،َاَح   ال َّناَعلُّ الثَّالُّثَنلُّ  ،َوَ ن  ،َاَح   ال َّاَعلُّ الثَّا َُّيلُّ َ َكَأَنَّ
ننننا أَ  َننننا بَنننننرََّ  َلب ب  ننننَرنَ َ َكَأَنَّ َننننا بَنننننرََّ   ،بن  َوَ ننننن  ،َاَح   ال َّنننناَعلُّ الرَّابَُّ ننننلُّ َ َكَأَنَّ

َننا بَنننرََّ  بَني َرننل   ،َدَجاَجننل   َ ننلُّ َ َكَأَنَّ َا ُّ  ننن ا َفننَرَب  ،َوَ ننن  ،َاَح   ال َّنناَعلُّ ال 
رَ ال َم  َ اُ  َحَرَرةُّ اإلُّ  َممُُّ وَن الرُّل   .(1)،واه البكا،ي و    ((  َُّكُل َي  

ُرَما]َمَر عُ  عنُّ ابنُّ  -161 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  النَّنى رَ  نَ : بَانَ ، [َ،ةُّ  َصن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي و    . َأن  يُلُّيَ  الرَُّجُأ َأَفاُه  ن َ ل َ دُّهُّ َوَز  َُّم  يه

ُ َعن نننه] م   َنننأَ  ن  َعننن -160 نننَأ اَّللَّ َنَمنننا النَّننن :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ ُ َع َ  يبُّ بَنين   ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َصننن َّى اَّللَّ
ُُمَ نننلُّ   ،َه َنننَن ال ُكنننَرا ُ  ،ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ  :إُّ   بنننا  ،َُجنننأء  لنننان ،َُي  ُنننُب ينننو  اب 

لُّيَنَنا ،َوَهَ َن البَّالُ   .(4)،واه البكا،ي .َ َمدَّ َيَدي هُّ َوَدَعا . َاد ُ  اَّللََّ َأن  َي  

                                           
 .وهرا ل ظ     ( 1104)، (0184) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي (846)، (881) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 1144)، (111) (1)
 .ا   بميع اليأ: والكرا ( 111) (4)
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ُ َعن نه] عا ر   بنَ  لبلَ عُ  عَ مسُّ  هُ  َّ أَ  لَ  َ اَ مُّ  بنُّ  محنُّ الرَّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -161 نَأ اَّللَّ ، ع نى [َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ننن َّ َ َ،ُ نننوَن هللاُّ  إُّنَّ  :ابنننرب يلننون ال ُمننة  ُُّن َأُفنننو )) :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
ينننهُّ  ،ال ُمنننة  ُّنُّ  وحت َُي  ُنننَب ع نننى  ، ننن  أُّنننأ  لُّ  ُمنننة  ُّنُّ أن يَنب مَننناَ  ع نننى بَني نننعُّ َأفُّ

يهُّ حيف يََر،َ   .(1)    ،واه ((. فُّ  َبلُّ َأفُّ

ُرَمننا] رَ َمننعُ  بننُّ  هللاُّ  عبنندُّ  ن  َعن -161 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ُّ  انَ َلنن َوَ نن َّ َ  َ مَننن   ننرُّ ،َل  ُّ  ،ُيَصنن ُّّأ ببننأ الظ ر  َ مَننن   َوبَن  ننَد ال َما ننرُّ ُّ  ،َوبَن  ننَدَها ،َل 

ُّ   بَني مُّننهُّ  َ مَننن   ُّ َوبَن  ننَد ال  َُّبننالُّ َ،  ،،َل  َ مَننن   ُُمَ ننلُّ حننيف حتَ ولننان  ،ل  ُيَصنن ُّّأ بَن  ننَد اب 
ُّ  ،يَنن َصرُّيَ  َ مَن    .(1)،واه البكا،ي و    .  َنُيَص ُّّأ ،َل 

ُرَمنننا] ال نننا ُّ  و بننننُّ عمنننرُّ  بننننُّ  هللاُّ  عبننندُّ  ن  َعننن -161 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ   ُ   نننمسُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ ن َّ َ  هللاُّ  ونَ ُ ن،َ   ُّنقُّ ببننأ هللا َ َلننادُّيَر الَ   َلمَنبَ : ))يلننون َصن َّى اَّللَّ

ننَ  أَل ننَف َ ننَنل   َم  ُّ َوَعر ُنننُه ع ننى )) :بننان ((َأن  َُي  ُننَق ال َّننَماَواةُّ َواأَل، َض خبُّ
 .(1)،واه     (( ال َمالُّ 

ُرَمنا]َعبَّناى   عننُّ ابننُّ  -165 ُ َعنن  نَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َعننُّ النَّنيبُّ  هُ  َّنأَ  َصن َّى اَّللَّ
 :بنان ؟وحت اب َُّرنادُ  :بنالوا ((ا ال َ َمنُأ   َأيَّنا   َأ  َرنَأ  نرنا   هنره َ )) :بَانَ 
ننهُّ َوَ الُّننهُّ  ،وحت اب َُّرننادُ )) ل   ،إحت ،َُجننأء َفننَرَب ُُيَننانُُّر بُّنَن   ُّ ننع  بَُّبننأ  ((.   نن  يَنر جُّ

                                           
(1) (1414.) 
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 881)، (114) (1)
(1) (1041.) 
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 .(1)،واه البكا،ي

ُ َعن ننه]َعننن  َأ َننمُّ بنننُّ  الننن   -166 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نننَلالُّ حتَ  َوَ ننن َّ َ  مُّ   ل   نننن ُدَعا ُّنننهُّ إحت   احت   َوإُّ َّنننُه يَنر  َنننُع  ،يَنر  َنننُع يََدي نننهُّ   َننننأ 

 .(1)،واه البكا،ي و     .حيف يُنَرى بَنَياُض إُّب  َي هُّ 

ُ َعن ه]   ود   عنُّ ابنُّ  -167 َأ اَّللَّ : َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َص َّى اَّللَُّ  يبُّ  النَّ  انَ بَ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ
َم َوال َلَمنننَر )) نننَ انُّ لَُّمنننو ةُّ َأَحننند   نننن النننناىحتَ إُّنَّ البَّنننم  َوَلكُّننَُّرَمنننا  ،يَنن َك ُّ

،واه البكننننا،ي ((  نننن ا ،ََأين ُمُمومُهَنننا  َنُلوُ ننننوا َ َصننن  وا ،آيَنمَنننانُّ  نننن آيَنننناةُّ اَّللَُّّ 
 .(1)و    

ُرمَ ] رَ مَ عُ  بنُّ  هللاُّ  عبدُّ  ن  عَ  -168 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ  بَاَن َ،ُ نوُن هللاُّ  :بَانَ  ،[اَ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننن َُّ  عُّن نننَد اَّللَُّّ ع نننى َ نَنننابَُّر  نننن  ُنننو،  : ))َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  عنننن هللاُّننن ُّ  ،إُّنَّ ال ُمل  ُّ

مُّرُّ   َوَأه  ُّنيرُّ   و نا  ،الرمحن ع  وجأ وَلُّ  َما يََدي هُّ هللاُّ ء  الَّرُّيَن يَن  دُُّلوَن   ُحك 
 .(4)،واه     (( َوُلوا

ُ َعن نننه] أ  أُ ا نننلَ  ن  َعننن -169 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننرء لننن: ))َوَ نن َّ َ  ننَأ َفين  ننَكُه َنننرٌّ  ،يننا ابننن آَدَ  إُّ َّننَن َأن  تَنب ننُرَن ال َ ر  ُّ  ُْ َوَأن  

                                           
 .ال بر األوا أ  ن  ي احلجل: وابراد باأليا ( 101) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 814)، (1611) (1)
 .وهرا ل ظ البكا،ي( 111)، (1641) (1)
(4) (1814.) 
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َننن  تَن ُننونُ  ،ُ  ع ننى َلَ نناي  وحت تُنن  ،لننن ننرء  ننن ال يَنندُّ َوال يَننُد ال  ُ  ،َواب ننَدأ   ُّ   يَننا َفين 
 .(1)،واه     (( ال    َ ى

َرنا]َعن  َعا َُّبَل  -171 ُ َعنن  َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  هللاُّ  ونُ ُ ن،َ  انَ َلن  ن  إُّ :    الَن، بَ [َ،ةُّ َصن َّى اَّللَّ
ننَيَل َأن  يَن  َمنننَأ بُّننهُّ النننناى  َوَ نن َّ َ  لَيَنندَُ  ال َ َمنننَأ وهننو أُّننب  َأن  يَن  َمنننَأ بُّننهُّ َفب 

ننننَرَض  ُ َعَ ي ننننهُّ َوَ نننن َّ َ  اَّللَُّّ  و ننننا َ ننننبََّي ، ننننونُ  ،ع ننننير  َنيُن   ُ ننننب َفَل  َصنننن َّى اَّللَّ
 .(1)،واه البكا،ي و    . َوإُّيّنُّ أُلَ بُُّّفَرا ،الر َفى َبط  

ُ َعن نننه] ا نننلَ  َ  أُ  ُّ أَ  ن  َعننن -170 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  هللاُّ  لُّر نننونُّ  ينننأَ بُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
َننعُ َأي  النند  : َوَ نن َّ َ  ننرُّ )) :بننان ؟َعالُّ َأمس  َي ال َّي ننأُّ اَفُّ َوُدبنُننَر الصَّننَ َواةُّ  ،َجننو 

ُموبَاةُّ    .(1)،واه ال  ري((. ال َمك 

ُ َعن ر]َ أَل ُ  َعا َُّبَل  :بَانَ   روق   َ  ن  عَ  -171 َأ اَّللَّ  يُّ ، نون اَّللَُّّ َص  ن  ، عَ [اَ،ةُّ
ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ  نننعء  ،َ نننب عء  :بُّال َّي نننأُّ  لالننن  َصننن َّى اَّللَّ نننَريَ  ،َوتُّ   نننَدى َعب   ،َوإُّح 

رُّ  َ  ُّ ال َ ج  َوى ،َل   .(4)،واه البكا،ي.  ُّ

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -171 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
رُّ حننيف َ ظُنننَّ َأن   حتَ َوَيُصننوُ  حننيف َ ظُنننَّ َأن   ،َيُصننوَ   نننهحتَ يُن   ُّننُر  ننن البَّننر 

                                           
(1) (1610.) 
 .ص ي الم و : وال بفل .وهرا ل ظ البكا،ي (418)، (1118) (1)
 .هرا حديث ح ن: وبان( 1411) (1)
(4) (1111.) 
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وحت  ،َتَبنناُل َأن  تَنننَراُه  ننن ال َّي ننأُّ ُ َصنن ُّّي ا إحت ،ََأين مَننهُ حتَ ولننان  ،يُن   ُّننَر  نننه نننيَا  
 .(1)،واه البكا،ي.  َا ُّم ا إحت ،ََأين َمهُ 

ُ َعن ننه] ،دالُّ  النندَّ  ُّ أَ  ن  َعنن -171 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نأَُلَن ُحبَّننَ  :ُدَعالُّ َداوَد يلون لان  ن: ))َوَ  َّ َ  َوُحنبَّ  نن  ،ال ر  إين َأ  
َ ننأ  ُحبَّننَن َأَحننبَّ إيل  ننن  ،َوال َ َمننَأ الننري يُنبَن ُّّاُنن ُّ ُحبَّنننَ  ،أُّب نننَ  ال رنن  اج 

أ َوَأه  ُّأ   .(1)،واه ال  ري((. َو ُّن  ال َمالُّ ال َبا،ُّدُّ  ، َن   ُّ

ُ ] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ   -175 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َعن نننهَ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ
َنََّل  ن حتَ )) :بَانَ  ُفُأ اب   .(1)     ،واه(( يَأ َ ُن َجا،ُُه بَنَوا َُّلهُ حتَ يَد 

ُّّ النَّننوب ، زَ [،ةننأ هللا عنرننا ]  ملَ  َ َ نن  ُّّ أُ  ن  َعنن -176 ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ َأنَّ  َصنن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ َصنَ،ُ وَن هللاُّ  ن  َّى اَّللَّ َرتُّنهُّ  عَ مسُّ َ َكنَرَب  ،َجَ بَنَل َفص ن   بُّبَنا ُّ ُحج 
ص ن ُ  ،إَنا أ ا َبَبرء )) :إُّلَي رُّ    لان  َنَ َ نأَّ بَن  َرنُر   َأن  َيُكنوَن  ،َوإُّ َُّه يَأ تُّي ُّ الَ 

نُب َأ َّنُه َصنادُّقء  ،َأبن َ َج  نن بَن  نض   نأ لنه ، ََأح  ُّ َنقُّّ َ َمنن   ، ََأب رُّ َبَرني ُ  لنه حبُّ
نننَأ بُّ  َ نننلء  نننن النَّنننا،ُّ  َنننا هُّ ننن ُّ    َنَُّنَّ مُّ  َرنننا أو يَنننَر، َها ،ُ    ،واه البكنننا،ي ((  َن  َيف 

 .(4)و    

                                           
(1) (1141.) 
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان( 1416) (1)
(1) (40.)  
 .وهرا ل ظ     ( 1411)، (4184) (4)
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ُ َعن ننه] انَ  َّننعَ  بنننُّ  انَ َمننث  عُ  ن  َعنن -177 ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َوى هره ال َُّصانُّ  آَدَ  َحقٌّ  حتبنُّ  مَ ي  لَ )) :بَانَ  نُكُنهُ  :   ُّ َوثَننو  ء  ،بَني  ء َي  

،َتَهُ  ُب  ُّ َوال َمالُّ  ،يُنَوا،ُّي َعو    .(1)،واه ال  ري ((َوجُّ  ُف ال 

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -178 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّننيبُّ  :بَننانَ  َصنن َّى اَّللَّ
َِ  ُّ  ن)) َ  ينه ا َج َنَم بَننو  ء  وا ُيَصن  وا ع نى  َبُّنيُّّرُّ   إحت لنان  ،ا ا يَنر ُلُروا اَّللَّ

بَنُر   َوإُّن  َناَل َغَ َر هل  ،ع ير  تَُّري     .(1)،واه ال  ري((.  َنُّن  َناَل َعرَّ

ُ َعن ه] م   َ أَ  ن  عَ  -179 َأ اَّللَّ َّ النَّ  نَّ ، أَ [َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  يبُّ  دُّ  إو َ ن الَ َجن َصن َّى اَّللَّ
ُ َعن ه]، اديَ ُعب نُّ ب َأ اَّللَّ ُب    َوزَي    ، [َ،ةُّ َصن َّى   ََأَلَأ  َّ بنان الننيب ،َ َجاَل خبُّ

ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ   ،بن نننَرا،ُ األَ  َوَأَلنننَأ نََ ننناَ ُك ُ  ،الصَّنننا ُُّمونَ  َأ   َنننَر عُّن ننندَُل ُ )) :اَّللَّ
 .(1)،واه أبو داود((  َُّكلُ َوَص َّ   َعَ ي ُك   ال َم 

ُ َعن ننه] م   َننأَ  ن  َعنن -181 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  هللاُّ  ونُ ُ نن،َ  انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
ننَرأُ )) :ث ننا َويَنُلننونُ يَنمَننننَن َُّم   البَّننَرا ُّ َث   :بننان َأ َننمء  ((إ ننه َأ، َوى َوَأبن ننَرأُ َوَأ  

 .(4)،واه     . ث اا َأتَننَن َُّم   البََّرا ُّ َث  َأَ َ 

                                           
 .أي الب  ليم   ه إدا  :و    جُّ  ُف الب . هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1141) (1)
 .أي ح ري و دا ل: و    تُّري. هرا حديث ح ن صفيي: وبان( 1186) (1)
(1) (1844.)  
 .أ  ع: أي أ     ن  رض أو أ ى، وأ رأ: ألثر ،يا ، وأبرأ: و    أ،وى( 1618) (4)
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ُرَمننا] ُعَمننرَ  عنننُّ ابنننُّ  -180 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ َّ النَّنن نَّ أَ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  ى،أ َصنن َّى اَّللَّ
 :وبنننان ، َننَنَرننناُه   عنننن  لنننن ،َصنننبُّي ا بننند ُح ُّنننَق بَن  نننُض َنننن  رُّهُّ َوتُنننرَُّ  بَن  ُرنننهُ 

 .(1)،واه أبو داود(( اح  ُُّلوُه ُل َُّه أو اتن رُُلوُه ُل َّهُ ))

ُرَمنننا،َ ] هللاُّ  عبننندُّ  بننننُّ  ابرُّ َجننن ن  َعننن -181 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ بنننان -ا   غَنننَ اي  نَّنننلُ  :بَنننانَ  ،[ةُّ
َياُن َ رَّي   رُّيَن ،َُجن   َ َكَ نَع  -  َجي     :ُ     ، نن األَ  َصنا،ُّ  ،َُجنأء  نن ال ُمَرناجُّ

ًَ  ، لننان األَ  َصننا،ُّي   رُّي   :  َصننا،ُّ يننا َل رُّيَن َ َ ننمَُّع  :وبننان ال ُمَرنناجُّ يننا لَ  ُمَرنناجُّ
ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َصنن َّ  اَّللَُّّ   ا  ، ننونُ   (( ننا بَنناُن َدع ننَوى جاه يننل)) : لننان ى اَّللَّ

رُّيَن ،َُجن   يا َ،ُ وَن اَّللَُّّ َلَ َع  :بالوا  : لنان ، نن األَ  َصنا،ُّ  ،َُجأء  ن ال ُمَراجُّ
 .(1)،واه البكا،ي و    (( َدُعوَها  َنُّ نََّرا ُ ن مَُّنلء ))

ُ َعن ننه]  نن ود   ُ  عنننُّ ابنننُّ  -181 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َوَ نن   َنَ لَن   بُّنهُّ  ، ن  َنَ َل   بُّنهُّ  َابَنلء  َأَ ن َ هَلَنا بُّالنَّناىُّ ا ُتَ ندَّ  َابَنمُنهُ : ))َوَ  َّ َ 

ننأ   ، َابَننلء  َأَ ن َ هَلَننا بُّنناَّللَُّّ  ننأ  أو آجُّ ننُن هللا لننه بُّننرُّز ق  َعاجُّ ،واه أبننو داود ((  َنُيونُّ
  .(1)وال  ري

ُ َعن ننه] عنا ر   بنننُّ   مانَ َ نن ن  َعن -181 ننَأ اَّللَّ ُّّ ، [َ،ةُّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ َعنننُّ النَّنيبُّ  َصنن َّى اَّللَّ
َْ ننر  )) :بَننانَ  َْ ننر ا  ، ن ننه بَنرََلننلء  ،إ ا َأ   َننَر أحنندل   َن  يُن   ُّننر  ع ننى   َنننُّن  ا زُّنند  

                                           
(1) (4114.) 
عُ . وهرا ل ظ البكا،ي( 1484)، (4164) (1)  .الرر  ع ى ابةفري: والَك  
 .هرا حديث ح ن صفيي غريب: وهرا ل ظ ال  ري وبان( 1110)، (1044) (1)
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  .(1)،واه ال  ري((.  ن ه َنُرو،ء  ، َال َمالُ 

ُ َعن نننه] َريَ َعنننن  َأ ُّ ُهَرين ننن -185 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ  بَننناَن َ،ُ نننوُن هللاُّ  :بَنننانَ  ،[َ،ةُّ َصننن َّى اَّللَّ
ننرُّ  نن  ينُننة  ُّ َجننا،َهُ  انَ َلنن  ن  َ نن: ))َوَ نن َّ َ  َوَ ننن  لننان  ،يُنننة  ُُّن بُّنناَّللَُّّ َوال يَنننو  ُّ اَفُّ

َ هُ  نننرُّ   َةنننين  نننرُّ  َن  ُيك  بُّننناَّللَُّّ َوال يَننننو  ُّ  َوَ نننن  لنننان ينُنننة  ُّنُ  ،ينُننة  ُُّن بُّننناَّللَُّّ َوال يَننننو  ُّ اَفُّ
نننُم    نننر ا أو لَُّيص  نننرُّ  َن  يَنُلنننأ  َفين  نننرُّ   َجنننا،َهُ )): و  ،واينننل(( اَفُّ ،واه . (( َن  ُيك 

 .(1)البكا،ي و    

ُ َعن ننه]ال نناعدي  د   نن  بنننُّ  رأُّ َ نن ن  َعنن -186 ننَأ اَّللَّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  د  ن َيا تَن  دُُّن عُّن َد اَّللَُّّ َجَناَح بَنُ وَةنل   نا ال ا  ُّ لَ   و  لَ : ))َص َّى اَّللَّ

  .(1)،واه ال  ري(( َ َلى َلا ُّر ا  نرا َنر بََل َ ال  

ُ َعن ه]   د   بنُّ  رأُّ  َ  ن  عَ  -187 َأ اَّللَّ ُ َعَ ي نهُّ  بَاَن َ،ُ وُن هللاُّ  :بَانَ  ،[َ،ةُّ َص َّى اَّللَّ
َوعُّن ننَد  ،النند َعاُل عُّن ننَد النُّّننَدالُّ  -دَّانُّ أو بَن ََّمننا تُنننرَ -تُنننَردَّانُّ حتَ اثنمننان )) :َوَ نن َّ َ 
ُ  بَن  ُرُر   بَن  ر ا ،ال َبأ ىُّ   .(4)،واه أبو داود ((.ح  يُن  فُّ

َرننا]َعننن  َعا َُّبننَل  -188 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ُ  ، ننونُّ َلنن   انَ َلنن: النن   ، بَ [َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َرُمُه ُلأ   ن َل   ا َ ص     َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َ هُ  يَن    .(4)،واه أبو داود. مسُّ

                                           
 .هرا حديث ح ن: وبان( 048) (1)
 وهرا ل ظ البكا،ي( 44)، (0618) (1)
 .هرا حديث صفيي غريب: وبان( 1116) (1)
 .يبمد اللمان ويبمبن ابلات ون: يُن  فُّ . البدي   احلر : البأى( 1446) (4)
(4) (4811.) 
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ُ َعن نه]ُب نر   بنُّ  هللاُّ  بدُّ عَ  ن  عَ  -189 نَأ اَّللَّ إُّنَّ  ،ينا َ،ُ نوَن اَّللَُّّ  :بَنانَ  ،جن    نَّ ، أَ [َ،ةُّ
نن َنننَرا َُّع اإلُّ  ل  َأَتَبننبَُّث بُّننهُّ    ربُّ ينُّ بَُّبننأ  حتَ )) :بننان . ُّ بنند َلثُنننَرة  َع َننأَّ  َننَأف 

رُّ اَّللَُّّ    .(1)،واه ال  ري((. يَنَ اُن لَُّ اُ َن َ،ن ب ا  ن  ُّل 

ُرَمنننا] ال نننا ُّ  و بننننُّ عمنننرُّ  بننننُّ  هللاُّ  عبننندُّ  ن  َعننن -191 ُ َعنن  نننَأ اَّللَّ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َ زََ نانء )) :بَانَ  َص َّى اَّللَّ نُن َأن  يَنأ مُّ َلي َف بُُّك   َوبَُّ َ نان  أو يُونُّ

َلننى حُ  ،يُنَار بَننُأ الننناى  يننه َغر بَن َننل   ثَالَننلء  ننن الننناى بنند َ رَُّجنن   ُعُرنننوُدُه   تَنبن 
مَنَ ُ وا ،َوَأَ ا َاتُنُر    وََلي نَف  : َنَلناُلوا ((َوَنبََّن ب  َأَصابُّ ُّهُّ  ،َ َكا ُوا َهَكَرا ،َواف 

 ،تَأ ُفنننُروَن  نننا تَن  رُّ ُنننوَن َوتَنننَرُ،وَن  نننا تُنن كُّنننُرونَ )) :بنننان ؟بُّنَنننا ينننا َ،ُ نننوَن اَّللَُّّ 
بُُّ وَن ع ى َأ  رُّ فَ  ،واه أبنو داود وابنن . ((اصَّمُُّك   َوتَنَرُ،وَن َأ  نَر َعنا َّمُُّك   َوتُنل 

  .(1) اجه

ُ َعن ننه]  ننأّ عَ  ن  َعنن -190 ننَأ اَّللَّ إين بنند َعَجنن  ُة عننن  :َأنَّ ُ َكاتَنب ننا َجنناَلُه  لننان، [َ،ةُّ
 َصنن َّى اَّللَُّ  أحت ُأَع ُُّّمننَن َل َُّمنناة  َع ََّمنُّننيرُّنَّ ، ننون اَّللَُّّ  :بننان .لُّمَنناَب ُّ  َننَأعُّ ُّّ 
 :بُنأ   :بنان .ن َدين ن ا َأدَّاُه هللا َعن ننَ بُّ لو لان َعَ ي َن  ُّث ُأ َجَبأُّ ثَ  ،َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ 

نَوا َ  ،لَُّن عن َحَرا ُّننَ ال ر  ال  ُّ ُّ حبَُّ )) ن َُّن َعمَّنن   ُّ ،واه (( َوَأغ نُّن ُّ بَُّ ر 
  .(1)ال  ري

                                           
 .هرا حديث ح نء غريب: وبان( 1144) (1)
النرديل : يرهب فينا، النناى ويبلنى أ،ا هلن ، احلثالنل: ياربأ .وهرا ل ظ أ  داود (1144)، (4141) (1)

 .احتفم   وال  اد:  ن لأ نأل، ابرب
 .هرا حديث ح ن غريب: وبان (1)
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ُ َعن ننه]  ننأ اب ُ  ي ينند   بنننُّ   ملَ َ نن ن  َعنن -191 ننَأ اَّللَّ َصنن َّى  هللا ونُ ُ نن،َ  نَ أَ َ نن هُ  َّننأَ  ،[َ،ةُّ
ُ َعَ ي نهُّ َوَ نن َّ َ  َّ اَّللَُّّ يَنن: انَ َلنن نَ  اَّللَّ ننأَُلو َا  ،ا  َننيبُّ نَننا أَُ ننَراُل َي   َأ،ََأي نَ  إن بَاَ نن   َعَ ين 

 َّ  ، َّ َ نأََلُه  َنَأع َرَض عننه ، َنَأع َرَض عننه ؟َحلَُّر   َوهللَا نَنُ و َنا َحلَّنَنا  منا تَأ ُ ُر َنا
ننَ ُث بننن بَننني م   ،َلُه   الثَّا ُّيَننلُّ أو   الثَّالُّثَننلُّ َ ننأَ  امس َ ُننوا  :وبننان ،َ َجَربَننُه اأَلن 

ُ وا َوَعَ ي ُك    ا محُُّّ  ُم    َا ع ير   ا محُُّّ  .(1)،واه      .َوَأنُّيُ وا  َنَُّنَّ

ُ َعن نه] م   َ أَ  بنُّ   ا ُّ  ُ  ن  عَ  -191 نَأ اَّللَّ  َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ َ  َصن َّى اَّللَُّ َأنَّ َ،ُ نوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ
و  ال لَُّياَ نلُّ تَنَرَ  ال َُّّباَى تَنَواُة  ا َّللَُُّّّ وهو يَنل دُُّ، ع ينه َدَعناُه هللا ين ن   َ )) :بَانَ 

َُه  نن َأيُّّ ُح َنأُّ ا ، ُّقُّ ع ى ،ؤوى الَ   ،واه (( انُّ َنناَل يَن  َبُ نَراهللاَنإلُّ حيف ُُيَنُّّ
  .(1)ال  ري

ننَأ اَّللَُّ ] الُّ دَ ،    النندَّ أَ  ن  َعنن -191 ُ َعَ ي ننهُّ  بَنناَن َ،ُ ننوُن هللاُّ  :بَننانَ  ،[ َعن ننهَ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
نننربُُُّل   بَُّأ  َرنننَأ : ))َوَ ننن َّ َ  نننَيا ُّ َوالصَّننن أحت ُأف   ((؟يُّ َوالصَّنننَدَبلُّ  نننن َد،ََجنننلُّ الصُّّ
ُّ َصننن )) :بنننان .بَن َنننى :بنننالوا نننَأ  ،ُح َ اةُّ ال بَنننن   ُّ هُّ  ننننن َ َ ننناَد َ اةُّ ال بَنننن  
َالَُّللُ    .(1)بو داود وال  ري،واه أ(( احل 

ُ َعن نننه] َعنننن  َأ ُّ ُهَرين نننَريَ  -195 نننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي نننهُّ َوَ ننن َّ َ َأنَّ َ،ُ نننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َصننن َّى اَّللَّ

                                           
(1) (1840.) 
 .هرا حديث ح ن: وبان( 1481) (1)
ييء : ا ل ظ ال  ري وبانوهر( 1461)، (4111) (1) ُّّ َويُنر َوى  ,هرا حديث َصفُّ ُ َعَ ي نهُّ َعنُّ النَّيبُّ َصن َّى اَّللَّ

َالَُّللُ )): َأ َُّه بَانَ َوَ  ََّ     .((َى  ُُّق البََّ َر َوَلكُّن  َى  ُُّق الدُّين :حت َأُبونُ  ,هَُّأ احل 
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ر ا َّ صَ  ن   َ )) :بَانَ  َدي  ص ى هللا ع يه َعب   .(1)،واه      ((ى َعَ أَّ َواحُّ

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -196 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َوَ نن َّ َ  يبُّ  النَّنن انَ َلنن  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ  َصنن َّى اَّللَّ
رب ُّينُأ  لننان ،بَنا،ُّز ا يَنو   نا لُّ نَّنناىُّ  هللاَنانُ  : َأَتَناُه جُّ َأن  تُننة  َُّن بُّنناَّللَُّّ )) :بننان ؟ نا اإلُّ

نن  ننا اإلُّ  :بننان ((َوتُنننة  َُّن بُّال بَن  ننثُّ  ،َوُ،ُ نن ُّهُّ  ،َوبُّ َُّلا ُّننهُّ  ، َُّكمُّننهُّ َوَ    :بننان ؟ ُ   
ننن اإلُّ )) نننرَُّ  بُّنننهُّ أَ  : ُ    َ وحت ُتب  َوتُننننَةدَُّّي ال ََّلننناَي  ،يَ َوتُلُّنننيَ  الصَّننن  ،ن  تَن  بُنننَد اَّللَّ

ُروَةننلَ  َ ننانُ  :بننان ،((َوَتُصننوَ  ،ََ َرننانَ  ،ال َم   َ  )) :بننان ؟ ننا اإلُّح  َأن  تَن  بُننَد اَّللَّ
 نا )) :انبن ؟َ يَف ال َّناَعلُ  :بان ((. َنُّن  ا َتُكن  تَنَراُه  ن ه يَنَرا َ  ،َلأَ ََّن تَنَراهُ 

ننَرانَُّرا ،اب ننةون عنرننا بُّننَأع َ َ   ننن ال َّننا ُّأُّ  َُ  عننن َأن  ربُّ  إ ا َولَننَدةُّ  :َوَ ننُأف 
يَننننانُّ  ،اأَلَ ننننُل ،َبنََّرننننا ُ    ال بُننن  بُّننننأُّ ال ننننبُنر  حتَ   َا ننننم   ،وإ ا َت َنننناَوَن ،َُعنننناُي اإلُّ

ُ َعَ ي نهُّ َوَ ن َّ   النيب َّ َت  ((  َ ُمُرنَّ إحت هللاينَ  َ عُّن نَدُه عُّ  نُ  ﴿ : َ َص َّى اَّللَّ إُّنَّ اَّللَّ
بَنننَر  لننان ،اَيَننلَ  ﴾ال َّنناَعلُّ  هننرا )) : لننان .  نن  يَنننَرو ا نننيَا   ((،ُد وهُ )) : َّ َأد 
رب ُّيأُ   .(1)،واه البكا،ي و     ((جال يُنَ  ُُّّ  الناى دُّينَنُر    ،جُّ

ُ َعن ننه] َعننن  َأ ُّ ُهَرين ننَريَ  -197 ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ  هللاُّ  نَ و ُ نن،َ   ُ   ننمسُّ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
ننرُّدَ : ))ونُ ُلننينَ  َوَ نن َّ َ  ُمب   ،إُّنَّ َأوََّن الننناى يُنل َرننى يننو  ال لَُّياَ ننلُّ ع يننه ،َُجننأء ا  

َ بُّهُّ  َنَ رََّ ُه  َُّ َمهُ  بَاتَن  نُ   ُّينَن  :بنان ؟ منا َعمُّ  نَ   يرنا :بان ، َنَ َر َنَرا ، َُأمُّ
رُّد ةُ  ُمب   َنَلند   ،َجنرُّيلء  :كُّنََّن بَاتَن  نَ  أَلن  يُنَلنانَ َولَ  ،َلَرب  َ   :بانَ  .حيف ا  

                                           
(1) (468.) 
احت،ت ا ، والبر ، الرين حت هللا كون : ها، والم اونأي  يد: و    ،هبا. وهرا ل ظ البكا،ي( 1)، (46) (1)

  .نيَا  
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ننهُّ حنننيف أُل لُّنننَأ   النَّننا،ُّ  .بُّيننأَ  رُّ َب ع نننى َوج  نننَر بُّننهُّ َ ُ نننفُّ َو،َُجنننأء تَنَ  َّنننَ   . َّ أُ ُّ
آنَ  ،ال  ُّ  ننَ  َوَع ََّمننهُ  َ بُّننهُّ  َنَ رَّ َننُه  َُّ َمنننهُ  ،َوبَنننَرَأ ال ُلنننر   منننا  :بننان ، َنَ َر َنَرننا ، َننُأمُّ
مُننهُ  :بننان ؟اَعمُّ  ننَ   يرنن ننُ  ال  ُّ  ننَ  َوَع َّم  آنَ  ،تَنَ  َّم    :بننان ،َوبَنننَرأ ُة  ُّيننَن ال ُلننر 

نَ  ال  ُّ  نَ  لُّيُنَلنانَ  ،َلَرب  َ  آَن لُّيُنَلنانَ  ،َعنااُّء  :َوَلكُّنََّن تَنَ  َّم  هنو  :َوبَننَرأ َة ال ُلنر 
نننهُّ حنننيف أُل لُّنننَأ   ، َنَلننند  بُّينننأَ  ،بَنننا،ُّهء  رُّ َب ع نننى َوج  نننَر بُّنننهُّ َ ُ نننفُّ  ، النَّنننا،ُّ  َّ أُ ُّ

ننَنايُّ ال َمننانُّ ُل ُّّننهُّ  ،َو،َُجننأء َو َّننَع هللا ع يننه َ بُّننهُّ  َنَ رَّ َننُه  ،َوَأع  َنناُه  ننن َأص   َننُأمُّ
نُ   نن َ نبُّيأ  ىُّنب  َأن   :بان ؟ ما َعمُّ  َ   يرا :بان ، َُّ َمُه  َنَ َر َنَرا  ا تَنرَل 

َ َق  يرا إحت َأ ن َ ل ُ   يرا لن هنو  :َن  َنَ   َ  لُّيُنَلنانَ َوَلكُّنَّ  ،َلَرب  َ   :بان .يُننن 
نهُّ  َّ أُل لُّنَأ   النَّنا،ُّ  ، َنَلند  بُّينأَ  ،َجَوادء  رُّ َب ع نى َوج  نَر بُّنهُّ َ ُ نفُّ ،واه ((  َّ أُ ُّ
    (1). 

ُ َعن ه] جبأ   بنُّ   ا ُّ  ُ  ن  عَ  -198 َأ اَّللَّ ُّّ النَّن عَ َ ن نن ُ لُ   :بَانَ  ،[َ،ةُّ ُ َعَ ي نهُّ  يبُّ َصن َّى اَّللَّ
نننُ  َأَ  ،  َ ننَ ر   َوَ نن َّ َ  ُ  يَنو   ننا َبرُّيب ننا  نننه َوََن ننُن َ  ُّ ننَبف  َ،ُ ننوَن يننا  : ل نن  ،ص 
نننُدينُّ  نننن النَّنننا،ُّ  ،اَّللَُّّ  َنَّنننَل َويُنَباعُّ ُ  ُّ اب  فُّ نننربُّ ينُّ بَُّ َمنننأ  يُننند  للننند َ نننأَل َ  )) :بنننان .َأف 

ا نء ع ى  ن َي ََّرُه هللا ع ينه ،َعظُّيم  َ  :َوإُّ َُّه لََي ُّ نحتَ تَن  بُنُد اَّللَّ  ،هُّ ننيَا  رُُّ  بُّنُتب 
مُّ ال ََّلنايَ  ،يَ َوتُلُّيُ  الصَّ  أحت : بنان َّ  .َوَىُن َّ ال بَني ن َ  ،َوَتُصنوُ  ،ََ َرنانَ  ،َوتُنة 

َنننن ُّ  ُ  ُجنَّنننلء  :َأُدل نننَن ع نننى َأبن نننَوا ُّ ال  َ ُّيََنننلَ  ،الصَّنننو  لمنننا   ،َوالصَّنننَدَبُل ُت   ُّنننُئ ال 
َُ ﴿ : َّ بَننننَرأَ  ((َجنننو يُّ ال َّي نننأُّ الرَُّجنننأُّ   َوَصننن ُي  ،يُ   ُّنننُئ النَّننناَ، ال َمنننالُ  تَنَمَجنننا

عُّ  َننا َلننا ُوا يَن  َم ُننونَ ﴿حننيف بَن َننَج  ﴾ُجنُننوبُنُر   عننن ال َمَرنناجُّ  : َّ بننان ﴾َجننَ ال   ُّ

                                           
(1) (1164.) 
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َُ  بُّننَرأ ىُّ اأَل  ننرُّ َوَعُمننودُّهُّ َوُ ، َويُّ َ ننَنا ُّهُّ )) ننربُّ أحت )) : َّ بننان ((اب َُّرننادُ  :أحت ُأف 
َُ   ُُّّننن  نننربُّ َتُكنننف  )) : ََأَفنننَر بُّ َُّ نننا ُّهُّ  لنننان ،بَن َنننى :ب ننن  (( ُّّنننهُّ  ُّ  لنننن لُ ُأف 
َّ اَّللَُّّ  :ب ننن  ((َعَ ي نننَن هنننرا َنننا  َننننَمَك َُّ  بُّنننهُّ  ،ينننا  َنننيبُّ  :بنننان ؟َوإُّ َّنننا ابةافنننرون  ُّ

هنننأ يُكُّنننب  النننناى ع نننى ُوُجنننوهُّرُّ     النَّنننا،ُّ إحت  ،َثكَُّ م نننَن أُ  نننَن ينننا ُ َ نننا ُ ))
َنمُّرُّ      .(1)وال  ري  اجهواه ابن ، (( َحَصا ُُّد َأل  ُّ

ُ َعن ننه] زينند   بنننُّ  ا لَ َ ننأُ  ن  َعنن -199 ننَأ اَّللَّ ُ  اَّللَُّّ  ونُ ُ ننبَنَ ثَننَننا ،َ  :بَننانَ  ،[َ،ةُّ َصنن َّى اَّللَّ
َنلَ  ،  َ رُّيَّل   َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  َُربَاةُّ  ن ُجَرين  َنا احل  ُ  ،َُجن    ،َ َصبَّف   : لنان  ََأد ،َل 

أ  ن  لن ،َ  ََ ن ُمهُ  ،إَُّلَه إحت هللاحَت  ُّّ  ، َنَوَبَع    َن   ُّ ُ  َ رََلر تُُه لُّ نَّيبُّ َصن َّى اَّللَّ
ُ َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ   لان ، ون اَّللَُّّ  َعَ ي هُّ َوَ  َّ َ  إُّلَنَه إحت هللا حتَ  :َأبَنانَ )) :َص َّى اَّللَّ

نن إَنننا بَاهَلَننا  ،يننا َ،ُ ننوَن اَّللَُّّ  :ب نن  :بننان ((؟َوبَنمَن  مَننهُ   :نحُّ بنناَفو   ننا  ننن ال ُّّ
ُيَكرُّ،َُهننا َع َننأَّ  مننا زَاَن  ((حتَ  َنننَلل َ  عننن بَن  بُّننهُّ حننيف تَن   َننَ  َأبَاهَلَننا َأ   َأ َنن ))

َ ُّر   ُ  يَنو  َ م  َننَّي ُ  َأيّنُّ َأ    .(1)،واه البكا،ي و     .حيف َْ

ُرَمننا]ُعَمننَر  عنننُّ ابنننُّ  -511 ُ َعنن  ننَأ اَّللَّ ُ َعَ ي ننهُّ َأنَّ َ،ُ ننوَن هللاُّ  ،[َ،ةُّ  َوَ نن َّ َ َصنن َّى اَّللَّ
نَريُّ  ن  َ ن)) :بَنانَ  ننَربن َرا   اَفُّ نَر   الند  ن َيا ا َيب  َم   ((إحت َأن  يَنمُننو َ  ،َنننرَُّ  ال 

 .(1)،واه البكا،ي و    

                                           
 .هرا حديث ح ن صفيي: وبان ال  ري. وهرا ل ظ ابن  اجه( 1010)، (1141) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 10)، (0841) (1)
 .وهرا ل ظ     ( 1661), (4444) (1)






