
  بسم هللا الرحمان الرحيم
  

  :حمد � رب العلمين و الص�ة و الس�م على نبينا محمد أشرف ا�نبياء و المرسلين ، و بعد ال

 من أعظم ا�مم التى اتبعت فى تدوين علومھا وتاريخھا وسيرتھا أدق الطرق العلمية المتوفرة.. .ا�س�ميةالمعروف أن ا�مة من 
فاقت كل علمية وين، فوضعت منھجا علميا سليما شھد له الغرب وعلماؤه وذلك تحت قواعد وأصول في زمن التد لديھا و خاصة

... ،من ھذا المنھج  حديثف فى تدوين اللمن السَّ  علماؤنا ھذا المنھج ا�صيل اتبعه. في ذلك الزمانفي ھذا المجال ما قنن له 
أحاديث اNحاد  أن رالجمھور قر �نباستثناء بعض الحنابلة و ذلك  والحدود العقائد فيأنھم لم يأخذوا بخبر أو رواية الواحد 

روا  ولم .! تقوم على الظن وO يقين فيھا د ،والجرح وطرق ا�سنا الرواية في والتحريفى تقصى الحقائق العلمية   يُقصِّ
  .والتعديل وعلم الرجال 

ووجد الممكن . والتمحيص  التحريبسبب عدم  وقعتالتى بعض ا�خطاء الخطيرة  ثوحد منيمنع  ملھذا المنھج لكن 
بدون قناعة أو بسبب  ا�س�م الذين اعتنقواو   والمستحيل من الخرافات نتيجة تدخل ا�غراض وا�ھواء والفرق والمذاھب

 و بانتحال الورع و الرياء في الطاعات لكسبمن الداخل بنفث السم عن طريق الرواية  عليه للقضاءظروف سياسية مع نية 
، وإعادة نسخ ھذه  ا�س�ميوالتاريخ ...النبويةبتدوين الحديث والسيرة   أضف إلى أن الذين قاموا.  المصداقية عند المحدثين

فوا ، فى أحاديث الرسول سوا وحرَّ الكتب مرة أخرى بعضھم من الزنادقة والموالى وا�عاجم ، قد دسوا فيھا أحقادھم ، ودلَّ 
  علماء المسلمين أنفسھم  يوم يكتشف ھذه ا�كاذيب سيأتيوھم متأكدون أنه . سرائيليات با�  وھائومل  عليه الص�ة و الس�م

من شك ورد ورفض فى دين هللا   واOخت�فات والتشكيكات وھذا ما يريدونه من الفتن بين المسلمين بينھم وتنشأ المجادOت 
  . وشرعه 

عليه الص�ة و رواية عن رسول هللا  أيتكذيب  فيلو فكروا  ا،وتورعً ا خوفً  ،ورعشةً  تصيبھم ھزةً  قد الناس نالكثير م
  .ومسلم مث�ً  البخاري يصحيح في واردة ، �ن ھذه ا�حاديثوالذنب ثم�ا فيا من الوقوع تورعً  الس�م

وتعالى  حانهمغالطات مخالفة للدين ولشرع هللا سب ،ومسلم البخاريكتب الحديث بما فيھا  فيأن ولن يخطر على بال الكثير 
 .  

  !. نھا أثناء إعادة طبعھا ؟وَّ دَ  الذيوأنه ھو . ؟.ا صحيحً  البخاري في نَ وِّ ل ما دُ ھل كُ  :  والسؤال

التفسير وغيره  فيهللا عنه آراء  رضيوأسندوا إلى ابن عباس  عليه الص�ة و الس�م ون كذبوا على الرسولسُ لِّ دَ وإذا كان المُ 
   !. ؟...البخاريعلى ون سُ لَّ دَ لم يقلھا ، أف� يُ 

ك�م الحيوانات النعش و فيوالخرافات الخارقة للعادة من طيران ا�موات  تسرائيليابا�تب التراث مليئة والمؤسف أن كُ 
  وغير ذلك مما O يقبله إO مرضى العقول  ه للتمر والبلحتوسرق الجان تجسد إلي

غير قابلة  ُمسلمةقضايا ك خاصة ما يوصف بالصحاحولحديث كتب ا ما في تعودنا على أن كلأننا  كله في ھذا والمحزن
 النبي أقوالليتأكد القارئ أنھا O يمكن بحال من ا�حوال أن تكون من  يسير تعلق بجزءنبدأ به ي الذيوالموضوع  للنقاش

لتشويھه  ،ھذا الدين اءأعدا من طرف المنافقين ا وبھتانً وضعت كذبً  شك  أدنىبدون  أنھاخير البرية عليه الص�ة و الس�م و 
  .من الداخل وجعله مضحكة للناقمين عليه 

  :عن عدد O يستھان به من الخرافات التي تمتلئ بھا كتب الحديث ا�مثلةالقارئ بعض  عزيزيإليك  ،خير الك�م ما قل ودل

  



  

/Iالصريحديتجسأحاديث ظاھرھا ال � عن ذلك علوا كبيرا تعالى 
 

  !!! ؟ قد مرقت رج0ه ا.رضديك  عرش الرحمان تحتهھل 

   

سبحانك ما أعظمك ربنا : ، وھو يقول  ديك قد مرقت رج�ه ا�رض ، وعنقه منثن تحت العرش إن هللا أذن لي أن أحدث عن
 . ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا: فيرد عليه ! 

 

  المبتدأ وا�نبياء وعجائب المخلوقات.. راجع سلسلة ا�حاديث الصحيحة لwلباني 

 
  و ھم فوق بحر بعد السماء السابعة ,)حيوانات( ؟ ھم أوعال الرحمان حملة عرشھل 

  عبد هللا بن عميرة    عن    سماك    عن    الوليد بن أبي ثور الھمداني    حدثنا    محمد بن الصباح    حدثنا    محمد بن يحيى    حدثنا  
صلى هللا عليه وسلم    وفيھم رسول هللا    عصابة    في    بالبطحاء    كنت   قال    ب العباس بن عبد المطل   عن    ا�حنف بن قيس    عن  
قالوا    أبو بكر    ما تسمون ھذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قال    فمرت به سحابة فنظر إليھا فقال    

قال فإن بينكم وبينھا إما واحدا أو اثنين أو ث�ثا وسبعين سنة والسماء  والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا O ندري
  ثمانية فوقھا كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أع�ه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 

عرش بين أع�ه وأسفله كما بين سماء إلى سماء وركبھن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظھورھن ال   أظ�فھن    بين     أوعال 
   ثم هللا فوق ذلك تبارك وتعالى

  

  باب فيما أنكرت الجھمية.. المقدمة .. سنن ابن ماجا 
 

 ؟ معلق عليه قناديل و تدخل فيھا ا.رواح التي ھي في جوف طيور خضراء الرحمانعرش ھل 

   

  جرير    أخبرنا    إسحق بن إبراھيم    و حدثنا    ح    أبي معاوية    عن    ك�ھما    وأبو بكر بن أبي شيبة    يحيى بن يحيى    حدثنا  
قاO    وأبو معاوية    أسباط    حدثنا    واللفظ له    محمد بن عبد هللا بن نمير    و حدثنا    ح    ا�عمش    عن    جميعا    وعيسى بن يونس  

ِ    عبد هللا    سألنا   قال    مسروق    عن    ن مرة عبد هللا ب   عن    ا�عمش    حدثنا  عن ھذه اNية َوOَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ
أرواحھم في جوف طير خضر لھا قناديل معلقة    قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال  أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُوَن 

فاطلع إليھم ربھم اط�عة فقال ھل تشتھون شيئا قالوا أي  عرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديلبال
نشتھي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بھم ث�ث مرات فلما رأوا أنھم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا    شيء 

   تل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لھم حاجة تركوارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نق

 ربه  بيان أن أرواح الشھداء في الجنة وأنھم أحياء عند باب .. كتاب ا�مارة .. صحيح مسلم 

  

  

  

  

  

 



 ؟ � صورة و كفينھل 

عبد الرحمن بن    عن    لد بن اللج�ج خا   عن    يزيد بن يزيد يعني ابن جابر    عن    زھير بن محمد    حدثنا    أبو عامر    حدثنا 
وھو    غداة    خرج عليھم ذات    صلى هللا عليه وسلم    أن رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم    بعض أصحاب النبي    عن    عائش 

فقال وما    ق الوجه أو مشر   قلنا يا رسول هللا إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه    أو مشرق الوجه    طيب النفس مسفر الوجه 
ا�على    المw    قلت لبيك ربي وسعديك قال فيم يختصم    محمد    يا    قال  وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورةيمنعني 

حتى تجلى لي ما في  فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردھا بين ثدييقال    أو ث�ثا    قلت O أدري أي رب قال ذلك مرتين 
َماَواِت َواْ�َْرِض َولِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ السموات    ثم قال يا   وما في ا�رض ثم ت� ھذه اNية َوَكَذلَِك نُِري إِْبَراِھيَم َملَُكوَت السَّ

س ا�على قال قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت المشي على ا�قدام إلى الجماعات والجلو   المw    فيم يختصم    محمد  
قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم    المكاره    في المسجد خ�ف الصلوات وإب�غ الوضوء في 

إذا صليت فقل    محمد    ولدته أمه ومن الدرجات طيب الك�م وبذل الس�م وإطعام الطعام والص�ة بالليل والناس نيام قال يا 
  .مفتون   في الناس فتوفني غير    فتنة    المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وإذا أردت اللھم إني أسألك الطيبات وترك 

  حديث بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.. أول مسند المدنيين رضي هللا عنھم أجمعين .. مسند أحمد 

   

قال    ابن عباس    عن    أبي ق�بة    عن    أيوب    عن    معمر    عن    عبد الرزاق    قاO حدثنا    وعبد بن حميد    سلمة بن شبيب    حدثنا 
  قال أحسبه قال في المنام فقال يا  أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة   صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   
أو قال في نحري  كتفي حتى وجدت بردھا بين ثدييفوضع يده بين  ھل تدري فيم يختصم المw ا�على قال قلت O قال   محمد  

ھل تدري فيم يختصم المw ا�على قلت نعم قال في الكفارات    محمد    فعلمت ما في السماوات وما في ا�رض قال يا 
فعل  الوضوء في المكاره ومن   وإسباغ    والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على ا�قدام إلى الجماعات 

إذا صليت فقل اللھم إني أسألك فعل الخيرات    محمد    ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا 
فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء الس�م وإطعام    فتنة    وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك 

   س نيامالطعام والص�ة بالليل والنا

  باب و من سورة ص.. كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا .. سنن الترمذي 

   

 ؟ االس�م على صورته طوله ستون ذراع عليه 
 آدم خلقھل 
   أبي ھريرة    عن    ھمام    عن    معمر    عن    عبد الرزاق    حدثنا    يحيى بن جعفر    حدثنا  

فلما خلقه قال اذھب فسلم على أولئك  ستون ذراعا طوله هعلى صورت   آدم    خلق هللا    قال    م عليه وسل صلى هللا   عن النبي 
فإنھا تحيتك وتحية ذريتك فقال الس�م عليكم فقالوا الس�م عليك ورحمة هللا  النفر من الم�ئكة جلوس فاستمع ما يحيونك

 فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى اNن   آدم    ورحمة هللا فكل من يدخل الجنة على صورة  فزادوه

 باب خلق آدم صلوات ' عليه و ذريته.. كتاب أحاديث ا�نبياء .. صحيح البخاري 

 

صلى هللا    عن النبي   رضي هللا عنه    أبي ھريرة    عن    ھمام    عن    معمر    عن    عبد الرزاق    حدثنا    عبد هللا بن محمد    حدثني 
ثم قال اذھب فسلم على أولئك من الم�ئكة فاستمع ما يحيونك تحيتك  وطوله ستون ذراعا   آدم    خلق هللا    قال    عليه وسلم 

فلم    آدم    فكل من يدخل الجنة على صورة  وتحية ذريتك فقال الس�م عليكم فقالوا الس�م عليك ورحمة هللا فزادوه ورحمة هللا
   يزل الخلق ينقص حتى اNن

 باب خلق آدم صلوات ' عليه و ذريته.. كتاب أحاديث ا�نبياء .. البخاري  صحيح

  

  قال رسول هللا   قال    رضي هللا عنه    أبي ھريرة    عن    أبي زرعة    عن    عمارة    عن    جرير    حدثنا    قتيبة بن سعيد    حدثنا  
لجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أشد كوكب دري في يدخلون ا   زمرة    إن أول    صلى هللا عليه وسلم  

 Oيبولون و O يمتخطون أمشاطھم الذھب    يتغوطون    السماء إضاءة Oيتفلون و Oا�لوة    ومجامرھم    المسك    ورشحھم    و  
   ستون ذراعا في السماء   آدم    أبيھم  على صورة عود الطيب وأزواجھم الحور العين على خلق رجل واحد   ا�نجوج  

   أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتھم باب .. كتاب الجنة و صفة نعيمھا و أھلھا .. صحيح مسلم 



  

================================================================  
 : قال الشيخ ابن باز رحمه هللا

 
  . أخرجه البخاري ومسلم) إن هللا خلق آدم على صورته : ( بي صلى هللا عليه وسلَّم قال الن(( 
 

وإثبات الصورة � تعالى على الوجه ال�ئق به من غير تحريٍف وO تعطيل وO  ، الصواب في عود الضمير على الرحمن
 .. والمعنى أن هللا سبحانه سميٌع عليم متكلم إذا شاء تمثيٍل وO تكييف

 
 وله وجه و� وجه ولكن ليس الوجه كالوجه ھكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء ،و
 

ِميُع : كما قال سبحانه وتعالى  وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الك�م كالك�م ؛ ﴿ لَيَس َكِمثلِِه شيٌء َوھَُو السَّ
 . ھـ ك�مه رحمه هللا.ا] . )) 11: سورة الشورى  البَِصيُر ﴾

 
 للشيخ التويجري) ...إتحاف أھل اKيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ( كتاب  عن منقول 

  hp?t=63401http://majles.alukah.net/showthread.pالرابط   

==========================================================================  

 

 ؟ هلموت و يھتز عرشه هللا لمخلوقهللا يضحك ھل 

  ال لھا يق   ا�نصار    امرأة من    عن    إسحاق بن راشد    عن    إسماعيل يعني ابن أبي خالد    قال أخبرنا    يزيد بن ھارون    حدثنا 
دمعك    يرفأ    أO    صلى هللا عليه وسلم    صاحت أمه فقال النبي    سعد بن معاذ    لما توفي   قالت    أسماء بنت يزيد بن سكن  

  ابنك أول من ضحك هللا له واھتز له العرشويذھب حزنك فإن 

   عنھماباب من حديث أسماء ابنة يزيد رضي هللا.. من مسند القبائل .. مسند أحمد 

   

  عن    أبي سفيان    عن    ا�عمش    عن    أبو عوانة    حدثنا    أبي عوانة    ختن    فضل بن مساور    حدثنا    محمد بن المثنى    حدثني 
   سعد بن معاذ    اھتز العرش لموت    يقول    صلى هللا عليه وسلم    سمعت النبي    رضي هللا عنه    جابر  

 يقول   البراء    فإن    لجابر    مثله فقال رجل    صلى هللا عليه وسلم    عن النبي    جابر    عن    أبو صالح    حدثنا    �عمش ا   وعن  
  اھتز عرش الرحمن لموت  يقول   صلى هللا عليه وسلم    فقال إنه كان بين ھذين الحيين ضغائن سمعت النبي اھتز السرير 

  سعد بن معاذ 

   مناقب سعد بن معاذ رضي هللا عنه باب .. كتاب المناقب .. لبخاري صحيح ا

 

 ؟� يد يمنىھل 

قال    عبد هللا بن عمر    أخبرني    سالم بن عبد هللا    عن    عمر بن حمزة    عن    أبو أسامة    حدثنا    أبو بكر بن أبي شيبة    و حدثنا  
أنا الملك أين    ثم يقول  يأخذھن بيده اليمنىيطوي هللا عز وجل السماوات يوم القيامة ثم    صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   

   يطوي ا�رضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون   الجبارون أين المتكبرون ثم 

 )بداية الكتاب.. (كتاب صفة القيامة و الجنة و النار .. صحيح مسلم 

  
  
  
  
 



  

 ؟بيمينه  آدم   ظھرهللا  سح م ھل

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن    عن    زيد ابن أبي أنيسة    عن    مالك بن أنس    حدثنا    معن    حدثنا    ا�نصاري    حدثنا 
ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم  سئل عن ھذه اNية َوإِْذ أََخَذ َربُّكَ   عمر بن الخطاب    أن    مسلم بن يسار الجھني    عن    الخطاب 

يَّتَھُْم َوأَْشھََدھُْم َعلَى أَْنفُِسِھْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِھْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَامَ  عمر بن    فقال  ِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ھََذا َغافِلِيَن ُذرِّ
ثم مسح    آدم    إن هللا خلق    صلى هللا عليه وسلم    يسأل عنھا فقال رسول هللا    ه وسلم صلى هللا علي   سمعت رسول هللا    الخطاب 

فاستخرج منه ذرية فقال  ثم مسح ظھرهفأخرج منه ذرية فقال خلقت ھؤOء للجنة وبعمل أھل الجنة يعملون  ظھره بيمينه
إن    صلى هللا عليه وسلم    ففيم العمل قال فقال رسول هللا  خلقت ھؤOء للنار وبعمل أھل النار يعملون فقال رجل يا رسول هللا

هللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أھل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أھل الجنة فيدخله هللا الجنة وإذا خلق العبد 
  ارللنار استعمله بعمل أھل النار حتى يموت على عمل من أعمال أھل النار فيدخله هللا الن

 باب و من سورة ا�عراف.. كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا .. سنن الترمذي 

 

 ؟ميزان بيده ا.خرىالبيد و يحمل هللا ينفق  ھل 

  قال    صلى هللا عليه وسلم    أن رسول هللا   أبي ھريرة    عن    ا�عرج    عن    أبو الزناد    حدثنا    شعيب    أخبرنا    أبو اليمان    حدثنا  
  O ىwيغض ما في يده  الليل والنھار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات وا�رض فإنه لم   سحاء    نفقة    يغيضھا    يد هللا م

  وقال عرشه على الماء وبيده ا�خرى الميزان يخفض ويرفع

  باب قول هللا تعالى لما خلقت بيدي.. كتاب التوحيد .. صحيح البخاري 

 

 ؟سون عن يمينه على منابر من نورلجسي نوالمقسط  أنكلتا يدي هللا يمين وھل 

  عن    عمرو يعني ابن دينار    عن    سفيان بن عيينة    قالوا حدثنا    وابن نمير    وزھير بن حرب    أبو بكر بن أبي شيبة    حدثنا  
  زھير    وفي حديث    صلى هللا عليه وسلم    يبلغ به النبي    وأبو بكر    ابن نمير    قال    عبد هللا بن عمرو    عن    عمرو بن أوس  
عند هللا على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه    لمقسطين ا   إن    صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   قال  

  الذين يعدلون في حكمھم وأھليھم وما ولوايمين 
  

    فضيلة ا�مام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق باب .. اب ا�مارة كت.. صحيح مسلم 

  

  ؟� خمسة أصابعھل 

أن   عبد هللا    عن    عبيدة    عن    إبراھيم    عن    وسليمان    منصور    حدثني    سفيان    عن    يحيى بن سعيد    سمع    مسدد    حدثنا 
هللا يمسك السموات على إصبع وا�رضين على إصبع إن    محمد    فقال يا     عليه وسلم صلى هللا   يھوديا جاء إلى النبي 

  صلى هللا عليه وسلم    ثم يقول أنا الملك فضحك رسول هللا  والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخ�ئق على إصبع
 .ثم قرأ و ما قدروا هللا حق قدره   نواجذه    حتى بدت  

   باب قول هللا تعالى لما خلقت بيدي.. كتاب التوحيد .. ري صحيح البخا
lay.asp?Doc=0&Rec=11001islam.com/Display/Disp-http://hadith.al 

 

  ؟� إبھام و أنامل و أصابعھل 

صلى هللا    أن النبي   أنس    عن    ثابت    عن    حماد بن سلمة    حدثنا    سليمان بن حرب    أخبرنا    عبد هللا بن عبد الرحمن    حدثنا 
  أنملة    بطرف إبھامه على    سليمان    ھكذا وأمسك    حماد    قال  فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اNية    قرأ ھذه    عليه وسلم 

  و خر موسى صعقا الجبل    فساخ    قال  إصبعه اليمنى 

  باب و من سورة ا�عراف.. كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا .. سنن الترمذي 
 



  

  حيوة    قال حدثنا    عبد هللا بن يزيد المقرئ    حدثنا    زھير    قال    المقرئ    عن    ك�ھما    وابن نمير    زھير بن حرب    حدثني * 
  أنه سمع رسول هللا   يقوO    عبد هللا بن عمرو بن العاص    أنه سمع    أبا عبد الرحمن الحبلي    أنه سمع    أبو ھانئ    أخبرني  
حيث يشاء ثم قال    يصرفه    كقلب واحد  عين من أصابع الرحمنإصبكلھا بين    آدم    إن قلوب بني    يقول    صلى هللا عليه وسلم  

  قلوبنا على طاعتك   صرف    القلوب    مصرف    اللھم    صلى هللا عليه وسلم    رسول هللا 

 باب تصريف هللا تعالى القلوب كيف شاء.. كتاب القدر .. صحيح مسلم 

  

  ؟يضعھا في جھنم س� قدم وھل 

قال O يزال يلقى    صلى هللا عليه وسلم    عن النبي    أنس    عن    قتادة    عن    شعبة    حدثنا    حرمي    حدثنا    �سود ابن أبي ا   حدثنا 
  عن    ي أب   سمعت    معتمر    وعن    أنس    عن    قتادة    عن    سعيد    حدثنا    يزيد بن زريع    حدثنا    خليفة    و قال لي    ح    في النار 

  رب العالمين    حتى يضع فيھا  و تقول ھل من مزيد O يزال يلقى فيھا    قال    صلى هللا عليه وسلم    عن النبي   أنس    عن    قتادة  
بعضھا إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك وO تزال الجنة تفضل حتى ينشئ هللا لھا خلقا فيسكنھم فضل    فينزوي     قدمه 

  جنةال

  باب قول هللا تعالى و ھو العزيز الحكيم.. كتاب التوحيد .. صحيح البخاري 

 
  

  ؟يوم القيامة لناسلعن ساقه  هللاكشف ھل سي

عن    عطاء بن يسار    عن    زيد    عن    سعيد بن أبي ھ�ل    عن    خالد بن يزيد    عن    الليث بن سعد    حدثنا    يحيى بن بكير    حدثنا  
ھل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت    قلنا يا رسول هللا ھل نرى ربنا يوم القيامة قال   قال    أبي سعيد الخدري    

صحوا قلنا O قال فإنكم O تضارون في رؤية ربكم يومئذ إO كما تضارون في رؤيتھما ثم قال ينادي مناد ليذھب كل قوم إلى 
الصليب مع صليبھم وأصحاب ا�وثان مع أوثانھم وأصحاب كل آلھة مع آلھتھم حتى يبقى  ما كانوا يعبدون فيذھب أصحاب

ما كنتم    لليھود    ثم يؤتى بجھنم تعرض كأنھا سراب فيقال    أھل الكتاب    من كان يعبد هللا من بر أو فاجر وغبرات من 
 صاحبة وO ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا ابن هللا فيقال كذبتم لم يكن �   عزير    تعبدون قالوا كنا نعبد 

ابن هللا فيقال كذبتم لم يكن � صاحبة وO    المسيح    ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد    للنصارى    فيتساقطون في جھنم ثم يقال 
حتى يبقى من كان يعبد هللا من بر أو فاجر فيقال  ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جھنم

لھم ما يحبسكم وقد ذھب الناس فيقولون فارقناھم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا 
ا ربكم فيقولون أنت يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيھم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيھا أول مرة فيقول أن

ويبقى من  ھل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمنربنا ف� يكلمه إO ا�نبياء فيقول 
واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظھري جھنم قلنا يا    طبقا    كان يسجد � رياء وسمعة فيذھب كيما يسجد فيعود ظھره 

يقال    بنجد    لھا شوكة عقيفاء تكون    مفلطحة    وحسكة    وك�ليب    عليه خطاطيف    مزلة    مدحضة    ما الجسر قال رسول هللا و
  ومكدوس    فناج مسلم وناج مخدوش    والركاب    وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل    كالطرف    المؤمن عليھا    السعدان    لھا 

ر آخرھم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا في نار جھنم حتى يم 
أنھم قد نجوا في إخوانھم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول هللا تعالى اذھبوا فمن 

رم هللا صورھم على النار فيأتونھم وبعضھم قد غاب في النار إلى قدمه وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويح
وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذھبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه 

  قال    من عرفوا  فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذھبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون
فيشفع النبيون والم�ئكة والمؤمنون  إن هللا O يظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفھا فإن لم تصدقوني فاقرءوا    أبو سعيد  

ة فيلقون في نھر بأفواه الجنة يقال له ماء الحيا   امتحشوا    فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد 
فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموھا إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس 
منھا كان أخضر وما كان منھا إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنھم اللؤلؤ فيجعل في رقابھم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول 

  .ھم الجنة بغير عمل عملوه وO خير قدموه فيقال لھم لكم ما رأيتم ومثله معهأھل الجنة ھؤOء عتقاء الرحمن أدخل

   قول هللا تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة باب .. كتاب التوحيد .. صحيح البخاري 

 



  

 ؟رائحة فم الصائم  هللا يشمھل   

عن   رضي هللا عنه    أبي ھريرة    عن    ابن المسيب    عن    الزھري    ن ع   معمر    أخبرنا    ھشام    حدثنا    عبد هللا بن محمد    حدثني 
فم الصائم أطيب عند هللا    ولخلوف    له إO الصوم فإنه لي وأنا أجزي به    آدم    كل عمل ابن    قال    صلى هللا عليه وسلم    النبي 

   من ريح المسك

  باب ما يذكر في المسك.. كتاب اللباس .. صحيح البخاري 

  

أنه سمع    سعيد بن المسيب    أخبرني    ابن شھاب    عن    يونس    أخبرني    ابن وھب    أخبرنا    حرملة بن يحيى التجيبي    و حدثني  
له إO    آدم    كل عمل ابن    يقول قال هللا عز وجل    م صلى هللا عليه وسل   سمعت رسول هللا   قال    رضي هللا عنه    أبا ھريرة    

   لخلفة فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسكبيده    محمد    الصيام ھو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس 

 باب فضل الصيام.. كتاب الصيام .. صحيح مسلم 

 
 

   )سبحان ' عما يصفون(؟ل لمبال ھل يجوز وصف هللا

كانت عندي امرأة   قالت    رضي هللا عنھا    عائشة    عن    أبيه    عن    ھشام بن عروة    عن    مالك    عن    عبد هللا بن مسلمة    حدثنا  
  ه م   O تنام بالليل فذكر من ص�تھا فقال    ف�نة    فقال من ھذه قلت    صلى هللا عليه وسلم    فدخل علي رسول هللا    بني أسد    من 

   فإن هللا O يمل حتى تملواعليكم ما تطيقون من ا�عمال  

  باب ما يكره من التشديد في العبادة.. كتاب الجمعة .. صحيح البخاري 
   

  

دخل عليھا    صلى هللا عليه وسلم    أن النبي   عائشة    عن    أبي    قال أخبرني    ھشام    عن    يحيى    حدثنا    محمد بن المثنى    حدثنا  
وكان أحب  فوهللا O يمل هللا حتى تملواعليكم بما تطيقون    مه    قال من ھذه قالت ف�نة تذكر من ص�تھا قال    امرأة    وعندھا 

   الدين إليه مادام عليه صاحبه

   أحب الدين إلى هللا عز وجل أدومه باب .. كتاب ا�يمان .. صحيح البخاري 
  

رضي    عائشة    عن    أبو سلمة    حدثنا    يحيى بن أبي كثير    عن    أبي    حدثني    معاذ بن ھشام    أخبرنا    إسحق بن إبراھيم    حدثنا  
خذوا من    في الشھر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول    صلى هللا عليه وسلم    لم يكن رسول هللا   قالت    هللا عنھا 

   وكان يقول أحب العمل إلى هللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل    تملوا   حتى    يمل    فإن هللا لن ا�عمال ما تطيقون 

   صيام النبي صلى هللا عليه وسلم في غير رمضان واستحباب باب .. كتاب الصيام .. صحيح مسلم 

  

  قال أخبرني    ابن شھاب    عن    يونس    عن    ابن وھب    قاO حدثنا    ومحمد بن سلمة المرادي    حرملة بن يحيى    و حدثني  
الحوOء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد    أن   أخبرته    صلى هللا عليه وسلم    عائشة زوج النبي    أن    عروة بن الزبير  

وزعموا أنھا O تنام الليل فقال    الحوOء بنت تويت    فقلت ھذه    صلى هللا عليه وسلم    مرت بھا وعندھا رسول هللا    العزى 
   فوهللا O يسأم هللا حتى تسأمواالعمل ما تطيقون O تنام الليل خذوا من    صلى هللا عليه وسلم    رسول هللا 

   أمر من نعس في ص�ته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر باب .. كتاب ص�ة المسافرين و قصرھا .. صحيح مسلم 

 
 
  
  
  
  



 )سبحان ' عما يصفون( ؟ترددبال
 ھل يجوز وصف 
عن    شريك بن عبد هللا بن أبي نمر    حدثني    سليمان بن ب�ل    حدثنا    مخلد  خالد بن   حدثنا    محمد بن عثمان بن كرامة    حدثني 

بالحرب وما    آذنته    من عادى لي وليا فقد    إن هللا قال    صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   قال    أبي ھريرة    عن    عطاء    
ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه و

الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا وإن سألني �عطينه ولئن استعاذني �عيذنه 
  وأنا أكره مساءته ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتو

 
  باب التواضع.. كتاب الرقاق .. بخاري صحيح ال

  
  
  
  

 ؟أمام المسلم بينه و بين القبلة  هللا  يقف ھل

    

رأى نخامة في    صلى هللا عليه وسلم    أن النبي  أنس بن مالك    عن    حميد    عن    إسماعيل بن جعفر    قال حدثنا    قتيبة    حدثنا 
إن ربه بينه إن أحدكم إذا قام في ص�ته فإنه يناجي ربه أو    ام فحكه بيده فقال القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجھه فق

ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على  قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه   قبل    وبين القبلة ف� يبزقن أحدكم 
   بعض فقال أو يفعل ھكذا

رأى    صلى هللا عليه وسلم    أن رسول هللا   عبد هللا بن عمر    عن    نافع    عن    مالك    قال أخبرنا    عبد هللا بن يوسف    حدثنا  
وجھه إذا    قبل    وجھه فإن هللا    قبل    ف� يبصق  يصلي   إذا كان أحدكم    بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال 

   صلى

    

صلى هللا    أن رسول هللا   عائشة أم المؤمنين    عن    أبيه    عن    ھشام بن عروة    عن    مالك    خبرنا قال أ   عبد هللا بن يوسف    حدثنا  
   رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه   عليه وسلم 

  باب حك البزاق باليد من المسجد.. كتاب الص�ة .. صحيح البخاري 
    
  

 ؟النارالجنة وعند تحاور  رجله في جھنم هللا  يضعھل 

  قال النبي   قال    رضي هللا عنه    أبي ھريرة    عن    ھمام    عن    معمر    أخبرنا    عبد الرزاق    حدثنا    عبد هللا بن محمد    حدثنا 
وقالت الجنة ما لي O يدخلني إO    والمتجبرين    بالمتكبرين    أوثرت    فقالت النار  الجنة والنار   تحاجت    صلى هللا عليه وسلم  

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي  قال هللا تبارك وتعالى للجنة   وسقطھم    ضعفاء الناس 
  فھنالك تمتلئ  ف� تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قطأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منھما ملؤھا فأما النار 

 لھا خلقا   ينشئ    وO يظلم هللا عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن هللا عز وجل  بعضھا إلى بعض   ويزوى  

  باب قوله و تقول ھل من مزيد.. كتاب تفسير القرآن .. صحيح البخاري 
 

  )سبحان ' عما يصفون( ؟على الحقيقة " مجازا  عجبتبال
 ھل يجوز وصف 
ابن مسعود    عن    مرة الھمداني    عن    عطاء بن السائب    أخبرنا    عفان    قال    حماد بن سلمة    قاO حدثنا    وعفان    ح رو   حدثنا  
رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أھله وحيه إلى  عجب ربنا عز وجل من رجلينقال    صلى هللا عليه وسلم    عن النبي   

انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأھله إلى ص�ته رغبة فيما عندي    م�ئكتي ص�ته فيقول ربنا أيا 
أھريق    وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل هللا عز وجل فانھزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى 

لم�ئكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورھبة مما دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول هللا عز وجل    
  مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعالى عنه .. مسند المكثرين من الصحابة .. مسند أحمد . دمه   أھريق    عندي حتى 



 

 ؟اثنان من المسلمين  ةداشھ بمجرد الجنةالمسلم دخل ھل ي

   

وقد    المدينة    أتيت    قال    أبي ا�سود    عن    عبد هللا بن بريدة    حدثنا    داود بن أبي الفرات    حدثنا    موسى بن إسماعيل    حدثنا  
ثم  وجبت    عمر   فمرت جنازة فأثني خيرا فقال   رضي هللا عنه    عمر    فجلست إلى    وقع بھا مرض وھم يموتون موتا ذريعا 

فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال  وجبت ر بالثالثة فأثني شرا فقالثم م وجبت مر بأخرى فأثني خيرا فقال
 ثم لمأيما مسلم شھد له أربعة بخير أدخله هللا الجنة قلنا وث�ثة قال وث�ثة قلت واثنان قال واثنان     صلى هللا عليه وسلم   النبي 

   نسأله عن الواحد

  اب تعديل كم يجوزب.. كتاب الشھادات .. صحيح البخاري 

  

  المدينة    قدمت   قال    أبي ا�سود    عن    عبد هللا بن بريدة    عن    داود بن أبي الفرات    حدثنا    عفان بن مسلم ھو الصفار    حدثنا  
  عمر    فقال فمرت بھم جنازة فأثني على صاحبھا خيرا    رضي هللا عنه    عمر بن الخطاب    وقد وقع بھا مرض فجلست إلى  
ثم مر بالثالثة فأثني على  وجبت    رضي هللا عنه   عمر    ثم مر بأخرى فأثني على صاحبھا خيرا فقال  وجبت    رضي هللا عنه 

  صلى هللا عليه وسلم    فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي    أبو ا�سود    فقال  وجبت صاحبھا شرا فقال
   مسلم شھد له أربعة بخير أدخله هللا الجنة فقلنا وث�ثة قال وث�ثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد أيما 

  باب ثناء الناس على الميت.. كتاب الجنائز .. صحيح البخاري 

 

  ؟!!!بلذنول القصعة غفرستتھل 
  دخل علينا   قالت    أم عاصم    جدتي    قال حدثتني    أبو اليمان البراء    أنبأنا    يزيد بن ھارون    حدثنا    أبو بكر بن أبي شيبة    حدثنا  
  قصعة    من أكل في    صلى هللا عليه وسلم    فقال قال النبي    قصعة    ونحن نأكل في    صلى هللا عليه وسلم    نبيشة مولى النبي  
   القصعة   فلحسھا استغفرت له  

    تنقية الصحفة باب .. كتاب ا�طعمة  ..سنن ابن ماجا 

  

  ؟ !ا.رض يوم القيامة عبارة عن خبزة يأكلھا الناس و يأكلون من زائدة كبد ثور و نون سبعون ألفا منھم

أبي    عن    ر عطاء بن يسا   عن    زيد بن أسلم    عن    سعيد بن أبي ھ�ل    عن    خالد    عن    الليث    حدثنا    يحيى بن بكير    حدثنا  
الجبار بيده كما يكفأ أحدكم    يتكفؤھا    تكون ا�رض يوم القيامة خبزة واحدة     صلى هللا عليه وسلم   قال النبي   سعيد الخدري 

الجنة أO أخبرك بنزل أھل    أبا القاسم    فقال بارك الرحمن عليك يا    اليھود    فأتى رجل من  خبزته في السفر نزO �ھل الجنة
  صلى هللا عليه وسلم    فنظر النبي    صلى هللا عليه وسلم    يوم القيامة قال بلى قال تكون ا�رض خبزة واحدة كما قال النبي 

ل من يأك   ونون    باOم ونون قالوا وما ھذا قال ثور    إدامھم     قال   بإدامھم    ثم قال أO أخبرك    نواجذه    إلينا ثم ضحك حتى بدت  
   زائدة كبدھما سبعون ألفا 

  باب يقبض هللا ا�رض يوم القيامة.. كتاب الرقاق .. صحيح البخاري 

 

زيد بن    عن    سعيد بن أبي ھ�ل    عن    خالد بن يزيد    حدثني    جدي    عن    أبي    حدثني    عبد الملك بن شعيب بن الليث    حدثنا  
تكون ا�رض يوم القيامة خبزة     قال   صلى هللا عليه وسلم    عن رسول هللا   أبي سعيد الخدري    عن    عطاء بن يسار    عن    أسلم 

فقال بارك    اليھود    قال فأتى رجل من  �ھل الجنة   نزO    أحدكم خبزته في السفر    يكفأ    بيده كما    الجبار    يكفؤھا    واحدة 
  أO أخبرك بنزل أھل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون ا�رض خبزة واحدة كما قال رسول هللا    أبا القاسم    الرحمن عليك 

  بإدامھم    قال أO أخبرك    نواجذه    ثم ضحك حتى بدت    صلى هللا عليه وسلم    قال فنظر إلينا رسول هللا    صلى هللا عليه وسلم  
  سبعون ألفا   زائدة كبدھما    يأكل من    ونون    قالوا وما ھذا قال ثور    ونون    باOم    إدامھم     قال بلى قال 

  

  باب نزل أھل الجنة.. كتاب صفة القيامة و الجنة و النار .. صحيح مسلم 



 

/II ساءة لرسول هللاKصلى هللا عليه و سلم ا  
  الذي قال فيه المولى عز وجل و إنك لعلى خلق عظيم

 
 
 

  !!!اKنتحار مرارا الرسول و حاول فتر الوحيت ورقة بن نوفل ماھل عند ما 
  حدثنا    عبد الرزاق    حدثنا    عبد هللا بن محمد    و حدثني    ح    ابن شھاب    عن    عقيل    عن    الليث    حدثنا    يحيى بن بكير    حدثنا 

صلى هللا عليه    أول ما بدئ به رسول هللا   أنھا قالت    رضي هللا عنھا     عائشة   عن    عروة    فأخبرني    الزھري    قال    معمر  
وھو    فيتحنث فيه    حراء    من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان O يرى رؤيا إO جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي    وسلم 
فجاءه    غار حراء    فتزوده لمثلھا حتى فجئه الحق وھو في    جة خدي   ويتزود لذلك ثم يرجع إلى    الليالي ذوات العدد    التعبد 

ثم أرسلني    الجھد    حتى بلغ مني    فغطني    ما أنا بقارئ فأخذني    فقلت    صلى هللا عليه وسلم    الملك فيه فقال اقرأ فقال له النبي 
ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني    الجھد    فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 

فرجع بھا  اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم ا�نسان ما لم يعلم  ثم أرسلني فقال   الجھد    فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
ما لي    خديجة    عنه الروع فقال يا زملوني فزملوه حتى ذھب    زملوني    فقال    خديجة    حتى دخل على    بوادره    ترجف 

وأخبرھا الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له ك� أبشر فوهللا O يخزيك هللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث 
بن عبد ورقة بن نوفل بن أسد    حتى أتت به    خديجة    الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به    وتقري    الكل    وتحمل 

أخو أبيھا وكان امرأ تنصر في الجاھلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية    خديجة    وھو ابن عم    العزى بن قصي 
ابن    ورقة    أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال    خديجة    من ا�نجيل ما شاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له 

يا ليتني فيھا    موسى    ھذا الناموس الذي أنزل على    ورقة    ما رأى فقال    صلى هللا عليه وسلم    فأخبره النبي  أخي ماذا ترى
نعم لم يأت رجل قط    ورقة    أومخرجي ھم فقال    صلى هللا عليه وسلم    جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول هللا 

أن توفي وفتر الوحي فترة حتى    ورقة    ينشب    ثم لم دركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا بمثل ما جئت به إO عودي وإن ي
فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رءوس شواھق الجبال فكلما أوفى بذروة    صلى هللا عليه وسلم    حزن النبي 

وتقر نفسه فيرجع فإذا    جأشه    ك رسول هللا حقا فيسكن لذلك إن   محمد    فقال يا    جبريل    جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له 
   فقال له مثل ذلك   جبريل    طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 

 ضوء الشمس بالنھار وضوء القمر بالليل قال ابن عباس فالق ا�صباح 

 بدء به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصالحةباب أول ما .. كتاب التعبير .. صحيح البخاري 

 
 

 !!!ذلك زيد رفض مما ذبح ل-نصاب و ا,وثان و الرسول أكلھل 
 

  عبد هللا    أنه سمع    سالم    قال أخبرني    موسى بن عقبة    أخبرنا    عبد العزيز يعني ابن المختار    حدثنا    معلى بن أسد    حدثنا *
وذاك قبل أن ينزل على رسول هللا    بلدح    بأسفل    زيد بن عمرو بن نفيل    أنه لقي    صلى هللا عليه وسلم    عن رسول هللا   يحدث  
 إني O آكل   سفرة فيھا لحم فأبى أن يأكل منھا ثم قال    صلى هللا عليه وسلم    فقدم إليه رسول هللا  الوحي   صلى هللا عليه وسلم    

   مما تذبحون على أنصابكم وO آكل إO مما ذكر اسم هللا عليه

 
  باب ما ذبح على النصب و ا�صنام.. كتاب الذبائح و الصيد .. صحيح البخاري 

  
  
  
  



  
  

كان   قال    جده    عن    أبيه    عن    نفيل بن ھشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل    عن    المسعودي    حدثنا    يزيد    حدثنا * 
لھما فقال    سفرة    إلى    فدعواه    زيد بن عمرو بن نفيل    فمر بھما    وزيد بن حارثة    ھو    بمكة    صلى هللا عليه وسلم    رسول هللا 

  ذبح على    مما بعد ذلك أكل شيئا    صلى هللا عليه وسلم    قال فما رئي النبي    النصب    إني O آكل مما ذبح على    يا ابن أخي 
قال قلت يا رسول هللا إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك Nمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم فأستغفر له    النصب  

  فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة

    مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي هللا عنه .. مسند العشرة المبشرين بالجنة .. مسند أحمد 

  
  !الوحشي حماراللحم من الرسول أكل ھل 

  

  أنه خرج مع النبي   أبيه    عن    عبد هللا بن أبي قتادة    عن    أبي حازم    عن    فضيل بن سليمان    حدثنا    محمد بن أبي بكر    حدثنا  
قبل أن يراه  حمارا وحشيامحرم فرأوا مع بعض أصحابه وھم محرمون وھو غير    أبو قتادة    فتخلف    صلى هللا عليه وسلم  

فركب فرسا له يقال له الجرادة فسألھم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم    أبو قتادة    فلما رأوه تركوه حتى رآه 
   فأكلھا   صلى هللا عليه وسلم    رجله فأخذھا النبي ھل معكم منه شيء قال معنا   أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال

 
  باب اسم الفرس و الحمار.. كتاب الجھاد و السير .. صحيح البخاري 

  
 

  من غير وضوء ى النبيصلھل 
  مولى    كريب    عن    مخرمة بن سليمان    عن    عبد ربه بن سعيد    عن    عمرو    قال حدثنا    ابن وھب    قال حدثنا    أحمد    حدثنا  
فتوضأ    عندھا تلك الليلة    صلى هللا عليه وسلم    والنبي    ميمونة    نمت عند   قال    رضي هللا عنھما    عباس  ابن   عن    ابن عباس  

يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ث�ث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه    ثم قام 
  فصلى ولم يتوضأالمؤذن فخرج 

  إذا قام الرجل عن يسار ا�مام فحوله ا�مام إلى يمينه باب .. كتاب ا�ذان .. ح البخاري صحي
 

 
 بالوضوء بماء مخلوط بحيض و لحم ك�ب و نتانة النبي أمرھل 

  

  عن    يد بن كثير الول   عن    أبو أسامة    قالوا حدثنا    ومحمد بن سليمان ا�نباري    والحسن بن علي    محمد بن الع�ء    حدثنا  
صلى هللا عليه وسلم    أنه قيل لرسول هللا   أبي سعيد الخدري    عن    عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع بن خديج    عن    محمد بن كعب  
الماء    صلى هللا عليه وسلم    فقال رسول هللا  بئر يطرح فيھا الحيض ولحم الك�ب والنتن وھي   بئر بضاعة    أنتوضأ من    

  طھور O ينجسه شيء 

  عبد الرحمن بن رافع   وقال بعضھم    أبو داود    قال  

 باب ما جاء في بئر بضاعة.. كتاب الطھارة .. سنن أبي داود 

  

 ! في المسجد ة عائشة أن تأتيه بالخمر النبيأمرھل 

  عائشة    عن    القاسم بن محمد    عن    ثابت بن عبيد    عن    بي غنية وابن أ   حجاج    عن    ابن أبي زائدة    حدثنا    أبو كريب    حدثنا  
تناوليھا فإن الحيضة    فقلت إني حائض فقال  من المسجد   الخمرة    أناوله أن    صلى هللا عليه وسلم    أمرني رسول هللا   قالت  

  ليست في يدك

    رأس زوجھا وترجيله وطھارة سؤرھا واOتكاءجواز غسل الحائض  باب .. كتاب الحيض .. صحيح مسلم 



 
  

 !بالنبيذالنبي توضأ ھل 
  

عبد هللا بن    عن    ابن عباس    عن    حنش الصنعاني    عن    قيس بن الحجاج    عن    ابن لھيعة    حدثنا    يحيى بن إسحاق    حدثنا  
عبد    يا    صلى هللا عليه وسلم    ليلة الجن فقال له النبي    عليه وسلم  صلى هللا   أنه كان مع رسول هللا   رضي هللا عنھما    مسعود 

عبد هللا بن مسعود    يا    صلى هللا عليه وسلم    قال فقال النبي  فقال اصبب علي فتوضأ   إداوة    في    نبيذ    معي  أمعك ماء قال   هللا 
   شراب وطھور   

 

 مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعالى عنه.. صحابة مسند المكثرين من ال.. مسند أحمد 

 
 !ميمونة و ھو محرم النبي تزوجھل 

  

  محرم    وھو    ميمونة    تزوج    صلى هللا عليه وسلم    أن رسول هللا   ابن عباس    عن    عكرمة    حدثنا    ھشام    حدثنا    يحيى    حدثنا  
   محرم   وھو    واحتجم  

 
 باقي المسند السابق.. و من مسند بني ھاشم .. حمد مسند أ

  
 

 !أو يتتاركا تتاركا أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينھما ث�ث ليال فإن أحبا أن يتزايدا تزايدا ھل قال النبي 
  

كنا في جيش   قاO    وسلمة بن ا�كوع    جابر بن عبد هللا    عن    الحسن بن محمد    عن    عمرو    قال    سفيان    حدثنا    علي    حدثنا  
  إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا    فقال    صلى هللا عليه وسلم    فأتانا رسول رسول هللا 

مرأة أيما رجل وا   صلى هللا عليه وسلم    عن رسول هللا    أبيه    عن    إياس بن سلمة بن ا�كوع    حدثني    ابن أبي ذئب    وقال  
قال    فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة     توافقا فعشرة ما بينھما ث�ث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا

   أنه منسوخ   صلى هللا عليه وسلم    عن النبي    علي    وبينه    أبو عبد هللا 

 

   لى هللا عليه وسلم عن نكاح المتعةنھي رسول هللا ص باب .. كتاب النكاح .. صحيح البخاري 

 
  

 !عند بعض أھل العلم مضاجعة الحائض حكم وماھ
  

  عن    أبي الحسن الجزري    عن    علي بن الحكم البناني    عن    جعفر يعني ابن سليمان    حدثنا    عبد الس�م بن مطھر    حدثنا  
   في الدم فدينار وإذا أصابھا في انقطاع الدم فنصف دينار   أصابھا    إذا   قال    ابن عباس    عن    مقسم  

 
 في كفارة من أتى حائضا.. كتاب النكاح .. سنن أبي داود 

 

  

  

  



  

  

 !و ھن حائضات  هھل كان النبي يباشر أزواج

  عبد الرحمن بن ا�سود    عن    أبو إسحاق ھو الشيباني    قال أخبرنا    علي بن مسھر    قال أخبرنا    إسماعيل بن خليل    حدثنا  
أمرھا أن    أن يباشرھا    صلى هللا عليه وسلم    كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول هللا   قالت    عائشة    عن    أبيه    عن  

  إربه   ك يمل   صلى هللا عليه وسلم    كما كان النبي    إربه    حيضتھا ثم يباشرھا قالت وأيكم يملك    فور   تتزر في 

 

كان   تقول    ميمونة    قال سمعت    عبد هللا بن شداد    قال حدثنا    الشيباني    قال حدثنا    عبد الواحد    قال حدثنا    أبو النعمان    حدثنا  
  إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرھا فاتزرت وھي حائض    صلى هللا عليه وسلم    رسول هللا 

   الشيباني   عن    سفيان    ورواه  

 باب مباشرة الحائض.. كتاب الحيض .. صحيح البخاري 

  

صلى    كنت أغتسل أنا والنبي   قالت    عائشة    عن    ا�سود    عن    إبراھيم    عن    منصور    عن    سفيان    قال حدثنا    قبيصة    حدثنا  
وكان يخرج رأسه إلي وھو معتكف  فيباشرني وأنا حائض   فأتزر    يأمرني  كانمن إناء واحد ك�نا جنب و   هللا عليه وسلم 

   فأغسله وأنا حائض

 باب مباشرة الحائض.. كتاب الحيض .. صحيح البخاري 
  

  

 !باشر عائشة و ھو صائمھل كان يقبل و ي

  ويباشر    وأصحابه حجاجا فذكر بعضھم الصائم يقبل    علقمة    خرج   علقمة    عن    إبراھيم    عن    منصور    عن    سفيان    حدثنا  
  عائشة    فدخلوا على    عائشة    فقام رجل منھم قد قام سنتين وصامھما ھممت أن آخذ قوسي فأضربك بھا قال فكفوا حتى تأتوا  
  أبا شبل    قالوا يا    �ربه    وكان أملككم    ويباشر    يقبل    صلى هللا عليه وسلم    كان رسول هللا    عائشة    فسألوھا عن ذلك فقالت  
   يقبل ويباشر وھو صائم سلھا قال O أرفث عندھا اليوم فسألوھا فقالت كان 

 حديث السيدة عائشة رضي هللا عنھا.. باقي مسند ا�نصار .. مسند أحمد 

  

 !مص لسان عائشة و ھو صائمھل كان ي

  أن رسول هللا   عائشة    عن    مصدع أبي يحيى ا�نصاري    عن    سعد بن أوس    عن    دينار  محمد بن   قال حدثنا    عفان    حدثنا 
  يقبلھا وھو صائم ويمص لسانھا    كان    صلى هللا عليه وسلم  

   قال نعم   سعد بن أوس    سمعته من    قلت  

  نھاحديث السيدة عائشة رضي هللا ع.. باقي مسند ا�نصار .. مسند أحمد 

  أن النبي   عائشة    عن    مصدع أبي يحيى    عن    سعد بن أوس العبدي    حدثنا    محمد بن دينار    حدثنا    محمد بن عيسى    حدثنا  
   يقبلھا وھو صائم ويمص لسانھا   كان    صلى هللا عليه وسلم  

  باب الصائم يبلع الريق.. كتاب الصوم .. سنن أبي داود 

و ھو  لwعرجامصدع أبي يحيى أول علته  :  وفيھما ث�ثة من الضعفاء  O يصحان بأي حالالحديثان  ھذان م�حضة 
ضعفه بسبب فــــي ســــننه  ه أخرجالذي أبو داوود لذلك , وس العبدي سعد بن أ   و شيخه  ر دينا محمد بنضعيف و كذلك 

  "ويمص لسانھا "ر دينا محمد بنزيادة 

  تصفح الموقع التالي  حديث  أي نلتحقق مو ا للبحث

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261 


