


                

 

 

     

 

 

 مجعَا           
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 املقدمة :

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل محدًا ـثريرًا ضقاريً  اا رـريً  ؾقريف، وهللريذ اهلل 

 وشؾؿ ظذ كاقـ  حمؿد وظذ آفف وهللحاف أمجعغ وبعد : 

افريذي أكريزل ؾقريف افؼريرآن، صريفر ؾفذه مخسقن حديثً  اتعؾؼة بشريفر راضري ن 

، وحتري فقؾة افؼدر افتل هل خرير اريـ أفريػ صريفر،                  وآظتؽ ف ،افصق م وافؼق م

تؿَّ اختق ر هذه إح ديث افصحقحة اـ ـتب افسـة افـاقيرية 
، فقسريفؾ حػظفري  (1)

دـ رؽب يف ذفؽ، وفؽل تؼرأ يف ادسري جد وافاقريقت وآجتاظري ت ؾفريل خرير              

 . (2)ا  يسؿعف افـ س يف هذا افشفر ادا رك بعد ـالم اهلل ظزوجؾ 

أشلل اهلل احلل افؼققم أن يـػع هب  اـ مجعف  وحػظف  وؿرأه  واشريتؿع إفقفري      

 ؽريؿ، هللقابً  ظذ افسـة، إكف شؿقع افدظ ء . وأن جيعؾ أظافـ  خ فصة فقجفف اف

 

 كتبُ / صاحل بً عبدالرمحً بً علي اخلضريي                                                            

 إماو وخطيب جامع الوسيطى                                                                             

  مبديية بريدة يف ميطقة القصيه                                                                        

 ٍــ62/8/9341يف                                                                                           

  S.A.K.55@hotmail.com : افزيد اإلفؽسوين                          
  

                                                           

  فًا كاٌ يُها يف انصذُذني أو أدذمها اكرفُد تانؼشو إنُّ دوٌ كرة دواوٍَ انسُح األخزي. ((1
 ومل أقصذ فًُا مجؼد االسرُؼاب جلًُغ يا ورد يف كراب انصُاو.  ((2
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 احلديث األول

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ُاقا َرَاَض َن بَِصْقِم " : َؿ َل: َؿ َل َرُشقُل اهللِ  ، َظ َٓ َتَؼدَّ

ـَ َن َيُصقُم هلَلْقًا ، َؾْؾَقُصْؿُف  َّٓ َرُجٌؾ  َٓ َيْقَاْغِ إِ  ( . 1)" َيْقٍم َو
 

 احلديث الثاىي

ـِ ُظَؿريَر  إَِذا " َيُؼريقُل:  َؿري َل: َشريِؿْعُت َرُشريقَل اهللَِّ  ، ظـ َظْاِد اهللَِّ ْبري

ُروا، َؾنِْن ُؽؿَّ َظَؾْقُؽْؿ َؾ ْؿُدُروا َففُ 
 . (3)"  (2) َرَأْيُتُؿقُه َؾُصقُاقا، َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َؾَلْؾطِ

 

 احلديث الثالث

ـِ ُظَؿَر  ـِ اْب ُت َرُشريقَل اهللَِّ  َظ رياَلَل" َؾريَلْخَزْ
      َؿ َل: " َتَراِئك افـَّ ُس اْْلِ

 . (4) "َأيني َرَأْيُتُف َؾَص َاُف، َوَأَاَر افـَّ َس بِِصَق ِاِف 

 احلديث الرابع

ـِ  ـِ  َظ : مَخْريسٍ  َظريَذ  اإِلْشرياَلمُ  ُبـرِيَل "   اهللَِّ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل   ،ُظَؿرَ  اْب

َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأنْ  َصَف َدةِ  ريًدا َوَأنَّ  اهللَُّ إِ رياَلِة، َوإَِؿري مِ  اهللَِّ، َرُشريقُل  حُمَؿَّ   افصَّ
ِ
ري ِة، َوإِيَتري ء ـَ  افزَّ

،  . (5) " َرَاَض نَ  َوهلَلْقمِ  َواحلَجي

 

 

 

                                                           

 ( .  1882( ويسهى )1914رواِ انثخارٌ )  ((1
2))  (ٌْ ُّ َفاْقُذُروا) ، ضثاب أو تغُى رؤَرّ سرزخ( أٌ إٌ َػَهُُِكِى ُغىَّ َفِإ  وسهى ػهُّ اهلل صهً انُيب تكالو زيفسَّ( َن

/ 6) املسرقُغ ساد ػهً املًرغ انشزح، (454/ 2) ،املُري املصثاح، َىيا شالشني شؼثاٌ إكًال تّ املزاد وأٌ
381). 

 ( .  1888( ويسهى )1988رواِ انثخارٌ )  ((3
(، واتٍ دشو، وأقزِ 3447( ، ووافقّ انذْيب، واتٍ دثاٌ )1541(، وصذذّ احلاكى )2342رواِ أتى داود ) ((4

 اتٍ دجز. 
 ( .  16( ويسهى )8رواِ انثخارٌ )  ((5
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 احلديث اخلامس

 إَِذا َدَخَؾ َصْفُر َرَاَض نَ "  : َيُؼقُل: َؿ َل َرُشقُل اهللَِّ،   ُهَرْيَرةَ ظـ أِب 

َق ضِغُ  َؼْت َأْبَقاُب َجَفـََّؿ، َوُشْؾِسَؾِت افشَّ ، َوُؽؾي
ِ
َاء  . (1)" ُؾتيَحْت َأْبَقاُب افسَّ

 

 احلديث السادس

ـْ  ـْ َرُشقِل اهللَِّ،   َأِِب ُهَرْيَرةَ  َظ ُل َفْقَؾٍة   َظ ـَ َكْت َأوَّ ـْ   َؿ َل: " إَِذا  ِا

َؼْت َأْبَقاُب افـَّ ِر، َؾَؾْؿ ُيْػَتْح ِاـَْف   ، َوُؽؾي ـي َق ضُِغ، َوَاَرَدُة اْْلِ َدِت افشَّ َرَاَض َن، هلُلػي

َب ٌب، َوُؾتَِحْت َأْبَقاُب اْْلَـَِّة، َؾَؾْؿ ُيْغَؾْؼ ِاـَْف  َب ٌب، َوَك َدى ُاـَ ٍد: َي  َب ِؽَل اْْلَْرِ 

ي  ؾي َفْقَؾةٍ َأْؿاِْؾ، َوَي  َب ِؽَل افؼَّ ـُ ـَ افـَّ ِر، َوَذفَِؽ يِف  ، َوهللَِِّ ُظَتَؼ ُء ِا ْ
ِْ  . (2) "  َأْؿ

 

 احلديث السابع

ـْ  ؿْ :  اهللَِّ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل   ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ـُ  ُاَا َركٌ  َرَاَض ُن َصْفرٌ  " َأَت 

، َوُتْغَؾُؼ  َأْبَقاُب  ؾِقفِ  ُتْػَتُح  هلِلَق َاُف، َظَؾْقُؽؿْ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَُّ َؾَرَض 
ِ
َاء  َأْبَقاُب  ؾِقفِ  افسَّ

َق ضِِغ، َاَرَدةُ  ؾِقفِ  َوُتَغؾ   اْْلَِحقِؿ، ـْ  َخْرٌ  َفْقَؾةٌ  ؾِقفِ  هللَِِّ افشَّ ـْ  َصْفٍر، َأْفِػ  ِا  ُحِرمَ  َا

َه    . (3) "ُحِرمَ  َؾَؼدْ  َخْرَ
 

 احلديث الثامً

ـْ  َؾَقاُت : َيُؼقُل  ـَ نَ   اهللِ َرُشقَل  َأنَّ  ،  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ  اْْلَْؿُس، "افصَّ

َراٌت  َرَاَض َن، إَِػ  َوَرَاَض نُ  اْْلُْؿَعِة، إَِػ  َواْْلُْؿَعةُ  َـّ  َا  ُاَؽػي  اْجَتـََب  إَِذا َبْقـَُف

 .(4) "اْفَؽَا ِئرَ 

                                                           

 ( .  1879( ويسهى )1899رواِ انثخارٌ )  ((1
 ( . 1642( واتٍ ياجح )682رواِ انرزيذٌ )  ((2
 ( . 2186رواِ انُسائٍ )  ((3
 ( . 233رواِ يسهى ) ((4
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 احلديث التاسع

ـْ  ؾ  " :  اهللِ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل  ،  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ـِ  َظَؿؾِ  ـُ  آَدمَ  اْب

َّٓ : َوَجؾَّ  َظزَّ  اهلُل َؿ َل  ِضْعٍػ، َشْاعِاَئة إَِػ  َأْاَث ِْلَ  َظْؼُ  احْلََسـَةُ  ُيَض َظُػ، ْقَم، إِ  افصَّ

ْـ  َوَضَع َافُ  َصْفَقَتفُ  َيَدعُ  بِِف، َأْجِزي َوَأَك  ِل  َؾنِكَّفُ   " َأْجِع  ِا

  ِظـْدَ  َوَؾْرَحةٌ  ؾِْطِرِه، ِظـْدَ  َؾْرَحةٌ : َؾْرَحَت نِ  فِؾصَّ ِئؿِ " 
ِ
فِ  فَِؼ ء  .(1) " َربي

  
 احلديث العاشر

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  ـْ هلَل َم َرَاَض َن، إِيَاًك  " :َل: َؿ َل َرُشقُل اهللََّؿ  َظ َا

ـْ َذْكاِفِ  َم ِا  . (2)" َواْحتَِس ًب ، ُؽِػَر َفُف َا  َتَؼدَّ
 

 احلديث احلادي عصر

ـْ  ـْ : َؿ َل   اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ  إِيَاًك  َرَاَض نَ  َؿ مَ  "َا

مَ  َا  َففُ  ُؽِػرَ  َواْحتَِس ًب ، ْـ  َتَؼدَّ  .(3)" َذْكاِفِ  ِا
 

 احلديث الثاىي عصر

ـْ  ـْ : اهللِ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل   َذر   َأِِب  َظ َا مِ  َاعَ  َؿ مَ  "َا  َحتَّك اإْلِ

َف، ِ َْ َتَب  َيـْ  .(4)" َفْقَؾةٍ  ِؿَق مَ  َففُ  اهللَُّ ـَ
 

 

 
                                                           

 ( . 1151(، يسهى )1984رواِ انثخارٌ ) ((1
 ( . 768(، يسهى )38رواِ انثخارٌ ) ((2
 ( . 759(، يسهى )37رواِ انثخارٌ ) ((3
( وقال انرزيذٌ: 1327(، واتٍ ياجح )1364( ، وانُسائٍ )886(، وانرزيذٌ )1375رواِ أتى داود ) ((4

 دذَس دسٍ صذُخ. 
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 احلديث الثالث عصر

ـْ   آُخُذهُ  بَِلْارٍ  ُاْريِن : َؾُؼْؾُت  ،  اهللَِّ َرُشقَل  َأَتْقُت : َقاَل ، ُأَا َاةَ  َأِِب  َظ

ْقمِ  "َظَؾْقَؽ : َؿ َل  َظـَْؽ،  .(1)" َففُ  ِاْثَؾ  َٓ  َؾنِكَّفُ  بِ فصَّ
 

 احلديث الرابع عصر

ـْ  ـِ  ، َشْفٍؾ بـ شعد َظ يَّ ُن، َففُ  ُيَؼ ُل  َب ًب  اْلَـَّةِ  يِف  إِنَّ : " َؿ َل  ، افـَّاِلي  َظ  افرَّ

ُهْؿ، َأَحدٌ  ِاـْفُ  َيْدُخُؾ  َٓ  افِؼَق َاِة، َيْقمَ  افصَّ ِئُؿقنَ  ِاـْفُ  َيْدُخُؾ  ـَ : ُيَؼ ُل  َؽْرُ  افصَّ ِئُؿقَن؟ َأْي

ُهْؿ، َأَحدٌ  ِاـْفُ  َيْدُخُؾ  َٓ  َؾَقُؼقُاقنَ   .(2) " َأَحدٌ  ِاـْفُ  َيْدُخْؾ  َؾَؾؿْ  ُأْؽؾَِؼ  َدَخُؾقا َؾنَِذا َؽْرُ
 

 احلديث اخلامس عصر

ـِ  ـِ  َظ ـْ   افـَّاِل   َرَجعَ  َدَّ : َؿ َل  ، َظاَّ سٍ  اْب تِفِ  ِا ُمي  َؿ َل  َحجَّ
 ِشـَ نٍ  ِٕ

ةِ  ـَ  َاـََعِؽ  "َا : إَْكَص ِريَّ ؟"، ِا  َففُ  ـَ نَ  َزْوَجَف ، َتْعـِل ُؾاَلٍن، َأُبق: َؿ َفْت  احلَجي

 َرَاَض نَ  يِف  ُظْؿَرةً  "َؾنِنَّ : َؿ َل  َفـَ ، َأْرًض  َيْسِؼل َوأَخرُ  َأَحِدِِهَ ، َظَذ  َحجَّ  َك ِضَح نِ 

ةً  َتْؼِض  ةً  َأوْ  َحجَّ  .(3)" َاِعل َحجَّ
  

 احلديث السادس عصر

ـِ  ِـ  َظ ـَ نَ : َؿ َل  ،  َظاَّ سٍ  اْب ـَ نَ  افـَّ ِس، َأْجَقدَ   اهللَِّ َرُشقُل  "  َأْجَقدُ  َو

يُؾ، َيْؾَؼ هُ  ِحغَ  َرَاَض نَ  يِف  َيُؽقنُ  َا  ـَ نَ  ِجْزِ ؾي  يِف  َيْؾَؼ هُ  َو ـْ  َفْقَؾةٍ  ـُ  َؾُقَداِرُشفُ  َرَاَض نَ  ِا

ـَ  بِ ْلَْرِ  َأْجَقدُ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  اهللَِّ َؾَؾَرُشقُل  افُؼْرآَن، يِح  ِا  .(4)" اُدْرَشَؾةِ  افري
 
 

                                                           

 ( . 2228ائٍ )رواِ انُس ((1
 ( . 1152(، يسهى )1896رواِ انثخارٌ ) ((2
 ( . 1256(، يسهى )1863رواِ انثخارٌ ) ((3
 ( . 2388(، يسهى )6رواِ انثخارٌ ) ((4
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 احلديث السابع عصر

ـَ  ظـ ُظْثَانَ  : َيُؼقُل  ،  اهللَِّ َرُشقَل  َشِؿْعُت  ؿ ل: ، اْفَع صِ  َأِِب  ْب

َق مُ  ُجـَّةِ  ُجـَّةٌ  "افصي ؿْ  ـَ ـُ ـَ  َأَحِد  .(1)" اْفِؼَت لِ  ِا
 

 احلديث الثامً عصر

ـْ     ؿْ  َأهلْلَاَح  إَِذا" :َؿ َل  أن افـال َظـْفُ  اهلُل َرِضَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ـُ  َأَحُد

َٓ  َيْرُؾْث  َؾاَل  هلَل ِئًا، َيْقًا  َفْؾ، َو    هلَل ِئٌؿ، إيِني : َؾْؾَقُؼْؾ  َؿ َتَؾُف، َأوْ  َص ََتَفُ  اْاُرؤٌ  َؾنِنِ  جَيْ

 .(2) " هلَل ِئؿٌ  إيِني 
 
 

 احلديث التاسع عصر

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  ـِ افـَّاِلي ، َظ وِر َوافَعَؿَؾ " َؿ َل:   َظ ـْ ََلْ َيَدْع َؿْقَل افز  َا

اَبفُ  ،بِِف َواْلَْفَؾ   .(3)" َؾَؾْقَس هللَِِّ َح َجٌة َأْن َيَدَع َضَع َاُف َوََشَ
 
 

 احلديث العصروٌ

ـْ    َأِِب  َظ
ِ
ْرَداء  َيْقمٍ  يِف  َأْشَػ ِرهِ  َبْعضِ  يِف   افـَّاِلي  َاعَ  َخَرْجـَ  ": َؿ َل  ، افدَّ

ُجُؾ  َيَضعَ  َحتَّك َح ر   ـْ  َرْأِشفِ  َظَذ  َيَدهُ  افرَّ ةِ  ِا ، ِصدَّ َّٓ  هلَل ِئؿٌ  ؾِقـَ  َوَا  احلَري  ـَ نَ  َا  إِ

ـَ  ـِ  َوَشؾََّؿ، َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  افـَّاِلي  ِا  .(4) "«َرَواَحةَ  َواْب
 
 

 

 

                                                           

 (. وسُذِ صذُخ .16273(، وأمحذ )2238رواِ انُسائٍ ) ((1
 ( . 1151(، يسهى )1894رواِ انثخارٌ ) ((2
 (.6857رواِ انثخارٌ ) ((3
 ( . 1122(، يسهى )1945رواِ انثخارٌ ) ((4
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 احلديث احلادي والعصروٌ

ـْ  ِـ  اهللِ َظْادِ  َظ ـَّ : َؿ َل  ، َأْوَف  َأِِب  ْب  َصْفرِ  يِف  َشَػرٍ  يِف   اهللِ َرُشقلِ  َاعَ  ـُ

ْؿُس  َؽ َبِت  َؾَؾاَّ  َرَاَض َن،  َرُشقَل  َي : َؿ َل  .(1)َفـَ " َؾ ْجَدْح  اْكِزْل  ُؾاَلُن، "َي : َؿ َل  افشَّ

َب  بِِف، َؾَلَت هُ  َؾَجَدَح، َؾـََزَل : َؿ َل  َفـَ " َؾ ْجَدْح  "اْكِزْل : َؿ َل  ََنَ ًرا، َظَؾْقَؽ  إِنَّ  اهللِ،  َؾَؼِ

ْؿُس  َؽ َبِت  "إَِذا بَِقِدهِ : َؿ َل  ُثؿَّ  َوَشؾََّؿ، َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  افـَّاِل   ـْ  افشَّ  َوَج ءَ  ُهـَ ، َه  ِا

ْقُؾ  ـْ  افؾَّ  .(2) "افصَّ ِئؿُ  َأْؾَطرَ  َؾَؼدْ  ُهـَ ، َه  ِا
 

 احلديث الثاىي والعصروٌ

ـْ  ـِ  َأَكسِ  َظ ـَّ : َؿ َل   َا فٍِؽ  ْب ـُ  افصَّ ِئؿُ  َيِعِب  َؾَؾؿْ   افـَّاِلي  َاعَ  ُكَس ؾِرُ  "

 .(3)" افصَّ ِئؿِ  َظَذ  اُدْػطِرُ  َوَٓ  اُدْػطِِر، َظَذ 
 

 احلديث الثالث والعصروٌ

ـْ  ـِ  َج بِرِ  َظ ةَ  إَِػ  اْفَػْتِح  َظ مَ  َخَرَج   اهللِ َرُشقَل  َأنَّ  ، اهللِ َظْادِ  ْب  يِف  َاؽَّ

َراعَ  َبَؾغَ  َحتَّك َؾَص مَ  َرَاَض نَ  ـْ  بَِؼَدٍح  َدَظ  ُثؿَّ  افـَّ ُس، َؾَص مَ  ،(4) اْفَغِؿقؿِ  ـُ   ِا
ٍ
 َا ء

َب، ُثؿَّ  إَِفْقِف، افـَّ ُس  َكَظرَ  َحتَّك َؾَرَؾَعُف،  َؿدْ  افـَّ سِ  َبْعَض  إِنَّ : َذفَِؽ  َبْعدَ  َففُ  َؾِؼقَؾ  ََشِ

 .(5)" اْفُعَص ُة  ُأوَفِئَؽ  اْفُعَص ُة، " ُأوَفِئَؽ : َؾَؼ َل  هلَل َم،

 

 

 

                                                           

 األشزتح تّ َساط انزأص خجمَُّ ػىدوْى  تاجملذح وحيزك تانهنب أو تاملاء انسىَق خياض أٌ اجلذحفاجذح نُا: و ((1
 . (428/ 2) انؼزب ، نساٌ(141/ 1) اجلىسٌ التٍ احلذَس غزَةأَظز:  شؼة شالز نّ َكىٌ ورمبا

 ( . 1181(، يسهى )1945رواِ انثخارٌ ) ((2
  ( . 1118(، يسهى )1947رواِ انثخارٌ ) ((3
ًُِِى ُكَزاَع ((4    (297/ 4) األشز غزَة يف انُهاَح ،واملذَُح يكح تني يىضغ اسى ْى : اْنَغ
 ( . 1114رواِ يسهى ) ((5
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 احلديث الرابع والعصروٌ

ِـ  َشْؾَانَ ظـ  ْؿ " :َؿ َل   افـَّاِلَّ  أن  افضاّل  َظ ِارٍ  ْب ـُ إَِذا َأْؾَطَر َأَحُد

ُف َضُفقرٌ  ؛ َؾنِكَّ
ِ
 .(1) "َؾْؾُقْػطِْر َظَذ ََتٍْر، َؾنِْن ََلْ جَيِْد َؾْؾُقْػطِْر َظَذ اْدَ ء

 

 والعصروٌاحلديث اخلامس 

ـَ  َع، َش َِلٍ  ظـ َاْرَوان اْب ـَ : َؿ َل  اْدَُؼػَّ  إَِذا ،  اهللَِّ َرُشقُل  ـَ نَ  ُظَؿرَ  ؿ ل اْب

َؿلُ  " َذَهَب : َؿ َل  َأْؾَطرَ  َْجرُ  َوَثَاَت  اْفُعُروُق، َواْبَتؾَِّت  افظَّ ْٕ  .(2)"اهللَُّ  َص ءَ  إِنْ  ا
 

 احلديث السادس والعصروٌ

ـْ  ـِ  َأَكسِ  َظ ُيْػطُِر َظَذ ُرَضَا ٍت َؿْاَؾ َأْن   افـَّاِل   ـَ نَ " :َؿ َل   َا فٍِؽ  ْب

 
ٍ
ـْ َا ء ـْ َحَس  َحَسَقاٍت ِا ـْ ُرَضَا ٌت، َؾَعَذ ََتََراٍت، َؾنِْن ََلْ َتُؽ ، َؾنِْن ََلْ َتُؽ َ  .(3)" ُيَصعي

 

 احلديث السابع والعصروٌ

ـْ  ِـ  َشْفؾِ  َظ  بَِخْرٍ  افـَّ ُس  َيَزاُل  " َٓ : َؿ َل  ،  اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ :  َشْعدٍ  ْب

ُؾقا َا   .(4)" افِػْطرَ  َظجَّ
 

 احلديث الثامً والعصروٌ

ـْ            :َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَُّ َؿ َل " :  اهللَِّ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل   ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ

 .(5) " ؾِْطًرا َأْظَجُؾُفؿْ  إَِلَّ  ِظَا ِدي َأَحبَّ  إِنَّ 

                                                           

  انرزيذٌ : دسٍ صذُخ. (. قال1699) ياجح (، واتٍ 658 ) انرزيذٌ(، و 2355) داودرواِ أتى  ((1
( وغريمها، وإسُادِ دسٍ كًا قانّ انذارقطين، واتٍ 3315 ) (، وانُسائٍ يف انكربي 2357) داودرواِ أتى  ((2

 دجز، وصذذّ احلاكى. 
 )صذُخ نغريِ(. غزَةقال انرزيذٌ : دسٍ (، و 696 ) انرزيذٌ(، و 2356) داودرواِ أتى  ((3
 ( . 1898(، يسهى )1957رواِ انثخارٌ ) ((4
 غزَة .دسٍ دذَس قال انرزيذٌ : و ( 788 ) انرزيذٌرواِ  ((5
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 احلديث التاسع والعصروٌ

ـْ  ـِ  ،  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ـُ  َيَزاُل  َٓ  ":َؿ َل   افـَّاِلي  َظ ي َؾ  َا  َط ِهًرا افدي  َظجَّ

َنَّ  اْفِػْطَر، افـَّ ُس  ُرونَ  َوافـََّص َرى اْفَقُفقَد، ِٕ  .(1)" ُيَمخي
 

 احلديث الثالثوٌ

ـْ  وٌق، َأَك  َدَخْؾُت : َؿ َل  َظطِقََّة اْلؿذاين، َأِِب  َظ  ُأمَّ  َي : َؾُؼْؾـَ  َظ ِئَشةَ  َظَذ  َوَاْْسُ

ـْ  َرُجاَلنِ  اْدُْمِاـَِغ، دٍ  َأهلْلَح ِب  ِا ُؾ » َأَحُدُِهَ  َوَشؾََّؿ، َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  حُمَؿَّ  ُيَعجي

ْؾَط رَ  ُؾ  اإْلِ اَلةَ  َوُيَعجي َخرُ  ،«افصَّ ْٔ رُ  َوا ْؾَط رَ  ُيَمخي رُ  اإْلِ اَلَة، َوُيَمخي َُا : َؿ َفْت  افصَّ  َأُّي 

ِذي ُؾ  افَّ ْؾَط رَ  ُيَعجي ُؾ  اإْلِ اَلَة؟ َوُيَعجي ـَ  اهللِ َظْادُ  ُؿْؾـَ : َؿ َل "  افصَّ : َؿ َفْت  َاْسُعقدٍ  اْب

َذفَِؽ »  .(2) «َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  اهللِ َرُشقُل  َيْصـَعُ  ـَ نَ  ـَ
 

 احلديث احلادي والثالثوٌ

ـَ  َأَكَس ظـ  ُروا" : افـَّاِل   َؿ َل : َؿ َل  ، َا فٍِؽ  ْب ُحقرِ  يِف  َؾنِنَّ  َتَسحَّ  افسَّ

ًة" ـَ  .(3) َبَر
 

 احلديث الثاىي والثالثوٌ

ـْ  ـِ  اْدِْؼَدامِ  َظ ـِ  ،  يَؽِرَب  َاْعدِ  ْب   "َظَؾْقُؽؿْ : َؿ َل  ،  افـَّاِلي  َظ
ِ
 بَِغَداء

ُحقرِ   .(4) اْدَُا َرُك" اْفَغَداءُ  ُهقَ  َؾنِكَّفُ  افس 
 
 

                                                           

 (.3313وانُسائٍ يف انكربي ) ( 2353 ) رواِ أتى داود ((1
 ( . 1899رواِ يسهى ) ((2
 ( . 1895(، يسهى )1923رواِ انثخارٌ ) ((3
 ( وإسُادِ دسٍ.  2164رواِ انُسائٍ ) ((4
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 احلديث الثالث والثالثوٌ

ـْ  ِـ  َظْؿِرو َظ  هلِلَق ِاـَ  َبْغَ  َا  "َؾْصُؾ : َؿ َل   اهللِ َرُشقَل  َأنَّ  ، اْفَع صِ  ْب

َؾةُ  اْفؽَِت ِب، َأْهؾِ  َوهلِلَق مِ  ـْ َحرِ  َأ  .(1)" افسَّ
 

 احلديث الرابع والثالثوٌ

ـْ  ِـ  َزْيدِ  َظ ْرَك : »َؿ َل  ، َث بٍِت  ْب  إَِػ  َؿ مَ  ُثؿَّ  ،  افـَّاِلي  َاعَ  َتَسحَّ

اَلةِ  ؿْ : ُؿْؾُت  ،«افصَّ ُحقِر؟ إََذانِ  َبْغَ  ـَ نَ  ـَ  .(2)"  آَيةً  مَخِْسغَ  َؿْدرُ ": َؿ َل "  َوافسَّ
 

 احلديث اخلامس والثالثوٌ

ـَ احْلَ ِرِث ظـ  ـْ  َظْاَد اهللَِّ ْب ـْ  َرُجٍؾ، ظ  َدَخْؾُت : َؿ َل  ،  افـَّاِلي  َأهلْلَح ِب  ِا

ُر، َوُهقَ   افـَّاِلي  َظَذ  َ " : َؾَؼ َل  َيَتَسحَّ ةٌ  إَِنَّ ـَ ؿُ  َبَر ـُ  .(3)" َتَدُظقهُ  َؾاَل  إِيَّ َه  اهللَُّ َأْظَط 
 

 احلديث السادس والثالثوٌ

َـ  ظـ َشْفَؾ  ـُْت : »َيُؼقُل   َشْعدٍ  ْب رُ  ـُ َظةٌ  َيُؽقنُ  ُثؿَّ  َأْهِع، يِف  َأَتَسحَّ  ِِب، ُُسْ

 .(4) «َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  اهللَِّ َرُشقلِ  َاعَ  افَػْجرِ  هلَلاَلةَ  ُأْدِركَ  َأنْ 

 

 احلديث السابع والثالثوٌ

ـْ  ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ؿُ  َشِؿعَ  "إَِذا: َؿ َل   افـَّاِلي  َظ ـُ َك ءُ  افـيَداءَ  َأَحُد  َواإْلِ

 .(5) ِاـُْف" َح َجَتفُ  َيْؼِضَ  َحتَّك َيَضْعفُ  َؾاَل  َيِدِه، َظَذ 
 

                                                           

 ( . 1896رواِ يسهى ) ((1
 ( . 1897(، يسهى )1921رواِ انثخارٌ ) ((2
 ( وإسُادِ صذُخ.  2162رواِ انُسائٍ ) ((3
 (.  577رواِ انثخارٌ ) ((4
 (، وانطرباين تسُذ صذُخ. 18629( تسُذ دسٍ ،وأمحذ )2358رواِ أتى داود ) ((5
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 احلديث الثامً والثالثوٌ

ـْ    ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ  .(1) "افتؿر ادماـ شحقر كعؿ ":ؿ ل ، افـَّاِلي  َظ
 

 

 احلديث التاسع والثالثوٌ

ـْ  ـْ :  اهللَِّ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ َؾ  هلَل ِئؿٌ  َوُهقَ  َكِسَ  "َا ـَ  َؾَل

َب، َأوْ  َا  هلَلْقَاُف، َؾْؾُقتِؿَّ  ََشِ  .(2)" َوَشَؼ هُ  اهللَُّ َأْضَعَؿفُ  َؾنِكَّ
 

 احلديث األربعوٌ

ـْ  ـْ :  اهللَِّ َرُشقُل  َؿ َل : َؿ َل  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ  َؾَؾْقَس   اْفَؼْلءُ  َذَرَظفُ  "َا

ـْ  َؿَض ٌء، َظَؾْقفِ   .(3)َؾْؾَقْؼِض"  اْشَتَؼ ءَ  َوَا
 

 احلادي واألربعوٌاحلديث 

ْقمُ  َظَعَّ  َيُؽقنُ  ـَ نَ : »َتُؼقُل  ، َظ ئَِشةَ ظـ  ْـ  افصَّ  َأْشَتطِقعُ  َؾَا  َرَاَض َن، ِا

َّٓ  َأْؿِضَ  َأنْ   .(4) «َصْعَا نَ  يِف  إِ
 

 احلديث الثاىي واألربعوٌ

ـْ   َتْؼِض  احْلَ ِئضِ  َب ُل  َا : َؾُؼْؾُت   َظ ِئَشةَ  َشَلْفُت : َؿ َفْت  ُاَع َذَة افعدوية، َظ

ْقَم، َٓ  افصَّ اَلةَ  َتْؼِض  َو ةٌ : َؾَؼ َفْت . افصَّ ٍة، َفْسُت : ُؿْؾُت  َأْكِت؟ َأَحُروِريَّ  بَِحُروِريَّ

  َؾـُْمَارُ  َذفَِؽ، ُيِصقُاـَ  ـَ نَ : »َؿ َفْت . َأْشَلُل  َوَفؽِـيل
ِ
ْقِم، بَِؼَض ء َٓ  افصَّ   ُكْمَارُ  َو

ِ
 بَِؼَض ء

اَلةِ   .(5) «افصَّ

                                                           

 (. 3475( واتٍ دثاٌ )2345رواِ أتى داود ) ((1
 (. 1155( ويسهى )6669رواِ انثخارٌ  ) ((2
(، ورواذّ شقاخ وقذ أػهَّّ 1676(، واتٍ ياجح )18463(، وأمحذ )728( وانرزيذٌ )2388رواِ أتى داود  ) ((3

 أمحذ وانثخارٌ .
 (. 1146( ويسهى )1958رواِ انثخارٌ  ) ((4
 (. 335( ويسهى )321رواِ انثخارٌ  ) ((5
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 احلديث الثالث واألربعوٌ

ـْ   َوُيَا َِشُ  هلَل ِئٌؿ، َوُهقَ  ُيَؼايُؾ »  اهللِ َرُشقُل  ـَ نَ : َؿ َفْت  ، َظ ئَِشةَ  َظ

ْربِف َأْاَؾُؽُؽؿْ  َوَفؽِـَّفُ  هلَل ِئٌؿ، َوُهقَ   .(2) « (1) إِلِ

ْقمِ  َصْفرِ  يِف  ُيَؼايُؾ   اهللِ َرُشقُل  ـَ نَ »" ويف رواية دسؾؿ  .(3)" افصَّ
 

 احلديث الرابع واألربعوٌ

ـْ  َُا   افـَّاِلي  َزْوَجِل  َشَؾَؿةَ  َوُأمي  َظ ئَِشَة، َظ  هلَلذَّ  اهللِ َرُشقُل  ـَ نَ  إِنْ : »َؿ َفَت  َأَنَّ

ـْ  ُجـًُا  َفُقْصاُِح  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل  (4) « َيُصقمُ  ُثؿَّ  َرَاَض َن، يِف  اْحتاَِلمٍ  َؽْرِ  مِجَ ٍع، ِا

 .ويف حديث أم شؾؿة )وٓ يؼض( 
 

 احلديث اخلامس واألربعوٌ

ـْ   َي  َهَؾْؽُت،: َؾَؼ َل  ،  افـَّاِلي  إَِػ  َرُجٌؾ  َج ءَ : َؿ َل  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ

 َهْؾ : »َؿ َل  َرَاَض َن، يِف  اْاَرَأِت  َظَذ  َوَؿْعُت : َؿ َل  «َأْهَؾَؽَؽ؟ َوَا : »َؿ َل  اهللِ، َرُشقَل 

،: َؿ َل  «َرَؿَاًة؟ ُتْعتُِؼ  َا  ََتِدُ  ـِ  َتُصقمَ  َأنْ  َتْسَتطِقعُ  َؾَفْؾ : »َؿ َل  َٓ ؟ َصْفَرْي  «ُاَتَت بَِعْغِ

،: َؿ َل  ،: َؿ َل  «ِاْسؽِقـً ؟ ِشتيغَ  ُتْطِعؿُ  َا  ََتِدُ  َؾَفْؾ : »َؿ َل  َٓ  َؾُلِتَ  َجَؾَس، ُثؿَّ : َؿ َل  َٓ

ْق : »َؾَؼ َل  ََتٌْر، ؾِقفِ  بَِعَرٍق  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  افـَّاِل    َؾَا  ِاـَّ ؟ َأْؾَؼرَ : َؿ َل  «هِبََذا َتَصدَّ

َبَتْقَف  َبْغَ   َحتَّك َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهلُل هلَلذَّ  افـَّاِل   َؾَضِحَؽ  ِاـَّ ، إَِفْقفِ  َأْحَقُج  َبْقٍت  َأْهُؾ  َٓ

 .(5) «َأْهَؾَؽ  ْضِعْؿفُ َؾلَ  اْذَهْب : »َؿ َل  ُثؿَّ  َكَقاِجُذُه، َبَدْت 

                                                           

 جتز يا أو اإلَشال يٍ املثاشزج ػٍ َرىنذ فًُا انىقىع يٍ واأليٍ َفسّ ضثظ يف يُكى أقىي : (إلرتّ أيهككى) ((1
 .انؼضى ػهً وَطهق احلاجح واإلرب. اجلًاع يٍ إنُّ

 (. 1186( ويسهى )1927رواِ انثخارٌ  ) ((2
 (. 1186ويسهى ) ((3
 (.1189( ويسهى )1926رواِ انثخارٌ  ) ((4
 (.1111( ويسهى )6887رواِ انثخارٌ  ) ((5
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 احلديث السادس واألربعوٌ

ـْ  ، َدَخَؾ  إَِذا» ،  اهللِ َرُشقُل  ـَ نَ : َؿ َفْت  ، َظ ئَِشةَ  َظ  َأْحَق  اْفَعْؼُ

ْقَؾ،  .(1) «اْدِْئَزرَ  َوَصدَّ  َوَجدَّ  َأْهَؾُف، َوَأْيَؼظَ  افؾَّ
 

 احلديث السابع واألربعوٌ

ـْ  ِـ  اهللَِّ َظْادِ  َظ  افَعْؼَ  َيْعَتؽُِػ   اهللَِّ َرُشقُل  ـَ نَ : »َؿ َل  ، ُظَؿرَ  ْب

ـْ  إََواِخرَ   .(2) «َرَاَض نَ  ِا
 

 احلديث الثامً واألربعوٌ

ـْ  ـْ  إََواِخرِ  افَعْؼِ  يِف  جُيَ ِورُ   اهللَِّ َرُشقُل  ـَ نَ : َؿ َفْت  ، َظ ئَِشةَ  َظ  ِا

ْوا: »َوَيُؼقُل  َرَاَض نَ  رَّ ْـ  إََواِخرِ  افَعْؼِ  يِف  افَؼْدرِ  َفْقَؾةَ  حَتَ    ويف رواية ،(3) «َرَاَض نَ  ِا

ـَ  افِقْتِر، يِف "  ـْ  إََواِخرِ  افَعْؼِ  ِا  (4)"َرَاَض َن  ِا
 

 احلديث التاسع واألربعوٌ

ـْ  ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َظ ـْ : َؿ َل  ،  افـَّاِلي  َظ  إِيَاًك  افَؼْدرِ  َفْقَؾةَ  َؿ مَ  "َا

مَ  َا  َففُ  ُؽِػرَ  َواْحتَِس ًب ، ْـ  َتَؼدَّ  .(5)  َذْكاِِف" ِا
 

 احلديث اخلنسوٌ

ـْ  ـِ  َأَكسِ  َظ  " إِنَّ  : اهللَِّ َرُشقُل  َؾَؼ َل  َرَاَض ُن، َدَخَؾ  َؿ َل  ، َا فٍِؽ  ْب

ْفرَ  َهَذا ْؿ، َؿدْ  افشَّ ـُ ـْ  َخْرٌ  َفْقَؾةٌ  َوؾِقفِ  َحََضَ ـْ  َصْفٍر، َأْفِػ  ِا  اْْلَْرَ  ُحِرمَ  َؾَؼدْ  ُحِرَاَف  َا

ُف، ؾَّ َٓ  ـُ َرمُ  َو َه  ُُيْ َّٓ  َخْرَ  . (6)" حَمُْروٌم  إِ

                                                           

 (.1174( ويسهى )2824رواِ انثخارٌ  ) ((1
 (.1171( ويسهى )2825رواِ انثخارٌ  ) ((2
 (.1167( ويسهى )2828رواِ انثخارٌ  ) ((3
 ( .2817رواِ انثخارٌ  ) ((4
 (.768( ويسهى )1981رواِ انثخارٌ  ) ((5
 ق كراب فضائم األػًال نهضُاء املقذسٍحمق، دسٍ نغريِ ،كًا قانّ ( 1644رواِ اتٍ ياجح  ) ((6
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