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الباب األول
أحاديث في منع الظلم والضرر

ْفلُِحوَن﴾  لقد ق��ال ال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى: ﴿َوَم����ْن ُي���وَق ُش���حَّ نَ��ْف��ِس��ِه َف��ُأْولَ��ِئ��َك ُه���ْم اْلُ

]التغابن: 16[، فمن ال يقي شّح نفسه فظلمه على نفس�ه، وق�ال تعال��ى:﴿َوَما 

َظَلُمونَا َولَِكْن َكاُنوا أنُفَسُهْم يَْظلُِموَن﴾ ]البقرة: 57[، وق�ال تعال�ى: ﴿إنَّ اللََّه ال 

يَْظلُِم النَّاَس َشيئًا َولَ��ِك��نَّ النَّاَس َأنُْفَسُهْم يَْظلُِمون﴾ ]يونس: 44[، وق��ال تعالى: 

﴿َوَم�����ْن يَ��َت��َع��دَّ ُح�����ُدوَد ال��لَّ��ِه َف��َق��ْد َظ��َل��َم نَ��ْف��َس��ُه﴾ ]ال���ط���اق: 1[، وق���ال ت��ع��ال��ى: ﴿

َِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلُِبوَن﴾ ]الشعراء: 227[. َوَسَيْعَلُم ال

َث��َن��ا َأبِي  ْ��ُق��َرِش��يِّ َق���اَل: َح��دَّ َث��َن��ا َس��ِع��ي��ُد بْ��ُن يَ��ْح��َي��ى بْ��ِن َس��ِع��ي��ٍد ال 1( ق��ال ال��ب��خ��اري: َح��دَّ

َثَنا َأُبو ُبْرَدَة بُْن َعْبِد اللَِّه بِْن َأبِي ُبْرَدَة: َعْن َأبِي ُبْرَدَة َعْن َأبِي ُموَسى َرِضَي  َقاَل: َحدَّ

اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ اإِلْسَاِم َأْفَضُل؟ َقاَل: َمْن َسلَِم اْلُْسلُِموَن ِمْن 

لَِسانِِه َويَِده.
- صحيح البخاري )11(، كتاب اإلميان، باب أي اإلسام أفضل.

- صحيح مسلم )40(، كتاب اإلميان، باب بيان تفاضل اإلسام وأي أموره أفضل.
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َث����َن����ا ال����لَّ����ْي����ُث، َعن   ْ������ُن َس����ِع����ي����ٍد، َح����دَّ َث����َن����ا ُق���َت���ْي���َب���ُة ب 2( ق�����ال أب�����و داود ف����ي ال����س����ن: َح����دَّ

����اَن، َع�����ْن ُل�����ْؤُل�����َؤَة، َع�����ْن أب����ي ِص����ْرَم����َة ق����ال َأُبو  ���ِد بْ�����ِن يَ���ْح���َي���ى بْ�����ِن َح����بَّ يَ���ْح���َي���ى، َع�����ْن ُم���َح���مَّ

 

ِديِث َعْن َأبِي ِصْرَمَة َصاِحِب النَِّبيِّ َعِن النَِّبيِّ صلى  َداُوَد َقاَل َغْيُر ُقَتْيَبَة في َهَذا اْلَ

َُّه َقاَل: َمْن َضارَّ َأَضرَّ اللَُّه بِِه َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ اللَُّه َعَلْيه. الله عليه وآله وسلم َأن
- سن أبي داود )3635(، كتاب األقضية، باب في القضاء.

- سن إبن ماجه )2342(، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.

َثَنا ُفَضْيُل بُْن  َغلِِّس: َحدَّ َمْيِريُّ َأُبو اْلُ ِِّه بُْن َخالٍِد النُّ َثَنا َعْبُد َرب  3( قال ابن ماجه: َحدَّ

َثَنا إِْسَحاُق بُْن يَْحَيى بِْن الَْولِيِد َعْن ُعَباَدَة بِْن  َثَنا ُموَسى بُْن ُعْقَبَة: َحدَّ ُسَلْيَماَن: َحدَّ

اِمِت، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم  َقَضى َأْن: اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر. الصَّ
- سن ابن ماجه )2340(، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.

- ورواه الاكم في الستدرك )2: 66(، وقال ابن اللقن: قال ابن الصاح: حسن، ) في خاصة 
البدر النير 2: 438(.

َثَنا  : َحدَّ اِرِمىُّ ْحَمِن بِْن َبْهَراَم الدَّ َثَنا َعْبُد اللَِّه بُْن َعْبِد الرَّ  4( قال اإلمام مسلم: َحدَّ

َثَنا َسِعيُد بُْن َعْبِد الَْعِزيِز، َعْن َربِيَعَة بِْن  َمْشِقيَّ - َحدَّ ٍد الدِّ َمْرَواُن -يَْعِني ابَْن ُمَحمَّ

، َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم  ْواَلنِيِّ َعْن َأبِي َذرٍّ يَِزيَد، َعْن َأبِي إِْدِريَس اْلَ
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ْلَم َعَلى نَْفِسي  ْمُت الظُّ ِّي َحرَّ َُّه َقاَل: يَا ِعَباِدي إِن ِفيَما َرَوى َعِن اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َأن

ًما َفَا َتَظاَلُوا. َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ
- صحيح مسلم )2577(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم.

ْ���ٍب، َع��ْن َسِعيٍد،  َث��َن��ا ابْ���ُن أب��ي ِذئ : َح��دَّ َث��َن��ا َع��اِص��ُم بْ��ُن َع��لِ��يٍّ  5( ق��ال ال��ب��خ��اري: َح��دَّ

َعْن أبي ُشَريٍْح، َأنَّ النَِّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم  َقاَل: َواللَِّه اَل ُيْؤِمن، َواللَِّه اَل 

َِّذي اَل يَْأَمُن َجاُرُه َبَوايَِقُه.  ُيْؤِمن، َواللَِّه اَل ُيْؤِمُن. ِقيَل: َوَمْن يَا َرُسوَل اللَِّه ؟ َقاَل: ال

َتاَبَعُه َشَباَبُة َوَأَسُد بُْن ُموَسى.
- صحيح البخاري )6016(، كتاب األدب، باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه.   

َثَنا َأُبو اأَلْحَوِص، َعْن أبي َحِصنٍي،  َثَنا ُقَتْيَبُة بُْن َسِعيٍد: َحدَّ  6( قال البخاري: َحدَّ

َعْن أبي َصالٍِح، َعْن أبي ُهَريَْرَة َق��اَل: َقاَل َرُس��وُل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم: 

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخ��رِ َفَا ُي��ْؤِذ َج��اَرُه، َوَم��ْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر 

َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو لَِيْصُمْت.
- صحيح البخاري )6018(، كتاب األدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فا يؤذ جاره.
- و هو في صحيح مسلم )47( بلفظ قريب من هذا: كتاب اإلميان، باب الّث على إكرام اجلار 

والضيف ولزوم الصمت. 



6

أربعون حديث في رحمة الدين

َثَنا َداُوُد - يَْعِني  َثَنا َعْبُد اللَِّه بُْن َمْسَلَمَة بِْن َقْعَنٍب، َحدَّ 7( قال اإلمام مسلم: َحدَّ

ابَْن َقْيٍس -، َعْن أبي َسِعيٍد َمْولَى َعاِمِر بِْن ُكَريٍْز، َعْن أبي ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

اَسُدوا، َواَل َتَناَجُشوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا،  صلى الله عليه وآله وسلم: اَل حَتَ

َواَل يَِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اللَِّه إِْخَوانًا. اْلُْسلُِم َأُخو اْلُْسلِِم اَل يَْظلُِمُه 

اٍت - بَِحْسِب  َواَل يَْخُذُلُه َواَل يَْحِقُرُه. التَّْقَوى َها ُهَنا - َوُيِشيُر إِلَى َصْدِرهِ َثَاَث َمرَّ

رِّ َأْن يَْحِقَر َأَخاُه اْلُْسلَِم، ُكلُّ اْلُْسلِِم َعَلى اْلُْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه. اْمِرٍئ ِمَن الشَّ
- صحيح مسلم )2564(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه 

وعرضه وماله.
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الباب الثاني
ب أحاديث في التكفير والتعصُّ

أّم����ا ال���ذي���ن ي���ح���اول���ون ت��ف��ري��ق ال��س��ل��م��ني ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ك��ف��ي��ر وال��ت��ع��ّص��ب ف��ق��د ق����ال الله 

ُق��وا ِدي��َن��ُه��ْم َوَك���اُن���وا ِش��َي��ًع��ا لَ��ْس��َت ِم��ْن��ُه��ْم ِف��ي َشْيٍء  َّ��ِذي��َن َف��رَّ سبحان�ه وت��ع��ال��ى:  ﴿إِنَّ ال

����ا َك���اُن���وا يَ���ْف���َع���ُل���وَن﴾ ]األن����ع����ام: 159[. فالتفريق  ��ُئ��ُه��ْم ِبَ ������ا َأْم�����ُرُه�����ْم إِلَ�����ى ال���لَّ���ِه ُث����مَّ ُي��َن��بِّ َ إِنَّ

ظ��ل��م وإث����م ع��ظ��ي��م، ول���ذل���ك ف��ال��ت��ع��اون ف���ي ال���ب���ّر وال��ت��ق��وى ف��ري��ض��ة ع��ل��ى ك���ّل السلمني، 

��������َراِم َأن  ���ْس���ِج���ِد اْلَ وُك����ْم َع����ِن اْلَ ���ُك���ْم َش����َن����آُن َق������ْوٍم َأن َص����دُّ ق����ال ت���ع���ال���ى:  ﴿َواَل يَ���ْج���ِرَم���نَّ

ْ���ُع���ْدَواِن و َاتَّ��ُق��وْا اللََّه  ��ْق��َوىا َواَل َت��َع��اَوُن��وْا َعَلى اإِلثْ���ِم َوال ْ��ِب��رِّ َوال��تَّ َت��ْع��َت��ُدوْا َوَت��َع��اَوُن��وْا َعَلى ال

ْ��ِع��َق��اِب﴾ ]ال���ائ���دة: 2[، وط��ب��ق��ًا ل��ه��ذا ق��ال سبحانه وت��ع��ال��ى: ﴿ إِنَّ ال��لَّ��َه َش��ِدي��ُد ال

َلَم  َِّذيَن ءاَمُنوا إَِذا َضَربُْتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَتَبيَُّنوا َوال َتُقوُلوا ِلَْن َألَْقى إِلَْيُكْم السَّ َُّها ال يََأي

ِ���َك ُك��ن��ُت��ْم ِمْن  ْ��َي��ا َف��ِع��ْن��َد ال��لَّ��ِه َم���َغ���اِنُ َك��ِث��ي��َرٌة َك���َذل ن ���َي���وةِ ال��دُّ لَ��ْس��َت ُم��ْؤِم��ًن��ا َت��ْب��َت��ُغ��وَن َع����َرَض اْلَ

��ا َتْعَمُلوَن َخ��ِب��ي��ًرا﴾ ]النساء: 94[. َق��ْب��ُل َف��َم��نَّ ال��لَّ��ُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا إِنَّ ال��لَّ��َه َك��اَن ِبَ

َثَنا َأُبو َخالٍِد اأَلْحَمُر )ح(  َثَنا َأُبو َبْكِر بُْن َأبِي َشْيَبَة َحدَّ 8( قال اإلمام مسلم: َحدَّ
َثَنا َأُبو ُكَريٍْب َوإِْسَحُق بُْن إِبَْراِهيَم، َعْن َأبِي ُمَعاِويََة، ِكَاُهَما َعِن األْعَمِش،  وَحدَّ
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َعْن َأبِي ِظْبَياَن، َعْن ُأَساَمَة بِْن َزيٍْد، َوَهَذا َحِديُث ابِْن َأبِي َشْيَبَة َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل 

َق��اِت ِمْن ُجَهْيَنَة، َفَأْدَرْكُت  ��رَ ٍَّة َفَصبَّْحَنا اْلُ اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم ِفي َسِري

َرُجًا َفَقاَل: ال إِلََه إال اللَُّه، َفَطَعْنُتُه َفَوَقَع ِفي نَْفِسي ِمْن َذلَِك، َفَذَكْرُتُه لِلنَِّبيِّ صلى 

الله عليه وآله وسلم، َفَقاَل َرُس��وُل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم: َأَق��اَل ال إِلََه إاِل 

��اِح، َق���اَل: َأَفا  ���ا َق��الَ��َه��ا َخ��ْوًف��ا ِم���َن ال��سِّ َ ال��لَّ��ُه َوَق��َت��ْل��َت��ُه؟ َق���اَل: ُق��ْل��ُت: يَ��ا َرُس����وَل ال��لَّ��ِه إِنَّ

ِّي  ��ْي��ُت َأن ��نَّ ��ى َتَ ُرَه��ا َع��َل��يَّ َح��تَّ ��ى َت��ْع��َل��َم َأَق��الَ��َه��ا َأْم ال َف��َم��ا َزاَل ُي��َك��رِّ َش��َق��ْق��َت َع���ْن َق��ْل��ِب��ِه َح��تَّ

َأْسَلْمُت يَْوَمِئٍذ.
- رواه مسلم 96 في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال الله.

- ورواه البخاري بلفظ قريب منه )4269( كتاب الغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الرقات 
من جهينة.

��ْع��َت��ِم��ُر َق���اَل: َسِمْعُت َأبِي  َث��َن��ا اْلُ َث��َن��ا ُه���َرمْيُ بْ��ُن َع��ْب��ِد اأَلْع��َل��ى: َح��دَّ 9( ق��ال مسلم: َح��دَّ

ُث َعْن َأبِي ِمْجَلٍز، َعْن ُجْنَدِب بِْن َعْبِد اللَِّه الَْبَجلِيِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى  ُيَحدِّ

��ًة َأْو يَ��ْن��ُص��ُر َعَصِبيًَّة  ��ٍة يَ��ْدُع��و َع��َص��ِب��يَّ ��يَّ ���َت َرايَ����ٍة ُع��مِّ ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م: َم���ْن ُق��ِت��َل حَتْ

َفِقْتَلٌة َجاِهلِيٌَّة.   
- صحيح مسلم )1850(، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت.
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ُد بُْن بِْشٍر َوَعْبُد اللَِّه  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكِر بُْن َأبِي َشْيَبَة: َحدَّ 10(  قال مسلم: َحدَّ

َثَنا ُعَبْيُد اللَِّه بُْن ُعَمَر َعْن نَاِفٍع َعِن ابْ��نِ ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ صلى الله  بُْن ُنَْيٍر َق��ااَل: َحدَّ

ُجُل َأَخاُه َفَقْد َباَء بَِها َأَحُدُهَما. َر الرَّ عليه وآله وسلم َقاَل: إَِذا َكفَّ
- صحيح مسلم )60(، كتاب اإلميان، باب بيان حال إميان من قال ألخيه السلم يا كافر.     

َث���ِن���ي يَ��ْح��َي��ى بْ����ُن ُي����وُس����َف، َأْخ���َب���َرنَ���ا َأُب�����و َب���ْك���ٍر - ُه����َو ابُْن  11(  ق���ال ال���ب���خ���اري: َح���دَّ

ْ���َرَة َرِض����َي ال��لَّ��ُه َع��ْن��ُه َأنَّ  ِ��ٍح، َع���ْن أب��ي ُه���َري ��اٍش - َع���ْن أب��ي َح��ِص��نٍي، َع���ْن أب��ي َص��ال َع��يَّ

َد  َرُج��ًا َق��اَل لِلنَِّبيِّ صلى الله عليه وآل��ه وسلم:  َأْوِص��ِن�����ي، َق��اَل: اَل َتْغَضْب. َفَردَّ

ِمَراًرا، َقاَل: اَل َتْغَضْب.
- صحيح البخاري )6116(، كتاب األدب، باب الذر من الغضب.

- سن الترمذي )2020(، كتاب البر والصلة،  باب ما جاء في كثرة الغضب.

َثَنا َجِريٌر - يَْعِني ابَْن َحاِزٍم  وَخ، َحدَّ َثَنا َشْيَباُن بُْن َفرُّ 12( قال اإلمام مسلم: َحدَّ

َثَنا َغْيَاُن بُْن َجِريٍر، َعْن أبي َقْيِس بِْن ِريَاٍح، َعْن أبي ُهَريَْرَة، َعِن النَِّبيِّ  - َحدَّ

َماَعَة َفَماَت  اَعِة َوَفاَرَق اجْلَ َُّه َقاَل: َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ صلى الله عليه وآله وسلم َأن

يٍَّة يَْغَضُب لَِعَصَبٍة َأْو يَْدُعو إِلَى َعَصَبٍة  َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة َوَمْن َقاَتَل حَتَْت َرايٍَة ُعمِّ
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َها َوَفاِجَرَها  ِتي يَْضِرُب َبرَّ َأْو يَْنُصُر َعَصَبًة َفُقِتَل َفِقْتَلٌة َجاِهلِيٌَّة َوَمْن َخَرَج َعَلى ُأمَّ

َواَل يََتَحاَش ِمْن ُمْؤِمِنَها َواَل يَِفي لِِذي َعْهٍد َعْهَدُه َفَلْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه.
- صحيح مسلم )1848(، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت.

الباب الثالث
أحاديث في ضوابط القتل واحلرب

أما الذي يقاتل وقتل بغير الق فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿َوَمْن يََتَعدَّ ُحُدوَد 

اللَِّه َفَقْد َظَلَم نَْفَسُه ال َتْدِري لََعلَّ اللََّه ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك َأْمًرا﴾ ]الطاق: 1[، وقال 

َا َقَتَل �ٱلنَّاَس َجِميعًا  تعالى: ﴿َمن َقَتَل نَْفسًا بَِغْيِر نَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي �ٱأَلْرِض َفَكَأنَّ

َا َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا﴾ ]الائدة: 23[، وقتال الؤمنني من أعلى  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

داً َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخالِداً  َتَعمِّ درجات الظلم والفساد، قال تعالى: ﴿َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

ِفيَها َوَغِضَب �ٱللَُّه َعَلْيِه َولََعَنُه َوَأَعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيمًا﴾ ]النساء: 93[، ولكل ما تقدم 

ْل َعَلى اللِه﴾ ]األنفال: 61[. قال تعالى:  ﴿وإْن َجَنُحوا لِْلَسْلِم َفاْجَنْح لَها َوَتَوكَّ

ُد بُْن َعْبِد اللَِّه بِْن َبِزيٍع:  َثَنا َأُبو َسَلَمَة يَْحَيى بُْن َخَلٍف َوُمَحمَّ 13( قال الترمذي: َحدَّ

، َعْن ُشْعَبَة، َعْن يَْعَلى بِْن َعَطاٍء، َعْن َأبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن َعْمٍرو:  َثَنا ابُْن أبي َعِدىٍّ َحدَّ
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نَْيا َأْهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُمْسلِم. َأنَّ النَِّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم َقاَل: لََزَواُل الدُّ
- سن الترمذي )1395(، كتاب الديات،  باب ما جاء في تشديد قتل الؤمن.

- وقال الافظ النذري في "الترغيب والتهذيب": حسن )201/3(.  

َثَنا إِْسَحاُق بُْن َسِعيِد بِْن َعْمِرو بِْن َسِعيِد بِْن  : َحدَّ َثَنا َعلِىٌّ 14( قال البخاري: َحدَّ

الَْعاِص، َعْن َأبِيِه، َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى الله 

ْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما لَْم ُيِصْب َدًما َحَراًما. عليه وآله وسلم: لَْن يََزاَل اْلُ
- صحيح البخاري )6862(، كتاب الديات، باب قول الله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 

جهنم﴾ ]النساء:93[.

ْ���ُن ُم��وَس��ى، َعِن  ْ��َف��ْض��ُل ب َث��َن��ا ال ْ���ٍث: َح��دَّ ���َس���نْيُ بْ���ُن ُح���َري َث��َن��ا اْلُ 15( ق��ال ال��ت��رم��ذي: َح��دَّ

��َك��ِم الَْبَجلِيُّ َق��اَل َسِمْعُت َأَبا  َثَنا َأُب��و اْلَ : َحدَّ َق��اِش��يِّ ��َس��نْيِ بْ��ِن َواِق���ٍد، َع��ْن يَ��ِزي��َد ال��رَّ اْلُ

ْدِريَّ َوَأَبا ُهَريَْرَة يَْذُكَراِن َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم َقاَل:  َسِعيٍد اْلُ

���ُه���ُم ال���لَّ���ُه ِف���ي النَّاِر. ���َم���اِء َوَأْه������َل اأَلْرِض اْش���َت���َرُك���وا ِف���ي َدِم ُم���ْؤِم���ٍن أَلَك���بَّ لَ����ْو َأنَّ َأْه�����َل ال���سَّ
- سن الترمذي )1398(، كتاب الديات، باب الكم في الدماء.

- ورواه الاكم في الستدرك وسكت عنه. وهو حسن.

َثَنا ُعَبْيُد اللَِّه بُْن ُموَسى، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن أبي َوائٍِل،  16( قال البخاري: َحدَّ
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ُل َما ُيْقَضى  َعْن َعْبِد اللَِّه بن مسعود َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: َأوَّ

َماِء. َبنْيَ النَّاِس ِفي الدِّ
- صحيح البخاري )6864(، كتاب الديات، باب قول الله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 

جهنم﴾ ]النساء:93[.

َثُكْم  َثَنا إِْسَحاُق بُْن إِبَْراِهيَم َقاَل: ُقْلُت أَلبِي ُأَساَمَة: َحدَّ 17( قال البخاري: َحدَّ

ُعَبْيُد اللَِّه، َعْن نَاِفٍع، َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل: ُوِجَدِت اْمَرَأٌة َمْقُتولًَة 

ِفي َبْعِض َمَغاِزي َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلَّم، َفَنَهى َرُسوُل اللَِّه صلى الله 

ْبَيان. عليه وآله وسلم َعْن َقْتِل النَِّساِء َوالصِّ
- صحيح البخاري )3014(، كتاب اجلهاد، باب قتل النساء في الرب.  

- صحيح مسلم )1744(، كتاب اجلهاد والسير، باب حترمي قتل النساء والصبيان في الرب.

َثَنا َأُبو َعَوانََة، َعْن َرَقَبَة بِْن  : َحدَّ َيالِِسيُّ َثَنا َأُبو الَْولِيِد الطَّ 18( قال أبو داود: َحدَّ

ْحَمِن - يَْعِنى ابَْن َسُمَرَة – َقاَل:  َمْصَقَلَة، َعْن َعْوِن بِْن أبي ُجَحْيَفَة، َعْن َعْبِد الرَّ

ِ��َي��ِد ابْ���ِن ُع��َم��َر ف��ي َط��ِري��ٍق ِم��ْن ُط���ُرِق اْلَ��ِدي��َن��ِة إِْذ َأَت���ى َع��َل��ى َرْأٍس َمْنُصوٍب  ُك��ْن��ُت آِخ���ًذا ب

ا َمَضى َقاَل: َوَما َأَرى َهَذا إاِلَّ َقْد َشِقَي َسِمْعُت َرُسوَل  َفَقاَل: َشِقَي َقاتُِل َهَذا. َفَلمَّ
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��ِت��ي لَِيْقُتَلُه َفْلَيُقْل  ال��لَّ��ِه صلى الله عليه وآل��ه وسلم يَ��ُق��وُل: َم��ْن َمَشى إِلَ��ى َرُج���ٍل ِم��ْن ُأمَّ

��ْوِريُّ َع��ْن َعْبِد  ��ِة. َق��اَل َأُب��و َداُوَد: َرَواُه ال��ثَّ ��نَّ ��ُت��وُل في اجْلَ َهَكَذا َفالَْقاتُِل في النَّاِر َواْلَ��قْ

ْحَمِن  ْحَمِن بِْن ُسَمْيٍر َأْو ُسَمْيَرَة َوَرَواُه لَْيُث بُْن أبي ُسَلْيٍم َعْن َع��ْوٍن َعْن َعْبِد الرَّ الرَّ

َثَنا َأُبو الَْولِيِد - يَْعِني بَِهَذا  : َحدَّ َسُن بُْن َعلِيٍّ بِْن ُسَمْيَرَة. َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل لِي اْلَ

ِديِث - َعْن أبي َعَوانََة َوَقاَل ُهَو ِفي ِكَتابي ابُْن َسْبَرَة َوَقاُلوا َسُمَرَة َوَقاُلوا ُسَمْيَرَة  اْلَ

َهَذا َكَاُم أبي الَْولِيِد.
- سن أبي داود )4260(، كتاب الفنت، باب في النهي عن السعي في الفتنة. وهو قريب من السن.

َثَنا  َثَنا ُمَعاِويَُة بُْن َعْمٍرو: َحدَّ ٍد: َحدَّ َثِني َعْبُد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ 19( قال البخاري: َحدَّ

َأُبو إِْسَحاَق، َعْن ُموَسى بِْن ُعْقَبَة، َعْن َسالٍِم أبي النَّْضِر َمْولَى ُعَمَر بِْن ُعَبْيِد اللَِّه 

- َوَكاَن َكاتًِبا لَُه - َقاَل َكَتَب إِلَْيِه َعْبُد اللَِّه بُْن أبي َأْوفي َفَقَرْأُتُه َفِإَذا ِفيِه: َأنَّ َرُسوَل 

، َوَسُلوا اللََّه الَْعاِفَيَة. اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم  َقاَل: اَل َتَتَمنَّْوا لَِقاَء الَْعُدوِّ
- صحيح البخاري )7237(، كتاب التمني، باب كراهية التمني لقاء العدو.
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ِّ��������ي َأنَ��������ا ال�����َغ�����ُف�����وُر ال�����َرِح�����ي�����ُم﴾ ]الجر:  ������ْئ ِع������َب������اِدي َأن ق������ال س���ب���ح���ان���ه وت����ع����ال����ى: ﴿نَ������بِّ

س�������ب�������ح�������ان�������ه: ﴿َرْحَمِتي  ق�������������ال  إذ  ب�������ال�������رح�������م�������ة  ال��������رح��������م��������ن  وع����������دن����������ا  وق�������������د   ،]49

َّ���������ِذي���������َن ُه������م ب َك�اَة َو�ٱل �����ُق�����وَن َوُي���������ْؤُت���������وَن �ٱلزَّ ِ�����لَّ�����ِذي�����َن يَ�����تَّ َوِس�������َع�������ْت ُك��������لَّ َش�����������ْيٍء َف����َس����َأْك����ُت����ُب����َه����ا ل

 

ِآيَ��اتِ��َن��ا ُي��ْؤِم��ُن��وَن﴾ ]األع����راف: 156[، وق��ال تعالى: ﴿إِنَّ َرح��َم��ِة ال��ّل��ه َق��ِري��ٌب ِمن 

َِّذيَن ُيْؤِمُنوَن  امُلِْسننَي﴾ ]األعراف: 56[ ولذلك قال الله تعالى: َ﴿إَِذا َجآَءَك �ٱل

َُّه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسو~ًءا  ْحَمَة َأن بِآيَاتَِنا َفُقْل َسَاٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلىا نَْفِسِه �ٱلرَّ

ِحيٌم﴾ ]األنعام: 54[. َُّه َغُفوٌر رَّ بَِجَهالٍَة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدهِ َوَأْصَلَح َفَأن

َثَنا ُسْفَياُن بُْن ُعَيْيَنَة، َعْن  َثِني ُزَهْيُر بُْن َح��ْرٍب: َحدَّ 20(  قال اإلم��ام مسلم: َحدَّ

نَاِد، َعِن اأَلْعَرِج، َعْن َأبِي ُهَريَْرَة، َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: َقاَل  َأبِي الزِّ

اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ "َسَبَقْت َرْحَمِتي َغَضِبي.
- صحيح مسلم )2751(، كتاب التوبة، باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.
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د بن سام: أخبرنا َأُبو ُمَعاِويََة، َعِن اأَلْعَمِش،  َثَنا ُمَحمَّ 21( قال البخاري: َحدَّ

َعْن َزيِْد بِْن َوْهٍب َوَأبِى َظْبَياَن، َعْن َجِريِر بِْن َعْبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى 

الله عليه وآله وسلم: اَل يَْرَحُم اللَُّه َمْن اَل يَْرَحُم النَّاَس.
- صحيح البخاري )7376(، كتاب التوحيد، باب قول الله: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن." 

]اإلسراء:110[.
 - صحيح مسلم )2319(، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.

َثَنا  ، َحدَّ ْه���ِرىِّ ْ��َي��َم��اِن: َأْخ��َب��َرنَ��ا ُش��َع��ْي��ٌب، َع���ِن ال���زُّ َث��َن��ا َأُب���و ال 22( ق��ال ال��ب��خ��اري: َح��دَّ

ْ��َرَة - رضى الله عنه – َق��اَل: َقبََّل َرُسوُل  ْحَمِن: َأنَّ َأَب��ا ُه��َري َأُب��و َسَلَمَة بُْن َعْبِد الرَّ

ِ��ٍس التَِّميِمىُّ  ��َس��َن بْ��َن َعلِىٍّ َوِع��ْن��َدُه اأَلْق���َرُع بْ��ُن َح��اب اللَِّه صلى الله عليه وآل��ه وسلم اْلَ

َجالًِسا، َفَقاَل اأَلْقَرُع: إِنَّ لِى َعَشَرةً ِمَن الَْولَِد َما َقبَّْلُت ِمْنُهْم َأَحًدا، َفَنَظَر إِلَْيِه َرُسوُل 

اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم ُثمَّ َقاَل: َمْن اَل يَْرَحُم ال ُيْرَحْم.
- صحيح البخاري )6109(، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

َثَنا ُعَبْيُد بُْن َواِقٍد، َعْن  : َحدَّ ُد بُْن َمْرُزوٍق الَْبْصِريُّ َثَنا ُمَحمَّ 23( قال الترمذي: َحدَّ

َزْربِيٍّ َقاَل: َسِمْعُت َأنََس بَْن َمالٍِك يَُقوُل: َجاَء َشْيٌخ ُيِريُد النَِّبيَّ صلى الله عليه وآله 
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ُعوا لَُه َفَقاَل النَِّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: لَْيَس  وسلم َفَأبَْطَأ الَْقْوُم َعْنُه َأْن ُيَوسِّ

ْ��َب��اِب َع��ْن َعْبِد اللَِّه بْ��ِن َعْمٍرو  ��ْر َكِبيَرنَا. َق��اَل: َوِف��ى ال ِمنَّا َم��ْن لَ��ْم يَ��ْرَح��ْم َصِغيَرنَا َوُي��َوقِّ

َوَأبِي ُهَريَْرَة َوابِْن َعبَّاٍس َوَأبِي ُأَماَمَة.
- سن الترمذي )1921(، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان. وهو حسن.

َثَنا َأُب��و ُأَس��اَم��َة، َع��ْن ِه��َش��اٍم، َعْن  ْ��ٍب: َحدَّ َث��َن��اُه َأُب��و ُك��َري 24( ق��ال اإلم��ام مسلم: َح��دَّ

َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة َقالَْت: َما َضَرَب َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم َشْيًئا َقطُّ 

بَِيِدهِ َواَل اْمَرَأةً َواَل َخاِدًما إاِلَّ َأْن ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َوَما نِيَل ِمْنُه َشْيٌء َقطُّ َفَيْنَتِقَم 

. ِمْن َصاِحِبِه إاِلَّ َأْن ُيْنَتَهَك َشْيٌء ِمْن َمَحاِرِم اللَِّه َفَيْنَتِقَم لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ
- صحيح مسلم )2328(، كتاب الفضائل، باب مباعدته لآلثام واختياره من الباح أسهله.
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ِ��ُك��لِّ َش���ْيٍء َع��لِ��ي��ٌم﴾ ]التغابن:  ِ��ال��لَّ��ِه يَ��ْه��ِد َقلَبُه َوال��لَّ��ُه ب ق��ال الله تعالى: ﴿َوم���ْن ُي��ْؤِم��ْن ب

11[. وقال سبحانه عن اليوم األخر: ﴿يَ��ْوَم اَل يَْنَفُع َماٌل َوال َبُنون إاِلَّ َمْن َأَتى اللََّه 

بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾ ]الشعراء: 89[. وقال تعالى: ﴿َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَُحوُل َبنْيَ اْلَْرِء 

َُّه إِلَْيِه حُتَْشُروَن﴾ ]األنفال: 24[. وقال تعالى: ﴿والِذيَن ءاَمُنوا َوَتْطمِئنُّ  َوَقْلِبِه َوَأن

ُقلوُبُهم بِِذْكر اللِه أال بِِذْكِر اللِه َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب﴾ ]الرعد: 28[، والله تعالى:  ﴿

ْؤِمِننَي لَِيْزَداُدوا إمِيَانًا َمَع إمِيَانِِهْم﴾ ]الفتح: 4[.  ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُ َِّذي َأنَْزَل السَّ ُهَو ال

وقال تعالى: ﴿َألَْم يَْأِن لِلَِّذيَن ءاَمُنوا أْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم لِِذْكِراللِه﴾ ]الديد: 16[. 

ُدوِر﴾  َّ��ِت��ي ِف��ي الصُّ ْ��ُق��ُل��وُب ال َّ��َه��ا ال َتْعَمى اأَلبْ��َص��ُر َولَ��ِك��ْن َتْعَمى ال وق��ال تعالى:  ﴿َف��ِإن

]الج: 46[.

َث���َن���ا ُسْفَياُن  َب���ْي���ِر َق�����اَل: َح���دَّ ���َم���ْي���ِديُّ َع���ْب���ُد ال���لَّ���ِه بْ����ُن ال���زُّ َث���َن���ا اْلُ 25( ق���ال ال��ب��خ��اري: َح���دَّ

 : ُد بُْن إِبَْراِهيَم التَّْيِميُّ َثَنا يَْحَيى بُْن َسِعيٍد اأَلنَْصاِريُّ َقاَل: َأْخَبَرنِي ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

��اِب - َرِض��َي اللُه  ��طَّ ���اٍص اللَّْيِثيَّ يَ��ُق��وُل: َسِمْعُت ُعَمَر بْ��َن اْلَ َّ��ُه َسِمَع َعْلَقَمَة بْ��َن َوقَّ َأن
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َا  َعْنُه - َعَلى اْلِْنَبِر َق��اَل َسِمْعُت َرُس��وَل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم يَُقوُل: إِنَّ

َا لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن َكانَْت ِهْجَرُتُه إِلَى ُدنَْيا ُيِصيُبَها َأْو  اأَلْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنَّ

إِلَى اْمَرَأةٍ يَْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيِه.
 - صحيح البخاري )1(، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. 

 - صحيح مسلم )1907(،كتاب اإلمارة، باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا األعمال بالنية.

��اٍر َوإِبْ��َراِه��ي��ُم بُْن  ��ُد بْ��ُن َب��شَّ َثنَّى َوُم��َح��مَّ ُد بْ��ُن اْلُ َث��َن��ا ُمَحمَّ 26( ق��ال اإلم��ام مسلم: َوَح��دَّ

اٍد  َثِني يَْحَيى بْ��ُن َحمَّ ��ى: َحدَّ ��َث��نَّ ��اٍد - َق��اَل ابْ��ُن اْلُ ِدي��َن��اٍر َجِميعًا، َع��ْن يَْحَيى بْ��ِن َح��مَّ

 ، ، َعْن إِبَْراِهيَم النََّخِعيِّ - َأْخَبَرنَا ُشْعَبُة، َعْن َأَباَن بِْن َتْغلَِب، َعْن ُفَضْيٍل الُْفَقْيِميِّ

َع��ْن َعْلَقَمَة، َع��ْن َعْبِد اللَِّه بْ��ِن َمْسُعوٍد، َع��ِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلَّم َق�اَل: اَل 

ُجَل ُيِحبُّ َأْن  : إِنَّ الرَّ ةٍ ِمْن ِكْبٍر. َقاَل َرُج��لٌ نََّة َمْن َكاَن في َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ يَْدُخُل اجْلَ

ْ��ِك��ْب��ُر َبَطُر  ��َم��اَل، ال يَ��ُك��وَن َث��ْوُب��ُه َحَسًنا َونَ��ْع��ُل��ُه َح��َس��َن��ًة. َق���اَل: إِنَّ ال��لَّ��َه َجِميٌل ُي��ِح��بُّ اجْلَ

قِّ َوَغْمُط النَّاِس. اْلَ
 - صحيح مسلم )91(، كتاب اإلميان، باب حترمي الكبر وبيانه.

َّ����اُء َع���ْن َع���اِم���ٍر َق����اَل: َسِمْعُت  َث��َن��ا َزَك����ِري َث��َن��ا َأُب����و ُن��َع��ْي��ٍم، َح��دَّ 27( ق���ال ال��ب��خ��اري: َح��دَّ
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َاُل  ْعَماَن بَْن َبِشيٍر يَُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم يَُقوُل: اْلَ النُّ

، َوَبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌت اَل يَْعَلُمَها َكِثيٌر ِم��َن النَّاِس. َفَمِن اتََّقى اْلَُشبََّهاِت  ٌ ���َراُم َب��نيِّ َب��نيٌِّ َواْلَ

ُبَهاِت كَراٍع يَْرَعى َحْوَل اْلَِمى، ُيوِشُك َأْن  اْسَتْبَرَأ لِِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفى الشُّ

ُيَواِقَعُه. َأال َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحًمى، َأاَل إِنَّ ِحَمى اللَِّه ِفي َأْرِض���هِ َمَحاِرُمُه، َأاَل َوإِنَّ 

َسُد ُكلُُّه.  َسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلَ َسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اجْلَ ِفي اجْلَ

َأاَل َوِهَي الَْقْلُب.
- صحيح البخاري )52(، كتاب اإلميان، باب فضل من استبرأ لدينه.

 - صحيح مسلم )1599(، كتاب الساقاة، باب أخذ الال وترك  الشبهات.

َثَنا ابْ�ُن  اِهِر َأْحَمُد بُْن َعْمِرو بِْن َسْرٍح: َحدَّ َثِني َأُبو الطَّ 28( قال اإلمام مسلم: َحدَّ

َُّه َسِمَع َأَبا َسِعيٍد َمْولَى َعْبِد اللَِّه بِْن َعاِمِر  َوْه�ٍب: َع�ْن ُأَساَمَة - َوُهَو ابُْن َزيٍْد - َأن

بِْن ُكَريٍْز يَُقوُل: َسِمْعُت َأَبا ُهَريَْرَة يَُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلَّم. َفَذَكَر 

نَْحَو َحِديِث َداُوَد َوَزاَد َونََقَص َوِمَّا َزاَد ِفيِه: إِنَّ اللََّه اَل يَْنُظُر إِلَى َأْجَساِدُكْم َواَل إِلَى 

ُصَوِرُكْم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقُلوبُِكْم. َوَأَشاَر بَِأَصابِِعِه إِلَى َصْدِرهِ.
- صحيح مسلم )2564(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه 

وعرضه وماله.
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َث��َن��ا يَ��ْح��َي��ى بْ���ُن آَدَم، َع���ْن أب��ي َب��ْك��ِر بِْن  ْ���ٍب: َح��دَّ َث��َن��ا َأُب���و ُك���َري 29( ق��ال ال��ت��رم��ذي: َح��دَّ

اِرِث، َعْن ُزَهْيِر بِْن  َة، َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن اْلَ َعيَّاٍش، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َعْمِرو بِْن ُمرَّ

اأَلْق��َم��ِر، َع��ْن َعْبِد اللَِّه بْ��ِن َع��ْم��ٍرو َق��اَل: َك��اَن َرُس���وُل اللَِّه صلى الله عليه وآل��ه وسلم 

ِّ��ي َأُع��وُذ بَِك ِمْن َقْلٍب اَل يَْخَشُع َوُدَع��اٍء اَل ُيْسَمُع َوِم��ْن نَْفٍس اَل َتْشَبُع  يَُقوُل: اللَُّهمَّ إِن

ِ��ٍر َوأبي  ْ��َب��اِب َع���ْن َج��اب ِ���َك ِم���ْن َه����ُؤاَلِء اأَلْرَب�����ِع. َق���اَل َوف���ي ال َوِم���ْن ِع��ْل��ٍم اَل يَ��ْن��َف��ُع، َأُع����وُذ ب

ُهَريَْرَة َوابِْن َمْسُعوٍد.
- سن الترمذي )3472(، كتاب الدعوات، باب ]اللهم إنى أعوذ بك من قلب ال يخشع[. َقاَل َوَهَذا 

َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
- ورواه مسلم بلفظ قريب منه )2722(، كتاب الذكر والدعاء.
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أحاديث في البر والتقوى 

َّ��ِذي��َن َءاَم��ُن��وا إَِذا َتَناَجْيُتْم َف��ا َتَتَناَجْوا بِاإلثِْم  ُّ��َه��ا ال ق��ال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَ��ا َأي

َِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن﴾  ُسوِل َوَتَناَجْوا بِالِْبرِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ال َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَّ

]الجادلة: 9[. فالبر والتقوى من أهم األخاق. قال تعالى: ﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

ُدوا َفِانَّ  اللَِّه َأتَْقُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبيٌر﴾ ]الجرات: 13[، وقال تعال�ى: ﴿َوَتَزوَّ

اِد التَّْقَوى َواتَّ��ُق��وِن يَُاْولِي األلَْبِب﴾ ]البقرة: 197[. وقال تعالى: ﴿إِْن  َخْيَر ال��زَّ

تَُّقوَن َولَِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال يَْعَلُموَن﴾ ]األنفال: 34[.  َأْولِيآُؤُه إاِل اْلُ

ُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَْشِرِق َواْلَْغِرِب َولَِكنَّ  وأما البر فقال تعالى: ﴿لَْيَس الِْبرَّ أْن ُتَول

ِبّينِيَ َوءاَتى اْلَاَل َعَلى ُحبِِّه  ََائَِكِة َوالِْكَتاِب َوالنَّ الِْبرَّ َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اأْلِخِر َواْلَ

َلوَة  َقاِب َوأَق��اَم الصَّ ِائِلِنَي َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسَّ َذِوي الُْقْرَبى َوالَْيَتاَمى َواْلََساِكنَي َوابْ��نَ السَّ

اِء َوِحنَي  رَّ َكوَة َواْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم اَِذا َعاَهُدوا َوالّصَابِِريَن ِفي الَْبْأَساِء َوالضَّ َوءاَتى الزَّ

تَُّقوَن﴾ ]البقرة: 177[. وقال تعالى:  َِّذيَن َصَدُقوا وُأْولِئَك ُهْم اْلُ ِس ُأْولِئَك ال الَْبْأْ

ٍء َف��ِانَّ اللََّه بِِه َعلِيٌم﴾  بُّوَن َوَم��ا ُتْنِفُقوا ِمْن َش��يْ
﴿لَ��ْن َتَناُلوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمَّا حُتِ
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]آل عمران: 92[، وقال تعالى: ﴿أَتْأُمُروَن النَّاَس بِالِْبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُْتْم 

َتْتُلوَن الِْكَتاَب َأَفا َتْعِقُلوَن﴾ ]البقرة: 44[.

َث���َن���ا َع����ْب����َداُن، َع����ْن أب���ي َح����ْم����َزَة، َع����ِن اأَلْع����َم����ِش، َع����ْن أبي  30( ق���ال ال��ب��خ��اري: َح���دَّ

َوائٍِل، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن َعْمٍرو - َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما – َقاَل: لَْم يَُكِن 

ًشا َوَكاَن يَُقوُل: إِنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم  النَِّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ

َأْحَسَنُكْم َأْخَاًقا.
 - صحيح البخاري )3559(، كتاب الناقب، باب صفة النبي.

َثَنا يَْحَيى، َع��ْن ُشْعَبَة، َع��ْن َقَت�اَدَة،  ٌد َق��اَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ 31( قال البخاري: َحدَّ

َع�ْن َأنَ���ٍس - َرِض���َي ال��لَّ��ُه َع��ْن��ُه - َع��ِن النَِّبيِّ َصلَّى ال��لَّ��ُه َعَليِه َوَس��لَّ��م. َوَع���ْن ُحَسنْيٍ 

َثَنا َقَتاَدُة، َعْن َأنٍَس، َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم َقاَل: ال  َعلِِّم َقاَل: َحدَّ اْلُ

ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ أَلِخيِه َما ُيِحبُّ لَِنْفِسِه.
- صحيح البخاري )13(، كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه.

- صحيح مسلم )45(،كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتماع على تاوة القرآن وعلى الذكر.
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ُد بُْن  َثَنا يَْحَيى بُْن يَْحَيى التَِّميميُّ َوَأُبو َبْكِر بُْن أبي َشْيَبَة َوُمَحمَّ 32(  قال اإلمام مسلم: َحدَّ

َثَنا َأُبو ُمَعاِويََة  الَْعَاِء الَْهْمَدانِيُّ - َواللَّْفُظ لَِيْحَيى -  َقاَل يَْحَيى َأْخَبَرنَا َوَقاَل اآلَخَراِن َحدَّ

َعِن اأَلْعَمِش َعْن أبي َصالٍِح َعْن أبي ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم: 

 

َس اللَُّه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم الِْقَياَمِة َوَمْن  نَْيا نَفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ َمْن نَفَّ

ةِ َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرُه اللَُّه في  نَْيا َواآلِخ��رَ َر اللَُّه َعَلْيِه في الدُّ َر َعَلى ُمْعِسٍر يَسَّ يَسَّ

نَْيا َواآلِخَرةِ َواللَُّه في َعْوِن الَْعْبِد َما َكاَن الَْعْبُد في َعْوِن َأِخيِه َوَمْن َسَلَك َطِريًقا  الدُّ

نَِّة َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم في َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت  َل اللَُّه لَُه بِِه َطِريًقا إِلَى اجْلَ يَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

ْحَمُة  ِكيَنُة َوَغِشَيْتُهُم الرَّ اللَِّه يَْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َويََتَداَرُسونَُه َبْيَنُهْم إاِلَّ نََزلَْت َعَلْيِهُم السَّ

َأ بِِه َعَمُلُه لَْم ُيْسِرْع بِِه نََسُبُه. ْتُهُم اْلََائَِكُة َوَذَكَرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدُه َوَمْن َبطَّ َوَحفَّ
- صحيح مسلم )2699(،كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتماع على تاوة القرآن وعلى الذكر.

اِرِث:  َثَنا َخالُِد بُْن اْلَ : َحدَّ اِرثِيُّ َثَنا يَْحَيى بُْن َحِبيٍب اْلَ 33( قال اإلمام مسلم: َحدَّ

َق  َثِني ُيوُنُس بْ��ُن ُي��وُس��َف، َع��ْن ُسَلْيَماَن بْ��ِن يََساٍر َق��اَل: َتَفرَّ ْ��ٍج: َحدَّ َثَنا ابْ��ُن ُج��َري َحدَّ

ثَْنا َحِديًثا َسِمْعَتُه ِمْن  ْيُخ َحدِّ َُّها الشَّ اِم َأي النَّاُس َعْن أبي ُهَريَْرَة َفَقاَل لَُه نَاتُِل َأْهِل الشَّ

َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم  َقاَل نََعْم َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه 
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ْ��ِق��َي��اَم��ِة َعَلْيِه َرُج���ٌل اْسُتْشِهَد َف��ُأتِ��َي بِِه  ��اِس ُيْقَضى يَ���ْوَم ال َل ال��نَّ وآل��ه وسلم يَ��ُق��وُل: إِنَّ َأوَّ

َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدُت.  َفَعرَّ

َقاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َقاَتْلَت أَلْن ُيَقاَل َجِريٌء، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى 

َفُه  َأ الُْقْرآَن، َفُأتَِي بِِه َفَعرَّ َوْجِهِه َحتَّى ُألِْقَي في النَّاِر. َوَرُج��لٌ َتَعلََّم الِْعْلَم َوَعلََّمُه َوَق��رَ

ْ��ِع��ْل��َم َوَع��لَّ��ْم��ُت��ُه َوَق������َرْأُت ِفيَك  ِ��َع��َم��ُه َف��َع��َرَف��َه��ا، َق����اَل: َف��َم��ا َع��ِم��ْل��َت ِف��ي��َه��ا؟ َق����اَل: َت��َع��لَّ��ْم��ُت ال ن

ْ��ُق��ْرآَن لُِيَقاَل ُهَو  ْ��ُق��ْرآَن. َق��اَل: َك��َذبْ��َت، َولَِكنََّك َتَعلَّْمَت الِْعْلَم لُِيَقاَل َعالٌِم، َوَق���َرْأَت ال ال

َع  َقاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى ُألِْقَي في النَّاِر. َوَرُجٌل َوسَّ

َف��ُه نَِعَمُه َف��َع��َرَف��َه��ا. َق���اَل: َفَما  ��ِه َف��َع��رَّ
ِ ال��لَّ��ُه َعَلْيِه َوَأْع��َط��اُه ِم��ْن َأْص��َن��اِف اْلَ���اِل ُك��لِّ��ِه، َف��ُأتِ��َي ب

ْ��َف��ْق��ُت ِفيَها لََك،  ��بُّ َأْن ُيْنَفَق ِفيَها إاِلَّ َأن َعِمْلَت ِفيَها؟ َق���اَل: َم��ا َت��َرْك��ُت ِم��ْن َسِبيٍل حُتِ

َقاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َفَعْلَت لُِيَقاَل ُهَو َجَواٌد، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى 

َوْجِهِه ُثمَّ ُألِْقَي في النَّار.
- صحيح مسلم )1905(، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار.
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أحاديث في الفساد والفتنة

قال الله تعالى: ﴿َوالِْفْتَنُة َأَش��دُّ ِمْن الَْقْتِل﴾ ]البقرة: 191[، وقال تعالى: ﴿

ْؤِمِننَي  َِّذيَن َفَتُنوا اْلُ َوالِْفْتَنُة َأْكَبُر ِمْن الَْقْتِل﴾ ]البقرة: 217[، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ال

ِريِق﴾ ]البروج: 10[.  ْؤِمَناِت ُثمَّ لَْم يَُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب اْلَ َواْلُ

وم���ن ف��نت ق��د ف��س��د وف��ت��ن��ت��ه ت��ص��ي��ب ال��ن��اس ج��م��ي��ع��ًا، ق���ال ت��ع��ال��ى: ﴿َواتّ����ُق����وا ِف��ْت��َن��ًة ال 

��ًة﴾ ]األن��ف��ال: 25[. ول��ذل��ك ق��ال سيدنا النبي  َّ��َذي��َن َظ��َل��ُم��وا ِم��ْن��ُك��ْم َخ��اصَّ ُت��َص��ي��ُ�َّ ال

شعيب عليه السام: ﴿َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال ُتْفِسُدوا ِفي األْرِض َبْعَد 

ِ���ُك���ْم َخ��ْي��ٌر لَ��ُك��ْم إِْن ُك��ن��ُت��ْم ُم��ْؤِم��ِن��نَي﴾ ]األع�����راف: 85[، وق���ال سيدنا  إِْص��اِح��َه��ا َذل

موَسى عليه السام: ﴿إنَّ اللََّه ال ُيْصلُِح َعَمَل اْلُْفِسِديَن﴾ ]يونس: 81[، وقد 

أمرنا الله تعالى باجتناب الفساد: ﴿َوال َتْعَثْوا ِفي األْرِض ُمْفِسِديَن﴾ ]البقرة: 

ْرِض إِنَّ ال��لَّ��َه ال ُي��ِح��بُّ اْلُْفِسِديَن﴾  ْ��َف��َس��اَد ِف��ي اأْلَ 60[، وق��ال تعالى: ﴿َوال َت��ْب��ِغ ال

]القصص: 77[.
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َث��َن��ا َأْزَه����ُر بْ��ُن َس��ْع��ٍد، َع��ِن ابِْن  َث��َن��ا َع��لِ��ىُّ بْ��ُن َع��ْب��ِد ال��لَّ��ِه: َح��دَّ 34( ق��ال ال��ب��خ��اري: َح��دَّ

َع��ْوٍن، َعْن نَاِفٍع، َعِن ابْ��ِن ُعَمَر َق��اَل: َذَك��َر النَِّبىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: اللَُّهمَّ 

ِدنَا؟ َقاَل: اللَُّهمَّ َباِرْك  َباِرْك لََنا ِفي َشْأِمَنا، اللَُّهمَّ َباِرْك لََنا ِفي مَيَِنَنا. َقاُلوا: َوِفي َنْ

ُه َقاَل  ِدنَا؟ َفَأُظنُّ لََنا ِفي َشْأِمَنا، اللَُّهمَّ َباِرْك لََنا ِفي مَيَِنَنا. َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه َوِفي َنْ

ْيَطان. ، َوبَِها يَْطُلُع َقْرُن الشَّ اَلِزُل َوالِْفنَتُ ِفي الثَّالَِثَة: ُهَناَك الزَّ
- صحيح البخاري )7181(، كتاب الفنت، باب قول النبي الفتنة من قبل الشرق.

اِب َقاَل: َسِمْعُت  َثَنا َعْبُد الَْوهَّ َثنَّى: َحدَّ ُد بُْن اْلُ َثَنا ُمَحمَّ 35( قال البخاري: َحدَّ

ُد بُْن إِبَْراِهيَم، َعْن أبي َسَلَمَة َوَعَطاِء بِْن يََساٍر  يَْحَيى بَْن َسِعيٍد َقاَل: َأْخَبَرنِي ُمَحمَّ

َِّة، َأَسِمْعَت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَليِه  ُروِري ِريَّ َفَسَأاَلُه َعِن اْلَ ��دْ َُّهَما َأَتَيا َأَبا َسِعيٍد اْلُ َأن

َّ���ُة! َس��ِم��ْع��ُت النَّبيَّ صلى الله عليه وآل��ه وسلم   ���ُروِري َوَس��لَّ��م؟  َق���اَل: اَل َأْدِري َم��ا اْلَ

ِقُروَن َصَاَتُكْم َمَع َصَاتِِهْم،  ِة - َولَْم يَُقْل ِمْنَها - َقْوٌم حَتْ يَُقوُل: يَْخُرُج في َهِذهِ اأُلمَّ

ْهِم  يِن ُمُروَق السَّ يَْقَرُءوَن الُْقْرآَن اَل ُيَجاِوُز ُحُلوَقُهْم - َأْو َحَناِجَرُهْم - مَيُْرُقوَن ِمَن الدِّ

اِمي إِلَى َسْهِمِه إِلَى نَْصلِِه إِلَى ِرَصاِفِه، َفَيَتَماَرى في الُْفوَقِة،  ِميَِّة، َفَيْنُظُر الرَّ ِمَن الرَّ

ِم َشْيٌء. َهْل َعلَِق بَِها ِمَن الدَّ



27

أربعون حديث في رحمة الدين

 - صحيح البخاري )6931(، كتاب استتابة الرتدين، باب قتل الوارج واللحدين بعد إقامة الجة 
عليهم.

 - صحيح مسلم )1064(، كتاب الزكاة، باب ذكر الوارج وصفاتهم.

: َأْخ��َب��َرنَ��ا َع��ْب��ُد ال��لَّ��ِه بُْن  ��ِج��ي��ِب��يُّ َث��َن��ا َح��ْرَم��َل��ُة بْ���ُن يَ��ْح��َي��ى ال��تُّ 36( ق��ال اإلم���ام مسلم: َح��دَّ

َبْيِر َقاَل: َقالَْت لِى  َثُه َعْن ُعْرَوَة بِْن الزُّ َثِني َأُبو ُشَريٍْح َأنَّ َأَبا اأَلْسَوِد َحدَّ َوْهٍب: َحدَّ

، َفالَْقُه َفَسائِْلُه  جِّ َعائَِشُة: يَا ابَْن ُأْخِتى َبَلَغِني َأنَّ َعْبَد اللَِّه بَْن َعْمٍرو َمارٌّ بَِنا إِلَى اْلَ

َُّه َقْد َحَمَل َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ِعْلًما َكِثيراً. - َقاَل -: َفَلِقيُتُه  َفِإن

َفَساَءلُْتُه َعْن َأْشَياَء يَْذُكُرَها َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم. َقاَل ُعْرَوُة: 

َفَكاَن ِفيَما َذَكَر َأنَّ النَِّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم َقاَل: إِنَّ اللََّه اَل يَْنَتِزُع الِْعْلَم ِمَن 

ااًل  النَّاِس انِْتَزاًعا َولَِكْن يَْقِبُض الُْعَلَماَء َفَيْرَفُع الِْعْلَم َمَعُهْم، َوُيْبِقي ِفي النَّاِس ُرُءوًسا ُجهَّ

ثُْت َعائَِشَة بَِذلَِك َأْعَظَمْت  ا َحدَّ ُيْفُتونَُهْم بَِغْيِر ِعْلٍم َفَيِضلُّوَن َوُيِضلُّوَن. َقاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّ

��ِب��ىَّ صلى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م يَُقوُل  َّ���ُه َس��ِم��َع ال��نَّ َث���َك َأن ْ���َك���َرتْ���ُه، َق��الَ��ْت: َأَح���دَّ ِ���َك َوَأن َذل

ُه  َهَذا؟ َقاَل ُعْرَوُة: َحتَّى إَِذا َكاَن َقابٌِل َقالَْت لَُه: إِنَّ ابَْن َعْمٍرو َقْد َقِدَم َفالَْقُه ُثمَّ َفاحِتْ

ْ��ِع��ْل��ِم.  َق��اَل: َفَلِقيُتُه َفَساَءلُْتُه َفَذَكَرُه  َّ��ِذى َذَك���َرُه لَ��َك ِف��ى ال ��ِدي��ِث ال َحتَّى َتْسَألَُه َع��ِن اْلَ

ا َأْخَبْرُتَها بَِذلَِك َقالَْت: َما  تِِه اأُلولَى. َقاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّ َثِنى بِِه ِفى َمرَّ لِى نَْحَو َما َحدَّ
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َأْحِسُبُه إاِلَّ َقْد َصَدَق َأَراُه لَْم يَِزْد ِفيِه َشْيًئا َولَْم يَْنُقْص.
- صحيح مسلم )2673(، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت في آخر الزمان.

َث���َن���ا َع���ْب���ُد ال���لَّ���ِه بُْن  : َح���دَّ ِ���يُّ ْ���َق���ان ���ال َث���َن���ا َس��ِع��ي��ُد بْ����ُن يَ���ْع���ُق���وَب ال���طَّ 37( ق���ال ال���ت���رم���ذي: َح���دَّ

، َعْن أبي  َثَنا َعْمُرو بُْن َجاِريََة اللَّْخِميُّ ِ��ي َحِكيٍم: َحدَّ ��َب��اَرِك: َأْخَبَرنَا ُعْتَبُة بُْن َأب اْلُ

هِ اآليَِة؟  َشِنيَّ َفُقْلُت لَُه َكْيَف َتْصَنُع في َه��ذِ ْعَبانِيِّ َق��اَل: َأَتْيُت َأَبا َثْعَلَبَة اْلُ ُأَميََّة الشَّ

ُكْم َمْن َضلَّ  َِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُْفَسُكْم اَل يَُضرُّ َُّها ال َُّة آيٍَة ؟ ُقْلُت: َقْوُلُه ﴿يَا َأي َقاَل: َأي

إَِذا اْهَتَديُْتْم﴾ ]الائدة: 105[. َقاَل: َأَما َواللَِّه لََقْد َسَألَْت َعْنَها َخِبيراً، َسَألُْت 

َعْنَها َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم َفَقاَل: َبِل ائَْتِمُروا بِاْلَْعُروِف َوَتَناَهْوا َعِن 

َبًعا َوُدنَْيا ُمْؤَثَرةً َوإِْعَجاَب ُكلِّ ِذي  ا ُمَطاًعا َوَه��ًوى ُمتَّ ْ��تَ ُشّحً ْنَكِر، َحتَّى إَِذا َرَأي اْلُ

ْبُر ِفيِهنَّ ِمْثُل  َّاًما الصَّ ِة نَْفِسَك َوَدِع الَْعَوامَّ، َفِإنَّ ِمْن َوَرائُِكْم َأي َرْأٍي بَِرْأيِِه َفَعَلْيَك بَِخاصَّ

ْمِر، لِْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل َأْجِر َخْمِسنَي َرُجًا يَْعَمُلوَن ِمْثَل َعَملُِكْم. َقاَل  الَْقْبِض َعَلى اجْلَ

َباَرِك: َوَزاَدنِي َغْيُر ُعْتَبَة ِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َأْجُر َخْمِسنَي َرُجًا ِمنَّا  َعْبُد اللَِّه بُْن اْلُ

َأْو ِمْنُهْم ؟ َقاَل: اَل َبْل َأْجُر َخْمِسنَي ِمْنُكْم.
- سن الترمذي )3058(، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الائدة. وهو حسن.
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ْحَمِن َأْخَبَرنَا َعْبُد اللَِّه بُْن َصالٍِح:  َثَنا َعْبُد اللَِّه بُْن َعْبِد الرَّ 38( قال الترمذي: َحدَّ

ْحَمِن بِْن ُجَبْيِر بِْن ُنَفْيٍر، َعْن َأبِيِه ُجَبْيِر بِْن  َثِني ُمَعاِويَُة بُْن َصالٍِح، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ْرَداِء َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وآله وسلم َفَشَخَص  ُنَفْيٍر، َعْن َأبِى الدَّ

��ى اَل يَْقِدُروا  ��اِس َح��تَّ ْ��ِع��ْل��ُم ِم��َن ال��نَّ ��َم��اِء، ُث��مَّ َق���اَل: َه���َذا َأَواٌن ُيْخَتَلُس ال ِب��َب��َص��ِرهِ إِلَ���ى ال��سَّ

ِمْنُه َعَلى َشْيٍء. 

  

َُّه  : " َكْيَف ُيْخَتَلُس ِمنَّا َوَقْد َقَرْأنَا الُْقْرآَن، َفَواللَِّه لََنْقَرَأن َفَقاَل ِزيَاُد بُْن لَِبيٍد اأَلنَْصاِريُّ

َك ِمْن ُفَقَهاِء  َك يَا ِزيَاُد، إِْن ُكْنُت أَلُعدُّ َولَُنْقِرئَنَُّه نَِساَءنَا َوَأبَْناَءنَا؟" َفَقاَل: َثِكَلْتَك ُأمُّ

يُل ِعْنَد الَْيُهوِد َوالنََّصاَرى َفَماَذا ُتْغِني َعْنُهْم ؟. َأْهِل اْلَِديَنِة، َهِذهِ التَّْوَراُة َواإِلْنِ

���اِم���ِت ُق���ْل���ُت َأاَل َت��ْس��َم��ُع إِلَ����ى َم���ا يَ���ُق���وُل َأُخ�����وَك َأُبو  َق����اَل ُج���َب���ْي���ٌر: َف��َل��ِق��ي��ُت ُع����َب����اَدَة بْ����َن ال���صَّ

ْرَداِء، إِْن ِشْئَت  ْرَداِء، َق��اَل: َص��َدَق َأُب��و ال���دَّ َِّذي َق��اَل َأُب��و ال���دَّ ْرَداِء؟ َفَأْخَبْرُتُه بِال ال���دَّ

��وُع، ُيوِشُك َأْن َتْدُخَل َمْسِجَد َجَماَعٍة  ��شُ ِل ِعْلٍم ُيْرَفُع ِمَن النَّاِس: اْلُ وَّ ِ��أَ َثنََّك ب أُلَحدِّ

َفَا َتَرى ِفيِه َرُجًا َخاِشًعا.
- سن الترمذي )2653(، كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم.

- سن الدارمي )288(، القدمة. وهو حسن. 
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ْحَمِن: َأْخَبَرنَا إِْسَماِعيُل بْ��ُن أبي  َثَنا َعْبُد اللَِّه بْ��نُ َعْبِد الرَّ 39( قال الترمذي: َحدَّ

َثِني َكِثيُر بُْن َعْبِد اللَِّه بِْن َعْمِرو بِْن َعْوِف بِْن َزيِْد بِْن ِمْلَحَة، َعْن َأبِيِه،  ُأَويٍْس: َحدَّ

ي���َن لَ����َي����ْأِرُز إِلَى  هِ: َأنَّ َرُس�����وَل ال��لَّ��ِه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م َق����اَل: إِنَّ ال���دِّ َع���ْن َج�����دِّ

َّ���ةِ ِمْن  يُن ِمَن اْلَِجاِز َمْعِقَل اأُلْرِوي يَُّة إِلَ��ى ُجْحِرَها، َولََيْعِقَلنَّ الدِّ اْلَِجاِز َكَما َت��ْأِرُز اْلَ

َِّذيَن ُيْصلُِحوَن َما  يَن َبَدَأ َغِريًبا َويَْرِجُع َغِريًبا، َفُطوَبى لِْلُغَرَباِء، ال َبِل، إِنَّ الدِّ َرْأِس اجْلَ

َأْفَسَد النَّاُس ِمْن َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي.
- سن الترمذي )2630(، كتاب اإلميان، باب ما جاء أن اإلسام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وهو 

حسن صحيح

َثَنا َحْفُص بْ��ُن ِغَياٍث  َثَنا َأُب��و َبْكِر بْ��ُن أبي َشْيَبَة: َحدَّ 40(  قال اإلم��ام مسلم: َحدَّ

َويَْحَيى بُْن َسِعيٍد، َعِن ابِْن ُجَريٍْج، َعْن ُسَلْيَماَن بِْن َعِتيٍق، َعْن َطْلِق بِْن َحِبيٍب، 

َع��ِن اأَلْح��َن��ِف بْ��ِن َق��ْي��ٍس، َع��ْن َع��ْب��ِد ال��لَّ��ِه َق���اَل: َق���اَل َرُس���وُل ال��لَّ��ِه صلى الله عليه وآله 

ُعوَن. َقالََها َثَاثًا. َتَنطِّ وسلم: َهَلَك اْلُ
- صحيح مسلم )2670(، كتاب العلم، باب هلك التنطعون.
- سن أبي داود )4608(، كتاب السنة، باب في لزوم السنة.
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ُد بْ��ُن ُفَضْيٍل  َثَنا ُمَحمَّ -: َحدَّ ��ْن��ِذِر -ُك��وِف��يٌّ يُّ بْ��ُن اْلُ
َثَنا َعلِ 41( ق��ال الترمذي: َحدَّ

َثَنا اأَلْعَمُش، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأبِي َسِعيٍد، َواأَلْعَمُش َعْن َحِبيِب بِْن َأبِي  َقاَل: َحدَّ

ْ��ِد بْ��ِن َأْرَق���َم َرِض��َي اللَُّه َعْنُهَما َق��ااَل: َق��اَل َرُس���وُل اللَِّه صلى الله عليه  ِ��ٍت، َع��ْن َزي َث��اب

ْكُتْم بِِه لَْن َتِضلُّوا َبْعِدي، َأَحُدُهَما َأْعَظُم ِمَن  ِّي َتاِرٌك ِفيُكْم َما إِْن َتَسَّ وآله وسلم: إِن

َماِء إِلَ��ى اأَلْرِض، َوِعْتَرتِي َأْه��ُل َبْيِتي، َولَْن  اآلَخ��ِر: ِكَتاُب اللَِّه َحْبٌل َمْ���ُدوٌد ِم��َن السَّ

ْوَض، َفانُْظُروا َكْيَف َتْخُلُفونِي ِفيِهَما. َقا َحتَّى يَِرَدا َعَليَّ اْلَ يََتَفرَّ
 - سن الترمذي )3788(، كتاب الناقب، باب مناقب أهل بيت النبي. 

وهو حسن.
- و هو في صحيح مسلم )2408( بلفظ قريب من هذا: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل 

على بن أبى طالب.
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