
  الشيخان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه
  عبد الباقيفؤاد محمد الشيخ 

جمع فيه مصنفه ا�حاديث التي اتفق عليھا الشيخان ا�مام البخاري وا�مام  كتاب في الحديث الشريف
 حديث 1906ا�حاديث التي اوردوھا في صحيحيھما، وقد جمع في ذلك  مسلم من

  الجزء الثاني من الكتاب 

ِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِهللا ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن حديث َأ
أخرجه  اْسًما، ماَئًة ِإال َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَة َوَزاَد ِفي ِرَواَيٍة ُأْخَرى َوُهَو ِوتٌر ُيِحب اْلِوْترَ 

باب  68كتاب الدعوات:  80باب ما يجوز من االشتراط وفي:  81كتاب الشروط:  54البخاري في: 
  هللا مائة اسم غير واحد

  829رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  العزم بالدعاء وال يقل ِإن شئت
  829رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا َدَعا َأَحُدُكْم، َفْلَيْعِزِم حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإذَ 

: الّلُهم ِإْن ِشْئَت َفَأْعِطِني َفِإنُه َال ُمْسَتْكِرَه َلُه أخرجه البخاري في:  كتاب  80اْلَمْسَئَلَة َوَال َيُقوَلن
  باب ليعزم المسئلة فإنه ال مكره له 21الدعوات: 

  829رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيُقوَلن َأَحُدُكُم الّلُهم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة 
كتاب  80اْغِفْر ِلي الّلُهم اْرَحْمِني، ِإْن ِشْئَت ِلَيْعِزَم اْلَمْسَئَلَة، َفِإنُه َال ُمْكِرَه َلُه أخرجه البخاري في: 

  ه ال مكره لهباب ليعزم المسئلة فإن 21الدعوات: 
  830رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة تمني الموت لضر نزل به

   830رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال َيَتَمنَين َأَحٌد ِمْنُكُم اْلَمْوَت 
اَن َال ُبد ُمَتَمنًيا ِلْلَمْوِت، َفْلَيُقِل الّلُهم َأْحِيِني َما َكاَنِت اْلَحَياُة َخْيًرا ِلي َوَتَوفِني ِإَذا ِلُضر َنَزَل ِبِه َفِإْن كَ 

  باب الدعاء بالموت والحياة 30كتاب الدعوات:  80َكاَنِت اْلَوَفاُة َخْيًرا ِلي أخرجه البخاري في: 
  830رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِبي باٍب َعْن َقْيٍس، َقاَل: َأَتْيُت َخباًبا، َوَقِد اْكَتَوى َسْبًعا ِفي َبْطِنِه َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َلْوَال َأن الن حديث خَ 

كتاب الدعوات:  80صلى اهللا عليه وسلم َنَهاَنا َأْن َنْدُعَو ِباْلَمْوِت، َلَدَعْوُت ِبِه أخرجه البخاري في: 
  ت والحياةباب الدعاء بالمو  30

  830رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه
  830رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِمِت، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َأَحب ِلَقاَء اِهللا، َأَحب اُهللا ِلقَ  اَءهُ حديث ُعَباَدَة ْبِن الص

باب من أحب لقاء اهللا  41كتاب الرقاق:  81َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اِهللا، َكِرَه اُهللا ِلَقاَءُه أخرجه البخاري في: 
  أحب اهللا لقاءه

  831رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِلَقاَء اِهللا، َأَحب صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأَحب ِبياُهللا ِلَقاَءُه َوَمْن َكِرَه  حديث َأِبي ُموسى، َعِن الن
باب من أحب لقاء اهللا أحب اهللا  41كتاب الرقاق:  81ِلَقاَء اِهللا، َكِرَه اُهللا ِلَقاَءهُ أخرجه البخاري في: 

  لقاءه
  831رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل الذكر والدعاء والتقرب ِإلى اهللا تعالى

   831رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)4/5(  

  

ث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيُقوُل اُهللا َتَعاَلى: َأَنا ِعْنَد َظن حدي
ِفي َذَكْرُتُه َعْبِدي ِبي َوَأَنا َمَعُه ِإَذا َذَكَرِني َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِه، َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي َوإِْن َذَكَرِني ِفي َمٍإل، 



َب ِإَلي ِذَراًعا، َتقَ  ْبُت ِإَلْيِه ِذَراًعا َوإِْن َتَقرِبِشْبٍر، َتَقر َب ِإَليْبُت ِإَلْيِه َباًعا َوإِْن َمٍإل َخْيٍر ِمْنُهْم َوإِْن َتَقرر
ى (ويحذركم باب قول اهللا تعال 15كتاب التوحيد:  97َأتَاِني َيْمِشي، َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة أخرجه البخاري في: 

  اهللا نفسه)
  831رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل مجالس الذكر

   832رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِهللا َمَالِئَكًة َيُطوُفوَن ِفي الطُرِق، 
وا ِإَلى َحاَجِتُكْم َقاَل: َفَيُحفوَنُهْم ِبَأْجِنَحِتِهْم َيْلَتِمُسوَن َأْهَل الذْكِر  َفِإْن َوَجُدوا َقْوًما َيْذُكُروَن اَهللا، َتَناَدْوا: َهُلم

بُحوَنَك، ، ُيسَ ِإَلى السَماِء الدْنَيا َقاَل: َفَيْسَأُلُهْم َربُهْم، َوُهَو َأْعَلُم ِمْنُهْم َما َيُقوُل ِعَباِدي َقاُلوا: َيُقوُلونَ 
ُدوَنَك َقاَل: َفَيُقوُل َهْل َرَأْوِني َقاَل: َفَيُقوُلوَن، َال َواِهللا َما َرَأ ُروَنَك، َوَيْحَمُدوَنَك، َوُيَمجْوَك َقاَل: َفَيُقوُل َوُيَكب

 َلَك ِعَباَدًة، َوَأَشد َلَك َتْمِجيًدا، َوَأْكَثَر َلَك َتْسِبيًحا َقاَل:  َوَكْيَف َلْو َرَأْوِني َقاَل: َيُقوُلوَن، َلْو َرَأْوَك َكاُنوا َأَشد
َرب َما َرَأْوَها  َيُقوُل َفَما َيْسَأُلوِني َقاَل: َيْسَئُلوَنَك اْلَجنَة َقاَل: َيُقوُل َوَهْل َرَأْوَها َقاَل: َيُقوُلوَن، َال َواِهللا َيا

ُقوُلوَن َلْو َأنُهْم َرَأْوَها، َكاُنوا َأَشد َعَلْيَها ِحْرًصا، َوَأَشد َلَها َطَلًبا، َقاَل: َيُقوُل َفَكْيَف َلْو َأنُهْم َرَأْوَها َقاَل: يَ 
ُذوَن َقاَل: َيُقوُلوَن ِمَن الناِر َقاَل: َيُقوُل َوَهْل َرَأْوَها َقالَ  َيَتَعو َيُقوُلوَن َال َواِهللا َوَأْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة َقاَل: َفِمم :

َمَخاَفًة َقاَل:  َها َقاَل: َيُقوُل َفَكْيَف َلْو َرَأْوَها َقاَل: َيُقوُلوَن َلْو َرَأْوَها َكاُنوا َأَشد ِمْنَها ِفَراًرا، َوَأَشد َلَهاَما َرَأوْ 
َلْيَس ِمْنُهْم ِإنَما َجاَء  َفَيُقوُل َفُأْشِهُدُكْم َأني َقْد َغَفْرُت َلُهْم َقاَل: َيُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَمَالِئَكِة: ِفيِهْم ُفَالٌن،

باب  66كتاب الدعوات:  80ِلَحاَجٍة َقاَل: ُهُم اْلُجَلَساُء، َال َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم أخرجه البخاري في: 
   فضل ذكر اهللا عز وجل
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  832رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نا عذاب النارفضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وق
  833رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



  
َوِفي حديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم: اللُهم َربَنا آِتَنا ِفي الدْنَيا َحَسَنًة، 

باب قول النبي صلى  55كتاب الدعوات:  80اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب الناِر أخرجه البخاري في: 
  اهللا عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة

  833رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل التهليل والتسبيح والدعاء
  833رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َقاَل َال ِإلَه ِإال اهللاُ حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن 

 َكاَنْت َلُه َعْدَل َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ِفي ُكل َيْوٍم، َماَئَة َمرةٍ 
ُه ِحْرًزا ِمَن الشْيَطاِن، َيْوَمُه َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكِتَبْت َلُه َماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه َماَئُة َسيَئٍة، َوَكاَنْت لَ 

اري ذِلَك، َحتى ُيْمِسي َوَلْم َيْأِت َأَحٌد ِبَأْفَضَل ِمما َجاَء ِبِه، ِإال َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذِلَك أخرجه البخ
  باب صفة إبليس وجنوده 11كتاب بدء الخلق:  59في: 

  833رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اِهللا حديث َأِبي 
كتاب  80َوِبَحْمِدِه، ِفي َيْوٍم َماَئَة َمرٍة، َحطْت َخَطاَياُه، َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر أخرجه البخاري في: 

  باب فضل التسبيح 65الدعوات: 
   834رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
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، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َقاَل َعْشًرا، َال ِإلَه ِإال اُهللا َوْحَدُه الَ  وَب اَألْنَصاِريحديث َأِبي َأي 
َأْعَتَق َرَقَبًة ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى كل َشْيٍء َقِديٌر َكاَن َكمْن 

  باب فضل التهليل 64كتاب الدعوات:  80أخرجه البخاري في: 
  834رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكِلَمتَاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَساِن، َثِقيَلَتاِن ِفي

كتاب  80ِميَزاِن، َحِبيَبتَاِن ِإَلى الرْحمِن: ُسْبَحاَن اِهللا اْلَعِظيِم، سْبَحاَن اِهللا َوِبَحْمِدِه أخرجه البخاري في: الْ 



  باب فضل التسبيح 65الدعوات: 
  835رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب خفض الصوت بالذكر

   835رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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وسى اَألْشَعِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َغَزا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْيَبَر، َأْو حديث َأِبي مُ 
َه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأْشَرَف الناُس َعَلى َواٍد َفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتْكِبي ا َتَوجِر: اُهللا َقاَل: َلم

ُر َال ِإله ِإال اُهللا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْرَبُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم ِإنُكْم َال َتْدُعوَن َأْكَبُر اُهللا َأْكبَ 
عليه وسلم َأَصم َوَال َغاِئًبا ِإنُكْم َتْدُعوَن َسِميًعا َقِريًبا، َوُهَو َمَعُكْم َوَأَنا َخْلَف َدابِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا 

َك َرُسوَل اِهللا قَاَل: َفَسِمَعِني َوَأَنا َأُقوُل: َال َحْوَل َوَال ُقوَة ِإال ِباِهللا َفَقاَل ِلي: َيا َعْبَد اِهللا ْبَن َقْيٍس ُقْلُت: َلبيْ 
َأِبي َوُأمي َقاَل: َال َحْوَل َوَال  َأَال َأُدلَك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنِة ُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اِهللا َفَداكَ 

  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64ُقوَة ِإال ِباِهللا أخرجه البخاري في: 
  835رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ديِق رضي اهللا عنه، َأنُه َقاَل ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعلْمِني ُدَعاءً  حديث َأِبي َبْكٍر الص 

ْنَت َفاْغِفْر ِلي َأْدُعو ِبِه ِفي َصَالِتي َقاَل: ُقِل اللُهم ِإني ظََلْمُت َنْفِسي ظُْلًما َكِثيًرا، َوَال َيْغِفُر الذُنوَب ِإال َأ
 149: كتاب األذان 10َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني، ِإنَك َأْنَت اْلَغُفوُر الرِحيُم أخرجه البخاري في: 

  باب الدعاء قبل السالم
   836رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ديَق رضي اهللا عنه، َقاَل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيا  َأَبا َبْكٍر الص حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو، َأن
اللُهم ِإني َظَلْمُت َنْفِسي ظْلًما َكِثيًرا، َوَال َيْغِفُر  َرُسوَل اِهللا َعلْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه ِفي َصَالِتي َقاَل: ُقلِ 

كتاب  97الذُنوَب ِإال َأْنَت َفاْغِفْر ِلي ِمْن ِعْنَدَك َمْغِفَرًة، ِإنَك َأْنَت اْلَغُفوُر الرِحيُم أخرجه البخاري في: 
  باب قول اهللا تعالى (وكان اهللا سميًعا بصيًرا) 9التوحيد: 



  836رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

  التعوذ من شر الفتن وغيرها
  837رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الناِر، 

اْلَقْبِر، َوَشر ِفْتَنِة اْلِغَنى، َوَشر ِفْتَنِة اْلَفْقِر اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمْن  َوَعَذاِب الناِر، َوِفْتَنِة اْلَقْبِر، َوَعَذابِ 
اِل اللُهم اْغِسْل َقْلِبي ِبَماِء الثْلِج َواْلَبَرِد َوَنق َقْلِبي ِمَن اْلَخَطايَ  جِفْتَنِة اْلَمِسيِح الد ْوبَ َشرْيَت الثا، َكَما َنق 

 ُهمَنِس َوَباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي، َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اللي َأُعوُذ ِبَك اَألْبَيَض ِمَن الدِإن
  باب التعوذ من فتنة الفقر 46كتاب الدعوات:  80ِمَن اْلَكَسِل، َواْلَمْأَثِم، َواْلَمْغَرِم أخرجه البخاري في: 

  837رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
  

  التعوذ من العجز والكسل وغيره
   837رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اللُهم ِإني َأُعوُذ 
ْبِن َواْلَهَرِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوالجُ 

  باب التعوذ من فتنة المحيا والممات 38كتاب الدعوات:  80أخرجه البخاري في: 
  837رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

  838رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيَتَعوُذ ِمْن َجْهِد اْلَبَالِء، َوَدَرِك الشَقاِء، َوُسوءِ 
  باب التعوذ من جهد البالء 28كتاب الدعوات:  80اْلَقَضاِء، َوَشَماَتِة اَألْعَداِء أخرجه البخاري في: 

  838رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

  ما يقول عند النوم وأخذ المضجع



  838رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

أ ُوُضوَءَك  صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك، َفَتَوض ِبيحديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َقاَل الن
َالِة ثُم اْضَطِجْع َعَلى ِشقَك اَأليْ  ْضُت َأْمِري ِإَلْيَك ِللص ي َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك َوَفوِإن ُهمُقِل: الل َمِن ثُم

ُت ِبِكَتاِبَك الِذي َأْنَزْلَت َوَأْلَجْأُت َظْهِري ِإَلْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَلْيَك َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ِإال ِإَلْيَك اللُهم آَمنْ 
   ِبيَك الِذي َأْرَسْلَت َفِإْن ُمت ِمْن َلْيَلِتَك، َفَأْنَت َعَلى اْلِفْطَرِة َواْجَعْلُهن آِخَر َما َتَتَكلُم ِبهِ َوِبنَ 
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َزْلَت ُقْلُت: َقاَل، َفَرَدْدتَُها َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَلما َبَلْغُت اللُهم آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الِذي َأنْ 
باب فضل من بات  75كتاب الوضوء:  4َوَرُسوِلَك َقاَل: َال َوَنِبيَك الِذي َأْرَسْلَت أخرجه البخاري في: 

  على الوضوء
  838رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِفَراِشِه، َفْلَيْنُفْض ِفَراَشُه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َأَوى َأَحُدُكْم ِإَلى 

ْرَفُعُه ِإْن َأْمَسْكَت ِبَداِخَلِة ِإَزاِرِه َفِإنُه َال َيْدِري َما َخَلَفُه َعَلْيِه ثُم َيُقوُل: ِباْسِمَك، َرب َوَضْعُت َجْنِبي، َوِبَك أَ 
اِلِحيَن أخرجه البخاري في: َنْفِسي، َفاْرَحْمَها َوإِْن َأْرَسْلَتَها، َفاْحَفْظَها ِبَما َتْحَفُظ  كتاب  80ِبِه الص

  باب حدثنا أحمد بن يونس 13الدعوات: 
  839رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التعّوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل

  839رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُذ ِبِعزِتَك الِذي َال إَِلَه ِإال َأْنَت الِذي حديث اْبِن َعباٍس، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيُقوُل: َأُعو 
باب قول اهللا تعالى  7كتاب التوحيد:  97َال َيُموُت، َواْلِجن َواِإلْنس َيُموُتوَن أخرجه البخاري في: 

  (وهو العزيز الحكيم)
   839رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم، َأنُه َكاَن َيْدُعو ِبهَذا الدِعاِء: َرب اْغِفْر ِلي حديث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا
ْمِدي، َخِطيَئِتي َوَجْهِلي َوإِْسَراِفي ِفي َأْمِري ُكلِه َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمني اللُهم اْغِفْر ِلي َخَطاَياَي َوعَ 

ْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َأْنَت َوَجْهِلي َوَهْزِلي، َوُكل َذِلَك ِعْنِدي اللهُ  ْمُت َوَما َأخاْغِفْر ِلي َما َقد م
ُر، َوَأْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر أخرجه البخاري في:  ُم، َوَأْنَت اْلُمَؤخباب  60كتاب الدعوات:  80اْلُمَقد

  ا أخرتقول النبي صلى اهللا عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وم
  839رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيُقوُل: َال ِإلَه ِإال اُهللا َوْحَدهُ 

كتاب المغازي:  64اري في: َأَعز ُجْنَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَغَلَب اَألْحَزاَب َوْحَدهُ َفَال َشْيَء َبْعَدهُ أخرجه البخ
  باب غزوة الخندق وهي األحزاب 29

  840رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التسبيح أول النهار وعند النوم
   840رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن فَاِطَمَة، َعَلْيَها السَالُم، َشَكْت َما َتْلَقى ِمْن َأَثِر الرَحا َفَأَتى  صلى اهللا عليه وسلم حديث َعِلي ِبيالن
َبَرْتهُ َسْبٌي َفاْنَطَلَقْت َفَلْم َتِجْدُه َفَوَجَدْت َعاِئَشَة، َفَأْخَبَرْتَها َفَلما َجاَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأخْ 

َنا َمَضاِجَعَنا َفَذَهْبُت َألُقوَم، َعاِئَشُة ِبَمِجيِء َفاِطَمَة َفَجاَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإَلْيَنا، َوَقْد َأَخذْ 
َخْيًرا ِمما َفَقاَل: َعَلى َمَكاِنُكَما َفَقَعَد َبْيَنَنا، َحتى َوَجْدُت َبْرَد َقَدَمْيِه َعَلى َصْدِري َوَقاَل: َأَال ُأعلُمُكَما 

يَن، َوَتَسبَحا َثَالًثا َوَثَالِثيَن، َوَتْحَمَدا َثَالَثًة َوَثَالِثيَن َسَأْلُتَماِني ِإَذا َأَخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما ُتَكبَرا َأْرَبًعا َوَثَالثِ 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62َفُهَو َخْيٌر َلكَما ِمْن َخاِدٍم أخرجه البخاري في: 

  باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 9
  840رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ند صياح الديكاستحباب الدعاء ع

  841رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدَيَكِة، 



َذا َسِمْعتُْم َنِهيَق اْلِحَما ُذوا ِباِهللا ِمْن الشْيَطاِن، َفِإنُه َرَأى َفاْسَأُلوا اَهللا ِمْن َفْضِلِه، َفِإنَها َرَأْت َملًكا َوإِ ِر، َفَتَعو
باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف  15كتاب بدء الخلق:  59َشْيَطاًنا أخرجه البخاري في: 

  الجبال
  841رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  دعاء الكرب
   841رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيُقوُل، ِعْنَد اْلَكْرِب: َال ِإلَه ِإال اُهللا، حديث اْبِن َعباٍس، 
َألْرِض، َوَرب اْلَعِظيُم اْلَحِليُم َال ِإلَه ِإال اُهللا، َرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َال ِإلَه ِإال اُهللا، َرب السمَواِت، َوَرب ا

  باب الدعاء عند الكرب 27كتاب الدعوات:  80يِم أخرجه البخاري في: اْلَعْرِش اْلَكرِ 
  841رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي

  842رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َجاُب َألَحِدُكْم َما َلْم َيْعَجْل َيُقوُل: حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُيْستَ 
  باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 22كتاب الدعوات:  80َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب ِلي أخرجه البخاري في: 

  842رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء
  842الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
حديث ُأَساَمَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُقْمُت َعَلى َباِب اْلَجنِة، َفَكاَن َعامَة َمْن َدَخَلَها 

َعَلى َباِب  اْلَمَساِكيُن َوَأْصَحاُب اْلَجد َمْحُبوُسوَن َغْيَر َأن َأْصَحاَب الناِر، َقْد ُأِمَر ِبِهْم ِإَلى الناِر َوقْمتُ 
باب ما يتقي من شؤم  17كتاب النكاح:  67الناِر، َفِإَذا َعامُة َمْن َدَخَلَها النَساُء أخرجه البخاري في: 

  المرأة
  842رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



  
َنًة َأَضر َعَلى الرَجاِل، حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفتْ 

   باب ما يتقى من شؤم المرأة 17كتاب النكاح:  67ِمَن النَساِء أخرجه البخاري في: 
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  842رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح األعمال
  842رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ما، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َخَرَج َثَالَثٌة َيْمُشوَن حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنه

ْدُعوا َفَأَصاَبُهُم اْلَمَطُر َفَدَخُلوا ِفي َغاٍر ِفي َجَبٍل َفاْنَحطْت َعَلْيِهْم صْخَرٌة َقاَل: َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: ا
ُدُهْم: اللُهم ِإني َكاَن ِلي َأَبَواِن، َشْيَخاِن َكِبيَراِن َفُكْنُت َأْخُرُج َفَأْرَعى، اَهللا ِبَأْفَضِل َعَمٍل ِعَمْلُتُموُه َفَقاَل َأحَ 

ْبَيَة، َوَأْهِلي وَ  َأْسِقي الص َفَيْشَرَباِن ُثم ، َأِجيُء َفَأْحُلُب َفَأِجيُء ِباْلِحَالِب، َفآِتي ِبِه َأَبَوي اْمَرَأِتي ثُم
ْبَيُة َيَتَضاَغْوَن ِعْنَد ِرْجَلي َفَلْم  َفاْحَتَبْسُت َلْيَلًة، َفِجئُت َفِإَذا ُهَما َناِئَماِن َقاَل: َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُهَما، َوالص

، َفاْفُرْج َعنا َوْجِهكَ  َيَزْل َذِلَك َدْأِبي َوَدْأَبُهَما َحتى َطَلَع اْلَفْجُر اللُهم ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأني َفَعْلُت َذِلَك اْبِتَغاءَ 
ِحب اْمَرَأًة ِمْن ُفْرَجًة، َنَرى ِمْنَها السَماَء َقاَل: َفُفِرَج َعْنُهْم َوَقاَل اآلَخُر: اللُهم ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأني ُكْنُت أُ 

ْنَها، َحتى ُتْعِطَيَها َماَئَة ِديَناٍر َفَسَعْيُت َبَناِت َعمي، َكَأَشد َما ُيِحب الرُجُل النَساَء َفَقاَلْت: َال َتَناُل َذِلَك مِ 
ا َقَعْدُت َبْيَن ِرْجَلْيَها، َقاَلِت: اتِق اَهللا، َوَال َتُفض اْلَخاَتَم ِإال ِبَحقِ  ى َجَمْعُتَها َفَلمِه َفُقْمُت، َوَتَرْكُتَها ِفيَها َحت

ِتَغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنا ُفْرَجًة َقاَل: َفَفَرَج َعْنُهُم الثُلَثْيِن َوَقاَل اآلَخُر: َفِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأني َفَعْلُت َذِلَك ابْ 
   اللُهم ِإْن ُكْنتَ 
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َك اْلَفَرِق، َفَزَرْعُتُه َتْعَلُم َأني اْسَتأَجْرُت َأِجيًرا ِبَفَرٍق ِمْن ُذَرٍة، َفَأْعَطْيُتُه َوَأَبى َذاَك َأْن َيْأُخَذ َفَعَمْدُت ِإَلى َذلِ 
ى ِتْلَك اْلَبَقِر َحتى اْشَتَرْيُت ِمْنُه َبَقًرا َوَراِعَيَها ثُم َجاَء، َفَقاَل: َيا َعْبِد اِهللا َأْعِطِني َحقي َفُقْلُت اْنَطِلْق ِإلَ 

ْهِزى ِبَك، َولِكنَها َلَك اللُهم ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأني َوَراِعيَها، َفِإنَها َلَك َفَقاَل: َأَتْسَتْهِزى ِبي َقاَل: َفُقْلُت: َما َأْستَ 
باب إذا  98كتاب البيوع:  34َفَعْلُت َذِلَك اْبِتغاَء َوْجِهَك َفاْفُرْج َعنا َفُكِشَف َعْنُهْم أخرجه البخاري في: 



  اشترى شيًئا لغيره بغير إذنه فرضي
  843رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ةكتاب التوب

  
  ) حديث1764 1746(

  845رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في الحض على التوبة والفرح بها
  845رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم: َيُقوُل اُهللا َتَعاَلى: َأَنا ِعْنَد َظن ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل الن

ُه ِإَذا َذَكَرِني َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِه، َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي َوإِْن َذَكَرِني ِفي مٍإل، َذَكْرُتُه ِفي َعْبِدي ِبي َوَأَنا َمعَ 
َب ِإَلي ِذَراًعا، َتقَ  ْبُت ِإَلْيِه ِذَراًعا َوإِْن َتَقرِبِشْبٍر، َتَقر َب ِإَليْبُت ِإَليْ َمٍإل َخْيٍر ِمْنُهْم َوإِْن َتَقرِه َباًعا َوإِْن ر

باب قول اهللا تعالى (ويحذركم  15كتاب التوحيد:  97َأتَاِني َيْمِشي، َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة أخرجه البخاري في: 
  اهللا نفسه)

   845رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْفَرُح ِبَتْوَبِة َعْبِدِه، ِمْن َرُجٍل َنَزَل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُهللا َأ
َتْيَقَظ، َوَقْد َذَهَبْت َمْنِزًال، َوِبِه َمْهَلَكٌة، َوَمَعُه َراِحَلُتُه، َعَلْيَها َطَعاُمُه َوَشَراُبُه َفَوَضَع َرْأَسُه، َفَناَم َنْوَمًة، َفاسْ 

، َأْو َما َشاَء اُهللا، َقاَل: َأْرِجُع ِإَلى َمَكاِني َفَرَجَع، َفَناَم َنْوَمًة، ثُم َراِحَلُتُه َحتى اْشَتد َعَلْيِه اْلَحر َواْلَعَطُش 
  باب التوبة 4كتاب الدعوات:  80َرَفَع َرْأَسُه، َفِإَذا َراِحَلُتُه ِعْنَدُه أخرجه البخاري في: 

  845رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اُهللا َأْفَرُح ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرسُ 
باب  4كتاب الدعوات:  80َأَحِدُكْم، َسَقَط َعَلى َبِعيِرِه، َوَقْد َأَضلُه ِفي َأْرٍض َفَالٍة أخرجه البخاري في: 

  التوبة
  846رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



  
  ضبهفي سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غ

  846رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلما َقَضى اُهللا اْلَخْلَق، َكَتَب ِفي َكَتاِبِه، 
 1لق: كتاب بدء الخ 59فُهَو ِعْنَدهُ، َفْوَق اْلَعْرِش، ِإن َرْحَمِتي َغَلَبْت َغَضِبي أخرجه البخاري في: 

  باب ما جاء في قول اهللا تعالى (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)
   846رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َجَعَل اُهللا الرْحَمَة َماَئَة ُجْزٍء 
َوِتْسِعيَن ُجْزًءا َوَأْنَزَل ِفي اَألْرِض ُجْزًءا َواِحًدا َفِمْن ذِلَك اْلُجْزِء َيَتَراَحُم اْلَخْلُق، َحتى َفَأْمَسَك ِعْنَدهُ ِتْسَعًة 

باب  19كتاب األدب:  78َتْرَفَع اْلَفَرُس َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه أخرجه البخاري في: 
  جعل اهللا الرحمة مائة جزء

  846رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َقاَل: َقِدَم َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َسْبٌي، َفِإَذا اْمَرَأةٌ 
َبْطِنَها َوَأْرَضَعْتُه َفَقاَل ِمن السْبِي َقْد َتْحُلُب َثْدَيَها، َتْسِقي ِإَذا َوَجَدْت َصِبيا ِفي السْبِي، َأَخَذْتُه، َفَأْلَصَقْتُه بِ 

َال  َلَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَتَرْوَن هِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها ِفي الناِر قْلَنا: َال َوِهَي َتْقِدُر َعَلى َأنْ 
باب رحمة  18تاب األدب: ك 78َتْطَرَحُه َفَقاَل: ُهللا َأْرَحُم ِبِعَباِدِه، ِمْن هِذِه ِبَوَلِدَها أخرجه البخاري في: 

  الولد وتقبيله ومعانقته
   847رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َقاَل َرُجٌل َلْم َيْعَمْل َخْيًرا َقط: َفِإَذا َماتَ 
 ُقوُه، َواْذُروا ِنْصَفُه ِفي اْلَبر ُبُه َفَحر ُه َعَذاًبا، َال ُيَعذَبن ِوِنْصَفُه ِفي اْلَبْحِر َفَواِهللا َلِئْن َقَدَر اُهللا َعَلْيِه، َلُيَعذ ،

ْن  َفَعْلَت َقاَل: مِ َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن َفَأَمَر اُهللا اْلَبْحَر، َفَجَمَع َما ِفيِه َوَأَمَر اْلَبر َفَجَمَع َما ِفيِه ثُم َقاَل: ِلمَ 



باب قول اهللا تعالى  34كتاب التوحيد:  97َخْشَيِتَك، َوَأْنَت َأْعَلُم َفَغَفَر َلُه أخرجه البخاري في: 
  (يريدون أن يبدلوا كالم اهللا)

  847رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َكاَن قْبَلُكْم َرغَسُه  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأن َرُجالً 
ًرا َقط َفِإَذا ُمت اُهللا َماًال َفَقاَل ِلَبِنيِه َلما ُحِضَر: َأي َأٍب ُكْنُت َلُكْم َقاُلوا: َخْيَر َأٍب َقاَل: َفِإني َلْم َأْعَمْل َخيْ 

وِني ِفي َيْوٍم َعاِصٍف َفَفَعُلوا َذر اْسَحُقوِني، ثُم َفَقاَل: َما َحَمَلَك  َفَأْحِرُقوِني، ثُم ، َوَجل َفَجَمَعُه اُهللا َعز
  باب حدثنا أبو اليمان 54كتاب األنبياء:  60َقاَل: َمَخاَفُتَك َفَتَلقاُه ِبَرْحَمِته أخرجه البخاري في: 

  848رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قبول التوبة من الذنوب وإِن تكررت الذنوب والتوبة
   848صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي هَرْيَرَة َقاَل: َسِمْعت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن َعْبًدا َأَصاب َذْنًبا، َوُربَما َقاَل، 
ِدي َأن َلُه َربا َيْغِفُر َأْذَنَب َذْنًبا َفَقاَل: َرب َأْذَنْبُت َوُربَما َقاَل: َأَصْبُت َفاْغِفْر ِلي َفَقاَل َربُه: َأَعِلَم َعبْ 

: َرب َأْذَنْبُت، الذْنَب َوَيْأُخذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدي ثُم َمَكَث َما َشاَء اُهللا ثُم َأَصاَب َذْنًبا، َأْو َأْذَنَب َذْنًبا َفَقالَ 
ُر الذْنَب، َوَيْأُخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدي ُثم َمَكَث َما َأْو َأَصْبُت َآَخَر َفاْغِفْرُه َفَقاَل: َأَعِلَم َعْبِدي َأن َلُه َربا َيْغفِ 

ْرهُ ِلي َفَقاَل: َشاَء اُهللا ثُم َأْذَنَب َذْنًبا َوُربَما َقاَل: َأَصاَب َذْنًبا َقاَل: َقاَل َرب َأَصْبُت َأْو َأْذَنْبُت آَخَر َفاْغفِ 
لذْنَب َوَيْأُخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدي َثَالثًا َفْلَيْعَمْل َما َشاَء أخرجه البخاري في: َأَعِلَم َعْبِدي َأن َلُه َربا َيْغِفُر ا

  باب قول اهللا تعالى (يريدون أن يبدلوا كالم اهللا) 35كتاب التوحيد:  97
  848رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غيرة اهللا تعالى وتحريم الفواحش

  849رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َأَحَد َأْغَيُر ِمَن حدي
ذِلَك َمَدَح اِهللا َوِلذِلَك َحرَم اْلَفَواِحَش، َما َظَهَر ِمْنَها، َوَما َبَطَن َوَال َشْيَء أَحب ِإَلْيِه اْلَمْدُح ِمَن اِهللا َولِ 

باب وال تقربوا الفواحش ما ظهر  7سورة األنعام:  6كتاب التفسير:  65ُه أخرجه البخاري في: َنْفسَ 



  منها وما بطن
   849رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِهللا  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َقاَل: ِإن اَهللا َيَغاُر، َوَغْيَرةُ 
  باب الغيرة 107كتاب النكاح:  67َأْن َيْأِتَي اْلُمْؤِمُن َما َحرَم اُهللا أخرجه البخاري في: 

  849رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأْسَماَء، َأنَها َسِمَعْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َال َشْيَء َأْغَيُر ِمَن اِهللا أخرجه 
  باب الغيرة 107كتاب النكاح:  67البخاري في: 
  850رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قوله تعالى ِإن الحسنات يذهبن السيئات

  850رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل اُهللا زَ حديث اْبِن َمْسُعوٍد، َأن َرُجًال َأَصاَب ِمَن اْمَرَأٍة ُقْبَلًة َفَأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْخَبَرُه َفَأنْ 
َالَة َطَرَفي النَهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللْيِل ِإن اْلِحَسَناِت ُيْذِهْبَن السيَئاِت) َفَقاَل الرُجلُ  َيا َرُسوَل اِهللا (َأِقِم الص :

  ارةباب الصالة كف 4كتاب مواقيت الصالة:  9َأِلي هَذا َقاَل: ِلَجِميِع ُأمِتي ُكلِهْم اخرجه البخاري في: 
   850رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَجاَءهُ َرُجٌل، َفَقاَل: 
َالُة، َفَصلى َمَع َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َأَصْبُت َحدا، َفَأِقْمُه َعَلي َقاَل: َوَلْم َيْسَأْلُه َعْنُه َقا َل: َوَحَضَرِت الص

َالَة، َقاَم ِإَلْيِه الرُجُل َفَقاَل: َيا  صلى اهللا عليه وسلم الص ِبيا َقضى النصلى اهللا عليه وسلم َفَلم ِبيالن
 ِكَتاَب اِهللا َقاَل: أََلْيَس َقْد َصل ا، َفَأِقْم ِفيي َأَصْبُت َحداَهللا َقْد َرُسوَل اِهللا ِإن ْيَت َمَعَنا قَاَل: نعْم قَاَل: َفِإن

باب إذا أقر بالحد ولم  27كتاب الحدود:  86َغَفَر َلَك َذْنَبَك (َأْو قَاَل) َحدَك أخرجه البخاري في: 
  يبين هل لإلمام أن يستر عليه



  850رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قبول توبة القاتل وإِن كثر قتله
  851رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَن ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل َرُجٌل 

َال َفَقَتَلُه َفَجَعَل  َل:َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ِإْنساًنا ثُم َخَرَج َيْسَأُل َفَأَتى َراِهًبا، َفَسَأَلُه َفَقاَل َلُه: َهْل ِمْن َتْوَبٍة َقا
ِفيِه َمَالِئَكُة َيْسَأُل َفَقاَل َلُه َرُجٌل: اْئِت َقْرَيَة َكَذا َوَكَذا َفَأْدَرَكُه اْلَمْوُت َفَناَء ِبَصْدِرِه َنْحَوَها َفاْخَتَصَمْت 

ى اُهللا ِإَلى هِذِه: َأْن َتَباَعِدي َوَقاَل: ِقيُسوا الرْحَمِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب َفَأْوحى اُهللا ِإَلى هِذِه: َأْن َتَقرِبي َوَأْوح
باب  54كتاب األنبياء:  60َما َبْيَنُهَما َفُوِجَد ِإَلى هِذِه َأْقَرَب ِبِشْبٍر، َفُغِفَر َلُه أخرجه البخاري في: 

  حدثنا أبو اليمان
   851رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َبْيَنَما َأَنا َأْمِشي َمَع اْبِن ُعَمَر، آِخٌذ ِبَيِدِه، ِإْذ حديث اْبِن ُعَمَر َعْن َصْفَواَن  ْبِن ُمْحِرٍز اْلَماِزِني
َعَرَض َرُجٌل َفَقاَل: َكْيَف َسِمْعَت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي النْجَوى َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

 ُيْدِني اْلُمْؤِمَن، َفَيَضُع َعَلْيِه َكَنَفُه َوَيْستُرهُ: َفَيُقوُل: َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإن اهللاَ 
َرهُ ِبُذنوِبِه، َوَرَأى ِفي َنْفِسِه َأنُه َهَلَك قَ  ى ِإَذا َقرَحت اَل: َسَتْرُتَها َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا َفَيُقوُل: َنَعْم َأْي َرب

ْشَهاُد: لدْنَيا َوَأَنا َأْغِفُرَها َلَك اْلَيْوَم َفُيْعَطى ِكَتاَب َحَسَناِتِه َوَأما اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُقوَن َفَيُقوُل األَ َعلْيَك ِفي ا
 2كتاب المظالم:  46هؤَُالِء الِذيَن َكَذُبوا َعَلى َربِهْم َأَال َلْعَنُة اِهللا َعَلى الظاِلِميَن أخرجه البخاري في: 

  باب قول اهللا تعالى (أال لعنة اهللا على الظالمين)
  851رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

  852رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ْف َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َغْزَوٍة َغَزاَها، ِإالِفي  حديث َكْعِب ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلْم َأَتَخل
َرَج َرُسوُل اِهللا َغْزَوِة َتُبوَك َغْيَر َأني ُكْنُت َتَخلْفُت ِفي َغْزَوِة َبْدٍر، َوَلْم ُيَعاِتْب َأَحًدا َتَخلَف َعْنَها ِإنَما خَ 

ِميَعاٍد َوَلَقْد َشِهْدُت  صلى اهللا عليه وسلم ُيِريُد ِعيَر ُقَرْيٍش َحتى َجَمَع اُهللا َبْيَنُهْم َوَبْيَن َعُدوِهْم َعَلى َغْيرِ 



َمْشَهَد  َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َلْيَلَة اْلَعقَبِة ِحيَن َتَواَثْقَنا َعَلى اِإلْسَالِم َوَما ُأِحب َأن ِلي ِبَها
   َبْدٍر، َوإِْن َكاَنْت َبْدٌر َأْذَكَر ِفي الناِس ِمْنَها
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 ْفُت َعْنُه ِفي ِتْلَك اْلَغَزاِة َواِهللا َما اْجَتَمَعْت ِعْنِدي َكاَن ِمْن َخَبِري َأنَأْقَوى َوَال َأْيَسَر ِحيَن َتَخل ي َلْم َأُكْن َقط
َوًة يُد َغزْ َقْبَلُه َراِحَلَتاِن َقط، َحتى َجَمْعُتُهَما ِفي ِتْلَك اْلَغْزَوِة َوَلْم َيُكْن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُيرِ 

ْسَتْقَبَل ِإال َورى ِبَغْيِرَها َحتى َكاَنْت ِتْلَك اْلَغْزَوُة َغزَاَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َحر َشِديٍد، َوا
ِوِهْم َفَأَخْبَرُهْم ِبَوْجِهِه الِذي ُيِريُد َسَفًرا َبِعيًدا، َوَمَفاًزا، َوَعُدوا َكِثيًرا َفَجلى ِلْلُمْسِلِميَن َأْمَرُهْم ِلَيَتَأهُبوا ُأْهَبَة َغزْ 

   َواْلُمْسِلُموَن َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكِثيٌر َوَال َيْجَمُعُهْم ِكَتاٌب َحاِفٌظ (ُيِريُد الديَواَن)
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ى َلُه، َما َلْم َيْنِزْل ِفيِه َوْحُي اِهللا َوَغَزا َرُسوُل اِهللا َقاَل َكْعٌب: َفَما َرُجٌل ُيِريُد َأْن َيَتَغيَب ِإال َظن َأن َسَيْخفَ 
صلى اهللا عليه وسلم، ِتْلَك اْلَغْزَوَة، ِحيَن َطاَبِت الثَماُر َوالظَالُل َوَتَجهَز َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 

ُهْم َفَأْرِجُع َوَلْم َأْقِض َشْيًئا َفَأُقوُل ِفي َنْفِسي: َأَنا وسلم َواْلُمْسِلُموَن َمَعُه َفَطِفْقُت َأْغُدو ِلَكْي َأَتَجهَز َمعَ 
م، َقاِدٌر َعَلْيِه َفَلْم َيَزْل َيَتَماَدى ِبي، َحتى اْشَتد ِبالناِس اْلِجد َفَأْصَبَح َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل

ُقْلُت: َأَتَجهُز َبْعَدُه ِبَيْوٍم َأْو َيْوِمْيِن، ثُم َأْلَحقُهْم َفَغَدْوُت َبْعَد َواْلُمْسِلُموَن َمَعُه َوَلْم َأْقِض ِمْن َجَهاِزي َشْيًئا فَ 
 ِبي َحتى َأْن َفَصلوا، َألَتَجهَز، َفَرَجْعُت َوَلْم َأْقِض َشْيًئا ثُم َغَدْوُت ثُم َرَجْعُت َوَلْم َأْقِض َشْيًئا َفَلْم َيَزلْ 

َغْزُو َوَهَمْمُت َأْن َأْرَتِحَل َفأْدِرَكُهْم َوَلْيَتِني َفَعْلُت َفَلْم ُيَقدْر ِلي َذِلَك َفكْنُت، ِإَذا َخَرْجُت َأْسَرعوا، َوَتَفاَرَط الْ 
ِفي الناِس، َبْعَد خُروِج َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفطْفُت ِفيِهْم، َأْحَزَنِني َأني َال َأَرى ِإال َرُجًال 

َعَفاِء َوَلْم َيْذُكْرِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َمْغُموًصا عَ  ْن َعَذَر اُهللا ِمَن الضَفاُق، َأْو َرجًال ِممَلْيِه الن
َة: َيا وسلم َحتى َبَلَغ َتُبوَك َفَقاَل، َوُهَو َجاِلٌس ِفي اْلَقْوِم ِبَتُبوَك: َما َفَعل َكْعٌب َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبِني َسِلمَ 

ا َعِلْمَنا َل اِهللا َحَبَسُه ُبْرَداُه َوَنَظُره ِفي ِعْطِفِه َفَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: ِبْئَس َما ُقْلَت َواِهللا َيا َرُسوَل اِهللا مَ َرُسو 
   َعَلْيِه ِإال َخْيًرا َفَسَكَت َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  852رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َه َقاِفًال، َحَضَرِني َهمي َوَطِفْقُت َأَتَذكُر اْلَكِذَب، َوَأُقوُل: بِ  َقاَل َكْعبُ  ُه َتَوجا َبَلَغِني َأنَماَذا ْبُن َماِلٍك: َفَلم
صلى اهللا َأْخُرُج ِمْن َسَخِطِه َغًدا َواْسَتَعْنُت َعَلى َذِلَك ِبُكل ِذي َرْأِي ِمْن َأْهِلي َفَلما ِقيَل ِإن َرُسوَل اِهللا 

، عليه وسلم َقْد َأَظل َقاِدًما، َزاَح َعني اْلَباِطُل، َوَعَرْفُت َأني َلْن َأْخُرَج ِمْنُه َأَبًدا ِبَشْيٍء ِفيِه َكِذبٌ 
ْلَمْسِجِد، َفَأْجَمْعُت ِصدَقُه َوَأْصَبَح َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاِدًما َوَكاَن، ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َبَدَأ ِبا

َن ِإَلْيِه، َوَيْحِلُفوَن َلُه َفَيْرَكُع ِفيِه َرْكَعَتْيِن، ثُم َجَلَس ِللناِس َفَلما َفَعَل َذِلَك، َجاَءُه اْلُمَخلُفوَن، َفَطِفُقوا َيْعَتِذُرو 
لم َعَالِنَيَتُهْم، َوَباَيَعُهْم، َواْسَتْغَفَر َوَكانوا ِبْضَعًة َوَثَماِنيَن َرُجًال َفَقِبَل ِمْنُهْم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وس

 َتَعاَل َفِجْئُت َأْمِشي، َلُهْم، َوَوَكَل َسَراِئَرُهْم ِإَلى اِهللا َفِجْئُتُه َفَلما َسلْمُت َعَلْيِه، َتَبسَم َتَبسَم اْلُمْغَضِب ثُم َقالَ 
َك َأَلْم َتُكْن َقِد اْبَتْعَت ظْهَرَك َفُقْلُت: َبَلى ِإني، َواِهللا َلْو َجَلْسُت َحتى َجَلْسُت َبْيَن َيَدْيِه َفَقاَل ِلي َما َخلفَ 

، َواِهللا َلَقْد ِعْنَد َغْيِرَك ِمْن َأْهِل الدْنَيا، َلَرَأْيُت َأْن َسأْخُرُج ِمْن َسَخِطِه ِبُعْذٍر َوَلَقْد ُأْعِطيُت َجَدًال َولِكني
اْلَيْوَم َحِديَث َكِذٍب، َتْرضى ِبِه َعني، َلُيوِشَكن اُهللا َأْن ُيْسِخَطَك َعَلي َوَلِئْن َحدْثُتَك  َعِلْمُت َلِئْن َحدثُْتكَ 

   ُت َقط َحِديَث ِصْدٍق َتِجُد َعَلي ِفيِه، ِإني َألْرُجو ِفيِه َعْفَو اِهللا َال َواِهللا َما َكاَن ِلي ِمْن ُعْذٍر َواِهللا َما ُكنْ 
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 َأْقَوى، َوَال َأْيَسَر ِمني، ِحيَن َتَخلْفُت َعْنَك َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأما هَذا، َفَقْد َصَدقَ 
اَك ُكْنَت ِلْمنَ َفُقْم َحتى َيْقِضَي اُهللا ِفيَك َفُقْمُت َوثَاَر ِرَجاٌل ِمْن َبِني َسِلَمَة، َفاتَبُعوِني َفَقاُلوا ِلي: َواِهللا َما عَ 

َتَذَر َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل هَذا َوَلَقْد َعَجْزَت َأْن َال َتُكوَن اْعَتَذْرَت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَما اعْ 
اِهللا َما َزاُلوا ِإَلْيِه اْلُمَتَخلُفوَن َقْد َكاَن َكاِفَيَك َذْنَبَك اْسِتْغَفاُر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلَك َفوَ 

َعْم َرُجَالِن ُيَؤنُبوِني، َحتى َأَرْدُت َأْن َأْرِجَع َفُأَكذَب َنْفِسي ثُم قْلُت َلُهْم: َهْل َلِقَي هَذا َمِعي َأَحٌد َقاُلوا: نَ 
، َوِهَالُل ْبُن َقاَال ِمْثَل َما ُقْلَت، َفِقيَل َلُهَما ِمْثُل َما ِقيَل َلَك َفُقْلُت: َمْن ُهَما َقاُلوا: مُ  ِبيِع اْلَعْمِريَراَرُة ْبُن الر

  وُهَما ِليُأَميَة اْلَواِقِفي َفَذَكَروا ِلي َرُجَلْيِن َصاِلَحْيِن، َقْد َشِهَدا َبْدًرا، ِفيِهَما ُأْسَوٌة َفَمَضْيُت ِحيَن َذَكرُ 
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سلم اْلُمْسِلِميَن َعْن َكَالِمَنا، َأيَها الثَالَثُة، ِمْن َبْيِن َمْن َتَخلَف َعْنُه َوَنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و 

َعَلى َذِلَك  َفاْجَتَنبَنا الناُس، َوَتَغيُروا َلَنا، َحتى َتَنكَرْت ِفي َنْفِسي اَألْرُض، َفَما ِهَي الِتي َأْعِرُف َفَلِبْثَنا
   َخْمِسيَن َلْيَلةً 
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ا َصِحَباي، َفاْسَتَكاَنا، َوَقَعَدا ِفي ُبُيوِتِهَما، َيْبِكَياِن َوَأما َأنا َفكْنُت َأَشب اْلَقْوِم، َوَأْجَلدَ  ُهْم َفُكْنُت َأْخُرُج َفَأم
َالَة َمَع اْلُمْسِلِميَن، َوَأُطوُف ِفي اَألْسَواِق َوَال ُيكلُمِني َأَحٌد َوآِتي رَ  ُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه َفَأْشَهُد الص

 الس َك َشَفَتْيُه ِبَردَالِة َفَأُقوُل ِفي َنْفِسى: َهْل َحر ُم َعَلْيِه، َوُهَو ِفي َمْجِلِسِه َبْعَد الصَأْم وسلم َفُأَسل ، َالِم َعَلي
َصَالِتي، َأْقَبَل ِإَلي َوإَِذا اْلَتَفت َنْحَوُه، َأْعَرَض َال ثَُم ُأَصِلي َقِريًبا ِمْنُه، َفُأَساِرُقُه النَظَر َفِإَذا َأْقَبْلُت َعَلى 

ْرُت ِجَداَر َحاِئِط َأِبي َقَتاَدَة، ى َتَسواِس، َمَشْيُت َحتَذِلَك ِمْن َجْفَوِة الن ى ِإَذا َطاَل َعَليي َحتَوُهَو اْبُن  َعن
، َفَسلْمُت َعلَ  اِس ِإَليالن ي، َوَأَحبَالَم َفُقْلُت: َيا َأَبا َقَتاَدَة َأْنُشُدَك ِباِهللا َهْل َعمالس َعَلي ْيِه َفَواِهللا َما َرد

 َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َتْعَلُمِني ُأِحب اَهللا َوَرُسوَلُه َفَسَكَت َفُعْدُت َلُه، َفَنَشْدُتُه َفَسَكَت َفُعْدُت َلُه َفَنَشْدُتُه، َفَقاَل: اهللاُ 
ْرُت اْلِجَدارَ َفَفاَضْت  ى َتَسوْيُت َحتَعْيَناَي، َوَتَول   
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اِم َيِبيُعُه ِباْلَمِديَنِة، َقاَل: َفَبْيَنا َأَنا َأْمِشي ِبُسوِق اْلَمِديَنِة، ِإَذا َنَبِطي ِمْن َأْنَباِط َأْهِل الشاِم، ِممْن َقِدَم ِبالطعَ 
ِن َماِلٍك َفَطِفَق الناُس ُيِشيُروَن َلُه َحتى ِإَذا َجاَءِني، َدَفَع ِإَلي ِكَتاًبا ِمْن َمِلِك َيُقوُل: َمْن َيُدل َعَلى َكْعِب بْ 

َواٍن، َوَال َمْضَيَعٍة َغساَن َفِإَذا ِفيِه: َأما َبْعُد َفِإنُه َقْد َبَلَغِني َأن َصاِحَبَك َقْد َجَفاَك َوَلْم َيْجَعْلَك اُهللا ِبَداِر هَ 
ُه ِبَها َحتى ِإَذا اْلَحْق ِبَنا ُنَواِسَك َفقْلُت َلما َقَرْأُتَها: َوهَذا َأْيًضا ِمَن اْلَبَالِء َفَتَيمْمُت ِبَها التنوَر َفَسَجْرتُ فَ 

ن َرُسوَل اِهللا َمَضْت َأْرَبُعوَن َلْيَلًة ِمَن اْلَخْمِسيَن، ِإَذا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْأِتيِني َفَقاَل: إِ 
ْلَها، َوَال صلى اهللا عليه وسلم َيْأُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرَأَتَك َفُقْلُت: ُأَطلُقَها َأْم َماَذا َأْفَعُل َقاَل: َال َبِل اْعَتزِ 

وِني ِعْنَدُهْم َحتى َيْقِضَي اُهللا ِفي َتْقَرْبَها َوَأْرَسَل ِإَلى َصاِحَبي ِمْثَل َذِلَك َفُقْلُت الْمَرَأِتي: اْلَحِقي ِبَأْهِلِك، َفكُ 
  هَذا االْمرِ 
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 َة، َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإنَقاَل َكْعٌب: َفَجاَءِت اْمَرَأُة ِهَالِل ْبِن ُأَمي 
ٌع، َلْيَس َلُه َخاِدٌم َفَهْل َتْكَرهُ َأْن َأْخُدَمُه َقاَل: َال َولِكْن َال َيْقَرْبِك َقاَلْت: ِإنُه، َواِهللا ِهَالَل ْبَن ُأَميَة َشْيٌخ َضائِ 

ي َبْعُض َما ِبِه َحَرَكٌة ِإَلى َشْيٍء َواِهللا َما َزاَل َيْبِكي ُمْنُذ َكاَن ِمْن َأْمِرِه َما َكاَن، ِإَلى َيْوِمِه هَذا َفَقاَل لِ 
ي: َلِو اْستَْأَذْنَت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْمَرَأِتَك، َكَما َأِذَن ِالْمَرَأِة ِهَالِل ْبِن ُأَميَة َأْن َأْهلِ 



 َتْخُدَمُه َفُقْلُت: َواِهللا َال أْستْأِذُن ِفيَها َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَما ُيْدِريِني َما َيُقوُل َرُسوُل اهللاِ 
َنا اهللا عليه وسلم، ِإَذا اْسَتْأَذْنتُه ِفيَها، َوَأَنا َرُجٌل َشاب َفَلِبْثت َبْعَد َذِلَك َعْشَر َلَياٍل، َحتى َكَمَلْت لَ  صلى

َخْمُسوَن َلْيَلًة، ِمْن ِحيَن َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َكَالِمَنا َفَلما َصلْيُت َصَالَة اْلَفْجِر، 
، َقْد َح َخْمِسيَن َلْيَلًة، َوَأَنا َعَلى َظْهِر َبْيٍت ِمْن ُبُيوِتَنا َفَبْيَنا َأَنا ِجاِلٌس َعَلى اْلَحاِل الِتي َذَكَر اهللاُ ُصبْ 

َضاَقْت َعَلي َنْفِسي، َوَضاَقْت َعَلي اَألْرُض ِبَما َرُحَبْت َسِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ، َأْوَفى َعَلى َجَبِل َسْلٍع، 
وُل اِهللا َأْعَلى َصْوِتِه: َيا َكْعُب ْبَن َماِلٍك َأْبِشْر َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا، َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج َوآَذَن َرسُ بِ 

ِقَبَل  صلى اهللا عليه وسلم ِبَتْوَبِة اِهللا َعَلْيَنا، ِحيَن َصّلى َصَالَة اْلَفْجِر َفَذَهَب الناُس ُيَبشُروَنَنا، َوَذَهبَ 
 َرُجٌل َفَرًسا، َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم، َفَأْوَفى َعَلى اْلَجَبِل َوَكاَن الص ُروَن، َوَرَكَض ِإَليمَبش ْوُت َصاِحَبي

   َأْسَرَع ِمنَ 
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، َفكَ  ُرِني َنَزْعُت َلُه َثْوَبيِذي َسِمْعُت َصْوَتُه ُيَبشا َجاَءِني الاُهَما ِبُبْشَراُه َواِهللا َما َأْمِلُك الَفَرِس َفَلمَسْوُتُه ِإي
قاِني الناُس َغْيَرُهَما َيْوَمِئٍذ َواْسَتَعْرُت ثَْوَبْيِن، َفَلِبْسُتُهَما َواْنَطَلْقُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَيَتلَ 

  ْهِنَك َتْوَبُة اِهللا َعَلْيكَ َفْوًجا َفْوًجا، ُيَهنوِني ِبالتْوَبِة َيُقوُلوَن: ِلتَ 
 اُس َفَقاَم ِإَليى َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفِإَذا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس َحْوَلُه النَقاَل َكْعٌب: َحت

  ِجِريَن َغْيَرهُ َوَال َأْنَساَها ِلَطْلَحةَ َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ُيَهْرِوُل، َوَهناِني َواِهللا َما َقاَم ِإَلي َرُجٌل ِمَن اْلُمَها
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َقاَل َكْعٌب: َفَلما َسلْمُت َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ر َعَلْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمَك َقاَل: ُقْلت َأِمْن ِعْنِدَك َيا َوُهَو َيْبُرُق َوْجُهُه ِمَن السُروِر: َأْبِشْر َبَخْيِر َيْوٍم مَ 
 َرُسوَل اِهللا َأْم ِمْن ِعْنِد اِهللا َقاَل: َال َبْل ِمْن ِعْنِد اِهللا َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا ُسر

نا َنْعِرُف ذِلَك ِمْنُه َفَلما َجَلْسُت َبْيَن َيَدْيِه، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا اْسَتَناَر َوْجُهُه، َحتى َكَأنُه ِقْطَعُة َقَمٍر َوكُ 
وسلم:  ِإن ِمْن َتْوَبِتي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدَقًة ِإَلى اِهللا َوإَِلى َرُسوِل اِهللا َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه

   ُهَو َخْيٌر َلَك ُقْلُت: َفِإني ُأْمِسُك َسْهِمي الِذي ِبَخْيَبرَ َأْمِسَك َعَلْيَك َبْعَض َماِلَك، فَ 
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ْدِق، َوإِن ِمْن َتْوَبِتي َأْن َال ُأَحدَث ِإال ِصدْ  اِني ِبالص َما َنجاَهللا ِإن ًقا َما َبِقيُت َفَواِهللا َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن
اْلُمْسِلِميَن َأْبَالُه اُهللا ِفي ِصْدِق اْلَحِديِث، ُمْنُذ َذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه  َما َأْعَلُم َأَحًدا ِمنَ 

ا، وسلم، َأْحَسَن ِمما َأْبَالِني َما َتَعمْدُت، ُمْنُذ َذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى َيْوِمي هذَ 
  ْرُجو َأْن َيْحَفَظِني اُهللا ِفيَما َبِقيتُ َكِذًبا َوإِني ألَ 

ُكونوا وَأْنَزَل اُهللا َعَلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم (َلَقْد َتاَب اُهللا َعَلى النِبي َواْلُمَهاِجِريَن) ِإَلى َقْوَلِه (وَ 
اِدِقيَن) َمَع الص  

ْعَد َأْن َهَداِني ِلِإلْسَالٍم، َأْعَظَم ِفي َنْفِسي ِمْن ِصْدِقي ِلَرُسوِل اِهللا َفَواِهللا َما َأْنَعَم اُهللا َعَلي ِمْن ِنْعَمٍة َقط، بَ 
ُبوا، ِحيَن صلى اهللا عليه وسلم َأْن َال َأُكوَن َكَذْبُتُه، َفَأْهِلَك َكَما َهَلَك الِذيَن َكَذُبوا َفِإن اَهللا َقاَل ِللِذيَن َكذَ 

َألَحٍد َفَقاَل، َتَباَرَك َوَتَعاَلى (َسَيْحِلُفوَن ِباِهللا َلُكْم ِإَذا اْنَقَلْبتْم) ِإَلى َقْوِلِه (َفِإن اَهللا  َأْنَزَل اْلَوْحَي، َشر َما َقالَ 
 َالَثُة، َعْن َأْمِر ُأولِئَك الَها الثْفَنا، َأيا َتَخلِمْنُهْم  ِذيَن َقِبلَ َال َيْرضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن) َقاَل َكْعٌب: َوُكن

يه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن َحَلُفوا َلُه، َفَباَيَعُهم َواْسَتْغَفَر َلُهْم َوَأْرَجَأ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عل
   وسلم َأْمَرَنا، َحتى َقَضى اُهللا ِفيهِ 
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َلْيَس الِذي َذَكَر اُهللا ِمما ُخلْفَنا َعِن اْلَغْزو، ِإنَما ُهَو َتْخِليُفُه َفِبذِلَك َقاَل اُهللا (َوَعَلى الثَالَثِة الِذيَن ُخلُفوا) وَ 
كتاب المغازي:  64ِإياَنا، َوإِْرَجاُؤُه َأْمَرَنا، َعمْن َحَلَف َلُه، َواْعَتَذَر ِإَلْيِه، َفَقِبَل ِمْنُه أخرجه البخاري في: 

  جل (وعلى الثالثة الذين خلفوا)باب حديث كعب بن مالك وقول اهللا عز و  79
  852رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف

  864رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن َقاَل َلَها َأْهُل اِإلْفِك َما َقاُلوا
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َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َأَراَد َسَفًرا، َأْقَرَع َبْيَن َأْزَواِجِه َفَأيُهن َخَرَج  َقاَلْت َعاِئَشُة: َكانَ 
َفَخَرَج  َسْهُمَها، َخَرَج ِبَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَعُه َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَأْقَرَع َبْيَنَنا ِفي َغْزَوٍة َغَزاَها



َخَرْجُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد َما ُأْنِزَل اْلِحَجاُب َفُكْنُت ُأْحَمُل في ِفيَها َسْهِمي فَ 
َدَنْوَنا َهْوَدِجي، َوُأْنَزُل ِفيِه َفِسْرَنا، َحتى ِإَذا َفَرَغ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َغْزَوِتِه ِتْلَك، َوَقَفَل 

ِفِليَن، آَذَن َلْيَلًة ِبالرِحيِل َفُقْمُت، ِحيَن آَذُنوا ِبالرِحيِل، َفَمَشْيُت َحتى َجاَوْزُت اْلَجْيَش َفَلما ِمَن اْلَمِديَنِة َقا
ْعُت، َقَضْيُت َشْأِني، َأْقَبْلُت ِإَلى َرْحِلي، َفَلَمْسُت َصْدِري، فَِإَذا ِعْقٌد ِلي، ِمْن َجْزِع َظَفاِر، َقِد اْنَقَطَع َفَرجَ 

ُلوِني، َفاْحَتَمُلوا هَ فَ  ِذيَن َكاُنوا ُيَرحْهُط الْوَدِجي، َفَرَحُلوُه اْلَتَمْسُت ِعْقِدي، َفَحَبَسِني اْبِتَغاُؤُه َقاَلْت: َوَأْقَبَل الر
، ِخَفاًفا َلْم َيْهُبْلَن َوَلْم َعَلى َبِعيِري الِذي ُكْنُت َأْرَكُب َعَلْيِه، َوُهْم َيْحِسُبوَن َأني ِفيِه َوَكاَن النَساُء، ِإْذ َذاكَ 
َرَفُعوه َوَحَمُلوُه َوُكْنُت  َيْغَشُهن اللْحُم ِإنَما َيْأُكْلَن اْلُعْلَقَة ِمَن الطَعاِم َفَلْم َيْسَتْنِكِر اْلَقْوُم ِخفَة اْلَهْوَدِج ِحينَ 

ْدُت ِعْقِدي، َبْعَد َما اْسَتَمر اْلَجْيُش َفِجْئُت َمَناِزَلُهْم َوَلْيَس َجاِرَيًة َحِديَثَة السن َفَبَعُثوا اْلَجَمَل َفَساُروا َوَوجَ 
ْمُت َمْنِزِلي الِذي ُكْنُت ِبِه، َوَظَنْنُت َأنُهْم َسَيْفِقُدوِني، َفَيْرجِ  َفَبْيَنا َأَنا ِبَها ِمْنُهْم َداٍع َوَال ُمِجيٌب َفَتَيم ُعوَن ِإَلي

   ي، َغَلَبْتِني َعْيِني، َفِنْمتُ َجاِلَسٌة ِفي َمْنِزلِ 
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، ثُم الذْكَواِني ِمْن َوَراِء اْلَجْيِش َفَأْصَبَح ِعْنَد َمْنِزِلي َفرَ  َلِميِل السَأى َسَواَد ِإْنَساٍن َوَكاَن َصْفَوان ْبُن اْلُمَعط
َفاْسَتْيَقْظُت ِباْسِتْرَجاِعِه، ِحيَن َعَرَفِني َفخمْرُت َوْجِهي  َناِئٍم، َفعَرَفِني ِحيَن َرآِني، َوَكاَن َرآِني َقْبَل اْلِحَجابِ 

َخ َراِحَلَتُه، َفَوِطىَء ِبِجْلَباِبي َوَواِهللا َما َتَكلْمَنا ِبَكِلَمٍة، َوَال َسِمْعُت ِمْنُه َكِلَمًة َغْيَر اْسِتْرَجاِعِه َوَهَوى َحتى َأَنا
َفَرِكْبَتَها َفاْنَطَلَق َيُقوُد ِبي الراِحَلَة، َحتى َأَتْيَنا اْلَجْيَش، ُموِغِريَن ِفي َنْحِر  َعَلى َيِدَها، َفُقْمُت ِإَلْيَها،

  الظِهيَرِة، َوُهْم ُنُزولٌ 
  864رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِذي َتَوّلى ِكْبَر اِإلْفِك َعْبَد اِهللا ْبَن ُأَبيْبَن َسُلولَ  َقاَلْت: َفَهَلَك َمْن َهَلَك َوَكاَن ال  

  ِمُعُه َوَيْسَتْوِشيهِ َقاَل ُعْرَوُة (َأَحُد ُرَواِة اْلَحِديِث): ُأْخِبْرُت َأنُه َكاَن ُيَشاُع َوُيَتَحدُث ِبِه ِعْنَدُه، َفُيِقرُه َوَيْستَ 
ٍت، َوِمْسَطُح ْبُن ُأثَاَثَة، َوَحْمَنُة ِبْنُت َوَقاَل ُعْرَوة َأْيًضا: َلْم ُيَسم ِمْن َأْهِل اِإلْفِك َأْيًضا ِإال َحساُن ْبُن ثَابِ 

َقاُل َعْبُد َجْحٍش، ِفي َناٍس آَخِريَن، َال ِعْلَم ِلي ِبِهْم َغْيَر َأنهْم ُعْصَبٌة َكَما َقاَل اُهللا َتَعاَلى َوإِن ُكْبَر ذِلَك يُ 
  اِهللا ْبُن ُأَبي ْبُن َسُلولَ 

   ْكَرُه َأْن ُيَسب ِعْنَدَها َحساُن َوَتُقوُل: ِإنه الِذي َقاَل:َقاَل ُعْرَوُة: َكاَنْت َعاِئَشُة تَ 
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ُت ِحيَن َقِدْمُت َفِإن َأِبي َوَواِلَدُه َوِعْرِضيِلِعْرِض ُمَحمٍد ِمْنُكْم ِوَقاُءَقاَلْت َعاِئَشُة: َفَقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َفاْشَتَكيْ 
ِفي َقْوِل َأْصَحاِب اِإلْفِك َال َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِمْن َذِلَك َوُهَو َيِريُبِني ِفي َوَجِعي َأني َشْهًرا، َوالناُس ُيِفيُضوَن 

َال َأْعِرُف ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اللْطَف الِذي ُكْنُت َأَرى ِمْنُه ِحيَن َأْشَتِكي ِإنَما َيْدُخُل 
ليه وسلم َفُيَسلُم ثُم َيُقوُل: َكْيَف ِتيُكْم ثُم َيْنَصِرُف َفذِلَك َيِريُبِني َوَال َأْشُعُر َعَلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ع

َزَنا َوُكنا  ِمْسِطٍح ِقَبَل اْلَمَناِصِع َوَكاَن ُمَتَبر ى َخَرْجُت ِحيَن َنَقْهُت َفَخَرْجُت َمَع ُأمَحت رِبالش َال َنْخُرُج ِإال
َيِة ِقَبَل  َلى َلْيٍل َوَذِلَك َقْبَل َأْن َنتِخَذ اْلُكُنَف َقِريًبا ِمْن ُبُيوِتَنا َقاَلْت: َوَأْمُرَنا َأْمُر اْلَعَرِب اُألَوِل ِفيَلْيًال إِ  اْلَبر

أُم ِمْسَطٍح، َوِهَي اْبَنُة َأِبي ُرْهِم اْلَغاِئِط َوُكنا َنَتَأذى ِباْلُكُنِف َأْن َنتِخَذَها ِعْنَد ُبُيوِتَنا َقاَلْت: َفاْنَطَلْقُت َأَنا وَ 
ديِق َواْبُنَها ِمسْ  َها ِبْنُت َصْخِر ْبِن َعاِمٍر، َخاَلُة َأِبي َبْكٍر الصِلِب ْبِن َعْبِد َمَناٍف، َوُأمَطُح ْبُن ْبِن اْلُمط

ٍح ِقَبَل َبْيِتي، ِحيَن َفَرْغَنا ِمْن َشأِنَنا َفَعَثَرْت ُأم ِمْسَطٍح ُأثَاَثَة ْبِن َعباِد ْبِن اْلُمطِلِب َفَأْقَبْلُت َأَنا َوُأم ِمْسطَ 
 َهْنَتاْه َوَلْم ِفي ِمْرِطَها َفَقاَلْت: َتِعَس ِمْسَطٌح َفُقْلُت َلَها: ِبْئَس َما ُقْلِت َأَتُسبيَن َرُجًال َشِهَد َبْدًرا َفَقاَلْت: َأيْ 

: َما َقاَل َفَأْخَبَرْتِني ِبَقْوِل َأْهِل اِإلْفِك َقاَلْت: َفاْزَدْدُت َمَرًضا َعَلى َمَرِضي َتْسَمِعي َما َقاَل َقاَلْت: َوُقْلتُ 
 ا َرَجْعُت ِإَلى َبْيِتي، َدَخَل َعَلي َفَلم   
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ْن آِتَي َأَبَوي َقاَلْت: َوُأِريُد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَسلَم ُثم َقاَل: َكْيَف ِتيُكْم َفُقْلُت َلُه: َأَتْأَذُن ِلي َأ
 ي: َيا ُأمَتاهُ َأْن َأْسَتْيِقَن اْلَخَبَر ِمْن ِقَبِلِهَما َقاَلْت: َفَأِذَن ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُقْلُت ِالم

 ِني َعَلْيِك َفَواِهللا َلَقل ُة َهواُس َقاَلْت: َيا ُبَنيُث النَها، َلَها َماَذا َيَتَحدَوِضيَئًة ِعْنَد َرُجٍل ُيِحب َما َكاَنِت اْمَرَأٌة َقط
ْيُت ِتْلَك اللْيَلَة َضَراِئُر، ِإال َكثْرَن َعَلْيَها َقاَلْت: َفُقْلُت ُسْبَحاَن اِهللا َأَو َلَقْد َتَحدَث الناُس ِبهَذا َقاَلْت: َفَبكَ 

  َدْمٌع، َوَال َأْكَتِحُل ِبَنْوٍم ثُم َأْصَبْحُت َأْبِكي َحتى َأْصَبْحُت، َال َيْرَقُأ ِلي
   864رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَلْت: َوَدَعا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِلي ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َوُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، ِحيَن اْسَتْلَبَث 
يُرُهَما ِفي ِفَراِق َأْهِلِه َقاَلْت: َفَأما ُأَساَمُة َفَأَشاَر َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه اْلَوْحُي، َيْسَأُلُهَما، َوَيْسَتشِ 

ا ْعَلُم ِإال َخْيًرا َوَأم وسلم ِبالِذي َيْعَلُم ِمْن َبَراَءِة َأْهِلِه، َوِبالِذي َيْعَلُم َلُهْم ِفي َنْفِسِه َفَقاَل ُأَساَمُة: َأْهَلَك َوَال نَ 
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َلْم ُيَضيِق اُهللا َعَلْيَك َوالنَساُء ِسَواَها َكِثيٌر َوَسِل اْلَجاِرَيَة َتْصُدْقكَ  َقاَلْت: َفَدَعا َعِلي 

َلُه َبِريَرةُ: َوالِذي  َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبِريَرَة َفَقاَل: َأْي َبِريَرةُ َهْل َرَأْيِت ِمْن َشْيٍء َيِريُبِك َقاَلتْ 



، َتَناُم َعنْ  نَها َجاِرَيٌة َحِديَثُة السَأْغِمصُه، َغْيَر َأن َما َرَأْيُت َعَلْيَها َأْمًرا َقط َعِجيِن َأْهِلَها، َبَعَثَك ِباْلَحق 
   َفتأِتي الداِجُن َفَتْأُكُلهُ 
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، َوُهَو َعَلى َقاَلْت: َفَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا  عليه وسلم ِمْن َيْوِمِه، َفاْسَتْعَذَر ِمْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُأَبي
 َما َعِلْمُت اْلِمْنَبِر، َفَقاَل: َيا َمْعَشَر اْلُمْسِلِميَن َمْن َيْعِذُرِني ِمْن َرُجٍل َقْد َبَلَغِني َعْنُه َأَذاُه ِفي َأْهِلي َواهللاِ 

َلَقْد َذَكُروا َرُجًال َما َعِلْمُت َعَلْيِه ِإال َخْيًرا َوَما َيْدُخُل َعَلى َأْهِلي ِإال َمِعي َقاَلْت: َعَلى َأْهِلي ِإال َخْيًرا وَ 
ْوِس َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َأُخو َبِني َعْبِد اَألْشَهِل َفَقاَل: َأَنا، َيا َرُسوَل اِهللا َأْعِذُرَك َفِإْن َكاَن ِمَن األَ 

، َقُه َوإِْن َكاَن ِمْن ِإْخَواِنَنا ِمَن اْلَخْزَرِج َأَمْرَتَنا َفَفَعْلَنا َأْمَرَك َقاَلْت: َفَقاَم َرُجٌل ِمَن اْلَخْزَرجِ َضَرْبُت ُعنُ 
َقْبَل َذِلَك  نَ َوَكاَنْت ُأم َحساَن ِبْنَت َعمِه، ِمْن َفِخِذِه َوُهَو َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُهَو َسيُد اْلَخْزَرِج َقاَلْت: َوَكا

َعَلى َقْتِلِه َوَلْو َكاَن َرُجًال َصاِلًحا َولِكِن اْحَتَمَلْتُه اْلَحِميُة، َفَقاَل ِلَسْعٍد: َكَذْبَت َلَعْمُر اِهللا َال َتْقتُلُه، َوَال َتْقِدُر 
م َسْعٍد، َفَقاَل ِلَسْعِد ْبِن ُعَباَدَة: َكَذْبَت ِمْن َرْهِطَك َما َأْحبْبَت َأْن ُيْقَتَل َفَقاَم ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر، َوُهَو اْبُن عَ 

َخْزَرُج، َحتى َهموا َأْن َلَعْمُر اِهللا َلَنْقُتَلنُه َفِإنَك ُمَناِفٌق ُتَجاِدُل َعِن اْلُمَناِفِقيَن َقاَلْت: َفَثاَر اْلَحياِن، اَألْوُس َوالْ 
لم َقاِئٌم َعَلى اْلِمْنَبِر َقاَلْت: َفَلْم َيَزْل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َيْقَتِتُلوا َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وس

  ُل ِبَنْومٍ وسلم ُيَخفُضُهْم َحتى َسَكُتوا َوَسَكَت َقاَلْت: َفَبَكْيُت َيْوِمي َذِلَك ُكلُه َال َيْرَقُأ ِلي َدْمٌع، َوَال َأْكَتحِ 
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ٍم َحتى ِإني َألُظن َقاَلْت: َوَأْصَبَح َأَبَواَي ِعْنِدي، َوَقْد َبَكْيُت َلْيَلَتْيِن َوَيْوًما َال َيْرَقا ِلي َدْمٌع، َوَال َأْكَتِحُل ِبَنوْ 
َعَلي اْمَرَأٌة ِمن اَألْنَصاِر، َأْن اْلُبَكاَء َفاِلٌق َكِبِدي َفَبْيَنا َأَبَواَي َجاِلَساِن ِعْنِدي، َوَأَنا َأْبِكي، َفاْستَاَذَنْت 

َفَأِذْنُت َلَها َفَجَلَسْت َتْبِكي َمِعي َقاَلْت: َفَبْيَنا َنْحُن َعَلى َذِلَك، َدَخَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا َوَقْد َلِبَث َشْهًرا َال ُيوحى ِإَلْيِه ِفي َعَلْيَنا َفَسلَم، ثُم َجَلَس َقاَلْت: َوَلْم َيْجِلْس ِعْنِدي، ُمْنُذ ِقيَل َما ِقيَل، َقْبَلهَ 

ِإنُه  َشْأِني ِبَشْيٍء َقاَلْت: َفَتَشهَد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحيَن َجَلَس، ثُم َقاَل: َأما َبْعُد َيا َعاِئَشةُ 
ُئِك اهللاُ  َوإِْن ُكْنِت أَْلَمْمِت ِبَذْنٍب َفاْسَتْغِفِري اَهللا، َوُتوِبي ِإَلْيِه َبَلَغِني ِعْنِك َكَذا َوَكَذا َفِإْن ُكْنِت َبِريَئًة، َفَسُيَبر 

   َفِإن اْلَعْبَد، ِإَذا اْعَتَرَف، ثُم َتاَب، َتاَب اُهللا َعَلْيهِ 
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ِحس ِمْنُه َقْطَرًة َفُقْلُت َقاَلْت: َفَلما َقضى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَقاَلَتُه، َقَلَص َدْمِعي، َحتى َما أُ 
َألِبي: َأِجْب َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعني ِفيَما َقاَل َفَقاَل َأِبي: َواِهللا َما َأْدِري َما َأُقوُل ِلَرُسوِل 

اَلْت ُأمي: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُقْلُت ُألمي: َأِجيِبي َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما َقاَل قَ 
، َال َأْقرَ  نُأ اْلُقْرآَن َواِهللا َما َأْدِري َما َأُقوُل ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُقْلُت: َوَأَنا َجاِرَيٌة َحِديَثُة الس

ِسُكْم َوَصدْقتُْم ِبِه َفَلِئْن ُقْلُت َلُكْم َكِثيًرا: ِإني، َواِهللا َلَقْد َعِلْمُت َلَقْد َسِمْعُتْم هَذا اْلَحِديَث َحتى اْسَتَقر ِفي َأْنفُ 
ني َفَواِهللا َال َأِجُد ِلي ِإني َبِريَئٌة َال ُتَصدُقوِني َوَلِئِن اْعَتَرْفُت َلُكْم ِبَأْمٍر، َواُهللا َيْعَلُم َأني ِمْنُه َبِريَئٌة، َلُتَصدقُ 

ْلُت َوَلُكْم َمَثًال ِإال َأبا ُيوُسَف ِحيَن َقاَل ( َتَحو َفَصْبٌر َجِميٌل َواُهللا اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن) ثُم
ِئي ِبَبَراَءِتي َولِكْن َواهللاِ  اَهللا ُمَبر ي ِحيَنِئٍذ َبِريَئٌة َوَأنَواْضَطَجْعُت َعَلى ِفَراِشي َواُهللا َيْعَلُم َأن َما ُكْنُت َأُظن 

َوْحًيا ُيْتَلى َلَشأِني ِفي َنْفِسي َكاَن َأْحَقَر ِمْن َأْن َيَتَكلم اُهللا ِفي ِبَأْمٍر َولِكْن ُكْنُت  َأن اَهللا ُمْنِزٌل ِفي َشأِني
ُئِني اُهللا ِبَها َفَواِهللا َما َراَم َرُسولُ  ْوِم ُرْؤَيا ُيَبراِهللا َأْرُجو َأْن َيَرى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الن 

وسلم َمْجِلَسُه، َوَال َخَرَج َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت، َحتى ُأْنِزَل َعَلْيِه َفَأَخَذُه َما َكاَن َيْأُخُذُه ِمَن  صلى اهللا عليه
   اْلُبَرَحاِء َحتى ِإنُه َلَيَتَحدُر ِمْنُه ِمَن اْلَعَرِق ِمْثُل اْلُجَماِن َوُهَو ِفي
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  ْوِل الِذي ُأْنِزَل َعَلْيهِ َيْوٍم َشاٍت، ِمْن ِثَقِل اْلقَ 
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َل َكِلَمٍة َتَكلَم ِبَها َأْن َقالَ  َي َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيْضَحُك َفَكاَنْت َأوَيا َقاَلْت: فُسر :

  َعاِئَشُة َأما اُهللا َفَقْد َبرَأكِ 
ي: ُقوِمي ِإَلْيِه َفُقْلُت: َواِهللا َال َأُقوُم ِإَلْيِه، َفِإني َال َأْحَمُد ِإال اَهللا َعز َوَجل َقاَلْت: َقاَلْت: َفَقاَلْت ِلي  ُأم
   َوَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى:
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ٌر َلُكْم ِلُكل اْمِرىٍء ِمْنُهْم َما (ِإن الِذين َجاُءوا ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َال َتْحسُبوُه َشرا َلُكْم، َبْل ُهَو َخيْ 
ُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت اْكَتَسَب ِمَن اِإلْثِم، َوالِذي َتَولى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم َلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظن اْلُمْؤمِ 



ا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداِء، َفِإْذ َلْم َيْأُتوا ِبالشَهَداِء َفُأولِئَك ِعْنَد ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا هَذا ِإْفٌك ُمِبِيٌن َلْوَال َجاُءو 
ْم ِفيِه َعَذاٌب اِهللا ُهُم اْلَكاِذُبوَن َوَلْوَال َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتهُ ِفي الدنَيا َواآلِخَرِة َلَمسُكْم ِفي َما َأَفْضتُ 

ِظيٌم ُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنه َهيًنا َوُهَو ِعْنَد اِهللا عَ َعِظيٌم ِإْذ َتَلقْونَ 
 َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه َوَلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا َأْن َنَتَكلَم ِبهَذا ُسْبحَنَك هَذا ُبْهتٌن َعِظيٌم َيِعُظُكُم اهللاُ 
يَع اْلَفاِحَشُة ِفي َأَبًدا ِإْن ُكْنتُم مْؤِمِنيَن َوُيَبيُن اُهللا َلُكُم اآليِت، َواُهللا َعِليٌم َحِكيٌم ِإن الِذيَن ُيِحبوَن َأْن َتشِ 

ْعَلُم َوَأْنتُْم َال َتْعَلُموَن َوَلْوَال َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم الِذيَن َءاَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدْنَيا َواآلِخَرِة، َواُهللا يَ 
ُطوِت الشْيطِن َورْحَمُتُه َوَأن اَهللا َرُءوٌف َرِحيٌم يأيَها الِذيَن َءاَمُنوا َال َتتِبُعوا ُخُطوِت الشْيطِن َوَمْن َيتِبْع خُ 

َوَلْوَال َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتهُ َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َولِكن اَهللا ُيَزكي  َفِإنُه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 
   َمْن َيشاُء َواُهللا َسِميٌع َعِليٌم َوَال َيْأَتِل ْأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي
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َواْلُمهِجِريَن ِفي َسِبيِل اِهللا َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ُتِحبوَن َأْن َيْغِفَر اُهللا َلُكْم َواُهللا َغُفوٌر  اْلُقْربى َواْلَمسِكينَ 
ْوَم ِظيٌم يَ َرِحيٌم ِإن الِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصنِت اْلغِفلِت اْلُمْؤِمنِت ُلِعُنوا ِفي الدْنَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب عَ 

ُم اْلَحق َوَيْعَلُموَن َأن اَهللا َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَملوَن َيْوَمِئٍذ ُيَوفيِهُم اُهللا ِديَنهُ 
 اْلُمِبيُن اْلَخِبيثُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيثُوَن ِلْلَخِبيثِت، َوالط بِت، ُأولِئَك ُهَو اْلَحقيُبوَن ِللطيِبيَن َوالطيبُت ِللطي

  َمَبرُءوَن ِمما َيُقولوَن، َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم)
  864رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ثُم َأْنَزَل اهللاُ هَذا ِفي َبَراَءِتي

ديُق، َوَكاَن ُيْنِفُق َعَلى  ِمْسَطِح ْبِن ُأثَاَثَة، ِلَقَراَبِتِه ِمْنُه َوَفْقِرِه: َواِهللا َال ُأْنِفُق َعَلى ِمْسَطٍح َقاَل َأُبو َبْكٍر الص
  َقْوِلِه (َغُفوٌر َرِحيٌم) َشْيًئا َأَبًدا، َبْعَد الِذي َقاَل ِلَعاِئَشَة َما َقاَل َفَأْنَزَل اُهللا (َوَال َيْأَتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم)ِإَلى

ديُق: َبَلى َواِهللا ِإني ُألِحب َأْن َيْغِفَر اُهللا ِلي َفَرَجَع ِإَلى ِمْسَطِح النَفَقَة الِتي َكانَ َقاَل َأبُ  ُيْنِفُق  و َبْكٍر الص
  َعَلْيِه َوَقاَل: َواِهللا َال َأْنِزُعَها ِمْنُه َأَبًدا

َل َزْيَنَب ِبْنَت َجْحٍش َعْن َأْمِري َفَقاَل ِلَزْيَنَب: َقاَلْت َعاِئَشُة: َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسَأ
   َماَذا َعِلْمِت َأْو َرَأْيِت َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َأْحِمي َسْمِعي َوَبَصِري َواِهللا َما َعِلْمُت ِإال َخْيًرا

)4/46(  

  



ِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَعَصَمَها اُهللا ِباْلَوَرِع َقاَلْت َعاِئَشُة: َوِهَي الِتي َكاَنْت ُتَساِميِني، ِمْن َأْزَوا
  َقاَلْت: َوَطِفَقْت ُأْخُتَها َحْمَنُة ُتَحاِرُب َلَها َفَهَلَكْت ِفيَمْن َهَلكَ 

َنْفِسي َبَيِدِه َما َكَشْفُت َقاَلْت َعاِئَشُة: َواِهللا ِإن الرُجَل الِذي ِقيَل َلُه َما ِقيَل، َلَيُقوُل: ُسْبَحاَن اِهللا َفَوالِذي 
كتاب المغازي:  64ِمْن َكَنِف ُأْنثى َقط َقاَلْت: ثُم ُقِتَل، َبْعَد َذِلَك، ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه البخاري في: 

  باب حديث اإلفك 34
  864رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِكَر، َوَما َعِلْمُت ِبِه، َقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلما ُذِكَر ِمْن َشْأِني الِذي ذُ 

َلي ِفي ُأَناٍس وسلم ِفي َخِطيًبا َفَتَشهَد، َفَحِمَد اَهللا َوَأْثَنى َعَلْيِه ِبَما ُهَو َأْهُلُه ثُم َقاَل: َأما َبْعُد َأِشيُروا عَ 
َأْهِلي ِمْن ُسوٍء َوَأَبُنوُهْم ِبَمْن، َواِهللا َما َعِلْمُت َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء َقط َوَال َأْبُنوا َأْهِلي، َواْيُم اِهللا َما َعِلْمُت َعَلى 

  َيْدُخُل َبْيِتي َقط ِإال َوَأَنا َحاِضٌر َوَال ِغْبُت ِفي َسَفٍر ِإال َغاَب َمِعي
َعني َخاِدَمِتي َفَقاَلْت: َال َواِهللا َما َعِلْمُت  َقاَلْت: َوَلَقْد َجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيِتي َفَسَألَ 

َها َبْعُض َأْصَحاِبِه، َعَلْيَها َعْيًبا ِإال َأنَها َكاَنْت َتْرُقُد َحتى َتْدُخَل الشاةُ َفَتْأُكَل َخِميَرَها َأْو َعِجيَنَها َواْنَتَهرَ 
َحتى َأْسَقُطوا َلَها ِبِه َفَقاَلْت ُسْبَحاَن اِهللا َواِهللا َما َعِلْمُت َفَقاَل: اْصُدِقي َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

اِئُغ َعَلى ِتْبِر الذَهِب األْحَمرِ  َما َيْعَلُم الص َعَلْيَها ِإال   
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َكَشْفُت َكَنَف ُأْنثى َقط قَاَلْت  َوَبَلَغ اَألْمُر ِإَلى َذِلَك الرُجِل الِذي ِقيَل َلُه َفَقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا َواِهللا َما
باب  11سورة النور:  24كتاب التفسير:  65َعاِئَشُة: َفُقِتَل َشِهيًدا ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه البخاري في: 

  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
  878رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم

  879رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
  

حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َسَفٍر َأَصاَب الناَس ِفيِه ِشدةٌ 
وا  َفَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن ُأَبي َألْصَحاِبِه: َال تُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ى َيْنَفضَحت

لى اهللا عليه ِمْن َحْوِلِه َوَقاَل: َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة، َلُيْخِرَجن اَألَعز ِمْنَها اَألَذل َفَأَتْيُت النِبي ص
، َفَسَأَلُه، َفاْجَتَهَد َيِميَنهُ  َما َفَعَل َقاُلوا: َكَذَب َزْيٌد َرُسوَل اِهللا  وسلم، َفَأْخَبْرُتُه َفَأْرَسَل ِإَلى َعْبِد اِهللا ْبِن ُأَبي



ا َقاُلوا ِشدٌة َحتى َأْنَزَل اُهللا َعز َوَجل َتْصِديِقي ِفي (ِإَذا َجاءَ  َك صلى اهللا عليه وسلم َفَوَقَع ِفي َنْفِسي ِمم
ْم َفَلوْوا ُرُءوَسُهْم َوَقْوُلُه (ُخُشٌب ُمَسنَدٌة) َقاَل: اْلُمَناِفُقوَن) َفَدَعاُهُم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِلَيْسَتْغِفَر َلهُ 

 3سورة إذا جاءك المنافقون:  63كتاب التفسير:  65َكاُنوا ِرَجاًال، َأْجَمَل َشْيٍء أخرجه البخاري في: 
  باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا

   879رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َبْعَد َما ُدِفَن حديث َجاِبٍر رضي ا صلى اهللا عليه وسلم، َعْبَد اِهللا ْبَن ُأَبي ِبيهللا عنه َقاَل: َأَتى الن
باب الكفن  23كتاب الجنائز:  23َفَأْخَرَجُه، َفَنَفَث ِفيِه ِمْن ِريِقِه، َوَأْلَبَسُه َقِميَصُه أخرجه البخاري في: 

  في القميص الذي يكف أو ال يكفّ 
  880م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
، َلما تُُوفَي، َجاَء اْبُنُه ِإَلى النِبي صلى اهللا ع َعْبَد اِهللا ْبَن ُأَبي ليه حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما َأن

َطاهُ النِبي صلى اهللا وسلم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأْعِطِني َقِميَصَك ُأَكفْنُه ِفيِه، َوصل َعَلْيِه، َواْسَتْغِفْر َلُه َفَأعْ 
ي اهللا عليه وسلم، َقِميَصُه َفَقاَل: آِذني ُأَصلي َعَلْيِه َفآَذَنه َفَلما َأَراَد َأْن ُيَصلَي َعَلْيِه، َجَذَبُه ُعَمُر رض

ْيَرَتْيِن َقاَل (اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال عنه َفَقاَل: َأَلْيَس اُهللا َنَهاَك َأْن ُتَصلَي َعَلى اْلُمَناِفِقيَن َفَقاَل: َأَنا َبْيَن خِ 
َال تَصل َعَلى َأَحٍد َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرة، َفَلْن َيْغِفَر اُهللا َلُهْم) َفَصلى َعَلْيِه َفَنَزَلْت (وَ 

باب الكفن في القميص الذي يكّف أو  23كتاب الجنائز:  23ِمْنُهْم َماَت َأَبًدا) أخرجه البخاري في: 
  ال يكفّ 

   881رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأْو ثََقِفياِن  اِن َوَثَقِفيحديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: اْجَتَمَع ِعْنَد اْلَبْيِت ُقَرِشي َوُقَرِشي
ِفْقُه ُقُلوِبِهْم َفَقاَل َأَحُدُهْم: َأُتَرْوَن َأن اَهللا َيْسَمُع َما َنُقوُل َقاَل اآلَخُر: َيْسَمُع ِإْن  َكِثيَرٌة َشْحُم ُبُطوِنِهْم َقَليَلةٌ 

اُهللا  َفْيَنا َفَأْنَزلَ َجَهْرَنا، َوَال َيْسَمُع ِإْن َأْخَفْيَنا َوَقاَل اآلَخُر: ِإْن َكاَن َيْسَمُع ِإَذا َجَهْرَنا، َفِإنُه َيْسَمُع ِإَذا َأخْ 
أخرجه البخاري  َعز َوَجل (َوَما ُكْنتُْم َتْسَتِتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوَال َأْبَصاُرُكْم َوَال ُجُلوُدُكْم) اآليةَ 

  باب قوله وذلكم ظنكم اآلية 2سورة فصلت:  41كتاب التفسير:  65في: 



  881رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َثاِبٍت رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َخَرَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى ُأُحٍد، َرَجَع ناٌس  حديث َزْيِد ْبنِ 
ِقيَن ِفَئَتْيِن) أخرجه ِمْن َأْصَحاِبِه َفَقاَلْت ِفْرَقٌة: َنْقُتُلُهْم َوَقاَلْت ِفْرَقٌة: َال َنْقُتُلُهْم َفَنَزَلْت (َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَنافِ 

  باب المدينة تنفي الخبث 10كتاب فضائل المدينة:  29ري في: البخا
   882رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َأن ِرَجاًال ِمَن اْلُمَناِفِقيَن، َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى اْلَغْزِو، َتَخلُفوا َعْنُه، َوَفِرُحوا ِبَمْقَعِدِهْم  عليه وسلم َكاَن ِإَذا َخَرَج َرُسوُل اهللاِ 

ِخَالَف َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفِإَذا َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، اْعَتَذُروا ِإَلْيِه، 
َفَنَزَلْت (َال َيْحَسَبن الِذيَن َيْفَرُحوَن) اآلية أخرجه البخاري في:  َوَحَلُفوا، َوَأَحبوا َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُلوا

  باب ال يحسبن الذين يفرحون بما أتوا 16سورة آل عمران:  3كتاب التفسير:  65
  882رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َمْرَواَن َقاَل ِلَبو اٍص، َأناٍس َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقاٍس، َفُقْل: حديث اْبِن َعباِبِه: اْذَهْب َيا َراِفُع ِإَلى اْبِن َعب

مُعوَن َفَقاَل اْبُن َلِئْن َكاَن ُكل اْمٍرىٍء َفِرَح ِبَما ُأوِتَي، َوَأَحب َأْن ُيْحَمَد ِبَما َلْم َيْفَعْل ُمَعذًبا، َلُنَعذَبن َأجْ 
 َما َدَعا الناس: َوَما َلُكْم َوِلهِذِه ِإناُه، َعبصلى اهللا عليه وسلم َيُهوَد، َفَسَأَلُهْم َعْن َشْيٍء، َفَكَتُموُه ِإي ِبي

َما ُأوُتوا ِمْن ِكْتَماِنِهْم ثُم َوَأْخَبُروُه ِبَغْيِرِه َفَأَرْوُه َأْن َقِد اْسَتْحَمُدوا ِإَلْيِه ِبَما َأْخَبُروهُ َعْنُه ِفيَما َسَأَلُهْم َوَفِرُحوا بِ 
ِحبوَن َأْن َعباٍس (َوإِْذ َأَخَذ اُهللا ِميثَاَق الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب) َكذِلَك، َحتى َقْوِلِه (َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا َويُ  َقَرَأ اْبنُ 

باب ال  16سورة آل عمران:  3كتاب التفسير:  65ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعلوا) أخرجه البخاري في: 
  ما أتوايحسبن الذين يفرحون ب

   883رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِللنِبي  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه َقاَل: َكاَن َرُجٌل َنْصَراِنيا َفَأْسَلَم، َوَقَرَأ اْلَبَقَرَة، َوآَل ِعْمَراَن َفَكاَن َيْكُتبُ 
َحمٌد ِإال َما َكَتْبُت َلُه َفَأَماَتُه اُهللا، َفَدَفُنوهُ، صلى اهللا عليه وسلم َفَعاَد َنْصَراِنيا َفَكاَن َيُقوُل: َما َيْدِري مُ 



ا َهَرَب ِمْنُهْم، َنَبُشوا َعْن صَ  ٍد َوَأْصَحاِبِه َلماِحبَنا َفَأْلَقْوُه َفَأْصَبَح َوَقْد َلَفَظْتُه اَألْرُض َفَقاُلوا: هَذا ِفْعُل ُمَحم
ْد َلَفَظْتُه اَألْرُض َفَقاُلوا: هَذا ِفْعُل ُمَحمٍد َوَأْصَحاِبِه َنَبُشوا َعْن َصاِحِبَنا َلما َفَحَفُروا َلُه، َفَأْعَمُقوا َفَأْصَبَح َوقَ 

ْرُض َفَعِلُموا َهَرَب ِمْنُهْم َفَأْلَقْوُه َفَحَفُروا َلُه، َوَأْعَمُقوا َلُه ِفي اَألْرِض، َما اْسَتَطاُعوا َفَأْصَبَح َقْد َلَفَظْتُه األَ 
باب عالمات النبوة في  25كتاب المناقب:  61َس ِمَن الناِس، َفَأْلَقْوهُ أخرجه البخاري في: َأنُه َليْ 

  اإلسالم
  صفة القيامة والجنة والنار

  884رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

رُجُل اْلَعِظيُم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإنُه َلَيْأِتي ال
َياَمِة َوْزًنا) أخرجه السِميُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َال َيِزُن ِعْنَد اِهللا َجَناَح َبُعوَضٍة َوَقاَل: اْقَرُءوا (َفَال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلقِ 

  باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 6سورة الكهف:  18كتاب التفسير:  92البخاري في: 
   884رقم الصفحة:  1: رقم الجزء

)4/52(  

  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َحْبٌر ِمَن اَألْحَباِر ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
َلى ِإْصَبٍع، َوالشَجَر وسلم، َفَقاَل: َيا ُمَحمُد ِإنا َنِجُد َأن اَهللا َيْجَعُل السمَواِت َعَلى ِإْصَبٍع، َواَألَرِضيَن عَ 

 النِبي َعَلى ِإْصَبٍع، َواْلَماَء َوالَثَرى َعَلى ِإْصَبٍع، َوَساِئَر اْلَخَالِئِق َعَلى ِإْصَبٍع َفَيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك َفَضِحكَ 
ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم، َحتى َبَدْت َنَواِجُذُه، َتْصِديًقا ِلَقْوِل اْلَحْبِر ثُم َقَرَأ رَ 

ِه، ُسْبَحاَنُه َوَما َقَدُروا اَهللا َحق َقْدِرِه، َواَألْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوالسمَواُت َمْطِوياٌت ِبَيِمينِ 
ا ُيْشِرُكوَن أخرجه البخاري في:  ب وما قدروا اهللا با 2سورة الزمر:  39كتاب التفسير:  65َوَتَعاَلى َعم

  حق قدره
  885رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َيْقِبُض اُهللا اَألْرَض، َوَيْطِوي 

 44كتاب الرقاق:  81بخاري في: السَماَء َبَيِميِنِه، ُثم َيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك، َأْيَن ُمُلوُك اَألْرِض أخرجه ال
  باب يقبض اهللا األرض

  886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َقاَل: ِإن اَهللا َيْقِبُض َيْوَم 



 مَواُت ِبَيِميِنِه، ثُمكتاب التوحيد:  97َيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك أخرجه البخاري في:  اْلِقَياَمِة اَألْرَض، َوَتُكوُن الس
  باب قول اهللا تعالى (لما خلقت بيدي) 19

  886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة
   886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 اُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َسِمْعُت النصلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ُيْحَشُر الن ِبي
 44كتاب الرقاق:  81َأْرٍض َبْيَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة َنِقي َلْيَس ِفيَها َمْعَلٌم َألَحٍد أخرجه البخاري في: 

  باب يقبض اهللا األرض
  886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نزل أهل الجنة

  886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َتُكوُن اَألْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدةً  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري 
ْهِل اْلَجنِة َفَأَتى َرُجٌل ِمَن اْلَيُهوِد، َفَقاَل: َيَتَكفُؤَها اْلَجباُر ِبَيِدِه، َكَما َيْكَفُأ َأَحُدُكْم ُخْبَزَتُه ِفي السَفِر، ُنُزًال ألَ 

َقاَل: َتُكوُن اَألْرُض  َباَرَك الرْحمُن َعَلْيَك َيا َأَبا اْلَقاِسِم َأَال ُأْخِبُرَك ِبُنُزِل َأْهِل اْلَجنِة َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل: َبَلى
 عليه وسلم َفَنَظَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلْيَنا، ثُم َضِحَك، ُخْبَزًة َواِحَدًة َكَما َقاَل النِبي صلى اهللا

َقاَل: ثَْوٌر َوُنوٌن،  َحتى َبَدْت َنَواِجُذُه ثُم َقاَل: َأَال ُأْخِبُرَك ِبِإَداِمِهْم َقاَل: ِإَداُمُهْم َباَالٌم َوُنوٌن َقاُلوا: َوَما هَذا
ْلًفا أخرجه البخاري في: َيْأُكُل ِمْن َزاِئَدِة َكبِدهِ  باب يقبض اهللا  44كتاب الرقاق:  81َما َسْبُعوَن َأ

  األرض
  886رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َلْو آَمَن ِبي َعَشَرةٌ ِمَن اْلَيُهوِد آلَمَن ِبي اْلَيُهودُ 

باب إتيان اليهود النبي صلى اهللا عليه وسلم  52كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: 
  حين قدم المدينة

   887رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  سؤال اليهود النبّي صلى اهللا عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى يسئلونك عن الروح اآلية
  887رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َمْسُعوٍد، َقاَل: َبْيَنا َأَنا َأْمِشي َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َخِرِب اْلَمِديَنِة، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن 

وِح وَ  ِبَنَفٍر ِمَن اْلَيُهوِد َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َسُلوهُ َعِن الر ُأ َعَلى َعِسيٍب َمَعُه َفَمرَقاَل َوُهَو َيَتوك
َفَقاَل: َيا َأَبا  وُه، َال َيِجيُء ِفيِه ِبَشْيٍء َتْكَرُهوَنُه َفَقاَل َبْعُضُهْم: َلَنْسَأَلنُه َفَقاَم َرُجٌل ِمْنُهمْ َبْعُضُهْم: َال َتْسَألُ 

وُح َفسَكَت َفُقْلُت ِإنُه ُيوحى ِإَلْيِه، َفُقْمُت َفَلما اْنَجَلى َعْنُه، َفَقاَل: َوَيْسَأُلوَنَك  وِح ُقِل اْلَقاِسِم َما الر َعِن الر
وُح ِمْن َأْمِر َربي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليًال أخرجه البخاري ف باب قول  47كتاب العلم:  3ي: الر

  اهللا تعالى (وما أوتيتم من العلم إال قليًال)
  887رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اُه َقاَل َال حديث َخباٍب َقاَل: ُكْنُت َقْيًنا ِفي اْلَجاِهِليِة َوَكاَن ِلي َعَلى اْلَعاِص ْبِن َواِئَل َدْيٌن َفَأَتْيُتُه َأَتَقاضَ 

 ُتْبَعَث َقاَل: َدْعِني ُأْعِطيَك َحت ى ُيِميَتَك اُهللا، ثُمٍد صلى اهللا عليه وسلم َفُقْلُت: َال َأْكُفُر َحتى َتْكُفَر ِبُمَحم
َين َماًال َقاَل ُألوتَ َحتى َأُموَت َوُأْبَعَث، َفَسُأوَتى َماًال َوَوَلًدا، َفَأْقِضَيَك، َفَنَزَلْت (َأَفَرَأْيَت الِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا، وَ 

باب ذكر  29كتاب البيوع:  34َوَوَلًدا َأطَلَع اْلَغْيَب َأِم اتَخَذ ِعْنَد الرْحمِن َعْهًدا) أخرجه البخاري في: 
  القين والحداد
  888رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   في قوله تعالى وما كان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم اآلية
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  889ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
  

َنا حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َأُبو َجْهٍل: اللُهم ِإْن َكاَن هَذا ُهَو اْلَحق ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَليْ 
َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهمْ  َماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَِليٍم َفَنَزَلْت (َوَما َكاَن اُهللا ِلُيَعذَبُهْم  ِحَجاَرًة ِمَن الس َوَما َكاَن اُهللا ُمَعذ

َبُهُم اُهللا َوُهْم َيُصدوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم) اآلية أخرجه ا لبخاري في: َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن َوَما َلُهْم َأْن َال ُيَعذ



  باب وما كان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم 4سورة األنفال:  8كتاب التفسير:  65
  889الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
  الدخان

   889رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يه حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: ِإنَما َكاَن هَذا، َألن قَرْيًشا َلما اْسَتْعَصْوا َعَلى النِبي صلى اهللا عل
َوَجْهٌد َحتى َأَكُلوا اْلِعَظاَم َفَجَعَل الرُجُل َيْنُظُر  وسلم، َدَعا َعَلْيِهْم ِبِسنيَن َكِسِني ُيوُسَف َفَأَصاَبَهْم َقْحطٌ 

 َيْوَم َتْأِتي السَماُء ِإَلى السَماِء، َفَيَرى َما َبْيَنُه َوَبْيَنَها َكَهْيَئِة الدَخاِن ِمَن اْلَجْهِد َفَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (فَاْرَتِقبْ 
َعَذاٌب َأِليٌم) َقاَل: َفُأِتي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفِقيَل: َيا  ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن َيْغشى الناَس هَذا

َنَزَلْت (ِإنُكْم َرُسوَل اِهللا اْسَتْسِق اَهللا ِلُمَضَر، َفِإنَها َقْد َهَلَكْت َقاَل: ِلُمَضَر ِإنَك َلَجِريٌء َفاْسَتْسَقى، َفُسُقوا، فَ 
ُم الرَفاِهَيُة، َعاُدوا ِإَلى َحاِلِهْم، ِحيَن َأَصاَبْتُهُم الرَفاِهَيُة َفَأْنَزَل اُهللا َعز َوَجل (َيْوَم َعاِئُدوَن) َفَلما َأَصاَبْتهُ 

 44كتاب التفسير:  65َنْبِطُش اْلَبْطَشة اْلُكْبَرى ِإنا ُمْنَتِقُموَن) َقاَل: َيْعِني َيْوَم َبْدٍر أخرجه البخاري في: 
  ب يغشى الناس هذا عذاب أليمبا 2سورة الدخان: 

  889رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  انشقاق القمر
  890رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: اْنَشق اْلَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 

 27كتاب المناقب:  61 عليه وسلم: اْشَهُدوا أخرجه الخباري في: وسلم ِشقَتْيِن َفَقاَل النِبي صلى اهللا
  باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى اهللا عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر

   890رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه وسلم َأْن ُيِرَيُهْم حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َأْهَل َمكَة َسَأُلوا َرُسوَل اهللاِ 
باب سؤال المشركين أن يريهم  27كتاب المناقب:  61آَيًة َفَأرَاُهُم اْنِشَقاَق اْلَقَمِر أخرجه البخاري في: 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر
  890رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 61َر اْنَشق ِفي َزَماِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: حديث اْبِن َعباٍس، َأن اْلَقمَ 

باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى اهللا عليه وسلم آية فأراهم انشقاق  27كتاب المناقب: 
  القمر

  891رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال أحد أصبر على أذى من اهللا عز وجل
  891: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َلْيَس َأَحٌد، َأْو َلْيَس َشْيٌء 

البخاري في: َأْصَبَر، َعَلى َأًذى َسِمَعُه، ِمَن اِهللا ِإنُهْم َلَيْدُعوَن َلُه َوَلًدا، َوإِنُه َلُيَعاِفيِهْم َوَيْرُزُقُهْم أخرجه 
  باب الصبر على األذى 71اب األدب: كت 78

  891رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  طلب الكافر الفداء بملء األرض ذهًبا
  891رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْنَت ، كُ حديث َأَنٍس، َيْرَفُعُه، َأن اَهللا َيُقوُل َألْهَوِن َأْهِل الناِر َعَذاًبا: َلْو َأن َلَك َما ِفي اَألْرِض ِمْن َشْيءٍ 
 ِبي، َتْفَتِدي ِبِه َقاَل: َنَعْم َقاَل: َلَقْد َسَأْلُتك َما ُهَو َأْهَوُن ِمْن هَذا، َوَأْنَت ِفي ُصْلِب آَدَم، َأْن َال ُتْشِركَ 

  باب خلق آدم صلوات اهللا عليه وذريته 1كتاب األنبياء:  60َفَأَبْيَت ِإال الشْرك اخرجه البخاري في: 
  891لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 

  
   يحشر الكافر على وجهه
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  891رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َياَمِة حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُجًال َقاَل: َيا َنِبي اِهللا ُيْحَشُر اْلَكاِفُر َعَلى َوْجِهِه َيْوَم اْلقِ 
ِن ِفي الدْنَيا، َقاِدًرا َعَلى َأْن ُيْمِشَيُه َعَلى َوْجِهِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل َقَتاَدُة َقاَل: َأَلْيَس الِذي َأْمَشاهُ َعَلى الرْجَليْ 

سورة الفرقان:  25كتاب التفسير:  65(َراِوي اْلَحِديِث َعْن َأَنٍس): َبَلى َوِعزِة َربَنا أخرجه البخاري في: 
  باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 1

  891رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا
  

  مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز
  892رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمَثُل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل 

ْرِع، ِمْن َحْيُث َأَتْتَها  اَء، اْلَخاَمِة ِمَن الزُأ ِباْلَبَالِء َواْلَفاِجُر َكاَألْرَزِة، َصميُح َكَفَأْتَها َفِإَذا اْعَتَدَلْت َتَكفالر
باب ما جاء في  1كتاب المرضى:  75ُمْعَتِدَلًة َحتى َيْقِصَمَها اُهللا، ِإَذا َشاَء أخرجه البخاري في: 

  كفارة المرض
  892رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْرِع، ُتَفيُئَها حديث َكْعِب  صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمَثُل اْلُمْؤِمِن َكاْلَخاَمِة ِمَن الز ِبيْبِن َماِلٍك، َعِن الن

رجه َواِحَدًة أخ الريُح َمرًة، َوَتْعِدُلَها َمرًة َوَمَثُل اْلُمَناِفِق َكاَألْرَزِة، َال َتَزاُل، َحتى َيُكوَن اْنِجَعاُفَها َمرةً 
  باب ما جاء في كفارة المرض 1كتاب المرضى:  75البخاري في: 
  892رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مثل المؤمن مثل النخلة

   893رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُط َوَرُقَها حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِمَن الشَجِر َشَجَرًة َال َيْسقُ 
ِفي َنْفِسي  َوإِنَها َمَثُل اْلُمْسِلِم َفَحدُثوِني، َما ِهَي َفَوَقَع الناُس ِفي َشَجِر اْلَبَواِدي (َقاَل َعْبُد اِهللا): َوَوَقعَ 

 3نْخَلُة أخرجه البخاري في: َأنَها النْخَلُة َفاْسَتْحيْيُت ثُم َقاُلوا: َحدْثَنا، َما ِهَي َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: ِهَي ال



  باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا 4كتاب العلم: 
  893رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اهللا تعالى

  893رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َي َأَحًدا ِمْنُكْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى ا هللا عليه وسلم: َلْن ُيَنج
جه البخاري في: َعَمُلُه َقاُلوا: َوَال َأْنَت َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َوَال َأَنا ِإال َأْن َيَتَغمَدِني اُهللا ِبَرْحَمٍة َسدُدوا أخر 

  باب القصد والمداومة على العمل 18كتاب الرقاق:  81
  893فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 

  
اْلَجنَة حديث َعاِئَشَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َسدُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا، َفِإنُه َال ُيْدِخُل َأَحًدا 

ٍة َوَرْحَمٍة أخرجه البخاري في: َعَمُلُه َقاُلوا: َوَال َأْنَت َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َوَال َأَنا ِإال َأْن َيَتَغمَدِني اُهللا ِبَمْغِفرَ 
  باب القصد والمداومة على العمل 18كتاب الرقاق:  81

  893رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإكثار األعمال واالجتهاد في العبادة
   894رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم َلَيُقوُم ِلُيَصلَي َحتى َتِرُم  حديث اْلُمِغيَرِة رضي اهللا عنه، َقاَل: ِإْن َكاَن النِبي صلى اهللا
 6كتاب التهجد:  19َقَدَماُه، َأْو َساَقاُه َفُيقَاُل َلُه َفَيُقوُل: َأَفَال َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا أخرجه البخاري في: 

  باب قيام النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى ترم قدماه
  894رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الموعظة االقتصاد في
  894رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلَوِدْدُت  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َكاَن ُيَذكُر الناَس ِفي ُكل َخِميٍس، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا َأَبا َعْبِد الرْحمنِ 



ْرَتَنا ُكل َيْوٍم َقاَل: َأَما ِإنُه َيْمَنُعِني ِمْن ذِلَك أَ  َك َذكُلُكْم ِباْلَمْوِعَظِة، َكَما َأن ي َأَتَخوُكْم َوإِني َأْكَرهُ َأْن ُأِملن
ُلَنا ِبَها، َمَخاَفة السآَمِة َعَلْيَنا أخرجه البخاري في:  صلى اهللا عليه وسلم َيَتَخو ِبيكتاب العلم:  3َكاَن الن

  باب من جعل ألهل العلم أياًما معلومة 12
  894لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 

  
  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها

  894رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُحِجَبِت الناُر ِبالشَهَواِت، َوُحِجَبِت اْلَجنُة 
  ت النار بالشهواتباب حجب 28كتاب الرقاق:  81ِباْلَمَكاِرِه أخرجه البخاري في: 

   894رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َقاَل اُهللا: َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي 
اِلِحيَن َما َال َعْيٌن َرَأْت، َوَال ُأُذٌن َسِمَعْت، َوَال َخَطَر َعَلى َقلْ  ِب َبَشٍر َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم (َفَال َتْعَلُم َنْفٌس الص

باب ما جاء في صفة  8كتاب بدء الخلق:  59َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرِة َأْعُيِن) أخرجه البخاري في: 
  الجنة وأنها مخلوقة

  895رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال يقطعهاِإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
  895رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َيْبُلُغ ِبِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِفي اْلَجنِة َشَجَرًة َيِسيرُ 

 1سورة الواقعة:  56كتاب التفسير:  65الراِكُب ِفي ِظلَها ِماَئَة َعاٍم َال َيْقَطُعَها أخرجه البخاري في: 
  باب قوله (وظل ممدود)

  895رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َسْهِل ْبِن َسْعِد، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن ِفي اْلَجنِة َلَشَجَرًة َيِسيُر الراِكُب 
  باب صفة الجنة والنار 51اب الرقاق: كت 81ِفي ِظلَها ِماَئَة َعاٍم َال َيْقَطُعَها أخرجه البخاري في: 



  895رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِفي اْلَجنِة َلَشَجَرًة َيِسيُر الراِكُب اْلَجَواَد 
باب صفة الجنة  51كتاب الرقاق:  81ي في: اْلُمَضمَر السِريَع ِماَئَة َعاٍم َما َيْقَطُعَها أخرجه البخار 

  والنار
  895رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإحالل الرضوان على أهل الجنة فال يسخط عليهم أبًدا

   896رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اهللاَ  ِة: َيا  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَيُقوُل َألْهِل اْلَجن
َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما  َأْهَل اْلَجنِة َيُقوُلوَن: َلبْيَك، َربَنا َوَسْعَدْيَك َفَيُقوُل: َهْل َرِضيُتْم َفَيُقوُلوَن: َوَما َلَنا َال َنْرضى

ِمْن ذِلَك َقاُلوا: َيا َرب َوَأي َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك َلْم ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك َفَيُقوُل: َأَنا ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل 
 51كتاب الرقاق:  81َفَيُقوُل: ُأِحل َعَلْيُكْم ِرْضَواِني، َفَال َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا أخرجه البخاري في: 

  باب صفة الجنة والنار
  896رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  هل الغرف كما يرى الكوكب في السماءترائى أهل الجنة أ

  896رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن َأْهَل اْلَجنِة َلَيَتَراَءْوَن اْلُغَرَف ِفي 
دْثُت النْعَماَن اْبَن َأِبي َعياٍش َفَقاَل: َأْشَهُد َلَسِمْعُت َأَبا اْلَجنِة، َكَما َتَتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب ِفي السَماِء َقاَل: َفحَ 

اري في: َسِعيٍد ُيَحدُث َوَيِزيُد ِفيِه َكَما َتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب اْلَغاِرَب ِفي األُفِق الشْرِقي َواْلَغْرِبي أخرجه البخ
  باب صفة الجنة والنار 51كتاب الرقاق  81

   896رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن َأْهَل اْلَجنِة 
ِق ِمَن اْلَمْشِرِق َأِو َيَتَراَءُيوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن َفْوِقِهم َكَما َيَتَراَءُيوَن اْلَكْوَكَب الدري اْلَغاِبَر ِفي األُفُ 

َقاَل: َبَلى، َوالِذي  اْلَمْغِرِب، ِلَتَفاُضِل َما َبْيَنُهْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا ِتْلَك َمَناِزُل اَألْنِبَياِء، َال َيْبُلُغَها َغْيُرُهمْ 
باب ما  8كتاب بدء الخلق:  59ي فيك َنْفِسي ِبَيِدِه ِرَجاٌل َآَمنوا ِباِهللا، َوَصدُقوا اْلُمْرَسِليَن أخرجه البخار 

  جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
  897رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم

  897رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا َأو عليه وسلم: ِإن 
 ِفي الس يَكْوَكٍب ُدر ِذيَن َيُلوَنُهْم، َعَلى َأَشدال َة َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، ثُمَماِء ِإَضاَءًة؛ َال اْلَجن

ُطوَن، َوَال َيْتِفُلوَن، َوَال يَ  ُة َيُبوُلوَن، َوَال َيَتَغوَهُب، َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك، َوَمَجاِمُرُهُم اَألُلوْمَتِخُطوَن َأْمَشاُطُهُم الذ
 ِذَراًعا اَألنُجوُج ُعوُد الطيِب َوَأْزَواُجُهُم اْلُحوُر اْلِعيُن َعَلى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد َعَلى ُصوَرِة َأِبيِهْم آَدَم ِستونَ 

  باب خلق آدم، صلوات اهللا عليه، وذريته 1كتاب األنبياء:  60: ِفي السَماِء أخرجه البخاري في
  897رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من األهلين

   898رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: اْلَخْيمَ  َفٌة، ُطوُلَها ِفي حديث َأِبي ُموسى اَألْشَعِري ةٌ ُمَجوُة ُدر
 59السَماِء َثَالثُوَن ِميًال ِفي ُكل َزاِوَيٍة ِمْنَها ِلْلُمْؤِمِن َأْهٌل، َال َيَراُهُم اآلَخُروَن أخرجه البخاري في: 

  باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 8كتاب بدء الخلق: 
  898رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير يدخل الجنة
  898رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َخَلَق اُهللا آَدَم، َوُطوُلُه ِستوَن 
يِتِك َفَقاَل: ِذَراًعا، ثُم َقاَل: اْذَهْب َفَسلْم َعَلى ُأوَلِئَك ِمَن اْلَمَالِئَكِة،  ُة ُذرُتَك َوَتِحيوَنَك َتِحيَفاْسَتِمْع َما ُيَحي

ْيُكْم َفَقاُلوا: السَالُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة اِهللا َفَزاُدوُه، َوَرْحَمُة اِهللا َفُكل َمْن َيْدُخُل اْلجَ  نَة َعَلى ُصوَرِة السَالُم َعَل
باب خلق آدم،  1كتاب األنبياء:  60ُقُص َحتى اآلَن أخرجه البخاري في: آَدَم، َفَلْم َيَزِل اْلَخْلُق َينْ 

  صلوات اهللا عليه، وذريته
  898رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها، وما تأخذ من المعذبين

  899رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ناُركْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل ا
 َلْت َعَلْيِهن َم ِقيَل َيا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَيًة َقاَل: ُفضُجْزًءا ِمْن َناِر َجَهن 

باب صفة النار  10كتاب بدء الخلق:  59ري في: ِبِتْسَعٍة َوِستين ُجْزًءا، كلُهن ِمْثُل َحرَها أخرجه البخا
  وأنها مخلوقة
   899رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء
  899رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم: َتَحاج ِبياُر َفَقاَلِت حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النُة َوالنِت اْلَجن

ناِس َوَسَقُطُهْم َقاَل الناُر: ُأوِثْرُت ِباْلُمَتَكبِريَن َواْلُمَتَجبِريَن َوَقاَلِت اْلَجنُة: َما ِلي َال َيْدُخُلِني ِإال ُضَعَفاُء ال
ِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي َوَقاَل ِللناِر: ِإنَما َأْنِت َعَذاٌب اُهللا، َتَباَرَك َوَتَعاَلى، ِلْلجنِة: َأْنِت َرْحَمِتي َأْرَحُم بِ 

َيَضَع ِرْجَلُه ُأَعذُب ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي َوِلُكل َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِمْلُؤَها َفَأما الناُر َفَال َتْمَتِلىُء َحتى 
، ِمْن َخْلِقِه َأَحًدا َفَتُقوُل َقٍط َقٍط َقٍط َفُهَناِلَك َتْمتَ  َوَجل ِلىُء، َوُيْزَوى َبْعُضَها ِإَلى َبْعٍض َوَال َيْظِلُم اُهللا، َعز

، ُيْنِشىُء َلَها َخْلًقا أخرجه البخاري في:  َوَجل اَهللا، َعز ُة، َفِإنا اْلَجن سورة  50كتاب التفسير:  65َوَأم
  باب قوله وتقول هل من مزيد 1ق: 

  899رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  



حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َتَزاُل َجَهنُم َتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحتى َيَضَع 
كتاب  83ي في: َرب اْلِعزِة ِفيَها َقَدَمُه َفَتُقوُل قِط َقِط َوِعزِتَك َوُيْزَوى َبْعُضَها إَِلى َبْعض أخرجه البخار 

  باب الحلف بعزة اهللا وصفاته وكلماته 12األيمان والنذور: 
   900رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُيْؤَتى ِباْلَمْوِت 
ي ُمَناٍد، َيا َأْهَل اْلَجنِة َفَيْشَرِئبوَن َوَيْنُظروَن َفَيُقوُل: َهْل َتْعِرُفوَن هَذا َفَيُقوُلوَن: َكَهْيَئِة َكْبٍش َأْمَلَح، َفُيَنادِ 

ا َهْل َتْعِرُفوَن هذَ َنَعْم هَذا اْلَمْوُت َوكلُهْم َقْد َرَأْوهُ ثُم ُيَناِدي: َيا َأْهَل الناِر َفَيْشَرِئبوَن َوَيْنُظُروَن َفَيُقوُل: 
َت َوَيا َأْهَل النار َفَيُقوُلوَن: َنَعْم هَذا اْلَمْوُت َوُكلُهْم َقْد َرآه َفُيْذَبُح ثُم َيُقوُل: َيا َأْهَل اْلَجنِة ُخُلوٌد، َفَال َموْ 

َلٍة، َوهُؤَالِء ِفي َغْفَلٍة، َأْهل ُخُلوٌد، َفَال َمْوَت ثُم َقَرَأ (َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَألْمُر َوُهْم ِفي َغفْ 
باب قوله وأنذرهم  1سورة مريم:  19كتاب التفسير:  65الدْنَيا، َوُهْم َال ُيْؤِمُنوَن) أخرجه البخاري في: 

  يوم الحسرة
  900رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَر َأْهُل اْلَجنِة ِإَلى اْلَجنِة، َوَأْهُل حديث اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا صَ 

: َيا َأْهَل اْلجنِة َال الناِر ِإَلى الناِر؛ ِجيَء ِباْلَمْوِت َحتى ُيْجَعَل َبْيَن اْلَجنِة َوالناِر ثُم ُيْذَبُح ثُم ُيَناِدي ُمَنادٍ 
ْهُل اْلَجنِة َفَرًحا ِإَلى َفَرِحِهْم، َوَيْزَداُد َأْهُل الناِر ُحْزًنا ِإَلى ُحْزِنِهْم َمْوَت، َوَيا َأْهَل الناِر َال َمْوَت َفَيْزَداُد أَ 

  باب صفة الجنة والنار 51كتاب الرقاق:  81أخرجه البخاري في: 
   901رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َما َبْيَن َمْنِكَبِي اْلَكاِفِر َمِسيَرةُ َثَالَثِة َأياٍم  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل:
  باب صفة الجنة والنار 51كتاب الرقاق:  81ِللراِكِب اْلُمْسِرِع أخرجه البخاري في: 

  902رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وسلم َيُقوُل: َأَال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل حديث حاِرَثَة ْبِن َوْهٍب اْلُخَزاِعي َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه 



 ُعُتل اِر ُكلُه َأَال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل النٍف، َلْو َأْقَسَم َعَلى اِهللا َألَبرَضِعيٍف َمَتَضع ِة ُكلاٍظ ُمْسَتْكِبٍر  اْلَجنَجو
  د ذلك زنيمباب عُتل بع 1سورة ن والقلم:  68كتاب التفسير:  65أخرجه البخاري في: 

  902رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َفَقاَل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْمَعَة، َأنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب، َوَذَكَر الناَقَة َوالِذي َعَقَر 
ٌل َعِزيٌز َعاِرٌم َمِنيعٌ ِفي َرْهِطِه، ِمْثُل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: (ِإِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَها) اْنَبَعَث َلَها َرجُ 

َها ِمْن آِخِر َيْوِمِه ثُم َأِبي َزْمَعَة َوَذَكَر النَساَء َفَقاَل: َيْعِمُد َأَحُدُكْم، َيْجِلُد اْمَرَأَتُه َجْلَد اْلَعْبِد، َفَلَعلُه ُيَضاِجعُ 
ْرَطِة، َوَقاَل لِ  ا َيْفَعُل أخرجه البخاري في: َوَعَظُهْم ِفي َضِحِكِهْم ِمَن الضكتاب  65َم َيْضَحُك َأَحُدُكْم ِمم

  باب حدثنا موسى بن إسماعيل 1سورة والشمس:  91التفسير: 
  902رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َزاِعي َيُجر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َرَأْيُت َعْمَرو ْبَن َعاِمِر ْبِن ُلَحي اْلخُ 

َل َمْن َسيَب السَواِئَب أخرجه البخاري في:  اِر، َوَكاَن َأوباب قصة  9كتاب المناقب:  61ُقْصَبُه ِفي الن
   خزاعة
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  903رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة
  903رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال َقاَلْت َعاِئَشُة: حديث َعاِئَشَة، 

مُهْم َذاِك َفُقْلُت، َيا َرُسوَل اِهللا الرَجاُل َوالنَساُء َيْنُظَر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َفَقاَل: اَألْمُر َأَشد ِمْن َأْن َيهِ 
  باب كيف الحشر 45كتاب الرقاق:  81في:  أخرجه البخاري

  903رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًة حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َقاَم ِفيَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب، َفَقاَل: ِإنُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَرا
َل َخْلٍق ُنِعيُدُه) اآلَيَة وَ  ُه َسُيَجاُء ِبِرَجاٍل ُغْرًال (َكَما َبَدْأَنا َأوَل اْلَخَالِئِق ُيْكسى َيْوَم اْلَقَياَمِة ِإْبَراِهيُم َوإِن َأو إِن

ُثوا َبْعَدَك َمْن ُأمِتي َفُيْؤَخُذ ِبِهْم َذاَت الشَماِل، َفَأُقوُل: َيا َرب ُأَصْيَحاِبي َفَيُقوُل: ِإنَك َال َتْدِري َما َأْحدَ 



اِلُح: (َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم) ِإَلى َقْوِلِه (اْلَحِكيُم) َقاَل: َفُيَقاُل ِإن َفَأُقوُل َكَما َقا ُهْم َل اْلَعْبُد الص
  باب كيف الحشر 45كتاب الرقاق:  81َلْم َيَزاُلوا ُمْرَتديَن َعَلى َأْعَقاِبِهْم أخرجه البخاري في: 

   903رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُيْحَشُر الناُس َعَلى َثَالِث 
يٍر َلى َبعِ َطَراِئَق: َراِغِبيَن َراِهِبيَن َواْثَناِن َعَلى َبِعيِر، َوَثَالَثٌة َعَلى َبِعيٍر، وَأْرَبَعٌة َعَلى َبِعير، َوَعَشَرةٌ عَ 

ُث َأْصَبُحوا، َوَيْحُشُر َبِقيَتُهُم الناُر، َتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث َقاُلوا، َوَتِبيُت َمَعُهْم َحيُث َباُتوا، َوُتْصِبُح َمَعُهْم َحيْ 
  باب كيف الحشر 45كتاب الرقاق:  81َوُتْمسى َمَعُهْم َحْيُث َأْمَسْوا أخرجه البخاري في: 

  904رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهوالها
  904رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َيْوَم َيُقوُم النّاُس ِلَرب اْلَعاَلِميَن، َحتى

سورة ويل  83كتاب التفسير:  65َنْيِه أخرجه البخاري في: َيِغيَب َأَحُدُهْم ِفي َرْشِحِه ِإَلى َأْنَصاِف ُأذُ 
  للمطففين

  905رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َيْعَرُق الناُس َيْوَم اْلِقَياَمِة 
 81ْبِعيَن ِذَراًعا، َوُيْلِجُمُهْم َحتى َيْبُلَغ آَذاَنُهْم أخرجه البخاري في: َحتى َيْذَهَب َعَرُقُهْم ِفي اَألْرِض سَ 

  باب قول اهللا تعالى (أال يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) 47كتاب الرقاق: 
  905رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإِْثبات عذاب القبر والتعّوذ منه

   905رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن َأَحَدكْم، ِإَذا َماَت، ُعِرَض َعَلْيِه 
 ِة، َفِمْن َأْهِل اْلَجنِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَجن اِر؛ َفُيقَاُل هَذا َمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِة؛ َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل الن

باب الميت يعرض  90كتاب الجنائز:  23َمْقَعُدَك َحتى َيْبَعَثَك اُهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: 
  عليه مقعده بالغداة والعشي

  905رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

: َخَرَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَقْد َوَجَبِت الشْمُس، َفَسِمَع حديث َأِبي َأيوَب رضي اهللا عنه َقالَ 
باب التعوذ من  88كتاب الجنائز:  23َصْوًتا َفَقاَل: َيُهوُد تَُعذُب ِفي ُقُبوِرَها أخرجه البخاري في: 

  عذاب القبر
  906رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عن

وَالِن: َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َقْبِرِه، َوَتَولى َعْنُه َأْصَحاُبُه، َوإِنُه َلَيْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِهْم، َأَتاهُ َمَلَكاِن، َفُيقِعَداِنِه َفيقُ 
ا اْلُمْؤِمُن َفَيُقوُل: َأْشَهُد َأنُه َعْبُد اِهللا َوَرُسوُلُه َفُيَقاُل َلُه: ِفي هَذا الرُجِل (ِلُمحَ  ٍد صلى اهللا عليه وسلم) َفَأمم

 23اري في: اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن الناِر، َقْد َأْبَدَلَك اُهللا ِبِه َمْقَعًدا ِمَن اْلَجنِة َفَيَراُهَما َجِميًعا أخرجه البخ
  باب ما جاء في عذاب القبر 87ب الجنائز: كتا

   906رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا ُأْقِعَد اْلُمْؤِمُن ِفي َقْبِرِه ُأِتَي، ثُم ِبيَشِهَد حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َعِن الن 
ا َرُسوُل اِهللا، َفذِلَك َقْوُلُه (ُيَثبُت اُهللا الِذيَن آَمُنوا َباْلَقْوِل الثاِبِت) أخرجه َأْن َال ِإله ِإال اُهللا، َوَأن ُمَحمدً 

  باب ما جاء في عذاب القبر 87كتاب الجنائز:  23البخاري في: 
  906رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَم َبْدٍر ِبَأْرَبَعٍة َوِعْشِريَن َرُجًال ِمْن َصَناِديِد حديث َأِبي َطْلَحَة، َأن َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأَمَر يَ 

ِة َثَالَث ُقَرْيٍش، َفُقِذُفوا ِفي َطِوي ِمْن َأْطَواِء َبْدٍر، َخِبيٍث ُمْخِبٍث َوَكاَن ِإَذا َظَهَر َعَلى َقْوٍم َأَقاَم ِباْلَعْرصَ 
َمَر َبَراِحَلِتِه َفُشد َعَلْيَها َرْحُلَها ثُم َمَشى َواتَبَعُه َأْصَحاُبُه َوَقاُلوا َما َلَياٍل َفَلما َكاَن ِبَبْدٍر، اْلَيْوَم الثاِلَث، َأ

اِء آَباِئِهْم: َيا ُنَرى َيْنَطِلُق ِإال ِلَبْعِض َحاَجِتِه َحتى َقاَم َعَلى َشَفِة الرِكي َفَجَعَل ُيَناِديِهْم ِبَأْسَماِئِهْم َوَأْسمَ 
بَنا َحقا، ُفَالٍن َوَيا ُفَالُن ْبَن ُفَالن َأَيُسرُكْم أنُكْم َأَطْعتُُم اَهللا َوَرُسوَلُه َفِإنا َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا رَ  ُفَالُن ْبنَ 



َال َأْرَواَح َلَها َفقَاَل  َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُكْم َحقا َقاَل: َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اِهللا َما ُتَكلُم ِمْن َأْجَسادٍ 
ٍد ِبَيِدِه َما َأْنُتْم بَِأْسَمَع ِلَما َأُقوُل ِمْنُهْم أخرجه ال ِذي َنْفُس ُمَحمبخاري َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َوال

  باب قتل أبي جهل 8كتاب المغازي:  64في: 
  907رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإثبات الحساب

   908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َراَجَعْت ِفيِه َحت صلى اهللا عليه وسلم َكاَنْت َال َتْسَمُع َشْيًئا َال َتْعِرُفُه ِإال ِبيى حديث َعاِئَشَة، َزْوِج الن
ُت َأَوَلْيَس َيُقوُل اُهللا َتْعِرَفُه َوَأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن ُحوِسَب ُعذَب َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقلْ 

ْهِلْك َتَعاَلى (َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا) َقاَلْت: َفَقاَل ِإنَما َذِلَك اْلَعْرُض، َولِكْن َمْن ُنوِقَش اْلِحَساَب يَ 
  باب من سمع شيًئا فراجع حتى يعرفه 35كتاب العلم:  3أخرجه البخاري في: 

  908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َأْنَزَل اُهللا ِبَقْوٍم 
كتاب الفتن:  92َعَذاًبا، َأَصاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم، ثُم ُبِعُثوا َعَلى َأْعَماِلِهْم أخرجه البخاري في: 

  عذاًبا باب إذا أنزل اهللا بقوم 19
  908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الفتن وأشراط الساعة

  908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج
  908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: َال ِإلَه ِإال اُهللا َوْيٌل حديث َزْيَنَب اْبَنِة َجْحٍش، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َدَخَل َعَلْيَها َفِزًعا َيُقولُ 

ْبَهاِم َوالِتي ِلْلَعَرِب ِمْن َشر َقِد اْقَتَرَب ُفِتَح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيأُجوَج َومأُجوَج ِمْثُل هِذِه َوَحلَق ِبِإْصَبِعِه اإلِ 
اِلُحوَن َقاَل: َنَعْم ِإَذا َكُثَر اْلَخَبُث َتِليَها َقاَلْت َزْيَنُب اْبنُة َجْحٍش: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَنْهِلُك وَ  ِفيَنا الص



  باب قصة يأجوج ومأجوج 7كتاب األنبياء:  60أخرجه البخاري في: 
   908رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْدِم َياُجوَج حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َفَتَح اُهللا ِمْن رَ 
باب قصة ياجوج  7كتاب األنبياء:  60َوَماُجوَج ِمْثَل هَذا َوَعَقَد ِبَيِدِه ِتْسِعيَن أخرجه البخاري في: 

  وماجوج
  909رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

  909رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

صلى اهللا عليه وسلم: َيْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة، َفِإَذا َكاُنوا ِبَبْيَداَء ِمَن  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
ِلِهْم َوآِخِرِهْم َوفِ  ِلِهْم َوآِخِرِهْم َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف ُيْخَسُف ِبَأو يِهْم َأْسَواُقُهْم اَألْرِض، ُيْخَسُف ِبَأو

ِلِهْم َوآِخِرِهْم، ثُم ُيْبَعثُوَن َعَلى ِنياِتِهْم أخرجه البخاري في:  َوَمْن َلْيَس ِمْنُهْم َقاَل: كتاب  34ُيْخَسُف ِبَأو
  باب ما ذكر في األسواق 49البيوع: 

  909رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نزول الفتن كمواقع القطر
  909رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلى ُأطٍم ِمْن آَطاِم اْلَمِديَنِة، حديث ُأَساَمَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َأشْ 

 29: َفَقاَل: َهْل َتَرْوَن َما َأَرى ِإني َألَرى َمَواِقَع اْلِفَتِن ِخَالَل ُبُيوِتُكْم َكَمَواِقِع اْلَقْطِر أخرجه البخاري في
  باب آطام المدينة 8كتاب فضائل المدينة: 

   909رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َسَتُكون ِفَتٌن اْلَقاِعُد ِفيَها 
ْن ُيْشِرْف َلَها َخْيٌر ِمَن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن اْلَماِشي، َواْلَماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن الساِعي، َومَ 

َيُعْذ ِبِه أخرجه البخاري في:  باب  25كتاب المناقب:  61َتْسَتْشِرْفُه، َوَمْن َوَجَد َمْلَجًأ َأْو َمَعاًذا َفْل
  عالمات النبوة في اإلسالم

  910رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإَذا تواجه المسلمان بسيفيهما
  910رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْكَرَة َعِن اَألْحَنِف ْبِن َقْيٍس، َقاَل: َذَهْبُت َألْنُصَر هَذا الرُجَل، َفَلِقَيِني َأُبو َبْكَرَة، َفَقاَل: َأْيَن حديث َأِبي بَ 

َقى ُتِريُد ُقْلُت: َأْنُصُر هَذا الرُجَل َقاَل: اْرِجْع َفِإني َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإَذا اْلتَ 
اْلَمْقُتوِل َقاَل:  ُمْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما، َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي الناِر َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا هَذا اْلَقاِتُل َفَما َبالُ الْ 

باب المعاصي من  22كتاب اإليمان:  2ِإنُه َكاَن َحِريًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِه أخرجه البخاري في: 
  أمر الجاهلية
  910رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َال َتُقوُم الساَعُة َحتى َيْقَتِتَل 

باب  25قب: كتاب المنا 61ِفَئتَاِن َفَيُكوَن َبْيَنُهَما َمْقَتَلٌة َعِظيَمٌة، َدْعَواُهَما َواِحدةٌ أخرجه البخاري في: 
  عالمات النبوة في اإلسالم

  911رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإخبار النبّي صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون ِإلى قيام الساعة
   911رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َما َتَرَك ِفيَها َشْيًئا ِإَلى حديث ُحَذْيَفَة رضي اهللا عنه َقاَل: َلَقْد َخَطَبَنا الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ُخْطَبًة 
ُت َفَأْعِرُف َما ِقَياِم الساَعِة ِإال َذَكَرُه، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه؛ ِإْن ُكْنُت َألَرى الشْيَء َقْد َنِسي

باب وكان أمر اهللا  4ب القدر: كتا 82َيْعِرُف الرُجُل ِإَذا َغاَب َعْنُه َفَرآُه َفَعَرَفُه أخرجه البخاري في: 
  قدًرا مقدوًرا



  911رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في الفتنة التي تموج كموج البحر
  911رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
هللا حديث ُحَذْيَفَة، َقاَل: ُكنا ُجُلوًسا ِعْنَد ُعَمَر رضي اهللا عنه، َفَقاَل: َأيُكْم َيْحَفُظ َقْوَل َرُسوِل اِهللا صلى ا

لرُجِل ِفي عليه وسلم، ِفي اْلِفْتَنِة ُقْلُت: َأَنا، َكَما َقاَلُه َقاَل: ِإنَك َعَلْيِه (َأْو َعَلْيَها) َلَجِريٌء ُقْلُت: ِفْتَنُة ا
َدَقُة َواَألْمُر َوالنْهُي قَ  ْوُم َوالص َالُة َوالص ُرَها الصاَل: َلْيَس هَذا ُأِريُد َولِكِن َأْهِلِه َوَماِلِه َوَوَلِدِه َوَجاِرِه ُتَكف

ْيَنَك َوَبْيَنَها َباًبا اْلِفْتَنةُ الِتي َتُموُج َكَما َيُموُج اْلَبْحُر َقاَل: َلْيَس َعَلْيَك ِمْنَها َبْأٌس، َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإن بَ 
  َال ُيْغَلَق َأَبًدا ُمْغَلًقا َقاَل: َأُيْكَسُر َأْم ُيْفَتُح َقاَل: ُيْكَسُر َقاَل: ِإًذا

ْيَس ِباَألَغاِليِط َفِهْبَنا ُقْلَنا: َأَكاَن ُعَمُر َيْعَلُم اْلَباَب َقاَل: َنَعْم َكَما َأن ُدوَن اْلَغِد اللْيَلَة ِإني َحدْثُتُه ِبَحِديٍث لَ 
كتاب مواقيت  9َمُر أخرجه البخاري في: َأْن َنْسَأَل ُحَذْيَفَة َفَأَمْرَنا َمْسُروًقا، َفَسَأَلُه َفَقاَل: اْلَباُب عُ 

  باب الصالة كفارة 4الصالة: 
  911رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب
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  912رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُك اْلُفَراُت َأْن َيْحِسَر َعْن َكْنٍز ِمْن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُيوشِ 
  باب خروج النار 24كتاب الفتن:  92َذَهٍب، َفَمْن َحَضَرُه َفَال َيْأُخْذ ِمْنُه َشْيًئا أخرجه البخاري في: 

  912رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز
  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى َتْخُرَج َناٌر ِمْن َأْرِض حدي

  باب خروج النار 24كتاب الفتن:  92اْلِحَجاِز، ُتِضيُء َأْعَناَق اِإلْبِل ِبُبْصَرى أخرجه البخاري في: 



  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
  تنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطانالف

  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو ُمْسَتْقِبٌل اْلَمْشِرَق، 
 16كتاب الفتن:  92ْيَطاِن أخرجه البخاري في: َيُقوُل: َأَال ِإن اْلِفْتَنَة هُهَنا، ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الش 

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق
  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ال تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة

  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

لم َقاَل: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى َتْضَطِرَب َأْلَياُت حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وس
 ِنَساِء َدْوٍس َعَلى ِذي اْلَخَلَصِة َوُذو اْلَخَلَصِة َطاِغَيُة َدْوٍس الِتي َكاُنوا َيْعُبُدوَن ِفي اْلَجاِهِليِة أخرجه

   تغيير الزمان حتى يعبدوا األوثان 23كتاب الفتن:  92البخاري في: 
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  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء
  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبِر الرُجِل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى َيُمر الرُجُل ِبقَ 

باب ال تقوم الساعة حتى يغبط  22كتاب الفتن:  92َفَيُقوُل: َيا َلْيَتِني َمَكاَنُه أخرجه البخاري في: 
  أهل القبور
  913رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُذو السَوْيَقَتْيِن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُيَخرُب اْلَكْعَبةَ 



باب قول اهللا تعالى (جعل اهللا الكعبة البيت  47كتاب الحج:  25ِمَن اْلَحَبَشِة أخرجه البخاري في: 
  الحرام)

  914رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َحتى َيْخُرَج حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتُقوم الساَعُة 
  باب ذكر قحطان 7كتاب المناقب:  61َرُجٌل ِمْن َقْحطَاَن َيُسوُق الناَس ِبَعَصاهُ أخرجه البخاري في: 

  914رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاِتُلوا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى تُ 
ُة أخرجه البخاري َقْوًما ِنَعاُلُهُم الشَعُر، َوَال َتُقوُم الساَعُة َحتى تَُقاِتُلوا َقْوًما َكَأن ُوُجوَهُهُم اْلَمَجان اْلُمْطَرقَ 

  باب قتال الذين ينتعلون الشعر 96كتاب الجهاد:  56في: 
   914رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُهَرْيَرة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُيْهِلُك الناَس هَذا اْلَحي حديث َأِبي 
 25كتاب المناقب:  61ِمْن ُقَرْيٍش َقاُلوا: َفَما َتْأُمُرَنا َقاَل: َلْو َأن الناَس اْعَتَزُلوُهْم أخرجه البخاري في: 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم
  914رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َهَلَك ِكْسَرى، ثُم َال َيُكوُن 
، ثُم َال َيُكوُن َقْيَصٌر َبْعَدُه َوَلتُْقَسَمن ُكَنوُزُهَما ِفي َسبِ  يِل اِهللا أخرجه البخاري ِكْسَرى َبْعَدُه َوَقْيَصٌر َلَيْهِلَكن

  باب الحرب َخْدعة 157كتاب الجهاد:  56في: 
  915رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َهَلَك ِكْسَرى َفَال 

َقْيَصَر َبْعَدُه َوالِذي َنْفِسي َبَيِدِه َلتُْنَفَقن ُكُنوُزُهَما ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه  ِكْسَرى َبْعَدُه َوإَِذا َهَلَك َقْيَصُر، َفالَ 
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم أحلت لكم الغنائم 8كتاب فرض الخمس:  57البخاري في: 
  915رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: تَُقاِتُلكُم اْلَيُهوُد َفتَسلُطوَن  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعتُ 
كتاب المناقب:  61َعَلْيِهْم، ثُم َيُقوُل اْلَحَجُر: َيا ُمْسِلُم هَذا َيُهوِدٌي َوَراِئي، َفاْقُتْلُه أخرجه البخاري في: 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25
   915فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى ُيْبَعَث 
اُلوَن َكذاُبوَن َقِريًبا ِمْن َثَالِثيَن، ُكلُهْم َيْزُعُم َأنُه َرُسوُل اِهللا أخرجه البخاري في:  ناقب: كتاب الم 61َدج

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25
  916رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ذكر ابن صياد

   916رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َقاَل: ِإن ُعَمَر اْنَطَلَق ِفي َرْهٍط ِمْن َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َمَع 
اهللا عليه وسلم، ِقَبَل اْبِن َصياٍد، َحتى َوَجُدوُه َيْلَعُب َمَع اْلِغْلَماِن، ِعْنَد ُأُطِم َبِني َمَغاَلَة، َوَقْد الَنِبي صلى 

 م قَالَ َقاَرَب َيْوَمِئٍذ اْبُن َصياٍد َيْحَتِلُم َفَلْم َيْشُعْر َحتى َضَرَب النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َظْهَرُه ِبَيِدِه ثُ 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَتْشَهُد َأني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَنَظَر ِإَلْيِه اْبُن َصياٍد، َفَقاَل: 

َل َلُه َقا َأْشَهُد َأنَك َرُسوُل اُألمييَن َفَقاَل اْبُن َصياٍد ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَتْشَهُد َأني َرُسوُل اهللاِ 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم: آَمْنُت ِباِهللا َوُرُسِلِه َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمَاَذا َتَرى َقاَل اْبُن 

 َصياٍد: َيْأِتيِني َصاِدٌق َوَكاِذٌب َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ُخِلَط َعَلْيَك اَألْمُر َقاَل النِبي صلى اهللا
 عليه وسلم: ِإني َقْد َخَبْأُت َلَك َخِبيًئا َقاَل اْبُن َصياٍد: ُهَو الدخ َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْخسأْ 

لم: َفَلْن َتْعُدو َقْدَرَك َقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اِهللا اْئَذْن ِلي ِفيِه َأْضِرْب ُعُنَقُه َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وس
كتاب الجهاد:  56ْن َيُكْنُه، َفَلْن ُتَسلَط َعَلْيِه َوإِْن َلْم َيُكْنُه، َفَال َخْيَر َلَك ِفي َقْتِلِه أخرجه البخاري في: إِ 

  باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي 178
   916رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم، َوُأَبي ْبُن َكْعٍب، َيْأِتَياِن النْخَل الِذي ِفيِه اْبُن  حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْنَطَلَق النِبي صلى اهللا
َن َصياٍد َحتى ِإَذا َدَخَل النْخَل، َطِفَق النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيتِقي ِبُجُذوِع النْخِل، َوُهَو َيْخِتُل ابْ 

ا َقْبَل َأْن َيَراُه َواْبُن َصياٍد ُمْضَطِجٌع َعَلى ِفَراِشِه، ِفي َقِطيَفٍة َلُه، َصياٍد، َأْن َيْسَمَع ِمِن اْبِن َصياٍد َشْيئً 
َصياٍد: َأْي ِفيَها َرْمَزةٌ َفَرَأْت ُأم َصياٍد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َيتِقي ِبُجُذوِع النْخِل َفَقاَلْت ِالْبِن 

اْبُن َصياٍد َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْو َتَرَكْتُه َبيَن أخرجه البخاري  َصاِف (َوُهَو اْسُمُه) َفثَارَ 
  باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي 178كتاب الجهاد:  56في: 

  917رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم، ِفي الن ِبيَقاَم الن حديث اْبِن ُعَمَر َقاَل: ثُم اِس، َفَأْثنى َعَلى اِهللا ِبَما ُهَو َأْهُلُه ثُم
اَل، َفَقاَل: ِإني ُأْنِذُر ُكُموُه، َوَما ِمْن َنِبي ِإال َقْد َأْنَذَرُه َقْوَمُه َلَقْد َأْنَذَرُه نُ  جوٌح َقْوَمُه َولِكْن َسَأُقوُل َذَكَر الد

كتاب  56ِمِه َتْعَلُموَن َأنُه َأْعَوُر، َوَأن اَهللا َلْيَس ِبَأْعَوَر أخرجه البخاري في: َلُكْم ِفيِه َقْوًال َلْم َيُقْلُه َنِبي ِلَقوْ 
  باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي 178الجهاد: 

  918رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ذكر الدجال وصفته وما معه
   918رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َمَر َقاَل: َذَكَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما، َبْيَن َظْهَرِي الناِس، اْلَمِسيَح حديث َعْبِد اِهللا ْبِن عُ 
ْيَنُه ِعَنَبٌة َطاِفَيٌة الدَجاَل َفَقاَل: ِإن اَهللا َلْيَس ِبَأْعَوَر، َأَال ِإن اْلَمِسيَح الدَجاَل َأْعَوُر اْلَعْيِن اْلُيْمنى، َكَأن عَ 

  باب واذكر في الكتاب مريم 48كتاب األنبياء:  60اري في: أخرجه البخ
  918رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َتُه اَألْعَورَ  َأْنَذَر ُأم ِإال صلى اهللا عليه وسلم: َما ُبِعَث َنِبي ِبيحديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل الن 

 92بُكْم َلْيَس ِبَأْعَوَر َوإِن َبْيَن َعْيَنْيِه َمْكُتوٌب َكاِفٌر أخرجه البخاري في: اْلَكذاَب َأَال ِإنُه َأْعَوُر، َوإِن رَ 
  باب ذكر الّدّجال 26كتاب الفتن: 



  918رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث ُحَذْيَفَة َقاَل ُعْقَبُة ْبُن َعْمِرو ِلُحَذْيَفَة: َأَال ُتَحدثَُنا َما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل 
ا الناُر، َفَماٌء َقاَل: ِإني َسِمْعُتُه َيُقوُل: ِإن َمَع الدَجاِل، ِإَذا َخَرَج، َماًء َوَناًرا َفَأما الِذي َيَرى الناُس َأنهَ 

َأْدَرَك ِمْنُكْم، َفْلَيَقْع ِفي الِذي َيَرى َأنها َناٌر،  َباِرٌد َوَأما الِذي َيَرى الناُس َأنُه َماٌء َباِرٌد، َفَناٌر ُتْحِرُق َفَمنْ 
  باب ما ذكر عن بني إسرائيل 50كتاب األنبياء:  60َفِإنُه َعْذٌب َباِرٌد أخرجه البخاري في: 

   919رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُثُكْم َحِديًثا َعِن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم: َأَال ُأَحد
 اِر فالِة َوالنُه َيِجيُء َمَعُه ِبِمثَاِل اْلَجنُه َأْعَوُر َوإِنَقْوَمُه ِإن َث ِبِه َنِبياِل، َما َحد جُة، الدَها اْلَجنِتي َيُقوُل ِإن

باب قول اهللا  3كتاب األنبياء:  60ْنَذَر ِبِه ُنوٌح َقْوَمُه أخرجه البخاري في: ِهَي الناُر َوإِني ُأْنِذُرُكْم َكَما َأ
  عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه)

  919رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإِحيائه
  920رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي رضي اهللا عنه، َقاَل: َحدثََنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، حِديًثا َطِويًال حديث َأِبي سِعيٍد اْلُخْدرِ 

اُل، َوُهَو ُمَحرٌم َعَلْيِه َأْن َيْدُخُل ِنَقابِ  جَثَنا ِبِه أْن َقاَل: َيْأِتي الدَجاِل َفَكاَن ِفيَما َحداْلَمِديَنِة، َعِن الد 
اْلَمِديَنِة َفَيْخُرُج ِإَلْيِه َيْوَمِئٍذ َرُجٌل ُهَو َخْيُر الناِس، َأْو ِمْن َخْيِر الناِس َفَيُقوُل َبْعَض السَباِخ الِتي بِ 

 وَن ِفي اَألْمِر َفَيُقوُلون: َال َفَيْقُتُلُه ثُمَأْحَيْيُتُه، َهْل َتُشك اُل: َأَرَأْيُت ِإْن َقَتْلُت هَذا ثُم جُيْحِييِه َفَيُقولُ الد  ،
 اُل: َأْقُتُلُه، َفَال ُأَسل جي اْلَيْوَم َفَيُقوُل الدَبِصيَرًة ِمن َأَشد ُط َعَلْيِه أخرجه ِحيَن ُيْحِييِه: َواِهللا َما ُكْنُت َقط

  باب ال يدخل الدجال المدينة 9كتاب فضائل المدينة:  29البخاري في: 
  920رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ون على اهللا عز وجلفي الدجال وهو أه

   920رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِل، َما َسَأْلُتُه َوإِ  جصلى اهللا عليه وسلم، َعِن الد ِبيُه حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن َشْعَبَة َقاَل: َما َسَأَل َأَحٌد النن
 ُهْم َيُقوُلوَن ِإنَك ِمْنُه ُقْلُت: َألنَمَعُه َجَبَل ُخْبٍز َوَنَهَر َماٍء قال: ُهَو َأْهَوُن َعَلى اِهللا ِمْن  َقاَل ِلي: َما َيُضر

  باب ذكر الدجال 26كتاب الفتن:  92َذِلَك أخرجه البخاري في: 
  920رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في خروج الدجال، ومكثه في األرض

  921رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلْيَس ِمْن َبَلٍد ِإال َسَيَطُؤُه حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا 
اُل، ِإال َمكَة َواْلَمِديَنَة َلْيَس َلُه ِمْن ِنَقاِبَها َنْقٌب، ِإال َعَلْيِه اْلَمَالِئَكُة َصافيَن َيْحرُ  جَتْرُجُف الد ُسوَنَها ثُم

كتاب فضائل  29َها َثَالَث َرَجَفاٍت، َفُيْخِرُج اُهللا ُكل َكاِفٍر َوُمَناِفٍق أخرجه البخاري في: اْلَمِديَنُة ِبَأْهلِ 
  باب ال يدخل الدجال المدينة 9المدينة: 

  921رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قرب الساعة
  921رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِمْن ِشَراِر الناِس َمْن تُْدِرُكُهُم حديث اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َسِمْعُت النِبي ص
  باب ظهور الفتن 5كتاب الفتن:  92الساَعُة َوُهْم َأْحَياٌء أخرجه البخاري في: 

  921رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ه وسلم، َقاَل ِبِإْصَبَعْيِه حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا علي
 79كتاب التفسير:  65هَكَذا، بِاْلُوْسَطى َوالِتي َتِلي اِإلْبَهاَم ُبِعْثُت َوالساَعَة َكَهاَتْيِن أخرجه البخاري في 

  باب سورة والنازعات
   921رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)4/85(  



  

 81َقاَل: ُبِعْثُت َوالساَعَة َكَهاَتْيِن أخرجه البخاري في: حديث َأَنٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، 
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين 39كتاب الرقاق: 

  922رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما بين النفختين
  922رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َبْيَن النْفَخَتْيِن َأْرَبُعوَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: قَ 

ُت َقاَل: ثُم ُيْنِزُل َقاَل: َأْرَبُعوَن َيْوًما َقاَل: َأَبْيُت َقاَل: َأْرَبُعوَن َشْهًرا َقاَل: َأَبْيُت َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنًة َقاَل: َأَبيْ 
َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت الَبْقُل، َلْيَس ِمَن اِإلْنَساِن َشْيٌء ِإال َيْبَلى، ِإال َعْظًما َواِحًدا، َوُهَو اُهللا ِمَن السَماِء َماًء، 

باب سورة  78كتاب التفسير:  65َعْجُب الذَنِب، َوِمْنُه ُيَركُب اْلَخْلُق َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: 
  عم يتساءلون
  922رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الزهد والرقائق

  922رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقى حديث َأَنِس بن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيْتَبُع اْلَميَت َثَالَثٌة َفَيْرِجُع اْثَناِن َوَيبْ 
كتاب  81َيْرِجُع َأْهُلُه َوَماُلُه، َوَيْبَقى َعَمُلُه أخرجه البخاري في: َمَعُه َواِحٌد َيْتَبُعُه َأْهُلُه َوَماُلُه َوَعَمُلُه فَ 

  باب سكرات الموت 42الرقاق: 
   922رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َوَكاَن َشِهَد َبْدًرا َقاَل:  َوُهَو َحِليٌف ِلَبِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤي ، َرُسوَل حديث َعْمِرو ْبِن َعْوٍف اَألْنَصاِري ِإن
 صلى اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن اْلَجراِح ِإَلى اْلَبْحَرْيِن َيأِتي ِبِجْزَيِتَها َوَكاَن َرُسوُل اهللاِ 

َم َأُبو ُعَبْيَدَة بَماٍل ِمَن اهللا عليه وسلم، ُهَو َصاَلَح َأْهَل اْلَبْحَرْيِن، َوَأمَر َعَلْيِهُم اْلَعَالَء ْبَن اْلَحْضَرِمي َفَقدِ 
ْبِح َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسل ا اْلَبْحَرْيِن َفَسِمَعِت اَألْنَصاُر ِبُقُدوِم َأِبي ُعَبْيَدَة َفَواَفْت َصَالَة الصم َفَلم



عليه وسلم، ِحيَن َرآُهْم َوَقاَل: َأُظنُكم َصلى ِبِهُم اْلَفْجَر اْنَصَرَف َفَتَعرُضوا َلُه َفتََبسَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 
ا َيُسرُكْم َفَواِهللا َال َقْد َسِمْعُتْم َأن َأَبا ُعَبْيَدَة َقْد َجاَء ِبَشْيٍء َقاُلوا: َأَجْل َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َفَأْبِشروا َوَأملوا مَ 

ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدْنَيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن َقبَلُكْم،  اْلَفْقَر َأْخشى َعَلْيُكْم، َولِكْن َأْخشى َعَلْيُكْم َأنْ 
باب الجزية  1كتاب الجزية:  58َفَتَناَفُسوَها َكَما َتَناَفُسوَها، َوُتْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكْتُهْم أخرجه البخاري في: 

  والموادعة مع أهل الحرب
  923رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َل َعَلْيِه ِفي حديث َأ ِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َنَظَر َأَحُدُكْم ِإَلى َمْن ُفض

باب لينظر  30كتاب الرقاق:  81اْلَماِل َواْلَخْلِق، َفْلَيْنُظْر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه أخرجه البخاري في: 
  ظر إلى من هو فوقهإلى من هو أسفل منه وال ين

   924رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإن َثَالَثًة ِفي َبِني 
َث ِإَلْيِهْم َمَلًكا َفَأَتى اَألْبَرَص َفَقاَل: َأي َشْيٍء َأَحب ِإْسَراِئيَل، َأْبَرَص َوَأْقَرَع َوَأْعمى َبَدا ِهللا َأْن َيْبَتِلَيُهْم َفَبعَ 

َحَسنًا ِإَلْيَك َقاَل: َلْوٌن َحَسٌن َوِجْلٌد َحَسٌن َقْد َقِذَرِنَي الناُس َقاَل: َفَمَسَحُه، َفَذَهَب َعْنُه َفُأْعِطَي َلْونًا 
  ُل َفُأْعِطَى َناَقًة ُعَشَراَء َفقَاَل: ُيَباَرُك َلَك ِفيَهاَفَقاَل:أي المَاِل َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: اِإلبِ 

ُس َقاَل: َوَأَتى اَألْقَرَع َفَقاَل: َأي َشْيٍء َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: َشَعٌر َحَسٌن، َوَيْذَهُب َعني هَذا َقْد َقِذَرِنَي النا
ي اْلَماِل َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: اْلَبَقُر َقاَل: َفَأْعَطاُه َبَقَرًة َحاِمًال َفَمَسَحُه َفَذَهَب َوُأْعِطَي َشَعرًا َحَسًنا َقاَل: َفَأ

  َوَقاَل: ُيَباَرك َلَك ِفيَها
: َفَمَسَحُه َوَأَتى اَألْعمى، َفَقاَل: َأي َشْيٍء َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: َيُرد اهللاُ ِإَلي َبَصِري، َفُأْبِصُر ِبِه الناَس َقالَ 

َذاِن َوَولَد هَذا د اُهللا ِإَلْيِه َبَصَرُه َقاَل: َفَأي اْلَماِل َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: اْلَغْنُم َفَأْعَطاُه َشاًة َواِلًدا َفُأْنِتجن هَفرَ 
   َفَكاَن ِلهِذِه َواٍد ِمْن ِإِبٍل، َوِلهَذا َواٍد ِمْن َبَقٍر، ِوِلهَذا َواٍد ِمَن اْلَغَنمِ 
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َالَغ نُه َأَتى اَألْبَرَص ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيَئِتِه، َفَقاَل: َرُجٌل ِمْسِكيٌن َتَقطَعْت ِبَي اْلِجَباُل ِفي َسَفِري َفَال بَ ثُم إِ 
يًرا َأَتَبلُغ َعَلْيِه اْلَيْوَم إال ِباِهللا، ثُم ِبَك َأْسَأُلَك، ِبالِذي َأْعَطاَك اللْوَن اْلَحَسَن، َوالِجْلَد اْلَحَسَن، َواْلَماَل، َبعِ 



 ي َأْعِرُفَك َأَلْم َتُكْن َأْبَرَص َيْقَذُرَك الناْلُحُقوَق َكِثيَرٌة َفَقاَل َلُه: َكَأن اُس، َفِقيًرا ِفي َسَفِري َفَقاَل َلُه: ِإن
  اِذًبا، َفَصيَرَك اُهللا ِإَلى َما ُكْنتَ َفَأْعَطاَك اُهللا َفَقاَل: َلَقْد َوِرْثُت ِلَكاِبٍر َعْن َكاِبٍر َفَقاَل: ِإْن ُكْنَت كَ 

 هَذا َفَقاَل: ِإن َوَأَتى اَألْقَرَع ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيَئِتِه، َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل ِلهَذا َفَرد َعَلْيِه ِمْثَل َما َرد َعَلْيهِ 
  ُكْنَت َكاِذًبا َفَصيَرَك اُهللا ِإَلى َما كْنتَ 

  924لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 
  

َالَغ َوَأَتى اَألْعمى ِفي ُصوَرِتِه َفَقاَل: َرُجٌل ِمْسِكيٌن، َواْبُن َسِبيٍل، َوَتَقطَعْت ِبَي اْلِحَباُل ِفي َسَفِري َفَال بَ 
َفِري َفَقاَل: َقْد ُكْنُت َأْعمى اْلَيْوَم ِإال ِباِهللا، ثُم ِبَك َأْسَأُلَك، ِبالِذي َرد َعَلْيَك َبَصَرَك، َشاًة َأَتَبلُغ ِبَها ِفي سَ 

ِهللا َفَقاَل: َأْمِسْك َفَرد اُهللا َبَصِري، َوَفِقيًرا َفَقْد َأْغَناِني َفُخْذ َما ِشْئَت َفَواِهللا َال َأْجَهُدَك اْلَيْوَم ِبَشْيٍء َأَخْذَتُه 
كتاب  60ى َصاِحَبْيَك أخرجه البخاري في: َماَلَك َفِإنَما اْبُتِليُتْم َفَقْد َرِضَي اُهللا َعْنَك، َوَسِخَط َعلَ 

  باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل 51األنبياء: 
   924رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُل اْلَعَرِب َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسِبيِل اِهللا َوَرَأْيُتَنا َنْغُزو َوَما َلَنا َطَعاٌم إِ  ي َألوَوَرُق حديث َسْعٍد، َقاَل: ِإن ال
ُرِني َعَلى اْلُحْبَلِة َوهَذا السُمُر َوإِن َأَحَدَنا َلَيَضُع َكَما َتَضُع الشاةُ، َماَلُه ِخْلٌط ثُم َأْصَبَحْت َبُنو َأَسٍد تُ  َعز

باب كيف كان عيش  17كتاب الرقاق:  81اِإلْسَالِم ِخْبُت ِإًذا، َوَضل َسْعِيي أخرجه البخاري في: 
  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنياالنبي 

  926رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اللُهم اْرُزْق آَل ُمَحمٍد 
صلى اهللا عليه وسلم  باب كيف كان عيش النبي 17كتاب الرقاق:  81ُقوًتا أخرجه البخاري في: 

  وأصحابه
  927رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َثالَ  ٍد صلى اهللا عليه وسلم، ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِديَنَة، ِمْن َطَعاِم اْلُبرَث حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َما َشِبَع آُل ُمَحم

باب ما كان النبي صلى اهللا  23كتاب األطعمة:  70َلَياٍل ِتَباًعا، َحتى ُقِبَض أخرجه البخاري في: 
  عليه وسلم وأصحابه يأكلون

  927رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َما َأَكَل آُل ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم، َأْكَلَتْيِن ِفي َيْوٍم، ِإال ِإْحَداُهَما َتْمٌر 

النبي صلى اهللا عليه وسلم  باب كيف كان عيش 17كتاب الرقاق:  81أخرجه البخاري في: 
  وأصحابه

  927رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأِهلٍة ِفي  حديث َعاِئَشَة، َأنَها َقاَلْت ِلُعْرَوَة: اْبَن ُأْخِتي ِإْن ُكنا َلَنْنظُر ِإَلى اْلِهَالِل ثُم اْلِهَالِل، َثَالَثةَ 
    صلى اهللا عليه وسلم َنارَشْهَرْيِن، َوَما ُأوِقَدْت ِفي َأْبَياِت َرُسوِل اهللاِ 
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َكاَن ِلَرُسوِل اِهللا (َقاَل ُعْرَوُة) َفُقْلُت: َيا َخالُة َما َكاَن ُيِعيُشُكْم َقاَلِت: اَألْسَوَداِن: التْمُر َواْلَماُء ِإال َأنُه َقْد 
، َوَكاُنوا َيْمَنُحوَن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِجيَراٌن ِمَن اَألْنَصاِر، َكاَنْت َلُهْم َمَناِئحُ 

باب الهبة وفضلها والتحريض  1كتاب الهبة:  51عليه وسلم ِمْن َأْلَباِنِهْم َفَيْسِقيَنا أخرجه البخاري في: 
  عليها

  927رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َشِبْعَنا ِمَن اَألْسَوَدْيِن: التْمِر َواْلَماِء  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: تُُوفَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِحينَ 
  باب من أكل حتى شبع 60كتاب األطعمة  70أخرجه البخاري في: 

  928رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ٍم، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َما َشِبَع آُل ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم، ِمْن َطَعاٍم، َثَالَثَة َأيا
باب قول اهللا تعالى (كلوا من طيبات ما  1كتاب األطعمة:  70َحتى ُقِبَض أخرجه البخاري في: 

  رزقناكم)
  928رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ِإال أن تكونوا باكين

  928رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َتْدُخُلوا َعَلى هؤَُالِء اْلَمَعذِبيَن، ِإال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن رَ 



اري في: َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن فِإْن َلْم َتُكوُنوا َباِكيَن، َفَال َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم َال ُيِصيُبُكْم َما َأَصاَبُهْم أخرجه البخ
  مواضع الخسف والعذاب باب الصالة في 53كتاب الصالة:  8

   928رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن الناَس َنَزُلوا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْرَض َثُموَد، اْلِحْجَر، 
لى اهللا عليه وسلم َأْن ُيَهِريُقوا َما اْسَتَقْوا ِمْن ِبْئِرَها، َفاْسَتَقْوا ِمْن ِبْئِرَها، َواْعَتَجُنوا ِبِه َفَأَمَرُهْم َرُسوُل اِهللا ص

 60بخاري في: َوَأْن َيْعِلُفوا اِإلِبَل اْلَعِجيَن َوَأَمَرُهْم َأْن َيْسَتُقوا ِمَن اْلِبْئِر الِتي َكاَن َتِرُدَها الناَقُة أخرجه ال
  م صالًحا)باب قول اهللا تعالى (وٕالى ثمود أخاه 17كتاب األنبياء: 

  929رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اِإلحسان ِإَلى األرملة والمسكين واليتيم
  929رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل: النِبي صلى اهللا عليه وسلم: الساِعي َعَلى اَألْرَمَلِة َواْلِمْسِكيِن َكاْلُمَجاِهدِ 

اِئِم النَهاَر أخرجه البخاري في: ِفي َسِبيِل اِهللا،  ْيَل الصباب فضل  1كتاب النفقات:  69َأِو اْلَقاِئِم الل
  النفقة على األهل

  929رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل بناء المساجد
  929رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َأن ، اَن َعْن ُعَبْيِد اِهللا اْلَخْوَالِنياِس حديث ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن َيُقوُل، ِعْنَد َقْوِل النُه َسِمَع ُعْثَماَن ْبَن َعف

ِفيِه، ِحيَن َبنى َمْسِجَد الرُسوِل صلى اهللا عليه وسلم: ِإنُكْم َأْكَثْرتُْم َوإِني َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه 
 8َبَنى اُهللا َلُه ِمثَْلُه ِفي اْلَجنِة أخرجه البخاري في: وسلم، َيُقوُل: َمْن َبنى َمْسِجًدا َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اِهللا، 

  باب من بنى مسجًدا 65كتاب الصالة: 
  929رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



  تحريم الرياء
   930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اُهللا ِبِه، َوَمْن ُيَراِئي ُيَراِئي اُهللا ِبِه حديث ُجْنَدٍب َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َسمَع َسمَع 
  باب الرياء والسمعة 36كتاب الرقاق:  81أخرجه البخاري في: 

  930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  حفظ اللسان
  930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َعْبَد َلَيَتَكلُم ِباْلَكِلَمِة، َما َيَتَبيُن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإن الْ 
باب حفظ  23كتاب الرقاق:  81ِفيَها، َيِزل ِبَها ِفي الناِر، َأْبَعَد ِمما َبْيَن اْلَمْشِرِق أخرجه البخاري في: 

  اللسان
  930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  يفعلهعقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله وينهى عن المنكر و 

   930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)4/93(  

  

ِمُعُكْم ِإني ُأَكلُمُه ِفي حديث ُأَساَمَة ِقيَل َلُه: َلْو َأَتْيَت ُفَالًنا َفَكلْمَتُه َقاَل: ِإنُكْم َلُتَرْوَن َأني َال ُأَكلُمُه ِإال ُأسْ 
 ُدوَن َأْن َأْفَتَح َباًبا َال َأُكوُن َأو ، راِس، السُه َخْيُر النَأِميًرا: ِإن َل َمْن َفَتَحُه َوَال َأُقوُل ِلَرُجٍل، َأْن َكاَن َعَلي

َجاُء َبْعَد َشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاُلوا: َوَما َسِمْعَتُه َيُقوُل َقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل: يُ 
ِة، َفُيْلقى ِفي الناِر، َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُبُه ِفي الناِر، َفَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، َفَيْجَتِمعُ ِبالرُجِل َيْوَم اْلِقَيامَ 

َكِر َقاَل: ْلُمنْ َأْهُل الناِر َعَلْيِه، َفَيُقوُلوَن: َأْي ُفَالُن َما َشْأُنَك َأَلْيَس ُكْنَت َتْأُمُرَنا ِباْلَمْعُروِف، َوَتْنهى َعِن ا
كتاب بدء الخلق:  59ُكْنُت آُمُرُكْم ِباْلَمْعُروِف َوَال آِتيِه، َوَأْنَهاكْم َعِن اْلُمْنَكِر َوآِتيِه أخرجه البخاري في: 

  باب صفة النار وأنها مخلوقة 10



  930رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه
  931رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ُكل ُأمِتي ُمَعاًفى، ِإال حد

ُن َفَيُقوُل: َيا ُفالَ اْلُمَجاِهريَن َوإِن ِمَن اْلَمَجاَنِة َأْن َيْعَمَل الرُجُل ِباللْيِل َعَمًال، ثُم ُيْصِبُح، َوَقْد َسَتَرُه اُهللا، 
 78: َعِمْلُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َربُه، َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِسْتَر اِهللا َعْنُه أخرجه البخاري في

  باب ستر المؤمن على نفسه 60كتاب األدب: 
  931رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   تشميت العاطس وكراهة التثاؤب
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  932الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل: َعَطَس َرُجَالِن ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَشمَت 
 78َأَحَدُهَما، َوَلْم ُيَشمِت اآلَخَر َفِقيَل َلُه َفَقاَل: هَذا َحِمَد اَهللا، َوهَذا َلْم َيْحَمِد اَهللا أخرجه البخاري في: 

  باب الحمد للعاطس 123األدب: كتاب 
  932رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: التثَاُؤُب ِمَن الشْيَطاِن، َفِإَذا 

باب صفة إبليس  11الخلق: كتاب بدء  59َتثَاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَيُردُه َما اْسَتَطاَع أخرجه البخاري في: 
  وجنوده

  932رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في الفأر وأنه مسخ
  932رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُفِقَدْت ُأمٌة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َال 
ْلَباُن اِإلِبِل َلْم َتْشَرْب؛ َوإَِذا ُوِضَع َلهَا َأْلَباُن الش ُيْدَرى َما َفَعَلْت، وَ  اِء إِني َال ُأرَاَها ِإال اْلَفاَر ِإَذا ُوِضَع َلَها َأ

 اَشِرَبْت َفَحدْثُت َكْعًبا َفقَاَل: َأْنَت َسِمْعَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُلُه ُقْلُت: َنَعْم َقاَل ِلي ِمَرارً 
باب خير مال المسلم غنم يتبع  15كتاب بدء الخلق:  59َفُقْلُت: َأَفَأْقَرُأ التْوَراَة أخرجه البخاري في: 

  بها شعف الجبال
  932رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين

   933رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َقاَل: َال ُيْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعنِ 
  باب ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين 83كتاب األدب:  78ُجْحٍر َواِحٍد َمرَتْيِن أخرجه البخاري في: 

  933رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  مدوحالنهي عن المدح ِإَذا كان فيه ِإفراط وخيف منه فتنة الم
  933رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َبْكَرَة، َقاَل: َأْثنى َرُجٌل َعَلى َرُجٍل ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َوْيَلَك َقَطْعَت 

، َال َمَحاَلَة، َفْلَيُقْل ُعُنَق َصاِحِبَك، َقَطْعَت ُعُنَق َصاِحِبَك ِمَراًرا ثُم َقاَل: َمْن َكاَن ِمْنُكْم َماِدًحا َأَخاهُ 
ْنُه أخرجه َأْحِسُب ُفَالًنا َواُهللا َحِسيُبُه َوَال ُأَزكي َعَلى اِهللا َأَحًدا َأْحِسُبُه َكَذا َوَكَذا، ِإْن َكاَن َيْعَلُم ذِلَك مِ 

  باب إذا زكى رجل رجًال كفاه 16كتاب الشهادات:  52البخاري في: 
  933رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َرُجًال ُيْثِني َعَلى َرُجٍل ح

ْهَلْكُتْم (َأْو َقَطْعُتْم) َظْهَر الرُجِل أخرجه البخاري في:  كتاب الشهادات:  52َوُيْطِريِه ِفي َمْدِحِه َفَقاَل: َأ
  وليقل ما يعلم باب ما يكره من اإلطناب في المدح 17

  933رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



  مناولة األكبر
   934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُك ِبِسَواٍك َفَجاَءِني َرُجَالِن َأَحُدُهَما صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأرَاِني َأَتَسو ِبيالن حديث اْبِن ُعَمَر َأن 
السَواَك اَألْصَغَر ِمْنُهَما َفِقيَل ِلي: َكبْر َفَدَفْعُتُه إَلى اَألْكَبِر ِمْنُهَما أخرجه  َأْكَبُر ِمَن اآلَخِر َفَناَوْلتُ 

  باب دفع السواك إلى األكبر 74كتاب الوضوء:  4البخاري في: 
  934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم

  934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَحدُث َحِديثًا، َلْوَعدُه اْلَعاد َألْحَصاُه أخرجه حديث عَ 
  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23كتاب المناقب:  61البخاري في: 
  934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في حديث الهجرة

   934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َفَقاَل  حديث َأِبي َبْكٍر َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َجاَء َأُبو َبْكٍر، ِإلى َأِبي ِفي َمْنِزِلِه َفاْشَتَرى ِمْنُه َرْحالً 
َأِبي: َيا َأَبا َبْكٍر  ِلَعاِزٍب: اْبَعِث اْبَنَك َيْحِمُلُه َمِعي َقاَل: َفَحَمْلُتُه َمَعُه َوَخَرَج َأِبي َيْنَتِقُد َثَمَنُه َفَقاَل َلهُ 

َن َحدْثِني َكْيَف َصَنْعُتَما ِحيَن َسَرْيَت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َنَعْم َأْسَرْيَنا َلْيَلَتَنا، َومِ 
، َلْم َتاِت اْلَغِد، َحتى َقاَم َقاِئُم الظِهيَرِة َوَخَال الطريُق، َال َيُمر ِفيِه َأَحٌد َفُرِفَعْت َلنَ  ا َصْخَرٌة َطِويَلٌة، َلَها ِظل

ْيُت ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم َمَكاًنا ِبَيِدي َيَناُم َعَلْيِه َوَبَسطْ  ْمُس َفَنَزْلَنا ِعْنَدُه، َوَسوُت ِفيِه َفْرَوًة َعَلْيِه الش
، َفَناَم َوَخَرْجُت َأْنُفُض َما َحْوَلُه، َفِإَذا َأَنا ِبَراٍع ُمْقِبٍل َوُقْلُت: َنْم َيا َرُسوَل اِهللا َوَأَنا َأْنُفُض َلَك َما َحْوَلكَ 

ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َبَغَنِمِه ِإَلى الصْخَرِة، ُيِريُد ِمْنَها ِمْثَل الِذي َأَرْدَنا َفُقْلُت: ِلَمْن َأْنَت َيا ُغَالُم َفَقاَل: ِلَرُجٍل 



ْرَع ِمَن (َأْو َمكَة) ُقْلُت: َأِفي غَ  َنِمَك َلَبٌن َقاَل: َنَعْم قْلُت: َأَفَتْحُلُب َقاَل: َنَعْم َفَأَخَذ َشاًة َفُقْلُت: اْنُفِض الض
) َفَحَلَب ِفي التَراِب َوالشَعِر َواْلَقَذى (َقاَل الراِوي: َفَرَأْيُت اْلَبَراَء َيْضِرُب ِإْحَدى َيَدْيِه َعَلى اُألْخَرى، َيْنُفُض 

أُ  َقْعبٍ  ْرَتِوي ِمْنَها، َيْشَرُب َوَيَتَوض  ُكْثَبًة ِمْن َلَبٍن، َوَمِعي ِإَداَوٌة َحَمْلُتَها ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َي
ى َعلَ َفَأَتْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُه َفَواَفْقُتُه ِحيَن اْسَتْيَقَظ َفَصَبْبُت ِمَن اْلَماِء 

   اللَبِن، َحتى َبَرَد َأْسَفُلُه َفُقْلُت: اْشَرْب َيا

)4/98(  

  

 َما َماَلِت َرُسوَل اِهللا َقاَل: َفَشِرَب َحتى َرِضيُت ثُم َقاَل: َأَلْم َيْأِن ِللرِحيِل ُقْلُت: َبَلى َقاَل: َفاْرَتَحْلَنا َبْعدَ 
َفُقْلُت: ُأِتيَنا َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل: َال َتْحَزْن ِإن اَهللا َمَعَنا َفَدَعا َعَلْيِه الَنِبي  الشْمُس َواتَبَعَنا ُسَراَقُة ْبُن َماِلكٍ 

ْد صلى اهللا عليه وسلم، َفاْرَتَطَمْت ِبِه َفَرُسُه ِإَلى َبْطِنَها، ُأَرى ِفي َجَلٍد ِمَن اَألْرِض َفَقاَل: ِإني ُأَراُكَما قَ 
اْدُعَوا ِلي َفاُهللا َلُكَما َأْن َأُرد َعْنُكَما الطَلَب َفَدَعا َلُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَنَجا َدَعْوُتَما َعَلي فَ 

رجه البخاري في: َفَجَعَل َال َيْلَقى َأَحًدا ِإال َقاَل: َكَفْيُتُكْم َما ُهَنا َفَال َيْلَقى َأَحًدا ِإال َردهُ َقاَل: َوَوفى َلَنا أخ
  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61

  934رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب التفسير
  936رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِقيَل ِلَبِني ِإْسَراِئيَل: 

 ٌة ِفي َشْعَرٍة أخرجه اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجُلوا َفَدَخُلوا َيْزَحُفوَن َعَلى َأْسَتاِهِهْم، َوَقاُلوا: َحبٌة، َفَبدًدا، َوُقوُلوا ِحط
  باب حدثني إسحق بن نصر 28كتاب األنبياء:  60البخاري في: 
  936رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َعاَلى َتاَبَع َعَلى َرُسوِلِه، َقْبَل َوَفاِتِه َحتى َتَوفاُه َأْكَثَر َما حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن اَهللا تَ 

كتاب فضائل  66َكاَن اْلَوْحُي ثُم ُتُوفَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َبْعُد أخرجه البخاري في: 
  باب كيف نزول الوحي 1القرآن: 

   937رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُءوَنَها، َلْو يث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب، َأن َرُجًال ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن آَيٌة ِفي ِكَتاِبُكْم َتْقرَ حد
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيَنا، َمْعَشَر اْلَيُهوِد َنَزَلْت، َالتَخْذَنا ذِلَك اْلَيْوَم ِعيًدا َقاَل: َأي آَيٍة َقاَل (اْلَيْوَم َأ

َنَزَلْت ِفيِه َعَلى  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا) َقاَل ُعَمُر: َقْد َعَرْفَنا َذِلَك اْلَيْوَم، َواْلَمَكاَن الِذي
 33كتاب اإليمان:  2ٍة أخرجه البخاري في: النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َقاِئٌم ِبَعَرَفَة، َيْوَم ُجُمعَ 

  باب زيادة اإليمان ونقصانه
   937رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َبْيِر، َأنه َسَأَل َعاِئَشَة َعْن َقْوِل اِهللا َتَعاَلى (َوإِْن ِخْفُتْم) ِإَلى (وَ  ُرَباَع) حديث َعاِئَشَة،َعْن ُعْرَوَة اْبِن الز
ِريُد اْبَن ُأْخِتي ِهَي اْلَيِتيَمُة َتُكوُن ِفي َحْجِر َوِليَها، ُتَشاِركُه ِفي َماِلِه، َفُيْعِجُبُه َماُلَها َوَجَماُلَها َفيُ َفَقاَلْت: َيا 

َجَها ِبَغْيِر َأْن ُيْقِسَط ِفي َصَداِقَها، َفُيْعِطَيَها ِمْثَل َما ُيْعِطيَها َغْيُرهُ َفُنُهوا  َها َأْن َيَتَزوَوِلي ِإال َأْن َيْنِكُحوُهن
َداِق، َوُأِمُروا َأْن َيْنِكُحوا َما َطاَب َلهُ  ِمَن الص ِتِهنَأْعَلى ُسن َوَيْبُلُغوا ِبِهن ، َساِء َأْن ُيْقِسُطوا َلُهنْم ِمَن الن

عليه وسلم، َبْعَد هِذِه اآلَيِة َفَأْنَزَل اُهللا  ِسَواُهنَقاَلْت َعاِئَشُة: ثُم ِإن الناَس اْسَتْفَتْوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
) َوالِذي َذَكَر اُهللا َأنُه ُيْتَلى  ِإَلى َقْوِلِه (َوَتْرَغُبوَن َأْن َتْنِكُحوُهن (َساِءَوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي الن) ،َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب

  َأْن َال تُْقِسُطوا في اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَساِء) اآلَيُة اُألوَلى الِتي قَاَل ِفيَها (َوإِْن ِخْفتُمْ 
) َيْعِني ِهَي َرْغَبُة َأَحِدُكْم  ِتي َقاَلْت َعاِئَشُة: َوَقْوُل اِهللا ِفي اآلَيِة اُألْخَرى (َوَتْرَغُبوَن َأْن َتْنِكُحوُهنِلَيِتيَمِتِه ال

َتُكوُن َقِليَلَة اْلَماِل َواْلَجَماِل َفُنُهوا َأْن َيْنِكُحوا َما َرِغُبوا ِفي َماِلَها َوَجَماِلَها ِمْن تُكوُن ِفي َحْجِرِه، ِحيَن 
باب  7كتاب الشركة:  47َيتَاَمى النَساِء، ِإال ِباْلِقْسِط، ِمْن َأْجِل َرْغَبِتِهْم َعْنُهن أخرجه البخاري في: 

  شركة اليتيم وأهل الميراث
   937رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
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 ِفي َواِلي حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: (َوَمْن َكاَن َغِنيا َفْلَيْسَتْعِفْف، َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف) ُأْنِزَلتْ 
 34َل ِمْنُه بِاْلَمْعُروِف أخرجه البخاري في: اْلَيِتيِم الِذي ُيِقيُم َعَلْيِه، َوُيْصِلُح ِفي َماِلِه، ِإْن َكاَن َفِقيًرا َأكَ 

  باب من أجرى أمر األنصار على ما يتعارفون بينهم 95كتاب البيوع: 



  939رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلَمْرَأُة َلْيَس  حديث َعاِئَشَة (َوإِِن اْمَرَأةٌ َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا) َقاَلْت: الرُجُل َتُكوُن ِعْنَدهُ 
ِرَقَها َفَتُقوُل: َأْجَعُلَك ِمْن َشْأِني ِفي ِحل َفَنَزَلْت هِذِه اآلَيُة ِفي ذَ  ِلَك أخرجه ِبُمْسَتْكِثٍر ِمْنَها، ُيِريُد َأْن ُيفَا

  باب إذا حلله من ظلمه فال رجوع منه 11كتاب المظالم:  46البخاري في: 
  939رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
باٍس، ث اْبِن َعباٍس َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: آَيٌة اْخَتَلَف ِفيَها َأْهُل اْلُكوَفِة َفَرَحْلُت ِفيَها ِإَلى اْبِن عَ حدي

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنُم) ِهَي آخِ  ُر َما َنَزَل، َوَما َفَسَأْلُتُه َعْنَها َفَقاَل: َنَزَلْت هِذِه اآلَيُة (َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعم
باب ومن يقتل مؤمًنا  16سورة النساء:  4كتاب التفسير:  65َنَسَخَها َشْيٌء أخرجه البخاري في: 

  متعمًدا فجزاؤه جهنم
   940رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ى (َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًدا َفَجَزاُؤهُ حديث اْبِن َعباٍس َقاَل اْبُن َأْبَزى: ُسِئَل اْبُن َعباٍس َعْن َقْوِلِه َتَعالَ 
) َحتى َبَلَغ (ِإال َمْن َتابَ  ِباْلَحق َم اُهللا ِإالِتي َحرْفَس الُم)، َوَقْوِلِه (َوَال َيْقُتُلوَن النا َجَهنَفَسَأْلُتُه، َفَقاَل: َلم (

ا ِباِهللا َوَقَتْلَنا النْفَس الِتي َحرَم اُهللا ِإال ِباْلَحق، َوَأَتْيَنا اْلَفَواِحَش َفَأْنَزَل اُهللا َنَزَلْت َقاَل َأْهُل َمكَة: َفَقْد َعَدْلنَ 
كتاب  65(ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا) إلى َقْوِلِه (َغُفوًرا َرِحيًما) أخرجه البخاري في: 

  باب يضاعف له العذاب يوم القيامة 3سورة الفرقان:  25التفسير: 
  940رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي حديث اْبِن َعباٍس رضي اهللا عنه (َوَال َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلقى ِإَلْيُكُم السَالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا) َقاَل: َكاَن َرُجٌل فِ 

َلْيُكْم َفَقَتُلوهُ َوَأَخُذوا ُغَنْيَمَتُه َفَأْنَزَل اُهللا ِفي َذِلَك، ِإَلى َقْوِلِه ُغَنْيَمٍة َلُه، َفَلِحَقُه اْلُمْسِلُموَن، َفَقاَل: السَالُم عَ 
باب  17سورة النساء:  4كتاب التفسير:  65(َعَرَض اْلَحياِة الدْنَيا) ِتْلَك اْلُغَنْيَمُة أخرجه البخاري في: 

  وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمًنا
   941قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
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وا َفَجاُءوا، َلْم َيْدُخلُ  وا حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: َنَزَلْت هِذِه اآلَيُة ِفيَنا َكاَنِت اَألْنَصاُر، ِإَذا َحج
ْن ِقَبِل َباِبِه، َفَكَأنُه ُعيَر ِمْن ِقَبِل َأْبَواِب ُبُيوِتِهْم، َولِكْن ِمْن ُظُهوِرَها َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر َفَدَخَل مِ 

ُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها) ِبذِلَك، َفَنَزَلْت (َوَلْيَس اْلِبر ِبَأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َولِكن اْلِبر َمِن اتقى َوْأُتوا اْلبُ 
  بيوت من أبوابها)باب قول اهللا تعالى (وأتوا ال 18كتاب العمرة:  26أخرجه البخاري في: 

  941رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ِإلى ربهم الوسيلة
  941رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفَأ َقاَل: َكاَن َناٌس ِمَن اِإلْنِس َيْعُبُدوَن َناًسا ِمَن اْلِجن (ِهُم اْلَوِسيَلَةِإَلى َرب) ْسَلَم حديث اْبِن َمْسُعوٍد

، َوَتَمسَك هؤَُالِء ِبِديِنِهْم أخرجه البخاري في:  باب  7سورة بني إسرائيل:  17كتاب التفسير:  65اْلِجن
  قل ادعوا الذين زعمتم من دونه

  942رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في سورة براءة واألنفال والحشر
  942رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َسِعيٍد ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: ُقْلُت ِالْبِن َعباٍس، ُسوَرُة التْوَبِة َقاَل: التْوَبُة ِهَي اْلَفاِضَحُة  حديث اْبِن َعباٍس َعنْ 

: ُقْلُت: ُسوَرةُ َما َزاَلْت َتْنِزُل (َوِمْنُهْم، َوِمْنُهْم)، َحتى َظنوا َأنها َلْم تُْبِق َأَحًدا ِمْنُهْم ِإال ُذِكَر ِفيَها َقالَ 
 اَألْنَفاِل َقاَل: َنَزَلْت ِفي َبْدر َقاَل: ُقْلُت، ُسوَرةُ اْلَحْشِر َقاَل: َنَزَلْت ِفي َبِني النِضيِر أخرجه البخاري في:

   باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم 1سورة الحشر:  59كتاب التفسير:  65
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  942رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في نزول تحريم الخمر
  942رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال

  
حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َخَطَب ُعَمُر َعَلى ِمْنَبِر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



َوالشِعيِر َواْلَعَسِل  َفَقاَل: ِإنُه َقْد َنَزَل َتْحِريُم اْلَخْمِر َوِهَي ِمْن َخْمَسِة َأْشَياَء: اْلِعَنِب َوالتْمِر َواْلِحْنَطةِ 
 ِإَلْيَنا َواْلَخْمُر َما َخاَمَر اْلَعْقَل َوَثَالٌث، َوِدْدُت َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْم ُيَفاِرْقَنا َحتى َيْعَهدَ 

َبا أخرجه البخاري في:  َواْلَكَالَلُة َوَأْبَواٌب ِمْن َأْبَواِب الر باب ما جاء  5اب األشربة: كت 74َعْهًدا: اْلَجد
  في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب

  942رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم
  943رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
(هَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا  حديث َأِبي َذر َعْن َقْيٍس، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َذر ُيْقِسُم َقَسًما، ِإن هِذِه اآلَيةَ 

، َوُعَبْيَدَة ْبِن اْلَحاِرث، َوُعْتَبَة وَ  ِذيَن َبَرُزوا َيْوَم َبْدٍر: َحْمَزَة، َوَعِليِهْم) َنَزَلْت ِفي الَشْيَبَة اْبَنْي ِفي َرب
  أبي جهل باب قتل 8كتاب المغازي:  64َرِبيَعَة، َواْلَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة أخرجه البخاري في: 

   943رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َأِبي َذر َعْن َقْيٍس، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َذر ُيْقِسُم َقَسًما، ِإن هِذِه اآلَيَة (هَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا
 ِذيَن َبَرُزوا َيْوَم َبْدٍر: َحْمَزَة، َوَعِليِهْم) َنَزَلْت ِفي الَوُعَبْيَدَة ْبِن اْلَحاِرث، َوُعْتَبَة َوَشْيَبَة اْبَنْي ِفي َرب ،

  باب قتل أبي جهل 8كتاب المغازي:  64َرِبيَعَة، َواْلَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة أخرجه البخاري في: 
  943رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يدنا محمد وعلى آله تم الكتاب بحمد اهللا ومنه والحمد هللا أوال وآخرا وصالة وسالما على خير خلقه س

   وصحبه وسلم أجمعين
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