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المركزمقدمة
!

لمركز!ا

السماواتوقيوم،والآخرينالأولينإله،العالمينربللهالحمد

مخلوقاته،جميعبالربوبيةلهشهدتالذي،الدينيومومالك،والأرضين

ولا،لعطمتهالتذللفيإلاعزفلا،معبوداتهجميعبالإلهيةلهوأقرت

.بنورهالاستهداءفيإلاهدىولا،رحمتهإلىالافتقارفيإلاغنى

الأرضبهاقامتكلمة،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهد

تعالىاللهأرسلوبها،المخلوقاتجميعلأجلهاوخلقت،والسماوات

شرائعه.وشرع،كتبهوأنزل،رسله

خلقه،منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

للعالمين،رحمةاللهأرسله،المستقيموالمنهجالقويمبالدينالمبعوث

بعد:أما،أجمعينالخلائقعلىوحجة،للمتقينوإماما

وذموتماسكهاالأمةوحدةعلىالحفاظالعظيمةالدينهذاغاياتمنفإن

.النفوسبهتأبهلاصغيراكانولويفرقهاأنشأنهمنما

اللهرسولنزلإذاالناسكان:!عنيماالخشنيثعدبةأبيحديثفيجاءكما

فيتفرقكم"إن:ء!وواللهرسولفقال،والأوديةالشعابفيتفرقوامنزلاء!وو

إلامنزلاذلكبعدينزلفلم"،الشيطانمنذلكمإنماوالأوديةالشعابهذه

)1(.لعمهمثوبعليهمبسطلو:يقالحتىبعضإلىبعضهمانضم

الكبرىالسننفيوالنسائي)17771(المسندفيوأحمد)2628(السننفيداودأبوأخرجه)1(

الألباني:قال254(،)5المستدركفيوالحاكمMA)5صحيحهفيحبانوابن)8856(

صحيح.



حقوقا

مناكبنايمسحء!وواللهرسولكان:قال!عنيماالأنصاريمسعودأبيوعن

منكمليلني،قلوبكمفتختلفتختلفوا،ولا"استووا،:ويقول،الصلاةفي

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثموالنهىالأحلامأولو

التكبيرعنفامتنع،الصففيصدرهباديارجلاء!ووالنبيرأىوقد

بيناللهليخالفنأو،صفوفكملتسونالله"عباد:منبهاليقولللصلاة

.")2(وجوهكم

اجتماعهمبعدوالأوديةالشعابفيالمؤمنينتفرقء!ووالنبيفجعل

.القلوبلاختلافسببا،الظاهريةبساطتهمارغم،الصففيواختلافهم

مرفوضقشرعا،مذموئم،أشكالهبشتىالمسلمينجماعةعنفالتفرق

.فطرةمستندرعقلا،

المفرقينعدادفيدرنأنمنء!وومحمدنبيهوتعالىتباركاللهنزهولهذا

لثئء!)3(.فىمتهتملشتشيثاوكانوأدينهتمفرقواالذين)إن:قائلمنعزفقالللدين

والأفئدةالكلمةباجتماععليهمالعظيمأثرهاقتفاءعلىالمؤمنينوحض

ذإعلتكئمأددهلغمتوأ!كروأتفرقوأولاجميعاأددهبحئل!ووآعتصموأ:بقوله

شنحفرؤشفاعكوكنتمإخونابنعيتهءفأضبختمقلولبهئمبئهنفألفأغدفيكنغ

!و)4(.!تدونلعلكؤءأيتهءلكئمادذيبينكدلكمنهافأنقذكمافار

)769(السننفيماجهوابن)857(السننفيوالنسائي(try)صحيحهفيمسلمأخرجه)1(

)17151(.المسندفيوأحمد

)18434(.المسندفيوأحمد)815(السننفيوالنسائي)436(صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

.915ايةالأنعامسورة)3(

.153ايةعمرانالسورة)4(



المركزمقدمة

عنبكمفئفرقالسبلتمبعوأولافأتبعوهم!تقيماصرطىهذأ)وأن:وقوله

تئفون!)1(.لعل!ئمبهءوصئكمذلكتمسبيلأ

الفرقةطريقسلوكهمفيالكافرينمشابهةعنالمؤمنينونهى

تكونوأ)ولا:بقولهالشديدبالوعيدجماعتهمفارقمنوهدد،والاختصام

عظيص!)2(.عذابالغوأؤلنكألينفهمجامابغدمنواختلفواتفرقوأ؟لذين

أهلفيهوقعالذيوالتفرقالاختلافأنالمبينالكتابفيلهموبين

عنلا،الحقبغيرالبعضبعضهمبينبغيهمبسببكانإنماالكتاب

بالتنزيل.منهمبعلمبلحجةوخفاءجهل

بغماألعتمهمضابمابغدمنإلانفرقؤاا)وما:وتعالىتباركاللهقال

)3(ء2!ص
جاءئهممابغدهنإلاائكئتأوتواالذينئفزق)وما:وقال!بينهم

!هو)4(.النه

اكلة،الطائفيةنارفيهاتستعر،زالتولابعيدأمدمنذالأمةكانتولما

لرأبجاهدةتسعىالتيالمخلصةالجهودوكانت،واليابسالأخضر

أهلعلىاللازممنكانالكثير،وينقصهاقليلةالأمةأبناءبينالصدع

المهمة،القضيةهذهتجاهشيئايقدمأنأنوارهممناقتبسومنالعلم

المسلمين.بينالقلوبولتأليف،لمرضاتهوطلبا،ىتعالاللهلسخطرفعا

بمبرةوالدراساتالبحوثمركزفيارتأيناالجليلالمبدأهذامنوانطلاقا

.153ايةالأنعامسورة)1(

.155ايةعمرانالسورة)2(

.14ايةالشورىسورة)3(
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حقوقا

أهلبينالمشتركةالأحاديث)سلسلةمشروعنانقدمأنوالأصحابالآل

بعد،الصحيحالطريقعلىخطوةليكون(الإماميةوالشيعةالسنة

باءتالمسلمينبينوالتقريبللوحدةكثيرةودعواتوندواتمؤتمرات

المشاريعافتقدتكماوالوضوحالصراحةافتقدتحين،بالفشلأكثرها

.الجادةالعملية

تباركاللهرضاشيءكلقبلالسلسلةهذهتلقىأنتعالىباللهأملوكلنا

صفها،وحدةنحوبحقالساعينالأمةأبناءمنالمخلصينرضاثموتعالى

شتاتها.وجمع

العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

الخضرسالممحمد

والدراساتالبحوثمركزرئيس
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مةالمقلى

علىوالسلاموالصلاة،فيهمباركاطيباكثيراحمداالعالمينربللهالحمد

الدين،يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلىمحمدالمرسلينسيد

بعد،أما

علىاتفقالتيالأحاديثجمععلىتقومالمختصر،البحثهذاففكرة

المسلم،خنوقبموضوعوالمتعلقة،والإماميةالسنةأهلمنكلإخراجها

فيالفريقينبينالاتفاقمدىعلىالوقوفهوالجمعهذامنوالهدف

هذهمنمجموعةللباحثتحصلأنفكان،الإسلاميالدينثوابت

ويؤكديؤيدمماألفاظها،وفيبلمضامينهافيالمتفقةوالآثارالأحاديث

،الموضوعهذافيخاصةالاتفاقهذاوجودفكرةوالقارئللباحث

فيالمشتركةالأحاديثجمععلىالعملأرادمنأمامأيضاالآفاقويفتح

.الأخرىالشرعيةالموضوعات

دينولقيامأهميتهلشدة،الموضوعهذافيالجمعيكونأناقترحوقد

إيفاءعلىيقومإنماالعظيمالدينهذاإنإذ،عليهالحنيفالإسلام

فيماتعاملهموحسنالخلقحقوقوإيفاء،وتعالىسبحانهالخالقحقوق

نأحياتهفيالمسلممنالمطلوبإن:أقولأخرىبعبارةأي،بينهم

نبيناوأوامرسبحانهأوامرهباتباعوذلك،بالعبادةوجلعزاللهبإفراديقوم

حولهمنمعوالتعاملالتعايشبحسنيقومأنأيضاوعليهء!وو،محمد



حقوقا

فينظرناولو،يكنلمأمالإسلامملةعلىمنهمكانمنسواء،الخلقمن

والحضالحثلوجدناء!وومحمدنبيناسنةوفيالعزيزالكتابنصوص

بينالتأليففيوالسعيالمسلمينصفوفتوحيدعلىللعملوالترغيب

تفرقوأولاجميعاأددهبحئل!ووآعتصموأ:تعالىقولهذلكومن،قلوبهم

بنعيتهءفأضبختمقلولبهئمبئهنفألفأغدفيكنغإذعلتكئمأدلهلغمتوأ!كروأ

153،.:عمرانالاإخونا!و

مماهوتفرقهموعدمالمسلمينبينالاجتماعهذابأنء!ووالنبيبينوقد

لكمويكرهثلاثالكميرضىاللهإن:ء!ووفقال،ويحبهوجلعزاللهيرضاه

اللهبحبلتعتصمواوأنشيئابهتشركواولاتعبدوهأنلكمفيرضىثلاثا

")1(.المالوإضاعةالسؤالوكثرةوقالقيللكمويكرهتفرقواولاجميعا

بينوالتأليفالمسلمينكلمةجمععلىالناسأحرصء!ووالنبيوكان

النفرةوحصولالفرقةمنالتحذيرعلىكذلكالناسوأحرص،قلوبهم

الشيطانهوالفرقةهذهمنالمنتفعبأنيبينوكان،المسلمينبين

يعبدهأنأيسقدالشيطانإن:ء!ووفقال،ومكانزمانكلفيوأولياؤه

)2(.بينهمالتحريشفىولكنالعربجزيرةفىالمصلون

،العربجزيرةأهليعبدهأنأيسومعناه)3(:-إ،دلهالنوويالإمامقال

والفتنوالحروبوالشحناءبالخصوماتبينهمالتحرينرفيسعىولكنه

ونحوها.

)4578(.صحيحهفيمسلمأخرجه(1)

)7281(.صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

)17/156(.مسلمصحيحعلىشرحهفي)3(
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ء!ووالنبيسارع،والخزرجالأوسبينتشتعلأنالفتنةناركادتولما

اليهودلمحاولةنتيجةفيهيقعواأنكادواماعليهممنكراقائلاإطفائهاإلى

؟)1(.أطهركمبينوأناالجاهليةأبدعوى:قائلا،بينهمذاتإفساد

عليهيكونأنينبغيمايبينصريحاواضحامثلاء!ووالنبيضربوكذلك

وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثل:قالحينما،المسلمينمجتمعحال

بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضؤمنهاشتكىإذاالجسدمثلوتعاطفهم

)2(.والحمى

لأنواحدكجسدالمؤمنينجعلإنما)3(:الجوزيابنالحافظقال

الأعضاءاجتماعفلموضعالأعضاء،الجسديجمعكمايجمعهمالإيمان

بتأذيبعضهميتأذى،الإيمانأهلوكذلك،البعضبتأذيالكليتأذى

البغض.

علىالبحثهذافياعتمدتفقد،المادةلهذهجمعيلطريقةبالنسبةوأما

السنةأهلعندالحديثكانفإن،الفريقينعندالحديثكتبمشهور

بنإسحاقبنمحمدذكروقد59(:)2/الايةهذهتفسيرفيهـ-إ،د!هسكثيرابنالحافظقال)1(

مراليهودمنرجلاأنوذلك،والخزرجالأوسشأنفينزلتالايةهذهأن:وغيرهيسار

نأوأمرهمعهرجلافبعث،والألفةالاتفاقمنعليههممافساءه،والخزرجالأوسمنبملأ

ذلكيزلفلم،ففعل،الحروبوتلكبعاثيومحروبهممنكانماويذكرهمبينهميجلس

بشعارهمونادواوتثاوروا،،بعضعلىبعضهموغضبالقومنفوسحميتحتىدأبه

:ويقوليسكنهمفجعلفأتاهم!النبيذلكفبلغ،الحرةإلىوتواعدوا،أسلحتهموطلبوا

منهم،كانماعلىفندموا،الايةهذهوتلاعليهم؟"أظهركمبينواناالجاهلية"أبدعوى

مح!.،السلاحوألقوا،وتعانقواواصطلحوا

)2586(.ومسلم)5665(البخاريأخرجه(2)

(r)2/212(.المشكلكشف(



حقوقا

الكتبفيكانوإنإليهما،بالعزواكتفيتوغيرهماالصحيحينفيموجودا

بتخريجفمتوإلاغيرها،إلىأتجاوزهالمأحمدالإمامومسندالستة

.المسندةالكتبسائرمنالأحاديث

القراءيديبينأضعهماعليها،سرتالتيوخطتهالبحثهوفهذاوبعد،

والهداية.الإصلاحطريقفيلبنةيكونانلعلهماالكرام

العالمين.ربللهالحمدأندعواناواخر

الشنطيزهيرمحمدأسامة:كتبه



المدثيترجمةيهظالأحافى

في

المدكيلم!ق

!ط





!
بالجماعةالتمسكعلىالحث:باب

الستة:أهلطرقمن-1

ثم،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمأصحابيإلىأحسنواأ-

عليها،يستحلفأنقبلاليمينعلىأحدهميحلفقوميجيء

ينالأنمنكمأحبفمنيستشهد،أنقبلالشهادةعلىويشهد

منوهوالواحدمعالشيطانفإن،الجماعةفليلزمالجنةبحبوحة

ومن،الشيطانثالثهمافإنبامرأةرجليخلونولاأبعد،الاثنين

مؤمن.فهوسيئتهوتسوءهحسنتهتسرهمنكمكان

التخريج:

لرانجهها:عمربناللهعبد

)177(.وأحمد29()91الكبرىالسننفيالنسائي

الشيطاناختطفهمنهمالشاذشذفإذا،الجماعةعلىاللهيد2-

الغنم.منالشاةالذئبيختطفكما

التخريج:

!عنيما:شريكبنأسامة

4)الكبيرالمعجمفيالطبراني MM).

حم-حم-حم-حم-



حقوقا

الإمامية:طرقمنب-

يفشوثم،يلونهمالذينثمأصحابيقرنقرونكمخيرأ-

فمنعنها،يسألأنقبلبالشهادةالرجليعجلحتى،الكذب

منالواحدمعالشيطانفإن،الجماعةليلزمالجنةبحبوحةأراد

المؤمن.فهوسيئتهوساءتهحسنتهسرته

التخريج:

)1/123(.اللآليعوالي

الجماعة.ومع،الجماعةعلىاللهيد2-

التخريج:

.(rvr)33/الأنواربحار)2/8(البلاغةنهج،!ىشكلنهعليقولمن

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلمينبينالتأليفعلىالحرص:باب

السنة:أهلطرقمرأ-

ولا"استوواويقولالصلاةفىمناكبنايمسح،مم!كدةصراللهرسولكان

الذينثموالنهىالأحلامأولومنكمليلنى،قلوبكمفتختلفتختلفوا

يلونهم.الذينثميلونهم

التخريج:

إعنه:مسعودبناللهعبد

.(frvr)وأحمدآ()74داودوأبو(00o)0مسلم

الإمامية:طرقمنب-

استووا،:ويقول،الصلاةفيمناكبنايمسح،مم!كدةصراللهرسولكان

قلوبكم.فتختلفتختلفوا،ولا

التخريج:

047(.)آ/الشيعةأحاديثجامع)آ/705(الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
اللهعندالمسلمحرمةعظم:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقأ-من

ملائكته.مناللهعلىأكرمالمؤمنأ-

يج:لتخرا

عنيما:!ةهريري!بو

v(.)493ماجهابن

أطيبك"ما:ويقول،بالكعبةيطوف،مم!كلةصراللهرسولرأيت2-

محمدنفسوالذي،حرمتكوأعظمأعظمكما،ريحكوأطيب

ودمه،،ماله،منكحرمةاللهعندأعظمالمؤمنلحرمة،بيده

خيرا.إلابهنظنوأن

التخريج:

يضفنجهها:العاصبنعمروبناللهعبد

.)3293(ماجهابن

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

أعظمكما،بالبيتمرحبا:وقالالكعبةإلى،ممشكلةوواللهرسولنظر



!
لأنمنكحرمةأعظمللمؤمنوالله،اللهعلىحرمتكأعظموما

يظنوأن،ودمه،ماله:ثلاثةالمؤمنومنواحدةمنكحرمالله

السوء.ظنبه

التخريج:

71(.آ/)4الأنواربحار)914(الأنوارمشكاة

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلمينبشؤونالاهتمامضرورة:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمن-1

ويمسيصبحلمومن،منهمفليسالمسلمينبأمريهتملممن

منهم.فليسالمسلمينولعامةولإمامهولكتابهولرسولهللهناصحا

التخريج:

!عنيما:اليمانبنحذيفة

.(vfvr)الأوسطالمعجم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

شيء،فيالإسلاممنفليسالمسلمينبأمريهتملاأصبحمن

المسلمين.منفليسيجبهفلمللمسلمينيا:يناديرجلاشهدومن

التخريج:

.Y(1)111/الوسائلمستدرك21()72/الأنواربحار\(42)النوادر

حم-حم-حم-حم-حم-



!
كالبنيانللمؤمنالمؤمن:باب

السنة:أهلطرقمن-1

إذاالجسد،كمثلوتعاطفهموتوادهمتراحمهمفيالمؤمنينترى

والحمى.بالسهرجسدهسائرلهتداعىعضوااشتكى

التخريج:

بنالنعمانحديثمن()18373وأحمدآ()751ومسلمآ(.1)1البخاريأخرجه

ط!شكلنه.بشير

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

إذاالجسد،كمثلوتعاطفهموتراحمهمتبارهمفيالمؤمنون

والحمى.بالسهرسائرهلهتداعىاشتكى

التخريج:

.الصادقجعفرعن274()71/الأنواربحار)93(المؤمن

حم-حم-حم-حم-حم-



!
التفرقمنالتحذير:باب

حقوقا

الستة:أهلطرقمنأ-

القاصيةالشاةيأخذالغنمكذئبالإنسانذئبالشيطانإن

والمسجد.والعامةبالجماعةوعليكم،والشعابفإياكم،والناحية

التخريج:

4/)0الكبيرالمعجمفيوالطبراني3/358()آالمسندفيأحمد Yا(.آ

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

منالشاذأنكما،للشيطانالناسمنالشاذفإن،والفرقةوإياكم

للذئب.الغنم

التخريج:

ط!شنهه.عليقولمن)2/8(اللاغة!!ج

حم-حم-حم-حم-حم-



!
بعضعلىبعضهمالمسلمينحرص:باب

السنة:أهلطرقمن-1

المؤمن،أخووالمؤمن،المؤمنمرآةالمؤمن

ورائه.منويحوطه

التخريج:

ضيعتهعليهيكف

عنيما:!هريرةي!بو

.8(01)9والبزار(0294)داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

ماعنهيميطو،عنهغابإذاينصحه،المؤمنلأخيهمرآةالمؤمن

المجلس.فيلهويوسعشهد،إذايكره

التخريج:

021(.)12/الشيعةوسائل(71Yrr/)الأنواربحار

حم-حم-حم-حم-حم-



!
والمؤمنالمسلمصفة:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

أمنهمنوالمؤمن،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلمأ-

وأموالهم.دمائهمعلىالناس

التخريج:

.!العاصبنعمروبناللهوعبداللهعبدبنوجابرهريرةأبيعنروي

عنيما:!هريرةي!بو

.(994)5والنسائي2(آ2)9الترمذي

!عنيما:اللهعبدبنجابر

الأولى.الجملةعلىواقتصر)41(مسلم

يضىنجهها:العاصبنعمروبناللهعبد

:زيادةوفيها994(،)آالنسائي)2481(،داودأبو4(،).مسلم(،1)0البخاري

عنه.اللهنهىماهجرمنوالمهاجر

المسلمفذلكذبيحتناوأكلقبلتناواستقبلصلاتناصلىمن2-

ذمته.فياللهتخفروافلا،رسولهوذمةاللهذمةلهالذي



!
يج:لتخرا

!عنيما:مالكبني!لس

)8/501(.والنسائي)193(البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

أنفسهمعلىالناسلإيمانهمؤمنا؟المؤمنسميلمأنبئكمألاأ-

ألا،ولسانهيدهالناسسلممن؟المسلممنأنبئكمألا،وأموالهم

عليه.اللهحرموماالسيئاتهجرمنبالمهاجر؟أنبئكم

التخريج:

)72/148(.و.آ(آ/)4الأنواربحار344()2/الشرائععلل

المسلمفذلكذبيحتناوأكلقبلتناواستقبلصلواتنا،صلىمن2-

ظعن.شاءومنأقامشاءمن،رسولهوذمةاللهذمةلهالذي

التخريج:

.()176الدرجاتبصائر

حم-حم-حم-حم-حم-



!
والمالالنفستعصمبحقهاالشهادة:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

محمداوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالنالسأقاتلأنأمرت

عصمواذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسول

الله.علىوحسابهم،الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهممني

التخريج:

جبل،بنومعاذاللهعبدبنوجابر،مالكبنوأنس،هريرةأبي،عمرابنعنروي

أهلمنجمعذلكعلىنصكمامتواترحديثوهو،!الصحابةمنوغيرهم

)1(.العلم

يفىنجهها:عمربناللهعبد

(.الإسلامبحق)إلاالطريقهذهمنيذكرلمأنهإلا)22(ومسلم)25(البخاري

عنيما:!هريرةي!بو

والنسائي2(آ.)آوالترمذي2(آ04)داودوأبو2(0)ومسلم99"11()البخاري

("Yff1)71(.ماجهوابن(

4(.ه)صللكتانيالمتناثرونظم)2617(،للسيوطيالكبيرالفتح:المثالسبيلعلىانظر)1(



!
!عنيما:مالكبني!لس

أبايا:فقالأنسسألسياهبنميمونأن:وفيه5(،0)30والنسائي)293(البخاري

فحمداوأن،اللةإلاإدهلاأنشهد"من:فقالومالة؟الفسدمدمئحرئمما،حمزة

مالةفسلئمففوذبيحتناوأكلصلاتنا،وصلىقبلتنا،واستقبل،اللهرشوذ

الفسلمين.علىماوعليهللفسلمين

!عنيما:اللهعبدبنجابر

)2893(.ماجهابن

!عنيما:جبلبنمعاذ

أيضا.)72(ماجهابنرواه

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

قالوهافإذا،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت

الله.علىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهممنيعصموا

التخريج:

)18/147(.الوسائلمستدرك154(،)1/اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
والأعراضوالأموالالدماءتحريمتغليظ:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

هذا،شهرناألا:قالوا((؟حرمةأعظمتعلمونهشهرأي"ألا،

هذا،بلدناألا:قالوا((؟حرمةأعظمتعلمونهبلدأي"ألا،:قال

هذا،يومناألا:قالوا((؟حرمةأعظمتعلمونهيومأي"ألا،:قال

وأموالكمدماءكمعليكمحرمقدوتعالىتباركالله"فإن:قال

فيهذا،بلدكمفيهذا،يومكمكحرمةبحقها،إلاوأعراضكم

نعم.ألا،:يجيبونهذلككلثلاثا،((بلغتهلألاهذا،شهركم

يضرب،كفارابعديترجعنلا،ويلكم:أو،"ويحكم:قال

بعض.رقاببغضكنم

التخريج:

لرانجهها:عمربناللهعبد

"ويحكم:!ضقولهعلىمقتصراآ()آمسلمعندوهو،بطولهآ()785البخاري

بعض".رقاببعضكميضربكفارا،بعديترجعوالا-ويلكم:قالأو-

حم-حم-حم-حم-



!
الإمامية:طرقمنب-

بعض،رقاببعضكميضربكفارابعديترجعوالاالناسأيها

ذلكقالوافإذا،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرتفإنما

فيحاسبهم،ربهميلقونيومإلىوأموالهمدماءهممنيعصموافقد

اشهد.اللهم:قال،نعمقالوا:؟بلغتهلألا

التخريج:

144(.)18/الوسائلمستدرك204(،)2/الإسلامدعائم

حم-حم-حم-حم-حم-



حقوقا!
سواهممنعلىيدوهمدماؤهمتتكافأالمسلمون:باب

الستة:أهلطرقمنأ-

عليهمويجيرأدناهمبذمتهميسعىدماؤهمتتكافأالمسلمون

مضعفهمعلىمشدهميردسواهممنعلىيدوهمأقصاهم

.عهدهفىعهدذوولابكافرمؤمنيقتللاقاعدهمعلىومتسرعهم

التخريج:

:جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

.)!V91(أحمد)2753(داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

يسمعها،لممنوبلغهاوحفظهافوعاهامقالتيسمععبدااللهنضر

لاثلاث،منهأفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفرب

لأئمةوالنصيحة،للهالعملإخلاص:مسلمامرئقلبعليهنيغل

ورائهم،منمحيطةدعوتهمفإن،لجماعتهمواللزم،المسلمين

أدناهم.بذمتهمويسعىدماؤهمتتكافىإخوةالمسلمون

التخريج:

الأنواربحار(try)الصدوقأمالي(ه9آ)1/الإسلامدعائم4()1/3.الكافي

.)21/138(



!
الكبيرةمرتكبعنالإيماناسمارتفاع:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

حينالخمريشربولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا

ولا،مؤمنوهويسرقحينيسرقولا،مؤمنوهويشرب

مؤمن.وهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالنالسيرفعنهبةينتهب

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

والنسائي)\91f(داودوأبو(Y'lY)5والترمذي2(1)1ومسلم)\91f(البخاري

.r()369ماجهوابن)0487(

الإمامية:طرقمنب-

ولا،مؤمنوهوالسارقيسرقولا،مؤمنوهوالزانيلايزني

مؤمن.وهوينهبهاحينسرفذاتنهبةينهب

التخريج:

371(.)آ/الأحكامتهذيب204(،)2/الكافي

قال،مؤمنوهويشربحينالشاربيشرقولا،مؤمنوهوالزانييزنيلا:روايةوفي

منفيهيبقىفهل:قلت،الإيمانروحفارقهالزانيزنىإذا:يقولأبيوكان:جعفرأبو

.الإيمانروحفيهعادقامفإذا،فيهبللا:قال؟أجمعمنهانخلعقدأوما؟شيءالإيمان

22(.)4/الفقيهيحضرهلامن



!
المسلمحقوق:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

واتباعالمريضوعيادةالسلامردخمسالمسلمعلىالمسلمحق

العاطس.وتشميتالدعوةوإجابةالجنائز

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

)1435(.ماجهوابن01()940الكبرىفيوالنسائي)0124(البخاري

اللهرشوليافنماقيللسث".الفسلمعلىالفسلم"حق:بلفظمسلمعندوهو

فحمدعطسوإذالةفانصحاستنصحكوإذافأجبةدعاكوإذاعليهفسلملقيتةإذا:قال

فاتبعة.ماتوإذافغدةمرضوإذافسمتةالله

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

إذاويعوده،لقيهإذاعليهيسلمأنالحقمنأخيهعلى"للمسلم

برللهالحمد:يقولعطسإذاويسمته،غابإذالهوينصحمرض

له:فيقولفيجيبه((الله"يرحمك:لهويقول،له((شريكلاالعالمين

.ماتإذايتبعهودعاهإذاويجيبه((بالكمويصلحالله"يهديكم

التخريج:

42(.)9/الوسائلمستدركآ()2/53الكافي



!
المسلمظلمتحريم:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

حاجةفيكانومن،يسلمهولايظلمهلاالمسلمأخوالمسلم

عنهاللهفرجكربةمسلمعنفرجومن،حاجتهفياللهكانأخيه

القيامة.يوماللهسترهمسلماسترومن،القيامةيومكرباتمنكربة

التخريج:

لرانجهها:عمربناللهعبد

.(421)1والترمذي)5948(داودوأبوآ(r)74ومسلم)2442(البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

حاجةفيكانومن،يسلمهلاويظلمهلاالمسلمأخوالمسلم

عنهاللهفرجكربةمسلمعنفرجومن،حاجتهفياللهكانأخيه

القيامة.يوماللهسترهمسلماسترومن،القيامةيومكربمنكربة

التخريج:

rvo)اللآليعوالي /)t.

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الناسبينالتراحمعلىالحث:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

منيرحمكمالأرضأهلارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون

السماء.فى

التخريج:

يفىنجهها:عمروبناللهعبد

فمنالرحمنمنشجنةالرحم:وزاد()2491والترمذي)4194(داودأبوأخرجه

الله.قطعهقطعهاومناللهوصلهوصلها

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

فىمنيرحمكمالأرضأهلارحمواالرحمنيرحمهمالراحمون

السماء.

التخريج:

(.آه)9/الوسائلمستدرك3(آا/1)اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
بالاخرينالرفقفضل:باب

الستة:أهلطرقمن-1

شانه.إلاشيءعنعزلولازانهإلاقطشيءفيالرفقكانما-أ

التخريج:

إيخما:رعائشةالمؤمئيني!م

)90257(.أحمدمسند

ومنالخير،منحظهأعطيفقدالرفقمنحظهأعطيمن2-

الخير.منحظهحرمفقدالرفقمنحظهحرم

التخريج:

!عنيما:الدرداءأبو

)1302(.الترمذيسنن

حم-حم-حم-حم-

الإماميةطرقمنب-

شانه.إلاشئفيالخرقكانولا،زانهإلاشئفيالرفقكانما-أ

التخريج:

15(.)13/الأنواربحار)48(العقولتحف



المسدحقوق!-

والاخرة.الدنياخيرمنحظهأعطيالرفقمنحظهأعطيمن2-

التخريج:

2011(.)2/الحكمةميزان

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الاخرينمعاملةفيالتسامحفضل:باب

السنة:أهلطرقمن-1

.تنفرواولاوبشرواتعسرواولايسروا

التخريج:

!عنيما:مالكبني!لس

أيضا:وأخرجه،تنفرواولاوسكنوا:وعنده4(آ2)آومسلمآ()9البخاري

.)3/944(الكبرىفيالنسائي

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

.تنفرواولاوبشرواتعسرواولايسروا

التخريج:

519(.)2/الحكمةميزان381()1/اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
للناسالإحسانفضل:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمن-1

وخير،يؤلفولايألفلافيمنخيرولا،ويؤلفيألفالمؤمن

.للناسأنفعهمالناس

التخريج:

يضىنجهها:اللهعبدبنجابر

)آ/58(.الأوسطالمعجم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

.للناسأنفعهمالناسخير

التخريج:

.(093)12/الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
البينذاتإصلاخفضل:باب

السنة:أهلطرقمن-1

؟((.والصدقةوالصلاةالصيامدرجةمنبأفضلأخبركم"ألا

((.الحالقةالبينذاتوفساد،البينذات"إصلاح:قال.بلى:قالوا

التخريج:

!عنيما:الدرداءي!بو

.2(05)9الترمذي(1294)داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

.والصومالصلاةعامةمنأفضلالبينذاتإصلا!

التخريج:

)42/248(.الأنواربحار)2/934(الإسلامدعائم)9/177(الأحكامتهذيب

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلمإكرامعلىالحث:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمن-1

ربه.يكرمفإنماأخاهالرجلأكرمإذا

التخريج:

!عنيما:مسعودبناللهعبد

375(.)5/مسندهفيالبزار

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وجل.عزاللهيكرمفإنماالمسلمأخاهأكرمومنألا

التخريج:

)71/303(.الأنواربحار)431(الأخلاقمكارم(،اه)آللصدوقالأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلملقاءحسن:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

طلق.بوجهأخاكتلقىأنولوشيئاالمعروفمنتحقرنلا

التخريج:

!عنيما:دري!بو

2(.15)11وأحمد(آ)857مسلم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

بوجهأخاكتلقىأنالمعروفومن،شيئاالمعروفمنتحقرنلا

حسن.وبشرطلق

التخريج:

.r(44)12/الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
وكساهوسقاهمسلماأطعممنفضل:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

الجنة،خضرمناللهكساهعرىعلىثوبامسلماكسامسلمأيما

وأيما،الجنةثمارمناللهأطعمهجوععلىمسلماأطعممسلموأيما

.المختومالرحيقمناللهسقاهطم!علىمسلماسقىمسلم

التخريج:

إلمحنه:ي!بوسعيدالخدري

)1111(.المسندفييعلىوأبوOIA)داودأبوأخرجه

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

كساهومن،الجنةثمارمناللهأطعمهجوعمنمؤمناأطعممن

عطشمنشربةسقاهومنوحرير،إستبرقمناللهكساهعريمن

اللهأطلهكربتهكشفأوأعانهومن،المختومالرحيقمناللهسقاه

ظله.إلاظللايومعرشهظلفي

التخريج:

(.\\4)5/الشيعةوسائل)357(للصدوقالأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
لنفسهيحبمالأخيهيحبأنالإيمانمن:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

لنفسه.يحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا

التخريج:

!عنيما:مالكبني!لس

ماجهوابن05(\)آوالنسائي)2515(والترمذيv!(9)ومسلم()13البخاري

.)66(

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

لنفسه.يحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا

التخريج:

018(.)1/المريدمنية

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلم:هجرعنالنهي:باب

حقوقا

السنة:أهلذرقمرأ-

ولا،إخوانااللهعبادوكونواتدابرواولاتحاسدواولاتباغضوالا

.أيامثلاثةفوقأخاهيهجرأنلمسلميحل

التخريج:

!عنيما:مالكبني!لس

91(.)35والترمذي)1294(داودوأبوآ(آ)09ومسلمآ.آ()5البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وكونوابعضا،بعضكميغتبولاتباغضوا،ولاتحاسدوا،لا

إخوانا.اللهعباد

التخريج:

203(.1/)آالشبعةأحاديثجامع118(/)9الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
ظلهفياللهيظلهمالذي:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

عبادةفينشأشافي،ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهمسبعة

اجتمعااللهفيتحاباورجلانالمساجد،فيمعلققلبهورجل،ربه

إنيفقالوجمالمنصبذاتامرأةطلبتهورجل،عليهوتفرقاعليه

يمينه،تنفقماشمالهتعلملاحتىأخفىتصدقورجل،اللهأخاف

.عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

عن:وفيه(Y1"91)والترمذي0538()والنسائيY()427ومسلمآ(آ.)البخاري

سعيد.أبيأوهريرةأبي

الإمامية:طرقمنب-

الإمام،ظلهإلاظللايوم(اللهظل)فيظلهفياللهيظلهمسبعة

ورجل،وعبادتهاللهطاعةفينشأوشابمقتصد(،)إمامالعادل

اللهفيتحاباورجلانالمسجد،إلى)الله(بعبادةمتعلققلبه

وجمالمنصبذاتامرأةدعتهورجل،عليهوتفرقاعليهاجتمعا

فأخفاهابصدقةتصدقورجل،العالمينرباللهأخافإنيفقال



حقوقا

ففاضتخاليااللهذكرورجل،شمالهتنفقمايمينهتعلملاحتى

الله.خشيةمنعيناه

التخريج:

.(r\2/)آالأنواربحار3(آ7/)1اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
تحابواحتىتؤمنوالا:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

أولاتحابوا،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلونلا

بينكم.السلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشئءعلىأدلكم

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

آ(.)8ماجهوابن2(آ)88والترمذي)5951(داودوأبو)302(مسلم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلوالابيدهنفسيوالذي

السلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشيءعلىأدلكمأولاتحابوا،

بينكم.

التخريج:

3(.آA/)2الوسائلمستدرك)157(الأنوارمشكاة194()1/الواعظينروضة

حم-حم-حم-حم-حم-



!
منازلهمالناسإنزال:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

غيرالقرآنوحامل،المسلمالشيبةذيإكراماللهإجلالمنإن

المقسط.السلطانذيوإكرام،عنهالجافيولافيهالغالي

التخريج:

صروجمنيما:الأشعريموسىأبو

)4845(.السننفيداودوأبو)357(المفردالأدبفيالبخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وإكرام،المسلمالشيبةذيإكراموجلعزاللهإجلالمنإن

المقسط.السلطانوإكرام،بهالعاملينالقرآنحملة

التخريج:

مستدرك)12/89(،الشيعةوسائل)311(،الطوسيأماليا(،آ5)2/الكافي

.2(444/)الوسائل

حم-حم-حم-حم-حم-



!
وفاتهمابعدالوالدينبر:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

عندنحنبينا:قالالساعدىربيعةبنمالكأسيدأبىعن

اللهرسوليا:فقالسلمةبنىمنرجلجاءهإذا،مم!كلةصراللهرسول

نعم،:قالموتهما؟بعدبهأبرهماشئءأبوىبرمنبقىهل

بعدهما،منعهدهماوإنفاذلهما،والاستغفارعليهما،الصلاة

صديقهما.وإكرامبهما،إلاتوصللاالتىالرحموصلة

التخريج:

إلمحنه:ربيعةبنمالكيسيدي!بو

)3664(.ماجهوابن)5144(داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

الأبوينموتبعدالبرمنبقيهلاللهرسوليا:قالرجلاإن

والوفاءلهما،والاستغفارعليهما،الصلاة،نعم:قالشيء؟

رحمهما.وصلةصديقهما،وإكرامبعهدهما،

التخريج:

42)21/الأحاديثجامع114()2/الوسائلمستدرك i).



!
الوالدينبرومنهالأعمالبصالحالتوسل:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

جبلفيغارفيفدخلواالمطر،فأصابهميمشوننفرثلاثةخرج

اللهادعوا:لبعضبعضهمفقال:قال،صخرةعليهمفانحطت

أبوانليكانإنياللهم:أحدهمفقال،عملتموهعملبأفضل

فأجيءفأحلبأجيءثمفأرعىأخرجفكنت،كبيرانشيخان

وأهليالصبيةأسقيثم،فيشربانأبويبهفآتي،بالحلاب

فكرهت:قال،نائمانهمافإذافجئت،ليلةفاحتبست،وامرأتي

دأبيذلكيزلفلم،رجليعنديتضاغونوالصبيةأوقظهماأن

ذلكفعلتأنيتعلمكنتإناللهمالفجر،طلعحتىودأبهما

ففرج:قالالسماء،منهانرىفرجةعنافافرجوجهكابتغاء

امرأةأحبكنتأنيتعلمكنتإناللهم:الاخروقال،عنهم

تناللا:فقالتالنساء،الرجليحبماكأشدعميبناتمن

جمعتها،حتىفيهافسعيتدينار،مائةتعطيهاحتىمنهاذلك

إلاالخاتمتفضولااللهاتق:قالترجليها،بينقعدتفلما

ابتغاءذلكفعلتأنيتعلمكنتفإنوتركتها،فقمت،بحقه

الاخر:وقال،الثلثينعنهمففرج:قال،فرجةعنافافرجوجهك



!
وأبىفأعطيتهذرةمنبفرقأجيرااستأجرتأنيتعلمكنتإناللهم

بقرامنهاشتريتحتىفزرعتهالفرقذلكإلىفعمدت،يأخذأنذاك

إلىانطلق:فقلت،حقيأعطنياللهعبديا:فقالجاءثموراعيها،

ما:فقلت:قالبيأتستهزئ:فقال،لكفإنهاوراعيهاالبقرتلك

ذلكفعلتأنيتعلمكنتإناللهم،لكولكنهابكأستهزئ

عنهم.فكشفعنافافرجوجهكابتغاء

التخريج:

لرانجهها:عمربناللهعبد

)7127(.ومسلم22()15البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

جبل،فيغارإلىفأووا،المطرأخذهميتماشونرهطثلاثةبينما

لبعض:بعضهمفقال،عليهمفأطبقتصخرةانحطتفيههمفبينا

قال.عنكميفرجلعلهبها،فسلوهعملتموهاأعمالأفضلانظروا

امرأةليوكانت،كبيرانوالدانليكانإنهاللهم:أحدهم

غنميعليهمأرحتفإذا،عليهمأرعىفكنتصغار،وأولاد

الإناءفطيبت،أبواينامحتىآتفلمفسقيتهما،بوالديبدأت

يتضاغونوالصبية،أبويرأسعندبحلابيقمتثمحلبتثم

منأوقظهماأنوأكره،أبويقبلبهمأبدأأنأكره،رجليعند



حقوقا

أنيتعلمكنتإناللهم،الفجرأضاءحتىكذلكأزلفلمنومهما،

ففرجالسماء،منهانرىفرجةعنافأفرج،وجهكابتغاءذلكفعلت

بنتليكانتإنهاللهم:الاخروقال.السماءمنهافرأوافرجةلهم

لا:فقالتنفسها،فسألتها،إليالناسأعزكانتحبافأحببتهاعم

بها،فأتيتهادينارمائةجمعتحتىفسعيتدينار،بمائةتأتينيحتى

بحقه،إلاالخاتمتفتحولااللهاتق:قالترجليها،بينكنتفلما

وجهك،ابتغاءذلكفعلتأنيتعلمكنتإناللهمعنها،فقمت

الثالث:وقال.فرجةفيهالهماللهففرج،فرجةفيهاعنافأفرج

عملهقضىفلما،ذرةبفرقأجيرااستأجرتكنتإنياللهم

بهأعتملأزلفلم،عنهورغب،يأخذهأنفأبىعليهعرضت

وأعطني،اللهاتق:فقالفجاءنياورعاءهبقرامنهجمعتحتى

ورعائهاالبقرتلكإلىاذهب:لهفقلت،تظلمنيولاحقي

ذلكفعلتأنيتعلمكنتإناللهمفاستاقها،فذهبفخذها،

فخرجواعنهماللهففرجمنها،بقيماعنافأفرجوجهكابتغاء

.يتماشون

التخريج:

421(.)14/الأنواربحار)185(للصدوقالخصال93()آللطوسيالأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الجنة.بهيدخلفلموالديهأحدأدركمنإثم:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

رسوليامن:قيل،أنفرغمثمأنفرغمثمأنفرغمأ-

فلمكليهماأوأحدهماالكبر،عندأبويهأدركمن:قال؟الله

الجنة.يدخل

!عنيما:هريرةي!بو

)6674(.مسلم

رسولصعد-2

فقاأخرىعتبةرقي

جبريل"أتاني:قال

قلت:اللهفأبعده

فأبعدهالنارفدخل

فأبعدهعليكيصل

التخريج:

الحويرثبنمالك

)01/328(يعلىأبو

ثم"آمين((:قالعتبةرقيفلماالمنبر،مم!كلةصرالله

ثم"آمين((:فقالثالثةعتبةرقيثم"آمين((:ل

لهيغفرفلمرمضانأدركمنمحمديا:فقال

أحدهماأووالديهأدركومن:قال،آمين

فلمعندهذكرتومن:فقال،آمين:قلتالله

((.آمين:فقلتآمين:قلالله

ال!ه.-0
!عنيما.

014(.)2/حبانوابن

حم-حم-حم-حم-



حقوقا

الإمامية:طرقمنب-

يدخلفلم،بلوغهبعدأحدهماأووالديهأدركمنأنفرغمأ-

الجنة.بهما

التخريج:

155(.)15/الوسائلمستدرك

فلاحقهما،يؤدولم،والديهأدركمن:وقالجبرئيلدعا2-

يصلفلمعندهذكرتمن:قالثم،آمين:فقلت،لهاللهغفر

شهرأدركمن:قالثم،آمين:فقلت،لهاللهغفرفلا،عليك

آمين.:فقلت،لهاللهغفرفلا،يتوبولارمضان

التخريج:

r()9/3الأحاديثجامعv(/)323الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



نم

.الإسلامغيرعلىكانتولوالوالدةبر:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

مشركةوهيأميعليقدمتقالترا!ماينهبكرأبيبنتأسماءعن

وهي:قلت،ممشكلةوواللهرسولفاستفتيت،مم!كلةوو،اللهرسولعهدفي

أمك.صلينعم:قالأمي؟أفأصلراغبة

التخريج:

)2372(.ومسلم0Wky)البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

دينهافيراغبةأميعليقدمت:فقالت-ممشلهوو،اللهرسولسألت

صلي،نعم،مم!كلةصر:قال؟فأصلها-الشركمنعليهكانتماتعني-

أمك.

التخريج:

.O)15/97الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
والرزقالعمرفيللزيادةسببالرحمصلة:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

رحمه.فليصلأثرهفيلهينسأأورزقهفيلهيبسطأنسرهمن

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

.(1آr)9داودأبوآ(آ)87مسلم2(0آ)7البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

رحمه.فليصلأجلهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسطأنسرهمن

التخريج:

.هذامنبأطول2(آه)2/الكافيفيوهو98(71/)الأنواربحار(114/)الخصال

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الصلاخ،أهلمنالتزويجعلىالحث:باب

ذلكتأخيرعنوالنهي

السنة:أهلطرقمنأ-

فيفتنةتكنتفعلواإلا،فزوجوهودينهخلقهترضونمنأتاكمإذا

عريض.وفسادالأرض

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

)6791(.ماجهابن

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

إلا،فزوجوهإليكميخطبوأمانتهدينهترضونمنجاءكمإذا

عريض.وفسادالأرضفيفتنةتكرحتفعلوا

التخريج:

372(.01/)0الأنواربحار("04)3/اللآلي)951(الطوسيأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
والبكرالأيمإذنكيفية:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

قالوا:،تستأذنحتىالبكرتنكحولا،تستأمرحتىالأيمتنكحلا

تسكت.أن:قالإذنها؟كيف

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

..32(آ)7والنسائي)3538(ومسلمآ(079)البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وإن،تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتىالأيمتنكحلا

إذنها.سكوتها

التخريج:

r(./)124اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



المهرفيالقصداستحباب:باب

السئة:أهلطرقمنأ-

صداقا.أيسرهنبركةالنساءأعظمأ-

التخريج:

ر!يخماعائشةالمؤمئيني!م

.)2732(المستدركفيالحاكم

مئونة.أيسرهنبركةالنساءأعظم2-

إيخمارعائشةالمؤمئيني!م

251()91أحمد

صداقا.أيسرهنخيرهن3-

رصىنجولعباسابن

)3404(.حبانابن

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

مؤنة.أيسرهنبركةالنساءأعظم

!



!-
يج:لتخرا

ا(.آ42/)الوسائلمستدرك375()1/الواعظينروضة

حم-حم-حم-حم-حم-

حقوقا



!
زوجتهعلىالزوجحقعظم:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

عليهاغضبانفبات،فأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعاإذاأ-

تصبح.حتىالملائكةلعنتها

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

3(.آ)14ومسلم(32rv)البخاري

لعنتهازوجهافراشهاجرةالمرأةباتتإذا:اخربلفظأيضا3(آا)1مسلموعند

تصبح.حتىالملائكة

فتأبىفراشهاإلىامرأتةيدعورخلمنمابيدهنفسىوالذى:أيضا3(آ\r)وعنده

عنها.يرضىحتىعليهاساخطاالسماءفيالذيكانإلاعليه

تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداآمراكنتلو2-

لزوجها.

التخريج:

عنيما:!هريرةي!بو

.(9511)الترمذي

!عنيما:مالكبني!لس

)1479(.الكبرىفيالنسائي



!-
ر!يخما:عائشةالمؤمئيني!م

)1852(.ماجهابن

!عنيما:جبلبنمعاذ

)1853(.ماجهابن

حقوقا

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

الملائكةلعنتهاعصيانافأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعىإذاأ-

تصبح.حتى

التخريج:

.U(9)\/الواعظينروضة

تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداأمرتلو2-

لزوجها.

التخريج:

)3/943(.الفقيهيحضرهلامن2(ا)2/آالإسلامدعائم()ه/8.هالكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
بالنساءالوصية:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

ليس،عندكمعوانهنفإنماخيرا،بالنساءواستوصواألا

فإن،مبينةبفاحشةيأتينأنإلا،ذلكغيرشيئامنهنتملكون

فإن،مبرحغيرضرباواضربوهن،المضاجعفيفاهجروهنفعلن

حقا،نسائكمعلىلكمإنألاسبيلا،عليهنتبغوافلاأطعنكم

فراشكميطئنفلانسائكمعلىحقكمفأماحقا،عليكمولنسائكم

وحقهنألا،تكرهونلمنبيوتكمفييأذنولا،تكرهونمن

وطعامهن.كسوتهنفيإليهنتحسنواأنعليكم

التخريج:

!عنيما:الأحوصبنعمرو

.919(.)آالكبرىفيوالنسائيا(1آr)الترمذي

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

ولاضرالأنفسهنيملكنلا،عوانعندكمالنساءإنالناسأيها

اللهبكلماتفروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهننفعا،

لاأنعليهنحقكمومن،حقعليكمولهنحقعليهنفلكم



حقوقا

فلهنذلكفعلنفإذا،معروففييعصينكمولا،فرشكميوطئن

تضربوهن.ولا،بالمعروفوكسوتهنرزقهن

التخريج:

.35(0)73/بحار)133(عوالي()487الخصال

حم-حم-حم-حم-حم-



!
النساءعشرةحسن:باب

السنة:أهلذرقمنأ-

لأهلي.خيركموأنا.لأهلهخيركمخيركم

التخريج:

يفىنجهها:عباسبناللهعبد

.فدعوهصاحبكمماتوإذا:الترمذيوزاد.()7791ماجهوابن)5938(الترمذي

بخير.إلاتذكروهلايعني:بقولهحبانابنوفسرها484(،)9/حبانابنعندهيوكذا

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

لأهلي.خيركموأنالأهلهخيركمخيركم

التخريج:

)'c\)2/الشيعةوسائل vالأخلاقمكارم)Y\,(.

حم-حم-حم-حم-حم-



!
،بالصلاةلأولادايمر:باب

المضاجعفيبيتهموالتفريق

حقوقا

الستة:أهلطرقمنأ-

عليهاواضربوهم،سنينسبعأبناءوهمبالصلاةأولادكممروا

المضاجع.فىبينهموفرقوا،سنينعشرأبناءوهم

التخريج:

:جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

o(.)94داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

أبناءوهمعليهاواضربوهم،سبعأبناءوهمبالصلاةأولادكممروا

عشر.

التخريج:

.A(r2)اللاليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
بالجارالوصيةشدة:باب

السئة:أهلطرقمنأ-

سيورثه.أنهظننتحتىبالجاريوصينيجبريلزالما

التخريج:

لرانجهها:عمربناللهعبد

آ(.)854ومسلمآ(.)15البخاري

ر!يخماعائشةالمؤمئيني!م

.(15or)داودوأبوآ()852مسلم

لرانجهها:عمروبناللهعبد

قصة.أولهوفيl(،5)54داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

سيورثه.أنهظننتحتىبالجاريوصينيغووشجبرئيلزالما

التخريج:

،(13)4/الفقيهيحضرهلامن88(،)2/الإسلامدعائم79(،)2/للطوسيالأمالي

.(152)1/اللآليعوالي



!
ولزوم،والضيفالجارإكرامعلىالحث:باب

الإيمانمنكلهذلكوكونالخيرعنإلاالصمت

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

يؤمنكانومن،جارهيؤذفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن

واليومباللهيؤمنكانومن،ضيفهفليكرمالاخرواليومبالله

ليصمت.أوخيرافليفلاحر

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

عندوليس25(00)والترمذي5(1)آهداودوأبو()183ومسلمآ(.A)1البخاري

الجار.ذكرالترمذي

بوشريح!عنيما:ي!

الاخرواليومباللهئؤمنكانمن:ولفظه،(i"1)12ماجهوابن)185(مسلم

ئؤمنكانومنضيفةفلئكرمالاخرواليومباللهئؤمنكانومنجارهإلىفلئحسن

ليسكت.أوخيرافليفلالاخرواليومبالله

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

والهعليهاللهصلىاللهرسولإلىتشكوالسلامعليهمافاطمةتجاء

:وقالكريسةوالهعليهاللهصلىاللهرسولفأعطاهاأمرها،بعض



!
،جارهيؤذيفلاالآخرواليومباللهيؤمنكانمن:فيهافإذافيها،ماتعلمي

واليومباللهيؤمنكانومن،ضيفهفليكرمالآخرواليومباللهيؤمنكانومن

ليسكت.أوخيرافليقلالآخر

التخريج:

12(.)12/آالشيعةوسائلآ(،2)43/الأنواربحارآ(،آ)2/7الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الجارحدود:باب

حقوقا

السنة:طرقمنأ-

وقداماوشمالايميناوهكذاهكذاهكذاداراأربعونالجوارحق

وخلفا.

التخريج:

ر!يخما:عائشةالمؤمئيني!م

حدماقالأوحقمااللهرشوليا:قالتأنهاوفيه(6YV)6/الكبرىالبيهقيسنن

دارا"."أربغون:قالالجوار؟

-إ،دلهو:الزهريشهاببنمحمد

،الزهريقولمنالدورإتجاهاتتفسيروفيه)035(المراسيلفيداودأبوأخرجه

385(.)01/المسندفييعلىأبو:المذكورباللفظوأخرجه

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وعنيمينهوعنخلفهومنيديهبينمن،جيرانداراأربعينكل

شماله.

التخريج:

125(.)12/الشيعةوسائل152(،)71/الأنواربحارآ(،آآ)2/الكافي



!
الجاريذىتحريمبيان:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

رسولياومن:قيل،يؤمنلاواللهيؤمنلاواللهيؤمنلاوالله

بوائقه.جارهيأمنلاالذدح:قال؟الله

التخريج:

!عنيما:شريحي!بو

..(181)ومسلم(آه07)البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

:فقالالأنصارمنرجلأتاهوآلهعليهاللهصلىاللهرسولإن

منجوارامنيجيرانيأقربوإنفلانبنيفيدارااشتريتإني

اللهصلىاللهرسولفأمر:قال،شرهآمنولاخيرهأرجولا

المقدادوأظنهآخرونسيتذروأباوسلمانغووشعلياوآلهعليه

يأمنلملمرحإيمانلابأنه:أصواتهمبأعلىالمسجدفيينادواأن

منداراأربعيرحكلإلىمأبيدهأوثمثلاثابهافنادوا،بوائقهجاره

شماله.وعنيمينهوعنخلفهومنيديهبين

التخريج:

125(.)12/الشيعةوسائل152(،)71/الأنواربحارآ(،آآ)2/الكافي



!
جارهاذىمنلعن:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمرأ-

فأتاه.فاصبراذهب:فقالجارهيشكو-مم!لهووالنبئإلىرجلجاء

متاعهفطرح.الطريقفىمتاعكفاطرحاذهب:فقالثلاثاأومرتين

يلعنونهالنالسفجعلخبرهفيخبرهميسألونهالنالسفجعلالطريقفى

منىترىلاارجع:لهفقالجارهإليهفجاء،وفعلوفعلبهاللهفعل

تكرهه.شيئا

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

l(.5)55داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

،جارهمنأذىإليهفشكاوآلهعليهاللهصلىالنبيإلىرجلجاء

لهفقالثانيةأتاهثماصبر،:وآلهعليهاللهصلىاللهرسوللهفقال

النبيفقالثالثةفشكاهإليهعادثماصبر،:وآلهعليهاللهصلىالنبي

إلىالناسرواحعندكانإذا:شكاالذيللرجلوآلهعليهاللهصلى

الجمعةإلىيروحمنيراهحتىالطريقإلىمتاعكفأخرجالجمعة



!
در:لهفقاللهالمؤذيجارهفأتاه،ففعل:قالفأخبرهمسألوكفإذا

أعود.لاأنعلياللهفلكمتاعك

التخريج:

.(122)22/الأنواربحارآ(،آ)2/8الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
جارهدونالمؤمنيشبعلا:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

جائع.وجارهيشبعالذيالمؤمنليس

التخريج:

ر!يخما:عائشةالمؤمئيني!م

15(.)2/المستدركفيالحاكم

يفىنجهها:عباسبناللهعبد

الكبيرفيوالطبراني29(5/)يعلىوأبوا(1Y)المفردالأدبفيالبخاري

)01/3(.الكبرىفيوالبيهقي184()4/والحاكم)12741(

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

قريةأهلمنوما:قال،جائعوجارهشبعانباتمنبيآمنما

القيامة.يومإليهماللهينظرجائعوفيهميبيت

التخريج:

013(.)12/الشيعةوسائل)025(،الأعمالثوابآ(،آ)2/8الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
أبيه:غيرإلىادعىمنإثم:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

.حرامعليهفالجنةيعلموهوأبيهغيرإلىادعىمن

التخريج:

يضىكهها:الثقفيبكرةوأبيوقاصأبيبنسعد

2(،آ11)ماجهوابن5(11)5داودوأبو)922(ومسلم(432آ،)4327البخاري

قريبة.أخرىبألفاظرويوقد

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

.حرامعليهفالجنة،أبيهغيرأنهيعلموهو،أبيهغيرإلىادعىمن

التخريج:

021(.)18/الوسائلمستدرك

حم-حم-حم-حم-حم-



!
:بالسلامأولىمن:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

علىوالقليلالقاعد،علىوالمارالكبير،علىالصغيريسلم

الكثير.

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

الراكب:أولهفيوزاد)3027(والترمذي)8951(داودوأبو)6231(البخاري

الماشي.على

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

علىوالقليلالقاعد،علىوالمارالكبير،علىالصغيريسلم

الكثير.

التخريج:

آ(.4)2/آالكلينيالكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



لأجوراداءي:ببا

السنة:أهلطرقمنأ-

عرقه.يجنحأنقبلأجرهالأجيرأعط

التخريج:

عمر:بناللهعبد

)2443(.ماجهابن

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

عرقه.يجنحأنقبلأجرهالأجيرأعط

التخريج:

)91/17(.الشيعةأحاديثجامع)3/253(اللآليعوالي

حم-حم-حم-حم-حم-

!



!
اللسانحفظ:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

اللهاتق:تقول،للسانتكفرأعضاءهفإنادمابنأصبحإذاأ-

اعوججنا.اعوججتوأناستقمنا،استقمتإنفإنكفينا،

التخريج:

إلمحنهي!بوسعيدالخدري

)18/204(.وأحمدo(./41)الترمذي

إلاجهنمفيمناخرهمعلىالناسيكبوهلأمكثكلتك2-

ألسنتهم.حصائد

التخريج:

صروجمنيما:جبلمعاذبن

أحمد)63022(.

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

كيف:فيقولجوارحهعلىيومكليشرفآدمابنلسانإنأ-



!
فينا،اللهالله:ويقولونتركتنا،إنبخير:فيقولون؟أصبحتم

بك.ونعاقب،بكنثابإنما:ويقولون،ويناشدونه

)12/918(.الشيعةوسائل)1/17(،الخصال115(،)2/الكافي

التخريج:

.f()13الاختصاص2(،ه)9/الوسائلمستدرك

فيمناخرهمعلىالناسيكبوهلويحك،لسانكاحفظ2-

؟!ألسنتهمحصائدإلاالنار

)74/915(.الأنواربحار،()56العقولتحف252(،)9/الشيعةوسائل

حم-حم-حم-حم-حم-



!
واللعنالسبمنعنهنهيما:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

كفر.وقتالهفسوقالمسلمسباب

التخريج:

!عنيما:مسعودبناللهعبد

والنسائيآ()9ماجهوابن()8391والترمذي)023(ومسلم)48(البخاري

)5041(.موقوفاأيضاوأخرجه)4111(

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

ذاكولم:قلت،الزنامنأشدالغيبةفإن،والغيبةإياك،ذرأبايا

اللهفيتوباللهإلىفيتوبيزنيالرجللأن:قال؟اللهرسوليا

سبابذر،أباياصاحبها.يغفرهاحتىتغفرلاوالغيبة،عليه

وحرمة،اللهمعاصيمنلحمهوأكلكفر،وقتاله،فسوقالمسلم

دمه.كحرمةماله

التخريج:

)9/الوسائلمستدركY1(،/)281الشيعةوسائل114(،)2/للطوسيالأمالي

.89()74/الأنواربحار،(12آ

حم-حم-حم-حم-حم-



!
ولعنهمالمسلمينفيالطعنذم:باب

السنة:أهلطرقمن-1

البذيء.ولاالفاحشولااللعانولابالطعانالمؤمنليس

التخريج:

!عنيما:مسعودبناللهعبد

)7791(.الترمذيسنن

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

اللعانيبغضاللهفان،لكميقالأنتحبونماأحسنللناسقولوا

والسائلالمتفحشوالفاحشالمؤمنينعلىالطعانالسباب

المتعفف.العفيفالحلمالحييويحب،الملحف

التخريج:

أبيعن1(،ه62/)هالأنواربحار03()0العقولتحف)326(الصدوقأمالي

حسنا.للناسوقولوا:تعالىقولهتفسيرفيجعفر

حم-حم-حم-حم-حم-



!
اللعنيستحقلامنلعنمنذم:باب

حقوقا

الستة:أهلطرقمنأ-

أبوابفتغلقالسماء،إلىاللعنةصعدتشيئالعنإذاالعبدإن

تأخذثمدونها،أبوابهافتغلقالأرضإلىتهبطثمدونها،السماء

فإن،لعنالذيإلىرجعتمساغاتجدلمفإذاوشمالا،يمينا

قائلها.إلىرجعتوإلاأهلالذلككان

التخريج:

!عنيما:الدرداءي!بو

.(94)70داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

فإنبينهما،ترددتصاحبهمافيمنخرجتإذااللعنةإنأ-

صاحبها.علىرجعتوإلامساغاوجدت

التخريج:

103(.)12/الشيعةووسائل)027(الأعمالثوابوفي405(،)2/الكافي

الذيوبينبينهترددتصاحبهامنخرجتإذااللعنةإن2-

أحقوكانصاحبهاإلىرجعتوإلامساغاوجدتفإن،يلعن



بكم.فيحلمؤمناتلعنواأنفاحذروابها،

التخريج:

)96/802(.الأنواربحارr(،(9//12))103الإسنادقرب

حم-حم-حم-حم-حم-

!



!
والحسدالظنذمفيجاءما:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

ولاتجسسواولا،الحديثأكذبالظنفإنوالظنإياكمأ-

إخوانا.وكونواتباغضواولاتحسسوا

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

.(1)889والترمذي(4)919داودوأبوآ(.71)ومسلم(15)43البخاري

فقال،الظنوسوءوالحسدالطيرة:لأمتيلازماتثلاث2-

حسدتإذا:قال؟فيههوممناللهرسوليايذهبهنما:رحل

فامض.تطيرتوإذا،تحققفلاظننتوإذا،اللهفاستغفر

التخريج:

!عنيما:النعمانبنحارثة

.(YYA)3/الكبيرالمعجمفيالطبراني

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

كمااللهفيإخواناوكونوا،الكذبأكذبالظنفإن،والظنإياكم



!
يغتبولاتتفاحشوا،ولاتجسسواولاتتنافروا،لا،اللهأمركم

ولاتتدابروا،ولا،تتباغضواولاتتنازعوا،ولا،بعضابعضكم

اليابس.الحطبالنارتأكلكماالإيمانيأكلالحسدفإنتتحاسدوا،

التخريج:

252(.)72/الأنواربحار)92(الإسنادقرب

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلمينعوراتتتبععنالنهي:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

تغتابوالا،قلبهالإيمانيدخلولمبلسانهآمنمنمعشريا

اللهيتبععوراتهماتبعمنفإنه،عوراتهمتتبعواولا،المسلمين

بيته.فييفضحهعورتهاللهيتبعومن،عورته

التخريج:

!عنيما:الأسلميبرزةي!بو

.(7791)آوأحمد()4882داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

تذموالا،قلبهإلىالإيمانيخلصولمبلسانهأسلممنمعشريا

اللهتتبععوراتهمتتبعمنفإنه،عوراتهمتتبعواولاالمسلمين

بيته.فيولويفضحهعورتهتعالىاللهتتبعومن،عورته

التخريج:

Y)72/الأنواربحار)225(الاختصاص3(ه4)2/الكافي \)n.

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المسلمينجماعةمفارقةعنالنهي:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

عنقه.منالإسلامربقةخلعفقدشبراالجماعةفارقمنأ-

التخريج:

!عنيما:الغفاريذري!بو

.2(1آه1)وأحمد(fV1!)داودأبو

فقال((الجماعةوفراق،البيعةونكث،السنةترك:"الموبقات2-

وبكاؤك،بيتكفيوجلولس،لسانككف:"المنجيات:لعليئكعب

((.خطيئتكعلى

التخريج:

إلمحنه:طالبيبيبنعلي

)295(.للرامهرمزيالفاصلالمحدث

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

منالإسلامربقةخلعفقدشبرقيدالمسلمينجماعةفارقمنأ-

عنقه.



حقوقا!-

التخريج:
آ(.)27/7الأنواربحار)413(للصدوقالأمالي045()1/الكافي

الجماعةوفراق،السنةوترك،الصفقةنكث:موبقاتثلاث2-

وتلزم،خطيئتكعلىوتبكي،لسانكتكف:منجياتوثلاث

بيتك.

التخريج:

آ(.)27/8الأنواربحار)85(للصدوقالخصال

حم-حم-حم-حم-حم-



!
خدعهأومؤمناضارمنلعن:باب

السنة:أهلطرقمرأ-

به.مكرأومؤمناضارمنملعون

التخريج:

صروجمنيماأبوبكرالصديق

)4191(.الترمذي

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

مسلما.ماكرمنمناليسأ-

التخريج:

بحار)371(،الأعمالثواب254(،)01/الشيعةوسائل)2/337(،الكافي

.285(72/)الأنوار

جبرئيلسمعتفاني،يخدعولايمكرفلامسلماكانمن2-

ليس:غووشقالثمالنار،فيوالخديعةالمكرإن:يقولغووش

مسلما.خانمنمناوليسمسلماغشمنمنا

التخريج:

241()12/الشيعةوسائل)344(للصدوقالأمالي)1/53(الرضاأخبارعيون

.32(آ3/)آالأنواربحار



!
الكلامنقلذم:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

حرامفرجأوحرامدمسفك:مجالسثلاثةإلابالأمانةالمجالس

حق.بغيرمالاقتطاعأو

التخريج:

!عنيما:اللهعبدبنجابر

)4871(.داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

،حرامدمفيهسفكمجلس:مجالسثلاثةإلا،بالامانةالمجالس

بغيرحراممالفيهاستحلومجلس،حرامفرجفيهاستحلومجلس

حقه.

يج:لتخرا

501(.)12/الشيعةوسائل4(،آ5)72/الأنواربحار)53(،للطوسيالأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



هن

الناسبينالتفريقإلىتؤديوماالنميمة:باب

الستة:أهلطرقمنأ-

يألفونالذين،أكنافاالموطئون،أخلاقاأحاسنكمإليأحبكم"إن

بينالمفرقون،بالنميمةالمشاءونإليأبغضكموإن،ويؤلفون

((.العيب،العنتللبرآءالملتمسون،الأحبة

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

)649(.للطبرانيالكبيرالمعجم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقب-من

المشاءون،قلوبهموتبغضهالمؤمنينيبغضمنالناسأشرار

لاأولئك،العنتللبرآءالباغون،الأحبةبينالمفرقون،بالنميمة

عليهاللهصلىتلاثم،القيامةيوميزكيهمولاإليهماللهينظر

قلوبهم.بينألفوبالمؤمنينوبنصرهأيدكالذيهو:وآله

التخريج:

892(.آ/)4الأنواربحار()183الخصال،للطوسي4(آ)3الأمالي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
ثالثهما.دوناثنينتناجيعنالنهي:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

الثالث.دوناثنانيتناجىفلاثلاثةكانواإذا

يفىنجهها:عمربناللهعبد

r(.95)0والترمذي(YM)5البخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

فيفإن،صاحبهمادوناثنانمنهميتناجىفلاثلاثةالقومكانإذا

ويؤذيه.يحزنهماذلك

501(.)12/الشيعةوسائلآ(،.آ)2/الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
محقاكانولوالمراءتركمنفضل:باب

السنة:أهلطرقمرأ-

محقا،كانوإنالمراءتركلمنالجنةربضفىببيتزعيمأنا

وببيتمازحا،كانوإنالكذبتركلمنالجنةوسطفىوببيت

خلقه.حسنلمنالجنةأعلىفى

التخريج:

!عنيما:يمامةي!بو

.(2084)داودأبو

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

فيوبيت،الجنةوسطفيوبيتالجنةربضفيببيتزعيمأنا

وإنالكذبتركولمنمحقا،كانوإنالمراءتركلمنالجنةأعلى

خلقه.حسنولمنهازلا،كان

التخريج:

.(128)2/الأنواربحار(،1)44الخصال

حم-حم-حم-حم-حم-



!
المراءذم:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

فتخلفه.موعدةتعدهولاتمازحهولاأخاكتمارلا

يج:لتخرا

لرانجهها:عباسبناللهعبد

.M()5الترمذيأخرجه

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

تماره.ولاتمازحهفلارجلاأحببتإذا

التخريج:

)12/117(.الشيعةوسائل091(،)1/اللآليعواليآ(،آ4)2/الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الجاهليةأمرمنالأنسابفيالطعن:باب

السنة:أهلطرقمنأ-

الأحسابفىالفخر:يتركونهنلاالجاهليةأمرمنأمتىفى"أربع

"النائحة:وقال.والنياحة((بالنجوموالاستسقاءالأنسابفىوالطعن

ودرعقطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتبلمإذا

جرب((.من

التخريج:

إعنه:الأشعريمالكي!بو

)3022(.مسلم

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

،بالأحسابالفخر:القيامةيومإلىأمتيفيتزاللاأربعة

وإن،والنياحة،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن

منسربالوعليهاالقيامةيومتقومموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة

.جربمنودرع،قطران

التخريج:

451(.)22/الأنواربحار)17/128(،الشيعةوسائل234(،)1/الخصال



!
العادلالإمامفضل:باب

حقوقا

السنة:أهلطرقمنأ-

عادلإماممجلسامنهوأدناهمالقيامةيوماللهإلىالناسأحبإن

جائر.إماممجلسامنهوأبعدهماللهإلىالناسوأبغض

التخريج:

!عنيما:الخدريسعيدأبو

(.!9111)وأحمد(آ71)آ/الترمذي

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

وإن،عادلإماممجلسااللهإلىوأقربهمالقيامةيومالناسأحب

جائر.إمامعذاباوأشدهماللهإلىالناسأبغض

التخريج:

351(.)72/الأنواربحار4(،آ)آالواعظينروضة

حم-حم-حم-حم-حم-



!
لبيعةباءالوفا:ببا

السنة:أهلطرقمنأ-

أليم،عذابولهميزكيهمولاإليهمينظرولااللهيكلمهملاثلاثة

رجلابايعورجل،السبيلابنمنهيمنعبطريقماءفضلعلىرجل

ورجللهيفلموإلا،لهوفىيريدماأعطاهفإن،للدنياإلايبايعهلا

وكذاكذابهاأعطيلقدباللهفحلفالعصربعدبسلعةرجلاساوم

فأخذها.

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

44(.آ)2والنسائي)173(ومسلم2(آ7)آالبخاري

حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمنب-

ولاإليهمينظرولاالقيامةيوموجلعزاللهيكلمهملاثلاثة

نإللدنيا،إلايبايعهلاإمامابايعرجل:أليمعذابولهميزكيهم

بسلعتهرجلابايعورجل،كفوإلالهوفىيريدمامنهاأعطاه

فصدقهوكذاكذابهاأعطيلقدوجلعزباللهفحلفالعصربعد



حقوقا

يمنعهبالفلاةماءفضلعلىورجل،قالمافيهايعطولمفأخذها

السبيل.ابن

التخريج:

185(.آ/)4الأنواربحار)2/18(،الإسلامدعائم1(،)1/7.الخصال

حم-حم-حم-حم-حم-



الأحاديثفهرس

القيامةيومالناسأحب-ا

لسانكاحفظ-2

ترضونمنأتاكمإذا-3

فلارجلاأحببتإذا-4

ادمابنأصبحإذا-5

هاجرةالمرأةباتتإذا-6

V-ترضونمنجاءكمإذا

A-امرأتهالرجلدعاإذا

امرأتهالرجلدعاإذا-9

ثلاثةالقومكانأذا-15

روا!عندكانإذا-11

ثلاثةكانواإذا-12

فاصبراذهب-13

متاعفاطر!اذهب-14

أمرمنأمتيفيأربع-15

أمتيفيتزاللاأربعة-16

داراأربعون-17

1A-تختلفواولااستووا

يبغضمنالناسأشرار-91

اصبر-25

البينذاتإصلا!-21

رم



-لب

أجرهالأجيرأعط

بركةالنساءأعظم

بركةالنساءأعظم
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