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 الرحيم بسم اهلل الرمحن

 
 الــمــقــدمــة

نة ,احلمد هلل العظيم املِنَّة والصالُة والسالُم عىل رسوِل  ,املانِح الفضل ألَهِل السُّ

د بالوحي والِعصمة ة املؤيَّ وعىل آلِه وصحبِه وَمن َتبعُهم ِمن َأهل احلديِث  ,األمَّ

نة  :وبعد.  .والسُّ

 وهي صحيُح  .املشهورة "تةسَّ الالُكتِب زوائُد األَدِب امُلفرد عىل "كتاُب فهذا 

غرى والُكربى الصُّ  -والنسائي  .والرتمذي .ودأيب دا وسننُ  ,سلم  مُ  وصحيُح  .البخاري

 .ماجه وابنُ  .-

 ( ) .تب الزوائدضمن سلسلة كُ  كتاب     وهو رابعُ 

رمحه  خاري  البُ إسامعيل  بنِ  حممدِ نيا وجبِل احلفظ مام الدُّ لِ  "دب املفرداألَ "وكتاب 

الماُم من الفوائد والفرائد من اآلداب ما ال  فقد ذكرَ  .تب يف باهباالكُ  فضلِ دُّ من أَ  ُيعَ اهلل

ها بكالِم  ,ومل يقترِص املصن ف عىل األَحاديث املرفوعة .ُيوجد عند غرِيه رمحه اهلل بل حالَّ

حابِة والتابعني  .جامعًا كافيًا يف بابه فصار الكتاُب  .الصَّ

حَة يف كتابِه هذاوالبخاريُّ رمحه اهلل فذكَر الصحيَح واحلَسَن ومجلًة  , مل يشرتِ  الصَّ

وإنام ذَكَرها من باب الرتغيب  -ليس غفلًة  -من األَحاديث الضعيفة وامُلعلَّة 

                                                                                                                                                                             

زوائد األدب املفرد عىل "ثم  ,مطبوع يف جملَّد ."زوائد املوطأ عىل الصحيحني"فأول هذه الُكتب (   )

حيحني ومها موجودان عىل الشبكة ملن  .وهذان األخريان مل ُيطبعا "زوائد ُمسلم عىل البخاري"ثم  "الصَّ

  .واالنتفاع منهام ,َأراَد ََتميلهام

حيحنيزوائد األدِب املُ "وقد ذكرُت يف كتايب  مته منهجي يف استخراج الزوائد "فرد عىل الصَّ  .يف مقد 

  .فراجعه
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 ( ).مما َيَتساهل العلامُء بذكرها دون ِذْكِر علَّتها .والرتهيب واألَدب

ي األَدُب الذي يت :(602/ ) "لسان العرب"قال يف  أدَّب به األَديب من الناس ُسم 

 .انتهى. وينهاُهم عن املقابِح  ,َأَدبًا ألَنه يْأدُب الناَس إىل املحامدِ 

وكتاب األدب امُلفرد يشتمُل عىل َأحاديَث  :(0/000 ) "الفتح"وقال احلافظ يف 

 عىل ما يف الصَّ 
ألَدُب وا ,وهو كثرُي الفائدة .وفيه قليٌل من اآلثار املوقوفة ,حيحزائدة 

 :وقيل ,وعربَّ بعضُهم عنه بَأنَّه األَخُذ بمكارم األَخالق ,استعامُل ما ُُيمد قوالً وفعالً 

إنه  :وقيل ,والرفق بَمن دونك ,هو تعظيم َمن فوَقك :وقيل ,الوقوف مع امُلستحسنات

عوة إىل الطعام  .انتهى. ُسمي بذلك ألَنه ُيدَعى إليه ,مْأُخوذ من املْأُدبة وهي الدَّ

ا وصف الكتاب بـ امُلفرد :لتق فلكي يتميَّز عن كتاب األَدب الذي َأودعه  .أمَّ

حيح"البخاريُّ ضمَن ُكتب وَأبواب كتابه   ."اجلامع الصَّ

 

                                                                                                                                                                             

فسلكُت يف التخريج والتحقيق  .رأيُت من املناسب ختريَج الكتاِب وعزو األَحاديث واآلثار لتعمَّ الفائدة ( )

ن والعراقي والزيلعي وابن حجر وغريهم عون .منهَج أهل التحقيق كابن امللق  تارًة يكتفون و ,فتارًة يتوسَّ

وتارًة ينقلون كالَم األئمة واختالفهم عىل احلديث اكتفاًء بقوهلم دون  ,وتارًة ُيكمون ,بالعزو فقط

عف ,ترجيح حة والضَّ  . وتارًة يسكتون عىل السنِد لوضوحه من حيث الص 

 . وهو منهٌج ُيظِهُر فيهم الورع والسالمة

 .وزِهد أهُل العلم يف كالمه. وقلَّ صواُبه. ُثر خطأوهك .فَمن َأكثر من احلُكم عىل األسانيد واملتون

مني الكبار كَأمحَد وابِن معني وابن املديني والبخاري وباقي أصحاب الكتب السّتة مل  وَمن تأمَّل حاَل املتقد 

ة حفظِ  .يَر َأحدًا منهم َأخَذ عىل نفِسه َأنه ال يمرُّ عليه حديٌث إالَّ حكَم عليه  ,هممع ِسعة علِمهم وقوَّ

 .فأصبَح حكُمهم عىل األَحاديث كالُدرِر َيتسابق ُطالب العلم عىل لقطِه ومجِعه لنُدرته

قني يف زمانِنا  .وعُظمت التناقضات .فكُثرِت األَوهامُ . وهو منهٌج غفَل عنه كثرٌي من املُحق 
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وأْن ينفَع به السالَم  ,وأسَأَل اهللُ أْن يكوَن هذا العمُل خالصًا لوجهه .هذا

دًا يف إخراج الزوائدِ  ,واملسلمني   .واحلُكِم عليها ,لنظِر فيهاوا ,وأْن أكون ُمسدَّ

للِ  فالِعصمُة هلل  .مع يقيني بوجود َخلِل  يف العمِل ملِا ُجبل عليه عمُل البرِش ِمن الزَّ

 .وحَده

  َعْيَب فْيه وَعالفجلَّ َمن الَّ ***  وإْن جتْد عيبًا فُسدَّ اخلََلال          

 

د الَعاِمر الم بُن حممَّ    .وكتب عبُد السَّ

 هـ 041 /    /   ريدة  القصيُم  بُ 

  050 050015للتواصل واتس أب 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 الم   بر   :باب

ثنا -1 خربين أَ  :د بن جعفر بن أيب كثري  قالخربنا حممَّ أَ  :قال ,يب مريمسعيد بن أَ  حدَّ

 ,امرأةً  خطبُت  ين  إِ  :تاه رجٌل فقاله أَ أنَّ  ,اس  ابن عبَّ  عنعطاء بن يسار   عنسلم أَ  بنُ  زيدُ 

فهل يل  ,هاعليها فقتلتُ  فغرُت  ,هنكحَ تَ  ت أنْ حبَّ فأَ  ,ها غرييوخطبَ  ,نيحَ نكِ تَ  أنْ  بْت فأَ 

إليه ما  ْب وتقرَّ  ,عزَّ وجلَّ إىل اهلل  ْب تُ  :قال ,ال :قال ؟ةٌ ك حيَّ مُّ أُ  :قال ؟من توبة  

اًل علم عمَ  ال أَ ين  إِ  :قالف ؟هم  ه عن حياة أُ لتَ سأَ  ملَ  :اس  عبَّ  ابنَ  ُت لْ فسأَ  فذهبُت  .استطعَت 

 ( ).الوالدة ن بر  مِ  عزَّ وجلَّ إىل اهلل  قرَب أَ 

 امظلأ  ه وإن  والدي   بر   :باب

ثنا -2 ثنا :قال ,اٌج حجَّ  حدَّ سعيد   عن يمي  ليامن التَّ ُس  عن -هو ابن سلمة  -اٌد محَّ  حدَّ

 فتَح  إالَّ  ,اً تسببح إليهام حُم صسلامن يُ ن مسلم  له والدان مُ ما مِ  :اس  قالابن عبَّ  عن القيس  

 اهللُ  مها مل يرَض حدَ أَ  غضَب أَ  وإنْ  ,فواحدٌ  اً كان واحد وإنْ  ,ةمن اجلنَّ  :يعني ,نْي بابَ  اهللله 

 ( ).امهلَ ظَ  وإنْ  :قال ؟امهلَ ظَ  وإنْ  :قيل , عنهى يرَض عنه حتَّ 

                                                                                                                                                                             

عب"أخرجه البيهقي يف (  )  .َأسلَم به نحوه من رواية حممد بن َأبان بن صالح عن زيد بن( 2/605) "الشُّ

 .وهذا إسناٌد حسنٌ 

عند  :واآلخر ,(02) "الرب والصلة"عند املروزي يف  :َأحدمها. وله طريقان آخران عن ابِن عبَّاس نحَوه 

 (.40 ) "اجلامع"ابن وهب يف 

يف وابن أيب شيبة  ,من طريق ابِن املبارك وعيل  بن عاصم(  4) "الرب والصلة"أخرجه احلسني املروزي يف ( 6)

عب"والبيهقي يف ( 65000) "املصنَّف" د كام يف  ,من طريق يزيد بن هارون( 5 01) "الشُّ ومسدَّ

من طريق ُشعبة كلهم ( 0/24) "التاريخ الكبري"والبخاري يف  ,من طريق ُييى( 0/400) "املطالب"

= 
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 هي  لوالدأ  الكالم   ليم  :باب

ثنا -3 ثنا :قال ,مسّددٌ  حدَّ ثنا :قال ,ن إبراهيمإسامعيل ب حدَّ  :راق  قالزياد بن ِمْ  حدَّ

من  إالَّ راها ال أُ  اً ذنوب صبُت فأَ  ,داتجَ مع النَّ كنُت  :اس  قالة بن ميَّ يسلَ ثني طَ حدَّ 

هذه من  ليسْت  :قال ,كذا وكذا :؟ قلُت هيما  :مر قالذلك البن عُ  فذكرُت  ,الكبائر

 ,حصنةاملُ  وقذُف  ,حفوالفرار من الزَّ  ,نسمة   وقتُل  ,اهللب الرشاكُ  :تسعٌ  هنَّ  ,الكبائر

الوالدين  وبكاءُ  ,( )رُ حستسيَ  الذيو ,حلاٌد يف املسجدوإِ  ,اليتيم مالِ  كُل وأَ  ,باالر   كُل وأَ 

  .قوقمن العُ 

أحيٌّ  :قال ,اهللإي و :قلُت  ؟ةاجلنَّ  تدخَل  نْ أَ  وَتبُّ  ,ارَ النَّ  ُق تفرَ أَ  :قال يل ابن عمر

____________________________________
 

 .عن سليامن التيمي عن سعد بن مسعود القيس عن ابن عباس 

فال َأدري أَ َهو  .ووقع عند املصن ف عن سعيد ,وهو الصواب قطعاً  .مي عن سعدكذا رواه الثقاُت عن التي 

ف اسُمه إىل سعيد   ,خطٌأ من محَّاد يُّ وابُن حجر والذهبيُّ برتمجة .أو تصحَّ وقال  .وقد أفرَد سعيدًا املز 

د عنه سليامن التيمي :الذهبي يف امليزان  .ٌل من الرابعة بخسعيٌد القيس مقبو :"التقريب"وقال يف . تفرَّ

ا سعدٌ   وسكَت عنه ابُن أيب حاتم والبخاري ,الثقات"فقد ذكره ابن حبان يف . أمَّ

عن َمعمر  عن َأبان عن سعِد بِن َمسعود َأو غريه عن ابن ( 62 60) "املصنَّف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 .ملوقوُف أصحُّ وا. وَأباُن بُن أيب عيَّاش مرتوكٌ  . فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :عباس قال

 ُأخرى عن ابن عبَّاس مرفوعاً 
عب"عند البيهقي يف  .وال يصحُّ  ,وُروي من وجوه  وابن ( 2 01) "الشُّ

هد"وهناد يف ( 16) "وهب يف اجلامع  .تركُت ذكَرها اختصاراً (. 120) "الزُّ

 ( 64 6)وعلل ابن أيب حاتم ( 0/421) "املطالب العالية"انظر 

باحلاء  "يستسحر"ويف املطالب والَتاف  ,ووقع عند الطربي. اء املعجمة من السخريةباخليف املطبوع وقع (  )

حر .وهو الصواب .املهملة وقد جاَء ََصُيًا من رواية أيوب  .وهو املوافق لأَلدلة الرشعيَّة يف تعظيِم السَّ

 "مسنده"جلعد يف ورواه ابن ا ,موقوفاً ( 2/600)َأخرجه الطربي . "والسحر"قال . بن ُعتبة عن طيسلة به

ثني عباس بن حممد قال :ثم قال ابن اجلعد .مرفوعاً ( 4404) َأيوب بن  :سمعُت ُييى بن معني يقول :حدَّ

 انتهى.ُعتبة ليس بالقوي
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 لتدخلنَّ  ,عامَ ها الطَّ طعمتَ وأَ  ,هلا الكالمَ  َت نْ لَ لو أَ  اهللِفو :الق ,يم  عندي أُ  :قلت ؟والدك

 ( ).الكبائرَ  َت بْ ما اجتنَ  ةَ اجلنَّ 

ثنا -4 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  واخفْض } :بيه قالأَ  عن ُعروةهشام بن  عنسفيان  حدَّ

 أَ مِ  تنعْ ال تَ  :قال ,{محةمن الرَّ  ل  الذُّ  ناَح هلام َج 
 
.اهحبَّ ن يشء

( ) 

 ني  الوالدأ  جزاءم  :باب

ثنا -5 ثنا :قال ,آدم حدَّ ثنا :قال ,شعبة حدَّ أيب  سمعُت  :ردة قالسعيد بن أيب بُ  حدَّ

إيّن  :يقول ,هظهرِ  ه وراءَ مَّ أُ  محَل  ,بالبيت ورجٌل يامينٌّ يطوُف  .مرعُ  ابنَ  ه شهدَ أنَّ  ,ُث د  ُُي 

 ذعرأذعرت ركاهبا مل أُ  إنْ             ل هلا بعريها املذلَّ 

 .وال بزفرة  واحدة   ,ال :قال ؟هاراين جزيتُ تُ مر أَ عُ  يا ابنَ  :قال ثمَّ 

 كلَّ  إنَّ  ,وسىيب مُ أَ  يا ابنَ  :قال ثمَّ  ,تنْي  ركعَ فصىلَّ  قامَ ى املُ تَ فأَ  ,مرعُ  ابنُ  طاَف  ثمَّ 

 ( ).هاممامَ ران ما أَ كف  ني تُ ركعتَ 

ثنا -6  عنثني خالد بن يزيد حدَّ  :يث قالحّدثني اللَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 4252) "املطالب"وإسحاق بن راهوية كام يف ( 2/641) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  )

 .إسامعيل بن ُعليَّة به

د وإسحاق ب :(05 /5) "إَتاف املهرة"يف قال البوصريي    .ورواُته ثقات. سند  واحد  رواه مسدَّ

 .وإسناُده صحيح . من طريق سفيان به( 5/01 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف ( 6)

وابن أيب الدنيا يف ( 6 4/ ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 40) "الرب والصلة"أخرجه احلسني املروزي يف ( 4)

عب"والبيهقي يف ( 645) "مكارم األخالق"  . من طريق ُشعبة به( 0162) "الشُّ

 .وإسناده صحيٌح  

عر عن بريدةورُ  البن حجر رقم  "مترص زوائده"َأخرجه البزار كام يف  .  وي مرفوعًا دون الش 

 . وإسناُده ضعيٌف (. 000 )
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ه ستخلفُ ريرة كان يَ با هُ أَ  نَّ أَ  ,ة موىل عقيل  رَّ يب مُ أَ  عنيب حازم  أَ  عنسعيد بن أيب هالل  

 نْ راد أَ فإذا أَ  :قال -ه يف بيت  وهو يف آخر مُّ أُ  فكانْت  ,ليفةوكان يكون بذي احلُ  -مروان 

 وعليَك  :فتقول ,هاهلل وبركاتُ  رمحةُ تاه ومَّ يا أُ  الم عليِك السَّ  :عىل باهبا فقال وقَف  رَج َي 

 رمحَك  :فتقول ,اً ني صغريتِ يْ كام ربَّ  اهلل رمحِك  :فيقول ,هاهلل وبركاتُ  ورمحةُ  نيَّ الم يا بُ السَّ 

 ( ).همثلَ  صنعَ  يدخَل  نْ أَ  رادإذا أَ  ثمَّ  ,اً بريني كَ تَ رْ كام برَ  اهللُ

ثنا -7  عنوسى ثني مُ حدَّ  :يك قالدأخربين ابن أيب الفُ  :عبد الّرمحن بن شيبة قال حدَّ

ريرة إىل يب هُ مع أَ  أّنه ركَب  ,خربهيب طالب  أَ ابنة أَ  هانئ   م  موىل أُ  ,ةرَّ با مُ أَ  أنَّ  ,يب حازم  أَ 

ه يا اهلل وبركاتُ  الم ورمحةُ عليك السَّ  :هعىل صوتِ بأَ  ه صاَح رَض أَ  رضه بالعقيق فإذا دخَل أَ 

 ,اً غريني َص يتَ ربَّ  اهللُ رمحَك  :يقول ,هوبركاتُ اهلل  الم ورمحةُ وعليك السَّ  :تقول ,تاهمَّ أُ 

 ( ).اً بريني كَ تَ رْ رَ  عنك كام بَ ورِض  اً ريخ اهللُفجزاك  نَت وأَ  ,نيَّ يا بُ  :فتقول

و :يب هريرةأَ  كان اسمُ  :قال موسى  .عبد اهلل بن عمر 

                                                                                                                                                                             

ثني ابن هليعة عن خالد بن يزيد(  5 ) "اجلامع"أخرَجه ابن وهب يف (   )  :قال ,عن سعيد بن أيب هالل حدَّ

ه  .وال وأبا مرة .ومل يذكر أبا حازم سلمة بن دينار. فذكره مترصاً .. كان أبو هريرة يدخل عىل ُأم 

 .البخاري ال بأس به وإسنادُ  

وابن عساكر ( 662) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 61) "الرب والصلة"وأخرج احلسني بن حرب يف  

َأنَّ َأبا ُهريرة كان إذا غدا ِمن منزلِه  ,من طريق داود بن قيس َأخربين رجٌل ( 20/421) "تاريخ دمشق"يف 

ه ,لبَس ثيابه   .فذكر نحوه .ثم وقَف عىل ُأم 

 .انظر ما قبله( 6)

هبذا ( 46 /2) "التاريخ الكبري"كام أخرجه املصن ف يف  .هو ابن يعقوب الزمعي (قال موسى )  :وقوله 

 .ر قصة أيب هريرةومل يذك .السند عنه

ذكَره  .هذا َأحُد األَقول يف اسم أيب هريرة من ثالثني قوالً  (عبد اهلل بن عمٍرو  :كان اسمم أأيب هريرة)  :وقوله 

 .وَأشهرها يف زماننا َأنَّه عبُد الرمحن بن صخر .َأهُل العلمِ 
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 معصية   ه ما مل يكن  ي  والدأ  يب   :باب

ثنا -8 بيد اهلل بن اب بن عُ عبد امللك بن اخلطَّ  ثناحدَّ  :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  حدَّ

شهر بن حوشب   عند  ثني راشٌد أبو حممَّ حدَّ  :قال - لةِ مْ ه بالرَّ لقيتُ  - أيب بكرة البرصيُّ 

؛  اً شيئ اهللب رشكْ ال تُ  :بتسع   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وصاين رسوُل أَ  :رداء قالأيب الدَّ  عنرداء الدَّ  م  أُ  عن

 برئْت  اً دتعم  ا مُ هَ ن تركَ ومَ  ,اً دتعم  مُ  املكتوبةَ  الةَ الصَّ  رتكنَّ تَ  وال ,قَت ر  و ُح أَ  عَت ط  قُ  وإنْ 

رج خَت  نْ مراك أَ أَ  وإنْ  ,كوالديْ  طعْ وأَ  ,رشر  كل   ا مفتاُح فإّنَّ  ,اخلمرَ  رشبنَّ وال تَ  ,ةمَّ منه الذ  

ر من فرُ تَ وال  ,نَت ك أَ نَّ أَ  يَت رأَ  وإنْ  .مرِ األَ  والةَ  نازعنَّ وال تُ  ,هلام ْج نياك فاخرُ من دُ 

صاك عَ  وال ترفعْ  ,كهلِ عىل أَ  ولَك ن طَ مِ  نفْق وأَ  ,كصحابُ أَ  وفرَّ  .هلكَت  وإنْ  ,حِف الزَّ 

 ( ).عزَّ وجلَّ  خفهم يف اهللِوأَ  ,كهلِ أَ  عن

 مرهيف عم  اهللم ه زادأ ي  والدأ  برَّ  ن  مأ  :باب

                                                                                                                                                                             

والاللكائي يف ( 40  ) "رهتذيب اآلثا"والطربي يف (   1) "تعظيم قدر الصالة"أخرجه املروزي يف (   )

 .من طريق راشد أيب حممد احلامين عن شهر بتاممه( 662 ) "رشح األصول"

عب"والبيهقي يف (  440 ,4040)وأخرجه ابن ماجه  موضح أوهام "واخلطيب يف ( 5420) "الشُّ

 ديث إىلصدرأ احل فذكرأ  .ُمترصًا من هذا الوجه( 006 ) "فوائده"وتام يف ( 4  / ) "اجلمع والتفريق

وقد علَّم الشيخ مجال   :ثم قال .(0/656) "املجمع"وكذا قال اهليثمي يف  .فقط( مفتاحم كلِّ رشٍّ ) قوله 

وفيه شهر بن  .رواه الطرباينُّ  .واهلل أعلم .ولعلَّه قلَّد فيه ابن عساكر ,الدين املزي عليه عالمة ابن ماجة

 .هىانت. وبقيَُّة رجالِه ثقاٌت  .وحديُثه حسنٌ  ,حوشب

من طريق  "املستدرك"ورواه احلاكم يف  .ويف إسناِده ضعٌف  :(02 /6) "التلخيص"قال ابن حجر يف 

 :جالسًا إذ دخَل عليه رجٌل فقال ملسو هيلع هللا ىلصبينا رسول اهلل  : قالت ملسو هيلع هللا ىلصُجبري بن نفري عن ُأميمة موالة رسول اهلل 

البيهقي من حديِث مكحول  عن ُأم ورواه أمحد و ,فذكر نحوه مطوالً  .إين ُأريد الرجوع إىل َأْهيل فَأْوصني

ورواه الطرباينُّ من حديث عبادة بن  ,َأنَّ املُويص بذلك ثوبان ,ويف ُمسند عبِد بِن مُحيد ,وفيه انقطاعٌ  .َأيمن

 .انتهى كالمه. وإسنادامها ضعيفان .ومن حديث معاذ بن جبل ,الصامت
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ثنا -9 ان بن زبَّ  عنوب ُييى بن أيُّ  عنوهب   خربين ابنُ أَ  :الفرج قال بنُ  صبغُ أَ  حدَّ

عزَّ  اهللُزاد  ,وبى لهه طُ والديْ  ن برَّ مَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  :بيه قالأَ  عنسهل بن معاذ   عنفائد  

 ( ).مرهيف عُ  وجلَّ 

 رشكه الم بي  لأ  ال يستغفرم  :باب

ثنا -11  حوي  النَّ  يزيدَ  عنيب ثني أَ حدَّ  :بن حسني  قال أخربنا عيلُّ  :قال ,إسحاق حدَّ

و مها أَ حدُ أَ  ربَ عندك الكِ  بلغنَّ ا يَ إمَّ } :عزَّ وجلَّ يف قوله  ,اس  ابن عبَّ  عنعكرمة  عن

ما } :ها اآلية يف براءةفنسختْ  ,{اً رْي غِ ياين َص كام ربَّ } :إىل قوله {فر هلام أَ  ا فال تقْل المُه كِ 

 بنيَّ ن بعد ما تَ ربى مِ ويل قُ وا أُ ستغفروا للمرشكني ولو كانُ يَ  نْ ن آمنوا أْ الذيو بي  كان للنَّ 

 ( ).{اجلحيمِ  صحاُب م أَ ّنَّ هلم أَ 

 الوالدين قوق  عم  عقوبةم  :باب

ثنا -11 ثنا :قال ,احلسن بن برش   حدَّ  احلسنِ  عنقتادة  عنم بن عبد امللك احلكَ  حدَّ

 ,رمْ اخلَ  ورشِب  ,ناما تقولون يف الز   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :مران بن حصني  قالعِ  عن

ئكم نب  ال أُ أَ  ,العقوبة وفيهنَّ  ,الفواحُش  نَّ هُ  :قال ,مُ عله أَ ورسولُ  اهللُ :؟ قلناقةِ والّسَّ 

 :فاحتفز قال اً كئتَّ وكان مُ  ,الوالدين وعقوُق  ,عزَّ وجلَّ  اهللب كُ الرشَّ  ؟كرب الكبائرِ بأَ 

                                                                                                                                                                             

 "املستدرك"واحلاكم يف ( 12 /60) "الكبري"والطرباين ( 4/25) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  )

عب"والبيهقي يف ( 50 /0)  .من ُطرق عن زبَّان به( 0250) "الشُّ

فه ابن حجر يف   ة. بزبَّان بن فائد( 6/420) "املطالب"وضعَّ  .وللحديث شواهد عدَّ

ومل . عن ُييى بن وضاح عن احلسني عن يزيد عن عكرمة به(  0/06 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف ( 6)

 .ذكر ابن عباسي

م يف   من طريق عطاء اخلرساين عن ابن ( 006) "الناسخ واملنسوخ"وَأخرجه َأبو عبيد القاسم بن سالَّ

 .عباس نحوه
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 ( ).وروالزُّ 

 الوالدين بكاءم  :باب

ثنا -12 ثنا :قال ,موسى حدَّ ه نَّ أَ  ,ةسلَ يْ طَ  عنراق  زياد بن ِمْ  عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

 ( ).والكبائرِ  قوِق ن العُ الوالدين مِ  كاءُ بٌ  :مر يقولعُ  ابنَ  سمعَ 

 الوالدين دعوةم  :باب

ثنا -13 ثنا: قال ,عّياش بن الوليد حدَّ ثنا :قال ,عبد األعىل حدَّ د بن إسحاق حممَّ  حدَّ

 يبأَ  عنار الدَّ  أخي بني عبدِ  ,د بن رشحبيلحممَّ  عنسيط  عبد اهلل بن قُ  بنِ  يزيدَ  عن

عيسى  إالَّ اس يف مهد  م مولوٌد من النَّ ما تكلَّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعُت  :ريرة قالهُ 

 .ريج  ُج  وصاحُب  ,ملسو هيلع هللا ىلصابن مريم 

يف صومعة   اً كان رجاًل راهب اً رجيُج  فإنَّ  :قال ؟ريج  وما صاحب ُج  ,اهلل يا نبيَّ  :قيل

                                                                                                                                                                             

( 6245) "مسند الشاميني"ويف ( 00 /2 ) "الكبري"والطرباين يف ( 22) "مسنده"أخرجه الروياين يف (  )

 .سعيد بن بشري عن قتادة بهمن ُطرق عن ( 2/601) "السنن الكربى"والبيهقي يف 

جزَم  .ويف سامع احلسن من عمران خالٌف  .وُمتابُعه سعيد بن بشري لنيَّ  .وإسناده ضعيٌف لضعف احلَكم 

 . المام أمحد بعدِمه

. والّّسيُّ بُن ُييى( 00 ) "الرب والصلة"عند املروزي يف  .بيدفرواه يونس بن عُ  .خرىوللحديث علَّة أُ 

كالمها عن ( 455/ )البن حجر  "موافقة اخلرب للخرب"كام يف  "أحكام القرآن"يف  عند إسامعيل القاض

 . احلسن ُمرسالً 

ة ُمرسالً (  00) "املوطَّأ"ولِشق  احلديِث األوِل شاهٌد عند مالك يف   ذكرُته يف . وغرِيه عن النعامن بن ُمرَّ

حيحني"كتايب   ( 10 )برقم . "زوائد املوطأ عىل الصَّ

ا آخرُ  أاَل "مرفوعًا  عن أيب بكرة ( 20)ومسلم (   65) "الصحيح"فأخرجه البخاري يف  .احلديث أمَّ

 . فذكره.. أنبئكم بأكرب الكبائر

الً ( 6) م مطوَّ  (.4)انظر خترجيه برقم . تقدَّ
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إىل  تلُف هل القرية خَت وكانت امرأٌة من أَ  ,هومعتِ سفل َص وي إىل أَ وكان راعي بقر  يأْ  ,له

ي م  أُ  :فقال يف نفسه وهو يصيل   ,وهو يصيل   ,ريجيا ُج  :فقالت اً ه يوممُّ أُ  تْت فأَ  ,اعيالرَّ 

ي وصاليت؟ م  أُ  :فقال يف نفسه ,انيةبه الثَّ  َصخْت  ثمَّ  ,هصالتَ  ؤثرَ يُ  ى أنْ فرأَ  ؟وصاليت

 ؤثرَ يُ  نْ ى أَ فرأَ  ؟ي وصاليتم  أُ  :الفق ,الثةَ به الثَّ  ْت َصَخ  ثمَّ  ,هصالتَ  ؤثرَ يُ  نْ ى أَ فرأَ 

 ثمَّ  ,ومساتاملُ  يف وجهِ  نظرَ ى تَ ريج حتَّ يا ُج  اهللُك ماتَ ال أَ  :ها قالتبْ  مل جُي فلامَّ  ,هصالتَ 

 .انرصفْت 

 صاحُب أَ  :قال ,ريج  من ُج  :قالت ؟نممَّ  :فقال ,ة ولدْت بتلك املرأَ  ُك يت امللِ فأُ 

ه بالفئوس وا صومعتَ بُ فَضَ  ,وين بهتُ وأْ  ,هومعتَ وا صمُ اهدِ  :قال ,نعم :قالت ؟ومعةِ الصَّ 

 فرآهنَّ  ,ومساتبه عىل املُ  رَّ فمُ  ,به َق لِ انطُ  ثمَّ  ,ه بحبل  نقِ ه إىل عُ فجعلوا يدَ  .ى وقعْت حتَّ 

 :قال ؟ما تزعمُ  :قال ؟هذه ما تزعمُ  :كفقال امللَ  ,اسليه يف النَّ إِ  ينظرنَ  وهنَّ  ,مفتبسَّ 

 :قالوا ؟غريُ ين هذا الصَّ أَ  :قال ,نعم :قالت ؟منيتزعُ  نِت أَ  :قال ,ها منكولدَ  نَّ أَ  تزعمُ 

  .راعي البقرِ  :قال ؟بوكَ ن أَ مَ  :عليه فقال قبَل فأَ  ,هاهذا هو يف حجرِ 

فام  :قال ,ال :قال ؟ة  ن فضَّ مِ  :قال ,ال :قال ؟تك من ذهب  صومعَ  نجعُل أَ  :ُك قال امللِ 

ي نِ تْ دركَ أَ  ,هعرفتُ  اً مرأَ  :قال ؟مَت بسَّ ت الذيفام  :قال ,وها كام كانتردُّ  :قال ؟هانجعلُ 

 ( ).همخربَ أَ  ثمَّ  ,يم  أُ  دعوةُ 

                                                                                                                                                                             

من طريق حممد ( 55) "فنون العجائب"وأبو سعيد النقاش يف ( 4500) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  )

 .واخترصه ابن أيب حاتم. ة عن ابن إسحاق بهبن سلم

ابن عبد  :ويقال ,ابن ثابت .وحممد بن رُشحبيل .ابُن إسحاق مدل س وقد عنعن .وهذا إسناٌد ضعيٌف 

ه ,الرمحن بن رشحبيل العبدري أبو مصعب احلجازي  .قاله احلافظ يف التقريب. مقبول .قد ُينسب إىل جد 

والبخاري . من طريق ابن سريين( 6550)ومسلم ( 4654) "حهصحي"أخرجه البخاري يف . واحلديث 

= 
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 امت  و  الوالدين بعد مأ  بر   :باب

ثنا -14 ثنا :قال ,موسى حدَّ د بن قال حممَّ  :غالب  قال عنم بن أيب مطيع  سالَّ  حدَّ

 وملن استغفرَ  ,يم  وألُ  ,يب هريرةاغفر ألَ  همَّ الل :فقال ,ريرة ليلةً يب هُ ند أَ ا عكنَّ  :سريين

 ( ).يف دعوة أيب هريرة ى ندخَل هلام حتَّ  نستغفرُ  فنحنُ  :قال يل حمّمدٌ . هلام

____________________________________
 

 . عن أيب رافع كلهم عن أيب هريرة مرفوعًا نحوه( 6550)ومسلم  .معلَّقًا من طريق األعرج( 02  )

ه بحب ل ثمَّ انطلق به ) وقوله  ,(وكان راعي بقر ) دون قوله 
نق  ه إىل عم فام الذي  :قال) وقوله  ,(فجعلوا يدأ

متأ  ي ,أأمرا  عرفتمه :قال ؟تبسَّ  (.ثمَّ أأخبهم ,أأد ركت ني دعوةم أمم 

ا الزيادة الوىل نكرة لوجهي :أمَّ  .فهي مم

م. ضعف إِسنادها :الوجه الول  .كام تقدَّ

وكان راعي ضْأن  "ففي رواية أيب رافع  "راعي غنم "أنَّ الثقات رووه عن أيب هريرة بلفظ   :الوجه الثاين

يا بابوس َمن  :قال"ويف رواية األعرج  "قال َأيب راعي الضْأن ؟َمن أبوك :وفيه فقال ...يْأوي إىل َدْيره

وهي . ويف رواية ابن سريين َأيضًا عند أمحد .وكذا وقع عند أمحد عن أيب سلمة .راعي الغنم :أبوك؟ قال

م حيحني كام تقدَّ فالٌن  :؟ قالبوكيا غالم َمن أَ "بلفظ . دون تقييد بغنم وال بقرلكنه مطلٌق , يف الصَّ

اعي  ."الرَّ

 ."وكان يْأوي إىل صومعته راعي بقر  وإبل  "ووقع عند النقاش 

ا الزيادة الثانية فجاء نحوها عن أيب رافع عن أيب (. فجعلوا يَده إىل ُعنِقه بحبْل ثمَّ انطلق به ) وهي قوله  .أمَّ

وجعلوا يطوفون  ,ه وُعنِقها حبالً فجعلوا يف ُعنقِ "بسند  عىل رش  مسلم بلفظ ( 2110)هريرة عند أمحد 

 ."هبام يف الناس

ا الزيادة الثالثة مَت؟ قال: قال)قوله  وهي. أمَّ (. , ثمَّ َأخربهمَأمرًا عرفُته, َأْدركْتني دعوُة ُأّمي: فام الذي تبسَّ

ضحكُت  ما :؟ قالباهلل, ممَّ ضحكَت  :فقال له"ة فيشهد هلا روايُة ُعمر بن أيب سلمة عن َأبيه عن أيب هرير

 دَعْتها ُأّمي عيلَّ 
 (.20 /4) "الضعفاء"والُعقييل يف ( 1204)أخرجه أمحد . "إالَّ ِمن َدْعوة 

قني كالشيخ األلباين وعبد الباقي وغريهم :تنبيه حيحني مجاعٌة من املحق   وقد . عزا روايَة البخاري هنا للصَّ

 .عرفَت ما فيه

 . مل أجد من أخرجه(   )

= 
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 بوهه أأ لم ن كان يص  مأ  بر   :باب

ثنا -15 عبد اهلل بن  عنيزيد  خالد بنُ  عن يُث ثني اللَّ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

فقال  ,مر لعُ  اً صديق عرايب  بو األَ ن أَ فكا ,عرايبٌّ يف سفر  أَ  مرَّ  :مرابن عُ  عندينار  

؟ قال ابنَ  لسَت أَ  :لألعرايب    ونزعَ  ,ُب قِ ستعْ مر بحامر  كان يَ عُ  له ابنُ  مرَ فأَ  ,بىل :فالن 

 :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  :؟ فقاله درمهانا يكفيْ مَ أَ  :ن معهمَ  فقال بعُض . عطاهه فأَ ِس ه عن رأْ عاممتَ 

 ( ).كنورَ  اهللُ طفُئ ه فيُ طعْ قْ ال تَ  ,بيكأَ  ودَّ  احفظْ 
 كنورم  طفأ  فيم  باكأ أأ  صلم ن كان يأ مأ  ال تقطع   :باب

 :اهلل بن الحق  قال خربنا عبدُ أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,د  أخربنا برش بن حممَّ  -16

____________________________________
 

 .قه أمحد وغريهوثَّ . هو ابن خطاف القطان :لبوغا. وهذا إسناد جيد

عب"والبيهقي يف ( 2244) "األوسطاملعجم "أخرجه الطرباين يف (  ) من طريقني عن عبد اهلل ( 0212) "الشُّ

 .دون القصة .واقترص الطرباين عىل املرفوع .بن صالح به

ولف يف متنه , م  وعبد اهلل بن صالح فيه كال ال  ,احفظ  ودَّ أأبيك) شذوذ هذا اللفظ فالظاهر  .وإسناد هوقد خم

ك  ق طع ه فيمطفئم اهللم نورأ  (.تأ

وأبو ( 6 52)وأمحد  .من طريق يعقوب بن إبراهيم( 6556) "صحيحه"واملحفوظ ما أخرجه مسلم يف 

من طريق أيب ( 5254)وأمحد  ,من طريق هاشم بن القاسم(  04)وابن حبان ( 04 5) "السنن"داود يف 

عب"بيهقي يف وال ,نوح قراد من طريق إسحاق بن عيسى كلهم عن الليث عن يزيد بن ( 0210) "الشُّ

وفيه فقال . فذكر نحوه. .َأنه كان إذا خرج ,عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر

وإنَّ َأباه كان  .بعد َأْن ُيوىل  إنَّ ِمن َأبر  الرب  صلُة الرجِل َأهَل ود  َأبيه " :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهللِ إنى 

  ."صِديقًا لُعمر

 .من طريق إبراهيم بن سعد وحيوة بن رشيح كالمها عن يزيد بن اهلاد به( 6556)ورواه مسلٌم 

 .عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد اهلل بن دينار به( 104 )والرتمذي ( 6556)ورواه مسلٌم أيضًا 

 .وإنام اقترصا عىل املرفوع .ي القصةمل يذكر أبو داود والرتمذ :تنبيه
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مرو بن املدينة مع عَ  يف مسجدِ  اً جالس كنُت  :باه قالأَ  أنَّ  ,رقيُّ بن عبادة الزُّ  خربين سعدُ أَ 

 عطَف  ثمَّ  ,عن املجلس فنفذَ  ,خيهعىل ابن أَ  اً كئتَّ م  مُ اَل اهلل بن س بنا عبدُ  فمرَّ  ,ثامنع

 بعَث  الذيفو ,اً و ثالثتني أَ مرَّ  ؟عمرو بن عثامن ما شئَت  :عليهم فقال فرجعَ  ,عليه

 طفأُ باك فيُ أَ  ن كان يصُل مَ  ال تقطعْ  :تنيمرَّ  عزَّ وجلَّ  اهللِ ه لفي كتاِب نَّ إِ  ,باحلق   ملسو هيلع هللا ىلص اً دمَّ حُم 

 ( ).كبذلك نورُ 

 ارثم وأ تأ يأ  الود   :باب

ثنا -17 محن الرَّ  د بن عبدُ خربنا حممَّ أَ  :قال ,اهلل خربنا عبدُ أَ  :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب ل  من أَ رُج  عنم  حزْ  يب بكر بنِ أَ  عنالن بن طلحة د بن فُ حممَّ  عن

 ( ).توارُث يَ  ودَّ ال نَّ إِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  نَّ ك أَ تُ يْ فَ كَ  :قال

ْ  وال يأ  ,باهأأ  جلم ي الرَّ سمِّ ال يم  :باب  همامأ ميش أأ وال يأ  ,هقبلأ  ل

ثنا -18 ثنا :قال ,ازكريَّ  إسامعيل بنِ  عنبيع أبو الرَّ  حدَّ  ,أبيه عن ُعروةهشام بن  حدَّ

                                                                                                                                                                             

( 22) "الرب والصلة"واحلسني بن حرب املروزي يف ( 2/10) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  )

 .من طريق عبد اهلل بن املبارك به( 2  / ) "املتفق واملفرتق"واخلطيب يف 

. مقبول: "التقريب"ل احلافظ يف وقا. "الثقات"حبان يف  ذكره ابنُ  .ثقات سوى سعد بن عبادةورجاله 

 .وانظر ما قبله

 "اليامن عبُش "والبيهقي يف ( 10)سني املروزي واحل( 6064) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف ( 6)

 .وإسناده ضعيٌف . من طريق ابن املبارك به( 0211)

 بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن وُروي عن عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي عن حممد بن طلحة بن عبد اهلل 

رسوَل  كيف سمعَت  -عفري بن أيب عفري  :يقال له -قال لرجل  من العرِب كان يصحُبه  ,َأنَّ َأبا بكر" ,أبيه

التاريخ "أخرجه املصن ف يف ."والبغُض يتوارث ,الودُّ يتوارُث  :سمعُته يقول: يقول يف الود ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (.6066)وابن أيب عاصم ( 02 /0) "املستدرك"واحلاكم يف (  0/2) "الكبري

 (52)وانظر علل المام الدارقطني رقم  .واملليكي ضعيٌف  
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ال  :الفق ,يبأَ  :فقال ؟ما هذا منك :مهاحدِ فقال ألَ  ,لنيبرص رُج ريرة أَ با هُ أَ  نَّ أَ  ,هو غريِ أَ 

 ( ).هقبلَ  لْس وال جَت  ,هامَ مَ أَ  شِ وال تَ  ,همِ ه باْس م  َس تُ 

 ؟باهي أأ كنِّ هل يم  :باب

ثنا -18 بيد اهلل عُ  عنباتة ُييى بن نُ  خربين يونس بنُ أَ  :عبد الّرمحن بن شيبة قال حدَّ

با ا أَ ي الةَ الصَّ  :فقال له ساملٌ  ,مرعُ  نا مع ابنِ خرْج  :وشب  قالَح  هر بنِ َش  عنب  هَ وْ بن مَ 

 ( ).محنعبد الرَّ 

ثنا :البخارّي  :قال أبو عبد اهلل يعني -19  عبدِ  عنفيان ُس  عنوكيع   عننا صحابُ أَ  حدَّ

 ( ).قَض  مرُ فص  عُ بو َح لكن أَ  :مر قالابن عُ  عناهلل بن دينار  

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 42 / )وعبد الرزاق  ,من طريق أيب الزناد( 41 ) "جلامعا"أخرجه ابن وهب يف (  )

عب" هد"وهنَّاد بن الّسي يف  ,من طريق َمعمر( 0210) "الشُّ ة كلهم عن هشام عن عن عبد( 100) "الزُّ

ثه عن أيب هريرة"وعند ابن وهب . رُجل  عن َأيب هريرة ن حدَّ  .عمَّ

 .وعليه فالرجل ُمبهم. وال عربة بالشك. والقول قول اجلامعة 

ني يف   من طريق قيس بن الربيع عن هشام عن أيوب بن ( 415) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه ابن السُّ

 .ووِهم يف رفعه .وقيٌس ضعيٌف  .فذكره .رَأى رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصيَّ أنَّ النب ,ميّسة عن أيب هريرة

عن عائشة  "الكبري"وأخرجه يف  ,عن َأيب غسان عن أيب هريرة موقوفاً  "األوسط"وأخرجه الطرباين يف  

 .وسنُدمها ضعيٌف (. 2/55) "املجمع"ذكرمها اهليثمي يف . مرفوعاً 

 . مل َأجد من أخرَجه(  6)

 .بن حوشب اختالٌف  ويف شهر. وإسناده ال بأس به

من ( 0/404 ) "السنن الكربى"والبيهقي يف . عن سفيان( 4662 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  4)

هات  .من رواية قبيصة كلهم عن سفيان به( 0/402 )ورواه أيضًا  ,رواية أيب حذيفة ه ببيِع ُأمَّ
ِ
يف قضاء

 .وإسناده صحيح. األَوالدِ 

( 600/ )وسعيد بن منصور (  51 6) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 4661 )وأخرجه عبد الرزاق 

= 
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 حم  الرَّ  صلةم  :باب

ثنا -21 ثنا :قال ,ميدّي احلُ  حدَّ  عنوسى  مُ د بن أيبحمم   عنأيب سعد   عنسفيان  حدَّ

 وجِب ره بأَ مَ فأَ  بدأَ  :قال {.بيلِ السَّ  وابنَ  ه واملسكنيَ حقَّ ربى ذا القُ  وآِت } :اس  قالابن عبَّ 

ه ى حقَّ ربَ ذا القُ  وآِت } :عامل إذا كان عنده يشٌء فقالفضل األَ ه عىل أَ ودلَّ  ,احلقوِق 

 نَّ َض عرِ ا تُ وإمَّ } :الفق ,مه إذا مل يكن عنده يشٌء كيف يقولوعلَّ  {بيلِ السَّ  وابنَ  واملسكنيَ 

 من رب   عنهم ابتغاءَ 
 ,ه قد كاننَّ كأَ  نةٌ حس ةٌ دَ عِ  {اً وريُس والً مَ هلم قَ  وها فقْل ك ترُج رمحة 

وال } ,اً عطي شيئال تُ  {نقكمغلولًة إىل عُ  كَ يدَ  وال جتعْل } ,اهللشاء  نْ إِ  يكونَ  نْ ه أَ ولعلَّ 

 وال جيدُ  ,تيك بعدن يأْ ك مَ يلومُ  {اً وملُ مَ  فتقعدُ } ,عطي ما عندكتُ  {سطِ البَ  ها كلَّ سطْ بْ تَ 

 ( ).هعطيتَ ن قد أَ ك مَ ّسقد ح :قال ,{اً سورحَم } اً عندك شيئ

 حم  الرَّ  صلة   فضلم  :باب

ثنا -21 ثنا أَ  :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ عن أيب ثامن بن املغرية بو عوانة عن عُ حدَّ

و يف الوهْ  دخلُت  :نبس قالالعَ   -ائف له بالطَّ  اً رضي أَ يعن -ط عىل عبد اهلل بن عمر 

 ,هها يصلْ ن يصلْ مَ  ,محنجنٌة من الرَّ ُش  حمُ الرَّ  :ه فقالإصبعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ لنا النَّ  عطَف  :فقال

 ( ).ا لساٌن طلٌق ذلٌق يوم القيامةهل ,هها يقطعْ يقطعْ  ومنْ 

____________________________________
 

 .وإسناده صحيٌح أيضاً . من ُطرق عن نافع عن ابن عمر( 0/402 )والبيهقي 

 .عن احلميدي به( 642/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  )

 .بن أيب حاتموزاد نسبته البن املنذر وا( 2/620) "الدر املنثور"وذكره السيوطي يف  

 .واهلل أعلم. وأبو سعد هو سعيد بن املرزبان 

 .عن عثامن به( 6650)وأبو داود الطيالس ( 00 / ) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف ( 6)

عب"وأخرجه البيهقي يف   .من رواية عبد امللك بن عمري عن أيب العنبس به( 0142) "الشُّ

ذكره ابن حبان يف  .ابن عبد الرمحن بن قارب :وقيل .بن قارب اسمه حممد بن عبد اهلل :وأبو العنبس

= 
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 ههلم ه أأ حبَّ ه أأ رحأ  ن وصلأ مأ  :باب

ثنا -22 ابن  عناء رَ غْ عن مَ يب إسحاق أَ فيان عن نا ُس خربَ أَ  :قال ,بن كثري  د حممَّ  حدَّ

 ( ).ههلُ ه أَ حبَّ وأَ  ,هى مالُ رَ وثَ  ,هجلِ ئ يف أَ ِس نُ  ,هرمحَ  ووصَل  ,هقى ربَّ اتَّ  منِ  :عمر قال

ثنا -23 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ اء أبو رَ غْ ثني مَ حدَّ  :يونس بن أيب إسحاق قال حدَّ

 هو العبديُّ 
ى رَ وثَ  ,رهمُ ئ له يف عُ ِس نْ أُ  ,هرمحَ  َل ووَص  ,هقى ربَّ اتَّ  منِ  :قال ابن عمر ,مارق 

 ( ).ههلُ ه أَ حبَّ وأَ  ,همالُ 

 قربفالأ  قرب  الأ  بر   :باب

ثنا موسى بن إسامعيل -24 ثنا :قال ,حدَّ اب بو اخلطَّ اخلزرج بن عثامن أَ  حدَّ

بو هريرة جاءنا أَ  :ان قالوب سليامن موىل عثامن بن عفَّ يُّ أخربنا أبو أَ  :قال ,عديُّ السَّ 

____________________________________
 

 ."الثقات"

حه احلاكم ( 2000)عند أمحد  :أحدمها .وله طريقان نحوه من رواية أيب ثاممة الثقفي ( 26 /0)وصحَّ

هد"عند هنَّاد يف  :واآلخر .عن ابن عمرو ه( 111) "الزُّ  .من رواية عمرو بن ُشعيب عن َأبيه عن جد 

وَأصُله اشتباك العروق  ,وُحكي الفتح َأيضاً  ,بضم أوله وبكّسه :قال ابن حجر يف الفتح (شجنة  )قوله 

 .انتهى. أي متداخل. ومنه احلديث ذو شجون ,واألَغصان

تاريخ ابن "والدوري يف ( 5 5) "الكنى"والدواليب يف ( 20  ,25 ) "الرب والصلة"أخرجه املروزي يف (  )

 .سفيان به من رواية( 4/565) "معني

ذكره  :(5/500) "التهذيب"قال ابن حجر يف  .سوى مغراء العبدي أيب املخارق الكويف .وروجاله ثقات

وقال ابن  ,ال بأس به :أنه قال ,ونقل أبو العرب التميمي وابن خلفون عن العجيل ,"الثقات"ابن حبان يف 

وَأنكَر عىل عبد احلق طعنَه يف  .فيه جتريحوال ُيعرف  :قال .يعني العجيل .مل أره يف كتاب الكويف :القطان

هبي ,حديثه  انتهى. ُتكل م فيه :وقرأُت بخط  الذَّ

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 0/02) "تاريخ ابن معني"أخرجه الدوري يف ( 6) عن َأيب قطن ( 0100) "الشُّ

 .وانظر ما قبله. عن يونس به
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م فلم يقُ  ,ن عندناا قام مِ م  ملََ رَح  قاطعِ  ج عىل كل  حر  أُ  :اجلمعة فقال ميس ليلةَ اخلَ  ةَ عشيَّ 

 :له فقالْت  ,عليها فدخَل  ,نتنيها منذ َس ًة له قد َصمَ تى فًتى عمَّ فأَ  ,اً ى قال ثالثحتَّ  .حدٌ أَ 

ه إليْ  ارجعْ  :قالت ,ريرة يقول كذا وكذابا هُ أَ  سمعُت  :قال ؟بك ما جاءَ  ,خيأَ  يا ابنَ 

 عرض عىل اهللِ تُ  بني آدمَ  عامَل أَ  إنَّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  :قال ؟ قال ذاكملِ  :هفسلْ 

 ( ).رحم   قاطعِ  قبل عمُل فال يُ  ,جلمعةمخيس  ليلة ا كل   ةَ شيَّ تبارك وتعاىل عَ 

ثنا -25 ثنا :قال ,د بن عمران بن أيب ليىلحممَّ  حدَّ  آدم عن وب بن جابر  احلنفيُّ أيُّ  حدَّ

 ,تعاىل فيها اهللآجره  إالَّ ها تسبُ ه َُي هلِ ه وأَ عىل نفِس  جُل الرَّ  نفَق ما أَ  :ابن عمر عنبن عيلر 

 ( ).اًل فناولْض كان فَ  وإنْ  ,قرُب األَ  قرُب كان فضاًل فاألَ  فإنْ  ,ن تعوُل بمَ  وابدأْ 

 رحمٍ  عىل قوٍم فيهم قاطعم  حةم الرَّ  ال تنزلم  :باب

ثنا -26 اهلل  عبدَ  سمعُت  :قال دمآخربنا سليامن أبو أَ  :قال ,ىاهلل بن موس ُعبيد حدَّ

 ( ).م  رحِ  عىل قوم  فيهم قاطعُ  نزُل ال تَ  محةَ َ الرَّ  إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عن النَّ  :وىف يقوليب أَ أَ  بنَ 

 حمالرَّ  قاطع   إثمم  :باب

ثنا -27 ثنا :قال ,اج بن منهال  حجَّ  حدَّ  ارد بن عبد اجلبَّ خربين حممَّ أَ  :شعبة قال حدَّ

 إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عن ُث د  با هريرة ُُي أَ  ه سمعَ نَّ أَ  ,كعب   بنَ  دَ حممَّ  سمعُت  :قال

                                                                                                                                                                             

عبال"والبيهقي يف ( 0606 )أخرجه المام أمحد (  )  "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 0122) "شُّ

 .واقترص أمحد عىل املرفوع. من طريق يونس بن حممد به( 622)

 .من طريق أيب األحوص عن آدم بن عيل به( 011) "النفقة عىل العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف ( 6)

 "الكامل"وابن عدي يف ( 45 )واحلسني املروزي ( 0 /0) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف ( 4)

عب"والبيهقي يف ( 4/651) من ُطرق عن سليامن ( 4/62 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 664) "الشُّ

 .أيب آدم به

به ابن معني ,ليس بثقة :قال النسائي. وأبو آدم    .وكذَّ
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إيّن  ,يا رب   ,ُت عْ طِ  قُ إين   ,يا رب   ,ُت مْ لِ  ظُ ين  إِ  ,يا رب   :تقول ,محنجنٌة من الرَّ حم ُش الرَّ 

 ( ).؟ن وصلِك مَ  صُل وأَ  ,ِك ن قطعَ مَ  قطعَ أَ   ترضني أنْ اَل أَ  :هاجيبُ فيُ  .يا رب   ,يا رب   ,إيّن 

ثنا -28 ثنا :قال ,آدم بن أيب إياس   حدَّ ثنا :قال ,يب ذئب  ابن أَ  حدَّ سعيد بن  حدَّ

 .فهاءبيان والسُّ من إمارة الص   ذُ با هريرة يتعوَّ أَ  سمعُت  :سمعان قال

؟ ذلك ما آيةُ  :ه قال أليب هريرةأنَّ  ,حسنة اجلهنيُّ  ين ابنُ خرَبَ فأَ  :فقال سعيد بن سمعان

 ( ).رشد املُ عَص ويُ  ,طاع املغويويُ  ,رحامُ األَ  قطعَ تُ  أنْ  :الق

 املحم الظَّ ذا الرَّ  ن يصلم مأ  فضلم  :باب

ثنا -29 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حدَّ  عن طلحةَ  عنمحن عيسى بن عبد الرَّ  حدَّ

  عنوسجة عَ  محن بنِ عبد الرَّ 
ِ
ني عماًل معل   ,اهلل يا نبيَّ  :عرايبٌّ فقالأَ  جاءَ  :قال الرباء

 ,سمةَ النَّ  عتِق أَ  ,لةَ املسأَ  عرضَت لقد أَ  طبةَ اخلُ  قرصَت أَ  لئن كنَت  :قال ,ةني اجلنَّ دخلُ يُ 

 قبةِ الرَّ  وفكُّ  ,مةسعتق النَّ ن تُ أَ  سمةِ النَّ  تُق عِ  ,ال :قال ؟اً ا واحدتَ َس و ليْ أَ  :قال ,قبةَ الرَّ  كَّ وفُ 

ر مُ فأْ  ,طق ذلكفإن مل تُ  ,حمِ عىل ذي الرَّ  والفيءُ  ,غوبالرَّ  واملنيحةُ  ,قبةعىل الرَّ  عنيَ ن تُ أَ 

                                                                                                                                                                             

من ( 65425) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 6504)والطيالس ( 424 ,6/615)أخرجه المام أمحد (   )

حه احلاكم . من طريق حممد بن عبد اجلبار به  ( 006)وابن حبان ( 26 /0)وصحَّ

عن  مترصًا من وجه  آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة ( 5206) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف 

 .وَمن َقَطَعِك قطعُته ,َمن وصلِك وصلُته :فقال اهلل. إنَّ الرحم ِشجنة من الرمحن :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . مل َأجد من أخرَجه(  6)

قه النسائي والدارقطني. ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى سعيد بن سمعان وهو ثقةٌ  وذكره ابن . وثَّ

 ."الثقات"حبان يف 

ا ابُن حسنة اجلهني وقال ابن . ال ُيعرف. شيٌخ لسعيد بن سمعان :( 0/51) "امليزان"فقال الذهبي يف . أمَّ

 .  ُيسمَّ من الثالثةمستوٌر مل :"التقريب"حجر يف 
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 ( ).من خري   إالَّ ك لسانَ  فكفَّ  ,طق ذلك تُ فإن ملُ  ,نكرِ ه عن املُ وانْ  ,باملعروِف 

 كمرحامأ ون به أأ لم كم ما تص  نساب  ن أأ وا م  مم تعلَّ  :باب

ثنا -31 ثنا :قال ,عمرو بن خالد   حدَّ  عنإسحاق بن راشد   عناب بن بشري  عتَّ  حدَّ

مر عُ  ه سمعَ نَّ أَ  ,ربهْخ أَ مطعم   بري بنَ ُج  أنَّ  ,د بن جبري بن مطعم  مَّ ثني حُم حدَّ  :قال هري  الزُّ 

 ه ليكونُ نَّ إِ  اهللِو ,كمرحامَ وا أَ لُ ِص  ثمَّ  ,كمنسابَ موا أَ تعلَّ  :عىل املنرب يقوُل  اب بن اخلطَّ 

ه ذلك عَ وزَ ألَ  ,حمِ الرَّ  ةِ ن داخلبينه وبينه مِ  الذي ولو يعلمُ  ,ءُ خيه الَشَّ وبني أَ  جلِ بني الرَّ 

 ( ).ههاكِ انتِ  عنِ 

ثنا -31 وأَ  :قال ,أمحد بن يعقوب حدَّ باه أَ  ه سمعَ نَّ أَ  ,خربنا إسحاق بن سعيد بن عمر 

حم عد بالرَّ ه ال بُ فإنَّ  ,كمرحامَ صلوا أَ تَ كم نسابَ احفظوا أَ  :ه قالنَّ أَ  ,اس  ابن عبَّ  عنث د  ُُي 

رحم  آتيٌة  وكلُّ  ,وإن كانت قريبةً  ,دتعُ رب هبا إذا بَ وال قُ  ,بعيدةً  وإن كانْت  ,بتإذا قرُ 

كان  وعليه بقطيعة  إنْ  ,هالَ كان وَص  له بصلة  إنْ  شهدُ تَ  ,هاصاحبِ  مامَ القيامة أَ  يومَ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 45 /6) "السنن"والدارقطني يف ( 041)والطيالس ( 0/611)أخرجه المام أمحد (  )

حه ابن حبان . من ُطرق عن عيسى بن عبد الرمحن به( 1 60)والبغوي ( 606/ 0 ) "السنن" وصحَّ

 (. 0 6/6)واحلاكم ( 400)

ف اليامي :طلحة   .هو ابن مرص 

 .رواته ثقات :(0/600) "املجمع"يثمي يف وقال اهل 

( 4606) "مسند الشاميني"والطرباين يف( 4  )واحلسني املروزي ( 4 ) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف ( 6)

هري به  . من ُطرق عن الزُّ

 .وليس فيه ترصيُح حممد بن جبري بالسامع من ُعمر .ومل يذكر احلسنُي والطرباينُّ جبرَي بَن ُمطعم

ثم . َأنَّه سمَع ُعمر عىل املنرب ,َأنَّ ابن وهب رواه عن حممد بن ُجبري ,(2/ ) "املختارة"ياء يف وذكر الض 

نه  .واهلل أعلم. والذي يف جامع ابن وهب عن والده ُجبري َأنه َسمع ُعمر .حسَّ
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 ( ).هاعَ قطَ 

 ينِّ إ   :الوىل هل يقولم  :باب
 ؟ن فالن م 

نا وائل حدث :ثنا عبد الواحد بن زياد قالحدَّ  :حدثنا موسى بن إسامعيل قال - 32

ن ممَّ  :مرعُ اهلل بن  قال يل عبدُ  :بيب قالثنا عبد الرمحن بن أيب َح حدَّ  :بن داود الليثي قال

 :قال ,واليهمن مَ مِ  :قلُت  ؟واليهمن مَ و مِ هم أَ ِس نفُ ن أَ مِ  :قال ,يم تيمن تَ مِ  :قلت؟ نَت أَ 

 ( ).؟ن مواليهم إذامِ  : قلَت فهالَّ 

 همنفس  ن أأ م   موىل القوم   :باب

 :حدثنا عبد اهلل بن عثامن قال :هري قالحدثنا زُ  :مرو بن خالد قالثنا عَ حد -33

مر قال لعُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  نَّ أَ  ,عن رفاعة بن رافع ,بيدبيه عُ عن أَ  ,بيدأخربين إسامعيل بن عُ 

:  ْقد  :مر فقالعليه عُ  دخَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   وا باَب  حَض فلامَّ  ,عهمفجمَ  ,كومَ يل قُ  امجع

 املستمعُ  فجاءَ  ,الوحي ريش  يف قُ  قد نزَل  :فقالوا نصارُ ذلك األَ  فسمعَ  ,لك قومي مجعُت 

 ؟هل فيكم من غريكم :رهم فقالظهُ بني أَ  فقامَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فخرَج  ,قال هلمما يُ  والناظرُ 

نا ختِ أُ  وابنُ  ,انَّ نا مِ حليفُ  :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيُّ  ,نا ومواليناختِ أُ  نا وابنُ فينا حليفُ  ,نعم :قالوا

 ,ولئك فذاككنتم أُ  فإنْ  ,ي منكم املتقونوليائِ أَ  إنَّ  :سمعوننتم تَ وأَ  ,انَّ ينا مِ والومَ  ,انَّ مِ 

 .عنكم ُض عرَ فيُ  ,ثقالِ ون باألَ تُ وتأْ  ,القيامة عامل يومَ باألَ  يت الناُس ال يأْ  , فانظرواوإالَّ 

                                                                                                                                                                             

 "السنن"والبيهقي يف ( 616/ ) "املستدرك"ومن طريقه احلاكم يف ( 6065)أخرجه الطيالس (  )

عب"ويف ( 6/642)  مرفوعًا . من ُطرق عنه به( 0 00) "الشُّ

عب"ورواه البيهقي يف    .من طريق ُقَراد أيب نوح عن إسحاق به مرفوعًا أيضاً (   00) "الشُّ

حه ابن حجر يف    (.6/006) "املطالب"وصحَّ

 .من طريق موسى هبذا السناد( 46 / ) "موضح اجلمع والتفريق"أخرجه اخلطيب يف ( 6)
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 ,ا الناسّيُّ أَ  -ريش وس قُ ؤهام عىل رُ ه يضعُ ورفع يديْ  -الناس  اّيُّ يا أَ  :ى فقالثم نادَ 

 ,هيْ رَ ه اهلل ملنخَ بَّ ك -العواثر  :ه قالظنُّ أَ  :قال زهري -ى هبم غَ ن بَ مَ  ,مانة  أَ  هُل أَ  ريشاً قُ  إنَّ 

 ( ).اتمرَّ  يقول ذلك ثالَث 

 و واحدة   أأ ي  جاريتأ  ن عالأ مأ  :باب

ثنا -34 ثنا :قال ,عامنأبو النُّ  حدَّ  :زيد  قال بنُ  ثني عيلُّ حدَّ  :سعيد بن زيد  قال حدَّ

ن كان مَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :ثهم قالاهلل حدَّ  عبدِ  بنَ  جابرَ  نَّ أَ  ,د بن املنكدرحممَّ  ثنيحدَّ 

فقال رجٌل من  ,ةة البتَّ له اجلنَّ  فقد وجبْت  ,رمحهنَّ ويَ  ,فيهنَّ كْ ويَ  ,ؤوّينَّ يُ  ,بنات   له ثالُث 

 ( ).نينتَ وثِ  :قال ؟اهلل يا رسوَل  ,نينتَ وثِ  :القومِ  بعضِ 

 البنات ى موتأ تمنَّ يأ  ن  ه أأ ن كر  مأ  :باب

ثنا -35 ثنا :قال ,عبد اهلل بن أيب شيبة حدَّ  عثامن بنِ  عنسفيان  عنابن مهدير  حدَّ

 فغضَب  ,نَّ ى موهَت وله بناٌت فتمنَّ  ,رجاًل كان عنده نَّ أَ  :مرابن عُ  عناع وَّ احلارث أيب الرَّ 

 ( ).؟هنَّ قُ رزُ تَ  نَت أَ  :مر فقالعُ  ابنُ 

                                                                                                                                                                             

والبزار يف ( 0500) "الكبري"والطرباين يف ( 4604)وابن أيب شيبة ( 4/400)خرجه المام أمحد أ(  )

حه احلاكم  .من ُطرق عن عبد اهلل بن عثامن به( 4065) "مسنده"  (.6/462)وصحَّ

عب"والبيهقي يف ( 0020) "األوسط"والطرباين يف ( 4/404)أخرجه المام أمحد ( 6) من ( 065  ) "الشُّ

 .ن عيل  بِن زيد  بهُطرق ع

 ,من طريق أيوب السختياين( 200 /5) "الكامل"وابن عدي يف ( 50 5)وأخرجه الطرباين أيضًا  

من طريق سفيان بن حسني ( 00 /0)وأبو يعىل  ,من طريق سليامن التيمي( 102 ) "مسنده"والبزار يف 

 .كلهم عن ابن املنكدر به

ف ابُن عدي متابعَة أيوب    . من رواية عاصم بن هاللألَنه  ,وضعَّ

 .مل أجد من أخرجه( 4)

= 
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 مبخلة  جمبنة   الولدم  :باب

ثنا -36  عنبيه أَ  عنهشاٌم  إيلَّ  كتَب  :قال يُث ثني اللَّ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

رجٌل  رضِ األَ  ما عىل وجهِ  اهللِو :اً يوم بو بكر  قال أَ  :قالترض اهلل عنها عائشة 

 زُّ عأَ  :فقال ,له فقلُت  ؟ةنيَّ بُ  ْي أَ  .كيف حلفُت  :فقال رجعَ   خرَج فلامَّ  ,مرمن عُ  إيلَّ  حبُّ أَ 

 ( ).و ُ لْ أَ  والولدُ  ,عيلَّ 

 العي   ةم قرَّ  الولدم  :باب

ثنا -37 و قالعَ  بنُ  خربنا صفوانُ أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ  :مر 

 ,اً سود يوماألَ  بنِ  جلسنا إىل املقدادِ  :بيه قالأَ  عنفري  بري بن نُ محن بن ُج ثني عبد الرَّ حدَّ 

ينا نا أّنا رأَ دْ دَ لوَ  اهللِو .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا رسوَل تَ تني رأَ  اللَّ نينيْ  العَ نْي وبى هلاتَ طُ  :به رجٌل فقال فمرَّ 

قبل أَ  ثمَّ  ,اً خري إالَّ ما قال  ,عجُب أَ  فجعلُت  ,فاستغضب .َت دْ هِ نا ما َش دْ وشهِ  ,ما رأيَت 

ه كيف دَ هِ َش  دري لوال يَ  ؟عنه اهللُبه غيَّ  اً ضى حَم تمنَّ يَ  نْ عىل أَ  جَل الرَّ  مُل ما َُي  :عليه فقال

مل  ,مهنَّ هم يف َج رِ اِخ نَ عىل مَ  اهللُهم قواٌم كبَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسوَل حَض  لقدْ  ,اهللِو ؟فيه يكونُ 

 ,كمربَّ  إالَّ عرفون م ال تَ كُ خرَج إذ أَ  عزَّ وجلَّ  اهللَمدون  ََت اَل وَ أَ  ,قوهصد  ومل يُ  ,يبوهجُي 

 .كمفيتم البالء بغريقد كُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصكم ون بام جاء به نبيُّ قُ صد  فتُ 

 وجاهليَّ  ,عث عليها نبيٌّ قطُّ حال  بُ  شد  عىل أَ  ملسو هيلع هللا ىلص عث النّبيُّ لقد بُ  اهللِو
ما  ,ة  يف فرتة 

____________________________________
 

اع وَّ  .ال ُيعرف :( 4/4) "امليزان"قال الذهبي يف . ورواُته ثقاٌت سوى أيب الرَّ

 .من طريق عيسى بن محاد عن الليث به( 00/600) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  )

. أنَّ أبا بكر ,املكي عن هشام عن أبيهعن أيب حممد ( 2 4/0) "أنساب األرشاف"وأخرجه البالذري يف  

 . ومل يذكر عائشة

 . أي ألصق بالقلب :قال أبو عبيد وغريه (أل وطم )  :قوله 
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 فرَّ بفُ  فجاءَ  ,فضل من عبادة األوثانأَ  اً دين نَّ رون أَ يَ 
ق وفرَّ  ,والباطلِ  ق به بني احلق  رقان 

 وقد فتَح  ,اً خاه كافرو أَ ه أَ و ولدَ ه أَ ى والدَ لرَيَ  جُل كان الرَّ  ى إنْ حتَّ  ,هوولدِ  به بني الوالدِ 

ه ّن حبيبَ وهو يعلم أَ  ,هعينُ  قرُّ فال تَ  ,ارَ النَّ  هلك دخَل  ه إنْ نَّ ويعلم أَ  ,ه باليامنقلبِ  فَل قُ  اهللُ

نا زواجِ أَ  نلنا مِ  نا هْب ن يقولون ربَّ الذيو} :عزَّ وجلَّ  اهللا لّلتي قال ّنَّ وأَ  ,اريف النَّ

 يَّ وذر  
 ( ).{عني  أَ  ةَ نا قرَّ اتِ

 رحيامت   الوالداتم  :باب

ثنا -38 ثنا :قال ,مسلم بن إبراهيم حدَّ ثنا :قال ,ابن فضالة حدَّ بكر بن عبد اهلل  حدَّ

 ها عائشة ثالَث عطتْ فأَ  ,رض اهلل عنهاامرأٌة إىل عائشة  جاءِت  :بن مالك   نسِ أَ  عن زينُّ املُ 

مرتني ان التَّ بيَّ صَّ ال َل كَ فأَ  ,ها ترةً ِس لنفْ  مسكْت وأَ  ,صبير هلا ترةً  كلَّ  عطْت فأَ  ,ترات  

 بيُّ فجاء النَّ  ,ترة   صبير نصَف  كلَّ  عطْت فأَ  ,تهافشقَّ  مرةِ إىل التَّ  فعمدْت  ,هامم  ونظرا إىل أُ 

 ( ).يهاها صبيَّ تِ برمْح  اهللُها رمِحَ  لقدْ  ؟ن ذلكك مِ عجبُ وما يُ  :فقال ه عائشةُ تْ رَب ْخ فأَ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                             

من ُطرق عن ( 05 / ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 60/650) "الكبري"والطرباين يف ( 2/6)أخرجه أمحد (  )

حه ابن حبان . ابن املبارك به  (.2556)وصحَّ

من طريق مسلم بن إبراهيم عن (  6/64) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 0050) "املستدرك"حلاكم يف َأخرجه ا( 6)

محن بن ُفضالة به  . عبِد الرَّ

 .هذا حديث صحيح السناد ومل يرجاه :وقال احلاكم 

جاءْتني  :عن ُعروة عن عائشة قالت( 6261)ومسلم ( 456,5201 )أصله يف صحيح البخاري  :قلت

فأخذهتا فقسمتها بني  .فَأعطيتها إياها. فسَأَلتني فلم جتْد عندي َشيئًا غرَي ترة  واحدة   .ا ابنتان هلاامرأٌة ومعه

ثُته حديَثها ملسو هيلع هللا ىلصفدخل عيلَّ النبيُّ . ثم قامْت فخرجْت واْبنََتاها -ومل تأكل منها شيئًا  -ابنتيها  فقال . فحدَّ

 . كنَّ له ِسرتًا من النار من ابُتيل من البنات بَشء فَأحسَن إليهنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

  :تنبيهان

ل ا حديث الشيخني فهو من مسند عائشة. حديث الباب من ُمسند أنس  :التنبيه األوَّ  .أمَّ

= 
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 هه لولد  وبر   الوالد   أدبم  :باب

ثنا -39 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  حدَّ مري بن الوليد بن نُ  عنالوليد بن مسلم   حدَّ

 ( ).من اآلباء دُب واألَ  ,من اهلل الُح الصَّ  :كانوا يقولون :باه يقولأَ  ه سمعَ نَّ أَ  ,وس  أَ 

 هلولد   ب  الأ  بر   :باب

ثنا -41  ابنِ  عنرب بن دثار  احُم  عن ايف  الوصَّ  عنونس يُ  عيسى بنِ  عنملد   ابنُ  حدَّ

 ,اً عليك حقَّ  لوالدكَ  نَّ كام أَ  ,ناءبواألَ  وا اآلباءَ م برُّ ّنَّ ألَ  ,اً برارأَ  اهللُهم ام سامَّ نَّ إِ  :مر قالعُ 

 ( ).ك عليك حقٌّ كذلك لولدِ 

 رحمال يم  رحم  ن ال يأ مأ  :باب

____________________________________
 

ويف . ويف حديث أنس ترات. ويف حديث عائشة أّنام ابنتان .وقع يف حديث َأنس أّنام صبيَّان :التنبيه الثاين

د الختالف امَلخرِج فإْن مُحل ع .حديث عائشة ترة واحدة حيحنِي َأصحُّ  ,ىل التعدُّ واهلل . وإالَّ فام يف الصَّ

 .أعلم

النفقة عىل "وابن أيب الدنيا يف . من طريق الوليد(  26/64) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  )

 .من طريق ُشعيب بن حرب كالمها عن الوليد بن نمري به( 450) "العيال

وال  ,ذَكَره يف الصحابة َمن مل ُيمعن النظرَ  :قال ابن عبد الرب .األشعري :ويقال .وُنمري بن أوس األشجعي 

 .ذَكَره يف التابعني حممُد بُن سعد وغريه .وانام روايُته عن َأيب الدرداء وُأم  الدرداء ,يصحُّ له عندي ُصحبةٌ 

 (.  2/5) "الصابة"قاله ابن حجر يف  .إنه عاش اىل بعد العرشين ومائة :وقالوا

من طريق عيسى بن ( 65 /5) "هتذيب اللغة"واألزهري يف ( 0065) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف ( 6)

من طريق عبد الرمحن بن صالح املحاريب كالمها عن الوصايف ( 05 ) "العيال"وابن أيب الدنيا يف  ,يونس

 .به

ُس وتر ,ليس بَشء : قال ابن معني ,هو عبيد اهلل بن الوليد : الوصايف   . َكه النسائيُّ والفالَّ

وابن عساكر ( 0/65 ) "الكشف والبيان"والثعلبي يف ( 0/466) "الكامل"ورواه ابن عدي يف  

 .وَأعلَّه ابن عدي به. من وجه  آخر عن الوصايف مرفوعاً ( 11 / 2)
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ثنا -41 ثنا :قال ,عامنبو النَّ أَ  حدَّ  نَّ أَ  ,ثامنيب عأَ  عنعاصم   عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

 ,منهم اً واحد لُت ما قبَّ  ,يل كذا وكذا من الولدِ  إنَّ  :فقال العامُل  ,رجالً  استعمَل  مرعُ 

 ( ).همبرَّ أَ  إالَّ باده ن عِ مِ  رحمُ ال يَ  عزَّ وجلَّ  اهلل نَّ إِ  :مرأو قال عُ  ,مرفزعم عُ 

 اجلار   حق   :باب

ثنا -42 ثنا :قال ,أمحد بن محيد   حدَّ  :د بن سعد  قالحممَّ  عن د بن فضيل  حممَّ  حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  َل سأَ  :سود يقولاألَ  بنَ  املقدادَ  سمعُت  :قال ية الكالعيَّ با ظبْ أَ  سمعُت 

بعرش  جُل يزين الرَّ  نْ ألَ  :فقال ,ورسوله اهللمه حرَّ  ,حرامٌ  :قالوا ؟ناه عن الز  صحابَ أَ 

 .هجارِ  بامرأةِ  يزينَ  عليه من أنْ  يُّس أَ  ,نسوة  

 ّسَق يَ  ألنْ  :فقال ,هورسولُ  عزَّ وجلَّ  اهللُمها حرَّ  ,حرامٌ  :قالوا ؟قةهلم عن الّسَّ وسأَ 

 ( ).هجارِ  ن بيِت مِ  ّسَق يَ  نْ عليه من أَ  يُّس أَ  بيات  هل أَ أَ  من عرشةِ 

 ريانن اجل  دنى م  دنى فالأ الأ  :باب

ثنا -43 ثنا :قال ,ريث  احلسني بن ُح  حدَّ  دينار   بنِ  الوليدِ  عنموسى  بنُ  الفضُل  حدَّ

                                                                                                                                                                             

هد"وهناد بن الّسي يف ( 611/  ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  ) ق عن من ُطر( 466 ) "الزُّ

 . نحوه. عاصم األحول به

فردَّ  .ال تعمُل يل َعماًل َأبداً  .فأنَت واهللِ بالناس أقّل رمحة "وإنام قال  "..إنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ "وليس عند هنَّاد  

ح عبد الرزاق بأنَّ الرجل ُعيينة بن حصن "عهَده  .وَصَّ

ويف ( 60/652) "الكبري"اين يف والطرب( 2/50) "التاريخ"واملصنف يف ( 60524)أخرجه أمحد ( 6)

عب"والبيهقي يف ( 2444) "األوسط"  .من طريق حممد بن فضيل به( 1556) "الشُّ

َأْن جتعَل  :قال ؟أيُّ الذنِب َأعظم :يا رسول اهلل :عن ابن مسعود قلت( 22)ومسلم ( 0600)وللبخاري 

ًا وهو خلقك أْن  :قال ؟ثم َأي :قلت. ن َأجِل َأْن َيطعَم معكَأْن تقتَل ولَدك مِ  :قال ؟ُثمَّ َأي :قلُت . هللِ ندَّ

 .تزاين حليلة جارك
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ربعني عن وأَ  ,هربعني خلفَ وأَ  ,همامَ أَ  اً ربعني دارأَ  :فقال ,عن اجلارِ  َل ئِ ه ُس نَّ أَ  ,احلسنِ  عن

 ( ).هربعني عن يسارِ وأَ  ,هيمينِ 

ثنا -44  :قال ,ر  خربنا عكرمة بن عامَّ أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ

ثنا قص قبل ه األَ بجارِ  بدأُ وال يَ  :ريرة قالبا هُ أَ  سمعُت  :جالة بن زيد  قالعلقمة بن بَ  حدَّ

 ( ).قصى قبل األَ دنَ باألَ  ولكن يبدأُ  ,دنىاألَ 

 عىل اجلار  باب ال غلقأ ن أأ مأ  :باب

ثنا -45 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حدَّ ابن  عننافع   عنليث   عنالم عبد السَّ  حدَّ

خيه ه من أَ ه ودرمهَ بدينارِ  حقَّ حٌد أَ أَ وما  ,حنيٌ  :و قالأَ  ,ى علينا زمانٌ تَ لقد أَ  :مر قالعُ 

 .سلمخيه املُ ن أَ نا مِ حدِ إىل أَ  حبُّ رهم أَ ينار والد  اآلن الد   ثمَّ  ,املسلمِ 

ا هذ ,يا رب   :يقول ,ه يوم القيامةٌق بجارِ تعل  ن جار  مُ كم مِ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت 

 ( ).همعروفَ  فمنعَ  ,وينه دُ بابَ  غلَق أَ 

                                                                                                                                                                             

فه ابن معني. ورجاله ثقات سوى الوليد بن دينار التياس(   )  .وذكره ابن حبان يف الثقات ,ضعَّ

 ( 00 /2)وإرواء الغليل ( 4/14)انظر التلخيص احلبري البن حجر . وروي مرفوعًا بَأسانيد ضعيفة 

 عن ابن املبارك ( 0/06) "التاريخ الكبري"واملصن ف يف ( 5 6) "الرب والصلة"ني املروزي يف أخرجه احلس( 6)

 .به 

 :"امليزان"وقال الذهبي يف  ."الثقات"ذكره ابن حبان يف  .ورجاله رجال الصحيح سوى علقمة بن بجالة 

ه ابن حجر يف  .ال ُيعرف  ."اللسان"وأقرَّ

 .ليث بن أيب سليم ضعيف(  4)

من وجه  آخر ( 202) "الرتغيب"واألصبهاين يف ( 405) "مكارم األخالق"ه ابن أيب الدنيا يف وأخرج

 .باملرفوع فقط. عن َأبان بن بشري عن عطاء عن ابن عمر

وَذَكره ابن ِحبَّان يف  .جمهول :قال ابن أيب حاتم .أبان بن بشري املكتب :(660/ ) "اللسان"قال احلافظ يف 

 انتهى. "الثقات"

= 
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 هجار   دون ال يشبعم  :باب

ثنا -46 عبد  عنعبد امللك بن أيب بشري   عنأخربنا سفيان  :قال ,حمّمد بن كثري   حدَّ

 :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  :يقوُل  بريِ الزُّ  ابنَ  ربُ اس  ُي عبَّ  ابنَ  سمعُت  :اهلل بن املساور قال

 ( ).ه جائعٌ وجارُ  .شبعُ يَ  الذي ليس املؤمنُ 

 .الحم الصَّ  اجلارم  :باب

ثنا -47 ثني حدَّ  :حبيب بن أيب ثابت  قال عنأخربنا سفيان  :قال ,د بن كثري  حممَّ  حدَّ

  ن سعادةِ مِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناحلارث  عبدِ  بنِ  نافعِ  عنيٌل مُخ 
ِ
 املسكنُ  :املسلمِ  املرء

 اهلَ  واملركُب  ,الُح الصَّ  اجلارُ و ,الواسعُ 
 ( ).يءُ نِ

____________________________________
 

هد"وهنَّاد يف . عن سفيان ُمعضالً (  65) "الرب والصلة"رجه احلسني املروزي يف وأخ  عن ( 005 ) "الزُّ

 .سفيان عن ابن ُعمر مثله

والبيهقي يف ( 210)وعبد بن محيد ( 50 /6 ) "الكبري"والطرباين يف ( 5/16)أخرجه أبو يعىل (  )

عب" حه احلاكم . من طريق سفيان به(  150) "الشُّ  (.20 /0)وصحَّ

 .من حديث حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس نحوه( 6/204) "الكامل"والبن عدي يف  

نه ابن حجر يف  ,(1  )أخرجه البزار . من حديث َأنس :األول. وله شاهدان د"وحسَّ  "القول املسدَّ

 .ة عند احلاكممن حديث عائش :والثاين. "الرتغيب والرتهيب"واملنذري يف  ,"املجمع"واهليثمي يف 

 "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 425)وعبد بن محيد ( 5404  ,5406 )أخرجه المام أمحد ( 6)

حه احلاكم  .من ُطرق عن سفيان به( 2000) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 6442)  ( 22 /0)وصحَّ

عداُده يف  :(6/606) "امليزان"قال الذهبي يف . ورجاله رجال الصحيح سوى مُخيل بن عبد الرمحن 

 اهـ. "الثقات"لكن ذكره ابن حبان يف  .ما روى عنه سوى حبيِب بِن أيب ثابت   ,ال ُيعرف حاُله ,التابعني

ا ابن أيب شيبة فقاله  ,مُخيل حفظه مجاعٌة بضم  اخلاء املعجمة :(00 /4) "التهذيب"وقال احلافظ يف  وأمَّ

 انتهى. َأ ذلك العسكريُّ وخطَّ  ,وتبعه ابن صاعد ,بضم  احلاء املهملة

املرأة  .وزاد. فذكره... َأربٌع من السعادةِ  "عن سعد بن َأيب وقاص مرفوعًا ( 005 )أخرج أمحد  :قلت 

حه ابن حبان  .الصاحلة  (.05 /6)واحلاكم ( 0046)وصحَّ
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 وءالس   اجلارم  :باب

ثنا -48 ثنا :الق ,ملد بن مالك   حدَّ ثنا :قال ,اءرَ غْ مَ  محن بنُ عبد الرَّ  حدَّ ريد بن بُ  حدَّ

 قتَل ى يَ حتَّ  اعةُ السَّ  ال تقومُ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أيب موسى عنردة يب بُ أَ  عنعبد اهلل 

 ( ).باهخاه وأَ ه وأَ جارَ  جُل لرَّ ا

 هي جارأ ؤذ  ال يم  :باب

ثنا -49 ثنا :قال ,دٌ مسدَّ  حدَّ ث :قال ,عبد الواحد حدَّ ثنا :قال ,عمشاألَ  ناحدَّ بو أَ  حدَّ

 ,اهلل يا رسوَل  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  قيل للنَّ  :ريرة يقولا هُ بأَ  سمعُت  :قال .بريةُييى موىل جعدة بن هُ 

فقال  ؟اا بلساِّن ؤذي جرياَّن وتُ  ,ُق دَّ وتصَّ  ,وتفعُل  ,هارالنَّ  وتصومُ  يَل اللَّ  تقومُ  فالنةَ  إنَّ 

 .ارالنَّ هلِ ن أَ هي مِ  ,فيها  خريَ ال :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

اهلل  ؟ فقال رسوُل .اً دَ َح ؤذي أَ وال تُ  ,ثوار  ق بأَ دَّ تصَّ و , املكتوبةصيل  وفالنٌة تُ  :قالوا

 ( ).ةهل اجلنَّ هي من أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص

ثنا -51 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حدَّ ثني عامرة بن حدَّ  :محن بن زياد  قالعبد الرَّ  حدَّ

 إنَّ  :فقالت ,رض اهلل عنهااملؤمنني  مَّ أُ  ائشةَ ع لْت ا سأَ ّنَّ أَ  ,ثتهًة له حدَّ عمَّ  أنَّ  ,غراب  

                                                                                                                                                                             

فرَأْينا  :قال " وزاد .من رواية ُييى بن سعيد األموي عن ُبريد نحوه( 0640) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  )

 ."َمن قتَل َأباه زماَن األَزارقةِ 

س عن أيب ُموسى ( 20 60)وأمحد ( 4151)وأخرجه ابن ماجه    آخر عن َأسيد بن املتشم 
من رواية وجه 

الً  ه ,حتى يقتَل الرجل جاَره"وفيه . مطوَّ  ."وذا قرابتِه ,وابَن عم 

 "كشف األستار"والبزار كام يف ( 614) "مسنده" وإسحاق بن راهوية يف( 6:000)أخرجه المام أمحد ( 6)

عب"والبيهقي يف ( 106 ) لة"واحلسني بن حرب يف ( 1664) "الشُّ من ُطرق عن ( 606) "الرب والص 

حه احلاكم . األعمش به  (.5020)وابن حبان ( 22 /0)وصحَّ

 .قاله أهل اللغة. وهي القطعُة من األَِقط ,مجع ثور (بأثوار )  :قوله
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فهل علينا  ,و مل تكن نشيطةً أَ  ,ضبىغَ  تكونَ  ا أنْ إمَّ  ,ها فتمنعه نفسهاريدُ حدانا يُ إِ  زوَج 

ب  مل تْ عىل قَ  وأنِت  رادكِ ن لو أَ ه عليك أَ من حق   إنَّ  ,نعم :قالت ؟يف ذلك من حرج  

 .تنعيه

 ,فراٌش واحٌد أو حلاٌف واحدٌ  إالَّ يس هلا ولزوجها ول ,إحدانا َتيض :هلا قلُت  :قالت

 .فله ما فوق ذلك ,تنام معه ها ثمَّ عليها إزارَ  لتشدَّ  :قالت ؟فكيف تصنعُ 

 ,من شعري   اً شيئ فطحنُت  ,ه كان ليلتي منهإنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما صنع النَّ  خربكِ  سوف أُ ين  مع أَ 

 غلَق أَ  ينامَ  وكان إذا أراد أنْ  ,ودخل إىل املسجد ,الباب فدخل فردَّ  ,اً له قرص فجعلُت 

طعمه فأَ  ينرصَف  ه أنْ فانتظرتُ  ,املصباَح  طفأَ وأَ  ,القدَح  كفأَ وأَ  ,ربةَ القِ  وكأَ وأَ  ,الباَب 

 :ثّم قال ,قامنيتاين فأَ فأَ  ,وجعه الربدوأَ  ,ومُ ى غلبني النَّ حتَّ  ,فلم ينرصف ,القرص

له  فكشفُت  ,اكشفي عن فخذيك نِ أو :فقال , حائٌض ين  إِ  :ت لهفقل ,دفئينيدفئيني أَ أَ 

  .ئفِ حّتى دَ  ه عىل فخذيَّ َس ه ورأْ خدَّ  فوضعَ  ,عن فخذيَّ 

 .به دبرْت ثّم أَ  ,هتْ ذَ َخ رص فأَ إىل القُ  عمدْت  ثمَّ  ,شاٌة جلارنا داجنٌة فدخلْت  فأقبلْت 

ذي ما ُخ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,ا إىل البابفبادرهْت  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ واستيقظ النَّ  ,قت عنهوقلَ  :قالت

 ( ).هيف شاتِ  ؤذي جاركِ وال تُ  ,رصِك من قُ  ِت دركأَ 

                                                                                                                                                                             

 .بتاممه. عن عبد اهلل بن يزيد املقرئ به( 0/62) "اَتاف املهرة"رجه ابن أيب ُعمر كام يف أخ(  )

من طريق عبد ( 4 4/ ) "السنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 600) "السنن"وأخرجه أبو داود يف 

ا سألْت عائشةَ  .اهلل بن عمر بن غانم عن عبد الرمحن بن زياد به مترصاً  إىل ..إحدانا َتيُض  :قالت ,َأّنَّ

ه ورْأَسه عىل فخذيَّ حّتى َدفِئ  .قوهلا  (.فوضَع خدَّ

. واسمه عبدالرمحن بن زياد بن أنعم ,لضعِف األفريقي ,هذا إسناٌد ضعيٌف  :"االَتاف"قال البوصريي يف 

 .انتهى. رواه أبوداود باختصار
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 ن شاةٍ س  ر  ا ولو ف  جارة  جلارت   ال حتقرنَّ  :باب

ثنا -51 مرو عَ  عنسلم زيد بن أَ  عنثني مالٌك حدَّ  :ويس  قالإسامعيل بن أيب أُ  حدَّ

 ال ,املؤمنات يا نساءَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال يل رسوُل  :ا قالتّنَّ أَ  ,هتِ جد   عن شهيل  بن معاذ  األَ 

 رَّ راع شاة  حُم ولو كُ  ,اجلارهِت  امرأٌة منكنَّ  قرنَّ ََت 
 ( ).ق 

 شكاية اجلار :باب

ثنا -52 ثنا :قال ,بن حكيم  األوديُّ  عيلُّ  حدَّ حيفة أيب ُج  عنمر يب عُ أَ  عنرشيٌك  حدَّ

به  فمن مرَّ  ,ريقه عىل الطَّ ك فضعْ امحل متاعَ  :فقال ,هجارَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  شكا رجٌل إىل النَّ  :قال

 :فقال ؟ما لقيت من النّاس :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل النَّ  فجاءَ  ,هبه يلعنُ  ن مرَّ مَ  كلُّ  فجعَل  ,هيلعنُ 

 ( ).و نحوهأَ  ,فيَت كُ  :ذي شكاقال لل ثمَّ  ,همفوق لعنتِ  اهللِ لعنةَ  إنَّ 

                                                                                                                                                                             

وإسحاق بن راهويه ( 0/20)د وأمح( 201 )ومن طريقه الدارمي ( 220 )هو يف موطأ المام مالك (   )

عب"والبيهقي يف ( 00 /60) "الكبري"والطرباين يف ( 4  /5) "مسنده"يف  من ُطرق ( 4026) "الشُّ

 .عن مالك به

يانساَء املُسلامت ال َتقرنَّ  :من حديث أيب هريرة مرفوعاً ( 4/14)ومسلم ( 6522)ويف صحيح البخاري  

 . ولو فِْرِسن شاة. جارٌة جلارهتا

وهو للبعري  ,هو عْظٌم قليُل اللحمِ . بينهام راء ساكنة وآخره نونٌ . بكّس الفاء واملهملة :(فِْرِسن )  :لهقو 

 .قاله احلافظ يف الفتح. َأصليَّة :وقيل ,ونوُنه زائدةٌ  ,وُيطلق عىل الشاة جَمازاً  ,موضُع احلافِر للفرسِ 

عب"والبيهقي يف ( 22 /0)واحلاكم  (104 )والبزار ( 40 /66) "الكبري"أخرجه الطرباين يف ( 6)  "الشُّ

 .من طريق عيل بن حكيم هبذا السناد( 1502)

 .جمهول :قال ابن حجر يف التقريب .وأبو عمر املنبهي األزدي .هو ابن عبد اهلل القاض :ورشيك 

 األدب"واملصن ف يف ( 54 5) "السنن"أخرجه أبو داود يف  .يشهُد له حديث أيب هريرة نحوه :قلت 

عب"والبيهقي يف ( 2240)وأبو يعىل ( 60 ) "املفرد وغريهم من ُطرق عن ابن عجالن ( 1500) "الشُّ

حه ابن حبان  .عن أبيه عن أيب هريرة نحوه  .فجاء إليه جاره "وفيه (. 25 /0)واحلاكم ( 560)وصحَّ

= 
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ثنا -53 ثنا :قال ,ملد بن مالك   حدَّ ثنا :قال ,اءرَ غْ محن بن مَ بو زهري  عبد الرَّ أَ  حدَّ  حدَّ

ستعديه يَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  رجٌل إىل النَّ  جاءَ  :يقول اً جابر سمعُت  :قال - ني ابن مبرش   يع -الفضل 

وهو مقاوٌم  جُل ورآه الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قبل النَّ إذ أَ  .كن واملقامفبينا هو قاعٌد بني الرُّ  ,عىل جاره

 .ون عىل اجلنائزصلُّ رجاًل عليه ثياٌب بياٌض عند املقام حيث يُ 

معك  رأيُت  الذيجل ن الرَّ مَ  ,ي يا رسول اهللم  وأُ  نَت يب أَ بأَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  قبَل فأَ 

ذاك  ,اً كثري اً خري رأيَت  :قال ,نعم :قال ؟هيتَ رأَ  قدْ أَ  :قال ؟قاومك عليه ثياٌب بيٌض مُ 

 ( ).اً ه جاعٌل له مرياثنَّ أَ  ى ظننُت تَّ ما زال يوصيني باجلار ح ,ريب   رسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص جربيُل 

 رجأ ى يأ ه حتَّ ن آذى جارأ مأ  :باب

ثنا -54 ثنا :قال ,عصام بن خالد   حدَّ با يعني أَ  ,سمعُت  :املنذر قال بنُ  رطاةُ أَ  حدَّ

 فيهلُك  ,ام  يَّ ارمان فوق ثالثة أَ َص تَ لني يَ ن رُج ما مِ  :كان ثوبان يقول :قال ,عامر  احلمصَّ 

ه رَ جا وما من جار  يظلمُ  ,اً ا مجيعكَ هلَ  إالَّ  ,فامتا ومها عىل ذلك من املصارمة ,مهاحدُ أَ 

 ( ).َك هلَ  إالَّ  ,هن منزلِ مِ  ن يرَج ه ذلك عىل أَ ى ُيملَ حتَّ  ,هويقهرُ 

____________________________________
 

 ."ارجع ال ترى من ي شيئًا تكرُهه :فقال له

من ( 202 )البن حجر  "مترص زوائده"والبزار كام يف ( 61  ) "خباملنت"أخرجه عبد بن محيد كام يف (  )

 .طريق الفضل بن مبرش به

فه أبو داود والنسائي  واختلف  .ليس بقوي  ُيكتُب حديثه :وقال أبو حاتم .وليَّنه أبو زرعة .والفضل ضعَّ

تها مما ال يتابع و ,له عن جابر دون العرشة :(0 /2) "الكامل"وقال ابن عدي يف  .فيه قول ابن معني عامَّ

 . إسناٌد ضعيف :(6/656) "مترص زوائد البزار"ولذا قال ابن حجر يف  .عليه

عن ( 6262)ومسلم ( 5221) "صحيحه"وأخرج البخاري يف .. ( .ما زال يوصيني)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :قلت

 .وَأخرجاه َأيضًا عن عائشة .ابِن ُعمر مرفوعًا مثله

من رواية عبد الوهاب بن الضحاك ثنا عبد القاهر بن ناصح (  22) "ينيمسند الشام"أخرجه الطرباين يف ( 6)

 :سمعُت ثوباَن يقول :سمعت أبا عامر األهَلاين يقول :عن أرطاة بن املنذر قال -وكان من الُعبَّاد  -

= 
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ِّ  اإلحسانم  :باب  والفاجر   إىل البأ

ثنا -55 ثنا :قال ,احلميديُّ  حدَّ ثنا :قال ,سفيان حدَّ نذر  مُ  عنيب حفصة سامل بن أَ  حدَّ

هي  :قال ,{الحسانُ  الَّ إ الحسانِ  هل جزاءُ } :ةبن احلنفيَّ  عيلر  د بنِ حممَّ  عن وري  الثَّ 

 ( ).والفاجر لٌة للرب  سجَ مُ 

 .لٌة مرسلةٌ سجَ مُ  :بيد  قال أبو عُ  :عبد اهلل قال أبو

 بويهن أأ م   يتيام   ن يعولم مأ  فضلم  :باب

ثنا -56 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ ني ثتْ حدَّ  :صفوان قال عنيينة سفيان بن عُ  حدَّ

 بنت مرَّ  م  أُ  عننيسة أُ 
 ةِ يف اجلنَّ  نا وكافل اليتيمِ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنبيها أَ  عن هري  ة الفِ سعيد 

 ( ).تي تيل الهبامليف الوسطى وا سفيانُ  شكَّ  .هن هذِ ه مِ و كهذِ أَ  ,كهاتني

ثنا -57 ثنا :قال ,د  عمرو بن حممَّ  حدَّ  أنَّ  ,احلسن عنأخربنا منصوٌر  :قال ,هشيمٌ  حدَّ

بعد  فجاءَ  ,هه فلم جيدْ يتيمَ  فطلَب  ,فدعا بطعام  ذات يوم   ,مرعُ  طعام ابنِ  كان ُيُض  يتيامً 

 :فقال ,عسل  ه بسويق  وفجاءَ  ,مل يكن عندهم ,مر بطعام  عُ  فدعا له ابنُ  ,مرعُ  ما فرغ ابنُ 

____________________________________
 

ه األخري يف اجلار :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسول اهلل   .فذكر شقَّ

عب"والبيهقي يف ( 502 ) "الدعاء" يف والطرباين( 64/22) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  )  "الشُّ

 .من طريق سامل بن أيب حفصة به( 54 1)

ثم رواه من  .بإسناد  ضعيف   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُروي عن النبي   ,هذا هو املحفوظ من قول ابن احلنيفة :قال البيهقي

 .انتهى. اهليثم بن عدي الكويفُّ مرتوك احلديث :ثم قال ,حديث ابن عباس

 "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 60/460) "الكبري"والطرباين يف ( 242) "مسنده"يدي يف أخرجه احلم( 6)

عب"والبيهقي يف ( 2665)  .من طريق سفيان بن ُعيينة به( 062  ) "الشُّ

ة "الصابة"ويف سنده اختالٌف بيَّنه ابن حجر يف    .يف ترمجة ُمرَّ

عن أيب ( 6124)ومسلٌم  ,هِل بِن سعد عن س( 0112) "صحيحه"لكنَّ احلديث َأخرجه البخاريُّ يف 

 . هريرة مرفوعًا مثله
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  .َت نْبِ ما غُ  فواهللِ ,دونك هذا

 ( ).نَ بِ ما غُ  وابن عمر واهلل :يقول احلسن

 حيم  الرَّ  ب  كالأ  لليتيم   كن   :باب

ثناح -58 ثنا :قال ,اس  عمرو بن عبَّ  دَّ ثنا :قال ,عبد الّرمحن حدَّ أيب  عنسفيان  حدَّ

 ِب كاألَ  لليتيمِ  كنْ  :قال داود  :بزى قالأَ  محن بنَ الرَّ  عبدَ  سمعُت  :إسحاق قال

 ,من ذلك كثرُ وأَ  ,نىبعد الغِ  الفقرَ  قبَح ما أَ  ,صدُ كذلك ََت  زرعُ ك كام تَ نَّ واعلم أَ  ,حيمالرَّ 

 .بعد اهلدى اللةُ الضَّ  من ذلك ُح قبأو أَ 

 ,بينك وبينه عداوةٌ  ورُث فإن ال تفعل يُ  ,هله ما وعدتَ  زْ نجِ ك فأَ صاحبَ  وإذا وعدَت 

 ( ).ركَ ذك  مل يُ  سيَت نَ  وإنْ  ,َك عنْ مل يُ  ذكرَت  من صاحب  إنْ  اهللذ بوتعوَّ 

ثنا -59 ثنا :قال ,موسى حدَّ  احلسنَ  سمعُت  :جيح  أبو عامرة قالمحزة بن نَ  حدَّ

 ,هليهيا أَ  ,هليهيا أَ  :منهم ليصبح فيقول جَل الرَّ  وإنَّ  ,املسلمني لقد عهدُت  :يقوُل 

كم جارَ  ,هليهيا أَ  ,هليهيا أَ  ,كمكم مسكينَ مسكينَ  ,هليهيا أَ  ,هليهيا أَ  ,كمكم يتيمَ يتيمَ 

 .رذلوننتم كّل يوم  تُ وأَ  ,بخياركم رسعُ وأَ  ,كمجارَ 

 ؟اهلله ه قاتلَ لَ ما .ارإىل النَّ  اً لفق بثالثني أَ تعمَّ يَ  اً ه فاسقيتَ رأَ  وإذا شئَت  :ه يقولوسمعتُ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق ُهشيم به( 11 / ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 4 6) "الرب والصلة"أخرجه احلسني املروزي يف (  )

من طريق ( 50) "اجلوع"وابن أيب الدنيا يف  ,من طريق الّسي بن ُييى( 11 / )ورواه أبو ُنعيم َأيضًا 

 .ن ُحسني كالمها عن احلسن بهُسفيان ب

وابن برشان يف ( 0512 ) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 60514) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  6)

من  "مكارم األخالق"واخلرائطي يف (   2) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 502) "أماليه"

 .ا واخلرائطيواخترصه ابن أيب الدني. ُطرق عن أيب إسحاق به

 .ورجاله رجال الصحيح. رواه الطرباين :(0 0/4) "املجمع"وقال اهليثمي يف  
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 ال واعظَ  ,يطانيف سبيل الشَّ  اً ديرمُ  اً عضي  ه مُ يتَ رأَ  شئَت  وإنْ  ,عنز   ه من اهلل بثمنِ خالقَ  باعَ 

 ( ).اسِ ه وال من النَّ له من نفِس 

ثنا -61 ثنا :قال ,موسى حدَّ  قلُت  :قال بيد  سامء بن عُ أَ  عنم بن أيب مطيع  سالَّ  حدَّ

 ( ).ولدك ه ما تضْب ارضبْ  ,بولدك به ما تصنعْ  اصنعْ  :قال ,عندي يتيمٌ  :البن سريين

 اليتيم   دبم أأ  :باب

ثنا -61 ثنا :قال ,سلمٌ مُ  حدَّ اليتيم  دُب أَ  رَ كِ ذُ  :ة قالتميسة العتكيَّ ُش  عنشعبة  حدَّ

 ( ).نبسطى يَ حتَّ  اليتيمَ  رضُب  ألَ ين  إِ  :فقالت ,رض اهلل عنهاعند عائشة 

 له الولدم  ن ماتأ مأ  فضلم  :باب

ثنا -62  ثنا :قال ,اٌش عيَّ  حدَّ ثنا :قالعبد األعىل  حدَّ  :د بن إسحاق قالحممَّ  حدَّ

 :جابر بن عبد اهلل قال عنبيد  حممود بن لَ  عند بن إبراهيم بن احلارث ثني حممَّ حدَّ 

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه(  )

فه أبو حاتم واألزدي والعجيل  . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . ووثَّقه أبو داود. ومحزة بن نجيح ضعَّ

 .كان قدرياً  :وقال

 .وإسناده صحيح .مل أجد من أخرجه(  6)

َأخرجه الطرباين يف .  وي مرفوعًا نحوه من طريق َأيب عامر اخلزاز عن َعمرو بن دينار عن جابر ورُ  

حه ابن حبان ( 2/2) "الكربى"والبيهقي يف ( 600) "الصغري"  ( 0600)وصحَّ

( 02 / ) "تفسريه"وعبد الرزاق يف ( 00  ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 2/2)وأخرجه البيهقي 

 . انني ومحاد بن زيد وأيوب عن َعمرو بن دينار عن احلسن الُعرين ُمرسالً من طريق السفي

 . هذا املحفوظ :قال البيهقي

والبيهقي يف (  0  ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 62222) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف ( 4)

 .من ُطرق عن ُشعبة به( 12 ) "الرب والصلة"واملروزي يف ( 2/625) "الكربى"

 "..اليتيم  دِب عن أَ  عائشةَ  سألُت "يف رواية الطربي والبيهقي  



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

37 

 :قلنا ,ةَ هم دخل اجلنَّ بَ َس فاحتَ  ن مات له ثالثٌة من الولدِ مَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  سمعُت 

 :قال .م واحٌد لقالرى لو قلتُ أَ  ,واهلل :جلابر   قلُت  .واثنان :لقا ؟واثنان ,اهلل يا رسوَل 

 ( ).اهلله وظنُّ نا أَ وأَ 

ثنا -63  ثنا :قاال ,وموسى بن إسامعيل ,بن حفص   ميُّ حرَ  حدَّ  ,عبد الواحد حدَّ

ثنا :قال  مُّ ني أُ ثتْ حدَّ  :قال نصاريُّ رو بن عامر  األَ مثني عَ حدَّ : عثامن بن حكيم  قال حدَّ

هلام ثالثة   يموُت نْي مَ سلِ ن مُ ليم  ما مَ ُس  مَّ يا أَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند النَّ  كنُت  :ليم  قالتُس 

 ( ).واثنان :قال ؟واثنان :قلُت  ,اهمه إيَّ بفضل رمحتِ  ةَ اجلنَّ  اهللدخلهام أَ  إالَّ  ,والد  أَ 

ثنا -64  ثن :قال ,عيلٌّ  حدَّ  نَّ أَ  ,ريز  يب َح عن أَ  :ضيلعىل الفُ  ُت قرأَ  :معتمٌر قال احدَّ

 :قال ,قربةً  اً حتوش  با ذرر مُ ّنه لقي أَ أَ  ,ثهمعاوية حدَّ  عة بنَ صعَص  نَّ أَ  ,ثه بواسطحدَّ  احلسنَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعُت  :قال .بىل :قلُت  ؟كثُ حد   أُ اَل أَ  :قال ؟با ذرر ن الولد يا أَ ما لك مِ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 4/402)أخرجه المام أمحد (  ) حه . من ُطرق عن ابن إسحاق به( 1005) "الشُّ وصحَّ

 (.6102)ابن حبان 

عن أيب هريرة ( 6246)ومسلٌم  .عن َأيب سعيد( 6244)ومسلم (  0 ) "صحيحه"وَأخرج البخاري يف  

 . مرفوعًا نحوه

ا قوله  فقد ورَد الترصيح بالسؤال  "وَأنا أظنُّه واهلل :قال .َأرى لو قلتم واحٌد لقال ,واهللِ :قلُت جلابر   " :أمَّ

ة َأحاديث  من هذه  :ثم قال .(1  /4) "الفتح"ذكرها ابن حجر يف  .عن الواحد يف عدَّ
 
وليس يف يشء

 . حاديث الواردة يف فضل َمن مات له ولٌد واحدٌ ثم ذكَر األَ .. .الطرِق ما يصلُح لالحتجاج

 .باب فضل من ماَت له ولٌد فاحتسب. كتاب اجلنائز. انظر الفتح

من ( 62 /65) "الكبري"والطرباين يف ( 26 6)وإسحاق بن راهويه ( 2/400)أخرجه المام أمحد ( 6)

 (عمرو بن عاصم ) ووقع عند أمحد . طريق عثامن بن حكيم به

لكن صحَّ  .دون السؤال عن االثنني .عن َأنس  مرفوعًا مثله(  1  ) "صحيحه"وقد أخرج البخاري يف 

 .انظر ما قبله. حيحمن حديث أيب سعيد وأيب هريرة يف الصَّ 
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 بفضلِ  ةَ اجلنَّ  اهلله دخلَ أَ  إالَّ  ,نَث له ثالثٌة من الولد مل يبلغوا احلِ  يموُت  ن مسلم  ما مِ  :يقول

 كل  ه لفكاكَ  عضو  منه كلَّ  عزَّ وجلَّ  اهللُ جعَل  إالَّ  سلامً مُ  عتَق ن رجل  أَ وما مِ  ,اهميَّ ه إِ رمحتِ 

 ( ).عضو  منه

 ط  ق  له س   ن ماتأ مأ  :باب

ثنا -65  ثنا :قال ,إسحاق بن يزيد حدَّ يب ثني يزيد بن أَ حدَّ  :صدقة بن خالد  قال حدَّ

ولد يل يف السالم يُ  نْ ألَ  :فقال -ولد له وكان ال يُ  -ة بن احلنظليَّ  لِ سهْ  عنه م  أُ  عنريم مَ 

ة احلنظليَّ  وكان ابنُ  ,وما فيها اً نيا مجيعيكون يل الدُّ  نْ ن أَ مِ  إيلَّ  حبُّ أَ  ,هحتسبُ قٌط فأَ ولٌد ِس 

  ( ).ةجرالشَّ  َتَت  ن بايعَ ممَّ 

 ةكأ اللأ  سن  حم  :باب

                                                                                                                                                                             

 "الكربى"والبيهقي يف (  40 6)وأمحد ( 6006) "الكربى"ويف ( 200 ) "املجتبى"يف أخرجه النسائي (  )

( 4101)والبزار ( 2062)وأبو عوانة ( 0204, 6140)وابن حبان ( 12 4) "عبالشُّ "ويف (  0 /1)

  .وغريهم من ُطرق عن احلسن به

 .دون مسألة العتق. واقترصوا مجيعا  عىل شقِّه الول 

ه الثاين .من طريق أيب حريز عن احلسن( 4105)وقد أخرجه البزار َأيضًا    .واقترص عىل شق 

ه األول ما تق  مويشهد لشق   . دَّ

ه الثاين ا شقُّ  .عن َأيب هريرة مرفوعًا مثله( 501 )ومسلم (  642) "حيحالصَّ "فأخرج البخاري يف . أمَّ

من ( 05 / ) "تاريه"وأبو زرعة الدمشقي يف ( 00/602) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  6)

 .طريق صدقة بن خالد به

. عن ُييى بن احلنظلية :فقال .يزيد بن أيب مريم عن َأبيهفرواه عن . وخالف صدقَة مسلمُة بن عيل اخلشني 

 (.2022) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 00/602)أخرجه ابن عساكر أيضًا 

يف ترمجة ُييى بن ( 2/220) "الصابة"وذكر األثَر ابُن حجر يف .  مداُره عىل ُأم يزيد وهي جمهولة واألثرُ  

فه .احلنظلية  . وضعَّ
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ثنا -66  ثنا :قال ,حفص بن عمر حدَّ ثنا :قال ,مر بن الفضلعُ  حدَّ بن  ُنعيم حدَّ

ثنا :قال ,يزيد ائتني بطبق   ,يا عيلُّ  :قال َل قُ ا ثَ ملَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيَّ  أنَّ  ,أيب طالب   بنُ  عيلُّ  حدَّ

حفظ من ذراعي  ألَ ين  إِ  :فقلُت سبقني يَ  أنْ  فخشيُت  ,تي بعديمَّ أُ  فيه ما ال تضلُّ  كتُب أَ 

كاة وما الة والزَّ ويص بالصَّ يُ  فجعَل  ,ديه بني ذراعي وعُض ُس وكان رأْ  ,حيفةالصَّ 

 نَّ وأَ  ,اهلل إالَّ ن ال إله ه بشهادة أَ مرَ وأَ  ,هنفُس  ى فاضْت وقال كذاك حتَّ  ,كميامنُ ملكت أَ 

 ( ).م عىل النّارر  من شهد هبام ُح  ,هه ورسولُ عبدُ  اً دحممَّ 

ثنا -67  ثنا :قال ,د بن سابق  حممَّ  حدَّ  عنيب وائل  أَ  عنعمش األَ  عنإرسائيل  حدَّ

 ( ).وا املسلمنيضبُ وال تَ  ,ةَ وا اهلديَّ وال تردُّ  ,اعيجيبوا الدَّ أَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عبد اهلل عن النَّ 

                                                                                                                                                                             

 "الطبقات"وابن سعد يف . مترصاً ( 412/ ) "املختارة"والضياء يف ( 214)أمحد أخرجه المام (   )

 .من طريق ُعمر بن الفضل به( 6/604)

 (.  5/20)التهذيب  .جمهوٌل  :قال أبو حاتم الرازي. فيه ُنعيم بن يزيد .وهذا إسناٌد ضعيٌف  

 . عائشَة كام يف الصحيحني ماَت يف ِحْجر ملسو هيلع هللا ىلصفاملحفوُظ أنَّ النبيَّ  .وفيه نكارٌة يف متنه :قلت

األدب "والبخاري يف ( 525)والمام أمحد ( 6012)وابن ماجه ( 52 5) "السنن"وروى أبو داود يف  

كان آخُر كالِم  :قال وغريهم عن ُأم  موسى عن عيلر ( 512) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 52 ) "املفرد

الةَ  :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي   الةَ  ,الصَّ ُقوا اهللَ  ,الصَّ  "فيام ملكْت َأيامُنكم اتَّ

د عنها  :(2/601) "امليزان"قال الذهبي يف  ,حيح سوى ُأم  موسى موالة عيلر الصَّ  ه رجاُل ورجالُ   تفرَّ

ُج  :قال الدارقطني :(2/245) "التهذيب"وقال ابن حجر يف  .غرية بن مقسممُ  حديثها مستقيٌم ُيرَّ

 . انتهى. ثقةٌ  كوفيٌة تابعيةٌ  :وقال العجيل. حديُثها اعتباراً 

 "الكربى"والنسائي يف ( 265 )وابن ماجه (   2/4)رواه أمحد  .له شاهٌد من حديث ُأم سلمة :قلت

حه البوصريي يف  .نحوه( 0/652)   ."املصباح"وصحَّ

. من طريق األعمش به( 0000 ) "الكبري"والطرباين يف ( 606 )والبزار ( 000/ )أخرجه المام أمحد ( 6)

حه ابن   (.00 /5)وانظر علل الدارقطني (. 5204)حبان وصحَّ



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

41 

 ةكأ اللأ  وءم سم  :باب

ثنا -68  محن بن عبد الرَّ  عنثني معاوية بن صالح  حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

بكم من  عرُف نحن أَ  :اسه كان يقول للنَّ أنَّ  ,رداءأيب الدَّ  عنبيه أَ  عنفري  جبري بن نُ 

 ,هى خريُ رَج ذي يُ ال :كما خيارُ مَّ أَ  .كمكم من رشارِ نا خيارَ قد عرفْ  ,واب  بالدَّ  البياطرةِ 

.رهرَّ عتق حُم وال يُ  ,هؤمن رشُّ وال يُ  ,هى خريُ رَج ذي ال يُ فال كما رشارُ مَّ وأَ . هؤمن رشُّ ويُ 
( ) 

ثنا -69  ثنا :قال ,عصام بن خالد   حدَّ أيب  عنهانئ   ابنِ  عنريز بن عثامن َح  حدَّ

 ( ).هعبدَ  ويضُب  ,هوحدَ  وينزُل  ,هفدَ رِ  يمنعُ  الذي .نودالكَ  :ه يقولسمعتُ  ,ُأمامة

                                                                                                                                                                             

 .مل َأجد من َأخرجه(   )

هد"وألمحد يف   عب"والبيهقي يف ( 022) "الزُّ وابن عبد الرب يف ( 46 /00)وابن عساكر ( 11  ) "الشُّ

 ,من رواية سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء( 6/406) "غريب احلديث"واخلطايب يف ( 210) "اجلامع"

وال َيسمعون القرآن  ,هم الذين ال يْأُتون الصالة إالَّ دبراً . ألَنا َأعلم برشاركم من الَبيطار باخليل :الأنه ق

 .ورواته ثقات. "وال ُيعَتُق حمرُروهم ,إالَّ َهْجراً 

من طريق العالء بن عبد الرمحن عن ( 560)وابن حبان ( 6624)والرتمذي ( 6 22)وروى المام أمحد 

كم؟ قال :وقَف عىل ُأناس  جلوس  فقال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهللِ  :يرةأبيه عن أيب هر  :َأال ُأخربكم بخريكم من رش 

نا :فقال رجٌل . فقال ذلك ثالث مرات  . فسكتوا خرُيكم من  :قال. بىل يا رسول اهلل َأخرْبنا بخرينا من رش 

ه. ُيرجى خرُيه كم َمن ال ُيرجى خرُيه ,وُيؤمُن رشُّ  ."ه وال ُيؤمُن رشُّ . ورشُّ

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح  :قال الرتمذي

 .من طريق َأيب املغرية عبد القدوس عن حريز به( 60/522) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  6)

 . ال ُيعرف :"التقريب"قال ابن حجر يف . محرة :وقيل. اسمه محزة :قيل. ورجاله ثقات سوى ابن هانئ

شيوخ  :وقد قال اآلجّري عن َأيب داود ,ن حبان يف الثقاتذكره اب :(6/402) "لسان امليزان"وقال يف 

 . انتهى. حريز كلهم ثقات

والطربيُّ يف ( 0152)والطرباينُّ َأيضًا . من طريق أيب عمرو( 0002) "الكبري"ورواه الطرباين يف  :قلت 

 .من طريق جعفر بن الزبري كالمها عن القاسم عن َأيب ُأمامة مرفوعاً ( 60/522) "تفسريه"

= 
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ثنا -71  ثنا :قال ,نهال  اج بن مِ حجَّ  حدَّ سعيد  عنيد  بن ز عيل   عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

سنو عىل يَ  له أنْ  اً المغُ  مرَ رجاًل أَ  أنَّ  ,احلسنِ  عنيد  ومُح حبيب   عناد  ومحَّ  ,بن املسّيب

 فلامَّ  ,يف بئر   ى الغالمُ فرتدَّ  ,هاها يف وجهِ لقَ علة  من نار  فأَ بُش  فجاءَ  ,المُ الغُ  فنامَ  ,بعري  له

 ( ).قهتَ عْ فأَ  ,ههِ يف وْج  الذيى فرأَ  , اب اخلطَّ  بنَ  مرَ تى عُ أَ  صبَح أَ 

 عراب  ن الأ م   اخلادم   بيعم  :باب

ثنا -71  ثنا :قال ,سليامن بن حرب   حدَّ ابن  عنُييى بن سعيد   عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

بنو  َل فسأَ  ,عائشةُ  فاشتكْت  ,مًة هلاأَ  رْت دبَّ  رض اهلل عنها عائشةَ  أنَّ  ,َعمرة عن َعمرة

 ,مٌة هلاا أَ سحرهْت  ,ة  مسحورة  ربوين عن امرأَ كم خُت إنَّ  :فقال ,   من الزُّ  اً خيها طبيبأَ 

 ثمَّ  ,اً دبَ أَ  نجنيَ ال تَ  ؟وملَ  :فقالت ,نعم :فقالْت  ؟ينيتِ حرْ َس  :قالت ,خربت عائشةفأُ 

 ( ).ةً كَ لَ مَ  العرِب  ن رش  وها مِ يعُ بِ  :قالْت 

____________________________________
 

 ,وهو ضعيف. يف أحدمها جعفر بن الزبري. رواه الطرباين بإسنادين :( 0/5) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .ويف اآلخر َمن مل َأْعرفه

 .وال احلسن .مل َأره من طريق سعيد بن املسيب(    )

 أشعَل رجٌل يف :عن َمعمر  عن رجل  عن احلسن قال( 0162 ) "املصنَّف"لكن أخرج عبد الرزاق يف  

فأيت ُعمر  .فلامَّ َأصبَح َأتى عمَر فَأعتَقه .فقام العبد فِزعًا حتى َأتى بئرًا فأْلَقى نفَسه فيها .جوِف عبِده ناراً 

وهو  .يعني ملَّا َأعتقه َأعقَبه ُعمر مكانه .كانوا يعاقبون وُيعقبون :قال احلسن .بسبي  بعد ذلك فَأعطاه عبداً 

 .منقطع

 .أنَّ رجاًل كَوى ُغالمًا له بالنار فَأعتَقه ُعمر ,وري عن يونس عن احلسنعن الث( 2161 )وأخرج أيضًا  

( 0/600) "املستدرك"واحلاكم يف ( 046 ) "مسنده"والشافعي يف ( 2/00)أخرجه المام أمحد ( 6)

 "السنن"والبيهقي يف ( 2050 ) "املصنَّف"وعبد الرزاق يف ( 00 /0) "السنن"والدارقطني يف 

ه َعْمرة به من ُطرق( 6/420)  . عن ُييى بن سعيد عن َأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن ُأم 

 .لكنَّ األَكثر َأنه َأبو الرجال ,ووقع عند أمحد شكٌّ يف تسمية شيخ ُييى. وإسناده صحيح
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 عن اخلادم   العفوم  :باب

ثنا -72  ثنا :قال ,اٌج حجَّ  حدَّ  عنأخربنا أبو غالب   :قال - مةهو ابن سل - مّحادٌ  حدَّ

 ,هال تضبْ  :وقال ,مها لعيلر حدَ أَ  فوهَب  ,معه غالمان ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  قبَل أَ  :قال ,ُأمامةأيب 

 ,اً با ذرر غالمعطى أَ وأَ  ,ناقبلْ  منذ أَ صيل  ه يُ يتُ  رأَ ين  وإِ  ,الةِ الصَّ  هلِ أَ  يت عن رضِب  ُّن ين  فإِ 

 اً رييص به َخ ستوْ أَ  نْ ني أَ مرتَ أَ  :قال ؟ما فعَل  :فقال ,هقَ عتَ فأَ  اً وفعرُ به مَ  استوصِ  :وقال

 ( ).هتُ قْ عتَ فأَ 

 سم  ه خمافةأ عىل خادم   ن ختمأ مأ  :باب
 نِّ الظَّ  وء 

ثنا -73  يب أَ  عندة أخربنا أبو خلْ  :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ

 لَق دوا ُخ يتعوَّ  أنْ  كراهيةَ  ,هاونعدَّ  ,كيَل ونَ  ,معىل اخلادِ  ختمَ نَ  نْ ؤمر أَ ا نُ نَّكُ  :العالية قال

 
 
  نا ظنَّ حدُ أَ  ظنُّ أو يَ  ,سوء

 
 ( ).سوء

 سم  ه خمافةأ عىل خادم  عدَّ من  :باب
 نِّ الظَّ  وء 

ثنا -74  ثنا :قال ,ُنعيمبو أَ  حدَّ ب  ض  مُ  بنِ  حارثةَ  عنسحاق يب إِ أَ  عنإرسائيل  حدَّ

.ن  الظَّ  ي مافةَ عىل خادم راَق العُ  عدُّ  ألَ إين   :قال سلامن  عن
( ) 

                                                                                                                                                                             

من طريق محَّاد عن َأيب غالب ( 2/605) "الكبري"والطرباين يف ( 66220 ,0 662)أخرجه المام أمحد (  )

 .البرصي به حزور

 . عن ابِن املبارك عن َأيب خلدة خالد بن دينار التميمي به( 450) "الرب والصلة"أخرجه احلسني املروزي يف ( 6)

ياحي :وأبو العالية   ملسو هيلع هللا ىلصوَأسلَم بعد وفاِة النبي   ,َأدرَك اجلاهليةَ  ,موالهم البرصي. هو ُرفيع بن مهران الر 

 .قاله يف التهذيب. خلَف ُعمروصىلَّ  ,ودخل عىل َأيب بْكر ,بسنتني

عب"والبيهقي يف (  62/ ) "احللية"أخرجه أبو ُنعيم يف ( 4) مكارم "واخلرائطي يف ( 2001) "الشُّ

 .وإسناده صحيح. من طريق أيب إسحاق به( 004) "األخالق

ابن حجر يف نقله . وإْن كان عليه حلٌم فهو عْرق ,الُعراق العظم بال حلم :قال اخلليل (الُعراق )  :قوله 

= 
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ثنا -75  ثنا :قال ,حّجاٌج  حدَّ حارثة  سمعُت  :سحاق قالبو إِ نا أَ نبأَ أَ  :شعبة قال حدَّ

.ن  الظَّ  راق خشيةَ العُ  عدُّ  ألَ ين  إِ  :سلامن  سمعُت  :ب  قالبن مض  
( ) 

 اخلادم   دبم أأ  :باب

ثنا -76  ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حدَّ رمة بن أخربين َم  :عبد اهلل بن وهب  قال حدَّ

مر اهلل بن عُ  عبدُ  رسَل أَ  :سيط  قالعبد اهلل بن قُ  بنَ  يزيدَ  سمعُت  :بيه قالأَ  عنكري  بُ 

 .اً عوجيْ  اً ده جلْ دَ إليه فجلَ  فرجعَ  ,فبالرصَّ  نظرَ فأَ  ,هفَ فرَصَ  ,و بورق  له بذهب  أَ  اً المغُ 

 ( ).هفْ وال ترِص  ,يل الذي فخذِ  ,اذهْب  :وقال

 هوجهأ  اهللم حأ قبَّ  ل  ال تقم  :باب

ثنا -77  ثنا :قال ,اٌج حجَّ  حدَّ أيب هريرة  عنسعيد   عنابن عجالن  عنيينة ابن عُ  حدَّ

 ( ).هوجهَ  اهللُ َح ال تقولوا قبَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص ي  بالن عن

ثنا -78  ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد   حدَّ  عنسعيد   عنابن عجالن  عنيينة ابن عُ  حدَّ

 عزَّ وجلَّ  اهلل فإنَّ  ,كشبه وجهَ ن أَ ه مَ ك ووْج وجهَ  اهللُح قبَّ  ال تقولنَّ  :أيب هريرة قال

____________________________________
 

 ( 61 /6) "الفتح"

م خترجيه(   )  .انظر ما قبله. تقدَّ

 .ورجال إسناده ال بأس هبم .مل أجد من أخرجه(  6)

وابن خزيمة (  0  ) "مسنده"واحلُميدي يف ( 0 50)وابن حبان ( 1200 ,0060)أخرجه المام أمحد (  4)

 "الرشيعة"واآلجري يف ( 262) "صفاتاألسامء وال"والبيهقي يف ( 42 ,40 ,45) "كتاب التوحيد"يف 

 .وزادوا مثل الرواية اآلتية عن َأيب ُهريرة. من ُطرق عن ابِن عجالن به( 611/ )

  .لكن له ُحكم الرفع ,وُروي موقوفًا عىل َأيب هريرة 

 (.6020)وانظر علل الدارقطني رقم  .انظر ما بعده 
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 ( ).ورتهعىل ُص  ملسو هيلع هللا ىلص آدمَ  خلَق 

 العبد   قصاصم  :باب

ثنا -79  ثنا :قاال ,بيصةوقَ  ,د بن يوسفحممَّ  حدَّ يب ثابت  حبيب بن أَ  عنسفيان  حدَّ

وهو ظاملٌ له  -له  اً حٌد عبدأَ  ال يضْب  :ر بن يارس  قالعامَّ  عنبيب  يب َش يمون بن أَ مَ  عن

 ( ).منه يوم القيامة دَ يْ قِ أُ  إالَّ  -

ثنا -81  ثنا :قال ,أبو عمر حفص بن عمر حدَّ  :ثني أبو جعفر  قالحدَّ  :شعبة قال حدَّ

 :فقال خلادمه ,من اآلري   ساقطُ تَ ه يَ تِ فإذا علف دابَّ  سلامنُ  خرَج  :با ليىل قالأَ  سمعُت 

 ( ).كوجعتُ ألَ  القصاَص  خاُف يّن أَ لوال أَ 

ثنا -81   اجلُ  حدَّ
ثنا :قال ,عفّي عبد اهلل بن حمّمد  ثني داود بن حدَّ  :أبو أسامة قال حدَّ

 عنيت ي جدَّ نِ خربتْ أَ  :محن بن حمّمد  قالثني عبد الرَّ حدَّ  :أيب عبد اهلل موىل بني هاشم  قال

 الغضُب  فاستبانَ  ,ْت بطأَ فأَ  .و هلافدعا وصيفًة له أَ  ,كان يف بيتها ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ  ,سلمة م  أُ 

                                                                                                                                                                             

من قول  .مد بن ميمون اخليا  املكي عن سفيان بهمن طريق حم( 611/ ) "الرشيعة"أخرجه اآلجري يف (   )

 .وانظر ما قبله .وله ُحكم الرفع. أيب هريرة

والبزار يف  ,من طريق سفيان(  6502)وابن أيب شيبة ( 0150 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  6)

لهم عن من طريق محاد بن ُشعيب ك( 02) "جزئه"وأبو ُمسهر يف . من طريق قيس( 000 ) "مسنده"

 .حبيب بن أيب ثابت به

من طريق ُسفيان ( 0/060) "احللية"وَأبو ُنعيم يف . من طريق َأيب بكر بن عيَّاش( 411 )ورواه البزار  

ر مرفوعاً   . كالمها عن حبيب  عن ميمون عن عامَّ

وقد  .حبيبولذا استغربه َأبو ُنعيم من حديث ُسفيان و .والصواُب عن الثوري  الوقُف كام رواه املصن ف

 .واهلل أعلم. ويشهُد له األَحاديث واآلثاُر اآلتيةُ  .تابَعه عىل وقِفه غرُيه

 .من طريق ُشعبة به( 402) "الرب والصلة"أخرجه املروزي يف (  4)
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 :فقال ,ومعه سواكٌ  ,تلعُب  الوصيفةَ  فوجدِت  ,جابسلمة إىل احلِ  مُّ أُ  فقامْت  ,يف وجهه

 .واكهبذا الس   ِك وجعتُ ألَ  ,لوال خشية القود يوم القيامة

 ,يا رسول اهلل :قلُت  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ هبا النَّ  تيُت  أَ فلامَّ  :قال .ببهمة   تلعُب  :د بن اهليثمزاد حممَّ 

 ( ).ويف يده سواكٌ  :قالت ,كحلف ما سمعتْ إّّنا لت

ثنا -82  ثنا :قال ,حمّمد بن بالل   حدَّ أيب  عنرارة بن أوىف زُ  عنقتادة  عنعمران  حدَّ

 ( ).منه يوم القيامة صَّ اقتُ  اً رضب ن رضَب مَ  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :هريرة قال

ثنا -83  ثنا :قال ,خليفة حدَّ   حدَّ
 
ثن :قال ,عبد اهلل بن رجاء قتادة  عنام أبو العوَّ  احدَّ

 صَّ اقتُ  ظلامً  اً برْض  رضَب  نمَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنأيب هريرة  عنعبد اهلل بن شقيق   عن

 ( ).منه يوم القيامة

 ونسم لبأ ا تأ وهم مَّ اكسم  :باب

حدثنا الفضل بن  :حدثنا مروان بن معاوية قال :حدثنا سعيد بن سليامن قال - 84 

                                                                                                                                                                             

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 20 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 64/402) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  )

من ُطرق ( 00 /6) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 2/402) "احللية"يم يف وأبو ُنع( 2100 , 210)

 .عن داود بن أيب عبد اهلل هبذا السناد

ة عبد الرمحن وهي جمهولة .ورجاله ال بْأَس هبم  د. سوى جدَّ هو ابن زيد بن  :وعبد الرمحن بن حممَّ

 .ووقع عند أيب يعىل مقلوبًا حممد بن عبد الرمحن. جدعان

من طريق حممد بن بالل هبذا ( 022 ) "األوسط"والطرباين يف ( 6/640) "مسنده"ه البزار يف أخرج(  6)

 . السناد

 .إسناده حسنٌ  :(56 /4) "الرتغيب"املنذري يف و( 0/454 ) "املجمع"اهليثمي يف  قال 

 .وانظر ما بعده. :وقد خولف حممد بن بالل ,هو ابن داور القطان أبو العوام :وعمران :قلت 

 "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 5/21 ,21 /0) "الكامل"وابن عدي يف ( 604/ )أخرجه البزار (  4)

 .من طريق عبد اهلل بن َأيب رجاء به( 2/26)
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 ,ويص باململوكني خرياً يُ  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ  :عبد اهلل يقول بنَ  جابرَ  سمعُت  : قالبرش  مُ 

عزَّ اهلل  بوا خلَق عذ  وال تُ  ,مكُ وسن لبُ وهم مِ بُس لْ وأَ  ,ونكلُ وهم مما تأْ مُ طعِ أَ  :ويقول

 ( ).وجلَّ 

 ؟هعبدأ  عيم يم  هل   :باب

ثنا -85  ثنا :قال ,آدم حدَّ ثنا :قال ,شعبة حدَّ م بن سمعت سالَّ  :أبو برش  قال حدَّ

و ُُي   ,كمكم إخوانُ ؤارقَّ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب رجل  من أَ  عن ُث د  عمر 

 ( ).وهم عىل ما غلبواعينُ وأَ  ,كمبَ غلَ  وهم عىل مااستعينُ ,وا إليهمحسنُ فأَ 

ثنا -86  يب أَ  عنخربنا عمٌرو أَ  :قال ,ثني ابن وهب  حدَّ  :ُييى بن سليامن قال حدَّ

 :يعني ,يُب ال َي  اهللِ عامَل  فإنَّ  ,هلِ مَ ن عَ مِ  وا العامَل عينُ أَ  :أّنه قال ,رةرييب هُ أَ  عنيونس 

 ( ).اخلادم

                                                                                                                                                                             

 .إالَّ للبخاري يف األدب "الدر املنثور"ومل يعزه السيوطي يف  .مل َأجد من أخرجه(   )

فه ابن معني والنسائي وأبو داودسوى الفضل بن مبرش   .ورجاله ثقاٌت رجاُل الصحيح  وقال ابن  . ضعَّ

ة َأحاديثِه ال ُيتابع عليها :عدي  . عامَّ

 .وانظر ما بعده .(22)وسيكرره املصنف قريبًا برقم 

. من طريق ُشعبة( 4046) "املعرفة"وَأبو ُنعيم يف ( 160) "مسنده"وَأبو يعىل يف (  6052)أخرجه َأمحد (  6)

 .من طريق َأيب عوانة كالمها عن َأيب برش جعفر بن أيب وحشيَّة به( 64202)وَأمحد أيضًا 

إنَّ إخوانكم خولُكم جعلهم اهلل َتت  "عن أيب ذر مرفوعًا (  22 )ومسلم ( 6000 ,40)وللبخاري  

فإْن . وال ُتكل ُفوهم ما يغلبهم ,وْليلبسه مما يلبُس  ,فمْن كان َأخوه َتت يده فلُيطعمه مما يْأُكل. َأيديكم

 .َكلَّفُتموهم ما َيغلُبهم فَأعينُوهم

 .هو ابن احلرث :وعمرو. وَأبو يونس هو ُسليم بن جبري. إسناده صحيح(  4)

 . من طريق ابِن هَليعة عن َأيب يونس عن َأيب هريرة مرفوعاً ( 2204)ورواه المام أمحد  

 .والقول قوُله. وَعمرو بن احلارث ثقةٌ  .وابن هَليعة ضعيٌف 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

47 

 همع عبد   كلأ يأ   ن  ه أأ ر  إذا كأ  :باب

ثنا -87   :أخربنا ابن جريج  قال :قال ,أخربنا ملد بن زيد   :قال ,حمّمد بن سالم   حدَّ

 رَ مَ أَ  ,واحلرَّ  ةَ إذا كفاه املشقَّ  ,خادم الّرجل عن جابراً  ُل سأَ يَ  هأّنه سمعَ  ,بريأخربين أبو الزّ 

 ( ).كلًة يف يدهه أُ مْ عِ طْ طعم معه فليُ يَ  م أنْ كُ حدُ ه أَ رِ كَ  فإنْ  ,نعم :قال ؟يدعوه أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ 

 لكم ا يأ  مَّ  العبدأ  طعمم يم  :باب

ثنا -88  ثنا :قال ,عبد اهلل بن مسلمة حدَّ  الفضل بن مبرّش   عنمروان بن معاوية  حدَّ

 :ويقول .اً ويص باململوكني خرييُ  ملسو هيلع هللا ىلص كان النّبيُّ  :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول :قال

 ( ).اهلل بوا خلَق عذ  وال تُ  ,بسوهم من لبوسكملْ وأَ  ,طعموهم ممّا تأكلونأً 

ْ  هل يم  :باب  كلأ ه معه إذا أأ خادمأ  ل

ثنا -89   عن ونس البرصيُّ أخربنا أبو يُ  :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ

                                                                                                                                                                             

 ,من طريق ابن هليعة( 4/402)وأمحد  .عن ابن جريج( 6 5) "مسنده"حلارث بن أسامة يف أخرجه ا(   )

 .وإسناُده جيد .من طريق األَوزاعي كلهم عن َأيب الزبري به( 40) "األوسط"والطرباين يف 

َأنه سمَعه يسَأُل  ,أخربين أبو الزبري :عن ابن جريج قال"هكذا وقع يف ُنسخ األدب والرشح  :تنبيه 

فإنَّ  .وهو غري مراد قطعاً  .وسمع السؤاَل بنفسه ,وظاهره أنَّ ابَن جريج َأدرك جابَر بَن عبد اهلل "..براً جا

وهو  ."أنه سمع جابر بن عبد اهلل ُيسأل ,أخربين أبو الزبري "ووقع عند احلارث  .ابَن ُجريج مل ُيدرك جابراً 

بري هو الذ(. 4/402)وعند أمحد  ,الصواب  . ي سَأَل جابراً أنَّ َأبا الزُّ

لكونه  ,لرجل  آخَر مل يذكْره ابُن ُجريج( سمَعه ) وقوله  ,أليَب الزبري( أنه ) أنَّ الضمري يف قوله  :وُُيتمل

ثه  .واهلل أعلم .ولعل يف رواية البخاري سقطاً . لكن ُيشكل عليه رواية أمحد ,معروفًا عند من حدَّ

إذا صنَع "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 224 )ومسلم ( 2 60) "صحيحه"ويشهُد له ما أخرجه البخاري يف 

ه وُدخانه  -ثم جاَءه به  ,ألَحِدكم خادُمه طعاَمه فإْن كان الطعاُم . فليُقعده معه فليأكل -وقد ويل حرَّ

 ."مشفوهًا قلياًل فليضْع يف يِده منه َأكلة َأو َأكلتني

م قريباً ( 6)  (. 20)برقم . تقدَّ
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ة ميَّ أُ  صفوان بنُ  إذ جاءَ  ,مر عند عُ  اً جالس كنُت  :ذورةبو حَم قال أَ  :ليكة قاليب مُ ابن أَ 

اء رقَّ مساكني وأَ  اً ناس مرُ فدعا عُ  ,مري عُ دَ وها بني يَ فوضعُ  ,ملها نفٌر يف عباءة  بجفنة  َُي 

 .وا معهكلُ فأَ  ,هحولَ  اسِ اء النَّ رقَّ ن أَ مِ 

لوا كُ يأْ  نْ هم أَ ائِ رقَّ يرغبون عن أَ  اً قوم اهللُ حلا  :و قالأَ  ,بقوم   اهللُ عَل ف :ثّم قال عند ذلك

من  اهللِو ال نجدُ  ,عليهم ثرُ ستأْ ا نَ ولكنَّ  ,عنهم ما نرغُب  اهللا ومَ أَ  :فقال صفوانُ  ,معهم

 ( ).طعمهمونُ  ُل كُ ما نأْ  يِب عام الطَّ الطَّ 

 العبد راعٍ  :باب

ثنا -91  ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حدَّ رمة بن خربين َم أَ  :عبد اهلل بن وهب  قال حدَّ

با هريرة أَ  سمعُت  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عبد اهلل بن سعد  موىل عائشة زوج النَّ  عنأبيه  عنكري  بُ 

عزَّ  اهللَ ه فقد عَص دَ فإذا عص سي   ,عزَّ وجلَّ  اهللَ طاعَ فقد أَ  ,هدَ طاع سي  إذا أُ  العبدُ  :يقوُل 

 ( ).وجلَّ 

 .اسأ النَّ  شكر  ن مل يمأ  :باب

ثنا -91   ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,سلم  بيع بن مُ الرَّ  حدَّ د بن حممَّ  حدَّ

 خرُج ال أَ  :قالت ,يجِ اخرُ  :فستعاىل للنَّ  اهللقال  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنأيب هريرة  عنزياد  

                                                                                                                                                                             

 .وإسناده صحيح. عن ابن املبارك به(  45) "لرب والصلةا"أخرجه املروزي يف (   )

 .هو حاتم بن َأيب صعرية القشريي من رجال اجلامعة :وأبو يونس 

 . مل أجد من أخرجه(  6)

 "امليزان"قال الذهبي يف  .سوى عبِد اهلل بِن سعد موىل عائشة وهو جَمهول. ورجاله رجال الصحيح

 . شجما روى عنه سوى بكري بن األَ  :(00 /0)
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 ( ).كارهةً  إالَّ 

 اآلخرة  العروف يف  هلم نيا أأ يف الد   العروف   هلم أأ  :باب

ثنا -92  ثني نصري بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن حدَّ  :بن أيب هاشم  قال عيلُّ  حدَّ

رمة بُ  بنَ  ه سمع قبيصةَ نَّ أَ  ,رمةرمة بن ليث بن بُ بُ  سمعُت  :فالن  قال عن سديُّ يزيد األَ 

 هُل نيا هم أَ يف الدُّ  املعروِف  هُل أَ  :ه يقولفسمعتُ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند النَّ  كنُت  :قال سديَّ األَ 

 ( ).يف اآلخرة املنكرِ  هُل نيا هم أَ يف الدُّ  نكرِ املُ  هُل وأَ  ,يف اآلخرة املعروِف 

ثنا -93  ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  :قال ,ان العنربيُّ عبد اهلل بن حسَّ  حدَّ

ثنا  ابنةُ  حيبةُ ودُ  ,ليبةة ابنة عُ ثتني صفيَّ فحدَّ  ,هم  با أُ أَ  وكان حرملةُ  ,ان بن عاصم  حبَّ  حدَّ

ى حتَّ  ّنه خرَج أَ  ,حرملة بن عبد اهلل عنخربهم ه أَ نَّ أَ  ,بيهامبا أَ مها حرملة أَ وكان جدُّ  ,يبةلعُ 

                                                                                                                                                                             

وابن برشان يف ( 024) "كشف األستار"والبزار كام يف ( 4/605) "تاريه الكبري"أخرجه املصن ف يف (  )

هد"والبيهقي يف ( 642) "األمايل"  .من طريق موسى بن إسامعيل به( 020) "الزُّ

د به عنه حممد بن زياد .ال نعلمه إالَّ عن أيب هريرة :قال البزار   .وهو ثقٌة مْأمونٌ .  الربيعوال عنه إالَّ  ,تفرَّ

 .رجاله ثقاٌت  :(6/465) "املجمع"وقال اهليثمي يف   

 .إسناُده صحيٌح  :( 40/ ) "مترص زوائد البزار"وقال ابن حجر يف  

وأبو ُنعيم يف ( 2/405 ) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 4610) "كشف األستار"أخرجه البزار كام يف (  6)

 . طريق نصري به من( 5000) "املعرفة"

فقد ذكر اخلالَف املزيُّ  .وهو من اختالف الرواة عن نصري. عند َمن أخرجه. "عن فالن"وسقط قوله 

 .وابُن حجر يف إثباته وإسقاطِه

 "املجمع"ولذا قال اهليثمي يف . إضافًة إىل إهبام فالن .وإسناُده ضعيٌف جلهالة َنصري وُبرمة بن ليث 

 .هوفيه من مل أعرف :(0/626)

حابة نحوه  وسيأيت حديُث سلامن (. 626/ )انظر كشف اخلفاء للعجلوين  .ويف الباب عن مجع  من الصَّ

 .بعَد حديث
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 آلتنيَّ  اهللِو :يف نفس قلُت   ارَتَل فلامَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ى عرفه النَّ فكان عنده حتَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ تى النَّ أَ 

رين مُ ما تأْ  :لُت فق .بني يديه ى قمُت مَش حتَّ أَ  ُت فجئ ,من العلم زدادَ حّتى أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيَّ 

 ى جئُت حتَّ  ,رجعُت  ثمَّ  ,نكرَ املُ  واجتنِب  ,املعروَف  ائِت  ,يا حرملةُ  :؟ قالعملأَ 

 .منه اً مقامي قريب ى قمُت حتَّ  قبلُت أَ  ثمَّ  ,احلةَ الرَّ 

 واجتنِب  ,املعروف ائِت  ,يا حرملةُ  :قال ؟عمُل رين أَ مُ ما تأْ  ,يا رسول اهلل :فقلت

ر وانظُ  ,هتِ من عندهم فأْ  لك القوم إذا قمُت  يقوَل  نك أنْ ذأُ  ُب عجِ وانظر ما يُ  ,املنكر

فإذا  ,رتتفكَّ   رجعُت فلامَّ  ,هبْ نِ من عندهم فاجتَ  إذا قمَت  لك القومُ  يقوَل  ه أنْ كرَ تَ  الذي

 ( ).اً عا شيئدَ مها مل يَ 

ثنا -94  ثنا :قال ,احلسن بن عمر حدَّ ثامن يب عُ أَ  يب حديَث ألَ  ذكرُت  :معتمٌر قال حدَّ

 :فقال ,يف اآلخرةِ  املعروِف  هُل نيا هم أَ يف الدُّ  املعروِف  هَل أَ  إنَّ  :ه قالنَّ أَ  , نَ سلام عن

 اً حدبه أَ  ثُت فام حدَّ  ,ذاك كذاك نَّ أَ  فعرفُت  ,سلامن عنه ثُ د  ثامن ُُي يب عُ ه من أَ  سمعتُ ين  إِ 

 ( ).قطُّ 

ثنا -95  ثنا :قال ,موسى حدَّ قال رسول  :أيب عثامن عنعاصم   عنعبد الواحد  حدَّ

 ( ).مثله ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 460/ ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   ) من طريق عبد اهلل بِن (  0/50) "الشُّ

ان به  .  حسَّ

 .للشيخ األَلباين رمحه اهلل( 021 )قم ر "السلسة الضعيفة"انظر . واحلديث يف ثبوته نظرٌ  

 . مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(  6)

 .وانظر ما بعده. واخُتلف فيه عىل َأيب عثامن. وهو موقوف. وهذا إسناٌد صحيٌح 

( 0/606) "العلل"والدارقطني يف  .من طريق أيب معاوية( 65061) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

هد "وأمحد يف  ,من طريق سفيان( 02 ) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف  ,واحدمن طريق عبد ال الزُّ

= 
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 قول العروف :باب

ثنا -96  اس ار بن العبَّ أخربنا عبد اجلبَّ  :أخربنا عبد اهلل قال :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  : قال  طمي  عبد اهلل بن يزيد اخلَ  عنبن ثابت   عدي   عن اهلمداينُّ 

 ( ).معروف  صدقةٌ  كلُّ 

ثنا -97  ثنا :قال ,ليامنسعيد بن س حدَّ كان  :قال أنس   عنثابت   عنمبارٌك  حدَّ

اذهبوا  .خدجية ا كانت صديقةَ فإّنَّ  ,اذهبوا به إىل فالنة   :ء يقوليت بالَشَّ إذا أُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي 

 ( ).خدجية بُّ ا كانت َُت فإّنَّ  ,به إىل بيت فالنة  

____________________________________
 

 . وهذا ُمرسل. من طريق إسامعيل بن إبراهيم كلهم عن عاصم به( 6000)

 "الكبري"َأخرجه الطرباين يف  . عنه عن َأيب عثامن عن سلامن مرفوعاً  : فقيل . واخُتلف فيه عىل عاصم

 "وإنَّ َأهَل املنكر يف الدنيا هم َأهُل املنكر يف اآلخرة "وزادوا  (0046 ) "عبالشُّ "والبيهقي يف ( 6  2)

(. 0  /0) "الكامل"َأخرجه ابُن عدي يف . عنه عن َأيب ُعثامن عن َأيب ُموسى األَشعري مرفوعاً  :وقيل

 (.46 /1) "الضعفاء"والُعقييل يف 

عب"يهقي يف َأخرجه الب. عنه عن َأيب عثامن عن ُعمر مرفوعاً  :وقيل  (. 0044 ) "الشُّ

إنه  :وقال(. 6/605)  "العلل"َأخرجه الدارقطني يف  .عنه عن َأيب عثامن عن ُعمر من قوله :وقيل

 .الصواُب املرسل  :(0/606) "العلل"وقال يف موضع آخر من  .الصواب

 . واهلل أعلم. ضعيفهيف الباب عن عيلر وَأيب الدرداء وَأيب ُهريرة وَقبيصة بن ُبرمة األسدي بأسانيد 

م حديث قبيصة بن برمة قريبًا عند املصنرف   .( 16) وقد تقدَّ

( 2  6) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 2/501)وابن أيب شيبة ( 0/400)أخرجه المام أمحد (  )

 .من طريق عبد اجلبار به

 . ورجال َأمحد ثقات :(42 /4) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 .مرفوعًا مثله. عن حذيفة( 005 )ومسلم . عن جابر( 5205) "صحيحه"روى البخاري يف و :قلت 

من ُطرق عن مبارك بن فضالة ( 6 /64) "الكبري"والطرباين يف ( 100 ) "الكشف"أخرجه البزار كام يف ( 6)

حه ابن حبان . به  (.05 /0)واحلاكم ( 0000)وصحَّ

= 
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 بيله بالزَّ هل  عىل عاتقه إىل أأ  ء  اليشَّ  وحلم  ,لةقأ إىل الب   اخلروجم  :باب

ثنا -98  ثنا :قال ,سعر  مِ  عنسامة اد بن أُ محَّ  عنإسحاق بن ملد   حدَّ مر بن عُ  حدَّ

ج بى وتزوَّ فأَ  ,هختَ يب عىل سلامن أُ أَ  عرَض  :قال ة الكندي  مرو بن أيب قرَّ عَ  عنقيس  

 ,هتاه يطلبُ أَ ف ,ّنه كان بني حذيفة وسلامن يشءٌ ة أَ رَّ با قُ فبلغ أَ  ,قريةبُ  :قال هلايُ  ,موالًة له

 ُعروةدخل عصاه يف قد أَ  ,ه معه زبيٌل فيه بقٌل فلقيَ  ,ه إليهفتوجَّ  ,ه يف مبقلة  لهنَّ خرب أَ فأُ 

يقول  :قال ؟ما كان بينك وبني حذيفة ,با عبد اهلليا أَ  :فقال ,وهو عىل عاتقه ,بيلالزَّ 

 ارَ الدَّ  خل سلامنُ فد ,سلامن تيا دارَ ى أَ فانطلقا حتَّ  ,{والً جُ عَ  وكان النسانُ } :سلامن

ه ِس وعند رأْ  ,فإذا نمٌط موضوٌع عىل باب   ,فدخَل  ةرَّ يب قُ ذن ألَ أَ  ثمَّ  ,الم عليكمالسَّ  :فقال

 .د لنفسهاه  تي تُ ك الراش موالتِ عىل ف اجلْس  :فقال ,وإذا قرطا ٌ  ,اٌت نَ بِ لَ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ا ركان يقوهلُ  ,شياءث بأَ د  حذيفة كان ُُي  إنَّ  :ثه فقالد  ُُي  نشأَ أَ  ثمَّ 

 تكونَ  نْ ه أَ كرَ وأَ  ,بام يقول علمُ أَ  حذيفةُ  :قولفأَ  ؟عنها ُل سأَ وتى فأُ فأُ  ,قوام  ه ألَ غضبِ 

 .قوام  بني أَ  ضغائنُ 

ذيفة ين ُح فجاءَ  ,بك بام تقولقك وال يكذ  ال يصد   سلامنَ  إنَّ  :فقيل له ,يت حذيفةفأُ 

فيك  بنَّ كتُ و ألَ أَ  ,هنيَّ تَ نْ لتَ  ,حذيفة م  أُ  يا حذيفة ابن :فقلُت  ,سلامن م  يا سلامن ابن أُ  :فقال

 ام عبد  يُّ فأَ  ,ناآدم أَ  ن ولدِ مِ  :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اهلل  ,نيمر تركَ ه بعُ فتُ  خوَّ فلامَّ  ,مرإىل عُ 

 ( ).فاجعلها عليه صالةً  ,نههيف غري كُ  ,ه سّبةً أو سببتُ  ,ه لعنةً تي لعنتُ مَّ من أُ 

____________________________________
 

إذا ذبَح  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوُل اهللِ  :عن عائشة قالت( 6045)ومسلم ( 4205) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 خدجية :الشاة يقول
ِ
 .َأرسلوا هبا إىل َأصدقاء

 "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 60006 ,64002)والمام أمحد ( 0251) "السنن"أخرجه أبو داود يف (  )

ومطوالً من ُطرق  مترصاً ( 12 / ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 2/651) "الكبري"والطرباين يف ( 020)

= 
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ثنا -99   عنحبيب   عنعمش األَ  عنُييى بن عيسى  ثناحدَّ  :قال ,ابن أيب شيبة حدَّ

 ,فخرجنا .وا بنا إىل أرض قومنااخرُج  :مر قال عُ  :اس  قالابن عبَّ  عنجبري   بنِ  سعيدِ 

ا اَصف عنَّ  مَّ الله :يبّ فقال أُ  ,سحابةٌ  فهاجْت  ,اسالنَّ  رِ ؤخَّ بن كعب  يف مُ  يبُّ فكنت أنا وأُ 

ه دعا نَّ إِ  :قلت ؟صابناأَ  الذيصابكم ما أَ  :قالواف ,مت رحاهلُ وقد ابتلَّ  ,اهمفلحقنَ  .ذاهاأَ 

 ( ).م لنا معكم دعوتُ اَل أَ  :مرفقال عُ  ,ذاهاا أَ عنَّ  يرصَف  أنْ  عزَّ وجلَّ  اهللَ

 يعة  إىل الضَّ  اخلروجم  :باب

ثنا -111  غرية مُ  عنضيل بن غزوان د بن الفُ خربنا حممَّ أَ  :قال ,م  بن ساَل  دُ حممَّ  حدَّ

 نْ مسعود  أَ  اهلل بنَ  عبدَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  مرَ أَ  :يقول  اً عليَّ  سمعُت  :موسى قالت م  أُ  عن

 شجرًة فيأْ  يصعدَ 
 
 وشةِ وا من مُح كُ اهلل فضحِ  عبدِ  ه إىل ساِق صحابُ أَ  فنظرَ  ,تيه منها بَشء

____________________________________
 

 .وإسناُده ال بأس به .عن ُعمر بن قيس املاَص به

كان حذيفُة باملدائن فكان يذكُر َأشياَء قاهلا رسول  :عن عمرو بن أيب قرة قال"وهو عند أيب داود مترصًا  

 فيأتون سلامن فيذكرون له .ألُناس  من أصحابه يف الغضِب فينطلق ناٌس ممن سمع ذلك من حذيفة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قد ذكرنا قوَلك لسلامن  :فريجعون إىل حذيفة فيقولون له .حذيفة أعلم بام يقول :قوَل حذيفة فيقول سلامن

بك قك وال كذَّ   .فذكره. .فام صدَّ

 .وحلم اليشء عىل العاتق ,وهو اخلروج إىل البقلة .وليْ عند أيب داود الشاهد من الرتمجة

 :عن أيب هريرة رفَعه(  620)ومسلم ( 2000) "صحيحه"ما أخرجه البخاري يف  .ويشهد للمرفوع

فأيُّام مؤمٌن آذيُته أو  .وإين قد اختذُت عندك عهدًا لْن خُتلفنيه ,اللهم إنَّام حممٌد برٌش يغضُب كام يغضُب البرُش 

ُبه هبا إليك يوم القيامة  "سببُته أو جلدُته فاجعلها له كفارًة وقربًة ُتقر 

من طريق ُييى ( 64) "جمابو الدعوة"وابن أيب الدنيا يف ( 0/404) "يخ دمشقتار"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 . بن عيسى به

 .صدوٌق ُيطئ :"التقريب"قال ابن حجر يف  , ورواته ثقاٌت سوى ُييى بن عيسى ُمتَلٌف فيه
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 ( ).حد  يف امليزان من أُ  ثقُل اهلل أَ  دِ عب ُل ْج رِ ؟ لَ ما تضحكون :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,هساقيْ 

 خيهأأ  آةم رم   السلمم  :باب

ثنا -111  خالد  عنيد  خربين خالد بن مُح أَ  :وهب  قال خربين ابنُ أَ  :صبغ قالأَ  حدَّ

رآة مِ  املؤمنُ  :ريرة قالأيب هُ  عنرافع   اهلل بنِ  عبدِ  عنليامن بن راشد  ُس  عنبن يزيد 

 ( ).هصلحَ أَ  اً يبى فيها عَ إذا رأَ  ,خيهأَ 

 اس  عن النَّ  فحم والصَّ  العفوم  :باب

ثنا :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  ثناحدَّ  -112  ثنا :قال ,أبو معاوية حدَّ وهب  عنهشاٌم  حدَّ

 رِف ر بالعُ مُ أْ و العفو ذِ ُخ } :عىل املنربِ  يقوُل  بري اهلل بن الزُّ  عبدَ  سمعُت  :كيسان قال بنِ 

 اهللو ,خالق النّاسمن أَ  إالَّ  ؤخذَ تُ  مر هبا أنْ ما أَ  واهللِ :قال {ض عن اجلاهلني رِ عْ وأَ 

                                                                                                                                                                             

( 55 /4) "الطبقات"وابن سعد يف ( 0  /6 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 160)أخرجه أمحد (   )

 .من ُطرق عن مغرية به( 515 ,541) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1/15) "الكبري"الطرباين يف و

ية عيل    م الكالم عليها .ورواُته ثقاٌت سوى ُأم  ُموسى رُسَّ  (.22)رقم . تقدَّ

حه ابن حبان . من حديث زر  بن ُحبيش عن ابن مسعود نحوه( 0 54)وَأيب يعىل (  411)وألمَحد   وصحَّ

(0021.) 

 . عن خالد بن مُحيد به( 604) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  6)

وابن وهب يف ( 600) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 2 01)أخرجه أبو داود  .وروي مرفوعًا نحوه

عب"ويف ( 2/610) "السنن"والبيهقي يف ( 604) "اجلامع" من رواية كثري بن زيد عن ( 0205) "الشُّ

واملؤمُن أخو املؤمِن يكفُّ عليه  ,املؤمُن مرآة َأخيه :قال ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النبي  الوليد بن رباح عن أبى 

نه ابن حجر يف البلوغ "وُيوطه من ورائه ,ضيعَته  . والعراقي يف ختريج الحياء .وحسَّ

فه "فإْن رأى به أذًى فلُيمطه عنه "بلفظ .من وجه  آخر عن أيب هريرة( 161 )وأخرجه الرتمذي    .وضعَّ

 .وسنُدمها ضعيٌف  .(45 6) "األوسط"باب عن أنس  عند الطرباين يف ويف ال
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 ( ).همتُ ا منهم ما صحبْ خذّنَّ آل

ثنا -113   عنليث   عنضيل بن غزوان د بن فُ نا حممَّ خربَ أَ  :قال ,الم  د بن َس حممَّ  حدَّ

وإذا  ,واعّس  وا وال تُ موا ويّس  عل   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :قال اس  ابن عبَّ  عنطاوس  

 ( ).كم فليسكْت حدُ أَ  غضَب 

 االنبساط إىل الن اس :باب

ثن -114  ثنا :قال ,إسحاق بن العالء احدَّ ثني عبد حدَّ  :مرو بن احلارث قالعَ  حدَّ

وهو ُييى  -ابن جابر   عن -بيدّي هو ابن الوليد الزُّ  -د  حممَّ  عن شعريُّ اهلل بن سامل  األَ 

  ّنه سمع معاويةَ أَ  ,ثهباه حدَّ أَ  نَّ أَ  ,ثهفري  حدَّ محن بن جبري بن نُ عبد الرَّ  عن -بن جابر  

سمعت رسول  :أو قال ,ه يقولسمعتُ  ,به اهللنفعني  اً كالم ملسو هيلع هللا ىلص بي  من النَّ  ُت سمع :يقول

فيهم  يبةَ الر   بعُ تَّ  ال أَ ين  فإِ  .مفسدهَت أَ  اسِ يف النَّ  يبةَ الر   بعَت ك إذا اتَّ إنَّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ( ).فسدهمفأُ 

                                                                                                                                                                             

وهناد بن الّسي يف ( 4/460 ) "تفسريه"والطربي يف ( 1000) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  )

هد"  .من ُطرق عن َأيب ُمعاوية به( 650 ) "الزُّ

من رواية هشام بن ُعروة  (15   )والنسائي ( 0020)وأيب داود ( 0420)وهو يف صحيح البخاري  

بري نحوه ا منهم ما صحبتمهم"دون قوله . عن َأبيه عن ابن الزُّ  ."واهلل آلخذَّنَّ

وهناد ( 44/  ) "الكبري"والطرباين يف ( 6200) "مسنده"والطيالس يف ( 42 6)أخرجه المام أمحد (  6)

هد"يف  ( 0 4) "مساوئ األخالق"يف  واخلرائطي( 2051) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 402 ) "الزُّ

 .من ُطرق عن ليث بن أيب سليم به( 520) "اجلامع"وابن عبد الرب يف 

 .وهو ضعيف. وفيه ليث بن أيب سليم. رواه أمحد والبزار :(404/ ) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 . من وجه  آخر عن ليث بن أيب سليم(  262) وسيأيت عند املصنف  

من طريق َعمرو بن احلارث (  20 ) "مسند الشاميني"ويف ( 1/425 ) "الكبري" أخرجه الطرباين يف(  4)

 .به

= 
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ثنا -115  ثنا :قال .اهلل ُعبيدد بن حممَّ  حدَّ بيه أَ  عند  زر  مُ معاوية بن أيب  عنحاتٌم  حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   عيناي هاتان رسوَل وبرُص  ,ذناي هاتانأُ  سمعَ  :ريرة يقولبا هُ أَ  سمعُت  :قال

 رسولِ  ه عىل قدمِ يْ مَ وقدَ  ,سني صلوات اهلل عليهامأو احلُ  ,ّي احلسنبكفَّ  اً ه مجيعبيديْ  خذَ أَ 

 ه عىل صدرِ يْ قدمَ  ى وضعَ حتَّ  المُ ي الغُ فرقِ  :قال ,هارقَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 فإين   ,هحبَّ أَ  مَّ الله :قال ثمَّ  ,لهقبَّ  ثمَّ  ,فاك افتْح  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  ثمَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

.هحبُّ أُ 
( ) 

____________________________________
 

من وجه  آخر ( 2/444) "السنن"والبيهقي يف ( 0421)وَأبو يعىل ( 0222) "السنن"ورواه أبو داود يف  

ْن أو كدَت أ ,إنك إِن اتبعَت عوراِت الناس أفسدهتم"د عن معاوية باملرفوع فقط بلفظ عن راشد بن سع

 . نَفَعه اهللُ تعاىل هبا ملسو هيلع هللا ىلصكلمٌة سمَعها ُمعاويُة من رسول اهلل  :فقال أبو الدرداء .ُتفسدهم

حه ابن حبان    ."ختريج الحياء"والعراقي يف . "رياض الصاحلني"والنووي يف ( 5020)وصحَّ

ة وَعمرو بِن من طريق رُشيح بن ُعبيد عن ُجبري بن نفري وكثري بن ُمرَّ ( 0221)وَأخرج أبو داود أيضًا 

إنَّ األَمرَي إذا ابتَغى الريبَة يف النَّاِس  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   :األَسود واملقداِم بِن َمعد يكرب وَأيب ُأمامة

 ."َأفسدهم

ي يف ( 4/01) "الكبري"والطرباين يف ( 14 46) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة  يف (   )  "الرشيعة"واآلُجر 

ني يف ( 200 ) من ُطرق عن ( 601) "العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 060) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

د به  .معاوية بن أيب ُمزر 

د. رواه الطرباين :(1/620) "املجمع"قال اهليثمي يف  وبقيَّة رجالِه رجال  ,ومل َأجْد َمن وثَّقه. وفيه أبو ُمزر 

حيح  . الصَّ

رواية عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب هريرة من (  606)ومسلم ( 2 60)وأصله يف البخاري 

حتى َأتى ُسوق بني َقينقاع فجلس . يف طائفة النَّهاِر ال ُيكل مني وال ُأكل مه ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبيُّ  :قال الدويس 

. لهفحسبْته شيئًا فظننُت َأّنا ُتلبسه سخابًا ُأو ُتغس  . حسناً  :يعني .أثمَّ ُلكع َأثمَّ لكع :بفناء بيت فاطمة فقال

اللهم إين أحبه فأحبه "ويف رواية . اللهمَّ َأحبَّه وَأحبَّ َمن ُُيبه :وقال ,فجاء َيشتدُّ حتى عانقه وقبَّله

 ."وأحبب من ُيبه



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

57 

 حكالضَّ  :باب

ثنا -116 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,بيع بن مسلم  الرَّ  حدَّ  عند بن زياد  حممَّ  حدَّ

 :فقال ,ثونضحكون ويتحدَّ ه يَ صحابِ رهط  من أَ عىل  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  خرَج  :قال يب هريرة أَ 

 ,انرصَف  ثمَّ  ,اً م كثرييتُ كَ ولبَ  ,تم قليالً كْ حِ علم لَض لو تعلمون ما أَ  ,نفس بيده الذيو

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فرجعَ  ؟ط عباديقن  تُ  ملَ  ,ديا حممَّ  :إليه عزَّ وجلَّ  اهللُوحى وأَ  ,بكى القومَ وأَ 

 ( ).واوقاربُ  ,وادُ وسد   ,برشواأَ  :لفقا

 ا  دبر مجيعأأ  دبرأ وإذا أأ  ,ا  قبل مجيعأأ  قبلأ إذا أأ  :باب

ثنا -117   :سامة بن زيد  قالأخربنا أُ  :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ث عن النَّ ام حدَّ ه ربَّ نَّ أَ  ,يب هريرةأَ  عنقارظ   سلم  موىل ابنةِ خربين موسى بن مُ أَ 

 دبرَ أَ  .دبرَ وإذا أَ  ,اً مجيع قبَل أَ  .قبَل أَ  إذا ,نيحَ ْش الكَ  بيُض أَ  ,نفريْ الشَّ  هدُب ثنيه أَ حدَّ  :فيقول

 ( ).راهتَ  ولنْ  ,هعنٌي مثلَ  مل ترَ  ,اً مجيع

 شورةم الأ  :باب

                                                                                                                                                                             

نن"والبيهقي يف ( 501) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 26 0  ,0061 )أخرجه المام أمحد (   )  "السُّ

عب"ويف ( 6/64) ال ومترصاً . عن حممد بن زياد بهمن ُطرق ( 6/66) "الشُّ  . مطوَّ

حه ابن حبان   (.452 ,4  )وصحَّ

لو تعلمون ما . من وجه آخر عن أيب هريرة رفَعه. مترصاً ( 60 2) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف  

 .دون القصة .ولبكيتم كثرياً  .أعلم لضحكتم قليالً 

وابن عساكر يف ( 5 0/ ) "الطبقات"د يف وابن سع( 0/615) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف ( 6)

 .من طريق ابن املبارك به( 4/606) "تاريخ دمشق"

. ال ُيعرف :(0/005) "لسان امليزان"قال ابن حجر يف . سوى موسى بِن مسلم. ورجاُله ال بْأَس هبم 

 .انتهى. وثَّقه ابن حبان
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ثنا -118  مرو بن دينار  عَ  عنبيب  مر بن َح عُ  عنيينة أخربنا ابن عُ  :قال ,صدقة حدَّ

 ( ).مراألَ  م يف بعضِ هُ وشاورْ  :اس  عبَّ  ابنُ  قرأَ  :قال

ثنا -119  ثنا :قال ,يب إياس  بن أَ  آدمُ  حدَّ احلسن  عن ي  الّسَّ  عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

ورى هم ُش رُ مْ وأَ } :تال ثمَّ  ,مهِت ما بحْضَ  فضلِ دوا ألَ هُ  إالَّ  قوٌم قطُّ  ارَ ما استَش  اهللِو :قال

 ( ).{بينهم

 اسبي النَّ  حاب  التَّ  :باب

ثنا -111   عنسليامن بن بالل   عنخي ثني أَ حدَّ  :أيب أويس  قال إسامعيل بن حدَّ

ال  ,هنفس بيدِ  الذيو :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنأيب هريرة  عنه جد   عنإبراهيم بن أيب أسيد  

اكم وإيَّ  ,واالم َتابُّ وا السَّ فُش وأَ  ,واى َتابُّ وا حتَّ مُ سلِ وال تُ  ,وامُ سلِ ى تُ ة حتَّ لوا اجلنَّ تدُخ 

 .ينالد   ُق لِ ََت  ولكنْ  ,رعْ الشَّ  ُق َتلِ  :لكم قوُل ال أَ  ,احلالقة ا هيفإّنَّ  ,ةغَض والبِ 

ثنا ثنا :قال ,بيد  د بن عُ حممَّ  حدَّ  ( ).يب أسيد  مثلهإبراهيم بن أَ  عننس بن عياض  أَ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

دون ِذكر ُعمر بن . ن عمرو بن دينار بهعن ابن ُعيينة ع( 4/606) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (   )

 .وابُن ُعيينة َيروي عنهام مجيعاً . َحبيب

نه السيوطي يف    .وزاد نسبته لسعيد وابن املنذر :(6/000) "الدر املنثور"واألثر حسَّ

 .عن الّسي بن ُييى الشيباين به(  62) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  6)

ى إسناَده ابُن حجر يف    .ونسبه البِن أيب حاتم أيضاً ( 4/400 ) "تحالف"وقوَّ

من وجه  آخَر عن ( 62605) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 0/400) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف 

 .إياس بِن َدْغفل عن احلسِن نحوه

. همن روايِة األَعمش عن َأيب صالح عن أيب هريرة الشقَّ األول منه نحوَ ( 50) "الصحيح"أخرج مسلٌم يف ( 4)

وا  "حتى قوله  الم َتابُّ  "وَأفُشوا السَّ

لكن بلفظ . من رواية عبد امللك بن عمرو عن سليامن بن بالل به( 0104) "السنن"وأخرجه أبو داود يف 

 . "العشب  "أو قال  "فإنَّ احلسَد يأكل احلسنات كام تأكُل الناُر احلطَب . إياكم واحلسد"

= 
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 لفةالم  :باب

ثنا -111  ثنا :قال ,أمحد بن عاصم   حدَّ وهب   ثني ابنُ حدَّ  :فري  قالعيد بن عُ َس  حدَّ

مرو بن اهلل بن عَ  عبدِ  عن ديف  هالل  الصَّ  عيسى بنِ  عناج  درَّ  عنيح  ن رُش يوة بَح  عن

ى وما رأَ  ,يوم   ةِ قيان يف مسري ليلتَ نْي ؤمنَ املُ  يوَح رُ  إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عن العاص 

 ( ).همها صاحبَ حدُ أَ 

ثنا -112  ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ  عنة يّسبراهيم بن مَ إِ  عنفيان ُس  حدَّ

 ( ).القلوب ِب تقارُ  مثَل  ومل نرَ  ,قطعتُ  مُ حِ والرَّ  ,كفرتُ  عمُ الن   :اس  قالابن عبَّ  عنطاوس  

ثنا -113  ثنا :قال ,اءرَ غْ يب املَ روة بن أَ فَ  حدَّ عبد اهلل بن  عنالقاسم بن مالك   حدَّ

 ( ).لفةاس األُ لنَّ ن ارفع مِ ما يُ  َل وَّ أَ  نَّ أَ  :ُث حدَّ تَ ا نَ نَّ كُ  :مري بن إسحاق قالعُ  عنعون  

____________________________________
 

 . كام قال ابُن حجر .وهو ال ُيعرف .ى جد  إبراهيمال بْأَس برجالِه سو. واحلديُث ضعيٌف 

بري  بري عن الزُّ َأخرجه المام َأمحد  .مرفوعًا نحَوه وحلديث الباب شاهٌد من حديِث موىًل آلل الزُّ

ارقطني  .وسنُده ضعيٌف ( 0 65)والرتمذي ( 6 0 )  (.0/600)وانظر علَل احلافِظ الدَّ

اج بن سمعان َأيب السمح بهعن ( 02 )وهو يف جامع ابن وهب (   )  .ابن هليعة عن درَّ

 .من طريق ابن هليعة به(  2 رقم  4 ) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 2242)وأخرجه أمحد  

اج َأيب السمح   .وهو ُمتلف فيه. ومداُره عىل درَّ

عب"أخرجه البيهقي يف (  6)  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 10) "العزلة"واخلطايب يف ( 2004) "الشُّ

 .من طريق ابن َميّْسة به( 624/ 0)

هد"وابن املبارك يف ( 60664) "املصنَّف"ورواه عبد الرزاق يف   "معجمه"وابن املقري يف ( 426) "الزُّ

وإنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ إذا قارَب بني "وفيه . من طريق ابن طاوس عن َأبيه عن ابن عباس نحوه( 666)

 .اآلية {...لو أنفقَت ما يف األَرض مجيعاً  }ثم قرأ ابُن عباس  :قال. ٌء َأبداً الُقلوب مل ُيزْحِزْحها يش

من طريقني عن ابِن َعون ( 52 ) "الفتن"وَأبو عمرو الداين يف ( 0/00 ) "تفسريه"َأخرجه الطربي يف (  4)

 .وإسناُده صحيٌح . به
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 زاحالم  :باب

ثنا -114 بكر بن عبد اهلل  عند  يب حممَّ حبيب  أَ  عنأخربنا معتمٌر  :قال ,صدقة حدَّ

كانوا هم  احلقائُق  فإذا كانِت  ,يخون بالبط  ادُح بَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبي   صحاُب كان أَ  :قال

 ( ).جالالر  

ثنا -115  مر بن سعيد بن خربنا عُ أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ

يا  :هامُّ فقالت أُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عند رسولِ  عائشةُ  مزحْت  :ليكة قاليب مُ أَ  ابنِ  عنأيب حسني  

نا هذا مزحِ  بل بعُض  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  ,نانةَ ن كِ مِ  هذا احلي   عاباِت دُ  بعُض  ,اهلل رسوَل 

 ( ).احليُّ 

 بيِّ زاح مع الصَّ الم  :باب

ثنا -116  ثنا :قال ,م  ساَل ابن  حدَّ أيب  عنبيه أَ  عند  زر  معاوية بن أيب مُ  عنوكيٌع  حدَّ

ه عىل ميْ قد وضعَ  ثمَّ  ,رض اهلل عنهام سنيِ و احلُ أَ  احلسنِ  بيدِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  خذَ أَ  :هريرة

 ( ).ترقَّ  :قال ثمَّ  ,قدميه

                                                                                                                                                                             

 . التهذيبكام يف. َأدرك مجعًا من الصحابة. هو املزين :بكر بن عبد اهلل(   )

 (.00 / )قاله يف النهاية . بَدح يبدح إذا رمى :ُيقال. يرتامون :أي (يتبادحون )  :قوله 

 . من رواية ابن املبارك به نحوه( 211) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (  6)

 . ورواية ابن أيب مليكة عن عائشة يف الصحيحني. لكن ظاهره الرسال. وإسناده صحيح 

تاريخ "ومن طريقه ابن عساكر يف ( 40 / )للذهبي  "تاريخ السالم"وأخرجه الزبري بن بكار كام يف  

ا  ,عن عائشة ,من طريق محزة بن ُعتبة عن نافع بن ُعمر اجلُمحي عن ابن أيب ُمليكة( 0/42) "دمشق أّنَّ

 .فذكره.. مزحت

ارشيٌخ للزبري ,محزة بن عتبة :(202/ ) "امليزان"قال الذهبي يف   . وحديثُه ُمنكر ,ال ُيعرف.  بن بكَّ

الً برقم (  4) م مطوَّ  (.05 ) تقدَّ
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 لقاخلم  سنم حم  :باب

ثنا -117   عنثني يزيد بن اهلاد حدَّ  :ليث قاثني اللَّ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 ,كم إيلَّ حب  خربكم بأَ أُ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أّنه سمعَ  ,هجد   عنبيه أَ  عنعيب  عمرو بن ُش 

 :قال القومُ  ,اً و ثالثتني أَ عادها مرَّ فأَ  ,القومُ  فسكَت  .؟امةيوم القي اً لسي جَم كم من  قربِ وأَ 

 ( ).اً قلُ كم ُخ حسنُ أَ  :قال ,اهلل رسوَل نعم يا 

ثنا -118  د بن حممَّ  عنثني عبد العزيز بن حمّمد  حدَّ  :إسامعيل بن أيب أويس  قال حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  نَّ أَ  ,يب هريرةأَ  عنن امَّ يب صالح  السَّ أَ  عنحكيم   بنِ  القعقاعِ  عنعجالن 

 ( ).خالِق األَ  م صالَح ت  ألُ  عثُت ام بُ نَّ إِ  :قال

ثنا -119   عبد اهلل  عنة رَّ مُ  عنزبيد   عننا سفيان خربأَ  :قال ,د بن كثري  حممَّ  حدَّ

عطي تعاىل يُ  اهللَ وإنَّ  ,كمرزاقَ بينكم أَ  كام قسمَ  ,كمخالقَ بينكم أَ  تعاىل قسمَ  اهللَ إنَّ  :قال

 .بُّ ن ُُي مَ  إالَّ  عطي اليامنَ وال يُ  ,بُّ ن ال ُُي ومَ  حبَّ ن أَ مَ  املاَل 

 كثرْ فليُ  ,هكابدَ يُ  نْ يل أَ اللَّ  وهاَب  ,هاهدَ جُي  نْ أَ  العدوَّ  وخاَف  ,هنفقَ يُ  نْ باملال أَ  ضنَّ  فمنْ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 66) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 2045)أخرجه المام أمحد (   ) ( 1 02) "الشُّ

 . من ُطرق عن الليث بن سعد به

 .عن ابن اهلاد بهمن رواية إبراهيم بن سعد ( 025)وابن حبان ( 0045)وَأخرجه أمحد  

 "صحيحه"َأرفُعها ما أخرجه البخاري يف  .وشواهُد احلديِث كثريٌة ال َُتص يف فضِل ُحسن اخللق

  "إنَّ ِمن خياركم َأحاسنكم َأخالقًا "رفعه  عن عبد اهلل بن عمرو (  646)ومسلم ( 5222)

عب"ويف  (16 /0 ) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 2156)أخرجه المام أمحد (  6) ( 0002) "الشُّ

( 16 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4010) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 1/500)واحلاكم 

راَوْردي به  .وإسناده جيد. وغريهم من ُطرق عن عبد العزيز بن حممد الدَّ
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 ( ).كربأَ  اهللو ,واحلمد هلل ,وسبحان اهلل ,اهلل إالَّ ال إله  :ن قولِ مِ 

ْ  النَّ  خاوةم سأ  :باب  ف

ثنا -121  ثنا :قال ,سوديب األأَ  ابنُ  حدَّ وعبد امللك بن عَ  حدَّ ثنا :قال ,مر  امة سحَّ  حدَّ

 ,رحيامً  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ  :مالك  يقول بنَ  نَس أَ  سمعُت  :قال صم  محن بن األَ بن عبد الرَّ 

عرايبٌّ ه أَ وجاءَ  ,الةُ قيمت الصَّ وأُ  ,كان عنده له إنْ  نجزَ وأَ  ,هوعدَ  إالَّ حٌد تيه أَ أْ وكان ال يَ 

من  ى فرغَ معه حتَّ  فقامَ  ,ساهانْ أَ  خاُف وأَ  ,سريةٌ تي يَ ن حاَج مِ  ام بقَي إنَّ  :بثوبه فقال فأخذَ 

 ( ).فصىلَّ  قبَل أَ  ثمَّ  ,هحاجتِ 

                                                                                                                                                                             

هد "أخرجه ابن املبارك يف (   ) هد"وأبو داود يف ( 40  )الزُّ  "عيون األخبار"يف وابن قتيبة ( 00 )أيضًا  "الزُّ

 . من ُطرق عن ُزبيد به موقوفاً ( 2110) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 600/ )

 .وإسناده صحيح 

عب"والبيهقي يف ( 12/ )واحلاكم ( 4206)وأخرجه المام أمحد   بَّاح بن ( 5624) "الشُّ من طريق الصَّ

ة عن ابن مسعود مرفوعاً   .حممد عن ُمرَّ

ة اهلمداين ,وعىل وسفيان ,رفعه ووقفه عىل ُزبيدواحلديث اختُلف يف   كام بيَّنه الدارقطني يف  .وعىل ُمرَّ

ح وقفه( 5/621) "العلل"  .ورجَّ

 .عن ابن أيب األسود به(   0/6) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  6)

ي يف ( 04 ) "مكارم األخالق"وأخرجه اخلرائطي يف   والعراقي يف ( 0/602 ) "هتذيب الكامل"واملز 

امة بُن عبد اهلل قال :من رواية مسلم بن إبراهيم قال( 01 / ) "األربعني العشارية" ثنا سحَّ َقِدَم  :حدَّ

 . فذكر نحوه. علينا َأنُس بُن مالك واسطَ 

امة   بيدي يف . "التقريب"كام قال ابن حجر يف  –بتثقيل احلاء  -وسحَّ  "تاج العروس"وضبََطه الزَّ

وقد ذكره ابن حبان يف  .كام قال املزي .ابن عبد اهلل :ويقال .ابن عبد الرمحن .تخفيفبال( 0054/ )

ن احلديَث العراقيُّ يف األَربعني. "الثقات"  .وحسَّ

ُأقيمت صالة  :من وجه  آخر عن َأنس  قال( 402)ومسلم ( 0 2 ,2 2)وأصُله يف صحيِح الُبخاري 

 .ثمَّ صلَّوا ,ُيناجيه حتى ناَم القوم ملسو هيلع هللا ىلصفقاَم النبيُّ . يل حاجة :العشاء فقال رجٌل 
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ثنا -121  ثنا :قال ,اءرَ غْ فروة بن أيب املَ  حدَّ  ُعروةشام بن هِ  عنسهر  مُ  بنُ  عيلُّ  حدَّ

من  جودَ  أَ نْي تَ امرأَ  يُت ما رأَ  :قال بري عبد اهلل بن الزُّ  عند  خربين القاسم بن حممَّ أَ  :قال

 ء إىل الَشَّ ع الَشَّ ما عائشة فكانت جَت أمَّ  ,تلٌف مها ُم ودُ وُج  ,سامءوأَ  ,عائشة
ِ
ى إذا حتَّ  ,ء

 ( ).لغد   اً سك شيئال تُ  فكانْت  سامءُ ا أَ مَّ وأَ  ,سمْت عندها قَ  كان اجتمعَ 

 ح  الش   :باب

ثنا -122  ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ عبد اهلل بن  عنمالك بن احلارث  عناألعمش  حدَّ

 :فقال عبد اهلل ,هقِ لُ من ُخ  فذكروا ,فذكروا رجالً  ,عند عبد اهلل اً لوسا ُج كنَّ  :ربيعة قال

 ,ال :قالوا ؟هدُ يَ فَ  :قال ,ال :قالوا ؟عيدوهتُ  ستطيعون أنْ كنتم تَ أَ  .هَس م رأْ م لو قطعتُ رأيتُ أَ 

 .هقِ لُ وا ُخ غري  ى تُ ه حتَّ قَ وا خلْ غري  تُ  كم ال تستطيعون أنْ فإنَّ  :قال ,ال :قالوا ؟هلُ ْج فرِ  :قال

 تكونُ  ثمَّ  ,علقةً  تكونُ  ثمَّ  ,اً دم رُ نحدِ تَ  ثمَّ  ,عني ليلةً ربحم أَ يف الرَّ  طفة لتستقرُّ النُّ  إنَّ 

 ( ).اً و سعيدأَ  اً وشقيَّ  ,هقَ لْ ه وَخ رزقَ  فيكتُب  اً كلَ مَ  اهللُ يبعُث  ثمَّ  ,مضغةً 

                                                                                                                                                                             

 من طريق أيب ( 1 /21) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6605) "رشح األصول"أخرجه الاللكائي يف (   )

 .ورواته ثقاٌت . ُمسهر به 

ة البان"وابن بطة يف ( 0 0) "القضاء والقدر"والبيهقي يف (  2220) "املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف (  6)

 .من طريق أيب ُنعيم الفضل بن ُدكني هبذا السناد( 0 0 ) "الكربى

 .ورجاله ثقات :(2  /0) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

هد"وهنَّاد يف . من طريق زائدة( 2225) "الكبري"فرواه الطرباين يف  .وخولف أبو ُنعيم من ( 652 ) "الزُّ

طريق عيل بن ُمسهر كلهم عن األَعمش عن َعمرو بن من ( 0  ) "القدر"والفريايب يف . طريق أيب معاوية

ة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن عبد اهلل بن ربيعة  .واهلل أعلم .ُمرَّ

من وجه  ( 6204)ومسلم ( 4042)يف صحيح البخاري  "الخ ... إنَّ النطفةَ  "وهو قوله . وآخر احلديث

 .آخر عن ابن مسعود مرفوعًا نحوه
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 واهم ق  إذا فأ  لق  اخلم  سنم حم  :باب

ثنا -123  ثنا :قال ,بن عبد اهلل عيلُّ  حدَّ صالح  عن مرييُّ ضيل بن سليامن النُّ الفُ  حدَّ

قال  :يب هريرة قالأَ  عنيب صالح  أَ  عنان د بن ُييى بن حبَّ حممَّ  عنبري  ات بن ُج ن خوَّ ب

 ( ).يلباللَّ  القائمِ  ه درجةَ قِ لُ ُخ  نِ ْس بحُ  دركُ ليُ  جَل الرَّ  إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ثنا -124 ثنا :قال ,بن منهال   اُج حجَّ  حدَّ  :د بن زياد  قالحممَّ  عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

كم حاسنُ أَ  اً سالمكم إِ خريُ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص با القاسمِ أَ  سمعُت  :ريرة يقولهُ  باأَ  سمعُت 

 ( ).هواقِ إذا فَ  اً خالقأَ 

ثنا -125  ثنا :قال ,مر بن حفص  عُ  حدَّ ثنا :قال ,أيب حدَّ ثني حدَّ  :عمش قالاألَ  حدَّ

من زيد  ,هه يف بيتِ فكَ وال أَ  ,مع القومِ  إذا جلَس  جلَّ أَ  اً حدأَ  يُت ما رأَ  :بيد  قالبن عُ  ثابُت 

                                                                                                                                                                             

وابن عبد الرب يف ( 00) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 0/602) "التاريخ الكبري" أخرجه املصن ف يف(   )

شيخ البخاري  -من طريق عيل بن املديني ( 4/42 ) "هتذيب الكامل"واملزي يف ( 60/25) "التمهيد"

 .هبذا السناد -

ات بن صالح بن خوات بن جبري :وصالح  ح بذلك ال. هو احلفيد وهو ابن خوَّ بخاري يف كام َصَّ

 .مقبول :"التقريب"وقال ابن حجر يف . "الثقات"وقد ذكره ابُن حبان يف . "التاريخ"

من وجه  آخر عن عطاء عن َأيب ( 4100) "األوسط"والطرباين يف ( 12 / ) "املستدرك"وللحاكم يف  

 .هريرة نحوه

ة  ن َعمرو عند أمحد وعبد اهلل ب ,(0012)من حديِث عائشة عند أيب داود . وللحديث شواهُد عدَّ

ومن ُمرسل ُييى بِن سعيد األَنصاري عند  ,(0001) "الكبري"وَأيب ُأمامة عند الطرباين يف  ,(2200)

 (.4455) "املوطأ"مالك يف 

من ُطرق ( 2/601) "االستذكار"وابن عبد الرب يف ( 0600  ,0646  ,0022 )أخرجه المام أمحد (  6)

حه ابن . عن محاد بن سلمة به  (.  1)حبان وصحَّ
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 ( ).بن ثابت  

ثنا -126  داود  عند بن إسحاق حممَّ  عنخربنا يزيد بن هارون أَ  :قال ,صدقة حدَّ

عزَّ إىل اهلل  حبُّ ديان أَ األَ  يُّ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  َل ئِ ُس  :اس  قالابن عبَّ  عنعكرمة  عنصني  بن ُح 

 ( ).محةُ السَّ  احلنيفّيةُ  :قال ؟وجلَّ 

ثنا -127  عبد اهلل بن  عنأبيه  عنيلر ثني موسى بن عُ حدَّ  :لح  قالعبد اهلل بن صا حدَّ

و عَ   حسنُ  :نيازل عنك من الدُّ ك ما عُ فال يضُّ  عطيتهنَّ خالل  إذا أُ  أربعُ  :قال مر 

 ( ).مانة  أَ  وحفظُ  ,حديث   وصدُق  ,عمة  طُ  وعفاُف  ,خليقة  

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 65462) "املصنَّف"أخرجه ابُن أيب شيبة يف (   ) تاريخ "وابن عساكر يف ( 0102) "الشُّ

 . من ُطرق عن األَعمش به( 526) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 1/446 ) "دمشق

 .وإسناُده صحيٌح  

من ( 521) "مسنده"وعبد بن محيد يف (  2 /  ) "كبريال"والطرباين يف ( 00 6)أخرجه المام أمحد (  6)

 .طريق ابن إسحاق به

 هـا. ن حديثِه إالَّ ُمعنعناً مل َأره م :(45/ ) "التغليق"يف  احلافظقال . اق صدوٌق إالَّ َأنَّه ُمدل سوابُن إسح 

ة . وفيه داود بن احلصني :قلت ام قال ابن املديني وابُن ك .وهو ثقة إالَّ َأنه ُمنكر احلديث عن عكرمَة خاصَّ

لكن للحديث شواهُد  . فالسند ضعيٌف (. 01 /6) "التهذيب"كام ذكره يف  .عدي والُعقييل وغريهم

ة موصولة وُمرسلة نه يف  ,( 6/0) "تغليق التعليق"ذكرها ابن حجر يف  . عدَّ ولعلَّه ِمن َأجل ذلك حسَّ

 .واهلل أعلم. الفتح

هد"وابن املبارك يف ( 500) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  4) . كالمها عن موسى بن ُعيل به(  1  ) "الزُّ

 .وإسناُده جيَّد

فرواه عن موسى بن  .َروح بُن صالح املرصي( أي عبد اهلل بن صالح وابن وهب وابن املبارك ) وخالفهم  

عب"َأخرَجه البيهقيُّ يف  .ُعيل عن َأبيه عن عبد اهلل بن َعمرو مرفوعاً  وابُن عساكر يف (  002) "الشُّ

 .وَروٌح ضعيٌف (. 0/ 2) "تاريخ دمشق"

( 0121) "املستدرك"واحلاكم يف ( 544) "اجلامع"وابن وهب يف ( 2256)وَأخرجه المام أمحد  

= 
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ثنا -128 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ عبد اجلليل بن  ثناحدَّ  :قال ,أبو عامر   حدَّ

 ,بكييَ  فجعَل  ,صيل  ليلًة يُ  رداء بو الدَّ أَ  قامَ  :رداء قالتالدَّ  م  أُ  عنشهر   عنة عطيَّ 

ما كان  ,رداءبا الدَّ يا أَ  :قلُت  ,صبَح ى أَ حتَّ  ,قيلُ ن ُخ قي فحس  خلْ  حسنَت أَ  مَّ الله :ويقول

 .؟لقسن اخلُ يف ُح  إالَّ يلة ك منذ اللَّ دعاؤُ 

 ,ةه اجلنَّ قِ لُ ُخ  سنُ ه ُح دخلَ حّتى يُ  ,لقهسن ُخ َُي  املسلمَ  العبدَ  إنَّ  ,رداءالدَّ  مَّ يا أُ  :فقال

يا  :قلُت  ,غفر له وهو نائمٌ يُ  املسلمُ  والعبدُ  ,ارَ لقه النَّ ُخ  ه سوءُ دخلَ حّتى يُ  ,لقهسء ُخ ويُ 

عزَّ  اهللو فيدعُ  يل فيجتهدُ خوه من اللَّ أَ  يقومُ  :قال ؟له وهو نائمٌ  غفرُ كيف يُ  ,رداءبا الدَّ أَ 

 ( ).خيه فيستجيب له فيهويدعو ألَ  ,فيستجيب له وجلَّ 

 خلالبم  :باب

ثنا -129  ثنا :قال ,سوديب األَ عبد اهلل بن أَ  حدَّ اج احلجَّ  عنسود يد بن األَ مُح  حدَّ

ثنا :قال ,بريثني أبو الزُّ حدَّ  :اف قالوَّ الصَّ  ن مَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال جابٌر  حدَّ

 أَ  يُّ وأَ  :قال ,هلُ بخ  ا نُ نَّ عىل أَ  ,قيس   بنُ  دُّ َج  :قلنا ؟ي سلمةكم يا بندُ سي  
 
ن دوى مِ داء

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف  من طريق ابن هليعة عن احلارِث بِن يزيد احلضمي عن ابن ُحجرية عن ( 5012) "الشُّ

 . فذكره :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أنَّ رسوَل  ,عبد اهلل بن َعمرو

نه اهليثمي يف  .وفيه كالٌم معروٌف  .ومداُره عىل ابن هليعة .ومل يذكر بعُضهم ابَن ُحجرية يف السند  وقد حسَّ

 (. 0 /0) "املجمع"

هد"َأخرجه المام أمحد يف (   ) عب"ومن طريقه البيهقي يف (  02) "الزُّ وابن عساكر يف ( 2400) "الشُّ

الكرم "والربجالين يف  ,عن أيب عامر عبد امللك بن عمرو وعبد الصمد( 05 /00) "تاريخ دمشق"

 .من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلهم عن عبد اجلليل به( 1 ) "واجلود

ن ُخُلقي  :ويقول)  :قوله   ,(4264)جاء مرفوعًا من حديث عائشة عند أمحد ( اللهمَّ َأحسنَت خْلقي فحس 

 .وغريمها( 1/022)والطحاوي ( 60416)أمحد ومن حديث ابن مسعود أيضًا عند 
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وكان  ,ةهم يف اجلاهليَّ صنامِ وكان عمٌرو عىل أَ  ,وحمُ و بن اجلَ كم عمرُ دُ ؟ بل سي  خلالبُ 

 ( ).َج إذا تزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسولِ  وملُ يُ 

 الحالصَّ  للمرء   الحم الصَّ  الالم  :باب

ثنا -131  ثنا :قال ,د اهلل بن يزيدعب حدَّ  :أيب يقول سمعُت  :يلر قالموسى بن عُ  حدَّ

يايب ثِ  آخذ عيلَّ  نْ مرين أَ فأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  إيلَّ  بعَث  :قال مرو بن العاص سمعت عَ 

يا  :قال ثمَّ  ,طأَ طأْ  ثمَّ  البرَص  د إيلَّ فصعَّ  ,أُ ه وهو يتوضَّ تيتُ فأَ  ففعلُت  ,آتيه ثمَّ  ,الحيوِس 

 ,رغب لك رغبًة من املال صاحلةً وأَ  ,اهللغنمك بعثك عىل جيش  فيُ أَ  نْ ريد أَ  أُ ين  إِ  ,عمرو

اهلل  ون مع رسولِ كُ رغبًة يف السالم فأَ  سلمُت ام أَ نَّ إِ  ,سلم رغبًة يف املال مل أُ ين  إِ  :قلت

  الُح الصَّ  املاُل  عمَ نِ  ,مرويا عَ  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 ( ).الِح الصَّ  للمرء

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 20) "األمثال"أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف (   ) من ُطرق عن ( 0251 ) "الشُّ

اف به  .وإسناده ال بأس به. احلجاج بن أيب عثامن الصوَّ

ية َعمرو بن من روا( 0 0/6) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 4 21) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف  

وإسنادمها  .من رواية حممد بن املنكدر كالمها عن جابر نحوه( 4/400) "احللية"وَأبو ُنعيم يف . دينار

 .ضعيٌف 

( 2 0/2) "الصابة"ويف  ,(02 /5) "الفتح"يف  احلافظذكرها  .وللحديث شواهُد موصولٌة وُمرسلةٌ  

 .يف ترمجة عمرو بن اجلَموح

والبيهقي يف ( 6 10) "األوسط"والطرباين يف ( 404/ )وأبو يعىل ( 10 /0)أخرجه المام أمحد (  6)

عب"  . من ُطرق عن موسى بن ُعيل به( 6015) "رشح السنة"والبغوي يف ( 602 ) "الشُّ

حه ابن حبان  (. 0/401) "ختريج أحاديث الحياء"والعراقيُّ يف ( 6/6)واحلاكم (   46)وصحَّ

نه ابن حجر يف   (.0/500) "الصابة"وحسَّ

ة هلؤالء. ذكر احلافُظ يف الفتح احلديَث يف موضعني : تنبيه  ة ملُسلم. وعزاه مرَّ فليس يف . وهو وهمٌ . ومرَّ

 .الصحيح
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 قهلأ خم  نأ سِّ يم  ن  أ   اهللأا ن دعأ مأ  :باب

ثنا -131  عبد  عن أخربنا مروان بن معاوية الفزاريُّ  :قال ,م  حمّمد بن ساَل  حدَّ

و  عن وخيُّ نُمحن بن رافع  التَّ عبد الرَّ  عننعم  محن بن زياد بن أَ الرَّ   ,عبد اهلل بن عمر 

 ,مانةواألَ  ,ةوالعفَّ  ,ةحَّ لك الص  سأَ  أَ ين  إِ  مَّ الله :دعويَ  كثر أنْ كان يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أنَّ 

  ( ).ضا بالقدروالر   ,لقاخلُ  وحسنَ 

 انعَّ بالطَّ  ؤمنم ليْ الم  :باب

ثنا -132 ثنا :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ   األنصاري  برش   الفضل بن مُ  عن الفزاريُّ  حدَّ

وال  ,َش فح  املت الفاحَش  بُّ ال ُُي  اهللَ إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :جابر بن عبد اهلل قال عن

 ( ).سواقيف األَ  اَح يَّ صَّ ال

ثنا -133   ثنا :قال ,خالد بن ملد   حدَّ بيد اهلل بن سلامن عُ  عنسليامن بن بالل   حدَّ

 ( ).اً مينأَ  يكونَ  هني أنْ نبغي لذي الوْج ال يَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عن  أيب هريرة عنأبيه  عن

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 2) "مكارم األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (   ) هد"وهنَّاد يف ( 2500) "الشُّ ( 041) "الزُّ

والطرباين يف ( 50/25) "تاريخ دمشق"كر يف وابن عسا(  6 /6 ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف 

ة  عن عبد الرمحن بن زياد به( 402 ) "الدعاء"  . من ُطرق عدَّ

ولذا ضعَّف . ومها ضعيفان .وعبد الرمحن بِن رافع ,وهذا إسناٌد ضعيٌف من َأجل عبِد الرمحن بِن زياد 

 .سناد  فيه لنيبإ :وقال العراقُي يف ختريج الحياء .احلديَث البوصريي يف االَتاف

 .والصواب رواية اجلامعة. عن عبد اهلل بن يزيد بدل ابن رافع. وقع عند الطرباين يف الدعاء : تنبيه 

وابن أيب الدنيا يف ( 004 ) "املطالب"وَأبو يعىل كام يف ( 0 /2) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف (  6)

مت"  .من ُطرق عن مروان بن معاوية الفزاري به( 400) "الصَّ

فه األَكثر  ُتها ممَّا ال ُيتابع عليه ,له عن جابر  َأحاديُث دون العرشة :وقال ابن عدي. والفضُل ضعَّ  . وعامَّ

عب"ويف ( 0/602 ) "السنن"والبيهقي يف (  202 ,0210)أخرجه المام أمحد (  4) وابن ( 0222) "الشُّ

ة  عن سليامن ( 420) "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف (  2/62 ) "التمهيد"عبد الرب يف  من ُطرق عدَّ

= 
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ثنا -134  يب أَ  عنق يب إسحاأَ  عنعبة خربنا ُش أَ  :قال ,مرو بن مرزوق  عَ  حدَّ

 ( ).حشالفُ  ؤمنِ املُ  خالِق أَ  مُ أْلَ أَ  :قال اهلل  عبدِ  عنحوص األَ 

ثنا -135  ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  حدَّ د ثني حممَّ حدَّ  :مروان بن معاوية قال حدَّ

 الكنديُّ بن عُ 
 نَ عِ لُ  :يقول ,بن أيب طالب   عيلَّ  سمعُت  :بيه قالأَ  عن الكويفُّ  بيد 

 .اَس النَّ ن يلعنونَ الذي :قال مروانُ  .( ).انونعَّ اللَّ 

 انعَّ اللَّ  :باب

ثنا -136  ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حدَّ  عنيب ظبيان أَ  عناألعمش  عنسفيان  حدَّ

 ( ).عنةُ عليهم اللَّ  حقَّ  إالَّ  قوٌم قطُّ  العنَ ما تَ  :قال ذيفة ُح 

 هقأ عتأ ه فأأ عبدأ  ن لعنأ مأ  :باب

ثنا -137   عنأبيه  عنيح  املقدام بن رُش  بنُ  ثني يزيدُ حدَّ  :قالأمحد بن يعقوب  حدَّ

 ,با بكر  يا أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,هرقيقِ  بعَض  أبا بكر  لعنَ  أنَّ  ,أخربتني عائشة :ه قالجد  

____________________________________
 

 .فزادوا فيه ابن عجالن. بن بالل عن ابن عجالن عن ُعبيد اهلل به

 .ورجاُل إسناده ال بأَس هبم 

وابن أيب شيبة يف ( 462) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 00 /1) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

 . عي بهمن ُطرق عن أيب إسحاق السبي( 65462) "املصنَّف"

 .هو عوف بن مالك اجلشمي :وأبو األحوص .وإسناُده صحيٌح 

 .مل َأجد َمن َأخرجه(  6)

 .شيخ :وقال أبو حاتم عن حممد. "الثقات"ذكرمها ابن حبان يف . وحممد بن عبيد وَأبوه 

هدا"وهناد يف (  4040) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 1545 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  4)  "لزُّ

والبيهقي يف ( 401/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 22) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف (   4 )

عب"  . من ُطرق عن األَعمش به( 51 5) "الشُّ

 .كام قال ابن حجر. هو ُحصني بن ُجندب متفٌق عىل االحتجاج به :وأبو ظبيان. وإسناُده صحيٌح  
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 بو بكر  يومئذ  بعَض أَ  عتَق فأَ  ,اً و ثالثتني أَ مرَّ  ,الكعبة ورب   ؟ كالَّ يقنيد  انني والص  عَّ اللَّ 

 ( ).عودُ ال أَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  جاءَ  ثمَّ  ,هرقيقِ 

 مامَّ النَّ  :باب

ثنا -138  ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ ثنا :قال ,لفضَّ برش بن املُ  حدَّ عبد اهلل بن عثامن بن  حدَّ

كم خربُ  أُ اَل أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  :سامء بنت يزيد قالتأَ  عنشهر بن حوشب   عنثيم  ُخ 

 .اهللُ رَ كِ وا ذُ ؤُ رُ ن إذا الذي :قال ,بىل :قالوا ؟كمبخيارِ 

 ,ةحبَّ فسدون بني األَ املُ  ,ميمةون بالنَّ اؤُ املشَّ  :قال ,بىل :قالوا ؟كمكم برشارِ خربُ فال أُ أَ 

 ( ).نتآء العَ الباغون الرُب 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 214) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 124 ) "الدعاء"أخرجه الطرباين يف (   )  "الشُّ

ة  عن يزيد بن املقدام به( 50 5)  .من ُطرق عدَّ

 :وقال َأبو حاتم .ليس به بْأس :قال ابُن معني وأبو داود والنسائي ,سوى يزيد بن املقدام .ورجاُله ثقاٌت  

 .ُيكتُب حديُثه

 "مسنده"وعبد بن مُحيد يف ( 20 /60) "الكبري"والطرباين يف (  6020 ,60511)أخرجه المام أمحد (  6)

عب"والبيهقي يف (  600) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 222 ) وغريهم من ( 0225 ) "الشُّ

 . بتاممه. ُطرق عن ابن خثيم به

كم) دون قوله  .من هذا الوجه( 1  0)وهو يف سنن ابن ماجه   كم برشار  خبم
 :قال ,بىل :قالوا ؟أأفال أم

ون بالنَّميمة اؤم آء العأنت ,المفسدون بي الأحبَّة ,الشَّ   (.الباغون البم

نه البوصريي يف زوائد ابن ماجه   .وحسَّ

وبقيَُّة رجاِل  ,وقد وثَّقه غرُي واحد   .وفيه شهر بن حوشب. رواه َأمحد :(2/0) "املجمع"وقال اهليثمي يف 

 .انتهى. َأمحد أسانيُده رجال الصحيح

ا البوصريي يف  . ُيرش اهليثميُّ لرواية ابن ماجه لصدرهومل  :فقد تنبَّه لذلك فقال( 2/66) "اَتاف املهرة"أمَّ

د وأبو بكر بن أيب شيبة وعبُد بن محيد وأمحُد بُن حنبل, ورواه ابن ماجه مترصاً   .ورواه مسدَّ
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 اهافشأ بفاحشٍة فأأ  ن سمعأ مأ  :باب

ثنا -139  ثنا :قال ,ىد بن املثنَّ حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,وهب بن جرير   حدَّ  :يب قالأَ  حدَّ

ان بن حسَّ  عنرثد بن عبد اهلل مَ  عنيب حبيب  يزيد بن أَ  عنوب ُييى بن أيُّ  معُت س

يف الثم  ,شيع هبايَ  الذيو ,الفاحشةَ  القائُل  :قال  يب طالب  بن أَ  عيل   عنريب  كُ 

 ( ).سواءٌ 

ثنا -141  ثنا :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,عبد اهلل حدَّ إسامعيل بن أيب خالد   حدَّ

 الذيفهو فيها ك ,اهافَش بفاحشة  فأَ  ن سمعَ مَ  :كان يقال :قال بيل بن عوف  ُش  عن

 ( ).اهابدَ أَ 

ثنا -141  ثنا :قال ,قبيصة حدَّ   عنريج  ُج  ابنِ  عناٌج حجَّ  حدَّ
 
رى ه كان يَ نَّ أَ  ,عطاء

 ( ).شاع الفاحشةَ أَ  :يقول ,ناالز   شاعَ ن أَ عىل مَ  كاَل النَّ 

 ابالعيَّ  :باب

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 554) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (   )  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف  (1422) "الشُّ

 .من طريق وهب بن جرير به( 65 )"التوبيخ والتنبيه"وأبو الشيخ يف ( 6/002 )

 .وهو ثقة. ورجاله رجاُل الصحيح غري حسان بن كريب. رواه أبو يعىل :(2/5) "املجمع"قال اهليثمي يف  

هد"أخرجه هناد يف (  6) هد"ووكيع يف ( 410 ) "الزُّ وأبو ( 624) "الصمت"بن أيب الدنيا يف وا( 004) "الزُّ

 . من طريق إسامعيل به( 05 /0) "احللية"ُنعيم يف 

َأدرَك . وُيقال فيه شبٌل  ,هو ابن أيب حيَّة األمحس َأبو الُطفيل الكويف :ُشبيل بن عوف .وإسناده صحيٌح  

 "التهذيب"قاله يف . "بة لدراكهوذكره مجٌع يف الصحا ,وُيقال َأدرَك اجلاهليةَ  ,وشِهَد القادسيةَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 

(0/604 ) 

وابن ( 21 ) "األمايل يف آثار الصحابة"وعبد الرزاق يف ( 5020 ) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  4)

 . من طريق ابن جريج به( 000/  ) "امُلحىلَّ "حزم يف 

 .وإسناده صحيح 
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ثن -142  ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  احدَّ أيب  عنعمران بن ظبيان  عنسفيان  حدَّ

من  فإنَّ  ,اً ذراًل مذاييع بُ جُ ال تكونوا عُ  :يقول اً عليَّ  سمعُت  :ُييى حكيم بن سعد  قال

 ( ).اً حدُ تامحلًة رُ مُ  اً موروأُ  ,اً لحمُم  اً حَّ ورائكم بالًء مرب  

ثنا -143  ث :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,عبد اهلل ناحدَّ يب إرسائيل بن أَ  حدَّ

 نْ أَ  ردَت إذا أَ  :قال اس  ابن عبَّ  عنجماهد   عنيب ُييى أَ  عنيب إسحاق أَ  عنإسحاق 

 ( ).كنفِس  يوَب عُ  فاذكرْ  ,كصاحبِ  يوَب عُ  تذكرَ 

ثنا -144  ثنا :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ زيد   عنأبو مودود   حدَّ

وا زُ وال تلمِ } :عزَّ وجلَّ يف قوله  ,اس  ابن عبَّ  عنعكرمة  عناء قيس  احلذَّ  موىل

 ( ).كم عىل بعض  بعُض  طعنُ ال يَ  :قال ,{كمنفَس أَ 

                                                                                                                                                                             

 .د اهلل بن حممد املقرئ بهمن طريق عب( 66/445) "هتذيب الكامل"أخرجه املّزي يف (   )

هد"أخرجه أمحد يف ( 6) ويف ( 10 ) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف  ,من طريق ابن مهدي( 052 ) "الزُّ

عب"والبيهقي يف  ,من طريق ابن املبارك( 06 ) "مداراة الناس" من طريق أيب ُنعيم كلهم ( 2020) "الشُّ

 .عن إرسائيل به

من طريق ُعبيد اهلل بن موسى عن إرسائيل ( 405/ ) "أخبار قزوينالتدوين يف "وأخرجه الرافعي يف  

 . وسنُده ضعيٌف . مرفوعاً 

 .وهو ضعيف. ومدار السند عىل َأيب ُييى القتات. والصواُب املوقوف

عب"وعنه البيهقي يف (  2/00) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف (  4) ذم "وابن أيب الدنيا يف ( 2000) "الشُّ

ومل يذكر ِاحلاكُم . من طريق عبد اهلل بن املبارك(  60) "التنبيه والتوبيخ"بو الشيخ يف وأ( 00) "الغيبة

 .والبيهقيُّ زيدًا احلذاَء يف إسناده

 . وسكتوا عنه ,والبخاري وابن أيب حاتم فيمن اسمه زياد "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .وزيد جمهوٌل  

ا َأبو مودود وقد نسَبه ابُن املبارك يف حديث  آخر بنفِس  .أيب سليامن املدينفالظاهر أنه عبد العزيز بن  .أمَّ

 وثَّقه . وعبُد العزيز ثقة(. 4/422) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  .السند عن ابن عباس بَأنه مدينٌ 

= 
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ثنا :قال ,خربنا الفضل بن مقاتل  أَ  -145  :م قالكَ احلَ  عنيزيد بن أيب حكيم   حدَّ

فبينا  ,هعم   و ابنُ اس  أَ عبَّ  بنُ ا ,اً ه طعاملصاحبِ  ام جعَل ّيَّ دري أَ ال أَ  :يقول عكرمةَ  سمعُت 

نيا ك يف الدُّ دُّ إن مل ََت  ,مهْ  :فقال ,يا زانية :هم هلاحدُ إذ قال أَ  ,يدّيمبني أَ  اجلارية تعمُل 

 .شاملتفح   الفاحَش  ال ُيبُّ  اهللَ إنَّ  :قال ؟كان كذاك إنْ  يَت فرأَ أَ  :قال ,ك يف اآلخرةدُّ ََت 

 ( ).شتفح  املُ  الفاحَش  بُّ ُُي ال  اهللَ إنَّ  :قال الذياس  ابن عبَّ 

 حامدم ما جاء يف التَّ  :باب

ثنا -146  ثنا :قال ,قبيصة حدَّ  يمي  إبراهيم التَّ  عنعمران بن مسلم   عنسفيان  حدَّ

 قرَت عَ  :فقال ,هثنى رجٌل عىل رجل  يف وجهِ فأَ  ,مرعند عُ  اً لوسا ُج كنَّ  :بيه قالأَ  عن

 ( ).اهللُ كَ رَ قَ عَ  ,جَل الرَّ 

ثنا :قال ,المعبد السَّ  ثناحدَّ  -147  عن سلمَ زيد بن أَ  عنبيد اهلل عُ  عنحفٌص  حدَّ

____________________________________
 

 .أمحد وابن معني وابن املديني وغريهم

ي  وإالَّ  ,هو بحر بن موسى :"التقريب"يف  حجر وقال ابن ,ُُيتمل أْن يكوَن بحَر بَن موسى :قال املز 

 انتهى  . "فمجهول

 .واهلل أعلم .وليس مدنياً  .وبحر بن موسى برصٌي  :قلت 

 .من وجه  آخر عن ابِن عباس  مثله( 66/611) "تفسريه"وأخرج الطربي يف  

 .مل أجد من أخرجه(   )

وقال . وتكلَّم فيه ابن عدي والُعقييل. ئيوثَّقه ابن معني والنسا. ورجاله ثقات سوى احلَكم بن أبان العدين 

 :التقريب"قال ابن حجر يف . تكلَّم َأهُل املعرفِة باحلديث يف االحتجاِج بخرِبه :"صحيحه"ابن خزيمة يف 

 .صدوٌق عابٌد وله َأوهامٌ 

ن من ُطرق ع( 40  ) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 41 , 4) "األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

 . عمران بن مسلم به

 ."؟ُتثني عليه يف وجِهه يف دينِه "زاد ابن أيب شيبة يف آخره 
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  .( ).ذبٌح  املدُح  :يقول مرَ عُ  سمعُت  :أبيه قال

 .هالَ بِ يعني إذا قَ  :قال حمّمدٌ 

 به ا  كان آمن ه إن  ثنى عىل صاحب  ن أأ مأ  :باب

ثنا -148   عن حازم  ثني عبد العزيز بن أيبحدَّ  :عبد العزيز بن عبد اهلل قال حدَّ

 ,مرجل عُ الرَّ  عمَ نِ  ,بو بكر  أَ  جُل الرَّ  عمَ نِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أنَّ  ,أيب هريرة عنبيه أَ  عنهيل  ُس 

ثابت بن قيس بن  جُل الرَّ  عمَ نِ  ,ضري  سيد بن ُح جل أُ الرَّ  عمَ نِ  ,بيدةبو عُ جل أَ الرَّ  عمَ نِ 

 .جل معاذ بن جبل  الرَّ  عمَ نِ  ,مرو بن اجلموحمعاذ بن عَ  جُل الرَّ  عمَ نِ  ,س  شامَّ 

 ( ).سبعةً  ى عدَّ فالٌن حتَّ  جُل وبئس الرَّ  ,فالنٌ  جُل وبئس الرَّ  :قال

ثنا -149  ثنا :قال ,إبراهيم حدَّ ثنا :قال ,ليح  د بن فُ حممَّ  حدَّ عبد اهلل بن  عنيب أَ  حدَّ

رجٌل عىل رسول اهلل  استأذنَ  :عائشة قالت أنَّ  ,ونس موىل عائشةيب يُ أَ  عنمحن عبد الرَّ 

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه أمحد يف (  ) ( 202) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 46) "األدب"وابن ايب شيبة يف ( 260) "الزُّ

 .وإسناده ال بأس به. من ُطرق عن عبيد اهلل بن عمر به

 ."أظنه عن أسلم موىل عمر عن ُعمر :عبيد اهلل بن عمر قال عن"ووقع عند ابن أيب الدنيا  

من رواية معبد  اجلُهني عن ُمعاوية قال ( 4004)وابن ماجه ( 2242  ,2240 ) "مسنده"وألمحد يف 

اكم والتامدح فإنَّه الذبح :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل   .إيَّ

وباقي رجاِل . معبدًا اجلُهني ُمتَلٌف فيه ألنَّ . إسناُد حديِث معاوية حسنٌ  :"الزوائد"قال البوصريي يف 

 .اِلسناِد ثقات

وابن أيب عاصم يف (  1 6/0)وأمحد ( 2640) "الكربى"والنسائي يف ( 4015)أخرجه الرتمذي (  6)

حه احلاكم . من ُطرق عن ُسهيل بن أيب صالح به( 004 ) "السنة" وابن حبان ( 4/644)وصحَّ

 .سٌن إنام نعرفه من حديث ُسهيلحديٌث ح :وقال الرتمذي(.  61 0)

جلم فالن   :قال) دون قوله   جلم فالن  حتَّى عدَّ سبعة   ,وبئْ الرَّ وهذه الزيادة عند ابن حبان  (وبئْ الرَّ

 .واحلاكم أيضاً 
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 .إليه وانبسطَ  ,له هشَّ   دخَل فلامَّ  ,شريةالعَ  ابنُ  بئَس  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص

ليه كام نبسط إِ  دخل مل يَ فلامَّ  ,العشرية ابنُ  نعمَ  :قال ,آخرُ  استأذنَ  جُل الرَّ   خرَج فلامَّ 

 .لآلخر إليه كام هشَّ  ومل ّيشَّ  ,إىل اآلخر انبسطَ 

لفالن  ما  وقلَت  ,إليه َت هشْش  ثمَّ  ما قلَت  لفالن   قلَت  ,يا رسول اهلل :قلُت  فلاّم خرَج 

 ( ).هِش حْ قي لفُ اس من اتُّ النَّ ن رش  مِ  إنَّ  ,يا عائشة :قال ؟همثلَ  صنعَت  ركَ ومل أَ  ,قلَت 

 احيالدَّ  ى يف وجوه  ثأ يم  :باب

ثنا -151  ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ عطاء بن  عنم بن احلكَ  عيل   عناٌد محَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

 .من ُطرق عن ُفليح بن سليامن به( 040) "اجلامع"وابن وهب يف ( 65650)أخرجه المام أمحد (  )

وأبو داود (  651)ومسلم ( 5020 ,5000 ,5225) "صحيحه"اري يف أخرجه البخ. واحلديث 

ائذنوا  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاستأذَن رجٌل عىل رسول اهلل  :من طريق ُعروة عن عائشة( 112 )والرتمذي (  001)

ثم  ,يا رسوَل اهلل قلَت الذي قلَت : قلُت  ,فلامَّ دخل َأاَلن له الكالم .له بئَس أخو العشرية أو ابن العشرية

 . أْي عائشة فذكره :قال ؟َت له الكالمَأَلنْ 

حيحي والسنن عمأ ابن العشرية"مل يذكروا قصة الرجلأ اآلخر الذي قال له  .هكذا يف الصَّ
 ."ن 

والنسائي يف ( 0014)وأيضًا برقم  .من طريق َأيب سلمة( 0016)أبو داود رقم  .وأخرج احلديَث َأيضاً  

وابن  .من طريق جماهد( 2 02) "مسنده"ىل يف وأبو يع ,من طريق مّسوق( 0020 ) "الكربى"

من طريق أيب يزيد ( 404ص) "املبهامت"واخلطيب يف ( 460)رقم  "الغوامض واملبهامت"بشكوال يف 

  .املدين كلهم عن عائشة نحو هذه القصة

 .من وجهني آخرين ُمرسلني( 451/ )وأخرجه ابن بشكوال  

قال ابن  ,وُفليح فيه اختالٌف  .ليح بن سليامن يف حديث البابومل يذكْر َأحٌد منهم الزيادة التي ذكرها فُ 

 .صدوٌق كثرُي اخلطأ :"التقريب"حجر يف 

. وعليه فهذه الزيادة ُمنكرة .فكيَف إذا خالَف عددًا من الث قات .فمثله ال َيرَقى ملخالفة حافظ  واحد   :قلت

 .واهلل أعلم
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نحو  اَب ثو الرتُّ عمر َُي  فجعل ابنُ  .مرعُ  رجاًل عند ابنِ  رجاًل كان يمدُح  أنَّ  ,يب رباح  أَ 

 ( ).اَب هم الرتُّ وا يف وجوهِ احني فاحثُ م املدَّ يتُ إذا رأَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :وقال ,هِ يْ فِ 

ثنا -151  ثنا :قال ,موسى حدَّ  عنعبد اهلل بن شقيق   عنأيب برش   عنأبو عوانة  حدَّ

 رجاء بن أيب
 
ى جن  ذات يوم  حتَّ مع حمِ  قبلُت أَ  :قال رجاءٌ  ,مي  سلَ جن  األَ حمِ  عن رجاء

 ,بواب املسجد جالٌس عىل باب  من أَ  سلميُّ ريدة األَ فإذا بُ  ,البرصة هلِ انتهينا إىل مسجد أَ 

 , انتهينا إىل باب املسجدفلامَّ  ,الةطيل الصَّ يُ  ,بةكْ َس  :وكان يف املسجد رجٌل يقال له :قال

فلم  ؟كبة َس صيل   كام يُ صيل  تُ ن أَ جَ يا حمِ  :فقال ,مزاحات   ريدة صاحَب وكان بُ  ,ردةٌ بُ  وعليه

 .ورجع ,عليه حمجنٌ  يردَّ 

 ,اً حدنا أُ عدْ ى َص فانطلقنا نمَش حتَّ  ,بيدي خذَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  إنَّ  :قال حمجنٌ  :قال

تيها يأْ  ,عمر ما تكونأَ ها كهلُ ها أَ يرتكُ  ,ها من قرية  م  ويل أُ  :عىل املدينة فقال رشَف فأَ 

ا يف ى إذا كنَّ حتَّ  انحدرَ  ثمَّ  ,هافال يدخلُ  ,اً كَ ا ملَ بواهِب باب  من أَ  عىل كل   فيجدُ  ,الجَّ الدَّ 

ن مَ  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسول اهلل  ,ويركعُ   ويسجدُ صيل  رجاًل يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسوُل رأَ  ,املسجد

ه سمعْ ال تُ  ,كمِس أَ  :فقال .ذاوه ,هذا فالنٌ  ,يا رسول اهلل :فقلُت  ,طريهأُ  ؟ فأخذُت .هذا

 إنَّ  :قال ثمَّ  ,هيديْ  ه نفَض لكنَّ  ,هرِ جَ ى إذا كان عند ُح حتَّ  ,مَشيَ  فانطلَق  :قال ,ههلكْ فتُ 

 ( ).اً ه ثالثيُّس م أَ دينكِ  خريَ  إنَّ  ,هيُّس دينكم أَ  خريَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق محاد ( 40) "األدب"وابن أيب شيبة يف ( 4512 ) "الكبري"والطرباين يف ( 5220)أخرجه أمحد (  )

حه ابن حبان . بن سلمة به  (.5000)وصحَّ

من وجهني عن املقداد ( 6414)والرتمذي ( 0200)وأبو داود ( 4006) "صحيحه"وأخرج مسلٌم يف 

 مثل هذه القصة. 

اآلحاد " عاصم يف وابن أيب( 60/610) "الكبري"والطرباين يف ( 60401, 2102 )أخرجه أمحد (  6)

= 
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 عريف الشِّ  ن مدحأ مأ  :باب

ثنا -152  ثنا :قال ,حّجاٌج  حدَّ محن عبد الرَّ  عنبن زيد   عيلُّ  عنمّحاد بن سلمة  حدَّ

قد  ,اهلل يا رسوَل  :فقلُت  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  تيُت أَ  :سود بن رسيع  قالاألَ  عنكرة يب بَ بن أَ 

 .هدُ نُش أَ  فجعلُت  ,احلمدَ  بُّ ك ُُي ربَّ  نَّ ا إِ مَ أَ  :فقال .اكوإيَّ  ,بمحامد ومدح   اهللَ مدحُت 

 م ساعًة ثمَّ فتكلَّ  ,فدخَل  ,تاسكُ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال يل النَّ  ,صلعُ رجٌل طواٌل أَ  نَ ذَ فاستأْ 

ن هذا مَ  :فقلُت  ,اً تني أو ثالثفعل ذلك مرَّ  ,خرَج  ثمَّ  ,تنيجاء فسكَّ  ثمَّ  ,تهنشدُ فأَ  ,خرَج 

 ( ).الباطَل  بُّ هذا رجٌل ال ُُي  :قال ؟ني لهتَّ سكَّ  الذي

____________________________________
 

من طريق أيب برش جعفر بن ( 512) "املسند"وابن أيب شيبة يف ( 615 )والطيالس ( 02 6) "واملثاين

 .مترصًا ومطوالً . إياس به

من طريق َكْهمس بن احلسن عن عبِد اهلل ( 60/610) "الكبري"والطرباين يف ( 60400)وأخرجه أمحد  

حه احلاكم .ومل يذكر رجاءً  .بن شقيق عن حِمجن  .وصحَّ

 "احللية"ويف ( 250) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف (  551  ,5510  ,5525 )أخرجه المام أمحد (   )

والبيهقي يف ( 52  ) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 6/604) "املختارة"والضياء يف ( 26/ )

عب"  .من ُطرق عن عيل  بن زيد به( 0425) "الشُّ

هري عن عبد الرمحن .زيد ضعيٌف وعيل بن   والطرباين يف ( 5 4/2)أخرجه احلاكم  .وقد تابَعه الزُّ

 . من رواية َمعمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عنه به( 5010) "األوسط"ويف ( 200) "الكبري"

حه . انتهى. هوال ُيتابع عىل أكثر .يف حديثه وهمٌ  :(0/600) "الضعفاء"قال الُعقييل يف  ,لكنَّ َمعمراً  وصحَّ

به الذهبي بقوله .احلاكم  .معمٌر له مناكري :وتعقَّ

 .واهلل أعلم. وَأعلَّ احلديَث ابُن منده والضياُء باالنقطاع بني عبد الرمحن بن َأيب بكرة واألسود 

ه .فالشعر ليس من الباطل .ويف املتن َأيضًا نكارةٌ    . ملسو هيلع هللا ىلصوَسِمَعه النبيُّ  ,ولو كان كذا ملَا أقرَّ

 ,225 ,224) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 5522 )وأمحد ( 0005) "الكربى"وروى النسائي يف  

عب"والبيهقي يف ( 216 ( 624 ,626/ ) "الكبري"والطرباين يف ( 5 4/2)واحلاكم ( 12 0) "الشُّ

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 6/606) "املختارة"والضياء يف ( 0/612) "رشح املعاين"والطحاوي يف 

= 
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ثنا - 153  ثنا :قال ,سليامن حدَّ  يبمحن بن أَ عبد الرَّ  عنعيلر  عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

 ( ).عزَّ وجلَّ  اهللَ ك ومدحُت مدحتُ  :ملسو هيلع هللا ىلص ي  بللنَّ قلُت  .رسيع   سود بنِ األَ  عنرة بكْ 

 هرشَّ  إذا خافأ  اعر  الشَّ  إعطاءم  :باب

ثنا -154  ثنا :قال ,عيلٌّ  حدَّ ثنا :قال ,زيد بن حباب   حدَّ يوسف بن عبد اهلل بن  حدَّ

 اخلزاعيُّ نُ 
جاء إىل  اً شاعر أنَّ  ,جيدٌ يب نُ أَ ثني حدَّ  :قالبيه عن أَ  جيد بن عمران بن حصني 

 ( ).رضبقي عىل عِ أَ  :فقال ؟اً عطي شاعرتُ  :فقيل له ,عطاهصني  فأَ ُح  عمران بنِ 

 عليه ام يشق  ك بأ صديقأ  كرم  ال تم  :باب

ثنا -155  ثنا :قال ,ىثنَّ د بن املُ حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,معاذٌ  حدَّ د  حممَّ  عنعون   ابنُ  حدَّ

____________________________________
 

وغريهم مترصًا من ُطرق عن احلسن عن األسود بن رسيع (    /5) "الكامل"وابن عدي يف ( 0/06)

يا رسول اهلل َأاَل َأنُشدك حمامدًا محدُت هبا ريب؟  :فقلت ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رسول اهلل  :قال -وكان شاعرًا  -قال 

 . "وما استزادين عىل ذلك .َأَما إنَّ ربَّك ُُيبُّ املحامد :فقال

 .عمردون قصة  

 . إالَّ أنَّ ابن معني وابن املديني وأبا حاتم وأبا داود جزموا بأنَّ احلسن مل َيسمع من األسود ,ورواته ثقاٌت  

ح احلسن يف بعض طرقه عند البخاري يف    :لكن جزم  ابن أيب حاتم ,بالسامع ( 216) "األدب"وقد َصَّ

حيحنيز"وقد نقلُت كالمه يف  .بعدم ثبوته( 2/ ) "املراسيل"يف   .فانظره"وائد األدب املفرد عىل الصَّ

 .انظر الذي قبله(   )

ثنا ( 6/422) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 6225) "املطالب العالية"أخرجه الطيالس كام يف (  6) حدَّ

ثني َأيب فتدي أَ  :وقال... َأنَّه َأعطى شاعراً  ,عن َأبيه ,عن ُنجيد بن عمران بن ُحصني ,يعقوب الطائفي حدَّ

 .عرض منه

 .ابن عّم يوسف بن عبد اهلل يف سند البخاري. هو ابن حممد بن ُنجيد بن عمران بن حصني :ويعقوب 

 . وقد ذكَر ابُن حبان يوسَف وعبَد اهلل وحممدًا وُنجيدًا يف الثقات .ومل أَر من وثَّقهم 

 .عبد اهلل بن ُنجيد ال ُيعرف :(0 6/5) "امليزان"وقال الذهبي يف 

ه جمهولون :ل ابن حزم يف املُحىلَّ وقا  . يعقوب وَأبوه وجدُّ
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 ( ).عليه ك بام يشقُّ صديقَ  كرمْ تُ  ال :كانوا يقولون :قال

 يارةالزِّ  :باب

ثنا -156 ثنا :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ  :وذب  قالابن َش  عنعبد اهلل بن املبارك  حدَّ

من  نا سلامنُ زارَ  :رداء قالتالدَّ  أم   عنيب غالب  أَ  عن ُث د  دينار  ُُي  بنَ  مالَك  سمعُت 

 .شّمرةً مُ  يعني رساويَل  :قال ,درْ وَ واندرْ  ساءٌ وعليه كِ  ,اً ام ماشياملدائن إىل الشَّ 

ه نَّ يعني أَ  ,ذننيساقط األُ  سِ أْ الرَّ  ؤي سلامن وعليه كساٌء مطمومُ رُ  :قال ابن شوذب  

 ( ).خرةاآل خريُ  اخلريَ  إنَّ  :قال ,نفسك هَت شوَّ  :فقيل له .شرفَ كان أَ 

 فطعم عندهم ا  ن زار قوممأ  :باب

ثنا -157  ثنا :قال ,عيّل بن حجر   حدَّ  دةَ يب خلْ أَ  عن مر الواسطيُّ صالح بن عُ  حدَّ

ام نَّ إِ  :بو العاليةفقال أَ  ,صوف   وعليه ثياُب  ,اليةيب العَ ة إىل أَ ميَّ بو أُ الكريم أَ  جاء عبدُ  :قال

 ( ).لواوا جتمَّ كان املسلمون إذا تزاورُ  إنْ  ,هبانالرُّ  هذه ثياُب 

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه أمحد يف (   )  "الرب والصلة"واحلُسني بن حرب يف ( 20 ) "اجلامع"وابن وهب يف (  01 ) "الزُّ

عب"والبيهقي يف ( 42 ) من ُطرق عن عبد اهلل بن عون ( 6/400) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 2562) "الشُّ

 .وحممد هو ابن سريين. صحيٌح وإسناُده . به

( 046/ 6) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 00 ) "التواضع واخلمول"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  6)

واقترص اخلطَّايب عىل قول ابن  .من طريق عبد اهلل بن املبارك به(  6/45) "غريب احلديث"واخلطايب يف 

له .شوذب  .ومل يذكر أوَّ

 .بن أيب الدنيا عن أيب غالب عن أيب الدرداء بدل أم الدرداءووقع عند ابن عساكر وا 

ه واْسَتأَصله :أي (مطموم الرأس) :قوله  ْفش  :أي (أرفش الذني )  :وقوله .َجزَّ َعريَضهام تشبيهًا بالرَّ

 ."النهاية"قاله ابن األثري يف  .الذي جُيَْرف به الطعام

من رواية مسلم بن إبراهيم ( 6/602) "احللية"ُنعيم يف  وأبو( 5  /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  4)

. وعليه ثياب صوف. زارين عبُد الكريم َأبو ُأميَّة :سمعُت َأبا العالية يقول :َأخربنا َأبو خلدة قال :قال

= 
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ثنا -158 ثنا :قال ,مي  زَ عبد امللك العرْ  عنُييى  عنٌد سدَّ مُ  حدَّ عبد اهلل موىل  حدَّ

ها فرجيْ  وإنَّ  ,شرب  من ديباج   ًة من طيالسة  عليها لبنةُ سامء جبَّ أَ  يلَّ إِ  خرجْت أَ  :سامء قالأَ 

 ( ).معةاجلُ  ويومَ  ,ها للوفودِ كان يلبُس  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  ةُ بَّ هذه ُج  :فقالْت  ,مكفوفان به

 الكبري   فضلم  :باب

ثنا -159  ثنا :قال ,سىأمحد بن عي حدَّ ابن  عنأيب صخر   عنعبد اهلل بن وهب   حدَّ

 ,ناكبريِ  حقَّ  ويعرْف  ,ناصغريَ  من مل يرحمْ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنأيب هريرة  عنقسيط  

  ( ).افليس منَّ 

ثنا -161  ثنا :قال ,حممودٌ  حدَّ  عنأخربنا الوليد بن مجيل   ,يزيد بن هارون حدَّ

 ,ناصغريَ  من مل يرحمْ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل  ,مامةأُ يب أَ  عنمحن القاسم بن عبد الرَّ 

 ( ).افليس منَّ  ,ناكبريَ  لَّ وجُي 

____________________________________
 

 .اسمه خالد بن دينار. وَأبو خلدة. وإسناده صحيح ورجاله ثقات. فذكره

عن ( 4510)وابن ماجه ( 1 12) "الكربى"والنسائي  يف  (0050)وأبو داود ( 6021)أخرجه مسلم (  )

 .عبد اهلل موىل أسامء به

 ."ويوم اجلمعة ,كان يلبسها للوفود "دون قوله  

عب"والبيهقي يف ( 02 /0)أخرجه احلاكم ( 6) ( 462) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 0101 ) "الشُّ

 . طريق ابن وهب به من( 24 ) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف 

 . هو يزيد بن عبد اهلل بن قسيط :وأبو قسيط .هو محيد بن زياد :أبو صخر 

والبخاري يف ( 65451) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 0606)والمام أمحد ( 0104)وروى أبو داود  

د يف وهنَّا( 160 )والرتمذي ( 0 2) "مسنده"واحلميدي يف ( 420 ,451 ,452) "األدب املفرد"

هد"   .وغريهم من طريقني عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعًا مثله(  46 ) "الزُّ

 .وانظر مابعده .حسن صحيح :وقال الرتمذي 

وابن عدي يف ( 20 ) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 0166) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  4)

= 
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 كابرالأ  تسويدم  :باب

ثنا -161  ثنا :قال ,مرو بن مرزوق  عَ  حدَّ  عن اً فمطر   سمعُت  :قتادة عنشعبة  حدَّ

دوا وسو   اهللَوا قُ اتَّ  :ه فقالنيْ  عند موته بَ وَص باه أَ أَ  أنَّ  ,قيس بن عاصم   بنِ  حكيمِ 

زرى هبم هم أَ صغرَ دوا أَ وإذا سوَّ  ,هم خلفوا أباهمكربَ وا أَ دُ إذا سوَّ  القومَ  فإنَّ  ,مكُ كربَ أَ 

ى به عن ستغنَ ويُ  ,نبهٌة للكريمه مَ فإنَّ  ,هوعليكم باملال واصطناعِ  .همكفائِ ذلك يف أَ 

  .جلِ الرَّ  ن آخر كسِب ا مِ فإّنَّ  ,اسِ النَّ  لةَ اكم ومسأَ وإيَّ  .ئيمِ اللَّ 

رض  ال وين بأَ فادفنُ  وإذا متُّ  .ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  نَح ه مل يُ فإنَّ  ,واوُح نُ فال تَ  إذا متُّ و

 ( ).ةغافلهم يف اجلاهليَّ أُ   كنُت فإين   ,وائل   بنُ  بدفني بكرُ  شعرُ يَ 

____________________________________
 

 .من طريق يزيد بن هارون به(  0/2) "الكامل"

 .من وجهني آخرين عن َأيب ُأمامة ( 0215 ,0004) "الكبري"جه الطرباين يف وأخر 

 .ويشهد له ما قبله 

والطرباين يف ( 6 602)والمام أمحد ( 102 ) "الكربى"ويف  ,( 25 ) "املجتبى"َأخرجه النسائي يف (   )

 "الطبقات"عد يف وابن س( 20   ,24  ) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 2/441 ) "الكبري"

د كام يف ( 01) "احلث عىل التجارة والصناعة"وأبو بكر بن اخلالل يف ( 0/42)  "املطالب"ومسدَّ

عب"والبيهقي يف ( 6006) مترصًا . من طريق ُشعبة بن احلجاج به( 620 )والطيالس ( 0522 ) "الشُّ

الً  حه احلاكم . ومطوَّ  (.426/ )وصحَّ

 .ومل يذكروه باقيه  .لطياليس عىل مسألة النياحةواقترصأ النسائيم واحلاكم وا 

ذكره ابن حبان يف  :(6/420) "التهذيب"قال ابن حجر يف  .سوى حكيم بن قيس .ورواته ثقاٌت 

وقال ابن  ,ملسو هيلع هللا ىلصقيل إنه ُولَِد يف زمِن النبي   :وقال .وكذا أبو ُنعيم. وذكره ابن مندة يف الصحابة ,"الثقات"

 .  انتهى. جمهول احلال :القطان

 .وهو موقوٌف  ,إسناده جيدٌ  :"املطالب"يف  احلافظوقال  .ال ُيعرف :(522/ ) "امليزان"وقال الذهبي يف 

الً من وجه  آخر عن قيس بن عاصم  :قلت  (.062)رقم . وسيْأيت احلديُث مطوَّ
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 غريةالصَّ  اجلاريةأ  جل  بلة الرَّ قم  :باب

ثنا -162  أّنه  ,بيهأَ  عنكري  بُ رمة بن أخربين َم  :أخربين ابن وهب  قال :أصبغ قال حدَّ

 ( ).سنتني أو نحوه وهي ابنةُ  ,يب سلمةمر بن أَ عُ  بنَت  زينَب  ُل قب  جعفر  يُ  اهلل بنَ  ى عبدَ رأَ 

ثنا -163   عنحفص   عناف  عبد اهلل بن خطَّ  بنُ  بيعُ خربنا الرَّ أَ  :قال ,موسى حدَّ

ك أو هلَ أَ  يكونَ  أنْ  إالَّ  ,كهلِ ن أَ حد  مِ أَ  إىل شعرِ   تنظرَ ن الَّ أَ  استطعَت  إنِ  :احلسن قال

 ( ).فافعل ,صبّيةً 

 بيِّ الصَّ  س  رأ   مسحم  :باب

ثنا -164 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ ثني يوسف حدَّ  :ار قالُييى بن أيب اهليثم العطَّ  حدَّ

 ومسَح  ,رهجْ ين عىل حِ عدَ قْ وأَ  ,يوسَف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ين رسوُل سامَّ  :م  قالبن عبد اهلل بن ساَل 

 ( ).يِس عىل رأْ 

 ني  يا بم  :غريللصَّ  جل  الرَّ  قولم  :ببا

ثنا -165 ثنا :قال ,عبد اهلل بن سعيد   حدَّ ثنا ,أبو أسامة حدَّ عبد امللك بن محيد بن  حدَّ

  ابنُ ويف  فتُ  ,بريِ الزُّ  ابنِ  يف جيشِ  كنُت  :قال جالن املحاريب  يب العَ أَ  عنبيه أَ  عنة أيب غنيَّ 

                                                                                                                                                                             

 .ورجال إسناده ال بأس هبم. مل أجد من أخرجه(   )

 .وإسناده صحيح .مل أجد من أخرجه(  6)

 .ال بأس به :وقال أبو حاتم. وثَّقه البخاري والنسائي. هو ابن سليامن املنقري التميمي البرصي :صحف 

( 402) "الشامئل"والرتمذي يف ( 221) "مسنده"واحلميدي يف ( 2000  ,2000 )أخرجه المام أمحد (  4)

 "الكبري" يف والطرباين( 1/441) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 22) "املعجم"وابن األعرايب يف 

 .من طريق ُييى بن أيب اهليثم به(  220) "املعرفة"وعنه أبو ُنعيم يف ( 66/625)

 . سنده صحيح :(0/502 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

 (. 402) وسيأيت عند املصنف برقم  



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

83 

 يف جيش ابن فإين   ,اجلمل ادفع إيلَّ  :البنه فقلُت  ,وص بجمل  له يف سبيل اهللوأَ  ,عمر يل

 با عبدِ يا أَ  :فقال ,مرعُ  نا ابنَ تيْ فأَ  ,هلَ ى نسأَ مر حتَّ عُ  اذهب بنا إىل ابنِ  :فقال ,بريالزُّ 

وهو يف جيش  ,يعم   وهذا ابنُ  ,اهلل وص بجمل  له يف سبيلِ وأَ  ,ويف  والدي تُ  إنَّ  ,محنالرَّ 

 .؟إليه اجلمل دفعُ فأَ أَ  ,بريالزُّ  نِ اب

وص ام أَ نَّ ك إِ كان والدُ  فإنْ  ,عمل  صالح   اهلل كلُّ  سبيَل  إنَّ  ,نيَّ يا بُ  :مرقال ابن عُ 

 ,من املرشكني اً قوم سلمني يغزونَ مُ  اً قوم يَت فإذا رأَ  ,عزَّ وجلَّ اهلل  ه يف سبيلِ لِ بجمَ 

 ( ).ابعَ الطَّ  يضعُ  مّيُّ امن قوم  أَ لْ ه يف سبيل غِ صحابَ هذا وأَ  فإنَّ  ,إليهم اجلمَل  فادفعْ 

ثنا -166  ثنا :قال ,اٌج حجَّ  حدَّ  سمعت :خربين عبد امللك قالأَ  :شعبة قال حدَّ

ن ال مَ  غفرُ وال يُ  ,رحمرحم ال يُ ن ال يَ مَ  :ه قالنَّ أَ  مر عُ  سمعُت  :بيصة بن جابر  قالقَ 

 ( ).توّق من ال يَ  وقَّ وال يُ  ,عفن مل يَ عمَّ  عَف وال يُ  ,غفريَ 

 يف الرضن مأ  ارحم   :باب

ثنا -167  ثنا :قال ,حفص بن عمر حدَّ بيصة قَ  عنمري  عبد امللك بن عُ  عنعبة ُش  حدَّ

ن عىل مَ  تاُب وال يُ  ,غفرغفر ملن ال يَ وال يُ  ,رحمن ال يَ رحم مَ ال يُ  :مر قالعُ  عنبن جابر  

 ( ).توّق من ال يَ  وقَّ وال يُ  ,ال يتوُب 

ثنا -168  ثنا :قال ,مسّددٌ  حدَّ ثنا :قال ,بن إبراهيمإسامعيل  حدَّ راق  زياد بن ِمْ  حدَّ

و أَ  ,هارمحُ فأَ  اةَ الشَّ  ذبُح  ألَ ين  إِ  ,يا رسول اهلل :قال رجٌل  :بيه قالأَ  عنة معاوية بن قرَّ  عن

                                                                                                                                                                             

 .الن بهعن محيد بن أيب غنيَّة عن َأبيه عن َأيب العج( 40) "السري"أخرجه أبو إسحاق الفزاري يف (   )

هد"أخرجه أبو داود يف (  6)  .من ُطرق عن ُشعبة به( 4/411) "أنساب األرشاف"والبالذري يف ( 26) "الزُّ

 .ورجاُله ثقاٌت . وإسناده صحيٌح  

م خترجيه قبله(  4)  .تقدَّ
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 ( ).تنيمرَّ  .اهللُ رمحَك  ,هارمحتَ  إنْ  اةُ والشَّ  :قال ,هاذبحَ أَ  نْ اة أَ رحم الشَّ  ألَ ين  إِ  :قال

 البهائم رحةم  :باب

ثنا -169  ثنا :حمّمد بن عقبة قال حدَّ ثنا :قال ,حمّمد بن عثامن القريّش  حدَّ  ,حريزٌ  حدَّ

ثنا :قال ْ حبَّ  حدَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنمرو بن العاص عبد اهلل بن عَ  عن عبيُّ ان بن زيد  الرشَّ

ن يالذين رص  ويٌل للمُ  ,قامع القولِ ويٌل ألَ  ,لكم اهللُ غفرِ وا يَ واغفرُ  ,رمحواوا تُ ارمحُ 

 ( ).ون عىل ما فعلوا وهم يعلمونرصُّ يُ 

ثنا -171 ثنا :قال ,حممودٌ  حدَّ  عن خربنا الوليد بن مجيل  الكنديُّ أَ  :قال ,يزيد حدَّ

 ,ولو ذبيحةً  مَ من رحِ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :قال ُأمامةيب أَ  عنمحن الرَّ  عبدِ  بنِ  القاسمِ 

 ( ).يوم القيامةه اهلل رمحَ 

                                                                                                                                                                             

 "األوسط"ويف ( 1/64 ) "الكبري"والطرباين يف ( 2/560)وابن أيب شيبة ( 5516 )أخرجه أمحد (  )

عب"والبيهقي يف ( 1 44)البزار و( 6050) وابن أيب ( 6/406) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 0262 ) "الشُّ

غريهم من ُطرق عن زياد بن ( 601 ) "معجمه"وابن األعرايب يف ( 00  ) "اآلحاد واملثاين"عاصم يف 

حه احلاكم . ِمراق به  (4/522)وصحَّ

ة بهوغريه عن يونس بن ُعبيد عن م( 4466)ورواه البزار    .بسند  فيه نظر. عاوية بن قرَّ

ة   .كام قال البخاري والساجي وغريمها. له ُصحبة. هو ابن إياس بن هالل بن رياب املُزين :وُقرَّ

عب"والبيهقي يف ( 460) "املنتخب"وعبد ين محيد كام يف (  000 ,2506 , 250)أخرجه أمحد (  6)   "الشُّ

( 502 ) "رشح األصول"والاللكائي يف ( 2:625) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 056   ,0642) 

 .من ُطرق عن َحريز بن عثامن به

 :وقال أبو داود. "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .سوى حبَّان بن زيد .ورجال َأمحد ثقاٌت رجال الصحيح 

نه يف  .ثقة :"التقريب"فقال يف . واعتمد هذا ابن حجر .شيوخ حريز كلهم ثقات د وجوَّ . "الفتح"وحسَّ

 ."الرتغيب"إسناَده املنذريُّ يف 

تاريخ "وابن عساكر يف (  0/2) "الكامل"وابن عدي يف ( 2/640) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  4)

= 
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 ري يف القفصالطَّ  :باب

 كان ابنُ  :قال ,ُعروةهشام بن  عن حدثنا محاد بن زيد :حدثنا عارم قال - 171 

 ( ).قفاصِ يف األَ  ريَ ملون الطَّ َُي  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاُب وأَ  ,بري بمكةالزُّ 

 الكذب ال يصلحم  :باب

ثنا -172  ثنا :قال ,قتيبة حدَّ  عنأيب معمر   عنجماهد   عناألعمش  عنجريٌر  حدَّ

ال  ثمَّ  اً ه شيئكم ولدَ حدُ أَ  عدَ يَ  نْ وال أَ  ,يف جدر وال هزل   ُب الكذِ  صلُح ال يَ  :عبد اهلل قال

 ( ).له زُ نجِ يُ 

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 0  /24) "دمشق من ُطرق عن الوليد ( 00  ) "فوائده"وتَّام يف ( 000  ) "الشُّ

 .بن مَجيل به

ة بِن إيا  م قبل حديث س ويشهد له حديُث قرَّ   .تقدَّ

تاريخ "وابن عساكر يف ( 00 6) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 5/604) "الكربى"أخرجه البيهقي يف (   )

ث يف بيِت هشاِم بِن ُعروة عن  :قال. عن محاد بن زيد( 00/000) "دمشق سمعت داوَد بَن َأيب هند ُُيد 

 
 
كان . ما ِعْلم ابِن َأيب رباح :فقال يومئذ  هشام. رِم فَأْرسلْتهأنَّ عائشة ُأهدي هلا طرٌي أو ظْبٌى يف احل ,عطاء

بري  -َأمرُي املُؤمنني  يقُدمون فريوّنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوَأصحاُب رسوِل اهلل . بمكة تسَع سنني -يعني عبَد اهلل بَن الزُّ

 ."ال ينهون عن ذلك"زاد ابن عساكر . هذا لفظ البيهقي "األَقفاص القامري واليعاقيب

وابن أيب شيبة يف (  50  ,012 ) "هتذيب اآلثار"ويف ( 0/520 ) "تفسريه"ه الطربي يف أخرج(  6)

هد"وهنَّاد يف ( 1/11) "الكبري"والطرباين يف (  6520) "املصنَّف" وسعيد بن منصور ( 425 ) "الزُّ

 . من ُطرق عن األَعمش به( 01) "ذم الكذب"وابن أيب الدنيا يف ( 112)

 .هو عبد اهلل بن سخربة األزدي :معَمر وَأبو. وإسناُده صحيٌح 

من ( 12 60 ,60002)وعبد الرزاق ( 0/520 ) "تفسريه"والطربي يف ( 4104)وَأخرجه أمحد 

 .نحوه طريق َأيب إسحاق عن َأيب األَحوص عن ابن مسعود  

 .موقوٌف صحيٌح  :(0/014) "املطالب"قال ابن حجر يف 

 ( 065/ )احلاكم  أخرجه. وُروي عن أيب إسحاق مرفوعاً  :قلت
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 يذات البأ  إصالحم  :باب

ثنا -173 ثنا :قال ,موسى حدَّ سني فيان بن احلُ خربنا ُس أَ  :قال ,اماد بن العوَّ عبَّ  حدَّ

هذا  :قال ,{كمبينِ  وا ذاَت حُ صلِ وأَ  اهللَوا قُ فاتَّ } :اس  ابن عبَّ  عنجماهد   عنم احلكَ  عن

 ( ).بينهم صلحوا ذاَت يُ  نْ وأَ  ,اهللقوا يتَّ  نْ َتريٌج من اهلل عىل املؤمنني أَ 

 مالمسل   هجرةم  :باب

ثنا -174  يزيد  عنأخربين عمٌرو  :ثني ابن وهب  قالحدَّ  :ُييى بن سليامن قال حدَّ

اثنان يف اهلل  ما توادَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أنَّ  ,أنس   عنسنان بن سعد   عنبن أيب حبيب  

 ( ).مهاحدُ ه أَ دثُ بذنب  ُُي  إالَّ ق بينهام فيفرَّ  ,و يف السالمأَ  ,وعزَّ  جلَّ 

ثنا -175  ثنا :قال ,أبو معمر   حدَّ  :قالت معاذة :يزيد قال عنعبد الوارث  حدَّ

 -حد  أُ  بوه يومأَ  َل تِ وكان قُ  ,أنس بن مالك   عم   ابنَ  - سمعت هشام بن عامر  األنصاريَّ 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب شيبة يف ( 1544) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 4/420 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (   )

 . من ُطرق عن عبَّاد بن العوام به( 0206 ) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 40020) "املصنَّف"

 .ومل يذكر الطربيُّ احلكَم بَن ُعتبية يف إِسناِده 

 .ن أخرجه من هذا الوجهمل أجد م(  6)

فه األكثر. سعد بن سنان :ويقال .وفيه سنان بن سعد الكندي املرصي  .ضعَّ

من وجه  آخر عن أيب ( 2/42) "اَتاف املهرة"و( 05/ ) "املطالب العالية"وأخرجه أبو يعىل كام يف 

 .إسامعيل العبدي عن أنس نحوه

 .انتهى. أيب إسامعيل العبديلضعف  .هذا إسناد ضعيف :"االَتاف"وقال البوصريي يف 

ة  هد"أخرجه ابن املبارك يف  .منها حديث أيب هريرة. وللحديث شواهُد عدَّ وإسحاق بن ( 4 ) "الزُّ

. ومن حديِث رجل  من بني سليط ,من وجهني عنه( 5/606) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 054)راهويه 

نه اهليثمي يف (  5/0)أخرجه أمحد  أخرجه أمحد . ومن حديث ابن ُعمر ,(02 /  ) "املجمع"وحسَّ

 (.5450)أيضًا 
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 ام ناكبانفإّنَّ  ,ثالث   فوَق  سلامً صارم مُ يُ  نْ ملسلم  أَ  ال ُيلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ه سمعَ أنَّ 

ماتا  وإنْ  ,ه بالفيءارًة عنه سبقُ يكون كفَّ  اً يئهلام فَ وَّ أَ  وإنَّ  .امهامما داما عىل َِص  عن احلق  

 ,همَ ه وساَل تسليمَ  قبَل يَ  نْ بى أَ م عليه فأَ سلَّ  وإنْ  .اً بدأَ  اً ة مجيعال اجلنَّ ُخ دْ مل يَ  امهامعىل َِص 

 ( ).يطانالشَّ  عىل اآلخرِ  وردَّ  ,ُك عليه امللَ  ردَّ 

 ني  رأ ج  هتأ الم  :باب

ثنا -176  ثنا :قال ,دٌ مسدَّ  حدَّ  ا سمعْت أّنَّ  ,عاذةمُ  عنيزيد  عنعبد الوارث  حدَّ

فوق  سلامً مُ  صارمَ يُ  نملسلم  أَ  ال ُيلُّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعُت  :عامر  يقول هشام بنَ 

ما داما عىل  ام ناكبان عن احلق  فإّنَّ  ,ليال   ثالِث  ما فوَق ام ما صارَ فإّنَّ  ,ليال   ثالِث 

هام مل امِ ا ماتا عىل َِص مُه  وإنْ  ,ارًة له سبقه بالفيءيكون كفَّ  اً ام فيئهلَ وَّ أَ  وإنَّ  ,هامامِ َِص 

 ( ).اً ة مجيعال اجلنَّ يدُخ 

                                                                                                                                                                             

والطرباين يف ( 550 ) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 664 )والطيالس ( 2652  ,2650 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 05 /66) "الكبري"  . من طريق يزيد الرشك به(  26 ) "الشُّ

حه ابن حبان    (.5220)وصحَّ

واخلرائطي ( 65400)وابن أيب شيبة (  1 0) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 6 01)وأخرج أبو داود  

عب"ويف ( 6/52) "الكربى"والبيهقي يف ( 562) "مساوِئ األَخالق"يف  من ُطريق ( 1 22) "الشُّ

 موىل ابِن كعب  املذَحجي  عن َأبيه
د بن هالل بن أيب هالل   ملسو هيلع هللا ىلص سمعُت النَّبيَّ  :أنَّه سمَع َأبا ُهريرة قال ,حممَّ

ام   :يقول ام  فليْلَقه فليسل م عليه ,ال ُيلُّ لرجل  َأْن َّيجَر ُمؤمنًا فوَق ثالثِة َأيَّ ْت ثالثُة َأيَّ فإْن ردَّ عليه  ,فإذا مرَّ

كا يف األَجر الم فقد اشرَتَ  ."وإن مل يردَّ عليه فقْد برَئ املُسل م من اهلجرة ,السَّ

اجلرح "وقال َأبو حاتم كام يف . ال َأعرفه :قال المام َأمحد .ورجاله ثقاٌت سوى هالِل بِن َأيب هالل   

وقال ابن  .ال ُيعرف :وقال الذهبي. "الثقات"وذكره ابن حبان يف  .ليس بمشهور   :(5  /2) "والتعديل

حه يف  .مقبول :"التقريب"حجر يف   واهلل أعلم. "فتح الباري"ومع هذا صحَّ

  .تقدم قبله(  6)
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 حناءالشَّ  :باب

ث -177 ثنا :قال ,سعيد بن سليامن ناحدَّ  عنزارة يب فَ أَ  عنليث   عنبو شهاب  أَ  حدَّ

له ما سواه  رَ فِ غُ  ,فيه ثالٌث من مل يكنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناس  ابن عبَّ  عن صم  األَ  بنِ  يزيدَ 

عىل  قدْ ومل َُي  ,رةَ حَ السَّ  بعُ يتَّ  اً ومل يكن ساحر ,اً شيئ اهللرشك بن مات ال يُ مَ  ,ملن شاء

 ( ).يهخأَ 

 حداثلأ بي ا فرقةم التَّ  :باب

ثنا -178  ثنا :قالملد بن مالك   حدَّ ثنا :قالاء رَ غْ عبد الّرمحن بن مَ  حدَّ الفضل  حدَّ

وال  ,دوام فتبدَّ صبحتُ إذا أَ  :هيْ نِ لبَ  مر يقوُل كان عُ  ,أبيه عنسامل بن عبد اهلل  عن برش   بن مُ 

 ( ).بينكم رشٌّ  و يكونَ أَ  ,اطعواقَ تَ  نْ يكم أَ خاف عل أَ ين  فإِ  ,وا يف دار  واحدة  تمعُ جَت 

 هرش  ستأ مل يأ  خيه وإن  عىل أأ  شارأ ن أأ مأ  :باب

ثنا -179 ثنا :قال ,عمرو بن خالد   حدَّ وهب بن كيسان  أنَّ  ,ابن عجالن عنبكٌر  حدَّ

يف مكان   وغنامً  اً ى راعيمر رأَ عُ  ابنَ  أنَّ  -اهلل بن عمر  عبدَ  دركَ وكان وهٌب أَ  -خربه أَ 

اهلل  رسوَل   سمعُت فإين   ,اهلْ حو   ,يا راعي وُيك :فقال له ,منه مثَل أَ  اً ى مكانورأَ  ,بيح  ق

                                                                                                                                                                             

( 0/11) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 5640) "األوسط"ويف ( 22 /6 ) "الكبري"يف  أخرجه الطرباين(   )

واخلطيب  ,من طريق أيب شهاب احلنَّا ( 200 ) "رشح األُصول"والاللكائي يف ( 220)وعبد بن محيد 

 .من طريق حفص بن غياث النَّخعي كالمها عن ليث بن أيب ُسليم به( 6/0) "تاريخ بغداد"يف 

 . ويف لفظه نكارةٌ . لضعِف ليث. ضعيٌف  وهذا إسنادٌ  

د به َأبو فزارة ,غريٌب من حديث يزيد :وقال َأبو ُنعيم   .انتهى. واسمه راشد بن كيسان. تفرَّ

 . مل أجد من أخرجه(  6)

فه األكثر   .وابن مغراء ُملتف فيه. الفضل بن ُمبرش  ضعَّ
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 ( ).تهراع  مسئوٌل عن رعيَّ  كلُّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

  :بابالسَّ  :باب

ثنا -181  ثنا :قال ,ةميَّ د بن أُ حممَّ  حدَّ عبد اهلل بن كيسان  عنعيسى بن موسى  حدَّ

مها حدُ أَ  فسبَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  رجالن عىل عهدِ  ستبَّ ا :اس  قالعبَّ  ابنِ  عن عكرمةَ  عن

؟ ضَت َّن  :فقيل ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فنهَض  .اآلخرُ  ردَّ  ثمَّ  ,جالٌس  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والنَّ  ,ساكٌت  واآلخرُ 

 الذيعىل  املالئكةُ  ِت ردَّ  اً هذا ما كان ساكت إنَّ  ,معهم فنهضُت  املالئكةُ  ّنضِت  :قال

 ( ).املالئكةُ  ّنضِت   ردَّ فلامَّ  ,هسبَّ 

ثنا -181  ثنا :قال ,ر  هشام بن عامَّ  حدَّ ثنا :قال ,ةديح بن عطيَّ رُ  حدَّ إبراهيم بن  حدَّ

                                                                                                                                                                             

 . من طريق بكر بن ُمض به( 4620 ) "كبرياملعجم ال"والطرباين يف ( 5221)أخرجه المام أمحد (  )

 .وإسناُده قوٌي 

وأيب ( 261 )ومسلم . ومواضع ُأخرى( 1 20 ,0100 ,6602 ,254)واحلديث يف صحيح البخاري  

 من ُطرق ُأخرى عن ابن ُعمر ( 04 1) "الكربى"والنسائي يف ( 005 )والرتمذي ( 6162)داود 

مر مع الرَّ . باملرفوع فقط  .اعيدون قصة ابن عم

 . مل أجد من أخرجه(  6)

فه أبو حاتم وغريه. وفيه عبد اهلل بن كيسان أبو جماهد املروزي  . منكر احلديث :وقال البخاري. ضعَّ

أنَّ رجالً  :حدثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة :عن ابن عجالن قال( 1260)وأخرج المام أمحد 

مُ  ملسو هيلع هللا ىلصلنبيُّ فجعَل ا -جالٌس  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ  -شتَم َأبا بكر   ,فلامَّ َأكثَر ردَّ عليه بعَض قولِه ,يعجُب و يبتسَّ

فلامَّ رددُت  -وأنَت جالٌس  -كان يشُتمني ! يا رسول اهلل  :فلِحَقه َأبو بكر فقال ,وقام. ملسو هيلع هللا ىلصفغضَب النبيُّ 

قولِه وقَع فلامَّ رددَت عليه بعض  ,إنَّه كان معَك مَلٌك يردُّ عنك :قال! ؟غضبَت و قمَت  ,عليه بعَض قولِه

يطانُ   .  احلديث... فلم َأكن ألَقعَد مع الشيطان ,الشَّ

بأنَّ الصواَب عن املقربي عن بشري بن املحّرر  ,(56 /2)"العلل"لكْن َأعلَّه الدارقطني يف . وسنُده حسنٌ 

 .عن سعيد بن املسيب ُمرسالً 
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 ,امللك عند عبدِ  منِك  رجاًل ناَل  إنَّ  :تاها فقالرجاًل أَ  أنَّ  ,رداءالدَّ  م  أُ  عنة لَ يب عبْ أَ 

 ( ).ينا بام ليس فيناك  فطاملا زُ  ,ؤبن بام ليس فينانُ  إنْ  :فقالت

ثن -182  ثنا :قال ,اد  شهاب بن عبَّ  احدَّ  الرُّ إبراهيم بن مُح  حدَّ
إسامعيل  عن ؤايسُّ يد 

مها حدُ أَ  فقد خرَج  ,يعدو   أنَت  :لصاحبه جُل إذا قال الرَّ  :قال عبد اهلل :قيس  قال عن

 :اهلل قال عبدَ  أنَّ  ,حيفةبو ُج أَ  خربين بعدُ وأَ  :قال قيٌس  .رئ من صاحبهو بَ أَ  ,من السالم

 ( ). من تابإالَّ 

 قي الاءسأ  :باب

ثنا -183  ثنا :قال ,دٌ مسدَّ  حدَّ ثنا :قال ,الواحد عبدُ  حدَّ ابن  عنطاوس   عنليٌث  حدَّ

و أَ  ,و عظم  أَ  ,ىمَ اَل ئة ُس ون وثالثامآدم ستُّ  يف ابنِ  :قال ,ليٌث  شكَّ  ,هعَ ه رفَ ظنُّ أَ  ,اس  عبَّ 

خاه أَ  جلِ الرَّ  وعونُ  ,صدقةٌ  كلمة  طيبة   كلُّ  ,يوم  صدقةٌ  واحد  يف كل   عىل كل   ,مفصل  

 ( ).ريق صدقةٌ ى عن الطَّ ذَ األَ  ماطةُ وإِ  ,سقيها صدقةٌ بة من املاء يَ والرشَّ  ,صدقةٌ 

                                                                                                                                                                             

 "روضة العقالء"حبان يف وابن  ,من طريق ُرديح(  2 /00) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 .من طريق هانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة كالمها عن إبراهيم به( 02 / )

غرى. ُجهيمة بنت حيي األَوصابية الدمشقية :ويقال ,هي هجيمة :وُأُم الدرداء   .وهي الصُّ

 .واملراد الرمُي بالقبيح. األََبن بفتحتني الُتهمة (نؤبن )  :قوله 

 .وهو خطٌأ ظاهر. ونسبوه أليَب الدرداء  ,اللغة هذا األثر ُمعلَّقاً ذكر أهل  :تنبيه 

املعرفة "والفسوي يف ( 506 ) "رشح األصول"والاللكائي يف ( 011 ) "السنة"أخرجه اخلالل يف (  6)

 . من ُطرق عن إسامعيل بن إيب خالد به( 6/220) "والتاريخ

 .هو ابن َأيب حازم :وقيس. وإسناُده صحيٌح 

د كام يف ( 060  ) "املعجم الكبري"خرجه الطرباين يف أ(  4) من طريق عبد ( 001 ) "املطالب العالية"ومسدَّ

 .جمزومًا برفعه دون شك. الواحد عن ليث بن أيب سليم به

ة يف السنَّة نحوه  وله . ومسلٌم عن أيب ذر. فَأخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة .وللحديث شواهُد عدَّ

= 
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 لوَّ ىل الان ما قاال فعأ الستبَّ  :باب

ثنا -184  ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حدَّ احلارث  مرو بنُ خربين عَ أَ  :ابن وهب  قال حدَّ

 ,ان ما قاالستبَّ املُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عننس  أَ  عنن بن سعد  ناِس  عنيب حبيب  يزيد بن أَ  عن

 ( ).املظلومُ  ى يعتدَي حتَّ  ,فعىل البادئ

 ُل نقْ  :قال ,علمُ ه أَ ورسولُ  اهللُ :قالوا ؟هْض ما العَ  تدرونَ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقال النَّ -185 

 ( ).فسدوا بينهمليُ  ,اس إىل بعض  النَّ  من بعضِ  احلديِث 

 تكاذباناتران ويأ هأ تأ انان يأ ان شيطالستبَّ  :باب

ثنا -186  عبد اهلل  بنِ  يزيدَ  عن قتادةَ  عنخربنا عمران أَ  :قال ,عمرو بن مرزوق   حدَّ

 بيُّ ؟ قال النَّ نيسبُّ يَ  جُل الرَّ  ,اهلل يا رسوَل  :قلُت  :عياض بن محار  قال عنري بن الّشخ  

 ( ).اذبانكَ تَ ران ويَ اتَ هَ تَ ان شيطانان يَ ستبَّ املُ  :ملسو هيلع هللا ىلص

ثنا -187 ثنا :قال ,أمحد حدَّ  عناج  اج بن حجَّ حجَّ  عنثني إبراهيم حدَّ  :أيب قال حدَّ

 نَّ لو أَ  يَت رأَ أَ  ,يا رسول اهلل :قلُت  :عياض بن محار  قال عنعبد اهلل  بنِ  يزيدَ  عنقتادة 

 :قال ؟يف ذلك جناٌح  هل عيلَّ  ,عليه فرددُت  ,يمن   نقُص هم أَ  ني يف مأل  اًل سبَّ رُج 

____________________________________
 

 .وعن بريدة عند أيب داود وأمحد. ابن عباس عند ابن حبان وغريهطريٌق آخُر عن 

 "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 461) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 0651)أخرجه أبو يعىل (   )

 .من طريق عمرو بن احلارث والليث بن سعد وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به( 44)

 .أيب هريرة مرفوعًا مثله عن( 6520) "صحيحه"وأخرج مسلم يف  

من طريق ابن هليعة ( 6/006) "الكربى"والبيهقي يف (  12 ) "رشح املشكل"أخرجه الطحاوي يف (  6)

 .وعمرو بِن احلارث به

 ."لُيفسدوا بينهم"دون قوله  .عن ابن مسعود  مرفوعًا نحَوه( 6202) "صحيحه"وَأخرج مسلٌم يف  

 .انظر احلديث اآليت(  4)
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 ( ).بانكاذَ تَ ويَ  رانِ تهاتَ يَ  شيطانانِ ان ستبَّ املُ 

 سوق  فم  السلم   :بابس :باب

ثنا -188 ثنا :قال ,خاّلد بن ُييى حدَّ مرو بن عَ  عنيزيد بن أيب زياد   عنسفيان  حدَّ

مها حدُ فإذا قال أَ  ,رْتٌ ِس  عزَّ وجلَّ بينهام من اهلل  إالَّ ما من مسلمني  :عبد اهلل قال عنسلمة 

 فقد كفرَ  ,كافرٌ  نَت أَ  :مها لآلخرحدُ وإذا قال أَ  ,اهللِ رْتَ ِس  َق فقد خرَ  .هجر   ه كلمةَ لصاحبِ 

 ( ).مهاحدُ أَ 

أ  :باب  يف الال   فم الَسَّ

ثنا -189   عنهيل بن أيب صالح  ُس  عنأخربنا مالٌك  :قال ,عبد اهلل بن يوسف حدَّ

                                                                                                                                                                             

اآلحاد "وابن أيب عاصم يف ( 0562)وابن حبان (  0021 ,0020  ,0042 )المام أمحد  أخرجه(  )

وأبو ( 6562) "األوسط"ويف ( 0/425 ) "الكبري"والطرباين يف ( 4014)والبزار ( 000 ) "واملثاين

من ( 0/645 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 020 )والطيالس ( 5/610 ) "معرفة الصحابة"نعيم يف 

ف أخي يزيد )ادة عن طريق َقت حه ابن حبان .  به عن عياض ( وقع عند بعضهم ُمطر   (.5062)وصحَّ

ورجال أمحد  ,رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط :( 0/41) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .رجال الصحيح

من رواية حممد بن فضيل  (0 )وبرقم  ,من رواية سفيان( 5 ) "مساوئ األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  6)

 .كالمها عن يزيد به موقوفاً 

عب"أخرجه البيهقي يف  .وتابع يزيَد سليامُن األعمش عن َعمرو بن سلمة به موقوفاً   ثم  ,(0202) "الشُّ

 . من رواية زائدة بن قدامة عن يزيد بن أيب زياد مرفوعاً ( 0200)رواه البيهقي 

 .اه األعمشكام رو. الصواب موقوٌف  :ثم قال البيهقي

من رواية أيب ( 0500 ) "الكبري"والطرباين يف . من رواية زائدة( 221 )وقد رواه َأيضًا البزار  :قلت 

 . من رواية الثوري كلهم عن يزيد مرفوعاً ( 200) "العلل"والدارقطني يف  ,بكر بن عياش

ب الدارقطنُّي وقَفه عىل ابن مسعود  .وصوَّ
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 ,اً الثلكم ثَ  سخطُ ويَ  ,اً  لكم ثالثرَض يَ  اهللَ إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أنَّ  ,أيب هريرة عنأبيه 

 نْ وأَ  ,اً مجيع اهللِ وا بحبلِ مُ عتِص تَ  وأنْ  ,اً رشكوا به شيئعبدوه وال تُ تَ  أنْ  : لكمرَض يَ 

 ( ).الِ امل ضاعةَ وإِ  ,ؤالِ السُّ  وكثرةَ  ,وقاَل  قيَل  :ه لكمرَ كْ ويَ  ,كممرَ أَ  اهللُه ن والَّ وا مَ ناصحُ تُ 

ثنا -191 ثنا :قال ,عبد اهلل بن سعيد   حدَّ ثنا :قال ,عيد بن منصور  س حدَّ إسامعيل  حدَّ

يف  ,اس  ابن عبَّ  عنبري  سعيد بن ُج  عننهال املِ  عن مرو بن قيس  املالئي  عَ  عنا بن زكريَّ 

 فهو ُي م مِ نفقتُ وما أَ  } :عزَّ وجلَّ قوله 
 
 يف غريِ  :قال ,{ نيازقِ الرَّ  ه وهو خريُ لفُ ن يشء

 ( ).تري  قْ وال تَ  ,رساف  إِ 

                                                                                                                                                                             

 .عن سهيل به( 4246)وهو يف موطأ المام مالك (  )

األسامء "والبيهقي يف (  0 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 4422) "صحيحه"ورواه ابن حبان يف  

 .من طريق مالك به( 0014) "ُشعب اليامن"ويف ( 050 ) "والصفات

عب"والبيهقي ( 2425) "صحيحه"وأبو عوانة يف ( 2011)وَأخرجه المام أمحد   من ( 0014) "الشُّ

 .يل بهُطرق عن سه

وأْن ُتناصحوا "دون قوله . من طريق جرير وَأيب عوانة عن ُسهيل به( 5 0 ) "صحيح مسلم"وهو يف  

ه اهللُ َأمَركم قوا "زاد جرير  ."َمن والَّ  ."مجيعًا وال تفرَّ

ه اهلل َأمَركم" -أعني قوَله  -وهذه الزيادة   به  كام جزم .هي الثالثة من املرضيَّات "وأن ُتناصحوا من والَّ

العبادة وعدم  :وعليه فاألُوىل. خالفًا للنووي ,استدالالً هبذه الزيادة(  6/40) "فيض القدير"املناوي يف 

 .املناصحة :والثالثة ,االعتصام :والثانية ,الرشك

ا النووي يف رشح مسلم    بناء عىل. هي اخلصلة الثانية "وال ُترشكوا به شيئًا  "فجزَم بَأنَّ قوَله ( 2 /6 )أمَّ

 .واهلل أعلم. ولعلَّه مل يطَّلع عىل رواية الباب ,رواية ُمسلم

 .وهو مطبوع( 220)وهذه الزيادة ذكرهتا يف زوائد املوطأ عىل الصحيحني برقم  

الفوائد "وحممد بن عيل الصوري يف ( 1) "جزئه"ولوين يف ( 2620) "ُشعب اليامن"أخرجه البيهقي يف (  6)

ا هبذا السنادمن رواية إسام( 2 ) "املنتقاة  .عيل بن زكريَّ

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 600/ ) "تفسريه"ورواه سفيان الثوري يف   عن َعمرو بن ( 2620) "الشُّ

= 
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 رينبذِّ الم  :باب

ثنا -191 ثنا :قال ,قبيصة حدَّ يب أَ  عنطني سلم  البَ مُ  عنسلمة  عنسفيان  حدَّ

 ( ).حقر  نفقون يف غريِ ن يُ الذي :قال ,رينبذ  اهلل عن املُ  عبدَ  ُت لْ سأَ  :ن قاليْ دَ بيْ العُ 

ثنا -192 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ ثنا :قال ,شيمٌ هُ  حدَّ  ابنِ  عن عكرمةَ  عنصنٌي ُح  حدَّ

 ( ).رين يف غري حقر املبذ   :قال ,{رينبذ  املُ } :اس  عبَّ 

 النازل   إصالحم  :باب

ثنا -193 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يوسف حدَّ ثنا :قال ,الّليث حدَّ  عنابن عجالن  حدَّ

صلحوا عليكم أَ  ,اُس ا النَّ ّيُّ يا أَ  :عىل املنرب يقوُل  كان عمرُ  :بيه قالأَ  عنسلم زيد بن أَ 

 اهللا ووإنَّ  ,سلموهابدو لكم مُ يَ  ه لنْ نَّ فإِ  ,فكميْ خُتِ  نْ ان قبل أَ خيفوا هذه اجلنَّ وأَ  ,ممثاويكُ 

 ( ).ناهنَّ يْ نذ عادَ مُ  املناهنَّ ما َس 

____________________________________
 

 .قيس عن املنهال عن سعيد بن جبري من قوله

واحلاكم يف ( 62511) "املصنَّف"وابُن أيب شيبة يف( 0/062 ) "تفسريه"َأخرجه الطربي يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 1 /2) "املستدرك" ة  ( 1000) "الكبري"والطرباين يف ( 2600) "الشُّ من ُطرق عدَّ

 .عن أيب الُعبيدين عن ابن مسعود به

وثَّقه ابُن . هو معاوية بن سرْبة بن ُحصني السوائي العامري الكويف األَعمى :أبو الُعبْيَدْين بتصغري وتثنية 

 ."لثقاتا"وذكره ابن حبان يف . معني والِعجيل

عب"والبيهقي يف ( 0/061 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (   6)  .من ُطرق عن ُحصني به( 2602) "الشُّ

 .من ُطرق ُأخرى عن ابن عباس نحوه( 0/061 )وأخرجه الطربي  

 .وهذا إسناد حسنٌ . مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه(  4)

وابن أيب ( 1650)وعبد الرزاق أيضًا  .ُمسلم البطنيمن رواية ( 1654) "املصنَّف"وروى عبد الرزاق يف  

وإنَّا  "دون قوله . من رواية َأيب العدبس منيع بن سليامن كالمها عن عمر نحوه( 10) "األدب"شيبة يف 

 . "واهلل ما َساملناهنَّ ُمنذ عاَدْيناهنَّ 

= 
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 لهامَّ مع عم  جل  الرَّ  عملم  :باب

ثنا -194  ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلر  حدَّ ثنا :قال ,أبو عاصم   حدَّ عمرو بن  حدَّ

ثنا :قال ,ائفيُّ وهب  الطَّ   ه سمعَ نَّ أَ  ,هخرَبَ بن عاصم  أَ  نافعَ  أنَّ  ,أيب سفيانف بن يْ طَ غُ  حدَّ

و اهلل بن عَ  عبدَ   ,دريال أَ  :قال ؟كلُ امَّ عُ  يعمُل أَ  :-ط هْ من الوَ  خ  له خرَج أَ  قال البنِ  -مر 

إذا  جَل الرَّ  إنَّ  :إلينا فقال التفَت  ثمَّ  ,كلُ امَّ عُ  ما يعمُل  لعلمَت  اً يّ فَ قَ ثَ  ا لو كنَت مَ أَ  :قال

 امَّ مع عُ  عمَل 
عزَّ  ل اهللِ امَّ كان عاماًل من عُ  -ه يف مالِ  :ةً بو عاصم  مرَّ وقال أَ  -ه ه يف دارِ لِ

 ( ).وجلَّ 

 نيانيف البم  طاولم التَّ  :باب

ثنا :قال ,عبد اهلل أخربنا -195   :يقول احلسنَ  سمعُت  :ائب قالريث بن السَّ ُح  حدَّ

 ( ).ها بيديسقفَ  اوُل نَتَ ان فأَ بن عفَّ  ثامنعُ  يف خالفةِ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  زواِج أَ  بيوَت  دخُل أَ  كنُت 

____________________________________
 

وابِن عباس عند أمحد  ,(5602)عن َأيب ُهريرة عند أيب داود  .وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعٌة من وجوه 

 .وغريمها(. 6040)

 . مل َأجد َمن َأخرجه(   )

ذكره  :وُغطيف .ثقةٌ   :"الكاشف"وقال الذهبي يف  .وثَّقه ابن حبان والعجيل .ونافع بن عاصم بن عروة 

. "الثقات"وذكره ابن حبان يف  .جمهول :قال أبو حاتم .وَعمرو بن وهب الثقفي. "الثقات"ابن حبان يف 

 .هو النبيل :وأبو عاصم .صدوٌق  :(4/616) "امليزان"ل الذهبي يف وقا

وابن أيب (  50/ ) "الطبقات"وابُن سعد يف  ,من طريق غسان( 022) "املراسيل"َأخرجه َأبو داود يف (  6)

عب"والبيهقي يف ( 605) "قرص األمل"الدنيا يف  من طريق حممد بن مقاتل عن عبد اهلل ( 0462 ) "الشُّ

 . رك بهبن املبا

 .هو ابن أيب احلسن البرصي :واحلسن 

وسقط من إسناده شيخ . أخربنا عبد اهلل :هكذا يف النسخ املطبوعة ويف مطوطة جامعة المام :تنبيه 

. عن شيوخه برش بن حممد وحممد بن مقاتل املروزي .وغالب رواية البخاري عن ابن املبارك .البخاري

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

96 

رات من جُ احلُ  رأيُت  :قيس  قال بنُ  نا داودُ خرَبَ أَ  :قال ,ند عن عبد اهللوبالسَّ  -196

جرة إىل احلُ  من باِب  البيِت  َض عرْ  ظنُّ وأَ  ,رِ عَ سوح الشَّ من خارج  بمُ  اً غشيّ مَ  لِ خْ النَّ  ريدِ َج 

 ظنُّ وأَ  ,ع  ذرُ أَ  اخل عرَش الدَّ  حزر البيَت وأَ  ,ع  ذرُ أَ  و سبعِ أَ  من ست   اً البيت نحو باِب 

ستقبٌل و مُ فإذا هُ  عائشةَ  عند باِب  ووقفُت  ,نحو ذلك عِ بْ والسَّ  امنِ مكه بني الثَّ ُس 

 ( ).املغرب

 :قال وميُّ عبد اهلل الرُّ  عن مسعدةَ  بنُ  خربنا عيلُّ أَ  :قال ,ند عن عبد اهللوبالسَّ  -197 

املؤمنني  مريَ أَ  نَّ نّي إِ يا بُ  :قالْت  ؟ك هذابيتِ  سقَف  قرَص أَ  ما :طلق  فقلُت  م  عىل أُ  دخلُت 

 ( ).امكميَّ أَ  ن رش  ه مِ نَّ فإِ  ,كمطيلوا بناءَ ن ال تُ أَ  :لهامَّ إىل عُ  تَب كَ  مر بن اخلّطاب عُ 

 الواسع السكنم  :باب

ثنا -198 ثنا :وقبيصة قاال ُنعيمأبو  حدَّ  يل  مُخ  عنبيب بن أيب ثابت  َح  عنسفيان  حدَّ

  ن سعادةِ مِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناحلارث  عبدِ  نافع بنِ  عن
ِ
 واجلارُ  ,الواسعُ  املسكنُ  املرء

 ( ).اهلنيءُ  واملركُب  ,لُح االصَّ 

 رفذ الغم ن اّتَّ مأ  :باب

____________________________________
 

وقد روى احلديَث ابُن سعد وابُن أيب الدنيا عن حممِد بِن ُمقاتل . قليٌل  وهو. وحممد بن سالم. ومها األَكثر

 .واهلل أعلم. عن ابن املبارك

والبيهقي يف ( 600) "قرص األمل"وابن أيب الدنيا يف  ,عن غسان( 020) "املراسيل"أخرجه أبو داود يف (   )

 .عن حممد بن مقاتل عن ابن املبارك به( 0461 ) "ُشعب اليامن"

وابن أيب الدنيا ( 4/044) "أنساب األرشاف"والبالذري يف ( 2/022) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6)

 .من ُطرق عن عيل  بِن َمسعدة به( 624) "قرص األمل"يف 

 .ال ُيعرف حاهُلا :"التقريب"وقال يف  .هلا إدراك :وقال( 2/602) "الصابة"يف  احلافظذكرها  .ُأمُّ طلق 

م (  4)  (. 00)خترجيه برقم تقدَّ
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ثنا -199 ثنا :قال ,موسى حدَّ ه كان نَّ أَ  ,ثابت   عنبو احلسن اك بن نرباس  أَ حَّ الضَّ  حدَّ

 :طا فقاليف اخلُ  َب فقارَ  ,ونزلُت  فنزَل  ,ذانَ األَ  فسمعَ  ,فة  لهرفوق غُ  اويةِ نس  بالزَّ مع أَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ؟ فإنَّ بك تدري مل فعلُت أَ  :وقال ,شيةى يب هذه املِ ثابت  فمَش  بنِ  مع زيدِ  كنُت 

 رَ ثُ ليكْ  :قال ,علمُ ه أَ ورسولُ  اهللُ :قلُت  ؟بك شيُت تدري مل مَ أَ  :وقال ,شيةشى يب هذه املِ مَ 

 ( ).الةالصَّ  ِب لَ طَ  انا يفطَ ُخ  عددُ 

 نيانالبم  نقشم  :باب

ثنا -211  ثنا :قال ,عبد الّرمحن بن يونس حدَّ ثني حدَّ  :ديك قالد بن أيب الفُ حممَّ  حدَّ

 اعةُ السَّ  ال تقومُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ عنريرة يب هُ أَ  عنند يب هِ أَ  ابنِ  عنيب ُييى أَ  اهلل بنُ  عبدُ 

 ( ).لِ هوّنا باملراحِ شب  يُ  ,اً يوتبُ  اُس النَّ  َي بنِ ى يَ حتَّ 

                                                                                                                                                                             

 "الضعفاء"والُعقييل يف ( 0/10) "الكامل"وابن عدي يف ( 0  /5) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  )

 .من ُطرق عن الضحاك به( 1 6/6)

  :قال ابن معني. والضحاك 
 
أخرجه  . وقد تابَعه حممد بن ثابت.  مرتوك : وقال النسائي. ليس بَشء

عب" والبيهقي يف( 2  /5)الطرباين   .لكنَّ حممدًا ضعيٌف مثل الضحاك(. 6222) "الشُّ

من طريق ( 0012)والطرباين . من طريق محاد بن سلمة( 1 6/6)فَأخرجه الُعقييل  .وخولفا يف سنده 

ي بن ُييى كالمها عن ثابت به  .موقوفًا عىل زيد بن ثابت . الّسَّ

ح وقَفه َأبو حاتم الرازي   "املطالب العالية"وابن حجر كام يف  .بنهال( 502) "العلل"كام يف  .ورجَّ

 .حديُث محَّاد أوىل :وقال الُعقييل(. 46 / )

 . مل َأجد َمن َأخرجه(  6)

سعيد  :سمعُت َأيب يقوُل  :(2 / ) "املراسيل"لكن قال ابن أيب حاتم كام يف  .ورجال إسناده ال بْأس هبم

 .انتهى. بن أيب هند مل يلَق أبا ُهَريرة

. قال إبراهيم :وهو املقصود بقوله .عن إبراهيم بن املنذر عن ابن أيب ُفديك( 402)املصن ف وسيْأيت عند 

  .هو سعيد :وابن أيب هند
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 .طةخطَّ املُ  ياَب يعني الث   :قال إبراهيم

 فقالرِّ  :باب

ثنا -211 ثنا :قال ,بيد اهللايّن أمحد بن عُ دَ الغُ  حدَّ ثنا :قال ,كثري بن أيب كثري   حدَّ  حدَّ

  رُق اخلُ  ال يكونُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عننس  أَ  عنثابٌت 
 
 بُّ رفيٌق ُُي  اهللَ  وإنَّ  ,هشانَ  إالَّ يف يشء

 ( ).فقالر  

ثنا -212 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ  ابنِ  عنثه باه حدَّ أَ  أنَّ  ,وسقابُ  عنزهرٌي  حدَّ

 اً جزٌء من سبعني جزء واالقتصادُ  ,مُت والسَّ  ,الُح الصَّ  اهلدُي  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناس  عبَّ 

.ةبوَّ من النُّ 
( ) 

                                                                                                                                                                             

( 014) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 206 )البِن حجر  "مترص زائِده"أخرجه البزار كام يف (   )

 .به( و ابن َأيب كثري وه) من ُطرق عن كثري بن حبيب ( 024 ) "املختارة"والضياء يف 

 ."الفتح"قاله ابن حجر يف . َوخَتفيف امُلهمَلة ,بَِضم  امُلعجَمة (الُغَداين )  :قوله 

جاه هبذا  .وهو وْهمٌ  .للرتمذي وابن ماجه .عزا هذا احلديَث الشارُح وعبُد الباقي واألَلباينُّ  :تنبيه فلم ُير 

 الُبناين  عن َأنِس بن ( 25 0)ه وابن ماج( 100 )وإنام َأخرج الرتمذي  .اللفظ
من وجه  آخر عن ثابت 

 عن النَّبي  
 إالَّ زاَنه :قال ملسو هيلع هللا ىلصمالك 

 
 إالَّ شاَنه ,ما كان احلياُء يف يشء

 
وهو عند  .وال كان الُفحُش يف يشء

جته يف  ,كام بينُته "األدب املفرد"البخاري يف  حيحني"وخرَّ   (.421)رقم  "زوائد األدب املفرد عىل الصَّ

 .من طريق أمحد بن يونس به( 0/25) "املختارة"والضياء يف ( 02 /6 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  6)

 ."مخسة وعرشين"والحفوظ  "جزء  من سبعي "كذا قال  

( 4 2) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 6211 ,6212)وأمحد ( 0002) "السنن"فأخرجه أبو داود يف 

عب"والبيهقي يف ( 0 4) "الزهد"ووكيع يف ( 6/24 ) "الكبري"والطرباين يف  ويف ( 2555) "الشُّ

والطحاوي يف ( 2/02) "الكامل"وابن عدي يف ( 0 00/4) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 14 ) "اآلداب"

( 0/52) "املختارة"والضياء يف ( 460) "إصالح املال"وابن أيب الدنيا يف ( 4/644) "رشح املشكل"

 . وغريهم من ُطرق عن قابوس به( 6 /0) "بغداد تاريخ"واخلطيب يف 

= 
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ثنا -213 ثنا :قال ,عبد العزيز حدَّ سعيد   عنيب رافع  أَ  عنسلم  مُ  بنُ  الوليدُ  حدَّ

ن هلك مَ ه أَ فإنَّ  ,حَّ م والشُّ اكُ إيَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :أيب هريرة قال عنبيه أَ  عن ي  املقرُب 

 ( ).القيامة امٌت يومَ لُ لم ظُ والظُّ  ,همرحامَ وا أَ وقطعُ  ,هموا دماءَ سفكُ  ,كان قبلكم

 يف العيشة فقم الرِّ  :باب

ثنا -214 ثنا :قال ,فص  بن ح يُّ مَ حرَ  حدَّ ثنا :قال ,عبد الواحد حدَّ سعيد بن كثري  حدَّ

____________________________________
 

وهو املحفوظ كام . "مخسة وعرشين"بلفظ  .وكذا عن قابوس .هكذا رواه َأكثر الرواة عن أمحد بن يونس

م كام قال ابن حجر يف  .وهي ضعيفةٌ  "مخسة وأربعني"بلفظ ( 02 /6 )وجاء عند الطرباين  .تقدَّ

نه بلفظ  ."الفتح"  .واهلل أعلم. وُروي احلديث موقوفًا عىل ابن عباس. "مخسة وعرشين"وحسَّ

وله شاهٌد من  ,(441 ,40 ) "معجمه"َأخرجه ابن األعرايب يف  .وللحديث طريٌق آخُر عن ابن عباس

َجس   وقال ( 0 0 ) "األوسط"والطرباين يف ( 0 60)أخرجه الرتمذي . حديث عبد اهلل بن رَسْ

 .حسن غريب :الرتمذي

 (.452)ب عند املصنف أيضًا برقم وسيأيت حديث البا

عب"والبيهقي يف ( 6 6 ) "مسنده"واحلُميدي يف ( 1500 ,1521)أخرجه أمحد (   ) ( 2 00 ) "الشُّ

والبيهقي يف  ,من طريق ُعبيد اهلل بن ُعمر( 1521)وَأمحد . من طريق ابن عجالن( 60)واحلاكم 

ييل كلهم عن س( 02 ) "اآلداب" عن "دون قوله  .عيد املقربي عن أيب هريرة بهمن طريق ثور بن زيد الد 

حه ابن حبان . "أبيه  (. 00 5)وصحَّ

من رواية ابن عجالن عن سعيدعن ( 4 6)وسيْأيت عند البخاري قريبًا . هو إسامعيل بن رافع :وأبو رافع 

له "أبيه  يف لفظه يف أوَّ
 .بزيادة 

فلعلَّه  .فلم يذكره "اية املقصد يف زوائد أمحدغ"ويف  ."جممع الزوائد"وهذا احلديث مما فات اهليثمي يف  

بتقديم   .مرفوعًا مثله عنه ( 6502) "صحيحه"اختلط عليه بحديث جابر  الذي رواه مسلٌم يف 

 . وتأخري  

ا البوصريي يف   ونقل تصحيَح  .وعزاه البن أيب عمر وابن حبان ,فذكره( 25 /5) "اَتاف املهرة"أمَّ

  .وسكَت عنه .احلاكم
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 :فقالت ,رض اهلل عنهااملؤمنني  م  عىل عائشة أُ  دخلُت  :يب قالثني أَ حدَّ  :بيد  قالبن عُ 

وه م لعدُّ خربهُت فأَ  لو خرجُت  ,املؤمنني مَّ يا أُ  :فقلُت  سكُت مْ تي فأَ بَ خيط نقْ ى أَ ك حتَّ مِس أَ 

 ( ).َق اخللِ  ملن ال يلبُس  ه ال جديدَ نَّ إِ  ,كنَ  شأْ برِص أَ  :قالت ,خالً بُ  منِك 

 سكيالتَّ  :باب

ثنا -215 ثنا :قال ,قتيبة حدَّ   عنجريٌر  حدَّ
 
و قالعبد اهلل بن عَ  عنبيه أَ  عنعطاء  :مر 

نا حي عىل ضيفِ نبَ ال تَ  ,يا كلبة :فقالوا ,ار كلبٌة هلمويف الدَّ  ,نزل ضيٌف يف بني إرسائيل

 ,ة  تكون بعدكممَّ هذا كمثل أُ  ثَل مِ  إنَّ  :فذكروا لنبير هلم فقال , بطنهايف راءُ اجلِ  نَ حْ فِص 

 ( ).هاها علامءَ يغلب سفهاؤُ 

                                                                                                                                                                             

هد"وهناد يف ( 2 0/6) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   ) من طريق أيب الَعنبس سعيد بن ( 002) "الزُّ

 .وإسناُده جيَّد. كثري عن َأبيه به

من رواية ( 45 ) "التواضع واخلمول"وابن أيب الدنيا يف ( 2/04) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 .به -ع عائشة رضي -شعيب بن احلبحاب عن كثري بن ُعبيد 

من رواية خالد بن عبد اهلل الطحان عن عطاء بن السائب به ( 00) "احللم "أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  6)

 .موقوفاً 

أي الطحان ) وخالفهام  .ريٌر ممن سمَع منه بعد االختال وخالد بن عبد اهلل وج .وعطاء اختلَط بآخره 

 .وشعيب بن صفوان ,(20) "األمثال"والرامهرمزي يف ( 2522)عند أمحد  .أبو عوانة الوضاح( وجرير 

 .وأبو محزة السكري( 60) "فنون العجائب"وأيب سعيد النقاش يف ( 5201) "األوسط"عند الطرباين يف 

 .واهلل أعلم. فرووه عن عطاء عن أبيه عن ابن َعمرو مرفوعاً  .(6 60)عند البزار أيضًا 

ا أبو عوانة . ثم محَل عنه بعدُ  ,وكان أبو عوانة محَل عنه قبل َأْن يتلطَ  :املديني لكن قال عيل بن .فثقةٌ . أمَّ

وسمع منه أبو عوانة يف الصحة واالختال  فال ُُيتجُّ  :وقال ُييى بن معني. فكان ال ُيعقل ذا من ذا

 . بحديثه

ا ُشعيب بن صفوان اه َأمحد .فهو ُمتَلف فيه .أمَّ وال  ,ُيكتب حديثُه :وقال َأبو حاتم ,وجرَحه ابُن معني ,مشَّ

= 
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 رقاخلم  :باب

ثنا -216 قال رجٌل منّا  :أيب نضة عن اجلُريري   عن ُعليَّةأخربنا ابن  ,صدقة حدَّ

 ,إىل املدينة ليالً  ُت فانتهي ,همر يف خالفتِ حاجًة إىل عُ  طلبُت  :جابٌر أو جويربٌ  :يقال له

 ,ارهُت نيا فصغَّ يف الدُّ  فأخذُت  ,اً منطق :أو قال ,اً فطنًة ولسان عطيُت وقد أُ  ,عليه فغدوُت 

 :ا فرغُت فقال ملَّ  ,ياببيض الث  عر أَ بيض الشَّ وإىل جنبه رجٌل أَ  ,اً ها ال تسوى شيئفرتكتُ 

نيا فيها الدُّ  ؟ إنَّ نياما الدُّ  دريوهل تَ  ,نياوقوعك يف الدُّ  إالَّ  ,اً بقارِ ك كان مُ قولِ  كلُّ 

 .جزى هبا يف اآلخرةتي نُ نا اللُ عاموفيها أَ  ,إىل اآلخرة ,نازادُ  :أو قال ,نابالغُ 

 جُل ن هذا الرَّ مَ  ,يا أمري املؤمنني :فقلُت  ,يهبا من   علمُ نيا رجٌل هو أَ خذ يف الدُّ فأَ  :قال

 ( ).كعب   بنُ  يبُّ د املسلمني أُ سي   :قال ؟إىل جنبك الذي

ثنا -217 ثنا :قال ,عيلٌّ  حدَّ ثنا :قال ,مروان حدَّ  :قال ,هميُّ ان بن عبد اهلل النَّ نَ قَ  حدَّ

ثنا ة رَشَ األَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :الرباء بن عازب  قال عنوسجة عبد الّرمحن بن عَ  حدَّ

.رشٌّ 
( ) 

____________________________________
 

 . ُُيتجُّ به

َكري  َأهو  ,فلم َأَر من نصَّ عىل سامِعه من عطاء ,وهو ثقة -حممد بن ميمون املروزي  -أّما أبو محزة السُّ

 يف بعض اآلثار .قبَل االختال  َأم بعده
 
والثوريُّ من كِبار من سمع من  .لكن خالَف الثور يَّ عن عطاء

 . أعلمواهلل  .عطاء قبل االختال 

 "تفسريه"والطربي يف ( 210) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 4/011) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  )

واخترصه . من ُطرق عن إسامعيل بن ُعليَّة به( 0/441) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 46 /0 )

 .هو املنذر بن مالك العبدي :وأبو نضة .ابن سعد وأبو ُنعيم

 ,كان قليَل احلديِث  :قال ابن سعد .جابر أو ُجويرب العبدي :(6/02) "التهذيب"يف  قال ابن حجر

 .انتهى. ال ُيعرف :وقرأُت بخط الذهبي

مسند "والقضاعي يف ( 4/021) "الضعفاء"والُعقييل يف ( 220 )وأبو يعىل ( 2540 )أخرجه أمحد (  6)

= 
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 اصطناع الال :باب

ثنا -218 ثنا :قال ,ُنعيمبو أَ  حدَّ ا منَّ  جُل كان الرَّ  :بيه قالأَ  عنش بن احلارث حنَ  حدَّ

 نْ أَ  :مرعُ  نا كتاُب فجاءَ  ؟هذا ركَب ى أَ حتَّ  عيُش أنا أَ  :ها فيقوله فينحرُ تنتج فرُس 

 ( ).اً سمر تنفُّ يف األَ  فإنَّ  ,اهللم كُ وا ما رزقَ حُ صلِ أَ 

ثنا -219 ثنا :قال ,أبو الوليد حدَّ نس بن شام بن زيد بن أَ هِ  عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

 ,كم فسيلةٌ حدِ أَ  ويف يدِ  اعةُ السَّ  قامِت  إنْ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عننس بن مالك  أَ  عنمالك  

 ( ).هاها فليغرْس غرَس ى يَ حتَّ  ن ال تقومَ أَ  استطاعَ  فإنِ 

ثنا -211  البجيلُّ  حدَّ
ثنا :قال ,خالد بن ملد  ين ُييى خرَب أَ  :سليامن بن بالل  قال حدَّ

اهلل  قال يل عبدُ  :داود بن أيب داود قال عنان ن حبَّ د بن ُييى بين حممَّ خرَب أَ  :بن سعيد  قال

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 2 0) "الشهاب وزادوا يف أوله . قنان بن عبد اهلل به من ُطرق عن( 2050) "الشُّ

حه ابن حبان . "أفشوا السالم َتسَلُموا"  (. 01)وصحَّ

 (. 200) برقم  .وسيأيت عند البخاري هبذه الزيادة يف أوله .وإسناده ال بأس به  

ه (الرشة )  :قوله :(20 /4) "فيض القدير"قال املناوي يف    (رشٌّ )  :قوله .بشني معجمة البطر َأو َأشدُّ

  .انتهى. َأرّش َأرشًا من باب تِعب بَطر وكَفَر النعمَة فال ُيشكرها :"املصباح"قال يف  ,يف كل  ملة  

هد"أخرجه وكيع يف (   ) هد"وهناد يف ( 024) "الزُّ (  1) "قرص األمل"وابن أيب الدنيا يف (  00 ) "الزُّ

 . بن لقيط النخعي عن أبيه بهمن طريق حنش بن احلارث ( 5 2 ) "الفتن"ونعيم بن محاد يف 

 .وإسناده صحيح 

 "مترص زوائده"والبزار كام يف ( 2 6 )وعبد بن محيد ( 6022)والطيالس ( 6106 )أخرجه أمحد (  6)

وابن ( 20 ) "ُمعجمه"وابن األعرايب يف . من طريق محَّاد( 00 /4) "املختارة"والضياء يف ( 201)

 .عبة كالمها عن هشام بهمن طريق ُش ( 5/42) "الكامل"عدي يف 

 .إسناُده صحيح :وقال الضياء  

 .ورجاُله َأثباٌت ثقاٌت . رواه البزار :(0/24) "املجمع"وقال اهليثمي يف  
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 أنْ  فال تعجْل  ,هاغرُس ة  تَ عىل وديَّ  نَت وأَ  ,ال قد خرَج جَّ بالدَّ  سمعَت  إنْ  :م  ساَل  بنُ 

 ( ).اً اس بعد ذلك عيشللنَّ  فإنَّ  ,هاصلحَ تُ 

 {زقياالرَّ  خريم  نتأ نا وأأ ارزق  } :لقوله عزَّ وجلَّ زق من اهلل لرِّ سؤال العبد ا :باب

ثنا -211 وسى بن عقبة مُ  عنناد حّدثني ابن أيب الز   :ويس  قالإسامعيل بن أيب أُ  حدَّ

ل قبِ أَ  مَّ الله :من فقالاليَ  نحوَ  عىل املنرب نظرَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ ه سمع النَّأنَّ  ,جابر   عنبري يب الزُّ أَ  عن

 :وقال ,ل ذلكفق  فقال مثأُ  كل   نحوَ  ونظرَ  ,راق فقال مثل ذلكالعِ  نحوَ  ونظرَ  ,بقلوهبم

 ( ).نااعِ نا وَص د  لنا يف مُ  وباركْ  ,رضِ األَ  راِث ن تُ نا مِ ارزقْ  مَّ الله

 لامت  ظم  لمم الظ   :باب

ثنا -212 ثنا :قال ,حاتمٌ  حدَّ ثنا :قال ,احلسن بن جعفر   حدَّ د بن املنكدر بن حممَّ  حدَّ

 ,وقذٌف  ,مسٌخ  تيمَّ أُ  يكون يف آخرِ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :جابر  قال عنأبيه  عناملنكدر 

 ( ).املظامل هلِ بأْ  بدأُ ويُ  ,وخسٌف 

                                                                                                                                                                             

 .مل َأجد من أخرَجه(   )

هو داود بن عامر األنصاري  :قال البخاري وأبو حاتم .ورجاُله رجاُل الصحيح سوى داود بن أيب داود 

روى عنه  .يروي املراسيل :وقال .وجزم أنه ابن مازن. "الثقات"وذكره ابن حبان يف  .وسكتا عنه .املازين

 .انتهى. أهل املدينة

من حديِث ابن هليعة عن أيب (  60/ ) "تاريخ دمشق"وابُن عساكر يف ( 0210 )َأخرَجه اِلمام َأمحد ( 6)

 .وإسناده جيَّد. الزبري به

هذا  :وقال(. 4140)والرتمذي ( 250 6)َأخرجه َأمحد . من حديث زيد بن ثابت . وللحديث شاهدٌ  

 (.5 40) "األوسط"أخرجه الطرباين يف  .ومن حديث َأنس   .انتهى. حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب 

 .مل َأجد من أخرَجه من هذا الوجه(  4)

ة  وعنده  }باب . كتاب التفسري( 2/614) "الفتح"استوفاها احلافظ ابُن حجر يف  .وللحديث شواهُد عدَّ

 .{مفاتح الغيب ال يعلُمها إالَّ هو 
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ثنا -213 ثنا :قالٌد مسدَّ  حدَّ سعيد بن أيب سعيد   عنابن عجالن  عنُييى  حدَّ

 ,ظلامٌت يوم القيامة لمَ الظُّ  فإنَّ  ,لماكم والظُّ إيَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنريرة أيب هُ  عن ي  املقرُب 

ن كان ا مَ عَ ه دَ فإنَّ  ,حَّ م والشُّ اكُ وإيَّ  ,َش تفح  املُ  الفاحَش  بُّ ال ُُي  اهللَ فإنَّ  ,حَش اكم والفُ وإيَّ 

 ( ).هموا حمارمَ م فاستحلُّ ودعاهُ  ,همرحامَ قبلكم فقطعوا أَ 

ثنا -214 ثنا :قال ,سليامن بن حرب   حدَّ يب أَ  عنعاصم   عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

 ,املسجد ُق لَ ض إليهام حِ فتقوَّ  ,ل  يف املسجدتري بن شكَ اجتمع مّسوٌق وُش  :حى قالالضُّ 

ث عن د  َُت  نْ ا أَ فإمَّ  ,اً ا خريليستمعوا منَّ  إالَّ رى هؤالء جيتمعون إلينا ال أَ  :فقال مّسوٌق 

ا بث يا أَ حد   :فقال ؟نيقُ صد  اهلل فتُ  ث عن عبدِ حد  أُ  نْ ا أَ مَّ وإِ  ,ناك أَ قُ صد  عبد اهلل فأُ 

  .عائشة

 ,زنيانجالن يَ والر   ,واليدان يزنيان ,زنيانالعينان ي :اهلل يقول عبدَ  هل سمعَت  :قال

 .هنا سمعتُ وأَ  :قال ,نعم :فقال ؟هبُ كذ  و يُ ذلك أَ  ُق صد  يُ  والفرُج 

من  ,مر  وّني  مجع حلالل  وحرام  وأَ ما يف القرآن آيٌة أَ  :اهلل يقول عبدَ  فهل سمعَت  :قال

  والحسانِ  بالعدلِ  مرُ يأْ  اهللَ إنَّ } :هذه اآلية
ِ
وأنا  :قال ,نعم :لقا ؟{ربىقُ ذي ال وإيتاء

 .قد سمعته

 ِق ن يتَّ ومَ } :من قوله اً رسع فرجما يف القرآن آيٌة أَ  :فهل سمعت عبد اهلل يقول :قال

 .هوأنا قد سمعتُ  :قال ,نعم :لقا ؟{اً رجله َم  جيعْل  اهللَ

 َي يا عباد} :من قوله اً تفويض شدُّ ما يف القرآن آيٌة أَ  :اهلل يقول عبدَ  فهل سمعَت  :قال

 ( ).هنا سمعتُ وأَ  :قال ,نعم :قال ؟{ اهلل ن رمحةِ مِ  واقنطُ هم ال تَ نفِس وا عىل أَ رسفُ ن أَ الذي

                                                                                                                                                                             

م برقم (  )  (.604)انظر ما تقدَّ

 ,من طريق محَّاد( 14 ) "فضائل القرآن"وابن الُضيس يف (  222) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  6)

= 
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 ارة الريضكفَّ  :باب

ثنا -215 ثنا :قال ,إسحاق بن العالء حدَّ ثنا :قال ,عمرو بن احلارث حدَّ عبد  حدَّ

 الزُّ حممَّ  عناهلل بن سامل  
ثنا :قال ,بيدي  د  يف بن احلارث ضغُ  أنَّ  ,بن عامر   ليمُس  حدَّ

؟ مريِ األَ  جرُ مسى أَ كيف أَ  :فقال ,وهو وجعٌ  ,احبيدة بن اجلرَّ با عُ تى أَ رجاًل أَ  أنَّ  ,خربهأَ 

ؤجرون بام ام تُ إنَّ  :فقال ,هرَ صيبنا فيام نكْ بام يُ  :فقال ؟ؤجرون بهون فيام تُ رُ هل تدْ  :فقال

 ,ى بلغ عذار الربذونها حتَّ كلَّ  لِ ْح الرَّ  داةَ أَ  عدَّ  ثمَّ  ,ق لكمفِ نْ واستُ  ,اهلل نفقتم يف سبيلِ أَ 

 ( ).به من خطاياكم اهللُ رُ كف  كم يُ جسادِ صيبكم يف أَ يُ  الذي هذا الوصَب  ولكنَّ 

____________________________________
 

واقترص الاللكائي . من طريق أيب عوانة كالمها عن عاصم به( 265 ) "رشح األصول"والاللكائي يف 

 .. يا عبادي "آية  عىل

 .هو ابن هبدلة :وعاصم .هو مسلم بن ُصبيح :أبو الضحى .وإسناُده صحيح 

 "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 2006)وعبد الرزاق ( 44  ,46 /1)وأخرجه الطرباين أيضًا  

عب"والبيهقي يف ( 605/ ) عبي قال(  641) "الشُّ فذكر .. جلَس مّسوٌق وُشتري :من ُطرق عن الشُّ

 "..العينان"دون مجلة . نحوه

من رواية مهام عن ( 55 /0 ) "الكبري"والطرباين يف ( 152 )أخرجها البزار  ".. العينان "ومجلة  

 . عاصم عن أيب الضحى عن مّسوق  عن عبد اهلل مرفوعاً 

 .ال نعلُم رواه عن عاصم  مرفوعًا إالَّ مهام :قال البزار

 .حديث ابن عباس أخرج الشيخان مثله مرفوعًا من  :قلت

ومل يذكر  .عن إسحاق بن إبراهيم عن عمرو بن احلارث به(  0/6) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

 . ُيكفر به من اخلطايا :وإنام قال. لفظه

عب"والبيهقي يف (  5 5)واحلاكم (  00 )وأخرج المام أمحد   من طريق الوليد بن ( 0 40) "الشُّ

وامرأته َُتيفة جالسة  -دخلنا عىل أيب عبيدة بن اجلراح نعوده  :عياض بن غطيف قال عن ,عبد الرمحن

فأقبَل  ,باَت بَأجر   :قالت ؟كيَف بات َأبو ُعبيدة الليلة :فقلنا هلا ,وهو مقبٌل بوجِهه عىل اجلدارِ  -عند رأسه 

 ,ما َأعجبنا ما قلت فنَسألك عنه :فقلنا ؟قلُت َأاَل َتسَأُلوين عامَّ  :ثم قال ,إيِن مل َأبْت بأجر   :علينا بوجِهه فقال

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

116 

ثنا -216 ثنا :قال ,موسى حدَّ محن عبد الرَّ  عنعبد امللك بن عمري   عنأبو عوانة  حدَّ

 :قال, عليه  دخَل فلامَّ  ,ندةيف كِ  اً ريضمَ  وعادَ  ,مع سلامن كنُت  :بيه قالأَ  عنبن سعيد  

ه لَ كالبعري عقَ  الفاجرِ  مرَض  وإنَّ  .اً ارًة ومستعتبله كفَّ  اهللُه لُ عجَي  املؤمنِ  مرَض  فإنَّ  ,برشأَ 

َ  ,وهرسلُ أَ  ه ثمَّ هلُ أَ  َ  ,َل قِ عُ  فال يدري مِل  ( ).رسَل أُ  ومِل

 يلوف اللَّ العيادة جأ  :باب

ثنا -217 ثنا :قال ,عمران بن ميّسة حدَّ ثنا :قال ,فضيل   بنُ ا حدَّ  عنحصنٌي  حدَّ

 ,نصارُ ه واألَ بذلك رهطُ  حذيفة سمعَ  َل ا ثقُ ملَّ  :بيع قالخالد بن الرَّ  عنشقيق بن سلمة 

و عند أَ  ,يلجوف اللَّ  :قلنا ؟ساعة  هذه أيُّ  :قال ,بحو عند الصُّ يل أَ توه يف جوف اللَّ فأَ 

____________________________________
 

َأو  ,وَمن َأنفَق عىل نفِسه وَأهلِه ,َمن َأنفق نفقًة يف سبيل اهلل فبسبع مائة :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل  :فقال

جسِده فهو ومن ابتاله اهلل ببالء يف  ,والصوُم ُجنٌة ما مل َيرْقها ,فاحلسنُة بعرِش َأمثاهِلا .أو ما زاد ,عاَد مريضاً 

نه الضياء يف . "له ِحطَّةٌ   (.6/51) "املختارة"وحسَّ

 .الصواب غطيف بن احلارث :قال أبو حاتم والبخاري وغريمها

وممن  :بعد أْن ذكَر األَدلَة عىل ُحصول األَجر باملرِض َأو املصائِب ( 01 /0 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

د حصول املصيبةجاء عنه الترصيح بَأنَّ األَجَر ال َُيصُل بم بل إنام ُيصل هبا التكفري فقط من السلف  ,جرَّ

وكَأنَّ َأبا ُعبيدة مل َيسمِع احلديث الذي  :ثم قال .فذكر احلديث. .أبو عبيدة بن اجلراح فروى أمحد .األول

ح فيه باألَجِر ملن َأصابْته امُلصيبة ُق حصوُل والذي نفاه ُمطل ,َأو َسمعه ومحَله عىل الَتقييد بالصربِ , َصَّ

 .انتهى. األَجِر العاري عن الصرب

 .مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(   )

 "السري"وأبوه قال عنه الذهبي يف  .ثقةٌ . هو ابن وهب اهلمداين اخليواين الكويف :وعبد الرمحن بن سعيد

 .زومه إياهلل ,حتى كان ُيقال له الُقراد وَلِزَم عليًا . ملسو هيلع هللا ىلصَأسلَم يف حياِة النبي   :(20 /0)

هد"وهناد يف ( 4 02 ) "املصنَّف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف    "هتذيب الكامل"واملزي يف ( 002) "الزُّ

من رواية األَعمش عن عامرة بن ُعمري عن ( 05) "املرض والكفارات"وابن أيب الدنيا يف ( 21/  )

 .فذكر نحوه :ال له سلامنفق ,دخلُت مع سلامَن عىل صديق  له من كندة يعوُده :سعيد بن وهب قال
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ال  :قال ,نعم :قلنا ؟به نُ كفَّ م بام أُ جئتُ  :قال ,النّار من صباِح  اهللعوذ بأَ  :قال ,بحالصُّ 

خرى كانت األُ  وإنْ  ,منه اً به خري ُت لْ د  يكن يل عند اهلل خرٌي بُ  ه إنْ فإنَّ  ,كفانغالوا باألَ تُ 

 ( ).يلتيناه يف بعض اللَّ أَ  :قال ابن إدريس .اً رسيع اً سلب ْت بَ لِ ُس 

ثنا -218 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ  عنابن أيب ذئب   عن عيسى بن املغرية حدَّ

ى إذا اشتكَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنعائشة  عنروة عُ  عنابن شهاب   عنجبري بن أيب صالح  

 ( ).احلديدِ  خبَث  الكريُ  ُص ل  كام ُي  اهللُصه خلَ أَ  ؤمنُ املُ 

                                                                                                                                                                             

تاريخ "وابن عساكر يف ( 606/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 5 61) "األوسط"أخرجه ابن املنذر يف (   )

 .من ُطريق حصني بن عبد الرمحن به( 4/012) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 6/612 ) "دمشق

وذكره ابن حبان يف  .شيٌخ  :ل أبو حاتمقا .سوى خالد بن الربيع العنس الكويف .ورجاُله رجاُل الصحيح 

 (.6/52) "التهذيب"قاله يف . "الثقات"

من ( 24 /4) "الكبري"والطرباين يف ( 4/061) "املستدرك"واحلاكم يف (   26)وأخرجه عبد الرزاق  

ال بن سربة عن حذيفة نحوه  .رواية النزَّ

ريق عيسى بن املغرية وعثامن بن طلحة عن من ط( 645) "املرض والكفارات"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  6)

 .ابن أيب ذئب به

 :"امليزان"وقال الذهبي يف . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .ورجال إسناده ال بأَس هبم غرَي ُجبري بن صالح 

 . انتهى .ال ُيدرى َمن هو

.  َأبا جابر البياضشيوخ ابن أيب ذئب كلُّهم ثقاٌت إالَّ  :لكن قال ابن معني وأمحد بن صالح املرصي :قلت

  :(12 /5) "التهذيب"كام يف ترمجة ابن أيب ذئب يف 

والرامهرمزي يف ( 64 0) "األوسط"والطرباين يف (  01 )وعبد بن محيد ( 6142)وَأخرجه ابن حبان  

هري عن ُعروة به( 15) "األمثال"  .فَأسقط ُجبرياً . من طريق ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن الزُّ

أخرجه . فرواه عن ابن أيب ذئب عن هشام بن ُعروة عن أبيه عن عائشة .م عبد اهلل بن نافع العدويوخلفه 

 (.002 ) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 100 ) "األوسط"الطرباين يف 

 . وعبد اهلل ضعيٌف   

= 
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 حيح  وهو صأ  عملم ما كان يأ  للمريض   كتبم يم  :باب

ثنا -219 ثنا :قال ,قبةبيصة بن عُ قَ  حدَّ القاسم  عنلقمة بن مرثد  ع عنسفيان  حدَّ

و عبد اهلل بن عَ  عنيمرة بن ُم  له  َب تِ كُ  إالَّ  ,حد  يمرُض ن أَ ما مِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنمر 

 ( ).وهو صحيٌح  ما كان يعمُل  مثَل 

ثنا -221 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ ثنا :قال ,سعيد بن زيد   حدَّ  :قال ,سناٌن أبو ربيعة حدَّ

ثنا له ما  كتَب  إالَّ ه يف جسدِ  اهللسلم  ابتاله ن مُ ما مِ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصبّي النّ  عنبن مالك   أنُس  حدَّ

 .له رَ ه غفَ قبَض  وإنْ  ,هلَ َس عَ  :راه قالأُ  ,اهعافَ  فإنْ  ,اً ما كان مريض ,هتِ يف صحَّ  كان يعمُل 

ثنا ثنا :قال ,موسى حدَّ  ,همثلَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ عننس  أَ  عنسنان   عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

 ( ).هلَ عَس  شفاه فإنْ  :وزاد قال

____________________________________
 

تابَع ابَن أيب  .فعأنَّ عبد اهلل بن نا ,(650 ) "السلسلة الصحيحة"ذكر الشيخ األلباين رمحه اهلل يف  :تنبيه 

ند .وهو وْهمٌ . فديك  .كام هو ظاهٌر يف السَّ

هد"وهنَّاد يف ( 2265 ,2026)أخرجه المام أمحد (  ) ( 0200 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 042) "الزُّ

عب"والبيهقي يف ( 402/ ) "املستدرك"واحلاكم يف  . من ُطرق عن ُسفيان الثوري به( 1161) "الشُّ

 يف جسِده إالَّ َأمَر اهللُ احلفظةَ  ما "بلفظ 
 
اكتبوا لعبدي ما كان يعمُل  :فقال ,من َأحد  من املسلمني ُيبتيل ببالء

 ."وهو صحيٌح ما داَم َمشُدودًا يف وثاقي

 إذا مِرَض  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  ,عن َأيب موسى األشعري ( 6240) "الصحيح"وأخرج البخاري يف 

 . ثل ما كان يعمُل مقياًم صحيحاً العبُد أو سافَر ُكتب له م

عب"والبيهقي يف ( 0644)وأبو يعىل ( 4/644)وابن أيب شيبة ( 6504 )أخرجه أمحد (   6) ( 1144) "الشُّ

 .من طريق محاد به( 040 ) "رشح السنة"والبغوي يف 

وذكره . ليس بالقوي :وقال ابن معني .شيٌخ مضطرُب احلديِث  :قال أبو حاتم .ورواته ثقاٌت سوى سنان 

 :"التقريب"وقال يف .. له َأحاديث قليلٌة َأرجوا َأنه ال بأس به :وقال ابن عدي. "الثقات"ابن حبان يف 

 .صدوٌق فيه لني

= 
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ثنا -221 ثنا :قال ,ة بن حبيب  رَّ قُ  حدَّ عطاء بن أيب رباح   عنإياس بن أيب تيمة  حدَّ

 ,عندك هلِك أَ  رِ ابعثني إىل آثَ  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص ى إىل النّبي  مَّ احلُ  جاءِت  :أيب هريرة قال عن

تاهم يف فأَ  ,يهمذلك عل فاشتدَّ  ,ام  ولياليهنَّ يَّ ة أَ عليهم ستَّ  فبقيْت  ,نصارها إىل األَ ثَ فبعَ 

يدعو هلم  ,اً بيت اً وبيت ,اً دار اً دار يدخُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فجعَل  ,فشكوا ذلك إليه ,همديارِ 

 .بالعافية

يب ملن أَ  وإنَّ  ,نصار ملن األَ إين   بعثك باحلق   الذيو :ه امرأٌة منهم فقالتبعتْ  رجع تَ فلامَّ 

 أنْ  اهلل دعوُت  شئِت  إنْ  ,تما شئ :قال ,لألنصار يل كام دعوَت  اهلل فادعُ  ,نصاراألَ 

 ( ).اً رطَ ة َخ اجلنَّ  جعُل وال أَ  ,صربْ بل أَ  :قالت ,ةاجلنَّ  ولِك  صربِت  شئِت  وإنْ  ,ِك يعافيَ 

222-  
 
 ,ىمَّ من احلُ  إيلَّ  حبُّ صيبني أَ ما من مرض  يُ  :أيب هريرة قال عنوعن عطاء

 ( ).رْج ه من األَ عضو  قسطَ  كلَّ عطي يُ  عزَّ وجلَّ  اهللَ وإنَّ  ,يعضو  من   ا تدخل يف كل  ّنَّ ألَ 

____________________________________
 

عب"ورواه البيهقي يف   من رواية عبد اهلل بن بكر ( 241 ) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 2246) "الشُّ

 .أنسالسهمي عن سنان عن ثابت عن ُعبيد بن ُعمري عن 

لكن ال مانع من القوِل بَأنَّه سمَعه ِمن َأنس ومن ثابت  .بَأنَّ سنانًا مل يسمعه من َأنس   :واحتجَّ به البيهقي 

 .واهلل أعلم. بدليل ترصُيه بالسامع من أنس يف حديث الباب .َأيضاً 

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) ضح َأوهام مو"واخلطيب يف ( 0 60) "دالئل النبوة"وفـي ( 1121) "الشُّ

ة بن حبيب هبذا السناد( 024/ ) "اجلمع والتفريق  .من ُطرق عن ُقرَّ

قال ابن  :(442/ ) "التهذيب"قال ابن حجر يف  .ورجاله رجال الصحيح سوى إياس بن أيب تيمة

 انتهى . ووثَّقه أمحد ,صالٌح ال بْأس به :وقال أبو حاتم ,صالح :معني

وابن أيب الدنيا يف ( 0 02 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 0/442) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6)

 .من ُطرق عن إياس بن أيب تيمة عن عطاء به( 600) "املرض والكفارات"

حه ابن حجر يف    .ومثل هذا ال يقوُله َأبو هريرة برأيه :ثم قال :(0  /0 ) "الفتح"وصحَّ

 .فانظره .لبيهقيُّ واخلطيُب وَأخرجه أيضًا متصاًل باحلديث الذي قبله ا :قلت
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ثنا -223 ثنا :قال ,د بن يوسفحممَّ  حدَّ  عنيب وائل  أَ  عنعمش األَ  عنسفيان  حدَّ

فقيل  ,جرمن األَ  نقْص وال تَ  ,ن املرضمِ  انقْص  مَّ الله :قال ,اهللادع  :قيل له ,حيلةيب نُ أَ 

 ( ).ور العنيِ ي من احلُ م  واجعل أُ  ,بنيقرَّ ن املُ اجعلني مِ  مَّ الله :فقال. ادع ,ادع: له

ثنا -224 ثنا :قال ,برٌش  حدَّ ثنا :قال ,عبد اهلل حدَّ محن بن عبد بيد اهلل بن عبد الرَّ عُ  حدَّ

با هريرة سمعت أَ  :ب  قالوهَ بيد اهلل بن عبد اهلل بن مَ ي عُ ثني عم  حدَّ  :ب  قالهَ وْ اهلل بن مَ 

هبا من  قصَّ  إالَّ  ,هاتسبُ نيا َُي لدُّ شاك شوكًة يف اما من مسلم  يُ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يقول

 ( ).خطاياه يوم القيامة

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 0040)رقم  "معرفة الصحابة"وعنه أبو ُنعيم يف ( 66/402) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  )

. انزعه :فقيل له. َأنه ُرمي بسهم   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب َنحيلة رجل  من َأصحاِب النبي   "ابن مهدي عن سفيان بلفظ 

 .فذكره.. اللهم انقص :فقال

 .ورجاُله رجاُل الصحيح :(1/412) "املجمع"يف  قال اهليثمي 

ورَأيُته يف  ,كذا عند الدارقطني وغريه .بمهملة مصغراً  .أبو نحيلة :(6 0/0) "الصابة"قال ابن حجر يف 

واحلاء املهملة  ,وذكره عبد الغني بالتصغري ,بفتح أوله واملعجمة. نسخة معتمدة من الُكنى أليب أمحد

 ,حكاه الدارقطني عن ُييى بن معني. وزاد هو رجٌل صالٌح من بجيلة .اهيم احلريبجزم به إبر .وباملهملة

. البجيل. وهو باخلاء املعجمة :قال. إنَّ أبا نخيلة له صحبة :أنَّ سفيان بن ُعيينة قال ,وعن عيل بن املديني

 .ى بتجوزانته. له ُصحبة :وقال ابن املديني والبخاري وأبو أمحد احلاكم ,ذكره الطرباين وغريه

وهو  .استفاد خترجَيه من الصابة :أي .إصابة :ثم قال ,احلديَث للنسائي( 515/ )عزا الشارُح  :تنبيه

ومل  .والنسائي "األدب"عند البخاري يف . َأنَّ أليَب نحيلة روايًة عن جرير. وإنَّام ذكَر ابُن حجر ,وْهمٌ 

 .واهلل أعلم. يقصْد حديَث الباب

عب"والبيهقي يف ( 62 ) "املرض والكفارات"وابن أيب الدنيا يف ( 1 16)أخرجه أمحد (  6) ( 45  ) "الشُّ

من رواية ُييى بن ُعبيد اهلل كالمها عن ( 61 )وابن أيب الدنيا َأيضًا  .من رواية ُعبيد اهلل بن عبد الرمحن

 .عبيد اهلل بن عبد اهلل به

ة  من حديث ( 6506)ومسلم ( 0 54) "حالصحي"منها ما أخرجه البخاري يف  .وللحديث شواهُد عدَّ

= 
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ثنا -225 ثنا :قال ,عمر حدَّ ثنا :قال ,أيب حدَّ فيان بو ُس ثني أَ حدَّ  :عمش قالاألَ  حدَّ

وال مسلم  وال  ,ما من مؤمن  وال مؤمنة   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  :جابر  قال عن

 ( ).طاياهن َخ به عنه مِ  اهللُ قصَّ  إالَّ  اً رضمَ  مرُض يَ  ,مسلمة  

 ؟شكاية   ,ع   وج  ينِّ إ   :الريض قولم  هل يكونم  :باب

ثنا -226 ثنا :قال ,زكرّيا حدَّ  نا وعبدُ أَ  دخلُت  :أبيه قال عنهشام   عنسامة أبو أُ  حدَّ

 :اهلل فقال هلا عبدُ  ,ةٌ عَ سامء وجِ وأَ  ,ليال   اهلل بعرِش  عبدِ  لِ تْ قَ  قبَل  ,سامءبري عىل أَ اهلل بن الزُّ 

فلذلك  ,ويتهي مَ شتَ ك تَ لعلَّ  :فقالْت  , يف املوِت ين  إِ  :قال ,عةٌ وجِ  :قالت ؟دينككيف جَت 

 قتَل أو تُ  ,كيْ رفَ طَ  حدُ أَ  عيلَّ  يتَ ى يأْ حتَّ  موَت أَ  نْ هي أَ شتَ ما أَ  اهللِفو ,فعْل فال تَ  ؟اهمنَّ تَ تَ 

 ,فال توافقك ,ةٌ طَّ ُخ  عليك َض عرَ ن تُ اك أَ فإيَّ  ,ينيعَ  فتقرَّ  تظفرَ  نْ ا أَ وإمَّ  ,كسبُ حتَ فأَ 

 ( ).ّنا ذلكليقتل فيحزُ  بريِ الزُّ  نى ابنُ ام عَ وإنَّ  .املوِت  ها كراهيةَ لَ فتقبَ 

 الريض إطعام أهل   :باب

ثنا -227 ثنا :قال ,احلسن بن واقع   حدَّ  :لة قالبْ إبراهيم بن أيب عَ  عنضمرة  حدَّ

 ,رضمَ  :هلا قوُل فأَ  ؟كهلُ كيف أَ  :يل رداء فتقوُل الدَّ  م  إىل أُ  جيءُ أَ  فكنُت  ,يتامرأَ  ْت مرِض 

قد  :؟ قلُت كيَف  :فقالْت  .ةً ها مرَّ فجئتُ  ,ذلك ففعلُت  دُت عُ  ثمَّ  ,فآكل ,و يل بطعام  فتدعُ 

____________________________________
 

َر اهللُ هبا عنه حتى الشوكة ُيشاُكها "عائشة مرفوعًا   . "ما من ُمصيبة ُتصيُب املسلَم إالَّ كفَّ

 .وانظر مابعده 

واخلطيب ( 004 )والطيالس ( 6405) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 5610  ,02 5 )أخرجه المام أمحد (   )

 . ن ُطرق عن األعمش بهم( 5/41) "تاريخ بغداد"يف 

 .وانظر ما قبله. ورجاله ثقات

من رواية إبراهيم بن ( 21/66) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6/22) "احللية"أخرجه أبو ُنعيم يف (  6)

 .وإسناُده صحيح. سعيد اجلوهري عن أيب ُأسامة به
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ا مَّ فأَ  ,رَض م مَ ّنَّ ك أَ هلِ نا عن أَ ربُ خُت  كنَت  نْ دعو لك بطعام  أَ أَ  ام كنُت نَّ إِ  :فقالت ,اثلواتَ 

 وا فال ندعُ اثلُ تَ  نْ أَ 
 
 ( ).و لك بَشء

 عيادة الرىض :باب

ثنا -228 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,أبان بن يزيد حدَّ  :قتادة قال حدَّ

وا بعُ واتَّ  ,ودوا املريَض عُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ عنعيد  يب َس أَ  عن سواريُّ بو عيسى األُ ثني أَ حدَّ 

 ( ).م اآلخرةَ كُ رُ ذك  تُ  ,اجلنائزَ 

 احلديث للمريض والعائد :باب

ثنا -229 ثنا :قال ,قيس بن حفص   حدَّ ثنا :قال ,خالد بن احلارث حدَّ عبد  حدَّ

يف ناس  من  ,بن املنكدر دَ وحممَّ  ,م  حزْ  ر بنَ با بكْ أَ  نَّ أَ  ,يبخربين أَ أَ  :احلميد بن جعفر  قال

 ,ثناحد   ,با حفص  يا أَ  :قالوا ,نصاريَّ م بن رافع  األَ احلكَ  مر بنَ عادوا عُ  ,دجِ املْس  هلِ أَ 

يف  خاَض  اً ريضمَ  ن عادَ مَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  سمعُت  :جابر بن عبد اهلل قال سمعُت  :لقا

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر يف ( 5/600) "احللية" ومن طريقه أبو ُنعيم يف( 4) "مسند الشاميني"أخرجه الطرباين يف (   )

ية عن إبراهيم بن أيب عبلة به نحوه( 2/040) "تاريخ دمشق"  .من طريق بقَّ

قال . هو ابن ربيعة أبو عبد اهلل الفلسطيني :وضمرة .هو أبو عيل الرميل :احلسن بن واقع .وإسناُده جيدٌ  

 .صدوٌق ّيم قليالً  :"التقريب"ابن حجر يف 

عب"والبيهقي يف ( 1   )وأبو يعىل (  660)والطيالس ( 600   ,02   )أخرجه أمحد (  6)  "الشُّ

حه ابن حبان . من ُطرق عن قتادة به( 504 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 20 1)  (.6155)وصحَّ

ال َأعلم َأحدًا روى عنه إالَّ  :قال امليموين عن َأمحد .سوى َأيب عيسى األُسواري .ورجاله رجال الصحيح

 ,روى له مسلٌم متابعة .وذكره ابن حبان يف الثقات .برصي ثقٌة الَُيضين اسمه :وقال الطرباين ,قتادة

فزعم َأنه  .وخالَفه َأبو بكر البزار ,َأبو عيسى األُسواري جمهوٌل مل يرو عنه إالَّ قتادة :وقال عيل بن املديني

 (.0 6/6 ) "التهذيب"قاله يف . مشهورٌ 

ة :قلت  .يف السنة وللحديث شواهد عدَّ
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 ( ).فيها استقرَّ  ى إذا قعدَ حتَّ  ,محةِ الرَّ 

  عند الريضمن صىلَّ  :باب

ثنا -231 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ و عَ  عنفيان ُس  حدَّ  قال عنمر 
 
 عادَ  :عطاء

ا إنَّ  :وقال ,نْي مر ركعتَ عُ   هبم ابنُ فصىلَّ  ,الةَ الصَّ  فحضِت  ,فوانَص  عمر ابنَ  ابنُ 

 ( ).فرٌ َس 

 ما يقول للمريض :باب

ثنا -231 ثنا :قال ,محد بن عيسىأَ  حدَّ د بن مَّ حُم  عنة لَ حرمَ  عنوهب   اهلل بنُ  عبدُ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف (  4/46)واحلاكم ( 0420 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 0620 )أخرجه أمحد (   )

عب"ويف ( 4/420) "الكربى"  "مسنده"واحلارث بن أسامة يف  ,من طريق هشيم( 2202) "الشُّ

ان عن جابر من طريق حممد بن عمر كالمها عن عبد احلميد بن جعفر عن عمر بن احلكم بن ثوب( 602)

 . حه ابن حبان  (. 6152)وصحَّ

ى ُهشيٌم جدَّ ُعمر ثوبان .فَأسقَطا من إسناده والَد عبِد احلميد بن جعفر  وجزم ابن معني كام يف  .وسمَّ

 . واهلل أعلم. بَأّنام واحد :(0/042) "التهذيب"

 "الكبري"يف والطرباين ( 5010 )أخرجه أمحد  .وُروي عن عمر بن احلكم عن كعب بِن مالك  

وحسنه ابن حجر ( 0 6) "املرض والكفارات"وابن أيب الدنيا يف ( 104) "األوسط"ويف ( 06 /1 )

 .ويف سنده أبو معرش نجيح السندي املديني "الرتغيب"واملنذري يف  ."املجمع"اهليثمي يف  ."الفتح"يف 

 .واهلل أعلم .ولعلَّ املحفوظ عن جابر كام عند املصنف .وهو ضعيف

ةوللح َمن عاَد َمريضًا  "عن ثوبان رفعه ( 6522) "الصحيح"َأقواها ما رواه مسلٌم يف  .ديث شواهُد عدَّ

 .جناها :قال ؟وما خرفُة اجلنة. يا رسوَل اهلل :قيل. مل يزْل يف َخْرفة اجلنة

 .مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  6)

 ,عن ابن شهاب عن صفوان( 0404) "املصنَّف"وعنه عبد الرزاق يف ( 500) "املوطأ"وَأخرج مالُك يف 

 .فقمنا فَأْتمنا. جاء عبُد اهلل بُن ُعمر يعوُد عبَد اهللِ بَن صفوان فصىلَّ لنا ركعتني ثم انرصف :َأنه قال
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ا قام فإذ ؟هو كيَف  :هلُ سأَ ريض  يَ عىل مَ  عمر إذا دخَل  كان ابنُ  :نافع  قال عن ريش  عيلر القُ 

 ( ).ه عليهزدْ ومل يَ  ,لك اهللُ خارَ  :ن عنده قالمِ 

 عيادة الفاسق :باب

ثنا -232 اهلل بن  بيدُ ثني عُ حدَّ  :ض قالأخربنا بكر بن مُ  :قال ,سعيد بن أيب مريم حدَّ

 اَب وا رُشَّ ودُ عُ ال تَ  :مرو بن العاص قالعَ  اهلل بنِ  عبدِ  عنة لَ يب جبَ ان بن أَ حبَّ  عنر  ْح زَ 

 ( ).وارُض ا مَ إذ اخلمرِ 

 الريض جلأ عيادة الن ساء الرَّ  :باب

ثنا -233 ثنا :قال ,زكرّيا بن ُييى حدَّ  -خربين الوليد أَ  :احلكم بن املبارك قال حدَّ

ثنا :قال -هو ابن مسلم    الدَّ  مَّ أُ  يُت رأَ  :قال نصاريُّ اهلل األَ  بيدُ بن عُ  احلارُث  حدَّ
ِ
عىل  ,رداء

 ( ).نصارِ ن األَ مِ  املسجدِ  هلِ عائدًة لرجل  من أَ  ,اءٌ َش عواٌد ليس عليها غِ ا أَ رحاهلِ 

 ضول من البيتإىل الفم  ينظرأ  ه للعائد أن  ر  ن كأ مأ  :باب

ثنا -234 عبد اهلل بن  عنجلح األَ  عنسهر  بن مُ  أخربنا عيلُّ  :قال ,ر  جْ بن ُح  عيلُّ  حدَّ

ويف البيت  ,قومٌ  ومعه ,هعودُ اهلل بن مسعود  عىل مريض  يَ  دخل عبدُ  :ذيل قاليب اهلُ أَ 

ك كان عينُ ْت لو انفقأَ  :فقال له عبد اهلل ,ةإىل املرأَ  نظرُ يَ  رجٌل من القومِ  فجعَل  ,امرأةٌ 

                                                                                                                                                                             

 نحوه. ابن وهب عن حرملة عن َأيب األَسود عن نافع به( 2102) "ُشعب اليامن"أخرجه البيهقي يف (   )

 .ال ُيعرف :(2 1/4) "التهذيب"قال الذهبي عنه كام يف . ود كنية حممد بن عيلوكأنَّ َأبا األَس 

اب اخلمر"بلفظ (  051) سيذكُره املصن ف هبذا السند سواء برقم (  6)  "ال ُتسل موا عىل رُشَّ

 .وانظر تام خترجيه ولفظه هناك

( 002/  ) "تاريخ دمشق"ر يف ومن طريقه ابن عساك( 6/605) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف ( 4)

 .نحوه. عن زكريا بن ُييى هبذا السناد
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 ( ).لك اً خري

 مأ العيادة من الرَّ  :باب
 د 

ثنا -235 ثنا :قال ,محن بن املباركعبد الرَّ  حدَّ ثنا :قال ,تيبةم بن قُ سلْ  حدَّ يونس  حدَّ

ين فعادَ  ,عيني ْت دَ مَ رَ  :رقم يقولأَ  بنَ  زيدَ  سمعُت  :قالأيب إسحاق  عنبن أيب إسحاق 

 صربُ أَ  كنُت  :قال ؟صنعُ تَ  كيف كنَت  .ا هباك ملَّ عينَ  نَّ لو أَ  ,يا زيدُ  :قال ثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ 

 ( ).ةك اجلنَّ كان ثوابُ  واحتسبَت  صربَت  ثمَّ  ,ا هباك ملَّ عينَ  نَّ لو أَ  :قال ,حتسُب وأَ 

ثنا -236  نَّ أَ  ,د  القاسم بن حممَّ  عنعيّل بن زيد   عنمّحاٌد  ثناحدَّ  :قال ,موسى حدَّ

                                                                                                                                                                             

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 20/ ) "ذم اهلوى"أخرجه ابن اجلوزي يف (   )

هد"وَأخرجه هنَّاد يف    .عن أيب أسامة وأيب خالد األمحر كالمها عن األَجلح به( 6/250) "الزُّ

كان كثرَي اخلطأِ ُمضطرب  .ليس بقوي :قال َأبو حاتم .الكندي أبو حجيَّةهو ُييى بن عبد اهلل  :واألجلح 

 (.24 /1)اجلرح والتعديل  .وال ُُيتجُّ به .ُيكتب حديُثه .احلديث

 (.  26) وسيأيت برقم  

واحلارث بن (  515) "األوسط"ويف ( 10 /5) "الكبري"والطرباين يف ( 0/405)أخرجه المام أمحد (  6)

من ( 6155) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 1/622 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 604)َأيب ُأسامة 

 .بتاممه. ُطرق عن يونس بن أيب إسحاق به

روى أبو داود منه العيادَة من وجِع العني  :ثم قال "ُبغية الباحث يف زوائد احلارث"وأورده اهليثمي يف 

 ."االَتاف"وكذا قال البوصريي  يف  .انتهى.فقط

مترصًا . من رواية حجاج عن يونس به( 06 4) "السنن"فأخرجه َأبو داود يف  .وهو كام قاال :لتق

عب"والبيهقي يف (. 446/ )وهو كذلك عند احلاكم  .من وجع  كان بَعْيني ملسو هيلع هللا ىلصعادين رسوُل اهلل "  "الشُّ

(1 1 .) 

وأبو يعىل كام يف ( 6264) "الدالئل"والبيهقي يف ( 62 5 ,5012) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

واحلاكم ( 6242 )وَأخرجه أمحد  .من وجَهني آخرين عن زيد نحوه( 4221) "اَتاف املهرة"

 .ويف َأسانيِدها ضعٌف ونظرٌ . من َوجَهني عن أنس  ( 4/616)
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 بي  نظر إىل النَّ مها ألَ ريدُ أُ  كنُت  :فقال ,وهفعادُ  ,هبرُص  د  ذهَب حممَّ  صحاِب ن أَ اًل مِ رُج 

  نَّ ين أَ ّسُّ ما يَ  اهللِفو ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  بَض ا إذ قُ مَّ فأَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 ( ).بالةتَ  ما هبام بظبي  من ظباء

ثنا -237 ثنا :قال ,ٌب خّطا حدَّ وإسحاق بن الن عجْ  بنِ  ثابِت  عنإسامعيل  حدَّ

ثنا :قاال ,يزيد  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عن ُأمامةيب أَ  عن القاسمِ  عنحّدثني ثابٌت  :إسامعيل قال حدَّ

 رَض مل أَ  ,واحتسبَت  دمةِ عند الصَّ  فصربَت  ,كيْ كريمتَ  خذُت إذا أَ  ,آدم يا ابنَ  :اهلليقول 

 ( ).ةدون اجلنَّ  اً وابلك ثَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق محاد بن ( 01 ) "كتاب املتمن ني"وابُن أيب الدنيا يف ( 4 6/4) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

 .سلمة به

يق :والقاسم بن حممد .وهو متَلٌف فيه .ورواُته ثقاٌت سوى عيل بِن زيِد بن ُجدعان  د   .هو ابن أيب بكر الص 

مسند "ويف (  1 /2) "الكبري"والطرباين يف ( 66626)وأمحد ( 510 ) "السنن"أخرجه ابن ماجه يف (  6)

من ُطرق عن إسامعيل بن عيَّاش عن ( 44 /  ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6600) "الشاميني

 . ثابِت بن عجالن به

 . ( .يقول اهلل سبحانه ابَن آدم إْن صربت واحتسبَت عند الصدمة) ولفظه عند ابن ماجه  

فأورَد احلديَث  ,وقد َأشار إىل هذه الزيادة احلافظان اهليثمي وابن حجر(  إذا أأخذتم كريمتأي ك) دون قوله 

رواه ابُن ماجه  :وقاال "غاية املقصد يف زوائد امُلسند"وابُن حجر يف ( 6/424) "الزوائدجممع "اهليثمُي يف 

 .انتهى. باختصار  

حه  .وهذه منها .لكن روايته عن الشاميني صحيحةٌ  ,ويف سنده إسامعيل بن عياش :قلت  ولذا صحَّ

 . "زوائد ابن ماجه"البوصريي يف 

 (.16 /2) "الكبري"أخرجه الطرباين يف  .عن ثابت  ( نٌي وفيه ل) وقد تابَعه ُسويد بن عبد العزيز 

ني يف   اين عن أيب عبد ( 262) "العمل"وَأخرجه ابُن السُّ من رواية َأيب عبد الرحيم خالد بن يزيد احلرَّ

 .عن القاسم به ,امللك عيل  بن يزيد األهَلاين

ة إذا ابتليُت  :إنَّ اهللَ قال :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعُت النبيَّ  :قال َأقواها حديُث َأنس   .وللحديث شواهد عدَّ

ضتُه منهام اجلنة  (5461) "الصحيح"أخرجه البخاري يف . "ُيريد عينيه. عبدي بحبيبتيه فصرَب عوَّ
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 ؟أين يقعد العائد :باب

ثنا -238 ثنا :قال ,موسى حدَّ  تادةَ إىل قَ  مع احلسنِ  ذهبُت  :بيع بن عبد اهلل قالالرَّ  حدَّ

 ( ).هسقمَ  واشِف  ,هقلبَ  اشِف  مَّ الله :ا له قالدعَ  ثمَّ  ,هلَ فسأَ  ,هِس عند رأْ  دَ فقعَ  ,هنعودُ 

 جل يف بيتهما يعمل الرَّ  :باب

ثنا -239 ث :قال ,موسى حدَّ أبيه  عنروة عُ هشام بن  عنميمون   بنُ  مهديُّ  ناحدَّ

ما  ويعمُل  ,هنعلَ  يصُف  :قالت ؟هيف بيتِ  يعمُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما كان النَّ  :عائشةَ  لُت سأَ  :قال

 ( ).هيف بيتِ  جُل الرَّ  يعمُل 

ثنا -241 بيه أَ  عنهشام   عنسفيان  عناهلل بن الوليد  خربنا عبدُ أَ  :قال ,إسحاق حدَّ

 .؟هكم يف بيتِ حدُ أَ  ما يصنعُ  :قالت ؟هيف بيتِ  صنعُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما كان النَّ  :عائشةَ  لُت سأَ  :قال

 ( ).يطُ وَي  ,وَب الثَّ  ويرقعُ  ,َل عْ النَّ  يصُف 

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه(   )

وجرَحه ُييى بُن  ,وثَّقه أمحد وابن مهدي .هو ابن خطاف األحدب َأبو حممد البرصي :والربيع بن عبد اهلل 

 . سعيد

والبيهقي يف ( 022 )وعبد بن محيد ( 60016)وعبد الرزاق (  6540, 60104)أخرجه أمحد   (6)

عب" وأبو الشيخ يف ( 442/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 0202 ,0254)وأبو يعىل (  010) "الشُّ

حه ابن حبان . وغريهم من طريق ُعروة به( 6 ) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي "  (.5200)وصحَّ

 .وعزاه أليب يعىل وابن حبان( 0/46) "اَتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة"وأورده البوصريي يف  

 ملسو هيلع هللا ىلصسألُت عائشة ما كان النبيُّ  :عن األسود بن يزيد( 5002 ,200) "صحيحه"وأصله عند البخاري يف 

 .فإذا سمَع األذاَن خرَج  .كان يكون يف مهنة َأهله :قالت ؟يصنُع يف البيت

  .وانظر ما بعده 

 . من رواية سفيان به( 2  ) " ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "أخرجه أبو الشيخ يف (  4)

 .وانظر ما قبله 
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ثنا -241  ,َعمرة عنُييى بن سعيد   عنثني معاوية بن صالح  حدَّ  :عبد اهلل قال حدَّ

يل فْ يَ  ,من البرَشِ  اً برشكان  :قالت ؟هيف بيتِ  يعمُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ماذا كان رسوُل  :قيل لعائشة

 ( ).هشاتَ  وُيلُب  ,هثوبَ 

 هعلم  أخاه فليم  جلم الرَّ  إذا أحبَّ  :باب

ثنا -242 ثنا :قال ,ُييى بن برش   حدَّ ثنا :قال ,قبيصة حدَّ يب أَ  عنرباح   عنسفيان  حدَّ

 ,يئِ بي من وراكِ بمنْ فأخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ صحاِب ني رجٌل من أَ يَ قِ لَ  :اهد  قالجُم  عنبيد اهلل عُ 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  نَّ لوال أَ  :فقال ,ني لهتَ حببْ أَ  الذيك حبَّ أَ  :قال ,كحبُّ  أُ ين  ا إِ مَ أَ  :قال

طبة اخلِ  عيلَّ  عرُض يَ  خذَ أَ  ثمَّ  :قال ,كتُ خرَب ه ما أَ حبَّ ه أَ نَّ ه أَ خربْ فليُ  جَل الرَّ  جُل الرَّ  حبَّ إذا أَ 

 ( ).وراءا عَ ّنَّ ما إِ أَ  ,عندنا جاريةً  ما إنَّ أَ  :قال

                                                                                                                                                                             

 "رشح السنة"والبغوي يف ( 0204) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 445) "الشامئل"أخرجه الرتمذي يف (  )

 . من طريق ُييى بن سعيد به( 0/52) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  2/06)

حه ابن حبان   (.5205)وصحَّ

 .مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  6)

من وجه  آخر من رواية ُخصيف بن عبد الرمحن عن جماهد (  00) "األخوان"وأخرجه ابن أيب الدنيا يف  

 .فذكر نحوه. .إذا أحب أحدكم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصبلغني أنَّ النبيَّ  :قال

من  :وقال َأبو حاتم ,صدوق :قال أبو زرعة .هو ُسليم املكي موىل ُأم عيل   :وأبو عبيد اهلل يف سند البخاري

 ."التهذيب"قاله ابن حجر يف  .وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ,كِبار َأصحاِب جُماهد

. ثمَّ ذكَر له حديَث الباب ُمعلَّقًا عن قبيصة .ومل ينسْبه( 2 4/4) "التاريخ"ذكره البخاري يف  .ورباح

ق البخاريُّ بينه وبني رباح بن أ  . الذي َيروي عن جُماهد مبارشة .يب معروفوفرَّ

روى عنه سفيان  .رباح شيٌخ َيروى عن َأيب ُعبيد اهلل عن جماهد :(2/606) "الثقات"وقال ابن حبان يف 

 .انتهى .وال َأدري َمن َأبوه ,الثوري لسُت َأعرفه

ه .كالَم ابن حبان( 6/004) "اللسان"ونقل ابن حجر يف    . وَأقرَّ

= 
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ثنا -243 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,مباركٌ  حدَّ  بيُّ قال النَّ  :أنس  قال عنثابٌت  حدَّ

 ( ).هلصاحبِ  اً بَّ مها ُح شدَّ هام أَ فضلُ كان أَ  إالَّ جالن ا الرُّ ما َتابَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص

____________________________________
 

رباح عن أيب عبيد اهلل كام  :"األدب"و يف نسختنا من  :(2 0) "صحيحته"شيخ األلباين يف قال ال :تنبيه

وعنه سفيان  .فإنَّ رباحًا هذا َيروي عن جماهد  ُمبارشة بال واسطة .وهو تصحيٌف ال َأشكُّ فيه .رأيَت 

اخبني رباح وأيب عبيد اهلل زيادة ِمن قلم بع( عن ) فُيحتمل َأْن يكوَن حرف  ,الثوري فيكون  ,ض النُّسَّ

حيث مل  ,وهي فائدة غزيرة ,فإذا صحَّ هذا فيكون أبو عبيد اهلل كنيَة رباح هذا ,رباح أيب عبيد اهلل :األَصل

 من ُكتب الرتاجم التي عندي
 
 انتهى . و اهلل أعلم. َأقف عىل كنيتِه يف يشء

 . دليَل عليهال . وال يفى ما يف كالم الشيخ رمحه اهلل من تكلُّف  ظاهر   :قلت 

أخرجه البخاري  "إذا َأحبَّ َأحُدكم َأخاه فلُيعلمه َأنَّه َأحبَّه :رفعه وللحديث شواهُد منه حديُث املقدام 

والنسائي يف ( 6416)والرتمذي ( 60 5)وأبو داود (  0 0 )وأمحد ( 556) "األدب املفرد"يف 

والطرباين يف (  0 /0)واحلاكم (  2 6) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 0004 ) "الكربى"

ني يف (  22) "الكبري" حه ابن . طريق ُييى بن سعيد به( 12 ) "عمل اليوم والليلة"من وابن السُّ وصحَّ

 (. 500)حبان 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب  :وقال الرتمذي

ائي يف والنس( 65 5)وأبو داود ( 00 /4)أخرجه أمحد . وشاهٌد آخر من حديث ثابت  عن َأنس  

حه ابن حبان ( 0 00 ) "الكربى"  .وله طريق ُأخرى عن أنس .وَأعلَّه النسائي بالرسال .( 50)وصحَّ

عب"والبيهقي يف ( 1 604) "املصنَّف"عند عبد الرزاق يف   .نحوه(   10) "الشُّ

يف  والبيهقي( 16 4, 1 4) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 6054)والطيالس ( 1 40)أخرجه أبو يعىل (   )

عب" وابن ( 2/614) "رشح السنة"والبغوي يف ( 2/460) "الكامل"وابن عدي يف ( 2052) "الشُّ

من طريق املبارك بن (  40/  ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف (  54/40) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

 بن من طريق عبد اهلل( 5 4 ,0 6/4) "املختارة"والضياء يف ( 6211) "األوسط"والطرباين يف  ,فضالة

حه ابن حبان . الزبري اليحمدي كالمها عن ثابت البناين به  (. 0 /0)واحلاكم ( 522)وصحَّ

ح بالتحديث عند املصن ف وغريه ,ومبارٌك صدوٌق   جمهوٌل ال  :قال أبو حاتم .وعبد اهلل بن الزبري .وَصَّ

 . برصٌي صالٌح  :وقال الدارقطني "الثقات"وذكره ابن حبان يف  ,ُيعرف

= 
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 ل عنهوال يسأأ  ,امرهرجال فال يم  إذا أحبَّ  :باب

ثنا -244 بري ُج  عنثه ة حدَّ اهريَّ با الزَّ أَ  أنَّ  ,ةثني معاويحدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 ,ل عنهوال تسأَ  ,هشاروال تُ  ,ارهفال تُ  اً خأَ  حببَت إذا أَ  :ه قالنَّ عاذ بن جبل  أَ مُ  عنبن نفري  

 ( ).ق بينك وبينهفيفر   ,ك بام ليس فيهخربُ فيُ  اً وايف له عدوَّ تُ  نْ فعسى أَ 

____________________________________
 

من طريق عبد ( 1/000) "تاريخ بغداد"فأخرجه اخلطيب يف  .هام محَّاد بن سلمة كام سيأيتلكن خالف

 .األعىل بن محاد النريس حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس به

اُر بحديث عبد األعىل بن محاد :ثم قال اخلطيب رمحه اهلل  د الصفَّ , وإيصاله وْهٌم عىل محاد بن سلمة ,تفرَّ

ف بن عبد اهلل بن الشخري قالألنَّ محادًا إ  عن ُمطر 
ث َأنه ما َتابَّ رجالن يف  :نام يرويه عن ثابت  كنَّا نتحدَّ

ة يف ثابت  عن أنس  . وذلك ُُيفظ عنه. "اهلل اَر سَها وجَرى عىل العادة امُلستمر  . واهلل اعلم. فلعلَّ الصفَّ

 .انتهى

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن  :ثنا عفان قالحدَّ ( 40 45) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  :قلت

ف قال ُث َأنه مل يتحابَّ  :ُمطر   . فذكره. كنَّا نتحدَّ

هد"وأخرجه أمحد يف  من طريق ( 6/10) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 642/ ) "الزُّ

 . فذكره. قال مطرف :غيالن بن جرير َقال

 . وهو الصواُب  :قال. رواه محاد بن سلمة عن ثابت ُمرسالً  :قطنيقال الدار :"املختارة"قال الضياء يف 

هد"أخرجه أبو داود يف (   ) ( 004) "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف  ,من طريق ليث بن سعد( 20 ) "الزُّ

 "عيون األخبار"وابن قتيبة يف . من طريق الوليد بن عقبة( 50 ) "املتحابني"وابن أيب الدنيا يف 

 .ريق عبد اهلل بن صالح كلهم عن معاوية بن صالح بهمن ط( 620/ )

 .ورجال إسناده ال بأس هبم 

ني يف ( 240 ) "الضعفاء"وأخرجه الُعقييل يف  وأبو ُنعيم يف ( 11 ) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أيب  :قال ,من طريق غالب بن وزير( 6/460) "احللية" حدَّ

 .مرفوعاً . ملسو هيلع هللا ىلصرية عن جبري بن نفري عن معاذ بن جبل عن رسوِل اهلل الزاه

ومل يأِت به عن ابن وهب  ,حديُثه ُمنكر ال َأصل له ,غالُب بن وزير الغزي عن ابن وهب :قال الُعقييل

 انتهى. وال ُيعرف إالَّ به ,غرُيه

= 
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ثنا -245 ثنا :قال ,املقرئ حدَّ عبد اهلل بن  عنعبد اهلل بن يزيد  عن محنعبد الرَّ  حدَّ

و   اً فدخال مجيع ,هللِك حبُّ  أُ ين  إِ  :قال ,يف اهلل هلل اً خأَ  حبَّ ن أَ مَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنعمر 

 ( ).ه لهحبَّ أَ  الذيعىل  ,هب  درجًة حلُ  رفعَ أَ  يف اهللِ حبَّ أَ  الذيكان  ,ةاجلنَّ 

 العقل يف القلب :باب

ثنا -246 أخربين عمرو بن  :أخربنا حمّمد بن مسلم  قال :قال ,مريمسعيد بن أيب  حدَّ

 إنَّ  :ني يقوله بصف  أّنه سمعَ  عيلر  عنعياض بن خليفة  عنابن شهاب   عندينار  

 ( ).ئةِ يف الر   َس فَ والنَّ  ,حالِ يف الط   فةَ أْ والرَّ  ,يف الكبدِ  محةَ والرَّ  ,يف القلِب  العقَل 

 ب  الك   :باب

ثنا -247 ثنا :قال ,بن حرب   سليامن حدَّ  عنعب بن زهري  قْ الصَّ  عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

و قال عن -عن عطاء بن يسار   إالَّ علمه ال أَ  :قال -سلم أَ  زيد بنِ  ا كنَّ  :عبد اهلل بن عمر 

عىل  ى قامَ حتَّ  ,ة سيجان  بَّ عليه ُج  الباديةِ  هلِ ن أَ رجٌل مِ  فجاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عند رسولِ  اً جلوس

 كلَّ  يضعَ  ريد أنْ يُ  :أو قال ,فارس   كلَّ  كم قد وضعَ صاحبَ  إنَّ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  سِ رأْ 

____________________________________
 

 .عن معاوية ,سَله غرُي ابِن وهب  وَأر ,غريٌب من حديث جبري بن نفري, عن معاذ ُمتَّصالً  :وقال َأبو ُنعيم

من طريق ( 446)وعبد بن محيد ( 6041) "مسنده"والبزار يف ( 605) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف (   )

فه اجلمهور. عبد الرمحن بن زياد الفريقي به  .وعبد الرمحن ضعَّ

نه اهليثمي يف    (.0 /0) "الرتغيب"واملنذري يف ( 20 /  ) "املجمع"واحلديث حسَّ

 "ُشعب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 001/ ) "املعرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  6)

 .من طريق سعيد بن أيب مريم هبذا السناد( 0020)

ذكره ابن حبان يف . وروى عنه الناس. سمع ُعمر وعلياً . ورجاله رجال الصحيح سوى عياض بن خليفة 

 .  حاتم مل يذُكرا فيه َجْرحًا وال تعديالً وذكره البخاري وابن أيب. الثقات

 .مقبول :"التقريب"وقال ابن حجر يف 
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ن مَ  رى عليك لباَس ال أَ أَ  :ته فقالجبَّ  بمجامعِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  خذَ فأَ  ,راع   كلَّ  ويرفعَ  ,فارس  

 .لعقِ ال يَ 

 ,ةالوصيَّ  قاصٌّ عليك ين  إِ  :هقال البنِ  ه الوفاةُ ا حضتْ ملَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اً نوح اهللَ  نبيَّ  إنَّ  :قال ثمَّ 

رضني بع واألَ اموات السَّ السَّ  فإنَّ  ,اهلل إالَّ آمرك بال إله  :ّناك عن اثنتنيوأَ  ,آمرك باثنتني

 نَّ ولو أَ  ,هبنَّ  ة  لرجحْت يف كفَّ  اهلل إالَّ ال إله  ضعْت يف كّفة  ووُ  ضعنَ لو وُ  ,بعالسَّ 

وسبحان  ,اهلل إالَّ ال إله  نَّ هُ متْ َص حلقًة مبهمًة لقَ  بع كنَّ رضني السَّ بع واألَ اموات السَّ السَّ 

  كل   ا صالةُ فإّنَّ  ,اهلل وبحمده
 
  كلَّ  رزُق وهبا يَ  ,يشء

 
 .رْب ك والكِ ّناك عن الرش  وأَ  ,يشء

نا حدِ ألَ  يكونَ  نْ هو أَ  ؟رْب فام الكِ  ,ك قد عرفناههذا الرش   ,يا رسول اهلل :و قيلأَ  ,فقلُت 

؟ سنانَح  اكانِ هلام رِش  ,سنتانعالن َح حدنا نَ ألَ  يكونَ  فهو أنْ  :قال ,ال :قال ؟هالبُس ٌة يَ لَّ ُح 

حدنا يكون ألَ  فهو أنْ  :قال ,ال :قال ؟ٌة يركبهاحدنا دابَّ يكون ألَ  فهو أنَ  :قال ,ال :قال

 ,احلق   هُ سفَ  :؟ قالرْب فام الكِ  ,يا رسول اهلل :قال ,ال :قال ؟لسون إليهصحاٌب جَي أَ 

 ( ).اسِ النَّ  وغمُص 

ثنا - ثنا :قال ,لمةعبد اهلل بن مس حدَّ و  عنزيد   عنعبد العزيز  حدَّ عبد اهلل بن عمر 

 ( ).نحوه ؟...رْب الكِ  نَ مِ أَ  ,يا رسول اهلل :ه قالأنَّ 

                                                                                                                                                                             

حه( 20/ )واحلاكم (  0 0 ,2524)أخرجه أمحد (   ) ( 22 ) "األسامء والصفات"والبيهقي يف  ,وصحَّ

من طريق ( 26/625) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 600) "التواضع واخلمول"وابن أيب الدنيا يف 

الً . قعب بهالصَّ   . دون شكر سوى املوضِع األَوِل عند أمحد. مترصًا ومطوَّ

 .عن ابن عجالن عنه ُمرسالً  :وقيل. عنه هكذا :فقيل .وإسناُده حسٌن إالَّ َأنه اختُلف فيه عىل زيد بن أسلم 

راَوْردي عنه عن عبد اهلل بن عمرو :وقيل(. 01/ )َأخرجه احلاكم   بإسق. عن عبد العزيز الدَّ
 
. ا  عطاء

 . َأخرَجه املُصن ف َعِقبَه

م يف الذي قبله(  6) راَوْردي :وعبد العزيز. تقدَّ  .هو ابن حممد الدَّ
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ثنا -248 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ ثنا :قال ,امميُّ يونس بن القاسم أبو عمر اليَ  حدَّ  حدَّ

و أَ  ,هم يف نفِس عظَّ ن تمَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنمر ابن عُ  سمعُت  :عكرمة بن خالد  قال

 ( ).بانْض وهو عليه غَ  عزَّ وجلَّ  اهللَ لقَي  ,هشيتِ يف مِ  اختاَل 

ثنا -249 و حممَّ  عند  عبد العزيز بن حممَّ  عنعبد العزيز بن عبد اهلل  حدَّ د بن عمر 

 ,همعه خادمُ  َل كَ أَ  نْ مَ  ما استكربَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يب هريرة قالأَ  عنيب سلمة أَ  عن

 ( ).هابَ فحلَ  اةَ الشَّ  واعتقَل  ,سواقباألَ  رَ احلام وركَب 

ثنا -251 ثنا :قال ,موسى بن بحر   حدَّ ثنا :قال ,هاشم بن الربيد بنُ  عيلُّ  حدَّ  حدَّ

ه يف لَ فحمَ  ,بدرهم   اً ى تراشرَت   اً عليَّ  يُت رأَ  :ه قالتتِ جدَّ  عن ةِ كسيَ األَ  اعُ يَّ صالٌح بَ 

بو العيال أَ  ,ال :قال ؟املؤمنني مريَ عنك يا أَ  ُل محأَ  :و قال له رجٌل أَ  ,له فقلُت  ,هملحفتِ 

 ( ).مَل َُي  نْ أَ  حقُّ أَ 

ثنا -251 ثنا :قال ,بن حجر   عيلُّ  حدَّ واحة يزيد بن بو رَ ثني أَ حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 20/ )واحلاكم ( 5115)أخرجه أمحد (   ) مساوئ "واخلرائطي يف ( 20 2) "الشُّ

 .من ُطرق عن يونس بن القاسم به( 500) "األخالق

 .ورجاله ثقات. أخرجه احلاكم :"لوغالب"قال ابن حجر يف  

 .ورجاله رجال الصحيح. رواه أمحد :(12/ ) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 .من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل األويس به( 22 2) "ُشعب اليامن"أخرجه البيهقي يف (  6)

هدز"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف . وله شاهٌد من ُمرسل عبد اهلل بن شداد نحوه   (.00) "وائد الزُّ

هد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف (  4) وابن أيب الدنيا يف ( 225) "فضائل الصحابة"ويف ( 0 0) "زوائد الزُّ

. من طريق عيل  بن هاشم به( 06/021) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 06 ) "التواضع واخلمول"

تِه" .لكن وقع عندهم سوى ابِن عساكر ه أو جدَّ  .بالشك   "عن أم 

ته جمهوالن   .وصالح وجدَّ



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

124 

 إنَّ  :قال ,عىل املنرب بشري  يقوُل  بنَ  عامنَ النُّ  سمعُت  :قال ائيُّ اهليثم بن مالك  الطَّ  عنم ّْي أَ 

 والفخرُ  ,اهلل مِ نعُ بأَ  البطرُ  :هيطان وفخوَخ مصايل الشَّ  وإنَّ  ,اً وخخُ وفُ  اً صاليطان مَ يللشَّ 

 
ِ
 ( ).اهلل باع اهلوى يف غري ذاِت وات   ,اهلل عىل عبادِ  والكربياءُ  ,اهلل بعطاء

ثنا -252 ثنا :قال ,إسحاق حدَّ ثنا :قال ,د بن فضيلحممَّ  حدَّ  عنالوليد بن مجيع   حدَّ

 ,نْي اموتِ تَ وال مُ  ,قنيتحز  مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  صحاُب مل يكن أَ  :محن قالالرَّ  عبدِ  يب سلمة بنِ أَ 

حٌد منهم عىل ريد أَ فإذا أُ  ,تهمجاهليَّ  مرَ ويذكرون أَ  ,تناشدون الّشعر يف جمالسهموكانوا يَ 

 من أَ 
 
 ( ).نونٌ ه جَم نَّ ه كأَ يْ عينَ  محاليُق  دارْت  ,اهلل مرِ يشء

 جاعةة والنأ الواساة يف السَّ  :باب

ثنا -253 ثنا :قال ,حمّمد بن املثنّى حدَّ ثنا :قال ,مّحاد بن بشري  اجلهضمّي  حدَّ  حدَّ

ثنا :قال ,يلُّ وَ عْ امرة املِ عُ  مان يف آخر الزَّ  يكونُ  :أيب هريرة قال عند بن سريين حممَّ  حدَّ

 ( ).اجلائعةِ  كبادِ باألَ  عدلنَّ ه فال يَ دركتْ ن أَ مَ  ,جماعةٌ 

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 524) "َمساوئ األَخالق"واخلرائطي يف (  2/46) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

 .حممد بن ُكليب أيب عبد اهلل عن إسامعيل بِن عياش به

املعرفة " فَأخرجه يعقوب بن سفيان يف .وخولفا .كذا رواه عيل بُن ُحجر وحممد بُن ُكليب موقوفاً 

عب"والبيهقي يف ( 6/002) "والتاريخ من ( 60 /26) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0155) "الشُّ

 .واهلل أعلم. طريق َأيب اليامن احلَكم بن نافع عن إسامعيل بن عياش به مرفوعاً 

هد"وعبد اهلل بن أمحد يف ( 005) "كتاب األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6) واخلطايب ( 0 6 ) "زوائد الزُّ

 .من طريق حممد بن فضيل به( 4/01) "غريب احلديث"يف 

نه ابن حجر يف    .وعزاه البن أيب شيبة( 0/500 ) "الفتح"وحسَّ

قني )  :(102 ) "النهاية"قال ابن األثري يف    وقيل للجامعة ِحْزَقٌة الْنضامم . أي ُمتقب ضني وجُمْتمعني( ُمَتَحز 

 .انتهى. بعضهم إىل بعض

اً . مل َأجد من َأخرَجه(  4)  . وهذا إسناٌد ضعيٌف جدَّ

= 
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 ,عن ابن شهاب ,خربين يونسأَ  :وهب قال أخربين ابنُ  :قالصبغ ثنا أَ حدَّ  - 254

 -ادة مَ الرَّ  قال عامَ  مر بن اخلطاب عُ  أنَّ  ,مر أخربهعُ  اهلل بنَ  عبدَ  أنَّ  ,هخربَ أَ  ساملاً  أنَّ 

 والزيِت  والقمِح  عراب بالبلِ مداد األَ مر يف إِ عُ  بعدما اجتهدَ  ,ةً مَّ لِ مُ  شديدةً  وكانت سنةً 

 :مر يدعو فقالفقام عُ  -ها ذلك ها مما جهدَ كلُّ  األرياُف  حتى بلحِت  ,اهرياف كل  من األَ 

 .له وللمسلمني اهللُ فاستجاَب  ,ءوس اجلبالهم عىل رُ رزقَ  اجعْل  اللهمَّ 

 بيت   هلِ بأَ  ها ما تركُت مل يفرْج  اهللَ نَّ لو أَ  فواهللِ ,هلل احلمدُ  :به الغيث فقال حني نزَل 

لكان اثنان َّي  فلم يكنِ  ,قراءن الفُ هم مِ عدادَ معهم أَ  دخلُت  أَ إالَّ  ةٌ من املسلمني هلم سعَ 

 ( ).قيم واحداً عىل ما يُ  من الطعامِ 

 الت جارب :باب

ثنا -255 ثنا :قال ,راءغْ يب املَ أَ  بنُ  فروةُ  حدَّ  عن ُعروةهشام بن  عنسهر  مُ  بنُ  عيلُّ  حدَّ

 ,جتربةٌ ذو  إالَّ  مَ يال حل :ه فقالبَ انتَ  ثمَّ  ,هث نفَس فحدَّ  ,عند معاوية اً جالس كنُت  :بيه قالأَ 

 ( ).اً يعيدها ثالث

____________________________________
 

هبي. "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .محَّاد بن َبشري :(4/0) "التهذيب"قال ابن حجر يف   :وقرْأُت بخط  الذَّ

 . انتهى. حديٌث ُمنكر[ البخاري ] وله يف األَدب  ,ما علمُت َمن روى عنه سوى َأيب موسى

 . من طريق ابن املبارك عن يونس به( 6/042) "تاريخ املدينة" أخرجه ابن شبَّة يف(  )

 .وإسناده صحيح

مترصًا من رواية األوزاعي عن ابن شهاب به ( 021 /4) "غريب احلديث"وأخرجه إبراهيم احلريب يف  

مادة َأمدَّ ُعمُر األَعراَب بالطعام واألُدم حتى َأغاَث اهللُ الناس " َأَما واهللِ ما  :رجٌل  فقال. ملَّا كان عام الرَّ

 .انتهى. وهي األَمةُ . يعنى ابن ثأداء :قال احلريب."كنَت فيها ابن ثْأد

والَبالُِح األرُض  .البوالح من األرضيني التى قد ُعطَّلت فال ُتْزَرُع وال ُتْعَمرُ  :قال ابن َبُزْرج (بلحت ) قوله  

 (.62 /4) "هتذيب اللغة"ذكره األزهري  يف  .التى ال ُتنِبُت شيئاً 

والبيهقي يف ( 2/510) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 212) "السنة"أخرجه أبو بكر بن اخلالل يف (  6)

= 
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 له يف اهلل ا  من أطعم أخ :باب

ثنا -256 ثنا :قال ,بيعسليامن أبو الرَّ  حدَّ  عنليث   عنرير بن عبد احلميد َج  حدَّ

خواين عىل صاع  من إِ  اً رفَ نَ  مجعَ أَ  نْ ألَ  :قال عيلر  عنة د بن احلنفيَّ حممَّ  عن رْش  د بن نَ حممَّ 

 ( ).عتق رقبةً وقكم فأُ إىل ُس  خرَج أَ  نْ ن أَ مِ  إيلَّ  حبُّ أَ  ,ن طعام  ني مِ و صاعَ أَ 

 ف اجلاهلي ةحل   :باب

ثنا -257 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد بن إبراهيم حدَّ عبد الّرمحن بن  عن ُعليَّةابن  حدَّ

 ,ن بن عوف  محعبد الرَّ  عنبيه أَ  عنطعم  بري بن مُ د بن ُج حممَّ  عن هري  الزُّ  عنإسحاق 

يل  نَّ وأَ  ,هثَ نكُ أَ  نْ أَ  حبُّ فام أُ  ,بنياملطيَّ  تي حلَف ومَ مُ مع عُ  شهدُت  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أنَّ 

 ( ).مِ عَ النَّ  رَ مُح 

____________________________________
 

عب"  "أخبار أصبهان"وأبو ُنعيم يف ( 52/ ) "اجلزء املتمم من الطبقات"وابن سعد يف ( 2622) "الشُّ

 .وإسناده صحيح. من ُطرق عن هشام به( 120 )

 .باب ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني. كتاب األدب "صحيحه" وعلَّقه البخاري يف 

الكرم "وحممد بن احلسني الربجالين يف  ,من رواية جرير( 654/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

 .عن عيل بن عاصم كالمها عن ليث بن أيب ُسليم به( 04) "واجلود

فه اجلمهور   . اهلمداين الكويف –لنون وسكون الشني املعجمه با -وحممد بن نرش  ,وليث ضعَّ

والطحاوي يف (  66) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 202)وأيو يعىل ( 10 / )أخرجه أمحد (  6)

 "السنن"والبيهقي يف ( 2 1 ,5 1) "املختارة"والضياء يف ( 000 )والبزار ( 0 56) "رشح املشكل"

 . من ُطرق عن عبد الرمحن بن إسحاق به(  0/40) "الكامل"وابن عدي يف ( 2/422)

حه ابن حبان   .املختارة"والضياء يف ( 1 6/6)واحلاكم ( 0424)وصحَّ

ألنَّ  .بأنَّ الصواَب حلف الُفضول .كابن كثري وابن حبان .وجزَم مجاعٌة من َأهل املعرفة بالسري وغريهم 

وهبذا َأعلَّ ابُن عدير  .إنام َأدرك حلَف الُفضولو .وكان قبل مولِده .مل ُيدريك حلف املطيبني ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 

 .واهلل أعلم. احلديَث 

= 
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 اإلخاء :باب

ثنا -258 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ نس  أَ  عنثابت   عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

 ( ).بريِ زُّ سعود  والمَ  بني ابنِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ آخى النَّ  :قال

 يف اإلسالم ال حلفأ  :باب

ثنا -259 ثنا :قال ,خالد بن ملد   حدَّ محن ثني عبد الرَّ حدَّ  :سليامن بن بالل  قال حدَّ

عىل  الفتِح  عامَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  جلَس  :ه قالجد   عنبيه أَ  عنعيب  ُش  بنِ  مروِ عَ  عنبن احلارث 

ه زدْ مل يَ  ,ةٌف يف اجلاهليَّ لْ ن كان له حِ مَ  :قال ثمَّ  ,نى عليهثْ وأَ  اهللَ فحمدَ  ,الكعبةِ  رِج دَ 

 ( ).بعد الفتِح  وال هجرةَ  ,ةً شدَّ  إالَّ  سالمُ الِ 

____________________________________
 

 . للحافظ الدارقطني( 501)والعلل ( 04 /4)انظر التلخيص احلبري   

تاريخ "واخلطيب يف ( 44/02) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/062) "السنن"أخرجه البيهقي يف (   )

نن  –ود السجستاين كلهم من طريق أيب دا( 1/52) "بغداد . عن موسى بِن إسامعيل به –صاحب السُّ

حه ابن حجر يف   .وعزاه ألمحد واملصن ف(.  0/50 ) "الفتح"وصحَّ

 .واهلل أعلم. ومل َأره فيه "السنن"احلديث أليب داود يف ( 020/ ) "السري"عزا الذهبيُّ يف  :تنبيه 

 .أنه ليس يف املطبوع ,وكذا ذكر حمققو السري 

( 06 /6) "الطبقات"وابن سعد يف ( 2/620) "تفسريه"والطربي يف ( 6/605)أخرجه أمحد (  6)

والرتمذي يف  ,من رواية عبد الرمحن بن احلارث( 25 /2) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

والبيهقي يف ( 056 )وابن اجلارود ( 20 /6)وأمحد أيضًا  ,من رواية حسني املعلم( 525 ) "اجلامع"

الً . من رواية ابن إسحاق كلهم عن َعمرو بن ُشعيب به( 2/50) "السنن"  . ُمترصًا وُمطوَّ

حه ابن خزيمة    (. 6620)وصحَّ

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح  :وقال الرتمذي

ْأ النَّبي  ) وليْ عند الرتمذي قوله   وقولمه ( وأأث نى عليه  ,فحمدأ اهللأ  ,عامأ الفتح  عىل دأرج  الكعبة  ملسو هيلع هللا ىلص جل

 .فذكره. .قال يف خطبته ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول اهلل  "ولفظه عند الرتمذي (. بعد الفتح   وال هجرةأ )

حيحني وغريمها ملسو هيلع هللا ىلصوخطبُته  :قلت   .عاَم الفتح شهريٌة عند َأهل العلم جاءْت يف الصَّ

= 
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 الغنم بركة   نَّ أ :باب

ثنا -261 يد مُح  عنة لَ حَ د بن عمرو بن حلْ حممَّ  عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حدَّ

تاه قوٌم من فأَ  ,لعقيقرضه بايب هريرة بأَ مع أَ  اً جالس كنُت  :ه قالبن مالك بن خثيم  أنَّ 

 إنَّ  :هلا ي وقْل م  إىل أُ  اذهْب  :فقال أبو هريرة :قال محيدٌ  ,فنزلوا ,أهل املدينة عىل دواّب 

 ,أقراص  من شعري   ثالثةَ  فوضعْت  :قال ,اً طعمينا شيئأَ  :ويقول ,المقرئك السَّ ك يُ ابنَ 

ه بني  وضعتُ فلامَّ  ,همها إليفحملتُ  ,ها عىل رأيسفوضعتْ  ,من زيت  وملح  يف صحفة   اً وشيئ

 إالَّ  يكن طعامنا بز بعد أن ملَّ شبعنا من اخلُ أَ  الذي هللاحلمد  :وقال , أبو هريرةكربَّ  ,يدّيمأَ 

 .اً عام شيئمن الطَّ  صب القومُ فلم يُ  ,مر واملاءالتَّ  :األسودان

 طْب وأَ  ,غام عنهاالرُّ  وامسِح  ,كحسن إىل غنمِ أَ  ,خيأَ  يا ابنَ  : انرصفوا قالفلامَّ 

 يأيتَ  نْ أَ  وشُك ه ليُ نفس بيدِ  الذيو ,ةاجلنَّ  ا من دواب  فإّنَّ  ,يف ناحيتها وصل   ,هامراَح 

 ( ).مروان ها من دارِ إىل صاحبِ  حبَّ ة من الغنم أَ لَّ الثُّ  اس زماٌن تكونُ عىل النَّ 

____________________________________
 

وَأيُّام حلف  كان  ,ال حلف يف السالم"عن ُجبري بن مطعم مرفوعًا ( 6540) "صحيحه"وروى مسلٌم يف 

 ."مل يزْده السالُم إالَّ شدةً  يف اجلاهلية

من ( 0 6/2) "سرياألعالم"والذهبي يف  ,من رواية ُييى بن ُييى( 221 ) "املوطأ"أخرجه مالك يف (  )

هري كالمها عن مالك به  .طريق أيب مصعب الزُّ

غريب "وإبراهيم احلريب يف  ,من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند( 200 )وأخرجه عبد الرزاق   

اك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو( 002 /4) "حلديثا حَّ أحسن إىل . مترصاً  .من طريق الضَّ

 .إىل قوله اجلنة... غنمك

 . وفيها َنَظرٌ  .مرفوعٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق( الغنم ) َأعني  .قد ُرويت هذه اللفظة  

 . رْفُعه غرُي ثابت   :( 22 ) "العلل"قال الدارقطني يف   

 .وكالَم الزرقاين اآليت(. 420)رقم . وانظر علَل احلديث البن أيب حاتم  

 .واد  عليه َأمواُل َأهِل املدينة ,بفتح العني :(6/601) "املشارق"قال عياض يف  (العقيق )  :قوله 

= 
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ثنا -261 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حدَّ ثنا :قال ,وكيعٌ  حدَّ  عنزرق إسامعيل األَ  حدَّ

اتان والشَّ  ,يف البيت بركةٌ  اةُ الشَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أنَّ  , عيلر  عنة ابن احلنفيَّ  عنمر عُ يب أَ 

 ( ).الث بركاٌت والثَّ  ,انبركتَ 

 اإلبل عزٌّ لهلها :باب

ثنا -262  عنيب حفصة امرة بن أَ عُ  عنأخربنا شعبة  :قال ,عمرو بن مرزوق   حدَّ

____________________________________
 

عام )  :قوله :(0/012)قال الزرقاين   ما  ,وإمهال العني عىل األشهر روايةً  ,بضم الراء (وامسح الرُّ

رواه  :امسح الرتاب عنها, قال يف النهاية :أي ,وغني معجمة ,وبفتح الراء ,رقيق جيري من ُأنوف الغنم

وجيوز َأْن يكوَن  ,واملشهور فيه واملرويُّ بعني مهملة ,إنه ما يسيل من األنف :وقال ,بعضهم بغني معجمة

 .انتهى. َأراد مسَح الرُتاب عنها رعيًا هلا وإصالحًا لشْأّنا

ه ذلك البعض ,عىل رواية العجام :أي  .فإنَّام َيصحُّ عىل المهال ,ال ما فّسَّ

 .واألَمر لإلرشاد والصالح ,مكاّنا الذي تأوي فيه. بضم امليم (ُمراحها )  :قوله. َنظ ف (وَأطْب )  :قوله

ا من دواب  اجلنة )  :قوله بمعنى َأنَّ . وِع ما يف اجلنةأو َتدخُلها بعد احلرش, َأو ِمن ن ,نزلْت منها :أي ,(فإّنَّ

فع ,وِشْبه الَشء ُيكرم ألَْجله ,فيها َأشباهها . فإنه ال ُيقال إالَّ بتوقيف ,وهذا موقوٌف صحيٌح له ُحكم الرَّ

ا من دواب  اجلنة ,وامسحوا بُرغامها ,َأكرموا املِعزى :ملسو هيلع هللا ىلصوقد َأخرَج البزاُر عن َأيب ُهريرة عن النبي   . "فإّنَّ

 :وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوعاً . لكنَّه ُيقويه هذا املوقوُف الصحيُح  ,ٌف وإسناُده ضعي

روي مرفوعًا وموقوفًا  :قال البيهقي. "فإّنا من دواب اجلنة ,وامسحوا برغامها ,صلُّوا يف ُمراح الغنم"

 . وهو َأصحُّ 

بن احلكم َأمرُي  (دار مروان )  :قوله. ملائة ونحوهاالطائفة القليلة ا :بضم املثلثة وشد  الالم (الُثلَّة )  :قوله

 . انتهى كالمه.وهذا أيضًا ال ُيقال إالَّ بتوقيف  ألَنَّه إِخبار عن َغْيب  يأيت ,املدينِة َيومئذ  

 (.205)برقم  "زوائد املوطأ عىل الصحيحني"وانظر كتايب 

من طريق إسامعيل بن ( 24/ ) "الضعفاء"يف  والُعقييل( 05 ) "إصالح املال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (   )

 .سلامن األزرق به

فه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو  .مرتوك :وقال النسائي وابن ُنمري .ليس بشئ :قال ابن معني :وإسامعيل  وضعَّ

 .ُمتلف فيه. هو دينار بن ُعمر البزار الكويف األعمى :وأبو عمر .داود وغريهم
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نة ذبح منها يف السَّ يُ  اءَ الشَّ  إنَّ  ,اءوالشَّ  الِب للك عجبُت  :قال اس  ابن عبَّ  عنرمة كْ عِ 

 كثرُ أَ  اءُ والشَّ  ,كذا وكذا الواحدةُ  الكلبةُ  تضعُ  والكلُب  ,دى كذا وكذاوُّي  ,كذا وكذا

 ( ).منها

ثنا -263 ثنا :قال ,قبيصة حدَّ أيب هند  عند بن قيس  حممَّ  عنوهب بن إسامعيل  حدَّ

 :قلت ؟كطاؤُ كم عَ  ,با ظبيانيا أَ  :ابمر بن اخلطَّ يل عُ قال  :بيان قاليب ظَ أَ  عن اهلمداين  

ِ  ,بيانبا ظَ يا أَ  :قال له ,لفان ومخسمئة  أَ   لمةُ م غِ كُ يْ لِ تَ  ابياء من قبل أنْ والسَّ  ذ من احلرِث اختَّ

 ( ).معهم ماالً  العطاءُ  عدُّ ال يُ  ,قريش  

 العرابي ة :باب

                                                                                                                                                                             

 .ه ثقاٌت ورجال. مل أجد من أخرجه(   )

من طريق (  24) "جامع بيان العلم"وابن عبد الرب يف ( 5 400) "املصنَّف"َأخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

من طريق أيب بكر بن َعمرو بن ُعتبة ( 22) "إصالح املال"وابن أيب الدنيا يف  ,موسى بن عبد اهلل بن يزيد

 ."لمٌة من قريش يمنعون هذا العطاءُأغي"بلفظ . كالمها عن َأيب َظبيان األَزدي به ,الُقريش

ح به َمن َأخرج األَثر :وأبو ظبيان  ق بينه وبني . "الُكنى"ونصَّ عليه البخاري يف . هو األَزدي كام َصَّ وفرَّ

واألزدي ذكره ابن حبان يف . وكالمها يرويان عن عمر. َأيب ظبيان الُقريش الذي َيروى عنه سلمة بن ُكهيل

 .ثَّقهومل أَر من و. "الثقات"

 .وقد ُتوبع كام ترى. "الثقات"ذكره ابن حبان يف . هو احلارث بن عبد الرمحن اهلمداين :وأبو هند

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن ُنمري قاال( 05 /4) "املعرفة"وأخرج يعقوب بن سفيان يف  ثنا  :حدَّ حدَّ

وليس بَأيب منف  :قال ابن نمري ,عن سلمة بن كهيل عن أيب ظبيان( األعمش ) حدثنا الَعَمش  :وكيع قال

 .فذكر نحوه.. كم عطاؤك :َأنه كان عند ُعمر فقال له ,وهو ُقريش

(. 0/645) "الكنى واألسامء"كام نقله الدواليب يف . بأنه أبو ظبيان القريش ,وهبذا جزم ابُن معني :قلت

 . أبو ظبيان الُقريش عن ُعمر جَمهول :"التقريب"قال ابن حجر يف 

وايب (السابياء )  :قوله  (.0/420 ) "اللسان"قاله يف . النّتاَج يف املوايش وكثَْرهَتا. اجلمع السَّ
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ثنا -264 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  عنيب سلمة مر بن أَ عُ  عنوانة أبو ع حدَّ

 ورمُي  ,فسِ النَّ  وقتُل  ,اهللالرشاك ب :نَّ هلُ وَّ أَ  ,سبعٌ  الكبائرُ  :ريرة قاليب هُ أَ  عنبيه أَ 

 ( ).جرةِ بعد اهلِ  ةُ عرابيَّ واألَ  ,حصناتاملُ 

 رىساكن القم  :باب

ثنا -265 ثنا :قال ,أمحد بن عاصم   حدَّ ثنا :قال ,يوةَح  حدَّ ثني حدَّ  :ة قالبقيَّ  حدَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال يل رسوُل  :يقول ثوبانَ  سمعُت  :سعد  يقول بنَ  راشدَ  سمعُت  :صفوان قال

 .بورِ القُ  كساكنِ  فورِ الكُ  ساكنَ  فإنَّ  ,فورَ الكُ  سكنِ ال تَ 

 .القرى :فورالكُ  :قال أمحد

ثنا سعد   بنَ  راشدَ  سمعُت  :ثني صفوان قالحدَّ  :ة قالخربنا بقيَّ أَ  :قال ,إسحاق حدَّ

 ساكنَ  فإنَّ  ,فورَ الكُ  ال تسكنِ  ,يا ثوبان :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال يل النَّ  :قال ثوبانَ  ُت سمع :يقول

                                                                                                                                                                             

 "رشح األصول"والاللكائي يف . من طريق فهد بن عوف( 5605) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (   )

ر من طريق خالد البن حج( 50) "مترص زوائده"والبزار كام يف . من طريق َأيب الربيع الزهراين(  55 )

 .فذَكَره :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  ,بن يوسف بن خالد كلهم عن َأيب عوانة عن ُعمر عن َأبيه عن َأيب هريرة

فه ُشعبة وغريه .رواه البزار :(66 / ) "املجمع"قال اهليثمي يف   ووثَّقه َأبو  ,وفيه ُعمر بن أيب سلمة ضعَّ

 .انتهى. حاتم وابُن حبان وغريمها

من وجه  آخر من طريق أيب الغيث عن ( 21)ومسلم ( 5 62) "صحيح البخاري"ديث يف واحل :قلت

وأكل  ,السحر "وزاد  .فذكر الثالث ؟يا رسول اهلل وما هنَّ  :قيل. اجتنبوا السبع املوبقات"أيب هريرة رفعه 

 ."والتويل يوم الزحف  ,وأكل الربا ,مال اليتيم

 .دون الأعرابية بعد اهلجرة

ةوهلذه الز  وعن أيب سعيد عنده يف . "الكبري"عند الطرباين يف  من حديث عيلر  .يادة شواهُد عدَّ

ومن حديث عيلر َأيضًا من وجه  آخر عند ابن  ,عند إسامعيل القاض .وعن عبد اهلل بن عمرو ,"األوسط"

 (.26 /6 ) "الفتح"ذكر هذا ابُن حجر يف  .وعن غريهم ,أيب حاتم
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 ( ).بورِ القُ  كساكنِ  فورِ الكُ 

 العو إىل التِّ دم البم  :باب

ثنا -266 ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلر  حدَّ  :مرو بن وهب  قالعَ  عنأبو عاصم   حدَّ

ه عَ ووَض  ,ه عن منكبيهثوبَ  وضعَ  ,و حمرمٌ وه ,َب عبد اهلل بن أسيد  إذا ركِ  بنَ  دَ حممَّ  رأيُت 

 ( ).مثل هذا اهلل يفعُل  عبدَ  يُت رأَ  :قال ؟ما هذا :فقلُت  ,يهذَ عىل فخِ 

ِّ ك   حبَّ ن أأ مأ  :باب ْأ  ن  وأأ  ,تامن الَسِّ  خالقهمقوٍم فيعرف أأ  كلَّ  يال

ثنا -267 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ  :عمٌر قالنا مَ خربَ أَ  :قال ,اقزَّ عبد الرَّ  حدَّ

 القاري  د بن عبد اهلل بن عبد الرَّ أخربين حممَّ 
اب مر بن اخلطَّ عُ  أنَّ  ,بيهأَ  عن محن بن عبد 

 ,إليهام فجلَس  محن بن عبد القاري  الرَّ  عبدُ  فجاءَ  ,نصار كانا جالسنيورجاًل من األَ 

يا  ولئَك أُ  جالُس أُ  ُت لس :محنالرَّ  فقال له عبدُ  ,ناحديثَ  رفعُ ن يَ مَ  حبُّ ا ال نُ إنَّ  :مرفقال عُ 

 .ناحديثَ  وال ترفعْ  ,س هذا وهذافجالِ  ,بىل :مرقال عُ  ,املؤمنني مريَ أَ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 122) "مسند الشاميني" أخرجه الطرباين يف(   ) أنساب "والبالذري يف ( 0652) "الشُّ

 . من ُطرق عن بقيَّة به(   6/ ) "األرشاف

 .هو ابن عمرو السْكسكي :وصفوان .وإسناده جيَّد

عب"وَأخرجه البيهقي يف  من طريق أيب مهدي سعيد ( 4/451) "الكامل"وابُن عدي يف ( 0651) "الشُّ

رنَّ عىل عرشة "وزاد يف آخره  .راشد بن سعد به بن سنان عن ر عىل عرشة جاَء يوم  ,ال تَأمَّ فإنَّ َمن تأمَّ

ه احلقُّ  ,القيامة مغلوالً يده إىل عنِقه  .وأبو مهدي مرتوك. "َأو َأوبَقه الظلم . فكَّ

رُشيح بن ُعبيد  من رواية ُمنب ه بن عثامن نا صفوان بن َعمرو عن( 1020) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف  

 .واهلل أعلم. وذكر نحَو زيادِة َأيب مهدي. احلضمي عن ثوبان

 . مل َأجد َمن َأخرَجه(  6)

 .مها جمهوالن :(0/610) "اجلرح "قال أبو حاتم كام يف . وحممد بن عبد اهلل .وعمرو بن وهب الطائفي
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 نصاريُّ د األَ فعدَّ  ؟بعدي اخلليفةُ  يقولون يكونُ  اَس رى النَّ ن تَ مَ  :نصاري  قال لألَ  ثمَّ 

ه نَّ إِ  اهللِفو ؟يب احلسنفام هلم عن أَ  :مرفقال عُ  ,اً عليَّ  سم  مل يُ  ,رجاالً من املهاجرين

 ( ).قيمهم عىل طريقة  من احلق  يُ  نْ أَ  ,كان عليهم إنْ  ,حراهمألَ 

 ؤدة يف المورالت   :باب

ثنا -268 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,أبو هالل   حدَّ  أنَّ  ,احلسن حدَّ

 ,هَج وزوَّ  دركَ ى أَ لوه حتَّ فلم يأْ  ,هوص مواله بابنِ فأَ  ,له وموىًل له اً ابن وتركَ  .ويف  رجاًل تُ 

فقل  نطلَق تَ  نْ أَ  ردَت إذا أَ  :فقال ,هلَ فسأَ  اً تى عاملفأَ  ,زهفجهَّ  ,العلمَ  طلُب زين أَ جه   :فقال له

 .ستعجلوال تَ  ,ربواْص  اهلل ِق اتَّ  :فقال ,منيروج فعل  ي اخلُ من   حَض  :فقال ,كمُ عل  يل أُ 

 .ثالٌث  ام هنَّ نَّ إِ  ,ساهنَّ ينْ  كادُ وال ي فجاءَ  ,هكلُّ  يف هذا اخلريُ  :قال احلسن

 ,إذا هو برجل  نائم  مرتاخ  عن املرأة ارَ الدَّ   نزَل فلامَّ  ,هعن راحلتِ  ه نزَل هلَ أَ   جاءَ فلامَّ 

 خذَ يأْ  نْ راد أَ  أَ فلامَّ  ,هفرجع إىل راحلتِ  ؟هبذا نتظرُ ريد ما أَ ما أُ  اهللو :قال ,ه نائمةٌ تُ وإذا امرأَ 

  .ستعجْل  تَ وال ,واصرب اهلل ِق اتَّ  :قال ,يَف السَّ 

 نْ أَ  رادَ  أَ فلامَّ  ,هإىل راحلتِ  فرجعَ  ,اً هبذا شيئ نتظرُ ما أَ  :ه قالِس  قام عىل رأْ فلامَّ  ,فرجع

إليه   رآه وثَب فلامَّ  ,جُل الرَّ  ه استيقظَ ِس عىل رأْ   قامَ فلامَّ  ,إليه فرجعَ  ,هرَ ه ذكَ سيفَ  خذَ يأْ 

 .؟بعدي صبَت ما أَ  :ه قاللَ وساءَ  ,هلَ ه وقبَّ قَ انَ فعَ 

 يِف يلة بني السَّ اللَّ   مشيُت ين  أَ  :بعدك اهللِو صبُت أَ  ,اً كثري اً بعدك خري اهللِو صبُت أَ  :قال

                                                                                                                                                                             

 .عن َمعمر به(  102) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

هري :وقال "الثقات"ذكره ابن حبان يف . بن عبد اهللوحممد    انتهى. روى عنه ابنه عبد الرمحن والزُّ

 .ووالده مل أَر من وثَّقه :قلت
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 ( ).كمن العلم عن قتلِ  صبُت ين ما أَ زَ جَ فحَ  ,مرار   ك ثالَث ِس وبني رأْ 

ثنا -269 ثنا :قال ,قيس بن حفص   حدَّ ثني حدَّ  :قال جري  العبديُّ طالب بن ُح  حدَّ

 خذَ ى أَ مَش حتَّ يَ  شجُّ األَ  جاءَ  :قال زيدة العبديَّ ه مَ سمع جدَّ  ,هود بن عبد اهلل بن سعد  

 :قال ,هورسولُ  اهللُهام بُّ  ُُي نْي قَ لُ فيك خلُ  نَّ ا إِ مَ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال له النَّ  ,لهافقبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  بيد النَّ 

 الذي هلل احلمدُ  :قال ,عليه بلَت اًل ُج بْ بل َج  ,ال :قال ؟عيقا مَ لِ و ُخ أَ  ,عليه لُت بِ اًل ُج بْ َج 

 ( ).هورسولُ  اهللُ بُّ ني عىل ما ُُي لَ بَ َج 

 البغي :باب

ثنا -271 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  ابنِ  عن اً اهدجُم  سمعُت  :يى قاليب َُي أَ  عنفطٌر  حدَّ

 ( ).الباغي كَّ ى عىل جبل  لدُ اًل بغَ بَ َج  لو أنَّ  :اس  قالعبَّ 

                                                                                                                                                                             

 .هو حممد بن سليم الراسبي البرصي :وأبو هالل. مل َأجْد من أخرجه(   )

( 60/405) "الكبري"يف  والطرباين( 2250)وأبو يعىل (  0) "خلق أفعال العباد"أخرجه املصن ف يف (  6)

وأبو ُنعيم يف ( 210 ) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 2) "الرخصة يف تقبيل اليد"واملقري يف 

الً . من ُطرق عن طالِب بن حجري به( 6006) "الدالئل"والبيهقي يف ( 1 24) "املعرفة" . مترصًا ومطوَّ

 ."األَناُة والتؤدة  :لقا ؟فام مها يا رسول اهلل :قال "وزاد غري واحد  

 :لأَلشج  َأشج عبد القيس ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول اهلل  ,عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري( 2  ,0 )وأخرج مسلم 

 . "إنَّ فيك َخصَلتَنْي ُُيبُّهام اهلل احللم واألناة

من رواية عبد الرمحن بن ( 0002) "الكربى"والنسائي يف ( 510) "األدب املفرد"وأخرج البخاري يف 

 . نحو حديث الباب.  أيب بكرة عن أشج بن عبد القيس

حيحني "وقد تكلَّمت عليه يف كتايب اآلخر   .فانظره .وبيَّنت علَّته( 401)رقم  "زوائد األدب عىل الصَّ

هد"أخرجه هنَّاد يف (  4) هد"ووكيع يف ( 412 ) "الزُّ من ( 410/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 060) "الزُّ

 . القتات بهطريق َأيب ُييى 

 "ذم البغي"وابن أيب الدنيا يف ( 6/204) "غريب احلديث"لكْن أخرجه احلريب يف  .وأبو ُييى ضعيٌف 

= 
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ثنا -271 ثنا :قال ,وهب   خربنا عبد اهلل بنأَ  :قال ,عثامن بن صالح   حدَّ بو هانئ  أَ  حدَّ

 ُل سأَ ثالثٌة ال يُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنبيد  ضالة بن عُ فُ  عن بي  نْ يب عيلر اجلَ أَ  عن اخلوالينُّ 

 بَق و عبٌد أَ ٌة أَ مَ وأَ  ,عنه ْل سأَ فال تَ  ,اً عاصي ه فامَت مامَ  إِ َص وعَ  اجلامعةَ  رجٌل فارَق  :عنهم

 .هبعد جْت وترَّ  جْت نيا فتربَّ الدُّ  ونةَ ؤُ اها مَ وكفَ  ,هازوُج  وامرأٌة غاَب  ,دهن سي  مِ 

ورجٌل  ,هه عزُّ وإزارَ  ,ربياءُ ه الكِ رداءَ  فإنَّ  ,هرداءَ  اهللَ رجٌل نازعَ  :سأل عنهموثالثٌة ال يُ 

 ( ).اهلل والقنو  من رمحةِ  ,اهللِ مرِ يف أَ  شكَّ 

ثنا -272 ثنا :قال ,مرحامد بن عُ  حدَّ  عنه جد   عنبيه أَ  عنار بن عبد العزيز بكَّ  حدَّ

 وعقوَق  ,البغَي  إالَّ  ,إىل يوم القيامة منها ما شاءَ  اهللُ رُ ؤخ  ذنوب  يُ  كلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ 

____________________________________
 

 .من طريق األَعمش عن جماهد به( 600) "اجلامع"وابن وهب يف ( 0)

هد"وأخرجه وكيع يف  هد"وعنه هنَّاد أيضًا يف ( 1 0) "الزُّ اهد عن فطر عن َأيب ُييى عن جُم ( 415 ) "الزُّ

 . ُمرسالً  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  

 انتهى. حديُث جُماهد عن ابن عباس قوَله َأصحُّ  :قال َأيب :( 6/40) "العلل"وقال ابن أيب حاتم يف 

 "الضعفاء"وابُن حبان يف  ,ورواه ابُن مردويه عن ابن ُعمر :(50 /6) "كشف اخلفاء"قال العجلوين يف 

اع. عن أنس يا  :وقد نظَم ذلك بعُضهم فقال. بسند  ضعيف   :ال النجموق. ويف سنده َأمحد بن الفضل وضَّ

 َأعدُله*  صاحَب البغِي إنَّ البغَي مرصعة  
ِ
 .فاعدْل فخرُي فِعال املرء

 .انتهى كلمه. الندكَّ منه َأعـاليه وَأسفـله*  فلو بَغى جبٌل يومــًا عىل جبل   

 "التوحيد"وابن منده يف ( 4001)البزار و( 2/402 ) "الكبري"والطرباين يف ( 64104)أخرجه أمحد (   )

. من طريق َحيوة بن رشيح عن َأيب هانئ مُحيد بن هانئ به( 0010) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 455)

حه احلاكم   (. 0551)وابن حبان ( 1  / )وصحَّ

 .بطن من ُمراد :نسبة إىل َجنْب. اسمه َعمرو بن مالك. بسكون النون :وأبو عيل اجلنْبي

 .  ورجاُله ثقاٌت  :(05 / ) "املجمع"ال اهليثمي يف وق 
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 ( ).املوِت  نيا قبَل ها يف الدُّ لصاحبِ  ُل عجَّ يُ  ,حمالرَّ  و قطيعةَ أَ  ,الوالدين

ثنا -273 ثنا :قال ,بن ميمون   ُعبيدد بن حممَّ  حدَّ  اينُّ اء احلرَّ ذَّ مسكني بن بكري  احل حدَّ

كم حدُ أَ  برِصُ يُ  :ريرة يقولبا هُ أَ  سمعُت  :قال صم  يزيد بن األَ  عنرقان جعفر بن بُ  عن

 ( ).هنفِس  يف عنيِ  و اجلذعَ أَ  ,سى اجلذَل نْويَ  ,خيهأَ  يف عنيِ  القذاةَ 

 .اخلشبة العالية الكبرية :اجلذل :بيد  قال أبو عُ 

ثنا -274 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,اخلليل بن أمحد حدَّ  بنُ  ستنريُ املُ  حدَّ

 ,ريقًذى عن الطَّ أَ  ما َ فأَ  ,زين  مع معقل  املُ  كنُت  :ة قالعاوية بن قرَّ ثني مُ حدَّ  :خض قالأَ 

 صنعُ ك تَ يتُ رأَ  :قال ؟خيأَ  يا ابنَ  عىل ما صنعَت  َك ما محلَ  :فقال ,هفبادرتُ  اً شيئ يُت فرأَ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 52 /0) "املستدرك"واحلاكم يف ( 4214) "مسنده"أخرجه البزار يف (   ) ( 0202) "الشُّ

ار بن عبد العزيز بن أيب بكرة به( 642) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف   .من طريق بكَّ

فه يعقوب بن سفيان  ار ضعَّ  .ليس بشئ :وقال ابن معني. وبكَّ

( 5/42)وأمحد (   06)وابن ماجه (   65)والرتمذي ( 0106) "السنن"وأخرج أبو داود يف 

ما من  "من وجه  آخر عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه رفعه ( 20 ,61) "األدب املفرد"والبخاري يف 

خُر  َل لصاحبِه العقوبَة مع ما ُيدَّ حم  ,لهذنب  َأجدُر َأْن ُيعجَّ حه احلاكم"من البغي وقطيعِة الرَّ وقال .  وصحَّ

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح  :الرتمذي

لة العقوق نكرة من حديث أيب بكرة.  دون مجم  .واهلل أعلم .والحفوظ قطيعة الرحم.وهي زيادة مم

هد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف (  6)  "الصمت"ويف ( 55) "ذم الغيبة"وابن ايب الدنيا يف ( 000 ) "زوائد الزُّ

 .من طريق كثري بِن هشام الكاليب عن جعفر به( 15 )

هد"فَأخرجه ابن املبارك يف  .ومسكني بن بكر ,وُخولَف كثريٌ    "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف ( 6 6) "الزُّ

من طريق حممد بن محري ( 0/11) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 0 2) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 22 )

حه ابن حبان . ملسو هيلع هللا ىلصجعفر عن يزيد عن أيب هريرة عن النبي  عن   (. 502)وصحَّ

 .واهلل أعلم. فروايُة كثري  ومسكني  َأقوى .ولعلَّ الصواَب الوقُف  
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أًذى عن  ما َ ن أَ مَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  ,يا ابن أخي نَت حسأَ  :قال ,هفصنعتُ  اً شيئ

 ( ).ةاجلنَّ  له حسنٌة دخَل  لْت قب  ن تُ ومَ  ,له حسنةٌ  َب تِ طريق املسلمني كُ 

 ةاهلديَّ  قبول   :باب

ثنا -275 ثنا :قال ,عمرو بن خالد   حدَّ موسى  سمعُت  :إسامعيل قال بنُ  ضاممُ  حدَّ

 ( ).واوا َتابُّ هتادُ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  لنَّ ا عنريرة يب هُ أَ  عندان ورْ  بنَ 

ثنا -276 ثنا :قال ,موسى حدَّ  :كان أنٌس يقول :ثابت  قال عنسليامن بن املغرية  حدَّ

 ( ).ينكمملا بَ  ودُّ ه أَ فإنَّ  ,وا بينكملُ تباذَ  ,نيَّ يا بَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق حممد بن ُييى بن أيب َسمينة عن اخلليل بِن َأمحد ( 42/ ) "املتفق واملفرتق"أخرجه اخلطيب يف (   )

 . بهالبرصي املزين عن امُلستنري

من طريق ( 2/444) "هتذيب الكامل"ومن طريقه املزي يف ( 2 60/6) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

إبراهيم بن حممد بن عرعرة والعباس بن عبد العظيم وحممد بن أيب سمينة كلهم عن اخلليل عن املستنري بن 

 . أخض بن معاوية بن قرة عن أبيه عن معقل به

ي واملنذريُّ روايَة البخاري. ة عن معقلفجعلوه عن أخض بن معاوي ب املز  ومداُر السند عىل . وصوَّ

 املستنري 

لمي أبو برش  ,واخلليل بن أمحد امُلزين. انتهى. جمهوٌل ال َأعرفه :قال ابن املديني. بن أخض ويقال السُّ

 .واهلل أعلم. فالسند ضعيف. ذكره ابن حبان يف الثقات. ليس صاحب العروض. البرصي

 "الكنى"والدواليب يف ( 60 /0) "نصب الراية"كام يف  "الكنى"والنسائي يف ( 02 2)أخرجه أبو يعىل (  6)

 "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 6 0) "فوائده"وتام يف ( 00 /0) "الكامل"وابن عدي يف ( 50 / )

عب"ويف ( 21 /2)  . من ُطرق عن ضامم به( 2102) "الشُّ

  .ُف فيهاموفيه ضامٌم وُموسى ُمتلَ  

حيحني"وكتايب ( 00 ,4/21)انظر التلخيص احلبري  .وللحديث شواهدُ    ."زوئد املوطأ عىل الصَّ

 .وإسناده جيد .مل أجد من أخرجه(  4)
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 ما يقول إذا أصبح :باب

ثنا -277 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,أبو عوانة حدَّ أيب هريرة  عنأبيه  عن مرعُ  حدَّ

ال  ,هلله كلُّ  احلمدُ و .امللك هلل صبحنا وأصبَح أَ  :صبح قالإذا أَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ :قال

 ,هلللك ى املُ مَس مسينا وأَ أَ  :ى قالمَس وإذا أَ  ,شوروإليه النُّ  ,اهلل إالَّ ال إله  ,رشيك له

 ( ).وإليه املصري ,اهلل إالَّ ال إله  ,ال رشيك له ,هلله كلُّ  واحلمدُ 

عاءالنَّ  :باب  اخلة من الد 

ثنا -278 ثنا :قال ,مر بن حفص  عُ  حدَّ ثنا :قال ,أيب حدَّ ثني حدَّ  :األعمش قال حدَّ

فإذا  ,معةاجلُ  يومَ  يت علقمةَ يأْ  بيعُ كان الرَّ  :محن بن يزيد قالعبد الرَّ  عنمالك بن احلارث 

به  ما جاءَ  مل ترَ أَ  :وقال يل .ني علقمةُ يَ قِ فل ,ةثمَّ  مّرًة ولسُت  فجاءَ  ,رسلوا إيلَّ ة أَ كن ثمَّ مل أَ 

ال  عزَّ وجلَّ  اهللَ نَّ وذلك أَ  ؟همجابتَ إِ  قلَّ وما أَ  ,اسعو النَّ ما يدْ  كثرَ أَ  مل ترَ أَ  :قال ؟بيعالرَّ 

 :قال ؟وما قال :قال ؟اهلل و ليس قد قال ذلك عبدُ أَ  :قلُت  ,عاءاخلة من الدُّ النَّ إالَّ  يقبُل 

                                                                                                                                                                             

ني يف (   )  . من طريق أيب عوانة به( 26) "عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السُّ

والبخاري يف ( 0441 ) "الكربى" والنسائي يف( 5022)وأبو داود (  441)وأخرجه الرتمذي 

إذا َأصبح  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ . من رواية ُسهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة( 640 ) "األدب املفرد"

اللهم بك  :قال. وإذا َأمَسى ,اللهمَّ بك َأصبْحنا وبك َأمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور :قال

 . وإليك املصري أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت

 .ويف سند املصن ف عمر بن أيب سلمة .يف املوضعني (ال إله إالَّ اهلل  ,ال رشيك له ,احلمدم كل ه هلل) دون قوله 

فه ابن معني وغريه عن عبداهلل بن مسعود ( 6064) "صحيحه"لكن يشهُد له ما أخرجه مسلٌم يف  .ضعَّ

واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك . نا وَأمَسى امللك هللَأمسي :إذا َأمَسى قال ملسو هيلع هللا ىلصكان نبيُّ اهلل  :قال

 . وإذا َأصبَح قال ذلك َأيضا َأصبحنا وَأصبح امللُك هلل....  له

ا جزم الشيخ األلباين بضعف رواية الباب ففيه جمازفة .وحديث ابن مسعود شاهٌد قوٌي حلديث الباب . أمَّ

 .واهلل أعلم .مع وجود هذا الشاهد
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 وال مُ  ,ع  سم  من مُ  اهلل عُ ال يسم :قال عبد اهلل
 
 , داع  دعا يثبت من قلبهإالَّ  ,وال العب   ,راء

 ( ).نعم :قال ؟فذكر علقمةَ  :قال

 عاءيدي يف الد  رفع الأ  :باب

ثنا -279 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ يب أَ  عنيب خربين أَ أَ  :ليح  قالد بن فُ حممَّ  حدَّ

 عىل نْي احتَ ديران بالرَّ يُ  ,وانعُ دْ بري يَ الزُّ  مر وابنَ عُ  ابنَ  يُت رأَ  :قال -وهو وهٌب  - ُنعيم

 ( ).هْج الوَ 

ثنا -281 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ  عنعكرمة  عنسامك بن حرب   عنأبو عوانة  حدَّ

 :ه يقوُل يديْ  اً يدعو رافع ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ِت ا رأَ ّنَّ أَ  ,ه منهاه سمعَ زعم أنَّ  ,رض اهلل عنهاعائشة 

 ( ).عاقبني فيهه فال تُ تمتُ و َش ه أَ من املؤمنني آذيتُ  ام رجل  يُّ أَ  ,عاقبنيفال تُ نا برٌش ام أَ نَّ إِ 

                                                                                                                                                                             

هد"َأخرجه المام أمحد يف (   ) هد"وهنَّاد يف ( 000) "الزُّ هد"وابن املبارك يف ( 200) "الزُّ ( 210 ) "الزُّ

من ُطرق عن األَعمش ( 05  ) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 61600) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف 

الً . به  .ورجاُله ثقاٌت . مترصًا ومطوَّ

 دافِق .اخلالصة فاعلة بمعنى مفعولة َأي املنخولة (الناخلة )  :قوله 
 
ال يقبُل اهلل إاِل نخائَل "وفيه َأيضًا  .كامء

 (  25/  )قاله يف اللسان . ُيقال نَخْلُت له النصيحة إِذا َأخلصتها .الن ّيات اخلالصة: َأي "القلوب

 .مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  6)

َأنَّ ابَن ُعمر كان َيبسُط يدْيه  ,عن ابن جريج عن ُييى بن سعيد( 4652) "املصنَّف"وروى عبُد الرزاق يف  

وا الدعاَء والربكةَ  ,مع العاص .  وذكروا َأنَّ َمن َمض كانوا َيدُعون ُثمَّ َيردُّون َأيدَّيم عىل وُجوِههم لريدُّ

 .جَههثمَّ يردُّ يدْيه فَيمسُح و ,رأيُت َأنا َمعمرًا يدعو بيديه عند صِدره :قال عبد الرزاق

وأبو بكر ( 2/665)والمام أمحد ( 0202)وأبو يعىل ( 600 ) "مسنده"أخرجه إسحاق بن راهوية يف ( 4)

 .من ُطرق عن سامك به( 250) "الغيالنيات"الشافعي يف 

رجالن  ملسو هيلع هللا ىلصدخَل عىل رسوِل اهلل  :عن مّسوق عن عائشة قالت( 6200) "صحيح مسلم"وأصله يف 

يا رسول اهلل َمن َأصاب ِمن اخلري  :فلام َخَرجا قلت. فَأْغَضباه فلَعنَهام وسبَّهام .فكلَّمها بَشء ال َأدري ما هو

= 
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ثنا -281 ثنا :قال ,عيلٌّ  حدَّ ثنا :قال ,سفيان حدَّ أيب  عنعرج األَ  عنناد أبو الز   حدَّ

و الدَّ  بنُ  فيُل الطُّ  مَ قدِ  :هريرة قال  نَّ إِ  ,اهلل يا رسوَل  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  ويسُّ عمر 

 ,هيْ يدَ  ورفعَ  ,القبلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فاستقبَل  ,عليها اهللَ فادعُ  ,بْت وأَ  قد عصْت  اً وسد

 ( ).هبم وائِت  ,اً وسدَ  اهدِ  مَّ الله :فقال ,ه يدعو عليهمنَّ أَ  اُس النَّ  فظنَّ 

ثنا -282 ثنا :قال ,الّصلت حدَّ رض عائشة  عنعكرمة  عنسامك   عنأبو عوانة  حدَّ

نا برٌش ام أَ نَّ إِ  مَّ الله :ه يقوليديْ  اً يدعو رافع ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ِت ا رأَ ّنَّ أَ  ,منهاأّنه سمعه  ,اهلل عنها

 ( ).ني فيهبْ عاقِ ه فال تُ و شتمتُ ه أَ ام رجٌل من املؤمنني آذيتُ يُّ أَ  ,نيعاقبْ فال تُ 

ثنا -283 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ ثنا :قال ,مّحاد بن زيد   حدَّ أيب  عناف وَّ اٌج الصَّ حجَّ  حدَّ

____________________________________
 

َأو ما علمِت ما شارطُت عليه  :قال. قلُت لعنَتهام وسببَتهام :قالت ؟وما ذاك :قال. شيئًا ما َأصابه هذان

 .له زكاًة وَأجراً  اللهم إنَّام َأنا برٌش فَأيُّ املسلمني لعنتُه َأو سببتُه فاجعله :قلت ؟.ريب

ن أأجل هذه الزيادة أأورده الصنِّف الباب. "رافعا  يديه  "دون قوله   .وم 

م عند املصن ف وأيب داود .ويف الباب عن أيب هريرة عند الشيخان  .دون رفع األيدي .وسلامن كام تقدَّ

والبيهقي (   0) "دهمسن"والشافعي يف ( 050 ) "مسنده"واحلميدي يف ( 5 04)أخرجه المام أمحد (  )

 .من طريق سفيان بن ُعيينة به( 456 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 5:451) "الدالئل"يف 

( 1024)والمام أمحد ( 6560)ومسلم (  2040 4 0 ,6001)  "صحيح البخاري"واحلديث يف   

 .وغريهم من ُطرق عن أيب الزناد به(  462 ,2/465) "املعجم الكبري"والطرباين يف 

 .وهي الشاهد من تبويب البخاري "ورفَع يدْيه ,القبلةَ ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبَل رسوُل اهلل  "ون قوله د 

حيحني دون قوله  :فقال( 6/061 )وذكر هذه الزيادَة ابُن حجر يف الفتح    ."ورفع يديه"وهو يف الصَّ

 . وفاته َأيضًا استقبال القبلة :قلت 

وابن حبان يف ( 45 )وإسحاق بن راهوية . ةمن طريق أيب سلم( 0562 )وقد أخرجه المام أمحد 

وفيه رفع اليدين دون . من طريق مسلم بن بديل كالمها عن أيب هريرة نحوه( 120) "صحيحه"

 .االستقبال

م قبل حديث( 6)  .تقدَّ
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و قال للنَّ الطُّ  أنَّ  ,جابر بن عبد اهلل عنري بالزُّ  هل لك يف حصن   :ملسو هيلع هللا ىلص بي  فيل بن عمر 

 ,فيُل الطُّ  فهاجرَ  ,نصارلألَ  اهللُ ا ذخرَ ملِ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسوُل بَ فأَ  :قال ؟حصن دوس   ,ومنعة  

 ,ا إىل قرن  بَ فحَ  ,مٌة شبيهٌة هبالِ و كَ أَ  رَ جَ فَض  جُل الرَّ  فمرَض  ,هومِ ه رجٌل من قَ معَ  وهاجرَ 

يل  رَ فِ غُ  :قال ؟بك َل عِ ما فُ  :يف املنام قال فيُل فرآه الطُّ  ,ه فامتفقطع ودجيْ  اً شقصخذ مِ فأَ 

 فسدَت منك ما أَ  صلُح ا ال نُ نَّ إِ  :فقيل :قال ؟كيديْ  نُ ما شأْ  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  هبجريت إىل النَّ 

  مَّ الله :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل النَّ  فيُل ها الطُّ فقصَّ  :قال ,كن يديْ مِ 
 عَ ورفَ  ,رفِ فاغْ  هيْ دَ يَ ولِ

 ( ).هيديْ 

                                                                                                                                                                             

من طريق َأيب النعامن حممد ( 10) "جزء رفع اليدين"واملصن ف يف ( 0/22) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف (  )

 .عن محاد به( عارم ) فضل بن ال

رشح "والطحاوي يف ( 42 ) "مسنده"وأيب عوانة يف ( 0126 )وأمحد ( 2  )وهو يف صحيح مسلم  

ة  عن (  2/4) "السنن"والبيهقي يف ( 6060) "األوسط"والطرباين يف ( 12 ) "املشكل من ُطرق عدَّ

 .عن سليامن بن حرب عن محاد به

ح هذه الزيادة ابُن حجر يف الفتح  ."يديه ورفع  "دون قوله يف آخر احلديث    (.0/061 )وصحَّ

من طريق ( 0 40) "صحيحه"وعنه ابن حبان يف ( 05 6) "مسنده"وأخرجه أبو يعىل يف  :قلت 

فقصَّ الطفيُل ُرؤياه عىل  "ولفظه .  هبذه الزيادة .إسامعيل بن ُعليَّة عن احلجاج بن أيب عثامن الصواف به

 ".... اللهم :وقال. يدْيه ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل فرفَع ر ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

فجَزَم بشذوذها  .أنَّ إسامعيل بن ُعليَّة مل يذكر هذه الزيادة "ضعيف األدب املفرد"وظنَّ الشيخ األلباين يف  

د عارم  . وال َيفى ما فيه .لتفرُّ

وهذه الرواية  ,قوالودجان مها العرقان املحيطان بالعن "فقطع ودجيه"وقع هنا يف رواية البخاري  :تنبيه 

ووقع عند . "فقطع هبا برامَجه فشخبْت يداه حتى مات "ففي صحيح مسلم  "برامجه"والصواب . خطأ

ويف  "؟ما شأُن َيدْيك :قال "ويؤيُّده سياق احلديث ففيه . "رواجبه"احلاكم من نفس طريق البخاري 

يا َيديك :فقال"صحيح مسلم   :قال أبو عبيد "صلَح منك ما َأفسدَت قيل يل لْن نُ  :قال ؟ما يل َأراَك ُمغط 

 .الرباجم والرواجب مفاصُل األَصابِع كل ها
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 سي د اإلستغفار :باب

ثنا -284 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ ثنا :قال ,زهريٌ  حدَّ  عنم احلكَ  عنمنصوٌر  حدَّ

 ,سبحان اهلل :قائلهنَّ  يُب باٌت ال َي عق  مُ  :كعب بن عجرة قال عنعبد الّرمحن بن أيب ليىل 

 ( ).مئة مّرة   ,أكرب اهللو ,اهلل إالَّ وال إله  ,هللواحلمد 

 .رفعه ابن أيب أنيسة وعمرو بن قيس  

 دعاء الخ بظهر الغيب :باب

ثنا -285 ثنا :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ خربنا أَ  :قال ,يوةُ نا َح خربَ أَ  :قال ,اهلل عبدُ  حدَّ

أّنه  ,نابحيَّ أّنه سمع الصُّ  ,بيلَّ محن احلُ الرَّ  با عبدِ أّنه سمع أَ  ,عافريُّ يك  املَ رَش  بيل بنُ ْح رُش 

                                                                                                                                                                             

( 512)ومسلم أيضًا  ,من طريق مالك بن مغول ومحزة الزيات( 512)احلديث يف صحيح مسلم (  )

 "الكربى"والنسائي يف  .من طريق عمرو بن قيس املالئي( 401 )والنسائي ( 6 40)والرتمذي 

ق منصور كلهم عن احلكم بن ُعتبة عن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن ُعجرة عن من طري( 1120)

 ,ثالٌث وثالثون َتسبيحةٌ  ,ُمعقبَّاٌت ال َييب قائلهنَّ َأو فاعلهنَّ دبَر كل  صالة  مكتوبة   :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 . "وأربٌع وثالثون تكبرية ,وثالُث وثالثون ََتميدةٌ 

ا رواية المصنِّف  .وأنَّ متام الائة هو التكبري أربع وثالثون ,من حديث كعٍب هذاوهذا اللفظ هو الحفوظم  أمَّ

ة  بذكر   ."وال إله إال اهلل "فهي شاذَّ

 .فلم أَر عند واحد  منهم هذا السياق الذي ذكره البخاري هنا .وقد روى احلديَث مجاعٌة كبريٌة من املصنّفني

ق ا كام َأشار إليه البخاري  .وإنام َأشاروا إىل االختالف يف رفِعه ووقِفه ,ألَدب املفردومل َيتنبَّه هلذا كلُّ َمن حقَّ

 .رفَعه ابُن َأيب ُأنيسة وعمُرو بُن قيس   :بقوله

ح الرفَع مسلٌم والرتمذي وأبو ُنعيم وابن حبان والنووي وغريهم  .وقد صحَّ

لكِن اخترصُت الكالَم ُهنا , "ىل الصحيحنيزوائد األَدب املفرد ع"وقد بيَّنت هذا االختالف يف َتقيقي لـ 

الً  قا مطوَّ  واهلل أعلم . حتَّى يتيّسَّ إِخراُج الكتاِب حُمقَّ
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 ( ).جاُب ستَ يف اهلل تُ  خِ األَ  دعوةَ  إنَّ  :يق د  با بكر  الص  سمع أَ 

ثنا -286 ثنا :قاال ,وشهاٌب  ,موسى بن إسامعيل حدَّ ائب عطاء بن السَّ  عنمّحاٌد  حدَّ

و قال عبدِ  عنأبيه  عن فقال  ,ناد  وحدَ حمَّ اغفر يل وملُ  مَّ الله :قال رجٌل  :اهلل بن عمر 

 ( ).ها عن ناس  كثري  تَ بْ حجَ  لقدْ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ 

  :باب

ثنا -287 ثنا :قال ,بن يعيش ُعبيد حدَّ ابن  عننافع   عنابن إسحاق  عنيونس  حدَّ

 مِ  دعو يف كل   ألَ ين  إِ  :مر قالعُ 
 
رى ى أَ حتَّ  ,تي دابَّ َْش يف مَ  اهللُ فسَح يَ  نْ ى أَ مري حتَّ ن أَ يشء

.ينّسُّ ن ذلك ما يَ مِ 
( ) 

                                                                                                                                                                             

زوائد "وعبد اهلل بن أمحد يف ( 20 6) "اجلهاد"وابن املبارك يف (  2 ) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   )

هد عب"قي يف والبيه( 640 ) "الكنى واألسامء"والدواليب يف (  52) "الزُّ من طريق ( 2022) "الشُّ

 .وإسناده صحيح. رشحبيل به

وابن حبان ( 02 /2)واالَتاف ( 4401) "املطالب"وابن أيب شيبة كام يف ( 0051)أخرجه المام أمحد (  6)

 . من ُطرق عن محاد بن سلمة به( 122) "صحيحه"يف 

 .وإسنادمها حسن. هرواه أمحد والطرباين بنحو :(4 /  ) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

هذا إسناٌد رجاُله رجال الصحيح إالَّ أنَّ عطاء بن السائب اختلط  :"اَتاف املهرة"وقال البوصريي يف 

لكنَّ املتَن له  ,كام أوضحُته يف تبينِي حال امُلختلطني .بأخرة, ومحاد بن سلمة إنام روى عنه بعد االختال 

 "صحيحه"والبخاري يف  "مسنده"م أمحد بن حنبل يف رواه الما .شاهٌد صحيٌح من حديث أيب هريرة

 .انتهى. وغريمها

وقمنا . ىف صالة   ملسو هيلع هللا ىلصقام رسول اهلل  :عن أيب هريرة قال( 0 20) "صحيحه"هو يف  البخاري يف  :قلت 

 ملسو هيلع هللا ىلص فلامَّ سلَّم النبيُّ . وال ترحْم معنا َأحداَ ً ,اللهم ارمْحنى وحممداً  :-وهو ىف الصالة  -فقال َأعرايٌب  ,معه

رَت واسعاً  :قال لألعرابى  يريد رمحة اهلل.. لقد حجَّ

 .وإسناده حسن. مل أجد من أخرجه(  4)
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ثنا -288 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ ثنا :قال ,عاويةمرو بن عبد اهلل أبو مُ عَ  حدَّ  حدَّ

 مَّ الله :ه كان فيام يدعونَّ أَ  ,مرعُ  عن ودي  مرو بن ميمون  األَ عَ  عنبو احلسن مهاجٌر أَ 

 ( ).خيارِ قني باألَ حلْ وأَ  ,رشارِ فني يف األَ ل  وال خُت  ,برارِ ني مع األَ وفَّ تَ 

ثنا -289 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ كان  :ثابت  قال عنسليامن بن املغرية  حدَّ

 وال فجَّ قوم  أَ  عليه صالةَ  اهللُ جعَل  :خيه يقوُل نٌس إذا دعا ألَ أَ 
 ,ار  برار  ليسوا بظلمة 

 ( ).هارَ ون النَّ ومُ ُص ويَ  ,يَل اللَّ  يقومونَ 

ثنا -291 ثنا :قال ,نمري   ابنُ  حدَّ ثنا :قال ,بو اليامنأَ  حدَّ الد  إسامعيل بن أيب خ حدَّ

                                                                                                                                                                             

واملصن ف يف ( 4/062) "أنساب األرشاف"والبالذري يف (  4/44) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

 .من طريق أيب ُنعيم الفضل بن دكني به( 2/401) "التاريخ الكبري"

 .ل الصحيحورجاله ثقاٌت رجا 

ني يف (  6) علل أحاديث يف "وأبو الفضل ابن عامر بن الشهيد يف (  60) "عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السُّ

من طريق جعفر بن ( 5 6/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف  ,من طريق سليامن بن املغرية( 46) "صحيح مسلم

 .وهذا إسناد صحيح. سليامن كالمها عن ثابت به

والضياء يف ( 424 )فَأخرَجه عبُد بُن محيد  .واختُلف عليه يف رفِعه ووقِفه. بن سلمة عن ثابت ورواه محَّاد 

إذا اجتهَد ألَحد  يف  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ  :من طريق مسلم بن إبراهيم عن محَّاد مرفوعاً ( 614) "املختارة"

عاء  "املجالسة"والدينوري يف ( 1/006) "املطالب العالية"وَأخرجه َأمحد بن منيع كام يف  .فذكره. الدُّ

ر عن محَّاد موقوفاً ( 6562)  .من طريق َأيب نرْص التامَّ

ورواه عبد الصمد  ,ورواه وهب بن بقية عن خالد عن مُحيد عن ثابت عن أنس :"املختارة"قال الضياء يف 

ثنيوذكَر بعُض ا ,بن عبد الوارث عن سليامن بن املغرية عن ثابت عن َأنس  كالمها من قوِل َأنس   َأنَّ  ,مُلحد 

 واهلل أعلم. ومل َأَره يف صحيِح مسلم  . ُمسلاًم رواه عن عبد بن محيد هبذا السناد

م ذكره .وهو كام قال فليس احلديث يف صحيح مسلم :قلت  ر املتقد  ث هو ابن عامَّ  :حيث قال .واملحد 

ر ,(أي يف صحيح مسلم ) وجدُت فيه   .انتهى. خطأ ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي   ورفُع هذا احلديِث  :ثم قال ابن عامَّ
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 ,يسعىل رأْ  فمسَح  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ي إىل النَّ م  يب أُ  ذهبْت  :ريث  يقولمرو بن ُح عَ  سمعُت  :قال

 ( ).قزْ ا يل بالر  عَ ودَ 

ثنا -291 ثنا :قال ,موسى حدَّ نس أَ  عنيب ين أَ خرَب أَ  :ومّي قالعمر بن عبد اهلل الرُّ  حدَّ

 بالزَّ وهو ي ,رصةتوك من البَ ك أَ خوانَ إِ  إنَّ  :قيل له :بن مالك  قال
 اهللَ لتدعو  ,اويةومئذ 

وقنا عذاب  ,ويف اآلخرة حسنةً  ,وآتنا يف الّدنيا حسنةً  ,وارمحنا ,اغفر لنا مَّ الله :قال ,هلم

 ( ).نيا واآلخرةالدُّ  م خريَ وتيتُ فقد أُ  ,م هذاوتيتُ أُ  إنْ  :فقال ,فقال مثلها ,فاستزادوه ,النّار

                                                                                                                                                                             

وابن األثري ( 6/665) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 052 ) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (   )

 .من طريق حممد بن نمري عن ُييى بن اليامن به( 205/ ) "أسد الغابة"يف 

من ( 222) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف . عن حممد بن يزيد الواسطي( 021 )وأخرجه أبو يعىل 

صليُت مع النبي   :قال "وزاد أبو يعىل يف أوله  .طريق أيب أسامة عن إسامعيل عن موىل عمرو عن عمرو

 {اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس  } :كَأين َأسمُع صوَته يقول {إذا الشمس كورت  }الفجر فقرأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .فذكره.. .ذهبْت  :وقال

. فذكره.. سألُت َأيب وَأبا ُزرعة عن حديث  رواه ُييى بن اليامن( 6/445) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف 

 عن األَصبغ موىل عمرو بن حريث  ,عن إسامعيل ,رواه مجاعةٌ  ,وِهم فيه ُييى بن يامن ,هذا خطأ :فقاال

 انتهى. وهذا الصحيُح  ,, عن َعمرو بن ُحريث

من طريق ( 2 2)وابن ماجه . ن طريق عيسى بن يونسم( 0 2)أخرجها أبو داود  .زيادة َأيب يعىل :قلت

 . ابن نمري كالمها عن إسامعيل عن موىل عمرو به

ه  .  دون قصة ذهابه مع أممِّ

 . وذكره الُعقييل وابن اجلارود يف الضعفاء .وَأصبغ وثَّقه النسائي وابن معني

بن خليفة موىل عمرو بن من طريق فطر ( 05 /2) "السنن"والبيهقي يف ( 5 0)وأخرج ابن أيب عاصم 

 .فذكر نحوه. أنه سمَع عمَرو بن حريث ,ُحريث عن أبيه

 .من طريق عيل بن مسعدة عن عبد اهلل الرومي به نحوه( 61200) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

ألَنِس َأّنم قالوا  ,عن محَّاد بن سلمة عن ثابت( 142)وعنه ابن حبان ( 4410) "مسنده"وأليب يعىل يف  

= 
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ثنا -292 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  بيَّ امرأٌة النَّ  تِت أَ  :يقول اً نسأَ  سمعُت  :السلمة ق حدَّ

 اهلللني ل  هُت  ؟عىل خري  من ذلك ِك دلُّ  أَ اَل أَ  :فقال ,احلاجةِ  و بعَض أَ  ,ليه احلاجةَ و إِ شكُ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص

فتلك مئٌة  ,وثالثني اً ربعن أَ يْ مدِ وََت  ,وثالثني اً حني ثالثسب  وتُ  ,كثالثني عند منامِ ثالثًا 

 ( ).انيا وما فيهخرٌي من الدُّ 

خرٌي له من عرش رقاب   , مئةً وكربَّ  ,ح مئةً وسبَّ  ,مئةً  َل من هلَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقال النَّ  -293

 ( ).هانحرُ بدنات  يَ  وسبعِ  ,عتقهايُ 

____________________________________
 

وكان  :وفيه قال أنس .فذكر نحو حديث الباب. .اللهمَّ آتنا يف الدنيا حسنة :فقال .ادع اهللَ لنا :بِن مالك

 ."ُيكثر أْن يدعو هبا  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

سَأَل قتادُة  :عن عبدالعزيز بن صهيب قال .واللفظ له( 6210)ومسلم  .مترصاً ( 0650)وللبخاري 

وكان  :قال.. اللهم آتنا :يقول. كان َأكثُر دعوة  يدعو هبا :قال ؟َأكثر ملسو هيلع هللا ىلصعو هبا النبيُّ َأيُّ دعوة كان يد. َأنساً 

 َدعا هبا فيه .َأنٌس إِذا َأراد َأْن يدعو بدعوة  دعا هبا
 
 . فإذا َأراد َأْن يدعو بدعاء

يف  وابن عساكر( 4/445) "الكامل"وابن عدي يف ( 61262) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .من ُطرق عن سلمة بن وردان به( 2) "فوائده"وابن مايس يف ( 42/25) "تاريخ دمشق"

ة املحدثني .وسلمة  فة عامَّ  .حديُثه عن َأنس  مناكرُي َأكثُرها :وقال احلاكم. ُمنكر احلديث :وقال أمحد .ضعَّ

عندما جاءت ( 6060)ومسلٌم ( 6105)أخرجه البخاري  .وللحديث شاهٌد قوٌي عن عيلر  :قلت 

 .فقال هلا ذلك .فاطمة تسَأُله خادماً 

وابن الشجري يف ( 0) "فوئده"وابن مايس يف (  450) "املطالب العالية"أخرجه ابن أيب شيبة كام يف (  6)

 . من ُطرق عن سلمة به( 1/ ) "أماليه"

 ."املطالب"وسكت عنه ابن حجر يف . وإسناده ضعيف كسابقه. وإسناده ضعيف كسابقه

رواه ابن أيب الدنيا من طريق  :(04 /2) "اَتاف املهرة يف زوائد املسانيد العرشة"البوصريي يف  وقال

فه أمحد  .سلمة بن وردان :قلت .إسناٌد متصٌل حسنٌ  :قال احلافظ املنذري .سلمة بن وردان عن أنس ضعَّ

ال ابن شاهني يف وابن معني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والعجيل وابن عدي والدارقطني, لكن ق

 .انتهى. هو عندي ثقٌة حسُن احلديِث  :قال أمحد بن صالح :الثقات
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ثنا -294 ثنا :قال ,آدم حدَّ عبد  عن أيب عبد اهلل العنزي   عن اجلُريري   عنشعبة  حدَّ

بحان اهلل ال ُس  :إىل اهلل الكالمِ  حبُّ أَ  :لقا ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنيب ذرر أَ  عنامت اهلل بن الصَّ 

 قديرٌ  وهو عىل كل   ,وله احلمدُ  له امللُك  ,له رشيَك 
 
 ,اهللب إالَّ  ةَ وال قوَّ  ال حوَل  ,يشء

 ( ).بحان اهلل وبحمدهُس 

ثنا -295 ثنا :قال ,د  ت بن حممَّ لْ الصَّ  حدَّ جرب  عن اجلُريري   عنبن ميمون   مهديُّ  حدَّ

 ,صيل  نا أُ وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  عيلَّ  دخَل  :عائشة قالت عنيب بكر  أَ  لثوم ابنةِ كُ  م  أُ  عنبن حبيب  

  انرصفُت فلامَّ  ,هعاء وجوامعِ مل الدُّ بجُ  عليِك  ,يا عائشة :قال ,عليه ُت بطأْ فأَ  ,وله حاجةٌ 

 .؟هعاء وجوامعُ ل الدُّ وما مُج  ,يا رسول اهلل :قلُت 

منه وما مل  ما علمُت  ,هه وآجلِ عاجلِ  ,هكل   ك من اخلريلُ  أسأَ إين   مَّ الله :قويل :قال

 .علممنه وما مل أَ  ما علمُت  ,هه وآجلِ ه عاجلِ كل   من الرشَّ   بَك  عوذُ وأَ  .علمأَ 

إليها  َب ار وما قرَّ بك من النَّ  عوذُ وأَ  ,و عمل  ب إليها من قول  أَ وما قرَّ  ةَ ك اجلنَّ لُ سأَ وأَ 

  .و عمل  من قول  أَ 

يل  وما قضيَت  ,ملسو هيلع هللا ىلصٌد منه حممَّ  ذَ ا تعوَّ بك ممَّ  عوذُ وأَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصٌد به حممَّ ك لَ ا سأَ ك ممَّ لُ سأَ وأَ 

 فاجعْل 
 
 ( ).اً شده رُ عاقبتَ  من قضاء

                                                                                                                                                                             

, 0220 ) "الكربى"والنسائي يف ( 4514)والرتمذي . واللفظ له(  604) "صحيح مسلم"احلديث يف (  )

ما  :؟ قالَأيُّ الكالِم َأفضُل  :ُسِئل ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  "من طرق عن سعيد اجلُريري  به مترصًا (  022 

  "سبحان اهلل وبحمده :اْصَطفى اهللُ ملالئكتِه َأو لعباِده

 "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 40 65 ,1 650)وأمحد (  4202) "السنن"أخرجه ابن ماجه يف (  6)

( 521 ) "مسنده"والطيالس يف ( 25  )وإسحاق بن راهويه ( 0004)وأبو يعىل ( 61405)

. من ُطرق ُشعبة ومحاد واجلريري عن جرب بن حبيب به( 64 /5 ) "رشح املشكل"والطحاوي يف 

حه ابن حبان   (.020 )واحلاكم ( 221)وصحَّ

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ عىل النَّ  الةم الصَّ  :باب

ثنا -296 مرو بن خربين عَ أَ  :وهب  قال ثني ابنُ حدَّ  :ُييى بن سليامن قال حدَّ

 اخلُ  أيب عنثه با اهليثم حدَّ أَ  نَّ أَ  ,اج  درَّ  عناحلارث 
ام يُّ أَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عن دري  سعيد 

ك عبدِ  ,د  عىل حممَّ  صل   مَّ الله :عائهفليقل يف دُ  ,مل يكن عنده صدقةٌ  سلم  مُ  رجل  

 ( ).ا له زكاةٌ فإّنَّ  ,واملسلمني واملسلامت ,عىل املؤمنني واملؤمنات وصل   ,كورسولِ 

ثنا -297 ثنا :قال ,د بن العالءحممَّ  حدَّ سعيد بن عبد  عنبن سليامن إسحاق  حدَّ

ثنا :قال ,العاص بنِ  موىل سعيدِ  ,محنالرَّ   ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنيب هريرة أَ  عنحنظلة بن عيلر  حدَّ

 عىل إبراهيم وآلِ  يَت كام صلَّ  ,د  وعىل آل حممَّ  ,د  عىل حممَّ  صل   مَّ الله :ن قالمَ  :قال

____________________________________
 

عاء  ,يا عائشة :قال ,فأأبطأ تم عليه ,وله حاجة   ,وأأنا أمصيلِّ ملسو هيلع هللا ىلص دخلأ عيلَّ النَّبي  ) دون قوله  مل الد   بجم
عليك 

عاء وجوامعمهوم ,يا رسول اهلل :فلامَّ انرصفتم قلتم  ,وجوامع ه ل الد  وهذه الزيادة الطيالس  (؟ا مجم

 .وهي زيادة عزيزة .والطحاوي وإسحاق أيضاً 

 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوُل اهلل  :عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن عائشة قالت( 026 ) "السنن"وروى أبو داود يف 

عاء   .ويدُع ما سوى ذلك ,َيستحبُّ اجلوامَع من الدُّ

 .واهلل أعلم .هذه األدعية اجلوامعوزيادة املصنف فيها بيان  :قلت

ث جرباً  :تنبيه  فاطمة بنت أيب  :وقيل ,أمُّ كلثوم بنُت عيلر  :فقيل .ووقع اختالف عىل ُشعبة يف تسمية من حدَّ

حه  .ومحاِد بِن سلمة عند َأمحد وغريه ,كرواية اجلُريري  . أمُّ كلثوم بنُت َأيب بكر :وقيل ,بكر ورجَّ

 .واهلل أعلم .ثوم دون قيدأمُّ كل :وقيل. الطحاوي

 "الكامل"وابن عدي يف ( 05 0)واحلاكم ( 104)وابن حبان ( 410 ) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 0  /4)  من ُطرق عن ابن وهب به( 026) "اآلداب"ويف (  64 ) "الشُّ

اج بن سمعان يقال .وهذا إسناٌد ضعيٌف   مح القرايش السهمي ودرَّ  .اسمه عبد الرمحن :درَّ اج لقٌب َأبو السَّ

ة أحاديث له .قال ابن عدي .ضّعفه اجلمهور .موالهم املرصي  :ومنها هذا احلديث. بعد أن روى عدَّ

اٌج عليه ة هذه األَحاديث التي َأمليُتها مما ال ُيتابع درَّ  .انتهى. وعامَّ
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 .إبراهيم عىل إبراهيم وآلِ  كام باركَت  ,د  وعىل آل حممَّ  ,د  وبارك عىل حممَّ  ,إبراهيم

له  شهدُت  ,إبراهيم عىل إبراهيم وآلِ  َت كام ترمحَّ  ,د  وعىل آل حممَّ  ,د  م عىل حممَّ وترحَّ 

 ( ).له ُت وشفعْ  ,هادةيوم القيامة بالشَّ 

ثنا -298 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  بنَ  ومالَك  ,اً نسأَ  سمعُت  :سلمة بن وردان قال حدَّ

بعه مر فاتَّ عُ  فخرَج  ,هتبعُ يَ  اً حدأَ  فلم جيدْ  زُ خرج يتربَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ  ,ثانوس بن احلدَ أَ 

 بيُّ النَّ  ى رفعَ حتَّ  ,هوراءَ  ى فجلَس فتنحَّ  ,يف مّسب   اً ه ساجدفوجدَ  ,و مطهرة  ارة  أَ بفخَّ 

ين جاءَ  جربيَل  إنَّ  ,يعن   يَت فتنحَّ  اً ني ساجدمر حني وجدتَ يا عُ  حسنَت أَ  :ه فقالَس رأْ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).درجات   رَش له عَ  ورفعَ  ,اً عليه عرْش  اهللُ واحدًة صىلَّ   عليَك ىلَّ ن صمَ  :فقال

 عليه فلم يصلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  عنده النَّ  رأ ك  ن ذم مأ  :باب

                                                                                                                                                                             

 .العالء هبذا السنادمن طريق حممد بن (  0 / ) "أماليه"أخرجه ابن الشجري يف (   )

حيح إالَّ سعيد بن عبد الرمحن موىل  :(51 /  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   ورجال سنِده رجاُل الصَّ

 . انتهى. سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عيل فإنَّه جمهوٌل 

 ."الثقات"ذكَره ابُن حبان يف  :التهذيب"وقال يف 

وأبو ( 4/445) "الكامل"وابن عدي يف ( 5) "ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عىل النبي فضل "أخرجه إسامعيل القاض يف (  6)

 .من ُطرق عن سلمة بن وردان به( 52/426) "تاريه"وابُن عساكر يف (  16) "املعرفة "ُنعيم يف 

ثني .وسلمة  ة امُلحد  فة عامَّ  . حديُثه عن َأنس  مناكرُي َأكثُرها :وقال احلاكم .ُمنكر احلديث :وقال َأمحد .ضعَّ

عمل اليوم "ويف  .واللفظ له(  4/50) "السنن"ما أخرجه النسائي يف  .وللمرفوع شواهُد منها :قلت 

( 0 6/5)وابُن أيب شيبة (  4/62)وأمحد ( 252) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 420) "والليلة

 ,يه عرَش صلوات  َمن صىلَّ عيلَّ صالة واحدة صىلَّ اهلل عل "وغرُيهم عن بريد بن أيب مريم عن أنس رفعه 

حه ابن حبان  "وُرفعت له عرُش درجات   ,وُحطَّْت عنه عرش خطيئات ( 102 )واحلاكم ( 100)وصحَّ

ياء يف   (.6/602) "املختارة"والض 

 "من صىل عيلَّ واحدة صىلَّ اهلل عليه عرشًا "عن َأيب هريرة رفعه ( 002)ويف صحيح مسلم  
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ثنا -299  عصامِ  عنائغ أخربين عبد اهلل بن نافع  الصَّ  :محن بن شيبة قالعبد الرَّ  حدَّ

 نَّ أَ  ,اهلل عبدِ  بنِ  جابرِ  عننكدر د بن املُ حممَّ  عن - اً شيبة خري ثنى عليه ابنُ وأَ  -بن زيد  

 ثمَّ  ,آمني :انية فقالى الثَّ رقَ  ثمَّ  ,آمني :وىل قالاألُ  رجةَ ى الدَّ  رقَ فلامَّ  ,ى املنربَ رقَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ 

 ؟ ات  آمني ثالث مرَّ  :اك تقوُل سمعنَ  ,اهلل يا رسوَل  :فقالوا ,آمني :الثة فقالى الثَّ رقَ 

 ,درك رمضانَ قي عبٌد أَ َش  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص ين جربيُل ىل جاءَ واألُ  رجةَ الدَّ  ا رقيُت ملَّ  :قال

مها فلم و أحدَ ه أَ والديْ  دركَ قي عبٌد أَ َش  :قال ثمَّ  .آمني :فقلُت  ,غفر لهومل يُ  .منه َخ فانسلَ 

 :فقلُت  ,عليك صل  عنده ومل يُ  َت رْ كِ قي عبٌد ذُ َش  :قال ثمَّ  .آمني :فقلت ,ةاله اجلنَّ دِخ يُ 

 ( ).آمني

ثنا -311 ثنا :قال ,بيد اهللد بن عُ حممَّ  حدَّ الوليد  عنكثري  يرويه  عنابن أيب حازم   حدَّ

يا  :قيل له ,آمني ,آمني ,آمني :فقال ى املنربَ رقَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أنَّ  ,أيب هريرة عنبن رباح  

و ه أَ بويْ أَ  دركَ عبد  أَ  نُف أَ  مَ رغِ  :قال يل جربيل :فقال ؟هذا تصنعُ  ما كنَت  ,رسول اهلل

                                                                                                                                                                             

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) من طريق أيب ُييى ( 1) "فضائل شهر رمضان"وابن شاهني يف ( 4021) "الشُّ

 .نحوه. صاحب الطعام عن حممد بن املنكدر به

أنَّ عبَد اهلل بَن , "األفراد"ذكَر الدارقطنيُّ يف  .عصام بن زيد :(05 /0) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

د به عنه  ,َأخرجه الطربيُّ من طريق الصائغوكذا (. أي حديث الباب ) وَأخرَجه من طريقه  ,نافع تفرَّ

 .انتهى .ال ُيعرف :وقال الذهبي

أبو ُييى صاحب الطعام اسمه حممد بن  :قال أبو عبد اهلل احلافظ :قال البيهقي .وتابعه أبو ُييى :قلت

ه ونَسَبه َأبو عتاب سهل بن محاد يف روايته عنه .عيسى العْبدي  .انتهى. سامَّ

س ,حممد بن عيسى بن كيسان :قلت ال َينبغى َأْن : وقال أبو زرعة .منكر احلديث :قال البخاريُّ والفالَّ

ث عنه  (.4/200)ميزان االعتدال  .ُُيدَّ

ة ر وغريهم .وللحديث شواهد عدَّ  .وانظر ما بعده. من حديث َأنس  وكعِب بن ُعجرة وعامَّ
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 غفرْ مل يُ  عليه رمضانُ  عبد  دخَل  نُف أَ  مَ رغِ  :قال ثمَّ  .آمني :قلُت  ,ةه اجلنَّ دخلْ مها مل يُ حدَ أَ 

 :فقلُت  ,عليك صل  عنده فلم يُ  َت رْ كِ امرئ  ذُ  نُف أَ  مَ رغِ  :قال ثمَّ  .آمني :فقلت ,له

 ( ).آمني

 ول العمرا بطم عأ ن دأ مأ  :باب

ثنا -311 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ ثنا :قال ,سنان   عنسعيد بن زيد   حدَّ كان  :أنٌس قال حدَّ

 .ويدمكُخ  :ليم  ُس  مُّ أُ  فقالْت  ,ا لناعَ فدَ  اً يوم فدخَل  ,البيِت  هَل أَ  ,علينا يدخُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ 

 ,ا يل بثالث  فدعَ  .له واغفرْ  ,هحياتَ  طْل وأَ  ,هه وولدَ مالَ  كثرْ أَ  ,مَّ الله :قال ؟ تدعو لهاَل أَ 

 ى استحييُت حيايت حتَّ  وطالْت  ,تنينة مرَّ السَّ مريت لتطعم يف ثَ  وإنَّ  ,مئًة وثالثةً  فدفنُت 

 ( ).و املغفرةَ رُج وأَ  ,اسمن النَّ 

                                                                                                                                                                             

( 0 ) " ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  فضل الصالة"وإسامعيل القاض يف ( 2110) "األوسط"أخرجه الطرباين يف (   )

. من ُطرق عن كثري بن زيد به( 52) "فضائل األوقات"ويف ( 4/400) "السنن الكربى"والبيهقي يف 

حه ابن خزيمة   (.222 )وصحَّ

نه( 4505)ورواه الرتمذي   مترصًا من وجه  آخر عن املقربي عن أيب هريرة رفعه (  005)وأمحد  ,وحسَّ

  .فذكره. .ورغَم َأنُف  ,يصل  عيلَّ رغم أنُف رجل  ُذكرت عنده فلم "

 .ودون التأمي وقول جبيل .دون الصعود عىل النب

  .من وجه  آخر عن أيب هريرة فذكر مجلَة الوالدين فقط(  655) "صحيحه"وأخرجه مسلٌم يف  

 "قتاريخ دمش"وابن عساكر يف ( 0642) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1 /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف ( 6)

 .من طريق محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة به( 1/454)

حه احلافظ ابن حجر يف    (.0/661) "الفتح"وصحَّ

من ُطرق (  602)ومسلم ( 2 20 ,0 20 ,5120 ,5105 , 22 ) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

ة عن أنس يا رسول اهلل إنَّ  :ُأمُّ ُسليم فقالت. فدعا ألُم  ُسليم وَأهِل بيتِها "وفيه . أنَّه دخل عىل أم سليم ,عدَّ

اللهمَّ  :قال. فام ترَك خرَي آخرة  وال ُدنيا إالَّ دعا يل به .خادمك َأنٌس  :قالت. ؟ما هي :قال .يل ُخويصة

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  دعواتم  :باب

ثنا -312 ُييى بن سعيد  عن حمّمد بن  عنحّدثني الّليث  :عمرو بن خالد  قال حدَّ

 إين   مَّ الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  :مة قالأيب َِصْ  عنلؤلؤة  عنُييى بن حّبان 

 ( ).ى موالينَ اي وغِ نَ ك غِ سألُ أَ 

____________________________________
 

ثتني ابنتي أمينة .فإين ملن َأكثِر األَنصاِر ماالً  .وبارك له ,ارزقه ماالً وولداً  أنَّه ُدفن لُصلبي مقدَم  ,وحدَّ

 .وهذا لفظ البخاري عن مُحيد عن أنس. "َة بضٌع وعرشون ومائةحجاج  البرص

وإنَّ ولَدي وولَد ولدي َليتعاّدون عىل نحو  ,فواهللِ إِنَّ مايل لكثري :قال أنس "وملسلم عن إسحاق عن أنس 

 ."املائة اليوم

 . "حتَّى استحييتم من الن اس "وقوله  "واغفر له ,وأأطل حياته "دون قوله  

وَأشاَر البخاري إىل هذه الرواية كام قال ابن حجر  ,فيها جواز الدعاء بإطالة الُعمر (طل حياته وأأ )  :وقوله

وهي الشاهد من تبويب . "خلادِمه بطوِل الُعُمر وبكثرة ماله ملسو هيلع هللا ىلصباب دعوة النبي "يف كتاب الدعوات 

 .البخاري هنا يف األدب

ففي  .كام قال ابن حجر يف الفتح .التي يف احلديث هذه الرواية ُتبني الدعوة الثالثة (واغفر له )  :وقوله

قد رَأيُت منها  ,ثالَث دعوات ملسو هيلع هللا ىلصفدعا يل رسوُل اهلل  "صحيح ُمسلم من رواية اجلعد بن عثامن عن أنس

نيا  ."وَأنا َأرجو الثالثَة يف اآلخرة ,اْثنََتنْي يف الدُّ

 .للشيخ األلباين(.  660)رقم  "السلسة الصحيحة"وانظر 

 "الكبري"والطرباين يف (   1 ) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 5052 )ه أمحد أخرج(   )

من ُطرق عن ُييى ( 2 6) "الكنى"والدواليب يف ( 2601) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 66/461)

 .بن سعيد به

 ."يزانامل"كام قال الذهبي يف  .مل يرو عنها سوى حممد بن ُييى .ورجاله ثقاٌت سوى لؤلؤة 

عن يزيد بن هارون عن ُييى بن سعيد عن حممد بن (  1 61)وابن أيب شيبة ( 5050 )وأخرجه أمحد  

ث ,ُييى ه َأبا َِصمة كان ُُيد   .فذكره.. اللهم :كان يقول ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  ,أنَّ عمَّ

عن لؤلؤة عن َأيب إنام يروونه عن حممد بن ُييى بن حبان  ,هذا خطأٌ ( 6012) "العلل"قال أبو حاتم يف 

 .انتهى. وهو الصحيُح  ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   ,َِصمة

= 
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ثنا - 313 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ د بن حممَّ  عنثني ُييى حدَّ  :هرٌي قالزُ  حدَّ

 ( ).مثله ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنمة يب َِصْ أَ  عنموىًل هلم  عنُييى 

ثنا -314 د بن كعب  مَّ حُم  عنيزيد بن زياد   عنثني مالٌك حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

 ا منعَ عطي ملَ وال مُ  ,عطيَت ا أَ ملَ  ه ال مانعَ نَّ إِ  :يب سفيان عىل املنربعاوية بن أَ ال مُ ق ,رظي  القُ 

  سمعُت  ,ينهه يف الد  فق  يُ  اً به خري اهللُ ردِ ن يُ ومَ  .منه اجلدُّ  ذا اجلد   وال ينفعُ  ,اهللُ
ِ
 هؤالء

 ( ).عوادِ ه األَ عىل هذِ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ن النَّ مِ  الكلامِت 

____________________________________
 

. أبو َِصمة األنصاري املازين من بني مازن بن النجار :( 6/0) "االستيعاب"قال ابن عبد الرب يف 

 :وقيل. قيس بن مالك بن أيب أنس :وقيل ,لبابة بن قيس :وقيل ,مالك بن قيس :فقيل ,اختلف يف اسمه

 انتهى. ومل ُيتلف يف شهوِده بدرًا وما بعدها من املشاهد. مشهوٌر بكنيتهوهو . مالك بن أسعد

وهو كلُّ ويل  كاألِب واألِخ  :قال الزمرشي :(   /6) "الفيض"قال املناوي يف  (وغنى موالي )  :قوله

هنا الصاحب  وعدَّ يف القاموس ِمن معانيه التي ُيمكن إِرادهُتا. وابِن األَِخ والعم  وابنِه والعصبِة كلهم

 واملراُد بالِغنى الذي . والقريب واجلار واحلليف والناَص وامُلنعم عليه واملُحب والتابع والصهر

 .انتهى. كام قاله بعض أهل الكامل. سَأَله ِغنى النفس ال ِغنى املاِل وسعِة احلالِ 

م يف الذي قبله(   ) ح هبا يف الطريق األول. تقدَّ  .واملوىل هي لؤلؤة كام َصَّ

 .عن يزيد به( 4405)وهو يف موطأ مالك رقم ( 6)

اج يف ( 220 ) "رشح املشكل"وأخرجه الطحاوي يف    "الكبري"والطرباين يف ( 254) "مسنده"والّسَّ

وابن ( 026 ) "املتفق واملفرتق"واخلطيب يف ( 402ص) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 1/616 )

 .عن مالك به وغريهم من ُطرق( 462) "التوحيد"منده يف 

ح حممُد بن كعب بسامعه من معاوية كام سيْأيت بعد ذلك       .وقد َصَّ

اد موىل املغرية بن ( 514)ومسلم  ,ومواضع أخرى( 200) "صحيح البخاري"وَأصل احلديِث يف    عن ورَّ

الة ملسو هيلع هللا ىلصاكتب إيلَّ ما سمعَت النبيَّ  :كتب معاويُة إىل املغرية :قال ,ُشعبة فَأمىَل عيلَّ املغريُة  ,يقول خلَف الصَّ

 ,اللهمَّ ال مانع ملِا َأعطيت ,وحده ال رشيك له ,ال إله إالَّ اهلل :يقول خلف الّصالة ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت النبيَّ  :قال

 .وال ينفُع ذا اجلد  منك اجلدّ  ,وال ُمعطي ملِا منعَت 

= 
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ثنا -315 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,عبد الواحد حدَّ  :قال ,عثامن بن حكيم   حدَّ

ثنا  ( ).معاوية نحوه سمعُت  :د بن كعب  قالحممَّ  حدَّ

ثنا - 316 ثنا :قال ,ىثنَّ د بن املُ حممَّ  حدَّ  ,د بن كعب  حممَّ  عنابن عجالن  عنُييى  حدَّ

 ( ).معاوية نحوه سمعُت 

ثنا -317 ثنا :قال ,اهليثم بن مجيل   ثناحدَّ  :قال ,ىثنَّ د بن املُ حممَّ  حدَّ د بن حممَّ  حدَّ

____________________________________
 

ه اآلخرُ   ا ِشقُّ  :معاوية قالعن ( 040 )ومسلم ( 6102 , 0) "الصحيح"فأخرجه البخاري يف . أمَّ

هه يف الدين :يقول -وهو يطب  - ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسول اهلل   .َمن ُيرد اهللُ به خريًا ُيفق 

فكيف . فإْن قلَت إنَّ معاوية إذا كان قد سمَع هذا من رسول اهلل :(6/05) "عمدة القاري"قال العيني يف         

. َأو ما َأشبه ذلك ,َأو َنس بعَض ُحروفه ,هوينظَر هل رواه غريُ  ,َأراد أْن يستثبَت ذلك :قلُت  ؟يسأُل عنه

 .انتهى كالمه

ومل َيسمْعه منه بعَد  ,عىل املنرب ملسو هيلع هللا ىلصفمعاوية سمَع هذا الدعاء من النبي  . الصواب أنه ال منافاة بينهام :قلت 

من رسول  فوافق َأّنا هي الكلامت التي سمعها معاويةُ . فسَأَل ُمعاويُة املغريَة عام ُيقال بعد الصالة ,الصالة

 .وانظر ما بعده. واهلل أعلم. عىل املنرب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل "وفيه . من طريق عبد الواحد بن زياد به( 1/400 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  )

 .دون قيد. فذكره :يقول

م من وغريه( 1 0)وعبُد بن محيد ( 2250  ,2220 )والمام أمحد ( 2/600)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .سمعه عىل املنرب. ُطرق عن ُعثامن بن حكيم به

يقوُل إذا انرصَف ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل  :وقال. عن حممد بن فضيل عن عثامن به( 2221 )وألمحد  

الة ة. الصَّ  .والصواُب روايُة اجلامعة َأنَّه سمَعه عىل املنرب. وهي روايٌة شاذَّ

هد"ووكيع يف ( 6) "إبطال حليل"وابن بطة يف ( 250) "مسنده"والّساج يف ( 2241 )ورواه أمحد    "الزُّ

د كام يف  ,من طريق ُأسامة( 660) من طريق حممد بن عجالن كلهم عن ( 05/ ) "إَتاف املهرة"ومسدَّ

د بِن كعب  .سمعُت معاوية :قال بعضهم ,حُممَّ

 .انظر ما قبله( 6)
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 ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنريرة يب هُ أَ  عنمرو بن أيب سفيان خربين عَ أَ  :سني  قاليب ُح ابن أَ  عنمسلم  

 الدُّ  وثَق أَ  إنَّ  :قال
ِ
 واعرتفُت  ,نفس ظلمُت  ,كنا عبدُ وأَ  ,نت ريب  أَ  مَّ الله :تقول نْ أَ  عاء

 ( ).اغفر يل رب   ,نتأَ  إالَّ  نوَب الذُّ  غفرُ ال يَ  ,يبذنبْ 

ثنا -318 ثنا :قال ,عبد اهلل بن عبد الوّهاب حدَّ ثنا :قال ,خالد بن احلارث حدَّ  حدَّ

ن كان مِ  :أيب هريرة قال عنبيع يب الرَّ أَ  عنعلقمة بن مرثد   عنعبد الّرمحن املسعودّي 

 دُ 
ِ
 نَت وما أَ  ,علنُت وما أَ  رُت رسوما أَ  ,رُت خَّ وما أَ  مُت فر يل ما قدَّ اغْ  مَّ الله :ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عاء

 ( ).نتال أَ ال إله إِ  ,رؤخ  م واملُ قد  املُ  نَت ك أَ نَّ إِ  ,يبه من   مُ علَ أَ 

ثنا -319 ثنا :قال ,بيانٌ  حدَّ ثنا :قال ,يزيد حدَّ  ن  قال حزْ  بنِ  اممةَ ثُ  عن ريريُّ اجلُ  حدَّ

 :قلت ,ه يشءٌ لطُ ال َي  الرشَّ  ن بك مِ  عوذُ  أَ ين  إِ  مَّ الله :هىل صوتِ عْ نادي بأَ يُ  اً شيخ سمعُت : 

 ( ).رداءبو الدَّ أَ  :قيل ؟يخن هذا الشَّ مَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق َروح عن ُشعبة عن ( 00 /4) "ملفرتقاملتفق وا"واخلطيب يف ( 0214 )أخرجه المام أمحد (   )

 . ابن أيب حسني به

من طريق َروح بن عبادة ثنا ُشعبة عن يعيل بن عطاء ( 00 /4)واخلطيب ( 0216 )وأخرجه أمحد أيضًا  

عاء :سمعُت َأبا ُهريرة يقول :قال. سمعُت عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهلل :قال ... إنَّ َأوفَق الدُّ

 .وقوفاً فذكره م

ة يف الصحيحني وغريمها نحوه   .وهلذا الدعاء شواهد عدَّ

والطرباين ( 6410)والطيالس ( 402)وإسحاق بن راهوية (   02  ,0222  ,4 01)أخرجه أمحد (  6)

 .من ُطرق عن عبد الرمحن املسعودي به( 220 ) "الدعاء"يف 

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف . صالح :تمقال أبو حا. أبو الربيع املدين. ورجال إسناده ال بأس هبم 

عن (  00)ويف صحيح مسلم  ,عن ابن عباس مثله( 021 )وقد ثبَت هذا الدعاء يف صحيح البخاري  

 . مثَله َأيضاً  عيلر 

 .من طريق ُشعبة عن اجلريري به( 55 /  ) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  4)

= 
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ثنا -311 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ  عنشعث يب األَ أَ  بنِ  نصريِ  عنأبو بكر   حدَّ

 
ِ
 وباركْ  ,نيتَ زقْ عني بام رَ ن  قَ  مَّ الله :اس  يقولعبَّ  كان ابنُ  :سعيد  قال عن ائِب السَّ  بنِ  عطاء

 ( ).غائبة  بخري   كلَّ  ف عيلَّ لُ ْخ وا ,يل فيه

ثنا -311 ثنا :وخليفة قاال ,مسّددٌ  حدَّ ثنا :قال ,لفضَّ برش بن املُ  حدَّ  عن ريريُّ اجلُ  حدَّ

 بي  قال رجٌل عند النَّ  :قال نصاري  وب األَ يُّ يب أَ أَ  عن د  احلضمي  يب حممَّ أَ  عنيب الورد أَ 

؟ مةالكلِ  حُب ن صامَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  .فيه اً باركمُ  اً بطيَّ  اً كثري اً محد هلل احلمدُ  :ملسو هيلع هللا ىلص

 كَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ن النَّمِ  ه هجمَ نَّ ى أَ ورأَ  ,َت فسكَ 
 
 إالَّ ل قُ فلم يَ  ؟ن هومَ  :فقال ,ههَ رِ عىل يشء

 عرَش  ثالثةَ  يُت رأَ  ,هس بيدِ فْ نَ  الذيو :فقال ,رجو هبا اخلريَ أَ  ,ناأَ  :فقال رجٌل  ,اً وابَص 

____________________________________
 

 .هو سعيد بن إياس :واجلريري. هو ابن هارون :ويزيد. روهو ابن عم :بيان. وهذا إسناٌد صحيٌح  

من طريق ( 650) "أخبار مكة "والفاكهي يف ( 6104 ,2 52 ) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

كن وامُلقام َأْن يقوَل  "وفيه . أسبا  بن حممد عن عطاء به  ابِن عبَّاس الذي ال يدُع بني الرُّ
ِ
 :كان من دعاء

 .وهذا موقوٌف  .فذكره.. ن عنياللهمَّ ق

 "املختارة"والضياء يف ( 022) "اآلداب"والبيهقي يف ( 0 44) "املستدرك"وأخرجه احلاكم يف  

ني يف  ,من طريق عمرو بن أيب قيس( 0/661) همي يف ( 0) "القناعة"وابُن السُّ  "تاريخ جرجان"والسَّ

ني أيضاً  ,من طريق احلارث بن نبهان( 5 / ) من طريق عيل بن احلُسني بن واقد كلهم عن ( 2) وابُن السُّ

 .فذكره.. يدعو ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال

( 202 )أخرجه احلاكم  .ورواه َعمرو بن أيب قيس تارًة عن عطاء عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري 

 .فأدخل ُييى بَن عامرة بينهام(. 020)والبيهقي ( 0/661)والضياء 

 واحلارث بن  ,وسَألت أيب عن حديث  رواه عمرو بن أيب قيس :(25 /6) "العلل"ابن أيب حاتم يف  قال

 ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ,نبهان اجلرمي عن عطاء بن السائب عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

عن ابن  ,جبري عن سعيد بن ,عن عطاء بن السائب ,ورواه ُوهيب بن خالد.. اللهم قنّعني :أنه كان يدعو

 .انتهى. ومرًة قال كذا ,مرًة قال كذا ,ما ُيدرينا :قال ؟َأّيام َأصحُّ  :قلت أليَب. عباس

 .واهلل أعلم .ومل َأره ِمن طريق احلارث بذْكر ُييى بن عامرة :قلت
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 ( ).عزَّ وجلَّ ا إىل اهلل هم يرفعُ ّيُّ ون أَ رُ بتدِ يَ  اً كلَ مَ 

ثنا -312 ثنا :قال ,الوليد بن صالح   حدَّ و عُ  حدَّ نيسة زيد بن أيب أُ  عنبيد اهلل بن عمر 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ  :اس  قالابن عبَّ  عنبري بن مطعم  ُج  بنِ  نافعِ  عناب  ونس بن خبَّ يُ  عن

يف  ك العافيةَ لُ سأَ  أَ ين  إِ  مَّ الله ,خرةنيا واآليف الدُّ  والعافيةَ  ك العفوَ لُ سأَ  أَ ين  إِ  مَّ الله :يدعو

وعن  ,فيومن خلْ  ,واحفظني من بني يديَّ  ,وعتيوآمن رَ  ,وريت عَ واسرُت  ,هيلديني وأَ 

 ( ).ن َتتيمِ  غتاَل ن أُ بك أَ  عوذُ وأَ  ,ن فوقيومِ  ,ساريوعن يَ  ,مينييَ 

 عاء عند الكربالد   :باب

ثنا -313 ث :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  حدَّ اهلل  ُعبيدعبد امللك بن اخلّطاب بن  ناحدَّ

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 4 5) "الدعاء"ويف ( 20 /0) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   ) د وُمسدَّ ( 0420) "الشُّ

 .من طريق سعيد بن إياس اجلريري به( 4420) "املطالب"كام يف 

وقال ابن حجر يف  .كان معروفًا قليَل احلديِث  :قال ابن سعد.هو ابن ثاممة بن حزن القشريي :وأبو الورد 

ا أبو حممد احلضمي .مقبول :"التقريب"  . ال ُيعرف :"امليزان"فقال الذهبي يف  :أمَّ

نه البو   (.0/00 ) "املجمع"واهليثمي يف  .(65 /2) "االَتاف"صريي يف واحلديث حسَّ

من طريق َعمرو بن جممع وزيد بن أيب ُأنيسة كالمها عن ( 12 4) "كشف األستار"أخرجه البزار كام يف (  6)

 .يونس بن خبَّاب به

 .وهو ضعيف. وفيه يونس بن خباب .رواه البزار :(02/  ) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

( 2/626)والنسائي ( 5000)وأبو داود ( 0025)أخرجه أمحد  .اهٌد من حديث ابن عباس وله ش 

وعبُد بن مُحيد ( 645 ) "األدب املفرد"والبخاري يف (  420)وابن ماجه (  010) "الكربى"ويف 

وغريهم من طريق ( 0/641 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 6/404 ) "الكبري"والطرباين يف ( 241)

عوات حني ُيمس ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن رسول اهلل  :بن أيب سليامن بن جبري عن ابن عباس قال جبري  .يدُع هؤالء الدَّ

حه ابن حبان  "..فذكره .اللهم إين أسألك "وحني ُيصبح  والنووي يف ( 252 )واحلاكم (  12)وصحَّ

 ."األذكار"



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

158 

 ابنَ  سمعُت  :احلارث قال اهلل بنِ  عبدِ  عند  بو حممَّ ثني راشٌد أَ حدَّ  :يب بكرة قالبن أَ 

 إالَّ ال إله  ,العظيم احلليم اهلل إالَّ ال إله  :يقول عند الكرب ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ  :اس  يقولعبَّ 

 العرشِ  وربُّ  رضِ األَ  اموات وربُّ السَّ  ربُّ  اهلل إالَّ ال إله  ,العرش العظيم ربُّ  اهلل

.هرشَّ  اَصْف  مَّ الله ,الكريمِ 
( ) 

 ستخارةعاء عند االالد   :باب

ثنا -314 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ بن  ثني كثريُ حدَّ  :سفيان بن محزة قال حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا رسوُل دع :عبد اهلل يقول بنَ  جابرَ  سمعُت  :ب  قالكعْ  محن بنِ الرَّ  عبدِ  عنزيد  

 جيَب فاستُ  ,ربعاءالثاء ويوم األَ يوم االثنني ويوم الثُّ  -مسجد الفتح  - يف هذا املسجدِ 

 األَ  ن يومِ التني مِ له بني الصَّ 
ِ
 .ربعاء

فيه بني  اهللَ فدعوُت  ,اعةتلك السَّ  يُت توخَّ  إالَّ همٌّ غائٌظ ٌر مُ مْ يب أَ  ومل ينزْل  :قال جابرٌ 

 ربعااألَ  التني يومَ الصَّ 
ِ
 ( ).جابةَ الِ   عرفُت إالَّ  ,اعةِ يف تلك السَّ  ء

                                                                                                                                                                             

 "معرفة علوم احلديث"اكم يف واحل ,من طريق عبد امللك( 120) "مكارم األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  )

من طريق يوسف السمتي ( 0006 ) "الكبري"والطرباين يف . من طريق عبد الوهاب بن عطاء( 064)

 .وإسناده ال بأس به. كلهم عن راشد بن نجيح أيب حممد احلامين به

من طريق ( 6040)ومسلم ( 2110 ,2110 ,5122 ,5125) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف  

 . فذكره .ال إله إال اهلل. كان يدعو عند الكرب :عن َأيب العالية عن ابِن عبَّاسقتادة 

ه "دون قوله  ومل ترْد هذه الزيادُة عند . "اللهمَّ اَصْف عن ي رشَّ فالن  "وللطرباين  "اللهمَّ ارصف  رشَّ

 .اخلرائطي واحلاكم

وسف بن عبد اهلل بن احلارث عن ي( 6055)وأمحد ( 0022 ) "الكربى"والنسائي يف( 6040)وملسلم 

 "ثم يدعو"وزاد يف آخره  .فذكر احلديث. .كان إذا حَزَبه َأْمرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي  ,عن َأيب العالية عن ابن عباس

 .ومل َيسق ُمسلم لفظه

من طريق ُعبيد اهلل بن عبد ( 22) "جزئه"وابن الغطريف يف ( 6/04) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6)

= 
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 لطانإذا خاف الس   :باب

ثنا -315 ثنا :قال ,بيد  حمّمد بن عُ  حدَّ  :قال ,األعمش عنعيسى بن يونس  حدَّ

ثنا إذا  :سعود  مَ  اهلل بنُ  قال عبدُ  :ويد  يقولُس  بنَ  احلارَث  سمعُت  :اممة بن عقبة قالثُ  حدَّ

 ,بعاموات السَّ السَّ  ربَّ  مَّ الله :لفليقُ  ,هو ظلمَ ه أَ تغطرَس  اُف ماٌم يكم إِ حدِ كان عىل أَ 

 فر َ يَ  نْ أَ  ,كه من خالئقِ حزابِ الن  وأَ فُ  بنِ  النِ ن فُ مِ  اً اركن يل َج  ,العظيمِ  العرشِ  وربَّ 

 ( ).وال إله إال أنت ,كثناؤُ  وجلَّ  ,كجارُ  عزَّ  ,ىطغَ و يَ حٌد منهم أَ أَ  عيلَّ 

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف . البرصياملجيد احلنفي  من طريق عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب ( 2/412) "الشُّ

اد من طريق أيب عامر عبد امللك بن َعمرو كلهم عن كثري بن (  1/60 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف  ,روَّ

 .زيد به

ثني عبد اهلل بن عن أيب عامر العقدي عبد امللك بن عمرو عن كثري بن زيد ح( 0140 )وأخرجه أمحد   دَّ

 .فذكره.. عبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثني جابر

 .واهلل أعلم. وهو متَلف فيه. ومدار احلديث عىل كثري بن زيد 

وحممد بن فضيل الضبي يف . عن أيب معاوية ووكيع( 02 61) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .موقوفاً . عن األَعمش به( 04) "الدعاء"

ث عن عبد اهلل بمثله :قال األعمش"ابن أيب شيبة زاد  من رش  اجلن  "وزاد فيه . فذكرُته لبراهيم فحدَّ

 ."والنس

 رفَعه َأبو  ,يرويه األَعمش عن ثاممة بن عقبة عن احلارث بن سويد :(5/05) "العلل"قال الدارقطني يف 

كري  .ىانته. واملوقوُف هو املحفوظُ . ووَقَفه غرُيه ,مَحزة السُّ

إذا  :قال عبد اهلل بن مسعود ,عن َأبيه ,حدثنا العالء بن املسيب( 06) "الدعاء"وأخرج الضبي يف  :قلت

اللهمَّ  :ثمَّ ليُقل يف ُدُبِر صالتِه ,وليُصل  ركعتني ,فليتوضأَ  ,كان عىل َأحِدكم إِماٌم ياف تغطرَسه وظلَمه

 .فذكر نحوه. ربَّ السموات السبع

ه ( 1015) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  من رواية ُعتبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن َأبيه عن جد 

 .نحوه. ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن مسعود عن النبي  

= 
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ثنا -316 ثنا :الق ,ُنعيمأبو  حدَّ و قال عنيونس  حدَّ ثني سعيد حدَّ  :املنهال بن عمر 

 اهلل :فقْل  ,سطو بكيَ  نْ أَ  اُف خَت  ,اً هيبمَ  اً لطانُس  تيَت إذا أَ  :اس  قالابن عبَّ  عنبن جبري  

 إالَّ ال إله  الذي اهللب عوذُ وأَ  ,حذرُ وأَ  خاُف ا أَ ممَّ  عزُّ أَ  اهللُ ,اً ه مجيعن خلقِ مِ  عزُّ أَ  اهلل ,أكرب

 ,ك فالن  عبدِ  من رش   ,بإذنه إالَّ رض عىل األَ  نَ قعْ يَ  بع أنْ اموات السَّ السَّ  مسُك املُ  ,هو

 ,كثناؤُ  جلَّ  ,هممن رَش   اً كن يل جار مَّ الله ,والنسِ  ه من اجلن  شياعِ ه وأَ تباعِ ه وأَ وجنودِ 

 ( ).ات  ثالث مرَّ  ,كوال إله غريُ  ,كوتبارك اسمُ  ,كجارُ  وعزَّ 

ثنا -317 ثنا :قال ,موسى حدَّ  نَّ أَ  ,يبين أَ خربَ أَ  ,كني بن عبد العزيز بن قيس  ُس  حدَّ

 عَ فدَ  ,لطان  ن ُس مِ  و خاَف رٌب أَ و كَ و غمٌّ أَ به همٌّ أَ  ن نزَل مَ  :ثه قالاس  حدَّ عبَّ  ابنَ 
ِ
 ا هبؤالء

 ,العظيمِ  العرشِ  وربُّ  ,بعاموات السَّ السَّ  ربُّ  ,نتأَ  إالَّ ك بال إله لُ سأَ أَ  :له يَب جِ استُ 

ك بال إله لُ سأَ وأَ  ,الكريمِ  العرشِ  وربُّ  ,بعالسَّ  امواِت السَّ  ربُّ  ,نتأَ  إالَّ بال إله  كلُ سأَ وأَ 

 قديرٌ  ك عىل كل  نَّ إِ  ,بع وما فيهنَّ رضني السَّ بع واألَ اموات السَّ السَّ  ربُّ  نَت أَ  إالَّ 
 
 ثمَّ  ,يشء

 ( ).كحاجتَ  اهللَ سلِ 

____________________________________
 

حيح غرَي ُجنادة بِن سْلم. رواه الطرباين :(26/  ) "املجمع"قال اهليثمي يف  وقد  ,ورجاُله رجاُل الصَّ

فه غريه َقه ابُن حبَّان وضعَّ  .انتهى. وثَّ

( 102) "الدعاء"ويف ( 0/652 ) "الكبري"والطرباين يف ( 00 61) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (  )

الدعوات "والبيهقي يف ( 120) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 466/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف 

 .من ُطرق عن يونس بن أيب إسحاق السبيعي به( 412) "الكبري

حيح :(44 /4) "الرتغيب"واملنذري يف ( 0/11 ) "املجمع"قال اهليثمي يف    .رجاُله رجاُل الصَّ

 . مل أجد من أخرجه(  6)

. "الثقات"وذكره ابن حبان يف . جمهوٌل  :قال أبو حاتم. ووالده عبُد العزيز بن قيس. ُسكني ُمتَلٌف فيه

ومن  ,َأنا َبرئ من ُعهدتِه :آخروقال يف موضع  ,وال َأعرف َأباه ,ال َأعرفه :وقال ابن خزيمة عن ُسكني

 . انتهى. ُعهدِة َأبيه
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 واب  والثَّ  جر  ن الأ اعي م  للدَّ  خرم دَّ ما يم  :باب

ثنا -318 ثنا :قال ,إسحاق بن نرص   حدَّ  :بن عيلر قال عيل   عنسامة اد بن أُ محَّ  حدَّ

 اخلدريُّ  :قال اجيَّ ل النَّ با املتوك  أَ  سمعُت 
سلم  ما من مُ  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عن قال أبو سعيد 

 ,هل له دعوتَ عج  يُ  ا أنْ إمَّ  :حدى ثالث  أعطاه إِ  إالَّ  ,ليس بإثم  وال بقطيعة رحم   ,دعويَ 

 عنه من السُّ  دفعَ يَ  نْ ا أَ وإمَّ  ,ها له يف اآلخرةخرَ د  يَ  نْ ا أَ وإمَّ 
ِ
 :قال ,كثرنُ  اً إذ :قال ,مثلها وء

 ( ).كثرأَ  اهلل

ثنا -319 بيد اهلل بن ثني عُ حدَّ  :ديك قاليب الفُ أَ  أخربين ابنُ  :ابن شيبة قال حدَّ

ه وجهَ  نصُب ما من مؤمن  يَ  :لقا ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنريرة يب هُ أَ  عناهلل  بيدِ ه عُ عم   عنب  وهَ مَ 

 ها له يف اآلخرةِ رَ َخ ا ذَ وإمَّ  ,نيالها له يف الدُّ ا عجَّ مَّ إِ  ,اهاعطاه إيَّ أَ  إالَّ  ,ه مسألةً لُ سأَ يَ  إىل اهللِ

راه وال أُ  ,ودعوُت  دعوُت  :يقول :قال ؟هوما عجلتُ  ,اهلل يا رسوَل  :قال ,عجلما مل يَ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 1 0 ) "مسنده"وأبو يعىل يف (  0/60 )وابن أيب شيبة ( 44   )أخرجه أمحد (   )

عب"  "مسنده"وابن اجلعد يف ( 100)وعبد بن محيد ( 4 4) "الدعوات الكبري"ويف ( 40  ) "الشُّ

حه احلاكم . رفاعي بهمن ُطرق عن عيل بن عيل ال( 6020)  (.014/ )وصحَّ

 عن قتادة عنبسند  ضعيف  من وجه  آخر ( 45) "الدعاء"ويف ( 0422) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف  

 .أيب املتوكل به

عب"وأخرجه البيهقي يف  ثنا أبو أسامة عن ابِن َعون ( 40  ) "الشُّ من طريق حممد بن عبيد الصابوين حدَّ

يق النَّاجي عن َأيب سعيد مثله عن ُسليامن التيمي عن د   .َأيب الص 

ل عن َأيب سعيد عن النبي  -وليس بالقوي  -ورواه عيلُّ بُن عيل  الرفاعي  :قال البيهقي . ملسو هيلع هللا ىلصعن َأيب املتوك 

ابوين  -فعىل هذا هو شاهٌد حلديث الرفاعي  حيُح عن أيب  ,وال ُأراه حفظه -إْن كان حفَظه هذا الصَّ والصَّ

, وروايُته عن ابِن عوعيل  بعن  ,ُأسامة  .انتهى كالمه بتجوز. واهلل تعاىل. خطأٌ  نِن عيلر

وهو . فيظنُّ القاريء بَأنه أمحد بن حنبل "قال المام أمحد  "يقع كثريًا يف كتب احلافظ البيهقي عبارة  :تنبيه

 . هو اسم احلافظ البيهقي نفُسه رمحه اهلل :فأمحد ,خطأ
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 ( ).ستجاب يليُ 

عاء :باب  فضل الد 

ثناح -321 ثنا :قال ,خليفة دَّ ثنا :قال ,بو داودأَ  حدَّ عيد َس  عنتادة قَ  عنمران عِ  حدَّ

 ( ).عاءالدُّ  بادةِ العِ  رشُف أَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنريرة يب هُ أَ  عنسن يب احلَ بن أَ 

ثنا -321   عنان بارك بن حسَّ مُ  عناهلل  ُعبيد حدَّ
 
 رض اهلل عنهاعائشة  عنعطاء

  عاءُ دُ  :قال ؟فضُل أَ  العبادةِ  يُّ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  َل ئِ ُس  :قالت
ِ
 ( ).هلنفِس  املرء

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 1020)أخرجه المام أمحد (   ) من طريق (   4) "الدعوات الكبري"ويف ( 45  ) "الشُّ

ه ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن َموَهب به حه احلاكم . عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن َموَهب عن عم  وصحَّ

 . عبيد اهلل بن عبد اهلل ال ُيعرف. وإسناده ضعيٌف (. 261 )

 .وانظر ما قبله. وله شواهدُ 

. به -خليفة بن خيا   –من طريق شباب ( 6/00) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"رجه اخلطيب يف أخ(  6)

 .وهو خطأ. لكن وقع عنده سعيد بن املسيب

بلفظ . من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن عمران القطان به( 5/22) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف  

 :قال {إنَّ الذين يستكربون عن عباديت . وين استجب لكمادع }قال اهلل عزَّ وجلَّ  ,أفضل العبادة الدعاء"

 . "عن دعائي

وإنام هو لفظ حديث النعامن بن بشري كام نصَّ عىل . وهذا اللفظ ليس بمحفوظ  من حديث عمران القطان 

 .وانظر ما بعده. ذلك ابن عدي رمحه اهلل

 املجالسة وجواهر "والدينوري يف  (02 6 ,00 6)البن حجر  "مترص زوائده"أخرجه البزار كام يف (  4)

وأبو ُنعيم ( 600 )والبزار أيضًا ( 150 ) "املستدرك"واحلاكم يف  ,من طريق ُعبيد اهلل( 502 ) "العلم 

 . من طريق موسى بن إسامعيل كالمها عن املبارك به( 05) "أخبار أصبهان"يف 

حه احلاكم  به الذهبي فقال. وصحَّ   .مبارك بن حسان واه   :وتعقَّ

ا قول اهليثمي يف   فليس بجيد  فمداُره . انتهى. رواه البزار بإسنادين َأحدمها جيَّدٌ  :(56 /0 ) "املجمع"أمَّ

 . منكر احلديث :وقال أبو داود. وقد ُرمي بالكذب. وهو مرتوك ,عىل املبارك
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ثنا -322 ثنا :قال ,يسُّ رْ عّباٌس النَّ  حدَّ ثنا :قال ,عبد الواحد حدَّ  :ليٌث قال حدَّ

يب بكر  مع أَ  انطلقُت  :وليسار  يق بنَ  معقَل  سمعُت  :أخربين رجٌل من أهل البرصة قال

فقال  ,ملِ بيب النَّخفى من دَ فيكم أَ  كُ لرش  لَ  ,با بكر  يا أَ  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل النَّ  ق يد  الص  

 ,نفس بيده الذيو :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ؟آخر اً مع اهلل إهل ن جعَل مَ  إالَّ  كُ وهل الرش   :بو بكر  أَ 

 إِ دلُّ  أَ اَل أَ  ,ملِ النَّ ن دبيِب خفى مِ ك أَ لرش  لَ 
 
 ؟هه وكثريُ عنك قليلُ  ه ذهَب ذا قلتَ ك عىل يشء

 ( ).علمُ ا ال أَ ستغفرك ملِ وأَ  ,علمنا أَ رشك بك وأَ ن أُ بك أَ  عوذُ  أَ إين   مَّ الله :قل :قال

 يحعاء عند الرِّ الد   :باب

عن  -بن سعيد اهو  -ى ثنَّ ثنا املُ مهدي قال حدَّ  بنُ اثنا حدثنا خليفة قال حدَّ  - 464 

ن ك مِ لُ سأَ أَ ين إِ  اللهمَّ  :قال شديدةٌ  يٌح رِ  إذا هاجْت  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ  :قال نس  قتادة عن أَ 

 ( ).به رسلْت وَأعوُذ بك ِمن رش  ما أُ  ,َخري ما ُأرسلْت به

ثنا -324  ثنا :قال ,أمحد بن أيب بكر   حدَّ  عن زيدَ يَ  عنمحن غرية بن عبد الرَّ مُ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 2 ) "كرمسند أيب ب"واملروزي يف  ,من طريق عبد العزيز بن مسلم(  2 ,20)أخرجه أبو يعىل (   )

 .عن شيخ  من َعنزة عن َمعقل به :وقال جرير ,عن َأيب حممد :قال عبد العزيز. جرير عن ليث

كام بيَّنه  .ومع هذا فقد اضطرَب يف إسناده .وجهالة شيخه .لضعِف ليث بن أيب ُسليم .وهذا إسناٌد ضعيٌف  

 (.5 )رقم  "العلل"احلافظ الدارقطني يف 

والطرباين يف ( 005) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 6105) "مسنده"يف  أخرجه أبو يعىل(  6)

حه ابن حجر يف . من طريق عبد الرمحن بن مهدي به( 210) "الدعاء"  (.6/560) "الفتح"وصحَّ

 .وهو بمعناه. "ما ُأمرْت به  "ووقع عندهم  

( 26 /2) "اَتاف املهرة" أخرجهام ابن أيب شيبة وأبو يعىل كام يف. وله طريقان آخران عن أنس 

 .للبوصريي رمحه اهلل

 .ما ُأرسلت به :وقال. عن عائشة مرفوعًا مثله( 211) "صحيحه"ويشهُد له ما َأخرجه مسلم يف  
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 ( ).يامً قِ ال عَ  ,اً حالقِ  مَّ الله :يقول يُح الر   ِت إذا اشتدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ كان  :قال سلمةَ 

 عد  الرَّ  إذا سمعأ  :باب

ثنا -325  ثنا :قال ,برٌش  حدَّ  :م قالكَ ثني احلَ حدَّ  :موسى بن عبد العزيز قال حدَّ

 حْت سبَّ  الذيبحان ُس  :قال عدِ الرَّ  صوَت  اس  كان إذا سمعَ عبَّ  ابنَ  نَّ أَ  ,ثني عكرمةحدَّ 

 ( ).همِ نَ اعي بغَ الرَّ  نعُق كام يَ  ,بالغيث نعُق ٌك يَ لَ مَ  عدَ الرَّ  نَّ إِ  :قال ,له

عامر بن عبد اهلل بن الّزبري  عنثني مالك بن أنس  حدَّ  :إسامعيل قال ثناحدَّ  -326 

 الذيسبحان  :وقال احلديَث  تركَ  عدَ الرَّ  أّنه كان إذا سمعَ  ,عبد اهلل بن الّزبري عن

إّن هذا لوعيٌد شديٌد ألهل  :ثّم يقول ,{هيفتِ ن ِخ مِ  ه واملالئكةُ بحمدِ  عدُ الرَّ  ُح سب  يُ }

 ( ).األرض

                                                                                                                                                                             

وأبو ( 6/20) "السنن"والبيهقي يف ( 6250) "األوسط"ويف ( 0/44) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

 . يق املغرية بهمن طر( 441/ ) "املطالب"يعىل كام يف 

حه ابن حبان    (.0202)واحلاكم ( 002 )وصحَّ

 .ورجاُله رجاُل الصحيح غرَي امُلغرية بن عبد الرمحن وهو ثقة :(0/12 ) "املجمع"وقال اهليثمي يف 

من ( 14) "املطر"وابن أيب الدنيا يف  ,من طريق حفص بن عمر(  40/ ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  6)

 . بد العزيز كالمها عن احلكم بن أبان بهطريق موسى بن ع

 .وإسناده صحيح 

هد"أخرجه المام أمحد يف ( 4)   "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 1624)وابن أيب شيبة ( 601ص) "الزُّ

وأبو عبيد يف ( 4/426)والبيهقي ( 024) "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 6/55)وابن سعد ( 001 )

ة  عن مالك  بهوغريه( 0/404) "غريب احلديث"  . م من ُطرق عد 

واملحفوظ َأنَّه عن والِده عبِد  .ومل يقل عن أبيه .من رواية ُييى من قول عامر  (  20 )وهو يف موطأ مالك  

بري  (.000)وسويد بن سعيد ( 6010) "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف  .اهللِ بن الزُّ

 :فقالوا فيه ,من ُرواة املوطأ[ أي ُييى بن ُييى ]  ورواه غرُيه :(2/522) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  

= 
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 بالبالء   عاءأ ه الد  ر  ن كأ مأ  :باب

ثنا -327  ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ قال  :أنس  قال عنيد  مُح  عنأبو بكر   حدَّ

 يكوننِ لْ فابتَ  ,به ُق تصدَّ عطني ماالً فأَ مل تُ  مَّ الله :ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند النَّ  رجٌل 
 
فيه  :و قالأَ  ,ي ببالء

 ويف اآلخرةِ  ,سنةً نيا َح آتنا يف الدُّ  مَّ الله : قلَت اَل أَ  ,طيقهال تُ  ,بحان اهللُس  :فقال ,جرٌ أَ 

 ( ).ارِ النَّ  نا عذاَب وقِ  ,حسنةً 

 د البالء  ن جه  م   ذأ ن تعوَّ مأ  :باب

ثنا -328 ثنا :قال ,مر بن حفص  عُ  حدَّ ثنا :قال ,يبأَ  حدَّ ثني حدَّ  :عمش قالاألَ  حدَّ

و قالاهلل بن عَ  عبدِ  عنجماهٌد    دِ ن جهْ بك مِ  ذُ عو أَ ين  إِ  مَّ الله :جُل الرَّ  يقوُل  :مر 
ِ
 ثمَّ  ,البالء

 ( ).بالًء فيه عالءٌ  إالَّ  :فإذا قال ذلك فليقْل  ,يسكُت 

  :باب

ثنا -329 ثنا :قال ,عمر  أبو مَ  حدَّ  :يينة قاليب عُ واصل  موىل أَ  عنعبد الوارث  حدَّ

 اهلل ا مع رسولِ نَّ كُ  :اهلل قال عبدِ  جابر بنِ  عنطلحة بن نافع   عنرفطة ثني خالد بن عُ حدَّ 

____________________________________
 

 .انتهى. مالك عن عامِر بِن عبِد اهلل بِن الزبري عن َأبيه

 .عن رُجِل عن َأيب هريرة( 2/421 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف . وروي مرفوعاً  :قلت

والرتمذي ( 0210  ,0216 ) "الكربى"والنسائي يف ( 002) "صحيح مسلم"أصل احلديث يف (   )

قد َخَفَت فصار مثَل  -عاد رجاًل من املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  :عن محيد عن ثابت عن أنس( 4020)

اه ,هل كنَت تدعو بَشء :ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل  -الفرِخ  اللهمَّ ما . كنت َأقوُل . نعم :قال ؟َأو َتسَأُله إيَّ

له يل يف الدنيا  ."فدعا اهللَ له فشفاه"وزاد . فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فقال. كنت ُمعاقبي به يف اآلخرة فعج 

قم به "دون قوله   ن ي ببالٍء يكون .اللهمَّ مل تمعطني ماال  فأأتصدَّ  ."فيه أأجر   :أأو قال ,فابتأل 

ثنا ُعمر بن حفص هبذا السناد( 2 /4) "املعرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  6)  . حدَّ

 .ورجاله ثقات
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ون ابُ غتَ ن يَ الذي ه ريُح هذِ  .؟هما هذِ  تدرونَ أَ  :فقال ,نتنةٌ مُ  يٌح خبيثةٌ رِ  ْت وارتفعَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ؤمننياملُ 

ثنا -331  ثنا :قال ,مسّددٌ  حدَّ  عنيب سفيان أَ  عنسليامن  عنفضيل بن عياض   حدَّ

من  اً ناَس  إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسولِ  نتنٌة عىل عهدِ ٌح مُ يْ رِ  هاجْت  :جابر  قال

 ( ).لذلك يُح ه الر  هذِ  عثْت فبُ  ,من املسلمني اً ناسوا أُ ابُ نافقني اغتَ املُ 

ثنا -331  كثري بن احلارث  عنعاوية بن صالح  حّدثني مُ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 ؤمنٌ ب عنده مُ يْ ن اغتِ مَ  :عبد  يقول م  أُ  ابنَ  سمعُت  ,امي  محن الشَّ الرَّ  عبدِ  بنِ  القاسمِ  عن

ه جزاه ب عنده مؤمٌن فلم ينرْص يْ تِ ومن اغْ  ,نيا واآلخرةيف الدُّ  اً هبا خري اهلله جزاه رَصَ فنَ 

قال فيه ما  إنْ  ,ؤمن  تياب مُ من اغْ  اً قمًة رشَّ حٌد لُ أَ  مَ قَ تَ وما الْ  ,اً رشَّ  نيا واآلخرةِ هبا يف الدُّ  اهلل

 ( ).هتَ فقد هَبَ  علمُ قال فيه بام ال يَ  وإنْ  ,هفقد اغتابَ  ,يعلمُ 

                                                                                                                                                                             

 "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 00) "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 20 5  ,0020 )رجه أمحد أخ(   )

 .من طريق عبد الوارث به( 21 ) "التوبيخ والتنبيه"وأبو الشيخ يف ( 21 )

له أبو حاتم والبزار   . لكن رواه األَعمش عن طلحة .ورواُته ثقاٌت سوى خالد بن ُعرفطة جهَّ

 .انظر ما بعده 

عب"والبيهقي يف ( 062 )وعبد بن محيد ( 0 64) "مسنده"َأخرجه َأبو يعىل يف (  6) ( 2046) "الشُّ

وابن أيب الدنيا يف ( 066) "األمايل"وابن برشان يف ( 20 ) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف 

 . ورجاُله ثقاٌت . من طريق سليامن األَعمش به( 0 2) "الصمت"

 .وانظر ما قبله 

ثني معاوية بن صالح به(   4) "اجلامع"جه ابن وهب يف أخر(  4)  . حدَّ

 .هو عبد اهلل بن مسعود  :وابُن أم عبد 

أخرجه ابن وهب  "الخ .. وما اْلَتَقَم َأحدٌ  "دون قوله . وُروي من رواية أبان بن أيب عياش عن أنس نحوه 

هد"وهنَّاد يف ( 60652) "املصنَّف"وعبد الرزاق يف ( 6 4)  .وَأبان مرتوك(.  2  ) "الزُّ
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 {ا  كم بعضبعضم  وال يغتب  : } عزَّ وجلَّ وقول اهلل  ,الغيبة :باب

ثنا -332 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حدَّ ثنا :قال ,النّض حدَّ  ام عبدُ أبو العوَّ  حدَّ

ثنا :قال ,العزيز بن ربيع  الباهيلُّ  ا مع نَّ كُ  :اهلل قال عبدِ  بنِ  جابرِ  عنٌد بري حممَّ بو الزُّ أَ  حدَّ

 ,وبىل ,بان يف كبري  ام ال يعذَّ ّنَّ إِ  :فقال ,اامُه ب صاحبَ عذَّ ن يُ ربيْ تى عىل قَ فأَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .ى من البولِ ذَّ أَ تَ فكان ال يَ  ا اآلخرُ مَّ وأَ  ,اَس النَّ  غتاُب مها فكان يَ حدُ ا أَ مَّ أَ 

 ,رب  عىل ق سْت رِ ّسة  فغُ كِ  بكل   رَ مَ أَ  ثمَّ  ,مهافكَّس  ,نْي تَ دَ جريْ و بِ أَ  ,فدعا بجريدة  رطبة  

 ( ).اَس بَ يْ و مل تَ أَ  ,نْي تَ بَ طْ ام ما كانتا رَ ن عذاهِب ن مِ هوَّ يُ ه َس نَّ ا إِ مَ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

ثنا -333  ثنا :قال ,ثني أيبحدَّ  :مري  قالابن نُ  حدَّ كان  :قيس  قال عنإسامعيل  حدَّ

 اهللِ و :فقال ,ت  قد انتفَخ عىل بغل  مي   فمرَّ  ,صحابهمع نفر  من أَ  مرو بن العاص يسريُ عَ 

 ( ).سلم  مُ  حلمَ  كَل يأْ  خرٌي من أنْ  ,هبطنَ  مألَ ى يَ كم هذا حتَّ حدُ أَ  كَل يأْ  نْ ألَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق النض بن ( 052) "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 6022 ,6055) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  )

 . ُشميل به

حه ابن حجر يف    .وعزاه لسحاق بن راهويه( 1 / ) "املطالب"وصحَّ

ة يف  ضمن  - ليد عن جابر من وجه  آخر عن ُعبادة بن الو( 6 40) "صحيح مسلم"وَأصُل القصَّ

 ,نعْم يا رسول اهلل :قلت ؟هل رأيَت مقامي .يا جابر :ثم َأقبَل فلامَّ انتهى إيلَّ قال "وفيه  -حديث طويل 

فَأقبِل هبام حتى إذا قمَت مقامي فَأرسْل  .فانطلق إىل الشجرتني فاقطْع من كل  واحدة  منهام ُغصناً  :قال

إيِن  :قال ؟فعمَّ ذاك. فقلت قد فعلُت يا رسول اهلل :قال جابر. ..وُغصنا عن يسارك ,ُغصنا عن يمينك

بان  ."فَأحببُت بشَفاعتي َأْن ُيرفَّه عنهام ما دام الُغصنان رْطَبني. مررُت بقربين ُيعذَّ

 .وعدم التأذِّي من البول ,وهي الغيبة .دون ذكر سبب العذاب

 .بدل الغيبة .ن قال من النميمةلك .وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس نحو حديث الباب

هد"ووكيع يف ( 65540) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)  "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 062) "الزُّ

 .من ُطرق عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به( 22 ) "الصمت"ويف ( 42)

= 
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 هل اإلسالم بعضهم عىل بعضٍ ة أأ دالَّ  :باب

ثنا -334 ثنا :قال ,بدةعَ  حدَّ ثنا :قال ,ةبقيَّ  حدَّ  دركُت أَ  :د بن زياد  قالحممَّ  حدَّ

 ,يُف عىل بعضهم الضَّ  ام نزَل فربَّ  ,هاليهمبأَ  الواحدِ  م ليكونون يف املنزلِ وإّنَّ  ,َف لَ السَّ 

ها صاحبُ  القدرَ  فيفقدُ  ,هلضيفِ  يِف الضَّ  ها صاحُب خذُ فيأَ  ,ارهم عىل النَّ حدِ أَ  رُ دْ وقِ 

فيقول  ,نافِ يْ اها لَض خذنَ نحن أَ  :يِف الضَّ  صاحُب  فيقوُل  ؟درَ القِ  خذَ ن أَ مَ  :فيقول

 .لمًة نحوهو كأَ  ,لكم فيها اهللبارك  :درِ القِ  صاحُب 

 .القصِب  رُ جدُ  إالَّ وليس بينهم  ,وا مثل ذلكزُ إذا خبَ  واخلبزُ  :وقال حمّمدٌ  :ةقال بقيَّ 

 ( ).صحابهوأد بن زياد  حممَّ  :نا ذلكأَ  دركُت وأَ  :ةقال بقيَّ 

 صيلِّ فقام يم  ا  م إىل ضيفه طعاممن قدَّ  :باب

ثنا -335 ثنا :قال ,أبو معمر   حدَّ ثنا :قال ,ريريُّ ني اجلُ ثحدَّ  :عبد الوارث قال حدَّ  حدَّ

 :هتِ المرأَ  فقلُت  ,هوافقْ با ذرر فلم أُ أَ  تيُت أَ  :نب  قالعْ بن قَ  ُنعيم عنعبد اهلل  أبو العالء بنُ 

 رَ قد قطَ  ,ومعه بعريان فجاءَ  ,له فجلسُت  ,يك اآلنُ تَ سيأْ  ,هنُ متَ يَ  :قالت ؟بو ذرر ين أَ أَ 

 .جاءَ  هام ثمَّ عَ فوَض  ,بةٌ رْ هام قِ واحد  من كل   نِق يف عُ  ,ز اآلخرمها بعجُ حدَ أَ 

 اً قيلُ  بغض إيلَّ وال أَ  ,منك اً قيلُ  إيلَّ  حبَّ قاه كان أَ لْ أَ  ن رجل  كنُت ما مِ  ,با ذرر يا أَ  :فقلُت 

 إنْ  رهُب ة أَ وءودًة يف اجلاهليَّ مَ  ُت دَ وأَ  يّن كنُت إِ  :قال ؟وما مجع هذا ,أبوك هلل :قال ,منك

____________________________________
 

 .وإسناده صحيح عىل رش  الشيخني 

عب"قي يف أخرجه البيه(   ) من طريق ( 6/450) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 0202 ) "الشُّ

 .وإسناده صحيح. حممد بن املصفى عن بقيَّة به

هو األهلاين أبو سفيان احلمص َأدرَك مجعًا من الصحابة كَأيب ُأمامة الباهيل واملقدام بن  :حممد بن زياد 

 .وغريهم. الرمحن بن عمرو السلمي وعبد اهلل بن بّس املازين معدي كرب وَأيب عنبة اخلَوالين وعبد
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 ,لك توبٌة ومرٌج  :تقوَل  نْ رجو أَ أَ  وكنُت  ,رج لكال َم  ,لك ال توبةَ  :تقول لقيتك أنْ 

  . سلَف عامَّ  اهللُعفا  :قال ,نعم :قلت ؟صبَت أَ  ةِ يف اجلاهليَّ أَ  :قال

 ,إيه :قال ,امصواهُت أَ  ْت عَ ى ارتفَ حتَّ  ,بتها فأَ رَ مَ أَ  ثمَّ  ,بتفأَ  ,آتينا بطعام   :هتْ وقال المرأَ 

 ةَ املرأَ  إنَّ  :قال ؟فيهنَّ  اهللِ وما قال رسوُل  :لُت ق ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عدون ما قال رسوُل ال تَ  كنَّ فإنَّ 

 ,وبلغةً  اً ودفيها أَ  دارها فإنَّ تَ  وإنْ  ,هاكُّس ها تَ قيمَ تُ  نْ أَ  ردْ تُ  ك إنْ نَّ وإِ  ,ع  لَ من ِض  قْت لِ ُخ 

 ,صيل  يُ  قامَ  ثمَّ  , صائمٌ ين  ك فإِ هولنَّ وال أَ  .ْل كُ  :فقال ,طاةٌ ا قَ ّنَّ بثريدة  كأَ  ت فجاءْت فولَّ 

 :قال ,بنيكذ  تُ  نْ أَ  خاُف أَ  ما كنُت  ,هللا نَّ إِ  :فقلُت  ,َل كَ فأَ  َل تَ انفَ  ثمَّ  ,كوعَ ب الرُّ ذ  ُّي  فجعَل 

من   صمُت ين  إِ  ,بىل :قال ؟ك صائمٌ نَّ ين أَ ربْ مل خُت أَ  :قلُت  ,نيتَ يْ قِ منذ لَ  ما كذبُت  ,أبوك هلل

 ( ).عاميل الطَّ  وحلَّ  ,هجرُ يل أَ  َب تِ ام  فكُ يَّ ثالثة أَ  هرِ هذا الشَّ 

 جل عىل أهلهنفقة الرَّ  :باب

ثنا -336 ثنا :قال ,ر  هشام بن عامَّ  حدَّ ثنا :قال ,الوليد حدَّ أبو رافع  إسامعيل بن  حدَّ

                                                                                                                                                                             

وعبد الرزاق  ,من طريق عبد الوارث( 6620)والدارمي (  6/66) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

والقضاعي يف ( 4212) "مسنده"والبزار يف . من طريق َمعمر( 050 6)وأمحد ( 0202) "املصنَّف"يف 

من طريق ُشعبة كلهم عن سعيد ( 6100)والبزار أيضًا  ,من طريق سامل بن نوح( 405 )مسند الشهاب "

 . بن إياس  اجلُريري به

ة كاملة  .واقترصوا عىل املرفوع سوى عبد الرزاق فذكر القصَّ

ورجاُله رجاُل الصحيح خال ُنعيم بن قعنب  ,رواه أمحد والبزار :( 0/45) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .وهو ثقةٌ 

ليل رُضيب بن ُنقري عن ُنعيم بن قعنب  .وخالفهم إسامعيل بن علية :لتق فرواه عن اجلريري عن أيب السَّ

 (.56 1) "الكربى"والنسائي يف ( 441 6)أخرجه أمحد . به

 .الصحبح عن َأيب العالء بِن يزيد بن الشخري :(642/ ) "العلل"قال َأبو حاتم وَأبو زرعة كام يف  

 .دون القصة "...إنَّ الرأة خلقت من ضلع :ئي  منه سوى الرفوعومل يرو النسا :قلت



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

171 

ثنا :قال ,رافع   دي عناهلل  يا رسوَل  :قال رجٌل  :جابر  قال عند بن املنكدر حممَّ  حدَّ

عىل  :أو قال ,كه عىل خادمِ قْ نفأَ  :فقال ,عندي آخرُ  :قال ,كه عىل نفِس نفقْ أَ  :؟ قالدينارٌ 

  ( ).هاخسُّ وهو أَ  ,اهلل ه يف سبيلِ ضعْ  :قال ,عندي آخر :قال ,كولدِ 

 يبةأ الغ   ريدم وال يم  ,فةأ الصِّ  ريدم يم  ,قصري   ,و طويل  أأ  ,سودم أأ  ,د  جع   فالن   :قول الرجل :باب

ثنا -337  ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حدَّ الح بن ص عنإبراهيم بن سعد   حدَّ

ه نَّ أَ  ,فاريُّ  الغِ صنياحلُ  هم  كلثوم بنُ يب رُ خي أَ أَ  خربين ابنُ أَ  :ابن شهاب  قال عنكيسان 

 :يقول -جرة وه َتت الشَّ ن بايعُ الذي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  صحاِب وكان من أَ  -هم  با رُ أَ  سمعَ 

 َي لقِ فأُ  ,منه اً ريبقَ  فرصُت  ,خضليلًة باألَ  فنمُت  ,تبوك غزوةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسولِ  غزوُت 

 ها خشيةَ ني دنوُّ فزعُ فيُ  ,هن راحلتِ ي مِ راحلتِ  وقد دنْت  ستيقظُ أَ  فطفقُت  ,عاسعلينا النُّ 

 ,يلاللَّ  ني عيني بعُض تْ بَ لَ ى غَ ي حتَّ راحلتِ  رُ ؤخ  أُ  فطفقُت  ,صيب رجله يف الغرزتُ  أنْ 

 ستيقظْ فلم أَ  ,هرجلَ  صبُت فأَ  ,زِ رْ ه يف الغَ ورجلُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  تي راحلةَ راحلَ  فزامحْت 

                                                                                                                                                                             

إالَّ أنه قال . من طريق ُدحيم عن الوليد بن مسلم هبذا السناد(  62/ ) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف (   )

 ."وهو َأحسنها موضعاً . اجعله يف سبيل اهلل"يف آخره 

. وترَكه النسائُي وغريه .منكر احلديث :د وأبو حاتمقال أمح .فيه إسامعيل بن رافع .وهذا إسناٌد ضعيٌف 

 .انتهى. وَأحاديثُه كلُّها مما فيه نظر إالَّ أنه ُيكتب حديثُه يف مجلِة الضعفاء :وقال ابن عدي

ثمَّ  ,فذكر النفَس  .مثله .عن أيب هريرة( 6545)والنسائي (  21 ) "السنن"وله شاهٌد عند أيب داود يف 

 .أنَت أبرص :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  .عندي آخر :ثم قال الرجُل  ,ثم اخلادمَ  ,ثمَّ الزوجةَ  ,الولدَ 

ق عليها "عن جابر مرفوعًا ( 110)وملسلم  فإْن فضَل عن  ,فإْن فضَل يشٌء فأَلهلك .إبدأ بنفسك فتصدَّ

وعن  ,فبني يديك :يقول. فإْن فضَل عن ذي قرابتك يشٌء فهكذا وهكذا ,َأهلك يشٌء فلذى قرابتك

 .  "وعن شاملك ,يمينك

وديناٌر  ,وديناٌر َأنفقتَه يف رقبة ,دينار َأنفقته يف سبيل اهلل :"عن أيب هريرة مرفوعًا ( 115)وله َأيضًا 

قَت به عىل مسكني  ."وديناٌر َأنفقتَه عىل َأهلِك َأعظُمها َأجرًا للذي َأنفقَته عىل َأهلك ,تصدَّ
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  .رِسْ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,يل استغفرْ  ,اهلل يا رسوَل  :فقلُت  ,حس :بقوله إالَّ 

وهو  ,فقال ,هخربُ من بني غفار  فأُ  َف ن ختلَّ ني عن مَ لُ سأَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فطفَق 

 .همفِ ه بتخلُّ تُ ثْ فحدَّ  :قال ؟وال الّثطا الط   مرُ احلُ  فرُ ما فعل النَّ  :نيلُ سأَ يَ 

م يف بني رهُت فتذكَّ  ؟عٌم بشبكة رشخ  ن هلم نَ الذي .صارعاد القِ ود اجلِ السُّ  فام فعَل  :قال

ن ولئك مِ أُ  ,اهلل يا رسوَل  :فقلُت  ,سلمم رهٌط من أَ ّنَّ أَ  ى ذكرُت هم حتَّ رْ كُ ذْ فلم أَ  ,غفار  

 اً نشيط اً ه امرءبلِ عىل بعري  من إِ  ن ُيمَل أَ  ,ُف حني يتخلَّ  ,ولئكأَ  حدَ فام يمنع أَ  :قال. سلمأَ 

 ,نصارواألَ  ,هاجرون من قريش  ي املُ عن   َف يتخلَّ  أنْ  هيل عيلَّ أَ  عزَّ أَ  فإنَّ  ؟ سبيل اهلليف

 ( ).سلموأَ  .وغفارٌ 

 ا  من مل ير بحكاية اخلب بأس :باب

ثنا -338 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ  عنيب وائل  أَ  عنعاصم بن هبدلة  عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

فقال  ,وا عليهمَحُ حنني  باجلعرانة ازدَ  غنائمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُل رسو مَ ا قسملَّ  :ابن مسعود  قال

 مسُح فكان يَ  ,وهوه وشجُّ بُ فكذَّ  ,إىل قوم   اهللُه بعثَ  اهللِ من عبادِ  اً عبد إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 :قال عبد اهلل بن مسعود   .م ال يعلمونّنَّ فإِ  ,لقومي اغفرْ  مَّ الله :ويقول ,هعن جبهتِ  مَ الدَّ 

                                                                                                                                                                             

والطرباين يف ( 0650)وابن حبان (  11) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 0/401)أخرجه أمحد (   )

( 4/514)واحلاكم ( 410/ ) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 25  ,24 /1 ) "الكبري"

هري به( 5625) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف   .من ُطرق عن الزُّ

ال ُيعرف  :(0/051) "امليزان"قال الذهبي يف  .وهو جمهوٌل  .فيه ابُن أخي أيب ُرهم .وهذا إسناٌد ضعيٌف  

هري د عنه الزُّ  .مل َأْعرفه :(12 /2) "املجمع"وقال اهليثمي يف  .انتهى .تفرَّ

هري عن ابن ُأكيمة الليثي  عن ابِن َأخي َأيب ُرهم :قلت  وانظر علل الدارقطني  .ورواه بعُضهم عن الزُّ

(0/42.) 
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 ( ) .هعن جبهتِ  مسُح يَ  جَل كي الرَّ َُي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ نظر إىل يّن أَ فكأَ 

 يكِّ إذا زم  جلم الرَّ  ما يقولم  :باب

ثنا -339 ثنا :قال ,ملد بن مالك   حدَّ خربنا مبارك بن أَ  :قال ,د  اج بن حممَّ حجَّ  حدَّ

 صحاِب من أَ  جُل كان الرَّ  :ة قالرطأَ بن أَ  عدي   عن بكر بن عبد اهلل املزين   عنضالة فُ 

 ( ).علمونواغفر يل ما ال يَ  ,ؤاخذين بام يقولونال تُ  مَّ الله :قال َي ك  إذا زُ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بالنَّ 

ثنا -341 ثنا :قال ,ُييى بن موسى حدَّ ثنا :قال ,مر بن يونس اليامميُّ عُ  حدَّ ُييى  حدَّ

 عبد اهلل بن عامر   ب أنَّ هلَّ يب املُ أَ  عنالبة يب قِ أَ  عنثري  يب كَ أَ  ُييى بنِ  عنبن عبد العزيز 

 املؤمنِ  لعنُ  :ه يقولسمعتُ  :قال ؟يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ما سمعَت  ,با مسعود  يا أَ  :قال

 ( ).هكقتلِ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق محاد بن زيد به (0116) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 0050)أخرجه المام أمحد (  )

كأين َأنظُر "مترصًا من رواية األعمش عن شقيق أيب وائل ( 016 )ومسلم ( 4610)وأخرجه البخاري 

  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  
ِ
رب  اغفْر  :ويقول ,فهو َيمسُح الدَم عن وجِهه ,رَضَبه قوُمه فَأْدَمْوه ,َُيكي نبيًا من األَنبياء

 . "لَقومي فإّنم ال يعلمون

موا عليه ملسو هيلع هللا ىلص لَّا قسمأ رسولم اهلل ) وله دون ق  وفيها تعيني الغزوة التي قال النبيُّ  (غنائمأ حنٍي باجلعرانة ازدأحأ

 .وانظر كالمه فيه .(0/620 ) "الفتح"كام قال احلافظ يف  .فيها هذه املقولة ملسو هيلع هللا ىلص

من طريق ( 2 /2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6/52) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  6)

هد"وعبد اهلل بن أمحد يف  ,حجاج  . عن هاشم بن القاسم كالمها عن مبارك  به(  5  ) "زوائد الزُّ

  ".. كان رجٌل  "يف رواية التاريخ الكبري 

ة ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي  عن رجل  من َأصحاِب النَّبي   "ويف رواية عبد اهلل بن أمحد  وكان له  ,من صْدِر هذه األُمَّ

 فذكره .. اللهم :ان إذا ُأثني عليه أو ُمِدح فَسِمَع قالَأنَّه ك ,فضٌل 

ثنا ُييى بن عبد العزيز  ,من طريق ُعمر بن يونس الياممي( 204) "مساوئ األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  4)

 .األردين به

= 
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 يعلمه اهلل :ليشٍء ال يعلمه ال يقولم  :باب

ثنا -341 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حدَّ  :اس  عن ابن عبَّ  :قال عمٌرو :سفيان قال حدَّ

 ال يَ حدُ أَ  ال يقولنَّ 
 
ما ال  اهللَم فيعل   -ذلك  غريَ  يعلمُ  اهللو -ه يعلمُ  اهلل :هعلمُ كم لَشء

 ( ).فذاك عند اهلل عظيمٌ  ,يعلمْ 

 زٍح قوس قم  :باب

ثنا -342 ثنا :قال ,مراحلسن بن عُ  حدَّ  :بن زيد  قال عيل   عنعبد الوارث  حدَّ

 وُس ا قَ مَّ وأَ  ,امءالسَّ  بواِب باٌب من أَ  ةُ جرَّ املَ  :اس  قالابن عبَّ  عنثني يوسف بن مهران حدَّ 

 ( ).المنوح  عليه السَّ  بعد قومِ  ِق رَ ماٌن من الغَ فأَ  :زح  قُ 

____________________________________
 

وقال  .أٌس ما بحديثه ب :وقال أبو حاتم .ال َأعرُفه :قال ابن معني .ُييى بن عبد العزيز :وهذا إسناد ضعيٌف  

 .مقبوٌل  :"التقريب"ابُن حجر يف 

 وقد خولف يف سنِده ومتنِه  

ا السند  وبلفظ .فقد رواه احلافظ األوزاعي عن ُييى بن أيب كثري عن أيب قالبة دون ذكر أيب املهلَّب .أمَّ

ألدب عىل زوائد ا"كام بيَّنته يف كتايب  .فقط رواه أبو داود وغريه "بئس مطية الرجل زعموا :سمعته يقول"

 .فراجعه .(001 ,002)وكذا يف َتقيقي لألدب املفرد (  500)رقم  "الصحيحني

ا املتن  والصواب عن َأيب قالبة  ,وِهَم فيه ُييى بن عبد العزيز :(020 ) "العلل"فقال الدارقطني يف  .أمَّ

 .انتهى.عن ثابت بن الضحاك

فقد دخَل عليه حديٌث يف حديث   .حديث أيب مسعودليس من ( لْعُن املؤمِن كقتلِه ) يعني أنَّ قوله  :قلت 

اك  .لعدم ضبطِه من ( 0  )ومسلم ( 5000) "صحيحه"رواه البخاري يف . وحديُث ثابِت بِن الضحَّ

 .فذكره ضمن حديث  طويل .ُطرق عن أيب قالبة عن ثابت  

 . عن سفيان بن ُعيينة به( 5120 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

 .ه صحيحوإسناد

وابن عبد الرب يف  ,من طريق عبد الوارث( 2  / ) "املعرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  6)

الً . من طريق ُهشيم كالمها عن عيل بن زيد به( 2/01) "التمهيد" أنَّ قيرَص كتَب إىل معاوية يسَأُله . مطوَّ

= 
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 ةالجرَّ  :باب

ثنا -343 ثنا :قال ,ميديُّ احلُ  حدَّ أيب  عنسني  وغريه ابن أيب ُح  عنسفيان  حدَّ

 بام امءُ تحت السَّ ومنها فُ  ,امءج السَّ هو رْش  :قال ,ةعن املجرَّ  اً ا عليَّ الكوَّ  ابنُ  َل سأَ  :فيلالطُّ 
 
ء

 ( ).نهمر  مُ 

ثنا -344 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ ابن  عنسعيد بن جبري   عنأيب برش   عنأبو عوانة  حدَّ

 ( ).منه تنشقُّ  الذيامء السَّ  باُب  ةواملجرَّ  ,رض من الغرقهل األَ ألَ اٌن مَ أَ  القوُس  :اس  عبَّ 

 رحتك اجعلني يف مستقرِّ  مَّ الله :قاليم  ن  ه أأ ر  من كأ  :باب

ثنا -345  سمعُت  :قال بو احلارث الكرماينُّ ثني أَ حدَّ  :موسى بن إسامعيل قال حدَّ

 اًل قال ألَ رُج 
 
 ستقر  بيني وبينك يف مُ  جيمعَ  نْ أَ  اهللَ سأُل وأَ  ,المعليك السَّ  قرأُ أَ  :يب رجاء

مل  :قال ,ةاجلنَّ  :؟ قالهرمحتِ  ستقرُّ فام مُ  :قال ؟ٌد ذلكحأَ  ستطيعُ وهل يَ  :قال ,هرمحتِ 

 ( ).العاملني ربُّ  :قلت :قال ؟هرمحتِ  ستقرُّ  مُ فام :قال ,صبتُ 

 ظر إذا وىلَّ خيه النَّ إىل أأ  جلم الرَّ  د  ال يم  :باب

____________________________________
 

 فذكره. اس يسَأُله عنهافكتَب إىل ابِن عب. وذكر منها املجرة والقوس.. عن َأشياء

 .انظر الباب الذي بعده. وسيْأيت من وجه  آخر عن ابن عباس 

من وجه  آخر عن ( 005)العظمة "وأبو الشيخ يف ( 60/11) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 .من طريق زاذان أيب عمر كالمها عن عيلر ( 000)وأبو الشيخ أيضًا  ,النزال بن سربة

 "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 460/ ) "احللية"وأبو ُنعيم يف (  051 ) "الكبري"ه الطرباين يف أخرج(  6)

 . من ُطرق عن أيب برش جعفر بن إياس به( 006)

م قريبًا من وجه  آخر عن ابن عباس     وقد تقدَّ

 .  مل َأجد من َأخرَجه(  4)

 . هو عمران بن ِملحان العطاردي :وأبو رجاء .وإسناده جّيد
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ثنا -346 ثنا :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمد   حدَّ ليث   عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

 :هلَ سأَ أو يَ  ,ه إذا وىلَّ ه برَص عَ تبو يُ أَ  ,رَ ظَ خيه النَّ إىل أَ  جُل الرَّ  دَّ ُُي  نْ كره أَ يُ  :جماهد  قال عن

 ( ).؟ذهُب ين تَ وأَ  ,ين جئَت ن أَ مِ 

 البناء :باب

ثنا -347 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ  ,د بن هالل  حممَّ  عنديك  د بن أيب فُ حممَّ  حدَّ

ه عن بيت تُ لْ فسأَ  ,عرالشَّ  من جريد  مستورًة بمسوِح  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  زواِج جر أَ ى ُح أّنه رأَ 

كان  :قال ؟رصاعنيو مِ كان أَ  اً رصاعمِ  :فقلُت  ,امالشَّ  ن وجهةِ ه مِ كان بابُ  :فقال ,عائشة

 كان ي  ن أَ مِ  :قلُت  ,اً واحد اً باب
 
 ( ).و ساج  ن عرعر  أَ مِ  :قال ؟يشء

ثنا -348 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ يب ُييى عبد اهلل بن أَ  عنديك  يب فُ أَ  ابنُ  حدَّ

بني ى يَ حتَّ  اعةُ السَّ  ال تقومُ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :قال ريرةَ يب هُ أَ  عنيب هند أَ  بنِ  سعيدِ  عن

 ( ). املراحيلِ وشوّنا ويْش يُ  اً يوتبُ  اُس النَّ 

 .طةياب املخطَّ يعني الث   :قال إبراهيم

 هوال يمدحم  ,ا  يسري ا  طلب إذا طلب فليطلب   :باب

ثنا -349  عنحوص يب األَ أَ  عن يب إسحاقأَ  عنعمش ثني األَ حدَّ  :قال ُنعيمأبو  حدَّ

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه هنَّاد يف (   )  "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 62200) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 6 0 ) "الزُّ

 . من طريق محاد بن زيد عن ليث ابن أيب ُسليم به( 1652)

فه مجهور أهل العلم. "ُيكره"ومل يقل هنَّاد وابن أيب شيبة  را برقم  .وليث ضعَّ  (. 502) وسيأيت مكرَّ

 . أجد من أخرجهمل(  6)

 .صالح :وقال أبو حاتم .وثَّقه أمحد والنسائي ,وحممد بن هالل بن أيب هالل املدين 

م برقم (  4)  (.600)تقدَّ
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يت وال يأَ  ,ر لهد  ام له ما قُ فإنَّ  ,اً سرييَ  اً بها طلَ بْ لُ طْ فليَ  كم احلاجةَ حدُ أَ  إذا طلَب  :عبد اهلل قال

 ( ).هظهرَ  فيقطعَ  ,هَح دَ مْ ه فيَ كم صاحبَ حدُ أَ 

جل :باب  كشانئم  ال بلَّ  :قول الر 

ثنا -351 ثنا :قال ,موسى حدَّ خربين أبو أَ  :ة قالرمجبا أَ  سمعُت  :عق قالالصَّ  حدَّ

 نفُس  الذيو :ه فقالإىل نجم  عىل حيالِ  فنظرَ  ,بو هريرةمسى عندنا أَ أَ  :عبد العزيز قال

قني عند ذلك تعلَّ م كانوا مُ ّنَّ عامالً أَ نيا وأَ مارات  يف الدُّ وا إِ قواٌم ولُ أَ  نَّ يودُّ لَ  ,ريرة بيدهيب هُ أَ 

 ,شانئك لَّ بُ  ال :فقال عيلَّ  قبَل أَ  ثمَّ  .عاملوال تلك األَ  ,وا تلك الماراتومل يلُ  ,جمالنَّ 

 ,رومكَ  اهللُح لقد قبَّ  :قال ,اهللعم ونَ  :قلُت  ؟هميف مرشقِ  هل املرشِق هذا ساغ ألَ  كلَّ أَ 

 ,طرقةاملُ  م املجانُّ ام وجوههَ كأنَّ  ,اً ضابغِ  اً رهم مُح ليسوقنَّ  ,ريرة بيدهيب هُ نفس أَ  الذيفو

 ( ).هع بضعِ وذا الضَّ  ,هرع بزرعِ وا ذا الزَّ ى يلحقُ حتَّ 

 وفالن   اهلل :جلال يقول الرَّ  :باب

ثنا -351 ثنا :قال ,مطر بن الفضل حدَّ  اً غيثمُ  سمعُت  :قال ابن جريج   ,اٌج حجَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

وأبو القاسم اجلرجاين يف ( 601) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 44) "األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (  )

 .فضل بن دكني هبذا السنادمن طريق أيب ُنعيم ال( 24/ ) "تاريخ جرجان"

 .هو عوف بن مالك اجلشمي :وَأبو األحوص. هو السبيعي :أبو إسحاق. وإسناده صحيٌح  

 .ومثله ال ُيقال رأياً . مل أجد من أخرجه(  6)

 :قال َأبو حاتم :(40 /6 ) "التهذيب"قال ابن حجر يف . وَأبو عبد العزيز. هو الُضبعي :وأبو مجرة

 . حبان يف الثقاتوذكره ابُن  ,جمهوٌل 

ُُيتمل أْن يكوَن من البالل  (ال بمل شانئك )  :قوله( 6/650) "رشح األدب املفرد"قال اجليالين يف 

أي ال ُييى  .وهو الُبغض مع العداوة وُسوء اخللق .وشانئك من الشنآن ,واملراد احلياة .النداوة والطراوة

 .انتهى. عدوك
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ال  ,كذلك ال تقْل  :عمر قال ابنُ  ,وفالنٌ  اهللُ :فقال ؟ن موالهمَ  :هلَ مر سأَ عُ  ابنَ  أنَّ  ,يزعمُ 

 ( ).فالٌن بعد اهلل :ن قلولك ,اً دَ َح أَ  مع اهللِ جتعْل 

 واللهو الغناءم  :باب

ثنا -352 اهلل  عبدِ  عنثني عبد العزيز بن أيب سلمة حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 ,يغن  عىل جارية  صغرية  تُ  فمرَّ  ,وقمر إىل السُّ عُ  اهلل بنِ  مع عبدِ  خرجُت  :بن دينار  قال

 ( ).هذه كَ لرتَ  اً حدأَ  لو تركَ  يطانَ الشَّ  إنَّ  :فقال

ثنا -353 و البرصيُّ بو عَ د  أَ خربنا ُييى بن حممَّ أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ  :قال مر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :مالك  يقول بنَ  نَس أَ  سمعُت  :لب قالموىل املطَّ  اً مرعَ  سمعُت 

 من   دُ وال الدَّ  ,د  من دَ  لسُت 
 
 من   ليس الباطُل  :يعني ,ي بَشء

 
 ( ).ي بَشء

                                                                                                                                                                             

 . مل أجد من أخرجه(   )

 :"امليزان"وقال الذهبي يف . حجازي من املوايل :(62/456) "هتذيب الكامل"قال املزي يف . وفيه ُمغيث

 .مقبول :"التقريب"وقال ابن حجر يف . ال ُيعرف

عب"ويف ( 0/664 ) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (  6) من طريق برش بن الّسي عن (  021) "الشُّ

 . عبد العزيز بن املاجشون به

 .حوإسناده صحي

ويف ( 0 0/6 ) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 6006)والبزار ( 4 0) "األوسط"أخرجه الطرباين يف (  4)

 "الضعفاء"والُعقييل يف ( 0/604) "الكامل"وابن عدي يف ( 42/421)وابن عساكر ( 240) "اآلداب"

 .من ُطرق عن أيب ُزكري ُييى بن حممد به( 0/006)

ُيكتب  :قال أبو حاتم :(0/005) "امليزان"قال الذهبي يف  .بن حممد فيه ُييى .وهذا إسناٌد ضعيٌف 

ُس .ضعيٌف  :وروى الكوسج عن ابن معني. حدُيثه َأحاديُثه  :وقال أبو زرعة. ليس هو بمرتوك   :وقال الفالَّ

سن ح :وقال آخر. ال ُيتابع عىل حديثه :وقال العقيىل. ال ُُيتجُّ به :وقال ابن حبان. ُمقاِربة سوى حديثني

 .انتهى. احلديث

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

178 

 بنُ  نا عطاءُ خرَبَ أَ  :قال ,أخربنا خالد بن عبد اهلل :قال ,حفص بن عمر ثناحدَّ  -354

 ,{احلديِث  شرتي هلوَ ن يَ اس مَ ومن النَّ } :اس  ابن عبَّ  عنبري  سعيد بن ُج  عنائب السَّ 

 ( ).هشباهُ وأَ  الغناءُ  :قال

ثنا -355 ان نَ خربنا قَ أَ  :قاال ,وأبو معاوية ,اريُّ زَ خربنا الفَ أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

  عنمحن بن عوسجة الرَّ  عبدِ  عن هميُّ بن عبد اهلل النَّ 
ِ
 قال رسوُل  :عازب  قال بنِ  الرباء

 ( ).ة رشٌّ رَش واألَ  ,وامُ تسلَ  المَ أفشوا السَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .العبث :رَشُ واألَ  :قال أبو معاوية

ثنا -356 ثنا :قال ,عصامٌ  حدَّ ضالة بن فُ  عن هلاين  مري  األَ سلامن بن ُس  عنحريٌز  حدَّ

ى نهَ فقام غضبان يَ  ,وبةيلعبون بالكُ  اً قوامأَ  نَّ ه أَ فبلغَ  -جامع وكان بجمع  من امل -بيد  عُ 

____________________________________
 

راَوْردي عن َعمرو بِن َأيب َعمرو عن املطَّلِب بِن عبِد اهلل عن  .وُخولف ُييى بن حممد :قلت فرواه الدَّ

 (.1/404 ) "الكبري"َأخرجه الطرباين يف  .رفَعه ُمعاوية 

 .وهذا َأشبه :(6/662) "العلل"قال أبو حاتم وأبو زرعة كام يف 

 .تابَعه عليه َمن هو دونه :عن ُييى بن حممد :"الضعفاء"قال الُعقييل يف  :تنبيه

ا قوُل الشيِخ األَلباين يف  .ومل أَر من تابعه :قلت وقد تابَعه َعمرو بن الصلت  :(6054) "الضعيفة"أمَّ

 . انتهى.ومل أعرفه ,(  / 5/  ) عند ابن عساكر  .البرصي

وعمرٌو . فال ُتعدُّ ُمتابعة . يروه عن عمرو مبارشةومل .فإنَّ َعمرًا رواه عن أيب ُزكري عن عمرو .فهو وْهمٌ 

وسَألُته عنه  ,روى عنه َأيب :وقال .وذكر َأنَّه روى عن َأيب زكري وغريه ,( 2/60)ترجَم له ابُن َأيب حاتم 

 انتهى. صدوٌق  :فقال

 .بهمن ُطرق عن عطاء (  0/66 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 60 /60) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (   )

 ُأخرى عن ابن عبَّاس نحوه( 62 /60)وأخرجه الطربي  
 .من ُطرق 

 .بسنده ولفظه(  511) وسيأيت عند املصنف  

م خترجيه برقم (  6) ره املصنف برقم (. 600)تقدَّ  (. 200)وكرَّ
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ئ  ومتوض   ,اخلنزيرِ  كآكل حلمِ  ,هاثمرَ  ُل كُ عب هبا ليأْ الالَّ  نَّ  إِ اَل أَ  :قال ثمَّ  ,يهْ النَّ  شدَّ عنها أَ 

 ( ).ردالنَّ :وبةيعني بالكُ  .مِ بالدَّ 

 نسأ احلأ  متم والسَّ  اهلديم  :باب

ثنا -357 ثنا :قال ,عبد اهلل بن أيب األسود حدَّ ثنا :قال ,عبد الواحد بن زياد   حدَّ  حدَّ

ثنا :قال ,صريةاحلارث بن َح  كم يف إنَّ  :مسعود  يقوُل  ابنَ  سمعُت  :وهب  قال بنُ  زيدُ  حدَّ

 .فيه قائٌد للهوى مُل الع ,عطوهكثرٌي مُ  ,الهقليٌل سؤَّ  ,هقليٌل خطباؤُ  ,كثرٌي فقهاؤه :زمان  

 ,عطوهقليٌل مُ  ,الهكثرٌي سؤَّ  ,طباؤهكثرٌي ُخ  ,قهاؤهقليٌل فُ  :ن بعدكم زمانٌ يت مِ وسيأَ 

خرٌي من بعض  ,مانِ الزَّ  يف آخرِ  اهلدي سنَ ُح  نَّ وا أَ اعلمُ  ,ى فيه قائٌد للعملاهلوَ 

 ( ).العمل

ثنا -358 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ ثنا :قال ,زهريٌ  حدَّ ثه باه حدَّ أَ  أنَّ  ,قابوس حدَّ

                                                                                                                                                                             

 . مل َأجد من َأخرجه(   )

وقد قال أبو . ُشيوخ حريز وهو ِمن. "الثقات"ذكره ابن حبان يف .ويقال سليامن بن ُسمري ,وفيه سلامن 

 .شيوخ حريز كلهم ثقات :داود

 .مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(  6)

 ,بعد أْن ذكره ُمترصًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود(. 0 0/5 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   

 .انتهى. يومثُله ال ُيقال من ِقَبل الرأْ  ,سنُده صحيح :قال ."األدب املفرد"وعزاه للبخاري يف 

( 1 4) "الفتن"والداين يف ( 12) "فضائل القرآن"الفريايب يف ( 510) "املوطأ"وأخرجه مالك يف  :قلت  

كتاب "وأبو خثيمة يف ( 4020)"املصنَّف"وعبد الرزاق يف ( 5000) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف 

 "الكبري"والطرباين يف ( 600, 6/621) "البانة"وابن بطَّة يف ( 0/52)واحلاكم ( 01 ) "العلم

الً  .من ُطرق عن ابن مسعود نحوه( 612 ,02 /1)  . مترصًا ومطوَّ

هذا احلديث ُروي عن ابِن َمسعود من ُوجوه  متَّصلة  حسان   :(6/424) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف   

 انتهى. متواترة
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 ,واالقتصادَ  ,الَح الصَّ  مَت والسَّ  ,الَح الصَّ  اهلدَي  إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناس  عبَّ  ابنِ  عن

.ةبوَّ من النُّ  اً زءزٌء من سبعني ُج ُج 
( ) 

د :باب  ويأتيك بالخبار من مل تزو 

ثنا -359 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  :اس  قالعبَّ  ابن عنطاوس   عنليث   عنسفيان  حدَّ

 ( ).من مل تزّود خبارِ تيك باألَ ويأْ  :نبير  ا كلمةُ ّنَّ إِ 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه برقم (   )   (. 606)تقدَّ

 "األدب"كام يف عند املصن ف يف . "مخسة وعرشين"واملحفوظ بلفظ  .شاذة  ( سبعي ) وذكرتم أنَّ قوله 

 .والسنن وغريها

( 600/ ) "عيون األخبار"وابن قتيبة يف  ,من طريق سفيان( 01 /2) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف (  6)

 . من طريق ُمعتمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به

( 2 2)وعبد بن محيد ( 024  ) "الكبري"والطرباين يف ( 0 620) "املصنَّف"وَأخرجه ابن أيب شيبة يف 

كان  :عن سامك عن عكرمة عن ابن عباس قال(   )وأبو الشيخ ( 500) "هتذيب اآلثار"والطربي يف 

 .وال بأس برجاله. "ويأتيك باألخبار من مل تزود :َيتمثَُّل من األشعار ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

( 641) "الشامئل"ويف ( 6202)والرتمذي ( 65226 , 6564 , 6500)ما أخرجه أمحد  .واملشهور

وإسحاق بن راهويه يف ( 6200) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 0425 ) "الكربى"والنسائي يف 

قلُت  :وغريهم عن املقدام بن رُشيح  عن َأبيه قال( 201 ) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 526 ) "مسنده"

عر ملسو هيلع هللا ىلص َأكاَن رسوُل اهلل :لعائشة رض اهلل عنها  من الش 
 
 من شعِر  :فقالْت  ؟يتمثَُّل بَشء

 
كان َيتمثَُّل بَشء

 ."ويْأتيك باألَخبار من مل تزّود :عبِد اهلل بن رواحة

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح  :وقال الرتمذي

 . ُيقال هذا شعر طرفة  :كام عند إسحاق بن راهويه .قال ُييى بن آدم عِقَب احلديث

عبي  عنها .رى عن عائشةوُروي من وجوه  ُأخ :قلت ح عند أمحد والنسائي من رواية الشَّ أنَّه من  ,وَصَّ

 .كام قاله مجاعة من أهل الرشاح .وهو كذلك يف ديوانِه .شعِر طرفة بِن العبد

عراء يف شعِرهم .أي الذي قاهلا ابتداًء هو نبٌي من األنبياء (كلمةم نبيٍّ )   قول ابن عباس   .ثمَّ صاغها الشُّ
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 يمنِّ ن التَّ كره م  ما يم  :باب

ثنا -361 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ يب أَ  عنبيه أَ  عنيب سلمة مر بن أَ عُ  عنوانة بو عَ أَ  حدَّ

دري ما ه ال يَ فإنَّ  ,ىتمنَّ ما يَ  كم فلينظرْ حدُ ى أَ نَّ إذا تَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  نَّ أَ  ,ريرةهُ 

 ( ).عطىيُ 

 يا هنتاه :جلقول الرَّ  :باب

ثنا -361 ثنا :قال ,قتيبة حدَّ  :سدي  هبان األَ حبيب بن ُص  عناألعمش  عنجريٌر  حدَّ

 ( ).قامَ  ثمَّ  ,يا هناه :هبِ قال لرجل  إىل جنْ  ثمَّ  , املكتوبةَ صىلَّ  اً رعامَّ  يُت رأَ 

جل :باب  نفيس لك الفداء :قول الر 

ثنا -362 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حدَّ سمعت  :ابن جدعان قال عنسفيان  حدَّ

 :ويقوُل  ,هانتَ نَ ر كِ ثُ نْ ويَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ي رسولِ دَ و بني يَ ثُ بو طلحة جَي كان أَ  :أنس بن مالك  يقول

 ( ).داءُ ك الفِ ونفس لنفِس  ,الوقاءُ  وجهي لوجهَك 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 2221)أخرجه أمحد  (  ) وأبو يعىل يف (  640) "مسنده"والطيالس يف ( 0060) "الشُّ

د كام يف ( 5/41) "الكامل"وابن عدي يف ( 5100) "مسنده" من ُطرق ( 02 /2) "االَتاف"ومسدَّ

 .عن ُعمر بن أيب سلمة به

 .وهو متَلف فيه. ورواته ثقاٌت سوى ُعمر بن أيب سلمة 

 .  َأجد من أخرجه مل(  6)

وذكره ابن حبان يف  .وثَّقه ابن سعد والعجيل .سوى حبيب بن صهبان .ورجاله ثقات رجال الصحيح

 ."الثقات"

وابن عبد الرب ( 656 ) "مسنده"واحلميدي يف ( 4114) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4005 )أخرجه أمحد (  4)

فضائل "وإسحاق القراب يف ( 1/002 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6/00) "االستيعاب"يف 

 .من ُطرق عن سفيان بن ُعيينة به( 40 ,44 ,46) "الرمي

 .عن ثابت كالمها عن أنس نحوه( 0052 )و  ,عن محيد( 6060 )وألمحد  

= 
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 يمِّ يب وأم فداك أأ  :جل  الرَّ  قولم  :باب

ثن -363 ثنا :قال ,سنيخربنا احلُ أَ  :قال ,بن احلسن عيلُّ  احدَّ عبد اهلل بن بريدة  حدَّ

ريدة نا بُ أَ  :فقلُت  ؟ن هذامَ  :فقال ,قرأُ بو موسى يَ إىل املسجد وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ خرج النَّ  :بيهأَ  عن

 ( ).داود ن مزامري آلِ مِ  اً عطي هذا مزمارقد أُ  :قال ,فداك علُت ُج 

جل :باب  درك اإلسالمبوه مل يم أأ لن  ,نيَّ يا بم  :قول الر 

ثنا -364 ثنا :قال ,برش بن احلكم حدَّ ثنا :قال ,ز  الكويفّ رِ حمبوب بن حُم  حدَّ  حدَّ

يا  :يقوُل  فجعَل  ,اب مر بن اخلطَّ عُ  تيُت أَ  :ه قالجد   عنأبيه  عنعب بن حكيم  الصَّ 

 نيَّ يا بُ  :يقوُل  فجعَل  ,السالمَ  دركِ يب مل يُ أَ  نَّ أَ  فعرَف  ,له فانتسبُت  ؟نيلَ سأَ  ثمَّ  ,خيأَ  ابنَ 

____________________________________
 

من رواية عبد العزيز بن (   2 )ومسلم ( 4240 ,4200) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف  

جمّوب عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوأبو طلحة بني يدي النبي  - ملسو هيلع هللا ىلصاّنزَم ناٌس عن النبي   ملا كان يوم ُأحد   :صهيب عن أنس

فكان الرجل  :قال. وكَّس يومئذ قوسني أو ثالثا .وكان أبو طلحة رجاًل راميًا شديَد النزعِ  :قال -بجحفة 

يقول أبو ينظُر إىل القوِم ف ملسو هيلع هللا ىلصوُيرشف النبيُّ  :قال. انثرها أليب طلحة :فيقول. يمرُّ معه اجلعبة من النبل

ولقد  ,نحري دون نحرك. يا نبيَّ اهلل بَأيب َأنَت وُأّمي ال ُترشف ال ُيصبك سهٌم من سهاِم القومِ  :طلحة

  "احلديث .. .رأيت عائشة

ب عليه البخاري (.نفيس لنفسك الفداء ) دون قوله    .ومن أجل هذه الزيادة بوَّ

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0225) "ملستدركا"واحلاكم يف ( 212 ) "الدعاء"أخرجه الطرباين يف (  )

 .من طريق عيل بن احلسن بن شقيق عن احلسني بن واقد به( 46/00)

نحوه من طريق ( 2052) "الكربى"والنسائي يف  ,باملرفوع فقط( 014)واحلديث يف صحيح مسلم  

 .مالك بن مغول عن عبد اهلل بن بريدة به

ن هذا :فقال) دون قوله   علتم فداك  :فقلتم  ؟مأ  .وهي موضُع الشاهد لتبويب البخاري .(أأنا بمريدة جم

 (. 500) وسيكرره املصنف برقم 

 .باملرفوع عن أيب موسى ( 014)ومسلم (  002)وقد أخرجه البخاري 
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 ( ).نيَّ يا بُ 

ثنا -365 ثنا :قال ,دٌ حممَّ  حدَّ م  سلْ  عنخربنا جرير بن حازم  أَ  :قال ,عبد اهلل حدَّ

بغري  دخُل أَ  فكنُت  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  للنَّ  اً خادم كنُت  :يقول اً نسأَ  سمعُت  :قال العلوي  

 إالَّ  ال تدخلنَّ  :مرٌ أَ  بعدكَ  ه قد حدَث نَّ فإِ  ,نيَّ يا بُ  نَت كام أَ  :فقال ,اً يوم فجئُت  ,استئذان  

 ( ).بإذن  

ثنا -366 يب أَ  ابنِ  عنيب سلمة ثني عبد العزيز بن أَ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 اخلدريَّ أَ  أنَّ  ,بيهأَ  عنة عَ َص صعْ 
 ( ).نيَّ يا بُ  :قال له با سعيد 

                                                                                                                                                                             

 .عن ابن أيب شيبة عن حمبوب به( 0/464) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

. لكن ذكره ابن حبان يف الثقات ,ال ُيعرف :(5 6/4) "امليزان"عنه يف  قال الذهبيُّ  .والصعب بن حكيم 

 . انتهى

 :"امليزان"وقال الذهبي يف . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .وَأبوه حكيم بن رشيك بن نملة الكويف 

 .انتهى .ال يكاد ُيعرف :(522/ )

ه رشيك بن نملة  ا جدُّ  .له إدراك :(4/425) "الصابة"فقال ابن حجر يف . أمَّ

تعظيم "وحممد بن نرص يف (  20) "مسنده"واحلارث بن أيب أسامة يف ( 4560  ,02 4 )أخرجه أمحد (  6)

عب"والبيهقي يف ( 4401  ,6422 )وأمحد  ,من طريق جرير( 025) "قدر الصالة ( 0502) "الشُّ

د كام يف ( 0602) "مسنده"وأبو يعىل يف   "الكامل"عدي يف وابن ( 2/25) "اَتاف املهرة"ومسدَّ

 .من طريق محاد بن زيد كالمها عن سْلم  العلوي به( 020)وحممد بن نرص ( 4/461)

 .وهو ضعيٌف . وفيه سْلم العلوي. رواه أبو يعىل :(  0/6) "املجمع"قال اهليثمي يف  

من وجوه  ( 062 )مسلم ( 4 05) "صحيح البخاري"يف  .وللحديث َأصٌل دون موضع الشاهد :قلت

 :قال. َأّنم قد انطلقوا ملسو هيلع هللا ىلصفجئُت فَأخربُت النبيَّ  :وفيه قال أنٌس  .من زينب ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة زواج النبي  ُأخرى 

يا أّيا الذين آمنوا  }وأنزل اهلل عز و جل  :قال ,فجاء حتى دخَل فذهبُت َأدخُل فُألقي احلجاب بيني وبينه

  {ذلكم كان عند اهلل عظياًم إنَّ .. إىل قوله... ال تدخلوا بيوت النبي  إالَّ أْن ُيؤذن لكم

من طريق . واللفظ له( 115)وعبد بن محيد ( 126) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 465  )أخرجه أمحد (  4)

= 
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 مكأ يب احلأ كنية أأ  :باب

ثنا -367 ثناح :قال ,أمحد بن يعقوب حدَّ يزيد بن املقدام بن رشيح بن هانئ   دَّ

ا وفد إىل ه ملَّ نَّ أَ  ,ثني هانئ بن يزيدحدَّ  :يح بن هانئ  قالرُش  عن بيه املقدامِ أَ  عن احلارثي  

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فدعاه النَّ  ,ميب احلكَ ونه بأَ وهم يكنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فسمعهم النَّ ,همع قومِ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ 

قومي إذا  ولكنَّ  ,ال :قال ؟ميب احلكَ بأَ  يَت تكنَّ  مَ فلِ  ,كموإليه احلُ  ,مهو احلكَ  اهلل إنَّ 

 أَ 
 
 .حسن هذاما أَ  :قال ,كال الفريقني فرَض  ,بينهم توين فحكمُت اختلفوا يف يشء

ن فمَ  :قال ,بنو هانئ   ,ومسلمٌ  ,وعبد اهلل ,يل رشيٌح  :قلت ؟ما لك من الولدِ  :قال ثمَّ 

 .هودعا له وولدِ  ,يح  بو رُش نت أَ فأَ  :قال ,رشيٌح  :قلُت  ؟كربهمأَ 

؟ كما اسمُ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,رعبد احلجَ  :ون رجاًل منهمسمُّ يُ  اً قوم ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ وسمعَ 

 .اهلل عبدُ  نَت أَ  ,ال :قال ,احلجر عبدُ  :قال

 ي  خربين بأَ أَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ تى النَّ ه إىل بالده أَ رجوعُ  ا حَض ملَّ  اً هانئ وإنَّ  :قال رشيٌح 

 يُ 
 
 ( ) .عامالطَّ  وبذلِ  ,المسن الكَ بحُ  عليَك  :قال ؟ةجلنَّ وجب يل ايشء

____________________________________
 

الً  .سفيان بن ُعيينة عن ابن أيب صعصعة به يا ُبني إذا كنَت يف هذه البوادي فارفع  ,قال يل أبو سعيد. مطوَّ

وال شجٌر إالَّ  ,وال حجرٌ  ,وال جانٌ  ,ال يسمُعه إِنٌس  :يقول ,ملسو هيلع هللا ىلصفإين سمعُت رسوَل اهلل  ,صوتك باألذان

 ."شِهَد له

الً من طريق مالك عن ابن أيب صعصعة( 01 0 ,66 4 ,520) "صحيح البخاري"واحلديث يف   . ُمطوَّ

 .وهي الشاهُد من ترمجة البخاري ."يا بمني "دون قوله 

 .بتاممه .طريق يزيد بن املقدام به من( 0,5150 44) "املعرفة"أخرجه أبو ُنعيم يف (   )

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 22/ )واحلاكم ( 5420)النسائي ( 0155) "السنن"وأخرجه أبو داود يف  

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 400) "األسامء والكنى"والدواليب يف ( 500)وابن حبان ( 2/01)

 .يزيد بن املقدام بهمن طرق عن ( 01 /66) "الكبري"والطرباين يف ( 64/22)

ون رجال  منهمملسو هيلع هللا ىلص وسمعأ النَّبي  ) دون قوله   ه األخري (.الخ .. .عبد احلجر :قوما  يمسم   .وذكر ابُن حبان شقَّ

= 
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 ه االسم احلسنعجب  يم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  كان النَّ  :باب

ثنا -368 ثنا :قال ,حمّمد بن املثنّى حدَّ ثنا :قال ,م بن قتيبةسلْ  حدَّ بن بشري  ُل مَحَ  حدَّ

بلنا وق إِ ن يسمَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ :يب حدرد  قالأَ  عني ثني عم  حدَّ  :بن أيب حدرد  قال

 :قال ,فالنٌ  :قال ؟كما اسمُ  :فقال ,ناأَ  :قال رجٌل  ؟غ إبلنا هذهبل  من يُ  :؟ أو قالهذه

ما  :فقال ,قام آخرُ  ثمَّ  ,اجلْس  :فقال ,فالنٌ  :قال ؟كما اسمُ  :فقال ,قام آخر ثمَّ  ,اجلْس 

 ( ).هاقْ فُس  ,نت هلاأَ  :قال ,ناجية :قال ؟كاسمُ 

 عة يف اليش  الَس   :باب

ثناح -369  :اس  قالابن عبَّ  عنبيه أَ  عنقابوس  عنخربنا جريٌر أَ  :قال ,إسحاق دَّ

____________________________________
 

خلق أفعال "والبخاري يف ( 0042) "الشعب"ويف ( 40 ) "األسامء والصفات"وأخرج البيهقي يف  

 "الكبري"والطرباين يف ( 25/ )واحلاكم ( 12 6) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 10) "العباد

ه األخري. من ُطرق عن يزيد بن املقدام( 20 /66) عليَك بُحسن ) وهو قوله  .واقترصوا عىل شق 

د العراقيُّ إسناَده ... (الَكالم  ."ختريج أحادث الحياء"يف  .وجوَّ

 .ورجال أحدمها ثقات ,رواه الطرباين بإسنادين :(5/61) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 "الكبري"والطرباين يف ( 0/602)واحلاكم ( 6010) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (   )

 .من ُطرق عن أيب قتيبة سْلم بن قتيبة به( 66/454)

ه :(0/451) "املجمع"قال اهليثمي يف   ومل َأَر فيهام جرحًا  ,رواه الطرباين من طريق محل بن بشري عن عم 

 .وبقية رجاله ثقاٌت  ,وال تعديالً 

 .ال ُيعرف :"امليزان"وقال الذهبي يف . "الثقات"مَحَل ذكره ابن حبان يف  :قلت 

ه ا عمُّ واسمه عبٌد األسلمي  ,عبد الرمحن بن أيب حدرد :(02 /2) :"التهذيب"فقال ابن حجر يف . أمَّ

وروى مَحَل بن بشري بن أيب حدرد .  سليامنوعنه أبو مودود عبد العزيز بن أيب ,روى عن أيب هريرة. املدين

ه عن َأيب حدرد حديثاً  ه هو عبد الرمحن. عن عم  وذكره  ,ال بأس به :قال الدارقطني. فُيحتمل أْن يكوَن عمُّ

 .انتهى. ابن حبان يف الثقات

 . واهلل أعلم. وتبقى علَّة السنِد جهالُة مَحل بن بشري 
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 ثمَّ  ,ملينا سلَّ  انتهى إِ فلامَّ  ,ليناه إِ نا رسعتُ عَ فزَ ى أَ حتَّ  ,ونحن قعودٌ  اً ّسعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نبيُّ  قبَل أَ 

 ,ها فيام بيني وبينكمفنسيتُ  ,رخربكم بليلة القدْ ألُ  ,اً ّسعليكم مُ إِ  قبلُت قد أَ  :قال

 ( ).واخرِ األَ  رْشِ وها يف العَ ُس مِ فالتَ 

 هن دعا آخر بتصغري اسم  مأ  :باب

ثنا -371 ثنا :قال ,موسى حدَّ ق طلْ  عنب سعيد بن املهلَّ  عنالقاسم بن الفضل  حدَّ

 ,يُق لِ يا طُ  :فقال ,اً جابر لُت فسأَ  ,فاعةبالشَّ  اً تكذيب اسِ النَّ  شدَّ أَ  كنُت  :بيب  قالبن َح 

 ( ).قرأُ تَ  الذي قرأُ نَ  ونحنُ  ,بعد دخول   ارِ رجون من النَّ َي  :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت 

 سامء إليهال حبِّ جل بأأ دعى الرَّ يم  :باب

ثنا -371 ثنا :قال ,ميُّ يب بكر  املقدَّ د بن أَ حممَّ  حدَّ  :قال ,د بن عثامن القريشُّ حممَّ  حدَّ

ثنا  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ  :م قاليَ ذْ ي حنظلة بن حِ ثني جد  حدَّ  :نظلة قالبيد بن َح ال بن عُ ذيَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

من ُطرق عن ( 0/00) "املختارة"والضياء يف (    /6 ) "الكبري"يف والطرباين ( 6456)أخرجه أمحد (   )

 .قابوس بن أيب ظبيان به

وفيه كالم وقد  .وفيه قابوس بن أيب ظبيان .رواه الطرباين يف الكبري :( 4/64) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .وث ق

ُيرب بليلة القدر فتالَحى  خرَج  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  :عن ُعبادة بن الصامت( 01) "صحيحه"وللبخاري يف 

وعَسى  .وإنَّه تالَحى فالٌن وفالٌن فُرفعْت  ,إيِن  خرجُت ألُخربكم بليلة القدر :رجالن من املسلمني فقال

بع والتسع واخلمس .أْن يكوَن خريًا لكم  . "التمُسوها يف السَّ

 .كام يف حديث الباب. أنَّ التالحي سبُب نسياِّنا ,واجلمع بينهام 

 . من طريق القاسم بن الفضل به(  520) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 4/440)أخرجه أمحد (  6)

 . من ُطرق ُأخرى عن جابر مطوالً ومترصاً (  1 )وأصله يف صحيح مسلم   

 .دون قصة طلق بن حبيب 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

187 

 ( ).ناهكُ  حب  وأَ  ,ليهسامئه إِ أَ  حب  بأَ  جُل ى الرَّ دعَ يُ  ه أنْ عجبُ يُ 

 اسم عاصية حتويلم  :باب

ثنا -372 ثنا :قاال ,وسعيد بن حمّمد   ,بن عبد اهلل عيلُّ  حدَّ  ,يعقوب بن إبراهيم حدَّ

ثنا :قال   دُ ثني حممَّ حدَّ  :د بن إسحاق قالحممَّ  عنيب أَ  حدَّ
 
ه دخل نَّ أَ  ,بن عمرو بن عطاء

 ,ةها برَّ اسمُ  :فقلُت  :؟ قالخت  له عندهأُ  ه عن اسمِ لتْ فسأَ  ,مةيب سلعىل زينب بنت أَ 

ها إىل  اسمَ فغريَّ  ,ةواسمها برَّ  .زينب بنت جحش   نكَح  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  فإنَّ  , اسمهاغري   :قالْت 

 .ةبرَّ  :وينعُ ها تدْ فسمعَ  ,ةواسمي برَّ  ,جهاسلمة حني تزوَّ  م  ودخل عىل أُ  ,زينب

 ,يها زينُب سم   ,والفاجرة نكنَّ ة مُ بالربَّ  علمُ هو أَ  اهللَ فإنَّ  ,نفسكموا أَ ال تزكُّ  :فقال

 .فهي زينُب  :فقالْت 

 ( ).ها زينبفسم   ,ملسو هيلع هللا ىلص إليه رسول اهلل ه إىل ما غريَّ غري   :فقالت ,يسم   :هلا فقلُت 

                                                                                                                                                                             

معجم "انع يف وابن ق( 6000) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 4 /0) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

 .من طريق حممد بن عثامن الُقريش به( 600/ )الصحابة 

 .جمهوٌل  :(1/611) "التهذيب"قال عنه الدارقطني كام يف  .وحممد بن عثامن 

 .بكّس املهملة وسكون املعجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي. ِحْذَيم :"التقريب"قال ابن حجر يف  

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 0154) "السنن"وأبو داود يف ( 06 6) "صحيحه"أخرجه مسلم يف ( 6)

( 6200) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 220 ) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف (  2/02)

( 001) "الكبري"والطرباين يف ( 501 ) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 2100) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف 

 .ن عطاء مترصًا ومطوالً من طرق عن حممد بن عمرو ب

ي :فقلتم هلا "دون قوله يف آخره  ه إىل ما غريَّ إليه رسول اهلل  :فقالت ,سمِّ ها زينب ,ملسو هيلع هللا ىلصغريِّ  . فسمِّ

ة( فسألتْه عن اسِم ُأخت  له عنده؟ ) قوله يف رواية املصن ف هنا  :تنبيه فقد روَى احلديَث  .روايٌة شاذَّ

حوا أّنا ابنُته ةً  :قال حممد"يف رواية مسلم وغريه  كام .اجلامعُة فرصَّ يُت ابنتي برَّ ويف رواية أيب داود  "سمَّ

يَت ابنََتك :أنَّ زينَب بنَت َأيب سَلمة سَأَلتْه" يُتها برة :قال ؟ما َسمَّ  ."َسمَّ
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 مالرصَّ  :باب

ثنا -373  عيلر  عنهانئ بن هانئ   عنأيب إسحاق  عنائيل إرس عن ُنعيمأبو  حدَّ

؟ موهيتُ ما سمَّ  ,روين ابنيأَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فجاء النَّ  ,اً بحرْ  هيتُ سمَّ   لد احلسنُ ا وُ ملَّ  :قال

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فجاء النَّ  ,اً ه حربيتُ سمَّ   لد احلسنيُ  وُ فلامَّ  .بل هو حسنٌ  :قال ,اً حرب :قلنا

 :هيتُ سمَّ  الُث لد الثَّ  وُ فلامَّ  .بل هو حسنيٌ  :قال ,اً حرب :قلنا ؟موهيتُ ما سمَّ  ,روين ابنيأَ 

 ,نٌ س  بل هو حُم  :قال ,اً بحرْ  :قلنا ؟موهيتُ ما سمَّ  ,روين ابنيأَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فجاءَ  ,اً حرب

 ( ).شرّبٌ ومُ  ,وشبريٌ  ,شربٌ  :سامء ولد هارونهم بأَ يتُ  سمَّ ين  إِ  :قال ثمَّ 

 غراٍب  :باب

ثنا -374 ثنا :قال ,د بن سنان  حممَّ  حدَّ ثتني حدَّ  :بزى قالعبد اهلل بن احلارث بن أَ  حدَّ

 ؟كما اسمُ  :فقال يل ,اً نينُح  ملسو هيلع هللا ىلص بي  مع النَّ  شهدُت  :بيها قالأَ  عنسلم  مُ  بنُت  ي رائطةُ م  أُ 

 ( ).مٌ سلِ ك مُ بل اسمُ  ,ال :قال ,غراٌب  :قلت

                                                                                                                                                                             

 "املختارة "والضياء يف ( 22 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 006)والبزار ( 154 ,021)أخرجه أمحد (   )

وابن عساكر يف ( 4/12) "الكبري"والطرباين يف ( 00 / ) "الذرية الطاهرة"الدواليب يف و( 002/ )

حه احلاكم  .من ُطرق عن أيب إسحاق السبيعي به( 2  /0 ) "تاريخ دمشق" ( 22  ,25 /4)وصحَّ

نه الضياء(. 2152)وابن حبان   .وحسَّ

 . إسناده صحيٌح  :(2/604) "الصابة"وقال احلافظ يف  

يتهم بأسامء ولد هارون" :رواه أمحد والبزار إالَّ أنه قال :(0/425) "املجمع"مي يف قال اهليث جرب : سمَّ

 .ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح غري هانئ بن هانئ وهو ثقة ,والطرباين. "وجبري وجمرب

( 1/044 ) "الكبري"والطرباين يف ( 2200)وأبو يعىل ( 0/656) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  6)

وأبو ُنعيم يف ( 6022) "اآلحاد واملثاين"وابُن َأيب عاصم يف ( 5/026) "الطبقات"وابن سعد يف 

غريب "وابن قتيبة يف ( 0/605)واحلاكم ( 000 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 5051) "املعرفة"

 .من ُطرق عن عبد اهلل بن احلارث بن َأبزى به( 462/ ) "احلديث

= 
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 شهاٍب  :باب

ثنا -375 ثن :قال ,مرو بن مرزوق  عَ  حدَّ رارة بن زُ  عنقتادة  عنان عمران القطَّ  احدَّ

قال رجٌل يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كر عند رسولِ ذُ  ,رض اهلل عنهاعائشة  عنهشام   بنِ  سعدِ  عنوىف أَ 

 ( ).نت هشامٌ بل أَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,شهاٌب  له

 ا  من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئ :باب

ثنا -376 ثنا :قال ,د بن عقبةحممَّ  حدَّ  :قال البرصيُّ  شكريُّ ّمد بن إبراهيم اليَ حم حدَّ

 :خارق بن ثاممة قالخاها املُ أَ  فإنَّ  ,حاّجةً  ا قدمْت ّنَّ أَ  ,كلثوم  بنت ثاممة مُّ يت أُ ثتني جدَّ حدَّ 

 :قالت ,كثروا فيه عندناقد أَ  اَس النَّ  فإنَّ  ,انها عن عثامن بن عفَّ يْ لَ وَس  ,ادخيل عىل عائشة

 :قالت ,انعن عثامن بن عفَّ  ِك لُ سأَ ويَ  ,المقرئك السَّ يُ  يِك نِ بعض بَ  :عليها فقلُت  فدخلُت 

 .الم ورمحة اهللوعليه السَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ونبيُّ  ,يف هذا البيت يف ليلة  قائظة   عثامنَ   رأيُت ينَّ عىل أَ  شهدُ نا فأَ ا أَ مَّ أَ  :قالت

فام  ,ثمعُ  ْب اكتُ  :ان بيدهعفَّ  ابنِ  ,و كتَف أَ  ,كفَّ  يضُب  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والنَّ  ,وحي إليهوجربيل يُ 

ان فعليه عفَّ  ابنَ  سبَّ  نْ فمَ  ,رجاًل عليه كريامً  إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ن نبي  تلك املنزلة مِ  ُل نزِ يُ  اهللُكان 

____________________________________
 

فها َأحدٌ  :(0/442) "املجمع"مي يف قال اهليث   .وبقية رجال َأيب يعىل ثقات ,ومل ُيوث قها ,رائطة مل يضع 

ُشعب "والبيهقي يف ( 6420) "األوسط"والطرباين يف (  50 )والطيالس ( 60025)أخرجه أمحد (   )

وتام يف ( 000) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي "وأبو الشيخ يف ( 0 44) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 5000) "اليامن

 . من ُطرق عن َعمرو بن مرزوق به( 42) "فوائده"

حه احلاكم   (.5264)وابن حبان ( 0/602)وصحَّ

األسامء "واخلطيب يف (  0 /66) "الكبري"والطرباين يف ( 0/600) "املستدرك"وروى احلاكم يف 

 .فذكره. ؟ما اسمك :الفق ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َأتى النبيَّ  ,من رواية احلسن عن هشام بن عامر( 20/ ) "املبهمة
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 ( ).اهلل لعنةُ 

 ةبرَّ  :باب

ثنا -377 ثنا :قال ,عمرو بن مرزوق   حدَّ أيب  عنعطاء بن أيب ميمونة  عنعبة ُش  حدَّ

 ( ).ميمونة ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ها النَّفسامَّ  ,ةبرَّ  ميمونةَ  كان اسمُ  :أيب هريرة قال عنرافع  

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 41/021) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 62/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

لت بن (  0) "فضائل اخللفاء الراشدين"وأبو ُنعيم يف  ,عيل بن املديني وبرش بن يوسف من طريق الصَّ

 .مسعود كلهم عن حممد بِن إبراهيم به

من ( 00 /41)وابن عساكر ( 4052) "األوسط"والطرباين يف ( 62/ ) "التاريخ" ورواه املصن ف يف

واُب حممد بن إبراهيم!. كذا قال عارم .طريق عارم َأيب النعامن عن محَّاد بن إبراهيم به وبه جزَم َأبو  .والصَّ

 .البنه( 22 /0) "العلل"كام يف  .حاتم

من طريق جامِع بِن مطر ( 6/621 ) "ريخ بغدادتا"واخلطيب يف ( 41/12)وأخرجه ابن عساكر أيضًا 

ثتني ُأم كلثوم بنت ثاممة ة الوحي. .سَألُت عائشَة عن عثامن :قالت .احلبطي حدَّ  .فذكر قصَّ

 .وبقية رجاِل الطرباين ثقاٌت  ,ُأمُّ كلثوم مل َأعرفها :(2/415) "املجمع"قال اهليثمي يف 

من طريق فاطمة بنت عبد ( 400 ) "السنة"يف  وابن أيب عاصم( 40 62) "مسنده"وأخرج أمحد يف 

ي َأّنا قالت :قالت ,الرمحن ثْتني ُأم  ها  -سَألُت عائشَة  :حدَّ إنَّ َأحَد بنيك ُيقرئِك  :فقال -وَأرسَلها عمُّ

الم ها جمهولتان .فذكر نحوه.. السَّ  . وفاطمة وأمُّ

 .البن عساكر( 41/11)وانظر تاريخ دمشق 

 .من طريق َعمرو بن مرزوق عن ُشعبة به( 0/40) "ملستدركا"أخرجه احلاكم يف ( 6)

وأمحد  ,من طريق حممد بن جعفر غندر(  0 6)ومسلم ( 5241) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

وإسحاق بن  ,عن النض بن ُشميل( 5240) "صحيحه"وابن حبان يف . عن ُييى القطان( 1520)

  .عن عبد الصمد كلهم عن ُشعبة به( 62)راهوية 

 . "ميمونة"بدل  "زينب"لكن قالوا 

ُل َأكرب :بعد أن َذَكَر اخلالَف ( 0/516 ) "الفتح"قال ابن حجر يف    .املحفوظ زينب :أي. واألَوَّ

من رواية ُكريب ( 0/40) "املستدرك"واحلاكم يف ( 60 /6) "االستيعاب"أخرج ابن عبد الرب يف  :قلت 

= 
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 أسامء النبياء :باب

ثنا -378 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  ثني يوسُف حدَّ  :ان قاليب اهليثم القطَّ ُييى بن أَ  حدَّ

عىل  َح ومَس  ,جرهين عىل حِ دَ عَ قْ وأَ  ,يوسف ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ين النَّ سامَّ  :م  قالساَل  اهلل بنِ  عبدِ  بنُ 

 ( ).يسرأْ 

 وكنيته ملسو هيلع هللا ىلص اسم النبيِّ  :باب

ثنا -379 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يوسف حدَّ  عنعجالن  ثني ابنُ حدَّ  :يث قالاللَّ  حدَّ

بو نا أَ أَ  :وقال ,هه وكنيتِ بني اسمِ  جمعَ نَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسوُل َّنَ  :أيب هريرة قال عنبيه أَ 

 ( ).قسمنا أَ وأَ  ,عطييُ  اهللُو ,مِ القاِس 

 ولد لهيم  الكنية قبل أن   :باب

____________________________________
 

ها رسوُل اهلل كان اسُم خال :َأيب رشدين عن ابن عباس قال ة فسامَّ  ."ميمونة ملسو هيلع هللا ىلصتي ميمونة برَّ

وكون رواية (. 40 /2) "الطبقات"َأخرجه ابن سعد يف  .وله شاهٌد ُمرسٌل عن جماهد  بسند  صحيح  

تها من وجوه  ُأخرى .الباب ليست حمفوظة وقد جزم ابن عبد الرب وابن أيب حاتم  .ال يلزم عدم صحَّ

ة ,وغريمها  .واهلل أعلم .أنَّ اسَمها كان برَّ

ه النبيُّ .  ميمونة أمُّ املؤمنني :(0/544) "الصابة"قال احلافظ يف  ة فغريَّ ملَّا  ملسو هيلع هللا ىلصكان اسُمها َأوالً برَّ

جها  .انتهى. رواه ابن أيب خيثمة بأسانيَد جياد .تزوَّ

م الكالم عليه برقم (   )  (. 20 )تقدَّ

والبيهقي يف ( 2660) "األوسط"الطرباين يف و( 1512)وأمحد (  620) "السنن"أخرجه الرتمذي يف (  6)

 "الناسخ واملنسوخ"وابن شاهني يف ( 02 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 416 ) "ُشعب اليامن"

حه ابن حبان  .من ُطرق عن حممد بن عجالن به( 0/440) "رشح املعاين"والطحاوي يف ( 000) وصحَّ

 .هذا حديث حسن صحيح :وقال الرتمذي(. 0 52)

م   :وقال) عند الرتمذي قوله وليْ  وقد أخرج الشيخان عن جابر (. وأأنا أأقسم  ,واهللم يمعطي ,أأنا أأبو القاس 

 .(واهلل ُيعطي ) دون قوله  .نحَو حديِث الباِب 
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ثنا :قال ,ُنعيمأبو  ثناحدَّ  -381 ى اهلل كنَّ  عبدَ  أنَّ  ,إبراهيم عنغرية مُ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).ولد لهومل يُ  ,با شبل  أَ  :علقمةَ 

ثنا -381 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ اين كنَّ  :علقمة قال عنإبراهيم  عنعمش ليامن األَ ُس  حدَّ

 ( ).يل ولدَ يُ  نْ اهلل قبل أَ  عبدُ 

 ؟الفضل   وأهل  باء كيف اليش مع الكم  :باب

ثنا -382 ثنا :قال ,عمر  أبو مَ  حدَّ ثنا :قال ,عبد الوارث حدَّ أنس   عنعبد العزيز  حدَّ

 ,هوبالٌل يمَش وراءَ  ,هحلاجتِ  زَ تربَّ  ,يب طلحةنخل  ألَ  ,يف نخل  لنا ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بينام النَّ :قال

 :فقال ,إليه بالٌل  ى تمَّ حتَّ  ,بقرب  فقامَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فمرَّ  ,همَش إىل جنبِ يَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  مُ كرِ يُ 

هذا القرب  صاحُب  :فقال ,اً شيئ سمعُ ما أَ  :قال ؟سمعُ ما أَ  هل تسمعُ  ,يا بالُل  وُيَك 

 ( ).اً د ّيوديَّ جِ فوُ  ,ُب عذَّ يُ 

                                                                                                                                                                             

والُعقييل يف ( 26 / 0) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/22) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  )

 "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 544) "مسنده"عد يف وابن اجل( 62 /6) "الضعفاء"

 . "وكان عقياًم "زاد يعقوب  .من طريق سفيان وُشعبة عن ُمغرية بن مقسم الضبي به( 6 4/ )

 .وانظر ما بعده. وإسناُده صحيٌح 

ثنا حفص عن األعمش به( 20) "األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)  .حدَّ

من طريق سليامن بن أيب ( 44/20) "تاريه"وابن عساكر يف ( 5404) "املستدرك" وأخرجه احلاكم يف

ث علقمة :وزاد. عن إبراهيم به ,عن َأيب هاشم ,سليامن القافالين أنَّ  ,عن عبد اهلل بن مسعود ,فُسئَِل فحدَّ

 . "كناه َأبا عبد الرمحن قبل َأْن يولَد له ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

حه ابن حجر يف  .باملرفوع فقط( 220 )والبزار ( 2005) "بريالك"وقد أخرجه الطرباين يف   وصحَّ

 .وانظر ما قبله(. 0/526 ) "الفتح"

( 02) "اثبات عذاب القرب"والبيهقي يف ( 2 /4) "املختارة"والضياء يف ( 6540 )أخرجه المام أمحد (  4)

 .من طريق عبد الوارث به

= 
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  :باب

ثنا -383 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ  :قيس  قال عنإسامعيل  عنسفيان  حدَّ

بئس ما  :عاويةفقال له مُ  ,ىبَ فأَ  ,المَ الغُ  ِف ردِ أَ  :ري  خ  له صغألَ  عاوية يقوُل مُ  سمعُت 

 ( ).خاكأَ  عنَك  دعْ  :با سفيان يقولأَ  فسمعُت  :قال قيٌس  ,بَت د  أُ 

ثنا -384 أبيه  عنيلر موسى بن عُ  عنحّدثني ُييى بن أّيوب  :فري  قالسعيد بن عُ  حدَّ

 ؟رماءُ وما الغُ  :ملوسى قلُت  ,رماءُ ر الغُ ثُ كَ  ءُ خالَّ إذا كثر األَ  :مرو بن العاص قالعَ  عن

 ( ).قوقاحلُ  :قال

عر حكمة   :باب  من الش 

ثنا -385 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,بو عامر  أَ  حدَّ وب بن ثابت  أيُّ  حدَّ

يثمة َخ  بنُ  عليه إياُس  فوقَف  ,مرعند ابن عُ  كنُت  :قال -هو ابن كيسان  -خالد   عن

 .اً سنَح  إالَّ ين دْ نِش ولكن ال تُ  ,بىل :قال ؟وقارُ الفَ  عري يا ابنَ ِش  نك مِ دُ نُش  أَ اَل أَ  :قال

 ( ).كمِس أَ  :قال له ,عمر ه ابنُ هَ رِ كَ  اً يئَش  غَ ى إذا بلَ ه حتَّ دَ َش نْ فأَ 

____________________________________
 

 .إسناده حسن :قال الضياء 

 .ورجاُله رجال الصحيح. رواه أمحد :( 2 /4) "ملجمعا"وقال اهليثمي يف  

من رواية ( 2554) "املعرفة"وأبو نعيم يف (    / ) "املستدرك"واحلاكم يف ( 1 40 )وأخرج أمحد  

ُمه من أصحاب النبي   :قال .هالل بن عيلر عن أنس    .فذكر نحوه.أنه قال ,ملسو هيلع هللا ىلصَأخربين بعُض َمن ال َأهت 

  .ورجاُله رجال الصحيح .رواه أمحد :( 2 /4) "املجمع" وقال اهليثمي أيضًا يف  

من طريق ُسفيان ( 006) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/402 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

 .عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به

حيحورجاُله رجا. رواه الطرباين :(1/406) "املجمع"قال اهليثمي يف    .ُل الصَّ

 .وإسناده جي د. من طريق سعيد بن ُعفري به( 24) "العزلة"أخرجه اخلطايب يف (  6)

 .مل َأجد َمن َأخرجه(  4)

= 
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ثنا -386  :قال اً فطر  سمع مُ  ,قتادة عنعبة أخربنا ُش  :قال ,مرو بن مرزوق  عَ  حدَّ

ين نشدُ وهو يَ  إالَّ ه نزلُ نزٌل يَ مَ  فقلَّ  ,رصةِ البَ وفة إىل صني  من الكُ ُح  بنَ  مرانَ عِ  صحبُت 

 ( ).عن الكذب ندوحةً يف املعاريض ملَ  إنَّ  :وقال ,اً عرِش 

 ومنه قبيح   ,عر حسن  كحسن الكالمالشِّ  :باب

ثنا -387 ثنا :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ  محن بنِ عبد الرَّ  عناش  إسامعيل بن عيَّ  حدَّ

و قالعَ  اهلل بنِ  عبدِ  عنمحن بن رافع  عبد الرَّ  عننعم  زياد بن أَ   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :مر 

____________________________________
 

وذكره ابن  .ال ُُيمد حديُثه :قال أبو حاتم ,وأيوب بن ثابت .هو العقدي من الثقات املعروفني :أبو عامر 

 :"التقريب"وقال ابن حجر يف  .الثقات"حبان يف ذكره ابن  .وخالد بن كيسان. "الثقات"حبان يف 

 . مقبول

والطرباين يف ( 1 2/0) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 502) "هتذيب اآلثار"أخرجه الطربي يف (   )

( 22 ) "مساويء األخالق"واخلرائطي يف ( 0/620) "الطبقات"وابن سعد يف ( 02 /2 ) "الكبري"

هد" وهناد بن الّسي يف ,من طريق ُشعبة من طريق ( 11 /0 ) "السنن"والبيهقي يف (  40 ) "الزُّ

 .موقوفاً .سعيد بن أيب عروبة كالمها عن قتادة به

 .ورجاُله ثقات :(0/510 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

فه( 45/ ) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف   "اآلداب"ويف ( 11 /0 ) "الكربى"والبيهقي يف  ,وضعَّ

من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن َأيب عروبة عن قتادة ( 124) "معجمه" وابن األعرايب يف( 621)

 .وداود َمرتوك. مرفوعاً 

د برفِعه داودُ  :"اآلداب"قال البيهقي يف   .الصحيُح موقوٌف  :"السنن"وقال يف  .ووَقَفه غرُيه ,تفرَّ

ني يف  وهو . س عن ُشعبة مرفوعاً من طريق سعيد بن َأو( 460) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه ابن السُّ

 .والصواب عن ُشعبة كام رواه اجلامعة عنه موقوفاً  ,وهمٌ 

فه. وُروي من حديِث عيلر مرفوعًا عند ابن عدي فه البيهقيُّ وابن حجر يف  .وضعَّ  ."الفتح"وكذا ضعَّ

 ( 412) وسيأيت عند املصن ف أيضًا برقم 
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 ( ).المالكَ  بيِح ه كقَ وقبيحُ  ,الكالمِ  نِ َس ه كحَ حسنُ  ,المالكَ  بمنزلةِ  عرُ الش  

ثنا -388 ثنا :قال ,ليد  سعيد بن تَ  حدَّ  ,خربين جابر بن إسامعيلأَ  :ابن وهب  قال حدَّ

 :ا كانت تقولّنَّ أَ  ,رض اهلل عنهاعائشة  عن ُعروة عنابن شهاب   عنقيل  عُ  عنوغريه 

 .القبيَح  ودعِ  نِ َس ذ باحلَ ُخ  ,عر منه حسٌن ومنه قبيٌح الش  

ودون  ,اً يتربعون بَ فيها أَ  منها القصيدةُ  ,اً شعارمالك  أَ  بنِ  كعِب  من شعرِ  ويُت ولقد رَ 

 ( ).ذلك

 ا  إن  من البيان سحر :من قال :باب

ثنا -389  نَّ أَ  ,م  مر بن سالَّ ثني عُ حدَّ  :عٌن قالني مَ ثحدَّ  :قال إبراهيم بن املنذر حدَّ

وا عر يمجدُ مهم الش  عل   :فقال ,مهُب ؤد  يُ  عبي  ه إىل الشَّ ولدَ  روان دفعَ مَ  امللك بنَ  عبدَ 

هبم  وجالْس  ,مرقاهُب  شتدُّ هم تَ عورَ ُش  زَّ وُج  ,مقلوهُب  شتدُّ حم تَ هم اللَّ طعمْ وأَ  ,واوينجدُ 

                                                                                                                                                                             

العلل "وابن اجلوزي يف ( 52 /0) "السنن"طني يف والدارق( 0212) "األوسط"أخرجه الطرباين يف (   )

وقرَن الطرباينُّ مع ابِن رافع  حباَن بَن  .من ُطرق عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم به( 42 / ) "املتناهية

 . َأيب جبلة وبكَر بَن َسوادة

فه ابن حجر يف  .لضعف عبِد الرمحن بِن زياد .وهذا إسناٌد ضعيٌف   . "الفتح"ولذا ضعَّ

( 0020)َأخرجه َأبو يعىل . ُروي من حديث هشاِم بِن ُعروة عن َأبيه عن عائشة مرفوعًا نحوهو

 (.56 /0)والدارقطني 

 . عن ُعروة ُمرسالً ( 4 0 ) "مسنده"وأخرجه الشافعي يف 

ووصُله  ,وُروي موصوالً بذكر عائشة ,وهذا ُمرسٌل  :(4/405) "السنن الصغرى"قال البيهقي يف 

 .انتهى. ضعيف

  .مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه(  6)

 .سنُده حسنٌ  :وقال .وعزاه للمصن ف( 0/541 ) "الفتح"ذكره ابن حجر يف 

 . انظر احلديث املاض .ُروي َأوُله مرفوعًا من وجه  آخر عن عائشة :قلت 
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 ( ).وهم الكالمَ اقُض نيُ  جالِ الر   يةَ لْ عِ 

 كثرة الكالم :باب

ثنا -391 ثنا :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,ديُّ قَ أبو عامر  العَ  حدَّ هرٌي عن زُ  حدَّ

 خطيبان عىل عهدِ  قدم رجالن من املرشِق  :عمر يقول ابنَ  سمعُت  :سلم قالزيد بن أَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  خطيُب  ,قيس   بنُ  وقام ثابُت  ,داعَ قَ  ام ثمَّ فقاما فتكلَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .هاممن كالمِ  اُس النَّ  فعجَب  ,مَ فتكلَّ 

من  الكالمِ  شقيُق ام تَ فإنَّ  ,كموا قولَ قولُ  ,اسا النَّ ّيُّ يا أَ  :فقال يطُب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقام رسوُل 

 ( ).اً ن البيان سحرمِ  إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ثمَّ  ,يطانالشَّ 

ثنا -391 ثناح :قال ,سعيد بن أيب مريم حدَّ ه أنَّ  ,يدٌ خربين مُح أَ  :د بن جعفر  قالحممَّ  دَّ

يف  الكالمِ  كثرةَ  إنَّ  :مرفقال عُ  ,الكالمَ  كثرَ مر فأَ خطب رجٌل عند عُ  :يقول اً َس نَ أَ  سمعَ 

                                                                                                                                                                             

ن طريق م( 02 /40) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 214) "مكارم األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (   )

عن جُماهد بن موسى كالمها عن مْعن بن ( 440) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف  ,إبراهيم بن املنذر

 .عيسى به

م  حيِح سوى ُعمر بن سالَّ وذكره ابن . سكَت عنه البخاريُّ وابُن أيب حاتم .ورجاُل الُبخاري رجاُل الصَّ

 ."الثقات"حبان يف 

من طريق أيب عامر العقدي عبد امللك ( 2 50) "صحيحه"وابن حبان يف ( 5220)أخرجه المام أمحد ( 6)

 .بتاممه. بن عمرو عن ُزهري به

من ( 5000)وأبو داود ( 5040)وأيضًا . من رواية سفيان(  025) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

راَوْردي كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن( 6062)والرتمذي  .رواية مالك  .خمترصا  ُعمر  من رواية الدَّ

أو إنَّ  ,إنَّ من البيان لسحراً  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل . فَعِجَب الناُس لبَياِّنام .قدم رجالِن ِمن املرْشِق فخَطبا"

 . "بعَض البيان لسحرٌ 

 .فلم يذكره. "غاية املقصد يف زوائد املسند"وهذا احلديث مما فات اهليثمي يف 
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 ( ).يطانالشَّ  طب من شقاشِق اخلُ 

ثنا -392 ثنا :قال ,أمحد بن إسحاق حدَّ ثنا :قال ,اد  ُييى بن محَّ  حدَّ  عنأبو عوانة  حدَّ

 نَّ ن بن يزيد أَ عْ و مَ با يزيد أَ أَ  سمعُت  :ذراع  قال بنُ  هيُل ثني ُس حدَّ  :ليب  قالم بن كُ عاص

ن مَ  َل وَّ ا أَ انَ تَ فأَ  ,ؤذنوينام اجتمع قوٌم فليُ وكلَّ  ,كمعوا يف مساجدِ مِ اجتَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ 

 ,دٌ قِص ه مَ دونَ  دِ لحمْ ليس ل الذي هلل احلمدَ  إنَّ  :قال ثمَّ  ,اٌم منَّ تكل  م مُ فتكلَّ  ,َس فجلَ  ,ىتَ أَ 

ىل إِ  فذهَب  ,ىتَ ن أَ مِ  َل وَّ ا أَ انَ تَ أَ  :لنافقُ  ,نا بيننامْ فتالوَ  ,فقامَ  فغضَب  .نفذٌ وال وراءه مَ 

 .لسهن جمِ مِ  اً ريبو قَ لسه أَ يف جمِ  دَ عَ معنا فقَ  فجاءَ  ,مناهناه فكلَّ يْ تَ فأَ  ,فيه سجد  آخر فجلَس مَ 

 ن البيانِ مِ  وإنَّ  ,هفَ خلْ  جعَل  وما شاءَ  ,هيْ  يدَ بني جعَل  ما شاءَ  الذي هلل احلمدُ  :قال ثمَّ 

 ( ).انَمَ ا وعلَّ نَ رَ مَ أَ  ثمَّ  ,اً رحْ ِس 

 حنعىل اللَّ  بم الَضَّ  :باب

ثنا -393 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ مر عُ  كان ابنُ  :نافع  قال عنبيد اهلل عُ  عنسفيان  حدَّ

                                                                                                                                                                             

ذم "وابن أيب الدنيا يف (  606 ) "اجلامع"وابن عبد الرب يف ( 0 4) "اجلامع"أخرجه ابن وهب فب (   )

من ُطرق عن ( 11) "حديث إسامعيل بن جعفر"وابن خزيمة يف ( 56 ) "الصمت"ويف ( 6 ) "الغيبة

 . نحوه. مُحيد الطويل به

 .وإسناُده صحيٌح 

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 02 /0) "التاريخ الكبري"واملصن ف يف (  522 )أخرجه أمحد ( 6)

أسد "وابن األثري يف  ,من طريق عاصم بن ُكليب( 220 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 51/041)

من طريق عاصم األَحول كالمها عن ( 1/006 ) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 610 / ) "الغابة

الً  .ُسهيل بن ذراع به  .مترصًا ومطوَّ

 .الرجل هو ُسهيل بن ذراع :قال ابن قانع "ن بن يزيد عن رجل  عن مع "ووقع عند ابن قانع 

حيح. رواه أمحد والطرباينُّ  :(2/40) "املجمع"قال اهليثمي يف  . غري ُسهيل بن ذراع ,ورجاُله رجال الصَّ

 .وقد وثَّقه ابن حبان
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 ( ).حنِ ه عىل اللَّ ولدَ  يضُب 

ثنا -394 محن عبد الرَّ  عند  كثري  أيب حممَّ  عناد بن سلمة محَّ  ثناحدَّ  :قال ,موسى حدَّ

 :مها لآلخرِ حدُ أَ  فقاَل  ,رميان يَ نْي لَ برُج  اب مر بن اخلطَّ عُ  مرَّ  :قال .النجْ عَ  بنِ 

 ن ُس مِ  شدُّ حن أَ اللَّ  وءُ ُس  :مرفقال عُ  ,سبَت أَ 
ِ
 ( ).مِي الرَّ  وء

 العاريض :باب

ثنا -395 ث :قال ,مراحلسن بن عُ  حدَّ ثنا :يبعتمٌر قال أَ مُ  ناحدَّ  عن أبو عثامن حدَّ

 ( ).من الكذِب  سلمَ كفي املُ ما يَ  يف املعاريضِ  امَ أَ  :ه قالنَّ أَ  -يب أَ  شكَّ  -رى فيام أُ  .مرعُ 

ثنا -396 ثنا :قال ,آدم حدَّ ري خ  ف بن عبد اهلل بن الشَّ مطر   عنقتادة  عنعبة ُش  حدَّ

 ,عرَ نا فيه الش  شدَ نْ أَ  إالَّ تى علينا يوٌم فام أَ  ,صني  إىل البرصةُح  مران بنَ عِ  صحبُت  :قال

 ( ).عن الكذب ندوحةملَ  الكالمِ  يف معاريضِ  إنَّ  :وقال

ِّ  :باب  إفشاء الَسِّ

ثنا -397 مرو بن عَ  عنبيه أَ  عنيلر ثني موسى بن عُ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

                                                                                                                                                                             

وابن عبد (  44) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 5 2/0) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .وإسناده صحيح. من ُطرق عن ُعبيد اهلل به( 6661) "اجلامع"الرب يف 

عب"وأخرج البيهقي يف  وابَن عباس كانا يضبان  ,َأنَّ ابَن ُعمر ,من رواية عمرو بن دينار( 262 ) "الشُّ

 .َأوالَدمُها عىل اللَّحن

ان عن محاد( 4/620) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6)  .به عن عفَّ

ويف ( 11 /0 ) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 2/656 ) "التمهيد"أخرجه ابن عبد الرب يف (  4)

عب" هد"وهنَّاد يف ( 021 , 022 ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 0200) "الشُّ ( 400 ) "الزُّ

 .ورواته ثقات. من ُطرق عن سليامن التيمي به( 2  /0) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

م َتقيقه برقم  ( 0)  (.422)تقدَّ
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خيه أَ  يف عنيِ  ويرى القذاةَ  ,هواقعُ وهو م رِ من القدَ  يفرُّ  جلِ ن الرَّ مِ  عجبُت  :العاص قال

وما  ,هيف نفِس  غنَ الضَّ  خيه ويدعُ أَ  غن من نفسِ الضَّ  رُج وُي  ,هيف عينِ  ذعَ اجلِ  ويدعُ 

 ( ).؟اً عرْ به ذَ  ه وقد ضقُت ومُ لُ وكيف أَ  ,هفشائِ ه عىل إِ تُ حد  فلمْ ي عند أَ رس   وضعُت 

 { قومٍ ال يسخر قوم  من  } :عزَّ وجلَّ وقول اهلل  خريةالس   :باب

ثنا -398 يب بن أَ  علقمةَ  عنليامن بن بالل  ُس  عنخي ثني أَ حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

 نَ احكْ فتَض  ,سوة  صاٌب عىل نِ رجٌل مُ  مرَّ  :قالْت  رض اهلل عنهاعائشة  عنه م  أُ  عنعلقمة 

 ( ).هنَّ بعُض  صيَب فأُ  ,سخرنَ به يَ 

 ؤدة يف المورالت   :باب

ثنا -399 خربنا سعد بن سعيد  أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,رش بن حمّمد  بِ  حدَّ

يب فناجى أَ  ,يبمع أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  تيُت أَ  :رجل  من بيلر قال عن هري  الزُّ  عن األنصاريُّ 

 اهللُ  ريَك ى يُ حت   ؤدةِ فعليك بالتُّ  اً مرأَ  ردَت إذا أَ  :قال ؟ما قال لك :يبألَ  فقلُت  :قال ,ويندُ 

 ( ).اً رَج لك َم  اهللُ عَل ى جَي و حتَّ أَ  ,خرجمنه املُ 

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر ( 22 / ) "روضة العقالء"وابن حبان يف ( 202) "اعتالل القلوب"أخرجه اخلرائطي يف (   )

مت"وابن أيب الدنيا يف ( 042) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 21 /02) "تاريخ دمشق"يف   "الصَّ

 .وإسناده صحيح. من ُطرق عن موسى بن ُعيل به( 002)

 . مل َأجد من َأخرجه(  6)

 .هو أبو بكر عبد املجيد :وأخوه. هو ابن عبد اهلل بن عبد اهلل بن ُأويس :وإسامعيل .وهذا سنٌد جي د

واحلارث بن أيب ( 155) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 6400) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (  4)

عب"والبيهقي يف ( 252) "مسنده"أسامة يف  ( 2001) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 16  ) "الشُّ

 .من ُطرق عن سعد بن سعيد به( 202) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف 

 .وسكت عنه( 0 /2) "اَتاف املهرة"وأورد البوصريي يف  

= 
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و الفُ وعن احلسن بن عَ  -411  :ة قالد ابن احلنفيَّ حممَّ  عن وري  نذر  الثَّ مُ  عن قيمي  مر 

له  اهللُ ى جيعَل حتَّ  ,اً دَّ ه بُ ن معارشتِ مِ  دُ ن ال جَي عارش باملعروف مَ ليس بحكيم  من ال يُ 

 ( ).اً َج رَ و َم أَ  اً َج رَ فَ 

 عمىه أأ من كمأ  :باب

 عنناد يب الز  محن بن أَ ثني عبد الرَّ حدَّ  :ويس  قالإسامعيل بن أيب أُ  ثناحدَّ  -411

و يب عَ مرو بن أَ عَ  ه مَ ن كَ مَ  اهللُ لعنَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسوَل  أنَّ  ,اس  ابن عبَّ  عن عكرمةَ  عنمر 

 ( ).بيلِ السَّ  عمى عنِ أَ 

____________________________________
 

حيح   .تكلَّموا فيه من ِقبَِل حفظه :قال الرتمذي ,لكن سعد بن سعيد بن قيس. ورجاله رجال الصَّ

عب"والبيهقي يف ( 45000) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   ) ( 22 ) "اآلداب"ويف ( 0226) "الشُّ

 "العزلة"واخلطايب يف ( 041/ ) "أنساب األرشاف"والبالذري يف ( 05 /4) "احللية"وأبو ُنعيم يف 

من طريق ابن  وغريهم( 02 ) "احللم"وابن أيب الدنيا يف (  01) "معجمه"وابن املقرئ يف ( 604)

 . املبارك عن احلسن بن عمرو الُفقيمي به

ه من بني حنيفة هو حممد بن عيل بن أيب طالب  :وابن احلنفية. وإسناُده صحيٌح   .ُنسب إىل أمَّ

عب"أخرجه البيهقي يف . ُوروي مرفوعًا بسند  ضعيف   فه(  022) "الشُّ أسد "وابن األثري يف . وضعَّ

مل نكتبه  :ونقَل البيهقيُّ عن شيخه احلاكم قوله. ملسو هيلع هللا ىلصمة اليادي عن النَّبي  عن أيب فاط( 4/662) "الغابة

 .انتهى. وإنام َنعرُف هذا الكالم عن حممد ابن احلنفية من قوله ,عنه إالَّ هبذا السناد

وعبد بن محيد ( 2 6/  ) "الكبري"والطرباين يف ( 5 61 ,0 61 ,4 61 ,205 )أخرجه أمحد (  6)

عب"ويف (  2/64) "الكربى"والبيهقي يف ( 6541) وأبو يعىل( 521) وابن عدي يف ( 42 5) "الشُّ

. من ُطرق عن عمرو بن أيب عمرو به(  6/02) "غريب احلديث"واحلريب يف ( 0  /5) "الكامل"

حه ابن حبان  الً ومترصاً (. 0/452)واحلاكم ( 0 00)وصحَّ  .مطوَّ

لعَن اهللُ من كَمه  ,لعَن اهللُ َمن توىلَّ غري مواليه ,وم األَرضلعن اهللُ َمن غري خُت  "وتامه عند أمحد وغريه 

 لعَن  ,لعَن اهللُ َمن عقَّ والدْيه ,لعَن اهللُ َمن وقع عىل هبيمة ,لعَن اهللُ َمن ذبح لغري اهلل ,َأعمى عن الطَّريق

 ."قاهلا ثالثًا . اهللُ َمن َعِمَل عَمَل قوِم لو   
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 البغي :باب

ثنا -412 ثنا :قال ,بانإسامعيل بن أَ  حدَّ ثنا :قال ,رامن هَب عبد احلميد ب حدَّ  شهرُ  حدَّ

به  إذ مرَّ  ,ة جالٌس ه بمكَّ بفناء بيتِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بينام النَّ  :اس  قالثني ابن عبَّ حدَّ  :قال بن حوشب

 فجلَس  ,بىل :؟ قال جتلُس اَل أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال له النَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل النَّ  فكرَشَ  ,عثامن بن مظعون  

تاين أَ  :امء فقاله إىل السَّ رِص بب ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  شخَص ه إذ ثُ د  فبينام هو ُُي  ,مستقبله ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ 

يأمر بالعدل  اهلل إنَّ } :قال ؟فام قال لك :قال ,نت جالٌس وأَ  ,اً آنف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

كم عظكم لعلَّ نهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يَ والحسان وإيتاء ذي القربى ويَ 

.اً دمَّ حُم  ُت بْ حبَ وأَ  ,يف قلبي اليامنُ  وذلك حني استقرَّ  :قال عثامن {تذّكرون
( ) 

 عقوبة البغي :باب

ثنا -413 ثنا :قال ,يب األسودعبد اهلل بن أَ  حدَّ  :قال ,افسُّ نَ بيد  الطَّ د بن عُ حممَّ  حدَّ

ثنا  بي  النَّ  عنه جد   عنبيه أَ  عنبيد اهلل بن أنس  أيب بكر بن عُ  عند بن عبد العزيز حممَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

( 4  /1) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 1/41) "الكبري"والطرباين يف ( 6102 ,1 61)أخرجه أمحد (   )

 .من ُطرق عن عبد احلميد بن هبرام به( 00 / ) "الطبقات"وابن سعد يف 

وفيه ضعٌف ال . وشهٌر وثَّقه َأمحُد ومجاعةٌ  ,رواه أمحد والطرباين :(1 2/0) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .يض, وبقية رجاله ثقاٌت 

كنُت  :ُمترصًا من رواية ليث  عن شهر بِن حوشب عن عثامن بن أيب العاص قال( 2 01 )رجه َأمحد وَأخ

به حتى كاد أْن ُيلزَقه باألَرض قال ,جالسًا إذ شَخَص ببرصه ملسو هيلع هللا ىلصعند رسوِل اهلل  ثم شخَص  :ثمَّ صوَّ

إنَّ اهلل يأمر  }هذه السورة  فَأَمرين أْن َأضَع هذه اآلية هبذا املوضِع من َأتاين جربيُل  :فقال .ببرِصه

 . {"اآلية .. بالعدل

 .والصواُب األَوُل  .وهذا من ختليطات ليث بن أيب سليم
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 ( ).الرحم وقطيعةُ  البغُي  :يانالن يف الدُّ عجَّ بابان يُ  :لقا ملسو هيلع هللا ىلص

 بسأ احلأ  :باب

ثنا -414 ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حدَّ حمّمد بن  عنعبد العزيز بن حمّمد   حدَّ

و   القيامةِ  وليائي يومَ أَ  إنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أنَّ  ,يب هريرةأَ  عنيب سلمة أَ  عنعمر 

نيا ون بالدُّ تُ وتأْ  .عاملباألَ  اُس تيني النَّيأْ فال  ,ن نسب  مِ  قرَب كان نسٌب أَ  وإنْ  ,قوناملتَّ 

ال يف كِ  عرَض وأَ  ,ال :قول هكذا وهكذافأَ  ,ديا حممَّ  :فتقولون ,كمابِ قَ ا عىل رِ ملوَّن ََت 

 ( ).هيْ فَ طْ عِ 

ثنا -415 ثنا :قال ,محن بن املباركعبد الرَّ  حدَّ ثنا :قال ,ُييى بن سعيد   حدَّ عبد  حدَّ

ثنا :قال ,امللك ا يا أّيُّ } :هبذه اآلية عمُل يَ  اً حدرى أَ ال أَ  :اس  قالابن عبَّ  نععطاٌء  حدَّ

فيقول  ,{ماكُ تقَ أَ  كم عند اهللِكرمَ أَ  إنَّ } :ى بلغَ حتَّ  {نثىاكم من ذكر  وأُ نَ ا خلقْ إنَّ  اُس النَّ 

                                                                                                                                                                             

التاريخ "واملصن ف يف ( 226 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 00 /0) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف (  )

. رواية حممد بن ُعبيد بهمن ( 42/ ) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 22 / ) "الكبري

 .وإسناده صحيح. "عن أبيه"ومل يذكر احلاكم 

 .هذا حديث صحيح السناد ومل يرجاه :وقال احلاكم 

م .ويف الباب عن أيب بكرة     .وقد تقدَّ

وابن أيب عاصم يف  ,من طريق ُييى بن سعيد األموي( 6022) "هتذيب اآلثار"أخرجه الطربي يف (  6)

هد الكبري"والبيهقي يف  ,ن طريق عبد العزيز بن حممدم( 4 6) "السنة" من طريق عيسى بن (  21) "الزُّ

 .من طريق أيب ضمرة أنس بن عياض كلهم عن حممد بن عمرو به( 121)وأيضا  ,يونس

فرواه . واختُلف عنه. يرويه حممد بن عمرو :فقال :(021 ) "العلل"سئل عنه احلافظ الدارقطني يف  

 ,وغريمها رووه عن حممد بن َعمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ,يسى بن يونسحممد بن ُفليح وع

 ,وتابعه خالٌد الواسطي. فرواه حممد بن َعمرو عن أيب سلمة ُمرسالً . وخالفهم إسامعيل بن جعفر

 .انتهى. وامُلرسُل َأصحُّ 
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 ( ). بتقوى اهللِحد  إالَّ من أَ  كرمَ حٌد أَ فليس أَ  ,منك كرمُ نا أَ أَ  :جلِ للرَّ  جُل الرَّ 

ثن -416 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  احدَّ قال  :قالبن األصم  يزيد  عنرقان جعفر بن بُ  حدَّ

ون ما تعدُّ  ,ماكُ تقَ أَ  د اهللِم عنكُ مَ كرَ فأَ  ,مَ رَ الكَ  اهللُ وقد بنيَّ  ؟مَ رَ ون الكَ ما تعدُّ  :اس  عبَّ  ابنُ 

 ( ).اً قلُ م ُخ سنكُ ْح أَ  .اً بَس كم َح فضلُ أَ  .؟احلسَب 

 دةنَّ جمم  نود  جم  رواحم الأ  :باب

ثنا عبد اهلل قال -417  ثني اللَّ  :حدَّ عن  ,مرةعن عَ  ,عن ُييى بن سعيد ,يثحدَّ

 عارَف فام تَ  ,دةنَّ جُم  نودٌ ُج  رواُح األَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سمعُت  :رض اهلل عنها قالْت  عائشةَ 

 .َف لَ تَ منها اْخ  رَ اكَ نَ وما تَ  ,َف منها ائتلَ 

ثنا سعيد بن أيب مريم قال ثنا ُييى بن أيُّ  :حدَّ مرة عن عَ  ,عن ُييى بن سعيد ,وبحدَّ

 ( ).مثله ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   ,عن عائشة رض اهلل عنها ,بنت عبد الرمحن

                                                                                                                                                                             

 .امللك به نحوهمن طريق يعىل بن ُعبيد عن عبد ( 001) "الناسخ واملنسوخ"أخرجه النحاس يف (   )

سمعُت عطاء بن أيب رباح ُيرب عن ابن  :عن ابن ُجَريج قال( 02 /1 ) "تفسريه"وأخرج الطربي يف  

 قد جحدهنَّ الناُس  :قال ,عباس
إنَّ  :ويقولون :قال( إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم )  :قال اهلل ,ثالث آيات 

  ".. .اً َأكرَمهم عند اهلل َأعظُمهم شْأن

 .وإسنادمها صحيح 

  .مل َأجد من أخرجه(  6)

 . إالَّ للمصن ف فقط "الدراملنثور"ومل يعزه السيوطي يف  .وإسناُده قوي 

 "الكامل"وابن عدي يف (  2002)  "شعب اليامن"والبيهقي يف (   042)  "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  4)

مسند "والقضاعي يف  ,من رواية ُييى بن أيوب(   1)  "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف ( 5 0/6) 

من ( 02) "كتاب األُخوان"وابن أيب الدنيا يف (  662)  "معجمه"وابن األعرايب يف (  600)  "الشهاب

له قصة  .رواية الليث بن سعد كالمها عن ُييى بن سعيد به ة كانْت ُتضِحُك  "ويف أوَّ أنَّ امرَأًة ِمن َأهل مكَّ

وإنَّ املكيَة َقِدمْت فلقيِت امَلَدنيَة  ,وكانْت ُأخرى باملدينة ,ْت تدخُل عىل عائشة أم املؤمننيوكان ,النساءَ 

= 
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 رض باليدمسح الأ  :باب

ثنا -418 ثنا :قال ,حمّمد بن عبد اهلل حدَّ أسيد بن أيب  عند  عبد العزيز بن حممَّ  حدَّ

عنه  ُث د  كام ُُي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ عن رسولِ  ُث د  ال َُت  َك لَ ما :يب قتادةألَ  قلُت  :ه قالتم  أُ  عنأسيد  

به نْ ل جِلَ سه  فليُ  عيلَّ  ن كذَب مَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  سمعُت  :بو قتادة؟ فقال أَ اسالنَّ 

 ( ).بيده رَض األَ  ويمسُح  ,ذلك يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسوُل  وجعَل  ,ارمن النَّ  اً عجَ ْض مَ 

يحال تسب   :باب  وا الر 

ثنا -419 ثابت  عنابن شهاب   عنيونس  عنيث اللَّ  ثناحدَّ  :قال ,كري  ُييى بن بُ  حدَّ

 ,ْت فاشتدَّ  ,حاجٌّ  مرُ وعُ  ,ةمكَّ  يف طريِق  يُح ر  ال اَس النَّ  خذِت أَ  :أبا هريرة قال نَّ أَ  ,بن قيس  

 فلم يرجعُ  ؟يحما الر   :هلَ مر ملن حوْ فقال عُ 
 
 ,هركتُ دْ راحلتي فأَ  فاستحثثُت  ,وا بَشء

ن مِ  يُح الر   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل   سمعُت ين  وإِ  ,يِح عن الر   لَت ك سأَ نَّ ني أَ بلغَ  :فقلُت 

ن وا مِ وذُ وعُ  ,هاخريَ  اهللَوا وسلُ  ,وهاسبُّ فال تَ  ,يت بالعذاِب وتأْ  ,محةِ يت بالرَّ تأَ  ,اهلل وِح رَ 

.هارش  
( ) 

____________________________________
 

فاِقهام ,فواَفَقْتها فدَخَلتا عىل عائشة مجيعاً  يةِ  ,فلامَّ رَأْت من ات   ,ال :قالْت  ؟َأكنِت َتعرفني هِذه :قالْت للَمك 

 .فذكرته .يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسول اهلل  ,صدقْت  :ةُ فقالْت عائش ,ولكنَّا الَتَقْينا فَتَعارْفنا

 .فذكره .عن اللَّيث وُييى بن أيوب كالمها عن ُيى بن سعيد(  52 4)  "صحيحه"وعلَّقه البخاري يف 

 .(6242)"الصحيح"أخرجه مسلم يف  .وللحديث شاهٌد من حديث أيب هريرة رفعه

وابن عساكر ( 1 ) "معرفة السنن واآلثار"يف  ومن طريقه البيهقي( 602 ) "مسنده"أخرجه الشافعي يف (   )

من ُطرق عن ( 10) "طرق حديث َمن كذَب عيلَّ "والطرباين يف (  5  ,50 /20) "تاريخ دمشق"يف 

راَوْردي به  . عبد العزيز بن حممد الدَّ

اد املدين صدوق  ه ال ُتعرف. وَأسيد هو الربَّ  . وأمُّ

والبيهقي يف ( 06 2)وأبو يعىل ( 60000)الرزاق  وعبد( 0111  ,1540 ,0202)أخرجه أمحد (  6)

ويف ( 6664)والطرباين يف األوسط ( 6 6/0) "رشح املشكل"والطحاوي يف (  4/42) "الكربى"

= 
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 فضل من مل يتطري   :باب

ثنا -411 ثنا :قاال ,وآدم ,حّجاٌج  حدَّ عبد  عنزرر  عنعاصم   عناد بن سلمة محَّ  حدَّ

  عيلَّ  ضْت رِ عُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناهلل بن مسعود  
 ني كثرةُ عجبَ فأَ  ,ام احلج  يَّ مم باملوسم أَ األُ

 فإنَّ  :قال ,ي رب  أَ  ,نعم :قال ؟رضيَت أَ  ,ديا حممَّ  :قالوا ,هل واجلبَل قد مألوا السَّ  ,تيمَّ أُ 

سرتقون وال يَ ن ال الذيوهم  ,حساب   ة بغريِ يدخلون اجلنَّ  اً لفمع هؤالء سبعني أَ 

 .لونم يتوكَّ وعىل رهب   ,ونطريَّ تَ وال يَ  ,وونكتَ يَ 

 :فقال رجٌل آخر ,ه منهماجعلْ  مَّ الله :قال ,علني منهمجَي  أنْ  اهللفادع  :اشةكَّ قال عُ 

 .اشةكَّ سبقك هبا عُ  :قال ,علني منهمجَي  اهللَ ادعُ 

ثنا ثنا :قال ,موسى حدَّ  بي  النَّ  عنعبد اهلل  عن زرر  عنعاصم   عناٌم ومهَّ  ,ادٌ محَّ  حدَّ

 ( ).وساق احلديث ,ملسو هيلع هللا ىلص

 رية من اجلنِّ الطِّ  :باب

ثنا -411  ,عائشة عنه م  أُ  عن علقمةَ  عنناد يب الز  أَ  ثني ابنُ حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

____________________________________
 

هري به( 212) "الدعاء"  . من ُطرق عن الزُّ

حه ابن حبان    (.0200)واحلاكم ( 5046 ,000 )وصحَّ

 "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0202 ) "الكربى"يف  والنسائي( 5010) "السنن"وأخرجه أبو داود يف  

  .من هذا الوجه(  14)

 .دون قصة عمر مع أيب هريرة 

وابن ( 262 )والبزار ( 2 54 ,5400)وأبو يعىل ( 456)والطيالس ( 0441 ,4212)أخرجه أمحد (   )

 . من طريق عاصم بن هبدلة به( 5/620) "التمهيد"عبد الرب يف

حه ابن حبان    (.5 0/0)واحلاكم ( 2020)وصحَّ

 .ومسلم واألربعة إال أبا داود من حديث ابن عباس نحوه "صحيحه"وأخرج البخاري يف   
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 تضعُ  فذهبْت  ,بصبير  ْت يَ تِ فأُ  ,و هلم بالربكةِ فتدعُ  ,لدوابيان إذا وُ ى بالص  ؤتَ ا كانت تُ ّنَّ أَ 

 ,ن اجلن  ها مِ جعلُ نَ  :فقالوا ,وسىهم عن املُ لتْ فسأَ  ,وسىه مُ ِس إذا َتت رأْ ف ,هوسادتَ 

رية ه الط  كرَ كان يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  نَّ إِ  :وقالت ,م عنهاهُ تْ وَّنَ  ,هبا وسى فرمْت املُ  خذِت فأَ 

 ( ).ى عنهاهَ نْ تَ  وكانت عائشةُ  ,هابغُض ويُ 

 الفأل :باب

ثنا -412 ثنا :قال ,أبو عامر   ثناحدَّ  :قال ,د  عبد اهلل بن حممَّ  حدَّ  عناملبارك  ابنُ  حدَّ

ال  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ه سمعَ نَّ أَ  ,خربهباه أَ أَ  أنَّ  ,ميميُّ ة التَّ يَّ ثني ححدَّ  :ُييى بن أيب كثري  قال

 ( ).حقٌّ  والعنيُ  ,الفأُل  ريةِ الط   صدُق وأَ  ,يف اهلامِ  يشءَ 

                                                                                                                                                                             

رشح "والطحاوي يف ( 554 ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف ( 250) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   )

 .ن علقمة به نحوهمن ُطرق ع( 5 0/4) "املطالب"وأبو يعىل كام يف ( 6 0/4) "معاين اآلثار

وقال ابن . مدنيَّة تابعيَّة ثقةٌ  :وقال الِعجيل. "الثقات"ذكرها ابن حبان يف  .اسُمها ُمرجانة :وأمُّ علقمة 

 .مقبولة :"التقريب"حجر يف 

التاريخ "واملصن ف يف ( 60021 ,60220 ,2260 )وأمحد (  602) "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف ( 6)

 "الكبري"والطرباين يف ( 020  ,024 ) "اآلحاد واملثاين"يب عاصم يف وابن أ( 00 /4) "الكبري

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 0/22) "الطبقات"وابن سعد يف ( 2/004) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 0526)

 . من طريق عيل بن املبارك وحرب بن شداد كالمها عن ُييى عن حيَّة بن حابس به( 526 )

ثه عن َأبيه عن أيب هريرة مرفوعًا  .الرمحنوخالفهام شيبان بن عبد   فرواه عن ُييى بن أيب كثري عن حبَّة حدَّ

 (.00 /4) "التاريخ"والبخاري يف  ,(60220)أخرجه أمحد . فجعله من مسند َأيب ُهريرة. بهِ 

 .ثم ذكَر هذا اخلالف .حديٌث غريٌب  :وقال الرتمذي عِقب حديِث حابس 

ح أبو حاتم والرتمذيُّ  :قلت ح أبو زرعة روايَة شيبان ,وابُن حجر األَوَل  "العلل"يف  ورجَّ ا  ,ورجَّ أمَّ

 (. 400)رقم  "العلل"كام حكاه الرتمذي يف . البخاري فلم يقِض بَشء

اَتاف املهرة بزوائد "كام قال احلافُظ الُبوصريي يف  .(وأأصدقم الطِّرية  الفألم ) وليْ عند الرتمذي قوله 

= 
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ك باالسم احلسن :باب  الت ب 

ثنا -413 ل  اهلل بن مؤمَّ  ثني عبدُ حدَّ  :عيسى قال بنِ  نِ معْ  عنن املنذر إبراهيم ب حدَّ

ان عفَّ  بنَ  عثامنَ  حني ذكرَ  ,احلديبية عامَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أنَّ  ,ائبعبد اهلل بن السَّ  عنبيه أَ  عن

وها هلم ويلُّ  ,عنهم هذا العام يرجعَ  وه عىل أنْ فصاحَلُ  ,هليه قومُ ه إِ رسلَ هياًل قد أَ ُس  نَّ أَ 

وكان عبد اهلل  ,كممرَ أَ  اهللُ َل سهَّ  :هيٌل تى ُس أَ  :تى فقيلحني أَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,قابل ثالثة

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  دركَ ائب أَ بن السَّ 

 ما يقول إذا عطْ :باب

ثنا -414   عنأيب عوانة  عنموسى  حدَّ
 
اس  ابن عبَّ  عنسعيد بن جبري   عنعطاء

____________________________________
 

 . وهي َأيضًا عند باقي من َعزوُت له احلديث ,هذه الزيادة أليب يعىل والبزاروعزا  "املسانيد العرشة

 ,وليسْت الزيادة يف طبعة شاكر .وال أرى هذا إالَّ ومهاً  .هذه الزيادة للرتمذي "الفتح"عزا احلافُظ يف  :تنبيه

 .وال يف َتفة األحوذي .(10 6)وال الرسالة   ,وال التأصيل

ة  "وال هامة"عن أيب هريرة مرفوعًا ( 6660)ومسلم ( 5065)فأخرج البخاري  .واحلديث له شواهد عدَّ

  .عن أيب هريرة ( 20 6)ومسلم ( 5200)أخرجه أيضًا البخاري ( العني حق ) وقوله 

يا  :قيل ,ال طرية وخريها الفأل "عن أيب هريرة رفعه ( 6664)ومسلم ( 5064)وأخرج البخاري أيضًا 

    "الكلمة الصاحلة َيسمعها َأحُدكم :قال ؟رسول اهلل وما الفأل

البن حجر من طريق عبد ( 5/406) "فتح الباري"و ( 40 /2) "جممع الزوائد"أخرجه الطرباين كام يف (   )

 . اهلل بن املؤمل به

ل بن وهب املخزومي. رواه الطرباين :"املجمع"وقال اهليثمي يف   د عنه ابنه عبد اهلل .وفيه ُمؤمَّ وقد  ,تفرَّ

 .انتهى. وبقية رجاله رجال الصحيح ,قُوث  

حيح :قلت  فه َأكثُر َأهل العلم .ابنه عبد اهلل ليس من رجال الصَّ  .َأحاديثه مناكري :وقال أمحد. وقد ضعَّ

ضمَن حديِث ُصلح احلديبية (  652) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  .وله شاهٌد عن عكرمة ُمرسالً  

 . من حديث سلمة بن األكوع ( 66/600) "تفسريه"ي يف َأخرجه الطرب .وشاهٌد آخر .املشهور
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 رب   :فإذا قال ,العاملني رب   :ُك لَ قال امل ,هللاحلمد  :كم فقالحدُ أَ  إذا عطَس  :قال

 ( ).اهللك يرمحُ  :قال امللك ,العاملني

 تشميت العاطْ :باب

ثنا -415 م  نعُ أَ  زياد بنِ  محن بنِ عبد الرَّ  عن زاريُّ خربنا الفَ أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

نا إىل مركبُ  فانضمَّ  ,زاًة يف البحر زمن معاويةم كانوا غُ ّنَّ أَ  ,يبثني أَ حدَّ  :قال فريقي  الِ 

نا وين وأَ وتُ عَ دَ  :انا فقالتَ فأَ  ,نا إليهرسلْ نا أَ داؤُ غَ   حَض فلامَّ  ,وب األنصاري  يُّ يب أَ أَ  مركِب 

للمسلم  إنَّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  يّن سمعُت ألَ  ,كمجيبَ أُ  نْ دٌّ من أَ فلم يكن يل بُ  ,صائمٌ 

م سل  يُ  :خيه عليهألَ  اً واجب اً حقَّ  قد تركَ ف اً منها شيئ تركَ  إنْ  ,خصال  واجبة   خيه ستَّ عىل أَ 

 ,ه إذا ماَت ُض وَُي  ,وده إذا مرَض عُ ويَ  ,ته إذا عطَس شم  ويُ  ,يبه إذا دعاهوجُي  ,هيَ عليه إذا لقِ 

 .هصحَ نْ ه إذا استَ نصحُ ويَ 

 ,اً وبرَّ  اً خري اهللجزاك  :ناطعامَ  صاَب اٌح يقول لرجل  أَ وكان معنا رجٌل مزَّ  :قال

 اهللجزاك  :له ما ترى يف رجل  إذا قلُت  :وبيُّ يب أَ فقال ألَ  ,عليه كثرَ فغضب عليه حني أَ 

 ن مل يصلحه اخلريُ مَ  إنَّ  :ا نقولا كنَّ إنَّ  :فقال أبو أّيوب ؟منيتَ وَش  غضَب  ,اً وبرَّ  اً خري

ُّ صلَ أَ   ,ورِض  َك حِ فَض  ,اً وعرَّ  اً رشَّ  اهللجزاك  :فقال له حني أتاه ,عليه فاقلْب  ,حه الرشَّ

                                                                                                                                                                             

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) ب ي عن عطاء به موقوفاً ( 6 10) "الشُّ  .من طريق َعبيدة بن مُحيد الضَّ

 .تابعه ُشعبة عن عطاء :وقال البيهقي عقبه 

( 405) "املختارة"والضياء يف (  440) "األوسط"ويف ( 6620 ) "الكبري"ورواه الطرباين يف  :قلت 

ني يف   .من طريق صباح بن ُييى املدين عن عطاء به مرفوعاً ( 655) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

 .مل يرفْعه عن عطاء بن السائب إالَّ صباح بن ُييى :"األوسط"قال الطرباين يف 

 .والصواُب ما رواه الثقات موقوفاً  .وصباح مرتوكٌ  :قلت

 .بسند  ال بأس به :وقال .موقوفاً ( 0/200 ) "الفتح"وذكره ابن حجر يف 
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 ( ).اً خري نصاريَّ وب األَ يُّ با أَ أَ  اهللجزى  :جُل فقال الرَّ  ,زاحكمُ  عُ دَ ا تَ م :وقال

 هللاحلمد  :من سمع العطسة يقول :باب

ثنا -416 ثنا :قال ,ام  طلق بن غنَّ  حدَّ  عيلر  عن يثمةَ َخ  عنسحاق يب إِ أَ  عنشيبان  حدَّ

 مل جيدْ  ,حال  ما كان العاملني عىل كل   رب   هلل احلمدُ  :من قال عند عطسة  سمعها :قال

 ( ).اً دَ بَ أَ  ذنِ وال األُ  ,سِ الض   وجعَ 

                                                                                                                                                                             

واحلارث بن أيب ( 056) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 20 /0) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

هد"وهنَّاد يف ( 2 ) "التنبيه والتوبيخ"وأبو الشيخ يف ( 211) "مسنده"أسامة يف  والشايش ( 2 0 ) "الزُّ

تاريخ "وابن عساكر يف ( 6511) "املطالب العالية"ٌد وأمحد بن منيع كام يف وُمسدَّ ( 022 ) "مسنده"يف 

 .واقترَص بعُضهم عىل املرفوع .من ُطرق عن عبد الرمحن بن زياد به( 2/56 ) "دمشق

فه اجلمهورُ    . وعبد الرمحن ضعَّ

 .وعزاه أيضًا لسحاق بن راهويه .الفريقي ضعيٌف  :(6/12) "التغليق"وقال ابن حجر يف 

فه  ,وعبد الرمحن وثَّقه ُييى القطان وغريه ,رواه الطرباين :(4  /2) "املجمع"وقال اهليثمي يف   وضعَّ

 .انتهى. وبقيُة رجاله ثقات ,مجاعة

حيحني وغريمها :قلت  ة طرق يف الصَّ إن  تركأ  ,خصال واجبة"دون قوله  .املرفوع منه صحيٌح جاء من عدَّ

ا  واجب  ."ا  لأخيه عليهمنها شيئا  فقد تركأ حقَّ

 . عن طلق بن غنام به( 6 612) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (  6)

 .هو ابن عبد الرمحن الكويف :وخيثمة

من طريق ( 206 ) "الدعاء"والطرباين يف  ,من طريق البخاري( 2604) "املستدرك"وأخرجه احلاكم يف 

 .عن حبَّة عن عيلر "لكن قاال  .غنام به حممد بن الليث أيب الصباح اهلدادي كالمها عن طلق بن

ويرويان َأيضًا عن  .يروي عنهام أبو إسحاق السبيعي( خيثمة وحبَّة )وكالمها  .هو الُعرين الكويف :وحبَّة 

 .واهلل أعلم. عيل  

ومثُله ال ُيقال من ِقبِل الرْأي فله  .وهذا موقوٌف رجاُله ثقاٌت  :(0/200 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

فعِ ُح  َمن بادَر العاطَس باحلمِد ُعويف  "وقد َأخرَجه الطرباينُّ من وجه  آخر عن عيل  مرفوعًا بلفظ  ,كم الرَّ

= 
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 كيف تشميت من سمع العطسة :باب

ثنا -417 ثنا :قال ,مرحامد بن عُ  حدَّ  ابنَ  سمعُت  :رة قالأيب مَج  عنأبو عوانة  حدَّ

 ( ).اهللكم يرمحُ  ,اراكم من النَّوإيَّ  اهللعافانا  :َت اس  يقول إذا شمَّ عبَّ 

ثن -418 وهو يزيد بن  -ني  نَ بو مُ نا أَ خرَبَ أَ  :قال ,عىلخربنا يَ أَ  :قال ,إسحاق احدَّ

رجٌل  فعطَس  ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهلل  اً ا جلوسكنَّ  :ريرة قاليب هُ أَ  عنيب حازم  أَ  عن -كيسان 

 :فقال ,اً فلم يقل له شيئ ,آخر عطَس  ثمَّ  ,اهللك يرمحُ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال له رسوُل  ,اهللَ فحمدَ 

.تَّ كَ وَس  ,اهللَ ه محدَ إنَّ  :قال ؟اً يل شيئ ومل تقْل  ,عىل اآلخرِ  ددَت ر ,اهلل يا رسوَل 
( ) 

 شمتإذا مل يمد اهلل ال يم  :باب

 - ُعليَّةهو أخو ابن  -بعي بن إبراهيم حدثنا رِ  :م قالد بن ساَل حدثنا حممَّ  - 419

 جلس :عن أيب هريرة قال ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيدحدَّ  :قال

 ,اهلل منهام فلم ُيمدِ  الرشيُف  فعطَس  ,من اآلخر رشُف مها أَ حدُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص الن عند النبي  رُج 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ه النَّ تَ فشمَّ  اهللَ فحمدَ  اآلخرُ  وعطَس  ,تهشم  ومل يُ 

____________________________________
 

 .انتهى. وسنُده ضعيٌف . "ومل َيشتك رضسه َأبداً . من وجِع اخلاَصةِ 

بَعي :وأبو مجرة .مل َأجد من َأخرجه(   )  .هو نرص بن عبد اهلل الضُّ

حه. للمصن ف هنا(. 0/201 ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف   .وصحَّ

 "األدب"ويف ( 65102) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف (  42) "مسنده"أخرجه إسحاق بن راهوية يف ( 6)

 .من طريق يعىل بن عبيد به( 6/62) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 2 4)

ة األشجعيَّة :وأبو حازم .وإسناده حسن   .هو سلامن األشجعي موىل عزَّ

رجالن  ملسو هيلع هللا ىلصعطَس عند النبي   :عن أنس قال(  611)ومسلم ( 5202) "صحيحه"وأخرج البخاري يف 

َت َأحَدمها ِت اآلخرَ . فشمَّ َته :فقال الذي مل ُيشّمتْه. ومل ُيشم  تْني؟ ,عطَس فالٌن فشمَّ ! وعطسُت َأنا فلم ُتشم 

 ."وإِنَك مل َتمِد اهلل ,إنَّ هذا محَد اهلل :قال
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 إنَّ  :فقال ,هتَ فشمَّ  هذا اآلخرُ  وعطَس  ,تنيشم  عندك فلم تُ  عطسُت  :فقال الرشيُف 

 ( ).كفنسيتُ  اهللَ َت نت نسيوأَ  ,هفذكرتُ  اهللَ هذا ذكرَ 

 كيف يبدأ العاطْ :باب

ثنا -421  أّنه كان إذا عطَس  ,مرعبد اهلل بن عُ  عننافع   عنمالك   عنإسامعيل  حدَّ

 ( ).لنا ولكم غفرُ ويَ  ,اكموإيَّ  اهللُنا يرمحُ  :فقال ,اهللُيرمحك  :فقيل له

ثنا -421 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ   عنسفيان  حدَّ
 
عبد  عنمحن الرَّ أيب عبد  عنعطاء

 ,اهللك يرمحُ  :ن يردُّ مَ  وليقْل  ,العاملني رب   هلل احلمدُ  :كم فليقْل حدُ أَ  إذا عطَس  :اهلل قال

 ( ).يل ولكم اهللُ غفرُ يَ  :هو وليقْل 

                                                                                                                                                                             

( 202) "مسنده"واحلارث بن أيب أسامة يف ( 1060) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 2402)محد أخرجه أ(   )

 . من طريق عبد الرمحن بن إسحاق به( 2516)وأبو يعىل 

حه ابن حبان    (.0/625)واحلاكم ( 206)وصحَّ

الصحيح  ورجال أمحد رجال ."األوسط"رواه أمحد والطرباين يف  :(0/406) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 . انتهى. وهو ثقة مأمون .غري ربعي بن إبراهيم

 .وانظر ما قبله 

 .عن نافع به( 1450) "ُشعب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 044 ) "املوطأ"أخرجه مالك يف (  6)

 .من طريقني عن نافع به( 2/210) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 1401)وأخرجه البيهقي أيضًا    

 ,من طريق سفيان( 1046) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 0205) "املستدرك"احلاكم يف  أخرجه( 4)

من ( 406) "األدب"وابن أيب شيبة يف  ,من طريق أيب عوانة( 1/6) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

 .طريق حممد بن فضيل كلهم عن عطاء به موقوفاً 

والشايش يف ( 0200)واحلاكم ( 0056 ) "ىالكرب"عند النسائي يف . وخالفهم جعفر بن سليامن 

عب"والبيهقي يف ( 0200)وَأبيُض بُن َأبان القريش عند احلاكم  ,(220) "مسنده" ( 1044) "الشُّ

 .فروياه عن عطاء به مرفوعاً ( 222 ) "الدعاء"ويف ( 26 /0 ) "الكبري"والطرباين يف 

= 
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 اهلل حدتأ  يرحك إن كنتأ  :من قال :باب

ثنا -422 ثنا :قال ,عارمٌ  حدَّ  :دّي قالزْ ثني مكحوٌل األَ حدَّ  :اذان قالزَ  بنُ  امرةُ عُ  حدَّ

 إنْ  اهللُك يرمحُ  :مرعُ  فقال ابنُ  ,املسجدِ  ن ناحيةِ رجٌل مِ  فعطَس  ,مرعُ  ابنِ  إىل جنِب  كنُت 

 ( ).اهلل محدَت  كنَت 

 آبَّ  :ال يقول :باب

ثنا -423  أخربين ابنُ  ,أخربنا ابن جريج   :قال ,خربنا ملدٌ أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

ا وإمَّ  ,ا أبو بكر  إمَّ  ,مراهلل بن عُ  ابٌن لعبدِ  عطَس  :سمعه يقوله أنَّ  ,اهد  جُم  عنجيح  أيب نَ 

آّب اسم شيطان  من الّشياطني جعلها بني  إنَّ  ؟وما آّب  :فقال ابن عمر ,آّب  :فقال ,مرعُ 

____________________________________
 

إالَّ سمعه من عطاء بن السائب بعد  وال أرى جعفر بن سليامن ,وهذا حديٌث منكرٌ  :قال النسائي 

ة فحديُثه صحيٌح  .ودخَل عطاُء بُن السائب البرصَة مرتني .االختال  ل مرَّ ومْن سمَع  ,فمن سمَع منه َأوَّ

ة ففي حديثه شٌئ   .انتهى كالمه. ومحَّاد بن زيد حديثُه عنه صحيح .منه آخَر مرَّ

املحفوُظ من  :وقال احلاكم .من عطاء بعد االختال  وَأنَّ أبيَض سمعَ  ,وكذلك َأعلَّه الطحاويُّ بالوقف

والصحيح فيه رواية المام احلافظ امُلتقن سفيان  :وقال َأيضاً  .كالم عبِد اهلل إذا مل ُيسنده من ُيعتمد روايته

ح وقَفه َأبو حاتم يف . عن عطاء بن السائب ,بن سعيد الثوري عب"والبيهقي يف . "العلل"وكذا رجَّ  ."الشُّ

وأبو داود (  600)والرتمذي ( 64224)َأخرجه أمحد  .شاهٌد مرفوٌع من حديث سامل بن عبيد وله 

حه ابن حبان  .ويف سنده اختالٌف (  504)  (. 511)وقد صحَّ

ت( 0/201 )انظر فتح الباري  .وله شواهُد ُأخرى  .باب إذا عطس كيف ُيشمَّ

ِمن أجل أنَّ املحفوظ  ,مع أنَّ النسائي رواه "الستة زوائد األدب عىل"الفائدة من ِذكر هذا األثر يف  :تنبيه

 .ورواية النسائي  املرفوعة ُمنكرة كام نقلناه عنه ,ما رواه البخاري هنا موقوفاً 

 . مل أجد من أخرجه(   )

صدوٌق كثرُي  :"التقريب"يف  حلافظقال ا ,رجال إسناده ال بأس هبم سوى عامرة بن زاذان ُمتَلف فيه

 .أخلطا
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 ( ).العطسة واحلمد

 جل الرأةتشميت الرَّ  :باب

ثنا -424 ثنا القاسم بن مالك  ا :قاال ,وأمحد بن إشكاب فروة حدَّ عن  ملزينُّ حدَّ

 بنِ  لِ ْض الفَ  م  أُ  وهو يف بيِت  ,وسىيب مُ عىل أَ  دخلُت  :ردة قاليب بُ يب  عن أَ لَ عاصم بن كُ 

 ,به ا وقعْت اهَ تَ  أَ فلامَّ  ,يم  أُ  خربُت فأَ  ,هاتَ فشمَّ  ْت وعطَس  ,نيتْ شم  فلم يُ  فعطسُت  ,اسالعبَّ 

 .هاتَّ فشمَّ  ْت وعطَس  ,هتْ شم  ابني فلم تُ  عطَس  :وقالْت 

وإن مل  ,توهفشم   اهللَ دَ كم فحمِ حدُ أَ  َس إذا عطَ  :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ إيّن سمعُت  :فقال هلا

 فحمدِت  وعطسْت  ,هتْ شم  فلم أُ  ,اهللَ مدِ فلم َُي  ك عطَس ابنَ  وإنَّ  ,وهتُ شم  فال تُ  اهللَ ُيمدِ 

  ( ).حسنَت أَ  :فقالت ,هاتُ فشمَّ اهلل 

                                                                                                                                                                             

من طريق أيب ( 5 625) "املصنَّف"ويف  ,من طريق ابن ُجريج( 440) "األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

عدي كالمها عن ابن أيب نجيح به  ."آب"بدل . "أشهبَّ "لكن وقع عنده . املنبه ُعمر بن منب ه السَّ

حه ابن حجر يف    .انتهى."ل أباش بد"وأخرجه بن أيب شيبة بلفظ  :ثم قال(  0/20 ) "الفتح"وصحَّ

َأشهبَّ  :أنه كان يكَره أْن يقوَل  ,عن إبراهيم النخعي "األدب"ويف  "املصنَّف"روى ابن أيب شيبة يف  :قلت 

 .أورده ابن أيب شيبة عِقب أثر ابن عمر هذا. وسنُده صحيٌح . إذا عطَس 

 .عن القاسم بن مالك به( 0/610) "املستدرك"واحلاكم يف ( 1212 )أخرجه أمحد ( 6)

 . من رواية القاسم به مثله( 6116) "صحيح مسلم"احلديث يف و 

 .بالتكرار "أحسنتأ أحسنتأ "ووقع عند أحد واحلاكم  "أأحسنتأ  :فقالت "دون قوهلا يف آخره  

والصواب كام عند . وهو خطأٌ . كذا وقع هنا وعند احلاكِم َأيضاً ( بيت أم  الفضل بن العّباس ) قوله  :تنبيه 

 . "ابنة الفضل"وألمَحد  " بيت بنِت الفضل بن العباسوهو يف "ُمسلم 

هذه البنت هي ُأم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأُة َأيب  :(20 / 2 ) "رشح مسلم"قال النووي يف  

 .انتهى.. ُموسى األشعري

وعلَّق الشيخ  "أم الفضل بن العباس[ ابنته ] وهو يف بيت (. 402ص )ووقع يف َتقيق األلباين  :قلت

= 
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 إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه :باب

ثنا -425 ثنا :قال ,نعثام حدَّ   عنيساف   هالل بنِ  عنمنصور   عنجريٌر  حدَّ
 
عطاء

 ( ).يطانام هو من الشَّ فإنَّ  ,ه عىل فيهيدَ  فليضعْ  َب إذا تثاءَ  :اس  قالابن عبَّ  عن

 ؟هل يفيل أحد  رأس غريه :باب

ثنا -426 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حدَّ  ,املغرية بن سلمة أبو هشام  املخزومّي  حدَّ

ثنا :قال ,قةً وكان ث احلسن  عنحّدثني القاسم بن مطّيب   :ن  قالزْ بن َح  ُق عْ الصَّ  حدَّ

 هلِ أَ  دُ هذا سيَّ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  تيُت أَ  :قال عدي  عاصم  السَّ  بنِ  قيسِ  عن البرصي  

وال من  ,عٌة من طالب  بِ تَ  فيه ليس عيلَّ  الذي ما املاُل  ,اهلل يا رسوَل  :فقلُت  ,الوبرِ 

وويٌل ألصحاب  ,ونكثر ستُّ واألَ  ,نعم املال أربعون :ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل فقا .؟ضيف  

 القانعَ  طعمَ كل وأَ فأَ  ,ةَ ونحر السمين ,الغزيرةَ  ومنَح  ,عطى الكريمةَ من أَ  إالَّ املئني 

 .عرتَّ واملُ 

 :نعمي؟ فقال أنا فيه من كثرة ال ُيل بواد   ,ما أكرم هذه األخالق ,يا رسول اهلل: قلت

____________________________________
 

الدعاء "و ,"املسند"و "مسلم", واستدركُته من "املستدرك"سقطْت من األَْصل وغريه كـ  :قولهب

وابنُته ُأم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن العباس امرأة . ومل يتنبَّه الشارح هلذا السقط ,للطرباين

 .انتهى. أيب موسى األشعرى

 .واهلل أعلم. بيت ابنة الفضل. وابوالص ,ومل يتنبَّه الشيخ أيضًا هلذا اخلطأ :قلت

  .عن سفيان عن منصور به( 0124) "املصنف"َأخرَجه ابن أيب شيبة يف (   )

حيِح    .ورجاُله رجاُل الصَّ

التثاؤب من "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 6110)م ومسل( 5  4) "الصحيح"وأخرج البخاري يف  

ه ما استطاع .الشيطان  . "فإنَّ َأحَدكم إذا قال ها ضِحك الشيطانُ  .فإذا تثاَءَب َأحُدكم فلريدَّ

 .وَأخرجا عن أيب سعيد اخلدري نحوه 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

215 

. يف املنيحة؟ كيف تصنعُ  :قال ,عطي النابوأُ  ,عطي البكرأُ  :قلت ؟ةكيف تصنع بالعطي

وال  ,بحباهلم و الناُس يغدُ  :قال روقة؟يف الطَّ  كيف تصنعُ  :قال ,الناقةَ  منُح إين ألَ : قال

 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبيُّ  ,ههو يردُّ  حتى يكونَ  ,فيمسكه ما بدا له ,يوزع رجل من مجل يتطمه

 كلَت ك ما أَ من مالِ  فإنام لَك  :قال ,مايل: مواليك؟ قال م ماُل ليك أَ إِ  حبُّ ك أَ فاملُ 

 قلنَّ ألَ  لئن رجعُت  ,مَ ال جرَ  :فقلُت  ,ه ملواليكوسائرُ  ,مضيَت فأَ  عطيَت و أَ أ ,فنيَت فأَ 

  .هاعددَ 

هو  حد  وا عن أَ خذُ كم لن تأْ فإنَّ  ,يوا عن  خذُ  ,نيَّ يا بَ  :بنيه فقال مجعَ  فلام حضه املوُت 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  وقد سمعُت  ,عليه نَح مل يُ  ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ رسول اهلل  ,وا عيلَّ نوُح تَ  ال :ين  نصح لكم مِ أَ 

 ."ةياحنهى عن الن  يَ 

كم مل كابرَ م أَ دتُ نكم إذا سوَّ فإِ  ,كمكابرَ وا أَ دُ وسو   , فيهاصيل  أُ  نوين يف ثيايب التي كنُت ف  وكَ 

وا دُ وزهِ  ,الناس كم عىلكابرُ كم هان أَ صاغرَ م أَ دتُ وإذا سوَّ  ,يفةلِ بيكم فيكم َخ يزل ألَ 

 ا آخرُ فإّنَّ  ,لةَ اكم واملسأَ وإيَّ  ,الناس ى عن طلِب نَ فيه غِ  فإنَّ  ,كمحوا عيَش صلِ وأَ  ,فيكم

  كسِب 
ِ
 ي وبني هذا احلي  بين فإنه كان يكون يشءٌ  ,قربي وا عيلَّ موين فسوُّ فنتُ وإذا دَ  ,املرء

 .ينكميف دِ  عليكم عيباً  دخليُ  مراً يت أَ يأْ  أنْ  سفيهاً  فال آمنُ  ,مخاشات من بكر بن وائل

يف هذا  ن  زْ َح  بنَ  عَق الصَّ  تيُت أَ  :فقال ,با النعامن حممد بن الفضلأَ  فذاكرُت  :قال عيلٌّ 

 عن بيديونس بن عُ  ,ال :؟ قالعن احلسنِ  :فقيل له ,ثنا عن احلسنِ فحدَّ  ,احلديث

ونس بن عن ي بطيَّ ثني القاسم بن مُ حدَّ  ,ال :ه من يونس؟ قالسمعتَ  :قيل له ,احلسنِ 

 ( ).عناهضيَّ  ,ال :ه؟ قالملْ ََت  مْ فلَ  :عامنيب النُّ ألَ  فقلُت  .عن قيس عن احلسنِ  ُعبيد

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 656) "معجمه"أخرجه ابن األعرايب يف (   ) من طريق عارم حممد بن ( 22 4) "الشُّ

عق بُن حْزن عن احلسن عن قيس به  .مثله. الفضل حدثنا الصَّ

= 
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أس وعض   :باب فتي عند الت عج   حتريك الر   بالش 

ثنا -427 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,هيٌب وُ  حدَّ  :يب العالية قالأَ  عنوب أيُّ  حدَّ

  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  تيُت أَ  :فقال ,با ذرر خلييل أَ  لُت سأَ  :امت قالاهلل بن الصَّ  عبدَ  لُت سأَ 
 
 ,بوضوء

درك ك تُ ولكنَّ  ,ال :قال ؟كي آذيتُ م  نت وأُ يب أَ بأَ  :قلت ,هيْ تَ فَ عىل َش  وعضَّ  ,هَس ك رأْ فحرَّ 

 ؟رينمُ فام تأْ  :قلُت  ,هاالة لوقتِ رون الصَّ ؤخ  ًة يُ ئمَّ و أَ أَ  مراءُ أُ 

فال  ,يُت صلَّ  :وال تقولنَّ  ,همعهم فصل   دركَت أَ  فإنْ  ,هاتِ لوقْ  الةَ الصَّ  صل   :قال

 ( ).صيل  أُ 

____________________________________
 

وأبو يعىل كام يف (  650) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 2/441 ) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

من ( 6/540) "تاريخ املدينة"وابن شبَّة يف ( 6 4/2) "املستدرك"واحلاكم يف ( 445/ ) "املطالب"

 ,من طريق املبارك بن فضالة( 4 0/6) "التمهيد"وابن عبد الرب يف  ,طريق زياد بن أيب زيد اجلصاص

من طريق أيب األشهب جعفر بن حيَّان ( 1  5) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 000)واحلارث بن أيب أسامة 

الً . كلهم عن احلسن عن قيس به نحوه  .مترصًا ومطوَّ

نه ابن حجر يف   البن أيب ( 1/ ) "املراسيل"لكن قال عيل بن املديني كام يف (. 5/024) "الصابة"وحسَّ

 .مل يسمع احلسُن من قيس بن عاصم شيئاً  :حاتم

ح احلسُن بالتحديث يف رواية زياد بن أيب زياد عند بعضهم :قلت  ولعلَّه من َأجله . لكنَّ زيادًا ضعيٌف  ,َصَّ

 . واهلل أعلم. مل يعتمد عليه احلافظ ابن املديني رمحه اهلل

م بعضه رقم  وذكرُت أنَّ النسائيَّ روى مجلَة النياحِة  .مترصًا من وجه  آخر عن قيس(.  2 )وقد تقدَّ

 .ومل يذكر باقيه .فقط

من ( 250) "الكربى"ويف ( 002)والنسائي ( 20 /5)وأمحد ( 202) "صحيح مسلم"احلديث يف (  )

اء ر ابُن زياد الصالةَ  :قال. رواية إسامعيل بن ُعليَّة عن أيوب عن أيب العالية الربَّ فجاءين عبد اهلل بن  .أخَّ

 ,ورضب فخذي .ُت له صنيَع ابِن زياد فعضَّ عىل شفتهفذكر .الصامت فَألقيُت له ُكرسيَّا فجَلَس عليه

كام  ملسو هيلع هللا ىلصإين سألُت رسول اهلل  :وقال ,إين سَألُت َأبا ذر  كام سَألتني فضَب فِخِذي كام رضبُت فخَذك :وقال

قال رسوُل اهلل "ويف رواية له . فذكره.. صل  الصالة :وقال. فضَب فخذي كام رضبت فخذك. سألتني

= 
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جلم  :باب  ا  رد به سوءومل يم  ,أخيه فخذأ  إذا رضب الر 

ثنا -428 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,وهيٌب  حدَّ  :جابر  قال عنأبيه  عنجعفٌر  حدَّ

  ه ثالَث ِس عىل رأْ  يصبُّ  ,اً نبإذا كان ُج  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ 
 
احلسن بن  قال ,حفنات  من ماء

 :فقال احلسنِ  ذْ ه عىل فخِ بيدِ  ورضَب  :قال .من ذاك كثرُ عري أَ َش  إنَّ  ,د اهللأبا عب :حمّمد  

 ( ).طيَب من شعرك وأَ  كثرَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عرُ كان َش  ,خيأَ  يا ابنَ 

جلم  ما يقولم  :باب  هرجل   رت  د  إذا خأ  الر 

ثنا -429 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ محن بن سعد  عبد الرَّ  عنق يب إسحاأَ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).ديا حممَّ  :فقال ,ليكإِ  اسِ النَّ  حبَّ اذكر أَ  :فقال له رجٌل  ,مرعُ  ابنِ  رجُل  خدرْت  :قال

____________________________________
 

 . ورضب فخذي. ملسو هيلع هللا ىلص

رون الصالةكي  .فذكره.. ف أنَت إذا بقيَت يف قوم  ُيؤخ 

 ملسو هيلع هللا ىلص َأتيُت النَّبيَّ  "دون قوله  
 
ك رْأَسه ,بوضوء  :قال ؟بَأيب َأنت وُأم ي آذيُتك :قلت ,وعضَّ عىل َشَفَتْيه ,فحرَّ

 .وهي الشاهد من تبويب البخاري. "ال

. ومن عبد اهلل بن الصامت ,ملسو هيلع هللا ىلصصَل من النبي  بأنَّ عضَّ الشفتني ح ,وال منافاة بني الروايتني فاجلمع بينها

وهو منهج . وهذا كثرٌي يف السنَّة .فذكر ُوهيٌب ما مل يذكْره إِسامعيل .ألنَّ كلَّ راو  َحاَكا ما صنََعه شيُخه به

 .واهلل أعلم وأحكم. الشيخني يف صحيحيهام

 .ر بن حممد بهمن رواية عبد الوهاب الثقفي عن جعف( 461) "صحيح مسلم"احلديث يف (  )

من ُطرق ُأخرى عن حممد بن ( 640)والنسائي ( 654 ,656 ,601) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

 .نحوه. عيل الباقر َأيب جعفر به

ه الصنِّف يف الباب "ورضبأ بيده عىل فخذ احلسن "دون قوله   دأ  .ومن أأجل هذه الزيادة أأورأ

غريب "وإبراهيم احلريب يف ( 0  6) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 50 /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6)

ني يف ( 0  / 4) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 050) "احلديث  "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

 . كلهم عن إيب إسحاق به( وقرَن معه ابُن سعد سفياَن )  ,من رواية زهري( 04 )

 ."اجتمع عصُبها من هاهنا: قال ؟.لِكيا َأبا عبِد الرمحن ما لرج :فقلت"زاد زهري 

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

218 

 بيانمصافحة الصِّ  :باب

ثنا -431 ثنا :قال ,ابن شيبة حدَّ  نَس أَ  يُت رأَ  :ان قالدَ رْ سلمة بن وَ  عنباتة نُ  ابنُ  حدَّ

يس عىل رأْ  فمسَح  ,لبني ليث   موىلً  :فقلُت  ؟نَت ن أَ مَ  :نيلَ فسأَ  ,اَس النَّ  صافُح مالك  يُ  بنَ 

 ( ).فيك اهللُ باركَ  :وقال ,اً ثالث

 صافحةالم  :باب

ثنا حجَّ  -431 ثنا محَّ  :قال ,اٌج حدَّ  :يد  عن أنس بن مالك  قالاد بن سلمة عن مُح حدَّ

 ُل وَّ فهم أَ  ,منكم اً لوبقُ  رقُّ وهم أَ  ,اليمنِ  هُل أَ  قبَل قد أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  اليمنِ  هُل أَ  ا جاءَ ملَّ 

  ( ).صافحةباملُ  ن جاءَ مَ 

____________________________________
 

ني يف   من رواية أيب بكر بن عياش عن َأيب إسحاق عن َأيب ( 21 ) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه ابن السُّ

 .لعلَّها كنية عبد الرمحن بن سعد. كنُت َأمَش :سعد قال

ن سمَع ابَن عُ ( 052)وأخرجه احلريب َأيضًا    .مرمن طريق ُشعبة عن إيب إسحاق عمَّ

ني    .من رواية إرسائيل عن أيب إسحاق عن اهليثم بن حنش عن ابن عمر( 22 )وأخرجه ابن السُّ

ل التفاق سفيان وزهري  التي  -وَُتمل رواية ُشعبة  .ولالحتامل يف رواية أيب بكر .والصواب هو الوجه األَوَّ

ة .بأنه عبد الرمحن بن سعد -مل ُيسمَّ  ا رواية إرسائيل فشاذَّ  .واهلل أعلم. أمَّ

عبد الرمحن بن سعد القريش كويٌف روى عن مواله عبد اهلل بن  :(22 /2) "التهذيب"قال احلافظ يف  

بيعي  .انتهى بتجوز. ثقة :وقال النسائي. "الثقات"ذكره ابن حبان يف  ,عمر وعنه أبو إسحاق السَّ

 . مل َأجد َمن َأخرَجه(   )

اي املدينُّ هو عبد الرمحن بن عبد امللك ب :ابن شيبة نسَبه إىل جد   .ن حممد بن شيبة احلزامي باملهملة والزَّ

ه.هو يونس بن ُييى بن ُنباتة :وابن ُنباته .َأبيه  .ُنسب إىل جد 

والطحاوي يف ( 4 65)وأبو داود ( 250 ) "فضائل الصحابة"ويف ( 4260  ,6 46 )أخرجه أمحد (  6)

وابن ( 5 ) "األوائل"والطرباين يف ( 60) "األوائل"وابن أيب عاصم يف ( 225) "رشح مشكل اآلثار"

من ( 14 0)وابن حبان ( 6526 )وأمحد  ,من طريق محاد بن سلمة( 5 / 6) "التمهيد"عبد الرب يف 

 .طريق ُييى بن َأيُّوب كالمها عن مُحيد به

= 
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ثنا -432 ثنا :قال ,احبَّ د بن الصَّ حممَّ  حدَّ اء يب جعفر  الفرَّ أَ  عنا إسامعيل بن زكريَّ  حدَّ

  عن يزيدَ  اهلل بنِ  عبدِ  عن
ِ
 ( ).خاكأَ  صافَح تُ  أنْ  ةِ حيَّ ام التَّ ن تَ مِ  :عازب  قال بنِ  الرباء

 بيِّ رأس الصَّ مسح الرأة  :باب

ثنا -433 ثنا :قال ,عبد اهلل بن أيب األسود حدَّ  :قال قفيُّ إبراهيم بن مرزوق  الثَّ  حدَّ

بري الزُّ  اهلل بنُ  كان عبدُ  :قال -منه  اُج ه احلجَّ خذَ بري فأَ الزُّ  اهلل بنِ  وكان لعبدِ  -يب ثني أَ حدَّ 

 ,يسرأْ  سُح وتَ  ,و يلعُ دْ وتَ  ,اٌج عاملهم حجَّ يُ  ها بامرِبُ ْخ ر  فأُ يب بكْ أَ  بنِت  سامءَ ه أَ م  ني إىل أُ ثَ بعَ 

 ( ).نا يومئذ  وصيٌف وأَ 

 عانقةالم  :باب

ثنا -434 ثنا :قال ,موسى حدَّ  ,قيل  ابن عَ  عنالقاسم بن عبد الواحد  عناٌم مهَّ  حدَّ

____________________________________
 

حه ابن حجر يف   (.6/414) "املختارة"والضياء يف . "الفتح "وصحَّ

ُل من َأظهر املصافحةَ أ"ولفظه عن ابن حبان    ."وَّ

لوبا  منكم ) وليْ عند أيب داود قوله   م ذكرهم.(وهم أأرق  قم  .وهي عند من تقدَّ

 .دون املصافحة .وقد أخرج الشيخان عن أيب هريرة مرفوعًا مثل هذه الزيادة ضمن حديث 

 . مل أجد َمن َأخرَجه من هذا الوجه(   )

 :( 50 ,02)  "الفوائد "أنَّ أبا حممد اخللدي أخرجه يف جزء من ( 4/620) "الضعيفة"وأفاَد األَلباينُّ يف 

 مرفوعاً 
ِ
 . من طريق محاد بن شعيب عن أيب جعفر الفراء عن األَغر َأيب مسلم عن الرباء

 .هو عبد اهلل بن يزيد :واألغرُّ . والصواُب املوقوُف . ومحَّاد ضعيٌف  :قلت

ل. وله شاهدان مرفوعان عن َأيب ُأمامة  :والثاين(. 6040)َأخرجه الرتمذيُّ . بن مسعودمن حديث ا :األَوَّ

فهام الرتمذي( 66610)وأمحد (  604)عند الرتمذي أيضًا   .يف الباب عن ابن عمر :وقال .وضعَّ

 . مل أجد من أخرجه(  6)

 :"التقريب"وقال احلافظ يف  ."الثقات"ذكره ابن حبان يف  .سوى مرزوق  الثقفي .ورجاله ال بْأس هبم

 .مقبول
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 ُت عْ تَ فابْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  صحاب النَّ ه حديٌث عن رجل  من أَ غَ ه بلَ نَّ أَ  ,ثهجابر بن عبد اهلل حدَّ  أنَّ 

ليه إِ  فبعثُت  ,نيس  اهلل بن أُ  فإذا عبدُ  ,امَ الشَّ  مُت ى قدِ حتَّ  ,اً يل شهرإليه رْح  دُت فشدَ  اً بعري

 فخرَج  ,نعم :فقلُت  ؟جابر بن عبد اهلل :فقال سوُل الرَّ  فرجعَ  ,بالباب اً جابر نَّ أَ 

 .وَت و تَ أَ  موَت أَ  نْ أَ  خشيُت  ,هسمعْ حديٌث بلغني مل أَ  :قلُت  ,نيقَ نَ فاعتَ 

ما  :قلُت  ,امً رالً هُب راًة غُ عُ  ,اَس و النَّ أَ  ,العبادَ  اهللُ رُش َُي  :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  :قال

ه سمعُ كام يَ  :ه قالحسبُ أَ  ,دن بعُ ه مَ سمعُ نادّيم بصوت  يَ فيُ  ,ليس معهم يشءٌ  :قال ؟امً هُب 

ار النَّ  هلِ ن أَ حٌد موأَ  ةَ اجلنَّ  دخُل ة يَ اجلنَّ  هلِ ن أَ حد  مِ نبغي ألَ ال يَ  ,كنا امللِ أَ  :برُ من ق

ه طلبُ يَ  ةِ اجلنَّ  هلِ ن أَ حٌد مِ وأَ  ارَ النَّ  يدخُل  ارِ النَّ  هلِ ن أَ حد  مِ نبغي ألَ وال يَ  ,مة  لَ ه بمظْ بُ طلُ يَ 

 ( ).ئاتي  والسَّ  باحلسناِت  :قال ؟امً راًة هُب عُ  اهللَيت ام نأْ وإنَّ  ؟وكيف :قلُت  ,مة  لَ بمظْ 

                                                                                                                                                                             

( 6040) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 250) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 2025 )أخرجه أمحد (   )

(  6/42) "املختارة"والضياء يف ( 2 2/6) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 0 5) "السنة"ويف 

مساوئ "ي يف واخلرائط(  4 ) "األسامء والصفات"والبيهقي يف ( 04) "مسنده"واحلارث يف 

 . من ُطرق عن مهام بن ُييى به( 106) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  20) "األخالق

حه احلاكم    (.6/040)وصحَّ

 .لكن توبع .وهو ُمتَلف فيه .ويف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل 

بنحوه  "األوسط" ورواه الطرباين يف ,رواه أمحد ورجاله وثقوا :(605/  ) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

نه يف موضع آخر  .انتهى. بمرص :إال أنه قال  .(624/  )وحسَّ

وتام يف  ,"مسند الشاميني"أخرجها الطرباين يف  .وله طريٌق ُأخرى :(60 / ) "الفتح"قال احلافظ يف  

 ملسو هيلع هللا ىلص كان َيبلغني عن النَّبي   :من طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن املنكدر عن جابر قال "فوائده"

وكان صاحب احلديث بمرص فاشرتيُت بعريًا فّسُت حتى وردُت مرص فقصدُت  ,حديث يف القصاص

من طريق  "الرحلة"أخرجها اخلطيب يف  :وله طريٌق ثالثةٌ  .وإسناُده صالح .فذكر نحوه.. إىل باب الرجل

فذكر احلديث .. بلغني حديٌث يف القصاص :عن جابر  قال -وهو بالنون الساكنة  -أيب اجلارود العنْس 

= 
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 تقبيل اليد :باب

ثنا -435 محن بن عبد الرَّ  عنيزيد بن أيب زياد   عنبو عوانة أَ  ثناحدَّ  :قال ,موسى حدَّ

 بيَّ ى النَّ كيف نلقَ  :قلنا ,حيصةً  اُس النَّ  فحاَص  ,ا يف غزوة  كنَّ  :مر قالابن عُ  عنأيب ليىل 

 ,حدٌ فال يرانا أَ  ,املدينة ال نقدمُ  :فقلنا ,{لقتال   اً فتحر  مُ  إالَّ } :فنزلْت  ؟نارْ وقد فرَ  ملسو هيلع هللا ىلص

نتم أَ  :قال ,اروننحن الفرَّ  :قلنا ,ن صالة الفجرمِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  رَج فخ ,لو قدمنا :فقلنا

 ( ).كمنا فئتُ أَ  :قال ,هنا يدَ لْ فقبَّ  ,ارونالعكَّ 

ثنا -436 ثنا :قال ,ابن أيب مريم حدَّ محن ني عبد الرَّ ثَ حدَّ  :خالد  قال بنُ  اُف عطَّ  حدَّ

 ,منا عليهاه فسلَّ نَ يْ تَ فأَ  ,كوعاألَ  بنُ  ها هنا سلمةُ  :فقيل لنا .ةذَ بَ نا بالرَّ رْ مرَ  :زين  قالبن رَ 

____________________________________
 

 .انتهى كالمه "ويف إسناده ضعٌف  .نحوه

وابن أيب شيبة ( 2 0 )والرتمذي ( 6200)وأبو داود ( 5056,5215 , 551 ,5420)أخرجه أمحد (   )

( 6/422) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 1/02) "السنن"والبيهقي يف ( 44205) "املصنَّف"يف 

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 050 ) "املنتقى"ن اجلارود يف واب( 5512)وأبو يعىل (  06)واحلميدي 

من ُطرق عن يزيد بن ( 1200) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 1 0 ) "مسنده"والشافعي يف ( 05 /0)

 .أيب زياد به

فحاصأ الناسم ) ومعنى قوله  ,هذا حديٌث حسٌن ال نعرفه إالَّ من حديث يزيد بن أيب زياد :وقال الرتمذي

وا من القتال :يعني (حيصة   ارون ) ومعنى قوله  ,َأّنم فرُّ ار الذي يفرُّ إىل إِمامه  (بل أنتم العكَّ والعكَّ

حف ,لينرصه  .انتهى. ليس يريُد الفرار من الزَّ

فه أكثر أهل العلم .يزيد بن أيب زياد القريشُّ اهلاشميُّ أبو عبد اهلل موالهم الكويف :قلت   .ضعَّ

فا  لقتاٍل  :فنزلت  ) احلديث قوله وليْ عند أحٍد من أخرج  تحرِّ فاآلية نزلْت يف غزوة  .وهي وهمٌ  (إالَّ مم

كام يف  .وهو مل يشهد ُأحدًا لصغره ,هلا بدليل حضور ابِن عمر  .وهذه الّسية بعد بدر   .بدر  

حيحني"  .وُأحٌد بعد بدر  بسنة .عنه "الصَّ

 َأو ُمتحي زًا إىل  }ثم قرأ  ,فئُة املسلمنيَأنا  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال"ووقع يف رواية ابن أيب حاتم يف آخره 
فًا لقتال  إالَّ ُمتحر 

 .واهلل أعلم .وال إشكاَل يف هذه الرواية. {فئة 
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 ,بعري   ا كفُّ ّنَّ مًة كأَ خْ له َض  اً فَّ كَ  خرَج فأَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ بيَّ  نَ نْي هباتَ  بايعُت  :ه فقاليديْ  خرَج فأَ 

 ( ).اهانَ لْ ها فقبَّ ليْ نا إِ مْ فقُ 

ثنا -437 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد   حدَّ  قال ثابٌت  ,دعانابن ُج  عنيينة ابن عُ  حدَّ

 ( ).لهافقبَّ  ,نعم :قال ؟كبيدِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  َت ْس َس مَ أَ  :ألنس  

 جلتقبيل الرِّ  :باب

ثنا -438 ثنا :قال ,عبد الّرمحن بن املبارك حدَّ ثنا :قال ,سفيان بن حبيب   حدَّ  حدَّ

ثنا :قال ,شعبة  اسِ العبَّ  ل يدَ قب  يُ  اً عليَّ  يُت رأَ  :هيب  قالُص  عنذكوان  عنمٌرو عَ  حدَّ

 ( ).هورجليْ 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 250) "األوسط"والطرباين يف ( 0/402) "الطبقات"وابن سعد يف (  255 )أخرجه أمحد (   )

وابن ( 5 4) "اجلامع"واخلطيب يف  (6 ) "الرخصة يف تقبيل اليد"وابن املقري يف ( 66/11)عساكر 

 .من ُطرق عن عطَّاف بن خالد به( 42) "الُقبل واملعانقة واملصافحة"األعرايب يف 

ه :ابن أيب مريم  وقال أمحد  .وعطَّاف بن خالد وثَّقه أبو داود .هو سعيد بن احلكم املرصي ُنسب إىل جد 

وقال . "الثقات"وقد ذكره ابن حبان يف  .َر من وثَّقهمل أ .وعبد الرمحن بن َرزين .ليس به بأٌس  :وأبو زرعة

 .واهلل أعلم. صدوق :"التقريب"وقال احلافظ يف  .وث ق :"الكاشف"الذهبي يف 

وابن ( 62/ ) "املطالب"وابن أيب عمر كام يف (  5) "السنن"والدارمي يف ( 6010 )أخرجه أمحد (  6)

 .ان بهمن ُطرق عن سفي( 1/450) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

  "اَتاف املهرة"كام البوصريي يف  .لضعِف عيل بِن ُجدعان .وهذا إسناٌد ضعيٌف 

 . واحلديُث فيه َغرابة :قلت

ما  :قال من طريق محاد بن زيد عن ثابت عن أنس ( 4422) "صحيحه"وقد َأخرَج الُبخاري يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَمَسْسُت حريرًا وال ديباجًا َأْلنَي من كف  النبي  

 (  001/ ) "أنساب األرشاف"والبالذري يف ( 5 ) "الرخصة يف تقبيل اليد"بن املقري يف أخرجه ا( 4)

من ( 62/406) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0 5/ ) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف  

= 
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الم :باب  من بدأ بالس 

ثنا -439  ,بدأُ حٌد يَ ما كان أَ  :شري بن يسار  قالبُ  عنبيد  عُ  بنِ  سعيدِ  عن ُنعيمأبو  حدَّ

 ( ).الممر بالسَّ عُ  ابنَ  ,رُ دُ بْ و يَ أَ 

ثنا -441 جريج   خربنا ابنُ أَ  :قال ,لد بن يزيدخربنا َم أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

واملايش عىل  ,عىل املايش اكُب م الرَّ سل  يُ  :يقول اً جابر ه سمعَ نَّ أَ  ,بريبو الزُّ خربين أَ أَ  :قال

 ( ).فضُل الم فهو أَ بالسَّ  ام يبدأَ ّيُّ واملاشيان أَ  ,القاعدِ 

ثنا -441 محن بن عبد اهلل بن عبد الرَّ  عنسليامن  عنخي ثني أَ حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

____________________________________
 

ة به  ."يا عّم ارَض عن ي :ويقول "وزادوا  .ُطرق عن ُشعبة عن عمرو بن ُمرَّ

نهو أبو صا :وذكوان  امَّ . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .وُيقال صهبان .هو موىل العباس :وُصهيب .لح السَّ

 .وباقي رجالِه ثقاٌت 

 . عن أيب ُنعيم الفضل بن دكني به( 56 /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

 .وسنده صحيح

والبيهقي يف ( 2/025) "كاراالستذ"وابن عبد الرب يف ( 202) "مسنده"أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف (  6)

 .من طريق َروح عن ابن جريج به موقوفاً ( 1/604) "الكربى"

 .كام سيأيت قريبًا عن َروح به( 002)ورواه املصن ف َأيضًا  

( 012) "صحيحه"وابن حبان يف ( 6002) "مسنده"فأخرجه البزار يف ( َروح وملد بن يزيد ) وخولف  

اك بن   .ملد عن ابن ُجريج به مرفوعاً من طريق َأيب عاصم الضحَّ

حيح :(2/42) "املجمع"قال اهليثمي يف   .ورجاُله رجاُل الصَّ

 .هذا إسناُده صحيٌح  :(6 /2) "االَتاف"وقال الُبوصريي يف  

حه( 2 /  ) "الفتح"وعزاه ابُن حجر يف   . ثمَّ ذكَر َمن رواه مرفوعاً  ,للمصن ف موقوفًا وصحَّ

 صحيح  عن األَغر  املُزين قال يل أبو بكر وَأخرَج الطرباينُّ  :ثم قال
الم :بسند   ,ال يسبقك َأحٌد إىل السَّ

الم"والرتمذي من حديِث أيب ُأمامة رفعه  وأخرَج  ,حسنٌ  :وقال. "إنَّ أوىل الناس باهلل َمن بدَأ بالسَّ

نا يبدُأ با .يا رسول اهلل :قلنا ,الطرباينُّ من حديث أيب الدرداء الم قالإنا َنلتقي فَأيُّ  انتهى. َأطوعكم هلل :لسَّ
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وكانت له  ,وهو رجٌل من مزينة - غرَّ األَ  نَّ أَ  ,هخرَبَ عمر أَ  ابنَ  أنَّ  ,نافع   عنتيق  أيب عَ 

 ,وف  مرو بن عَ وسٌق من تر  عىل رجل  من بني عَ كانت له أَ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  صحبٌة مع النَّ 

 فكلُّ  :قال ,يقد  با بكر  الص  معي أَ  رسَل فأَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل النَّ فجئُت  :قال ,اً اختلف إليه مرار

فيكون هلم  .المونك بالسَّ يبدأُ  اَس  ترى النَّ اَل أَ  :فقال أبو بكر   ,موا عليناقينا سلَّ ن لَ مَ 

 ( ).هعمر عن نفِس  ث هذا ابنُ د  ُُي  ,جرُ الم يكن لك األَ هم بالسَّ ؟ ابدأْ جرُ األَ 

الم :باب  فضل الس 

ثنا -442  عند بن جعفر بن أيب كثري  حّدثني حممَّ  :عبد العزيز بن عبد اهلل قال حدَّ

اهلل  عىل رسولِ  رجاًل مرَّ  أنَّ  ,أيب هريرة عن ي  قرُب سعيد  امل عن يمي  يعقوب بن زيد  التَّ 

 :فقال رجٌل آخرُ  فمرَّ  ,عرش حسنات   :فقال ,الم عليكمالسَّ  :وهو يف جملس  فقال ملسو هيلع هللا ىلص

الم عليكم السَّ  :رجٌل آخر فقال فمرَّ  ,عرشون حسنةً  :فقال ,الم عليكم ورمحة اهللالسَّ 

 .ثالثون حسنةً  :فقال ,وبركاتهاهلل  ورمحةُ 

 ,كمس صاحبُ ما نَ  وشَك ما أَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  ,مسل  ام رجٌل من املجلس ومل يُ فق

ما  ,موإذا قام فليسل   ,فليجلْس  لَس جَي  نْ فإن بدا له أَ  ,مفليسل   كم املجلَس حدُ أَ  إذا جاءَ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 400/ ) "الكبري"والطرباين يف ( 060 ) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (   )

من ( 6/660) "املختارة"والضياء يف ( 105) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 1 25) "ُشعب اليامن"

 .ادُطرق عن إسامعيل بن أيب ُأويس هبذا السن

من طريق حممد بن إسحاق عن نافع ( 0022) "األوسط"ويف ( 400/ ) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

الم َأحدٌ  :وفيه قال أبو بكر. به نحوه   .ال يسبْقك إىل السَّ

م يف احلديث قبله حه ابُن حجر كام تقدَّ  .وصحَّ

وأحد إسناَدي الكبري رجاله  ,وسطرواه الطرباين يف الكبري واأل :(0/406) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 .رجال الصحيح
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 ( ).من اآلخرة حقَّ وىل بأَ األُ 

ثنا -443 ثنا :قال ,ار  د بن بشَّ حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,د بن جعفر  حممَّ  حدَّ عبد  عنشعبة  حدَّ

عىل القوم  فيمرُّ  ,يب بكر  أَ  رديَف  كنُت  :مر قالعُ  عنزيد بن وهب   عنيّسة امللك بن مَ 

الم عليكم السَّ  :ويقول ,الم عليكم ورمحة اهللالسَّ  :فيقولون ,الم عليكمالسَّ  :فيقول

 اُس نا النَّ لَ َض فَ  :بكر  فقال أبو  ,الم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسَّ  :فيقولون ,ورمحة اهلل

 .بزيادة  كثرية   اليومَ 

ثنا ثنا :قال ,ار  بشَّ  د بنُ حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,ُييى بن سعيد   حدَّ ثني حدَّ  :شعبة قال حدَّ

                                                                                                                                                                             

 .من طريق المام البخاري به بتاممه( 014) "صحيحه"أخرجه وابن حبان يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 422) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0600 ) "الكربى"وأخرجه النسائي يف   "الشُّ

( 5602) "السنن"وأبو داود يف  (1220 ,0256 ,06 0)وأمحد  .من طريق يعقوب بن زيد( 2500)

( 421) "العمل"ويف ( 0604  , 060 ) "الكربى"والنسائي يف ( 6002) "اجلامع"والرتمذي يف 

عب"والبيهقي يف  رشح مشكل "والطحاوي يف ( 042 ) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 2504) "الشُّ

من طريق ابن ( 0/20 )خ بغداد تاري"واخلطيب يف ( 002 ) "الصغري"والطرباين يف ( 54  ) "اآلثار

حه ابن حبان  .عجالن كالمها عن املقربي به  (. 012 ,015 ,010)وصحَّ

ة الرجل يف أول احلديث ه األخري .وليْ عند أحٍد قصَّ إذا جاء َأحُدكم إىل  "وهو قوله  ,واقترصوا عىل شق 

 ."احلديث ... املجلس فيه القوم فليسل م

 "السنن"وأبو داود يف ( 1102 )أخرجه أمحد . بن حصني وللقصة شاهٌد من حديث عمران 

  .وغريهم( 4522)والبزار ( 6221) "اجلامع"والرتمذي يف ( 15 5)

ويف الباب عن عيلر   وأيب سعيد وسهل بن  ,حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب ِمن هذا الوجه :قال الرتمذي

نه البيهقي يف .  انتهى. ُحنيف  ."الشعب"وحسَّ

 ُيرَوى يف ذلك عن النَّبي  أَ  :وقال البزار
 . ملسو هيلع هللا ىلصحَسُن إِسناد 

ى إِسناَده ابُن حجر يف   .باب بدء السالم. وانظر فتح الباري كتاب االستئذان(. 2/  ) "الفتح"وقوَّ
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ثنا :قال ,زيد   عنعبد امللك   ( ).مر مثلهعُ  حدَّ

 عزَّ وجلَّ  اهلل  سامء  الم اسم  من أأ السَّ  :باب

ثنا -444  قال رسوُل  :نس  قالأَ  عنيد  مُح  عناد بن سلمة محَّ  ثناحدَّ  :قال ,شهاٌب  حدَّ

 اسٌم من أَ  المَ السَّ  إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ِ
 المَ وا السَّ فُش فأَ  ,رضِ يف األَ  اهللُه وضعَ  ,تعاىل اهللِ سامء

 ( ).بينكم

 يسل م الايش عىل القاعد :باب

ثنا -445 ثنا :قال ,بيعسعيد بن الرَّ  حدَّ ثنا :قال ,ُييى عنبن املبارك  عيلُّ  حدَّ  حدَّ

 احلُ أَ  عنم  يب سالَّ ه أَ جد   عنم  زيد بن سالَّ 
 :محن بن شبل  قالعبد الرَّ  عن رباين  يب راشد 

 ,عىل القاعدِ  اجُل م الرَّ وليسل   ,اجلِ اكب عىل الرَّ م الرَّ ليسل   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت 

 ( ).له ب فال يشءَ ن مل جُي ومَ  ,فهو له المَ السَّ  جاَب فمن أَ  ,كثرعىل األَ  م األقلُّ وليسل  

                                                                                                                                                                             

 . عن َأيب أسامة وغندر حممد بن جعفر عن ُشعبة به( 65202) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .وإسناده صحيح

ردفُت َأبا بكر   :من طريق هالِل بِن يساف  عن زهرة بِن محيضة قال( 65201)يب شيبة أيضًا وروى ابن أ

ما زال النَّاُس غالِبنِي لنا ُمنُذ  :فقال أُبو بكر   ,فرُيدُّون علينا َأكثر مِمَّا ُنسل مُ  ,فُكنّا نمرُّ بِالقوِم فنُسل ُم عليِهم

 ."اليومِ 

 .للمصن ف فقط "الدر املنثور"يوطي يف وعزاه الس .مل َأجد من أخرجه(  6)

نه ابن حجر يف  .ورواته ثقاٌت   (.4 /  ) "الفتح"وحسَّ

عب"رواه البيهقي يف  .وللحديِث شاهٌد من حديِث َأيب هريرة   "املصنَّف"وعبد الرزاق يف ( 2 25) "الشُّ

د املصن ف برقم سيأيت عن .من قوله وآخر عن ابِن مسعود  .بسند  ضعيف   :قال ابن حجر(. 0  60)

 .بسند  صحيح  ( 201)

عب"أخرجه البيهقي يف (  4) من طريق عيل بن ( 40) "جزء من مسموعاته"وأبو ذر اهلروي يف (  251) "الشُّ

 .ثم ذكَر حديَث الباب  .فذكَر َأحاديَث سمعها عبُد الرمحن .املبارك هبذا السناد

= 
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خربين ريج أَ ُج  أخربين ابنُ  :وح بن عبادة قالأخربنا رَ  :حدثنا إسحاق قال - 002

 ( ).فضلالم فهو أَ بالسَّ  ام بدأَ ّيُّ املاشيان إذا اجتمعا فأَ  :يقول نه سمع جابراً أَ  ,بريبو الزُّ أَ 

 ؟اكب  م الايش عىل الرَّ سلِّ هل يم  :باب

ثنا -447  ,عبي  الشَّ  عنصني  ُح  عنخربنا سليامن بن كثري  أَ  :قال ,ن كثري  د بحممَّ  حدَّ

 يبدأُ  اً ماشي اً ُيرُش  يُت رأَ  :قال ؟المه بالسَّ تبدأُ  :فقلُت  ,المِ ه بالسَّ فبدأَ  اً فارس ه لقَي نَّ أَ 

 ( ).المبالسَّ 

 الم  هى السَّ نتأ مم  :باب

ثنا -448 أخربين  :ا ابن جريج  قالأخربن :قال ,أخربنا ملدٌ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

الم عليك السَّ  :قال ,مزيد  إذا سلَّ  عىل كتاِب  كتُب يَ  كان خارجةُ  :ناد قاليب الز  أَ  عنزياٌد 

 ( ).ب صلواتهوطي   ,هه ومغفرتُ وبركاتُ  اهللِ املؤمنني ورمحةُ  مريَ يا أَ 

____________________________________
 

 .انتهى. كروا يف إسناده َأبا راشدفلم يذ ,خالفه َمعمٌر وغريه عن ُييى :قال البيهقي 

وابن قانع ( 2 4)وعبد بن محيد ( 5222 )وأمحد ( 1000 )َأخرجها عبد الرزاق . رواية َمعمر :قلت 

عنه عن ُييى بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن ( 40/065)وابن عساكر (  142) "معجم الصحابة"يف 

ه قال فجمَعهم  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن عل م الناَس ما سمعَت من رسوِل اهلل . كتَب معاوية إىل عبد الرمحن بن ِشبل :جد 

الً  ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعُت رسوَل اهلل  :فقال حه احلافظ يف . فذكره مطوَّ  ( 5 /  ) "الفتح"وصحَّ

 .ورجاهلام رجال الصحيح ,رواه الطرباين وأمحد :(0/402) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

م الكالم عليه برقم (   )  (.  00) تقدَّ

أخبار "ووكيع حممد بن خلف الضبي يف  ,عن ابن فضيل( 65200) "املصنَّف"ه ابن أيب شيبة يف أخرج(  6)

عبي فَلِقْينا رُجاًل راكباً  :من طريق ُسفيان كالمها عن ُحصني قال( 604/ ) "القضاة فبدَأه . كنُت َأنا والشُّ

الم عبي بالسَّ  .لفظ ابن أيب شيبة".. الشُّ

 . هذا إسناٌد صحيٌح و .مل َأره من هذا الوجه(  4)

 .وهو ثقٌة ثبٌت  ,روى له اجلامعة .هو ابن سعد بن عبد الرمحن اخلراساين أبو عبد الرمحن :وزياد

= 
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 م إشارة  ن سلَّ مأ  :باب

ثنا -449 ثنا :قال ,برش بن احلكم حدَّ ه يتُ رأَ  ,ة اخلراساينُّ بو قرَّ ام  أَ بسَّ اج بن هيَّ  حدَّ

 يُت ورأَ  -ٌح وكان به وَض  -م سل  لينا فيُ ه إِ بيدِ  ومُئ علينا فيُ  يمرُّ  اً َس نَ أَ  رأيُت  :قال ,بالبرصة

 ( ) .وداءُ اممٌة َس وعليه عِ  ,فرةِ بالصُّ  ضُب َي  احلسنَ 

ثنا -451 ثنا :قال ,إبراهيم بن املنذر حدَّ ثني موسى بن دَّ ح :د بن معن  قالحممَّ  حدَّ

ال زَ ى إذا نَ حتَّ  ,د  حممَّ  بنِ  ومع القاسمِ  ,مراهلل بن عُ  مع عبدِ  ه خرَج نَّ أَ  ,بيه سعد  أَ  عنسعد  

 ( ).ا عليهفردَّ  ,المليهم بالسَّ إِ  شارَ بري فأَ الزُّ  اهلل بنُ  عبدُ  مرَّ  اً فرَسِ 

ثنا -451 ثنا :قال ,خالدٌ  حدَّ يب رباح  أَ  نِ ب عطاءَ  عنعلقمة بن مرثد   عنمسعٌر  حدَّ

____________________________________
 

 (.544 ,540)وانظر رقم (. 565)عند املصن ف  .وسيْأيت من وجه  آخر عن َأيب الزناد

 . مل أر من أخرجه من هذا الوجه(   )

 .ال ُيعرْف  .رَأى َأنسا ُيومئ إليهم بالسالم .خرساين ,اج بن بسامهي :(0 0/4) "امليزان"قال الذهبي يف 

د عنه برش بن احلكم النيسابوري  .انتهى. له يف أدب البخاري .تفرَّ

من ( 2 0/4 ) "هتذيب الكامل"واملزي يف  ,مترصاً ( 0/625) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  6)

الً نحوه أنَّ َأباه َأخرَبه َأنه خرَج مع ابن عمر والقاسم بن  ,وسى بن سعدعن م .طريق حممد بن معن  مطوَّ

ف ة حتى نزال َبَّسِ بري ضحوًة فسلَّم .حممد إىل مكَّ والقاسُم  ,وعبد اهلل مستقبٌل للطريق .فمرَّ عليهم ابُن الزُّ

ثم َأقبَل القاسُم عىل عبِد  ,وانحرَف إليه القاسُم حتى ردَّ عليه ,فردَّ عليه عبُد اهلل السالمَ  .مستقبٌل عبَد اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت النبيَّ  :فقال عبد اهلل .ثمَّ نكثُوها ,َأرَأيَت قومًا َأعطوا هذا بيعتَهم  .يا َأبا عبد الرمحن :اهلل فقال

 ."ثمَّ نكثَها لقَي اهللَ يوَم القيامِة ليسْت معه يمينه ,من َأعطى بيعَته :يقول

 .ًا عىل املرفوعمقترص( 02 1) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف 

 .وهو جمهول. وفيه موسى بن سعد :( 5/60) "املجمع"وقال اهليثمي يف 

 .كام أبو حاتم الرازي .موسى بن سعد املدين موىل َأيب بكر وَأبوه جمهوالن :قلت 
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 ( ).سليم باليدكان يكره التَّ  :و قالأَ  ,سليم باليدكانوا يكرهون التَّ  :قال

 مإذا سلَّ  عم سم  يم  :باب

ثنا -452 ثنا :قال ,د بن ُييىخالَّ  حدَّ  اً لسجَم  تيُت أَ  :بيد  قالثابت بن عُ  عنمسعٌر  حدَّ

 ( ).مباركًة طيبةً  ٌة من عند اهللِيَّ ا َتّنَّ فإِ  ,عسمِ فأَ  مَت إذا سلَّ  :فقال ,مراهلل بن عُ  فيه عبدُ 

 م عليهويسلَّ  ,ميسلِّ  ن خرجأ مأ  :باب

ثنا -453  أنَّ  ,إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حدَّ

 ,وقو معه إىل السُّ مر فيغدُ اهلل بن عُ  يت عبدَ ه كان يأْ نَّ أَ  ,خربهكعب  أَ  بنِ  يب  فيل بن أَ الطُّ 

وال  ,يعة  بَ  وال صاحِب  ,ا   مر عىل سقَّ اهلل بن عُ  عبدُ  مرَّ وق مل يَ نا إىل السُّ وْ دَ غَ فإذا  :قال

 .م عليهسل  يُ  إالَّ حد  وال أَ  ,مسكني  

 ما تصنعُ  :فقلُت  ,وقعني إىل السُّ بَ فاستتْ  ,اً مر يوماهلل بن عُ  عبدَ  فجئُت  :فيلقال الطُّ 

يف  وال جتلُس  ,هبا وال تسومُ  ,لعالس  عن  وال تسأُل  ,عيّ وق وأنت ال تقف عىل البُّ بالسُّ 

وكان  -با بطن  يا أَ  :فقال يل عبد اهلل ,ث؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدَّ .وقالسُّ  جمالسِ 

                                                                                                                                                                             

ثني علقمةُ  :حدثنا ِمسعر قال :حدثنا حممد بن برش قال( 65004) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )  حدَّ

وإسناده . ومل يَر بالرْأِس بْأساً  ,كان ُيكره السالُم باليد :أو قال ,َأنَّه َكِره ,بن َمرثد عن عطاء بن أيب رباح

 .قوي

انتهيت إىل ابن عمر وهو  :عن األعمش عن ثابت بن عبيد قال( 022) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  6)

 :قال ؟أسلَّمَت  :قال. قلت نعم :قال ؟أبا ثابت :الفق .فسلَّمُت عليه فاستيقظ .جالس ينتظر الصالة

وا عليك فليَْسمُعوك ,إذا سلَّمَت فَأسِمع :قال. نعم :قلت  ."وكان حُمتبيًا قد نام ,ثمَّ قام فصىلَّ  .وإذا ردُّ

 .وهذا إسناٌد صحيٌح 

 .لسعيد بن منصور نحوه( 0/460) "الدر املنثور"وعزاه السيوطي يف  
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 ( ).ن لقينام عىل مَ سل  نُ  ,المجل السَّ ام نغدو من أَ نَّ إِ  -فيل ذا بطن  الطُّ 

 م إذا قامن سلَّ مأ  حق   :باب

ثنا -454 ثنا :قال ,وح بن عبادةرَ  ثناحدَّ  :قال ,مطر بن الفضل حدَّ  :بسطاٌم قال حدَّ

 ْت فعجلِ  ,هيف جملس  ترجو خريَ  كنَت  إنْ  ,نيَّ يا بُ  :يبقال يل أَ  :ة قالمعاوية بن قرَّ  سمعُت 

وما من  ,صابوا يف ذلك املجلسِ هم فيام أَ رشكُ ك تُ فإنَّ  ,سالٌم عليكم :فقل .بك حاجةٌ 

 ( ).محار   قوا عن جيفةِ ام تفرَّ نَّ كأَ  إالَّ  ,اهلل كرِ ذقون عنه مل يُ فيتفرَّ  اً لسلسون جَم قوم  جَي 

                                                                                                                                                                             

وأبو ُنعيم يف ( 2/040) "ُشعب اليامن  "ومن طريقه البيهقي يف ( 4544) "وطأامل"أخرجه مالك يف (  )

 . من ُطرق عنه به( 0 4/ ) "احللية"

حه النووي يف    (.005/ ) "رياض الصاحلني"وصحَّ

 ,من طريق نافع( 00 /0) "الطبقات"وابن سعد يف  ,من طريق جماهد( 5/602)وأخرج ابن أيب شيبة  

وق ما يل حاجٌة إالَّ أْن  :أنه قال ,طريق املقرُبي كلهم عن ابن ُعمر من( 55 /0)وَأيضًا  إين ألَخرُج إىل السُّ

 . ُأسل م

اط )  :قوله  قط من املتاع (سقَّ ا  هو الذي َيبيع الس   .قاله يف اللسان. وِسْقُط املتاع هو الردُئ واحلقريُ  ,السقَّ

ٍة ) :قوله واة بفتح الباء :(602/ ) "األنوار مشارق"قال القاض عياض يف  (صاحب بأيعأ ة الرُّ  ,كذا لعامَّ

 انتهى.هي حالٌة من البيع كالِقعدة واجِللسة :قال اجلياين. وقيَّده اجليَّاين وابُن عتاب بكّسها

ة. بفتح موحدة وبكّس( صاحب َبيعة )  :(4/050 ) "املرقاة"وقال القاري يف   ل للمرَّ والثاين  ,فاألَوَّ

فقة :ال الطيبيق ,للنوع واهليئة كبة والِقعدة ,ُيروى بفتح الباء وهي الصَّ  .انتهى. وبكّسها احلالة كالر 

وق :أي (فاستأت بأعني )  :قوله   .قاله يف املرقاة. طلبني أْن َأْتَبَعه يف ذهابِه إىل السُّ

 .قاله عياض. بضم  الباء وتشديِد الياء مجع بائع (وأنت فال تقف عىل البميَّع )  :قوله

  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6/406) "احللية"وأبو ُنعيم يف ( 1/65 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف ( 6)

 ."..وما من قوم  جَيلسون "دون آخره . من طريق معاذ بن معاذ العنربي عن بسطام به( 51/604) 

وهو  .بسطام بن مسلمورجاله رجال الصحيح غري  .رواه الطرباين :(0/402) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .انتهى. ثقة

= 
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ثنا -455 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  عنبو احلسن نرباس  أَ  اك بنُ حَّ الضَّ  حدَّ

تمعني كانوا يكونون جُم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ صحاَب أَ  نَّ أَ  ,نس بن مالك  أَ  عن ناين  ثابت  البُ 

م وا سلَّ فإذا التقَ  ,اوطائفٌة عن شامهلِ  ,هاعن يمينِ  طائفٌة منهم فتنطلُق  ,جرةهم الشَّ ستقبلُ فتَ 

 ( ).هم عىل بعض  بعُض 

 صافحةه للمم يدأ  نأ هأ ن دأ مأ  :باب

ثنا -456 ثنا :قال ,اهلل بن سعيد   ُعبيد حدَّ ثنا :قال ,خالد بن خداش   حدَّ عبد اهلل  حدَّ

 البناين   عن -ان هو ابن حيَّ  - قريش  البرصي   عن بن وهب  املرصيُّ 
كان  اً نسأَ  نَّ أَ  ,ثابت 

 ( ).هخوانِ إِ  ب  ملصافحةِ هن  طيَّ ه بدُ يدَ  نَ هَ د صبَح إذا أَ 

 :باب

ثنا -457 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حدَّ ثنا :قال ,زهريٌ  حدَّ  عنكنانة موىل صفّية  حدَّ

 بينك حالْت  وإنْ  ,هن مل يردَّ مَ  واملغبونُ  ,المِ بالسَّ  ن بخَل مَ  اسِ النَّ  بخُل أَ  :أيب هريرة قال

____________________________________
 

. جاء مرفوعًا من وجوه  ُأخرى من حديث أيب هريرة ". .وما من قوم  جيلسون"وقوله يف آخره  :قلت 

 ."الكبري"أخرجه الطرباين يف . ومن حديث عبد اهلل بن املغفل .َأخرجه اخلمسة إالَّ الرتمذي

ني يف وابن ال( 0010) "رشح املشكل"أخرجه الطحاوي يف (   ) من طريق ( 600) "عمل اليوم والليلة"سُّ

  .محاد بن سلمة عن ثابت  ومحيد  عن أنس

 .وإسناده صحيح

عب"وأخرجه البيهقي يف   .عن مُحيد وحده عن أنس نحوه ,من طريق يوسَف بِن عبدة( 2522) "الشُّ

ثنا موسى بن هارون ثنا سهيل بن صالح ا( 0120) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف   :ألنطاكي قالحدَّ

 . فذكر نحوه.. ملسو هيلع هللا ىلصكنَّا إذا كنَّا مع رسول اهلل  :ثنا أنس بن مالك قال :رأيُت يزيد بن أيب منصور فقال

نه احلافظ ابن حجر يف   (.0/400) "املجمع"واهليثمي يف (. 0/10) "التلخيص"وحسَّ

ا إذا َأتينا َأنَس بَن مالك فإذا ُكنَّ  :قال ,عن قريش  عن ثابت البناين( 6 0 ) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف (  6)

 .وإسناده صحيح. فمسَح به يدْيه مُلصافحِة إِخوانه ,رآنا دعا بُدهن طي ب
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 ( ).فافعل بدأكَ ال يَ  المِ ه بالسَّ بدأَ تَ  نْ أَ  استطعَت  فإنِ  ,جرةٌ خيك َش وبني أَ 

ثنا -458 ثنا :قال ,عمران بن ميّسة حدَّ مرو بن عَ  عنسني  ُح  عنعبد الوارث  حدَّ

و قال عنشعيب   و إذا ُس  وكان ابنُ  :سامل  موىل عبد اهلل بن عمر   ,زادَ  م عليه فردَّ ل  عمر 

ًة ه مرَّ تيتُ أَ  ثمَّ  ,اهلل عليكم ورمحةُ  المُ السَّ  :فقال ,عليكم المُ السَّ  :ٌس فقلته وهو جالتيتُ فأَ 

 ثمَّ  ,هوبركاتُ  اهللِ الم عليكم ورمحةُ السَّ  :قال ,اهلل عليكم ورمحةُ  المُ سَّ ال :خرى فقلُت أُ 

 م ورمحةُ عليك المُ السَّ  :فقال ,هاهلل وبركاتُ  الم عليكم ورمحةُ السَّ  :خرى فقلُت ًة أُ ه مرَّ تيتُ أَ 

 ( ).هب صلواتِ وطي ,هوبركاتُ  اهللِ

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 6224) "مسنده"أخرجه ابن اجلعد يف (   ) من طريق أيب خيثمة زهري بن ( 2502) "الشُّ

 .معاوية به

ذكره ابن حبان يف  :(2/004) "التهذيب"حلافظ يف قال ا .ورواته ثقاٌت سوى كنانة بن نبيه موىل صفية 

 ,ال يقوم إسناُد حديثِه :وقال "الضعفاء"وذكره األزدي يف  .مديٌن تابعٌي ثقةٌ  :وقال العجيل. "الثقات"

وقال يف موضع   ,ليس إسناُده بذاك :وقال الرتمذي بعد َأْن َأخرَج من طريق هاشم بن سعيد عنه حديثاً 

 . انتهى. روفليس إسناُده بمع :آخر

ة :"التقريب"وقال يف  فه األَزديُّ بال ُحجَّ  .مقبول ضعَّ

أخرجه ابن  .فرواه عن كنانة عن أيب هريرة مرفوعاً  .وخالَف أبا خيثمَة َأخوه ُحديج بن معاوية :قلت

 ( 022) "الرتغيب يف فضائل األعامل"شاهني يف 

فه اجلامعة .والصواب املوقوف يتكلَّمون يف  :وقال البخاري. ليس بشئ :وقال ابن معني .وُحديٌج ضعَّ

 .انتهى. ُمنكر احلديِث كثرُي الوهِم عىل قّلة روايتِه :وقال ابن حبان. بعض حديثه

إذا لقي َأحُدكم أخاه  "من طريقني مرفوعًا وموقوفًا عن أيب هريرة ( 5600) "السنن"وأخرج أبو داود يف 

 .ثم لقيه فليسل م عليه َأيضاً  .اٌر َأو حجرٌ فإن حالْت بينهام شجرٌة أو جد .فليسل م عليه

 . مل َأجد َمن َأخرَجه(  6)

وسكَت عنه  ,"الثقات"ذكره ابن حبان يف  .سوى سامل موىل عبد اهلل بن َعمرو .ورجال إسناده ال بأس هبم 

 .مقبول :"التقريب"وقال ابن حجر يف  .ابن أيب حاتم

= 
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 عىل فاسٍق  مم سلَّ ال يم  :باب

ثنا -459 ثنا :قال ,سعيد بن أيب مريم حدَّ ثنا :قال ,ضبكر بن مُ  حدَّ بيد اهلل بن عُ  حدَّ

موا عىل سل  ال تُ  :مرو بن العاص قالاهلل بن عَ  عبدِ  عنة لَ يب جبَ أَ  ان بنِ حبَّ  عنر  زْح 

 ( ).اب اخلمررُشَّ 

ثنا -461 ثنا :قالوا ,وعارمٌ  عىلَّ د بن حمبوب  ومُ حممَّ  حدَّ  عنقتادة  عنبو عوانة أَ  حدَّ

 ( ).رمةٌ ُح  ليس بينك وبني الفاسِق  :قال احلسنِ 

ثنا -461  ,زيق  ثني أبو رُ حدَّ  :ن بن عيسى قالعْ ثني مَ حدَّ  :إبراهيم بن املنذر قال حدَّ

____________________________________
 

 .ذكوان املعل مهو ابن  :وحسني .هو ابن سعيد :وعبد الوارث 

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 02/ ) "تاريخ علامء األندلس"أخرجه ابن الفرض يف (    )

 . معلَّقًا يف كتاب االستئذان "صحيحه"وذكره البخاري يف 

 . وهو ضعيٌف  .ويف إسناده عبيُد اهلل بن زْحر

 "ال ُتسل موا عىل رَشَبة اخلمر"بن عمرو وقال عبداهلل  :قوله( 4/401) "تغليق التعليق"قال ابن حجر يف 

وقد وقع لنا  ,بضم العني "وقال عبداهلل بن ُعمر"ويف رواية  لغريه  ,وهو الصواب .كذا يف َأصل َأيب ذر

عن  -هو ابُن زْحر  -ثنا إسامعيل بن إبراهيم ثنا ليٌث عن ُعبيداهلل  :قال سعيد بن منصور .ذلك عنهام مجيعاً 

وال  ,وال تعوُدوهم إذا َمرُضوا ,ال ُتسل موا عىل من يرشب اخلمر :ل عبداهلل بن ُعمرقا :َأيب عمران قال

وقد  ,عن َعمرو عن إسامعيل بن إبراهيم( 4/10) "التاريخ"ذكره البخاري يف . "ُتصلُّوا عليهم إذا ماتوا

 ُسليم عن من رواية َأيب مطيع عن َأيب األشهب عن ليث بن أيب( 0 6/6) "الكامل"رواه ابن عدي يف 

 .انتهى كالمه. وإسناُده ضعيٌف جداً . َأتمَّ ِمن هذا. سعيد بن ُجبري عن ابن ُعمر مرفوعاً 

وكذا  ,بضم العني "وقال عبُد اهلل بن ُعمر". ويف بعض النُّسخ من الصحيح :( 0/  ) "الفتح"وقال يف 

م يف . انتهى. ذكره السامعييل  ."التغليق"ثم ذكر نحوًا مما تقدَّ

م عند املصن ف برقم وقد ت اَب اخلمِر  "هبذا السناد مقترصًا عىل مُجلة العيادة بلفظ (.646)قدَّ ال َتُعوُدوا رُشَّ

 ."إذا َمرُضوا

 .عن خلف بن هشام عن أيب عوانة به( 664) "الصمت"ويف ( 20) "ذم الغيبة"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  6)
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وهي  ,هبا َب عِ ن لَ موا عىل مَ سل  ال تُ  :ويقول ,نجالشرتره اكْ اهلل يَ  عبدِ  بنَ  عيلَّ  أّنه سمعَ 

 ( ).من امليّس

 العايص صحاب  ق وأأ تخلِّ الم عىل الم ن ترك السَّ مأ  :باب

ثنا -462 خربنا أَ  :قال ,رينُّ ثني القاسم بن احلكم العُ حدَّ  :ا بن ُييى قالزكريَّ  حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  مرَّ  :قال  يب طالب  أَ  بنِ  عيل   عن بن ربيعةَ  عيل   عن ائيُّ بيد  الطَّ سعيد بن عُ 

 ,جلِ عن الرَّ  عرَض وأَ  ,عليهم مَ وسلَّ  ,فنظر إليهم ,وق  ٌق بخلُ تخل  عىل قوم  فيهم رجٌل مُ 

 ( ).رةٌ مَج  كيْ ينَ بني عَ  :قال ؟يعن   عرضَت أَ  :جُل فقال الرَّ 

ثنا -463 مرو بن شعيب عَ  عنابن عجالن  عنحّدثني سليامن  :إسامعيل قال حدَّ

رجالً  نَّ أَ  ,هجد   عنبيه أَ  عن همي  مرو بن العاص بن وائل  السَّ د بن عبد اهلل بن عَ بن حممَّ 

 جُل ى الرَّ  رأَ فلامَّ  ,عنه ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  عرَض فأَ  ,ه خاتٌم من ذهب  ويف يدِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ تى النَّ أَ 

هذا  :الق ,ملسو هيلع هللا ىلص ى النّبيُّ تَ وأَ  ,همن حديد  فلبَس  اً اتَخ  خذَ وأَ  ,ى اخلاتمَ قَ لْ فأَ  ه ذهَب كراهيتَ 

 بيُّ عنه النَّ  فسكَت  ,ق  رِ من وَ  اً خات ولبَس  ,هفطرَح  فرجعَ  ,ارِ النَّ هلِ أَ  هذا حليةُ  ,رشٌّ 

                                                                                                                                                                             

 . مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(   )

وعيل بن  .ال ُيعرف :"امليزان"وقال الذهبي يف  .جمهوٌل  :"التقريب"قال ابن حجر يف  .َأبو ُرزيق املدينو

 .  هو ابن عباس  :عبد اهلل

ا بن ُييى( 4450) "األوسط"أخرجه الطرباين يف (  6) من طريق ( 006) "مسنده"والبزار يف  ,من طريق زكريَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصجاَء رجٌل إىل النبي  "ولفظه عند البزار  .لقاسم بن احلكم بهعبد اهلل بن حممد التيمي كالمها عن ا

 .ثمَّ جاَء فبايَعه ,فذهَب فغسَل عنه َأثَر اخلُلوق ,فَأبى َأْن ُيبايَعه ,وعليه َأثر اخلُلوق .ليبايعه

 .إالَّ من هذا الوجِه هبذا السناد ,وهذا احلديُث ال نعلُم ُروي عن عيلر  :وقال البزار 

 .ورجاله ثقاٌت  .رواه الطرباينُّ يف األَوسط :(5/602) "املجمع"مي يف وقال اهليث
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 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص

 سليم عىل المريالتَّ  :باب

ثنا -464 ثنا :قال ,ار بن داودعبد الغفَّ  حدَّ وسى مُ  عنمحن يعقوب بن عبد الرَّ  حدَّ

َ  :سليامن بن أيب حثمة با بكر بنَ أَ  َل ز سأَ عبد العزي بنَ  مرَ عُ  أنَّ  ,ابن شهاب   عنقبة بن عُ   مِل

مر من عُ  :بعده كان عمر يكتُب  ثمَّ  ,من أيب بكر  خليفة رسول اهلل :كان أبو بكر  يكتُب 

يت ثتني جدَّ حدَّ  :فقال ؟مري املؤمننيأَ ن كتب مَ  ُل ن أوَّ مَ  ,اب خليفة أيب بكر  بن اخلطَّ 

إذا هو دخل  اب اخلطَّ  بنُ  ن عمرُ وكا -ول وكانت من املهاجرات األُ  -اء فَ الش  

 .وق دخل عليهاالسُّ 

ن يْ لني جلدَ برُج  إيلَّ  ابعْث  نِ أَ  :نيراقَ العِ  اب إىل عاملِ بن اخلطَّ  عمرُ  كتَب  :قالت

 وعدي   ,ربيعة بنِ   بلبيدِ نْي العراقَ  إليه صاحَب  فبعَث  ,ههلِ ام عن العراق وأَ هلُ سأَ أَ  ,نْي بيلَ نَ 

 يْ ا راحلتَ اَخ نَ فقدما املدينة فأَ  ,بن حاتم  
ِ
مرو دا عَ فوَج  دخال املسجدَ  ثمَّ  ,املسجد هام بفناء

 عمٌرو فدخَل  فوثَب  ,مرمري املؤمنني عُ ن لنا عىل أَ ذِ استأْ  ,مرويا عَ  :فقاال له ,بن العاص

 ما بدا لك يف هذا االسمِ  :مرفقال له عُ  ,مري املؤمننيالم عليك يا أَ السَّ  :مر فقالعىل عُ 

                                                                                                                                                                             

 ,من طريق ابن عجالن(  0/62) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 2220 ,2 25)أخرجه أمحد (   )

 .من طريق املثنى بن الصباح كالمها عن َعمرو بن ُشعيب به( 0/2) "احللية"وأبو ُنعيم يف 

 .وإسناده قوي 

من رواية عبد اهلل بن املؤمَّل عن ابن َأيب ُمليكة عن عبد اهلل بن َعمرو بن ( 2100) "مسنده"محد يف وألَ   

 .فذكر نحوه. ملسو هيلع هللا ىلصفنظَر إليه رسوُل اهلل . َأنه َلبَِس خاتًا ِمن ذهب   ,العاص

من حديث ( 06 /2)والنسائي  ,واستغربه( 025 )والرتمذي ( 0664) "السنن"وأخرج أبو داود يف  

 َأخّتذه؟ قال"وقال يف آخره  .نحوه ة بريد
 
ه مثقاالً  ,من وِرق   :يا رسول اهلل ِمن َأي  يشء ويف . "وال ُتتمَّ

 . ولذلك استغربه الرتمذيُّ . وهو ضعيٌف . سنِده عبُد اهلل بن مسلم َأبو طيبة
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 ,بن حاتم   وعديُّ  ,ربيعة بنُ  لبيدُ  قدمَ  ,نعم :قال ,ا قلَت ممَّ  رجنَّ خ؟ لتَ العاص يا ابنَ 

 ,مريه األَ نَّ وإِ  ,هام اسمَ صبتُ أَ  اهللام ونتُ أَ  :فقلُت  ,مري املؤمننين لنا عىل أَ ذِ استأْ  :فقاال يل

 ( ).ن ذلك اليوممِ  ى الكتاُب فجرَ  .ونحن املؤمنون

ثنا -465 بيد اهلل بن خربين عُ أَ  :هرّي قالالزُّ  عنعيٌب خربنا ُش أَ  :قال ,أبو اليامن حدَّ

ثامن بن عليه عُ  فدخَل  -وهو خليفٌة  -وىل ته األُ حجَّ  اً حاجَّ  عاويةُ مُ  مَ دِ قَ  :عبد اهلل قال

 األنصاريُّ ُح 
ام الشَّ  هُل ها أَ رَ نكَ فأَ  ,اهلل مري ورمحةُ ا األَ ّيُّ الم عليك أَ السَّ  :فقال نيف 

 .؟مري املؤمننية أَ  بتحيَّ قرص  يُ  الذين هذا املنافق مَ  :وقالوا

  إنَّ  ,املؤمنني مريَ يا أَ  :قال ثمَّ  ,هكبتِ ثامن عىل رُ عُ  كَ فربَ 
ِ
 علمُ أَ  نَت أَ  اً مرأَ  نكروا عيلَّ أَ  هؤالء

 .حدٌ نكره منهم أَ فام أَ  ,ثامنمر وعُ با بكر  وعُ هبا أَ  يُت لقد حي اهللِفو ,به منهم

 ,ما يقول ه قد كان بعُض فإنَّ  ,كملِ ْس رِ عىل  :امالشَّ  هلِ ن أَ م مِ ن تكلَّ فقال معاوية ملِ 

 ين  فإِ  ,ناخليفتِ  ةُ  عندنا َتيَّ قرُص ال تَ  :قالوا ,هذه الفتنُ  قد حدثْت  امِ الشَّ  هَل أَ  ولكنَّ 

 ( ).مريا األَ ّيُّ أَ  :دقةِ الصَّ  تقولون لعاملِ  املدينةِ  هَل خالكم يا أَ إِ 

                                                                                                                                                                             

وأبو ُنعيم يف ( 22) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف ( 54/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه املصن ف يف (   )

 "االستيعاب"وابن عبد الرب يف ( 20/ ) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 15 ) "معرفة الصحابة"

الً . من ُطرق عن يعقوب بن عبد الرمحن به( 00/620) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 452/ ) مطوَّ

حه احلاكم . ومترصاً   ( 0020)وصحَّ

 .ورجاله رجال الصحيح .رواه الطرباين :( 2/42) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

أخربنا ( 2401) "املعجم الكبري"ومن طريقه الطرباين يف ( 1050 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  6)

هري قال ا األَمري :فقال .سلَّم ُعثامن بُن ُحنيف عىل معاوية :معمٌر عن الزُّ الم عليك َأّيُّ وعنده رهٌط . السَّ

 .فذكره مترصاً .. من َأهل الشام

هري مل ُيدرك ُمعاوية. رواه الطرباين :(5/642) "املجمع"وقال اهليثمي يف   ولكن رجاله رجال  ,والزُّ

= 
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ثنا -466 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  :جابر  قال عناملنكدر  د بنحممَّ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).عليه مُت فام سلَّ  اِج عىل احلجَّ  دخلُت 

ثنا -467 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ سامك بن  عنمغرية  عنأبو عوانة  حدَّ

 ,م عليه بالمرة بالكوفةل  من ُس  َل وَّ أَ  ذكرُ إيّن ألَ  :مل  قالذْ تيم بن َح  عن ي  ب  سلمة الضَّ 

ة رَّ بو قُ أَ  هنَّ زعموا أَ  ,ه رجٌل من كندةأَ ففجِ  ,بةْح باب الرَّ بن شعبة من  املغريةُ  خرَج 

 ,الم عليكمالسَّ  ,اهلل ورمحةُ  مريُ ا األَ ّيُّ الم عليك أَ السَّ  :فقال ,م عليهفسلَّ  ,الكنديُّ 

م أَ  ,منهم إالَّ نا هل أَ  ,الم عليكمالسَّ  ,اهلل مري ورمحةُ ا األَ ّيُّ الم عليكم أَ السَّ  :فقال ,ههَ رِ فكَ 

 ( ).هبا بعدُ  قرَّ أَ  ثمَّ  :ال سامكٌ ق ؟ال

____________________________________
 

حيح  .الصَّ

ُشعيٌب ِمن َأثبت النَّاِس يف  :لكن قال ابن معني .وَمعمٌر ثقة .ورواية البخاري عن شعيب موصولةٌ  :قلت 

هري  .واهلل أعلم .كان كاتبًا له .الزُّ

تاريخ "وابن عساكر يف ( 2000) "املستدرك"واحلاكم يف ( 40500) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

من ( 00/ ) "تاريه"وأبو زرعة الدمشقي يف ( 426/ ) "الكامل"وابن عدي يف ( 640/  ) "دمشق

 .وإسناُده صحيٌح . طريق سفيان الثوري به

د كام يف (  6) مترصًا ( 66 /6 ) "هتذيب الكامل"ومن طريقه املزي يف ( 5/0) "رةاَتاف امله"أخرجه ُمسدَّ

ُل من ُسل م عليه بالمارة بالكوفة  :عن أيب عوانة ثنا مغرية عن سامك بن سلمة عن تيم بن حذمل قال َأوَّ

 .ثمَّ َأقرَّ به ,فَكِره. املغرية بن ُشعبة

 .صحيٌح  :(2/600) "املطالب العالية"وقال ابن حجر يف 

عبي عن عثامن بن ( 45042) "املصنَّف"خرجه ابن أيب شيبة يف وأَ  عن َجرير عن ُمغرية بن مقسم عن الشُّ

د .فذَكَره :َيسار عن تيِم بِن حذمل قال  .َأطول من رواية مسدَّ

وابن عساكر ( 05 /6) "العلل ومعرفة الرحال"وأمحد يف ( 2/60) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف 

ل من ُسل م عليه بالمرة  :قال. من رواية ُشعبة عن املغرية عن سامك بن سلمة ( 20/0) "تاريه"يف  َأوَّ

ا  :يعني قول املؤذن عند خروِج المام إىل الصالة :زاد ابن عساكر. "املغرية بن ُشعبة السالُم عليك َأّيُّ

= 
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ثنا -468 ثني حدَّ  :يح  قالبن رُش  خربنا حيوةُ أَ  :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

عينيبيد  زياد بن عُ  عىل  اً مريوكان أَ  -ويفع  ا عىل رُ ندخلْ  :قال ,ري  بطٌن من مِحْ  .الرُّ

فقال  ,مريا األَ ّيُّ عليك أَ  المُ السَّ  :فقال ,عنده ونحنُ  ,م عليهفجاء رجٌل فسلَّ  -نطابلس ا

سلمة بن عىل مَ  مَت ام سلَّ نَّ ولكن إِ  ,المنا عليك السَّ دْ مت علينا لردَ لو سلَّ  :له رويفعٌ 

 .المعليك السَّ  اذهب إليه فلريدَّ  ,رْص عىل مِ  وكان مسلمةُ  ,ملد  

 ( ) .ليكمع المُ السَّ  :قلنا .منا وهو يف املجلسئنا فسلَّ ا إذا جِ وكنَّ  :قال زيادٌ 

 اهللاك حيَّ  :باب

ثنا -469 ثنا :قال ,عمرو بن عّباس   حدَّ  عنه بيْ أَ  عنفيان ُس  عنمحن عبد الرَّ  حدَّ

 ( ).ن معرفة  مِ  اهللاك حيَّ  :حاتم   بنِ  مر قال لعدي  عُ  نَّ أَ  ,عبّي الشَّ 

____________________________________
 

 .واهلل أعلم. ومل يذكر تيم بن حذمل. "األَمري ورمحة اهلل وبركاته

 . أخرجه مل أجد من(  )

 :"التقريب"وقال ابن حجر يف . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .ورواته ثقات سوى زياد بن عبيد بن نمران

 .مقبول

من طريق ( 0/661) "احللية"وأبو ُنعيم يف  ,من طريق املغرية( 442) "مسنده"أخرجه البزار يف (  6)

عبي عن عدي بن حاتم قا وهو ُيعطي . أتيُت عمَر بَن اخلطاب :لإسامعيل بن أيب خالد كالمها عن الشُّ

يا أمري  :فَأتيته من بني يديه فقلت ,ثم َأتيُت عن يساره فَأعرَض عن ي ,فَأتيُته عن يمينه فَأعرَض عن ي. الناس

 ,وَأعطيَت إذ َمنعوا ,َأعرْفَك َأسلمَت إذ كفروا .حياك اهلل بَأخري املعرفة. بىل :املؤمنني َأَما َتعرُفني؟ قال

لصدقُة قوِمك إذ جئَت  ملسو هيلع هللا ىلصوإنَّ أوَل صدقة بيَّضْت وجَه رسوِل اهلل  ,وَأقبلَت إذ َأدبُروا ,َت إذ َغَدُرواووفي

 . لفظ البزار."فقلُت َأَما إذ َتعرُفني فال ُأبايل :قال ملسو هيلع هللا ىلصهبا ََتمُلها إىل رسوِل اهلل 

 .هو ابن سعيد بن مّسوق الثوري :سفيان .وإسناده صحيح

 آخر عن عدير ( 44 0) "حهصحي"وأخرج البخاري يف 
ل من وجه  ه األَوَّ ( 6564)وَأخرَج مسلٌم  .شقَّ

ه اآلخر  .من حديث املُغرية  .. إنَّ أول صدقة "ِشقَّ

= 
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 ؟المالسَّ  كيف رد   :باب

ثنا -471 قبة عُ  عنيوة خربين َح أَ  :ثني ابن وهب  قالحدَّ  :ُييى بن سليامن قال حدَّ

و قالعبد اهلل بن عَ  عنبن مسلم   شجرة  بني  يف ظل   ملسو هيلع هللا ىلص بي  جلوٌس عند النَّ  بينام نحنُ  :مر 

 :فقالوا ,الم عليكمالسَّ  :هم فقالشد  وأَ  اسِ النَّ  جلِف ن أَ عرايبٌّ مِ أَ  إذ جاءَ  ,ة واملدينةمكَّ 

 ( ).وعليك

ثنا -471 ثنا :قال ,حامد بن عمر حدَّ اس  عبَّ  ابنَ  سمعُت  ,أيب مجرة عنعوانة أبو  حدَّ

 ( ).ورمحة اهلل ,وعليك :م عليه يقولل  إذا ُس 

ثنا -472 ثنا :قال ,مطرٌ  حدَّ ثنا :قال ,وح بن عبادةرَ  حدَّ سمعت  :بسطاٌم قال حدَّ

فال  ,الم عليكمالسَّ  :فقال جُل بك الرَّ  إذا مرَّ  ,نّي يا بُ  :يبقال يل أَ  :ة قالرَّ معاوية بن قُ 

الم السَّ  :لقُ  ولكنْ  ,هه ليس وحدَ فإنَّ  ,هه بذلك وحدَ صُّ ك خَت كأنَّ  ,وعليك :تقل

 ( ).عليكم

____________________________________
 

ن معرفةٍ  "وهوقوله . وليْ عندمها موضعم الشاهد   "حيَّاك اهلل م 

 . مل َأجد من َأخرجه(   )

حيح سوى ُعقبة بن مسلم  وذكره ابن  .وثَّقه يعقوب بن سفيان والعجيل .وهو ثقةٌ  .ورجاُله رجاُل الصَّ

 ."الثقات"حبان يف 

ح إسناده ابن حجر يف  .مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  6)  (.40/  ) "الفتح"وصحَّ

بعي  ,هو باجليم والراء :أبو مجرة من  -بضم الضاد املعجمة وفتح املوحدة  -واسُمه نرُص بُن عمران الضُّ

راً بني ُضبيعة أوله مُ   "الفتح"قاله ابن حجر يف  .كام جزم به الرشاطي .وهم بطٌن من عبد القيس .صغَّ

( /650.) 

ل من حيَّاه  "وفيه  -ضمن حديث  طويل   -عن أيب ذر ( 6004) "صحيحه"وأخرج مسلم يف  كنُت َأنا َأوَّ

 ."وعليك ورمحة اهلل :فقال. فقلُت السالم عليك يا رسول اهلل :قال. بتحية السالم

 .مترصاً . من رواية خالد بن أيوب عن معاوية به( 65212) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

= 
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 المالسَّ  من مل يردَّ  :باب

ثنا -473 ثنا :قال ,اش بن الوليدعيَّ  حدَّ ثنا :قال ,عبد األعىل حدَّ قتادة  عنسعيٌد  حدَّ

محن بن الرَّ  بعبدِ  مررُت  :يب ذرر ألَ  قلُت  :امت قالعبد اهلل بن الصَّ  عنيد بن هالل  مُح  عن

 ردَّ  ؟ن ذلكعليك مِ  ما يكونُ  ,خيأَ  يا ابنَ  :فقال ؟اً شيئ عيلَّ  فام ردَّ  ,مُت م فسلَّ كَ احلَ  م  أُ 

 ( ).هٌك عن يمينِ ملَ  ,ن هو خرٌي منهعليك مَ 

ثنا -474 ثنا :قال ,مر بن حفص  عُ  حدَّ ثنا :قال ,أيب حدَّ ثنا :قال ,األعمش حدَّ  حدَّ

 اسٌم من أَ  المَ السَّ  إنَّ  :د اهلل قالعب عنزيد بن وهب  
ِ
 ,رضِ يف األَ  اهللُه وضعَ  ,اهلل سامء

 .وه بينكمفُش فأَ 

رهم ه ذكَّ نَّ ألَ  ,درجة   له عليهم فضُل  وا عليه كانْت فردُّ  م عىل القومِ إذا سلَّ  جَل الرَّ  إنَّ 

 ( ).طيُب ن هو خرٌي منه وأَ عليه مَ  عليه ردَّ  ردَّ وإن مل يُ  ,المَ السَّ 

____________________________________
 

 .سنُده صحيٌح  :وقال. للمصن ف هنا( 40/  ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف  

 .عن عيَّاش به(  0/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه املصن ف يف (   )

 .انتهى. محن بن عبد اهلل بن أيب عقيلهو عبد الر :قال وكيع :ثم قال البخاري 

 .الذي بعده ويقويه قول ابن مسعود  .مثله ال ُيقال رأياً  :قلت 

والبيهقي يف ( 5/616) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 65005) "املصنَّف"َأخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

عب"  "أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 20 ) "جزء األلف دينار"والقطيعي يف ( 0 25) "الشُّ

 . من طريق مجاعة  من الثقات عن األَعمش به موقوفاً ( 005/ )

عب"والبيهقي يف (  00 )وأخرجه البزار   وابن منده (  041 ) "الكبري"والطرباين يف (. 5 25) "الشُّ

روضة "وابن حبان يف ( 506) "طبقات املحدثني بأصبهان"وأبو الشيخ يف ( 604) "التوحيد"يف 

 .من ُطرق عن األَعمش به مرفوعاً ( 00/ ) "عقالءال

وذكَر الدارقطنيُّ يف  .واملشهوُر من حديِث األَعمش موقوفاً  :وقال ابن منده .وضعَّف البيهقيُّ املرفوعَ  

 . واملوقوُف َأصحُّ  :ثم قال .اخلالَف يف رفِعه ووقِفه( 064) "العلل"

= 
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ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف ثناحدَّ  -475  :احلسن قال عنهشام   عنسفيان  حدَّ

 ( ).ريضةٌ فَ  دُّ والرَّ  ,عٌ تطوُّ  سليمُ التَّ 

 المن بخل بالسَّ مأ  :باب

ثنا -476 ثنا :قال ,يب بكر  د بن أَ حممَّ  حدَّ موسى بن عقبة  عنضيل بن سليامن فُ  حدَّ

 :مرو بن العاص قالهلل بن عَ عبد ا عنبيه أَ  عنبيد اهلل بن سلامن ثني عُ حدَّ  :قال

 َق والّّسوق من رَس  ,المِ بالسَّ  ن بخَل مَ  والبخيُل  ,هعىل يمينِ  ن كذَب مَ  الكذوُب 

 ( ).الةالصَّ 

ثنا -477 ثنا :قال ,إسامعيل بن أبان حدَّ ثامن أيب عُ  عنعاصم   عنسهر  بن مُ  عيلُّ  حدَّ

 جزَ ن عَ مَ  اسِ النَّ  عجزَ أَ  وإنَّ  ,المبالسَّ  بخُل يَ  الذي اسِ النَّ بخُل أَ  :ريرة قالأيب هُ  عن

 بالدُّ 
ِ
 ( ).عاء

____________________________________
 

 .ِف َأقوىوطريق املوقو :(4 /  ) "الفتح"وقال ابن حجر يف 

 اهلل "ويشهد لقوله  
ِ
الَم اسٌم من َأسامء . حديث أنس  مرفوعاً  "فَأفُشوه بينكم ,وضَعه اهللُ يف األَرضِ  ,إنَّ السَّ

م برقم   (. 000) وقد تقد 

 . عن سفيان عن رجل  عن احلسن ,من طريق ابن املبارك( 2/510) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (   )

 .ه هشام بن حسان املذكور يف رواية البخاريولعلَّ . هكذا قال عن رجل   

 . هو األَغرُّ موىل جهينة :وسلامن .مل أجد من أخرجه(  6)

 .وانظر ما بعده

 "املطالب العالية"وأبو يعىل كام يف  ,عن حفص بن غياث( 65000) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

عب" والبيهقي يف( 0012) "صحيحه"وابن حبان يف ( 1/060) من طريق إسامعيل بن ( 2500) "الشُّ

 . كلهم عن عاصم به موقوفاً ( 50) "الدعاء"وحممد بن فضيل الضبي يف  ,زكريا

عب"َأخرجه البيهقي يف  .ورواه مّسوق بن املرزبان عن حفص بن غياث مرفوعاً   ( 2502) "الشُّ

 (. 0 6) "ثال احلديثأم"وأبو الشيخ يف ( 20) "الدعاء"ويف (  551) "األوسط"والطرباين يف 

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

242 

بيانالسَّ  :باب  الم عىل الص 

ثنا -478 ثنا :قال ,بيد  حمّمد بن عُ  حدَّ  رأيُت  :عنبسة قال عنعيسى بن يونس  حدَّ

 ( ).اببيان يف الكتَّ م عىل الص  سل  مر يُ عُ  ابنَ 

جال :باب  تسليم الن ساء عىل الر 

ثنا -479  ساءُ الن   كنَّ  :يقول احلسنَ  سمعُت  :مبارٌك قال ثناحدَّ  :قال ,موسى حدَّ

 ( ).جالمن عىل الرَّ سل  يُ 

 الت سليم عىل الن ساء :باب

ثنا -481 ثنا :قال ,د بن يوسفحممَّ  حدَّ  :شهر  قال عنرام عبد احلميد بن هَب  حدَّ

 قال بيده إليهنَّ  ,عودٌ ساء قُ صبٌة من الن  وعُ  ,يف املسجد مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ  ,سامءَ أَ  سمعُت 

 نعوذُ  :قالت إحداهنَّ  ,نعمنيفران املُ وكُ  اكنَّ إيَّ  ,نعمنيفران املُ وكُ  اكنَّ إيَّ  :فقال ,المبالسَّ 

 .؟فران نعم اهللن كُ مِ  ,اهلل يا نبيَّ  ,اهللب

منه  يُت ما رأَ  اهللِو :فتقول الغضبةَ  تغضُب  ثمَّ  ,هامتُ يْ تطول أَ  نَّ اكُ حدَ إِ  إنَّ  .بىل :قال

____________________________________
 

وقال  ,"الثقات"وذكره ابن حبان يف  ,ليس بالقوي ُيكتب حديُثه :قال أبو حاتم .ومّسوق بن املرزبان

 ."التهذيب"ذكره احلافظ يف  .صدوٌق  :صالح بن حممد

 . فرواه عن حفص موقوفًا كرواية اجلامعة .وقد خالَفه احلافظ ابُن أيب شيبة :قلت

 .والصحيُح موقوف :(6640) "العلل"يف قال احلافظ الدارقطني 

عن عنبسة بن عامر  ,من رواية ُييى بن يعىل األسلمي( 625) "النفقة عىل العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (   )

 .القريش به

ُسئل احلسُن  :من رواية َأيب ُأسامة عن ُمبارك بن ُفضالة قال(  226) "ُشعب اليامن"َأخرجه البيهقي يف (  6)

الِم عىل النساء قالعن ا  .ولكنَّ النساء هنَّ ُيسل من عىل الرجال ,مل يكِن الرجاُل ُيسل مون عىل النساء :لسَّ

ني يف     "عن واثلة مرفوعًا ( 604) "عمل اليوم والليلة"وأخرج ابن السُّ
ِ
وال  ,ُيسل ُم الرجاُل عىل النَّساء

جالِ   .وسنُده واه   :(40/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  ."ُيسل م النَّساُء عىل الر 
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 ( ).نعمنياملُ  فران نعمِ وذلك كُ  ,اهللِ فران نعمِ فذلك كُ  ,قطُّ  اً ساعًة خري

ثنا -481 ثنا :قال ,ملدٌ  حدَّ د بن حممَّ  عنة نيَّ يب غَ أَ  ابنِ  عن بن إسامعيل برش  مُ  حدَّ

 ,تراب  يلنا يف جوار أَ وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ يب النَّ  مرَّ  ,ةنصاريَّ سامء ابنة يزيد األَ أَ  عنبيه أَ  عنمهاجر  

يا  :فقلُت  ,هلتِ عىل مسأَ  هنَّ ئِ جرَ ن أَ مِ  وكنُت  ,نعمنياملُ  وكفرَ  نَّ اكُ إيَّ  :وقال .ينام علفسلَّ 

 .؟نعمنياملُ  فرُ وما كُ  ,اهلل رسوَل 

 ,اً ها منه ولدرزقُ ويَ  ,اً وجزَ  اهللها يرزقُ  ثمَّ  ,بوّيان أَ ها مِ يمتُ أَ  طوُل تَ  نَّ اكُ حدَ إِ  لعلَّ  :قال

 ( ).قطُّ  اً خري منَك  ُت يما رأَ  :ر فتقوُل فُ فتكْ  الغضبةَ  فتغضُب 

                                                                                                                                                                             

وأمحد أيضًا  ,من رواية عبد احلميد بن هبرام( 6210)والرتمذي ( 60521)أخرجه المام أمحد (   )

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 421)واحلميدي (  600)وابن ماجه ( 5600)وأبو داود (  6052)

من رواية احلكم بن َأبان ( 6612) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف  ,من رواية ابن أيب حسني( 0 /2)

ُشعب "والبيهقي يف ( 21/46) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 22 /60) "الكبري"والطرباين يف 

 . من طريق عبد اهلل بن عثامن بن خثيم كلهم عن شهر بن حوشب به(  224) "اليامن

نن منه مجلةأ السالم فقط :قلت  فران :الفق)  ومل يذكروا قوله  .أخرج أهلم الس  اكنَّ وكم كام قال  (الخ . .إيَّ

 (.0/65) "اَتاف املهرة بزوائد املسانيد العرشة"والبوصرييُّ يف (. 0/420) "املجمع"اهليثمي يف 

 .انتهى. وقد ُوث َق  .وهو ضعيٌف  ,وفيه شهر بن حوشب .رواه أمحد :وقال اهليثمي 

َس بحديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن ال بأْ  :قال أمحد بن حنبل .هذا حديٌث حسنٌ  :وقال الرتمذي

ى َأمَره .شهٌر حسُن احلديث :وقال حممد بن إسامعيل ,حوشب ثم .. .,إنام تكلَّم فيه ابن عون :وقال ,وقوَّ

روى عن هالل بن أيب زينب عن شهر بن حوشب أنبأنا أبو داود املصاحفي بلخي َأخربنا النْضُ بُن ُشميل 

وإنام طعنوا فيه ألَنَّه  ,َأي طعنوا فيه .ترُكوه :قال النض :قال أبوداود .هرًا ترُكوهإنَّ ش :عن ابن َعون قال

لطان   .انتهى كالمه. ويَل َأمَر السُّ

 .وانظر ما بعده

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 20 /60) "الكبري"والطرباين يف ( 6402)أخرجه إسحاق بن راهويه (  6)

 . من ُطرق عن عبد امللك بن أيب غنية به(  54) "فوائده"وتام يف ( 620/ 2)

= 
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ة :باب  من كره تسليم اخلاص 

ثنا -482 ا نَّ كُ  :طارق  قال عنم يب احلكَ ار  أَ سيَّ  عنبشري بن سلامن  عن ُنعيمبو أَ  حدَّ

نا لْ فدَخ  ,فقام وقمنا معه ,الةُ الصَّ  قد قامِت  :ه فقالنُ فجاء آذِ  ,اً اهلل جلوس عند عبدِ 

 ,ما فعَل  نا مثَل لْ نا وفعَ يْ ومَش  ,عَ  وركَ فكربَّ  ,م املسجدِ دَّ يف مق اً كوعرُ  اَس ى النَّ فرأَ  ,املسجدَ 

 غَ وبلَّ  ,اهللُ صدَق  :فقال ,محنبا عبد الرَّ الم يا أَ عليكم السَّ  :رجٌل مّسٌع فقال فمرَّ 

فقال  ,رَج ى َي ره حتَّ نا ننتظُ ا يف مكانِ نَ وجلْس  ,ههلِ عىل أَ  فولَج  ,ينا رجعَ  صلَّ فلامَّ  ,هرسولُ 

 .؟هلُ كم يسأَ يُّ أَ  :نا لبعض  بعُض 

 تسليمُ  :اعةِ بني يدي السَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عن النَّ  :فقال ,هلَ فسأَ  ,هلُ سأَ أنا أَ  :قال طارٌق 

 وفشوُّ  ,رحامِ األَ  وقطعُ  ,جارةِ ها عىل الت  زوَج  ةُ املرأَ  عنيَ ى تُ حتَّ  جارةِ الت   وفشوُّ  ,ةِ اخلاصَّ 

 ( ).ق  احل شهادةِ  وكتامنُ  ,ورِ بالزُّ  هادةِ الشَّ  وظهورُ  ,القلمِ 

____________________________________
 

حيح  وقال  ."الثقات"ذكره ابن حبان يف  .سوى مهاجر بن أيب مسلم موىل أسامء .ورجاُله رجاُل الصَّ

  .إشارًة إىل ابن حبان .وث ق :الذهبي

 .ويشهد له ما قبله

 "مسنده"لبزار يف وا( 40 /0) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 4126 ,4200)أخرجه أمحد (  )

من ُطرق عن بشري بن ( 0/610 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف (  00) "مسنده"والشايش يف ( 051 )

حه احلاكم . سلامن َأيب إسامعيل به وعند بعضهم عن . واخترصه البزار والشايش(. 005 ,0/12)وصحَّ

 .سيَّار فقط دون كنيته

. وليس َأبا احلكم الثقة ,بُن معني بأنَّ سيارًا هو َأبو محزةلكن جزم أمحُد وا .ورجاله ثقات رجال الصحيح

 (. 0/652) "التهذيب"ومال إليه احلافظ ابن حجر يف 

 .مقبول :"التقريب"وقال يف . "الثقات"وذكره ابن حبان يف  .وسيار أبو محزة مل أَر من وثَّقه :قلت

 .الصحيح رجال أمحد والبزار رجاُل  :(0/602) "املجمع"وقال اهليثمي يف 

فرواه مجاعٌة . واختلف عنه. يرويه بشري بن سلامن عن سيار :(5  /5) "العلل"وقال الدارقطني يف 

= 
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 العورات الث الث :باب

ثنا -483 ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حدَّ صالح بن  عنإبراهيم بن سعد   حدَّ

 ,أّنه ركب إىل عبد اهلل بن سويد   ,ثعلبة بن أيب مالك  القرظّي  عنابن شهاب   عنكيسان 

ما  :فقال - وكان يعمل هبنَّ  -الث ه عن العورات الثَّ يسألُ  ,أخي بني حارثة بن احلارث

 .عمل هبنَّ أَ  نْ أَ  ريدُ أُ  :فقلت ؟تريد

 ,بإذين إالَّ  مَ لُ احلُ  هيل بلغَ حٌد من أَ أَ  هرية مل يدخل عيلَّ ثيايب من الظَّ  إذا وضعُت  :فقال

وال إذا  .الةَ  الصَّ صىل  ى تُ حتَّ  اُس النَّ  كَ وَترَّ  الفجرُ  وال إذا طلعَ  .هفذلك إذنُ  ,دعوهأَ  نْ أَ  إالَّ 

 ( ).نامى أَ ثيايب حتَّ  ووضعُت  ءَ العشا يُت صلَّ 

____________________________________
 

عن  :منهم ملد بن يزيد ووكيع وُييى بن آدم وعبد اهلل بن داود اخلريبي وأبو أمحد الزبريي فقالوا كلهم

ر أبو محزة الكويف كذلك رواه عبد الرزاق وإنام هو سيا ,وْهمٌ ( سيار أبو احلكم ) وقوهلم  ,سيار أيب احلكم

وسيَّار َأبو احلكم مل َيسمْع من طارق بن شهاب  .وهو الصواب ,عن الثوري عن بشري عن سيار أيب محزة

 . انتهى. ومل يرو عنه ,شيئاً 

ة بن عبد الرمحن( 6 1/6 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (   ) ( 4006) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف  ,من طريق ُقرَّ

هري به( 60 /0) "الصابة"وابن منده كام يف   . من طريق ُعقيل كلهم عن الزُّ

هري عن ثعلبة :قال ابن منده وكان من  ,أنه سَأَل عبَد اهلل بن ُسويد ,ورواه ابن إسحاق وُقرة عن الزُّ

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاِب النبي  

له  :حاتم وابن السكن وابن حبانقال البخاري وابن أيب  .عبد اهلل بن سويد األنصاري .وإسناده قوي

 . ُصحبة

هري عن ثعلبة عن ( 156) "معجم الصحابة"وأخرجه ابن قانع يف  ة بن عبد الرمحن عن الزُّ من طريق ُقرَّ

 .فذكر نحوه.. عن العوراِت الثالث ملسو هيلع هللا ىلصسألُت رسوَل اهلل  :عبد اهلل بن ُسويد قال

 .انتهى. ن قول عبد اهلل بن سويدوإنام الصحيُح م ,ملسو هيلع هللا ىلصكذا قال عن النبي   :قال ابن قانع

 .انظر الصابة .وهو وهمٌ  ,عن ثعلبة عن سويد دون عبد اهلل :وقيل
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 غري مسكونٍ  ا  إذا دخل بيت :باب

ثنا -484  عنثني هشام بن سعد  حدَّ  :ٌن قالعْ ثني مَ حدَّ  :إبراهيم بن املنذر قال حدَّ

علينا وعىل  المُ السَّ  :فليقل املسكونِ  غريَ  البيَت  إذا دخَل  :مر قالعبد اهلل بن عُ  أنَّ  ,نافع  

 ( ).احلنيالصَّ  اهللِ عبادِ 

ثنا -485 ثنا :قال ,إسحاق حدَّ يزيد  عنيب ثني أَ حدَّ  :بن احلسني قال عيلُّ  حدَّ

وا ُس نِ ستأْ ى تَ كم حتَّ بيوتِ  غريَ  اً لوا بيوتال تدُخ } :اس  قالابن عبَّ  عنعكرمة  عن حوي  النَّ 

 اً يوتوا بُ لُ تدُخ  نْ ليس عليكم جناٌح أَ } :فقال ,ن ذلكواستثنى مِ  ,{هاهلِ موا عىل أَ سل  وتُ 

 ( ).{مونكتُ بدون وما تَ ما تُ  يعلمُ  واهللُ ,مسكونة  فيها متاٌع لكم غريَ 

 { كمامنم ي  أأ  ن ملكت  الذينكم ذ  أ  يستأ ل   } :باب

ثنا -486 ثنا :قال ,د  عثامن بن حممَّ  حدَّ  عنليث   عنشيبان  عناليامن  ُييى بنُ  حدَّ

جال دون هي للر   :قال ,{كمامنُ يْ أَ  ملكْت  نَ الذينكم ذِ أْ يستَ لِ } :مرعُ  ابنِ  عننافع  

 ( ).ساءالن  

 { مأ لم احلم  منكمم  طفالم الأ  وإذا بلغأ  } :قول اهلل :باب

                                                                                                                                                                             

 .عن أيب خالد األمحر عن ُييى بن سعيد عن نافع به( 65425) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .وهذا إسناٌد صحيٌح  

 .بن واضح عن احلُسني به من طريق ُييى( 54 /1 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  6)

اس يف ( 54 /1 )وَأخرجه الطربي   من وجهني آخرين عن ابن ( 412) "الناسخ واملنسوخ"والنحَّ

 .عبَّاس نحوه

( 000) "الناسخ واملنسوخ"والنحاس يف  ,من طريق َعنبسة(   1/6 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  4)

 .من طريق ُسفيان كالمها عن ليث به

م ,ن أيب ُسليمهو اب :وليث  فه اجلمهور كام تقدَّ  .وقد ضعَّ
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ثنا -487 ثنا :قال ,مطر بن الفضل حدَّ ستوائّي هشام  الدَّ  عنيزيد بن هارون  حدَّ

 ,هعزلَ  مَ لُ ه احلُ ولدِ  بعُض  ه كان إذا بلغَ نَّ أَ  ,ابن عمر عننافع   عنُييى بن أيب كثري   عن

 ( ).ذن   بإِ عليه إالَّ  فلم يدخْل 

ه :باب  يستأذن عىل أم 

ثنا -488 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حدَّ  عنإبراهيم  عنعمش األَ  عنسفيان  حدَّ

ا حياِّن أَ  ما عىل كل   :فقال ؟يم  عىل أُ  ذنُ ستأْ أَ  :جاء رجٌل إىل عبد اهلل قال :علقمة قال

 ( ).اراهَ تَ  نْ أَ  بُّ َُت 

ثنا -489 ثنا :الق ,آدم حدَّ ذير  نَ  سلم بنَ مُ  سمعُت  :يب إسحاق قالأَ  عنعبة ُش  حدَّ

ما  يَت عليها رأَ  نْ ذِ ستأْ إن مل تَ  :فقال ؟يم  عىل أُ  ذنُ ستأْ أَ  :ذيفة فقالرجٌل ُح  َل سأَ  :يقول

 ( ).هكرَ تَ 

 يستأذن عىل أبيه :باب

                                                                                                                                                                             

د كام يف (   )  .عن ُييى عن هشام به( 0 /2) "اَتاف املهرة"َأخرجه مسدَّ

 .هذا إسناٌد صحيٌح  :"االَتاف"وقال البوصريي يف  

 . عن َأيب معاوية عن األَعمش به(  024 ) "املصنَّف"َأخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

حه ابن حجر يف   (.65/  ) "الفتح"وصحَّ

وابن عبد الرب يف (  05) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 6/400) "السنن"وأخرج البيهقي يف 

هري قال( 2/004) "االستذكار"  :سمعُت هذيَل بن رشحبيل األَزدي األَعمى يقول :من ُطرق عن الزُّ

هاتِكم :سمعُت ابَن مسعود يقول  .عليكم إِذٌن عىل ُأمَّ

( 60) "األدب"ويف ( 62640 , 020 ) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف (  106 )بد الرزاق َأخرجه ع(  4)

د كام يف ( 0/10) "السنن"والبيهقي يف  من ُطرق عن َأيب إسحاق ( 6061) "املطالب العالية"وُمسدَّ

بيعي به حه ابن حجر يف . السَّ  (.65/  ) "الفتح"وصحَّ
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ثنا -491 ثنا :قال ,فروة حدَّ موسى  عنبيد اهلل عُ  عنليث   عنالقاسم بن مالك   حدَّ

ى دري حتَّ يف َص  فدفعَ  فالتفَت  ,هبعتُ فاتَّ  فدخَل  ,يم  يب عىل أُ مع أَ  دخلُت  :بن طلحة قال

 ( ).؟بغري إذن   خُل تدْ أَ  :قال ,تيين عىل اْس دَ عَ قْ أَ 

 يستأذن عىل أبيه وولده :باب

ثنا -491 ثنا :قال ,بانإسامعيل بن أَ  حدَّ بري أيب الزُّ  عنشعث أَ  عنسهر  مُ  بنُ  عيلُّ  حدَّ

 ,هختِ وأُ  ,هخيْ وأَ  ,اً جوزعَ  وإن كانْت  ,هم  وأُ  ,هعىل ولدِ  جُل الرَّ  ذنُ يستأْ  :جابر  قال نع

 ( ).بيهوأَ 

 هخت  عىل أم  ستأذنم يأ  :باب

ثنا -492 ثنا :قال ,ميديُّ احلُ  حدَّ ثنا :قال ,سفيان حدَّ  عنجريج   وابنُ  ,عمٌرو حدَّ

 قال
 
 :فقلُت  عدُت فأَ  ,نعم :فقال ؟ختيأُ عىل  ذنُ ستأْ أَ  :اس  فقلُت عبَّ  ابنَ  لُت سأَ  :عطاء

 نْ أَ  َتبُّ أَ  ,نعم :قال ؟عليهام ستأذنُ أَ  ,نفق عليهامام وأُ ُّن مو  نا أُ وأَ  ,ختان يف حجريأُ 

إىل  {كمامنُ يْ أَ  ن ملكْت الذيذنكم أْ تَ يْس وا لِ آمنُ  نَ الذيا ّيُّ يا أَ } :قرأ ؟ ثمَّ ريانتنيترامها عُ 

 ,الثالثَّ  يف هذه العوراِت  إالَّ ء بالذن ؤمر هؤالفلم يُ  :قال ,{عورات  لكم ثالُث }

                                                                                                                                                                             

 . مل َأجد َمن أخرجه(   )

 . وعنه ليث بن َأيب ُسليم ,ُعبيد اهلل غرُي منسوب عن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل :ن حجرقال املزي واب

م :قلت فه اجلمهوُر كام تقدَّ  . وليٌث ضعَّ

مة( 65/  ) "الفتح"وذكر ابن حجر يف  وكذا . هذا األثَر مع َأثِر ابِن مسعود وحذيفة وابن عمر املتقد 

 .هذه اآلثار كلها صحيحةٌ  وَأسانيد: ثم قال. أثر ابن عباس اآليت

 "تفسريه"وُييى بن سالم البرصي يف  ,من طريق أشعث( 0025 ) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

ُسئل  :قال. واللفظ له من طريق ابن هليعة كالمها عن أيب الزبري( 025/ ) "تفسري بن أيب زمنني"كام يف 

 ."نعم :قال ؟َأو عىل أخته ,وإْن كانت عجوزاً . الدتِهَأيستأذُن الرجُل عىل و. جابُر بُن عبد اهلل
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قال ابن  .{ن قبلهمن مِ الذي ذنَ وا كام استأْ نُ ذِ يستأْ فلْ  مَ لُ منكم احلُ  طفاُل األَ  وإذا بلغَ } :قال

 ( ).هماس كل  عىل النَّ  :جريج   زاد ابنُ  .واجٌب  فالذنُ  :اس  عبَّ 

 عىل أخيه يستأذنم  :باب

ثنا -493 ثنا :قال ,قتيبة حدَّ  :اهلل قال عبدِ  عنردوس  كُ  عن شعَث أَ  عنبثٌر عَ  حدَّ

 ( ).هختِ وأُ  ,هخيْ وأَ  ,هم  وأُ  ,بيهعىل أَ  جُل الرَّ  ستأذنُ يَ 

 المغري السَّ  االستئذانم  :باب

ثنا -494 ثنا :قال ,بيان حدَّ ثنا :قال ,يزيد حدَّ   عنعبد امللك بن أيب سليامن  حدَّ
 
عطاء

 ( ).المبالسَّ  بدأَ ى يَ ؤذن له حتَّ ال يُ  :قال ,مسل  يُ  نْ أَ  قبَل  ذنُ فيمن يستأْ  ,أيب هريرة عن

                                                                                                                                                                             

 . من طريق سفيان عن عمرو وحَده عن عطاء به( 0/10) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (   )

حه ابن حجر يف   ."الفتح"وصحَّ

 . من ُطرق عن َأشعث بن سوار به( 00 /1 ) "تفسريه"والطربي يف ( 0202 )أخرجه ابن أيب شيبة ( 6)

 . وهو قليُل احلديث. هم ثالثة :وقيل. ابن هانئ :وقيل. ابن عمرو :وقيل, ابن عباس الثعلبي :دوسكر

 مترصًا عن عبد الرحيم بن سليامن عن عبد امللك عن ( 65260) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

الم :عطاء عن أيب هريرة قال   . ال تْأَذُنوا حتى ُتؤَذُنوا بالسَّ

 .ه صحيٌح وإسنادُ  

ادة  -من طريق احلسن بن محاد ( 2204) "األوسط"وأخرجه الطرباين يف  نا حفص بن غياث عن  -سجَّ

 .ال ُيؤذن للمستأذِن حتى يبدَأ بالسالم :قال -َأشكُّ يف رفعه  -عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة 

د به سجادة. فص بن غياثمل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن َأيب سليامن إالَّ ح :قال الطرباين  .تفرَّ

ورجاله ثقاٌت إالَّ أنَّ عبد امللك مل َأجْد  "األوسط"رواه الطرباين يف  :(2/22) "املجمع"وقال اهليثمي يف 

 .انتهى. روى عن يزيد بن األصم :قال ابن حبان .له سامعًا من أيب هريرة

. وكالم الطرباين يدلُّ عليه .عطاء والصواب عن "عبد امللك بن عطاء  "وقع يف نسخة اهليثمي  :قلت 

 .وانظر ما بعده. واهلل أعلم. واملوقوُف أصحُّ 
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ثنا -495  :هم قالخربَ ريج  أَ ُج  ابنَ  أنَّ  ,أخربنا هشامٌ  :قال ,إبراهيم بن موسى حدَّ

 :فقل ,عليكم المُ السَّ  :ومل يقْل  إذا دخَل  :ريرة يقولبا هُ أَ  سمعُت  :قال ,عطاءً  سمعُت 

 ( ).المالسَّ  :يت باملفتاِح ى يأْ حتَّ  ,ال

 فقأ عينهإذا نظر بغري إذٍن تم  :ببا

ثنا -496 ثنا :قال ,اٌج حجَّ  حدَّ ثنا :قال ,ادٌ محَّ  حدَّ أنس   عنبن عبد اهلل  إسحاُق  حدَّ

 نحوَ  دَ فسدَّ  ,هنانتِ من كِ  هامً َس  خذَ فأَ  ,هلع رجٌل يف بيتِ فاطَّ  ,صيل  يُ  قائامً  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ :قال

 ( ).هينيْ عَ 

جل عىل الر   :باب  جل يف بيتهإذا سل م الر 

ثنا -497 سعيد بن  عنخالد بن يزيد  عنيث ثني اللَّ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 :يب موسى قالأَ  عنه خرَبَ أَ  ( )ُحنني  بيد بنعُ  نَّ أَ  ,مروان بن عثامن عنيب هالل  أَ 

                                                                                                                                                                             

   .إسناده صحيٌح (   )

 (. 506) انظر . وسيأيت عند املصن ف من وجه  آخر عن ابن جريج نحوه 

 .من طريق محاد بن سلمة به( 051) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 6125 )أخرجه المام أمحد ( 6)

من وراية ُعبيد (   0 5)وأبو داود ( 50 6)ومسلم ( 2500 ,5222) "صحيح البخاري"صله يف وأ

 "الكربى"والنسائي يف  ,من رواية محيد( 6002)والرتمذي ( 2010)والبخاري  ,اهلل بن أيب بكر

فقاَم إليه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ رجاًل اطَّلَع من بعِض ُحجر النبي   ,من رواية إسحاق بن عبد اهلل كلهم عن َأنس  ( 0024)

 .لفظ عبيد اهلل. "فكَأين  َأنظر إِليه َيتُل الرجَل ليطَعنه .بمشقص أو بمشاقص ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

  .(سهام  من كنانته) وقوله ( كان قائام  يمصيلِّ ) وليْ عندهم قوله 

هِم إذا كان طويالً غرَي َعريض   :بكّس أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه :واملشقص الشيخني وعند  .نصُل السَّ

د "ِمدرى َُيكُّ هبا رْأَسه ملسو هيلع هللا ىلصومع رسول اهلل " من حديث سهل بن سعد  كام قال  .ولعلَّه ُُيمل عىل التعدُّ

دًا فَأْشبه النَّصَل  :ثم قال ,"الفتح"ابن حجر يف   انتهى. "وُُيتمل َأنَّ رْأَس املِدرى كان حُمدَّ

, ويف "حنني"األصل(: 6 0ص )يف َتقيقه لألدب  فقال .زعم الشيُخ األَلباين بأنَّ الصواَب ابن ُعمري( 4)

= 
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 اشتدَّ  ,اهلل يا عبدَ  :فقال إيلَّ  رسَل فأَ  ,دبرُت فأَ  ,اً ؤذن يل ثالثفلم يُ  ,مرعىل عُ  ذنُت استأْ 

 ,تبسوا عىل بابكُُي  عليهم أنْ  شتدُّ كذلك يَ  اَس النَّ  نَّ اعلم أَ  ؟عىل بايب تبَس ََت  عليك أنْ 

 ؟هذا ن سمعَت ممَّ  :فقال ,فرجعُت  ,ؤذن يلفلم يُ  ,اً عليك ثالث ذنُت استأْ  بلِ  :فقلُت 

ني تِ لئن مل تأْ  ؟ما مل نسمع ملسو هيلع هللا ىلص بي  من النَّ  أسمعَت  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ه من النَّ سمعتُ  :فقلت

يف  اً من األنصار جلوس اً نفر تيُت ى أَ حتَّ  فخرجُت  ,ك نكاالً نة  ألجعلنَّعىل هذا ببي  

 ال يقومُ  :فقالوا ,مرم ما قال عُ خربهُت فأَ  ؟حدٌ يف هذا أَ  يشكُّ وَ أَ  :فقالوا ,هماملسجد فسألتُ 

 .إىل عمر ,بو مسعود  و أَ أَ  ,بو سعيد  اخلدرّي فقام معي أَ  ,صغرناأَ  إالَّ معك 

 ,ؤذن لهفلم يُ  ,متاه فسلَّ ى أَ حتَّ  ,سعد بن عبادة وهو يريدُ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  خرجنا مع النَّ  :فقال

دركه سعٌد فأَ  ,رجع ثمَّ  ,قضينا ما علينا :فقال ,ؤذن لهفلم يُ  ,الثةلثَّ ا ثمَّ  ,انيةم الثَّ سلَّ  ثمَّ 

 ,عليك ردُّ وأَ  ,سمعُ نا أَ وأَ  إالَّ ة  من مرَّ  مَت ما سلَّ  بعثك باحلق   الذيو ,يا رسول اهلل :فقال

 كنُت  إنْ  اهللو :بو موسىفقال أَ  ,بيتي هلِ وعىل أَ  الم عيلَّ من السَّ  كثرَ تُ  أنْ  حببُت أَ  ولكنْ 

____________________________________
 

حه األستاذ حمب الدين رمحه اهلل فجعله  "حسني"اهلندية  وهو خطٌأ تبعه عليه الشارح ! "حنني"فصحَّ

حيحني"والتصويب من  ,اجليالين , وقد رواه ُعبيد هنا (025 /2 2), وقد مرَّ عىل الصواب برقم "الصَّ

وَأحْلُت يف  ,, وقد بيَّنُت وجهه ثمة"الصحيحني"وهو كذلك يف  ,هناكوَأرسَله  ,عن أيب موسى ُمسنداً 

 .انتهى كالمه. وصله إىل هنا

  .لوجوه. والصواب ما قاله حمبُّ الدين واجليالينُّ أنه ُحنني :قلت 

الً    حيحني عن عبيد  عطاءٌ  :َأوَّ  . وهنا عثامن بن مروان فافرتقا ,أنَّ الراوي يف الصَّ

بخالف ُعبيد بن  .َأّنام يرويان عن بعض "التهذيب"يف ترمجة مروان وعبيد بن حنني يف  أنه وقع :ثانياً  

 .أنَّ مروان روى عنه "التهذيب"ُعمري فلم َيذكر يف 

ا من رواية ُعبيد بن ُحنني عن  ,الزيادات والفوائد يف رواية الباب "الفتح"ذكر ابن حجر يف  :ثالثاً   وذكر َأّنَّ

ق بينه ,أيب موسى حيحنيوفرَّ  .واهلل أعلم. ا وبني رواية ُعبيد بن ُعمري يف الصَّ
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 ( ).ستثبَت أَ  أنْ  حببُت أَ  ولكنْ  ,أجْل  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  عىل حديِث  اً مينألَ 

جل إذنه :باب  دعاء الر 

ثنا -498 ثنا :قالسليامن بن حرب   حدَّ حوص يب األَ أَ  عنإسحاق  أيب عنشعبة  حدَّ

 ( ).له نَ ذِ فقد أُ  جُل الرَّ  عَي إذا دُ  :اهلل قال عبدِ  عن

                                                                                                                                                                             

رقي(   )  :قال أبو حاتم .رجال إسناده ال بأس هبم سوى مروان بِن عثامن بن أيب َسعيد بن امُلعىلَّ األنصاري الزُّ

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف  .رجٌل جمهول :وقال المام أمحد .ضعيٌف 

مترصًا ( 26 5)وسنن أيب داود ( 54 6)ومسلم ( 2160 ,152 ) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

استأذن أبو موسى عىل عمر فكأنه : أنَّ َأبا موسى استأذن عىل ُعمر ,من رواية عطاء عن عبيد بن ُعمري

ما محلك  :فقال .فُدعي له .ائذنوا له ؟أمل َأسمع صوت عبد اهلل بن قيس :فرجع فقال عمر .وجَده مشغوالً 

فانطلق إىل جملس  من  .أو ألَفعلنَّ بك .فأتني عىل هذا ببينة :قال .إنا كنا نؤمر هبذا :قالف ؟عىل ما صنعت

خفي  :فقال عمر .قد ُكنا ُنؤمر هبذا :فقال .فقام أبو سعيد اخلدري .ال يشهد إالَّ أصاغرنا :فقالوا .األنصار

 .أهلاين الصفُق باألَسواق .ملسو هيلع هللا ىلصعيلَّ هذا من َأمِر النبي 

 ."الفتح"وفوائد استوفاها احلافظ يف  ,ويف حديث الباب زوائد أمخرى .عبادة  دون قصة سعد بن

 .عن َأيب سعيد اخلُدري نحوه دون القصة( 54 6)ومسلٌم (  521)"صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 زيادةٌ  "األدب املفرد"ويف رواية ُعبيد بن ُحنني التي َأرشُت إليها يف  :(61/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

يومًا وهو يريد سعد بن عبادة حتى  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع النبي   :وهي أنَّ َأبا سعيد َأو َأبا مسعود قال لُعمر .ُمفيدةٌ 

] أخرجها أبو داود . وقصة سعد بن عبادة هذه ,ومن فعله ملسو هيلع هللا ىلصفثبَت ذلك من قولِه  "احلديث .. أتاه فسلَّم

لة بمعناهمن حديث قيس ب( [ 50 0 ) "الكربى"والنسائي يف ( 25 5)رقم   ,ن سعد بن ُعبادة ُمطوَّ

د   ,كذا فيه. وَأمحد من طريق ثابت  عن أنس أو غريه ار عن أنس بغري تردُّ وأخرجه الطرباين  ,وَأخرجه البزَّ

  .انتهى. من حديث ُأم  طارق موالة سعد

  "الكبري"والطرباين يف  ,من طريق أيب بكر بن عياش( 2/202) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

إذا  "ولفظه عند ابن أيب شيبة . من طريق سفيان كالمها عن َأيب إسحاق به موقوفاً ( 2551رقم  0  /1) 

 .وإسناده صحيح. "ثمَّ ادخل ,فسل م .ُدعيَت فهو إذنك

بيعي :وَأبو إسحاق .هو عوف بن مالك اجلشمي :وَأبو األحوص   .هو السَّ

= 
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ثنا -499 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,عبد الواحد حدَّ  ,عاصمٌ  حدَّ

ثنا :قال  اخلدريَّ أَ  تيُت أَ  :يب العالنية قالأَ  عنٌد حممَّ  حدَّ
 ,يل ؤذنْ فلم يُ  مُت فسلَّ  با سعيد 

 هَل الم عليكم يا أَ السَّ  :ويت وقلُت َص  ُت عْ فَ الثة فرَ الثَّ  مُت سلَّ  ثمَّ  ,يل ؤذنْ فلم يُ  مُت سلَّ  ثمَّ 

 ,فدخلُت  ,لادُخ  :الٌم فقالغُ  إيلَّ  فخرَج  ,ناحيًة فقعدُت  يُت فتنحَّ  ,ؤذن يلفلم يُ  ,ارِ الدَّ 

 .ؤذن لكمل يُ  دَت ك لو زِ نَّ ا إِ مَ أَ  :بو سعيد  فقال يل أَ 

 لْ سأَ لم أَ ف ,وعيةه عن األَ لتُ فسأَ 
 
 ,ف  ه عن اجلُ تُ لْ ى سأَ حتَّ  ,حرامٌ  :قال إالَّ ه عن يشء

 ( ).وكأُ فيُ  ,مٌ دَ أَ ه ِس عىل رأْ  خذُ تَّ يُ  :دٌ فقال حممَّ  .حرامٌ  :فقال

 ؟ين يقعدم أأ  ,خرجأ ى أأ حتَّ  :فقال ,نأ ذأ إذا استأ   :باب

____________________________________
 

رواه حممد بن حيان َأبو األحوص عن أيب  :فقال( 5/460) "العلل"وُسئل عنه احلافط الدارقطني يف 

وخالَفه عيسى بن يونس  ,معاوية عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهلل مرفوعاً 

وكذلك  ,فروياه عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهلل موقوفاً  .ومالك بن ُسعري

 .انتهى. وهو الصحيح .األحوص عن عبِد اهلل موقوفاً قال الثوري عن أيب إسحاق عن أيب 

وعبُد  ,من رواية هشام  بن حسان( 400 ) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 150  ) "مسنده"أخرجه أمحد يف  (   )

سألُت  :من رواية أيوب كالمها عن حممد بن سريين عن َأيب العالنية قال( 2100 ) "املصنَّف"الرزاق يف 

ذاك  :؟ قال.فاجلُف :قال قلت. عن هذا اجلّر ِ ملسو هيلع هللا ىلصَّنى رسوُل اهلل  :فقال. نبيِذ اجلر   َأبا سعيد اخلدري عن

 . َأرشُّ وَأرشُّ 

قه أبو داود والبزار .وأبو العالنية املرئي البرصي اسمه مسلمٌ  .وإسناده صحيح الً كام عند . وثَّ ومل أره مطوَّ

 .  املصن ف

 . العاليةووقع عند عبد الرزاق عن أيوب عن حممد عن أيب

سألُت َأيب عن حديث  رواه ملد بن حسني عن هشام عن ابن  :(525 ) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف 

 .إنام هو ابن سريين عن َأيب العالنية :قال َأيب .فذكره .ُسئل أبو سعيد اخلدري :قال ,سريين عن أيب العالية

 نتهىا. ال َيروي ابُن سريين عن َأيب العالية شيئاً  :قال َأيب
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ثنا -511  ه سمعَ نَّ أَ  ,محنيح  عبد الرَّ رُش  ثني ابنُ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

بيه أَ  عنديج  عاوية بن ُح مُ  محن بنُ الرَّ  ثني عبدُ حدَّ  :يقول اهلل املعافريَّ  عبدِ  بنَ  واهَب 

 رَج ى َي ك حتَّ مكانَ  :فقالوا يل ,عليه نُت ذَ فاستأْ   ابمر بن اخلطَّ عىل عُ  قدمُت  :قال

 فتوضَّ عَ فدَ  يلَّ إِ  فخرَج  :قال ,ن بابهمِ  اً قريب فقعدُت  ,ليكإِ 
 
 ,يهفَّ عىل ُخ  مسَح  مَّ ث ,أَ ا بامء

 ( ).هن غريِ و مِ أَ  ,ن البولِ مِ  :قال ؟هذا البولِ  نَ مِ أَ  ,املؤمنني مريَ يا أَ  :فقال

 بابقرع ال :باب

ثنا -511 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,لب بن زياد  املطَّ  حدَّ أبو بكر  حدَّ

 بواَب أَ  إنَّ  :نس بن مالك  أَ  عننترص مالك بن املُ  د بنِ حممَّ  عن صبهاينُّ بن عبد اهلل األَ 

 ( ).ظافريباألَ  قرعُ كانت تُ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ 

 مسلِّ ومل يم  ؟دخلم أأ  :إذا قال :باب

ثنا -512 ريج  ُج  خربنا ابنُ أَ  :قال ,خربين ملد بن يزيدأَ  :م  قالد بن ساَل حممَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 606) "اجلامع"أخرجه اخلطيب يف (   )

مترصًا من طريق ُعقبة بن مسلم عن عبدالرمحن بن ( 160) "املتفق واملفرتق"وأخرجه اخلطيب يف 

 .َأنه رَأى ُعمر بَن اخلطاب مسَح عىل اخلُفَّني ,معاوية بن حديج عن َأبيه

والبيهقي يف ( 2/ ) "املطالب العالية"وأبو يعىل كام يف ( 662/ ) "اريخ الكبريالت"أخرجه املصن ف يف (  6)

عب"  "اجلامع ألخالق الراوي"واخلطيب يف ( 6 6) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي "وَأبو الشيخ يف ( 011 ) "الشُّ

 .من طريق املطَّلب بن زياد به( 664)

ا . َأصبهايٌن غرُي معروف   :(0/502) "زاناملي"قال الذهبي يف  .أبو بكر بن عبد اهلل .وهذا إسناٌد ضعيٌف  أمَّ

روى عن  :وقال "الثقات"ذكره ابن حبان يف  :(1/405) "التهذيب"فقال احلافظ يف  .حممد بني مالك

هبي -إْن كان سمَع منه  -أنس    .انتهى. ال ُيعرف :قال الذَّ

وعنه البيهقي يف ( 0) "علوم احلديث"َأخرجه احلاكم يف . نحوه وُروي من حديث املغرية بن ُشعبة 

 .وسنُده ضعيٌف ( 506) "املدخل"
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 ,ال :فقل ,ميسل  ومل  ؟لدُخ أَ أَ  :إذا قال :با هريرة يقولأَ  سمعُت  :خربين عطاٌء قالأَ  :قال

 ( ).نعم :قال ؟المالسَّ  :قلُت  ,باملفتاح يتَ ى تأْ حتَّ 

ثني رجٌل من حدَّ  :حراش  قال بنِ  ربعي   عنمنصور   عنوأخربنا جريٌر  :قال -513

 :جي فقويل لهاخرُ  :للجارية ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ؟لجأَ أَ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  بني عامر  جاء إىل النَّ 

 إيلَّ  رَج خَت  نْ ها قبل أَ فسمعتُ  :قال ,سن االستئذانه مل ُُي فإنَّ  ؟دخلأَ أَ  ,عليكم المُ السَّ  :قل

 .ادخل ,وعليك :فقال ؟دخلأَ أَ  ,الم عليكمالسَّ  :اجلارية فقلت

 جئَت  بأي   :فقلت فدخلُت  :قال
 
 اهللَتيتكم لتعبدوا أَ  ,بخري   إالَّ مل آتكم  :فقال ؟يشء

 هار مخَس يل والنَّ وا يف اللَّ صلُّ وتُ  ,ىعزَّ ت والالالَّ  وا عبادةَ عُ دَ وتَ  ,ه ال رشيك لهوحدَ 

كم غنيائِ وا من مال أَ خذُ وتأَ  ,وا هذا البيتوَتجُّ  ,اً نة شهروتصوموا يف السَّ  ,صلوات  

 .كموها عىل فقرائِ فرتدُّ 

من العلم  وإنَّ  ,اً خري اهللُ م لقد علَّ  :قال ؟علمهيشٌء ال تَ  ن العلمِ هل مِ  :له فقلُت  :قال

ل نز  ويُ  ,اعةِ السَّ  عنده علمُ  اهللَ  إنَّ } :اهللُ إالَّ  ال يعلمهنَّ  اخلمُس  ,اهلل إالَّ ه علمُ ما ال يَ 

 ي  دري نفٌس بأَ وما تَ  ,اً غدَ  دري نفٌس ماذا تكسُب وما تَ  ,رحامِ ما يف األَ  ويعلمُ  ,الغيَث 

 ( ).{وُت رض  تَ أَ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 660) "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع"أخرجه اخلطيب يف (  )

م من وجه  آخر عن ابن جريج نحوه   (. 015) انظر رقم . وقد أخرجه املصن ف كام تقدَّ

 ويف ( 02 0 ) "الكربى"والنسائي يف ( 01 5 ,00 5) "السنن"يف وأبو داود ( 64262)أخرجه أمحد (  6)

 "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 142) "ُمسنده"وابن أيب شيبة يف ( 2 4) "عمل اليوم والليلة" 

 . من طريق منصور به( 2520) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 2/400)

حه الدا .بسند جيد   :(4/  ) "الفتح"قال احلافظ يف    .رقطنيوصحَّ

د كام يف ( 02 5)ورواه أبو داود   من وجه  آخر عن منصور عن ربعي ( 2 /2) "اَتاف املهرة"ومسدَّ

= 
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 أنا :فقال ؟من ذا :من قال :باب

ثنا -514 ثنا :قال ,عيّل بن احلسن حدَّ ثنا :قال ,احلسني حدَّ  عنعبد اهلل بن بريدة  حدَّ

نا أَ  :فقلُت  ؟ن هذامَ  :فقال ,رأقْ وسى يَ بو مُ وأَ  ,إىل املسجدِ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ  خرَج  :أبيه قال

 ( ).من مزامري آل داود اً عطي هذا مزمارقد أُ  :فقال ,فداكَ  ُت لْ عِ ُج  ,بريدة

 ادخل بسالمٍ  :إذا استأذن فقيل :باب

ثنا -515 ثنا :قال ,إسامعيلمالك بن  حدَّ اء عن عبد يب جعفر  الفرَّ أَ  عنإرسائيل  حدَّ

 :فقيل ,هل بيت  عىل أَ  ذنَ فاستأْ  ,مراهلل بن عُ  مع عبدِ  كنُت  :قال جدعان محن بنِ الرَّ 

 ( ).عليهم دخَل يَ  نْ ى أَ بَ فأَ  ,بسالم   ْل ادُخ 

 ورالن ظر يف الد   :باب

ثنا -516 سلم بن نذير  مُ  عنيب إسحاق أَ  عنن خربنا سفياأَ  :قال ,د بن كثري  حممَّ  حدَّ

ك فقد ا عينُ مَّ أَ  :قال حذيفةُ  ؟ُل دُخ أَ  :وقال ,لعَ ذيفة فاطَّ رجٌل عىل ُح  نَ ذَ استأْ  :قال

____________________________________
 

ثُت  :قال  .لكنها علَّة غري مؤثرة .بمعناه ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رجالً من بني عامر استأذَن عىل النبي   ,ُحد 

 :فقال ؟بأيِّ يشٍء جئتأ  :فقلتم فدخلتم  :قال) دون قوله  .واقترص أبو داود والنسائي عىل مجلة االستئذان 

  .وقد ذكره ابن أيب شيبة وأبو نعيم بطوله( الخ .  .مل آتكم إالَّ بخري

 . والنسائي نحوه .وهو يف صحيح مسلم باملرفوع(   )

م بسنده ولفظه برقم  جته قبالً (   424) وتقدَّ  .وخرَّ

ن هذا :فقال)  :دون قوله  ل تم فداكأ  ,أأنا بريدة :فقلتم  ؟مأ ع   .وهي الشاهُد من تبويب البخاري ( جم

كام ذكره  .وثَّقه النسائي وابن حبان .ابن حممد بن زيد بن جدعان :وعبد الرمحن هو .مل أجده من هذا الوجه(  6)

 (.2/600) "التهذيب"احلافظ يف 

ادخل  :لهكان ابُن عمر إذا استْأذَن فقيل  :عن أيب جملز قال( 65246) "املصنَّف"وأخرج ابن أيب شيبة يف 

 . "ال َأدري َأدخُل بسالم  َأو بغري سالم :قال. رجعَ . بسالم  

 .عن األَعمش عن ابن عمر نحوه( 1040 ) "املصنَّف"وأخرج عبد الرزاق يف 
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 ( ).لُخ دْ ك فلم تَ تُ ا اْس مَّ وأَ  ,دخلْت 

 ( ).وؤكُس ما يَ  يَت ذن رأَ ستأْ إن مل تَ  :قال ؟يم  عىل أُ  ذنُ ستأْ أَ  :وقال رجٌل  -517

ثنا -518 ثنا :قال , بن يزيدعبد اهلل حدَّ ر بن عامَّ  عنعطاء بن دينار   عنشعبة  حدَّ

 ؤذنَ يُ  نْ أَ  قبَل  ,بيت   ن قاعةِ ه مِ يْ نَ يْ عَ  ألَ ن مَ مَ  :اب اخلطَّ  مر بنُ قال عُ  :قال جيبي  سعد  التُّ 

 ( ).فقد فسَق  ,له

 ه بسالمٍ بيتأ  ن دخلأ فضل مأ  :باب

ثنا -519  :ريج  قالُج  خربنا ابنُ أَ  :قال ,اهلل خربنا عبدأَ  :قال ,د بن مقاتل  حممَّ  حدَّ

ن ًة مِ م عليهم َتيَّ ك فسل  هلِ عىل أَ  إذا دخلَت  :يقول اً جابر ه سمعَ نَّ أَ  ,بريخربين أبو الزُّ أَ 

 فحيُّ يتم بتحيَّ ي  وإذا ُح } :هه قولُ وجبُ يُ  إالَّ ه يتُ ما رأَ  :قال .مباركًة طيبةً  عند اهللِ
 حسنَ وا بأَ ة 

 ( ).وهادُّ و رُ منها أَ 

 ستأذن فيهما ال يم  :ببا

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 600) "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف  ,عن وكيع( 60) "األدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  )

 . ن أيب إسحاق بهإسحاق بن يوسف األَزرق كالمها ع

 ( 021)وانظر . وإسناُده قوي

م رقم ( 6)  .وانظر خترجيه هناك. من طريق ُشعبة عن أيب إسحاق( 021) تقدَّ

عب"أخرجه البيهقي يف (  4)  .عن سعيد بن أيب أيوب عن عطاء بن دينار به( 2552) "الشُّ

 ,التجيبي املرصي :ويقال ,عامر بن سعد السْلهمي املرادي :( 0/45) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

وقال ابن  ,"الثقات"ذكره ابن حبان يف  ,ومل ُيدرْكه. روى عن ُعمر .هو ابن ناجية بن مراد. وسْلهم

 .انتهى بتجوز .وكان فاضالً . ثقٌة ُتويّف سنة ثامن وأربعني ومائة :يونس

من ُطرق عن ابن  (1/665 ) "تفسريه"والطربي يف ( 4250 ) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  0)

 .وإسناُده صحيٌح . جريج به
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ثنا -511 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  بنَ  نَس نا أَ تيْ أَ  :قال عني اخلوارزميُّ أَ  حدَّ

 ؟دخلأَ  :وقال .م عليه صاحبيفسلَّ  ,حدٌ وليس معه أَ  -هليزه وهو قاعٌد يف دِ  -مالك  

 فجاءَ  ,ناكلْ فأَ  ,اً لينا طعامب إِ فقرَّ  ,حدٌ فيه أَ  ذنُ ستأْ هذا مكاٌن ال يَ  ,لادُخ  :فقال أنٌس 

 ( ).وسقانا ,نبيذ  حلو  فرشَب  س  بعُ 

 وقاالستئذان يف حوانيت الس   :باب

ثنا -511 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  كان ابنُ  :اهد  قالجُم  عنعون   ابنِ  عنفيان ُس  حدَّ

 ( ).وقعىل بيوت السُّ  ذنُ مر ال يستأْ عُ 

ثنا -512 ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلر  حدَّ  عنريج  ُج  ابنِ  عناك بن ملد  حَّ الضَّ  حدَّ

 قالعَ 
 
 ( ).ازالبزَّ  ةِ لَّ يف ظُ  ذنُ مر يستأْ عُ  كان ابنُ  :طاء

                                                                                                                                                                             

من طريق موسى بن ( 602/ ) "الكبري"والطرباين يف ( 6/50) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

 .إسامعيل به

 .جمهوٌل  :قال أبو حاتم الرازي والذهبي وابن حجر .وَأعني اخلوارزمي 

 .وهذا إسناٌد صحيٌح . مل َأره من هذا الوجه(  6)

كنُت مع جماهد  :من طريق ابن ُعلية عن ابن عون قال( 66201) "املصنَّف"لكن َأخرجه ابن أيب شيبة يف 

وق مما ييل ُدور البكاء ,يف ُسوق الكوفة كان ابن عمر َيستْأذُن يف  :فقال .وخياٌم للخياطني ُمقبلة عىل السُّ

 . ثمَّ يلُج  ؟كم َألُِج كان يقوُل السالُم علي :قال ؟وقلُت كيَف يصنعُ  :قال ,مثل هذه

ال "وُُيمل قوله . َأو أدخل. أي يقول َألج "َيستأذن"لكن قد ُُيمل قوله  ,وظاهره ُيعارض رواية سفيان

 .وانظر ما بعده. واهلل أعلم. ال ينتظر إذَن صاحب املحل بعد قوله له ألج :أي "يستأذن

 .وإسناده صحيح. مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(  4)

عب"والبيهقي يف (  66202) "املصنَّف"بن َأيب شيبة يف وأخرج ا  من طريق عمران بن ( 2502) "الشُّ

وق :َأنه قيل له ,ُحدير عن عكرمة وَمن ُيطيُق ما كان ابُن  :فقال ؟كان ابُن عمر َيستْأذُن عىل حوانيِت السُّ

 .ُعمر ُيطيق

= 
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 ؟رسستأذن عىل الفم كيف يأ  :باب

ثنا -513 ثنا :قال ,محن بن املباركعبد الرَّ  حدَّ ثنا :قال ,عبد الوارث حدَّ بن  عيلُّ  حدَّ

 ,ابمر بن اخلطَّ ني  بنت عاصم بن عُ مسك م  موىل أُ  يب عبد امللكأَ  عن زاعيُّ العالء اخلُ 

 :قالت ؟ندراييمأَ  :بالباب فقال  قامَ فلامَّ  ,معي فجاءَ  ,يب هريرةني مواليت إىل أَ رسلتْ أَ  :قال

ثي ما مل دَّ ََت  :قال ؟ُث َتدَّ فأَ  مةِ تَ ور بعد العَ تيني الزَّ ه يأْ نَّ ريرة إِ يا أبا هُ  :فقالْت  ,ندرونأَ 

 ( ).رتْ بعد الوِ  فال حديَث  وترِت فإذا أَ  ,وتريتُ 

 عليه يرد   ,مفسلَّ  ي  مِّ إذا كتب الذِّ  :باب

ثنا -514 ثنا :قال ,ُييى بن برش   حدَّ ثنا :قال ,م بن املبارككَ احلَ  حدَّ يعني  -اٌد عبَّ  حدَّ

بو موسى إىل رهبان  كتب أَ  :قال هدي  ثامن النَّ أيب عُ  عنحول عاصم  األَ  عن -اد  ابن عبَّ 

 ,م عيلَّ فسلَّ  إيلَّ  ه كتَب إنَّ  :قال ؟عليه وهو كافرٌ  مُ تسل  أَ  :فقيل له ,م عليه يف كتابهسل  يُ 

 ( ).عليه فرددُت 

 إشارة   يِّ مِّ م عىل الذِّ ن سلَّ مأ  :باب

ثنا -515  محَّ  عنعاصم   عنأخربنا حفص بن غياث   :قال ,صدقة حدَّ
إبراهيم  عناد 

____________________________________
 

عب"وأخرج البيهقي يف  وِق أنَّ ابَن  ,عن نافع( 2502 ,2500) "الشُّ ُعمر كان ال يلُج ظاِلل َأهِل السُّ

 .وإسناده صحيح. حتى َيستْأذنَ 

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 600) "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع"أخرجه اخلطيب يف (   )

ور :فقالت   "دون قوله   ه يأتيني الزَّ  "الخ ... يا أبا هريرة إ نَّ

سكَت  :وعيل بن العالء. "امليزان"والذهبي يف  "التقريب"ابن حجر يف كام قال  .وَأبو عبد امللك جَمهول

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . عنه البخاريُّ وابُن أيب حاتم

ثنا عبَّاد بن عبَّاد به( 6040) "املطالب العالية"أخرجه ُمسدد كام يف (  6)  .حدَّ

 .ُته ثقاٌت هذا إسناٌد روا :(0 /2) "اَتاف املهرة"وقال البوصريي يف  
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 ( ).ارةً هاقني إشاهلل عىل الدَّ  م عبدُ ام سلَّ نَّ إِ  :علقمة قال عن

 ؟ةمَّ عىل أهل الذِّ  د  كيف الرَّ  :باب

ثنا -516 ثنا :قال ,احبَّ د بن الصَّ حممَّ  حدَّ عكرمة  عنسامك   عنالوليد بن أيب ثور   حدَّ

 ذلك بأنَّ  ,اً وسيَّ أو جَم  ,اً و نرصانيَّ أَ  ,اً ن كان ّيوديَّ عىل مَ  المَ وا السَّ دُّ رُ  :اس  قالابن عبَّ  عن

                                                                                                                                                                             

. "ما زادهم عبُد اهلل عن الشارة"بلفظ  .عن حفص به( 65222) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 . وإسناده صحيح

عن َأيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمَة ( 65225)وقد َأورده ابن أيب شيبة عِقب ما َأخرجه 

فلامَّ دخُلوا الُكوفَة َأخذوا يف . به َدهاقني من َأهل احِلرْيةأقبلُت مع عبِد اهلل من السيَلحني فَصحِ  :قال

المَ . طريِقهم غري طريقهم ار :فقلُت . فالتفَت إليهم فرآهم قد عَدُلوا فَأتبعهم السَّ . َأُتسل م عىل هؤالء الُكفَّ

حبة حٌق  ,َصحبوين. نعم :فقال  ."وللصُّ

لكْن َأخرجه  ,كام هو ظاهر ترتيبه لألبواب .الشارة ومحَلها ابُن أيب شيبة عىل "فسلَّم"كذا رواه بلفظ 

فقال "وفيه  .من رواية ُشعبة عن املغرية واألَعمش عن إبراهيم به(  224) "ُشعب اليامن"البيهقي يف 

 ."عليكم السالم :عبُد اهلل

نَّ  ,هكذا ُروي عن عبِد اهلل :قال البيهقي عِقبه نَّة أوىل ,ةولعلَّه مل يبلْغه ما بلَغ غرَيه من السُّ وباهلل  ,ومتابعة السُّ

 .انتهى. التوفيق

الم :قلت ة بالسَّ مَّ  َأهِل الذ 
ِ
 .يف الباب املاض كام يف حديث َأيب برصة . أْي عدم بدء

واستثنى ابُن مسعود ما إذا احتاج لذلك املسلُم لضورة  دينية  أو  :( 0/  ) "الفتح"وقال ابن حجر يف 

كنُت ردفًا البن مسعود فَصِحَبنا  :فَأخرَج الطَّربي بسند  صحيح  عن علقمة قال. فقةدنيوية  كقضاء حق  املرا

َأَلسَت تكَره  :فقلت. السالم عليكم :فقال ,فَأْتبَعه عبُد اهلل برَصه. ِدهقان فلامَّ انشعبْت له الطريق أخذ فيها

عىل َأهل  ملسو هيلع هللا ىلصَل عليه سالَم النبي  ومح ,وبه قال الطربي. "ولكْن حق الصحبة ,نعم :َأن ُيبدؤا بالسالم؟ قال

 .انتهى. وقد تقدم اجلواب عنه. جملس  فيه َأخال  من املسلمني والكفار

هاقي )  :قوله بكّس الدال عىل املشهور  :(0/45 ) "رشح مسلم"قال النووي يف . مجع ِدهقان (الدَّ

ها حي العجم ,وُحكِي ضمُّ ل. زعيم القرية ورئيُسها :وقيل ,وهو زعيم فالَّ وهو َعجمٌي . وهو بمعنى األوَّ

ب  .انتهى. ُمعرَّ
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 فحيُّ ي  وإذا ُح } :يقول اهللَ
 ( ).{وهادُّ و رُ منها أَ  حسنَ وا بأَ يتم بتحّية 

 ؟يِّ مِّ كيف يدعو للذِّ  :باب

ثنا -517 ثنا :قال ,ليد  سعيد بن تَ  حدَّ  ,خربين عاصم بن حكيم  أَ  :ابن وهب  قال حدَّ

و السَّ   برجل   ه مرَّ نَّ أَ  ,قبة بن عامر  اجلهني  عُ  عنأبيه  عن يباينَّ أّنه سمع ُييى بن أيب عمر 

ه نَّ إِ  :فقال له الغالم ,اهلل وبركاته وعليك ورمحةُ  :عليه فردَّ  ,مفسلَّ  ,سلم  مُ  ه هيئةُ هيئتُ 

 لكنْ  ,وبركاته عىل املؤمنني اهللِ رمحةَ  إنَّ  :فقال .هدركَ ى أَ ه حتَّ عَ بِ قبة فتَ فقام عُ  ,نرصاينٌّ 

 ( ).كدَ ك وولَ مالَ  كثرَ وأَ  ,كحياتَ  اهللُ طاَل أَ 

ثنا -518 ثنا :قال ,ُنعيمبو أَ  حدَّ  عنسعيد بن جبري   عنة رَّ رضار بن مُ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).قد مات وفرعونُ  ,وفيك :قلُت  ,فيك اهللبارك  :لو قال يل فرعونُ  :اس  قالابن عبَّ 

 هومل يعرف   رصاينِّ م عىل النَّ إذا سلَّ  :باب

ثنا -519 عبد  عناء أيب جعفر  الفرَّ  عنأخربنا سفيان  :قال ,د بن كثري  حممَّ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 5020) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 2/520) "تفسريه"َأخرجه الطربي يف (   )

من ُطرق عن ( 141) "اجلامع"واخلطيب يف ( 400) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 540 )واللفط له 

فإنَّ اهلل  ,وإْن كان جَموسيَّاً  ,من سلَّم عليك ِمن خلِق اهلل فارُدد عليه " بلفظ. احلسن بن صالح عن سامك به

 ."عىل َأهل الرشك {أو ُردُّوها} ,ألَهل السالم {وإذا ُحييتم بتحية فحيُّوا بأحسن منها}: تعاىل يقول

املزي يف و(  6/01) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 54  ) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف (  6)

 . من طريِق ابن وهب هبذا السناد( 46 /40) "هتذيب الكامل"

 .وإسناده ال بأس به

عن عيل  بِن عبد ( 466/ ) "احللية"وعنه أبو ُنعيم يف ( 0201 ) "املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف (  4)

 .العزيز عن أيب ُنعيم هبذا السناد

حيح. الطرباينرواه  :(0  /2) "املجمع"قال اهليثمي يف    .ورجاله رجال الصَّ
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 مَ  علِ فلامَّ  ,رصاينٌّ ه نَ نَّ أَ  خربَ فأُ  ,عليه فردَّ  ,م عليهعمر بنرصاينر فسلَّ  ابنُ  مرَّ  :محن قاللرَّ ا

 ( ).سالمي عيلَّ  دَّ رُ  :إليه فقال رجعَ 

 الكتاب   جوابم  :باب

ثنا -521  عنعامر   عنريح  اس بن ذَ العبَّ  عنخربنا رشيٌك أَ  :قال ,جر  بن ُح  عيلُّ  حدَّ

 ( ).المالسَّ  كرد   اً حقَّ  الكتاِب  رى جلواِب  ألَ ين  إِ  :ابن عّباس  قال

 ساء وجواهبنَّ الكتابة إىل النِّ  :باب

ثنا -521 ثنا :قال ,رافع   ابنُ  حدَّ  :ثني موسى بن عبد اهلل قالحدَّ  :سامة قالبو أُ أَ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

قه النسائي وابن  .هو ابن حممد بن زيد بن جدعان :وعبد الرمحن .مل َأجْد َمن أخرجه من هذا الوجه(   ) وثَّ

 (.2/600) "التهذيب"كام ذكره احلافظ يف . حبان

والبيهقي  (24 /0) "الطبقات"وابُن سعد يف  ,عن قتادة( 1052 ) "املصنَّف"وأخرج عبد الرزاق يف  

عب"يف   ,عن سليامن التيمي كلهم عن عبد اهلل بن عمر( 2262)والبيهقي أيضًا  ,عن نافع( 2260) "الشُّ

قد رددُته  ,نعم :قال له ,ُردَّ عيلَّ سالمى :فرجَع إليه فقال ,إنه نرصاينٌ  :فقيل ,َأنه مرَّ برجل  فسلَّم عليه

 .وهذا لفظ سليامن التيمي. "َأكثَر اهللُ ماَلك وولَدك :فقال ابُن عمر ,عليك

( 62421) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف  ,عن عيل بن ُحجر( 0/0) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (  6)

 .من طريق رشيك بن عبد اهلل به( 50) "جزئه"ولوين يف ( 00 ) "األدب"ويف 

 .ن رشيك به مرفوعاً من طريق حممد بن مقاتل ع( 0 0 ) "مسند الشهاب"وأخرجه القضاعي يف  

 . يعني إسناده. وليس بالقوي :(أي شيخه احلافظ عبد الغني بن سعيد ) قال الشيخ  :ثم قال القضاعي 

وهو الذي رواه الثقاُت عن رشيك كابن َأيب شيبة ولوين . املحفوظ املوقوُف كام ابن تيمية وغريه :قلت 

 .وهو يسُء احلفظ. عبد اهلل القاضومدار املوقوف واملرفوع عىل رَشيك بن . وعيل بن ُحجر

عب"َأخرجه البيهقيُّ يف  .وله طريٌق آخر  . من طريق عبد اهلل بن أيب السفر عن ابن عباس( 2206) "الشُّ

 .موقوفاً 

 .للسخاوي( 25/ ) "املقاصد احلسنة"انظر . وُروي احلديُث مرفوعًا من ُطرق ُأخرى ال يصحُّ منها يشء 
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وّنا من تُ اس يأْ وكان النَّ  ,رهاجْ نا يف حِ وأَ  ,لعائشة قلُت  :طلحة قالت بنُت  ثتنا عائشةُ حدَّ 

 ,ون إيلَّ هدُ وين فيُ خَّ باب يتأَ وكان الشَّ  ,وين ملكاين منهاابُ نتَ يوخ يَ فكان الشُّ  ,رص  مِ  كل  

 وهديَّ  ,يا خالة :لعائشة قوُل فأَ  ,مصارمن األَ  كتبون إيلَّ ويَ 
يل  فتقوُل  ,هتُ هذا كتاب فالن 

 ( ).عطينيفتُ  :فقالت ,ِك عطيتُ أَ  ثواٌب  فإن مل يكن عندكِ  ,هيِ بْ يِ ثْ ه وأَ يْ بِ يْ جِ فأُ ة نيَّ ي بُ أَ  :عائشة

 ؟الكتاب صدرأ  كيف يكتبم  :باب

ثنا -522 مر اهلل بن عُ  عبدَ  أنَّ  ,عبد اهلل بن دينار   عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حدَّ

لعبد امللك  ,بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :إليه فكتَب  ,هبايعُ امللك بن مروان يُ  إىل عبدِ  كتَب 

 ,هو إالَّ ال إله  الذي اهللإليك  محدُ  أَ ين  فإِ  ,سالٌم عليك :مراهلل بن عُ  املؤمنني من عبدِ  مريِ أَ 

 ( ).فيام استطعُت  ,هرسولِ  ةِ وسنَّ  ة اهللِنَّ عىل ُس  اعةِ والطَّ  معِ لك بالسَّ  قرُّ وأُ 

ا بعد :باب  أم 

ثنا -523 ثنا :قال ,قبيصة حدَّ  ىل ابنِ يب إِ ني أَ لَ رَس أَ  :سلم قالأَ  بنِ  زيدِ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).ا بعدُ مَّ أَ  ,حيممحن الرَّ بسم اهلل الرَّ  :كتُب ه يَ يتُ فرأَ  ,مرعُ 

ثنا -524 ثنا :قال ,وح بن عبد املؤمنرَ  حدَّ  :قال ُعروةهشام بن  عنسامة بو أُ أَ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

 .هو محاد بن أسامة :وأبو أسامة .بن رافع هو حممدوا .مل أجد من أخرجه(   )

. وثَّقه الدارقطني. سوى موسى بن عبد اهلل بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهلل. ورجاله رجال الصحيح 

  "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

 .عن عبد اهلل بن دينار به( 4204)هو يف موطأ مالك   (6)

وعبد  ,من طريق مالك( 60/ ) "معجمه"بن األبار يف وا( 00 /2) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف 

  .عن الثوري كالمها عن ابن دينار به( 24 /0)وابن سعد ( 1264)الرزاق 

 .وإسناُده صحيح

ثنا قبيصة به(  2 /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  4)  .وإسناده صحيح. حدَّ
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 ( ).ا بعدُ مَّ أَ  :ٌة قالصَّ قِ  ام انقضْت كلَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  ن رسائلِ مِ  رسائَل  يُت رأَ 

حيمبسم ا :سائل  صدر الرَّ  :باب حن الر   هلل الر 

ثنا -525 ثنا :قال ,إسامعيل بن أيب أويس   حدَّ  خارجةَ  عنأبيه  عنناد ابن أيب الز   حدَّ

محن بسم اهلل الرَّ  :سالةهبذه الر   بن ثابت  كتَب  زيدَ  أنَّ  ,ثابت   بنِ  زيدِ  رباء آلِ كُ  عنزيد   بنِ 

املؤمنني  مريَ سالٌم عليك أَ  ,ثابت   بنِ  ن زيدِ مِ  ,مري املؤمننياهلل معاوية أَ  لعبدِ  ,حيمالرَّ 

 ( ).ا بعدمَّ أَ  ,ال إله إال هو الذي اهللليك إِ  محدُ  أَ ين  فإِ  ,اهلل ورمحةُ 

ثنا -526 ثنا :قال ,نصاريُّ ٌد األَ حممَّ  حدَّ  اجلُ أَ  حدَّ
رجٌل  َل سأَ  :قال ريريُّ بو مسعود 

 ( ).سائلالرَّ  تلك صدورُ  :قال ؟{حيم محن الرَّ بسم اهلل الرَّ } عن قراءة  احلسنَ 

 ؟تابيف الك   ن يبدأم بمأ  :باب

ثنا -527 ثنا :قال ,قتيبة حدَّ  كانْت  :نافع  قال عنعون   ابنِ  عنا ُييى بن زكريَّ  حدَّ

ى فلم يزالوا به حتَّ  ,به ابدأْ  :فقالوا ,إليه كتَب يَ  نْ أَ  رادَ فأَ  ,عاويةمر حاجٌة إىل مُ عُ  البنِ 

 ( ).عاوية مُ إىل ,حيممحن الرَّ بسم اهلل الرَّ  :كتَب 

                                                                                                                                                                             

 وإسناُده صحيح . سليامن عن هشام به عن عبدة بن( 65202) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 والبيهقي يف ( 40 /5) "الكبري"والطرباين يف ( 55/ )يف اجلزء املتمم  "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف ( 6)

. من طريق عبد الرمحن بن َأيب الزناد به( 4166) "املعرفة"ويف ( 602 ,2/600) "السنن الكربى" 

 .مترصًا ومطوالً 

م برقم    (. 544 ,540) وسيأيت أيضًا . من رواية زياد ين سعد عن َأيب الزناد نحوه( 002)وقد تقدَّ

 وسنُده صحيٌح . عن حممد بن عبد اهلل األنصاري به( 20  ) "مسنده"أخرجه البزار يف (  4)

 . هو سعيد بن إياس :وأبو مسعود 

 . ن ابن عون بهمن طريق يزيد بن هارون ع( 40 /0 ) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (  0)

 (.02/  ) "الفتح"كام قال ابن حجر يف . وإسناُده صحيٌح 

= 
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بسم  اكتْب  :فقال ,مرعُ  البنِ  كتبُت  :نس بن سريين قالأَ  عنوعن ابن عون   -528

 ( ).إىل فالن   :ا بعدمَّ أَ  ,حيممحن الرَّ اهلل الرَّ 

بسم  :مركتب رجٌل بني يدي ابن عُ  :أنس بن سريين قال عنوعن ابن عون   -529

 ( ).!؟.هو له ,بسم اهلل :قل :قالعمر و فنهاه ابنُ  ,لفالن   ,حيممحن الرَّ اهلل الرَّ 

ثنا -531  عنخارجة بن زيد   عنبيه أَ  عنناد يب الز  أَ  ثني ابنُ حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

 كُ 
ِ
 بنِ  من زيدِ  ,املؤمنني ريِ مأَ  لعبد اهلل معاويةَ  :سالةهبذه الر   كتَب  اً زيد أنَّ  ,آل زيد   رباء

ا مَّ أَ  ,هو إالَّ ال إله  الذي اهللَليك إِ  محدُ  أَ ين  فإِ  ,اهلل املؤمنني ورمحةُ  مريَ سالٌم عليك أَ  :ثابت  

 ( ).بعد

____________________________________
 

كانت البن  :عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابِن عون قال( 00 /0) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 . ومل يذكر نافعاً . فذكره.. عمر

فذكر .. كان البن عمر :عن أيب معاوية عن ابن عون عن ابن سريين قال( 65221)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .وانظر ما بعده. مثله

 . مل أجده هبذا اللفظ عن أنس بن سريين(   )

م قريبًا من وجه  آخر عن ابن عمر نحوه. وانظر ما بعده   .وقد تقدَّ

كان ابن  :َأخربين َمن سمَع ابَن سريين يقول :عن َمعمر قال( 4 601) "املصنَّف"وأخرج عبد الرزاق يف 

ا بعُد من عبد اهلل بن عمر :كتب {سم اهلل الرمحن الرحيم ب }عمر إذا كتب   .أمَّ

 .مل أجده من رواية أنس بن سريين(  6)

السنن "والبيهقي يف  ,من طريق ُييى بن خليف بن عقبة(  2 /0) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

من طريق ( 240) "أماليه"وأبو جعفر بن البخرتي يف  ,من طريق سليم بن أخض( 40 /0 ) "الكربى

 . "اسم اهلل هو له .مه"وفيه قال ابن عمر . عبد الوهاب كلهم عن ابن عون عن حممد بن سريين به

 .وهذا إسناد صحيح 

م قريبًا برقم (  4)  (. 544) وسيأيت برقم  .(565 ,002)تقدَّ
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ثنا -531 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,أبو عوانة حدَّ أيب  عنبيه أَ  عنمر عُ  حدَّ

 وكتَب  ,احلديث وذكرَ  ,رسائيلن بني إِ اًل مِ رُج  إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ  :ه يقولسمعتُ  ,هريرة

 ( ).فالن  ن فالن  إىل مِ  :هإليه صاحبُ 

 ؟صبحتأ أأ  كيفأ  :باب

ثنا -532 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ حممود بن  عنمر بن عُ  عاصمِ  عنالغسيل  ابنُ  حدَّ

 ,فيدةرُ  :ة  يقال هلالوه عند امرأَ حوَّ  ,سعد  يوم اخلندق فثقَل  كحُل صيب أَ ا أُ ملَّ  :بيد  قاللَ 

 :صبَح وإذا أَ  ,؟مسيَت أَ  يَف كَ  :به يقوُل  إذا مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فكان النَّ  ,ىرَح داوي اجلَ تُ  وكانْت 

 ( ).هخربُ فيُ  ؟صبحَت أَ  كيَف 

                                                                                                                                                                             

 عوانة من طريق أيب( 6/45) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 2020) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف (  )

اح بن عبد اهلل اليشكري عن ُعمر به ة. الوضَّ الً بذكر القصَّ  .واقترص البخاريُّ عىل الشاهد منه ,مطوَّ

وقال ُعمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال النبيُّ (  262) "صحيحه"واحلديث علَّقه البخاري يف 

 ."ًة من فالن إىل فالنوكتَب إليه صحيف ,َنَجَر خشبًة فجعَل املاَل يف َجوفها :ملسو هيلع هللا ىلص

ال ومترصاً (   661 ,6024 ,012 ) "صحيحه"وعلَّقه أيضًا يف  . من وجه  آخر. ومواضع ُأخرى مطوَّ

ثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن َأيب هريرة  :وقال الليث ة.. حدَّ  .فذكر القصَّ

حيح "البيوع"ووقع يف  ثني  :قال البخاري عقبِه .من الصَّ ثنا الليثحدَّ  .فذكره. عبد اهلل بن صالح حدَّ

وايات  ,فيه الترصيُح بوصل املعلَّق املذكور :(1 /5) "الفتح"قال ابن حجر يف  ومل يقع ذلك يف َأكثِر الر 

 .وكذا وقع يف رواية أيب الوقت ,وال ذكَره َأبو ذر إالَّ يف هذا املوضع ,يف الصحيِح 

ومثله ُيعترب يف  .إال يف العلَّق. "من فالن إىل فالن "د وليْ عند البخاري يف الصحيح موضع الشاه

 .واهلل أعلم. الزوائد إذا كان موصوالً عند الكتاب الزائد عليه

كالمها عن أيب ُنعيم ( 4/060) "الطبقات"وابن سعد يف ( 66/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه املصن ف يف (  6)

 .سعد  وزادا قصَة وفاةِ . الفضل بن دكني هبذا السناد

 .وسنده صحيح :(0/202) "الصابة"قال ابن حجر يف  



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

267 

وكتب فالن بن فالٍن لعرٍش  ,الم عليكم ورحة اهللالسَّ  :الكتاب آخرأ  ن كتبأ مأ  :باب

 هربقي من الشَّ 

ثنا -533  ه أخذَ أنَّ  ,ثني أيبحدَّ  :ناد قاليب الز  أَ  أخربنا ابنُ  :قال ,ابن أيب مريم حدَّ

اهلل  لعبدِ  ,بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :ومن كرباء آل زيد   ,من خارجة بن زيد   سالةَ هذه الر  

د مح أَ فإين   ,مري املؤمنني ورمحة اهللسالٌم عليك أَ  :من زيد بن ثابت   ,مري املؤمننيمعاوية أَ 

  :ا بعدأمَّ  ,هو إالَّ ال إله  الذي اهللإليك 

دى واحلفظ اهلُ  اهللَ ُل سأَ ونَ  ,سالةَ الر   فذكرَ  ,والخوةِ  ني عن مرياث اجلد  لُ ك تسأَ فإنَّ 

 ,ما ليس لنا به علمٌ  َف كلَّ أو نُ  ,جهُل و نَ أَ  ,نضلَّ  نْ أَ  اهللب ونعوذُ  ,هنا كل  مرِ يف أَ  َت ثبُّ والتَّ 

  .اهلل وبركاته ومغفرته املؤمنني ورمحةُ  مريَ الم عليك أَ والسَّ 

 ( ).ثنني وأربعنييوم اخلميس لثنتي عرشة بقيت من رمضان سنة ا :وكتب وهيٌب 

 ؟كيف أنت :باب

ثنا -534  عنإسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة  عنثني مالٌك حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

 َل سأَ  ثمَّ  ,المَ السَّ  م عليه رجٌل فردَّ وسلَّ  , بن اخلّطاب مرَ عُ  أّنه سمعَ  ,نس بن مالك  أَ 

                                                                                                                                                                             

فإنك كتبَت َتسأُلني  :وفيه قال .من طريق سعيد بن أيب مريم به( 40 /5) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  )

كنَّا وقد  ,وكثرٌي مما يقيض به يف هذه املواريث ال يعلم مبَلغها إالَّ اهللُ ,عن مرياث اجلد  واألخوة والكاللة

فنحن ُنفتي به بعُد َمن  .فوَعْينا منها ما ِشئنا أْن نعي ملسو هيلع هللا ىلصنحض من ذلك ُأمورًا عند اخللفاء بعد رسوِل اهلل 

سالةَ  "وهو املقصود بقوله عند املصن ف  .انتهى "استفتانا يف املواريث  ."فذكَر الر 

قه النسائي وفيه عبد  .رواه الطرباين وجادةً  :(0/620) "املجمع"قال اهليثمي يف   الرمحن بن أيب الزناد وثَّ

فه اجلمهور ,وغريه  .وضعَّ

م باختصار   (. 565 ,002) انظر رقم . وتقدَّ
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 ( ).منك ردُت أَ  الذيهذا  :مرفقال عُ  ,ليكإِ  اهللَ محدُ أَ  :فقال ؟نَت كيف أَ  :جَل الرَّ  مرُ عُ 

 ؟صبحتأ كيف أأ  :يب إذا قيل لهكيف يم  :باب

ثنا -535 ثنا :قال ,احبَّ د بن الصَّ حممَّ  حدَّ  :قال ,ائغمهاجر  هو الصَّ  عنرشيٌك  حدَّ

 :له فكان إذا قيَل  ,نيضخم  من احلضمي   ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب إىل رجل  من أَ  جلُس أَ  كنُت 

 ( ).اهللب رشكُ نُ ال  :قال ؟صبحَت أَ  كيَف 

ثنا -536 ثنا :قال ,موسى حدَّ ثنا :قال ,بن عبد اهلل بن اجلارود اهلذيلُّ  ربعيُّ  حدَّ  حدَّ

 ,ثالث  وثالثني نا ابنُ أَ  :قلُت  ؟تى عليككم أَ  :فيلبو الطُّ قال يل أَ  :سيف بن وهب  قال

 ,فةَص َخ  ارِب حُم  رجاًل من نَّ إِ  :ذيفة بن اليامنه من ُح ك بحديث  سمعتُ ثُ حد  فال أُ أَ  :قال

 ,ك اليومنا بسن  ي يومئذ  وأَ وكان بسن   -وكانت له صحبٌة  -ليع  مرو بن ُص عَ  :يقال له

 :قال ,هى قام بني يديْ مٌرو حتَّ عَ  فانطلَق  ,القوم يف آخرِ  فقعدُت  ,يف مسجد   ذيفةَ تينا ُح أَ 

 حاديُث هذه األَ ما  :قال ,اهللَمحد أَ  :قال ؟يا عبد اهلل مسيَت أَ  أو كيَف  ,صبحَت كيف أَ 

                                                                                                                                                                             

هد"وابن املبارك يف ( 065 ) "املوطأ"أخرجه مالك يف (  )  "ُشعب اليامن  "والبيهقيُّ يف ( 605) "الزُّ

 .ومها بمعنى (هلل َأمحد إليك ا) :يف رواية املوطأ .من ُطرق عن مالك به( 01 /6)

 .وإسناده صحيح 

َأي َأمحُد معَك  :ويف التهذيب .َأشُكُره عندكَ  :َأي .َأمْحَُد إِليَك اهلل :وقول العرب "تاج العروس"قال يف .  

َأشُكر إِليك نَِعَمه  :وقال بعضهم .َأشُكر إِليَك َأياِدَيه ونَعَمه :وقال غريه .وهو قوُل اخلليل :قلت. اهلل

ُثك  .انتهى. هبا وُأَحد 

معناه أمْحَد إليك  :وقيل .فَأقاَم إىل ُمقام َمع .أي أمْحَُده مَعك :(004 / ) "النهاية"وقال ابن األثري يف 

اها  .انتهى. نِعمة اهلل بَِتْحِديثك إيَّ

 .مل أجد من أخرجه(   6)

 .وهو متَلف فيه .ورجاله ثقاٌت رجاِل الصحيِح سوى رشيِك بِن عبد اهلل القاض 
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يّن إِ  :قال ,هاسمعْ حاديث مل أَ أَ  :قال ؟مروي يا عَ وما بلغك عن   :قال ؟تينا عنكتي تأْ ال

مرو بن ولكن يا عَ  ,يلهذا الل   نَح م يب ُج ما انتظرتُ  ما سمعُت  كم بكل  ثُ حد  لو أُ  اهللِو

 اً ؤمنمُ  هلل اً قيٌس عبد ال تدعُ  اهللفو ,احلذرَ  ام فاحلذرَ توالت بالشَّ  اً قيس يَت إذا رأَ  ,ليع  ُص 

ما ينصبك  :قال ,منعون فيه ذنب تلعة  عليهم زماٌن ال يَ  ليأتنيَّ  اهللِو ,هو قتلتْ ه أَ خافتْ أَ  إالَّ 

 ( ).قعد ثمَّ  ,ذاك إيلَّ  :قال ؟اهللعىل قومك يرمحك 

ْ   خريم  :باب  هاوسعم أأ  الجال

ثنا -537 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد   حدَّ ثنا :قال ,عقديُّ أبو عامر  ال حدَّ عبد  حدَّ

بو أَ  نَ وذِ أُ  :قال نصاريُّ األَ  َعمرةيب أَ  محن بنُ ين عبد الرَّ خرَبَ أَ  :يب املوايل قالمحن بن أَ الرَّ 

 اخلدريُّ 
 فلامَّ  ,معه جاءَ  ثمَّ  ,همجمالَس  القومُ  ذَ خى أَ حتَّ  َف ه ختلَّ نَّ فكأَ  :قال ,بجنازة   سعيد 

  سمعُت ين  إِ  ,ال :فقال ,هيف جملِس  م عنه ليجلَس هبعُض  وقامَ  ,عوا عنهتّسَّ  رآه القومُ 

 ( ).يف جملس  واسع   ى فجلَس نحَّ تَ  ثمَّ  ".ها وسعُ أَ  املجالسِ  خريُ  :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

                                                                                                                                                                             

وأبو ُنعيم يف ( 62/22) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/440) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

 .من طريق ِرْبعي بن عبد اهلل به( 0/460 ) "معرفة الصحابة"

 .وسنُده حسنٌ  :(0/202) "الصابة"قال ابن حجر يف  

ُثكم بكل  ما سمعُت  " بدليل قوله ,ومثله ال ُيقال رْأياً  ,وله ُحْكُم الرفع :قلت  وحذيفة َأعلُم  ". .لو ُأحد 

  .الناِس بالفتن

من وجهني آخرين عن أيب ( 640  ,662 ) "الفتن"ونعيم بن محاد يف ( 62/25)وأخرجه ابن عساكر  

 .الطفيل نحوه

عب"والبيهقي يف ( 0 02) "املستدرك"واحلاكم يف ( 42   )أخرجه أمحد (  6) ويف ( 2 20) "الشُّ

من ُطرق عن عبد ( 666 ) "مسند الشهاب"والقضاعي يف (  12)وعبُد بن مُحيد ( 650) "اباآلد"

 .بتاممه. الرمحن بن أيب املوايل به

ها  "الرفوع فقط ( 4821) "السنن"وأخرج أبو داود يف    .دون القصة"خريم الجالْ أوسعم

= 
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 استقبال القبلة :باب

ثنا -538 نقذ  سفيان بن مُ  عنثني حرملة بن عمران حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

عبد  بنُ  يزيدُ  فقرأَ  ,مر وهو مستقبٌل القبلةاهلل بن عُ  عبدِ  وسِ جل كثرُ كان أَ  :بيه قالأَ  عن

 فلامَّ  ,مرعبد اهلل بن عُ  إالَّ وسجدوا  فسجدَ  مسِ سيط  سجدًة بعد طلوع الشَّ اهلل بن قُ 

م ّنَّ إِ  ؟كصحابِ أَ  سجدةَ   ترَ ملَ أَ  :وقال ,سجدَ  ه ثمَّ اهلل حبوتَ  عبدُ  حلَّ  مُس الشَّ  طلعِت 

 ( ).سجدوا يف غري حني صالة  

____________________________________
 

 .تهىان.هو عبد الرمحن بن َعمرو بن أيب َعمرة األنصاري :قال أبو داود 

ه ,وقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمرة :قلت  وقد . وعليه ففيه انقطاعٌ . وقد ُنِسب عبُد الرمحن إىل جد 

 ."املوطأ"روى عنه مالك يف 

ه :قال فيه مالك :(60/65) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف   وهو . عبد الرمحن بن َأيب عمرة نسبًة إىل جد 

ه عبد  ,َيروي عن القاسم بن حممد .بن أيب عمرة األنصاري مديٌن ثقةٌ  عبد الرمحن بن عبد اهلل وعن عم 

وإنام َيروي عن  ,وال َأدركه ,وما َأظنُّه سمَع منه .وله رواية عن أيب سعيد اخلدري ,الرمحن بن أيب عمرة

ه عنه ا  ,وغريهم وابُن أيب املوايل -أخو عطَّاف بن خالد  -يروي عنه مالٌك وعبد اهلل بن خالد  ,عم  وَأمَّ

ه عبد الرمحن بن أيب عمرة فمْن كِبار التابعني باملدينة يروي عن عثامن بن عفان وأيب هريرة وزيد بن  .عمُّ

 .انتهى .خالد اجلهني وغريهم

اَتاف "والبزار  كام ( 0 20) "الشعب"والبيهقي يف ( 4 02)أخرجه احلاكم  .للحديث شاهد :قلت 

وغريهم من رواية مصعب بن ثابت عن عبد اهللّ بن ( 242) "األوسط" والطرباين يف( 2/41) "املهرة

 .أيب طلحة عن أنس مرفوعاً 

 .ومصعب مدينٌّ مشهوٌر حسُن احلديِث  ,ال نعلمه عن أنس  إالَّ هبذا السناد :وقال البزار 

وثَّقه  .بتوفيه مصعب بن ثا .رواه البزار والطرباين يف األوسط :(0/040) "املجمع"وقال اهليثمي يف   

فه ابن معني وغريه ,ابن حبان وغريه  .وبقية رجال البزار ثقات ,وضعَّ

 . عن عبد اهلل بن صالح به( 2 /2) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

قال ابن . "الثقات"وذكرمها ابن حبان يف  .مل أَر من وثَّقهام .وفيه سفيان بن منقذ بن قيس املرصي ووالده 

= 
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 الجلْ ى إىل صاحب  يتخطَّ  :باب

ثنا -539 وبيان بن عَ  حدَّ ثنا :قال ,مر  هو  زينُّ بو عامر  املُ خربنا أَ أَ  :قال ,ْض النَّ حدَّ

فيمن  كنُت  مر عن عُ ا طُ ملَّ  :اس  قالابن عبَّ  عنليكة ابن أيب مُ  عنستم صالح بن رُ 

صاب ن أَ ومَ  ,صابنين أَ مَ  فانظرْ  اذهْب  ,أخي يا ابنَ  :فقال يل ,ارَ دخلناه الدَّ ى أَ ه حتَّ محلَ 

 وكنُت  ,مى رقاهَب ختطَّ أَ  نْ أَ  فكرهُت  ,مآلن فإذا البيُت  ,هخربَ ألُ  فجئُت  فذهبُت  ,معي

وإذا هو  ,ربه هباُي  نْ باحلاجة أَ  اً حدأَ  رسَل إذا أَ  مرُ وكان يأْ  ,فجلسُت  ,ن  الس   حديَث 

 .ىسجَّ مُ 

ى ة حتَّ مَّ ه هلذه األُ ريفعنَّ ولَ  اهلله قينَّ بْ يُ ؤمنني لَ امل مريُ عا أَ لئن دَ  اهللو :وجاء كعٌب فقال

ما  :قال ؟غه ما تقوُل بل  أُ  :قلُت  ,ىى وكنَّ املنافقني فسمَّ  ى ذكرَ حتَّ  ,فيها كذا وكذا يفعَل 

عند  ى جلسُت م حتَّ رقاهَب  يُت فتخطَّ  ,فقمُت  عُت فتشجَّ  ,غهبل  تُ  نْ أَ  ريدُ نا أُ وأَ  إالَّ  قلُت 

 .هِس رأْ 

ار اجلزَّ  اً ليبصاب كُ وأَ  ,عرش ثالثةَ  ,صاب معك كذاوأَ  ,رسلتني بكذاأَ  كنَّ إِ  :قلُت 

 :فقال ,عيفدُ  ,اً ادعوا كعب :فقال ,بكذا اهللب لُف َُي  اً كعب وإنَّ  ,عند املهراس أُ وهو يتوضَّ 

 اهلل إن مل يغفرِ  عمرُ  قَي ولكن َش  ,دعوال أَ  اهللِال و :قال ,قول كذا وكذاأَ  :قال ؟ما تقوُل 

 ( ).له

 هجليسم  جل  عىل الرَّ  اس  الن   أكرمم  :باب

ثنا -541 ثنا :قال ,أبو عاصم   حدَّ  ثني عيسى بنُ حدَّ  :مر قالبن عُ  ائُب السَّ  حدَّ

____________________________________
 

د بالرواية عن سفيان ,وذكر ابن يونس :"لتهذيبا"حجر يف   .أنَّ حرملَة تفرَّ

تاريخ "وابن شبَّة يف  ,من طريق النض بن ُشميل(  00/06) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 .من طريق َأيب مجيع سامل بن راشد كالمها عن َأيب عامر به( 4/101) "املدينة
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 ( ).ليسَج  عيلَّ  اسِ النَّ  كرمُ أَ  :اس  عبَّ  قال ابنُ  :اد بن جعفر  قالعبَّ  د بنِ حممَّ  عنموسى 

ثنا -541  :اس  قالعبَّ  ابنِ  عنليكة يب مُ ابن أَ  عنل  ؤمَّ اهلل بن مُ  عبدِ  عن ُنعيمأبو  حدَّ

 ( ).إيلَّ  ى جيلَس حتَّ  اسِ النَّ  ى رقاَب تخطَّ يَ  أنْ  ,ليسَج  اس عيلَّ النَّ  كرمُ أَ 

 ؟هه بي يدي جليس  رجلأ  جلم الرَّ  مم هل يقدِّ  :باب

ثنا -542 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  حدَّ ثنا :قال ,سد بن موسىأَ  حدَّ معاوية  حدَّ

 يومَ  املسجدَ  دخلُت  :ة قالرَّ مُ  بنُ  ثني كثريُ حدَّ  :ة قالاهريَّ بو الزَّ ثني أَ حدَّ  :لبن صالح  قا

 مادَّ يف حلْ  اً جالس شجعيَّ مالك  األَ  بنَ  عوَف  فوجدُت  ,معةاجلُ 
 فلامَّ  ,هيْ ه بني يدَ رجليْ  اً قة 

 مدَ  ي  دري ألَ تَ  :قال يل ثمَّ  ,هيْ رجلَ  رآين قبَض 
 
صالٌح  رجٌل  يءَ جِ ليَ  ؟رجيَلَّ  ُت دَ يشء

 ( ).فيجلس

                                                                                                                                                                             

هد"وابن املبارك يف ( 2/414) "الكبري التاريخ"أخرجه املصن ف يف (   ) من طريق السائب بِن ( 250) "الزُّ

 . ُعمر به

من وجوه  ُأخرى ( 222) "الفقيه واملتفقه"واخلطيب يف ( 222) "مكارم األخالق"وأخرجه اخلرائطي يف  

 .وانظر ما بعده. عن ابن عباس نحوه

 "ُشعب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 610/ ) "املعرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف ( 6)

ه"واخلطيب يف ( 1605) عن أيب ُنعيم عبد الرمحن بن هاينء النخعي عن ابن ( 220) "الفقيه واملتفق 

ل به باُب عىل وجِهه لفعلُت "وزادوا . املؤمَّ  ."لو استطعُت َأن ال يقَع الذُّ

. أو هو أبو ُنعيم الفضل بن ُدكني املشهور ,خعيهل هو الن. ال َأدري .أبو ُنعيم شيخ البخاري هنا :تنبيه

 ,يف ترمجة أيب ُنعيم النخعي( 2/651) "التهذيب"وقد ذكَر يف  ؟"الصحيح"وهو من ُشيوخ البخاري يف 

 .وانظر ما قبله.واهلل أعلم. وكأنَّه الفضُل لظاهر اطالقه. أنَّ البخاريَّ روى عنه يف التاريخ

من طريق عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح به ( 50/51) "دمشق تاريخ"أخرجه ابن عساكر يف (  4)

 . نحوه

 احلمريي احلمص :ويقال ,هو ُحدير بن ُكريب احلضمي :أبو الزاهرية .وإسناده ال بْأَس به 
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 قيف القوم فيبزم  يكونم  جلم الرَّ  :باب

ثنا -543 ثنا :قال ,عمر  أبو مَ  حدَّ ثنا :قال ,عبد الوارث حدَّ تبة بن عبد امللك عُ  حدَّ

و السَّ ثني زُ حدَّ  :قال و  أنَّ  ,هميُّ رارة بن كريم بن احلارث بن عمر  احلارث بن عمر 

 ,اُس طاف به النَّ وقد أَ  ,أو بعرفات   ,وهو بمنًى ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  تيُت أَ  :ثه قالحدَّ  هميَّ السَّ 

 .هذا وجٌه مباركٌ  :ه قالواوا وجهَ فإذا رأَ  ,عراُب األَ  وجييءُ 

 ,يل استغفرْ  :فقلُت  ُت رْ فدِ  ,لنا اغفرْ  مَّ الله :فقال ,يل استغفرْ  ,يا رسول اهلل :قلُت 

 ,بزُق يَ  فذهَب  ,غفر لناا مَّ الله :فقال ,يل استغفرْ  :فقلُت  ُت رْ فدِ  ,لنا اغفرْ  مَّ الله :قال

 ( ).همن حولِ  اً حدأَ  صيَب يُ  نْ ره أَ كَ  ,هبه نعلَ  ومسَح  ,هزاقَ خذ هبا بُ ه فأَ فقال بيدِ 

 ا  إذا التفت التفت مجيع :باب

ثنا -544  ثني عبدُ حدَّ  :مرو بن احلارث قالثني عَ حدَّ  :إسحاق بن العالء قال حدَّ

                                                                                                                                                                             

 ( 162 ) "املعرفة"وَأبو ُنعيم يف ( 5/60) "الكربى"والبيهقي يف ( 006 ) "السنن"أخرجه أبو داود يف (   )

من طريق أيب معمر عبِد اهلل ( 6 /6) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  4/62) "الكبري"طرباين يف وال 

اج به  . بِن عمرو بن أيب احلجَّ

ل حتى قوله   ه الأوَّ  . "وجه  مبارك  "واقترص أأبو داود والبيهقي  عىل شقِّ

ورواه الطرباين يف . َأبو داود باختصاروقد رواه  :فقال( 4/441) "جممع الزوائد"ولذا َأورده اهليثميُّ يف 

 .ورجاله ثقاٌت  .األوسط والكبري

والطرباين يف ( 165 )وأبو ُنعيم ( 5106 )وأمحد ( 0660 ,0662) "املجتبى"روى النسائي يف  :قلت

من طريق ُييى بن ( 0/20) "الطبقات"وابن سعد يف ( 5162) "األوسط"ويف (  4/62) "الكبري"

ه احلارث بن َعمرو :حلارث بن َعمرو قالُزرارة بن كريم بن ا ثني َأيب عن جد   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّه لقَي رسوَل اهلل  ,حدَّ

ة الوداع َأاَل إنَّ دماَءكم وَأمواَلكم عليكم  :ثم قال .ثم ذكَر الفرع والَعترية .فذكر قصَة االستغفار .يف حجَّ

حه احلاكم . "حراٌم كُحرمِة يوِمكم هذا يف شهِركم هذا  (.0/642)وصحَّ

ه ,فذهبأ يأبزقم ) دون قوله  زاقأ ه فأأخذ هبا بم
ره أأن  يمصيبأ أأحدا  من حول ه  ,ومسحأ به نعلأه ,فقال بيد   (.كأ
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با أَ  ه سمعَ نَّ أَ  ,سعيد بن املسّيب عند بن مسلم  خربين حممَّ أَ  :قال بيدي  الزُّ  عناهلل بن سامل  

 سودُ أَ  ,البياضِ  شديدُ  ,قربول أَ وهو إىل الطُّ  ,بعةً كان رَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ريرة يصُف هُ 

 ,بنياجلَ  فاُض مَ  ,ما بني املنكبني بعيدُ  ,يننيالعَ  شفارِ أَ  هدُب أَ  ,غرِ الثَّ  حسنُ  ,حيةالل   شعرِ 

 ( ).وال بعدُ  ه قبُل مثلَ  رَ مل أَ  ,اً مجيع رُ دبِ ويُ  ,اً مجيع ُل قبِ يُ  ,صمخُ ليس هلا أَ  ,اً ه مجيعبقدمِ  يطأُ 

 هب  ال  يف حاجٍة فال يم رجم  رسلأ إذا أأ  :باب

ثنا -545  :ه قالجد   عنبيه أَ  عنسلم اهلل بن زيد بن أَ  أخربنا عبدُ  :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

له  دُّ عِ يُ  يطانَ الشَّ  فإنَّ  ,ك إليهرسلتُ ه بام أَ رِبْ فال خُت  ,ك إىل رجل  رسلتُ إذا أَ  :مرقال يل عُ 

 ( ).كذبًة عند ذلك

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 6420) "كشف األستار"والبزار كام يف ( 0 0 ) "مسند الشاميني"أخرجه الطرباين يف (  )

يق عبد اهلل بن سامل عن حممد بن من طر( 4/621) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 41 ) "الدالئل"

بيدي به  . الوليد الزُّ

بيديَّ معمٌر   ومن طريقه ابن ( 60010) "املصنَّف"فرواه عبُد الرزاق يف  -وهو من الثقات  -وخالف الزُّ

هري قال( 640)والبيهقي ( 4/621)عساكر   .وهذا منقطعٌ  .ُسِئَل َأبو هريرة :عنه عن الزُّ

هري حتى قال الوليد بن مسلم :"الفتح"قال ابن حجر يف  اِظ امُلتقنني عن الزُّ باِر احلُفَّ
بيدي من كِ كان  :والزُّ

هري له عىل مجيِع َمن َسمع من الزُّ  .ليس يف حديثه خطأٌ  :وقال أبو داود. األَوزاعيُّ ُيفض 

هيل يف  ,ُجزءًا منه( 2/521) "الفتح"واحلديث ذكَر ابُن حجر يف  هريات"وعزاه للذُّ  .نهوحسَّ  "الزُّ

مها :قلت ه مجيعا  "سوى قوله  .وغالب أألفاظ احلديث هلا شواهدم صحيحه  يف الصحيحي وغري   ,يأطأ بقدم 

 .واهلل أعلم. فلم أأره إالَّ يف هذا احلديث "ليْ هلا أأمخمص

 "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف  ,من طريق هشام بن سعد( 51) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف ( 6)

من طريق ( 6/056) "تاريخ املدينة"وابن شبَّة يف ( 2/402) "تاريخ دمشق"وابُن عساكر يف ( 020/ )

الً  ال  :كان ُعمر إذا بعثني إىل بعض ولده قال :قال. محاد بن سلمة كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه مطوَّ

نه الشيطاُن كذبة .ُتعلمه ملِا َأبعث إليه يف رواية ابن شبَّة ) رأٌة لعبيد اهلل بن ُعمر فجاءت ام :قال .مافة أْن ُيلق 

= 
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 ؟قبلتأ ين أأ ن أأ م   :هل يقول :باب

ثنا -546  نْ ه أَ كرَ كان يُ  :جماهد  قال عنليث   عناد بن زيد  محَّ  عنحامد بن عمر  حدَّ

 ,ين جئَت ن أَ مِ  :هلَ و يسأَ أَ  ,ه إذا قام من عندهه برَصَ تبعَ و يُ أَ  ,هخيْ إىل أَ  ظرَ النَّ جُل الرَّ  دَّ ُُي 

 ( ).؟ين تذهُب وأَ 

ثنا -547 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ  :مالك بن زبيد  قال عنيب إسحاق أَ  عنزهرٌي  حدَّ

 ,العتيِق  ن البيِت أو مِ  ,ةمن مكَّ  :قلنا ؟قبلتمين أَ ن أَ مِ  :فقال ,ةذَ بَ يب ذرر بالرَّ نا عىل أَ رْ مرَ 

فوا نِ استأْ  :قال ,ال :قلنا ؟ٌة وال بيعٌ ا معه جتارمَ أَ  :قال ,عمنَ  :قلنا ؟كمهذا عملُ  :قال

 ( ).العمل

____________________________________
 

وُيِك َمن  :فقال. إنَّ َأبا عيسى ال ُينفق عيلَّ وال يكُسوين :ذاَت يوم  فقالت( فجاءت أمُّ ولد  لعبد الرمحن 

فأتيته  :قال. ال خُتربه :وقال ,؟ فبعثني إليه.وهل لعيسى من أب   :ابنك عبد الرمحن قال :؟ قالت.َأبو عيسى

ّناين أْن  :قلُت  ؟وما يريد من ي :قال .َأجب َأباك أمري املؤمنني :فقلت. ديٌك ودجاجُة هنديان وعنده

فاشرتطت عليه أن ال ُيرب  :قال .عىل أْن خُتربين .فإين ُأعطيك الديك والدجاجة :قال .ال أدري .ُأخربك

فواهلل ما استطعت أْن أقوَل . َته؟أخرب :قال .فلام جئُت إىل عمر ,فَأخربُته فَأعطاين الديك والدجاجة .عمر

فقبَض عىل يدي  .ديكًا ودجاجةً  :قلت ؟وما رشاكَ  :قال .نعم :َأرشاك؟ قلُت  :قال .نعم :فقلُت  .ال

رة .بيساره وهل . َأتكَتني بَأيب عيسى :ثم قال ,إنك جلليدٌ  :فقال .وجعلت َأنزو ,وجعل َيْمصُعني بالد 

؟   "لعيسى من أب 

 . والصواب عبيد اهلل .كذا قال :م قالث. هذا لفظ ابن عساكر

 .لكن تابعه محَّاٌد وهشامٌ  ,وعبد اهلل بن زيد بن َأسلم ضعيٌف  .وإسناُده صحيٌح  

م خترجيه برقم (   )  (.  402) تقدَّ

 .من طريق رشيك عن أيب إسحاق به نحوه( 212) "أخبارمكة"أخرجه الفاكهي يف (  6)

وذكره ابن حبان يف  ,لُك بن ُزبيد اهلمداين عن َأيب ذر ال ُيعرفما :(4/062) "امليزان"قال الذهبي يف  

 .انتهى كالمه. روى عنه أبو إسحاق السبيعي .فهو ثقٌة عنده "تاريه"

عن ُييى بن سعيد  عن ( 2205) "املصنَّف"وعنه عبد الرزاق يف ( 205 ) "املوطأ"وأخرج مالك يف  

= 
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 ير  عىل الَسَّ  اجللوسم  :باب

ثنا -548 ثنا :قال ,سليامن بن حرب   حدَّ ثنا :قال ,األسود بن شيبان حدَّ عبد اهلل  حدَّ

عليه   دخَل فلامَّ  ,المٌ نا غُ وأَ  ,عاويةيب إىل مُ أَ  دَ فَ وَ  :العريان بن اهليثم قال عنبن مضارب  

 الذين هذا مَ  ,املؤمنني مريَ يا أَ  :قال ,يرِ ورجٌل قاعٌد معه عىل الّسَّ  ,اً مرحب اً حبمر :قال

 :قالوا ؟ن هذامَ  :قلت ,وهذا اهليثم بن األسود ,املرشق هلِ أَ  دُ هذا سي   :قال ؟به ُب رح  تُ 

ا م :قال ؟الجَّ ين يرج الدَّ من أَ  ,با فالن  يا أَ  :له قلُت  ,مرو بن العاصهذا عبد اهلل بن عَ 

 رُج َي  :قال ثمَّ  ,منه نَت هل بلد  أَ من أَ  للقريِب  تركَ وال أَ  ,عيد  عن بَ  َل سأَ بلد  أَ  هَل أَ  رأيُت 

 ( ).ذات شجر  ونخل   ,راقالعِ  رضِ ن أَ مِ 

____________________________________
 

د بن ُييى بن حبَّان َبَذة ,أّنه سمَعه يذُكر ,حممَّ   .فذكر نحوه. .َأنَّ رجاًل مرَّ عىل أيب ذرر بالرَّ

 .وفيه رجٌل مل يسمَّ 

وا بَأيب ذر بالربذة ,من رواية األَعمش عن حبيب  ( 6205 )وأخرج ابن أيب شيبة   :فقال هلم .أنَّ قومًا مرُّ

  ."فاستأنفوا العمل ؟ما َأنصبكم إالَّ احلج

 .مل أره هبذا السياق من هذا الطريق(   )

وعنه األسود بن  ,عبد اهلل بن ُمضارب روى عن الُعريان بن اهليثم :(2/40) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

. روى عنه األسود بن شيبان. وذكر البخاريُّ يف تاريه عبَد اهلل بن ُمضارب عن حصني بن املنذر ,شيبان

كتاب "كذا وقع يف بعض ُنسخ  .اهللوهو ُعبيد  .بل هو هو( ابن حجر ) قلت . فال َأدري هو هذا أو أٌخ له

راً  "األدب اً  ,ُمصغَّ وقد ذكره ابن أيب حاتم ويعقوب بن  ,وهو تصحيٌف من الناسخ. ويف بعضها وقع ُمكربَّ

. واهلل أعلم. ولكنهم مل يذكروا له شيخًا غرَي ُحَضني ,فيمن اسمه ُعبيد اهلل "الثقات"سفيان وابن حبان يف 

 .انتهى كالمه

 .وذكر أنه روى عن ُحضني. فيمن اسمه عبيد اهلل "تاريه"ه البخاري يف وكذا ذكر :قلت

 .ُعبيد اهلل مقبول :"التقريب"وقال يف . ال ُيعرف :يف ترمجة عبد اهلل "اللسان"وقال ابن حجر يف 

عن َمعمر عن ( 202 ) "الفتن"وعنه ُنعيم بن محاد يف ( 60261) "املصنَّف"وأخرجه عبد الرزاق يف 

. فبينا َأنا عنده إذ دخَل رجٌل عليه طمران. وفدُت عىل معاوية :يب عن الُعريان بن اهليثم قالحممد بن شب

= 
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ثنا -549 ثنا :قال ,ُييى حدَّ ثنا :قال ,وكيعٌ  حدَّ  يب العاليةِ أَ  عنخالد بن دينار   حدَّ

 ( ).اس  عىل رسير  عبَّ  مع ابنِ  جلسُت  :قال

ثنا -551 ثنا :قال ,بيدٌ عُ  حدَّ ثنا :قال ,يونس بن بكري   حدَّ  خالد بن دينار  أبو حدَّ

 :يقول -ير مري بالبرصة عىل الّسَّ م أَ وهو مع احلكَ  -أنس بن مالك   سمعُت  :دة قاللْ َخ 

 ( ).الةر بالصَّ بكَّ  وإذا كان الربدُ  ,الةبالصَّ  بردَ أَ  إذا كان احلرُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ

____________________________________
 

ب به معاوية هذا عبد !. ؟أما تعرف هذا :فقال ؟َمن هذا يا أمري املؤمنني :فقلت. وَأجَلَسه عىل الّسير .فرحَّ

َأَو قلَت  :وقال. فأقبَل عيلَّ  ؟مئِة سنةَأهذا الذي يقوُل ال يعيُش الناس بعد  :قلُت  .اهلل بن عمرو بن العاص

َلت ثالثني ومئة سنة ,جتُدهم يعيشون بعد مئِة سنة دهرًا طويالً  ؟ذلك َأنا ثم قال  :قال. ولكن هذه األمة ُأج 

 :قال. قلُت نعم :قال ؟تعرُف ُكوثا :قال. أو قال من أهل الكوفة ,قلت من أهل العراق :قال ؟ممَّن َأنت :يل

 ."دجالمنها يرج ال

د كام يف  من طريق عبد امللك بن عمري عن الُعريان بن اهليثم عن ( 0200) "املطالب العالية"وروى مسدَّ

. َأبَأرِضكم َأرٌض ُيقال هلا كوثا :فقال عبد اهلل بن عمرو. فذكر قصة. دخلُت عىل يزيَد بِن معاوية :أبيه قال

 .فذكره. ذات سباخ ونخل؟

مترصًا من ( 610/ 4) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0/625) "الطبقات"وروى ابن سعد يف 

 فجاَء رجٌل طواٌل َأمحُر عظيُم . وفدُت مع َأيب إىِل يزيد بن معاوية :رواية عن العريان بن اهليثم قال

 .عبد اهلل بن عمرو: فقيل ؟َمن هذا :ثم جلَس فقال أيب ,البطِن فسلَّم

وعنده رَأى عبَد اهلل بن  .عىل معاوية وعىل يزيد بن معاويةوَفَد  :قال ابن عساكر يف ترمجة العريان

 اهـ.َعمرو

 تاريخ "وابن عساكر يف ( 2  ) "الفقيه واملتفقه"واخلطيب يف (  40) "املدخل"أخرجه البيهقي يف (   )

ينَوري يف ( 00 /2 ) "دمشق  نا أبو خلدة  ,عن ُييى بن زكريا بن َأيب زائدة( 404) "املجالسة"والد 

 ,فيَأخْذ بيدي .وحوله قريٌش  ,وهو عىل رسيِره ,كنُت آيت ابَن عباس   :قال ,عن َأيب العالية ,د بن دينارخال

ير يَف  ,كذاك هذا العلمُ  :فقال ,ففطَِن هلم ابن عباس ,فتُغامزين قريٌش  ,فُيجلُِسني معه عىل الّسَّ َيزيُد الرشَّ

ة ,رشفاً   . وجُيلس امَلمُلوَك عىل األرَس 

ثنا ( 0 /6) "السنن الكربى"البيهقي يف  أخرجه(  6) من طريق أيب إسحاق إسامعيل بن إسحاق القاض حدَّ

= 
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ثنا -551 ثنا :قال ,مرو بن منصور  عَ  حدَّ ثنا :قال ,مباركٌ  حدَّ  :قال ,احلسن حدَّ

ثنا َتت  ,وهو عىل رسير  مرمول  برشيط   ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل النَّ  دخلُت  :نس بن مالك  قالأَ  حدَّ

مر عليه عُ  فدخَل  ,ير ثوٌب ه وبني الّسَّ ما بني جلدِ  ,ٌف يْ م  حشوها لِ دَ ه وسادٌة من أَ ِس رأْ 

 إالَّ  ,اهلل ي يا رسوَل بكِ ما أَ  اهللِا ومَ أَ  :قال ؟مريا عُ  بكيَك ما يُ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فقال له ,ىفبكَ 

 ,نياعيثان فيه من الدُّ عيثان فيام يَ فهام يَ  ,يرصّسى وقَ عىل اهلل من كِ  كرمُ ك أَ نَّ علم أَ كون أَ أَ 

 .رىأَ  الذياهلل باملكان  يا رسوَل  نَت وأَ 

بىل يا  :قلُت  ؟ا اآلخرةُ نيا ولنَهلم الدُّ  تكونَ  نْ أَ  مر يا عُ رَض ا تَ مَ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ 

 ( ).ه كذلكفإنَّ  :قال ,اهلل رسوَل 

____________________________________
 

 .ُعبيد بن يعيش به

من ( 022 ) "الكربى"ويف ( 011) "املجتبى"والنسائي يف ( 220) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

  .وجه  آخر عن أيب خلدة باملرفوع فقط

م أأمري با "دون قوله  ير وهو مع احلكأ وهي . وهو الشاهدم عىل تبويب الصنِّف رحه اهلل "لبرصة عىل الَسَّ

 .(5/5 ) "تاريخ دمشق"عند ابن عساكر أيضًا يف 

 . يعني اجلمعه  :زاد البخاري يف آخره

 اهـ. ومل يذكر اجلمعة .فقال بالصالة .قال يونس بن بكري َأخرَبنا َأبو خالدة :ثم قال البخاري

حيِح وهذا املعلَّق ه :قلت  . و الذي وصَله هنا صاحُب الصَّ

ه  .واحلَكم املذكور :(6/421) "الفتح"قال احلافظ يف  هو ابُن أيب عقيل الثقفي كان نائبًا عن ابِن عم 

 انتهى."احلجاج بن يوسف

هد"ويف ( 6056 ) "مسنده"أخرجه أمحد يف (   ) وابن أيب الدنيا يف ( 6026)وأبو يعىل ( 6000) "الزُّ

هد"وابن أيب عاصم يف (  6) "اجلوع" وأبو ( 205) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 11 ) "الزُّ

الً ( 022) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "الشيخ يف  ة  عن مبارك بن فضالة به مترصًا ومطوَّ . وغرُيهم من ُطرق عدَّ

حه ابن حبان   (.2426)وصحَّ

ة شاهٌد يف    .نحوه من حديث ُعمر ( 001 )ومسلم ( 0261) "صحيح البخاري"وهلذه القصَّ
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ثنا -552 ثنا :قال ,ُييى حدَّ مر عُ  ابنَ  رأيُت  :هقان قالموسى بن دِ  عنوكيٌع  حدَّ

 ( ).رعليه ثياٌب مُح  ,روس  عَ  عىل رسيرِ  اً جالس

 اً عىل رسير  واضع اً جالس اً نسأَ  يُت رأَ  :عمران بن مسلم  قال عنوعن أبيه  -553

 ( ).ىخرَ ه عىل األُ يْ ى رجلَ حدَ إِ 

 يتناجون فال يدخل معهم ا  إذا رأى قوم :باب

ثنا -554  سمعُت  :خربنا داود بن قيس  قالأَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

 مَ طَ فلَ  ,ليهامإِ  فقمُت  ,ُث حدَّ تَ ومعه رجٌل يَ  ,مرعُ  عىل ابنِ  مررُت  :يقول يَّ املقرُب  اً سعيد

ى حتَّ  ,معهام وال جتلْس  ,معهام مقُ ثان فال تَ حدَّ تَ اثنني يَ  إذا وجدَت  :ري فقاليف صدْ 

 ( ).اً ام خريمنكُ  سمعَ أَ  نْ أَ  ام رجوُت نَّ إِ  ,محنالرَّ  با عبدِ يا أَ  اهللُك صلحَ أَ  :فقلُت  ,امذَّن ستأَ تَ 

                                                                                                                                                                             

 . مل أجد من أخرجه(   )

فه ابن معني والدارقطني والنسائي وغريهم  ,شيٌخ ليس بالقوي :وقال أبو حاتم .موسى بن ِدهقان ضعَّ

افاً  :قال ؟قيل أليَب داود كان موسى بن ِدهقان ساحراً  :وقال اآلجري  .كان عرَّ

 "الطبقات"وابن سعد يف  ,من طريق سفيان( 0/601) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف (  6)

 ."عىل رسير"دون قوله . من طريق إرسائيل كالمها عن عمران بن مسلم به( 0/64)

 .وعن أبيه عن عمران :ومل يتبنيَّ يل مقصود املصن ف بقوله 

 .عن حمّمد بن يوسف عن سفيان عن عمران نحوه(  200) وسيأيت برقم 

) من طريق عبِد اهلل الُعمري (  5/61 ) "التمهيد"وابُن عبد الرب يف ( 2665 ,5101)َأخرجه أمحد (  4)

تاريخ "وابن عساكر يف (   5) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( وقرَن ابُن عبد الرب معه داوَد بَن قيس 

 . وإسناده جيد .من طريق ُعبيد اهلل بن عمر الُعمري كلهم عن املقربي به نحوه( 620/ 6) "دمشق

 ."إذا تناَجى اثناِن فال جتلْس إِليهام حتَّى َتستأذَّنام :قال ملسو هيلع هللا ىلصَأَما علمَت َأنَّ رسوَل اهلل  "وزادوا إالَّ اخلرائطي 

ا قول اهليثمي يف   .انتهى. وفيه عبد اهلل بن سعيد املقربي وهو مرتوك .رواه أمحد :(0/602) "املجمع"أمَّ

 .فظنَّه عبد اهلل بن سعيد املرتوك( عن ) بدل (  بن) والظاهر َأنه وقع يف ُنسخته  .فهو وْهمٌ 
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 جل يستأذنه يف القيامإىل الرَّ  جلم إذا جلْ الرَّ  :باب

ثنا -555 يب ردة بن أَ يب بُ أَ  عنشعث أَ  عنحفص بن غياث   عنعمران بن ميّسة  حدَّ

 ,ا قيامٌ منَّ وقد حانَ  ,ليناإِ  ك جلسَت إنَّ  :فقال ,م  إىل عبد اهلل بن ساَل  جلسُت  :قال موسى

 ( ).الباَب  ى بلغَ ه حتَّ بعتُ فاتَّ  ,فقامَ  ,فإذا شئَت  :فقلُت 

ب   :باب  عالرت 

ثنا -556 ثنا :قال , بكر  د بن أيبحممَّ  حدَّ ثنا :قال ,ريّش د بن عثامن القُ حممَّ  حدَّ  حدَّ

ه يتُ فرأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  تيُت أَ  :م  قاليَ ذْ حِ  بنُ  ي حنظلةُ ثني جدَّ حدَّ  ,ظلةنْ بيد بن َح عُ  ال بنُ ذيَّ 

.اً عرتب  مُ  اً جالس
( ) 

ثنا -557 ى ه رأَ نَّ أَ  ,زيق  بو رُ ثني أَ حدَّ  :عٌن قالثني مَ حدَّ  :إبراهيم بن املنذر قال حدَّ

منى اليُ  ,خرىه عىل األُ يْ ى رجلَ حدَ إِ  اً واضع ,اً عرتب  مُ  اً جالس ,اس  عبد اهلل بن عبَّ  بنَ  عيلَّ 

 ( ).ّسىعىل اليُ 

                                                                                                                                                                             

من ُطرق عن ( 45 /61) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 65225) "املصنَّف"َأخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .حفص بن غياث به نحوه

د إسناَده احلافُظ ابن حجر يف    ( 1  /0) "الصابة"وجوَّ

  "اجلامع"واخلطيب يف ( 425) "معجم الصحابة"ابن قانع يف و( 4012) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (  6)

من طريق ( 6000) "معرفة الصحابة"وأبو ُنعيم يف ( 2/41) "اَتاف املهرة"وأبو يعىل كام يف ( 101) 

 .حممد بن عثامن به

 .جمهوٌل  :(1/611) "التهذيب"قال عنه الدارقطني كام يف  .وحممد بن عثامن 

 .وهو ضعيف .وفيه حممد بن عثامن القريش .رواه الطرباين :(2/520) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 . بكّس املهملة وسكون املعجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي .ِحْذيم :"التقريب"قال ابن حجر يف  

 . مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  4)

وعيل بن  .ال ُيعرف :"امليزان"قال الذهبي يف و .جمهوٌل  :"التقريب"قال ابن حجر يف . وَأبو ُرزيق  املدين

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

281 

ثنا -558 ثنا :قال ,د بن يوسفحممَّ  حدَّ  يُت رأَ  :سلم  قالعمران بن مُ  عنسفيان  حدَّ

 ( ).خرىعىل األُ  هيْ حدى قدمَ إِ  ويضعُ  ,اً عرتب  هكذا مُ  مالك  جيلُس  بنَ  نَس أَ 

 االحتباء :باب

ثنا -559 ثني هشام بن حدَّ  :ديك  قالحّدثني ابن أيب فُ  :إبراهيم بن املنذر قال حدَّ

عيناي  فاضْت  إالَّ  قطُّ  اً نحَس  ما رأيُت  :أيب هريرة قال عنبن املجمر  ُنعيم عنسعد  

 فانطلقُت  ,بيدي خذَ فأَ  ,ين يف املسجددَ فوَج  ,اً يوم خرَج  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ نَّ وذلك أَ  ,اً دموع

 ,نا معهوأَ  انرصَف  ثمَّ  ,فيه ونظرَ  فطاَف  ,ينقاع  بني قُ  ئنا سوَق ى جِ مني حتَّ فام كلَّ  ,معه

فجاء حسٌن  ,اً كاعادع يل لُ  ؟كاعٌ ين لُ أَ  :قال ثمَّ  ,ىبَ تَ فاْح  فجلَس  ,ئنا املسجدَ ى جِ حتَّ 

دخل فاه يف فاه فيُ  يفتُح  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  جعَل  ثمَّ  ,هيتِ ه يف حلِ يدَ  دخَل أَ  ثمَّ  ,هيف حجرِ  فوقعَ  شتدُّ يَ 

.هبُّ ن ُُي مَ  حبَّ وأَ  ,هبْ بِ ْح فأَ  ,هحبُّ  أُ ين  إِ  مَّ الله :قال ثمَّ  ,فيه
( ) 

____________________________________
 

 . هو ابُن عباس  :عبد اهلل

م عند املصن ف(  )  (.  026) برقم . تقدَّ

وأبو ُنعيم يف ( 55 2)والبزار ( 650/ ) "الطبقات"وابن سعد يف (  021 )أخرجه المام أمحد ( 6)

 . رق عن هشام بهمن طُ ( 16 /4 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 062 ) "احللية"

حه احلاكم   (.12 /4)وصحَّ

من وجه  آخر وباختصار  عن نافع بن (  606)ومسلم ( 5505 ,2 60) "صحيح البخاري"وأصله يف 

حتى َأتى سوَق بني  ,ال ُيكل مني وال ُأكل مه ,يف طائفِة النهارِ  ملسو هيلع هللا ىلصخرَج النبيُّ  :جبري عن أيب ُهريرة قال

 بيِت فاطمة ,قينقاع
ِ
ا ُتلبسه ِسَخاباً  ,فحَبَسْته شيئاً . َأثمَّ ُلكع ,أثمَّ ُلكع :فقال ,فجلس بفناء أو  ,فظننُت َأّنَّ

 :وقال أبو هريرة"زاد البخاري . اللهمَّ َأحبِبْه وَأحبَّ َمن ُُيبُّه :وقال. وقبَّله ,فجاَء َيشتدُّ حتى عانقه ,تغسله

 .ما قال ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل بعد ما قال رس ,فام كان َأحٌد َأحبَّ إيلَّ من احلسن بن عيل

نا  قط  إالَّ فاضت  عيناي دموعا   "دون قوله  سأ ه يف حليت ه "وقوله  ."ما رأيتم حأ ثمَّ جعلأ النَّبي   ,ثمَّ أأدخلأ يدأ

 . "يفتحم فاه فيمدخل فاه يف فيهملسو هيلع هللا ىلص 

= 
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 االستلقاء :باب

ثنا -561 ثنا :قال ,د  إسحاق بن حممَّ  حدَّ  بكر  بنِت  م  أُ  عنعبد اهلل بن جعفر   حدَّ

ه عىل يْ إحدى رجلَ  اً رافع ,اً ستلقيوف  مُ محن بن عالرَّ  عبدَ  يُت رأَ  :بيها قالأَ  عناملسور 

 ( ).خرىاألُ 

 ه عىل الفراش  طرحم يأ  ءم بالعود واليشَّ  يطان ييءم الشَّ  :باب

ثنا -561  :زهر بن سعيد  قالأَ  عنعاوية ثني مُ حدَّ  :عبد اهلل بن صالح  قال حدَّ

 ,ئونهي  ه وُّي هلُ ه أَ فرُش كم بعد ما يحدِ أَ  يت إىل فراشِ يأْ  يطانَ الشَّ  إنَّ  :يقول ُأمامةبا أَ  سمعُت 

 ذلك فال يغضْب  فإذا وجدَ  ,هلهغضبه عىل أَ ليُ  ,ءَ أو الَشَّ  و احلجرَ أَ  لقي عليه العودَ فيُ 

____________________________________
 

ْأ فاحتبى "وقوله  ب البخاريُّ هذا الباب "فجل  .وِمن َأجِل هذه الزيادة بوَّ

ويف رواية احلميدي  "بِفناء بيِت فاطمة"ويف رواية الصحيح قال  .كذا قال (ئنا السجدأ حتَّى ج  )  :قوله

 . "فِناء عائشة"عن نافع بن جبري (  2420)وأمحد ( 004 )

ل َأرجُح  :( 0/40) "الفتح"قال ابن حجر يف   . رواية فِناء فاطمة :َأي .واألَوَّ

ا أن ُيقال جاء إىل املسجد "فناء املسجد"أي  .ومل يذكر احلافُظ روايَة املصن ف هنا :قلت ثمَّ جاء إىل فناء  ,فإمَّ

 .واهلل أعلم.ويف هشام بن سعد كالٌم ُيطُّه عن مرتبة الثقات .وإالَّ فام يف الصحيح َأصحُّ وَأوىل. فاطمة

ىل اللُّكع ع :قال اخلطايب. بضم  الالم وفتح الكاف :( 0/40) "الفتح"قال ابن حجر يف  (لكع )  :قوله

ل. اللئيم :واآلخر ,الصغري :أحدمها. معنيني واملراد بالثاين ما ورد يف حديث أيب هريرة . واملراد هنا األوَّ

اللُّكع الذي ال : وعن األَصمعي ,اللُّكع العبد :وقيل ,"يكون أسعَد الناِس بالدنيا ُلكع بن لكع"َأيضًا 

وهذا القول أرجح  :قال األزهري. خترج من السالوهي التي . َّيتدي ملنطق وال غريه مْأُخوذ من املالكيع

 .انتهى بتجوز. وال عبد ,ومل ُيرد َأنه لئيم ,ألَنَّه َأراَد َأنَّ احلسَن صغرٌي ال َّيتدي ملَِنْطق ,األقوال هنا

الً ( 14 /41) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )  .من طريق عبد اهلل بن جعفر به مطوَّ

 ."مقبولة  :"التقريب"ا ابن حجر يف قال عنه. وأمُّ بكر 
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 ( ).يطانالشَّ  ه من عملِ نَّ ألَ  :قال ,هلهعىل أَ 

 عىل سطٍح ليْ له سرتة   ن باتأ مأ  :باب

ثنا -562 سلم بن رياح  مران بن معِ  عنأخربنا سفيان  :قال ,د بن كثري  حممَّ  حدَّ

به عىل سطح   دُت فصعِ  ,نصاريُّ وب األَ يُّ بو أَ جاء أَ  :عامرة قال بنِ  عيل   عن قفي  الثَّ 

 ( ).يل ةَ وال ذمَّ  يلةَ اللَّ  بيَت أَ  نْ أَ  دُت كِ  :وقال .فنزَل  ,جلَح أَ 

ثنا -563 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثني أبو حدَّ  :بيد  قالاحلارث بن عُ  حدَّ

عىل  ن باَت مَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عن ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب رجل  من أَ  عن هري  زُ  عنعمران 

 -غتلم يَ  :يعني - رتجُّ حني يَ  البحرَ  َب ومن ركِ  ,ةمَّ منه الذ   برئْت  ,إنجار  فوقع منه فامت

.ةمَّ منه الذ   برئْت  َك فهلَ 
( ) 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق عبد اهلل بن صالح به( 0 4) "مساوئ األخالق"أخرجه اخلرائطي يف (   )

وذكره . وثَّقه العجيل .ويقال ابن عبد اهلل .وأزهر بن سعيد .فيه عبد اهلل بن صالح كاتُب اللَّيث ُمتَلٌف فيه 

صُدوق  :"التقريب"وقال ابن حجر يف  .قليُل احلديث :ئيوقال ابن سعد والنسا. "الثقات"ابُن حبان يف 

 . تكلَّموا فيه للنصب

وأمحد بن منيع كام  ,من طريق سفيان( 62 ) "األدب"ويف ( 62420) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

ا من طريق ِمسعر بن كدام كالمه( 00/ 6) "هتذيب الكامل"واملزي يف (   61) "املطالب العالية"يف 

 .عن عمران بن مسلم به

 .أيضاً  "الثقات"وذكره ابن حبان يف . وعمران وثَّقه ابن معني ,الثقات"ذكره ابن حبان يف . عيل بن ُعامرة 

والبيهقي يف ( 616 6)وأمحد  ,من طريق احلارث( 4/062) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف ( 4)

عب" من طريق ( 615 / ) "أسد الغابة"وابن األثري يف ( 2520) "املعرفة"وأبو ُنعيم يف ( 0500) "الشُّ

 -يقال له زهري بن عبد اهلل  -وعلينا َأمرٌي  .كنَّا بفارس :هشام  الدستوائي كالمها عن َأيب عمران اجلوين قال

ثني رجٌل  :فقال ار ) لكن وقع عندهم . فذكره. .حدَّ  ( إجَّ

 .إسناُده حسنٌ  :(2/22) "الفتح"قال ابن حجر يف  

= 
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 هحلاجت   إذا خرجأ  ما يقولم  :باب

ثنا -564 ثني حدَّ  :براهيم قالإِ  بنُ  دُ أخربنا حممَّ  :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

____________________________________
 

أخرجه . عن محاد بن زيد عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل رفعه :فقيل .واختلفوا عىل أيب عمران :لتق

عب"البيهقي يف  عن  :وقيل ,عن حممد بن أيب زهري ,عن أيب عمران ,ورواه ُشعبة :ثم قال( 0504) "الشُّ

عن  ,عن أيب عمران :أبان وقال. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   ,عن زهري بن أيب جبل :وقيل ,حممد بن زهري بن أيب عيل

 .انتهى. غري ذلك :وقيل ,زهري بن عبد اهلل

حابة .زهري بن أيب جبل :(6/254) "الصابة"قال احلافظ يف  . وهو تابعٌي . ذكره البغوي ومجاعٌة يف الصَّ

مع أنه ذكره يف اجلرح والتعديل بني صحابيَّني فاقتض . حديثه ُمرسٌل  :"املراسيل"قال بن أيب حاتم يف 

وقال أبو  ,هو زهري بن عبد اهلل بن أيب جبل .ُزهري بن أيب جبل األزدي :وقال أبو عمر .ذلك َأنه صحايبٌ 

ثم َأسند احلديَث من طريق ُغندر عن ُشعبة عن أيب عمران عن  .حممد بن زهري :وقيل .وزاد ,ُنعيم نحوه

. عمران عن زهري بن عبد اهلل ومن طريق محاد بن زيد عن أيب ,ملسو هيلع هللا ىلصحممد بن زهري بن أيب جبل عن النبي  

كنَّا بفارس وعلينا رجٌل يقال له ُزهري بن عبد  :ومن طريق هشام الدستوائي عن أيب عمران قال ,فذكره

وَأخرجه ابن شاهني من طريق محاد بن سلمة عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل  ,فذكر احلديث. اهلل

. وسمع من َأنس ,وعنه أبو عمران. عن رجل  من الصحابة ُزهري بن عبد اهلل روى :قال ابن حبان ,َأيضاً 

دين وهشام عىل أنه . وقول ُشعبة ,وأبو عمران من صغار التابعني :قلت حممد بن زهري شاذٌّ التفاق احلامَّ

 عن زهري بن أيب جبل ليس  :ثم وجدتُّه من طريق بن املبارك عن ُشعبة فقال. واهلل أعلم. ُزهري بُن عبد اهلل

 .انتهى بتجوز. "املؤتلف"أخرجه اخلطيب يف . دفيه حمم

 "األدب املفرد"أخرجه الُبخاري يف  .شاهٌد من حديث عيل  بن شيبان  .وحلديِث النهي عن املبيِت 

.  وعن سمرة بن جندب  ,يف إسناده نظرٌ  :وقال البخاري .( 500) "السنن"وأبو داود يف ( 660 )

فه البوصريي يف (. 0 )واحلارث بن أيب ُأسامة  (24 4) "املعرفة"أخرجه أبو ُنعيم يف   "االَتاف"وضعَّ

أْن يناَم الرجُل عىل سطح   ملسو هيلع هللا ىلصَّنى رسوُل اهلل  :واستغرَبه عن جابر  قال(. 6250)وللرتمذي  ,(2/00)

 . "ليس بمحجور  عليه

طُح الذي ليس :(0 /0) "اللسان"قال يف  (انجار )  :قوله اُر بالكّس والتشديد السَّ حوله ما َيُرُد  اِلجَّ

 انتهى. "واألَْنجاُر بالنون لغة فيه ,الساِقَط عنه
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م مني وسل  سل   مَّ الله :ه قالمن بيتِ  مر كان إذا خرَج عُ  ابنَ  أنَّ  ,يميب مرْ أَ  سلم بنُ مُ 

 ( ).يمن  

 ؟يدهيمبي أأ  كئم وهل يتَّ  ,ه بي أيدي أصحابهرجلأ  جلم م الرَّ قدِّ هل يم  :باب

ثنا -565 ثناح :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  :قال ,محن العرصيُّ ُييى بن عبد الرَّ  دَّ

ثنا ا نَ ا بدأْ ملَّ  :قال ,ه يذكرالقيس سمعَ  عبدِ  وفدِ  بعَض  أنَّ  ,يُّ رَص اد  العَ عبَّ  بنُ  شهاُب  حدَّ

 ,ع عىل قعود  لهوِض انا رجٌل يُ تلقَّ  ى إذا شارفنا القدومَ حتَّ  ,نارِسْ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  نا إىل النَّ يف وفادتِ 

بكم  اً مرحب :قال ,وفد عبد القيس :قلنا ؟ن القومممَّ  :وقف فقال مَّ ث ,فرددنا عليه ,مفسلَّ 

 .كمبرش  ألُ  جئُت  ,اكم طلبُت إيَّ  ,هالً وأَ 

 ,من هذا الوجه اً غد تنيَّ ليأْ  :إىل املرشق فقال ه نظرَ إنَّ  :باألمس لنا ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال النَّ 

 ,ىل راحلتيع فشددُت  ,صبحُت ى أَ روغ حتَّ أَ  فبتُّ  ,العرب وفدِ  خريُ  ,املرشق :يعني

 ,كمءوس رواحلِ رُ  فعْت رُ  ثمَّ  ,جوعبالرُّ  ومهمُت  ,هارالنَّ  ى ارتفعَ يف املسري حتَّ  ُت نْ معَ فأَ 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ى انتهى إىل النَّ حتَّ  ,عوده عىل بدئه عُ وِض يُ  اً ها راجعه بزمامِ ى راحلتَ ثنَ  ثمَّ 

 ك بوفد عبدِ رش  بأُ  جئُت  ,يم  وأُ  يببأَ  :فقال ,نصاره من املهاجرين واألَ ه حولَ صحابُ وأَ 

 هم أَ  :قال ؟مرى لك هبم يا عُ نَّ أَ  :فقال ,القيس
ِ
 ,فذكر ذلك ,واظلُّ قد أَ  ,ثريعىل أَ  والء

 .بخري   اهللُ كَ برشَّ  :فقال

 كأَ ه فاتَّ يدِ  ه َتَت ردائِ  ى ذيَل قَ لْ فأَ  ,اً قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وكان النَّ  ,هميف مقاعدِ  القومُ  أَ يَّ وهَت 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ وا النَّ  رأَ فلامَّ  ,هبم املهاجرون واألنصار ففرَح  الوفدُ  فقدمَ  .هرجليْ  وبسطَ  ,عليه

                                                                                                                                                                             

 . مل أجد من أخرجه(   )

حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش العامري  :(4 /1) "التهذيب"قال احلافظ يف  

 .انتهى. ُيعرفال  :قال الذهبي ,وعنه ابن املبارك ,روى عن مسلم بن أيب مريم. موالهم املدين
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كٌئ تَّ مُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والنَّ  ,وسع القومُ فأَ  ,اً اعقبلوا رِس وأَ  ,هبم اً م فرحمرحوا ركاهَب ه أَ صحابَ وأَ 

 .عىل حاله

نذر بن احلارث بن النّعامن بن زياد بن نذر بن عائذ بن مُ مُ  :وهو ,شّج ف األَ فتخلَّ 

قى لْ وأَ  ,يبًة لهعَ  خرَج أَ  ثمَّ  ,هامتاعَ  ومجعَ  ,امحاهلَ أَ  وحطَّ  ,هاناَخ أَ  مَّ م ثركاهَب  فجمعَ  ,عرص

كم دُ ي  ن َس مَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,الً رتس  مَش مُ قبل يَ أَ  ثمَّ  ,ةً لَّ ُح  ولبَس  فرِ السَّ  عنه ثياَب 

 :قالوا ؟كم هذاسادتِ  ابنُ  :وقال ,هم إليهمجعِ شاروا بأَ فأَ  ؟مكُ مرِ أَ  وصاحُب  ,كموزعيمُ 

 .نا إىل السالموهو قائدُ  ,نا يف اجلاهلّيةه سادتَ ان آباؤُ ك

ها هنا يا  :قال اً قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ استوى النَّ  ,من ناحية   يقعدَ  أنْ  رادَ أَ  شجُّ  انتهى األَ فلامَّ 

فكان  ,طيمٌ ها وهو فَ افرِ حَ ه محارٌة بِ صابتْ أَ  ,ذلك اليوم شجُّ ي األَ م  يوم  ُس  َل وَّ وكان أَ  ,شجُّ أَ 

 .ه عليهمفضلَ  وعرَف  ,هفَ طَ لْ وأَ  ,قعده إىل جنبهفأَ  ,مرِ القَ  ه مثُل يف وجهِ 

هل  :ى كان بعقب احلديث قالحتَّ  ,همربُ ونه وُي لُ سأَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل النَّ  القومُ  قبَل فأَ 

ه فجاءوا رجل  منهم إىل ثقلِ  كلُّ  ,اً اعفقاموا رِس  ,نعم :؟ قالوا.كم يشءٌ زودتِ ن أَ معكم مِ 

راعني وبني يديه جريدٌة دون الذ   ,ع  بني يديهطَ عىل نِ  ْت عَ ِض فوُ  ,همف  كُ يف أَ  مرِ التَّ  رَبِ بُص 

 .فارقهاام يُ قلَّ  ,ترص هبافكان َي  ,راعوفوق الذ  

 :قال ,نعم :قالوا ؟عضوضسّمون هذا التَّ تُ  :مر فقالربة  من ذلك التَّ هبا إىل ُص  ومأَ فأَ 

َ سمُّ وتُ   هو خريُ  :قال ,نعم :قالوا ,؟ينُّ ون هذا الربوتسمُّ  ,نعم :قالوا ؟انفَ ون هذا الرصَّ

ام كانت عندنا خصبٌة وإنَّ  ,ه بركةً عظمُ وأَ  :احلي   وقال بعض شيوخِ  ,ه لكمنفعُ كم وأَ ترِ 

ناها حّتى سلْ وفَ  ,نا فيهارغبتُ  مْت  رجعنا من وفادتنا تلك عظُ فلامَّ  ,نانا ومحريَ بلَ علفها إِ نُ 
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 ( ).فيها ينا الربكةَ ورأَ  ,نا منهاثامرُ  لْت وَّ ََت 

 ما يقول إذا أوى إىل فراشه :باب

ثنا -566 ثنا :قاال ,وُييى بن موسى ,ُنعيمأبو  حدَّ ثني حدَّ  :ار  قالابة بن سوَّ بَ َش  حدَّ

امل } :قرأَ ى يَ حتَّ  ال ينامُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسوُل  :جابر  قال عنبري يب الزُّ أَ  عنسلم  غرية بن مُ املُ 

 .{لكه املُ بيدِ  الذي تباركَ } :و {تنزيل

له  َب تِ مها كُ ن قرأَ ومَ  ,سورة  يف القرآن بسبعني حسنةً  فهام يفضالن كلَّ  :بريو الزُّ قال أب

 ( ).طيئةً هبام عنه سبعون َخ  طَّ وُح  ,درجةً  هبام له سبعونَ  فعَ ورُ  ,هبام سبعون حسنةً 

                                                                                                                                                                             

من ( 6/522) "تاريخ املدينة"وابن شبة يف ( 2402  ,5152  , 024  ,5551 )أخرجه المام أمحد (  )

 .ُطرق عن ُييى بن عبد الرمحن به

 .ورجاله ثقاٌت  .رواه أمحد :(5/22) "املجمع"قال اهليثمي يف  

قال الذهبي يف . "الثقات"لرمحن يف وكأنَّ اهليثميَّ اعتمد عىل ذْكِر ابِن حبان ليحيى بن عبد ا :قلت 

 .ال ُيعرف. وثَّقه ابن حبان :(0/040) "امليزان"

والطرباين يف ( 2250)عند أيب يعىل  .وقد جاء نحُوه باختصار  من طريق آخر عن مزيدَة الَعرصي   

دم عند املصن ف (. 60/405) "الكبري"  .باختصار(  42)وتقَّ

  "تفسريه"والثعلبي يف ( 002) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0506 ) "الكربى"أخرجه النسائي يف (  6)

والنسائي يف ( 4000 ,6216)والرتمذي ( 0251 )وأمحد  ,من طريق املغرية بن مسلم( 52/  ) 

عب"والبيهقي يف ( 4000)والدارمي ( 2 612)وابن أيب شيبة ( 0504 )أيضًا  "الكربى"  "الشُّ

 "تاريه"وابن عساكر يف ( 6/455) "رشح السنة"بغوي يف وال( 060 )وعبد بن محيد ( 6450)

 ,من طريق ليث بن أيب سليم( 401) "فوائده"وتام يف (  60) "الدعاء"والطرباين يف ( 2/402)

( 154) "املعجم الصغري"وَأيضًا يف  ,من طريق عبد احلميد بن جعفر( 024 ) "األوسط"والطرباين يف 

 .ن أيب الزبري بهمن طريق داود بن أيب هند كلهم ع

بري) دون قوله   ومل يذكر أأحد  منهم ( الخ . .فهام يفضالن كلَّ سورٍة يف القرآن بسبعي حسنة   :قال أبو الز 

درجا   .قولأ أيب الزبري سوى الثعالبي  .ومل ينسب ه .فأورده عقب احلديث مم

= 
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ثنا حممَّ  -567 ثنا عبد الواحد :قال ,د بن حمبوب  حدَّ ثنا عاصٌم  :قال ,حدَّ حدَّ

كر عند الذ   ومُ النَّ  :قال عبد اهلل :حوص قالأو سميط  عن أيب األَ  ,حول عن شميط  األَ 

____________________________________
 

معجم "وابن قانع يف ( 6 6/0)واحلاكم ( 0505 )لكن أخرجه النسائي  .ورجال إسناِده ال بأس هبم

 :عن ُزهري بن معاوية قال( 0/460 )وابن عساكر ( 6005) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 005) "الصحابة

ثنيه :قال. .كان ال ينام ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ نبيَّ اهلل  ,َأسمعَت جابرًا يذكر .سَألُت َأبا الزبري ولكن  ,ليس جابٌر حدَّ

ثني صفوان  .أو ابن صفوان ,حدَّ

 انتهى. نَّ ُزهريًا َأنكَر َأن يكوَن هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابركأ :قال الرتمذي

 اهـ. ابن صفوان شيخ أيب الزبري هو صفوان ابن عبداهلل ابن صفوان ُنِسَب جلده: "التقريب"قال احلافظ يف 

قه النسائي وغريه .وصفوان روى له مسلمٌ  :قلت   .ووثَّ

ثنيه :وقول أيب الزبري ثني صفوانول ,ليس جابٌر حدَّ ثه عن  .أو ابن صفوان ,كن حدَّ ُُيتمل أْن يقصد أنَّه حدَّ

 ."الصابة"وهو ظاهر كالم ابن حجر يف  .فيكون ُمرسالً  ملسو هيلع هللا ىلصوُُيتمل أنه عن صفوان عن النبي   .جابر

 :قال زهري .وفيه(  41) "كتاب املخزون يف علم احلديث"ومما ُيؤي ده ما أخرجه أبو الفتح األزدي يف 

بريفقلُت ألَ  ثني صفوان أو ابن صفوان :فقال ؟سمعَت من جابر :يب الزُّ كان ال ينام  .ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  ,حدَّ

 .واهلل أعلم. فذكره. .حتى يقرأ

للبوصريي من رواية ( 2/20) "اَتاف املهرة"ومسدد كام يف ( 6450) "الشعب"ورواه البيهقي يف  

 ."لتا عىل كل  سورة  من القرآن بست ني حسنةُفض   :قال طاوٌس  .ثم قال يف آخره .معتمر عن ليث  به

عن ُفضيل كالمها ( 6216) "اجلامع"والرتمذي يف  ,عن َمعتمر  ( 4005) "السنن"وأخرجه الدارمي يف 

 .ومل يذكر احلديث .عن ليث  عن طاوس فذكره  ُمفرداً 

ليلة من طريق ليث بن أيب رواه الرتمذي يف اجلامع, والنسائي يف اليوم وال :وقال البوصريي يف االَتاف 

 .انتهى. فذكره دون ما قاله طاوس... سليم به

ولعلَّ سبَب ذهوِل البوصريي عنه أنَّ أبا عيسى رواه عِقب  .وهو يف جامع الرتمذي كام ترى :قلت 

  .احلديث ُمفردًا كام ذكرُت قبالً 

عن محاد عن أيب الزبري ( 600) "فضائل القرآن"وابن الضيس يف ( 4006) "السنن"وأخرج الدارمي يف  

  .فذكر مثل قول أيب الزبري... .َمن قرأ يف ليلة امل تنزيل  :أنه قال ,عن كعب ,عن عبد اهلل بن ضمرة
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عزَّ  اهللَ فليذكرِ  ينامَ  نْ راد أَ ه وأَ كم مضجعَ حدُ أَ  خذَ إذا أَ  ,بوام فجر  ئتُ ِش  إنْ  ,يطانمن الشَّ 

 ( ).وجلَّ 

 ر  مأ من نام وبيده غأ  :باب

ثنا -568 ثنا :قال ,كابْش أمحد بن إِ  حدَّ د بن حممَّ  عنليث   نعد بن فضيل  حممَّ  حدَّ

 عَ 
 
 ,هغسلَ يَ  نْ ٌر قبل أَ مَ ه غَ وبيدِ  ن نامَ مَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عناس  ابن عبَّ  عنمرو بن عطاء

 ( ).ه نفَس إالَّ  فال يلومنَّ  ,ه يشءٌ صابَ فأَ 

 رتك الن ار يف البيت حي ينامونال تم  :باب

                                                                                                                                                                             

 .وُسميط بن سمري السدويس من رجال مسلم. مل أجد من أخرجه(   )

 .من طريق حممد بن فضيل هبذا السناد( 4624) "األوسط"أخرجه الطرباين يف  (6)

م وليث  فه اجلمهور كام تقدَّ  .لكن يشهد له حديث أيب هريرة الذي بعده .بن أيب سليم ضعَّ

 "أخبار أصبهان"وأبو الشيخ يف ( 512) "األوسط"َأخرجه الطرباين يف  .وله طريٌق آخُر عن ابن عبَّاس 

هري عن ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُعتبة عن ابن عبَّ (  600)  . اس رفَعهمن رواية ابن ُعيينة عن الزُّ

. من وجه  آخر عن سفيان عن ُعبيد اهلل ُمرسالً ( 0/002) "السري"لكن َأخرجه الذهبيُّ يف  ,ورواته ثقاٌت 

 .هذا ُمرسٌل قوُي السناد :ثم قال الذهبيُّ 

( 4610)وابن ماجه ( 4256) "السنن"وأبو داود يف ( 0100  ,0521)َأخرجه أمحد  .وللحديث شاهدٌ  

( 5  6)والدارمي ( 2 626) "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف ( 652 ) "املفرد األدب"والبخاري يف 

من ُطرق عن سهيل بن أيب ( 5/020) "رشح السنة"والبغوي يف ( 0/602) "السنن"والبيهقي يف 

حه ابُن حبان . صالح عن أبيه عنه به  (. 556)وصحَّ

 .صحيٌح عىل رش  مسلم :"الفتح"وقال ابن حجر يف  

 .للبيهقي( 5521)وشعب اليامن (. 106 )انظر علل الدارقطني  .يه عىل ُسهيلاختُلف ف :قلت

ر )  :قوله مأ ُهومة من اللْحم  :الَغَمر بالتحريك :(4/066) "النهاية"قال ابن األثري يف  (غأ َسم والزُّ الدَّ

ْمن  .انتهى. كالورَضِ من السَّ
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ثنا -569 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حدَّ  بنُ  ثني يزيدُ حدَّ  :ب قالوسعيد بن أيب أيُّ  حدَّ

  .وهارُ عدوٌّ فاحذَ  النّارَ  إنَّ  :مرقال عُ  :مر قالابن عُ  عننافع   عنعبد اهلل بن اهلاد 

  ( ).يبيَت  نْ طفئها قبل أَ ه ويُ هلِ أَ  نريانَ  تبعُ عمر يَ  فكان ابنُ 

ثنا -571  :الق اهلادِ  ثني ابنُ حدَّ  :يزيد قال بنُ  خربنا نافعُ أَ  :قال ,ابن أيب مريم حدَّ

ا فإّنَّ  ,يوتكميف بُ  ارَ كوا النَّرتُ ال تَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ سمعَ  ,مرابن عُ  عنثني نافٌع حدَّ 

 ( ).عدوٌّ 

 ن بالطريم  التَّ  :باب

ثنا -571 ثنا :قال ,برش بن احلكم حدَّ  عنمر عُ  بنِ  ائِب السَّ  عند بن ربيعة حممَّ  حدَّ

 خرجيأَ  ,يا جارية :امء يقولالسَّ  ِت رَ طِ مُ  ه كان إذانَّ أَ  ,اس  ابن عبَّ  عنكة يْ لَ ابن أيب مُ 

 ن السَّ لنا مِ ونزَّ } :ويقول ,ثيايب خرجيأَ  ,رسجي
ِ
 ( ).{باركاً ماًء مُ  امء

                                                                                                                                                                             

واحلاكم يف (  251) "املستخرج"يف وأبو عوانة  ,من طريق سعيد(  520)أخرجه المام أمحد (   )

. ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق نافع بن يزيد كالمها عن ابن اهلاد عن نافع عن ابن عمر عن النبي  ( 2/406) "املستدرك"

 .ومل يذكر ُعمر

وكان آخر َأهِل البيت  ,يرقُد حتَّى ال يدُع يف البيِت نارًا إالَّ َأطفَأها ,فام كان ابُن عمر"يف رواية احلاكم 

 .وانظر ما بعده. "فإذا فرغ مل َينَم حتى ُيطِفئ الّساَج  ,كان ُيصيل   .ُرقاداً 

م قبله(  6)  .تقدَّ

( 4 2 )والرتمذي ( 5602)وأيب داود ( 5 60)ومسلم ( 5145) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

 . من وجه  آخر عن سامل عن ابن عمر به( 4021)وابن ماجه 

 ."فإَّنا عدو"دون قوله 

 .انظر ما قبله. لكن من حديث َأيب موسى األَشعري   ,ذه الزيادةوأخرج الشيخان ه 

أنَّ ابَن  ,عن وكيع عن عبد اهلل بن املؤمل عن ابن أيب ُمليكة( 02 62) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

ل َمطرة .عبَّاس كان َيَتمطَّر  .ُيرج ثياَبه حتَّى ُيرَج رْسجه يف َأوَّ

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

291 

 وط يف البيتتعليق السَّ  :باب

ثنا -572 ثنا :قال ,إسحاق بن أيب إرسائيل حدَّ  عنبو املغرية  بن علقمة أَ ْض النَّ  حدَّ

 ( ).يف البيِت  و ِ السَّ  بتعليِق  مرَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ  ,س  اابن عبَّ  عنأبيه  عنداود بن عيلر 

____________________________________
 

ل بلفظ ( 00 /0) "فتح الباري"جب احلنبيل يف وعزاه احلافظ ابن ر البن أيب الدنيا من طريق ابن املؤمَّ

حَل  ,يا عكرمة :يقول ,كاَن ابُن عباس يتمطَّر" حتَّى ُيصيَبه  ,َأخِرج كذا ,َأخِرْج كذا ,َأخرِج الرَّ

 .انتهى."املطرُ 

 .واهلل أعلم. ومل َأره يف مظان ه من ُكتب ابِن َأيب الدنيا :قلت

ض للمطر :أي (يتمطَّر )  :قوله  .يتعرَّ

 "الكامل"وابن عدي يف ( 0221 ) "الكبري"والطرباين يف ( 0124 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

وعبد الرزاق أيضًا  ,من طريق ابن أيب ليىل( 2 4) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 4/10)

من طريق ( 4/10)وابن عدي أيضًا  ,طريق احلسن بن عامرةمن ( 0200 )الطرباينُّ أيضًا ( 64 60)

 .قيس بن الربيع كلهم عن داود بن عيل به

ا رواية قيس فهي خطأ .والنض وابن أيب ليىل واحلسن بن عامرة ال ُُيتُج هبم  إنام هو  :قال ابن عدي. أمَّ

 .ثم رواه من طريق قيس عن ابن أيب ليىل .قيس عن ابن أيب ليىل عن داود

ا دواد بن عيلأ  له يف  ,ُيطىء :وقال ,وذكره ابن حبان يف الثقات ,شيٌخ هاشمٌي  :فقال ابن معني .مَّ

َأرجوَأنه  :كيف حديُثه؟ قال :ُسئل ابُن معني :ويف الكامل البن عدي ,الرتمذي حديٌث واحٌد استغربه

ه :قال ابن عدي .ليس يكذب  . وعندي َأنه ال بَأس بروايته عن َأبيه عن جد 

ه :قلت   .لكنَّ الرواة عنه ُضعفاء ,وهذا احلديث من رواية أبيه عن جد 

ويف ( 0/620 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف  .وتابعه َأخَواه عيسى وعبُد الصمد عن َأبيهام عيلر به 

م بن سليامن عنهام به بلفظ ( 0426) "األوسط"  .فإنه آدب هلم .وزاد... عل قوا"من طريق سالَّ

واملشهوُر من  .مل يرو هذا احلديث عن عيسى وعبد الصمد إالَّ سالم بن سليامن :"األوسط"قال يف  

 .انتهى. حديث داود بن عيل

حيث  " :والبزار وقال ,رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بنحوه :(10 /2) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .انتهى. وإسناد الطرباين فيهام حسنٌ . "يراه اخلادم 

= 
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 يلباللَّ باب غلق ال :باب

ثنا -573 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ ثنا :قال ,عجالن ابنِ  عنُييى بن سعيد   حدَّ  حدَّ

بعد  مرَ اكم والسَّ إيَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :عبد اهلل قال بنِ  جابرِ  عنحكيم   بنُ  قاعُ عْ القَ 

 هُ 
ِ
وا وكُ وأَ  ,بواَب قوا األَ غل   ,هن خلقِ مِ  اهللُ دري ما يبثُّ كم ال يَ حدَ أَ  فإنَّ  ,يلاللَّ  دوء

 ( ).وا املصابيَح ئُ طفِ وأَ  ,ئوا الناءَ فِ كْ وأَ  ,قاءَ الس  

 بي البهائم التحريشم  :باب

ثنا -574 ثنا :قال ,ملد بن مالك   حدَّ  ازي  يب جعفر  الرَّ أَ  عنهاشم بن القاسم  حدَّ

  ( ).ش بني البهائمِ رَّ ُُي  ه أنْ رِ ه كَ نَّ أَ  ,مرابن عُ  عناهد  جُم  عن ليث   عن

____________________________________
 

موس :قلت  .فأنَّى له احلُسن. يف حديثِه مناكري :وقال الُعقييل .ليس بالقوي :قال أبو حاتم .الَّ

من طريق ( 02/454) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6/604 )تاريخ بغداد "وأخرجه اخلطيب يف 

ثني َأيب عن َأبيه عن( عبد اهلل بن هارون الرشيد بن حممد املهدي )املأمون أمري املؤمنني  ه عبد  حدَّ عم 

 .ويف سنِده نظر .الصمد بن عيل عن أبيه

ويف سنِده نظٌر ( 0/446) "األولياء حلية"أخرجه أبو ُنعيم يف . ًا مثلهوُروي احلديث عن ابن عمر مرفوع

 .أيضاً 

من ( 02 /6 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف  ,من طريق عاصم( 0/620) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف (  )

ه األول .سعيد عن ابن عجالن بهطريق ُييى بن   .واقترص احلاكُم عىل شق 

( 6 60)ومسلم  ,ومواضع أخرى(  42 4 ,62 4 ,02 4) "صحيح البخاري"وَأصُل احلديِث يف   

وا صبياَنكم -أو أمسيتم  -إذا جنح الليل "من وجه  آخر عن عطاء عن جابر نحوه  فإنَّ الشيطان . فكفُّ

وَأغلقوا (  "فإنَّ للجن انتشارًا وخطفًة "ويف رواية ) اعٌة من الليل فخلُّوهم فإذا ذهَب س .َينترُش حينئذ  

ومخ روا  ,واذكروا اسَم اهللِ .وَأوكوا قرَبكم ,فإنَّ الشيطاَن ال َيفتُح بابًا ُمغلقاً . واذكروا اسَم اهللِ  .األبواَب 

 . "صابيحكموأطفؤا م ,ولو َأْن َتعرُضوا عليها َشيئاً . آنيتكم واذكروا اسم اهلل

 .من طريق أيب الزبري والقعقاع بن حكيم عن جابر نحوه( 6 60)وأخرجه مسلم 

من طريق ( 2/5) "الكامل"وابن عدي يف  .من طريق ليث( 401) "غريب احلديث"أخرجه احلريب يف (  6)

= 
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 غوثوا البم ال تسب   :باب

ثنا -575 ثنا :قال ,ار  د بن بشَّ حممَّ  حدَّ ثنا :قال ,صفوان بن عيسى حدَّ سويٌد أبو  حدَّ

ال  :لفقا ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند النَّ اً رغوثبُ  نَ رجاًل لعَ  أنَّ  ,مالك   بنِ  أنسِ  عنقتادة  عنحاتم  

____________________________________
 

 لعَن َمن إنَّ اهلل :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسول اهلل  :غالب بن ُعبيد اهلل الُعقييل كالمها عن جماهد عن ابن عمر

ش بني البهائم  . "ُُير 

 .وقد خولفا .وغالب ال ُُيتجُّ هبام. وليث بن أيب سليم

عن رشيك عن (  660) "العلل"ومن طريقه أبو حاتم كام يف ( 2 0 ) "مسنده"وأخرجه ابن اجلعد يف  

ا عند ابن كذ. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   -ُأراه ابن ُعمر  - ملسو هيلع هللا ىلصاألعمش عن جُماهد عن رجل  من َأصحاِب النَّبي 

 . ورشيُك بُن عبِد اهلل ضعيٌف . ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر َأو غريه من َأصحاِب النبي   :وقال أبو حاتم .اجلعد

من طريق وكيع كالمها عن ( 0/66 ) "السنن"والبيهقي يف  ,ثم رواه َأبو حاتم عن ُعبيد اهلل بن موسى

 . ُمرسالً  ,ملسو هيلع هللا ىلصاألَعمش عن جماهد عن النبي 

 .ُمرسٌل املحفوُظ  :قال البيهقي

( 6501)وأبو يعىل ( 0/66 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 002 )والرتمذي ( 6526)أبو داود  هوأخرج

ن سياه عن األَعمش عن َأيب ُييى من طريق قطبة بن عبد العزيز ب( 64   ) "الكبري"والطرباين يف 

 .وأبو ُييى ضعيٌف  .فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصَّنى رسوُل اهلل  : القتات عن جماهد عن ابن عباس قال

 .ُمرسالً  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي  :من طريق سفيان عن األعمش عن َأيب ُييى عن جماهد( 001 )ثم رواه الرتمذي 

وروى رشيٌك هذا احلديث عن األعمش عن  , هذا َأصحُّ من حديث ُقطبة :وُيقال : ثم قال الرتمذي

ثنا .ومل َيذكر فيه عن أيب ُييى .نحوه ملسو هيلع هللا ىلصجُماهد عن ابن عبَّاس عن النبي   بذلك أبو كريب عن ُييى بن  حدَّ

 عن النَّبي   ,آدم عن رشيك
وَأبو ُييى هو القتات  .نحوه ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو معاوية عن األَعمش عن جماهد 

 .انتهى. ويقال اسمه زاذان ,الكويف

حيُح إنام هو عن جماهد   :فسَألُت حممدًا فقال :ثم قال .نحَو هذا( 0 4) "العلل"وذكر الرتمذيُّ يف  الصَّ

 .ُمرسٌل  ملسو هيلع هللا ىلصبي  عن الن

 .واهلل أعلم. ويف السند اختالٌف آخُر تركُت ذكره اختصاراً  :قلت
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 من األَ  اً بيَّ نَ  يقظَ ه أَ فإنَّ  ,هنْ عَ تلْ 
ِ
 ( ).الةللصَّ  نبياء

 القائلة :باب

ثنا -576 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد   حدَّ عمٌر أخربنا مَ  :قال ,هشام بن يوسف حدَّ

مسعود   عىل باب ابنِ  ام قعدَ ربَّ  :مر قالعُ  عنائب السَّ  عنمحن سعيد بن عبد الرَّ  عن

حد  عىل أَ  ال يمرُّ  ثمَّ  ,يطانوموا فام بقي فهو للشَّ قُ  :الفيء قال إذا فاءَ ف ,رجاٌل من قريش  

فدعاه  ,عرحاس يقول الش  ْس هذا موىل بني احلَ  :بينا هو كذلك إذ قيل ثمَّ  :قال ,قامهأَ  إالَّ 

  :فقال ؟كيف قلَت  :فقال

  والسالمُ  يُب ى الشَّ كف          غازياً  زَت جتهَّ  ع سليمى إنْ ود  
ِ
 .ناهيا للمرء

 ( ).صدقَت  صدقَت  ,كحسبُ  :فقال

                                                                                                                                                                             

 "الكامل"وابن عدي يف ( 0124 ,0126) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف ( 6151)أخرجه أبو يعىل (   )

والطرباين يف ( 450/ ) "املجروحني"وابن حبان يف ( 52 /6) "الضعفاء"والُعقييل يف ( 4/066)

 .من ُطرق عن سويد بن إبراهيم َأيب حاتم به( 0000 ) "الكنى"والدواليب يف ( 142 ) "الدعاء"

فه النسائيُّ  .ُسويد بن إبراهيم ضعيٌف  .وهذا حديٌث منكرٌ   اجي .ضعَّ ث عن قتادة بحديث   :وقال السَّ حدَّ

َأخرجه الطرباين يف . وتابَعه سعيد بن بشري عن قتادة .حديُثه عن قتادة ليس بذاك :وقال ابن عدي .ُمنكر  

 .وسعيٌد ضعيٌف َأيضاً ( 6512) "مسند الشاميني"

اً (. 2 14) "األوسط"أخرجه الطرباين يف  .وُروي عن عيلر مرفوعًا نحوه   . وسنُده ضعيٌف جدَّ

 .شٌئ  ملسو هيلع هللا ىلصوال يصحُّ يف الرباغيِث عن النبي   :وقال احلافظ الُعقييل 

عن َمعمر عن سعيد بن عبد الرمحن اجلحَش عن أيب بكر بن ( 60502) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (  6)

 .فذكره. هذا غالُم بني فالن شاعرٌ  :َأنَّ ُعمر بن اخلطاب قيل له ,حممد بن عمرو عن بعض أشياخه

 .هو السائب بن يزيد .واملقصود ببعض أشياخه 

هد الكبري"وأخرجه البيهقي يف  ثنا عبد الرزاق عن معمر  ,من طريق أمحد بن منصور الرمادي( 202) "الزُّ

 .قيل له فذكره ,أنَّ عمر بن اخلطاب ,عن سعيد عن أيب بكر بن حممد

= 
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ثنا -577 ثنا :قال ,عبد اهلل بنُ  عيلُّ  حدَّ  سعيدِ  عننا معمٌر خرَبَ أَ  :قال ,اقزَّ عبد الرَّ  حدَّ

 يزيدَ  ائب بنِ السَّ  عنم  مرو بن حزْ د بن عَ يب بكر بن حممَّ أَ  عن محن اجلحَش  الرَّ  عبدِ  بنِ 

 قَي فام بَ  ,والُ يْ وموا فقِ قُ  :فيقوُل  ,منه اً و قريبأَ  ,رِ هاالنَّ  بنا نصَف  يمرُّ   مرُ كان عُ  :قال

 ( ).يطانفللشَّ 

ثنا -578 ثنا :قال ,موسى حدَّ ما كان  :قال أنٌس  ,ثابت   عنسليامن بن املغرية  حدَّ

سقي  ألَ ين  فإِ  ,ّسمر والبُ عجب إليهم من التَّ أَ  ,مرُ مت اخلَ ر  حيث ُح  ,اٌب املدينة رَش  هلِ ألَ 

فام  ,متر  قد ُح  اخلمرَ  إنَّ  :رجٌل فقال مرَّ  ,يب طلحةوهم عند أَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولِ  صحاَب أَ 

 .هاهرقْ أَ  ,نسيا أَ  :قالوا ,ى ننظرَ و حتَّ أَ  ؟متى :قالوا

 بي  وا إىل النَّ راُح  ثمَّ  ,ليم  ُس  مُّ هم أُ بتُ طيَّ  ثمَّ  ,سلواوا واغتَ بردُ ى أَ ليم  حتَّ ُس  م  قالوا عند أُ  ثمَّ 

 ( ).وها بعدُ فام طعمُ  :نٌس قال أَ  .جُل لرَّ كام قال ا فإذا اخلربُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص

____________________________________
 

حه الذهبي يف   .وانظر ما بعده(. 014/ ) "تاريخ السالم"واألثر صحَّ

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 1200 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )  .عن َمعمر به( 0550) "الشُّ

وذكره ابن حبان يف  .ليس به بأٌس  :قال النسائي .اُل الصحيح سوى سعيد بن عبد الرمحنورجاله رج 

 ."التهذيب"كام نقله احلافظ يف  .الثقات

,  5611 ,5602 ,5626 ,5620 ,5652 ,0400 , 040 ,6446) "صحيح البخاري"احلديث يف ( 6)

ة  من رواية ثابت وقتادة وعبد ( 120 )ومسلم ( 2262 العزيز بن صهيب وإسحاق بن عبد من ُطرق عدَّ

 .كلهم عن أنس به نحَوه "سليامن التيمي"زاد مسلم . اهلل بن أيب طلحة

 .من رواية قتادة والتيمي( 5506 , 550)والنسائي  .من رواية ثابت( 4204)وأخرجه أبو داود  

ليٍم حتَّى أأبردوا "دون قوله  ( 0/502 ) "تفسريه"ي يف وقد أخرج الطرب " الخ... ثم    أ قالوا عند أممِّ سم

أ بعُضنا,  "وفيه  .نحَو هذه الزيادة من رواية عباد بن راشد عن قتادة عن أنس نا الِقالل, وتوضَّ وكَّسْ

يب أم  سليم ,واغتسل بعُضنا
 "الفتح"وعزا  احلافظ يف  .احلديث.. ثم خرجنا إىل املسجد ,فأصْبنَا من طِ

 .روايَة الطربي  البن َأيب عاصم

= 
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 نوم آخر الن هار :باب

ثنا -579 ثنا :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,د بن مقاتل  حممَّ  حدَّ ثابت بن  عنسعٌر مِ  حدَّ

 ,وسطه خلٌق وأَ  ,ٌق رْ ُخ  هارِ النَّ  لِ وَّ نوم أَ  :ات بن جبري  قالخوَّ  عنيب ليىل أَ  ابنِ  عنبيد  عُ 

 ( ).ٌق وآخره مُح 

 بةالأدم  :ابب

ثنا -581 ثنا :قال ,عمرو بن خالد   حدَّ يعني  - اً يمونمَ  سمعُت  :أبو املليح قال حدَّ

له  ه انكَّس لكنَّ  :قال ؟بةدُ و للمأْ عمر يدعُ  هل كان ابنُ  :اً نافع لُت سأَ  :قال -ابن مهران 

عىل  ,محنبا عبد الرَّ يا أَ  :فقلُت  :قال نافعٌ  ,املدينة  عيلَّ احرُش  :قال ثمَّ  ,ًة فنحرناهرَّ بعرٌي مَ 

  ي  أَ 
 
 :أو قال ,وهذا مرٌق  ,راٌق هذا عُ  ,لك احلمد مَّ الله :فقال ,بزٌ ؟ ليس عندنا ُخ يشء

 ( ).عَ ودَ  شاءَ  ومنْ  ,كَل شاء أَ  فمنْ  ,مرٌق وبضعٌ 

 الرأة ض  خف   :باب

ثنا -581 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ جوٌز من نا عَ ثتْ حدَّ  :عبد الواحد قال حدَّ

يف جواري من  بيُت ُس  :املهاجر قالْت  ثتني أمُّ حدَّ  :راب  قالتغُ  بنِ  عيل   ةُ وفة جدَّ لكُ هل اأَ 

____________________________________
 

 .وهي الشاهُد من تبويب البخاري ,ناموا القيلولة :أي (قالوا )  :وقوله

واحلاكم يف ( 4/26) "رشح املشكل"والطحاوي يف ( 62200) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  )

عب"والبيهقي يف ( 0102) "املستدرك"  "املجالسة وجواهر العلم"والدينوري يف (  055) "الشُّ

 .همن ُطرق عن مسعر ب( 6002)

 .سنده صحيح :وقال "اجلامع"لسفيان بن ُعيينة يف ( 00/  ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف  

هد"وأبو داود يف ( 25 /0) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  6) من طريق عبد اهلل بن جعفر ( 612) "الزُّ

ق ي به   .عن أيب املليح احلسن بن ُعمر الفزاري موالهم الرَّ

 .وإسناده صحيح
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 :فقال عثامن ,خرىأُ  ا غريي وغريُ منَّ  مْ سلِ فلم يُ  ,السالمَ  علينا عثامنُ  فعرَض  ,ومالرُّ 

 ( ).ومهارُ وطه   ,ومهافُض اذهبوا فاْخ 

 عوة يف اخلتانالدَّ  :باب

ثنا -582 ثنا :قال ,يىا بن ُيزكريَّ  حدَّ خربين أَ  :قال زةَ مر بن مَح عُ  عنسامة أبو أُ  حدَّ

به عىل  ُل ا لنجذِ نَّ نا وإِ يتُ رأَ  فلقدْ  ,اً بشعلينا كَ  فذبَح  ,عيامً نا ونُ مر أَ عُ  ي ابنُ نِ نَ ختَ  :قال .ساملٌ 

 ( ).اً َش ا كبْ عنَّ  ذبَح  بيان أنْ الص  

 و يف اخلتانالله :باب

ثنا -583  نَّ أَ  ,ثهحدَّ  اً كريبُ  أنَّ  ,خربين عمٌروأَ  :وهب  قالأخربين ابن  :أصبغ قال حدَّ

من   ندعو هلنَّ اَل أَ  :فقيل لعائشة ,نَّ تَ خي عائشة اختَ بنات أَ  أنَّ  ,هخربتْ علقمة أَ  مَّ أُ 

ى غنَّ تَ ه يَ تْ ت عائشة يف البيت فرأَ فمرَّ  ,تاهنَّ إىل عدير فأَ  رسلْت فأَ  .بىل :قالت ؟لهيهنَّ يُ 

 ( ).وهُج خرِ أَ  ,وهُج خرِ أَ  ,شيطانٌ  ,فر أُ  :فقالْت  ,وكان ذا شعر  كثري   ,اً برَ ه طَ َس ك رأْ ر  وُُي 

                                                                                                                                                                             

ثنا عبد اهلل بن ُييى قال( 4/122) "تاريخ املدينة"رجه ابن شبَّة يف أخ(   ) ثنا عبد الواحد به :حدَّ  .حدَّ

ة عيل بن ُغراب هي أمُّ غراب   .وهي جمهولة. جدَّ

 .هو محاد بن أسامة :أبو أسامة .ورجاله رجال الصحيح . مل أجد من أخرجه(  6)

 .لغةكام يف كتب ال .اجلَذل الفرح (لنجذل )  :قوله 

 .من طريق حممد بن عبد اهلل بن احلكم عن ابن وهب( 6/640) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (  4)

ج هلا البخاري يف َأدبه من طريق ُبكري بِن  .أمُّ علقمة ال ُتعرف :(4 0/2) "امليزان"قال الذهبي يف   خرَّ

 .فذكره... أنَّ عائشة ,األشج  عنها

ق بينها وبني ُأم علقمة التي يروي عنها ابنها علقمة .سوبةوُأمُّ علقمة غري من :قلت   .وكأنَّ الذهبي ُيفر 

وهي أمُّ علقمة يروي  .بأنَّ اسَمها مرجانة "الفتح"وجزم احلافظ ابن حجر يف . وروى هلا مالك يف املوطأ

وقال ابن  .تابعيَّة ثقةٌ مدنيَّة  :وقال الِعجيل. "الثقات"وقد ذكرها ابُن حبان يف . عنها ابنُها وبكرٌي َأيضاً 

 .مقبولة :"التقريب"حجر يف 
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ي   :باب م   دعوة الذ 

ثنا -584 ثنا :قال ,أمحد بن خالد   حدَّ موىل  سلمَ أَ  عننافع   عند بن إسحاق حممَّ  حدَّ

 قد ين  إِ  ,مننياملؤ مريَ يا أَ  :هقان قالتاه الد  أَ  امَ اب الشَّ مر بن اخلطَّ نا مع عُ مْ ا قدِ ملَّ  :مر قالعُ 

 ,ميلقوى يل يف عَ ه أَ فإنَّ  ,عكن مَ مَ  رشاِف تيني بأَ تأْ  نْ أَ  حبُّ فأُ  ,اً لك طعام نعُت َص 

 ( ).تي فيهاور الكم هذه مع الصُّ كنائَس  ن ندخَل أَ  ا ال نستطيعُ نَّ إِ  :قال ,يل رشُف وأَ 

 ختان اإلماء :باب

ثنا -585 ثنا :قال ,موسى حدَّ  هلِ نا عجوٌز من أَ ثتْ حدَّ  :الواحد بن زياد  قال عبدُ  حدَّ

ن واري مِ وَج  ُت يْ بِ ُس  :هاجر قالتاملُ  مُّ ثتني أُ حدَّ  :راب  قالتبن غُ  ة عيل  وفة جدَّ الكُ 

 :فقال ,خرىأُ  ا غريي وغريُ م منَّ سلِ فلم يُ  ,السالمَ  علينا عثامنُ  فعرَض  ,ومالرُّ 

 ( ).ثامنعُ  خدمُ أَ  فكنُت  .ومهارُ وطه   ,ومهاُض اخفِ 

 كبرياخلتان لل :باب

ثنا -586 ثنا :قال ,سليامن بن حرب   حدَّ  عنُييى بن سعيد   عناد بن زيد  محَّ  حدَّ

 ثمَّ  ,وهو ابن عرشين ومئة   ملسو هيلع هللا ىلص براهيمُ إِ  اختتنَ  :ريرة قالأيب هُ  عنب سعيد بن املسيَّ 

 .نةً بعد ذلك ثامنني َس  عاَش 

                                                                                                                                                                             

( 0/622) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 1022  ,  2  ,0 2 ) "املصنَّف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

( 001) "األوسط"وابن املنذر يف ( 06/2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6 60) "الصغرى"ويف 

 . الُعمري عن نافع به من طريق َأيوب وعبد اهلل بن ُعمر

 .باب الصالة يف البيعة "صحيحه"وعلَّقه البخاري يف  .وإسناُده صحيٌح 

قان )  :قوله ه 
ها ,بكّس الدال عىل املشهور(: 0/45 ) "رشح مسلم"قال النووي يف  (الد   ,وُحكِي ضمُّ

حي العجم ل. زعيم القرية ورئيُسها :وقيل ,وهو زعيم فالَّ بوهو عَ . وهو بمعنى األوَّ  اهـ. جمٌي ُمعرَّ

م قريبًا يف باب خفض املرأة(  6)  .تقدَّ
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 ,ارَب الشَّ  قصَّ  من ُل وأوَّ  ,ضافل من أَ وأوَّ  ,نَ تَ من اختَ  ُل إبراهيم أوَّ  :قال سعيدٌ 

 ,يا رب   :قال ,وقارٌ  :قال ؟ما هذا ,يا رب   :فقال .من شاَب  ُل وَّ وأَ  ,فرالظُّ  ن قصَّ مَ  ُل وأوَّ 

 ( ).اً زدين وقار

ثنا -587 م بن لْ حّدثني س :أخربنا معتمٌر قال :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

ني(   )  .احلديث عىل شق 

ا الّشقُّ األول من طريق محاد ( 4126, 412) "املستدرك"فأخرجه احلاكم يف  .وهو قول َأيب هريرة :أمَّ

عب"والبيهقي يف  ,بن سلمة وأيب معاوية  وابن سعد يف ,من طريق جعفر بن عون( 2422) "الشُّ

من طريق عكرمة بن ( 12 /2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف . من طريق مالك( 00/ ) "الطبقات"

النفقة عىل "وابن أيب الدنيا يف  ,من طريق عبدة بن سليامن( 25 ) "األداب"وابن أيب شيبة يف  ,إبراهيم

 .موقوفاً . من طريق عيل بن ُمسهر كلهم عن ُييى بن سعيد به( 502) "العيال

من طريق ( 21 /2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف  ,من طريق ابن جريج( 2600)ابن حبان  وأخرجه

 .األوزاعي كالمها عن ُييى بن سعيد به مرفوعاً 

 (.42 /64)والتمهيد البن عبد الرب ( 21 /2)وتاريخ ابن عساكر ( 456 )انظر علل الدارقطني رقم 

  02 4) "صحيحه"عارضه ما أخرجه البخاري يف لكن يُ  .وُروي من وجهني آخرين عن أيب هريرة نحوه

 اختتَن إبراهيُم النبيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل  :عن األعرج عن أيب هريرة قال( 6400)ومسلم ( 5100, 

 . "وهو ابن ثامنني سنة بالقدوم 

 (.0/406 )و (  2/41) "فتح الباري"وانظر وجه اجلمع بينهام يف 

ا الشقُّ الثاين   ومن طريقه ابن عساكر ( 4002) "املوطأ"فَأخرجه مالك يف  .عيِد بِن املسيبوهو قول س :أمَّ

 .عن مالك به( 5105) "ُشعب اليامن"والبيهقي يف  ,(11 /2) "تاريخ دمشق"يف 

عب"والبيهقي يف ( 1/52)وابن أيب شيبة ( 60605)وأخرجه عبد الرزاق    وابن عساكر ( 2200) "الشُّ

 . يى بن سعيد بهوغريهم من ُطرق عن ُي( 2/600)

أخرجه . ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُروي عن ُييى عن ابِن املسّيب عن َأيب ُهريرة عن النبي   .فمثُله ال ُيقال رْأياً  .وهذا مرسٌل   

عب"البيهقي يف   .الصحيُح املوقوف :وقال(. 2606) "الشُّ
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؟ ا تعجبون هلذامَ أَ  :حلسن يقولا سمعُت  :قال -حديث   وكان صاحَب  -ال يَّ أيب الذَّ 

هبم  مرَ شهم فأَ ففتَّ  ,سلموار أَ كَ ْس هل كَ يوخ  من أَ إىل ُش  عمدَ  .مالك بن املنذر :يعني

 وميُّ الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسولِ  سلمَ ولقد أَ  ,هم ماَت بعَض  نَّ ي أَ نِ فبلغَ  ,تاءوهذا الش   ,تنوافخُ 

 ت  فام فُ  واحلبَشُّ 
 
 ( ).شوا عن يشء

ثنا -588  عنبالل   بنُ  ثني سليامنُ حدَّ  :قال ويسُّ العزيز بن عبد اهلل األُ  عبدُ  حدَّ

 ( ).اً بريكان كَ  وإنْ  .انِ تَ تِ باالْخ  مرَ أُ  سلمَ إذا أَ  جُل وكان الرَّ  :شهاب  قال ابنِ  عن يونَس 

 عوة يف الوالدةالدَّ  :باب

ثنا -589 ثنا :قال ,مريُّ د بن عبد العزيز العُ حممَّ  حدَّ بالل  عنضمرة بن ربيعة  حدَّ

العزيز  وعبدُ  ,دهمنا وإبراهيم بن أَ أَ  ,ان يف قريتهحسَّ  نا ُييى بنَ رْ زُ  :قال ي  بن كعب  العك  

 :فقال ُييى - وكان صائامً  -مسك موسى فأَ  ,نا بطعام  فجاءَ  ,وموسى بن يسار   ,رير  بن قُ 

ربعني افة أَ رَص قِ  باى أَ كنَّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب نا يف هذا املسجد رجٌل من بني كنانة من أَ مَّ أَ 

                                                                                                                                                                             

( 21/ )البن القيم  "دَتفة املولو"والمام أمحد كام يف (  0/51)  "التاريخ الكبري"َأخرجه البخاري يف (   )

  .عن املعتمر بن سليامن به

 .هو ابُن أيب احلسن البرصي :احلسن .وإسناده صحيح 

 .. من قبيل امُلرسل( الخ . . ملسو هيلع هللا ىلصولقد َأسلَم مع رسوِل اهلل ) وقوله         

 . وهذا ُمرسٌل إسناُده صحيٌح . مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه(  6)

هري :(0/26) "التلخيص"قال ابن حجر يف  ولو . َمن َأسلَم فليختتِن :ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول اهلل  .وعن الزُّ

 .انتهى. رواه حرب بن إسامعيل. كان كبرياً 

هري عن ُعبيد اهلل عن ( 0 /5) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف  :قلت  من طريق ُعمر بن موسى عن الزُّ

 .فذكره :ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس قال قال رسول اهلل 

 .ومنسوٌب إىل الوضع .مرتوكٌ  .جيهوعمر بن موسى بن الو
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 ,فطرَ فيه فأَ  يصومُ  الذيفدعاه يف اليوم  ,المٌ يب غُ فولد ألَ  ,اً فطر يومويُ  اً يوم صومُ يَ  ,سنةً 

 ( ).وسىفطر مُ وأَ  ,هه بكسائِ َس راهيم فكنَ فقام إب

 .شنةيْ درة بن َخ نْ رصافة اسمه َج أبو قِ  :قال أبو عبد اهلل

 عاء يف الوالدةالد   :باب

ثنا -591 سمعت معاوية بن  :أخربنا حزٌم قال :قال ,أخربنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  حدَّ

 ,عوافدَ  ,همطعمتُ فأَ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  صحاِب من أَ  اً نفر د يل إياٌس دعوُت لِ ا وُ ملَّ  :ة يقولرَّ قُ 

 فأَ أَ   إنْ ين  وإِ  ,ملكم فيام دعوتُ  اهللُ م فباركَ عوتُ كم قد دَ إنَّ  :فقلُت 
 
 :قال ,نوام  دعو بدعاء

 كثري  يف دينِ له ب فدعوُت 
 
 ( ).يومئذ   فيه دعاءَ  ُف تعرَّ  ألَ ين  فإِ  :قال ,ه وكذاه وعقلِ دعاء

 و أنثىأأ  ا  ذكر بال  ومل يم  اأ  عند الوالدة إذا كان سوي   اهللأ دأ ن ح  م   :باب

ثنا -591 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ بيد  عُ  بنَ  سمع كثريَ  ,كني  عبد اهلل بن دُ  حدَّ

 اً غالم :ال تسأْل  ,هلهايف أَ  :يعني ,فيهم مولودٌ  لدَ إذا وُ   اهلل عنهارضكانت عائشة  :قال

 ( ).العاملني رب   هللِ احلمدُ  :قالْت  ,عمنَ  :فإذا قيَل  ؟اً ويَّ َس  َق لِ ُخ  :تقول ,وال جاريةً 

 العانة قم ل  حأ  :باب

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر يف ( 6/056) "الكربى"والبيهقي يف ( 045 ) "اآلحاد واملثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف  (  )

 .من طريق ضمرة به( 420/ ) "املعرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 600/ 2) "تاريخ دمشق"

ي مل أَر من وثَّقه   .مقبول :"التقريب"ابن حجر يف  وقال .وبالل بن كعب العك 

 .مل أجد َمن َأخرَجه(  6)

 . أبو عبد اهلل البرصي. القطعي. عبد اهلل :ويقال ,هو ابن َأيب حْزم مهران :وحزم. ورواُته ثقاٌت  

 . مل أجد من أخرجه(  4)

فه األَكثر. بن ُدكنيا  :"التقريب"يف  حلافظوقال ا. "اتالثق"ذكره ابن حبان يف . بيدوكثري بن عُ  ,ضعَّ

 .مقبول
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ثنا -592  اجلَ حممَّ  بنُ  سعيدُ  حدَّ
ثنا :قال ,ميُّ رْ د  ثنا :قال ,يعقوب بن إبراهيم حدَّ  حدَّ

يب سلمة بن عبد أَ  عن يمي  إبراهيم بن احلارث التَّ  د بنِ حممَّ  عنإسحاق  ابنِ  عنيب أَ 

 ,ارِب الشَّ  قصُّ  :مخٌس من الفطرة :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  :ريرة قاليب هُ أَ  عنمحن الرَّ 

 ( ).واكوالس   ,البطِ  ونتُف  ,العانةِ  وحلُق  ,ظفارِ األَ  وتقليمُ 

 الوقت فيه :باب

ث -593 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحممَّ  ناحدَّ يب أَ  ثني ابنُ حدَّ  :الوليد بن مسلم  قال حدَّ

 ,عرشة ليلةً  مخَس  ه يف كل  ظافريَ م أَ قل  مر كان يُ عُ  ابنَ  أنَّ  ,أخربين نافعٌ  :اد  قالروَّ 

 ( ).هر  َش  يف كل   ويستحدُّ 

                                                                                                                                                                             

والرتمذي ( 12 0)وأبو داود ( 650)ومسلم ( 5141 ,5556 ,5550) "صحيح البخاري"احلديث يف (   )

هري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة به ( 616)وابن ماجه ( 1)والنسائي ( 6052) من ُطرق عن الزُّ

 ."السواك"بدل  "اخلتان"لكن قال . مثله

هاً ولوال اختالف املخرج لكا   . لكن مها طريقان متلفان ,ن احلكُم بشذوذها متوج 

فذكر اخلمَس . .عرش من الفطرة "من حديث عائشة مرفوعًا (  62)أخرجه مسلم  .وهلذه الزيادة شاهدٌ 

 .ومنها السواك .وذكَر مخسًا ُأخرى .التي عند الشيخني

 .مل أجد من أخرجه من هذا الوجه موقوفاً (  6)

ميل ابُن الواسطي :زوحممد بن عبد العزي  قاله . وكانت له معرفة من العارشة ,صدوٌق ّيم .هو الُعمري الرَّ

 ."التقريب"ابن حجر يف 

من طريق ( 54/620) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 220) "اجلامع"وأخرجه اخلطيب يف  

ثني الوليد به مرفوعاً  ر"وقال  .العباس بن عثامن امُلعل م حدَّ فه السيوطي. "َيستحد"بدل  "يتنوَّ  .وضعَّ

أنَّ عبَد اهلل بَن ُعمر كان  ,عن ُبكري بن عبد اهلل بن األشج  عن نافع( 4/600) "السنن"وأخرج البيهقي يف  

حه البيهقيُّ وابُن رجب احلنبيل يف  "ويقصُّ شارَبه يف كل  مجعة ,يقل ُم أظفاَره  . "فتح الباري"وصحَّ

أو يف  ,كالسفر. إالَّ أْن ُُيمل فعُله عىل بعض األَحول. ة عبد العزيز بن أيب روادوهذا أصحُّ من رواي :قلت

= 
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 امرالق   :باب

ثنا -594  بنِ  عروِف مَ  عنختار إبراهيم بن املُ خربنا أَ  :قال ,اءرَ غْ فروة بن أيب املَ  حدَّ

 ثني ابنُ حدَّ  :بري  فقالبن ُج  يب سعيدُ  َل نزَ  :غرية قاليب املُ جعفر بن أَ  عن يُّ مُج هيل  الرُب ُس 

 زور بعرشةِ فيشرتون اجلَ  ,العرشةُ  فيجتمعُ  ؟زوريسار اجلَ ين أَ أَ  :ه كان يقالنَّ أَ  ,اس  عبَّ 

 ويغرمُ  ,إىل واحد   ى تصريَ حتَّ  ,ري لتسعة  فتص ,هامفيجيلون الس   ,صالن  إىل الفصالفُ 

 ( ).إىل الفصال فهو امليّس ,صيالً صياًل فَ اآلخرون فَ 

ثنا -595 ثنا :قال ,ويسُّ األُ  حدَّ نافع   عنموسى بن عقبة  عنسليامن بن بالل   حدَّ

 ( ).امرالقِ  :امليّس :ابن عمر قال عن

 يكقامر الدِّ  :باب

ثنا -596 بيه أَ  عناملنكدر  ثني ابنُ حدَّ  :عٌن قالثني مَ حدَّ  :قالإبراهيم بن املنذر  حدَّ

 .مرعُ  هدِ  عىل عَ نْي يكَ را عىل دِ مَ  اقتَ نْي رجلَ  نَّ أَ  ,دير بن عبد اهللاهلُ  عبد اهلل بنِ  بيعة بنِ رَ  عن

 ( ).هاكَ فرَتَ  !؟.حسب  ًة تُ مَّ أُ  تُل تقْ أَ  :نصارِ فقال له رجٌل من األَ  ,ةيكَ ل الد  تْ مر بقَ عُ  رَ مَ فأَ 

____________________________________
 

 .واهلل أعلم. حال الربودة واحلرارة

 . مل َأجْد َمن َأخرجه(   )

 . ومعروف بن ُسهيل جمهوٌل  .إبراهيم بن املختار فيه اختالف .وهذا إسناٌد ضعيٌف 

وبعضهم  ,بالضم عند املحققني ,الرُبمجي :(40/ ) "شتبهتبصري املنتبه يف َترير امل"قال ابن حجر يف 

 .انتهى. بطٌن من بني تيم :يفتُحه ؛ وهم طائفة من الرباجم

 "الكربى"والبيهقي يف ( 0/465) "تفسريه"والطربي يف ( 6022) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  6)

 . من ُطرق عن موسى بن عقبة به( 4 0/6 )

 .ويس هو عبد العزيز بن عبد اهلل ثقةواأل. وإسناده صحيح

د عن َمْعِن عن املنكدر بن حممد بن ( 24  ) "كتاب العظمة"أخرجه أبو الشيخ يف (  4) عن َأيب بكر بن خالَّ

 .املنكدر عن أبيه به

= 
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 امر احلاممق   :ببا

ثنا -597 مر بن محزة عُ  عنخربنا مروان بن معاوية أَ  :قالرارة مرو بن زُ عَ  حدَّ

 ,نْي تَ باحلاممَ  اهنُ رَتَ ا نَ إنَّ  :ريرة قال له رجٌل با هُ أَ  نَّ أَ  ,صني بن مصعب  ُح  عن العمري  

 ن فعلِ ذلك مِ  :هريرة فقال أبو ؟لحل  به املُ  يذهَب  نْ أَ  ٌف اًل ختوُّ ل  بينهام حُم  نجعَل  ه أنْ فنكرَ 

 ( ).وهكُ رْت تَ  نْ وشكون أَ وتُ  ,بيانالص  

 ساءداء للنِّ احلم  :باب

ثنا -598 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  عنخربنا ثابٌت أَ  :قال ,اد بن سلمةمحَّ  حدَّ

 نَ وكان حَس  ,ساءدو بالن نجشة َُي وكان أَ  ,جالو بالر  دُ مالك  كان َُي  بنَ  الرباءَ  نَّ أَ  ,نس  أَ 

 ( ).واريرِ ك بالقَ وقَ ك َس ويدَ رُ  ,نجشةيا أَ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال النَّ  ,وِت الصَّ 

____________________________________
 

ة  فة العامَّ عن ُمراعاة  كان من خياِر عباِد اهللِ تعاىل فقَطَعْته الِعبادةُ  :وقال أبو حاتم ابن حبان. واملنكدر ضعَّ

ًا فبطَل االحتجاُج بَأخباره  َتومهُّ
ِ
 .احِلْفِظ فكان يْأيت بالَشء

 .عن عمرو بن زرارة به( 4/0) "التاريخ الكبري"أخرجه املصن ف يف (   )

وعنه ُعمر بن محزة  ,ُحصني بن مصعب روى عن َأيب هريرة :(6/442) "التهذيب"قال احلافظ يف 

هبي  . "قاتالث"ذكره ابن حبان يف . العمري  انتهى . ال ُيدرى َمن هو :قرْأُت بخط  الذَّ

 "املنتخب"وعبد بن محيد كام يف ( 6002) "مسنده"والطيالس يف ( 4/650)أخرجه المام أمحد ( 6)

وابن عبد الرب يف ( 462) "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 0/420 ) "السنن"والبيهقي ( 404 )

 . من ُطرق عن محَّاد به( 02/ ) "أسد الغابة"األثري يف وابن ( 04/ ) "االستيعاب"

 .وإسناده صحيح

 "الكربى"والنسائي يف ( 6464)ومسلم ( 5250 ,5252 ,5201) "صحيح البخاري"واحلديث يف  

  .كلهم عن أنس به "قتادة والتيمي"زاد مسلٌم  والنسائي  .من رواية ثابت وَأيب قالبة( 45 /2)

جالأأنَّ الب "دون قوله  و بالرِّ وهو . "الرباء بن عازب"ووقع عند َأيب بكر الشافعي  ."اء بن مالٍك كان يدم

 .واهلل أعلم. خطٌأ ظاهرٌ 
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 ناءالغ   :باب

ثنا -599 ثنا :قال ,حفص بن عمر حدَّ  بنُ  خربنا عطاءُ أَ  :قال ,خالد بن عبد اهلل حدَّ

شرتي ن يَ مَ  اسِ ن النَّ ومِ } :عزَّ وجلَّ يف قوله  ,اس  ابن عبَّ  عنبري  ُج  سعيد بنِ  عنائب السَّ 

 ( ).هاهُ شبَ وأَ  ناءُ الغِ  :قال ,{احلديِث  هلوَ 

ثنا -611 ان نَ خربنا قَ أَ  :قاال ,بو معاويةوأَ  ,اريُّ خربنا الفزَ أَ  :قال ,م  د بن ساَل حممَّ  حدَّ

  عنوسجة عَ  محن بنِ عبد الرَّ  عن هميُّ بن عبد اهلل النَّ 
ِ
قال رسول  :عازب  قال بنِ  الرباء

.رَشٌّ  ةُ رَش واألَ  ,وامُ تسلَ  المَ فشوا السَّ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
( ) 

 .العبث :األرشة :قال أبو معاوية

ثنا -611 ثنا :قال ,عصامٌ  حدَّ  -بيد  فضالة بن عُ  عن اين  هلْ سلامن األَ  عنحريٌز  حدَّ

نهى عنها يَ  اً غضبان فقامَ  ,وبةلعبون بالكُ يَ  اً قوامأَ  نَّ أَ  ,فبلغه -من املجامع  جمع  بوكان 

ئ  توض  ومُ  ,نزيرِ م اخلِ حلَ  قمرها كآكلِ  كُل هبا ليأْ  عَب الالَّ  نَّ  إِ اَل أَ  :قال ثمَّ  ,يهْ النَّ  شدَّ أَ 

 ( ).ردالنَّ :يعني بالكوبة .مبالدَّ 

 رد  م عىل أصحاب النَّ من مل يسلِّ  :باب

ثنا -612 بيد خربنا عُ أَ  :قال ,م القاضالقاسم بن احلكَ  عنبيد اهلل بن سعيد  عُ  حدَّ

                                                                                                                                                                             

م برقم (   )  (. 450)تقدَّ

م برقم (  6)  (. 240 ,6 5 ,405) تقدَّ

 .مل أجد من أخرجه(  4)

شيوخ َحريز كلُّهم  :سوى قول أيب داود مل فيه قوالً . هو ابن ُسمري األهَلاين الشامي :وُيقال سليامن ,وسلامن 

 .مقبوٌل  :"التقريب"وقال ابن حجر يف . ثقاٌت 

 :من طريق َحنِش بِن عبد اهلل عن ُفضالة بن ُعبيد قال :(0 0/6 ) "السنن الكربى"وأخرج البيهقي يف  

الة ,َأو َتوضْأُت بدِم خنزير   ,ما ُأبايل لعبُت بالكوبة  .ثمَّ ُقمُت إىل الصَّ
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من  إذا خرَج  كان عيلٌّ  :بيه قالأَ  عنسلم  ضيل بن مُ الفُ  عن ايفُّ اهلل بن الوليد الوصَّ 

ن فمنهم مَ  ,يلدوة  إىل اللَّ هم من غُ لَ قَ انطلق هبم فعَ  ردِ النَّ  صحاَب ى أَ فرأَ  ,رِص القَ  باِب 

 ,قرِ ن يعاملون بالوَ الذي يل همُ ل إىل اللَّ عقَ يُ  الذيوكان  :قال .هارالنَّ  صِف ل إىل نِ عقَ يُ 

 ( ).موا عليهمسل   يُ ن الَّ أَ  مرُ وكان يأَ  ,ون هبالهُ ن يَ الذي هارِ النَّ  عقل إىل نصِف يُ  الذيوكان 

 ردن لعب بالنَّ إثم مأ  :باب

ثنا مسّددٌ  -613 ثنا معتمٌر قال :قال ,حدَّ حوص يب األَ امللك عن أَ  عبدَ  سمعُت  :حدَّ

  ,اً ان زْجر ُيزجرتنْي  اللَّ نْي تَ ومَ  املوُس نْي تَ بَ عْ  الكَ م وهاتنْي اكُ إيَّ  :اهلل بن مسعود  قال عن عبدِ 

ام من امليِّس   ( ) .فإّنَّ

 الدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل :باب

                                                                                                                                                                             

 . َأجد من أخرجه مل(   )

 . وال َأبوه ,ال ُيعرف :(4/424) "امليزان"قال الذهبي يف  .وفضيل بن مسلم

 .جمهول :عن الفضيل( 0/442) "اللسان"وقال ابن حجر يف 

ي يف ( 6)  د كام يف ( 1 ) "َتريم النرد والشطرنج"أخرجه اآلجر  والطربي يف ( 25 /5) "االَتاف"ومسدَّ

وعبد الرزاق يف  ,من طريق عبد امللك( 2662) "ُشعب اليامن"قي يف والبيه( 0/464) "تفسريه"

عب"والبيهقي يف ( 1060 ) "املصنَّف" من (   0) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 2661) "الشُّ

من ( 5 0/6 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 6/11) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف  ,طريق يزيد بن أيب زياد

 .كلهم عن أيب األحوص موقوفاً  طريق إبراهيم اهلجري

( 60 /0) "االَتاف"وأمحد بن منيع كام يف ( 5 0/6 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 0624)وأخرجه أمحد 

من طريق إبراهيم اهلجري َأيضًا عن أيب األحوص عن ابن مسعود ( 6 6/ ) "الكامل"وابن عدي يف 

 .ضعيٌف  .وإبراهيم اهلجري. مرفوعاً 

. وُسويد عن َأيب ُمعاويه عن إبراهيم ,[اهلجري ] رفَعه البكائى عن إبراهيم  :"نالسن"قال البيهقي يف 

 .ثم رواه من طريق جعفِر بِن عون عن اهلجري موقوفاً  .واملحفوُظ موقوٌف 
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ثنا -614 مر كان إذا اهلل بن عُ  عبدَ  أنَّ  ,نافع   عنثني مالٌك حدَّ  :إسامعيل قال حدَّ

 ( ).هاوكَّس  ,هرد رضبَ بالنَّ  ه يلعُب هلِ من أَ  اً حدأَ  وجدَ 
 

ثنا -615  عنه م  أُ  عنعلقمة بن أيب علقمة  عني مالٌك حّدثن :إسامعيل قال حدَّ

 :إليهم رسلْت فأَ  ,دهم نردٌ عنفيها  اً انكَّ كانوا ُس  ,بيت  يف دارها هَل أَ  نَّ ها أَ ه بلغَ نَّ أَ  ,عائشة

 ( ).ذلك عليهم نكرْت وأَ  ,ن داريكم مِ خرجنَّ وها ألُ رُج لئن مل خُت 

ثنا -616 ثنا :قال ,موسى حدَّ  :يب قالثني أَ حدَّ  : قالرْب  ربيعة بن كلثوم بن َج  حدَّ

 :ني عن رجال  من قريش  يلعبون بلعبة  يقال هلابلغَ  ,ةمكَّ  هَل يا أَ  :بري فقالالزُّ  نا ابنُ بَ خطَ 

ى وتَ ال أُ  :اهللحلف ب أَ ين  وإِ  ,{وامليُّس  ام اخلمرُ نَّ إِ } :اهللقال  -عّس وكان أَ  -ردشري النَّ 

 ( ).تاين بهأَ  ه ملنْ بَ سلَ  عطيُت وأَ  ,هه وبرِش ه يف شعرِ عاقبتُ  إالَّ لعب هبا  برجل  

                                                                                                                                                                             

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 060 ) "املوطأ"أخرجه مالك يف (  )  "السنن الكربى"ويف ( 5/641 "الشُّ

 .همن ُطرق عنه ب( 2 0/6 )

ي يف    "املصنَّف"وابن َأيب شيبة يف ( 40 ,42) "َتريم النرد والشطرنج واملالهي"وأخرجه اآلجر 

 .من ُطرق عن نافع به( 2 0/6 ) "الكربى"والبيهقي يف (5620)

ثنا سليامن بن بالل عن ُييى بن  :وذكر ابن وهب قال :( 2/02) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف   حدَّ

ما لَِداري  :وقال .فصاَح ابُن عمر .عبُد اهلل بن ُعمر داَره فإذا ُأناٌس َيلعبون فيها بالنْرد دخَل  :سعيد قال

 انتهى. وكانت النرُد ُتدعى يف اجلاهلية باألَرن :قال .َيلعبون فيها باألَرن

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 1 0 ) "املوطأ"أخرجه مالك يف (  6)  "الكربى"ويف ( 5/641) "الشُّ

ي يف ( 5/641)  .من ُطرق عن مالك به( 45) "َتريم النرد والشطرنج واملالهي"واآلُجر 

ي   من ( 6004) "الرتغيب والرتهيب"واألَصبهاين يف  ,من طريق عبد اهلل بن جعفر( 40)وأخرجه اآلُجر 

راَوْردي كالمها عن َعلقمة به  .طريق عبد العزيز الدَّ

عب"ويف ( 02 /6) "الكربى"والبيهقي يف ( 44) "لشطرنجَتريم النرد وا"أخرجه اآلجري يف  ( 4)  "الشُّ

 .ورجاله رجال الصحيح. من طريق ربيعة بن كلثوم به نحوه( 2642)
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ثنا -617 ثنا :قال ,احبَّ ابن الصَّ  حدَّ ة ميَّ يب أُ بيد بن أَ عُ  عنا إسامعيل بن زكريَّ  حدَّ

 الذييف  -با هريرة أَ  سمعُت  :ة قالرَّ بو مُ ثني يعىل أَ حدَّ  :قال ,افسُّ نَهو الطَّ  احلنفيُّ 

 الذيالقامر ك به من غريِ  يلعُب  الذيو ,خلنزيرا حلمَ  كُل يأْ  الذيك :- اً رد قامربالنَّ  يلعُب 

 إىل حلمِ  نظرُ يَ  الذيإليها ك عندها ينظرُ  لُس جَي  الذيو ,خنزير   ه يف دمِ يدَ  يغمُس 

 ( ).اخلنزير

ثنا -618 ثنا :قال ,احلسن بن عمر حدَّ عن حبيب  عن عمرو بن  يزيد بن زريع   حدَّ

 كآكلِ  اً ني قامرعب بالفصَّ الالَّ  :لمرو بن العاص قاهلل بن عَ عن عبد ا بيهشعيب  عن أَ 

 ( ).خنزير   ه يف دمِ يدَ  قامر  كالغامسِ  عب هبام غريَ والالَّ  ,اخلنزيرِ  حلمِ 

 يلن رمى باللَّ مأ  :باب

                                                                                                                                                                             

 . مل َأجد من َأخرجه(   )

 :(0/052) "امليزان"وقال الذهبي يف . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .ورواُته ثقاٌت سوى يعىل بِن مرة

ة كوىفٌ   .انتهى. وعنه والد يعىل بن عبيد فقط .ال ُيعرف ذا .ن َأبى ُهريرة يف النردع .يعىل بن ُمرَّ

 .كام سيأيت. وذكره البيهقي ُمعلَّقاً . مل َأجد من أخرجه من هذا الوجه(  6)

ومن طريقه البيهقي يف ( 4010) "مسنده"وابن اجلعد يف  ,عن وكيع( 50 62)وأخرجه ابن أيب شيبة   

نيا يف وابن أَ ( 2 0/6 ) "السنن" م بن ( ابن اجلعد ووكيع ) كالمها  ,(00)  "ذم املالهي"يب الدُّ عن سالَّ

عب بالنرد :مسكني ثنا قتادة عن َأبى أيوب عن عبد اهلل بن عمرو قال  .فذكر نحوه. الالَّ

ويقال  ,هو املراغي األَزدي العَتَكي البرصيُّ اسمه ُييى :أبو أيوب. ورجاله ثقات. وإسناُده صحيح 

 .روى له الشيخان. بن مالكحبيب 

ه موقوفاً  :ثم قال البيهقي  .ورواه َأيضًا َعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 

م بن مسكني مرفوعاً  .ُشعيب بُن حرب( عيلُّ بن اجلعد ووكيع ) وخالفهام أي  :قلت  . فرواه عن سالَّ

(.  6/ ) "جزئه"يف  ولؤلؤ بن أمحد الضير( 05) "جزئه"أخرجه أبو مسهر عبد األعىل بن ُمسهر يف 

 .واهلل أعلم .والوقف َأصحُّ 
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ثنا -619 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حدَّ ثني ُييى بن حدَّ  :وب قالسعيد بن أيب أيُّ  حدَّ

 يل فليَس انا بالل  مَ ن رَ مَ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنيرة أيب هر عن ي  سعيد  املقرُب  عنليامن يب ُس أَ 

 ( ).امنَّ 

 .يف إسناده نظرٌ  :قال أبو عبد اهلل

 الوسوسة :باب

ثنا حممد بن سالم عن -611  دخلُت  :شهر بن حوشب  قال عنليث   عنجرير   حدَّ

 ,هآخرتُ  م به ذهبْت ه ما لو تكلَّ يف صدرِ  عرُض نا يَ حدَ أَ  إنَّ  :فقال ,نا وخايل عىل عائشةأَ 

 :فقال ,عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  َل ئِ ُس  :قالْت  ثمَّ  ,اً ثالث ْت فكربَّ  :قال ,به َل تِ لقُ  ولو ظهرَ 

 ( ). مؤمنٌ ذلك إالَّ  ه لن ُيسَّ فإنَّ  ,اً  ثالثكرب  كم فليُ حدِ ن أَ إذا كان ذلك مِ 

                                                                                                                                                                             

 "األوسط"والطرباين يف ( 4/406) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 2600)أخرجه أمحد (   )

من طريق عبد اهلل بن ( 2200) "صحيحه"وابن حبان يف (  604) "الضعفاء"والُعقييل يف ( 1400)

 ."الليل"بدل  "بالنبل"حبان لكن وقع عند ابن . يزيد املقري هبذا السناد

ُمضطرُب احلديِث ليس بالقوي  :وقال أبو حاتم. منكر احلديث :قال البخاري. وُييى بن أيب سليامن 

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف  ,يكتب حديثه

 .ُروي ِمن غري هذا الطريِق بإسناد  صالح   :"الضعفاء"قال الُعقييل يف 

. من حديث ابن عباس( 455) "مسند الشهاب"اعي يف والقض(  4  )أخرجه الطحاوي  :قلت

 .وقالوا بـ الليل. والبزار من بريدة 

هد"أخرجه هناد يف (  6) من طريق ( 0201) "مسنده"وأبو يعىل يف  ,من طريق أيب األحوص( 106) "الزُّ

 ."إنام ُيترب هبذا املؤمن"ولفظ أيب يعىل . معمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به

فه اجلمهور كام سبق مراراً وليث ض   .ويف شهر بِن حوشب كالمٌ . لكن بلفظ  آخر. وتوبع  ,عَّ

من رواية محَّاد عن ثابت عن شهر ( 60012)وأمحد ( 002 ) "مسنده"فأخرجه إسحاق بن راهويه يف 

يا  :وقالوا ,ما جَيدون من الَوْسَوسة ملسو هيلع هللا ىلصَشكوا إىل رسوِل اهلل  :بن حوشب عن خالِه عن عائشة قالت

= 
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 نِّ الظَّ  :باب

ثنا -611 ثنا :قال ,يوسف بن يعقوب حدَّ  ,ريّش القُ  بيد  خو عُ ُييى بن سعيد  أَ  حدَّ

ثنا :قال ى ى حتَّ تظنَّ منه يَ  ما يزال املّسوُق  :اهلل قال عبدِ  عنيب وائل  أَ  عنعمش األَ  حدَّ

 ( ).ارقمن السَّ  عظمَ أَ  يصريَ 

ثنا -612 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ خربنا عبد اهلل أَ  :قال ,اد بن سلمةمحَّ  حدَّ

معاوية  أنَّ  ,شعري  بالل بن سعد  األَ  عنة رمحن بن سمُ د اهلل بن عبد الرَّ يببن عثامن بن عُ 

ين ن أَ ومِ  ؟اق دمشقسَّ ما يل وفُ  :فقال ,دمشق اَق سَّ فُ  يلَّ إِ  ْب اكتُ  :رداءيب الدَّ إىل أَ  كتَب 

م ّنَّ أَ  ما عرفَت  ؟ين علمَت ن أَ مِ  :قال ,همفكتبَ  ,بهمكتُ نا أَ أَ  :فقال ابنه بالٌل  ؟عرفهمأَ 

 ( ).همسامئِ بأَ  رسْل ومل يُ  ,كنفِس ب ابدأْ  ,منهم نَت وأَ  إالَّ اٌق سَّ فُ 

____________________________________
 

ذاك  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ . إنَّا لنجد شيئًا لو َأنَّ َأحَدنا خرَّ من السامء كاَن َأحَب إِليه من أْن يتكلَم به :ول اهللرس

 . وليس فيه التكبري. "حمُض اليامن

 .انتهى. وال شيئًا من ترمجته ,وما عرفُت اسَم خاِل شهر   :( 50/ ) "تعجيل املنفعة"قال ابن حجر يف 

 .نحو رواية إسحاق وأمحد .عن أيب هريرة رفعه( 46 ) "صحيحه"يف  أخرج مسلمٌ  :قلت

 .مل أَر من أخرجه(   )

 :وقال أبو بكر األَثرم. عنده عن األعمش غرائب . ليس به بأس :قال أبو داود عن َأمحد ,وُييى بن سعيد

 زال املّسوق يتظنَّى ال ي "َأعني قوله  .روى عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل حديثًا منكراً  :فقلت له

 (. 2/662)انظر تاريخ بغداد  .انتهى. نعم :فقال أبو عبد اهلل ؟"حتى يكون َأعظَم إثاًم من السارق 

 ( 20 /  ) "هتذيب التهذيب"كام يف .وكذلك َأنكره الُعقييل يف الضعفاء

عب"َأخرجه البيهقي يف . وُروي عن عائشة مرفوعًا نحوه :قلت  كام . ديٌث منكرٌ وهو ح(. 2046) "الشُّ

 (. 0/545) "امليزان"قال الذهبي يف 

 .مل أجد من أخرجه(  6)

وذكره ابن . وسَكَتا عنه .ذكره البخاري وابن أيب حاتم .عبد اهلل بن عثامن بن ُعبيد اهلل .وإسناُده ضعيٌف  

= 
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 هازوجأ  والرأة   اجلارية   قم حل   :باب

ثنا -613  عنكني بن عبد العزيز بن قيس  حّدثني ُس  :موسى بن إسامعيل قال حدَّ

 ترقُّ  ورةُ النَّ :وقال ,رعْ عنه الشَّ  لُق وجاريٌة ََت  ,مرعُ  اهلل بنِ  عىل عبدِ  دخلُت  :بيه قالأَ 

 ( ).دَ لْ اجلِ 

 فةالعر :باب

ثنا -614 ثنا :قال ,ُنعيمأبو  حدَّ قال  ,غرية بن شعبةاملُ  عنيب إسحاق أَ  عنيونس  حدَّ

 إنَّ  ,اهللُه رَ عذَ  :قال ,نِ ذْ ؤثرهم بالِ رجاالً فيُ  عرُف يَ  َك نَ آذِ  إنَّ  ,مريَ األَ  اهللُ صلَح أَ  :رجٌل 

 ( ).ؤولِ الصَّ  وعند اجلملِ  ,قورِ العَ  عند الكلِب  لتنفعُ  املعرفةَ 

____________________________________
 

 . "اللسان"كام قال ابن حجر يف . ومل يرو عنه سوى محَّاد بن سلمة. "الثقات"حبان يف 

 .انتهى. ومل َيسمع منه ,روى عن َأيب الدرداء :"التهذيب"قال ابن حجر يف  ,ل بن سعدوبال

روى  :يف ترمجة عبد اهلل بن عثامن قال( 02 /5) "التاريخ الكبري"ولعلَّ هذا مقصود البخاري يف  :قلت 

 . عنه محاد بن سلمة منقطعٌ 

من ُطرق عن ُسكني بن ( 50 /0) "طبقاتال"وابن سعد يف ( 4021 ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )

 .عبد العزيز به

 .ورجاُله ُموثَّقون ,رواه الطرباين يف الكبري :(402/ ) "املجمع"قال اهليثمي يف  

من طريق ( 051/ ) "املعرفة والتاريخ"والفسوي يف ( 20/56) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  6)

 .واهللِ إْن ُكنَّا لنُصانُع يف إِذن ُعَمر بن اخلطاب ,لرجل احلر  ذي احلَسِب بْله من ا :َقال"وزادوا  .أيب ُنعيم به

 "اجلرح والتعديل"لكن قال أبو حاتم كام يف  ,هو ابن أيب إسحاق السبيعي :يونس ,ورواته ثقاٌت  

 . انتهى. املغريَة بَن ُشعبة ُرؤيةً ( أي أبو إسحاق ) ورَأى  :(2/606)

 .أي أنه مل يسمع منه

ه عن املغرية( 20/56)جه ابُن عساكر وَأخر  .عن ابن املبارك عن يونس عن رجل  قد سامَّ

قيل  :من رواية قتادَة عن احلسِن قال( 465) "األمايل"وابِن سمعون يف ( 20/56)والبن عساكر َأيضًا  

 .فذكره :فقال. إنَّ حاجَبك ُُيايب :للمغرية
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 بيان باجلوزالصِّ  لعبم  :باب

ثنا -615 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ  :إبراهيم قال عنغرية مُ  عنأبو عوانة  حدَّ

 ( ).غري الكالب ,هاكل   عِب نا يف اللَّ ون لُص رخ  نا يُ صحابُ كان أَ 

 .بيانيعني للص   :قال أبو عبد اهلل

ثنا -616 ثنا :قال ,موسى حدَّ ى كنَّ يُ  هل اخلريِ من أَ ثني شيٌخ حدَّ  :عبد العزيز قال حدَّ

 من احلَ مَ لْ بغِ  فمرَّ  ,ريقًة بالطَّ مر مرَّ عُ  مع ابنِ  مررُت  :قبة قالبا عُ أَ 
 ,لعبونفرآهم يَ  ,بشة 

 ( ).عطاهم فأَ نْي رمَه دِ  خرَج فأَ 

 احلامم ذبحم  :باب

ثنا -617 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ ثنا :قال ,يوسف بن عبدة حدَّ  احلسنُ  حدَّ

  .امماحلَ  وذبِح  ,الِب الكِ  بقتلِ  مرَ أَ  إالَّ عًة مُج  طُب ن ال َي ثامكان عُ  :قال

ثنا  ثنا :قال ,موسى حدَّ ه طبتِ يف ُخ  مرُ عثامن يأْ  سمعُت  :قال احلسنِ  عنمبارٌك  حدَّ

 ( ).امماحلَ  وذبِح  ,الِب الكِ  بقتلِ 

 إليه يذهبأ  أن   من كانت له حاجة  فهو أحق   :باب

                                                                                                                                                                             

 . ن وجه  آخر عن منصور عن إبراهيم النخعي بهم( 510) "العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (   )

بي :ومغرية. وإسناده صحيح اح بن عبد اهلل اليشكري كالمها من  :وأبو عوانة. هو ابن ِمقسم الضَّ الوضَّ

 .روى هلام اجلامعةُ . الثقاِت 

 .عن ُموسى به( 505) "الُكنى"أخرجه املصن ف يف (  6)

 .هو جمهوٌل  :سمعُت َأيب يقول :(2 1/0) "ح والتعديلاجلر"قال ابن أيب حاتم يف . وَأبو ُعقبة 

عب"والبيهقي يف (  56) "مسنده"أخرجه المام أمحد يف (  4) وابن أيب  ,من رواية مبارك( 2622) "الشُّ

من رواية ( 52 /6) "الكربى"والبيهقي يف ( 2044 )وعبد الرزاق ( 1164 ) "املصنَّف"شيبة يف 

 .عن قتادة كلهم عن احلسن به(  0 /6) "يثغريب احلد"واخلطايب يف  ,يونس
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ثنا -618 ثنا :قال ,ا عبد اهللأخربن :قال ,حمّمدٌ  حدَّ ثني حدَّ  :ُييى بن أّيوب قال حدَّ

 بنِ  ه زيدِ جد   عنبيه أَ  عنثه ليامن بن زيد بن ثابت  حدَّ ُس  بنَ  سعيدَ  أنَّ  ,قيل بن خالد  عُ 

جارية  له  ه يف يدِ ُس ورأْ  -له  نَ ذِ فأَ  ,اً عليه يوم ذنُ ستأْ ه يَ اب جاءَ مر بن اخلطَّ عُ  أنَّ  ,ثابت  

 َت رسلْ لو أَ  ,ؤمننياملُ  مريَ يا أَ  :فقال ,كلُ رج  ها تُ دعْ  :مرفقال له عُ  ,هَس رأْ  فنزعَ  -ه لُ رج  تُ 

 ( ).يل ام احلاجةُ نَّ إِ  :مرفقال عُ  ,كئتُ جِ  إيلَّ 

 وهو مع القوم عأ إذا تنخَّ  :باب

ثنا -619  بنِ  محنِ عبد الرَّ  عنخربنا ثابٌت أَ  :قال ,اد بن سلمةمحَّ  عنموسى  حدَّ

 ى تقعَ يه حتَّ بكفَّ  وارِ بني يدي القوم فليُ  عَ إذا تنخَّ  :ريرة قالهُ  يبأَ  عن ريش  القُ  س  ابَّ ع

 ( ).ومِ الصَّ  ثرُ رى عليه أَ ال يُ  ,نهِ فليدَّ  وإذا صامَ  ,رضه إىل األَ خاعتُ نُ 

 القوم ال يقبل عىل واحدٍ  جلم ث الرَّ إذا حدَّ  :باب

ثنا -621 حبيب  عن إسامعيل بن سامل   عنأخربنا هشيٌم  :قال ,م  حمّمد بن ساَل  حدَّ

ولكن  ,الواحدِ  لِ ُج عىل الرَّ  َل قبِ  يُ ن الَّ أَ  جُل الرَّ  َث ون إذا حدَّ بُّ كانوا ُُي  :بن أيب ثابت  قال

 ( ).هممَّ عُ ليَ 

                                                                                                                                                                             

من طريق ابن هليعة (  6/06) "السنن الكربى"والبيهقي يف ( 6/25) "السنن"أخرجه الدارقطني يف (   )

ة. وُييى بن إيوب عن ُعقيل به  .وزادا قصَة ُسؤال ُعمر لزيد  عن مرياث اجلدَّ

 .من ُطرق عن محاد به( 2201) "ُشعب اليامن"ي يف والبيهق( 1055) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  6)

 .ورواته ثقات سوى عبد الرمحن بن عباس مل َأَر َمن وثَّقه 

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 122) "اجلامع"أخرجه اخلطيب يف (  4)

 وأبو ُنعيم يف( 05 ) "العلم"وَأبو خيثمة زهري بن حرب يف ( 552) "مسنده"وأخرجه ابن اجلعد يف 

نِة إذا "بلفظ . من ُطرق عن ُهشيم به(  120 ,224) "اجلامع"واخلطيب يف ( 6/622) "احللية" من السُّ

ث الرجُل القوَم َأْن ُيقبَل عليهم مجيعاً   ."وال يصُّ َأَحدًا دون َأحد   ,حدَّ
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 ظرضول النَّ فم  :باب

ثنا -621 ثنا :قال ,قتيبة حدَّ ل يْ ذَ يب اهلُ أَ  ابنِ  عن جلِح األَ  عنأبو بكر بن عّياش   حدَّ

 ,ه ينظرُ صاحبُ  جعَل  ارَ الدَّ   دخَل فلامَّ  ,هصحابِ عه رجٌل من أَ وم ,اهلل رجالً  عبدُ  عادَ  :قال

 ( ).لك اً خري عيناك كانَ  أْت لو تفقَّ  اهللِو :اهلل فقال له عبدُ 

ثنا -622 ثنا :قال ,خاّلدٌ  حدَّ راق العِ  هلِ ن أَ مِ  اً نفر أنَّ  ,نافع   عنعبد العزيز  حدَّ

 ,هم إىل بعض  بعُض  فنظرَ  ,من ذهب   اً وقم  هلم طَ وا عىل خادِ فرأَ  ,مرعُ  وا عىل ابنِ دخلُ 

 ( ).فطنكم للرشَّ  ما أَ  :فقال

 ول الكالمضم فم  :باب

ثنا -623 ثنا :قال ,دٌ مسدَّ  حدَّ   عنليث   عنمعتمٌر  حدَّ
 
ال  :يب هريرة قالأَ  عنعطاء

 ( ).الكالمِ  ولِ ُض يف فُ  خريَ 

ثنا -624 ثنا :قال ,مطرٌ  حدَّ ثنا :قال ,يزيد حدَّ عبد اهلل بن  عند الرباء بن يزي حدَّ

 ,ونقُ هِ تفيْ املُ  ,قوند  شتامل ,رثارونتي الثَّ مَّ أُ  رشارُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  عنيب هريرة أَ  عنشقيق  

 ( ).اً خالقهم أَ حاسنُ تي أَ مَّ وخيار أُ 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه برقم (   )  .هو عبد اهلل :ابن أيب اهلذيل(. 4640) تقدَّ

كان كثرَي اخلطأِ ُمضطرب . ليس بقوي :قال َأبو حاتم. اهلل الكندي أبو حجيَّة هو ُييى بن عبد :واألجلح 

 (.24 /1)اجلرح والتعديل . وال ُُيتجُّ به. ُيكتب حديُثه. احلديث

د. مل َأجد َمن أخرَجه ِمن هذا الوجه(  6) اد :وعبد العزيز. هو ابن ُييى :وخالَّ  .هو ابُن َأيب روَّ

من طريق ليث بن أيب ( 00) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 0 400) "املصنَّف" أخرجه ابن أيب شيبة يف(  4)

 ."بحْسِب َأحِدكم ما بلَغ حاجَته ,ُأنذركم ُفضول الكالم "ولفظ ابن أيب الدنيا . سليم به

م الكالم عليه مراراً    .وليث بن أيب سليم تقدَّ

عب" ويف( 10 /0 ) "السنن"والبيهقي يف ( 2266)أخرجه أمحد (  0) وابن عدي يف (  002) "الشُّ

= 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

315 

 إثم ذي الوجهي :باب

ثنا -625 ثنا :قال ,صبهاينُّ د بن سعيد  األَ حممَّ  حدَّ بن  ُنعيم عنكني  رُ  عنرشيٌك  حدَّ

 ,نياهني يف الدُّ ْج ن كان ذا وَ مَ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  سمعُت  :ر بن يارس  قالعامَّ  عنظلة حن

 ( ).هذا منهم :قال ,امً خْ رجٌل كان َض  فمرَّ  ,من نار   القيامةِ  يومَ  كان له لسانانِ 

 احلياء :باب

ثنا -626  عن حازم   بنُ  نا جريرُ خربَ أَ  :قال ,خربنا عبد اهللأَ  :قال ,د  برش بن حممَّ  حدَّ

____________________________________
 

 .من ُطرق عن الرباء بن عبد اهلل بن يزيد الغنوي به( 6/01) "الكامل"

ه   .وهو ضعيٌف  .والرباء بن يزيد ُنِسَب إىل جد 

ومن  .حديٌث حسٌن غريٌب  :وقال .َأخرجه الرتمذي.  وللحديث شواهُد نحوه من حديث جابر  

حه ابن حبان ( 0046 )أخرجه أمحد  .حديِث َأيب ثعلبة ومن حديِث هارون بِن رئاب  .(026)وصحَّ

 "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف  .وعن ُعقبة بِن ُمسلم ُمرسالً (. 54 60)أخرجه عبُد الرزاق  .ُمرسالً 

(021.) 

 (التشدق) و  ,هو الكثرُي الكالم بتكّلف (الثرثار)قوله ( 6/005) "هتذيب السنن"قال ابن القيم يف 

 فيه تفاصحًا وتفخاًم وتعظياًم لكالمهاملتطاول عىل
ِ
ُم فيه بملء  .(التفيهق)و  , الناِس بكالِمه الذي َيتكلَّ

ع فيه تكثُّراً  ,وهو الذي يمأل فمه بالكالم ,َأصله من الَفهق وهو االمتالء وإظهارًا  ,وارتفاعاً  ,ويتوسَّ

 .انتهى.لفضلِه عىل غرِيه

وابن أيب شيبة يف ( 6020)والدارمي ( 240  ,260 )أبو يعىل و( 0204) "السنن"أخرجه أبو داود يف (   )

عب"ويف ( 0/602 ) "السنن الكربى"والبيهقي يف (  04)املسند "ويف ( 2/400) "املصنَّف"  "الشُّ

وعبد ( 601) "مساوئ األخالق"واخلرائطي يف ( 04/401) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0222)

هد"اهلل بن أمحد يف  هد"وابن أيب عاصم يف ( 660 ) "الزُّ  "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 5 6) "الزُّ

حه ابن حبان . من ُطرق عن رشيك بن عبد اهلل القاض به( 40 )  (. 5052)وصحَّ

 .إسناده حسن :(4 0/0 ) "التهذيب"وقال احلافظ ابن املديني كام نقله ابن حجر يف 

ام   "له مل أأرأ عند أحٍد من أأخرج احلديث قو :تنبيه خ   واهلل أعلم "هذا منهم :قال ,فمرَّ رجل  كان ضأ
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فإذا  ,اً رنا مجيعقُ  يامنَ والِ  احلياءَ  إنَّ  :مر قالعُ  ابنِ  عنبري  ُج  سعيد بنِ  عنحكيم   عىل بنِ يَ 

 ( ).فع اآلخرُ مها رُ حدُ فع أَ رُ 

 فاءاجلم  :باب

ثنا -627 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حدَّ د بن عيلر حممَّ  عنقيل  عَ  ابنِ  عناٌد محَّ  حدَّ

 ,أَ شى تكفَّ إذا مَ  ,يننيالعَ  عظيمَ  ,سِ أْ الرَّ  ضخمَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النَّ  :بيه قالأَ  عنة ابن احلنفيَّ 

 ( ).اً يعمَج  التفَت  إذا التفَت  ,مَش يف صعد  ام يَ نَّ كأَ 

                                                                                                                                                                             

تعظيم "وحممد بن نرص يف  ,من طريق أيب أسامة( 40406 ,65450) "املصنَّف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .من طريق وهب بن جرير كالمها عن جرير به موقوفاً ( 005) "قدر الصالة

 .قال ابن ُعمر :َأكثر ظن ي َأنَّه عن سعيد بن جبري قال :العن يعىل بن حكيم ق :ووقع عند ابن أيب شيبة 

وأبو جعفر بن البخرتي يف ( 50) "املستدرك"واحلاكم يف ( 0/610) "احللية"وأخرجه أبو ُنعيم يف  

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 00) "فوائده" من طريق َأيب َسلمة موسى بن إسامعيل عن ( 0020) "الشُّ

 .جرير  به مرفوعاً 

ثنا به أبو سلمة يف  :قال حممد بن غالب :ال أبو جعفرق ثنا به يف حديِث جريِر  ,فأسنده "الفوائد"حدَّ وحدَّ

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصومل يقل فيه عن النبي  . بِن حازم

جاه هبذا اللفظ. هذا حديٌث صحيٌح عىل رشطهام فقد احتجا برواته :قال احلاكم   .ووافقه الذهبي. ومل ُير 

من حديث أيب (  000)و أيضًا . من حديث ابن عباس( 4 24) "األوسط"يف  وأخرجه الطرباين 

 . وأسانيدها ضعيفة. من حديث أنس ( 2/042 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف . موسى

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 046) "املختارة"والضياء يف ( 220)والبزار ( 220)أخرجه المام أمحد (  6)

من (  2/44) "االستذكار"وابن عبد الرب يف ( 4/600) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0 0/ )

 .ُطرق عن محَّاد بن سلمة عن عبد اهلل بن حممد بن َعقيل به

 .إسناده حسن :"املختارة"وقال الضياء يف  

 .من رواية سامل  املكي عن عيل ابن احلنفية عن َأبيه نحوه( 400)وأبو يعىل ( 205)وأخرجه البزار  

 "املصنَّف"وابن أيب شيبة يف (   0/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 100 ,100)أمحد وأخرجه  

= 
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 بإذا غض   سكت  يأ  :باب

ثنا -628 ثنا :قال ,دٌ سدَّ مُ  حدَّ ثنا :قال ,الواحد بن زياد   عبدُ  حدَّ  :ليٌث قال حدَّ

ُ عل   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ابن عّباس  قال عنثني طاوٌس حدَّ  موا عل   ,واموا ويّس 

 ُ  ( ).تنيمرَّ  ,تكُ فاْس  بَت ِض وإذا غَ  ,ات  مرَّ  ثالَث  ,واويّس 

 ما ا  نو  بك هأ حبيأ  ب  حب  أأ  :باب

ثنا -629 ثنا :قال ,عبد اهلل حدَّ ثنا :قال ,مروان بن معاوية حدَّ بيد  د بن عُ حممَّ  حدَّ

 ْب حبِ أَ  ؟لوَّ دري ما قال األَ هل تَ  :اءالكوَّ  البنِ  قوُل ي اً عليَّ  سمعُت  :بيه قالأَ  عن الكنديُّ 

 نْ عسى أَ  ,ما اً نك هوْ بغيَض  ْض بغِ وأَ  ,ما اً ك يومبغيَض  يكونَ  نْ عسى أَ  ,ما اً ك هونحبيبَ 

 ( ).ما اً ك يومحبيبَ  يكونَ 

____________________________________
 

عب"ويف ( 646) "الدالئل"والبيهقي يف ( 2) "الشامئل"والرتمذي يف ( 205 4) ( 411 ) "الشُّ

 .نحوه وغريهم من ُطرق ُأخرى عن عيلر 

ة عن مجع  من الصحابة    .وللحديث شواهد عدَّ

م خترجيه(   )  (.  04 ) برقم  تقدَّ

 . مل َأجْده من هذا الطريق(  6)

 ."الثقات"ذكرمها ابن حبان يف  .وحممد بن ُعبيد الكندي أبو جابر الكويف وواُلده

د كام يف . وله طرٌق ُأخرى عن عيلر   "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 00/ ) "املطالب"َأخرجه مسدَّ

رشح "والاللكائي يف (  246) "اليامن ُشعب"والبيهقي يف ( 002  ,000  ,002  ,005 )

( 020) "فضائل الصحابة"وأمحد يف ( 646 ) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 6600) "األصول

 .من قوله وغريهم من ُطرق عن عيلر ( 622 /0) "تاريخ املدينة"وابن شبَّة يف 

. وعن أيب هريرة(. 600/ ) "ختارةامل"والضياء يف (  246)أخرجه البيهقي  .وُروي عن عيلر مرفوعاً 

. وابن َعمرو ,(1  5) "األوسط"عند الطرباين يف . ومن حديِث ابِن ُعمر ,(110 )َأخرجه الرتمذيُّ 

 (.60 5)عنده أيضًا 

= 
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 ا  فلأ ك تأ غضم ن بم ال يكم  :باب

ثنا -631 ثنا :لقا ,د بن جعفر  أخربنا حممَّ  :قال ,سعيد بن أيب مريم حدَّ زيد بن  حدَّ

 :فقلُت  ,اً فك تلَ غُض وال بُ  ,اً فك كلَ بُّ ُح  ال يكنْ  :اب قالمر بن اخلطَّ عُ  عنبيه أَ  عن سلمَ أَ 

ك لصاحبِ  َت حببْ أَ  بغضَت وإذا أَ  ,بي  الصَّ  َف لْ كَ  فَت كلَ  َت حببْ إذا أَ  :قال ؟كيف ذاك

 ( ).فلَ التَّ 

 

  .اإلسالم والسلمي به ينفعأ  ن  أأ  اهللأ لم سأأ أأ  ,اهلل بحمد   تمَّ الكتابم 

____________________________________
 

عب"قال البيهقي يف   .واملحفوُظ موقوٌف  ,وُروي من َأوجه  ُأخر َضعيفةٌ  :"الشُّ

وقد  ,غريٌب ال نعرفه هبذا السناد إالَّ ِمن هذا الوجه هذا حديٌث  :وقال الرتمذي عن حديث أيب هريرة

وهو حديٌث ضعيٌف َأيضًا  .ورواه احلسن بن أيب جعفر ,ُروي هذا احلديث عن َأيوب بإسناد  غرِي هذا

 .انتهى. والصحيُح عن عيلر موقوف قوله ,ملسو هيلع هللا ىلصبإسناِده له عن النبي  

 .للعجلوين( 54/ )اخلفاء وكشف ( 042  ,1 0)انظر علل احلافظ الدارقطني رقم  

 "اجلامع"وابن وهب يف( 4 0  ,6 0 ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 60621)أخرجه عبد الرزاق (  )

عب"والبيهقي يف ( 602)  "تاريخ املدينة"وابن شبَّة يف ( 642) "العزلة"واخلطايب يف ( 2466) "الشُّ

 . من ُطرق عن زيد بن أسلم به(  6/00)

 .وإسناده صحيح
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 فهرس البواب

 

 الصفـحة اســـم البـــاب
 برُّ األمّ  :باب

 برُّ والدْيه وإْن ظَلام :باب

 لنُي الكالِم لوالَدْيه :باب

 جزاُء الوالَدْين :باب

 يربُّ والَدْيه ما مل يكْن معصيةً  :باب

 َمْن برَّ والَدْيه زاَد اهللُ يف ُعمره :باب

 بْيه املُرشكال يستغفُر ألَ  :باب

 عقوبُة ُعقوِق الوالدين :باب

 بكاُء الوالدين :باب

 دعوُة الوالدين :باب

 برُّ الوالدين بعد َمْوهِتام :باب

 برُّ َمن كان يِصُله َأبوه :باب

 ال تقطْع َمن كان َيصُل َأباَك فُيطفْأ نوُرك :باب

 الودُّ َيَتَوارُث  :باب

جُل َأباه :باب ي الرَّ  وال َيمَش َأماَمه ,لْس قبَلهوال جَي  ,ال ُيسم 

 ؟هل ُيكن ي َأباه :باب

حمِ  :باب  صلُة الرَّ

حمِ  :باب  فضُل صلِة الرَّ
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 َمن وصَل رمَحه َأحبَّه َأهُله :باب

 برُّ األَقرِب فاألَقرب :باب

محُة عىل قوم  فيهم قاطُع رحم   :باب  ال تنزُل الرَّ

حم :باب  إثُم قاطِع الرَّ

حم الظَّاملفضُل َمن يصُل ذا ا :باب  لرَّ

 تعلَُّموا ِمن َأنسابِكم ما تِصُلون به َأرحاَمكم :باب

 ؟إيِن  ِمن فالن :هل يقوُل املوىل :باب

 موىل القوِم ِمن َأنفِسهم :باب

 َمن عاَل جاريَتنْي َأو واحدةً  :باب

 َمن كِره َأْن َيتمنَّى موَت البنات :باب

 الولُد مبخلٌة جمبنةٌ  :باب

ةُ  :باب  العنيِ  الولُد قرَّ

 الوالداُت رحيامٌت  :باب

ه لولِده :باب  أدُب الوالِد وبرُّ

 برُّ األَِب لولِده :باب

 َمن ال َيرحْم ال ُيرحم :باب

 حقُّ اجلارِ  :باب

 األَدنى فاألَدنى ِمن اجِلريان :باب

 َمن َأغلَق الباب عىل اجلارِ  :باب

 ال يشبُع دون جاِره :باب

الُح  :باب       . اجلاُر الصَّ

وء :ببا  اجلاُر السُّ

 ال ُيؤِذي جاَره :باب
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 ال َتقرنَّ جارٌة جلارهِتا ولو فِِرْسن شاة   :باب

 شكاية اجلار :باب

 َمن آذى جاَره حتَّى َيرَج  :باب

 الحساُن إىل الرَب  والفاجرِ  :باب

 فضُل َمن يعوُل يتياًم ِمن َأبويه :باب

حيمِ  :باب  كْن لليتيِم كاألَِب الرَّ

 ليتيمِ َأدُب ا :باب

 فضُل َمن ماَت له الولدُ  :باب

 َمن ماَت له ِسْقطٌ  :باب

 ُحسِن املَلَكة :باب

 ُسوُء املَلَكة :باب

 بيُع اخلادِم ِمن األَعراِب  :باب

 العفُو عن اخلادمِ  :باب

 الظَّن   :باب
ِ
 َمن ختَم عىل خادِمه مافَة ُسوء

 الظَّن   :باب
ِ
 من عدَّ عىل خادِمه مافَة ُسوء

 َأدُب اخلادمِ  :باب     

 ال تُقْل قبََّح اهلُل وجَهه :باب

 قصاُص العبدِ  :باب

 اكُسوهم ممَّا َتلَبُسون :باب

 ؟هْل ُيعنُي عبَده :باب

 إذا َكِره َأْن يْأكَل مع عبِده :باب

 ُيطعُم العبَد ممَّا يْأُكل :باب

 هل جُيلْس خادَمه معه إذا َأكَل  :باب

4  

4  

44 

44 

44 

40 

42 

42 

40 

42 

41 

00 

0  

0  

06 

06 

06 

04 

05 

05 

02 

00 

00 



تب الستَّةعىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ   كم

 

322 

 العبد راع   :باب

 .النَّاَس  َمن مل يشكرِ  :باب

نيا َأهُل املعروف يف اآلخرةِ  :باب  َأهُل املعروِف يف الدُّ

 قول املعروف :باب

بيل ,اخلروُج إىل املْبَقلة :باب  عىل عاتقه إىل َأهلِه بالزَّ
ِ
ء  ومحُل الَشَّ

يعةِ  :باب  اخلروُج إىل الضَّ

 املسلُم ِمرآُة َأخيه :باب

فُح عن النَّاسِ  :باب  العفُو والصَّ

 سا  إىل النّاساالنب :باب

حك :باب  الضَّ

 وإذا َأدبَر َأدبر مجيعاً  ,إذا َأقبَل َأقبل مجيعاً  :باب

 املَشورةُ  :باب

 التَّحابُّ بني النَّاس :باب

 األُلفة :باب

 املُزاح :باب

بي   :باب  املُزاح مع الصَّ

 ُحسُن اخلُلق :باب

 َسخاوُة النَّفسِ  :باب

ّح  :باب  الشُّ

 ِقُهواُحسُن اخلُلِق إذا فَ  :باب

 الُبخل :باب

الح :باب  الصَّ
ِ
الُح للمرء  املاُل الصَّ

َن ُخَلقه :باب  َمن دَعا اهللَ ْأْن ُُيس 
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ان :باب  ليس املُؤمُن بالطَّعَّ

ان :باب  اللَّعَّ

 َمن لعَن عبَده فَأعَتَقه :باب

م :باب  النَّامَّ

 َمن سمَع بفاحشة  فَأفَشاها :باب

 العيَّاب :باب

 امُدحما جاء يف التَّ  :باب

 َمن َأثنى عىل صاحبِه إْن كان آمنًا به :باب

احني :باب  ُُيَثى يف وجوِه املدَّ

عر :باب  َمن مدَح يف الش 

ه :باب اعِر إذا خاَف رشَّ  إعطاُء الشَّ

 ال ُتكرْم صديَقك َبام يشقُّ عليه :باب

يارة :باب  الز 

 َمن زار قومًا فطعم عندهم :باب

 فضُل الكبريِ  :باب

 األَكابرتسويُد  :باب

غرية :باب جِل اجلاريَة الصَّ  ُقبلة الرَّ

بي   :باب  مسُح رْأِس الصَّ

غري :باب جِل للصَّ  يا ُبنّي  :قوُل الرَّ

 ارحْم َمن يف األرض :باب

 رمحُة البهائم :باب

 الطَّري يف القفص :باب

 ال يصلُح الكذب :باب
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 إصالُح ذات الَبني :باب

 هجرُة املُسلِم :باب

 ْيناملُهَتِجرَ  :باب

حناء :باب  الشَّ

 التَّفرقُة بني األَحداث :باب

 َمن َأشاَر عىل َأخيه وإْن مل َيسَترْشه :باب

باب :باب   :السَّ

 َسقي املاء :باب

ل :باب  املستبَّان ما قاال فَعىل األوَّ

 املستبَّان شيطانان َيَتَهاتران وَيتكاذبان :باب

 املسلِم ُفسوٌق  :سباب :باب

ُف يف امل :باب َ  الِ الّسَّ

رين :باب  املُبذ 

 إصالُح املنازلِ  :باب

له :باب جِل مع ُعامَّ  عمُل الرَّ

 التَّطاوُل يف الُبنيان :باب

 املسكُن الواسع :باب

ذ الُغرف :باب  َمن اختَّ

 نقُش الُبنيان :باب

فق :باب  الر 

فُق يف املعيشة :باب  الر 

 التَّسكني :باب

 اخلُرق :باب
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 اصطناع املال :باب

زق من اهلل عزَّ وجلَّ لقولهسؤال  :باب ازقني} :العبد الر   {ارزْقنا وَأنَت خرُي الرَّ

 الظُّلُم ُظلامٌت  :باب

ارة املريض :باب  كفَّ

 العيادة َجوف اللَّيل :باب

 ُيكتُب للمريِض ما كان َيعمُل وهو َصحيٌح  :باب

 ؟شكايةً  ,إِين  وِجعٌ  :هل يكوُن قوُل املريض :باب

 ضإطعام أهِل املري :باب

 عيادة املرض :باب

 احلديث للمريض والعائد :باب

 من صىلَّ عند املريض :باب

 ما يقول للمريض :باب

 عيادة الفاسق :باب

جَل املريض :باب  عيادة النّساء الرَّ

 َمن َكِره للعائد أْن ينظَر إىل الُفضول من البيت :باب

َمدِ  :باب  العيادة من الرَّ

 ؟أين يقعد العائد :باب

جل يف بيتهما يع :باب  مل الرَّ

جُل أخاه فلُيعلْمه :باب  إذا أحبَّ الرَّ

 وال يسَأل عنه ,إذا أحبَّ رجال فال ُيامره :باب

 العقل يف القلب :باب

 الكِرْب  :باب

نَة واملجاعة :باب  املواساة يف السَّ
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 الّتجارب :باب

 من أطعم أخًا له يف اهلل :باب

 حْلف اجلاهلّية :باب

 الخاء :باب

 لَف يف السالمال ح :باب

 أنَّ الغنم بركةٌ  :باب

 البل عزٌّ ألهلها :باب

 األعرابّية :باب

 ساكن الُقرى :باب

 الُبُدو إىل الت الع :باب

 وَأْن جيالَس كلَّ قوم  فيعرف َأخالقهم ,َمن َأحبَّ كِتامن الّس    :باب

 التُّؤدة يف األمور :باب

 البغي :باب

ة :باب  قبوِل اهلديَّ

 ل إذا أصبحما يقو :باب

 النَّاخلة من الّدعاء :باب

عاء :باب  رفع األَيدي يف الدُّ

 سّيد الستغفار :باب

 دعاء األخ بظهر الغيب :باب

  :باب

الُة عىل النَّبي   :باب  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ

َر عنده النَّبيُّ  :باب
 فلم يصل  عليه ملسو هيلع هللا ىلصَمن ُذكِ

 َمن َدَعا بُطول العمر :باب
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 ملسو هيلع هللا ىلصدعواُت النَّبي   :باب

 عاء عند الكربالدُّ  :باب

عاء عند االستخارة :باب  الدُّ

لطان :باب  إذا خاف السُّ

اعي ِمن األَجِر والثَّواِب  :باب خُر للدَّ  ما ُيدَّ

 فضل الّدعاء :باب

يح :باب عاء عند الر   الدُّ

عدِ  :باب  إذا سمَع الرَّ

  :باب
ِ
عاَء بالبالء  َمن َكِره الدُّ

  :باب
ِ
َذ ِمن جْهد البالء  َمن تعوَّ

  :باب

 {وال يغتْب بعُضكم بعضاً : }وقول اهلل عزَّ وجلَّ  ,الغيبة :باب

ة َأهل السالم بعضهم عىل بعض   :باب  دالَّ

م إىل ضيفه طعامًا فقام ُيصيل   :باب  من قدَّ

جل عىل أهله :باب  نفقة الرَّ

فةَ  ,قصريٌ  ,َأو طويٌل  ,َأسودُ  ,فالٌن جْعدٌ  :قول الرجل :باب  ِغيبةَ وال ُيريُد ال ,ُيريُد الص 

 من مل ير بحكاية اخلرب بأساً  :باب

ي :باب جُل إذا ُزك   ما يقوُل الرَّ

 ال يعلمه :باب
 
 اهلل يعلمه :ال يقوُل لَشء

 قوس ُقزح   :باب

ة :باب  املجرَّ

 اللهمَّ اجعلني يف مستقر  رمحتك :من َكِره َأْن ُيقال :باب

جُل إىل َأخيه النَّظر إذا وىلَّ  :باب  ال ُُيدُّ الرَّ
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 البناء :ببا

 وال يمدُحه ,إذا طلب فليطلْب طلبًا يسرياً  :باب

 ال بلَّ شانُئك :قول الّرجل :باب

جل :باب  اهلل وفالنٌ  :ال يقول الرَّ

 الغناُء واللهو :باب

مُت احَلَسن :باب  اهلدُي والسَّ

 ويأتيك باألخبار من مل تزّود :باب

 ما ُيكره ِمن التَّمن ي :باب

جل :باب  نتاهيا ه :قول الرَّ

 نفس لك الفداء :قول الّرجل :باب

جلِ  :باب ي :قوُل الرَّ  فداك َأيب وُأم 

 ملن َأبوه مل ُيدرك السالم ,يا ُبنيَّ  :قول الّرجل :باب

 كنية َأيب احلََكم :باب

 ُيعجٌبه االسم احلسن ملسو هيلع هللا ىلصكان النَّبيُّ  :باب

عة يف املَْش  :باب  الّسُّ

 َمن دعا آخر بتصغري اسِمه :باب

جل بَأحب  األسامء إليهُيد :باب  عى الرَّ

 َتويُل اسم عاصية :باب

م :باب  الرصَّ

 غراب   :باب

 شهاب   :باب

 من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئاً  :باب

ة :باب  برَّ
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 أسامء األنبياء :باب

 وكنيته ملسو هيلع هللا ىلصاسم النبي   :باب

 الكنية قبل أْن ُيولد له :باب

 ؟ضلِ كيف املَش مع الُكرباء وأهِل الف :باب

  :باب

 من الّشعر حكمةٌ  :باب

عر حسٌن كحسن الكالم :باب  ومنه قبيٌح  ,الش 

 إّن من البيان سحراً  :من قال :باب

 كثرة الكالم :باب

ُب عىل اللَّحن :باب  الضَّ

 املعاريض :باب

 إفشاء الّس    :باب

خرية وقول اهلل عزَّ وجلَّ  :باب  {ال يسخر قوٌم من قوم   } :السُّ

 ؤدة يف األمورالتُّ  :باب

 من كَمه َأعمى :باب

 البغي :باب

 عقوبة البغي :باب

 احلََسب :باب

 األَرواُح ُجنوٌد جُمنَّدة :باب

 مسح األَرض باليد :باب

 ال تسبُّوا الّريح :باب

 فضل من مل يتطرّي  :باب

 الط رية من اجلن   :باب
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 الفأل :باب

 الّترّبك باالسم احلسن :باب

 ما يقول إذا عطس :باب

 تشميت العاطس :ابب

 احلمد هلل :من سمع العطسة يقول :باب

 كيف تشميت من سمع العطسة :باب

 إذا مل ُيمد اهلل ال ُيشمت :باب

 كيف يبدأ العاطس :باب

 يرمحك إن كنَت محدَت اهلل :من قال :باب

 آبَّ  :ال يقول :باب

جل املرأة :باب  تشميت الرَّ

 إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه :باب

 ؟يفيل أحٌد رأس غريه هل :باب

ب :باب  َتريك الّرأس وعضُّ الّشفتني عند الّتعجُّ

 ومل ُيرد به سوءاً  ,إذا رضب الّرجُل فخَذ أخيه :باب

 ما يقوُل الّرجُل إذا َخِدرْت رجٌله :باب

بيان :باب  مصافحة الص 

 املُصافحة :باب

بي   :باب  مسح املرأة رأس الصَّ

 املُعانقة :باب

 تقبيل اليد :باب

جل :باب  تقبيل الر 

 من بدأ بالّسالم :باب
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 فضل الّسالم :باب

 اهللِ عزَّ وجلَّ  :باب
ِ
الم اسٌم من َأسامء  السَّ

 يسّلم املايش عىل القاعد :باب

اكِب  :باب  ؟هل ُيسل م املايش عىل الرَّ

المِ  :باب  ُمنَتهى السَّ

 َمن سلَّم إشارةً  :باب

 ُيسِمُع إذا سلَّم :باب

 ويسلَّم عليه ,مَمن خرَج يسل   :باب

 حقُّ َمن سلَّم إذا قام :باب

 َمن َدَهَن يَده للُمصافحة :باب

 :باب

 ال ُيسلَُّم عىل فاسق   :باب

الم عىل املُتخل ق وَأصحاِب املعايص :باب  َمن ترك السَّ

 التَّسليم عىل األمري :باب

 حيَّاك اهلل :باب

الم :باب  ؟كيف ردُّ السَّ

الم :باب  من مل يردَّ السَّ

الم :باب  َمن بخل بالسَّ

الم عىل الّصبيان :باب  السَّ

 تسليم النّساء عىل الّرجال :باب

 الّتسليم عىل النّساء :باب

 من كره تسليم اخلاّصة :باب

 العورات الّثالث :باب
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 إذا دخل بيتًا غري مسكون   :باب

 {لِيسَتْأِذنكم الذين ملكْت َأْيامُنكم  } :باب

 {األَطفاُل منكُم احلُُلَم  وإذا بلغَ  } :قول اهلل :باب

 يستأذن عىل أّمه :باب

 يستأذن عىل أبيه :باب

 يستأذن عىل أبيه وولده :باب

 َيستأذُن عىل ُأختِه :باب

 يستأذُن عىل أخيه :باب

الم :باب  االستئذاُن غري السَّ

 إذا نظر بغري إذن  ُتفقأ عينه :باب

 إذا سّلم الّرجل عىل الّرجل يف بيته :باب

 الّرجل إذنه دعاء :باب

 ؟َأين يقعدُ  ,حتَّى َأخرَج  :فقال ,إذا استْأَذنَ  :باب

 قرع الباب :باب

 ومل ُيسل م ؟َأدخُل  :إذا قال :باب

 أنا :فقال ؟من ذا :من قال :باب

 ادخل بسالم   :إذا استأذن فقيل :باب

ور :باب  النّظر يف الدُّ

 فضل َمن دخَل بيَته بسالم   :باب

 ما ال ُيستأذن فيه :باب

وق :ابب  االستئذان يف حوانيت السُّ

 ؟كيف َيستأذن عىل الُفرس :باب

يُّ فسلَّم :باب م   يردُّ عليه ,إذا كتب الذ 
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ي  إشارةً  :باب م   َمن سلَّم عىل الذ 

ة :باب مَّ دُّ عىل أهل الذ   ؟كيف الرَّ

ي   :باب م   ؟كيف يدعو للذ 

 إذا سلَّم عىل النَّرصاين  ومل يعرْفه :باب

 واُب الكتاِب ج :باب

 الكتابة إىل الن ساء وجواهبنَّ  :باب

 ؟كيف يكتُب صدَر الكتاب :باب

 أّما بعد :باب

سائلِ  :باب  بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :صدر الرَّ

 ؟بَمن يبدُأ يف الِكتاب :باب

 ؟كيَف َأصبحَت  :باب

الم عليكم ورمحة اهلل :َمن كتَب آخَر الكتاب :باب وكتب فالن بن  ,السَّ

هر فالن    لعرش  بقني من الشَّ

 ؟كيف أنت :باب

 ؟كيف َأصبحَت  :كيف جُييب إذا قيل له :باب

 خرُي املجالِس َأوسُعها :باب

 استقبال القبلة :باب

 يتخطَّى إىل صاحِب املجلس :باب

جِل جليُسه :باب  أكرُم النُّاِس عىل الرَّ

جُل رجَله بني يدي جليِسه :باب ُم الرَّ  ؟هل يقد 

جُل  :باب  يكوُن يف القوم فيبُزقالرَّ

 إذا التفت التفت مجيعاً  :باب

 إذا َأرسَل رُجاًل يف حاجة  فال ُيرْبه :باب
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 ؟ِمن َأين َأقبلَت  :هل يقول :باب

يرِ  :باب  اجللوُس عىل الّسَّ

 إذا رأى قومًا يتناجون فال يدخل معهم :باب

جل يستأذنه يف القيام :باب جُل إىل الرَّ  إذا جلس الرَّ

 بُّعالرّت  :باب

 االحتباء :باب

 االستلقاء :باب

ُء َيطرُحه عىل الفراشِ  :باب يطان جييُء بالعود والَشَّ  الشَّ

 َمن باَت عىل سطح  ليس له سرتةٌ  :باب

 ما يقوُل إذا خرَج حلاجتِه :باب

جُل رجَله بني أيدي أصحابه :باب م الرَّ  ؟وهل يتَّكُئ بني َأيدّيم ,هل ُيقد 

 فراشه ما يقول إذا أوى إىل :باب

 من نام وبيده َغَمرٌ  :باب

 ال ُترتك النّار يف البيت حني ينامون :باب

ن باملطر :باب  التَّيمُّ

و  يف البيت :باب  تعليق السَّ

 غلق الباب باللَّيل :باب

 التحريُش بني البهائم :باب

 ال تسبُّوا الرُبغوث :باب

 القائلة :باب

 نوم آخر النّهار :باب

 املأُدبة :باب

 املرأة خْفضِ  :باب
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عوة يف اخلتان :باب  الدَّ

 اللهو يف اخلتان :باب

 دعوة الّذّمّي  :باب

 ختان الماء :باب

 اخلتان للكبري :باب

عوة يف الوالدة :باب  الدَّ

عاء يف الوالدة :باب  الدُّ

 ًمن محَِد اهللَ عند الوالدة إذا كان سوّياَ ً ومل ُيباِل ذكرًا َأو أنثى :باب

 َحْلُق العانة :باب

 الوقت فيه :باب

 الِقامر :باب

يك :باب  قامر الد 

 ِقامر احلامم :باب

 احلُداء للن ساء :باب

 الِغناء :باب

 من مل يسل م عىل أصحاب النَّردِ  :باب

 إثم َمن لعب بالنَّرد :باب

 األدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل :باب

 َمن رمى باللَّيل :باب

 الوسوسة :باب

 الظَّن   :باب

 حْلُق اجلاريِة واملرأِة زوَجها :باب

 املعرفة :باب
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بيان باجلوز :باب  لعُب الص 

 ذبُح احلامم :باب

 من كانت له حاجٌة فهو أحقُّ أْن يذهَب إليه :باب

َع وهو مع القوم :باب  إذا تنخَّ

جُل القوم ال ُيقبل عىل واحد   :باب ث الرَّ  إذا حدَّ

 ُفضول النَّظر :باب

 مُفُضول الكال :باب

 إثم ذي الوجهني :باب

 احلياء :باب

 اجلُفاء :باب

 َيسكْت إذا غِضب :باب

 َأحبِْب حبَيبك َهْونًا ما :باب

 ال يُكن ُبغُضك َتَلفاً  :باب
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