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ِّ َّ
أ
زوائد الدب الفرد على الكتب الستة

الدب ا ملفرد لإلمام البخاري
زوائده وح َّق أق أأحادي أثه
خرج
أ
أأ أ
حممــد بن عبد اهلل بن سعد العــامر
م
عبد السـالم بن َّ
حقوق الطبع حمفوظة .وللطباعة اخلريية جمانا بعد أأخذ اإلذن من الؤلف
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الــمــقــدمــة
ِ
املانح الفضل ألَ ِ
ِ
رسول
السنة ,والصال ُة والسال ُم عىل
احلمد هلل العظيم املِنَّة,
هل ُّ
ِ
ِ
ِ
احلديث
َبعهم ِمن َأهل
األ َّمة املؤ َّيد بالوحي والعصمة ,وعىل آله وصحبِه و َمن ت ُ
والسنة ..وبعد:
ُّ
دب ا ُملفرد عىل الك ِ
كتاب "زوائدُ األَ ِ
صحيح
ُتب ال َّستة" املشهورة .وهي
فهذا
ُ
ُ
الصغرى والكُربى
وصحيح ُمسلم,
البخاري.
وسنن أيب داود .والرتمذي .والنسائي ُّ -
ُ
ُ
وابن ماجه.
ُ .رابع كتاب ضمن سلسلة ُكتب الزوائد.
وهو ُ

( )

ِ
وكتاب "األَدب املفرد" ِ
حممد ِ
ِ
بن إسامعيل ال ُبخاري رمحه
وجبل احلفظ
لمام الدُّ نيا
اهلل ُي َعدُّ من َأ ِ
ذكر الما ُم من الفوائد والفرائد من اآلداب ما ال
فضل ال ُكتب يف باهبا .فقد َ
ُيوجد عند ِ
ِ
يقترص املصنف عىل األَحاديث املرفوعة ,بل َّ
حالها بكال ِم
غريه رمحه اهلل .ومل
الص ِ
الكتاب جامع ًا كافي ًا يف بابه.
حابة والتابعني .فصار
ُ
َّ
والبخاري رمحه اهلل مل يشرت ِ
واحلس َن ومجل ًة
الصحيح
فذكر
الصح َة يف كتابِه هذا,
َ
َّ
ُّ
َ
َ
من األَحاديث الضعيفة وا ُملع َّلة  -ليس غفل ًة  -وإنام ذك ََرها من باب الرتغيب
( ) فأول هذه الكُتب "زوائد املوطأ عىل الصحيحني" .مطبوع يف جم َّلد ,ثم "زوائد األدب املفرد عىل
الصحيحني" ثم "زوائد ُمسلم عىل البخاري" وهذان األخريان مل ُيطبعا .ومها موجودان عىل الشبكة ملن
َّ
َأرا َد ََتميلهام ,واالنتفاع منهام.
ِ
الصحيحني" يف مقدمته منهجي يف استخراج الزوائد.
ذكرت يف كتايب "زوائد
وقد
ُ
األدب ا ُملفرد عىل َّ
فراجعه.
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( )

دب الذي يتأ َّدب به األَديب من الناس ُسمي
قال يف "لسان العرب" (  :)602/األَ ُ
ِ
وينهاهم عن املقابحِ  .انتهى.
املحامد,
الناس إىل
ُ
دب َ
َأ َدب ًا ألَنه ْيأ ُ
ُ
َ
حاديث
يشتمل عىل َأ
وقال احلافظ يف "الفتح" ( :)000/ 0وكتاب األدب ا ُملفرد
الصحيح ,وفيه ٌ
دب
كثري الفائدة ,واألَ ُ
زائدة عىل ما يف َّ
قليل من اآلثار املوقوفة .وهو ُ
ُ
بعضهم عنه َبأنَّه األَ ُ
استعامل ما ُُيمد قوالً وفع ً
خذ بمكارم األَخالق ,وقيل:
وعرب
ُ
الَّ ,
بمن دونك ,وقيل :إنه
الوقوف مع ا ُملستحسنات ,وقيل :هو تعظيم َمن فو َقك ,والرفق َ
دعى إليه .انتهى.
م ْأ ُخوذ من امل ْأ ُدبة وهي الدَّ عوة إىل الطعامُ ,سمي بذلك ألَنه ُي َ
قلت :أ َّما وصف الكتاب بـ ا ُملفرد .فلكي يتم َّيز عن كتاب األَدب الذي َأودعه
الصحيح".
البخاري ضم َن كُتب و َأبواب كتابه "اجلامع َّ
ُّ

ِ
فسلكت يف التخريج والتحقيق
لتعم الفائدة.
ختريج
رأيت من املناسب
( )
ُ
ُ
َ
الكتاب وعزو األَحاديث واآلثار َّ
يتوسعون ,وتار ًة يكتفون
َ
منهج أهل التحقيق كابن امللقن والعراقي والزيلعي وابن حجر وغريهم .فتار ًة َّ
بالعزو فقط ,وتار ًة ُيكمون ,وتار ًة ينقلون كال َم األئمة واختالفهم عىل احلديث اكتفا ًء بقوهلم دون
ِ
والضعف.
ترجيح ,وتار ًة يسكتون عىل
السند لوضوحه من حيث الصحة َّ
منهج ُي ِ
ظه ُر فيهم الورع والسالمة.
وهو ٌ

وقل صوابهِ .
وزهد ُ
فمن َأكثر من احلُكم عىل األسانيد واملتون .ك ُثر خطأوهَّ .
أهل العلم يف كالمه.
ُ
َ
ِ
و َمن تأ َّمل َ
وابن معني وابن املديني والبخاري وباقي أصحاب الكتب الستّة مل
حال املتقدمني الكبار ك َأمحدَ
ِ
ِ
ِ
ٌ
َير َأحد ًا منهم َأ َ
وقوة حفظِهم,
حديث َّإال
يمر عليه
حكم عليه .مع سعة علمهم َّ
َ
خذ عىل نفسه َأنه ال ُّ
ِ
حكمهم عىل األَحاديث كالدُ ِ
ومجعه لنُدرته.
رر َيتسابق ُطالب العلم عىل لقطِه
فأصبح
َ
ُ
غفل عنه كثري من املُحققني يف زمانِنا .فك ُث ِ
منهج َ
رت األَوها ُم .وع ُظمت التناقضات.
وهو ٌ
ٌ
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َ
ُ
العمل خالص ًا لوجههْ ,
َ
وأسأ َل اهللُ ْ
ينفع به السال َم
وأن
يكون هذا
أن
هذا.
َ
ِ
الزوائد ,وا ِ
واملسلمنيْ ,
حلك ِم عليها.
وأن أكون ُمسدَّ د ًا يف إخراج
لنظر فيها ,وا ُ
للِ .
ِ
الز ِ
ِ
العمل ملِا ُجبل عليه ُ
فالعصم ُة هلل
عمل
مع يقيني بوجود َخلِل يف
البرش ِمن َّ

وحدَ ه.
فسدَّ اخلَ َلال *** َّ
ْ
وعال
ب ف ْيه َ
فجل َمن َّال َع ْي َ
وإن جتدْ عيب ًا ُ
حممد ال َع ِامر.
السالم ُ
بن َّ
وكتب عبدُ َّ
القصيم ُبريدة
ُ

/

 041 /هـ

للتواصل واتس أب 050015 050
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باب :بر الم
حممد بن جعفر بن أيب كثري قالَ :أخربين
 -1حدَّ ثنا سعيد بن َأيب مريم ,قالَ :أخربنا َّ
بن َأسلم عن عطاء بن يسار عن ابن ع َّباس ,أ َّنه َأتاه ٌ
خطبت امرأ ًة,
رجل فقال :إِين
ُ
زيدُ ُ
أن َتنكِ َحني ,وخط َبها غرييَ ,فأح َّبت ْ
بت ْ
فغرت عليها فقتل ُتها ,فهل يل
نكحه,
ُ
َفأ ْ
أن َت َ
َّ
وتقر ْب إليه ما
وجل,
عز
ب إىل اهلل َّ
من توبة؟ قالُ :أ ُّمك ح َّي ٌة؟ قال :ال ,قالُ :ت ْ
َّ
ابن ع َّباس :مل َ
فذهبت َ
عم ً
ال
استطعت.
ُ
َ
فسأ ْل ُت َ
سأل َته عن حياة ُأمه؟ فقال :إِين ال َأعلم َ
َ
( )
عز َّ
وجل ِمن بر الوالدة.
قرب إىل اهلل َّ
َأ َ
باب :بر والديه وإن ظ ألام
محا ٌد  -هو ابن سلمة  -عن ُسليامن ال َّتيمي عن سعيد
اج ,قال :حدَّ ثنا َّ
حج ٌ
 -2حدَّ ثنا َّ
ِ
فتح
القيس عن ابن ع َّباس قال :ما من مسلم له والدان ُمسلامن ُيصبح إليهام ُحمتسب ًاَّ ,إال َ
وإن كان واحد ًا فواحدٌ ْ ,
له اهلل با َب ْني ,يعني :من اجلنَّةْ ,
يرض اهللُ
وإن َأ
غضب َأحدَ مها مل َ
َ
وإن َظ َلامه؟ قالْ :
يرض عنه ,قيلْ :
وإن َظ َلامه.
عنه ح َّتى َ

( )

( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
سلم به نحوه.
الشعب" ( )605/2من رواية حممد بن َأبان بن صالح عن زيد بن َأ َ
حسن.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وله طريقان آخران عن ِ
نحوهَ .أحدمها :عند املروزي يف "الرب والصلة" ( ,)02واآلخر :عند
ابن عبَّاس َ
ابن وهب يف "اجلامع" (.) 40
( )6أخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" (  )4من طريق ِ
ابن املبارك وعيل بن عاصم ,وابن أيب شيبة يف
"املصنَّف" ( )65000والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )01 5من طريق يزيد بن هارون ,ومسدَّ د كام يف
"املطالب" ( )400/0من طريق ُييى ,والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )24/0من طريق ُشعبة كلهم

=
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لي الكالم لوالدأ يه
باب :م

 -3حدَّ ثنا مسدّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا زياد بن ِم ْراق قال:
صبت ذنوب ًا ال ُأراها َّإال من
كنت مع النَّ َجداتَ ,فأ ُ
حدَّ ثني َطيس َلة بن م َّياس قالُ :
ليست هذه من
قلت :كذا وكذا ,قال:
الكبائر,
ْ
فذكرت ذلك البن ُعمر قال :ما هي؟ ُ
ُ
ُ
الرشاك باهللُ ,
وقذف ا ُملحصنة,
الزحف,
تسع:
ُ
وقتل نسمة ,والفرار من َّ
هن ٌ
الكبائرَّ ,
كل ِ
كل الربا ,و َأ ُ
و َأ ُ
مال اليتيم ,وإِحلا ٌد يف املسجد ,والذي َيستسح ُر( ) ,وبكا ُء الوالدين
من ال ُعقوق.
َ
أحي
وَتب َأ ْن
تفر ُق النَّ َار,
تدخل اجلنَّة؟ ُ
ُّ
قلت :إي واهلل ,قالٌّ :
قال يل ابن عمرَ :أ َ
____________________________________

عن سليامن التيمي عن سعد بن مسعود القيس عن ابن عباس .
الثقات عن التيمي عن سعد .وهو الصواب قطع ًا ,ووقع عند املصنف عن سعيد .فال َأدري َأَهو
كذا رواه
ُ
والذهبي برتمجة .وقال
وابن حجر
اسمه إىل سعيد .وقد أفر َد سعيد ًا املز ُّي
محاد ,أو
خط ٌأ من َّ
ُ
َّ
ُّ
تصحف ُ
تفرد عنه سليامن التيمي .وقال يف "التقريب" :سعيدٌ القيس مقبو ٌل من الرابعة بخ.
الذهبي يف امليزانَّ :
ابن أيب حاتم والبخاري
أ َّما سعدٌ  .فقد ذكره ابن حبان يف "الثقات,
َ
وسكت عنه ُ
وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60 62عن معمر عن َأبان عن ِ
سعد ِ
بن َمسعود َأو غريه عن ابن
َ
ٌ
عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ .فذكره .و َأ ُ
أصح.
مرتوك .وا
بن أيب ع َّياش
ُ
ملوقوف ُّ
بان ُ
يصح .عند البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )01 2وابن
وروي من وجوه ُأخرى عن ابن ع َّباس مرفوع ًا ,وال
ُّ
ُ
ذكرها اختصار ًا.
الزهد" (.)120
ُ
وهب يف اجلامع" ( )16وهناد يف " ُّ
تركت َ
انظر "املطالب العالية" ( )421/0وعلل ابن أيب حاتم ()6 64
( ) وقع يف املطبوع باخلاء املعجمة من السخرية .ووقع عند الطربي ,ويف املطالب والَتاف "يستسحر" باحلاء
املهملة .وهو الصواب .وهو املوافق ل َ
السحر .وقد جا َء ََصُي ًا من رواية أيوب
ألدلة الرشع َّية يف تعظي ِم َّ
بن ُعتبة عن طيسلة به .قال "والسحر"َ .أخرجه الطربي ( )600/2موقوف ًا ,ورواه ابن اجلعد يف "مسنده"
سمعت ُييى بن معني يقولَ :أيوب بن
( )4404مرفوع ًا .ثم قال ابن اجلعد :حدَّ ثني عباس بن حممد قال:
ُ
ُعتبة ليس بالقوي.انتهى
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والدك؟ قلت :عندي ُأمي ,قال :فواهللِ لو َأ َلنْ َت هلا الكال َم ,و َأطعم َتها ال َّطعا َم ,لتدخل َّن
الكبائر.
اجلنَّ َة ما اجتنَ ْب َت
َ

( )

واخفض
 -4حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن هشام بن ُعروة عن َأبيه قال{ :
ْ
( )
ناح ُّ
تنع ِمن يشء َأح َّباه.
الرمحة} ,قال :ال َت ْ
هلام َج َ
الذل من َّ
جزاء الوالدأ ين
باب:
م
سمعت أيب
 -5حدَّ ثنا آدم ,قال :حدَّ ثنا شعبة ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن أيب ُبردة قال:
ُ
محل ُأ َّمه ورا َء ِ
يطوف بالبيتَ ,
ٌ
ُُيد ُ
ظهره ,يقولّ :إين
يامين
ابن ُعمر.
ُ
ث ,أ َّنه شهدَ َ
ورجل ٌّ
هلا بعريها املذ َّلل

ْ
إن أذعرت ركاهبا مل ُأذعر

ابن ُعمر َأ ُتراين جزي ُتها؟ قال :ال ,وال بزفرة واحدة.
ثم قال :يا َ
َّ
إن َّ
ابن َأيب ُموسىَّ ,
َّ
كل
ابن ُعمرَ ,فأ َتى ا ُملقا َم
ثم
َ
ثم قال :يا َ
طاف ُ
فصىل رك َع ْتنيَّ ,
َّ
ركع َتني ُتكفران ما َأما َمهام.

( )

 -6حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدّ ثني ال َّليث قال :حدَّ ثني خالد بن يزيد عن

( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )641/2وإسحاق بن راهوية كام يف "املطالب" ( )4252من طريق
إسامعيل بن ُعل َّية به.
قال البوصريي يف "إَتاف املهرة" ( :) 05/5رواه مسدَّ د وإسحاق بسند واحد .ورواتُه ثقات.
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )01/ 5من طريق سفيان به .وإسنا ُده صحيح.
( )4أخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" ( )40والفاكهي يف "أخبار مكة" (  )4 6/وابن أيب الدنيا يف
"مكارم األخالق" ( )645والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0162من طريق ُشعبة به.
صحيح.
وإسناده
ٌ
وروي مرفوع ًا دون الشعر عن بريدة َ . أخرجه البزار كام يف "مترص زوائده" البن حجر رقم
ُ
ضعيف.
( .) 000وإسنا ُده
ٌ
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سعيد بن أيب هالل عن َأيب حازم عن َأيب ُم َّرة موىل عقيلَ ,أ َّن َأبا ُهريرة كان َيستخل ُفه
فكانت ُأ ُّمه يف بيت وهو يف آخر  -قال :فإذا َأراد َأ ْن
حلليفة,
ْ
مروان  -وكان يكون بذي ا ُ
ِ
َ
وعليك
عليك يا ُأ َّمتاه ورمح ُة اهلل وبركا ُته ,فتقول:
السالم
رج
َ
َي َ
وقف عىل باهبا فقالَّ :
ِ
َ
رمحك
رمحك اهلل كام ر َّب ْيتِني صغري ًا ,فتقول:
ني ورمح ُة اهلل وبركا ُته ,فيقول:
السالم يا ُب َّ
َّ
َ
صنع مث َله.
ثم إذا َأراد َأ ْن
يدخل َ
اهللُ كام َبر ْر َتني َكبري ًاَّ ,

( )

الرمحن بن شيبة قال :أخربين ابن أيب ال ُفديك قال :حدَّ ثني ُموسى عن
 -7حدَّ ثنا عبد ّ
َأيب حازمَّ ,
ركب مع َأيب ُهريرة إىل
أن َأبا ُم َّرة ,موىل ُأم هانئ ابنة َأيب طالب َأخربه ,أنّه
َ
ِ
َأرضه بالعقيق فإذا َ
السالم ورمح ُة اهلل وبركا ُته يا
رضه
دخل َأ َ
َ
صاح ب َأعىل صوته :عليك َّ
َ
رمحك اهللُ ر َّبي َتني َصغري ًا,
السالم ورمح ُة اهلل وبركا ُته ,يقول:
ُأ َّمتاه ,تقول :وعليك َّ
( )
نت فجزاك اهللُ خري ًا ِ
ورض عنك كام َب َر ْر َتني َكبري ًا.
ني ,و َأ َ
فتقول :يا ُب َّ
اسم َأيب هريرة :عبد اهلل بن عمرو.
قال موسى :كان ُ
أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  ) 5حدَّ ثني ابن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل ,قال:
( )
َ
كان أبو هريرة يدخل عىل ُأمه ..فذكره مترص ًا .ومل يذكر أبا حازم سلمة بن دينار .وال وأبا مرة.
وإسنا ُد البخاري ال بأس به.
وأخرج احلسني بن حرب يف "الرب والصلة" ( )61واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )662وابن عساكر
يف "تاريخ دمشق" ( )421/20من طريق داود بن قيس َأخربين ٌ
رجلَ ,أ َّن َأبا ُهريرة كان إذا غدا ِمن منزلِه
وقف عىل ُأمه .فذكر نحوه.
لبس ثيابه ,ثم َ
َ
( )6انظر ما قبله.
وقوله ( :قال موسى ) هو ابن يعقوب الزمعي .كام أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 46/2هبذا
السند عنه .ومل يذكر قصة أيب هريرة.
اسم أأيب هريرة :عبد اهلل بن ٍ
ذكره
عمرو ) هذا َأحدُ األَقول يف اسم أيب هريرة من ثالثني قوالًَ .
وقوله ( :كان م
َأ ُ
هل العل ِم .و َأشهرها يف زماننا َأنَّه عبدُ الرمحن بن صخر.
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باب :يب والدأ يه ما مل يكن معصية
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا عبد امللك بن اخل َّطاب بن ُعبيد اهلل بن
 -8حدَّ ثنا َّ
ِ
حممد عن شهر بن حوشب
أيب بكرة
ُّ
بالر ْملة  -قال :حدَّ ثني راشدٌ أبو َّ
البرصي  -لقي ُته َّ
رسول اهلل ﷺ بتسع :ال ُت ْ
ُ
رشك باهلل شيئ ًا ؛
عن ُأم الدَّ رداء عن أيب الدَّ رداء قالَ :أوصاين
ْ
برئت
الصال َة املكتوب َة ُمتعمد ًا ,و َمن تر َك َها ُمتعمد ًا
ْ
عت َأو ُحر َ
وإن ُقط َ
رتكن َّ
قت ,وال َت َّ
طع والد ْيكْ ,
وإن َأمراك َأ ْن َخترج
فإّنا
رشبن
منه الذ َّمة ,وال َت
رش ,و َأ ْ
ُ
َّ
اخلمرَّ ,
َ
مفتاح كل ر
نازعن وال َة األَ ِ
مرْ .
فرر من
فاخر ْج هلام ,وال ُت
من ُدنياك
يت َأ َّنك َأ َ
وإن ر َأ َ
َّ
نت ,وال َت ُ
ُ
الز ِ
ِ
حفْ ,
نفق ِمن َط َ
ترفع َعصاك
وإن
وفر َأصحا ُبك ,و َأ ْ
َ
َّ
ولك عىل َأهلك ,وال ْ
هلكتَّ .
( )
عز َّ
وجل.
عن َأهلِك ,و َأخفهم يف اهللِ َّ
باب :أمن َّبر والدأ يه زا أد اهللم يف معمره
( ) أخرجه املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" (  )1والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 40والاللكائي يف
"رشح األصول" ( ) 662من طريق راشد أيب حممد احلامين عن شهر بتاممه.
وأخرجه ابن ماجه ( )440 ,4040والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5420واخلطيب يف "موضح أوهام
اجلمع والتفريق" ( 4/

صدر احلديث إىل
فذكر
) وتام يف "فوائده" ( ) 006مُ ترص ًا من هذا الوجه.
أ
أ

مفتاح ِّ
رش ) فقط .وكذا قال اهليثمي يف "املجمع" ( .)656/0ثم قال :وقد ع َّلم الشيخ مجال
قوله (
م
كل ٍّ
الطرباين .وفيه شهر بن
الدين املزي عليه عالمة ابن ماجة ,ولع َّله ق َّلد فيه ابن عساكر .واهلل أعلم .رواه
ُّ
ثقات .انتهى.
حوشب ,وحدي ُثه
حسن .وبق َّي ُة رجالِه ٌ
ٌ
ِ
ضعف .ورواه احلاكم يف "املستدرك" من طريق
إسناده
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( :) 02/6ويف
ٌ
دخل عليه ٌ
ُجبري بن نفري عن ُأميمة موالة رسول اهلل ﷺ قالت  :بينا رسول اهلل ﷺ جالس ًا إذ َ
رجل فقال:
ِ
حديث مكحول عن ُأم
إين ُأريد الرجوع إىل َأ ْهيل ف َأ ْوصني .فذكر نحوه مطوالً ,ورواه أمحد والبيهقي من
َأيمن .وفيه انقطاع ,ويف مسند ِ
عبد ِ
الطرباين من حديث عبادة بن
بن ُمحيدَ ,أ َّن املُويص بذلك ثوبان ,ورواه
ٌ
ُ
ُّ
الصامت ,ومن حديث معاذ بن جبل .وإسنادامها ضعيفان .انتهى كالمه.
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 -9حدَّ ثنا َأ ُ
ابن وهب عن ُييى بن أ ُّيوب عن ز َّبان بن
بن الفرج قالَ :أخربين ُ
صبغ ُ
عز
بي ﷺَ :من َّبر والد ْيه ُطوبى له ,زاد اهللُ َّ
فائد عن سهل بن معاذ عن َأبيه قال :قال النَّ ُّ
َّ
وجل يف ُعمره.

( )

يستغفر لأبيه ا ملرشك
باب :ال
م
عيل بن حسني قال :حدَّ ثني َأيب عن يزيدَ النَّحوي
 -11حدَّ ثنا إسحاق ,قال :أخربنا ُّ
ِ
َّ
رب َأحدُ مها َأو
عز
عن عكرمة عن ابن ع َّباس ,يف قوله َّ
وجل{ :إ َّما َي َّ
بلغن عندك الك َ
المها فال ْ
كِ ُ
ف} إىل قوله{ :كام ر َّبياين َص ِغ ْري ًا} ,فنسخ ْتها اآلية يف براءة{ :ما
تقل هلام َأ ر
كان للنَّبي والذين آمنوا ْأ ْن َيستغفروا للمرشكني ولو كا ُنوا ُأويل ُقربى ِمن بعد ما َت َّبني
صحاب اجلحي ِم}.
هلم َأ َّّنم َأ
ُ

( )

باب :عقوب مة معقوق الوالدين
ِ
احلسن
 -11حدَّ ثنا احلسن بن برش ,قال :حدَّ ثنا احل َكم بن عبد امللك عن قتادة عن
ِ
ُ
خل ْمر,
رسول اهلل ﷺ :ما تقولون يف الزنا,
عن ِعمران بن حصني قال :قال
ورشب ا َ
والّس ِ
ُ
وفيهن العقوبةَ ,أال ُأنبئكم
الفواحش,
قة؟ قلنا :اهللُ ورسو ُله َأعل ُم ,قالُ :ه َّن
َّ
َّ
ِ
َّ
ُ
وعقوق الوالدين ,وكان ُم َّتكئ ًا فاحتفز قال:
وجل,
عز
َبأكرب
الرش ُك باهلل َّ
الكبائر؟ َّ
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )25/4والطرباين "الكبري" ( ) 12/60واحلاكم يف "املستدرك"
( ) 50/0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0250من ُطرق عن ز َّبان به.
وض َّعفه ابن حجر يف "املطالب" ( )420/6بز َّبان بن فائد .وللحديث شواهد عدَّ ة.
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )06 / 0عن ُييى بن وضاح عن احلسني عن يزيد عن عكرمة به .ومل
يذكر ابن عباس.
و َأخرجه َأبو عبيد القاسم بن َّ
سالم يف "الناسخ واملنسوخ" ( )006من طريق عطاء اخلرساين عن ابن
عباس نحوه.
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( )

بكاء الوالدين
باب :م

محاد بن سلمة عن زياد بن ِم ْراق عن َط ْيس َلةَ ,أ َّنه
 -12حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ ( )
ابن ُعمر يقولٌ :بكاء الوالدين ِمن ال ُع ِ
قوق والكبائر.
سمع َ
َ
ُ
باب :دعو مة الوالدين
حممد بن إسحاق
 -13حدَّ ثنا ع ّياش بن الوليد ,قال :حدَّ ثنا عبد األعىل ,قال :حدَّ ثنا َّ
بن عبد اهلل بن ُقسيط عن حممد بن رشحبيل ,أخي بني ِ
عن يزيدَ ِ
عبد الدَّ ار عن َأيب
َّ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ما تك َّلم مولو ٌد من النَّاس يف مهد َّإال عيسى
ُهريرة قال:
ُ
وصاحب ُجريج.
ابن مريم ﷺ,
ُ
نبي اهلل ,وما صاحب ُجريج؟ قالَّ :
فإن ُجرجي ًا كان رج ً
ال راهب ًا يف صومعة
قيل :يا َّ
( ) أخرجه الروياين يف "مسنده" ( )22والطرباين يف "الكبري" ( ) 00/ 2ويف "مسند الشاميني" ()6245
والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )601/2من ُطرق عن سعيد بن بشري عن قتادة به.
خالف .جز َم
ضعيف لضعف احلكَم .و ُمتاب ُعه سعيد بن بشري َّلني .ويف سامع احلسن من عمران
وإسناده
ٌ
ٌ
المام أمحد ِ
بعدمه.
بن ُييى.
وللحديث ع َّلة ُأخرى .فرواه يونس بن ُعبيد .عند املروزي يف "الرب والصلة" () 00
والّس ُّي ُ
ّ
عند إسامعيل القاض يف "أحكام القرآن" كام يف "موافقة اخلرب للخرب" البن حجر (  )455/كالمها عن
احلسن ُمرس ً
ال.
ِ
ِ
ِ
ِ
وغريه عن النعامن بن ُم َّرة ُمرس ً
ال .ذكرتُه يف
األول شاهدٌ عند مالك يف "املو َّطأ" ( )00
احلديث
ولشق
الصحيحني" .برقم () 10
كتايب "زوائد املوطأ عىل َّ
آخر احلديث .فأخرجه البخاري يف "الصحيح" (  )65ومسلم ( )20عن أيب بكرة  مرفوع ًا " َأال
أ َّما ُ
أنبئكم بأكرب الكبائر ..فذكره.
مطوالً .انظر خترجيه برقم (.)4
( )6تقدَّ م َّ
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تلف إىل
له ,وكان راعي بقر ْيأوي إىل َأسفل َصومعتِه ,وكانت امرأ ٌة من َأهل القرية َخت ُ
تت ُأ ُّمه يوم ًا فقالت :يا ُجريج ,وهو يصيل ,فقال يف نفسه وهو يصيلُ :أمي
الراعيَ ,فأ ْ
َّ
وصاليت؟ فر َأى ْ
َصخت به ال َّثانية ,فقال يف نفسهُ :أمي وصاليت؟
ثم
ْ
ؤثر صال َتهَّ ,
أن ُي َ
َصخ ْت به ال َّث َ
َ
ؤثر
ثم
الثة ,فقالُ :أمي وصاليت؟ فر َأى َأ ْن ُي َ
ؤثر صال َتهَّ ,
فر َأى َأ ْن ُي َ
ِ
ثم
نظر يف وجه ا ُملومساتَّ ,
فلام مل ُجي ْبها قالت :ال َأما َتك اهللُ يا ُجريج ح َّتى َت َ
صال َتهَّ ,
انرصفت.
ْ
صاحب
ولدت ,فقال :مم َّن؟ قالت :من ُجريج ,قالَ :أ
ُفأيت امللِ ُك بتلك املر َأة
ْ
ُ
ِ
ِ
فض ُبوا صومع َته بالفئوس
َّ
الصومعة؟ قالت :نعم ,قال :اهد ُموا صومع َته ,و ْأ ُتوين بهَ َ ,
ِ
ِ
فم َّر به عىل ا ُملومسات ,فرآه َّن
ح َّتى
ْ
ثم ان ُطل َق بهُ ,
وقعت .فجعلوا يدَ ه إىل ُعنقه بحبلَّ ,
َ
تزعم؟ قال:
تزعم هذه؟ قال :ما
ينظرن إِليه يف النَّاس ,فقال امل َلك :ما
وهن
فتبسم,
َّ
ُ
ُ
َّ
تزعم َأ َّن ولدَ ها منك ,قالَ :أ ِ
غري؟ قالوا:
نت ُ
تزعمني؟ قالت :نعم ,قالَ :أين هذا َّ
ُ
الص ُ

بوك؟ قال :راعي ِ
ِ
قبل عليه فقالَ :من َأ َ
حجرهاَ ,فأ َ
البقر.
هذا هو يف
قال امللِ ُكَ :أ ُ
فضة؟ قال :ال ,قال :فام
نجعل صوم َعتك من ذهب؟ قال :ال ,قالِ :من َّ
مت؟ قالَ :أمر ًا عرف ُتهَ ,أدر َك ْتن ِي
بس َ
نجع ُلها؟ قال :ر ُّدوها كام كانت ,قال :فام الذي ت َّ
ربهم.
ثم َأخ َ
دعو ُة ُأميَّ ,

( )

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )4500وأبو سعيد النقاش يف "فنون العجائب" ( )55من طريق حممد
بن سلمة عن ابن إسحاق به .واخترصه ابن أيب حاتم.
ابن إسحاق مدلس وقد عنعن .وحممد بن ُرشحبيل .ابن ثابت ,ويقال :ابن عبد
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ضعيفُ .
الرمحن بن رشحبيل العبدري أبو مصعب احلجازي ,قد ُينسب إىل جده .مقبول .قاله احلافظ يف التقريب.
واحلديث .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )4654ومسلم ( )6550من طريق ابن سريين .والبخاري

=
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باب :بر الوالدين بعد أموتام
 -14حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
حممد بن
سالم بن أيب مطيع عن غالب قال :قال َّ
استغفر
هم اغفر ألَيب هريرة ,وألُمي ,وملن
َ
سريين :كنَّا عند َأيب ُهريرة ليل ًة ,فقال :الل َّ
َ
ندخل يف دعوة أيب هريرة.
نستغفر هلام ح َّتى
فنحن
حممدٌ :
ُ
ُ
هلام .قال يل ّ

( )

____________________________________

(02

) مع َّلق ًا من طريق األعرج .ومسلم ( )6550عن أيب رافع كلهم عن أيب هريرة مرفوع ًا نحوه.

ثم انطلق به ) ,وقوله ( قال :فام الذي
دون قوله ( وكان راعي بقر ) ,وقوله ( فجعلوا يدأ ه إىل معنقه بحبل َّ
ثم أأخبهم).
تبس أ
مت؟ قال :أأمرا عرفتمه ,أأدركتني دعو مة مأميَّ ,
َّ
َّأما الزيادة الوىل :فهي ممنكرة لوجهي.
الوجه الول :ضعف إِسنادها .كام تقدَّ م.
الوجه الثاينَّ :
أن الثقات رووه عن أيب هريرة بلفظ "راعي غنم " ففي رواية أيب رافع "وكان راعي ض ْأن
ي ْأوي إىل َد ْيره ...وفيه فقالَ :من أبوك؟ قال َأيب راعي الض ْأن" ويف رواية األعرج "قال :يا بابوس َمن
أبوك؟ قال :راعي الغنم .وكذا وقع عند أمحد عن أيب سلمة .ويف رواية ابن سريين َأيض ًا عند أمحد .وهي
ٌ
فالن
مطلق دون تقييد بغنم وال بقر .بلفظ "يا غالم َمن َأبوك؟ قال:
الصحيحني كام تقدَّ م ,لكنه
ٌ
يف َّ
الراعي".
َّ
ووقع عند النقاش "وكان ي ْأوي إىل صومعته راعي بقر وإبل".
ِ
ثم انطلق به ) .فجاء نحوها عن أيب رافع عن أيب
َّأما الزيادة الثانية .وهي قوله ( فجعلوا يدَ ه إىل ُعنقه بح ْبل َّ
وع ِنقها حب ً
ال ,وجعلوا يطوفون
هريرة عند أمحد ( )2110بسند عىل رش مسلم بلفظ "فجعلوا يف ُع ِنقه ُ
هبام يف الناس".
ثم َأخربهم).
تبس َ
مت؟ قالَ :أمر ًا عرفتُهَ ,أ ْدركتْني دعو ُة ُأ ّميَّ ,
َّأما الزيادة الثالثة .وهي قوله (قال :فام الذي َّ
ضحكت
ضحكت؟ قال :ما
مم
ُ
َ
فيشهد هلا رواي ُة ُعمر بن أيب سلمة عن َأبيه عن أيب هريرة "فقال له :باهللَّ ,
عيل" .أخرجه أمحد ( )1204وال ُعقييل يف "الضعفاء" (.) 20/4
َّإال ِمن َد ْعوة َ
دعتْها ُأ ّمي َّ
للصحيحني مجاع ٌة من املحققني كالشيخ األلباين وعبد الباقي وغريهم .وقد
تنبيه :عزا رواي َة البخاري هنا َّ
عرفت ما فيه.
َ
( ) مل أجد من أخرجه.

=
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باب :بر أمن كان يص مله أأبوه
 -15حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ال َّل ُ
بن يزيد عن عبد اهلل بن
يث عن خالد ُ
يب يف سفر ,فكان َأبو األَعرايب صديق ًا ل ُعمر  ,فقال
مر َأعرا ٌّ
دينار عن ابن ُعمرَّ :
ِ
ونزع
ب,
لألعرايبَ :أ َ
َ
ابن ُعمر بحامر كان َيست ْعق ُ
مر له ُ
لست َ
ابن فالن؟ قال :بىلَ ,فأ َ
بي ﷺ:
عامم َته عن ر ْأ ِسه َفأعطاه .فقال ُ
بعض َمن معهَ :أ َما يكف ْيه درمهان؟ فقال :قال النَّ ُّ
ْ
نورك.
طفئ اهللُ َ
احفظ و َّد َأبيك ,ال َت ْقط ْعه ف ُي ُ

( )

صل أأ أ
باب :ال تقطع أمن كان أي م
نورك
باك ف ميطفأ م
حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا عبدُ اهلل بن الحق قال:
 -16أخربنا برش بن َّ
____________________________________

وهذا إسناد جيد .وغالب :هو ابن خطاف القطان .و َّثقه أمحد وغريه.
( ) أخرجه الطرباين يف "املعجم األوسط" ( )2244والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0212من طريقني عن عبد اهلل
بن صالح به .واقترص الطرباين عىل املرفوع .دون القصة.
وعبد اهلل بن صالح فيه كالم ,وقد مخولف يف متنه وإسناده .فالظاهر شذوذ هذا اللفظ ( احفظ و َّد أأبيك ,ال
نورك ).
طفئ اهللم أ
تأقطعه ف مي م
واملحفوظ ما أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )6556من طريق يعقوب بن إبراهيم .وأمحد ( )52 6وأبو
داود يف "السنن" ( )5 04وابن حبان (  )04من طريق هاشم بن القاسم ,وأمحد ( )5254من طريق أيب
نوح قراد ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0210من طريق إسحاق بن عيسى كلهم عن الليث عن يزيد بن
عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمرَ ,أنه كان إذا خرج ..فذكر نحوه .وفيه فقال
ِ
الرجل َأ َ
َ
هل ود َأبيه بعد َأ ْن ُيوىلَّ .
رسول اهللِ ﷺ يقولَّ " :
وإن َأباه كان
إن ِمن َأبر الرب صل ُة
سمعت
إنى
ُ
ِ
صديق ًا ل ُعمر".
مسلم ( )6556من طريق إبراهيم بن سعد وحيوة بن رشيح كالمها عن يزيد بن اهلاد به.
ورواه
ٌ
مسلم أيض ًا ( )6556والرتمذي ( ) 104عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد اهلل بن دينار به.
ورواه
ٌ
تنبيه :مل يذكر أبو داود والرتمذي القصة .وإنام اقترصا عىل املرفوع.
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ِ
رقيَّ ,
مسجد املدينة مع َعمرو بن
كنت جالس ًا يف
أن َأباه قالُ :
َأخربين سعدُ بن عبادة ُّ
الز ُّ
فمر بنا عبدُ اهلل بن س َالم ُم َّتكئ ًا عىل ابن َأخيهَ ,
عطف
ثم
َ
فنفذ عن املجلسَّ ,
عثامنَّ ,
مرتني َأو ثالث ًا ,فوالذي َ
بعث
فرجع عليهم فقال :ما
عليه,
َ
َ
شئت عمرو بن عثامن؟ َّ
يصل َأباك ف ُي ُ
ِ
تقطع َمن كان ُ
عز َّ
طفأ
مرتني :ال
ُحم َّمد ًا ﷺ باحلق ,إِ َّنه لفي
كتاب اهللِ َّ
ْ
وجل َّ
نورك.
بذلك ُ

( )

باب :الود أي أت أو م
ارث
الرمحن
حممد بن عبدُ َّ
حممد ,قالَ :أخربنا عبدُ اهلل ,قالَ :أخربنا َّ
 -17حدَّ ثنا برش بن َّ
حممد بن ُفالن بن طلحة عن َأيب بكر ِ
ِ
صحاب النَّبي ﷺ
رجل من َأ
بن ْ
حزم عن ُ
عن َّ
َ
ُ
توارث.
رسول اهلل ﷺ قال :إِ َّن الو َّد َي
قالَ :ك َف ْي ُتك َأ َّن

( )

الر م
مامه
جل أأباه ,وال أيلْ قب أله ,وال أيميش أأ أ
سمي َّ
باب :ال مي ِّ
الربيع عن إسامعيل ِ
بن زكر َّيا ,قال :حدَّ ثنا هشام بن ُعروة عن أبيه,
 -18حدَّ ثنا أبو َّ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )10/2واحلسني بن حرب املروزي يف "الرب والصلة" ()22
واخلطيب يف "املتفق واملفرتق" ( 2/

) من طريق عبد اهلل بن املبارك به.

ابن حبان يف "الثقات" .وقال احلافظ يف "التقريب" :مقبول.
ورجاله ثقات سوى سعد بن عبادة .ذكره ُ
وانظر ما قبله.
( )6أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )6064واحلسني املروزي ( )10والبيهقي يف " ُشعب اليامن"
ضعيف.
( )0211من طريق ابن املبارك به .وإسناده
ٌ
وروي عن عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي عن حممد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن
ُ
ِ
َ
رسول
سمعت
العرب كان يصح ُبه  -يقال له :عفري بن أيب عفري  -كيف
أبيهَ " ,أ َّن َأبا بكر ,قال لرجل من
َ
ُ
والبغض يتوارث".أخرجه املصنف يف "التاريخ
يتوارث,
اهلل ﷺ يقول يف الود؟ قال :سمعتُه يقول :الو ُّد
ُ
الكبري" ( )2 /0واحلاكم يف "املستدرك" ( ) 02/0وابن أيب عاصم (.)6066
ضعيف .وانظر علل المام الدارقطني رقم ()52
واملليكي
ٌ
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غريهَ ,أ َّن َأبا ُهريرة َأبرص رجلني ,فقال ألَ ِ
َأو ِ
حدمها :ما هذا منك؟ فقالَ :أيب ,فقال :ال
ُ
( )
باس ِمه ,وال َت ِ
لس قب َله.
ش َأ َما َمه ,وال َجت ْ
ُت َسمه ْ
باب :هل ميك ِّني أأباه؟
بن ُييى بن ُنباتة عن ُعبيد اهلل
الرمحن بن شيبة قالَ :أخربين يونس ُ
 -18حدَّ ثنا عبد ّ
خرجنا مع ِ
بن َم ْو َهب عن َشهر ِ
الصال َة يا َأبا
بن َحوشب قال:
ابن ُعمر ,فقال له سامل ٌ َّ :
ْ
الرمحن.
عبد َّ

( )

 -19قال أبو عبد اهلل يعني :البخاري :حدَّ ثنا َأصحابنا عن وكيع عن سفيان عن ِ
عبد
ُ
ّ
ُ

قض.
مر َ
اهلل بن دينار عن ابن ُعمر قال :لكن َأبو َحفص ُع ُ

( )

( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( ) 41من طريق أيب الزناد ,وعبد الرزاق (  ) 42/والبيهقي يف
" ُّ
الزهد" ( )100عن عبدة كلهم عن هشام عن
الشعب" ( )0210من طريق َمعمر ,وهنَّاد بن الّسي يف " ُّ
عمن حدَّ ثه عن أيب هريرة.
ُ
رجل عن َأيب هريرة .وعند ابن وهب " َّ
والقول قول اجلامعة .وال عربة بالشك .وعليه فالرجل ُمبهم.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )415من طريق قيس بن الربيع عن هشام عن أيوب بن
وأخرجه ابن ُّ
ضعيفِ .
ميّسة عن أيب هريرةَّ ,
أن النب َّي ﷺ ر َأى رج ً
ووهم يف رفعه.
وقيس
ال .فذكره.
ٌ
ٌ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" عن َأيب غسان عن أيب هريرة موقوف ًا ,وأخرجه يف "الكبري" عن عائشة
ضعيف.
مرفوع ًا .ذكرمها اهليثمي يف "املجمع" ( .)55/2وسندُ مها
ٌ
أخرجه.
( )6مل َأجد من
َ
اختالف.
وإسناده ال بأس به .ويف شهر بن حوشب
ٌ
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 4662عن سفيان .والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )404/ 0من
ِ
قضاءه ببي ِع ُأ َّمهات
رواية أيب حذيفة ,ورواه أيض ًا ( )402/ 0من رواية قبيصة كلهم عن سفيان به .يف
األَ ِ
والد .وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 4661وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" (  )6 51وسعيد بن منصور ( )600/

=
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الرحم
باب :صل مة َّ

ميدي ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن أيب سعد عن حممد بن أيب ُموسى عن
حل
ّ
 -21حدَّ ثنا ا ُ
ابن عباس قالِ { :
ِ
الس ِ
وجب
بيل }.قال :بد َأ َفأ َمره َبأ
وآت ذا ال ُقربى ح َّقه
َ
واملسكني َ
َّ
وابن َّ
احلقوق ,ود َّله عىل َأفضل األَعامل إذا كان عنده يشء فقالِ { :
ِ
وآت ذا ال ُقر َبى ح َّقه
ٌ
بيل} وع َّلمه إذا مل يكن عنده يش ٌء كيف يقول ,فقال{ :وإ َّما ُت ِ
الس ِ
عر َض َّن
َ
واملسكني َ
وابن َّ
يسور ًا} ِعدَ ٌة حسن ٌة َ
ترجوها ْ
كأ َّنه قد كان,
عنهم ابتغا َء رمحة من ربك ُ
فقل هلم َقوالً َم ُ

يكون إِ ْن شاء اهلل{ ,وال ْ
َ
جتعل يدَ َك مغلول ًة إىل ُعنقك} ال ُتعطي شيئ ًا{ ,وال
ولع َّله َأ ْن
كل الب ِ
سط} ُتعطي ما عندك{ ,فتقعدُ َم ُلوم ًا} يلو ُمك َمن ي ْأتيك بعد ,وال جيدُ
َت ْبس ْطها َّ َ
عندك شيئ ًا { َحمسور ًا} ,قال :قد حّسك َمن قد َأعطي َته.

( )

باب :م
الرحم
فضل صلة َّ
 -21حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َأبو عوانة عن ُعثامن بن املغرية عن أيب
الوهط  -يعني َأرض ًا له بال َّطائف -
ال َعنبس قال:
ُ
دخلت عىل عبد اهلل بن عمرو يف ْ
الرمحنَ ,من يص ْلها يص ْله,
فقال:
َ
حم ُشجن ٌة من َّ
الر ُ
بي ﷺ إصب َعه فقالَّ :
عطف لنا النَّ ُّ
ٌ
ذلق يوم القيامة.
ومن يقط ْعها يقط ْعه ,هلا
طلق ٌ
لسان ٌ
ْ

( )

____________________________________

صحيح أيض ًا.
والبيهقي ( )402/ 0من ُطرق عن نافع عن ابن عمر .وإسناده
ٌ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" (  )642/عن احلميدي به.
وذكره السيوطي يف "الدر املنثور" ( )620/2وزاد نسبته البن املنذر وابن أيب حاتم.
وأبو سعد هو سعيد بن املرزبان .واهلل أعلم.
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" (  ) 00/وأبو داود الطيالس ( )6650عن عثامن به.
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0142من رواية عبد امللك بن عمري عن أيب العنبس به.
وأبو العنبس :اسمه حممد بن عبد اهلل بن قارب .وقيل :ابن عبد الرمحن بن قارب .ذكره ابن حبان يف

=
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أ
حه أأح َّبه أأه مله
باب :أمن
وصل ر أ
ربنا ُسفيان عن َأيب إسحاق عن َم ْغ َراء عن ابن
حممد بن كثري ,قالَ :أخ َ
 -22حدَّ ثنا َّ
( )
عمر قالِ :
َ
محهُ ,ن ِسئ يف َأجلِه ,و َث َرى ما ُله ,و َأح َّبه َأه ُله.
من ا َّتقى ر َّبه,
ووصل ر َ
 -23حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا يونس بن أيب إسحاق قال :حدَّ ثني َم ْغ َراء أبو
العبدي ,قال ابن عمرِ :
محهُ ,أ ْن ِسئ له يف ُع ُمره ,و َث َرى
مارق هو
ووص َل ر َ
من ا َّتقى ر َّبهَ ,
ُّ
ما ُله ,و َأح َّبه َأه ُله.

( )

باب :بر الأقرب فالأقرب
 -24حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا اخلزرج بن عثامن َأبو اخل َّطاب
عدي ,قال :أخربنا أبو َأ ُّيوب سليامن موىل عثامن بن ع َّفان قال :جاءنا َأبو هريرة
الس ُّ
َّ
____________________________________

"الثقات".
وصححه احلاكم ( ) 26/0من رواية أيب ثاممة الثقفي
وله طريقان نحوه .أحدمها :عند أمحد ()2000
َّ
الزهد" ( )111من رواية عمرو بن ُشعيب عن َأبيه عن جده.
عن ابن عمرو .واآلخر :عند هنَّاد يف " ُّ
وحكي الفتح َأيض ًا ,و َأص ُله اشتباك العروق
قوله ( شجنة ) قال ابن حجر يف الفتح :بضم أوله وبكّسهُ ,
واألَغصان ,ومنه احلديث ذو شجون .أي متداخل .انتهى.
( ) أخرجه املروزي يف "الرب والصلة" ( ) 20 , 25والدواليب يف "الكنى" ( )5 5والدوري يف "تاريخ ابن
معني" ( )565/4من رواية سفيان به.
وروجاله ثقات .سوى مغراء العبدي أيب املخارق الكويف .قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)500/5ذكره
ابن حبان يف "الثقات" ,ونقل أبو العرب التميمي وابن خلفون عن العجيل ,أنه قال :ال بأس به ,وقال ابن
نكر عىل عبد احلق طعنَه يف
القطان :مل أره يف كتاب الكويف .يعني العجيل .قال :وال ُيعرف فيه جتريح .و َأ َ
وقرأت بخط َّ
الذهبي :تُكلم فيه .انتهى
حديثه,
ُ
( )6أخرجه الدوري يف "تاريخ ابن معني" ( )02/0ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0100عن َأيب قطن
عن يونس به .وانظر ما قبله.
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رحم َملا قام ِمن عندنا ,فلم ي ُقم
عش َّي َة اخلَميس ليل َة اجلمعة فقالُ :أحرج عىل كل قاط ِع َ
َ
فقالت له:
فدخل عليها,
عم ًة له قد َص َمها منذ َسنتني,
ْ
َأحدٌ  .ح َّتى قال ثالث ًاَ ,فأتى فتًى َّ
ارجع إل ْيه
سمعت َأبا ُهريرة يقول كذا وكذا ,قالت:
ابن َأخي ,ما جا َء بك؟ قال:
ُ
ْ
يا َ
إن َأ َ
بي ﷺ يقولَّ :
عامل بني آد َم ُتعرض عىل اهللِ
فس ْلهِ :مل قال ذاك؟ قال:
ُ
سمعت النَّ َّ
تبارك وتعاىل َعش َّي َة كل مخيس ليلة اجلمعة ,فال ُيقبل ُ
عمل قاط ِع رحم.

( )

احلنفي عن آدم
حممد بن عمران بن أيب ليىل ,قال :حدَّ ثنا أ ُّيوب بن جابر
ُّ
 -25حدَّ ثنا َّ
جل عىل ِ
الر ُ
نفسه و َأهلِه َُيتس ُبها َّإال آجره اهلل تعاىل فيها,
عيل عن ابن عمر :ما َأ َ
نفق َّ
بن ر
( )
بمن ُ
قربْ ,
تعولْ ,
وإن كان َف ْض ً
فإن كان فض ً
ال فناول.
قرب األَ ُ
ال فاألَ ُ
وابد ْأ َ
باب :ال م
قاطع رح ٍم
الرح مة عىل قو ٍم فيهم
م
تنزل َّ
سمعت عبدَ اهلل
 -26حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن موسى ,قالَ :أخربنا سليامن أبو آدم قال:
ُ
ِ ( )
الرمح َة ال َت ُ
بن َأيب َأوىف يقول :عن النَّبي ﷺ قالَّ :
قاطع رحم.
نزل عىل قوم فيهم
ُ
َ
إن َّ
الرحم
إثم قاطع َّ
باب :م
حممد بن عبد اجل َّبار
 -27حدَّ ثنا َّ
حجاج بن منهال ,قال :حدَّ ثنا شعبة قالَ :أخربين َّ
ث عن رسول اهلل ﷺ قالَّ :
سمع َأبا هريرة ُُيد ُ
إن
بن كعبَ ,أ َّنه
قال:
ُ
َ
حممدَ َ
سمعت َّ
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0606والبيهقي يف "ال ُّشعب" ( )0122واخلرائطي يف "مساوئ األخالق"
( )622من طريق يونس بن حممد به .واقترص أمحد عىل املرفوع.
( )6أخرجه ابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )011من طريق أيب األحوص عن آدم بن عيل به.
( )4أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 0/0واحلسني املروزي ( ) 45وابن عدي يف "الكامل"
( )651/4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )664والبغوي يف "رشح السنة" ( )62/ 4من ُطرق عن سليامن
أيب آدم به.
وأبو آدم .قال النسائي :ليس بثقةَّ ,
وكذبه ابن معني.
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الرمحن ,تقول :يا رب ,إِين ُظلِ ْم ُت ,يا رب ,إين ُق ِط ْع ُت ,يا ربّ ,إين
الرحم ُشجن ٌة من َّ
َّ
( )
ِ
أن َأقطع من قطع ِ
ك ,و َأ ُ
ّإين ,يا رب ,يا رب .ف ُيجي ُبهاَ :أ َال ترضني ْ
وصلك؟.
صل َمن
َ
َ َ
 -28حدَّ ثنا آدم بن أيب إياس ,قال :حدَّ ثنا ابن َأيب ذئب ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن
والسفهاء.
سمعان قال:
ُ
سمعت َأبا هريرة َّ
يتعو ُذ من إمارة الصبيان ُّ
اجلهني ,أ َّنه قال أليب هريرة :ما آي ُة ذلك؟
ابن حسنة
خربين ُ
ُّ
فقال سعيد بن سمعانَ :فأ َ َ
قالْ :
عص ا ُملرشد.
أن ُت َ
قطع األَرحا ُم ,و ُيطاع املغوي ,و ُي َ

( )

فضل أمن م
باب :م
الرحم ال َّظامل
يصل ذا َّ
الرمحن عن طلح َة عن
 -29حدَّ ثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبد َّ
ِ
الرمحن ِ
نبي اهلل ,علمني عم ً
ال
بن َعوسجة عن الرباء قال :جا َء َأعرا ٌّ
يب فقال :يا َّ
عبد َّ
املسأ َلةَ ,أ ِ
َ
عتق النَّسم َة,
عرضت
قرصت اخلُطب َة لقد َأ
كنت َأ
َ
َ
ُيدخ ُلني اجلنَّة ,قال :لئن َ
وفك الر ِ
ِ
ِ
قبة
الرقب َة ,قالَ :أو ل ْي َس َتا واحد ًا؟ قال :ال ,ع ُتق النَّسمة َأن ُتعتق النَّسمةَّ ُّ ,
و ُف َّك َّ

الرح ِم ,فإن مل ُتطق ذلكْ ,فأ ُمر
َأن ُت َ
الرغوب ,والفي ُء عىل ذي َّ
الرقبة ,واملنيح ُة َّ
عني عىل َّ

( ) أخرجه المام أمحد ( )424 ,615/6والطيالس ( )6504وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65425من
وصححه احلاكم ( ) 26/0وابن حبان ()006
من طريق حممد بن عبد اجلبار به.
َّ
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )5206مترص ًا من وجه آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة  عن
ِ
النبي ﷺ قالَّ :
وصلك وصلتُه ,و َمن َق َط َع ِك قطعتُه.
إن الرحم ِشجنة من الرمحن .فقال اهللَ :من
أخرجه.
( )6مل َأجد من
َ
ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى سعيد بن سمعان وهو ثق ٌة .و َّثقه النسائي والدارقطني .وذكره ابن
حبان يف "الثقات".
ابن حسنة اجلهني .فقال الذهبي يف "امليزان" (ٌ :)51 /0
شيخ لسعيد بن سمعان .ال ُيعرف .وقال ابن
أ َّما ُ
سم من الثالثة.
حجر يف "التقريب":
مستور مل ُي َّ
ٌ
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ِ
باملعروف ,وا ْنه عن ا ُمل ِ
فكف لسا َنك َّإال من خري.
نكر ,فإن ُمل ُتطق ذلك,
َّ

( )

رحامكم
باب :تع َّل مموا من أأنسابكم ما تص ملون به أأ أ
 -31حدَّ ثنا عمرو بن خالد ,قال :حدَّ ثنا ع َّتاب بن بشري عن إسحاق بن راشد عن
الزهري قال :حدَّ ثني ُحم َّمد بن جبري بن مطعمَّ ,
سمع ُعمر
بن مطعم َأ ْخربهَ ,أ َّنه
ُّ
َ
أن ُجبري َ
بن اخل َّطاب ُ 
ُ
ليكون
ثم ِص ُلوا َأرحا َمكم ,واهللِ إِ َّنه
يقول عىل املنرب :تع َّلموا َأنسا َبكمَّ ,
ِ
ِ
الر ِ
وز َعه ذلك
الرح ِم ,ألَ َ
جل وبني َأخيه َّ
يعلم الذي بينه وبينه من داخلة َّ
الَش ُء ,ولو ُ
بني َّ
ِ ( )
ِ
عن انتِهاكه.
سمع َأباه
 -31حدَّ ثنا أمحد بن يعقوب ,قالَ :أخربنا إسحاق بن سعيد بن عمروَ ,أ َّنه
َ
بالرحم
ُُيدث عن ابن ع َّباسَ ,أ َّنه قال :احفظوا َأنسا َبكم َتصلوا َأرحا َمكم ,فإ َّنه ال ُبعد َّ
قريبةُّ ,
ً
وكل رحم آتي ٌة
كانت بعيد ًة ,وال ُقرب هبا إذا َب ُعدت ,وإن كانت
قربت ,وإن
ْ
إذا ُ
وص َلها ,وعليه بقطيعة ْ
يو َم القيامة َأما َم صاحبِهاَ ,تشهدُ له بصلة ْ
إن كان
إن كان َ

( ) أخرجه المام أمحد ( )611/0والطيالس ( )041والدارقطني يف "السنن" ( ) 45/6والبيهقي يف
وصححه ابن حبان
"السنن" ( )606 / 0والبغوي ( )60 1من ُطرق عن عيسى بن عبد الرمحن به.
َّ
( )400واحلاكم (.)6 0/6
طلحة :هو ابن مرصف اليامي.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)600/0رواته ثقات.
( )6أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( ) 4واحلسني املروزي (4

) والطرباين يف"مسند الشاميني" ()4606

الزهري به.
من ُطرق عن ُّ
ترصيح حممد بن جبري بالسامع من ُعمر.
بن ُمطعم .وليس فيه
احلسني
ومل يذكر
ُ
ُ
جبري َ
والطرباين َ
ُّ
سمع ُعمر عىل املنرب .ثم
وذكر الضياء يف "املختارة" ( َ ,)2/أ َّن ابن وهب رواه عن حممد بن ُجبريَ ,أنَّه
َ
حسنه .والذي يف جامع ابن وهب عن والده ُجبري َأنه َسمع ُعمر .واهلل أعلم.
َّ
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( )

باب :هل م
يقول الوىل :إ ِّين من فالن؟
 - 32حدثنا موسى بن إسامعيل قال :حدَّ ثنا عبد الواحد بن زياد قال :حدثنا وائل
بن داود الليثي قال :حدَّ ثنا عبد الرمحن بن أيب َحبيب قال :قال يل عبدُ اهلل بن ُعمر :مم َّن
قلتِ :من َمواليهم ,قال:
نت؟ قلتِ :من َتيم تيم ,قالِ :من َأن ُف ِسهم َأو ِمن َمواليهم؟ ُ
َأ َ
( )
َّ
قلتِ :من مواليهم إذا؟.
فهال َ
باب :موىل القوم من أأنفسهم
 -33حدثنا َعمرو بن خالد قال :حدثنا ُزهري قال :حدثنا عبد اهلل بن عثامن قال:
النبي ﷺ قال ل ُعمر
أخربين إسامعيل بن ُعبيد ,عن َأبيه ُعبيد ,عن رفاعة بن رافعَ ,أ َّن َّ
باب النبي ﷺ َ
دخل عليه ُعمر فقال :قد
فلام َ
حضوا َ
ْ :
فجمعهمَّ ,
امجع يل ُقو َمكَ ,
نصار فقالوا :قد َ
املستمع
نزل يف ُقريش الوحي ,فجا َء
مجعت لك قومي,
ُ
ُ
َ
فسمع ذلك األَ ُ
ظهرهم فقال :هل فيكم من غريكم؟
والناظر ما ُيقال هلم,
بي ﷺ ,فقا َم بني َأ ُ
َ
فخرج النَّ ُّ
ُ
ِ
النبي ﷺ :حلي ُفنا ِمنَّا ,واب ُن ُأختِنا
قالوا :نعم ,فينا حلي ُفنا ُ
وابن ُأختنا وموالينا ,قال ُّ
إن َأ ِ
وليائي منكم املتقونْ ,
ِمنَّا ,و َموالينا ِمنَّا ,و َأنتم َتسمعونَّ :
فإن كنتم ُأولئك فذاك,
ِ
الناس باألَعامل يو َم القيامةْ ,
َّ
عر ُض عنكم.
وإال فانظروا ,ال ْيأيت ُ
وتأ ُتون باألَثقال ,ف ُي َ

( ) أخرجه الطيالس ( )6065ومن طريقه احلاكم يف "املستدرك" (  )616/والبيهقي يف "السنن"
( )642/6ويف " ُّ
الشعب" ( )00 0من ُطرق عنه به .مرفوع ًا
ورواه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )00من طريق ُق َراد أيب نوح عن إسحاق به مرفوع ًا أيض ًا.
وصححه ابن حجر يف "املطالب" (.)006/6
َّ
( )6أخرجه اخلطيب يف "موضح اجلمع والتفريق" (  ) 46/من طريق موسى هبذا السناد.
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ثم نا َدى فقال :يا َأ ُّّيا الناس  -ورفع يد ْيه يض ُعهام عىل ُرؤوس ُقريش َ -أ ُّّيا الناس,
إن ُقريش ًا َأ ُ
َّ
هل َأمانةَ ,من َب َغى هبم  -قال زهريَ :أظنُّه قال :العواثر  -ك َّبه اهلل َ
ملنخ َر ْيه,
َ
مرات.
يقول ذلك
ثالث َّ

( )

باب :أمن أ
عال جاري أتي أأو واحدة
عيل ب ُن زيد قال:
 -34حدَّ ثنا أبو النُّعامن ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن زيد قال :حدَّ ثني ُّ
حدَّ ثني حممد بن املنكدرَ ,أ َّن جابر بن ِ
ُ
رسول اهلل ﷺَ :من كان
عبد اهلل حدَّ ثهم قال :قال
َ َ
َّ
وجبت له اجلنَّة الب َّتة ,فقال ٌ
ُ
رجل من
رمحهن ,فقد
فيهن ,و َي
ثالث بناتُ ,ي
له
ْ
َّ
ؤوّين ,و َي ْك َّ
َّ
( )
ِ
َ
رسول اهلل؟ قال :وثِن َتني.
بعض القو ِم :وثِن َتني ,يا
موت البنات
باب :أمن كره أأن أيتمنَّى أ
مهدي عن سفيان عن عثامن ِ
بن
 -35حدَّ ثنا عبد اهلل بن أيب شيبة ,قال :حدَّ ثنا ابن
ر
الر َّواع عن ابن ُعمرَ :أ َّن رج ً
فغضب
موهت َّن,
بنات فتمنَّى َ
ال كان عنده ,وله ٌ
َ
احلارث أيب َّ
هن؟.
نت َت ُ
ابن ُعمر فقالَ :أ َ
رز ُق َّ
ُ

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )400/4وابن أيب شيبة ( )4604والطرباين يف "الكبري" ( )0500والبزار يف
وصححه احلاكم (.)462/6
"مسنده" ( )4065من ُطرق عن عبد اهلل بن عثامن به.
َّ
( )6أخرجه المام أمحد ( )404/4والطرباين يف "األوسط" ( )0020والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 065من
ُطرق عن عيل ِ
بن زيد به.
وأخرجه الطرباين أيض ًا ( )5 50وابن عدي يف "الكامل" ( ) 200/5من طريق أيوب السختياين,
والبزار يف "مسنده" ( ) 102من طريق سليامن التيمي ,وأبو يعىل ( ) 00/0من طريق سفيان بن حسني
كلهم عن ابن املنكدر به.
ابن عدي متابع َة أيوب ,ألَنه من رواية عاصم بن هالل.
وض َّعف ُ
( )4مل أجد من أخرجه.

=
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باب :الولدم مبخلة جمبنة

 -36حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ال َّل ُ
إيل هشا ٌم عن َأبيه عن
يث قالَ :
كتب َّ
ِ
وجه األَ ِ
رض ٌ
رجل
عائشة رض اهلل عنها قالت :قال َأبو بكر  يوم ًا :واهللِ ما عىل
فقلت له ,فقالَ :أع ُّز
حلفتَ .أ ْي ُبن َّية؟
رجع فقال :كيف
خرج
ُ
ُ
َ
فلام َ
َأ ُّ
إيل من ُعمرَّ ,
حب َّ
عيل ,والولدُ َأ ْلو ُ .
َّ

( )

قر مة العي
باب :الولدم َّ
ُ
صفوان ب ُن َعمرو قال:
حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا
 -37حدَّ ثنا برش بن َّ
ِ
املقداد ِ
بن األَسود يوم ًا,
الرمحن بن ُجبري بن ُنفري عن َأبيه قال :جلسنا إىل
حدَّ ثني عبد َّ
َ
فمر به ٌ
رسول اهلل ﷺ .واهللِ َلو َد ْدنا أنّا ر َأينا
رجل فقالُ :طوبى هلا َت ْني ال َع ْينني ال َّلتني ر َأ َتا
َّ
رأيتِ ,
ثم َأقبل
فجعلت َأ
وشهدْ نا ما َش ِهدْ َت .فاستغضب,
ما
ُ
َ
ُ
عجب ,ما قال َّإال خري ًاَّ ,
الر َ
عليه فقال :ما َُي ُ
جل عىل َأ ْن َيتمنَّى َحمض ًا غ َّيبه اهللُ عنه؟ ال َيدري لو َش ِهدَ ه كيف
مل َّ
رسول اهلل ﷺ َأقوام كبهم اهللُ عىل منَ ِ
َ
ُ
اخ ِرهم يف َجهنَّم ,مل
حض
يكون فيه؟ واهللِ ,لقدْ َ
ٌ َّ
َ
عز َّ
خرج ُكم ال َتعرفون َّإال ر َّبكم,
ُجييبوه ,ومل ُيصدقوهَ ,أ َو َال ََتمدون اهللَ َّ
وجل إذ َأ َ
ف ُتصد ُقون بام جاء به نب ُّيكم ﷺ ,قد ُكفيتم البالء بغريكم.
نبي ُّ
قط ,يف فرتة وجاهل َّية ,ما
ّبي ﷺ عىل َأشد حال ُبعث عليها ٌّ
واهللِ لقد ُبعث الن ُّ
____________________________________

الر َّواع .قال الذهبي يف "امليزان" ( :)4 /4ال ُيعرف.
ورواتُه ٌ
ثقات سوى أيب َّ
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )600/00من طريق عيسى بن محاد عن الليث به.
وأخرجه البالذري يف "أنساب األرشاف" ( )0 2/4عن أيب حممد املكي عن هشام عن أبيهَّ ,
أن أبا بكر.
ومل يذكر عائشة.
قوله ( :أل م
وط ) قال أبو عبيد وغريه :أي ألصق بالقلب.
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ِ
وفرق
َيرون َأ َّن دين ًا َأفضل من عبادة األوثان ,فجا َء ب ُفرقان َّفرق به بني احلق
والباطلَّ ,
ِ
ِ
الر ُ
وولده ,ح َّتى ْ
فتح
الوالد
به بني
لريى والدَ ه َأو ولدَ ه َأو َأخاه كافر ًا ,وقد َ
إن كان َّ
جل َ َ
إن هلك َ
اهللُ ُق َ
فل قلبِه باليامن ,ويعلم َأ َّنه ْ
قر عينُه ,وهو يعلم َأ ّن حبي َبه
دخل النَّ َار ,فال َت ُّ

هب لنا ِمن َأ ِ
َّ
زواجنا
عز
يف النَّار ,و َأ َّّنا ل ّلتي قال اهلل َّ
وجل{ :والذين يقولون ر َّبنا ْ
( )
ِ
قر َة َأعني}.
وذر َّياتنا َّ
الوالدات رحيامت
باب:
م

 -38حدَّ ثنا مسلم بن إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا ابن فضالة ,قال :حدَّ ثنا بكر بن عبد اهلل
ِ
زين عن َأ ِ
َ
ثالث
جاءت امرأ ٌة إىل عائشة رض اهلل عنها ,ف َأعط ْتها عائشة
نس بن مالك:
ا ُمل ُّ
عطت َّ
مسكت لن ْف ِسها تر ًةَ ,فأ َك َل ال َّصب َّيان ال َّتمرتني
صبي هلا تر ًة ,و َأ
كل
ْ
تراتَ ,فأ ْ
ر
فعمدت إىل ال َّت ِ
عطت َّ
بي
صبي
كل
ونظرا إىل ُأمهام,
َ
مرة فش َّقتهاَ ,فأ ْ
ْ
نصف ترة ,فجاء النَّ ُّ
ر
( )
برمحتِها صب َّييها.
رمحها اهللُ ْ
ﷺ َفأ ْخ َرب ْته عائش ُة فقال :وما ُيعج ُبك ِمن ذلك؟ لقدْ ِ َ

( ) أخرجه أمحد ( )6/2والطرباين يف "الكبري" ( )650/60وأبو نُعيم يف "احللية" (  ) 05/من ُطرق عن
وصححه ابن حبان (.)2556
ابن املبارك به.
َّ
(َ )6أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )0050وأبو نُعيم يف "احللية" ( )64 /6من طريق مسلم بن إبراهيم عن
ِ
الرمحن بن ُفضالة به.
عبد َّ
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح السناد ومل يرجاه.
قلت :أصله يف صحيح البخاري ( ) 456,5201ومسلم ( )6261عن ُعروة عن عائشة قالت :جاءتْني
غري ترة واحدة .ف َأعطيتها إياها .فأخذهتا فقسمتها بني
امرأ ٌة ومعها ابنتان هلا .فس َأ َلتني فلم جتدْ عندي َشيئ ًا َ
النبي ﷺ فحدَّ ثتُه حدي َثها .فقال
قامت
ابنتيها  -ومل تأكل منها شيئ ًا  -ثم
ْ
ْ
عيل ُّ
فخرجت وا ْبنَتَاها .فدخل َّ
كن له ِسرت ًا من النار.
حسن
النبي ﷺ :من ابتُيل من البنات بَشء ف َأ
إليهن َّ
َّ
َ
ُّ
تنبيهان:
األول :حديث الباب من ُمسند أنس  .أ َّما حديث الشيخني فهو من مسند عائشة.
التنبيه َّ

=
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أدب الوالد وبره لولده
باب :م
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن ُنمري بن
 -39حدَّ ثنا َّ
دب من اآلباء.
َأوسَ ,أ َّنه
الح من اهلل ,واألَ ُ
الص ُ
سمع َأباه يقول :كانوا يقولونَّ :
َ

( )

باب :بر الأب لولده
الوصايف عن ُحمارب بن دثار عن ِ
ابن ملد عن عيسى ِ
ابن
بن ُيونس عن َّ
 -41حدَّ ثنا ُ
َ
لوالدك عليك ح َّق ًا,
سامهم اهللُ َأبرار ًا ,ألَ َّّنم ُّبروا اآلبا َء واألَبناء ,كام َأ َّن
ُعمر قال :إِ َّنام َّ
( )
كذلك ِ
حق.
لولدك عليك ٌّ
باب :أمن ال أيرحم ال ميرحم
____________________________________

التنبيه الثاين :وقع يف حديث َأنس أّنام صب َّيان .ويف حديث عائشة أّنام ابنتان .ويف حديث أنس ترات .ويف
ِ
خرجَّ ,
حديث عائشة ترة واحدةْ .
فإن ُمحل عىل التعدُّ د الختالف ا َمل ِ
صح .واهلل
الص
حيحني َأ ُّ
وإال فام يف َّ
أعلم.
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )64 /26من طريق الوليد .وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل
العيال" ( )450من طريق ُشعيب بن حرب كالمها عن الوليد بن نمري به.
النظر ,وال
ونُمري بن أوس األشجعي .ويقال :األشعري .قال ابن عبد الرب :ذك ََره يف الصحابة َمن مل ُيمعن
َ
بن سعد وغريه.
يصح له عندي ُصحب ٌة ,وانام روايتُه عن َأيب الدرداء و ُأم الدرداء .ذك ََره يف التابعني حممدُ ُ
ُّ
وقالوا :إنه عاش اىل بعد العرشين ومائة .قاله ابن حجر يف "الصابة" (.)5 /2
( )6أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )0065واألزهري يف "هتذيب اللغة" ( ) 65/5من طريق عيسى بن
يونس ,وابن أيب الدنيا يف "العيال" ( ) 05من طريق عبد الرمحن بن صالح املحاريب كالمها عن الوصايف
به.
َّ
والفال ُس.
النسائي
الوصايف  :هو عبيد اهلل بن الوليد ,قال ابن معني  :ليس بَشء ,وتركَه
ُّ
ورواه ابن عدي يف "الكامل" ( )466/0والثعلبي يف "الكشف والبيان" ( )65/ 0وابن عساكر
(  ) 11/2من وجه آخر عن الوصايف مرفوع ًا .و َأع َّله ابن عدي به.
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محاد بن زيد عن عاصم عن َأيب عثامنَ ,أ َّن
 -41حدَّ ثنا َأبو النَّعامن ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ
ُ
َ
العاملَّ :
استعمل رج ً
لت واحد ًا منهم,
إن يل كذا وكذا من
ال ,فقال
ُعمر
الولد ,ما ق َّب ُ
( )
عز َّ
رحم ِمن ِعباده َّإال َأ َّبرهم.
فزعم ُعمر ,أو قال ُعمر :إِ َّن اهلل َّ
وجل ال َي ُ
باب :حق اجلار
حممد بن سعد قال:
حممد بن فضيل عن َّ
 -42حدَّ ثنا أمحد بن محيد ,قال :حدَّ ثنا َّ
بن األَسود يقولَ :
ُ
رسول اهلل ﷺ
سأ َل
الكالعي قال:
سمعت َأبا ظ ْبية
ُ
ُ
سمعت املقدا َد َ
َّ
الر ُ
جل بعرش
حرمه اهلل ورسوله ,فقال :ألَ ْن يزين َّ
َأصحا َبه عن الزنا؟ قالوا :حرا ٌمَّ ,
ِ
بامرأة ِ
يّس عليه من ْ
جاره.
يزين
أن َ
نسوةَ ,أ ُ
َ
عز َّ
ألن َي َ
وجل ورسو ُله ,فقالْ :
ّسق
حرمها اهللُ َّ
الّسقة؟ قالوا :حرا ٌمَّ ,
وسأهلم عن َّ
ّسق ِمن ِ
ِ
بيت ِ
يّس عليه من َأ ْن َي َ
جاره.
من عرشة َأهل َأبيات َأ ُ

( )

باب :الأدنى فالأدنى من اجلريان
ِ
الوليد ِ
ُ
بن دينار
بن موسى عن
 -43حدَّ ثنا احلسني بن ُحريث ,قال :حدَّ ثنا
الفضل ُ

الزهد" ( ) 466من ُطرق عن
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" (  )611/وهناد بن الّسي يف " ُّ
عاصم األحول به .نحوه.
أقل رمحة .ال ُ
فأنت واهللِ بالناس ّ
عز َّ
وليس عند هنَّاد " َّ
تعمل يل َعم ً
ال َأبد ًا .فر َّد
وجل "..وإنام قال " َ
إن اهللَ َّ
وَصح عبد الرزاق َّ
بأن الرجل ُعيينة بن حصن.
عهدَ ه" َّ
( )6أخرجه أمحد ( )60524واملصنف يف "التاريخ" ( )50/2والطرباين يف "الكبري" ( )652/60ويف
"األوسط" ( )2444والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1556من طريق حممد بن فضيل به.
ِ
الذنب َأعظم؟ قالَ :أ ْن َ
جتعل
أي
وللبخاري ( )0600ومسلم ( )22عن ابن مسعود قلت :يا رسول اهللُّ :
تقتل ولدَ ك ِمن َأ ِ
قلتُ :ث َّم َأي؟ قالَ :أ ْن َ
طعم معك .قلت :ثم َأي؟ قالْ :
أن
هللِ ندَّ ًا وهو خلقكُ .
جل َأ ْن َي َ
تزاين حليلة جارك.
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ِ
ِ
اجلار ,فقالَ :أربعني دار ًا َأما َمه ,و َأربعني خل َفه ,و َأربعني عن
احلسنَ ,أ َّنه ُس ِئ َل عن
عن
ِ ( )
يمين ِه ,و َأربعني عن يساره.
عامر ,قال:
حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا عكرمة بن َّ
 -44حدَّ ثنا برش بن َّ
ِ
بجاره األَقص قبل
سمعت َأبا ُهريرة قال :وال َيبد ُأ
حدَّ ثنا علقمة بن َبجالة بن زيد قال:
ُ
األَدنى ,ولكن يبد ُأ باألَد َنى قبل األَقص.

( )

غلق الباب عىل اجلار
باب :أمن أأ أ
السالم عن ليث عن نافع عن ابن
 -45حدَّ ثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
ِ
ٌ
مهه من َأخيه
حق
ُعمر قال :لقد َأ َتى علينا
حني ,وما َأحدٌ َأ َّ
زمانَ ,أو قالٌ :
بديناره ودر َ
املسل ِم ,ثم اآلن الدينار والدرهم َأحب إىل َأ ِ
حدنا ِمن َأخيه ا ُملسلم.
ُّ
َّ
ِ
بجاره يوم القيامة ,يقول :يا رب ,هذا
بي ﷺ يقول :كم ِمن جار ُمتعل ٌق
ُ
سمعت النَّ َّ
فمنع معرو َفه.
َأ َ
غلق با َبه ُدوينَ ,

( )

( ) ورجاله ثقات سوى الوليد بن دينار التياس .ض َّعفه ابن معني ,وذكره ابن حبان يف الثقات.
وروي مرفوع ًا ب َأسانيد ضعيفة .انظر التلخيص احلبري البن حجر ( )14/4وإرواء الغليل () 00/2
( )6أخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" ( )6 5واملصنف يف "التاريخ الكبري" ( )06/0عن ابن املبارك
به.
ورجاله رجال الصحيح سوى علقمة بن بجالة .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي يف "امليزان":
وأقره ابن حجر يف "اللسان".
ال ُيعرفَّ .
( )4ليث بن أيب سليم ضعيف.
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف "مكارم األخالق" ( )405واألصبهاين يف "الرتغيب" ( )202من وجه آخر
عن َأبان بن بشري عن عطاء عن ابن عمر .باملرفوع فقط.
قال احلافظ يف "اللسان" (  :)660/أبان بن بشري املكتب .قال ابن أيب حاتم :جمهول .و َذكَره ابن ِح َّبان يف
"الثقات" .انتهى

=
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يشبع دون جاره
باب :ال م

حممد بن كثري ,قال :أخربنا سفيان عن عبد امللك بن أيب بشري عن عبد
 -46حدَّ ثنا ّ
الز ِ
بي ﷺ ُ
بري ُ
يقول:
يقول:
اهلل بن املساور قال:
ُ
ابن ُّ
ُ
رب َ
سمعت َ
سمعت النَّ َّ
ابن ع َّباس ُي ُ
جائع.
وجاره
شبع.
ليس
ٌ
املؤمن الذي َي ُ
ُ
ُ

( )

الح.
الص م
اجلار َّ
باب :م
حممد بن كثري ,قال :أخربنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال :حدَّ ثني
 -47حدَّ ثنا َّ
سعادة ِ
ِ
بن ِ
ُمخ ٌيل عن ناف ِع ِ
املرء املسل ِم :املسك ُن
عبد احلارث عن النَّبي ﷺ قالِ :من
( )
واملركب اهل َن ِي ُء.
الح,
ُ
الص ُ
اجلار َّ
ُ
الواسع ,و ُ
____________________________________

وأخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" (  )65عن سفيان ُمعض ً
الزهد" ( ) 005عن
ال .وهنَّاد يف " ُّ
سفيان عن ابن ُعمر مثله.
( ) أخرجه أبو يعىل ( )16/5والطرباين يف "الكبري" ( ) 50/ 6وعبد بن محيد ( )210والبيهقي يف
" ُّ
وصححه احلاكم (.) 20/0
الشعب" (  )150من طريق سفيان به.
َّ
والبن عدي يف "الكامل" ( )204/6من حديث حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس نحوه.
وحسنه ابن حجر يف "القول املسدَّ د"
وله شاهدان .األول :من حديث َأنس .أخرجه البزار (,) 1
َّ
واهليثمي يف "املجمع" ,واملنذري يف "الرتغيب والرتهيب" .والثاين :من حديث عائشة عند احلاكم.
( )6أخرجه المام أمحد ( ) 5404 , 5406وعبد بن محيد ( )425وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين"
وصححه احلاكم () 22/0
( )6442وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )2000من ُطرق عن سفيان به.
َّ
ورجاله رجال الصحيح سوى ُمخيل بن عبد الرمحن .قال الذهبي يف "امليزان" ( :)606/6عدا ُده يف
حبيب ِ
ِ
بن أيب ثابت .لكن ذكره ابن حبان يف "الثقات" .اهـ
التابعني ,ال ُيعرف حا ُله ,ما روى عنه سوى
وقال احلافظ يف "التهذيب" (ُ :) 00/4مخيل حفظه مجاع ٌة بضم اخلاء املعجمة ,وأ َّما ابن أيب شيبة فقاله
العسكري .انتهى
بضم احلاء املهملة ,وتبعه ابن صاعد ,وخ َّط َأ ذلك
ُّ

ِ
السعادة ...فذكره .وزاد .املرأة
ربع من
قلت :أخرج أمحد ( ) 005عن سعد بن َأيب وقاص مرفوع ًا " َأ ٌ
وصححه ابن حبان ( )0046واحلاكم (.) 05/6
الصاحلة.
َّ
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اجلار السوء
باب :م

بن َم ْغ َراء ,قال :حدَّ ثنا ُبريد بن
الرمحن ُ
 -48حدَّ ثنا ملد بن مالك ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
الساع ُة ح َّتى َي َ
قتل
عبد اهلل عن َأيب ُبردة عن أيب موسى :قال رسول اهلل ﷺ :ال تقو ُم َّ
ا َّلر ُ
جاره و َأخاه و َأباه.
جل َ

( )

جاره
باب :ال ميؤذي أ
 -49حدَّ ثنا مسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا األَعمش ,قال :حدَّ ثنا َأبو
َ
رسول اهلل,
سمعت َأبا ُهريرة يقول :قيل للنَّبي ﷺ :يا
ُييى موىل جعدة بن ُهبرية .قال:
ُ
ِ
ُ
َّ
بلساّنا؟ فقال
جرياّنا
وتصدَّ ُق ,و ُتؤذي
إن فالن َة تقو ُم ال َّل َيل وتصو ُم النَّهار,
وتفعلَّ ,
َ
خري فيها ,هي ِمن َأ ِ
ُ
هل النَّار.
رسول اهلل ﷺ :ال َ
ُ
رسول اهلل
تصدَّ ق َبأثوار ,وال ُتؤذي َأ َحدَ ًا.؟ فقال
قالوا :وفالن ٌة ُتصيل املكتوبة ,و َّ
ﷺ :هي من َأهل اجلنَّة.

( )

الرمحن بن زياد قال :حدَّ ثني عامرة بن
 -51حدَّ ثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
عم ًة له حدَّ ثتهَ ,أ َّّنا َ
لت عائش َة ُأ َّم املؤمنني رض اهلل عنها ,فقالتَّ :
غرابَّ ,
إن
سأ ْ
أن َّ
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )0640من رواية ُييى بن سعيد األموي عن ُبريد نحوه .وزاد " قال :فر َأ ْينا
زمان األَ ِ
َمن َ
َ
زارقة".
قتل َأباه
وأخرجه ابن ماجه ( )4151وأمحد ( )60 20من رواية وجه آخر عن َأسيد بن املتشمس عن أيب ُموسى
مطوالً .وفيه "حتى َ
وابن عمه ,وذا قرابتِه".
جارهَ ,
َّ
يقتل الرجل َ
( )6أخرجه المام أمحد ( )6:000وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( )614والبزار كام يف "كشف األستار"
( ) 106والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1664واحلسني بن حرب يف "الرب والصلة" ( )606من ُطرق عن
وصححه احلاكم ( ) 22/0وابن حبان (.)5020
األعمش به.
َّ
قوله ( :بأثوار ) مجع ثور ,وهي القطع ُة من األَ ِقط .قاله أهل اللغة.
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َ
زوج إِحدانا ُيريدُ ها فتمنعه نفسها ,إ َّما ْ
تكون َغضبىَ ,أو مل تكن نشيط ًة ,فهل علينا
أن
َ
ِ
إن من حقه عليك َأن لو َأ ِ
يف ذلك من حرج؟ قالت :نعمَّ ,
وأنت عىل َق ْتب مل
رادك
تنعيه.
قلت هلا :إحدانا َتيض ,وليس هلا ولزوجها َّإال ٌ
حلاف واحدٌ ,
فراش واحدٌ أو
ٌ
قالتُ :
ثم تنام معه ,فله ما فوق ذلك.
فكيف
ُ
إزارها َّ
تصنع؟ قالت :لتشدَّ عليها َ
ِ
فطحنت شيئ ًا من شعري,
بي ﷺ :إ َّنه كان ليلتي منه,
ُ
مع َأين سوف ُأخربك ما صنع النَّ ُّ
فجعلت له قرص ًا ,فدخل فر َّد الباب ,ودخل إىل املسجد ,وكان إذا أراد ْ
غلق
أن ينا َم َأ َ
ُ
الباب ,و َأوك َأ ِ
املصباح ,فانتظر ُته ْ
ينرصف ف َأطعمه
أن
القدح ,و َأطف َأ
القرب َة ,و َأكف َأ
َ
َ
َ
َ
ثم قال:
القرص ,فلم ينرصف ,ح َّتى غلبني النَّو ُم ,و َأوجعه الربدَ ,فأتاين َفأقامنيّ ,
فكشفت له
حائض ,فقال :وأ ِن اكشفي عن فخذيك,
َأدفئيني َأدفئيني ,فقلت له :إِين
ُ
ٌ
فخذي حتّى َدفِئ.
فوضع خدَّ ه ور ْأ َسه عىل
فخذي,
عن
َّ
َ
َّ
دبرت به.
ثم
فأقبلت شا ٌة جلارنا داجن ٌة
ثم َأ ْ
ْ
ْ
ْ
عمدت إىل ال ُقرص َفأ َخ َذ ْتهّ ,
فدخلتَّ ,
بي ﷺُ :خذي ما
بي ﷺ
ْ
فبادرهتا إىل الباب ,فقال النَّ ُّ
قالت :وق َلقت عنه ,واستيقظ النَّ ُّ
ِ ( )
ِ
ِ
َأدرك ِ
جارك يف شاته.
رصك ,وال ُتؤذي
ت من ُق

( ) أخرجه ابن أيب ُعمر كام يف "اَتاف املهرة" ( )62/0عن عبد اهلل بن يزيد املقرئ به .بتاممه.
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )600ومن طريقه البيهقي يف "السنن الكربى" (  )4 4/من طريق عبد
َتيض..إىل
اهلل بن عمر بن غانم عن عبد الرمحن بن زياد به مترص ًاَ .أ َّّنا
سألت عائش َة ,قالت :إحدانا ُ
ْ
فخذي حتّى َدفِئ ).
فوضع خدَّ ه ور ْأ َسه عىل
قوهلا.
َّ
َ
ِ
لضعف األفريقي ,واسمه عبدالرمحن بن زياد بن أنعم.
ضعيف,
قال البوصريي يف "االَتاف" :هذا إسنا ٌد
ٌ
رواه أبوداود باختصار .انتهى.
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حتقرن جارة جلارتا ولو فرسن ٍ
شاة
باب :ال
َّ
 -51حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب ُأويس قال :حدَّ ثني ٌ
مالك عن زيد بن َأسلم عن َعمرو
ُ
رسول اهلل ﷺ :يا نسا َء املؤمنات ,ال
بن معاذ األَشهيل عن جدتِهَ ,أ َّّنا قالت :قال يل
( )
ِ
ََت َّ
جلارهتا ,ولو ُكراع شاة ُحم َّرق.
منكن
قرن امرأ ٌة
َّ
باب :شكاية اجلار
ٌ
رشيك عن َأيب ُعمر عن أيب ُجحيفة
األودي ,قال :حدَّ ثنا
عيل بن حكيم
ُّ
 -52حدَّ ثنا ُّ
قال :شكا ٌ
مر به
جاره ,فقال :امحل َ
متاعك فض ْعه عىل ال َّطريق ,فمن َّ
رجل إىل النَّبي ﷺ َ
فجعل ُّ
َ
مر به يلعنُه ,فجا َء إىل النَّبي ﷺ فقال :ما لقيت من النّاس؟ فقال:
يلعنُه,
كل َمن َّ
( )
ِ
َّ
فيتَ ,أو نحوه.
ثم قال للذي شكاُ :ك َ
إن لعن َة اهللِ فوق لعنتهمَّ ,

( ) هو يف موطأ المام مالك ( ) 220ومن طريقه الدارمي ( ) 201وأمحد ( )20/0وإسحاق بن راهويه
يف "مسنده" (4/5

) والطرباين يف "الكبري" ( ) 00/60والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4026من ُطرق

عن مالك به.
َّ
َتقرن
ويف صحيح البخاري ( )6522ومسلم ( )14/4من حديث أيب هريرة مرفوع ًا :يانسا َء املُسلامت ال
جار ٌة جلارهتا .ولو فِ ْر ِسن شاة.
نون .هو ع ْظ ٌم ُ
قوله ( :فِ ْر ِسن ) :بكّس الفاء واملهملة .بينهام راء ساكنة وآخره ٌ
قليل اللح ِم ,وهو للبعري
ِ
ِ
للفرس ,و ُيطلق عىل الشاة َجماز ًا ,ونونُه زائد ٌة ,وقيلَ :أصل َّية .قاله احلافظ يف الفتح.
احلافر
موضع
ُ
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 40/66والبزار ( ) 104واحلاكم ( ) 22/0والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )1502من طريق عيل بن حكيم هبذا السناد.
ورشيك :هو ابن عبد اهلل القاض .وأبو عمر املنبهي األزدي .قال ابن حجر يف التقريب :جمهول.
قلت :يشهدُ له حديث أيب هريرة نحوه .أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )5 54واملصنف يف "األدب
املفرد" ( ) 60وأبو يعىل ( )2240والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1500وغريهم من ُطرق عن ابن عجالن
وصححه ابن حبان ( )560واحلاكم ( .) 25/0وفيه " فجاء إليه جاره.
عن أبيه عن أيب هريرة نحوه.
َّ

=
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الرمحن بن َم ْغ َراء ,قال :حدَّ ثنا
 -53حدَّ ثنا ملد بن مالك ,قال :حدَّ ثنا َأبو زهري عبد َّ
سمعت جابر ًا يقول :جا َء ٌ
رجل إىل النَّبي ﷺ َيستعديه
الفضل  -يعني ابن مبرش  -قال:
ُ
الر ُ
جل وهو مقاو ٌم
بي ﷺ ورآه َّ
الركن واملقام .إذ َأقبل النَّ ُّ
عىل جاره ,فبينا هو قاعدٌ بني ُّ
رج ً
بياض عند املقام حيث ُيص ُّلون عىل اجلنائز.
ثياب ٌ
ال عليه ٌ
َفأ َ
رأيت معك
الرجل الذي
ُ
بي ﷺ فقالَ :بأيب َأ َ
نت و ُأمي يا رسول اهللَ ,من َّ
قبل النَّ ُّ
رأيت خري ًا كثري ًا ,ذاك
بيض؟ قالَ :أقدْ ر َأي َته؟ قال :نعم ,قال:
َ
ثياب ٌ
ُمقاومك عليه ٌ
ٌ
ُ
ُ
جاعل له مرياث ًا.
ظننت َأ َّنه
رسول ريب ,ما زال يوصيني باجلار ح َّتى
جربيل ﷺ
ُ

( )

رج
جاره ح َّتى أي أ
باب :أمن آذى أ
سمعت ,يعني َأبا
بن املنذر قال:
ُ
 -54حدَّ ثنا عصام بن خالد ,قال :حدَّ ثنا َأرطا ُة ُ
ِ
ُ
فيهلك
رجلني َي َت َصارمان فوق ثالثة َأ َّيام,
عامر
احلمص ,قال :كان ثوبان يقول :ما من ُ
َّ
يظلم جا َره
َأحدُ مها ,فامتا ومها عىل ذلك من املصارمةَّ ,إال ه َل َكا مجيع ًا ,وما من جار
ُ
يرج ِمن منزل ِهَّ ,إال ه َل َك.
ويقهره ,ح َّتى ُيم َله ذلك عىل َأن َ
ُ

( )

____________________________________

تكرهه".
فقال له :ارجع ال ترى مني شيئ ًا
ُ
( ) أخرجه عبد بن محيد كام يف "املنتخب" (61

) والبزار كام يف "مترص زوائده" البن حجر ( ) 202من

طريق الفضل بن مبرش به.
كتب حديثه .واختلف
والفضل ض َّعفه أبو داود والنسائي .ول َّينه أبو زرعة .وقال أبو حاتم :ليس بقوي ُي ُ
فيه قول ابن معني .وقال ابن عدي يف "الكامل" ( :) 0/2له عن جابر دون العرشة ,وعا َّمتها مما ال يتابع
عليه .ولذا قال ابن حجر يف "مترص زوائد البزار" ( :)656/6إسنا ٌد ضعيف.
قلت :قوله ﷺ ( ما زال يوصيني ) ...وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5221ومسلم ( )6262عن
ِ
ابن ُعمر مرفوع ًا مثله .و َأخرجاه َأيض ًا عن عائشة.
( )6أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" (  )22من رواية عبد الوهاب بن الضحاك ثنا عبد القاهر بن ناصح
َ
ثوبان يقول:
سمعت
 وكان من ال ُع َّباد  -عن أرطاة بن املنذر قال :سمعت أبا عامر األَهلاين يقول:ُ

=
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الب والفاجر
باب:
م
اإلحسان إىل أ ِّ
احلميدي ,قال :حدَّ ثنا سفيان ,قال :حدَّ ثنا سامل بن َأيب حفصة عن ُمنذر
 -55حدَّ ثنا
ُّ
ِ
حممد ِ
ُ
الحسان} ,قال :هي
الحسان إ َّال
عيل بن احلنف َّية{ :هل جزا ُء
ال َّثوري عن َّ
بن ر
سجل ٌة للرب والفاجر.
ُم َ

( )

سجل ٌة مرسل ٌة.
قال أبو عبد اهلل :قال أبو ُعبيدُ :م َ
فضل أمن م
باب :م
يعول يتيام من أأبويه
حممد ,قال :حدَّ ثنا سفيان بن ُعيينة عن صفوان قال :حدَّ ث ْتني
 -56حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
ُأنيسة عن ُأم سعيد بنت مرة ِ
الفهري عن َأبيها عن النَّبي ﷺَ :أنا وكافل اليتي ِم يف اجلنَّ ِة
َّ
( )
كهذه ِمن ِ
كهاتنيَ ,أو ِ
ُ
هذهَّ .
سفيان يف الوسطى والتي تيل الهبام.
شك
منصور عن احلسنَّ ,
أن
هشيم ,قال :أخربنا
حممد ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
ٌ
 -57حدَّ ثنا عمرو بن َّ
ُيض طعام ِ
يتيمه فلم جيدْ ه ,فجا َء بعد
ابن ُعمر ,فدعا بطعام ذات يوم,
يتي ًام كان
َ
فطلب َ
ُ
ابن ُعمر بطعام ,مل يكن عندهم ,فجا َءه بسويق وعسل ,فقال:
ابن ُعمر ,فدعا له ُ
ما فرغ ُ
____________________________________

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :فذكر ش َّقه األخري يف اجلار.
ُ
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )22/64والطرباين يف "الدعاء" ( ) 502والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )1 54من طريق سامل بن أيب حفصة به.
قال البيهقي :هذا هو املحفوظ من قول ابن احلنيفة ,وقد ُروي عن النبي ﷺ بإسناد ضعيف .ثم رواه من
الكويف مرتوك احلديث .انتهى.
حديث ابن عباس ,ثم قال :اهليثم بن عدي
ُّ
( )6أخرجه احلميدي يف "مسنده" ( )242والطرباين يف "الكبري" ( )460/60وأبو نُعيم يف "املعرفة"
( )2665والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 062من طريق سفيان بن ُعيينة به.
اختالف ب َّينه ابن حجر يف "الصابة" يف ترمجة ُم َّرة.
ويف سنده
ٌ
هل ِ
البخاري يف "صحيحه" ( )0112عن س ِ
ومسلم ( )6124عن أيب
بن سعد ,
لكن احلديث َأخرجه
ُّ
َّ
ٌ
هريرة مرفوع ًا مثله.
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دونك هذا ,فواهللِ ما ُغبِنْ َت.
يقول احلسن :وابن عمر واهلل ما ُغبِ َن.

( )

الرحيم
باب :كن لليتيم كالأب َّ
الرمحن ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن أيب
 -58حدَّ ثنا عمرو بن ع َّباس ,قال :حدَّ ثنا عبد ّ
كن لليتي ِم كاألَ ِ
ب
إسحاق قال:
ُ
بن َأبزى قال :قال داود ْ :
الرمحن َ
سمعت عبدَ َّ
ِ
كثر من ذلك,
زرع كذلك ََتصدُ  ,ما َأ َ
الرحيم ,واعلم َأ َّنك كام َت ُ
الفقر بعد الغنى ,و َأ ُ
قبح َ
َّ
الضالل ُة بعد اهلدى.
أو َأقب ُح من ذلك َّ
وعدت صاح َبك ف َأ ِ
نج ْز له ما وعد َته ,فإن ال تفعل ُي ُ
ورث بينك وبينه عداو ٌة,
وإذا
َ
سيت مل ُيذك َ
ذكرت مل ُيعنْ َكْ ,
وتعوذ باهلل من صاحب ْ
رك.
إن
وإن َن َ
َ
َّ

( )

سمعت احلس َن
 -59حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا محزة بن َنجيح أبو عامرة قال:
ُ
الر َ
ُ
عهدت املسلمنيَّ ,
جل منهم ليصبح فيقول :يا َأهليه ,يا َأهليه,
يقول :لقد
ُ
وإن َّ
جاركم
يتيمكم ,يا َأهليه ,يا َأهليه ,مسكينَكم مسكينَكم ,يا َأهليه ,يا َأهليهَ ,
يتيمكم َ
َ
رسع بخياركم ,و َأنتم ّ
كل يوم ُترذلون.
جاركم ,و َأ ُ
َ
تعمق بثالثني َألف ًا إىل النَّار .ما َله قات َله اهلل؟
وسمع ُته يقول :وإذا َ
شئت ر َأي َته فاسق ًا َي َّ
( ) أخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" ( )6 4وأبو نُعيم يف "احللية" (  ) 11/من طريق ُهشيم به.
ورواه أبو نُعيم َأيض ًا (  ) 11/من طريق الّسي بن ُييى ,وابن أيب الدنيا يف "اجلوع" ( )50من طريق
ُسفيان بن ُحسني كالمها عن احلسن به.
( )6أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60514والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( ) 0512وابن برشان يف
"أماليه" ( )502وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" (  )2واخلرائطي يف "مكارم األخالق" من
ُطرق عن أيب إسحاق به .واخترصه ابن أيب الدنيا واخلرائطي.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)4 0/0رواه الطرباين .ورجاله رجال الصحيح.
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باع خال َقه من اهلل ِ
َ
بثمن عنزْ ,
شئت ر َأي َته ُمضيع ًا ُمريد ًا يف سبيل َّ
واعظ
الشيطان ,ال
وإن َ
َ
ِ ( )
له من ِ
نفسه وال من النَّاس.
 -61حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
قلت
سالم بن أيب مطيع عن َأسامء بن ُعبيد قالُ :
تضب ولدك.
تصنع بولدك ,ارض ْبه ما
اصنع به ما
يتيم ,قال:
ْ
ْ
ْ
البن سريين :عندي ٌ

( )

دب اليتيم
باب :أأ م

ِ
دب اليتيم
سلم ,قال :حدَّ ثنا شعبة عن ُشميسة العتك َّية قالتُ :ذك َر َأ ُ
 -61حدَّ ثنا ُم ٌ
عند عائشة رض اهلل عنها ,فقالت :إِين ألَ
اليتيم ح َّتى َينبسط.
رضب
ُ
َ

( )

باب :م
مات له الولدم
فضل أمن أ
 -62حدَّ ثنا ع َّي ٌ
حممد بن إسحاق قال:
اش ,قال :حدَّ ثنا عبد األعىل قال :حدَّ ثنا َّ
حممد بن إبراهيم بن احلارث عن حممود بن َلبيد عن جابر بن عبد اهلل قال:
حدَّ ثني َّ
( ) مل أجد من أخرجه.
ومحزة بن نجيح ض َّعفه أبو حاتم واألزدي والعجيل .وو َّثقه أبو داود .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال :كان قدري ًا.
( )6مل أجد من أخرجه .وإسناده صحيح.
وروي مرفوع ًا نحوه من طريق َأيب عامر اخلزاز عن َعمرو بن دينار عن جابر َ . أخرجه الطرباين يف
ُ
وصححه ابن حبان ()0600
"الصغري" ( )600والبيهقي يف "الكربى" ()2/2
َّ
وأخرجه البيهقي ( )2/2والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 00وعبد الرزاق يف "تفسريه" ( ) 02/
من طريق السفيانني ومحاد بن زيد وأيوب عن َعمرو بن دينار عن احلسن ال ُعرين ُمرسالً.
قال البيهقي :هذا املحفوظ.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62222والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  ) 0والبيهقي يف
"الكربى" ( )625/2واملروزي يف "الرب والصلة" ( ) 12من ُطرق عن ُشعبة به.
سألت عائش َة عن َأ ِ
دب اليتيم "..
يف رواية الطربي والبيهقي "
ُ
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ِ
َ
الولد فاح َت َس َبهم دخل اجلنَّ َة ,قلنا:
رسول اهلل ﷺ يقولَ :من مات له ثالث ٌة من
سمعت
ُ
َ
قلت جلابر :واهللَ ,أرى لو قل ُتم واحدٌ لقال .قال:
يا
رسول اهلل ,واثنان؟ قال :واثنانُ .
و َأنا َأظنُّه واهلل.

( )

مي بن حفص ,وموسى بن إسامعيل ,قاال :حدَّ ثنا عبد الواحد,
حر ُّ
 -63حدَّ ثنا َ
قال :حدَّ ثنا عثامن بن حكيم قال :حدَّ ثني َعمرو بن عامر األَ
نصاري قال :حدَّ ث ْتني ُأ ُّم
ُّ
يموت هلام ثالثة
كنت عند النَّبي ﷺ فقال :يا َأ َّم ُسليم ما َمن ُمسلِ َم ْني
ُ
ُسليم قالتُ :
( )
قلت :واثنان؟ قال :واثنان.
َأوالدَّ ,إال َأدخلهام اهلل اجلنَّ َة بفضل رمحتِه إ َّياهمُ ,
معتمر قال :قر َأ ُت عىل ال ُفضيل :عن َأيب َحريزَ ,أ َّن
عيل ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -64حدَّ ثنا ٌّ
ذر ُمتوشح ًا قرب ًة ,قال:
احلسن حدَّ ثه بواسطَ ,أ َّن
صعصعة َ
َ
َ
بن معاوية حدَّ ثهَ ,أنّه لقي َأبا ر
ِ
سمعت رسول اهلل ﷺ
قلت :بىل .قال:
ُ
ذر؟ قالَ :أ َال ُأحد ُثك؟ ُ
ما لك من الولد يا َأبا ر
( ) أخرجه المام أمحد ( )402/4والبيهقي يف " ُّ
وصححه
الشعب" ( )1005من ُطرق عن ابن إسحاق به.
َّ
ابن حبان (.)6102
ومسلم ( )6246عن أيب هريرة
و َأخرج البخاري يف "صحيحه" (  ) 0ومسلم ( )6244عن َأيب سعيد.
ٌ
مرفوع ًا نحوه.
قلت جلابر :واهللَِ ,أرى لو قلتم واحدٌ لقال .قال :و َأنا أظنُّه واهلل" فقد ور َد الترصيح بالسؤال
أ َّما قولهُ " :
عن الواحد يف عدَّ ة َأحاديث .ذكرها ابن حجر يف "الفتح" (1/4

) .ثم قال :وليس يف يشء من هذه

ِ
ذكر األَحاديث الواردة يف فضل َمن مات له ولدٌ واحدٌ .
الطرق ما
ُ
يصلح لالحتجاج ...ثم َ
مات له ولدٌ فاحتسب.
انظر الفتح .كتاب اجلنائز .باب فضل من َ
( )6أخرجه المام أمحد ( )400/2وإسحاق بن راهويه ( )6 26والطرباين يف "الكبري" ( ) 62/65من
طريق عثامن بن حكيم به .ووقع عند أمحد ( عمرو بن عاصم )
صح
وقد أخرج البخاري يف "صحيحه" (  ) 1عن َأنس مرفوع ًا مثله .دون السؤال عن االثنني .لكن َّ
الصحيح .انظر ما قبله.
من حديث أيب سعيد وأيب هريرة يف َّ
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يموت له ثالث ٌة من الولد مل يبلغوا ِ
ِ
احل َ
بفضل
نثَّ ,إال َأدخ َله اهلل اجلنَّ َة
يقول :ما ِمن مسلم
ُ
وجل َّ
عز َّ
عتق ُمسل ًام َّإال َ
كل عضو منه فكا َكه لكل
رمحتِه إِ َّياهم ,وما ِمن رجل َأ َ
جعل اهللُ َّ
عضو منه.

( )

مات له سقط
باب :أمن أ
 -65حدَّ ثنا إسحاق بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا صدقة بن خالد قال :حدَّ ثني يزيد بن َأيب
سه ِل بن احلنظل َّية  -وكان ال ُيولد له  -فقال :ألَ ْن ُيولد يل يف السالم
َمريم عن ُأمه عن ْ
ولدٌ ِس ٌ
إيل ِمن َأ ْن يكون يل الدُّ نيا مجيع ًا وما فيها ,وكان اب ُن احلنظل َّية
قط َفأحتس ُبهَ ,أ ُّ
حب َّ
َتت َّ
الشجرة.
بايع َ
مم َّن َ

( )

باب :محسن ال أل أكة

( ) أخرجه النسائي يف "املجتبى" ( ) 200ويف "الكربى" ( )6006وأمحد (  )6 40والبيهقي يف "الكربى"
( ) 0 /1ويف " ُّ
الشعب" ( )4 12وابن حبان ( )0204 ,6140وأبو عوانة ( )2062والبزار ()4101
وغريهم من ُطرق عن احلسن به.
واقترصوا مجيعا عىل ش ِّقه الول .دون مسألة العتق.
وقد أخرجه البزار َأيض ًا ( )4105من طريق أيب حريز عن احلسن .واقترص عىل شقه الثاين.
ويشهد لشقه األول ما تقدَّ م.
الصحيح" (  )642ومسلم ( ) 501عن َأيب هريرة مرفوع ًا مثله.
أ َّما ش ُّقه الثاين .فأخرج البخاري يف " َّ
( )6أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )602/00وأبو زرعة الدمشقي يف "تاريه" (  ) 05/من
طريق صدقة بن خالد به.
وخالف صدق َة مسلم ُة بن عيل اخلشني .فرواه عن يزيد بن أيب مريم عن َأبيه .فقال :عن ُييى بن احلنظلية.
أخرجه ابن عساكر أيض ًا ( )602/00وأبو نُعيم يف "املعرفة" (.)2022
األثر اب ُن حجر يف "الصابة" ( )220/2يف ترمجة ُييى بن
مداره عىل ُأم يزيد وهي جمهولة  .وذكر َ
واألثر ُ
ُ
احلنظلية .وض َّعفه.
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 -66حدَّ ثنا حفص بن عمر ,قال :حدَّ ثنا ُعمر بن الفضل ,قال :حدَّ ثنا نُعيم بن
بن أيب طالب َّ ,
عيل ,ائتني بطبق
عيل ُ
أن الن َّ
ّبي ﷺ َّملا َث ُق َل قال :يا ُّ
يزيد ,قال :حدَّ ثنا ُّ
كتب فيه ما ال ُّ
فخشيت ْ
فقلت :إِين ألَحفظ من ذراعي
أن َيسبقني
تضل ُأ َّمتي بعدي,
ُ
ُ
َأ ُ
َ
والزكاة وما
وعضدي,
الصحيفة ,وكان ر ْأ ُسه بني ذراعي
بالصالة َّ
ُ
فجعل ُيويص َّ
َّ
مره بشهادة َأن ال إله َّإال اهلل ,و َأ َّن
ملكت َأيام ُنكم ,وقال كذاك ح َّتى
ْ
نفسه ,و َأ َ
فاضت ُ
حممد ًا عبدُ ه ورسو ُله ,من شهد هبام ُحرم عىل النّار.
َّ

( )

حممد بن سابق ,قال :حدَّ ثنا إرسائيل عن األَعمش عن َأيب وائل عن
 -67حدَّ ثنا َّ
عبد اهلل عن النَّبي ﷺ قالَ :أجيبوا الدَّ اعي ,وال تر ُّدوا اهلد َّي َة ,وال َتض ُبوا املسلمني.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )214والضياء يف "املختارة" (  )412/مترص ًا .وابن سعد يف "الطبقات"
( )604/6من طريق ُعمر بن الفضل به.
ٌ
جمهول .التهذيب (.)20 /5
ضعيف .فيه نُعيم بن يزيد .قال أبو حاتم الرازي:
وهذا إسنا ٌد
ٌ
فاملحفوظ َّ
ُ
مات يف ِح ْجر عائش َة كام يف الصحيحني.
قلت :وفيه نكار ٌة يف متنه.
النبي ﷺ َ
أن َّ
وروى أبو داود يف "السنن" ( )5 52وابن ماجه ( )6012والمام أمحد ( )525والبخاري يف "األدب
آخر كال ِم
عيل  قال :كان ُ
املفرد" ( ) 52وأبو يعىل يف "مسنده" ( )512وغريهم عن ُأم موسى عن ر
ملكت َأيامنُكم"
الصال َة ,ا َّت ُقوا اهللَ فيام
ْ
الصال َةَّ ,
النَّبي ﷺَّ :
ُ
تفرد عنها
ورجا ُله
رجال َّ
عيل  ,قال الذهبي يف "امليزان" (َّ :)601/2
الصحيح سوى ُأم موسى موالة ر
مستقيم ُي َّر ُج
ُمغرية بن مقسم .وقال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)245/2قال الدارقطني :حديثها
ٌ
حدي ُثها اعتبار ًا .وقال العجيل :كوفي ٌة تابعي ٌة ثق ٌة .انتهى.
قلت :له شاهدٌ من حديث ُأم سلمة .رواه أمحد (/2

 )4وابن ماجه ( ) 265والنسائي يف "الكربى"

وصححه البوصريي يف "املصباح".
( )652/0نحوه.
َّ
( )6أخرجه المام أمحد (  )000/والبزار ( ) 606والطرباين يف "الكبري" ( ) 0000من طريق األعمش به.
وصححه ابن حبان ( .)5204وانظر علل الدارقطني (.) 00/5
َّ
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وء ال أل أكة
باب :مس م

الرمحن بن
 -68حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني معاوية بن صالح عن عبد َّ
عرف بكم من
جبري بن ُنفري عن َأبيه عن أيب الدَّ رداء ,أ َّنه كان يقول للنَّاس :نحن َأ ُ
ِ
ِ
خريه,
رشاركمَ .أ َّما
خياركم من
البياطرة بالدَّ واب ,قد عر ْفنا
خياركم :الذي ُي َ
ُ
َ
رجى ُ
رشه ,وال ُيعتق ُحم َّرره.
رشه .و َأ َّما
رشاركم فالذي ال ُي َ
ُ
خريه ,وال ُيؤمن ُّ
رجى ُ
و ُيؤمن ُّ

( )

 -69حدَّ ثنا عصام بن خالد ,قال :حدَّ ثنا َحريز بن عثامن عن ِ
ابن هانئ عن أيب
ُ
ويضب عبدَ ه.
وينزل وحدَ ه,
يمنع ِرفدَ ه,
ُ
ُأمامة ,سمع ُته يقول :ال َكنود .الذي ُ

( )

( ) مل َأجد من َأخرجه.
الزهد" ( )022والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 11وابن عساكر ( ) 46/00وابن عبد الرب يف
وألمحد يف " ُّ
"اجلامع" ( )210واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )406/6من رواية سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء,
أنه قال :ألَنا َأعلم برشاركم من ال َبيطار باخليل .هم الذين ال ي ْأتُون الصالة َّإال دبر ًا ,وال َيسمعون القرآن
حمرروهم" .ورواته ثقات.
َّإال َه ْجر ًا ,وال ُيعت َُق ُ
وروى المام أمحد ( )22 6والرتمذي ( )6624وابن حبان ( )560من طريق العالء بن عبد الرمحن عن
َ
أبيه عن أيب هريرةَّ :
وقف عىل ُأناس جلوس فقالَ :أال ُأخربكم بخريكم من رشكم؟ قال:
أن
رسول اهللِ ﷺ َ
فسكتوا .فقال ذلك ثالث مرات .فقال ٌ
خريكم من
رجل :بىل يا رسول اهلل َأخ ْ
ربنا بخرينا من رشنا .قالُ :
رشه ".
خريه .و ُي ُ
خريه .وال ُيؤم ُن ُّ
ورشكم َمن ال ُيرجى ُ
رشهُّ ,
ؤمن ُّ
ُيرجى ُ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )522/60من طريق َأيب املغرية عبد القدوس عن حريز به.
ورجاله ثقات سوى ابن هانئ .قيل :اسمه محزة .وقيل :محرة .قال ابن حجر يف "التقريب" :ال ُيعرف.
اآلجري عن َأيب داود :شيوخ
وقال يف "لسان امليزان" ( :)402/6ذكره ابن حبان يف الثقات ,وقد قال
ّ
حريز كلهم ثقات .انتهى.
والطربي يف
والطرباين َأيض ًا ()0152
قلت :ورواه الطرباين يف "الكبري" ( )0002من طريق أيب عمرو.
ُّ
ُّ
"تفسريه" ( )522/60من طريق جعفر بن الزبري كالمها عن القاسم عن َأيب ُأمامة مرفوع ًا.

=
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محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن سعيد
حجاج بن ِمنهال ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -71حدَّ ثنا َّ
ِ
مر ُغالم ًا له ْ
احلسنَّ ,
أن رج ً
أن َيسنو عىل
ومحيد عن
محاد عن حبيب ُ
بن املس ّيب ,و َّ
ال َأ َ
ِ
بعري له ,فنا َم ال ُغال ُم ,فجا َء ُ
فلام
بشعلة من نار َفأل َقاها يف
وجهه ,فرت َّدى الغال ُم يف بئرَّ ,
( )
وج ِههَ ,فأ ْع َتقه.
بن اخل َّطاب  , فر َأى الذي يف ْ
مر َ
َأ َ
صبح َأتى ُع َ
بيع اخلادم من الأعراب
باب :م
محاد بن زيد عن ُييى بن سعيد عن ابن
 -71حدَّ ثنا سليامن بن حرب ,قال :حدَّ ثنا َّ
فاشتكت عائش ُةَ ,
َعمرة عن َعمرةَّ ,
فسأ َل بنو
رت َأم ًة هلا,
ْ
أن عائش َة رض اهلل عنها د َّب ْ
سحرهتا َأم ٌة هلا,
الز  ,فقال :إ َّنكم ُختربوين عن امر َأة مسحورة,
ْ
َأخيها طبيب ًا من ُّ
ثم
حرتِيني؟
فقالت :نعم ,فقالت :ومل َ؟ ال َت َ
ْ
نجني َأ َبد ًاَّ ,
ُفأخربت عائشة ,قالتَ :س ْ
( )
ِ
العرب َم َل َك ًة.
قالت :بِي ُعوها ِمن رش
ْ
____________________________________

قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)5 /0رواه الطرباين بإسنادين .يف أحدمها جعفر بن الزبري .وهو ضعيف,
ويف اآلخر َمن مل َأ ْعرفه.
( ) مل َأره من طريق سعيد بن املسيب .وال احلسن.
أشعل ٌ
َ
رجل يف
لكن أخرج عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 0162عن َمعمر عن رجل عن احلسن قال:
جوف ِ
ِ
عبده نار ًا .فقام العبد ِ
عمر ف َأعت َقه .فأيت ُعمر
فلام َأ َ
صبح َأتى َ
نفسه فيهاَّ .
فزع ًا حتى َأتى بئر ًا فأ ْل َقى َ
بسبي بعد ذلك ف َأعطاه عبد ًا .قال احلسن :كانوا يعاقبون و ُيعقبون .يعني َّملا َأعتقه َأعق َبه ُعمر مكانه .وهو
منقطع.
وأخرج أيض ًا ( ) 2161عن الثوري عن يونس عن احلسنَّ ,
أن رج ً
كوى ُغالم ًا له بالنار ف َأعت َقه ُعمر.
ال َ
( )6أخرجه المام أمحد ( )00/2والشافعي يف "مسنده" ( ) 046واحلاكم يف "املستدرك" ()600/0
والدارقطني يف "السنن" ( ) 00/0وعبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 2050والبيهقي يف "السنن"
( )420/6من ُطرق عن ُييى بن سعيد عن َأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن ُأمه َع ْمرة به.
وإسناده صحيح .ووقع عند أمحد ٌّ
لكن األَكثر َأنه َأبو الرجال.
شك يف تسمية شيخ ُييىَّ ,
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العفو عن اخلادم
باب:
م

محا ٌد  -هو ابن سلمة  -قال :أخربنا أبو غالب عن
اج ,قال :حدَّ ثنا ّ
حج ٌ
 -72حدَّ ثنا َّ
أيب ُأمامة ,قالَ :أ َ
لعيل  ,وقال :ال تض ْبه,
بي ﷺ معه غالمان,
َ
قبل النَّ ُّ
فوهب َأحدَ مها ر
ِ
ِ
رضب َأ ِ
ذر غالم ًا,
فإِين ُّنيت عن
هل َّ
الصالة ,وإِين ر َأي ُته ُيصيل منذ َأقب ْلنا ,و َأعطى َأبا ر
ِ
عروف ًا َفأع َت َقه ,فقال :ما َ
ستويص به َخري ًا
وقال:
فعل؟ قالَ :أمر َتني َأ ْن َأ ْ
استوص به َم ُ
َفأع َت ْق ُته.

( )

ختم عىل خادمه خماف أة مسوء ال َّظ ِّن
باب :أمن أ
حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا أبو خ ْلدة عن َأيب
 -73حدَّ ثنا برش بن ّ
ِ
اخلادم ,و َن َ
كيل ,ونعدَّ ها ,كراهي َة ْ
لق
ختم عىل
يتعودوا ُخ َ
أن َّ
العالية قالُ :كنَّا ُنؤمر َأ ْن َن َ
ظن سوء.
ظن َأحدُ نا َّ
سوء ,أو َي ُّ

( )

باب :من عدَّ عىل خادمه خماف أة مسوء ال َّظ ِّن
 -74حدَّ ثنا َأبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا إرسائيل عن َأيب إِسحاق عن حارث َة ِ
بن ُمضب
عن سلامن  قال :إين ألَعدُّ ال ُع َ
راق عىل خادمي ماف َة ال َّظن.

( )

محاد عن َأيب غالب
( ) أخرجه المام أمحد ( )66220 ,662 0والطرباين يف "الكبري" ( )605/2من طريق َّ
حزور البرصي به.
( )6أخرجه احلسني املروزي يف "الرب والصلة" ( )450عن ِ
ابن املبارك عن َأيب خلدة خالد بن دينار التميمي به.
درك اجلاهلي َة ,و َأسلم بعد ِ
وأبو العالية :هو ُرفيع بن مهران الرياحي .موالهم البرصيَ ,أ َ
وفاة النبي ﷺ
َ
َّ
خلف ُعمر .قاله يف التهذيب.
وصىل
بسنتني ,ودخل عىل َأيب بكْر,
َ
( )4أخرجه أبو نُعيم يف "احللية" (  )62 /والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2001واخلرائطي يف "مكارم
األخالق" ( )004من طريق أيب إسحاق به .وإسناده صحيح.
قوله ( :ال ُعراق ) قال اخلليل :ال ُعراق العظم بال حلمْ ,
عرق .نقله ابن حجر يف
حلم فهو ْ
وإن كان عليه ٌ

=
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اج ,قال :حدَّ ثنا شعبة قالَ :أ َ
سمعت حارثة
نبأنا َأبو إِسحاق قال:
ُ
حج ٌ
 -75حدَّ ثنا ّ
سمعت سلامن  :إِين ألَعدُّ ال ُعراق خشي َة ال َّظن.
بن مضب قال:
ُ

( )

دب اخلادم
باب :أأ م
 -76حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن وهب قال :أخربين َمرمة بن
بن عبد اهلل بن ُقسيط قالَ :أ َ
رسل عبدُ اهلل بن ُعمر
ُبكري عن َأبيه قال:
ُ
سمعت يزيدَ َ
فرجع إليه فج َلدَ ه ج ْلد ًا وج ْيع ًا.
بالرصف,
َ
نظر َّ
فرص َفهَ ,فأ َ
ُغالم ًا له بذهب َأو بورقَ َ ,
( )
وقال :اذهبِ ,
فخذ الذي يل ,وال ِ
ترص ْفه.
ْ
وجهه
باب :ال ت مقل ق َّب أح اهللم أ
اج ,قال :حدَّ ثنا ابن ُعيينة عن ابن عجالن عن سعيد عن أيب هريرة
حج ٌ
 -77حدَّ ثنا َّ
وجهه.
عن النبي ﷺ قال :ال تقولوا ق َّب َح اهللُ َ

( )

حممد ,قال :حدَّ ثنا ابن ُعيينة عن ابن عجالن عن سعيد عن
 -78حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
عز َّ
وجهكَّ ,
وجل
ووجه َمن َأشبه
تقولن ق َّبح اهللُ
أيب هريرة قال :ال
فإن اهلل َّ
َ
وجهك ْ
َ
َّ

____________________________________

"الفتح" () 61/6
( ) تقدَّ م خترجيه .انظر ما قبله.
( )6مل أجد من أخرجه .ورجال إسناده ال بأس هبم.
( )4أخرجه المام أمحد ( )1200 ,0060وابن حبان ( )50 0واحلُميدي يف "مسنده" (  ) 0وابن خزيمة
يف "كتاب التوحيد" ( )42 ,40 ,45والبيهقي يف "األسامء والصفات" ( )262واآلجري يف "الرشيعة"
(  )611/من ُطرق عن ِ
ابن عجالن به .وزادوا مثل الرواية اآلتية عن َأيب ُهريرة.
وروي موقوف ًا عىل َأيب هريرة ,لكن له ُحكم الرفع.
ُ
انظر ما بعده .وانظر علل الدارقطني رقم (.)6020
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( )

قصاص العبد
باب:
م
حممد بن يوسف ,و َقبيصة ,قاال :حدَّ ثنا سفيان عن حبيب بن َأيب ثابت
 -79حدَّ ثنا َّ
يضب َأحدٌ عبد ًا له  -وهو ظامل ٌ له
عامر بن يارس قال :ال
ْ
عن َميمون بن َأيب َشبيب عن َّ
( )
 َّإال ُأ ِق ْيدَ منه يوم القيامة. -81حدَّ ثنا أبو عمر حفص بن عمر ,قال :حدَّ ثنا شعبة قال :حدَّ ثني أبو جعفر قال:
ُ
ُ
ساقط من اآلري ,فقال خلادمه:
سلامن فإذا علف دا َّبتِه َي َت
خرج
سمعت َأبا ليىل قال:
ُ
َ
القصاص ألَوجع ُتك.
خاف
لوال َأ ّين َأ ُ
َ

( )

عفي ,قال :حدَّ ثنا أبو أسامة قال :حدَّ ثني داود بن
حممد اجلُ ّ
 -81حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
حممد قالَ :أخرب ْتن ِي جدَّ يت عن
الرمحن بن ّ
أيب عبد اهلل موىل بني هاشم قال :حدَّ ثني عبد َّ
بي ﷺ كان يف بيتها ,فدعا وصيف ًة له َأو هلاَ .فأ َ
َ
الغضب
فاستبان
بطأ ْت,
ُ
ُأم سلمةَ ,أ َّن النَّ َّ

( ) أخرجه اآلجري يف "الرشيعة" (  )611/من طريق حممد بن ميمون اخليا املكي عن سفيان به .من قول
أيب هريرة .وله ُحكم الرفع .وانظر ما قبله.
( )6أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 0150وابن أيب شيبة (  )6502من طريق سفيان ,والبزار يف
"مسنده" ( ) 000من طريق قيس .وأبو ُمسهر يف "جزئه" ( )02من طريق محاد بن ُشعيب كلهم عن
حبيب بن أيب ثابت به.
ورواه البزار ( ) 411من طريق َأيب بكر بن ع َّياش .و َأبو نُعيم يف "احللية" ( )060/0من طريق ُسفيان
عامر مرفوع ًا.
كالمها عن حبيب عن ميمون عن َّ
الوقف كام رواه املصنف .ولذا استغربه َأبو نُعيم من حديث ُسفيان وحبيب .وقد
والصواب عن الثوري
ُ
ُ
ِ
واآلثار اآلتي ُة .واهلل أعلم.
غريه .ويشهدُ له األَحاديث
ُ
تاب َعه عىل وقفه ُ
( )4أخرجه املروزي يف "الرب والصلة" ( )402من طريق ُشعبة به.
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ِ
فقامت ُأم سلمة إىل ِ
ٌ
سواك ,فقال:
تلعب ,ومعه
فوجدت الوصيف َة
احلجاب,
يف وجهه,
ُ
ْ ُّ
لوال خشية القود يوم القيامة ,ألَوجع ُت ِ
ك هبذا السواك.
قلت :يا رسول اهلل,
حممد بن اهليثم:
بي ﷺ ُ
فلام َأ ُ
ُ
تيت هبا النَّ َّ
تلعب ببهمة .قالَّ :
زاد َّ
ٌ
سواك.
ّإّنا لتحلف ما سمع ْتك ,قالت :ويف يده

( )

حممد بن بالل ,قال :حدَّ ثنا عمران عن قتادة عن ُزرارة بن أوىف عن أيب
 -82حدَّ ثنا ّ
ص منه يوم القيامة.
هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ َ :من
رضب رضب ًا اق ُت َّ
َ

( )

العوام عن قتادة
 -83حدَّ ثنا خليفة ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن رجاء ,قال :حدَّ ثنا أبو َّ
ص
عن عبد اهلل بن شقيق عن أيب هريرة عن النَّبي ﷺ قالَ :من
رضب ًا ظل ًام اق ُت َّ
َ
رضب ْ
منه يوم القيامة.

( )

اكسوهم م َّا أتل أب مسون
باب :م
 - 84حدثنا سعيد بن سليامن قال :حدثنا مروان بن معاوية قال :حدثنا الفضل بن
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )402/64وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 20/وأبو يعىل يف "مسنده"
(  )2100 ,210وأبو نُعيم يف "احللية" ( )402/2واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( ) 00/6من ُطرق
عن داود بن أيب عبد اهلل هبذا السناد.
حممد :هو ابن زيد بن
ورجاله ال ب ْأ َس هبم .سوى جدَّ ة عبد الرمحن وهي جمهولة .وعبد الرمحن بن َّ
جدعان .ووقع عند أيب يعىل مقلوب ًا حممد بن عبد الرمحن.
( )6أخرجه البزار يف "مسنده" ( )640/6والطرباين يف "األوسط" ( ) 022من طريق حممد بن بالل هبذا
السناد.
حسن.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( )454/ 0واملنذري يف "الرتغيب" ( :) 56/4إسناده
ٌ
قلت :وعمران :هو ابن داور القطان أبو العوام ,وقد خولف حممد بن بالل .:وانظر ما بعده.
( )4أخرجه البزار (  )604/وابن عدي يف "الكامل" ( )21/5 , 21/0والبيهقي يف "السنن الكربى"
( )26/2من طريق عبد اهلل بن َأيب رجاء به.
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النبي ﷺ ُيويص باململوكني خري ًا,
بن عبد اهلل يقول :كان
سمعت
ُمبرش قال:
ُ
جابر َ
ُّ
َ
ِ
عز
بسوهم ِمن ل ُبوس ُكم ,وال ُتعذبوا َ
خلق اهلل َّ
ويقولَ :أطع ُموهم مما ْتأك ُلون ,و َأ ْل ُ
َّ
وجل.

( )

عي عبدأ ه؟
باب :هل مي م
 -85حدَّ ثنا آدم ,قال :حدَّ ثنا شعبة ,قال :حدَّ ثنا أبو برش قال :سمعت َّ
سالم بن
ِ
عمرو ُُيد ُ
بي ﷺَ :أر َّقاؤكم إخوا ُنكم,
ث عن رجل من َأ
صحاب النَّبي ﷺ قال :قال النَّ ُّ
َفأحسنُوا إليهم ,استعينُوهم عىل ما غ َل َبكم ,و َأعينُوهم عىل ما غلبوا.

( )

عمرو عن َأيب
 -86حدَّ ثنا ُييى بن سليامن قال :حدَّ ثني ابن وهب ,قالَ :أخربنا ٌ
فإن َ
َ
العامل ِمن َع َملِهَّ ,
يب ,يعني:
يونس عن َأيب ُهريرة ,أنّه قالَ :أعينُوا
عامل اهللِ ال َي ُ
اخلادم.

( )

( ) مل َأجد من أخرجه .ومل يعزه السيوطي يف "الدر املنثور" َّإال للبخاري يف األدب.
ُ
رجال الصحيح .سوى الفضل بن مبرش ض َّعفه ابن معني والنسائي وأبو داود .وقال ابن
ثقات
ورجاله
ٌ
عدي :عا َّمة َأحاديثِه ال ُيتابع عليها.
وسيكرره املصنف قريب ًا برقم ( .)22وانظر ما بعده.
( )6أخرجه َأمحد (  )6052و َأبو يعىل يف "مسنده" ( )160و َأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )4046من طريق ُشعبة.
و َأمحد أيض ًا ( )64202من طريق َأيب عوانة كالمها عن َأيب برش جعفر بن أيب وحشيَّة به.
وللبخاري ( )6000 ,40ومسلم (  ) 22عن أيب ذر مرفوع ًا " َّ
إن إخوانكم خولكُم جعلهم اهلل َتت
يلبس ,وال تُكل ُفوهم ما يغلبهمْ .
فإن
َأيديكم .فم ْن كان َأخوه َتت يده فل ُيطعمه مما ي ْأكُل ,و ْليلبسه مما ُ
َك َّلفتُموهم ما َيغل ُبهم ف َأعينُوهم.
( )4إسناده صحيح .و َأبو يونس هو ُسليم بن جبري .وعمرو :هو ابن احلرث.
ورواه المام أمحد ( )2204من طريق ِ
ابن َهليعة عن َأيب يونس عن َأيب هريرة مرفوع ًا.
وعمرو بن احلارث ثق ٌة .والقول قو ُله.
وابن َهليعة
ٌ
ضعيفَ .
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باب :إذا أكره أأن يأ أ
كل مع عبده
حممد بن سالم ,قال :أخربنا ملد بن زيد ,قال :أخربنا ابن جريج قال:
 -87حدَّ ثنا ّ
الزبري ,أنّه سم َعه َي َ
واحلرَ ,أ َم َر
الرجل ,إذا كفاه املش َّق َة
أخربين أبو ّ
َّ
سأ ُل جابر ًا عن خادم ّ
( )
فإن َك ِره َأحدُ ُكم ْ
أن يدعوه؟ قال :نعمْ ,
ّبي ﷺ ْ
أن َيطعم معه فل ُي ْط ِع ْمه ُأكل ًة يف يده.
الن ُّ
طعم العبدأ م َّا يأ مكل
باب :مي م
مبرش
 -88حدَّ ثنا عبد اهلل بن مسلمة ,قال :حدَّ ثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن ّ
ّبي ﷺ ُيويص باململوكني خري ًا .ويقول:
قال :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول :كان الن ُّ
خلق اهلل.
ًأطعموهم ممّا تأكلون ,و َأ ْلبسوهم من لبوسكم ,وال ُتعذبوا َ

( )

خادمه معه إذا أأ أ
كل
باب :هل ميلْ
أ
البرصي عن
حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا أبو ُيونس
ُّ
 -89حدَّ ثنا برش بن ّ
( ) أخرجه احلارث بن أسامة يف "مسنده" ( )5 6عن ابن جريج .وأمحد ( )402/4من طريق ابن هليعة,
والطرباين يف "األوسط" ( )40من طريق األَوزاعي كلهم عن َأيب الزبري به .وإسنا ُده جيد.
تنبيه :هكذا وقع يف نُسخ األدب والرشح "عن ابن جريج قال :أخربين أبو الزبريَ ,أنه سم َعه يس َأ ُل
َ
السؤال بنفسه .وهو غري مراد قطع ًاَّ .
جابر ًا "..وظاهره َّ
فإن
بن عبد اهلل ,وسمع
جابر َ
أن َ
ابن جريج َأدرك َ
ابن ُجريج مل ُيدرك جابر ًا .ووقع عند احلارث " أخربين أبو الزبري ,أنه سمع جابر بن عبد اهلل ُيسأل" .وهو
َ
الصواب ,وعند أمحد (َّ .)402/4
الزبري هو الذي س َأ َل جابر ًا.
أن َأبا ُّ
وُيتملَّ :
ابن ُجريج ,لكونه
ُ
يذكره ُ
آخر مل ْ
أن الضمري يف قوله ( أنه ) ألَيب الزبري ,وقوله ( سم َعه ) لرجل َ
معروف ًا عند من حدَّ ثه ,لكن ُيشكل عليه رواية أمحد .ولعل يف رواية البخاري سقط ًا .واهلل أعلم.
صنع
ويشهدُ له ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )60 2ومسلم ( ) 224عن أيب هريرة مرفوع ًا "إذا َ
ِ
حره و ُدخانه  -فليُقعده معه فليأكلْ .
فإن كان الطعا ُم
ألَحدكم خاد ُمه طعا َمه ,ثم جا َءه به  -وقد ويل َّ
ال فليضع يف ِ
مشفوه ًا قلي ً
يده منه َأكلة َأو َأكلتني".
ْ
( )6تقدَّ م قريب ًا .برقم (.)20
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كنت جالس ًا عند ُعمر  ,إذ جا َء صفوان ب ُن ُأم َّية
ابن َأيب ُمليكة قال :قال َأبو َحمذورةُ :
مر ناس ًا مساكني و َأر َّقاء
نفر يف عباءة ,فوض ُعوها بني َيدَ ي ُعمر ,فدعا ُع ُ
بجفنة َُيملها ٌ
ِمن َأر َّقاء النَّ ِ
اس حو َلهَ ,فأك ُلوا معه.
ثم قال عند ذلك :ف َ
هلل قوم ًا يرغبون عن َأر َّق ِائهم َأ ْن ْيأ ُكلوا
عل اهللُ بقومَ ,أو قال :حلا ا ُ
ّ
نرغب عنهم ,ولكنَّا َن ْ
ُ
ستأ ُثر عليهم ,ال نجدُ واهللِ من
صفوانَ :أ َما واهلل ما
معهم ,فقال
ُ
ال َّطعام ال َّط ِ
يب ما ْنأ ُك ُل و ُنطعمهم.

( )

باب :العبد را ٍع
 -91حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن وهب قالَ :أخربين َمرمة بن
سمعت َأبا هريرة
ُبكري عن أبيه عن عبد اهلل بن سعد موىل عائشة زوج النَّبي ﷺ ,قال:
ُ
عز َّ
ُ
عز
عص اهللَ َّ
طاع اهللَ َّ
يقول :العبدُ إذا ُأطاع سيدَ ه ,فقد َأ َ
وجل ,فإذا عص سيدَ ه فقد َ
َّ
وجل.

( )

اس.
باب :أمن مل يشكر النَّ أ
حممد بن
الربيع بن ُمسلم ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -91حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
خرج
اخر ِجي ,قالت :ال َأ ُ
زياد عن أيب هريرة عن النَّبي ﷺ قال :قال اهلل تعاىل للنَّفسُ :

( ) أخرجه املروزي يف "الرب والصلة" (  )45عن ابن املبارك به .وإسناده صحيح.
وأبو يونس :هو حاتم بن َأيب صعرية القشريي من رجال اجلامعة.
( )6مل أجد من أخرجه.
ورجاله رجال الصحيح .سوى ِ
عبد اهلل ِ
بن سعد موىل عائشة وهو َجمهول .قال الذهبي يف "امليزان"
( :) 00/0ما روى عنه سوى بكري بن األَشج.
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( )

هل العروف يف الدنيا أأ م
باب :أأ م
هل العروف يف اآلخرة
عيل بن أيب هاشم قال :حدَّ ثني نصري بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن
 -92حدَّ ثنا ُّ
سمعت ُبرمة بن ليث بن ُبرمةَ ,أ َّنه سمع قبيص َة ب َن ُبرمة
سدي عن فالن قال:
ُ
يزيد األَ ُّ
ِ
املعروف يف الدُّ نيا هم َأ ُ
كنت عند النَّبي ﷺ فسمع ُته يقولَ :أ ُ
هل
هل
سدي قالُ :
األَ َّ
( )
ِ
ِ
هل ا ُمل ِ
نكر يف الدُّ نيا هم َأ ُ
املعروف يف اآلخرة ,و َأ ُ
املنكر يف اآلخرة.
هل
العنربي ,قال:
حسان
ُّ
 -93حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
حدَّ ثنا ح َّبان بن عاصم ,وكان حرمل ُة َأبا ُأمه ,فحدَّ ثتني صف َّية ابنة ُعليبة ,و ُدحيب ُة ابن ُة
خرج ح َّتى
ُعليبة ,وكان جدُّ مها حرملة َأبا َأبيهامَ ,أ َّنه َأخربهم عن حرملة بن عبد اهللَ ,أنّه َ

( ) أخرجه املصنف يف "تاريه الكبري" ( )605/4والبزار كام يف "كشف األستار" ( )024وابن برشان يف
الزهد" ( )020من طريق موسى بن إسامعيل به.
"األمايل" ( )642والبيهقي يف " ُّ
تفرد به عنه حممد بن زياد ,وال عنه َّإال الربيع .وهو ثق ٌة م ْأ ٌ
مون.
قال البزار :ال نعلمه َّإال عن أيب هريرةَّ .
ثقات.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)465/6رجاله ٌ
صحيح.
وقال ابن حجر يف "مترص زوائد البزار" (  :)40 /إسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه البزار كام يف "كشف األستار" ( )4610والطرباين يف "املعجم الكبري" ( )405/ 2وأبو نُعيم يف
"املعرفة" ( )5000من طريق نصري به.
املزي
اخلالف
وسقط قوله "عن فالن" .عند َمن أخرجه .وهو من اختالف الرواة عن نصري .فقد ذكر
َ
ُّ
وابن حجر يف إثباته وإسقاطِه.
ُ
ضعيف جلهالة نَصري و ُبرمة بن ليث .إضاف ًة إىل إهبام فالن .ولذا قال اهليثمي يف "املجمع"
وإسنا ُده
ٌ
( :)626/0وفيه من مل أعرفه.
ُ
حديث سلامن
الصحابة نحوه .انظر كشف اخلفاء للعجلوين (  .)626/وسيأيت
ويف الباب عن مجع من َّ
بعدَ حديث.
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َ
آلتني
قلت يف نفس :واهللِ
فلام
َّ
ارَتل ُ
بي ﷺَّ ,
بي ﷺ ,فكان عنده ح َّتى عرفه النَّ ُّ
َأتى النَّ َّ
لت :ما ْتأ ُمرين
قمت بني يديه .فق ُ
ّبي ﷺ حتّى َأزدا َد من العلم ,فجئ ُت َأمَش ح َّتى ُ
الن َّ
َأعمل؟ قال :يا حرمل ُةِ ,
ِ
جئت
رجعت ,ح َّتى
ثم
املعروف,
ائت
َ
ُ
ُ
نكرَّ ,
واجتنب ا ُمل َ
قمت مقامي قريب ًا منه.
قبلت ح َّتى ُ
ثم َأ ُ
الراحل َةَّ ,
َّ

عمل؟ قال :يا حرمل ُةِ ,
ِ
فقلت :يا رسول اهلل ,ما ْتأ ُمرين َأ ُ
واجتنب
ائت املعروف,
املنكر ,وانظر ما ُي ِ
أن َ
ب ُأذنك ْ
قمت من عندهم ْفأتِه ,وان ُظر
يقول لك القوم إذا ُ
عج ُ
ِ
أن َ
كره ْ
رجعت تف َّكرت ,فإذا
فلام
ُ
يقول لك القو ُم إذا َ
قمت من عندهم فاج َتن ْبهَّ ,
الذي َت َ
مها مل َيدَ عا شيئ ًا.

( )

َ
حديث َأيب ُعثامن
ذكرت ألَيب
معتمر قال:
 -94حدَّ ثنا احلسن بن عمر ,قال :حدَّ ثنا
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
املعروف يف الدُّ نيا هم َأ ُ
إن َأ َ
عن سلام َن َ ,أ َّنه قالَّ :
اآلخرة ,فقال:
املعروف يف
هل
هل
ثت به َأحد ًا
إِين سمع ُته من َأيب ُعثامن ُُيد ُثه عن سلامن,
فعرفت َأ َّن ذاك كذاك ,فام حدَّ ُ
ُ
ُّ
قط.

( )

 -95حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أيب عثامن :قال رسول
اهلل ﷺ مثله.

( )

الشعب" ( )50 /0من طريق عبد اهلل ِ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  )460/والبيهقي يف " ُّ
بن
حسان به.
َّ
نظر .انظر "السلسة الضعيفة" رقم ( ) 021للشيخ األَلباين رمحه اهلل.
واحلديث يف ثبوته ٌ
( )6مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
صحيح .وهو موقوف .واختُلف فيه عىل َأيب عثامن .وانظر ما بعده.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65061من طريق أيب معاوية .والدارقطني يف "العلل" ()606/0
الزهد
من طريق عبد الواحد ,واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( ) 02من طريق سفيان ,وأمحد يف " ُّ

=
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باب :قول العروف

حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل قال :أخربنا عبد اجل َّبار بن الع َّباس
 -96حدَّ ثنا برش بن ّ
اهلمداين عن عدي بن ثابت عن عبد اهلل بن يزيد اخلَطمي  قال  :قال رسول اهلل ﷺ:
ُّ
ُّ
كل معروف صدق ٌة.

( )

ٌ
مبارك عن ثابت عن أنس  قال :كان
 -97حدَّ ثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدَّ ثنا
فإّنا كانت صديق َة خدجية .اذهبوا
ّبي ﷺ إذا ُأيت َّ
بالَشء يقول :اذهبوا به إىل فالنةَّ ,
الن ّ
ب خدجية.
فإّنا كانت َُت ُّ
به إىل بيت فالنةَّ ,

( )

____________________________________

( )6000من طريق إسامعيل بن إبراهيم كلهم عن عاصم به .وهذا ُمرسل.
واختُلف فيه عىل عاصم  .فقيل  :عنه عن َأيب عثامن عن سلامن مرفوع ًا َ .أخرجه الطرباين يف "الكبري"
(6

هل املنكر يف الدنيا هم َأ ُ
وإن َأ َ
الشعب" ( ) 0046وزادوا " َّ
 )2والبيهقي يف " ُّ
هل املنكر يف اآلخرة"

ابن عدي يف "الكامل" (.) 0/0
وقيل :عنه عن َأيب ُعثامن عن َأيب ُموسى األَشعري مرفوع ًاَ .أخرجه ُ
وال ُعقييل يف "الضعفاء" (.) 46/1
وقيل :عنه عن َأيب عثامن عن ُعمر مرفوع ًاَ .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (.) 0044
وقيل :عنه عن َأيب عثامن عن ُعمر من قولهَ .أخرجه الدارقطني يف "العلل" (  .)605/6وقال :إنه
الصواب املرسل.
الصواب .وقال يف موضع آخر من "العلل" (: )606/0
ُ
عيل و َأيب الدرداء و َأيب ُهريرة و َقبيصة بن ُبرمة األسدي بأسانيد ضعيفه .واهلل أعلم.
يف الباب عن ر
وقد تقدَّ م حديث قبيصة بن برمة قريب ًا عند املصنرف ( .) 16
( ) أخرجه المام أمحد ( )400/0وابن أيب شيبة ( )501/2وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ()6 2
من طريق عبد اجلبار به.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 42/4ورجال َأمحد ثقات.
قلت :وروى البخاري يف "صحيحه" ( )5205عن جابر .ومسلم ( ) 005عن حذيفة .مرفوع ًا مثله.
( )6أخرجه البزار كام يف "الكشف" ( ) 100والطرباين يف "الكبري" ( ) 6/64من ُطرق عن مبارك بن فضالة
وصححه ابن حبان ( )0000واحلاكم (.) 05/0
به.
َّ

=
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اخلروج إىل الب أقلة ,م
وحل َّ
اليشء عىل عاتقه إىل أأهله بالزَّ بيل
باب:
م
محاد بن ُأسامة عن ِمسعر ,قال :حدَّ ثنا ُعمر بن
 -98حدَّ ثنا إسحاق بن ملد عن َّ
وتزوج
عرض َأيب عىل سلامن ُأخ َتهَ ,فأبى
قرة الكندي قالَ :
َّ
قيس عن َعمرو بن أيب َّ
موال ًة لهُ ,يقال هلاُ :بقرية ,فبلغ َأبا ُق َّرة َأنّه كان بني حذيفة وسلامن يش ٌء ,ف َأتاه يطل ُبه,
زبيل فيه ٌ
فتوجه إليه ,فلق َيه معه ٌ
بقل ,قد َأدخل عصاه يف ُعروة
ُفأخرب َأ َّنه يف مبقلة له,
َّ
الزبيل ,وهو عىل عاتقه ,فقال :يا َأبا عبد اهلل ,ما كان بينك وبني حذيفة؟ قال :يقول
َّ
ُ
ُ
سلامن الدَّ َار
دار سلامن ,فدخل
سلامن{ :وكان
النسان َع ُجوالً} ,فانطلقا ح َّتى َأتيا َ
َ
فدخل ,فإذا ٌ
موضوع عىل باب ,وعند ر ْأ ِسه
نمط
ثم َأذن ألَيب ُق َّرة
ٌ
السالم عليكمَّ ,
فقالَّ :
اجلس عىل فراش موالتِك التي ُتهد لنفسها.
ات ,وإذا قرطا ٌ  ,فقال:
َلبِنَ ٌ
ْ
ثم َأ َ
نشأ ُُيدثه فقالَّ :
ُ
يقوهلا رسول اهلل ﷺ يف
إن حذيفة كان ُُيدث َبأشياء ,كان
َّ
غضبِه ألَقوامُ ,فأوتى ُفأ َ
َ
تكون
كره َأ ْن
علم بام يقول ,و َأ َ
سأ ُل عنها؟ َفأقول :حذيف ُة َأ ُ
ضغائن بني َأقوام.
ُ
َ
ُفأيت حذيفة ,فقيل لهَّ :
سلامن ال يصدقك وال يكذبك بام تقول ,فجا َءين ُحذيفة
إن
هنيَ ,أو ألَك ُتب َّن فيك
فقال :يا سلامن ابن ُأم سلامن,
فقلت :يا حذيفة ابن ُأم حذيفة ,ل َتنْ َت َّ
ُ
إىل ُعمر ,فلام خوف ُته بعمر تر َكني ,وقد قال رسول اهلل ﷺِ :من ِ
ولد آدم َأناَ ,فأ ُّيام عبد
ُ
َّ َّ
من ُأ َّمتي لعن ُته لعن ًة ,أو سبب ُته س ّب ًة ,يف غري ُكنهه ,فاجعلها عليه صال ًة.

( )

____________________________________

ُ
ذبح
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )4205ومسلم ( )6045عن عائشة قالت :كان
رسول اهللِ ﷺ إذا َ
ِ
صدقاء خدجية.
الشاة يقولَ :أرسلوا هبا إىل َأ
( ) أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )0251والمام أمحد ( )60006 ,64002وابن أيب شيبة يف "مسنده"
( )020والطرباين يف "الكبري" ( )651/2وأبو نُعيم يف "احللية" (  ) 12/مترص ًا ومطوالً من ُطرق
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 -99حدَّ ثنا ابن أيب شيبة ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن عيسى عن األَعمش عن حبيب عن
ِ
سعيد ِ
اخرجوا بنا إىل أرض قومنا .فخرجنا,
بن جبري عن ابن ع َّباس قال :قال ُعمر :
ُ
يب بن كعب يف ُم َّ
يب :الله َّم اَصف عنَّا
ؤخ ِر النَّاس,
ْ
فهاجت سحاب ٌة ,فقال ُأ ّ
فكنت أنا و ُأ ُّ
ُ
رحاهلم ,فقالوا :ما َأصابكم الذي َأصابنا؟ قلت :إِ َّنه دعا
َأذاها .فلحقنَاهم ,وقد ابت َّلت
عز َّ
وجل ْ
يرصف عنَّا َأذاها ,فقال ُعمرَ :أ َال دعو ُتم لنا معكم.
أن
َ
اهللَ َّ

( )

الضيعة
باب:
اخلروج إىل َّ
م
حممدُ بن َ
حممد بن ال ُفضيل بن غزوان عن ُمغرية
سالم ,قالَ :أخربنا َّ
 -111حدَّ ثنا َّ
بي ﷺ عبدَ اهلل ب َن مسعود َأ ْن
عن ُأم موسى قالت:
ُ
مر النَّ ُّ
سمعت عل َّي ًا  يقولَ :أ َ
فضح ُكوا من ُمح ِ
ِ
ساق ِ
فيأتيه منها بَشء ,فنظر َأصحا ُبه إىل ِ
يصعدَ شجر ًة ْ
وشة
عبد اهلل
َ

____________________________________

عن ُعمر بن قيس املاَص به .وإسنا ُده ال بأس به.
يذكر َأشيا َء قاهلا رسول
وهو عند أيب داود مترص ًا "عن عمرو بن أيب قرة قال :كان حذيف ُة باملدائن فكان ُ
ِ
ناس ممن سمع ذلك من حذيفة .فيأتون سلامن فيذكرون له
اهلل ﷺ ألُناس من أصحابه يف
الغضب فينطلق ٌ
َ
قول حذيفة فيقول سلامن :حذيفة أعلم بام يقول .فريجعون إىل حذيفة فيقولون له :قد ذكرنا قو َلك لسلامن
فام صدَّ قك وال َّ
كذبك ..فذكره.
وليْ عند أيب داود الشاهد من الرتمجة .وهو اخلروج إىل البقلة ,م
وحل اليشء عىل العاتق.
ويشهد للمرفوع .ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2000ومسلم (  )620عن أيب هريرة رف َعه:
اختذت عندك عهد ًا ل ْن ُختلفنيه .فأ ُّيام مؤم ٌن آذيتُه أو
البرش ,وإين قد
يغضب
يغضب كام
برش
ُ
ُ
ُ
ُ
اللهم إنَّام حممدٌ ٌ
سببتُه أو جلدتُه فاجعلها له كفار ًة وقرب ًة تُقر ُبه هبا إليك يوم القيامة"
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )404/0وابن أيب الدنيا يف "جمابو الدعوة" ( )64من طريق ُييى
بن عيسى به.
ٌ
صدوق ُيطئ.
ف فيه  ,قال ابن حجر يف "التقريب":
ثقات سوى ُييى بن عيسى ُمت َل ٌ
ورواته ٌ
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رسول اهلل ﷺ :ما تضحكون؟ َل ِر ْج ُل عب ِد اهلل َأ ُ
ُ
ثقل يف امليزان من ُأحد.
ساق ْيه ,فقال

( )

السلم مرآ مة أأخيه
باب:
م
ابن وهب قالَ :أخربين خالد بن ُمحيد عن خالد
 -111حدَّ ثنا َأصبغ قالَ :أخربين ُ
بن يزيد عن سليامن بن راشد عن ِ
عبد اهلل ِ
بن رافع عن أيب ُهريرة قال :املؤم ُن ِمرآة
ُ
صلحه.
َأخيه ,إذا ر َأى فيها َعيب ًا َأ َ

( )

فح عن النَّاس
باب:
والص م
العفو َّ
م
حممد بن َ
سالم ,قال :حدَّ ثنا أبو معاوية ,قال :حدَّ ثنا هشا ٌم عن وهب
 -112حدَّ ثنا َّ
املنربُ { :خ ِذ العفو و ْأمر بالع ِ
يقول عىل ِ
ِ
الزبري ُ 
رف
بن كيسان قال:
سمعت عبدَ اهلل بن ُّ
ُ
ُ
ُ
أن ُت َ
و َأ ْع ِرض عن اجلاهلني } قال :واهللِ ما َأمر هبا ْ
ؤخذ َّإال من َأخالق النّاس ,واهلل

( ) أخرجه أمحد ( )160وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" (0/ 6

) وابن سعد يف "الطبقات" () 55/4

والطرباين يف "الكبري" ( )15/1وأبو يعىل يف "مسنده" ( )515 ,541من ُطرق عن مغرية به.
رسية عيل .تقدَّ م الكالم عليها .رقم (.)22
ورواتُه ٌ
ثقات سوى ُأم ُموسى ُ َّ
وصححه ابن حبان
وألَمحد (  )411و َأيب يعىل ( )54 0من حديث زر بن ُحبيش عن ابن مسعود نحوه.
َّ
(.)0021
( )6أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )604عن خالد بن ُمحيد به.
وروي مرفوع ًا نحوه .أخرجه أبو داود ( )01 2والبخاري يف "األدب املفرد" ( )600وابن وهب يف
"اجلامع" ( )604والبيهقي يف "السنن" ( )610/2ويف " ُّ
الشعب" ( )0205من رواية كثري بن زيد عن
ِ
يكف عليه
املؤمن
املؤمن مرآة َأخيه ,واملؤم ُن أخو
الوليد بن رباح عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال:
ُّ
ُ
وحسنه ابن حجر يف البلوغ .والعراقي يف ختريج الحياء.
ضيعتَه ,وُيوطه من ورائه"
َّ
وأخرجه الرتمذي ( ) 161من وجه آخر عن أيب هريرة.بلفظ " ْ
أذى فل ُيمطه عنه" وض َّعفه.
فإن رأى به ً
ضعيف.
ويف الباب عن أنس عند الطرباين يف "األوسط" ( .)6 45وسندُ مها
ٌ
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( )

حممد بن ُفضيل بن غزوان عن ليث عن
ربنا َّ
حممد بن َسالم ,قالَ :أخ َ
 -113حدَّ ثنا َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ :علموا ويّسوا وال ُتعّسوا ,وإذا
طاوس عن ابن ع َّباس  قال :قال
فليسكت.
غضب َأحدُ كم
ْ
َ

( )

باب :االنبساط إىل الناس
 -114حدَّ ثنا إسحاق بن العالء ,قال :حدَّ ثنا َعمرو بن احلارث قال :حدَّ ثني عبد
اهلل بن سامل األَ
بيدي  -عن ابن جابر  -وهو ُييى
حممد  -هو ابن الوليد ُّ
الز ّ
ُّ
شعري عن َّ
الرمحن بن جبري بن ُنفري حدَّ ثهَ ,أ َّن َأباه حدَّ ثهَ ,أنّه سمع معاوي َة 
بن جابر  -عن عبد َّ
يقول :سمع ُت من النَّبي ﷺ كالم ًا نفعني اهلل به ,سمع ُته يقول ,أو قال :سمعت رسول
بعت الريب َة يف النَّ ِ
بع الريب َة فيهم
اس َأ َ
اهلل ﷺ يقول :إ َّنك إذا ا َّت َ
فسدهتم .فإِين ال َأ َّت ُ
ُفأفسدهم.

( )

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1000والطربي يف "تفسريه" ( )460/ 4وهناد بن الّسي يف
الزهد" ( ) 650من ُطرق عن َأيب ُمعاوية به.
" ُّ
وهو يف صحيح البخاري ( )0420وأيب داود ( )0020والنسائي (15

) من رواية هشام بن ُعروة

آلخذَّنا منهم ما صحبتمهم".
الزبري نحوه .دون قوله "واهلل
عن َأبيه عن ابن ُّ
َّ
( )6أخرجه المام أمحد ( )6 42والطيالس يف "مسنده" ( )6200والطرباين يف "الكبري" (  )44/وهناد
الزهد" ( ) 402والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2051واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ()4 0
يف " ُّ
وابن عبد الرب يف "اجلامع" ( )520من ُطرق عن ليث بن أيب سليم به.
قال اهليثمي يف "املجمع" (  :)404/رواه أمحد والبزار .وفيه ليث بن أيب سليم .وهو ضعيف.
وسيأيت عند املصنف (  ) 262من وجه آخر عن ليث بن أيب سليم.
( )4أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )425/ 1ويف "مسند الشاميني" (  ) 20من طريق َعمرو بن احلارث
به.

=
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حاتم عن معاوية بن أيب ُمزرد عن َأبيه
حممد بن ُعبيد اهلل .قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -115حدَّ ثنا َّ
َ
رسول اهلل ﷺ
وبرص عيناي هاتان
سمعت َأبا ُهريرة يقول:
قال:
ُ
َ
سمع ُأذناي هاتانُ ,
ِ
َأ َ
رسول
حلسني صلوات اهلل عليهام ,وقدَ َم ْيه عىل قد ِم
خذ بيد ْيه مجيع ًا بك َّف ّي احلسن ,أو ا ُ
ورسول اهلل ﷺ يقول :ار َقه ,قالِ :
ِ
ُ
صدر
وضع قد َم ْيه عىل
فرقي ال ُغال ُم ح َّتى
اهلل ﷺ,
َ
ِ
ُ
ثم قال :الله َّم َأح َّبه ,فإين
ثم قال
رسول اهلل ﷺْ :
ثم ق َّبلهَّ ,
افتح فاكَّ ,
رسول اهلل ﷺَّ ,
ُأح ُّبه.

( )

____________________________________

ورواه أبو داود يف "السنن" ( )0222و َأبو يعىل ( )0421والبيهقي يف "السنن" ( )444/2من وجه آخر
ِ
عن راشد بن سعد عن معاوية باملرفوع فقط بلفظ "إنك ِ
كدت أ ْن
عورات الناس أفسدهتم ,أو
اتبعت
إن
َ
َ
تُفسدهم .فقال أبو الدرداء :كلم ٌة سم َعها ُمعاوي ُة من رسول اهلل ﷺ ن َف َعه اهللُ تعاىل هبا.
وصححه ابن حبان ( )5020والنووي يف "رياض الصاحلني" .والعراقي يف "ختريج الحياء".
َّ
و َأخرج أبو داود أيض ًا ( )0221من طريق ُرشيح بن ُعبيد عن ُجبري بن نفري وكثري بن ُم َّرة و َعمرو ِ
بن
األَسود واملقدا ِم ِ
مري إذا ابت َغى الريب َة يف الن ِ
بن َمعد يكرب و َأيب ُأمامة :عن النبي ﷺ قالَّ :
َّاس
إن األَ َ
َأفسدهم".
واآلجري يف "الرشيعة"
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )46 14والطرباين يف "الكبري" ()01/4
ُ
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )060وابن أيب الدنيا يف "العيال" ( )601من ُطرق عن
( ) 200وابن ُّ
معاوية بن أيب ُمزرد به.

قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)620/1رواه الطرباين .وفيه أبو ُمزرد .ومل َأجدْ َمن و َّثقه ,وبقيَّة رجالِه رجال
الصحيح.
َّ
وأصله يف البخاري ( )60 2ومسلم (  )606من رواية عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب هريرة
النبي ﷺ يف طائفة الن ِ
َّهار ال ُيكلمني وال ُأكلمه .حتى َأتى ُسوق بني َقينقاع فجلس
الدويس  قال :خرج ُّ
فظننت َأّنا تُلبسه سخاب ًا ُأو تُغسله.
ثم لكع .يعني :حسن ًا .فحسبتْه شيئ ًا
ُ
أثم ُلكع َأ َّ
بفناء بيت فاطمة فقالَّ :
حب َمن ُُيبه .ويف رواية "اللهم إين أحبه فأحبه
فجاء َيشتدُّ حتى عانقه وق َّبله ,وقال:
اللهم َأحبَّه و َأ َّ
َّ
وأحبب من ُيبه".
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الضحك
بابَّ :

حممد بن زياد عن
الربيع بن مسلم ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -116حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
بي ﷺ عىل رهط من َأصحابِه َيضحكون ويتحدَّ ثون ,فقال:
َأيب هريرة  قالَ :
خرج النَّ ُّ
لض ِح ْكتم قلي ً
انرصف,
ثم
َ
والذي نفس بيده ,لو تعلمون ما َأعلم َ
ال ,ول َب َكي ُتم كثري ًاَّ ,
عز َّ
بي ﷺ
حممد ,مل َ ُتقنط عبادي؟
و َأبكى القو َم ,و َأوحى اهللُ َّ
َ
فرجع النَّ ُّ
وجل إليه :يا َّ
فقالَ :أبرشوا ,وسد ُدوا ,وقار ُبوا.

( )

باب :إذا أأ أ
دبر أأدبر مجيعا
قبل أأقبل مجيعا ,وإذا أأ أ
حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا ُأسامة بن زيد قال:
 -117حدَّ ثنا برش بن ّ
َأخربين موسى بن مسلم موىل ِ
ابنة قارظ عن َأيب هريرةَ ,أ َّنه ر َّبام حدَّ ث عن النَّبي ﷺ,
ُ
قبلَ .أ َ
بيض ال َك ْش َحني ,إذا َأ َ
هدب َّ
دبر
الشفر ْينَ ,أ ُ
فيقول :حدَّ ثنيه َأ ُ
دبرَ .أ َ
قبل مجيع ًا ,وإذا َأ َ
ولن َتراه.
مجيع ًا ,مل َتر ٌ
عني مث َلهْ ,

( )

باب :ا ألشور مة

السنن"
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0 26 , 0061وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( )501والبيهقي يف " ُّ
( )64/6ويف " ُّ
مطوال ومترص ًا.
الشعب" ( )66/6من ُطرق عن حممد بن زياد بهَّ .
وصححه ابن حبان (.)452 , 4
َّ
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2 60مترص ًا .من وجه آخر عن أيب هريرة رف َعه .لو تعلمون ما
أعلم لضحكتم قلي ً
ال .ولبكيتم كثري ًا .دون القصة.
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )615/0وابن سعد يف "الطبقات" (  )0 5/وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )606/4من طريق ابن املبارك به.
ورجا ُله ال ب ْأ َس هبم .سوى موسى ِ
بن مسلم .قال ابن حجر يف "لسان امليزان" ( :)005/0ال ُيعرف.
و َّثقه ابن حبان .انتهى.
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 -118حدَّ ثنا صدقة ,قال :أخربنا ابن ُعيينة عن ُعمر بن َحبيب عن َعمرو بن دينار
ِ
بعض األَمر.
وشاور ُهم يف
ابن ع َّباس:
قال :قر َأ ُ
ْ

( )

الّسي عن احلسن
 -119حدَّ ثنا آد ُم بن َأيب إياس ,قال :حدَّ ثنا َّ
محاد بن زيد عن َّ

فضل ما ْ ِ
قط َّإال ُهدوا ألَ ِ
استش َار قو ٌم ُّ
قال :واهللِ ما َ
ثم تال{ :و َأ ْم ُرهم ُشورى
بحضهتمَّ ,
َ
بينهم}.

( )

باب :ال َّتحاب بي النَّاس
 -111حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب أويس قال :حدَّ ثني َأخي عن سليامن بن بالل عن
إبراهيم بن أيب أسيد عن جده عن أيب هريرة عن النَّبي ﷺ قال :والذي نفس ِ
بيده ,ال
سلموا ,وال ُت ِ
ِ
ُ
سل ُموا ح َّتى َتا ُّبوا ,و َأ ُ
السالم َتا ُّبوا ,وإ َّياكم
فشوا َّ
تدخلوا اجلنَّة ح َّتى ُت ُ
فإّنا هي احلالقة ,ال َأ ُ
قول لكمَ :تلِ ُق َّ
ولكن ََتلِ ُق الدين.
الش ْعر,
والبِ َ
ْ
غضةَّ ,

حممد بن ُعبيد ,قال :حدَّ ثنا َأنس بن عياض عن إبراهيم بن َأيب أسيد مثله.
حدَّ ثنا َّ

( )

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )606/4عن ابن ُعيينة عن عمرو بن دينار به .دون ِذكر ُعمر بن
وابن ُعيينة َيروي عنهام مجيع ًا.
َحبيبُ .
حسنه السيوطي يف "الدر املنثور" ( :)000/6وزاد نسبته لسعيد وابن املنذر.
واألثر َّ
( )6أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  )62عن الّسي بن ُييى الشيباين به.
ابن حجر يف "الفتح" ( )400/ 4ونسبه ِ
البن أيب حاتم أيض ًا.
وقوى إسنا َده ُ
َّ
آخر عن
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )400/0وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62605من وجه َ
ِ
إياس ِ
احلسن نحوه.
بن َد ْغفل عن

ِ
نحوه.
مسلم يف "الصحيح" ( )50من
( )4أخرج
رواية األَعمش عن َأيب صالح عن أيب هريرة َّ
الشق األول منه َ
ٌ
حتى قوله " و َأ ُ
السالم َتا ُّبوا "
فشوا َّ
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )0104من رواية عبد امللك بن عمرو عن سليامن بن بالل به .لكن بلفظ
فإن احلسدَ يأكل احلسنات كام ُ
"إياكم واحلسدَّ .
احلطب " أو قال " العشب ".
النار
َ
تأكل ُ

=
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باب :الملفة

 -111حدَّ ثنا أمحد بن عاصم ,قال :حدَّ ثنا َسعيد بن ُعفري قال :حدَّ ثني اب ُن وهب
بن هالل الصديف عن ِ
دراج عن عيسى ِ
عبد اهلل بن َعمرو بن
َّ
عن َحيوة بن ُرشيح عن َّ
العاص  عن النَّبي ﷺ قالَّ :
وحي ا ُملؤمنَ ْني ليل َتقيان يف مسري ِة يوم ,وما ر َأى
إن ُر َ
َأحدُ مها صاح َبه.

( )

حممد ,قال :حدَّ ثنا ُسفيان عن إِبراهيم بن َميّسة عن
 -112حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
( )
تقار ِ
والر ِح ُم ُتقطع ,ومل َنر َ
ب القلوب.
مثل ُ
عم ُتكفرَّ ,
طاوس عن ابن ع َّباس قال :الن ُ
 -113حدَّ ثنا َفروة بن َأيب ا َمل ْغ َراء ,قال :حدَّ ثنا القاسم بن مالك عن عبد اهلل بن
( )
عون عن ُعمري بن إسحاق قالُ :كنَّا َن َتحدَّ ُ
ثَ :أ َّن َأ َّو َل ما ُيرفع ِمن النَّاس األُلفة.
____________________________________

ِ
ُ
ابن حجر.
واحلديث
ٌ
ضعيف .ال ب ْأ َس برجاله سوى جد إبراهيم .وهو ال ُيعرف .كام قال ُ
ِ
نحوهَ .أخرجه المام َأمحد
حديث
وحلديث الباب شاهدٌ من
الزبري عن ُّ
موىل آلل ُّ
الزبري  مرفوع ًا َ
ً
ِ
ضعيف .وانظر َ
احلافظ الدَّ ارقطني (.)600/0
علل
( ) 0 6والرتمذي ( )65 0وسندُ ه
ٌ
دراج بن سمعان َأيب السمح به.
( ) وهو يف جامع ابن وهب ( ) 02عن ابن هليعة عن َّ
وأخرجه أمحد ( )2242والطرباين يف "املعجم الكبري" ( 4رقم  ) 2من طريق ابن هليعة به.
دراج َأيب السمح .وهو ُمتلف فيه.
ومداره عىل َّ
ُ
( )6أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2004واخلطايب يف "العزلة" ( )10وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
(  )624/0من طريق ابن َم ْيّسة به.
الزهد" ( )426وابن املقري يف "معجمه"
ورواه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60664وابن املبارك يف " ُّ
عز َّ
( )666من طريق ابن طاوس عن َأبيه عن ابن عباس نحوه .وفيه " َّ
قارب بني
وجل إذا
وإن اهللَ َّ
َ
أنفقت ما يف األَرض مجيع ًا }...اآلية.
ابن عباس { لو
َ
زح ِز ْحها يش ٌء َأبد ًا .قال :ثم قرأ ُ
ال ُقلوب مل ُي ْ
(َ )4أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )00/ 0و َأبو عمرو الداين يف "الفتن" ( ) 52من طريقني عن ِ
ابن َعون
صحيح.
به .وإسنا ُده
ٌ
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باب :ا ملزاح

حممد عن بكر بن عبد اهلل
 -114حدَّ ثنا صدقة ,قال :أخربنا
معتمر عن حبيب َأيب َّ
ٌ
ِ
احلقائق كانوا هم
كانت
ادحون بالبطيخ ,فإذا
قال :كان َأ
ُ
صحاب النّبي ﷺ َي َت َب ُ
ُ
الرجال.

( )

حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا ُعمر بن سعيد بن
 -115حدَّ ثنا برش بن َّ
ِ
أيب حسني عن ِ
رسول اهلل ﷺ ,فقالت ُأ ُّمها :يا
مزحت عائش ُة عند
ابن َأيب ُمليكة قال:
ْ
بعض ِ
ِ ِ
ِ
َ
مزحنا هذا
بي ﷺ :بل ُ
رسول اهللُ ,
بعض ُدعابات هذا احلي من كنان َة ,قال النَّ ُّ
احلي.
ُّ

( )

بي
باب :ا ملزاح مع َّ
الص ِّ
 -116حدَّ ثنا ابن َ
وكيع عن معاوية بن أيب ُمزرد عن َأبيه عن أيب
سالم ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
خذ النَّبي ﷺ ِ
احلسن َأو احلُ ِ
ِ
هريرةَ :أ َ
وضع قدم ْيه عىل
ثم
بيد
َ
سني رض اهلل عنهامَّ ,
ُّ
ثم قالَّ :
ترق.
قدميهَّ ,

( )

( ) بكر بن عبد اهلل :هو املزينَ .أدرك مجع ًا من الصحابة .كام يف التهذيب.
قوله ( :يتبادحون ) أي :يرتامونُ .يقال :بدَ ح يبدح إذا رمى .قاله يف النهاية ( .) 00/
( )6أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )211من رواية ابن املبارك به نحوه.
وإسناده صحيح .لكن ظاهره الرسال .ورواية ابن أيب مليكة عن عائشة يف الصحيحني.
وأخرجه الزبري بن بكار كام يف "تاريخ السالم" للذهبي (  ) 40/ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ
جلمحي عن ابن أيب ُمليكة ,عن عائشةَّ ,أّنا
دمشق" ( )42/0من طريق محزة بن ُعتبة عن نافع بن ُعمر ا ُ
مزحت ..فذكره.
قال الذهبي يف "امليزان" (  :)202/محزة بن عتبةٌ ,
شيخ للزبري بن بكَّار .ال ُيعرف ,وحديثُه ُمنكر.
مطوالً برقم ( .) 05
( )4تقدَّ م َّ
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سن م
اخللق
باب :مح م

 -117حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ال َّليث قال :حدَّ ثني يزيد بن اهلاد عن
بي ﷺ يقولُ :أخربكم َبأحبكم إ َّيل,
عمرو بن ُشعيب عن َأبيه عن جده ,أنّه
َ
سمع النَّ َّ
مرتني َأو ثالث ًا ,قال القو ُم:
و َأقربِكم مني َجملس ًا يوم القيامة؟.
َ
فسكت القو ُمَ ,فأعادها َّ
َ
رسول اهلل ,قالَ :أحسنُكم ُخ ُلق ًا.
نعم يا

( )

حممد بن
حممد عن َّ
 -118حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب أويس قال :حدَّ ثني عبد العزيز بن ّ
عجالن عن القعقا ِع ِ
َ
رسول اهلل ﷺ
الس َّامن عن َأيب هريرةَ ,أ َّن
بن حكيم عن َأيب صالح َّ

صالح األَ ِ
خالق.
عثت ألُتم
قال :إِ َّنام ُب ُ
َ

( )

حممد بن كثري ,قالَ :أخربنا سفيان عن زبيد عن ُم َّرة عن عبد اهلل 
 -119حدَّ ثنا َّ
قسم بينكم َأرزا َقكمَّ ,
قالَّ :
وإن اهللَ تعاىل ُيعطي
قسم بينكم َأخال َقكم ,كام َ
إن اهللَ تعاىل َ
َ
َ
ب.
ب ,وال ُيعطي
اليامن َّإال َمن ُُي ُّ
حب و َمن ال ُُي ُّ
املال َمن َأ َّ
كثر
العدو َأ ْن ُجياهدَ ه,
وخاف
ضن باملال َأ ْن ُينف َقه,
َ
َ
َّ
فمن َّ
ْ
وهاب ال َّليل َأ ْن ُيكابدَ ه ,فل ُي ْ

( ) أخرجه المام أمحد ( )2045واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )66والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()02 1
من ُطرق عن الليث بن سعد به.
و َأخرجه أمحد ( )0045وابن حبان ( )025من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن اهلاد به.
ِ
ِ
فضل ُحسن اخللقَ .أرف ُعها ما أخرجه البخاري يف "صحيحه"
احلديث كثري ٌة ال َُتص يف
وشواهدُ
( )5222ومسلم (  )646عن عبد اهلل بن عمرو  رفعه " َّ
إن ِمن خياركم َأحاسنكم َأخالق ًا "
( )6أخرجه المام أمحد ( )2156والبيهقي يف "السنن الكربى" ( ) 16/ 0ويف " ُّ
الشعب" ()0002
واحلاكم ( )500/1والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )4010وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 16/
راو ْردي به .وإسناده جيد.
وغريهم من ُطرق عن عبد العزيز بن حممد الدَّ َ
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ِمن ِ
قول :ال إله َّإال اهلل ,وسبحان اهلل ,واحلمد هلل ,واهلل َأكرب.

( )

باب :أسخاو مة النَّفْ
سحامة
ابن َأيب األسود ,قال :حدَّ ثنا عبد امللك بن َعمرو ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -121حدَّ ثنا ُ
بي ﷺ رحي ًام,
الرمحن بن األَصم قال:
ُ
نس َ
سمعت َأ َ
بن مالك يقول :كان النَّ ُّ
بن عبد َّ
نجز له ْ
يب
وكان ال َي ْأتيه َأحدٌ َّإال وعدَ ه ,و َأ َ
الصال ُة ,وجا َءه َأعرا ٌّ
إن كان عنده ,و ُأقيمت َّ
ِ
َ
خاف َأ ْنساها ,فقا َم معه ح َّتى فر َغ من
حاجتي َيسري ٌة ,و َأ ُ
بقي من َ
فأخذ بثوبه فقال :إ َّنام َ
( )
ِ
ثم َأ َ
قبل َّ
فصىل.
حاجتهَّ ,
الزهد (40
( ) أخرجه ابن املبارك يف " ُّ

الزهد" أيض ًا ( ) 00وابن قتيبة يف "عيون األخبار"
) وأبو داود يف " ُّ

(  )600/والطرباين يف "املعجم الكبري" ( )2110من ُطرق عن ُزبيد به موقوف ًا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه المام أمحد ( )4206واحلاكم (  )12/والبيهقي يف " ُّ
الص َّباح بن
الشعب" ( )5624من طريق َّ
حممد عن ُم َّرة عن ابن مسعود مرفوع ًا.
واحلديث اختُلف يف رفعه ووقفه عىل ُزبيد ,وعىل وسفيان ,وعىل ُم َّرة اهلمداين .كام ب َّينه الدارقطني يف
ورجح وقفه.
"العلل" (َّ )621/5
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )6 /0عن ابن أيب األسود به.
وأخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( ) 04واملزي يف "هتذيب الكامل" ( )602/ 0والعراقي يف
بن عبد اهلل قالَ :ق ِد َم
سحامة ُ
"األربعني العشارية" (  ) 01/من رواية مسلم بن إبراهيم قال :حدَّ ثنا َّ
َ
واسط .فذكر نحوه.
بن مالك
نس ُ
علينا َأ ُ
الزبيدي يف "تاج العروس"
وسحامة  -بتثقيل احلاء – كام قال ابن حجر يف "التقريب" .وض َب َطه َّ
َّ
(  )0054/بالتخفيف .ابن عبد الرمحن .ويقال :ابن عبد اهلل .كام قال املزي .وقد ذكره ابن حبان يف
َ
العراقي يف األَربعني.
احلديث
وحسن
"الثقات".
ُّ
َّ
وأص ُله يف صحيحِ ال ُبخاري ( )2 0 ,2 2ومسلم ( )402من وجه آخر عن َأنس قالُ :أقيمت صالة
العشاء فقال ٌ
ثم ص َّلوا.
النبي ﷺ ُيناجيه حتى نا َم القومَّ ,
رجل :يل حاجة .فقا َم ُّ
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بن ُمسهر عن ِهشام بن ُعروة
عيل ُ
 -121حدَّ ثنا فروة بن أيب ا َمل ْغ َراء ,قال :حدَّ ثنا ُّ
يت امر َأ َت ْني َأجو َد من
الزبري  قال :ما ر َأ ُ
حممد عن عبد اهلل بن ُّ
قالَ :أخربين القاسم بن َّ
الَش ِء ,ح َّتى إذا
وجو ُدمها ُم ٌ
الَشء إىل َّ
تلف ,أ َّما عائشة فكانت َجتمع َّ
عائشة ,و َأسامءُ ,
فكانت ال ُتسك شيئ ًا لغد.
سمت ,و َأ َّما َأسام ُء
كان
ْ
اجتمع عندها َق ْ
َ

( )

باب :الشح
 -122حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد اهلل بن
ربيعة قال :كنَّا ُجلوس ًا عند عبد اهلل ,فذكروا رج ً
ال ,فذكروا من ُخ ُل ِقه ,فقال عبد اهلل:
َأرأي ُتم لو قطع ُتم ر ْأ َسهَ .أكنتم َتستطيعون ْ
أن ُتعيدوه؟ قالوا :ال ,قالَ :ف َيدُ ه؟ قالوا :ال,
قالِ :
فر ْج ُله؟ قالوا :ال ,قال :فإ َّنكم ال تستطيعون ْ
أن ُتغريوا خ ْل َقه ح َّتى ُتغريوا ُخ ُل ِقه.
ِ
ُ
ُ
َّ
تكون
ثم
ثم
إن النُّطفة
تكون علق ًةَّ ,
ثم َتنحد ُر دم ًاَّ ,
الرحم َأربعني ليل ًةَّ ,
لتستقر يف َّ
ُّ
ثم ُ
فيكتب رز َقه َ
وخ ْل َقه ,وشق َّي ًا َأو سعيد ًا.
يبعث اهللُ َم َلك ًا
ُ
مضغ ًةَّ ,

( )

( ) أخرجه الاللكائي يف "رشح األصول" ( )6605وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 1/21من طريق أيب
ثقات.
ُمسهر به .ورواته ٌ
( )6أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( ) 2220والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )0 0وابن بطة يف "البانة
الكربى" ( ) 0 0من طريق أيب نُعيم الفضل بن ُدكني هبذا السناد.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 2/0ورجاله ثقات.
الزهد" ( ) 652من
وخولف أبو نُعيم .فرواه الطرباين يف "الكبري" ( )2225من طريق زائدة .وهنَّاد يف " ُّ
طريق أيب معاوية .والفريايب يف "القدر" ( ) 0من طريق عيل بن ُمسهر كلهم عن األَعمش عن َعمرو بن
ُم َّرة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن عبد اهلل بن ربيعة .واهلل أعلم.
وآخر احلديث .وهو قوله " َّ
إن النطف َة ...الخ " يف صحيح البخاري ( )4042ومسلم ( )6204من وجه
آخر عن ابن مسعود مرفوع ًا نحوه.
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سن م
اخللق إذا أفق مهوا
باب :مح م
مريي عن صالح
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا ال ُفضيل بن سليامن النُّ ُّ
 -123حدَّ ثنا ُّ
حممد بن ُييى بن ح َّبان عن َأيب صالح عن َأيب هريرة قال :قال
بن َّ
خوات بن ُجبري عن َّ
( )
جل ل ُي ُ
الر َ
رسول اهلل ﷺَّ :
بح ْس ِن ُخ ُل ِقه درج َة القائ ِم بال َّليل.
درك ُ
إن َّ
حممد بن زياد قال:
اج بن منهال ,قال :حدَّ ثنا َّ
حج ُ
 -124حدَّ ثنا َّ
محاد بن سلمة عن َّ
خريكم إِسالم ًا َأحاسنُكم
سمعت َأبا ُهريرة يقول:
ُ
ُ
سمعت َأبا القاس ِم ﷺ يقولُ :
( )
َأخالق ًا إذا َف ِقهوا.
 -125حدَّ ثنا ُعمر بن حفص ,قال :حدَّ ثنا أيب ,قال :حدَّ ثنا األَعمش قال :حدَّ ثني
يت َأحد ًا َأ َّ
جلس مع القو ِم ,وال َأف َكه يف بيتِه ,من زيد
جل إذا
ثابت بن ُعبيد قال :ما ر َأ ُ
ُ
َ

( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )602/0واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )00وابن عبد الرب يف
"التمهيد" ( )25/60واملزي يف "هتذيب الكامل" ( )42/ 4من طريق عيل بن املديني  -شيخ البخاري
 هبذا السناد.َصح بذلك البخاري يف
وصالح :هو احلفيد وهو ابن َّ
خوات بن صالح بن خوات بن جبري .كام َّ
ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
"التاريخ" .وقد ذكره ُ
وللحاكم يف "املستدرك" (  ) 12/والطرباين يف "األوسط" ( )4100من وجه آخر عن عطاء عن َأيب
هريرة نحوه.
ِ
حديث عائشة عند أيب داود ( ,)0012وعبد اهلل بن َعمرو عند أمحد
وللحديث شواهدُ عدَّ ة .من
( ,)2200و َأيب ُأمامة عند الطرباين يف "الكبري" ( ,)0001ومن ُمرسل ُييى ِ
بن سعيد األَنصاري عند
مالك يف "املوطأ" (.)4455
( )6أخرجه المام أمحد ( ) 0600 , 0646 , 0022وابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )601/2من ُطرق
وصححه ابن حبان ( .)1
عن محاد بن سلمة به.
َّ
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( )

حممد بن إسحاق عن داود
 -126حدَّ ثنا صدقة ,قالَ :أخربنا يزيد بن هارون عن َّ
ِ
عز
حب إىل اهلل َّ
بي ﷺَ :أ ُّي األَديان َأ ُّ
بن ُحصني عن عكرمة عن ابن ع َّباس قالُ :سئ َل النَّ ُّ
َّ
السمح ُة.
وجل؟ قال :احلنيف ّي ُة َّ

( )

 -127حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني موسى بن ُع ريل عن أبيه عن عبد اهلل بن
يضك ما ُعزل عنك من الدُّ نيا :حس ُن
أربع خالل إذا ُأ
َّ
َعمرو  قالُ :
عطيتهن فال ُّ
ُ
ُ
وحفظ َأمانة.
وصدق حديث,
وعفاف ُطعمة,
خليقة,
ُ

( )

ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65462والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0102وابن عساكر يف "تاريخ
( ) أخرجه ُ
دمشق" ( )446/ 1وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )526من ُطرق عن األَعمش به.
صحيح.
وإسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه المام أمحد ( )6 00والطرباين يف "الكبري" (  ) 2 /وعبد بن محيد يف "مسنده" ( )521من
طريق ابن إسحاق به.
ٌ
صدوق َّإال َأنَّه ُمدلس .قال احلافظ يف "التغليق" (  :)45/مل َأره من حديثِه َّإال ُمعنعن ًا .اهـ
وابن إسحاق
ُ
وابن
خاصة .كام قال ابن املديني ُ
قلت :وفيه داود بن احلصني  .وهو ثقة َّإال َأنه ُمنكر احلديث عن عكرم َة َّ
عدي وال ُعقييل وغريهم .كام ذكره يف "التهذيب" ( .) 01/6فالسند
ٌ
ضعيف  .لكن للحديث شواهدُ
ِ
حسنه يف
عدَّ ة موصولة و ُمرسلة  .ذكرها ابن حجر يف "تغليق التعليق" ( ,)0 /6ولع َّله من َأجل ذلك َّ
الفتح .واهلل أعلم.
الزهد" (  ) 1كالمها عن موسى بن ُعيل به.
( )4أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )500وابن املبارك يف " ُّ
وإسنا ُده ج َّيد.
بن صالح املرصي .فرواه عن موسى بن
وخالفهم ( أي عبد اهلل بن صالح وابن وهب وابن املبارك ) َروح ُ
البيهقي يف " ُّ
وابن عساكر يف
الشعب" ( )002
خرجه
ُ
ُعيل عن َأبيه عن عبد اهلل بن َعمرو مرفوع ًاَ .أ َ
ُّ
ضعيف.
وح
ٌ
ور ٌ
"تاريخ دمشق" ( َ .)0/2
و َأخرجه المام أمحد ( )2256وابن وهب يف "اجلامع" ( )544واحلاكم يف "املستدرك" ()0121

=
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حممد ,قال :حدَّ ثنا أبو عامر ,قال :حدَّ ثنا عبد اجلليل بن
 -128حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
َ
فجعل َيبكي,
عط َّية عن شهر عن ُأم الدَّ رداء قالت :قا َم َأبو الدَّ رداء  ليل ًة ُيصيل,
قلت :يا َأبا الدَّ رداء ,ما كان
ويقول :الله َّم َأ
صبحُ ,
َ
حسنت خ ْلقي فحسن ُخ ُلقي ,ح َّتى َأ َ
دعاؤك منذ ال َّليلة َّإال يف ُحسن اخلُلق؟.
ُ

فقال :يا ُأ َّم الدَّ رداءَّ ,
املسلم َُيسن ُخلقه ,حتّى ُيدخ َله ُحس ُن ُخ ُل ِقه اجلنَّة,
إن العبدَ
َ

قلت :يا
و ُيسء ُخلقه ,حتّى ُيدخ َله سو ُء ُخلقه النَّ َار ,والعبدُ
نائمُ ,
املسلم ُيغفر له وهو ٌ
ُ
عز
نائم؟ قال :يقو ُم َأخوه من ال َّليل فيجتهدُ فيد ُعو اهلل َّ
غفر له وهو ٌ
َأبا الدَّ رداء ,كيف ُي ُ
َّ
وجل فيستجيب له ,ويدعو ألَخيه فيستجيب له فيه.

( )

باب :ال مبخل
احلجاج
 -129حدَّ ثنا عبد اهلل بن َأيب األَسود ,قال :حدَّ ثنا ُمحيد بن األَسود عن
َّ
جابر  قال :قال رسول اهلل ﷺَ :من
الص َّواف قال :حدَّ ثني أبو ُّ
َّ
الزبري ,قال :حدَّ ثنا ٌ
بن قيس ,عىل َأ َّنا ُنبخ ُله ,قال :و َأ ُّي داء َأدوى ِمن
سيدُ كم يا بني سلمة؟ قلناَ :جدُّ ُ
____________________________________

ِ
احلارث ِ
والبيهقي يف " ُّ
بن يزيد احلضمي عن ابن ُحجرية عن
الشعب" ( )5012من طريق ابن هليعة عن
َ
عبد اهلل بن َعمروَّ ,
رسول اهلل ﷺ قال :فذكره.
أن
حسنه اهليثمي يف
ومداره عىل ابن هليعة .وفيه كال ٌم
بعضهم اب َن ُحجرية يف السند.
ٌ
ومل يذكر ُ
معروف .وقد َّ
ُ
"املجمع" (.) 0 /0
الزهد" (  )02ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2400وابن عساكر يف
( ) َأخرجه المام أمحد يف " ُّ
"تاريخ دمشق" ( ) 05/00عن أيب عامر عبد امللك بن عمرو وعبد الصمد ,والربجالين يف "الكرم
واجلود" ( ) 1من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلهم عن عبد اجلليل به.
حسنت خ ْلقي فحسن ُخ ُلقي ) جاء مرفوع ًا من حديث عائشة عند أمحد (,)4264
اللهم َأ
قوله ( :ويقول:
َ
َّ
ومن حديث ابن مسعود أيض ًا عند أمحد ( )60416والطحاوي ( )022/1وغريمها.
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البخل؟ بل سيدُ كم عمرو بن اجلموح ,وكان عمرو عىل َأ ِ
صنامهم يف اجلاهل َّية ,وكان
ُ
ٌ
َُ
ُ
ِ
تزو َج.
ُيومل ُ عن
رسول اهلل ﷺ إذا َّ

( )

باب :م
الصالح
الح للمرء َّ
الص م
الال َّ
سمعت أيب يقول:
 -131حدَّ ثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا موسى بن ُع ريل قال:
ُ
سمعت َعمرو بن العاص  قالَ :
عيل ثِيايب
إيل النَّ ُّ
بعث َّ
بي ﷺ َفأمرين َأ ْن آخذ َّ
ِ
طأ َ
ثم ْ
ثم قال :يا
إيل
ثم آتيه,
ففعلت َفأتي ُته وهو َّ
ُ
طأَّ ,
البرص َّ
يتوض ُأ ,فص َّعد َّ
وسالحيَّ ,
َ
عمرو ,إِين ُأريد َأ ْن َأبعثك عىل جيش ف ُيغنمك اهلل ,و َأرغب لك رغب ًة من املال صاحل ًة,
ِ
رسول اهلل
سلمت رغب ًة يف السالم ف َأ ُكون مع
قلت :إِين مل ُأسلم رغب ًة يف املال ,إِ َّنام َأ
ُ
ِ
( )
ِ
عم ُ
الصالحِ .
الح للمرء َّ
الص ُ
املال َّ
ﷺ ,فقال :يا َعمرو ,ن َ
( ) أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف "األمثال" ( )20والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0251من ُطرق عن
الصواف به .وإسناده ال بأس به.
احلجاج بن أيب عثامن
َّ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )21 4واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )6 0/0من رواية َعمرو بن
دينار .و َأبو نُعيم يف "احللية" ( )400/4من رواية حممد بن املنكدر كالمها عن جابر نحوه .وإسنادمها
ضعيف.
ٌ
وللحديث شواهدُ موصول ٌة و ُمرسل ٌة .ذكرها احلافظ يف "الفتح" ( ,) 02/5ويف "الصابة" ()2 2/0
يف ترمجة عمرو بن اجلَموح.
( )6أخرجه المام أمحد ( ) 10/0وأبو يعىل (  )404/والطرباين يف "األوسط" ( )10 6والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( ) 602والبغوي يف "رشح السنة" ( )6015من ُطرق عن موسى بن ُعيل به.
والعراقي يف "ختريج أحاديث الحياء" (.)401/0
وصححه ابن حبان (  )46واحلاكم ()6/6
َّ
ُّ
وحسنه ابن حجر يف "الصابة" (.)500/0
َّ
َ
ُ
وهم .فليس يف
احلافظ يف الفتح
تنبيه  :ذكر
ومرة ملُسلم .وهو ٌ
مرة هلؤالءَّ .
احلديث يف موضعني .وعزاه َّ
الصحيح.
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دعا اهللأ أن مي ِّس أن مخ ألقه
باب :أمن أ
حممد بن َ
الفزاري عن عبد
سالم ,قال :أخربنا مروان بن معاوية
ُّ
 -131حدَّ ثنا ّ
وخي عن عبد اهلل بن عمرو ,
الرمحن بن رافع ال َّتنُ ُّ
الرمحن بن زياد بن َأنعم عن عبد َّ
َّ
أن َيدعو :الله َّم إِين َأ َ
َ
رسول اهلل ﷺ كان ُيكثر ْ
َّ
سألك الص َّحة ,والع َّفة ,واألَمانة,
أن
وحسن اخلُلق ,والرضا بالقدر.
َ

( )

ؤمن بال َّط َّعان
باب :ليْ ا مل م
حممد بن َ
الفزاري عن الفضل بن ُمبرش األنصاري
سالم ,قال :حدَّ ثنا
ُّ
 -132حدَّ ثنا َّ
ُ
رسول اهلل ﷺَّ :
َ
الفاحش املتفح َش ,وال
ب
عن جابر بن عبد اهلل قال :قال
إن اهللَ ال ُُي ُّ
اح يف األَسواق.
ال َّص َّي َ

( )

 -133حدَّ ثنا خالد بن ملد ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن بالل عن ُعبيد اهلل بن سلامن
َ
الوجهني ْ
يكون َأمين ًا.
أن
ّبي ﷺ قال :ال َينبغي لذي ْ
عن أبيه عن أيب هريرة  عن الن ّ

( )

( ) أخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )2والبيهقي يف " ُّ
الزهد" ()041
الشعب" ( )2500وهنَّاد يف " ُّ
واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( ) 6 / 6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )25/50والطرباين يف
"الدعاء" ( ) 402من ُطرق عدَّ ة عن عبد الرمحن بن زياد به.
ضعيف من َأجل ِ
بن زياد ,وعبد الرمحن ِ
عبد الرمحن ِ
بن رافع .ومها ضعيفان .ولذا ض َّعف
وهذا إسنا ٌد
ٌ
َ
العراقي يف ختريج الحياء :بإسناد فيه لني.
احلديث البوصريي يف االَتاف .وقال
ُ
تنبيه  :وقع عند الطرباين يف الدعاء .عن عبد اهلل بن يزيد بدل ابن رافع .والصواب رواية اجلامعة.
( )6أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 0/2و َأبو يعىل كام يف "املطالب" ( ) 004وابن أيب الدنيا يف
الصمت" ( )400من ُطرق عن مروان بن معاوية الفزاري به.
" َّ
ُ
ُ
حاديث دون العرشة ,وعا َّمتُها ممَّا ال ُيتابع عليه.
والفضل ض َّعفه األَكثر .وقال ابن عدي :له عن جابر َأ
( )4أخرجه المام أمحد ( )202 ,0210والبيهقي يف "السنن" ( )602/ 0ويف " ُّ
الشعب" ( )0222وابن
عبد الرب يف "التمهيد" ( )62 / 2واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )420من ُطرق عدَّ ة عن سليامن

=
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 -134حدَّ ثنا َعمرو بن مرزوق ,قالَ :أخربنا ُشعبة عن َأيب إسحاق عن َأيب
( )
األَحوص عن ِ
ِ
خالق ا ُمل ِ
ؤمن ال ُفحش.
عبد اهلل  قالَ :أ ْألَ ُم َأ
حممد
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا مروان بن معاوية قال :حدَّ ثني َّ
 -135حدَّ ثنا َّ
عيل بن أيب طالب  ,يقولُ :ل ِع َن
الكويف عن َأبيه قال:
الكندي
بن ُعبيد
ُ
ُّ
ُّ
سمعت َّ
َ
ُ
اس.
مروان :الذين
ال َّل َّعانون .) (.قال
يلعنون النَّ َ
باب :ال َّل َّعان
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن األعمش عن َأيب ظبيان عن
 -136حدَّ ثنا ّ
العن قو ٌم ُّ
حق عليهم ال َّلعن ُة.
ُحذيفة  قال :ما َت
قط َّإال َّ
َ

( )

لعن عبدأ ه أفأع أت أقه
باب :أمن أ
بن املقدام بن ُرشيح عن أبيه عن
 -137حدَّ ثنا أمحد بن يعقوب قال :حدَّ ثني يزيدُ ُ
ِ
جده قال :أخربتني عائشةَّ ,
بي ﷺ :يا َأبا بكر,
لعن َ
أن أبا بكر َ
بعض رقيقه ,فقال النَّ ُّ
____________________________________

بن بالل عن ابن عجالن عن ُعبيد اهلل به .فزادوا فيه ابن عجالن.
ُ
بأس هبم.
ورجال إسناده ال َ
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 00/1وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )462وابن أيب شيبة يف
"املصنَّف" ( )65462من ُطرق عن أيب إسحاق السبيعي به.
صحيح .وأبو األحوص :هو عوف بن مالك اجلشمي.
وإسنا ُده
ٌ
( )6مل َأجد َمن َأخرجه.
وحممد بن عبيد و َأبوه .ذكرمها ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو حاتم عن حممد :شيخ.
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 1545وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" (  )4040وهناد يف "ا ُّلزهد"
(  ) 4واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )22وأبو نُعيم يف "احللية" (  )401/والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )5 51من ُطرق عن األَعمش به.
متفق عىل االحتجاج به .كام قال ابن حجر.
وإسنا ُده
صحيح .وأبو ظبيان :هو ُحصني بن ُجندب ٌ
ٌ
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ال َّل َّعانني والصديقني؟ َّ
بعض
مرتني َأو ثالث ًاَ ,فأ َ
عتق َأبو بكر يومئذ َ
كال ورب الكعبةَّ ,
( )
ِ
بي ﷺ فقال :ال َأعو ُد.
ثم جا َء النَّ َّ
رقيقهَّ ,
باب :ال َّن َّامم
فضل ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن عثامن بن
 -138حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا برش بن ا ُمل َّ
ربكم
بي ﷺَ :أ َال ُأخ ُ
ُخثيم عن شهر بن حوشب عن َأسامء بنت يزيد قالت :قال النَّ ُّ
ِ
بخياركم؟ قالوا :بىل ,قال :الذين إذا ُر ُؤوا ُذكِ َر اهللُ.
ِ
برشاركم؟ قالوا :بىل ,قالَّ :
اؤون بالنَّميمة ,ا ُملفسدون بني األَح َّبة,
ربكم
املش ُ
َأفال ُأخ ُ
الربآء ال َعنت.
الباغون ُ

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "الدعاء" ( ) 124وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )214والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )5 50من ُطرق عدَّ ة عن يزيد بن املقدام به.
ابن معني وأبو داود والنسائي :ليس به ب ْأس .وقال َأبو حاتم:
ورجا ُله ٌ
ثقات .سوى يزيد بن املقدام ,قال ُ
كتب حدي ُثه.
ُي ُ
( )6أخرجه المام أمحد ( )6020 ,60511والطرباين يف "الكبري" ( ) 20/60وعبد بن ُمحيد يف "مسنده"
( ) 222وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" (  )600والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0225وغريهم من
ُطرق عن ابن خثيم به .بتاممه.
أ م
خبكم برشاركم؟ قالوا :بىل ,قال:
وهو يف سنن ابن ماجه ( )0 1من هذا الوجه .دون قوله ( أفال أ م

َّ
البآء ال أعنت).
الشاؤم ون بالنَّميمة ,ا ملفسدون بي الأح َّبة ,الباغون م
وحسنه البوصريي يف زوائد ابن ماجه.
َّ

ِ
رجال
غري واحد ,وبق َّي ُة
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)0/2رواه َأمحد .وفيه شهر بن حوشب .وقد و َّثقه ُ
َأمحد أسانيدُ ه رجال الصحيح .انتهى.
اهليثمي لرواية ابن ماجه لصدره .أ َّما البوصريي يف "اَتاف املهرة" ( )66/2فقد تنبَّه لذلك فقال:
ومل ُيرش
ُّ
بن حنبل ,ورواه ابن ماجه مترص ًا.
ورواه مسدَّ د وأبو بكر بن أيب شيبة وعبدُ بن محيد وأمحدُ ُ
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ٍ
بفاحشة أفأ أ
فشاها
سمع
باب :أمن أ
حممد بن املثنَّى ,قال :حدَّ ثنا وهب بن جرير ,قال :حدَّ ثنا َأيب قال:
 -139حدَّ ثنا َّ
حسان بن
س ُ
معت ُييى بن أ ُّيوب عن يزيد بن َأيب حبيب عن َمرثد بن عبد اهلل عن َّ
ُ
القائل الفاحش َة ,والذي َيشيع هبا ,يف الثم
ُكريب عن عيل بن َأيب طالب  قال:
سوا ٌء.

( )

حممد ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب خالد
 -141حدَّ ثنا برش بن َّ
سمع بفاحشة َفأ َ
فشاها ,فهو فيها كالذي
عن ُشبيل بن عوف  قال :كان يقالَ :من
َ
َأبدَ اها.

( )

اج عن ِ
ابن ُجريج عن عطاءَ ,أ َّنه كان َيرى
حج ٌ
 -141حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا َّ
النَّ َ
شاع الزنا ,يقولَ :أشاع الفاحش َة.
كال عىل َمن َأ َ

( )

باب :الع َّياب
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )554والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1422وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )002/ 6وأبو الشيخ يف "التوبيخ والتنبيه"( ) 65من طريق وهب بن جرير به.
ُ
رجال الصحيح غري حسان بن كريب .وهو ثقة.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)5/2رواه أبو يعىل .ورجاله
الزهد" ( )004وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )624وأبو
الزهد" ( ) 410ووكيع يف " ُّ
( )6أخرجه هناد يف " ُّ
نُعيم يف "احللية" ( ) 05/0من طريق إسامعيل به.
شبلَ .أ َ
صحيحُ .شبيل بن عوف :هو ابن أيب ح َّية األمحس َأبو ال ُطفيل الكويف ,و ُيقال فيه ٌ
درك
وإسناده
ٌ
النبي ﷺِ ,
وشهدَ القادسي َة ,و ُيقال َأ َ
مجع يف الصحابة لدراكه" .قاله يف "التهذيب"
درك اجلاهلي َة ,وذكره ٌ
َّ
()604/0
( )4أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 5020وعبد الرزاق يف "األمايل يف آثار الصحابة" ( ) 21وابن
حزم يف "ا ُمل َّ
حىل" (  )000/من طريق ابن جريج به.
وإسناده صحيح.
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حممد ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أيب
 -142حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
ال مذاييع ُبذر ًاَّ ,
سمعت عل َّي ًا يقول :ال تكونوا ُع ُج ً
فإن من
ُييى حكيم بن سعد قال:
ُ
ورائكم بال ًء مرب َّح ًا ُمملح ًا ,و ُأمور ًا ُمتامحل ًة ُر ُدح ًا.

( )

حممد ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا إرسائيل بن َأيب
 -143حدَّ ثنا برش بن َّ
ردت َأ ْن
إسحاق عن َأيب إسحاق عن َأيب ُييى عن جماهد عن ابن ع َّباس  قال :إذا َأ َ
( )
تذكر ُعيوب صاحبِك ,فاذكر ُعيوب ِ
نفسك.
َ
َ
ْ
َ
حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا أبو مودود عن زيد
 -144حدَّ ثنا برش بن َّ
وجل{ :وال ِ
َّ
َّ
تلم ُزوا
عز
موىل قيس
احلذاء عن عكرمة عن ابن ع َّباس ,يف قوله َّ
بعضكم عىل بعض.
طعن ُ
نفسكم} ,قال :ال َي ُ
َأ َ

( )

املزي يف "هتذيب الكامل" ( )445/66من طريق عبد اهلل بن حممد املقرئ به.
( ) أخرجه ّ
الزهد" ( ) 052من طريق ابن مهدي ,وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( ) 10ويف
( )6أخرجه أمحد يف " ُّ
"مداراة الناس" ( ) 06من طريق ابن املبارك ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2020من طريق أيب نُعيم كلهم
عن إرسائيل به.
وأخرجه الرافعي يف "التدوين يف أخبار قزوين" (  )405/من طريق ُعبيد اهلل بن موسى عن إرسائيل
ضعيف.
مرفوع ًا .وسندُ ه
ٌ
والصواب املوقوف .ومدار السند عىل َأيب ُييى القتات .وهو ضعيف.
ُ
( )4أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )00 /2وعنه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2000وابن أيب الدنيا يف "ذم
ِاحلاكم
الغيبة" ( )00وأبو الشيخ يف "التنبيه والتوبيخ" (  )60من طريق عبد اهلل بن املبارك .ومل يذكر
ُ
والبيهقي زيد ًا احلذا َء يف إسناده.
ُّ
ٌ
جمهول .ذكره ابن حبان يف "الثقات" والبخاري وابن أيب حاتم فيمن اسمه زياد ,وسكتوا عنه.
وزيد
ِ
بنفس
ابن املبارك يف حديث آخر
أ َّما َأبو مودود .فالظاهر أنه عبد العزيز بن أيب سليامن املدين .وقد نس َبه ُ
مدين .أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( .)422/4وعبدُ العزيز ثقة .و َّثقه
السند عن ابن عباس ب َأنه ٌ

=
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حل َكم قال:
َ -145أخربنا الفضل بن مقاتل ,قال :حدَّ ثنا يزيد بن أيب حكيم عن ا َ
سمعت عكرم َة يقول :ال َأدري َأ َّّيام َ
بن ع َّباس َأو اب ُن عمه ,فبينا
ُ
جعل لصاحبِه طعام ًا ,ا ُ
ُ
تعمل بني َأيدّيم ,إذ قال َأحدُ هم هلا :يا زانية ,فقال :م ْه ,إن مل ََتدُّ ك يف الدُّ نيا
اجلارية
إن كان كذاك؟ قالَّ :
يت ْ
َ
الفاحش املتفحش.
ُيب
ََتدُّ ك يف اآلخرة ,قالَ :أفر َأ َ
إن اهللَ ال ُّ
ابن ع َّباس الذي قالَّ :
َ
الفاحش ا ُملتفحش.
ب
إن اهللَ ال ُُي ُّ

( )

باب :ما جاء يف ال َّتام مدح
 -146حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم ال َّتيمي
ِ
عن َأبيه قال :كنَّا ُجلوس ًا عند ُعمر ,ف َأثنى ٌ
قرت
رجل عىل رجل يف
وجهه ,فقالَ :ع َ
الر َ
جلَ ,ع َق َر َك اهللُ.
َّ

( )

سلم عن
السالم ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
حفص عن ُعبيد اهلل عن زيد بن َأ َ
 -147حدَّ ثنا عبد َّ
____________________________________

أمحد وابن معني وابن املديني وغريهم.
بن موسى ,وقال ابن حجر يف "التقريب" :هو بحر بن موسىَّ ,
َ
قال املزيُُ :يتمل ْ
وإال
أن
بحر َ
يكون َ
فمجهول" .انتهى
برصي .وليس مدني ًا .واهلل أعلم.
قلت :وبحر بن موسى
ٌ
وأخرج الطربي يف "تفسريه" ( )611/66من وجه آخر عن ِ
ابن عباس مثله.
( ) مل أجد من أخرجه.
ورجاله ثقات سوى احلكَم بن أبان العدين .و َّثقه ابن معني والنسائي .وتك َّلم فيه ابن عدي وال ُعقييل .وقال
ِ
االحتجاج ِ
ابن خزيمة يف "صحيحه" :تك َّلم َأ ُ
ِ
بخربه .قال ابن حجر يف "التقريب:
املعرفة باحلديث يف
هل
ٌ
صدوق عابدٌ وله َأوها ٌم.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "األدب" (  )41 ,4وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 40من ُطرق عن
عمران بن مسلم به.
زاد ابن أيب شيبة يف آخره " تُثني عليه يف ِ
وجهه يف دينِه؟".
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ذبح.) (.
أبيه قال:
ُ
املدح ٌ
مر يقولُ :
سمعت ُع َ
حممدٌ  :يعني إذا َقبِ َلها.
قال ّ
باب :أمن أأثنى عىل صاحبه إن كان آمنا به
 -148حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال :حدَّ ثني عبد العزيز بن أيب حازم عن
ِ
ِ
الر ُ
ُسهيل عن َأبيه عن أيب هريرةَّ ,
الرجل ُعمر,
عم َّ
جل َأبو بكر ,ن َ
عم َّ
بي ﷺ قال :ن َ
أن النَّ َّ
ِ
ِ
ِ
الر ُ
جل ثابت بن قيس بن
عم َّ
الرجل ُأسيد بن ُحضري ,ن َ
عم َّ
الرجل َأبو ُعبيدة ,ن َ
عم َّ
ن َ
ِ
ِ
الر ُ
الرجل معاذ بن جبل.
عم َّ
جل معاذ بن َعمرو بن اجلموح ,ن َ
عم َّ
شامس ,ن َ
َّ
الر ُ
الر ُ
جل ٌ
جل ٌ
فالن ح َّتى عدَّ سبع ًة.
فالن ,وبئس َّ
قال :وبئس َّ

( )

حممد بن ُفليح ,قال :حدَّ ثنا َأيب عن عبد اهلل بن
 -149حدَّ ثنا إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا َّ
استأذن ٌ
َ
الرمحن عن َأيب ُيونس موىل عائشةَّ ,
رجل عىل رسول اهلل
أن عائشة قالت:
عبد َّ
الزهد" ( )260وابن ايب شيبة يف "األدب" ( )46وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ()202
( ) أخرجه أمحد يف " ُّ
من ُطرق عن عبيد اهلل بن عمر به .وإسناده ال بأس به.
ووقع عند ابن أيب الدنيا "عن عبيد اهلل بن عمر قال :أظنه عن أسلم موىل عمر عن ُعمر".
جلهني عن ُمعاوية قال
وألمحد يف "مسنده" ( ) 2242 , 2240وابن ماجه ( )4004من رواية معبد ا ُ
َ
رسول اهلل ﷺ يقول :إ َّياكم والتامدح فإنَّه الذبح.
سمعت
ُ
ِ
ِ
حسنَّ .
رجال
ف فيه .وباقي
حديث معاوية
قال البوصريي يف "الزوائد" :إسنا ُد
ألن معبد ًا اجلُهني ُمت َل ٌ
ٌ
ال ِ
ِ
سناد ثقات.
( )6أخرجه الرتمذي ( )4015والنسائي يف "الكربى" ( )2640وأمحد ( )0 1/6وابن أيب عاصم يف
وصححه احلاكم ( )644/4وابن حبان
"السنة" ( ) 004من ُطرق عن ُسهيل بن أيب صالح به.
َّ
ٌ
سن إنام نعرفه من حديث ُسهيل.
( .)0 61وقال الرتمذي:
حديث ح ٌ
الر م
الر م
جل فالن حتَّى عدَّ سبعة ) وهذه الزيادة عند ابن حبان
جل فالن ,وبئْ َّ
دون قوله ( قال :وبئْ َّ
واحلاكم أيض ًا.
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فلام َ
ُ
َ
دخل َّ
وانبسط إليه.
هش له,
ﷺ ,فقال
بئس ُ
رسول اهلل ﷺَ :
ابن ال َعشريةَّ ,
الر ُ
َ
فلام دخل مل َينبسط إِليه كام
جل
فلام
نعم ُ
َ
ابن العشريةَّ ,
آخر ,قالَ :
استأذن ُ
خرج َّ
َّ
َ
ّيش إليه كام َّ
انبسط إىل اآلخر ,ومل َّ
هش لآلخر.
ْ
وقلت لفالن ما
هشش َت إليه,
ثم
َ
قلت لفالن ما َ
قلت :يا رسول اهللَ ,
خرج ُ
فلام َ
قلت َّ
ّ
ِ ( )
قلت ,ومل َأ َ
صنعت مث َله؟ قال :يا عائشةَّ ,
إن ِمن رش النَّاس من ا ُّتقي ل ُف ْحشه.
رك
َ
َ
باب :مي أثى يف وجوه الدَّ احي
محا ٌد عن عيل بن احل َكم عن عطاء بن
 -151حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ

( ) أخرجه المام أمحد ( )65650وابن وهب يف "اجلامع" ( )040من ُطرق عن ُفليح بن سليامن به.
واحلديث .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )5020 ,5000 ,5225ومسلم (  )651وأبو داود
استأذن ٌ
َ
رجل عىل رسول اهلل ﷺ فقال :ائذنوا
(  )001والرتمذي ( ) 112من طريق ُعروة عن عائشة:
َ
قلت ,ثم
قلت :يا
قلت الذي َ
رسول اهلل َ
فلام دخل َأ َالن له الكالمُ ,
له َ
بئس أخو العشرية أو ابن العشريةَّ .
أي عائشة فذكره.
َأ َلنْ َت له الكالم؟ قالْ :
أ
عم ابن العشرية".
الصحيحي والسنن .مل يذكروا قصة
هكذا يف َّ
الرجل اآلخر الذي قال له "ن أ
َ
احلديث َأيض ًا .أبو داود رقم ( )0016من طريق َأيب سلمة .وأيض ًا برقم ( )0014والنسائي يف
وأخرج
"الكربى" ( ) 0020من طريق مّسوق ,وأبو يعىل يف "مسنده" ( )02 2من طريق جماهد .وابن
بشكوال يف "الغوامض واملبهامت" رقم ( )460واخلطيب يف "املبهامت" (ص )404من طريق أيب يزيد
املدين كلهم عن عائشة نحو هذه القصة.
وأخرجه ابن بشكوال (  )451/من وجهني آخرين ُمرسلني.
اختالف ,قال ابن
يذكر َأحدٌ منهم الزيادة التي ذكرها ُفليح بن سليامن يف حديث الباب .و ُفليح فيه
ٌ
ومل ْ
ٌ
كثري اخلطأ.
حجر يف "التقريب":
صدوق ُ
خالف عدد ًا من الثقات .وعليه فهذه الزيادة ُمنكرة.
فكيف إذا
قلت :فمثله ال َير َقى ملخالفة حافظ واحد.
َ
َ
واهلل أعلم.
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ال عند ِ
َأيب رباحَّ ,
يمدح رج ً
أن رج ً
اب نحو
ابن عمر َُيثو ُّ
ال كان
الرت َ
ابن ُعمر .فجعل ُ
ُ
( )
ِ
ُ
اب.
وجوههم ُّ
رسول اهلل ﷺ :إذا ر َأي ُتم املدَّ احني فاح ُثوا يف
فِ ْي ِه ,وقال :قال
الرت َ
 -151حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن أيب برش عن عبد اهلل بن شقيق عن
قبلت مع ِحمجن ذات يوم ح َّتى
رجاء بن أيب رجاء عن ِحمجن األَس َلمي ,قال رجا ٌءَ :أ ُ
هل البرصة ,فإذا ُبريدة األَ
انتهينا إىل مسجد َأ ِ
جالس,
سلمي عىل باب من َأبواب املسجد
ٌ
ُّ
قال :وكان يف املسجد ٌ
فلام انتهينا إىل باب املسجد,
رجل يقال لهَ :س ْكبةُ ,يطيل َّ
الصالةَّ ,
صاحب مزاحات ,فقال :يا ِحم َجن َأ ُتصيل كام ُيصيل َسكبة؟ فلم
وعليه ُبرد ٌة ,وكان ُبريدة
َ
حمجن ,ورجع.
ير َّد عليه
ٌ
َ
رسول اهلل ﷺ َأ َ
حمجنَّ :
خذ بيدي ,فانطلقنا نمَش ح َّتى َصعدْ نا ُأحد ًا,
إن
قال :قال
ٌ
رشف عىل املدينة فقال :ويل ُأمها من قرية ,يرت ُكها َأه ُلها ك َأعمر ما تكونْ ,يأتيها
َفأ َ
الدَّ َّجال ,فيجدُ عىل كل باب من َأ ِ
انحدر ح َّتى إذا كنَّا يف
ثم
َ
بواهبا م َل َك ًا ,فال يدخ ُلهاَّ ,
ُ
رسول اهلل ﷺ رج ً
ويركع ,فقال يل رسول اهلل ﷺَ :من
املسجد ,ر َأى
ال ُيصيل ويسجدُ
ُ
فالن ,وهذا .فقالَ :أ ِ
فقلت :يا رسول اهلل ,هذا ٌ
مسك ,ال ُتسم ْعه
فأخذت ُأطريه,
هذا.؟
ُ
ُ
ثم قالَّ :
إن
ف ُتهل ْكه ,قال:
َ
فانطلق َيمَش ,ح َّتى إذا كان عند ُح َج ِره ,لكنَّه َ
نفض يد ْيهَّ ,
( )
ِ
يّسهَّ ,
يّسه ثالث ًا.
خري دينكم َأ ُ
إن َ
خري دينكم َأ ُ
َ

( ) أخرجه أمحد ( )5220والطرباين يف "الكبري" ( ) 4512وابن أيب شيبة يف "األدب" ( )40من طريق محاد
وصححه ابن حبان (.)5000
بن سلمة به.
َّ
مسلم يف "صحيحه" ( )4006وأبو داود ( )0200والرتمذي ( )6414من وجهني عن املقداد
وأخرج
ٌ
 مثل هذه القصة.
( )6أخرجه أمحد ( )60401 , 2102والطرباين يف "الكبري" ( )610/60وابن أيب عاصم يف "اآلحاد

=
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مدح يف ِّ
الشعر
باب :أمن أ

الرمحن
اج ,قال :حدَّ ثنا ّ
حج ٌ
 -152حدَّ ثنا ّ
عيل بن زيد عن عبد َّ
محاد بن سلمة عن ُّ
َ
رسول اهلل ,قد
فقلت :يا
بي ﷺ
ُ
بن َأيب َبكرة عن األَسود بن رسيع قالَ :أ ُ
تيت النَّ َّ
فجعلت َأ ُ
نشدُ ه.
ب احلمدَ ,
ُ
ُ
مدحت اهللَ بمحامد ومدح ,وإ َّياك .فقالَ :أ َما إِ َّن ر َّبك ُُي ُّ
ْ
َ
ٌ
فاستأ َذ َن ٌ
ثم
بي ﷺ :اس ُكت,
رجل
طوال َأ ُ
فدخل ,فتك َّلم ساع ًة َّ
صلع ,فقال يل النَّ ُّ
فقلتَ :من هذا
مرتني أو ثالث ًا,
ُ
ثم َ
َ
خرج ,فعل ذلك َّ
ثم جاء فس َّكتنيَّ ,
خرجَ ,فأنشدُ تهَّ ,
َ
الذي س َّك َّتني له؟ قال :هذا ٌ
الباطل.
ب
رجل ال ُُي ُّ

( )

____________________________________

واملثاين" ( )6 02والطيالس ( ) 615وابن أيب شيبة يف "املسند" ( )512من طريق أيب برش جعفر بن
إياس به .مترص ًا ومطوالً.
وأخرجه أمحد ( )60400والطرباين يف "الكبري" ( )610/60من طريق كَهمس بن احلسن عن ِ
عبد اهلل
ْ
وصححه احلاكم.
بن شقيق عن ِحمجن .ومل يذكر رجا ًء.
َّ
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 551 , 5510 , 5525وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )250ويف "احللية"
(  )26/والضياء يف "املختارة" ( )604/6وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" (52

) والبيهقي يف

" ُّ
الشعب" ( )0425من ُطرق عن عيل بن زيد به.
الزهري عن عبد الرمحن .أخرجه احلاكم ( )2 5/4والطرباين يف
وعيل بن زيد
ٌ
ضعيف .وقد تاب َعه ُّ
"الكبري" ( )200ويف "األوسط" ( )5010من رواية َمعمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عنه به.
وصححه
وهم .وال ُيتابع عىل أكثره .انتهى.
َّ
َّ
لكن َمعمر ًا ,قال ال ُعقييل يف "الضعفاء" ( :)600/0يف حديثه ٌ
معمر له مناكري.
احلاكم .وتع َّقبه الذهبي بقوله:
ٌ
و َأ َّ
َ
ابن منده والضيا ُء باالنقطاع بني عبد الرمحن بن َأيب بكرة واألسود .واهلل أعلم.
عل
احلديث ُ
ويف املتن َأيض ًا نكار ٌة .فالشعر ليس من الباطل .ولو كان كذا ملَا أقرهِ ,
النبي ﷺ.
وسم َعه ُّ
َ
َّ
وروى النسائي يف "الكربى" ( )0005وأمحد ( ) 5522والبخاري يف "األدب املفرد" (,225 ,224
 )216والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0 12واحلاكم ( )2 5/4والطرباين يف "الكبري" ( )624 ,626/
والطحاوي يف "رشح املعاين" ( )612/0والضياء يف "املختارة" ( )606/6وابن سعد يف "الطبقات"
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الرمحن بن َأيب
 - 153حدَّ ثنا سليامن ,قال :حدَّ ثنا َّ
عيل عن عبد َّ
محاد بن زيد عن ر
ب ْكرة عن األَسود ِ
عز َّ
وجل.
قلت للنَّبي ﷺ :مدح ُتك
ومدحت اهللَ َّ
ُ
بن رسيعُ .

( )

إعطاء َّ
رشه
الشاعر إذا
باب:
أ
م
خاف َّ
عيل ,قال :حدَّ ثنا زيد بن حباب ,قال :حدَّ ثنا يوسف بن عبد اهلل بن
 -154حدَّ ثنا ٌّ
اخلزاعي عن َأبيه قال :حدَّ ثني َأيب ُنجيدٌ َّ ,
أن شاعر ًا جاء إىل
ُنجيد بن عمران بن حصني
ُّ
( )
عمران ِ
بن ُحصني َفأعطاه ,فقيل لهُ :تعطي شاعر ًا؟ فقالَ :أبقي عىل ِعرض.
باب :ال متكرم صدي أقك أبام يشق عليه
حممد
حممد بن ا ُملثنَّى ,قال :حدَّ ثنا معا ٌذ ,قال :حدَّ ثنا ُ
ابن عون عن َّ
 -155حدَّ ثنا َّ
____________________________________

( )06/0وابن عدي يف "الكامل" (/5

) وغريهم مترص ًا من ُطرق عن احلسن عن األسود بن رسيع

أتيت رسول اهلل ﷺ فقلت :يا رسول اهلل َأ َال َأ ُ
محدت هبا ريب؟
نشدك حمامد ًا
ُ
قال  -وكان شاعر ًا  -قالُ :
فقالَ :أ َما َّ
ب املحامد .وما استزادين عىل ذلك".
إن ر َّبك ُُي ُّ
دون قصة عمر.
أن ابن معني وابن املديني وأبا حاتم وأبا داود جزموا َّ
ثقاتَّ ,إال َّ
بأن احلسن مل َيسمع من األسود.
ورواته ٌ
َصح احلسن يف بعض طرقه عند البخاري يف "األدب" ( )216بالسامع  ,لكن جزم ابن أيب حاتم:
وقد َّ
الصحيحني"فانظره.
يف "املراسيل" (  )2/بعدم ثبوته .وقد ُ
نقلت كالمه يف "زوائد األدب املفرد عىل َّ
( ) انظر الذي قبله.
( )6أخرجه الطيالس كام يف "املطالب العالية" ( )6225ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( )422/6حدَّ ثنا
يعقوب الطائفي حدَّ ثني َأيب ,عن نُجيد بن عمران بن ُحصني ,عن َأبيهَ ,أنَّه َأعطى شاعر ًا ...وقالَ :أفتدي
عرض منه.
عم يوسف بن عبد اهلل يف سند البخاري.
ويعقوب :هو ابن حممد بن نُجيد بن عمران بن حصني .ابن ّ
يوسف وعبدَ اهلل وحممد ًا ونُجيد ًا يف الثقات.
ابن حبان
َ
ذكر ُ
ومل َأر من و َّثقهم .وقد َ
وقال الذهبي يف "امليزان" ( :)5 0/6عبد اهلل بن نُجيد ال ُيعرف.
وقال ابن حزم يف املُ َّ
حىل :يعقوب و َأبوه وجدُّ ه جمهولون.
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يشق عليه.
قال :كانوا يقولون :ال ُتكر ْم صدي َقك بام ُّ

( )

باب :الزِّ يارة
حممد ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن املبارك عن ابن َشوذب قال:
 -156حدَّ ثنا برش بن َّ
ُ
بن دينار ُُيد ُ
َ
سلامن من
زارنا
سمعت
ُ
مالك َ
ث عن َأيب غالب عن أم الدَّ رداء قالتَ :
َ
املدائن إىل َّ
شمر ًة.
واندر َو ْرد ,قال :يعني
الشام ماشي ًا ,وعليه كِسا ٌء
رساويل ُم ّ
ْ
الر ْأ ِ
س ساقط األُذنني ,يعني َأ َّنه
قال ابن شوذبُ :رؤي سلامن وعليه كسا ٌء مطمو ُم َّ
هت نفسك ,قالَّ :
خري اآلخرة.
شو َ
كان َأر َفش .فقيل لهَّ :
اخلري ُ
إن َ

( )

باب :أمن زار قوما فطعم عندهم
الواسطي عن َأيب خ ْلد َة
عيل بن حجر ,قال :حدَّ ثنا صالح بن ُعمر
ُّ
 -157حدَّ ثنا ّ
ثياب صوف ,فقال َأبو العالية :إِ َّنام
قال :جاء عبدُ الكريم َأبو ُأم َّية إىل َأيب ال َعالية ,وعليه ُ
الرهبانْ ,
جتملوا.
إن كان املسلمون إذا
هذه ُ
تزاوروا َّ
ُ
ثياب ُّ

( )

الزهد" (  ) 01وابن وهب يف "اجلامع" ( ) 20واحلُسني بن حرب يف "الرب والصلة"
( ) أخرجه أمحد يف " ُّ
( ) 42والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2562وأبو نُعيم يف "احللية" ( )400/6من ُطرق عن عبد اهلل بن عون
صحيح .وحممد هو ابن سريين.
به .وإسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه ابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( ) 00وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )046/6
واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )45 /6من طريق عبد اهلل بن املبارك به .واقترص اخل َّطايب عىل قول ابن
شوذب .ومل يذكر َّأوله.
ووقع عند ابن عساكر وابن أيب الدنيا عن أيب غالب عن أيب الدرداء بدل أم الدرداء.
بالر ْفش
َأصله .وقوله ( :أرفش الذني ) أيَ :ع َ
واست َ
ريضهام تشبيه ًا َّ
قوله( :مطموم الرأس) أيَ :ج َّزه ْ
جي َرف به الطعام .قاله ابن األثري يف "النهاية".
الذي ُ ْ
( )4أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 5/0وأبو نُعيم يف "احللية" ( )602/6من رواية مسلم بن إبراهيم
سمعت َأبا العالية يقول :زارين عبدُ الكريم َأبو ُأم َّية .وعليه ثياب صوف.
قالَ :أخربنا َأبو خلدة قال:
ُ

=
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العر َزمي ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل موىل
 -158حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد عن ُييى عن عبد امللك ْ
خرجت إِ َّيل َأسامء ج َّب ًة من طيالسة عليها لبن ُة شرب من ديباجَّ ,
وإن فرج ْيها
َأسامء قالَ :أ
ْ
( )
ِ
ِ
جلمعة.
مكفوفان به,
ْ
يلبسها للوفود ,ويو َم ا ُ
فقالت :هذه ُج َّب ُة رسول اهلل ﷺ ,كان ُ
باب :م
فضل الكبري
 -159حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن وهب عن أيب صخر عن ابن
حق ِ
كبرينا,
صغرينا,
يرحم
ّبي ﷺ قال :من مل
ويعرف َّ
ْ
ْ
قسيط عن أيب هريرة عن الن ّ
َ
فليس منَّا.

( )

 -161حدَّ ثنا حممو ٌد ,قال :حدَّ ثنا يزيد بن هارون ,أخربنا الوليد بن مجيل عن
الرمحن عن َأيب ُأمامةّ ,
صغرينا,
يرحم
أن رسول اهلل ﷺ قال :من مل
ْ
القاسم بن عبد َّ
َ
كبرينا ,فليس منَّا.
ُ
وجي َّل َ

( )

____________________________________

فذكره .وإسناده صحيح ورجاله ثقات .و َأبو خلدة .اسمه خالد بن دينار.
( ) أخرجه مسلم ( )6021وأبو داود ( )0050والنسائي يف "الكربى" ( )12 1وابن ماجه ( )4510عن
عبد اهلل موىل أسامء به.
دون قوله " كان يلبسها للوفود ,ويوم اجلمعة".
( )6أخرجه احلاكم ( ) 02/0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0101واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ()462
وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( ) 24من طريق ابن وهب به.
أبو صخر :هو محيد بن زياد .وأبو قسيط :هو يزيد بن عبد اهلل بن قسيط.
وروى أبو داود ( )0104والمام أمحد ( )0606وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65451والبخاري يف
"األدب املفرد" ( )420 ,451 ,452واحلميدي يف "مسنده" ( )2 0والرتمذي ( ) 160وهنَّاد يف
الزهد" (  ) 46وغريهم من طريقني عن عبد اهلل بن عمرو مرفوع ًا مثله.
" ُّ
وقال الرتمذي :حسن صحيح .وانظر مابعده.
( )4أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )0166وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( ) 20وابن عدي يف

=
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باب :تسويدم الأكابر

سمعت مطرف ًا عن
 -161حدَّ ثنا َعمرو بن مرزوق ,قال :حدَّ ثنا شعبة عن قتادة:
ُ
حكي ِم ِ
بن قيس بن عاصمَّ ,
وص عند موته َبن ْيه فقال :ا َّت ُقوا اهللَ وسودوا
أن َأباه َأ َ
رب ُكمَّ ,
صغرهم َأزرى هبم
ربهم خلفوا أباهم ,وإذا َّ
فإن القو َم إذا َّ
سودوا َأ َ
سو ُدوا َأك َ
َأك َ
ِ
ذلك يف َأ ِ
واصطناعه ,فإ َّنه َمنبه ٌة للكريم ,و ُيستغنَى به عن
كفائهم .وعليكم باملال
َ
ِ
ومسأل َة النَّ ِ
الر ِ
جل.
فإّنا ِمن آخر
ال َّلئي ِم .وإ َّياكم
كسب َّ
اسَّ ,
مت فادفنُوين َبأرض ال
نح عىل رسول اهلل ﷺ .وإذا ُّ
وإذا ُّ
وحوا ,فإ َّنه مل ُي َ
مت فال َتنُ ُ
كنت ُأغافلهم يف اجلاهل َّية.
بن وائل ,فإين ُ
بكر ُ
شعر بدفني ُ
َي ُ

( )

____________________________________

"الكامل" ( )2 /0من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )0215 ,0004من وجهني آخرين عن َأيب ُأمامة .
ويشهد له ما قبله.
( ) َأخرجه النسائي يف "املجتبى" (  ,) 25ويف "الكربى" ( ) 102والمام أمحد ( )602 6والطرباين يف
"الكبري" ( )441/ 2وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 20 , 24وابن سعد يف "الطبقات"
( )42/0وأبو بكر بن اخلالل يف "احلث عىل التجارة والصناعة" ( )01ومسدَّ د كام يف "املطالب"
( )6006والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0522والطيالس ( ) 620من طريق ُشعبة بن احلجاج به .مترص ًا
وصححه احلاكم ( .)426/
ومطوالً.
َّ
َّ
النسائي واحلاكم والطياليس عىل مسألة النياحة .ومل يذكروه باقيه.
واقترص
م
أ
ثقات .سوى حكيم بن قيس .قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)420/6ذكره ابن حبان يف
ورواته
ٌ
"الثقات" ,وذكره ابن مندة يف الصحابة .وكذا أبو نُعيم .وقال :قيل إنه ُولِدَ يف ِ
زمن النبي ﷺ ,وقال ابن
القطان :جمهول احلال .انتهى.
موقوف.
وقال الذهبي يف "امليزان" (  :)522/ال ُيعرف .وقال احلافظ يف "املطالب" :إسناده جيدٌ  ,وهو
ٌ
ُ
مطوالً من وجه آخر عن قيس بن عاصم  .رقم (.)062
قلت :وسي ْأيت
احلديث َّ

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

82

الصغرية
الرجل اجلاري أة َّ
باب :مقبلة َّ
 -162حدَّ ثنا أصبغ قال :أخربين ابن وهب قال :أخربين َمرمة بن ُبكري عن َأبيه ,أنّه
بنت ُعمر بن َأيب سلمة ,وهي ابن ُة سنتني أو نحوه.
بن جعفر ُيقب ُل
زينب َ
َ
ر َأى عبدَ اهلل َ

( )

بن عبد اهلل بن خ َّطاف عن حفص عن
بيع ُ
الر ُ
 -163حدَّ ثنا موسى ,قالَ :أخربنا َّ
احلسن قالِ :
تنظر إىل ِ
َ
شعر َأحد ِمن َأهلِكَّ ,إال ْ
يكون َأه َلك أو
أن
إن
َ
استطعت َأن َّال َ
صب ّي ًة ,فافعل.

( )

بي
مسح رأس َّ
باب :م
الص ِّ
 -164حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن أيب اهليثم الع َّطار قال :حدَّ ثني يوسف
ُ
بن عبد اهلل بن َ
ومسح
يوسف ,و َأ ْقعدَ ين عىل ِح ْجره,
رسول اهللِ ﷺ
سامين
َ
َ
سالم قالَّ :
ْ ِ ( )
عىل رأيس.
باب :م
للصغري :يا مبني
الرجل َّ
قول َّ
 -165حدَّ ثنا عبد اهلل بن سعيد ,قال :حدَّ ثنا أبو أسامة ,حدَّ ثنا عبد امللك بن محيد بن
الز ِ
جيش ِ
ِ
بري ,ف ُتويف اب ُن
كنت يف
ابن ُّ
أيب غن َّية عن َأبيه عن َأيب ال َعجالن املحاريب قالُ :
( ) مل أجد من أخرجه .ورجال إسناده ال بأس هبم.
( )6مل أجد من أخرجه .وإسناده صحيح.
حفص :هو ابن سليامن املنقري التميمي البرصي .و َّثقه البخاري والنسائي .وقال أبو حاتم :ال بأس به.
( )4أخرجه المام أمحد ( ) 2000 , 2000واحلميدي يف "مسنده" ( )221والرتمذي يف "الشامئل" ()402
وابن األعرايب يف "املعجم" ( )22والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )441/1والطرباين يف "الكبري"
( )625/66وعنه أبو نُعيم يف "املعرفة" (  )220من طريق ُييى بن أيب اهليثم به.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)502/ 0سنده صحيح.
وسيأيت عند املصنف برقم ( .) 402

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

83

إيل اجلمل ,فإين يف جيش ابن
عم يل ,و َأوص بجمل له يف سبيل اهلل,
ُ
فقلت البنه :ادفع َّ
ر
نسأ َلهَ ,فأتينا ابن ُعمر ,فقال :يا َأبا ِ
ابن ُعمر ح َّتى َ
الزبري ,فقال :اذهب بنا إىل ِ
عبد
ُّ
َ
ْ
ِ
الرمحنَّ ,
ابن عمي ,وهو يف جيش
إن والدي ُتويف ,و َأوص بجمل له يف
سبيل اهلل ,وهذا ُ
َّ
دفع إليه اجلمل؟.
اب ِن ُّ
الزبريَ ,أ َفأ ُ
سبيل اهلل ُّ
َ
كل عمل صالحْ ,
نيَّ ,
فإن كان والدُ ك إِ َّنام َأوص
إن
قال ابن ُعمر :يا ُب َّ

ِ
َّ
َ
يغزون قوم ًا من املرشكني,
يت قوم ًا ُمسلمني
عز
بجملِه يف
وجل ,فإذا ر َأ َ
سبيل اهلل َّ
َ
( )
ِ
َ
اجلملَّ ,
ابع.
فادفع إليهم
يضع ال َّط َ
فإن هذا و َأصحا َبه يف سبيل غ ْلامن قوم َأ ُّّيم ُ
ْ
اج ,قال :حدَّ ثنا شعبة قالَ :أخربين عبد امللك قال :سمعت
حج ٌ
 -166حدَّ ثنا َّ

غفر َمن ال
َقبيصة بن جابر قال:
ُ
سمعت ُعمر َ أ َّنه قالَ :من ال َيرحم ال ُيرحم ,وال ُي ُ
وق من ال َي ّ
عمن مل َيعف ,وال ُي َّ
توق.
َيغفر ,وال ُي َ
عف َّ

( )

باب :ارحم أمن يف الرض
 -167حدَّ ثنا حفص بن عمر ,قال :حدَّ ثنا ُشعبة عن عبد امللك بن ُعمري عن َقبيصة
تاب عىل َمن
بن جابر عن ُعمر قال :ال ُيرحم َمن ال َيرحم ,وال ُيغفر ملن ال َيغفر ,وال ُي ُ
وق من ال َي ّ
يتوب ,وال ُي َّ
توق.
ال
ُ

( )

 -168حدَّ ثنا مسدّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا زياد بن ِم ْراق

قرة عن َأبيه قال :قال ٌ
ذبح َّ
محهاَ ,أو
الشا َة ف َأر ُ
رجل :يا رسول اهلل ,إِين ألَ ُ
عن معاوية بن َّ
( ) أخرجه أبو إسحاق الفزاري يف "السري" ( )40عن محيد بن أيب غن َّية عن َأبيه عن َأيب العجالن به.
الزهد" ( )26والبالذري يف "أنساب األرشاف" ( )411/4من ُطرق عن ُشعبة به.
( )6أخرجه أبو داود يف " ُّ
ثقات.
وإسناده
صحيح .ورجا ُله ٌ
ٌ
( )4تقدَّ م خترجيه قبله.
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والشا ُة ْ
َ
ذبحها ,قالَّ :
قال :إِين ألَرحم َّ
مرتني.
إن رمح َتها,
الشاة َأ ْن َأ َ
رمحك اهللَُّ .

( )

باب :رح مة البهائم
حريز,
القريش ,قال :حدَّ ثنا
حممد بن عثامن
ٌ
حممد بن عقبة قال :حدَّ ثنا ّ
 -169حدَّ ثنا ّ
ّ
عبي عن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص عن النَّبي ﷺ قال:
الرش ُّ
قال :حدَّ ثنا ح َّبان بن زيد َّ ْ

ِ
واغفروا َي ِ
القولٌ ,
غفر اهللُ لكمٌ ,
للمرصين الذين
ويل ألَقامع
محوا ُترمحوا,
ار ُ
ويل ُ
ُ
رصون عىل ما فعلوا وهم يعلمون.
ُي ُّ

( )

الكندي عن
 -171حدَّ ثنا حممو ٌد ,قال :حدَّ ثنا يزيد ,قالَ :أخربنا الوليد بن مجيل
ُّ
رسول اهلل ﷺ :من ِ
القاس ِم ِ ِ
ُ
رح َم ولو ذبيح ًة,
الرمحن عن َأيب ُأمامة قال :قال
بن عبد َّ
محه اهلل يوم القيامة.
ر َ

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 5516وابن أيب شيبة ( )560/2والطرباين يف "الكبري" ( )64/ 1ويف "األوسط"
( )6050والبزار ( )44 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0262وأبو نُعيم يف "احللية" ( )406/6وابن أيب
عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 00وابن األعرايب يف "معجمه" ( ) 601غريهم من ُطرق عن زياد بن
وصححه احلاكم ()522/4
ِمراق به.
َّ
قرة به .بسند فيه نظر.
ورواه البزار ( )4466وغريه عن يونس بن ُعبيد عن معاوية بن َّ
و ُق َّرة :هو ابن إياس بن هالل بن رياب املُزين .له ُصحبة .كام قال البخاري والساجي وغريمها.
( )6أخرجه أمحد (  )000 ,2506 ,250وعبد ين محيد كام يف "املنتخب" ( )460والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
(056 ,0642

) واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )2:625والاللكائي يف "رشح األصول" () 502

من ُطرق عن َحريز بن عثامن به.
ثقات رجال الصحيح .سوى ح َّبان بن زيد .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو داود:
ورجال َأمحد
ٌ
وجود
شيوخ حريز كلهم ثقات .واعتمد هذا ابن حجر .فقال يف "التقريب" :ثقة.
وحسنه يف "الفتح"َّ .
َّ
املنذري يف "الرتغيب".
إسنا َده
ُّ
( )4أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )640/2وابن عدي يف "الكامل" ( )2 /0وابن عساكر يف "تاريخ

=
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باب :ال َّطري يف القفص

 - 171حدثنا عارم قال :حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن ُعروة ,قال :كان اب ُن
صحاب النَّبي ﷺ َُيملون ال َّط َري يف األَ
ِ
قفاص.
الزبري بمكة ,و َأ
ُّ
ُ

( )

يصلح الكذب
باب :ال
م
جرير عن األعمش عن جماهد عن أيب معمر عن
 -172حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
ِ
ثم ال
عبد اهلل قال :ال َي ُ
صلح الكذ ُب يف جدر وال هزل ,وال َأ ْن َيعدَ َأحدُ كم ولدَ ه شيئ ًا َّ
( )
ُي ِ
نج ُز له.
____________________________________

دمشق" (0/24

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 000وتَّام يف "فوائده" ( ) 00من ُطرق عن الوليد

بن َمجيل به.
قرة ِ
ُ
بن إياس  تقدَّ م قبل حديث.
ويشهد له
حديث َّ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )604/5والفاكهي يف "أخبار مكة" ( )6 00وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( )000/00عن محاد بن زيد .قال :سمعت داود بن َأيب هند ُُيدث يف ِ
بيت هشا ِم ِ
بن ُعروة عن
َ َ
طري أو ظ ْب ٌى يف احلر ِم ف َأ ْرسلتْه .فقال يومئذ هشام :ما ِع ْلم ِ
عطاءَّ ,
ابن َأيب رباح .كان
أن عائشة ُأهدي هلا ٌ
ِ
رسول اهلل ﷺ يقدُ مون فريوّنا يف
صحاب
تسع سنني .و َأ
بن ُّ
ُ
الزبري  -بمكة َ
مري املُؤمنني  -يعني عبدَ اهلل َ
َأ ُ
األَقفاص القامري واليعاقيب" هذا لفظ البيهقي .زاد ابن عساكر "ال ينهون عن ذلك".
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )520/ 0ويف "هتذيب اآلثار" ( ) 50 , 012وابن أيب شيبة يف
الزهد" ( ) 425وسعيد بن منصور
"املصنَّف" (  )6520والطرباين يف "الكبري" ( )11/1وهنَّاد يف " ُّ
( )112وابن أيب الدنيا يف "ذم الكذب" ( )01من ُطرق عن األَعمش به.
معمر :هو عبد اهلل بن سخربة األزدي.
وإسنا ُده
ٌ
صحيح .و َأبو َ
و َأخرجه أمحد ( )4104والطربي يف "تفسريه" ( )520/ 0وعبد الرزاق ( )60 12 ,60002من
طريق َأيب إسحاق عن َأيب األَحوص عن ابن مسعود  نحوه.
صحيح.
موقوف
قال ابن حجر يف "املطالب" (:)014/0
ٌ
ٌ
وروي عن أيب إسحاق مرفوع ًا .أخرجه احلاكم ( )065/
قلتُ :
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إصالح ذات ال أبي
باب:
م

حلسني
 -173حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا ع َّباد بن َّ
العوام ,قالَ :أخربنا ُسفيان بن ا ُ
ذات بينِكم} ,قال :هذا
عن احل َكم عن جماهد عن ابن ع َّباس{ :فا َّت ُقوا اهللَ و َأصلِ ُحوا َ
ذات بينهم.
َتريج من اهلل عىل املؤمنني َأ ْن ي َّتقوا اهلل ,و َأ ْن ُيصلحوا َ
ٌ

( )

باب :هجر مة ا ملسلم
عمرو عن يزيد
 -174حدَّ ثنا ُييى بن سليامن قال :حدَّ ثني ابن وهب قال :أخربين ٌ
َ
بن أيب حبيب عن سنان بن سعد عن أنسَّ ,
رسول اهلل ﷺ قال :ما توا َّد اثنان يف اهلل
أن
َّ
فيفرق بينهام َّإال بذنب ُُيد ُثه َأحدُ مها.
جل َّ
وعزَ ,أو يف السالمَّ ,

( )

 -175حدَّ ثنا أبو معمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث عن يزيد قال :قالت معاذة:
ابن عم أنس بن مالك ,وكان ُقتِ َل َأبوه يوم ُأحد -
سمعت هشام بن عامر
األنصاري َ -
َّ
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )420/ 4وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1544وابن أيب شيبة يف
"املصنَّف" ( )40020والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( ) 0206من ُطرق عن ع َّباد بن العوام به.
ومل يذكر الطربي احلكم بن ُعتبية يف إِ ِ
سناده.
َ َ
ُّ
( )6مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
وفيه سنان بن سعد الكندي املرصي .ويقال :سعد بن سنان .ض َّعفه األكثر.
وأخرجه أبو يعىل كام يف "املطالب العالية" (  )05/و"اَتاف املهرة" ( )42/2من وجه آخر عن أيب
إسامعيل العبدي عن أنس نحوه.
وقال البوصريي يف "االَتاف" :هذا إسناد ضعيف .لضعف أيب إسامعيل العبدي .انتهى.
الزهد" ( ) 4وإسحاق بن
وللحديث شواهدُ عدَّ ة .منها حديث أيب هريرة .أخرجه ابن املبارك يف " ُّ
ِ
حديث رجل من بني سليط.
راهويه ( )054وأبو نُعيم يف "احللية" ( )606/5من وجهني عنه ,ومن
وحسنه اهليثمي يف "املجمع" (  ,) 02/ومن حديث ابن ُعمر .أخرجه أمحد
أخرجه أمحد ()0 /5
َّ
أيض ًا (.)5450
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رسول اهلل ﷺ قال :ال ُّ
َ
ُيل ملسلم َأ ْن ُيصارم ُمسل ًام َ
فإّنام ناكبان
سمع
أ َّنه
َ
فوق ثالثَّ ,
وإن َأ َّوهلام َفيئ ًا يكون ك َّفار ًة عنه سب ُقه بالفيءْ ,
عن احلق ما داما عىل َِصامهامَّ .
وإن ماتا
وإن س َّلم عليه َفأبى َأ ْن َي َ
تسليمه َ
عىل َِصامهام مل َيدْ ُخال اجلنَّة مجيع ًا َأبد ًاْ .
وسال َمه,
قبل
َ
ِ
اآلخر َّ
الشيطان.
ر َّد عليه امل َل ُك ,ور َّد عىل

( )

باب :ا مله أتج أرين
سمعت
 -176حدَّ ثنا مسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث عن يزيد عن ُمعاذةَّ ,أّنا
ْ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال ُّ
ُيل ملسلم َأن ُيصار َم ُمسل ًام فوق
بن عامر يقول:
ُ
هشام َ
ِ
ِ
صارما َ
فإّنام ناكبان عن احلق ما داما عىل
فإّنام ما
فوق ثالث ليالَّ ,
َ
ثالث ليالَّ ,
وإن َأ َّوهل َام فيئ ًا يكون ك َّفار ًة له سبقه بالفيءْ ,
َِص ِامهامَّ ,
وإن ُمها ماتا عىل َِص ِامهام مل
ُ
يدخال اجلنَّة مجيع ًا.

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 2652 , 2650والطيالس ( ) 664وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 550والطرباين يف
"الكبري" ( ) 05/66والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  ) 26من طريق يزيد الرشك به.
وصححه ابن حبان (.)5220
َّ
وأخرج أبو داود ( )01 6والبخاري يف "األدب املفرد" ( )0 1وابن أيب شيبة ( )65400واخلرائطي
ِ
مساوئ األَخالق" ( )562والبيهقي يف "الكربى" ( )52/6ويف " ُّ
الشعب" ( )22 1من ُطريق
يف "
حممد بن هالل بن أيب هالل موىل ِ
َّبي ﷺ
سمع َأبا ُهريرة قال:
املذحجي عن َأبيه ,أنَّه
ُ
َ
ابن كعب َ
سمعت الن َّ
َّ
ِ
يقول :ال ُّ
مر ْت ثالث ُة َأ َّيام فلي ْل َقه فليسلم عليهْ ,
جر ُمؤمن ًا َ
فإن ر َّد عليه
فوق ثالثة َأ َّيام ,فإذا َّ
ُيل لرجل َأ ْن َّي َ
برئ املُسلم من اهلجرة".
اشرتكا يف األَجر ,وإن مل ير َّد عليه فقدْ َ
السالم فقد َ َ
َّ
ِ
هالل ِ
بن َأيب هالل .قال المام َأمحد :ال َأعرفه .وقال َأبو حاتم كام يف "اجلرح
ثقات سوى
ورجاله
ٌ
والتعديل" (5/2

) :ليس بمشهور .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي :ال ُيعرف .وقال ابن

صححه يف "فتح الباري" .واهلل أعلم
حجر يف "التقريب" :مقبول .ومع هذا َّ
( )6تقدم قبله.
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بابَّ :
الشحناء

 -177حدَّ ثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدَّ ثنا َأبو شهاب عن ليث عن َأيب َفزارة عن
يزيدَ ِ
ٌ
يكن فيهُ ,غ ِف َر له ما سواه
بن األَصم عن ابن ع َّباس عن النَّبي ﷺ قال:
ثالث من مل َّ
الس َحر َة ,ومل َُيقدْ عىل
ملن شاءَ ,من مات ال ُيرشك باهلل شيئ ًا ,ومل يكن ساحر ًا ي َّت ُ
بع َّ
َأخيه.

( )

باب :ال َّتفرق مة بي الأحداث
الرمحن بن َم ْغ َراء قال :حدَّ ثنا الفضل
 -178حدَّ ثنا ملد بن مالك قال :حدَّ ثنا عبد ّ
بن ُمبرش عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه ,كان ُعمر ُ
يقول ل َبن ِ ْيه :إذا َأصبح ُتم فتبدَّ دوا ,وال
( )
َ
رش.
َجتتم ُعوا يف دار واحدة ,فإِين َأخاف عليكم َأ ْن َت َقاطعواَ ,أو
يكون بينكم ٌّ
شار عىل أأخيه وإن مل أيس أترشه
باب :أمن أأ أ
بكر عن ابن عجالنَّ ,
أن وهب بن كيسان
 -179حدَّ ثنا عمرو بن خالد ,قال :حدَّ ثنا ٌ
وهب َأ َ
درك عبدَ اهلل بن عمر َّ -
ابن ُعمر ر َأى راعي ًا وغن ًام يف مكان
َأخربه  -وكان
أن َ
ٌ
َ
قبيح ,ور َأى مكان ًا َأ َ
رسول اهلل
سمعت
مثل منه ,فقال له :وُيك يا راعي ,حو ْهلا ,فإين
ُ

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 22/ 6ويف "األوسط" ( )5640وأبو نُعيم يف "احللية" ()11/0
وعبد بن محيد ( )220والاللكائي يف "رشح األُصول" ( ) 200من طريق أيب شهاب احلنَّا  ,واخلطيب
يف "تاريخ بغداد" ( )0/6من طريق حفص بن غياث النَّخعي كالمها عن ليث بن أيب ُسليم به.
ِ
لضعف ليث .ويف لفظه نكار ٌة.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
تفرد به َأبو فزارة .واسمه راشد بن كيسان .انتهى.
وقال َأبو نُعيم:
ٌ
غريب من حديث يزيدَّ ,
( )6مل أجد من أخرجه.
الفضل بن ُمبرش ض َّعفه األكثر .وابن مغراء ُملتف فيه.
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ٌ
ﷺ يقولُّ :
مسئول عن رع َّيته.
كل راع

( )

السباب:
بابَّ :
حممد بن ُأم َّية ,قال :حدَّ ثنا عيسى بن موسى عن عبد اهلل بن كيسان
 -181حدَّ ثنا َّ
ابن عباس قال :استب رجالن عىل ِ
ِ
فسب َأحدُ مها
رسول اهلل ﷺ,
عهد
َّ
َّ
عن عكرم َة عن ِ َّ
ضت؟
ثم ر َّد
بي ﷺ
واآلخر
بي ﷺ ,فقيلَّ :ن َ
اآلخرَ .
ٌ
ٌ
فنهض النَّ ُّ
ُ
جالسَّ ,
ساكت ,والنَّ ُّ
ُ
إن هذا ما كان ساكت ًا رد ِ
ِ
فنهضت معهمَّ ,
ت املالئك ُة عىل الذي
ّنضت املالئك ُة
قال:
ُ
َّ
( )
ِ
ّنضت املالئك ُة.
فلام ر َّد
س َّبهَّ ,
عامر ,قال :حدَّ ثنا ُرديح بن عط َّية ,قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن
 -181حدَّ ثنا هشام بن َّ

( ) أخرجه المام أمحد ( )5221والطرباين يف "املعجم الكبري" ( ) 4620من طريق بكر بن ُمض به.
قوي.
وإسنا ُده ٌ
واحلديث يف صحيح البخاري ( )20 1 ,0100 ,6602 ,254ومواضع ُأخرى .ومسلم ( ) 261وأيب
داود ( )6162والرتمذي ( ) 005والنسائي يف "الكربى" ( )1 04من ُطرق ُأخرى عن ابن ُعمر 
الراعي.
باملرفوع فقط .دون قصة ابن معمر مع َّ
( )6مل أجد من أخرجه.
وفيه عبد اهلل بن كيسان أبو جماهد املروزي .ض َّعفه أبو حاتم وغريه .وقال البخاري :منكر احلديث.
وأخرج المام أمحد ( )1260عن ابن عجالن قال :حدثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرةَّ :
أن رجالً
َ
بعض قولِه,
لنبي ﷺ
جالس -
والنبي ﷺ
شتم َأبا بكر -
كثر ر َّد عليه َ
ُ
ٌ
فلام َأ َ
يبتس ُمَّ ,
يعجب و َّ
فجعل ا ُّ
ُّ
َ
فغضب النبي ﷺ .وقامِ ,
رددت
فلام
وأنت
فلح َقه َأبو بكر فقال :يا رسول اهلل ! كان يشتُمني -
ُ
َ
ٌ
َ
جالس َّ -
ُّ
ِ
قمت؟! قال :إنَّه كان َ
وقع
فلام
بعض قولِه,
َ
غضبت و َ
َ
عليه َ
رددت عليه بعض قوله َ
معك م َل ٌك ير ُّد عنكَّ ,
الش ُ
َّ
يطان ,فلم َأكن ألَقعدَ مع الشيطان ...احلديث.
لكن َأع َّله الدارقطني يف "العلل"(َّ ,) 56/2
املحرر
بأن
وسندُ ه
َ
حسنْ .
ٌ
الصواب عن املقربي عن بشري بن ّ
عن سعيد بن املسيب ُمرسالً.
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منك عند ِ
نال ِ
ال َ
ال َأتاها فقالَّ :
َأيب ع ْب َلة عن ُأم الدَّ رداءَّ ,
إن رج ً
أن رج ً
عبد امللك,
فقالتْ :
إن ُنؤبن بام ليس فينا ,فطاملا ُزكينا بام ليس فينا.

( )

ؤايس عن إسامعيل
 -182حدَّ ثنا شهاب بن ع َّباد ,قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن ُمحيد ُّ
الر ُّ
الر ُ
خرج َأحدُ مها
أنت عدوي ,فقد
جل لصاحبهَ :
َ
عن قيس قال :قال عبد اهلل :إذا قال َّ
قيس :و َأخربين بعدُ َأبو ُجحيفةَّ ,
أن عبدَ اهلل قال:
من السالمَ ,أو َبرئ من صاحبه .قال ٌ
َّإال من تاب.

( )

باب :أسقي الاء
 -183حدَّ ثنا مسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا عبدُ الواحد ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ليث عن طاوس عن ابن
ليث ,قال :يف ِ
شك ٌ
ع َّباسَ ,أظنُّه ر َف َعهَّ ,
ابن آدم س ُّتون وثالثامئة ُس َال َمىَ ,أو عظمَ ,أو
الر ِ
مفصل ,عىل كل واحد يف كل يوم صدق ٌةُّ ,
ُ
جل َأخاه
كل كلمة طيبة صدق ٌة,
وعون َّ
والرشبة من املاء َيسقيها صدق ٌة ,وإِماط ُة األَ َذى عن ال َّطريق صدق ٌة.
صدق ٌةَّ ,

( )

( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 2 /00من طريق ُرديح ,وابن حبان يف "روضة العقالء"
(  ) 02/من طريق هانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة كالمها عن إبراهيم به.
الصغرى.
و ُأ ُم الدرداء :هي هجيمة ,ويقالُ :جهيمة بنت حيي األَوصابية الدمشقية .وهي ُّ
الرمي بالقبيح.
قوله ( :نؤبن ) األَ َبن بفتحتني التُهمة .واملراد
ُ
تنبيه :ذكر أهل اللغة هذا األثر ُمع َّلق ًا ,ونسبوه ألَيب الدرداء  .وهو خط ٌأ ظاهر.
( )6أخرجه اخلالل يف "السنة" ( ) 011والاللكائي يف "رشح األصول" ( ) 506والفسوي يف "املعرفة
والتاريخ" ( )220/6من ُطرق عن إسامعيل بن إيب خالد به.
صحيح .وقيس :هو ابن َأيب حازم.
وإسنا ُده
ٌ
( )4أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( ) 060ومسدَّ د كام يف "املطالب العالية" ( ) 001من طريق عبد
الواحد عن ليث بن أيب سليم به .جمزوم ًا برفعه دون شك.
ومسلم عن أيب ذر .وله
وللحديث شواهدُ عدَّ ة يف السنَّة نحوه .ف َأخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة.
ٌ

=
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باب :الست َّبان ما قاال ف أعىل ال َّول
 -184حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا ابن وهب قالَ :أخربين َعمرو ب ُن احلارث
عن يزيد بن َأيب حبيب عن ِسنان بن سعد عن َأنس عن النَّبي ﷺ قال :ا ُملست َّبان ما قاال,
يعتدي املظلو ُم.
فعىل البادئ ,ح َّتى
َ

( )

َ
علم ,قال :ن ْق ُل
بي ﷺَ :أ
تدرون ما ال َع ْضه؟ قالوا :اهللُ ورسو ُله َأ ُ
 -185وقال النَّ ُّ
( )
ِ
ِ
بعض النَّاس إىل بعض ,ل ُيفسدوا بينهم.
احلديث من
باب :الست َّبان شيطانان أي أت أهاتران و أيتكاذبان
 -186حدَّ ثنا عمرو بن مرزوق ,قالَ :أخربنا عمران عن قتاد َة عن يزيدَ ِ
بن عبد اهلل
الر ُ
َ
بن ّ
بي
قلت :يا
الشخري عن عياض بن محار قالُ :
جل َيس ُّبني؟ قال النَّ ُّ
رسول اهللَّ ,
ﷺ :ا ُملست َّبان شيطانان َي َت َها َتران و َي َت َكاذبان.

( )

حجاج عن
حجاج بن َّ
 -187حدَّ ثنا أمحد ,قال :حدَّ ثنا أيب قال :حدَّ ثني إبراهيم عن َّ
قتادة عن يزيدَ ِ
يت لو َأ َّن
قلت :يا رسول اهللَ ,أر َأ َ
بن عبد اهلل عن عياض بن محار قالُ :
رج ً
جناح؟ قال:
عيل يف ذلك
نقص مني,
ُ
ٌ
ال س َّبني يف مأل هم َأ ُ
ُ
فرددت عليه ,هل َّ
____________________________________

آخر عن ابن عباس عند ابن حبان وغريه .وعن بريدة عند أيب داود وأمحد.
ٌ
طريق ُ
( ) أخرجه أبو يعىل ( )0651والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )461واخلرائطي يف "مساوئ األخالق"
( )44من طريق عمرو بن احلارث والليث بن سعد وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به.
وأخرج مسلم يف "صحيحه" ( )6520عن أيب هريرة مرفوع ًا مثله.
( )6أخرجه الطحاوي يف "رشح املشكل" (  ) 12والبيهقي يف "الكربى" ( )006/6من طريق ابن هليعة
وعمرو ِ
بن احلارث به.
نحوه .دون قوله "ل ُيفسدوا بينهم".
و َأخرج
مسلم يف "صحيحه" ( )6202عن ابن مسعود مرفوع ًا َ
ٌ
( )4انظر احلديث اآليت.
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شيطانان يتها َت ِ
ِ
ران و َي َتكا َذبان.
ا ُملست َّبان
َ

( )

باب :سباب :السلم مفسوق
 -188حدَّ ثنا خالّد بن ُييى ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن َعمرو بن
عز َّ ِ
رت ,فإذا قال َأحدُ مها
سلمة عن عبد اهلل قال :ما من مسلمني َّإال بينهام من اهلل َّ
وجل س ْ ٌ
ِ
كفر
رت اهللِ ,وإذا قال َأحدُ مها لآلخرَ :أ َ
كافر ,فقد َ
نت ٌ
خر َق س ْ َ
لصاحبِه كلم َة هجر .فقد َ
َأحدُ مها.

( )

ف يف الال
الَس م
باب َّ :أ
 -189حدَّ ثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :أخربنا ٌ
مالك عن ُسهيل بن أيب صالح عن

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0020, 0021 , 0042وابن حبان ( )0562وابن أيب عاصم يف "اآلحاد
واملثاين" ( ) 000والبزار ( )4014والطرباين يف "الكبري" ( )425/ 0ويف "األوسط" ( )6562وأبو
نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )610/ 5والطيالس ( ) 020والبيهقي يف "الكربى" ( )645/ 0من
وصححه ابن حبان (.)5062
طريق َقتادة عن (وقع عند بعضهم ُمطرف أخي يزيد ) عن عياض  به.
َّ
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)41 /0رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط ,ورجال أمحد
رجال الصحيح.
( )6أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( ) 5من رواية سفيان ,وبرقم ( ) 0من رواية حممد بن فضيل
كالمها عن يزيد به موقوف ًا.
ُ
سليامن األعمش عن َعمرو بن سلمة به موقوف ًا .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ,)0202ثم
وتابع يزيدَ
رواه البيهقي ( )0200من رواية زائدة بن قدامة عن يزيد بن أيب زياد مرفوع ًا.
موقوف .كام رواه األعمش.
ثم قال البيهقي :الصواب
ٌ
قلت :وقد رواه َأيض ًا البزار ( ) 221من رواية زائدة .والطرباين يف "الكبري" ( ) 0500من رواية أيب
بكر بن عياش ,والدارقطني يف "العلل" ( )200من رواية الثوري كلهم عن يزيد مرفوع ًا.
وصوب الدارقطنُّي وق َفه عىل ابن مسعود.
َّ
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َ
ُ
رسول اهلل ﷺ قالَّ :
أبيه عن أيب هريرةَّ ,
سخط لكم َثالث ًا,
رض لكم ثالث ًا ,و َي
أن
إن اهللَ َي َ
وأن َت ِ
ِ
أن َتعبدوه وال ُترشكوا به شيئ ًاْ ,
رض لكمْ :
بحبل اهللِ مجيع ًا ,و َأ ْن
عتص ُموا
َي َ
ِ ( )
وقال ,وكثر َة الس ِ
قيل َ
مركم ,و َي ْك َره لكمَ :
ناصحوا َمن َّ
ؤال ,وإِضاع َة املال.
ُت
ُ
ُّ
واله اهللُ َأ َ
 -191حدَّ ثنا عبد اهلل بن سعيد ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن منصور ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل
بن زكر َّيا عن َعمرو بن قيس املالئي عن املِنهال عن سعيد بن ُجبري عن ابن ع َّباس ,يف
وجل { :وما َأنفق ُتم ِمن يشء فهو ُيل ُفه وهو خري الر ِ
ازقني } ,قال :يف ِ
عز َّ
غري
قوله َّ
ُ َّ
( )
إِرساف ,وال َت ْقتري.
( ) وهو يف موطأ المام مالك ( )4246عن سهيل به.
ورواه ابن حبان يف "صحيحه" ( )4422والبغوي يف "رشح السنة" (  ) 0والبيهقي يف "األسامء
والصفات" ( ) 050ويف " ُشعب اليامن" ( )0014من طريق مالك به.
و َأخرجه المام أمحد ( )2011وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )2425والبيهقي " ُّ
الشعب" ( )0014من
ُطرق عن سهيل به.
وهو يف "صحيح مسلم" ( ) 0 5من طريق جرير و َأيب عوانة عن ُسهيل به .دون قوله " ْ
وأن تُناصحوا
َمن َّ
تفرقوا".
مركم" .زاد جرير " مجيع ًا وال َّ
واله اهللُ َأ َ
وهذه الزيادة  -أعني قو َله " -وأن تُناصحوا من َّ
مركم" هي الثالثة من املرض َّيات .كام جزم به
واله اهلل َأ َ
املناوي يف "فيض القدير" ( )40 /6استدالالً هبذه الزيادة ,خالف ًا للنووي .وعليه فاألُوىل :العبادة وعدم
الرشك ,والثانية :االعتصام ,والثالثة :املناصحة.
أ َّما النووي يف رشح مسلم ( ) 2/ 6فجز َم ب َأ َّن قو َله " وال تُرشكوا به شيئ ًا " هي اخلصلة الثانية .بناء عىل
رواية ُمسلم ,ولع َّله مل ي َّطلع عىل رواية الباب .واهلل أعلم.
وهذه الزيادة ذكرهتا يف زوائد املوطأ عىل الصحيحني برقم ( )220وهو مطبوع.
( )6أخرجه البيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2620ولوين يف "جزئه" ( )1وحممد بن عيل الصوري يف "الفوائد
املنتقاة" ( ) 2من رواية إسامعيل بن زكر َّيا هبذا السناد.
ورواه سفيان الثوري يف "تفسريه" (  )600/ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2620عن َعمرو بن
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باب :ا مل ِّبذرين

 -191حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن سلمة عن ُمسلم ال َبطني عن َأيب
( )
سأ ْل ُت عبدَ اهلل عن ا ُملبذرين ,قال :الذين ُينفقون يف ِ
ال ُعب ْيدَ ْين قالَ :
حق.
غري ر
صني عن عكرم َة عن ِ
ابن
شيم ,قال :حدَّ ثنا ُح ٌ
 -192حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا ُه ٌ
حق.
ع َّباس{ :ا ُملبذرين} ,قال :املبذرين يف غري ر

( )

إصالح النازل
باب:
م
 -193حدَّ ثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا ال ّليث ,قال :حدَّ ثنا ابن عجالن عن
عمر ُ
اسَ ,أصلحوا عليكم
يقول عىل املنرب :يا َأ ُّّيا النَّ ُ
زيد بن َأسلم عن َأبيه قال :كان ُ
ِ
لن َيبدو لكم ُمسلموها ,وإ َّنا واهلل
مثاوي ُكم ,و َأخيفوا هذه اجلنَّان قبل َأ ْن ُخت ْيفكم ,فإِ َّنه ْ
ناهن.
ما َس
املناهن ُمنذ عا َد ْي َّ
َّ

( )

____________________________________

قيس عن املنهال عن سعيد بن جبري من قوله.
وابن أيب شيبة يف"املصنَّف" ( )62511واحلاكم يف
( ) َأخرجه الطربي يف "تفسريه" ()062/ 0
ُ
"املستدرك" ( ) 1/2والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2600والطرباين يف "الكبري" ( )1000من ُطرق عدَّ ة
عن أيب ال ُعبيدين عن ابن مسعود به.
ابن
سربة بن ُحصني السوائي العامري الكويف األَعمى .و َّثقه ُ
أبو ال ُعب ْيدَ ْين بتصغري وتثنية :هو معاوية بن ْ
معني ِ
والعجيل .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )061/ 0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2602من ُطرق عن ُحصني به.
وأخرجه الطربي ( )061/ 0من ُطرق ُأخرى عن ابن عباس نحوه.
( )4مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه .وهذا إسناد حس ٌن.
وروى عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )1654من رواية ُمسلم البطني .وعبد الرزاق أيض ًا ( )1650وابن أيب
شيبة يف "األدب" ( )10من رواية َأيب العدبس منيع بن سليامن كالمها عن عمر نحوه .دون قوله " وإنَّا
املناهن ُمنذ عا َد ْيناه َّن".
واهلل ما َس
َّ

=
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باب :م
الرجل مع مع َّامله
عمل َّ
عيل ,قال :حدَّ ثنا أبو عاصم ,قال :حدَّ ثنا عمرو بن
 -194حدَّ ثنا أبو حفص بن ر
ائفي ,قال :حدَّ ثنا ُغ َط ْيف بن أيب سفيانَّ ,
خربهَ ,أ َّنه سم َع
أن َ
نافع بن عاصم َأ َ َ
وهب ال َّط ُّ
عبدَ اهلل بن َعمرو  -قال ِ
الو ْهط َ :-أ ُ
يعمل ُع َّام ُلك؟ قال :ال َأدري,
خرج من َ
البن َأخ له َ
الر َ
ُ
التفت إلينا فقالَّ :
جل إذا
ثم
لعلمت ما
كنت َث َق َف ّي ًا
َ
َ
قالَ :أ َما لو َ
إن َّ
يعمل ُع َّام ُلكَّ ,
عمل مع ُع َّامل ِه يف ِ
َ
مر ًة :يف مال ِه  -كان عام ً
عز
ال من ُع َّامل اهللِ َّ
داره  -وقال َأبو عاصم َّ
َّ
وجل.

( )

باب :ال َّت م
طاول يف ال مبنيان
سمعت احلس َن يقول:
السائب قال:
ُ
 -195أخربنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا ُحريث بن َّ
( )
ِ
خالفة ُعثامن بن ع َّفان َفأ َتنَ ُ
كنت َأ ُ
بيوت َأ ِ
اول سق َفها بيدي.
زواج النَّبي ﷺ يف
دخل
َ
ُ
____________________________________

وقد جاءت هذه اللفظة مرفوع ٌة من وجوه .عن َأيب ُهريرة عند أيب داود (ِ ,)5602
وابن عباس عند أمحد
( .)6040وغريمها.
( ) مل َأجد َمن َأخرجه.
ونافع بن عاصم بن عروة .و َّثقه ابن حبان والعجيل .وقال الذهبي يف "الكاشف" :ثق ٌةُ .
وغطيف :ذكره
وعمرو بن وهب الثقفي .قال أبو حاتم :جمهول .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ابن حبان يف "الثقات"َ .
ٌ
صدوق .وأبو عاصم :هو النبيل.
وقال الذهبي يف "امليزان" (:)616/4
وابن سعد يف "الطبقات" (  )50 /وابن أيب
(َ )6أخرجه َأبو داود يف "املراسيل" ( )022من طريق غسانُ ,
الدنيا يف "قرص األمل" ( )605والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0462من طريق حممد بن مقاتل عن عبد اهلل
بن املبارك به.
واحلسن :هو ابن أيب احلسن البرصي.
تنبيه :هكذا يف النسخ املطبوعة ويف مطوطة جامعة المام :أخربنا عبد اهلل .وسقط من إسناده شيخ
البخاري .وغالب رواية البخاري عن ابن املبارك .عن شيوخه برش بن حممد وحممد بن مقاتل املروزي.
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حل ُجرات من
بن قيس قال:
-196
ُ
خربنا داو ُد ُ
رأيت ا ُ
وبالسند عن عبد اهلل ,قالَ :أ َ َ
َّ
ِ
ِ
البيت من ِ
بمسوح َّ
حلجرة إىل
عر َض
الش َع ِر ,و َأ ُّ
باب ا ُ
ظن ْ
َجريد النَّ ْخ ِل َمغش ّي ًا من خارج ُ
ِ
ذرع ,و َأظ ُّن
ذرع ,و َأحزر
َ
عرش َأ ُ
باب البيت نحو ًا من ست َأو سب ِع َأ ُ
البيت الدَّ اخل َ
سمكه بني ال َّث ِ
ووقفت عند ِ
ٌ
ستقبل
باب عائش َة فإذا ُهو ُم
والس ْب ِع نحو ذلك,
امن
ُ
َّ
ُ
املغرب.

( )

ومي قال:
-197
عيل ُ
الر ُّ
بن مسعد َة عن عبد اهلل ُّ
َّ
وبالسند عن عبد اهلل ,قالَ :أخربنا ُّ
قالت :يا ُب ّ ِ
مري املؤمنني
قرص
دخلت عىل ُأم طلق
َ
سقف بيتِك هذا؟ ْ
ُ
ُ
ني إ َّن َأ َ
فقلت :ما َأ َ
( )
تب إىل ُع َّاملهَ :أن ال ُتطيلوا بنا َءكم ,فإِ َّنه ِمن رش َأ َّيامكم.
ُعمر بن اخل ّطاب َ ك َ
السكن الواسع
باب:
م
 -198حدَّ ثنا أبو نُعيم وقبيصة قاال :حدَّ ثنا سفيان عن َحبيب بن أيب ثابت عن ُمخيل
سعادة ِ
ِ
بن ِ
عن نافع ِ
واجلار
الواسع,
املرء املسك ُن
عبد احلارث عن النَّبي ﷺ قالِ :من
ُ
ُ
واملركب اهلني ُء.
لح,
ُ
الصا ُ
َّ

( )

باب :أمن َّاّتذ ال مغرف
____________________________________

احلديث ابن سعد وابن أيب الدنيا عن ِ
حممد ِ
ومها األَكثر .وحممد بن سالم .وهو ٌ
بن ُمقاتل
قليل .وقد روى
ُ
َ ُ
عن ابن املبارك .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أبو داود يف "املراسيل" ( )020عن غسان ,وابن أيب الدنيا يف "قرص األمل" ( )600والبيهقي يف
" ُشعب اليامن" ( ) 0461عن حممد بن مقاتل عن ابن املبارك به.
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )022/2والبالذري يف "أنساب األرشاف" ( )044/4وابن أيب الدنيا
يف "قرص األمل" ( )624من ُطرق عن عيل ِ
بن َمسعدة به.
ُأ ُّم طلق .ذكرها احلافظ يف "الصابة" ( )602/2وقال :هلا إدراك .وقال يف "التقريب" :ال ُيعرف ُ
حاهلا.
( )4تقدَّ م خترجيه برقم (.) 00
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الض َّحاك بن نرباس َأبو احلسن عن ثابتَ ,أ َّنه كان
 -199حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
بالز ِ
ذانَ ,
فسمع األَ َ
فقار َب يف اخلُطا فقال:
فنزل
اوية فوق ُغرفة له,
ُ
مع َأنس َّ
َ
ونزلتَ ,
كنت مع ِ
زيد ِ
فعلت بك؟ َّ
بن ثابت َ
بي ﷺ
فمشى يب هذه املِشية ,وقالَ :أتدري مل
ُ
ُ
فإن النَّ َّ
علم ,قال :لي ْك ُث َر
شيت بك؟ ُ
َمشى يب هذه املِشية ,وقالَ :أتدري مل َم ُ
قلت :اهللُ ورسو ُله َأ ُ
عد ُد ُخ َطانا يف َط َل ِ
الصالة.
ب َّ

( )

باب :م
نقش ال مبنيان
حممد بن أيب ال ُفديك قال :حدَّ ثني
الرمحن بن يونس ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -211حدَّ ثنا عبد ّ
ِ
بن َأيب ُييى عن ِ
الساع ُة
عبدُ اهلل ُ
ابن َأيب هند عن َأيب ُهريرة عن النَّبي ﷺ قال :ال تقو ُم َّ
( )
ِ
ِ
باملراح ِل.
اس ُبيوت ًاُ ,يشبهوّنا
ح َّتى َيبن َي النَّ ُ

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" (0/5

) وابن عدي يف "الكامل" ( )10/0وال ُعقييل يف "الضعفاء"

( )6 1/6من ُطرق عن الضحاك به.
والضحاك .قال ابن معني :ليس بَشء .وقال النسائي  :مرتوك  .وقد تاب َعه حممد بن ثابت  .أخرجه
الطرباين (2/5

) والبيهقي يف " ُّ
ضعيف مثل الضحاك.
لكن حممد ًا
ٌ
الشعب" (َّ .)6222

وخولفا يف سنده .ف َأخرجه ال ُعقييل ( )6 1/6من طريق محاد بن سلمة .والطرباين ( )0012من طريق
الّسي بن ُييى كالمها عن ثابت به .موقوف ًا عىل زيد بن ثابت .
َّ
ورجح وق َفه َأبو حاتم الرازي .كام يف "العلل" ( )502البنه .وابن حجر كام يف "املطالب العالية"
َّ
ُ
محاد أوىل.
(  .) 46/وقال ال ُعقييل:
حديث َّ
( )6مل َأجد َمن َأخرجه.
سمعت َأيب ُ
يقول :سعيد
ورجال إسناده ال ب ْأس هبم .لكن قال ابن أيب حاتم كام يف "املراسيل" ( :) 2/
ُ
يلق أبا ُه َريرة .انتهى.
بن أيب هند مل َ
وسي ْأيت عند املصنف ( )402عن إبراهيم بن املنذر عن ابن أيب ُفديك .وهو املقصود بقوله :قال إبراهيم.
وابن أيب هند :هو سعيد.
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ياب ا ُملخ َّططة.
قال إبراهيم :يعني الث َ
الرفق
بابِّ :
اين أمحد بن ُعبيد اهلل ,قال :حدَّ ثنا كثري بن أيب كثري ,قال :حدَّ ثنا
 -211حدَّ ثنا ال ُغدَ ّ
رق يف يشء َّإال شا َنهَّ ,
يكون اخلُ ُ
ُ
ب
وإن ا َ
ثابت عن َأنس عن النَّبي ﷺ قال :ال
هلل ٌ
ٌ
رفيق ُُي ُّ
الرفق.

( )

أن َأباه حدَّ ثه عن ِ
زهري عن قا ُبوسَّ ,
ابن
 -212حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
مت ,واالقتصا ُد جز ٌء من سبعني جزء ًا
ع َّباس عن النَّبي ﷺ قال:
والس ُ
الص ُ
اهلدي َّ
ُ
الحَّ ,
من النُّ َّبوة.

( )

( ) أخرجه البزار كام يف "مترص ِ
ِ
البن حجر ( ) 206والقضاعي يف "مسند الشهاب" ()014
زائده"
والضياء يف "املختارة" ( ) 024من ُطرق عن كثري بن حبيب ( وهو ابن َأيب كثري ) به.
عجمةَ ,و َختفيف ا ُملهم َلة .قاله ابن حجر يف "الفتح".
قوله ( :ال ُغدَ اين ) بِ َضم ا ُمل َ
َ
وه ٌم .فلم ُيرجاه هبذا
احلديث
تنبيه :عزا هذا
لباين .للرتمذي وابن ماجه .وهو ْ
ُ
الشارح وعبدُ الباقي واألَ ُّ
اللفظ .وإنام َأخرج الرتمذي ( ) 100وابن ماجه ( )0 25من وجه آخر عن ثابت ال ُبناين عن َأ ِ
نس بن
مالك عن النَّبي ﷺ قال :ما كان احليا ُء يف يشء َّإال زانَه ,وال كان ال ُف ُ
حش يف يشء َّإال شانَه .وهو عند
الصحيحني" رقم (.)421
وخرجته يف "زوائد األدب املفرد عىل َّ
البخاري يف "األدب املفرد" كام بينتُهَّ ,
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 02/ 6والضياء يف "املختارة" ( )25/0من طريق أمحد بن يونس به.
كذا قال " جزء من سبعي" والحفوظ "مخسة وعرشين".
فأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )0002وأمحد ( )6211 ,6212والبخاري يف "األدب املفرد" ()2 4
والطرباين يف "الكبري" ( )24/ 6ووكيع يف "الزهد" ( )4 0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2555ويف
"اآلداب" ( ) 14وأبو نُعيم يف "احللية" ( )4 0/00وابن عدي يف "الكامل" ( )02/2والطحاوي يف
"رشح املشكل" ( )644/4وابن أيب الدنيا يف "إصالح املال" ( )460والضياء يف "املختارة" ()52/0
واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( ) 6/0وغريهم من ُطرق عن قابوس به.

=
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بن ُمسلم عن َأيب رافع عن سعيد
 -213حدَّ ثنا عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا الوليدُ ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ :إ َّيا ُكم ُّ
والش َّح ,فإ َّنه َأهلك َمن
املقربي عن َأبيه عن أيب هريرة قال :قال
ُ
امت يو َم القيامة.
كان قبلكم ,سف ُكوا دما َءهم ,وقط ُعوا َأرحا َمهم ,وال ُّظلم ُظ ُل ٌ

( )

فق يف العيشة
الر م
بابِّ :
حر َم ُّي بن حفص ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن كثري
 -214حدَّ ثنا َ
____________________________________

هكذا رواه َأكثر الرواة عن أمحد بن يونس .وكذا عن قابوس .بلفظ "مخسة وعرشين" .وهو املحفوظ كام
تقدَّ م .وجاء عند الطرباين ( ) 02/ 6بلفظ "مخسة وأربعني" وهي ضعيف ٌة .كام قال ابن حجر يف
وروي احلديث موقوف ًا عىل ابن عباس .واهلل أعلم.
"الفتح".
وحسنه بلفظ "مخسة وعرشين"ُ .
َّ
آخر عن ابن عباسَ .أخرجه ابن األعرايب يف "معجمه" ( ,)441 , 40وله شاهدٌ من
وللحديث
ٌ
طريق ُ
رس َجس  .أخرجه الرتمذي ( )60 0والطرباين يف "األوسط" ( ) 0 0وقال
حديث عبد اهلل بن َ ْ
الرتمذي :حسن غريب.
وسيأيت حديث الباب عند املصنف أيض ًا برقم (.)452
( ) أخرجه أمحد ( )1500 ,1521واحلُميدي يف "مسنده" ( ) 6 6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" () 00 2
واحلاكم ( )60من طريق ابن عجالن .و َأمحد ( )1521من طريق ُعبيد اهلل بن ُعمر ,والبيهقي يف
"اآلداب" ( ) 02من طريق ثور بن زيد الدييل كلهم عن سعيد املقربي عن أيب هريرة به .دون قوله "عن
وصححه ابن حبان (.)5 00
أبيه".
َّ
وأبو رافع :هو إسامعيل بن رافع .وسي ْأيت عند البخاري قريب ًا ( )6 4من رواية ابن عجالن عن سعيدعن
أبيه" بزيادة يف لفظه يف َّأوله.
وهذا احلديث مما فات اهليثمي يف "جممع الزوائد" .ويف "غاية املقصد يف زوائد أمحد" فلم يذكره .فلع َّله
مسلم يف "صحيحه" ( )6502عنه  مرفوع ًا مثله .بتقديم
اختلط عليه بحديث جابر الذي رواه
ٌ
وتأخري.
تصحيح
أ َّما البوصريي يف "اَتاف املهرة" ( ) 25/5فذكره ,وعزاه البن أيب عمر وابن حبان .ونقل
َ
وسكت عنه.
احلاكم.
َ
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دخلت عىل عائشة ُأم املؤمنني رض اهلل عنها ,فقالت:
بن ُعبيد قال :حدَّ ثني َأيب قال:
ُ
َأ ِ
خربهتم لعدُّ وه
فقلت :يا ُأ َّم املؤمنني ,لو
سكت
مسك ح َّتى َأخيط ن ْق َبتي َفأ ْم
خرجت َفأ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ ( )
ال ,قالتَ :أ ِ
ِ
برص ْ
منك ُبخ ً
يلبس اخلل َق.
شأ َنك ,إِ َّنه ال جديدَ ملن ال ُ
باب :ال َّتسكي
جرير عن عطاء عن َأبيه عن عبد اهلل بن َعمرو قال:
 -215حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
كلبة هلم ,فقالوا :يا كلبة ,ال َتنبحي عىل ِ
ضيف يف بني إرسائيل ,ويف الدَّ ار ٌ
ضيفنا
نزل
ٌ
َ
ِ
فص ْح َن ِ
لنبي هلم فقالَّ :
إن ِم َثل هذا كمثل ُأ َّمة تكون بعدكم,
اجلرا ُء يف بطنها ,فذكروا ر
سفهاؤها علام َءها.
يغلب
ُ

( )

الزهد" ( )002من طريق أيب ال َعنبس سعيد بن
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )6 2/0وهناد يف " ُّ
كثري عن َأبيه به .وإسنا ُده ج َّيد.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )04/2وابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( ) 45من رواية
شعيب بن احلبحاب عن كثري بن ُعبيد  -رضيع عائشة  -به.
( )6أخرجه ابن أيب الدنيا يف "احللم " ( )00من رواية خالد بن عبد اهلل الطحان عن عطاء بن السائب به
موقوف ًا.
َ
سمع منه بعد االختال  .وخالفهام ( أي الطحان
رير ممن
وعطاء
َ
اختلط بآخره .وخالد بن عبد اهلل وج ٌ
وجرير ) أبو عوانة الوضاح .عند أمحد ( )2522والرامهرمزي يف "األمثال" ( ,)20وشعيب بن صفوان.
عند الطرباين يف "األوسط" ( )5201وأيب سعيد النقاش يف "فنون العجائب" ( )60وأبو محزة السكري.
عند البزار أيض ًا ( .)60 6فرووه عن عطاء عن أبيه عن ابن َعمرو مرفوع ًا .واهلل أعلم.
يتلط ,ثم َ
أ َّما أبو عوانة .فثق ٌة .لكن قال عيل بن املديني :وكان أبو عوانة َ
َ
محل عنه بعدُ .
محل عنه قبل َأ ْن
تج
فكان ال ُيعقل ذا من ذا .وقال ُييى بن معني :وسمع منه أبو عوانة يف الصحة واالختال فال ُُي ُّ
بحديثه.
أ َّما ُشعيب بن صفوان .فهو مُ ت َلف فيهَّ .
ابن معني ,وقال َأبو حاتمُ :يكتب حديثُه ,وال
مشاه َأمحد,
وجرحه ُ
َ

=
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باب :م
اخلرق

جلريري عن أيب نضة :قال ٌ
رجل منّا
 -216حدَّ ثنا صدقة ,أخربنا ابن ُعل َّية عن ا ُ
طلبت حاج ًة إىل ُعمر يف خالفتِه ,فانتهي ُت إىل املدينة لي ً
ال,
رب:
ُ
جابر أو جوي ٌ
يقال لهٌ :
رهتا,
عطيت فطن ًة ولسان ًا ,أو قال :منطق ًا,
فغدوت عليه ,وقد ُأ
فأخذت يف الدُّ نيا فص َّغ ُ
ُ
ُ
ُ
فرتك ُتها ال تسوى شيئ ًا ,وإىل جنبه ٌ
رجل َأبيض َّ
فرغت:
الشعر َأبيض الثياب ,فقال َّملا
ُ
كل قول ِك كان ُم ِ
ُّ
قارب ًاَّ ,إال وقوعك يف الدُّ نيا ,وهل َتدري ما الدُّ نيا؟ َّ
إن الدُّ نيا فيها
ُ
بالغنا ,أو قال :زا ُدنا ,إىل اآلخرة ,وفيها َأعام ُلنا التي ُنجزى هبا يف اآلخرة.
الر ُ
قال :ف َأخذ يف الدُّ نيا ٌ
جل
علم هبا مني,
ُ
فقلت :يا أمري املؤمننيَ ,من هذا َّ
رجل هو َأ ُ
بن كعب.
يب ُ
الذي إىل جنبك؟ قال :سيد املسلمني ُأ ُّ

( )

همي ,قال:
عيل ,قال :حدَّ ثنا مروان ,قال :حدَّ ثنا َقنَان بن عبد اهلل النَّ ُّ
 -217حدَّ ثنا ٌّ
رشة
حدَّ ثنا عبد ّ
الرمحن بن َعوسجة عن الرباء بن عازب قال :قال رسول اهلل ﷺ :األَ َ َ
رش.
ٌّ

( )

____________________________________

تج به.
ُُي ُّ

ِ
سامعه من عطاءَ ,أهو
نص عىل
السكَري  -حممد بن ميمون املروزي  -وهو ثقة ,فلم َأ َر من َّ
أ ّما أبو محزة ُّ
َ
والثوري من كِبار من سمع من
خالف الثور َّي عن عطاء يف بعض اآلثار.
قبل االختال َأم بعده .لكن
َ
ُّ
عطاء قبل االختال  .واهلل أعلم.
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )011/4وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )210والطربي يف "تفسريه"
( ) 46/ 0وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )441/0من ُطرق عن إسامعيل بن ُعل َّية به .واخترصه
ابن سعد وأبو نُعيم .وأبو نضة :هو املنذر بن مالك العبدي.
ِ
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)02/6جابر أو ُجويرب العبدي .قال ابن سعد :كان َ
احلديث,
قليل
وقرأت بخط الذهبي :ال ُيعرف .انتهى.
ُ
( )6أخرجه أمحد ( ) 2540وأبو يعىل ( ) 220وال ُعقييل يف "الضعفاء" ( )021/4والقضاعي يف "مسند

=
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باب :اصطناع الال

الر ُ
جل منَّا
 -218حدَّ ثنا َأبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا حنَش بن احلارث عن َأبيه قال :كان َّ
فينحرها فيقول :أنا َأ ُ
كتاب ُعمرَ :أ ْن
ركب هذا؟ فجا َءنا
فرسه
ُ
عيش ح َّتى َأ َ
ُ
تنتج ُ
( )
َأصلِ ُحوا ما رز َق ُكم اهللَّ ,
فإن يف األَمر تن ُّفس ًا.
محاد بن سلمة عن ِهشام بن زيد بن َأنس بن
 -219حدَّ ثنا أبو الوليد ,قال :حدَّ ثنا َّ
يد َأ ِ
قامت الساع ُة ويف ِ
ِ
مالك عن َأنس بن مالك عن النَّبي ﷺ قالْ :
حدكم فسيل ٌة,
إن
َّ
( )
ِ
فليغرسها.
غرسها
فإن
َ
ْ
استطاع َأن ال تقو َم ح َّتى َي َ
خربين ُييى
 -211حدَّ ثنا خالد بن ملد
البجيل ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن بالل قالَ :أ َ
ُّ
حممد بن ُييى بن ح َّبان عن داود بن أيب داود قال :قال يل عبدُ اهلل
خربين َّ
بن سعيد قالَ :أ َ
____________________________________

الشهاب" ( )0 2والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2050من ُطرق عن قنان بن عبد اهلل به .وزادوا يف أوله
وصححه ابن حبان ( .)01
"أفشوا السالم تَس َل ُموا".
َّ
وإسناده ال بأس به .وسيأيت عند البخاري هبذه الزيادة يف أوله .برقم ( .) 200
رش )
قال املناوي يف "فيض القدير" ( :) 20/4قوله ( :الرشة ) بشني معجمة البطر َأو َأشدُّ ه .قولهٌّ ( :
يف كل ملة ,قال يف "املصباح"َ :أرش َأرش ًا من باب ِ
تعب ب َطر وك َف َر النعم َة فال ُيشكرها .انتهى.
ّ
الزهد" (  ) 00وابن أيب الدنيا يف "قرص األمل" ( )1
الزهد" ( )024وهناد يف " ُّ
( ) أخرجه وكيع يف " ُّ
ونعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 2 5من طريق حنش بن احلارث بن لقيط النخعي عن أبيه به.
وإسناده صحيح.
( )6أخرجه أمحد ( ) 6106والطيالس ( )6022وعبد بن محيد ( ) 6 2والبزار كام يف "مترص زوائده"
محاد .وابن األعرايب يف " ُمعجمه" ( ) 20وابن
( )201والضياء يف "املختارة" ( ) 00/4من طريق َّ
عدي يف "الكامل" ( )42/5من طريق ُشعبة كالمها عن هشام به.
وقال الضياء :إسنا ُده صحيح.
ثقات.
ثبات ٌ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)24/0رواه البزار .ورجا ُله َأ ٌ
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ْ
تعجل ْ
سالمْ :
بن َ
أن
غرسها ,فال
سمعت بالدَّ َّجال قد
إن
خرج ,و َأ َ
َ
َ
ُ
نت عىل ود َّية َت ُ
صلحهاَّ ,
فإن للنَّاس بعد ذلك عيش ًا.
ُت َ

( )

وجل لقوله{ :ارزقنا أ
َّ
الرازقي}
وأ أ
باب :سؤال العبد ا ِّلرزق من اهلل عزَّ
خري َّ
نت م
 -211حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب ُأويس قال :حدّ ثني ابن أيب الزناد عن ُموسى بن عقبة
نحو ال َيمن فقال :الله َّم َأقبِل
عن َأيب ُّ
نظر َ
بي ﷺ عىل املنرب َ
الزبري عن جابر ,أ َّنه سمع النَّ َّ
بقلوهبم ,ونظر نحو ِ
نحو كل ُأفق فقال مثل ذلك ,وقال:
العراق فقال مثل ذلك,
ونظر َ
َ َ
َ
ِ ( )
اللهم ارز ْقنا ِمن ُت ِ
راث األَ ِ
ْ
وصاعنا.
رض,
وبارك لنا يف ُمدنا َ
َّ
لم مظلامت
باب :الظ م
حممد بن
 -212حدَّ ثنا
حاتم ,قال :حدَّ ثنا احلسن بن جعفر ,قال :حدَّ ثنا املنكدر بن َّ
ٌ
املنكدر عن أبيه عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ :يكون يف ِ
آخر ُأ َّمتي ٌ
وقذف,
مسخ,
ٌ
وخسف ,و ُيبد ُأ ْبأ ِ
هل املظامل.
ٌ

( )

أخرجه.
( ) مل َأجد من
َ
ُ
رجال الصحيح سوى داود بن أيب داود .قال البخاري وأبو حاتم :هو داود بن عامر األنصاري
ورجا ُله
املازين .وسكتا عنه .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وجزم أنه ابن مازن .وقال :يروي املراسيل .روى عنه
أهل املدينة .انتهى.
ِ
خرجه ِ
حديث ابن هليعة عن أيب
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )60 /من
المام َأمحد (ُ ) 0210
(َ )6أ َ
الزبري به .وإسناده ج َّيد.
وللحديث شاهدٌ  .من حديث زيد بن ثابت َ .أخرجه َأمحد ( )6 250والرتمذي ( .)4140وقال :هذا
ٌ
غريب .انتهى .ومن حديث َأنس .أخرجه الطرباين يف "األوسط" (.)40 5
صحيح
حديث حس ٌن
ٌ
ٌ
أخرجه من هذا الوجه.
( )4مل َأجد من
َ
ابن حجر يف "الفتح" ( )614/2كتاب التفسري .باب { وعنده
وللحديث شواهدُ عدَّ ة .استوفاها احلافظ ُ
يعلمها َّإال هو }.
مفاتح الغيب ال ُ
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 -213حدَّ ثنا مسدَّ ٌد قال :حدَّ ثنا ُييى عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد
املقربي عن أيب ُهريرة عن النَّبي ﷺ قال :إ َّياكم وال ُّظلمَّ ,
ظلامت يوم القيامة,
لم
ٌ
فإن ال ُّظ َ
ُ
حشَّ ,
َ
وإ َّياكم وال ُف َ
الفاحش ا ُملتفح َش ,وإ َّيا ُكم ُّ
والش َّح ,فإ َّنه َد َعا َمن كان
ب
فإن اهللَ ال ُُي ُّ
ودعاهم فاستح ُّلوا حمار َمهم.
قبلكم فقطعوا َأرحا َمهم,
ُ

( )

محاد بن زيد عن عاصم عن َأيب
 -214حدَّ ثنا سليامن بن حرب ,قال :حدَّ ثنا َّ
ٌ
مّسوق ُ
فتقوض إليهام ِح َل ُق املسجد,
الضحى قال :اجتمع
ُّ
وشتري بن ش َكل يف املسجدَّ ,
ٌ
مّسوق :ال َأرى هؤالء جيتمعون إلينا َّإال ليستمعوا منَّا خري ًا ,فإ َّما َأ ْن َُتدث عن
فقال
عبد اهلل ف ُأصد ُقك َأنا ,وإِما َأ ْن ُأحدث عن ِ
عبد اهلل ف ُتصد ُقني؟ فقال :حدث يا َأبا
َّ
عائشة.
سمعت عبدَ اهلل يقول :العينان يزنيان ,واليدان يزنيان ,والرجالن َيزنيان,
قال :هل
َ
والفرج ُيصد ُق ذلك َأو ُيكذ ُبه؟ فقال :نعم ,قال :و َأنا سمع ُته.
ُ
سمعت عبدَ اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة َأمجع حلالل وحرام و َأمر وّني ,من
قال :فهل
َ
ِ
ِ
ِ
هذه اآليةَّ { :
وإيتاء ذي ال ُقربى}؟ قال :نعم ,قال :وأنا
والحسان
بالعدل
مر
إن اهللَ ْيأ ُ
قد سمعته.
قال :فهل سمعت عبد اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة َأرسع فرج ًا من قوله{ :و َمن ي َّت ِق
اهللَ ْ
جيعل له َمرج ًا}؟ قال :نعم ,قال :وأنا قد سمع ُته.
سمعت عبدَ اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة َأشدُّ تفويض ًا من قوله{ :يا عباد َي
قال :فهل
َ
( )
نفسهم ال َتقن ُطوا ِمن ِ
الذين َأرس ُفوا عىل َأ ِ
رمحة اهلل }؟ قال :نعم ,قال :و َأنا سمع ُته.
( ) انظر ما تقدَّ م برقم (.)604
محاد,
الضيس يف "فضائل القرآن" ( ) 14من طريق َّ
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" (  )222وابن ُ

=
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باب :ك َّفارة الريض

 -215حدَّ ثنا إسحاق بن العالء ,قال :حدَّ ثنا عمرو بن احلارث ,قال :حدَّ ثنا عبد
الزبيدي ,قال :حدَّ ثنا ُسليم بن عامرَّ ,
أن ُغضيف بن احلارث
حممد ُّ
اهلل بن سامل عن َّ
جر األَ ِ
َأخربهَّ ,
أن رج ً
مري؟
اجلراح ,وهو
ٌ
وجع ,فقال :كيف َأمسى َأ ُ
ال َأتى َأبا ُعبيدة بن َّ
فقال :هل تدْ ُرون فيام ُتؤجرون به؟ فقال :بام ُيصيبنا فيام ن ْك َره ,فقال :إ َّنام ُتؤجرون بام
ِ
ِ
الر ْح ِل ك َّلها ح َّتى بلغ عذار الربذون,
َأنفقتم يف
ثم عدَّ َأدا َة َّ
سبيل اهلل ,واس ُتنْفق لكمَّ ,
( )
ِ
جسادكم ُيكف ُر اهللُ به من خطاياكم.
الوصب الذي ُيصيبكم يف َأ
ولكن هذا
َ
َّ
____________________________________

والاللكائي يف "رشح األصول" ( ) 265من طريق أيب عوانة كالمها عن عاصم به .واقترص الاللكائي
عىل آية " يا عبادي..
وإسنا ُده صحيح .أبو الضحى :هو مسلم بن ُصبيح .وعاصم :هو ابن هبدلة.
وأخرجه الطرباين أيض ًا ( ) 44 , 46/1وعبد الرزاق ( )2006وأبو عبيد يف "فضائل القرآن"
ٌ
مّسوق ُ
الشعب" (  )641من ُطرق عن ُّ
(  )605/والبيهقي يف " ُّ
وشتري ..فذكر
جلس
الشعبي قال:
َ
نحوه .دون مجلة "العينان"..
ومجلة " العينان " ..أخرجها البزار ( ) 152والطرباين يف "الكبري" ( ) 55/ 0من رواية مهام عن
عاصم عن أيب الضحى عن مّسوق عن عبد اهلل مرفوع ًا.
نعلم رواه عن عاصم مرفوع ًا َّإال مهام.
قال البزار :ال ُ
قلت :أخرج الشيخان مثله مرفوع ًا من حديث ابن عباس .
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )6 /0عن إسحاق بن إبراهيم عن عمرو بن احلارث به .ومل يذكر
لفظه .وإنام قالُ :يكفر به من اخلطايا.
وأخرج المام أمحد (  ) 00واحلاكم (  )5 5والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )40 0من طريق الوليد بن
عبد الرمحن ,عن عياض بن غطيف قال :دخلنا عىل أيب عبيدة بن اجلراح نعوده  -وامرأته َُتيفة جالسة
ِ
ِ
بات ب َأجرَ ,
عند رأسه  -وهو ٌ
فأقبل
بوجهه عىل
مقبل
اجلدار ,فقلنا هلاَ :
كيف بات َأبو ُعبيدة الليلة؟ قالتَ :
ِ
قلت؟ فقلنا :ما َأعجبنا ما قلت فنَسألك عنه,
علينا
عام ُ
بوجهه فقال :إِين مل َأ ْ
بت بأجر ,ثم قالَ :أ َال تَس َأ ُلوين َّ

=
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الرمحن
 -216حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن عبد َّ
ِ
فلام َ
دخل عليه ,قال:
بن سعيد عن َأبيه قالُ :
كنت مع سلامن ,وعا َد َمريض ًا يف كندةَّ ,
ِ
ِ
املؤمن َجيع ُله اهللُ له ك َّفار ًة ومستعتب ًاَّ .
َأبرشَّ ,
الفاجر كالبعري ع َق َله
مرض
مرض
وإن َ
فإن َ
َأه ُله ثم َأرس ُلوه ,فال يدري ِمل ُع ِق َلِ ,
ومل َ ُأ َ
رسل.
َّ
َ

( )

باب :العيادة أجوف ال َّليل
حصني عن
بن فضيل ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -217حدَّ ثنا عمران بن ميّسة ,قال :حدَّ ثنا ا ُ
نصار,
الربيع قالَّ :ملا ُثق َل حذيفة
َ
سمع بذلك ره ُطه واألَ ُ
شقيق بن سلمة عن خالد بن َّ
أي ساعة هذه؟ قلنا :جوف ال َّليلَ ,أو عند
الصبح ,قالُّ :
ف َأتوه يف جوف ال َّليل َأو عند ُّ
____________________________________

نفق عىل ِ
َ
نفسه و َأهلِهَ ,أو
سمعت
فقال:
رسول اهلل ﷺ يقولَ :من َأنفق نفق ًة يف سبيل اهلل فبسبع مائة ,و َمن َأ َ
ُ
ِ
بعرش َأ ِ
عا َد مريض ًا ,أو ما زاد .فاحلسن ُة ِ
جسده فهو
مثاهلا ,والصو ُم ُجن ٌة ما مل َير ْقها ,ومن ابتاله اهلل ببالء يف
وحسنه الضياء يف "املختارة" (.)51/6
له ِح َّط ٌة".
َّ
قال أبو حاتم والبخاري وغريمها :الصواب غطيف بن احلارث.
ِ
ِ
قال ابن حجر يف "الفتح" ( ) 01/ 0بعد ْ
املصائب :وممن
باملرض َأو
ذكر األَدل َة عىل ُحصول األَجر
أن َ
جر ال َُي ُ
جرد حصول املصيبة ,بل إنام ُيصل هبا التكفري فقط من السلف
صل بم َّ
جاء عنه الترصيح ب َأ َّن األَ َ
األول .أبو عبيدة بن اجلراح فروى أمحد ..فذكر احلديث .ثم قال :وك َأ َّن َأبا ُعبيدة مل َيسم ِع احلديث الذي
ِ
َصح فيه باألَ ِ
ُ
حصول
بالصرب ,والذي نفاه ُمطل ُق
جر ملن َأصابتْه ا ُملصيبةَ ,أو َسمعه ومح َله عىل التَقييد
َّ
األَ ِ
جر العاري عن الصرب .انتهى.
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( ) مل َأجد َمن
َ
وعبد الرمحن بن سعيد :هو ابن وهب اهلمداين اخليواين الكويف .ثق ٌة .وأبوه قال عنه الذهبي يف "السري"
(َ :) 20/0أسلم يف ِ
حياة النبي ﷺ .و َل ِز َم علي ًا  حتى كان ُيقال له ال ُقراد ,للزومه إياه.
َ
الزهد" ( )002واملزي يف "هتذيب الكامل"
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( ) 02 4وهناد يف " ُّ
(

 )21/وابن أيب الدنيا يف "املرض والكفارات" ( )05من رواية األَعمش عن عامرة بن ُعمري عن

َ
سلامن عىل صديق له من كندة يعو ُده ,فقال له سلامن :فذكر نحوه.
دخلت مع
سعيد بن وهب قال:
ُ
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ِ
صباح النّار ,قال :جئ ُتم بام ُأك َّف ُن به؟ قلنا :نعم ,قال :ال
الصبح ,قالَ :أعوذ باهلل من
ُّ
خري ُبد ْل ُت به خري ًا منهْ ,
ُتغالوا باألَكفان ,فإ َّنه ْ
وإن كانت األُخرى
إن يكن يل عند اهلل ٌ
ُسلِ َب ْت سلب ًا رسيع ًا .قال ابن إدريسَ :أتيناه يف بعض ال َّليل.

( )

 -218حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا عيسى بن املغرية عن ابن أيب ذئب عن
ّبي ﷺ قال :إذا اشت َكى
جبري بن أيب صالح عن ابن شهاب عن ُعروة عن عائشة عن الن ّ
ِ ( )
الكري َ
خبث احلديد.
ص
ؤمن َأخ َلصه اهللُ كام ُيل ُ
ا ُمل ُ
ُ
( ) أخرجه ابن املنذر يف "األوسط" ( )61 5وأبو نُعيم يف "احللية" (  )606/وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( )612/ 6واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )012/4من ُطريق حصني بن عبد الرمحن به.
ُ
رجال الصحيح .سوى خالد بن الربيع العنس الكويف .قال أبو حاتمٌ :
شيخ .وذكره ابن حبان يف
ورجا ُله
"الثقات" .قاله يف "التهذيب" (.)52/6
وأخرجه عبد الرزاق (  )26واحلاكم يف "املستدرك" ( )061/4والطرباين يف "الكبري" ( ) 24/4من
النزال بن سربة عن حذيفة نحوه.
رواية َّ
( )6أخرجه ابن أيب الدنيا يف "املرض والكفارات" ( )645من طريق عيسى بن املغرية وعثامن بن طلحة عن
ابن أيب ذئب به.
غري ُجبري بن صالح .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي يف "امليزان":
ورجال إسناده ال َ
بأس هبم َ
ال ُيدرى َمن هو .انتهى.
ثقات َّإال َأبا جابر البياض.
قلت :لكن قال ابن معني وأمحد بن صالح املرصي :شيوخ ابن أيب ذئب ك ُّلهم ٌ
كام يف ترمجة ابن أيب ذئب يف "التهذيب" (:) 12/5
و َأخرجه ابن حبان ( )6142وعبد بن محيد (  ) 01والطرباين يف "األوسط" ( )0 64والرامهرمزي يف
الزهري عن ُعروة به .ف َأسقط ُجبري ًا.
"األمثال" ( )15من طريق ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ُّ
وخلفهم عبد اهلل بن نافع العدوي .فرواه عن ابن أيب ذئب عن هشام بن ُعروة عن أبيه عن عائشة .أخرجه
الطرباين يف "األوسط" ( ) 100والقضاعي يف "مسند الشهاب" (.) 002
ضعيف.
وعبد اهلل
ٌ

=
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كتب للمريض ما كان أي م
عمل وهو أصحيح
باب :مي م
 -219حدَّ ثنا َقبيصة بن ُعقبة ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم
ِ
ب له
بن ُميمرة عن عبد اهلل بن َعمرو عن النَّبي ﷺ قال :ما ِمن َأحد
ُ
يمرضَّ ,إال ُكت َ
مثل ما كان ُ
َ
صحيح.
يعمل وهو
ٌ

( )

ٌ
سنان أبو ربيعة ,قال:
 -221حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن زيد ,قال :حدَّ ثنا
ِ
ِ
كتب له ما
بي ﷺ قال :ما من ُمسلم ابتاله اهلل يف جسده َّإال َ
حدَّ ثنا ُ
أنس بن مالك عن النّ ّ
كان ُ
فإن عا َفاهُ ,أراه قالَ :ع َس َلهْ ,
صحتِه ,ما كان مريض ًاْ ,
قبضه غ َف َر له.
وإن َ
يعمل يف َّ
محاد بن سلمة عن سنان عن َأنس عن النَّبي ﷺ ,مث َله,
حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
وزاد قالْ :
عس َله.
فإن شفاه َ

( )

____________________________________

تنبيه :ذكر الشيخ األلباين رمحه اهلل يف "السلسلة الصحيحة" (َّ ,) 650
ابن أيب
تابع َ
أن عبد اهلل بن نافعَ .
السند.
وه ٌم .كام هو
فديك .وهو ْ
ظاهر يف َّ
ٌ
الزهد" ( )042وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" () 0200
( ) أخرجه المام أمحد ( )2265 ,2026وهنَّاد يف " ُّ
واحلاكم يف "املستدرك" (  )402/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1161من ُطرق عن ُسفيان الثوري به.
ِ
مر اهللُ احلفظ َة ,فقال :اكتبوا لعبدي ما كان ُ
يعمل
بلفظ " ما من َأحد من املسلمني ُيبتيل ببالء يف جسده َّإال َأ َ
صحيح ما دا َم َمشدُ ود ًا يف وثاقي".
وهو
ٌ
النبي ﷺ قال :إذا ِ
وأخرج البخاري يف "الصحيح" ( )6240عن َأيب موسى األشعري َّ ,
مر َض
أن َّ
سافر كُتب له مثل ما كان ُ
يعمل مقي ًام صحيح ًا.
العبدُ أو َ
( )6أخرجه أمحد ( ) 6504وابن أيب شيبة ( )644/4وأبو يعىل ( )0644والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()1144
والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 040من طريق محاد به.
ِ
ثقات سوى سنان .قال أبو حاتمٌ :
احلديث .وقال ابن معني :ليس بالقوي .وذكره
مضطرب
شيخ
ورواته ٌ
ُ
ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن عدي :له َأحاديث قليل ٌة َأرجوا َأنه ال بأس به ..وقال يف "التقريب":
ٌ
صدوق فيه لني.

=
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 -221حدَّ ثنا ُق َّرة بن حبيب ,قال :حدَّ ثنا إياس بن أيب تيمة عن عطاء بن أيب رباح
جاءت احلمى إىل النّبي ﷺ فقالت :ابعثني إىل آ َث ِر َأ ِ
ِ
هلك عندك,
عن أيب هريرة قال:
ُ َّ
ولياليهن ,فاشتدَّ ذلك عليهمَ ,فأتاهم يف
فبقيت عليهم س َّتة َأ َّيام
فب َع َثها إىل األَنصار,
ْ
َّ
ِ
ُ
َ
يدخل دار ًا دار ًا ,وبيت ًا بيت ًا ,يدعو هلم
بي ﷺ
ديارهم ,فشكوا ذلك إليه,
فجعل النَّ ُّ
بالعافية.
فلام رجع َتبع ْته امرأ ٌة منهم فقالت :والذي بعثك باحلق إين ملن األَنصارَّ ,
وإن َأيب ملن
َّ
ِ
دعوت اهلل ْ
دعوت لألنصار ,قال :ما شئتْ ,
أن
شئت
إن
فادع اهلل يل كام
األَنصار,
ُ
َ
ُ
( )
ِ
ِ
ِ
يعافي ِ
رب ,وال َأ ُ
كْ ,
جعل اجلنَّة َخ َطر ًا.
َ
وإن شئت صربت ولك اجلنَّة ,قالت :بل َأص ْ
حل َّمى,
 -222وعن عطاء عن أيب هريرة قال :ما من مرض ُيصيبني َأ ُّ
إيل من ا ُ
حب َّ
وجل ُيعطي َّ
عز َّ
ألَ َّّنا تدخل يف كل عضو منيَّ ,
كل عضو قس َطه من األَ ْجر.
وإن اهللَ َّ

( )

____________________________________

ورواه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2246والطحاوي يف "رشح املشكل" ( ) 241من رواية عبد اهلل بن بكر
السهمي عن سنان عن ثابت عن ُعبيد بن ُعمري عن أنس.
ِ
القول ب َأنَّه سم َعه ِمن َأنس ومن ثابت
واحتج به البيهقي :ب َأ َّن سنان ًا مل يسمعه من َأنس .لكن ال مانع من
َّ
َأيض ًا .بدليل ترصُيه بالسامع من أنس يف حديث الباب .واهلل أعلم.
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1121وفـي "دالئل النبوة" ( )60 0واخلطيب يف "موضح َأوهام
اجلمع والتفريق" (  )024/من ُطرق عن ُق َّرة بن حبيب هبذا السناد.
ورجاله رجال الصحيح سوى إياس بن أيب تيمة .قال ابن حجر يف "التهذيب" (  :)442/قال ابن
صالح ال ب ْأس به ,وو َّثقه أمحد .انتهى
معني :صالح ,وقال أبو حاتم:
ٌ
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )442/0وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( ) 02 0وابن أيب الدنيا يف
"املرض والكفارات" ( )600من ُطرق عن إياس بن أيب تيمة عن عطاء به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" (0/ 0
َّ

) :ثم قال :ومثل هذا ال يقو ُله َأبو هريرة برأيه.

قلت :و َأخرجه أيض ًا متص ً
واخلطيب .فانظره.
لبيهقي
ال باحلديث الذي قبله ا
ُ
ُّ
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حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن األَعمش عن َأيب وائل عن
 -223حدَّ ثنا َّ
ِ
نقص من األَجر ,فقيل
انقص من املرض ,وال َت ْ
َأيب ُنحيلة ,قيل له :ادع اهلل ,قال :الله َّم ْ
ِ ( )
ِ
حلور العني.
قربني ,واجعل ُأمي من ا ُ
له :ادع ,ادع .فقال :الله َّم اجعلني من ا ُمل َّ
الرمحن بن عبد
برش ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن عبد َّ
 -224حدَّ ثنا ٌ
وهب قال :سمعت َأبا هريرة
اهلل بن َم ْو َهب قال :حدَّ ثني عمي ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن َم َ
قص هبا من
يقول :قال رسول اهلل ﷺ :ما من مسلم ُيشاك شوك ًة يف الدُّ نيا َُيتس ُبهاَّ ,إال َّ
خطاياه يوم القيامة.

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )402/66وعنه أبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" رقم ( )0040من طريق
ِ
صحاب النبي ﷺ َأنه ُرمي بسهم .فقيل له :انزعه.
ابن مهدي عن سفيان بلفظ " عن أيب نَحيلة رجل من َأ
فقال :اللهم انقص ..فذكره.
ُ
رجال الصحيح.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)412/1ورجا ُله
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)0 6/0أبو نحيلة .بمهملة مصغر ًا .كذا عند الدارقطني وغريه ,ور َأيتُه يف
نسخة معتمدة من الكُنى أليب أمحد .بفتح أوله واملعجمة ,وذكره عبد الغني بالتصغري ,واحلاء املهملة
وباملهملة .جزم به إبراهيم احلريب .وزاد هو ٌ
صالح من بجيلة .حكاه الدارقطني عن ُييى بن معني,
رجل
ٌ
أن سفيان بن ُعيينة قالَّ :
وعن عيل بن املدينيَّ ,
إن أبا نخيلة له صحبة .قال :وهو باخلاء املعجمة .البجيل.
ذكره الطرباين وغريه ,وقال ابن املديني والبخاري وأبو أمحد احلاكم :له ُصحبة .انتهى بتجوز.
َ
جيه من الصابة .وهو
الشارح ( )515/
تنبيه :عزا
ُ
احلديث للنسائي ,ثم قال :إصابة .أي :استفاد ختر َ
ابن حجرَ .أ َّن ألَيب نحيلة رواي ًة عن جرير .عند البخاري يف "األدب" والنسائي .ومل
ْ
ذكر ُ
وه ٌم ,وإنَّام َ
َ
حديث الباب .واهلل أعلم.
يقصدْ
( )6أخرجه أمحد ( )16 1وابن أيب الدنيا يف "املرض والكفارات" ( ) 62والبيهقي يف " ُّ
الشعب" () 45
من رواية ُعبيد اهلل بن عبد الرمحن .وابن أيب الدنيا َأيض ًا ( ) 61من رواية ُييى بن ُعبيد اهلل كالمها عن
عبيد اهلل بن عبد اهلل به.
وللحديث شواهدُ عدَّ ة .منها ما أخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )54 0ومسلم ( )6506من حديث

=
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 -225حدَّ ثنا عمر ,قال :حدَّ ثنا أيب ,قال :حدَّ ثنا األَعمش قال :حدَّ ثني َأبو ُسفيان
بي ﷺ يقول :ما من مؤمن وال مؤمنة ,وال مسلم وال
عن جابر قال:
ُ
سمعت النَّ َّ
( )
قص اهللُ به عنه ِمن َخطاياه.
مسلمةَ ,ي ُ
مرض َمرض ًا َّإال َّ
يكون م
قول الريض :إ ِّين وجع ,شكاية؟
باب :هل
م
 -226حدَّ ثنا زكر ّيا ,قال :حدَّ ثنا أبو ُأسامة عن هشام عن أبيه قال:
دخلت َأنا وعبدُ
ُ
قبل َق ْت ِل ِ
بعرش ليال ,و َأسامء ِ
ِ
الزبري عىل َأسامءَ ,
وج َع ٌة ,فقال هلا عبدُ اهلل:
عبد اهلل
اهلل بن ُّ
ِ
كيف َجتدينك؟ قالتِ :
فقالت :لع َّلك َتش َتهي َمويت ,فلذلك
املوت,
وجع ٌة ,قال :إِين يف
ْ
عيل َأحدُ َطر َف ْيك ,أو ُت َ
َت َتمنَّاه؟ فال َت ْ
قتل
فعل ,فواهللِ ما َأش َتهي َأ ْن َأ َ
موت ح َّتى ي ْأ َ
يت َّ
عر َض عليك ُخ َّط ٌة ,فال توافقك,
َفأح َتس ُبك ,وإ َّما َأ ْن
فتقر َعيني ,فإ َّياك َأن ُت َ
تظفر َّ
َ
ِ
الز ِ
فيحزّنا ذلك.
بري ليقتل ُ
ابن ُّ
فتق َب َلها كراهي َة املوت .وإ َّنام َعنى ُ

( )

باب :إطعام أهل الريض
 -227حدَّ ثنا احلسن بن واقع ,قال :حدَّ ثنا ضمرة عن إبراهيم بن أيب َع ْبلة قال:
ِ
فتقول يل :كيف َأه ُلك؟ َفأ ُ
ُ
قول هلاَ :مرض,
فكنت َأجي ُء إىل ُأم الدَّ رداء
مرض ْت امر َأيت,
ُ
قلت :قد
مر ًة.
دت
فقالتَ :
كيف؟ ُ
ْ
ُ
ثم ُع ُ
ُ
ففعلت ذلك ,فجئ ُتها َّ
فتدعو يل بطعام ,فآكلَّ ,
____________________________________

املسلم َّإال ك َّف َر اهللُ هبا عنه حتى الشوكة ُيشاكُها".
ُصيب
عائشة مرفوع ًا " ما من ُمصيبة ت ُ
َ
وانظر مابعده.
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 5610 , 5 02وأبو يعىل يف "مسنده" ( )6405والطيالس ( ) 004واخلطيب
يف "تاريخ بغداد" ( )41/5من ُطرق عن األعمش به.
ورجاله ثقات .وانظر ما قبله.
( )6أخرجه أبو نُعيم يف "احللية" ( )22/6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )66/21من رواية إبراهيم بن
سعيد اجلوهري عن أيب ُأسامة به .وإسنا ُده صحيح.
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رضَ ,فأ َّما
ربنا عن َأهلِك َأ َّّنم َم َ
كنت َأدعو لك بطعام َأ ْن َ
َتاثلوا ,فقالت :إِ َّنام ُ
كنت ُخت ُ
ندعو لك بَشء.
َأ ْن َتاث ُلوا فال ُ

( )

باب :عيادة الرىض
 -228حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا أبان بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا قتادة قال:
حدَّ ثني َأبو عيسى األُ
املريض ,وا َّتب ُعوا
سواري عن َأيب َسعيد عن النَّبي ﷺ قالُ :عودوا
َ
ُّ
اجلنائزُ ,تذك ُر ُكم اآلخر َة.
َ

( )

باب :احلديث للمريض والعائد
 -229حدَّ ثنا قيس بن حفص ,قال :حدَّ ثنا خالد بن احلارث ,قال :حدَّ ثنا عبد
وحممدَ بن املنكدر ,يف ناس من
بن ْ
احلميد بن جعفر قالَ :أخربين َأيبَ ,أ َّن َأبا ب ْكر َ
حزمَّ ,
بن احل َكم بن رافع األَ
َأ ِ
نصاري ,قالوا :يا َأبا حفص ,حدثنا,
َّ
املس ِجد ,عادوا ُعمر َ
هل ْ
خاض يف
سمعت جابر بن عبد اهلل قال:
قال:
ّبي ﷺ يقولَ :من عا َد َمريض ًا َ
ُ
ُ
سمعت الن ّ
( ) أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" ( )4ومن طريقه أبو نُعيم يف "احللية" ( )600/5وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )040/2من طريق ب َّقية عن إبراهيم بن أيب عبلة به نحوه.
وإسنا ُده جيدٌ  .احلسن بن واقع :هو أبو عيل الرميل .وضمرة :هو ابن ربيعة أبو عبد اهلل الفلسطيني .قال
ٌ
صدوق ّيم قلي ً
ال.
ابن حجر يف "التقريب":
( )6أخرجه أمحد (02

600 ,

) والطيالس (  )660وأبو يعىل (1

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب"

وصححه ابن حبان (.)6155
( )1 20والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 504من ُطرق عن قتادة به.
َّ
ورجاله رجال الصحيح .سوى َأيب عيسى األُسواري .قال امليموين عن َأمحد :ال َأعلم َأحد ًا روى عنه َّإال
مسلم متابعة,
الُيضين اسمه .وذكره ابن حبان يف الثقات .روى له
قتادة ,وقال الطرباين :برصي ثق ٌة َ
ٌ
ٌ
جمهول مل يرو عنه َّإال قتادة ,وخال َفه َأبو بكر البزار .فزعم َأنه
وقال عيل بن املدينيَ :أبو عيسى األُسواري
مشهور .قاله يف "التهذيب" (.)6 0/ 6
ٌ
قلت :وللحديث شواهد عدَّ ة يف السنة.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

الر ِ
استقر فيها.
محة ,ح َّتى إذا قعدَ
َّ
َّ

113
( )

باب :من َّ
صىل عند الريض
حممد ,قال :حدَّ ثنا ُسفيان عن َعمرو عن عطاء قال :عا َد
 -231حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
ِ
َّ
ابن ُعمر ركع َت ْني ,وقال :إ َّنا
الصال َة,
فصىل هبم ُ
ابن َصفوان ,فحضت َّ
ابن عمر َ
ُ
فر.
َس ٌ

( )

باب :ما يقول للمريض
بن وهب عن حر َم َلة عن ُحم َّمد بن
 -231حدَّ ثنا َأمحد بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا عبدُ اهلل ُ

( ) أخرجه أمحد ( ) 0620وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( ) 0420واحلاكم ( )46 /4والبيهقي يف
"الكربى" ( )420/4ويف " ُّ
الشعب" ( )2202من طريق هشيم ,واحلارث بن أسامة يف "مسنده"
( )602من طريق حممد بن عمر كالمها عن عبد احلميد بن جعفر عن عمر بن احلكم بن ثوبان عن جابر
وصححه ابن حبان (.)6152
.
َّ
ف َأسق َطا من إسناده والدَ ِ
شيم جدَّ ُعمر ثوبان .وجزم ابن معني كام يف
عبد احلميد بن جعفر.
وسمى ُه ٌ
َّ
"التهذيب" ( :)042/0ب َأّنام واحد .واهلل أعلم.
وروي عن عمر بن احلكم عن كعب ِ
بن مالك  .أخرجه أمحد ( ) 5010والطرباين يف "الكبري"
ُ
( ) 06/ 1ويف "األوسط" ( )104وابن أيب الدنيا يف "املرض والكفارات" ( )6 0وحسنه ابن حجر
يف "الفتح" .اهليثمي يف "املجمع" .واملنذري يف "الرتغيب" ويف سنده أبو معرش نجيح السندي املديني.
وهو ضعيفَّ .
ولعل املحفوظ عن جابر كام عند املصنف .واهلل أعلم.
مسلم يف "الصحيح" ( )6522عن ثوبان رفعه " َمن عا َد َمريض ًا
وللحديث شواهدُ عدَّ ةَ .أقواها ما رواه
ٌ
َ
مل ْ
رسول اهلل .وما خرف ُة اجلنة؟ قال :جناها.
يزل يف َخ ْرفة اجلنة .قيل :يا
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( )6مل َأجد َمن
َ
و َأخرج ُ
مالك يف "املوطأ" ( )500وعنه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )0404عن ابن شهاب عن صفوان,
بن صفوان َّ
فصىل لنا ركعتني ثم انرصف .فقمنا ف َأ ْتمنا.
بن ُعمر يعو ُد عبدَ اهللِ َ
َأنه قال :جاء عبدُ اهلل ُ
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دخل عىل َمريض َي َ
ابن عمر إذا َ
كيف هو؟ فإذا قام
سأ ُلهَ :
عيل ال ُقريش عن نافع قال :كان ُ
ر
( )
ِ
خار اهللُ لك ,ومل َيز ْده عليه.
من عنده قالَ :
باب :عيادة الفاسق
 -232حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخربنا بكر بن ُمض قال :حدَّ ثني ُعبيدُ اهلل بن
َزحر عن حبان بن َأيب جب َلة عن ِ
عبد اهلل ِ
اب
رش َ
َ
َّ
ْ
بن َعمرو بن العاص قال :ال َت ُعو ُدوا ُ َّ
( )
ِ
رضوا.
اخلمر إذا َم ُ
الر أ
جل الريض
باب :عيادة النساء َّ
 -233حدَّ ثنا زكر ّيا بن ُييى ,قال :حدَّ ثنا احلكم بن املبارك قالَ :أخربين الوليد -
احلارث بن عبيدُ اهلل األَنصاري قال :ر َأيت ُأم الدَّ ِ
ُ
رداء ,عىل
هو ابن مسلم  -قال :حدَّ ثنا
ُ
ُّ
ُ َّ
ِ ( )
ِ
ِ
رحاهلا َأعوا ٌد ليس عليها ِغ َشا ٌء ,عائد ًة لرجل من َأ ِ
املسجد ِمن األَنصار.
هل
ينظر إىل ال مفضول من البيت
باب :أمن أكره للعائد أن أ
عيل بن ُمسهر عن األَجلح عن عبد اهلل بن
عيل بن ُح ْجر ,قال :أخربنا ُّ
 -234حدَّ ثنا ُّ
َأيب اهل ُذيل قال :دخل عبدُ اهلل بن مسعود عىل مريض َيعو ُده ,ومعه قو ٌم ,ويف البيت
َ
فجعل ٌ
َ
انفقأ ْت عينُك كان
نظر إىل املر َأة ,فقال له عبد اهلل :لو
امرأ ٌة,
رجل من القو ِم َي ُ

( ) أخرجه البيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2102ابن وهب عن حرملة عن َأيب األَسود عن نافع به .نحوه
َّ
وكأن َأبا األَسود كنية حممد بن عيل .قال الذهبي عنه كام يف "التهذيب" ( :)4 2/1ال ُيعرف.
رشاب اخلمر"
()6
ُ
سيذكره املصنف هبذا السند سواء برقم (  ) 051بلفظ "ال تُسلموا عىل ُ َّ
وانظر تام خترجيه ولفظه هناك.
( )4أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )605/6ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )002/
عن زكريا بن ُييى هبذا السناد .نحوه.
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( )

الر أمد
باب :العيادة من َّ
الرمحن بن املبارك ,قال :حدَّ ثنا س ْلم بن ُقتيبة ,قال :حدَّ ثنا يونس
 -235حدَّ ثنا عبد َّ
بن َأرقم يقولَ :ر َمدَ ْت عيني ,فعا َدين
بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق قال:
ُ
سمعت زيدَ َ
رب
صنع؟ قالُ :
ثم قال :يا زيدُ  ,لو َأ َّن عينَك َّملا هبا .كيف َ
كنت َت ُ
كنت َأص ُ
بي ﷺ َّ
النَّ ُّ
واحتسبت كان ثوا ُبك اجلنَّة.
صربت
ثم
و َأ
َ
َ
ُ
حتسب ,قال :لو َأ َّن عينَك َّملا هباَّ ,

( )

حممدَ ,أ َّن
 -236حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا ّ
عيل بن زيد عن القاسم بن َّ
محا ٌد عن ّ
( ) أخرجه ابن اجلوزي يف "ذم اهلوى" (  )20/من طريق البخاري هبذا السناد.
الزهد" ( )250/6عن أيب أسامة وأيب خالد األمحر كالمها عن األَجلح به.
و َأخرجه هنَّاد يف " ُّ
كثري اخلطأِ ُمضطرب
واألجلح :هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حج َّية .قال َأبو حاتم :ليس بقوي .كان َ
تج به .اجلرح والتعديل (.) 24/1
احلديثُ .يكتب حدي ُثه .وال ُُي ُّ
وسيأيت برقم ( .) 26
( )6أخرجه المام أمحد ( )405/0والطرباين يف "الكبري" ( ) 10/5ويف "األوسط" (  )515واحلارث بن
َأيب ُأسامة ( )604وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )622/ 1وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )6155من
ُطرق عن يونس بن أيب إسحاق به .بتاممه.
وأورده اهليثمي يف " ُبغية الباحث يف زوائد احلارث" ثم قال :روى أبو داود منه العياد َة من وج ِع العني
فقط.انتهى .وكذا قال البوصريي يف "االَتاف".
قلت :وهو كام قاال .فأخرجه َأبو داود يف "السنن" ( )4 06من رواية حجاج عن يونس به .مترص ًا
ُ
رسول اهلل ﷺ من وجع كان ب َع ْيني .وهو كذلك عند احلاكم (  .)446/والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
"عادين
( .)1 1
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )5 62 ,5012والبيهقي يف "الدالئل" ( )6264وأبو يعىل كام يف
وجهني آخرين عن زيد نحوه .و َأخرجه أمحد ( ) 6242واحلاكم
"اَتاف املهرة" ( )4221من
َ
ِ
ونظر.
سانيدها
جهني عن أنس  .ويف َأ
ٌ
( )616/4من َو َ
ضعف ٌ
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ال ِ
ِ
َ
رج ً
كنت ُأريدُ مها ألَنظر إىل النَّبي
ذهب
د
حمم
صحاب
أ
ن
م
برصه ,فعا ُدوه ,فقالُ :
َ
ُ
َّ
ُ
ﷺَ ,فأما إذ ُقبض النَّبي ﷺ فواهللِ ما يّسين َأ َّن ما هبام بظبي من ِ
( )
ظباء َتبالة.
َ
ُّ
َّ
َ ُّ
ِ
ثابت ِ
عجالن وإسحاق بن
 -237حدَّ ثنا خ ّطا ٌب ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل عن
بن ْ
ثابت عن القاس ِم عن َأيب ُأمامة عن النَّبي ﷺ:
يزيد ,قاال :حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
فصربت عند الص ِ
رض
دمة
خذت كريم َت ْيك,
ابن آدم ,إذا َأ
واحتسبت ,مل َأ َ
َ
َ
ُ
َّ
يقول اهلل :يا َ
لك َثواب ًا دون اجلنَّة.

( )

وابن أيب الدنيا يف "كتاب املتمنني" ( ) 01من طريق محاد بن
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (ُ )4 4/6
سلمة به.
بن ِ
ثقات سوى عيل ِ
ف فيه .والقاسم بن حممد :هو ابن أيب بكر الصديق.
زيد بن ُجدعان .وهو مت َل ٌ
ورواتُه ٌ
( )6أخرجه ابن ماجه يف "السنن" ( ) 510وأمحد ( )66626والطرباين يف "الكبري" ( ) 1 /2ويف "مسند
الشاميني" ( )6600وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 44/من ُطرق عن إسامعيل بن ع َّياش عن
ِ
ثابت بن عجالن به.
ابن آدم ْ
واحتسبت عند الصدمة) ..
إن صربت
َ
ولفظه عند ابن ماجه ( يقول اهلل سبحانه َ
َ
احلديث
خذت كريمتأيك) وقد َأشار إىل هذه الزيادة احلافظان اهليثمي وابن حجر ,فأور َد
دون قوله ( إذا أأ م
ابن ماجه
وابن حجر يف "غاية املقصد يف زوائد ا ُملسند" وقاال :رواه ُ
اهليثمي يف "جممع الزوائد" (ُ )424/6
ُ
باختصار .انتهى.
صححه
قلت :ويف سنده إسامعيل بن عياش ,لكن روايته عن الشاميني صحيح ٌة .وهذه منها .ولذا
َّ
البوصريي يف "زوائد ابن ماجه".
ني ) عن ثابت .أخرجه الطرباين يف "الكبري" (.) 16/2
وقد تاب َعه ُسويد بن عبد العزيز ( وفيه ل ٌ
احلراين عن أيب عبد
و َأخرجه ُ
السني يف "العمل" ( )262من رواية َأيب عبد الرحيم خالد بن يزيد َّ
ابن ُّ
امللك عيل بن يزيد األَهلاين ,عن القاسم به.
النبي ﷺ يقولَّ :
ُ
ابتليت
إن اهللَ قال :إذا
سمعت
حديث َأنس  قال:
وللحديث شواهد عدَّ ةَ .أقواها
ُ
ُ
َّ
عوضتُه منهام اجلنةُ .يريد عينيه" .أخرجه البخاري يف "الصحيح" ()5461
رب َّ
عبدي بحبيبتيه فص َ
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باب :أين يقعد العائد؟

ِ
احلسن إىل َقتاد َة
ذهبت مع
الربيع بن عبد اهلل قال:
ُ
 -238حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
( )
ِ
ِ
نعو ُده ,فق َعدَ عند ر ْأ ِسهَ ,
سقمه.
ثم َ
دعا له قال :الله َّم اشف قل َبه ,واشف َ
فسأ َلهَّ ,
الرجل يف بيته
باب :ما يعمل َّ
مهدي ب ُن ميمون عن هشام بن ُعروة عن أبيه
 -239حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
ُّ
قالَ :
ُ
ُ
ويعمل ما
يصف نع َله,
يعمل يف بيتِه؟ قالت:
بي ﷺ
ُ
سأ ُ
لت عائش َة :ما كان النَّ ُّ
ِ ( )
الر ُ
ُ
جل يف بيته.
يعمل َّ
 -241حدَّ ثنا إسحاق ,قالَ :أخربنا عبدُ اهلل بن الوليد عن سفيان عن هشام عن َأبيه
قالَ :
يصنع َأحدُ كم يف بيتِه؟.
صنع يف بيتِه؟ قالت :ما
سأ ُ
ُ
بي ﷺ َي ُ
لت عائش َة :ما كان النَّ ُّ
وي ُ
يط.
يصف النَّ ْع َل,
ُ
وبَ ,
ويرقع ال َّث َ
ُ

( )

( ) مل أجد من أخرجه.
وجرحه ُييى ب ُن
والربيع بن عبد اهلل :هو ابن خطاف األحدب َأبو حممد البرصي .و َّثقه أمحد وابن مهدي,
َ
سعيد.
( )6أخرجه أمحد ( )6540 ,60104وعبد الرزاق ( )60016وعبد بن محيد ( ) 022والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" (  )010وأبو يعىل ( )0202 ,0254وابن سعد يف "الطبقات" (  )442/وأبو الشيخ يف
وصححه ابن حبان (.)5200
"أخالق النبي ﷺ" ( ) 6وغريهم من طريق ُعروة به.
َّ
وأورده البوصريي يف "اَتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة" ( )46/0وعزاه أليب يعىل وابن حبان.
النبي ﷺ
وأصله عند البخاري يف "صحيحه" ( )5002 ,200عن األسود بن يزيد:
ُ
سألت عائشة ما كان ُّ
َ
خرج.
سمع
يصنع يف البيت؟ قالت :كان يكون يف مهنة َأهله .فإذا
األذان َ
َ
ُ
وانظر ما بعده.
( )4أخرجه أبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ " ( ) 2من رواية سفيان به.
وانظر ما قبله.
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 -241حدَّ ثنا عبد اهلل قال :حدَّ ثني معاوية بن صالح عن ُييى بن سعيد عن َعمرة,
يعمل يف بيتِه؟ قالت :كان برش ًا من َ ِ
ُ
ُ
البرشَ ,ي ْفيل
رسول اهلل ﷺ
قيل لعائشة :ماذا كان
وُيلب شا َته.
ثو َبه,
ُ

( )

الر م
جل أخاه فل ميعلمه
باب :إذا َّ
أحب َّ
 -242حدَّ ثنا ُييى بن برش ,قال :حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن رباح عن َأيب
ِ
ُعبيد اهلل عن ُجماهد قالَ :ل ِق َيني ٌ
َ
فأخذ بمنْكِبي من ورا ِئي,
صحاب النَّبي ﷺ
رجل من َأ
قالَ :أ َما إِين ُأح ُّبك ,قالَ :أح َّبك الذي َأحب ْب َتني له ,فقال :لوال َأ َّن رسول اهلل ﷺ قال:
عرض عيل ِ
الر َ
الر ُ
ثم َأ َ
اخلطبة
خذ َي ُ
إذا َأ َّ
خرب ُتك ,قالَّ :
ربه َأ َّنه َأح َّبه ما َأ َ
جل فل ُيخ ْ
جل َّ
حب َّ
َّ
ً
قالَ :أما َّ
جاريةَ ,أما إِ َّّنا َعوراء.
إن عندنا

( )

( ) أخرجه الرتمذي يف "الشامئل" ( )445وأبو يعىل يف "مسنده" ( )0204والبغوي يف "رشح السنة"
( )06 /2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )52/0من طريق ُييى بن سعيد به.
وصححه ابن حبان (.)5205
َّ
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( )6مل َأجد َمن
َ
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف "األخوان" ( )00من وجه آخر من رواية ُخصيف بن عبد الرمحن عن جماهد
قال :بلغني َّ
النبي ﷺ قال :إذا أحب أحدكم ..فذكر نحوه.
أن َّ
وأبو عبيد اهلل يف سند البخاري :هو ُسليم املكي موىل ُأم عيل .قال أبو زرعة :صدوق ,وقال َأبو حاتم :من
ِ
صحاب ُجماهد ,وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات .قاله ابن حجر يف "التهذيب".
كِبار َأ
َ
حديث الباب ُمع َّلق ًا عن قبيصة.
ذكر له
ثم َ
ورباح .ذكره البخاري يف "التاريخ" ( )4 2/4ومل ينس ْبهَّ .
البخاري بينه وبني رباح بن أيب معروف .الذي َيروي عن ُجماهد مبارشة.
وفرق
ُّ
َّ
وقال ابن حبان يف "الثقات" ( :)606/2رباح ٌ
شيخ َيروى عن َأيب ُعبيد اهلل عن جماهد .روى عنه سفيان
لست َأعرفه ,وال َأدري َمن َأبوه .انتهى.
الثوري ُ
قره.
ونقل ابن حجر يف "اللسان" ( )004/6كال َم ابن حبان .و َأ َّ

=
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ٌ
بي
 -243حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
مبارك ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ثابت عن أنس قال :قال النَّ ُّ
الرجالن َّإال كان َأفض ُلهام َأشدَّ مها ُح َّب ًا لصاحبِه.
ﷺ :ما َتا َّبا ُّ

( )

____________________________________

تنبيه :قال الشيخ األلباين يف "صحيحته" ( :)0 2و يف نسختنا من "األدب" :رباح عن أيب عبيد اهلل كام
شك فيهَّ .
تصحيف ال َأ ُّ
فإن رباح ًا هذا َيروي عن جماهد ُمبارشة بال واسطة .وعنه سفيان
رأيت .وهو
ٌ
َ
َ
يكون حرف ( عن ) بني رباح وأيب عبيد اهلل زيادة ِمن قلم بعض الن َُّّساخ ,فيكون
الثوري ,ف ُيحتمل َأ ْن
صح هذا فيكون أبو عبيد اهلل كني َة رباح هذا ,وهي فائدة غزيرة ,حيث مل
األَصل :رباح أيب عبيد اهلل ,فإذا َّ
َأقف عىل كنيتِه يف يشء من كُتب الرتاجم التي عندي .و اهلل أعلم .انتهى
قلت :وال يفى ما يف كالم الشيخ رمحه اهلل من تك ُّلف ظاهر .ال َ
دليل عليه.
ُ
حب َأحدُ كم َأخاه فل ُيعلمه َأنَّه َأح َّبه" أخرجه البخاري
وللحديث شواهدُ منه
حديث املقدام  رفعه :إذا َأ َّ
يف "األدب املفرد" ( )556وأمحد (  ) 0 0وأبو داود ( )5 60والرتمذي ( )6416والنسائي يف
"الكربى" ( ) 0004وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" (  )6 2واحلاكم ( ) 0 /0والطرباين يف
وصححه ابن
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 12طريق ُييى بن سعيد به.
َّ
"الكبري" (  )22من وابن ُّ
حبان (.)500
ٌ
غريب.
صحيح
حديث حس ٌن
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
وشاهدٌ آخر من حديث ثابت عن َأنس  .أخرجه أمحد ( ) 00/4وأبو داود ( )5 65والنسائي يف
وصححه ابن حبان (  .)50و َأع َّله النسائي بالرسال .وله طريق ُأخرى عن أنس.
"الكربى" () 00 0
َّ
عند عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )604 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )10نحوه.
( ) أخرجه أبو يعىل ( )40 1والطيالس ( )6054وابن اجلعد يف "مسنده" ( )4 1 ,4 16والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )2052وابن عدي يف "الكامل" ( )460/2والبغوي يف "رشح السنة" ( )614/2وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )40 /54واخلطيب يف "تاريخ بغداد" (

 )40 /من طريق املبارك بن

فضالة ,والطرباين يف "األوسط" ( )6211والضياء يف "املختارة" ( )4 5 ,4 0/6من طريق عبد اهلل بن
وصححه ابن حبان ( )522واحلاكم (.) 0 /0
الزبري اليحمدي كالمها عن ثابت البناين به.
َّ
ٌ
ٌ
ٌ
جمهول ال
وَصح بالتحديث عند املصنف وغريه .وعبد اهلل بن الزبري .قال أبو حاتم:
صدوق,
ومبارك
َّ
صالح.
برصي
ُيعرف ,وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال الدارقطني:
ٌ
ٌ

=
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أحب رجال فال ميامره ,وال أ
يسأل عنه
باب :إذا َّ
 -244حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني معاويةَّ ,
الزاهر َّية حدَّ ثه عن ُجبري
أن َأبا َّ
حببت َأخ ًا فال ُتاره ,وال ُتشاره ,وال َ
تسأل عنه,
بن نفري عن ُمعاذ بن جبل َأ َّنه قال :إذا َأ
َ
ربك بام ليس فيه ,فيفرق بينك وبينه.
فعسى َأ ْن ُتوايف له َّ
عدو ًا ف ُيخ ُ

( )

____________________________________

محاد بن سلمة كام سيأيت .فأخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )000/1من طريق عبد
لكن خالفهام َّ
األعىل بن محاد النريس حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.
وه ٌم عىل محاد بن سلمة,
تفرد الص َّف ُار بحديث عبد األعىل بن محاد ,وإيصاله ْ
ثم قال اخلطيب رمحه اهللَّ :
َّ
َتاب رجالن يف
ألن محاد ًا إنام يرويه عن ثابت عن ُمطرف بن عبد اهلل بن الشخري قال :كنَّا نتحدَّ ث َأنه ما َّ
اهلل" .وذلك ُُيفظ عنهَّ .
وجرى عىل العادة ا ُملستمرة يف ثابت عن أنس .واهلل اعلم.
فلعل الص َّف َار َ
سها َ
انتهى.
قلت :أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )45 40حدَّ ثنا عفان قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن
ُمطرف قال :كنَّا نتحدَّ ُ
يتحاب .فذكره.
ث َأنه مل
َّ
الزهد" (  )642/ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( )10/6من طريق
وأخرجه أمحد يف " ُّ
غيالن بن جرير َقال :قال مطرف .فذكره.
الصواب.
قال الضياء يف "املختارة" :قال الدارقطني :رواه محاد بن سلمة عن ثابت ُمرسالً .قال :وهو
ُ
الزهد" ( ) 20من طريق ليث بن سعد ,واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ()004
( ) أخرجه أبو داود يف " ُّ
وابن أيب الدنيا يف "املتحابني" ( ) 50من طريق الوليد بن عقبة .وابن قتيبة يف "عيون األخبار"
(  )620/من طريق عبد اهلل بن صالح كلهم عن معاوية بن صالح به.
ورجال إسناده ال بأس هبم.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 11وأبو نُعيم يف
وأخرجه ال ُعقييل يف "الضعفاء" ( ) 240وابن ُّ
"احللية" ( )460/6من طريق غالب بن وزير ,قال :حدَّ ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أيب
ِ
رسول اهلل ﷺ .مرفوع ًا.
الزاهرية عن جبري بن نفري عن معاذ بن جبل عن
قال العقييل :غالب بن وزير الغزي عن ابن وهب ,حدي ُثه منكر ال َأصل له ,ومل ِ
يأت به عن ابن وهب
ُ
ُ
ُ
غريه ,وال ُيعرف َّإال به .انتهى
ُ
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الرمحن عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن
 -245حدَّ ثنا املقرئ ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
حب َأخ ًا هلل يف اهلل ,قال :إِين ُأح ُّبك هللِ ,فدخال مجيع ًا
عمرو عن النَّبي ﷺ قالَ :من َأ َّ
حلبه ,عىل الذي َأح َّبه له.
حب يف اهللِ َأ َ
اجلنَّة ,كان الذي َأ َّ
رفع درج ًة ُ

( )

باب :العقل يف القلب
حممد بن مسلم قال :أخربين عمرو بن
 -246حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخربنا ّ
عيل  أنّه سم َعه بصفني يقولَّ :
إن
دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن ر
ِ ( )
ِ
الكبد ,والر ْأف َة يف الط ِ
ِ
َ
حال ,والنَّ َف َس يف الرئة.
والرمح َة يف
العقل يف
َّ
القلبَّ ,
باب :الكب
الص ْقعب بن زهري عن
 -247حدَّ ثنا سليامن بن حرب ,قال :حدَّ ثنا َّ
محاد بن زيد عن َّ
زيد ِ
بن َأسلم  -قال :ال َأعلمه َّإال عن عطاء بن يسار  -عن عبد اهلل بن عمرو قال :كنَّا
ِ
ِ
رجل ِمن َأ ِ
رسول اهلل ﷺ فجا َء ٌ
البادية عليه ُج َّبة سيجان ,ح َّتى قا َم عىل
هل
جلوس ًا عند
ر ْأ ِ
يضع َّ
وضع َّ
كل فارس ,أو قالُ :يريد ْ
س النَّبي ﷺ فقالَّ :
كل
أن
إن صاح َبكم قد
َ
َ
____________________________________

غري ِ
غريب من حديث جبري بن نفري ,عن معاذ ُمتَّص ً
ابن وهب ,عن معاوية.
وقال َأبو نُعيم:
ٌ
ال ,و َأرس َله ُ
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( )605والبزار يف "مسنده" ( )6041وعبد بن محيد ( )446من طريق
عبد الرمحن بن زياد الفريقي به .وعبد الرمحن ض َّعفه اجلمهور.
حسنه اهليثمي يف "املجمع" (  ) 20/واملنذري يف "الرتغيب" (.) 0/0
واحلديث َّ
( )6أخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  )001/ومن طريقه البيهقي يف " ُشعب اليامن"
( )0020من طريق سعيد بن أيب مريم هبذا السناد.
ورجاله رجال الصحيح سوى عياض بن خليفة .سمع ُعمر وعلي ًا .وروى عنه الناس .ذكره ابن حبان يف
الثقات .وذكره البخاري وابن أيب حاتم مل يذكُرا فيه َج ْرح ًا وال تعدي ً
ال.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
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ويرفع َّ
كل راعَ ,فأ َ
لباس َمن
فارس,
بي ﷺ بمجام ِع ج َّبته فقالَ :أال َأرى عليك َ
َ
خذ النَّ ُّ
ال ي ِ
عقل.
َ
ِ
ثم قالَّ :
قاص عليك الوص َّية,
نبي ا َ
هلل نوح ًا ﷺ َّملا حض ْته الوفا ُة قال البنه :إِين ٌّ
إن َّ
َّ
آمرك باثنتني ,و َأّناك عن اثنتني :آمرك بال إله َّإال اهللَّ ,
السبع واألَرضني
الساموات َّ
فإن َّ
لرجحت هب َّن ,ولو َأ َّن
ضعت ال إله َّإال اهلل يف ك َّفة
وو
السبع ,لو ُو
ْ
ْ
ضعن يف ك ّفة ُ
َ
َّ
كن حلق ًة مبهم ًة ل َق َصم ْت ُه َّن ال إله َّإال اهلل ,وسبحان
السبع َّ
السبع واألَرضني َّ
الساموات َّ
َّ
رزق َّ
فإّنا صال ُة كل يشء ,وهبا َي ُ
كل يشء ,و َأّناك عن الرشك والكِ ْرب.
اهلل وبحمدهَّ ,
يكون ألَ ِ
َ
حدنا
فقلتَ ,أو قيل :يا رسول اهلل ,هذا الرشك قد عرفناه ,فام الكِ ْرب؟ هو َأ ْن
ُ
يكون ألَحدنا َنعالن حسنتان ,هلام ِرش ِ
َ
لبسها؟ قال :ال ,قال :فهو ْ
اكان َحسنان؟
أن
َ
ُح َّل ٌة َي ُ
أن يكون ألَحدنا دا َّب ٌة يركبها؟ قال :ال ,قال :فهو ْ
قال :ال ,قال :فهو َ
أن يكون ألَحدنا
صحاب َجيلسون إليه؟ قال :ال ,قال :يا رسول اهلل ,فام الكِ ْرب؟ قال :س َف ُه احلق,
َأ
ٌ
وغمص النَّ ِ
اس.
ُ

( )

 حدَّ ثنا عبد اهلل بن مسلمة ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد اهلل بن عمرو( )
أ َّنه قال :يا رسول اهللَ ,أ ِم َن الكِ ْرب...؟ نحوه.
وصححه ,والبيهقي يف "األسامء والصفات" () 22
( ) أخرجه أمحد ( )0 0 ,2524واحلاكم ( )20/
َّ
وابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( )600وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )625/26من طريق
شك سوى املوض ِع األَ ِ
ومطوالً .دون ر
ول عند أمحد.
الصقعب به .مترص ًا
َّ
َّ
حسن َّإال َأنه اختُلف فيه عىل زيد بن أسلم .فقيل :عنه هكذا .وقيل :عن ابن عجالن عنه ُمرس ً
ال.
وإسنا ُده
ٌ
راو ْردي عنه عن عبد اهلل بن عمرو .بإسقا عطاء.
َأخرجه احلاكم (  .)01/وقيل :عن عبد العزيز الدَّ َ
خرجه ا ُملصنف َع ِقبَه.
َأ َ
راو ْردي.
( )6تقدَّ م يف الذي قبله .وعبد العزيز :هو ابن حممد الدَّ َ
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اممي ,قال :حدَّ ثنا
 -248حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا يونس بن القاسم أبو عمر ال َي ُّ
سمعت ابن ُعمر عن النَّبي ﷺ يقول :من تع َّظم يف ِ
نفسهَ ,أو
عكرمة بن خالد قال:
ُ
َ
( )
ِ ِ
عز َّ
َ
وجل وهو عليه َغ ْضبان.
لقي اهللَ َّ
اختال يف مشيتهَ ,
حممد بن عمرو
حممد عن َّ
 -249حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل عن عبد العزيز بن َّ
رب َم ْن َأ َك َل معه خاد ُمه,
عن َأيب سلمة عن َأيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :ما استك َ
َ
واعتقل َّ
الشا َة فح َل َبها.
وركب احلام َر باألَسواق,
َ

( )

بن هاشم بن الربيد ,قال :حدَّ ثنا
عيل ُ
 -251حدَّ ثنا موسى بن بحر ,قال :حدَّ ثنا ُّ
فحم َله يف
يت عل َّي ًا َ 
اع األَكس َي ِة عن جدَّ تِه قالت :ر َأ ُ
صالح َب َّي ُ
ٌ
اشرتى تر ًا بدرهمَ ,
فقلت لهَ ,أو قال له ٌ
مري املؤمنني؟ قال :الَ ,أبو العيال
ملحفتِه,
ُ
رجلَ :أمح ُل عنك يا َأ َ
( )
حق َأ ْن َُي َ
مل.
َأ ُّ
عيل بن حجر ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني َأبو َرواحة يزيد بن
 -251حدَّ ثنا ُّ

( ) أخرجه أمحد ( )5115واحلاكم (  )20/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2 20واخلرائطي يف "مساوئ
األخالق" ( )500من ُطرق عن يونس بن القاسم به.
قال ابن حجر يف "البلوغ" :أخرجه احلاكم .ورجاله ثقات.
وقال اهليثمي يف "املجمع" (  :)12/رواه أمحد .ورجاله رجال الصحيح.
( )6أخرجه البيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2 22من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل األويس به.
الزهد" (.)00
وله شاهدٌ من ُمرسل عبد اهلل بن شداد نحوه .أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
الزهد" ( )0 0ويف "فضائل الصحابة" ( )225وابن أيب الدنيا يف
( )4أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
"التواضع واخلمول" ( ) 06وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )021/06من طريق عيل بن هاشم به.
لكن وقع عندهم سوى ِ
ابن عساكر" .عن أمه أو جدَّ تِه" بالشك.
وصالح وجدَّ ته جمهوالن.
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بن بشري ُ
يقول عىل املنرب ,قالَّ :
سمعت النُّ َ
إن
ائي قال:
ُ
عامن َ
َأ ّْيم عن اهليثم بن مالك ال َّط ُّ
للشيطان َمصالي ًا و ُف ُخوخ ًاَّ ,
َ
وإن مصايل َّ
َّ
والفخر
البطر َبأن ُع ِم اهلل,
وفخوخه:
الشيطان
ُ
ُ
ِ
( )
عباد اهلل ,واتباع اهلوى يف غري ِ
بعطاء اهلل ,والكربياء عىل ِ
ذات اهلل.
ُ
حممد بن فضيل ,قال :حدَّ ثنا الوليد بن مجيع عن
 -252حدَّ ثنا إسحاق ,قال :حدَّ ثنا َّ
َأيب سلمة ِ ِ
ِ
رسول اهلل ﷺ ُمتحزقني ,وال ُم َتاموتِ ْني,
صحاب
الرمحن قال :مل يكن َأ
ُ
بن عبد َّ
وكانوا َيتناشدون ّ
مر جاهل َّيتهم ,فإذا ُأريد َأحدٌ منهم عىل
الشعر يف جمالسهم ,ويذكرون َأ َ
يشء من َأ ِ
محاليق عينَ ْيه َ
كأ َّنه َجم ٌ
نون.
دارت
مر اهلل,
ُ
ْ

( )

السنأة والجاعة
باب :الواساة يف َّ
اجلهضمي ,قال :حدَّ ثنا
محاد بن بشري
حممد بن املثنّى ,قال :حدَّ ثنا ّ
ّ
 -253حدَّ ثنا ّ
ِ
ُ
الزمان
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال:
يكون يف آخر َّ
ُعامرة امل ْع َو ُّيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ ( )
جماع ٌة ,من َأدرك ْته فال يعدلن باألَ ِ
كباد اجلائعة.
َّ
َ
َ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )46 /2واخلرائطي يف " َمساوئ األَخالق" ( )524من طريق
حممد بن كُليب أيب عبد اهلل عن إسامعيل ِ
بن عياش به.
بن كُليب موقوف ًا .وخولفا .ف َأخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة
بن ُحجر وحممد ُ
كذا رواه عيل ُ
والتاريخ" ( )002/6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0155وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 60/26من
طريق َأيب اليامن احلكَم بن نافع عن إسامعيل بن عياش به مرفوع ًا .واهلل أعلم.
الزهد" ( ) 6 0واخلطايب
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "كتاب األدب" ( )005وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
يف "غريب احلديث" ( )01/4من طريق حممد بن فضيل به.
وحسنه ابن حجر يف "الفتح" ( )500/ 0وعزاه البن أيب شيبة.
َّ

وجمْتمعني .وقيل للجامعة ِح ْز َق ٌة النْضامم
قال ابن األثري يف "النهاية" (ُ ( :) 102مت ََحزقني ) أي ُمتقبضني ُ
بعضهم إىل بعض .انتهى.
ضعيف جدَّ ًا.
خرجه .وهذا إسنا ٌد
ٌ
( )4مل َأجد من َأ َ
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ابن وهب قالَ :أخربين يونس ,عن ابن شهاب,
 - 254حدَّ ثنا َأصبغ قال :أخربين ُ
بن ُعمر أخربهَّ ,
ربهَّ ,
َّ
الر َمادة -
أن عبدَ اهلل َ
أن ُعمر بن اخلطاب  قال عا َم َّ
أن سامل ًا َأخ َ
ِ
ِ
بالبل والقمحِ
والزيت
وكانت سن ًة شديد ًة ُملِ َّم ًة ,بعدما اجتهدَ ُعمر يف إِمداد األَعراب
ِ
األرياف ك ُّلها مما جهدَ ها ذلك  -فقام ُعمر يدعو فقال:
بلحت
من األَرياف كلها ,حتى
ُ
ْ
فاستجاب اهللُ له وللمسلمني.
اجعل رز َقهم عىل ُرءوس اجلبال,
اللهم
َ
َّ
تركت َبأ ِ
فقال حني َ
هل بيت
يفرجها ما
نزل به الغيث :احلمدُ هلل ,فواهللِ لو َأ َّن اهللَ مل
ُ
ْ
دخلت معهم َأعدا َدهم ِمن ال ُفقراء ,فلم ِ
يكن اثنان َّيلكان
من املسلمني هلم س َع ٌة َّإال َأ
ُ
من الطعا ِم عىل ما ُيقيم واحد ًا.

( )

باب :التجارب
بن ُمسهر عن هشام بن ُعروة عن
عيل ُ
 -255حدَّ ثنا فرو ُة ُ
بن َأيب ا َمل ْغراء ,قال :حدَّ ثنا ُّ
ثم ان َت َبه فقال :ال حلي َم َّإال ذو جترب ٌة,
َأبيه قالُ :
نفسهَّ ,
كنت جالس ًا عند معاوية ,فحدَّ ث َ
يعيدها ثالث ًا.

( )

____________________________________

ت بخط َّ
الذهبي:
محاد بن َبشري .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقر ْأ ُ
قال ابن حجر يف "التهذيب" (َّ :)0/4
ٌ
حديث ُمنكر .انتهى.
علمت َمن روى عنه سوى َأيب موسى ,وله يف األَدب [ البخاري ]
ما
ُ
( ) أخرجه ابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة" ( )042/6من طريق ابن املبارك عن يونس به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه إبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 021/4مترص ًا من رواية األوزاعي عن ابن شهاب به
غاث اهللُ الناس .فقال ٌ
عراب بالطعام واألُدم حتى َأ َ
رجلَ :أ َما واهللِ ما
مر األَ َ
الرمادة َأمدَّ ُع ُ
" َّملا كان عام َّ
كنت فيها ابن ث ْأد".قال احلريب :يعنى ابن ثأداء .وهي األَم ُة .انتهى.
َ
األرض
قوله ( بلحت ) قال ابن َب ُز ْرج :البوالح من األرضيني التى قد ُع َّطلت فال ت ُْز َر ُع وال ُت ْع َم ُر .وال َبال ِ ُح
ُ
بت شيئ ًا .ذكره األزهري يف "هتذيب اللغة" (.) 62/4
التى ال تُن ِ ُ
( )6أخرجه أبو بكر بن اخلالل يف "السنة" ( )212وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )510/2والبيهقي يف
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باب :من أطعم أخا له يف اهلل
الربيع ,قال :حدَّ ثنا َجرير بن عبد احلميد عن ليث عن
 -256حدَّ ثنا سليامن أبو َّ
مجع َن َفر ًا من إِخواين عىل صاع
عيل  قال :ألَ ْن َأ َ
حممد بن َن ْرش عن َّ
َّ
حممد بن احلنف َّية عن ر
( )
صاعني ِمن طعامَ ,أحب ِ
خرج إىل ُسوقكم ُفأعتق رقب ًة.
َأو َ
إيل من َأ ْن َأ َ
ُّ َّ
باب :حلف اجلاهلية
الرمحن بن
حممد بن إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا ابن ُعل َّية عن عبد ّ
 -257حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
الرمحن بن عوف,
إسحاق عن ُّ
حممد بن ُجبري بن ُمطعم عن َأبيه عن عبد َّ
الزهري عن َّ
َ
َّ
حب َأ ْن َأن ُك َثه ,و َأ َّن يل
شهدت مع ُع ُمو َمتي
رسول اهلل ﷺ قال:
أن
َ
ُ
حلف املط َّيبني ,فام ُأ ُّ
ُمح َر النَّ َع ِم.

( )

____________________________________

" ُّ
الشعب" ( )2622وابن سعد يف "اجلزء املتمم من الطبقات" (  )52/وأبو نُعيم يف "أخبار أصبهان"
( ) 120من ُطرق عن هشام به .وإسناده صحيح.
وع َّلقه البخاري يف "صحيحه" كتاب األدب .باب ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني.
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" (  )654/من رواية جرير ,وحممد بن احلسني الربجالين يف "الكرم
واجلود" ( )04عن عيل بن عاصم كالمها عن ليث بن أيب ُسليم به.
وليث ض َّعفه اجلمهور ,وحممد بن نرش  -بالنون وسكون الشني املعجمه – اهلمداين الكويف.
( )6أخرجه أمحد (  ) 10/وأيو يعىل ( )202وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" (  )66والطحاوي يف
"رشح املشكل" ( )56 0والبزار ( ) 000والضياء يف "املختارة" ( )1 2 ,1 5والبيهقي يف "السنن"
( )422/2وابن عدي يف "الكامل" ( )40 /0من ُطرق عن عبد الرمحن بن إسحاق به.
وصححه ابن حبان ( )0424واحلاكم ( )6 1/6والضياء يف "املختارة.
َّ
الصواب حلف ال ُفضولَّ .
وجز َم مجاع ٌة من َأهل املعرفة بالسري وغريهم .كابن كثري وابن حبانَّ .
ألن
بأن
َ
ِ
حلف ال ُفضول .وهبذا َأ َّ
عدي
ابن
مولده .وإنام َأدرك
النبي ﷺ مل ُيدريك حلف املطيبني .وكان قبل
َ
ر
عل ُ
َّ
َ
احلديث .واهلل أعلم.
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باب :اإلخاء

محاد بن سلمة عن ثابت عن َأنس
 -258حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
ابن َمسعود وال ُّز ِ
بي ﷺ بني ِ
بري.
قال :آخى النَّ ُّ

( )

أ
حلف يف اإلسالم
باب :ال
الرمحن
 -259حدَّ ثنا خالد بن ملد ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن بالل قال :حدَّ ثني عبد َّ
بن احلارث عن َع ِ
مرو ِ
بي ﷺ عا َم الفتحِ عىل
بن ُشعيب عن َأبيه عن جده قالَ :
جلس النَّ ُّ
ِ
َد ِ
ف يف اجلاهل َّية ,مل َيز ْده
ثم قالَ :من كان له ِح ْل ٌ
رج الكعبة ,فحمدَ اهللَ و َأ ْثنى عليهَّ ,
ِ
ِ
الفتح.
السال ُم َّإال شدَّ ًة ,وال هجر َة بعد

( )

____________________________________

انظر التلخيص احلبري ( ) 04/4والعلل ( )501للحافظ الدارقطني.
( ) أخرجه البيهقي يف "السنن" ( )062/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )02/44واخلطيب يف "تاريخ
السنن – عن موسى ِ
بن إسامعيل به.
بغداد" ( )52/1كلهم من طريق أيب داود السجستاين – صاحب ُّ
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)50 / 0وعزاه ألمحد واملصنف.
َّ
الذهبي يف "السري" (  )020/احلديث أليب داود يف "السنن" ومل َأره فيه .واهلل أعلم.
تنبيه :عزا
ُّ
وكذا ذكر حمققو السري ,أنه ليس يف املطبوع.
( )6أخرجه أمحد ( )605/6والطربي يف "تفسريه" ( )620/2وابن سعد يف "الطبقات" () 06/6
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 25/2من رواية عبد الرمحن بن احلارث ,والرتمذي يف
"اجلامع" ( ) 525من رواية حسني املعلم ,وأمحد أيض ًا ( ) 20/6وابن اجلارود ( ) 056والبيهقي يف
طوالً.
"السنن" ( )50/2من رواية ابن إسحاق كلهم عن َعمرو بن ُشعيب بهُ .مترص ًا و ُم َّ
وصححه ابن خزيمة (.)6620
َّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
جلْ النَّبي ﷺ عا أم الفتح عىل أدرج الكعبة ,فحمدأ اهللأ ,أ
وأثنى عليه ) وقو مله
وليْ عند الرتمذي قوله ( أ
(وال هجر أة بعد الفتح ) .ولفظه عند الرتمذي " َّ
أن رسول اهلل ﷺ قال يف خطبته ..فذكره.
الصحيحني وغريمها.
قلت :وخطبتُه ﷺ عا َم الفتح شهري ٌة عند َأهل العلم
ْ
جاءت يف َّ

=
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باب :أ َّن الغنم بركة

 -261حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
حممد بن عمرو بن ح ْل َح َلة عن ُمحيد
مالك عن َّ
كنت جالس ًا مع َأيب هريرة َبأرضه بالعقيقَ ,فأتاه قو ٌم من
بن مالك بن خثيم أ َّنه قالُ :
اذهب إىل ُأمي ْ
وقل هلاَّ :
إن
دواب ,فنزلوا ,قال محيدٌ  :فقال أبو هريرة:
أهل املدينة عىل
ْ
ّ
فوضعت ثالث َة أقراص من شعري,
السالم ,ويقولَ :أطعمينا شيئ ًا ,قال:
ْ
ابنَك ُيقرئك َّ
فلام وضع ُته بني
وشيئ ًا من زيت وملح يف صحفة ,فوضع ْتها عىل رأيس ,فحمل ُتها إليهمَّ ,
خلبز بعد أن َّمل يكن طعامنا َّإال
كرب أبو هريرة ,وقال :احلمد هلل الذي َأشبعنا من ا ُ
َأيدّيمَّ ,
األسودان :ال َّتمر واملاء ,فلم ُيصب القو ُم من ال َّطعام شيئ ًا.
ِ
طب
الرغام عنها ,و َأ ْ
فلام انرصفوا قال :يا َ
ابن َأخيَ ,أحسن إىل غنمك ,وامسحِ ُّ
َّ
مراحها ,وصل يف ناحيتها ,فإّنا من دواب اجلنَّة ,والذي نفس ِ
بيده ل ُي ُ
يت
وشك َأ ْن يأ َ
َ
َّ
( )
حب إىل صاحبِها من ِ
ُ
ٌ
دار مروان.
زمان
عىل النَّاس
تكون ال ُّث َّلة من الغنم َأ َّ
____________________________________

مسلم يف "صحيحه" ( )6540عن ُجبري بن مطعم مرفوع ًا "ال حلف يف السالم ,و َأ ُّيام حلف كان
وروى
ٌ
يف اجلاهلية مل يز ْده السال ُم َّإال شد ًة".
( ) أخرجه مالك يف "املوطأ" ( ) 221من رواية ُييى بن ُييى ,والذهبي يف "سرياألعالم" ( )2 0/6من
الزهري كالمها عن مالك به.
طريق أيب مصعب ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 200من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند ,وإبراهيم احلريب يف "غريب
الض َّحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو .مترص ًا .أحسن إىل
احلديث" ( ) 002/4من طريق َّ
غنمك ...إىل قوله اجلنة.
قد ُرويت هذه اللفظةَ .أعني ( الغنم ) مرفوع ٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق .وفيها َن َظ ٌر.
غري ثابت.
قال الدارقطني يف "العلل" (  :) 22ر ْف ُعه ُ
وانظر َ
علل احلديث البن أيب حاتم .رقم ( .)420وكال َم الزرقاين اآليت.
موال َأ ِ
قوله ( :العقيق ) قال عياض يف "املشارق" ( :)601/6بفتح العني ,واد عليه َأ ُ
هل املدينة.

=
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وكيع ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل األَزرق عن
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -261حدَّ ثنا ّ
عيل َّ ,
الشا ُة يف البيت برك ٌةَّ ,
بي ﷺ قالَّ :
والشاتان
أن النَّ َّ
َأيب ُعمر عن ابن احلنف َّية عن ر
بركات.
برك َتان ,وال َّثالث
ٌ

( )

باب :اإلبل عزٌّ لهلها
 -262حدَّ ثنا عمرو بن مرزوق ,قال :أخربنا شعبة عن ُعامرة بن َأيب حفصة عن
____________________________________

الرعام ) بضم الراء ,وإمهال العني عىل األشهر رواي ًة ,ما
قال الزرقاين ( :)012/0قوله ( :وامسح ُّ
رقيق جيري من ُأنوف الغنم ,وبفتح الراء ,وغني معجمة ,أي :امسح الرتاب عنها ,قال يف النهاية :رواه
َ
يكون
واملروي بعني مهملة ,وجيوز َأ ْن
بعضهم بغني معجمة ,وقال :إنه ما يسيل من األنف ,واملشهور فيه
ُّ
الرتاب عنها رعي ًا هلا وإصالح ًا لش ْأّنا .انتهى.
مسح ُ
َأراد َ
صح عىل المهال.
فّسه ذلك البعض ,فإنَّام َي ُّ
أي :عىل رواية العجام ,ال ما َّ
طب ) نَظف .قولهُ ( :مراحها ) بضم امليم .مكاّنا الذي تأوي فيه ,واألَمر لإلرشاد والصالح.
قوله ( :و َأ ْ
نزلت منها ,أو تَدخ ُلها بعد احلرشَ ,أو ِمن نو ِع ما يف اجلنة .بمعنى َأ َّن
فإّنا من دواب اجلنة ) ,أيْ :
قولهَّ ( :
فيها َأشباههاِ ,
الرفع ,فإنه ال ُيقال َّإال بتوقيف.
موقوف
وش ْبه الَشء ُيكرم ألَ ْجله ,وهذا
ٌ
ٌ
صحيح له ُحكم َّ
ِ
فإّنا من دواب اجلنة".
خرج
وقد َأ َ
البزار عن َأيب ُهريرة عن النبي ﷺَ :أكرموا املعزى ,وامسحوا ُبرغامهاَّ ,
ُ
الصحيح .وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوع ًا:
املوقوف
ف ,لكنَّه ُيقويه هذا
ُ
وإسنا ُده ضعي ٌ
ُ
"ص ُّلوا يف ُمراح الغنم ,وامسحوا برغامها ,فإّنا من دواب اجلنة" .قال البيهقي :روي مرفوع ًا وموقوف ًا
صح.
وهو َأ ُّ
مري
قوله ( :ال ُث َّلة ) بضم املثلثة وشد الالم :الطائفة القليلة املائة ونحوها .قوله ( :دار مروان ) بن احلكم َأ ُ
ِ
املدينة َيومئذ ,وهذا أيض ًا ال ُيقال َّإال بتوقيف ألَنَّه إِخبار عن َغ ْيب يأيت.انتهى كالمه.
وانظر كتايب "زوائد املوطأ عىل الصحيحني" برقم (.)205
( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "إصالح املال" ( ) 05وال ُعقييل يف "الضعفاء" (  )24/من طريق إسامعيل بن
سلامن األزرق به.
وإسامعيل :قال ابن معني :ليس بشئ .وقال النسائي وابن نُمري :مرتوك .وض َّعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو
داود وغريهم .وأبو عمر :هو دينار بن ُعمر البزار الكويف األعمى .مُ تلف فيه.
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عجبت للك ِ
والشاءَّ ,
إن َّ
الب َّ
السنة
ِع ْكرمة عن ابن ع َّباس  قال:
ُ
الشا َء ُيذبح منها يف َّ
تضع الكلب ُة الواحد ُة كذا وكذاَّ ,
كثر
والكلب
وّيدى كذا وكذا,
ُ
ُ
والشا ُء َأ ُ
كذا وكذاُ ,
منها.

( )

حممد بن قيس عن أيب هند
 -263حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا وهب بن إسامعيل عن َّ
طاؤك؟ قلت:
اهلمداين عن َأيب َظبيان قال :قال يل ُعمر بن اخل َّطاب :يا َأبا ظبيان ,كم َع ُ
ِ
ِ
والسابياء من قبل ْ
أن َتلِ ْي ُكم ِغلم ُة
َألفان ومخسمئة ,قال له :يا َأبا َظبيانَّ ,اختذ من احلرث َّ
قريش ,ال ُيعدُّ العطا ُء معهم ماالً.

( )

باب :العرابية

ثقات.
( ) مل أجد من أخرجه .ورجاله ٌ
(َ )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )400 5وابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم" (  )24من طريق
موسى بن عبد اهلل بن يزيد ,وابن أيب الدنيا يف "إصالح املال" ( )22من طريق أيب بكر بن َعمرو بن ُعتبة
ال ُقريش ,كالمها عن َأيب َظبيان األَزدي به .بلفظ " ُأغيلم ٌة من قريش يمنعون هذا العطاء".
وفرق بينه وبني
َصح به َمن َأخرج األَثرَّ .
ونص عليه البخاري يف "الكُنى"َّ .
وأبو ظبيان :هو األَزدي كام َّ
َأيب ظبيان ال ُقريش الذي َيروى عنه سلمة بن كُهيل .وكالمها يرويان عن عمر .واألزدي ذكره ابن حبان يف
"الثقات" .ومل َأر من و َّثقه.
وأبو هند :هو احلارث بن عبد الرمحن اهلمداين .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقد تُوبع كام ترى.
وأخرج يعقوب بن سفيان يف "املعرفة" ( ) 05/4حدَّ ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن نُمري قاال :حدَّ ثنا
وكيع قال :حدثنا ال َع َمش ( األعمش ) عن سلمة بن كهيل عن أيب ظبيان ,قال ابن نمري :وليس ب َأيب منف
وهو ُقريشَ ,أنه كان عند ُعمر فقال له :كم عطاؤك ..فذكر نحوه.
ابن معني ,بأنه أبو ظبيان القريش .كام نقله الدواليب يف "الكنى واألسامء" (.)645/0
قلت :وهبذا جزم ُ
قال ابن حجر يف "التقريب" :أبو ظبيان ال ُقريش عن ُعمر َجمهول.
ّتاج يف املوايش وكثْ َر َهتا .قاله يف "اللسان" (.)420/ 0
السوايب .الن َ
قوله ( :السابياء ) اجلمع َّ
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 -264حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن ُعمر بن َأيب سلمة عن
وقتل النَّ ِ
سبعَ ,أ َّو ُهل َّن :الرشاك باهللُ ,
ورمي
فس,
الكبائر
َأبيه عن َأيب ُهريرة قال:
ٌ
ُ
ُ
ِ ( )
ا ُملحصنات ,واألَعرابي ُة بعد ِ
اهلجرة.
َّ
باب :ساكن ال مقرى
 -265حدَّ ثنا أمحد بن عاصم ,قال :حدَّ ثنا َحيوة ,قال :حدَّ ثنا بق َّية قال :حدَّ ثني
ُ
َ
رسول اهلل ﷺ:
ثوبان يقول :قال يل
سمعت
بن سعد يقول:
صفوان قال:
ُ
ُ
سمعت راشدَ َ
كساكن ال ُق ِ
ساكن ال ُك ِ
ِ
ال َت ِ
فورَّ ,
بور.
فور
فإن
َ
سكن ال ُك َ
قال أمحد :ال ُكفور :القرى.
سمعت راشدَ ب َن سعد
حدَّ ثنا إسحاق ,قالَ :أخربنا بق َّية قال :حدَّ ثني صفوان قال:
ُ
ِ
فورَّ ,
َ
فإن ساك َن
بي ﷺ :يا ثوبان ,ال
يقول :سمع ُت
تسكن ال ُك َ
ثوبان قال :قال يل النَّ ُّ
( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )5605من طريق فهد بن عوف .والاللكائي يف "رشح األصول"
(  ) 55من طريق َأيب الربيع الزهراين .والبزار كام يف "مترص زوائده" ( )50البن حجر من طريق خالد
َ
بن يوسف بن خالد كلهم عن َأيب عوانة عن ُعمر عن َأبيه عن َأيب هريرةَّ ,
رسول اهلل ﷺ قال :فذك ََره.
أن
قال اهليثمي يف "املجمع" (  :) 66/رواه البزار .وفيه ُعمر بن أيب سلمة ض َّعفه ُشعبة وغريه ,وو َّثقه َأبو
وابن حبان وغريمها .انتهى.
حاتم ُ
قلت :واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )62 5ومسلم ( )21من وجه آخر من طريق أيب الغيث عن
هن؟ فذكر الثالث .وزاد " السحر ,وأكل
أيب هريرة رفعه "اجتنبوا السبع املوبقات .قيل :يا رسول اهلل وما َّ
مال اليتيم ,وأكل الربا ,والتويل يوم الزحف ".
دون الأعرابية بعد اهلجرة.
عيل  عند الطرباين يف "الكبري" .وعن أيب سعيد عنده يف
وهلذه الزيادة شواهدُ عدَّ ة .من حديث ر
عيل َأيض ًا من وجه آخر عند ابن
"األوسط" ,وعن عبد اهلل بن عمرو .عند إسامعيل القاض ,ومن حديث ر
ابن حجر يف "الفتح" (.) 26/ 6
أيب حاتم ,وعن غريهم .ذكر هذا ُ
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( )

باب :ال مبدم و إىل ال ِّتالع
عيل ,قال :حدَّ ثنا أبو عاصم عن َعمرو بن وهب قال:
 -266حدَّ ثنا أبو حفص بن ر
ِ
ووض َعه
ب ,وهو حمر ٌم,
وضع ثو َبه عن منكبيهَ ,
ُ
َ
بن عبد اهلل بن أسيد إذا رك َ
حممدَ َ
رأيت َّ
( )
عىل ِ
يت عبدَ اهلل ُ
يفعل مثل هذا.
فخ َذيه,
فقلت :ما هذا؟ قال :ر َأ ُ
ُ
الَس ,أ
يالْ َّ
كل قو ٍم فيعرف أأخالقهم
وأن
أ
باب :أمن أأ َّ
حب كتامن ِّ ِّ
عمر قال:
ربنا َم ٌ
الر َّزاق ,قالَ :أخ َ
حممد ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
 -267حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
الرمحن بن عبد القاري عن َأبيهَّ ,
أن ُعمر بن اخل َّطاب
حممد بن عبد اهلل بن عبد َّ
أخربين َّ
ورج ً
فجلس إليهام,
الرمحن بن عبد القاري
َ
ال من األَنصار كانا جالسني ,فجا َء عبدُ َّ
جالس ُأ َ
ولئك يا
الرمحن :لس ُت ُأ ُ
حب َمن َي ُ
فقال ُعمر :إ َّنا ال ُن ُّ
رفع حدي َثنا ,فقال له عبدُ َّ
ِ
ترفع حدي َثنا.
مري املؤمنني ,قال ُعمر :بىل ,فجالس هذا وهذا ,وال ْ
َأ َ

( ) أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" ( )122والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0652والبالذري يف "أنساب
األرشاف" (  )6 /من ُطرق عن بق َّية به.
وإسناده ج َّيد .وصفوان :هو ابن عمرو السكْسكي.
و َأخرجه البيهقي يف " ُّ
وابن عدي يف "الكامل" ( )451/4من طريق أيب مهدي سعيد
الشعب" (ُ )0651
رن عىل عرشةَّ ,
بن سنان عن راشد بن سعد به .وزاد يف آخره " ال ت َأ َّم َّ
فإن َمن تأ َّمر عىل عرشة جا َء يوم
القيامة مغلوالً يده إىل ِ
احلقَ .أو َأوب َقه الظلم " .وأبو مهدي مرتوك.
عنقه ,فكَّه ُّ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )1020من رواية ُمنبه بن عثامن نا صفوان بن َعمرو عن ُرشيح بن ُعبيد
ِ
زيادة َأيب مهدي .واهلل أعلم.
نحو
احلضمي عن ثوبان .وذكر َ
خرجه.
( )6مل َأجد َمن َأ َ
وعمرو بن وهب الطائفي .وحممد بن عبد اهلل .قال أبو حاتم كام يف "اجلرح " ( :)610/0مها جمهوالن.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

133

يكون اخلليف ُة بعدي؟ فعدَّ د األَ
ثم قال ل َ
ُ
نصاري
اس يقولون
ُّ
ألنصاريَ :من َترى النَّ َ
َّ
رجاالً من املهاجرين ,مل ُيسم عل َّي ًا ,فقال ُعمر :فام هلم عن َأيب احلسن؟ فواهللِ إِ َّنه
ألَحراهمْ ,
إن كان عليهمَ ,أ ْن ُيقيمهم عىل طريقة من احلق.

( )

باب :التؤدة يف المور
 -268حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا أبو هالل ,قال :حدَّ ثنا احلسنَّ ,
أن
وموىل لهَ ,فأوص مواله بابن ِه ,فلم ْيألوه ح َّتى َأ َ
َ
ً
رج ً
وزو َجه,
وترك ابن ًا له
ال ُتويف.
درك َّ
فجهزهَ ,فأتى عامل ًا َ
نطلق فقل
طلب
ردت َأ ْن َت َ
فسأ َله ,فقال :إذا َأ َ
العلمَّ ,
فقال له :جهزين َأ ُ
َ
واصرب ,وال َتستعجل.
يل ُأعل ُمك ,فقال:
حض مني اخلُروج فعلمني ,فقال :ا َّت ِق اهلل ْ
َ
ٌ
ثالث.
هن
اخلري ك ُّله ,فجا َء وال يكا ُد ينْ
ساهن ,إِ َّنام َّ
َّ
قال احلسن :يف هذا ُ
ِ
فلام َ
فلام جا َء َأه َله َ
نزل الدَّ َار إذا هو برجل نائم مرتاخ عن املرأة,
نزل عن راحلتهَّ ,
َّ
ِ
فلام َأراد َأ ْن ْيأ َ
خذ
نتظر هبذا؟ فرجع إىل راحلتهَّ ,
وإذا امر َأ ُته نائم ٌة ,قال :واهلل ما ُأريد ما َأ ُ
ْ
ستعجل.
يف ,قال :ا َّت ِق اهلل واصرب ,وال َت
الس َ
َّ

ِ
ِ
فلام َأرا َد َأ ْن
نتظر هبذا شيئ ًا,
َ
فرجع إىل راحلتهَّ ,
فلام قام عىل ر ْأسه قال :ما َأ ُ
فرجعَّ ,
الر ُ
َ
ْيأ َ
وثب إليه
فلام قا َم عىل ر ْأ ِسه
خذ سي َفه ذ َك َره,
فلام رآه َ
َ
جلَّ ,
استيقظ َّ
فرجع إليهَّ ,
صبت بعدي؟.
ف َعا َن َقه وق َّب َله ,وسا َء َله قال :ما َأ َ

مشيت ال َّليلة بني الس ِ
يف
صبت واهللِ بعدكَ :أين
ُ
صبت واهللِ بعدك خري ًا كثري ًاَ ,أ ُ
قالَ :أ ُ
َّ

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" (  )102عن َمعمر به.
والزهري .انتهى
وحممد بن عبد اهلل .ذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال :روى عنه ابنه عبد الرمحن ُّ
قلت :ووالده مل َأر من و َّثقه.
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َ
صبت من العلم عن قتلِك.
وبني ر ْأ ِسك
فح َج َزين ما َأ ُ
ثالث مرارَ ,

( )

العبدي قال :حدَّ ثني
 -269حدَّ ثنا قيس بن حفص ,قال :حدَّ ثنا طالب بن ُحجري
ُّ
شج َيمَش ح َّتى َأ َ
خذ
هود بن عبد اهلل بن سعد ,سمع جدَّ ه َمزيدة
العبدي قال :جا َء األَ ُّ
َّ
بي ﷺَ :أ َما إِ َّن فيك خلُ ُل َق ْني ُُي ُّبهام اهللُ ورسو ُله ,قال:
بيد النَّبي ﷺ فق َّبلها ,فقال له النَّ ُّ
لت عليهَ ,أو ُخلِقا َمعي؟ قال :ال ,بل َج ْب ً
َج ْب ً
بلت عليه ,قال :احلمدُ هلل الذي
ال ُج َ
ال ُجبِ ُ
ب اهللُ ورسو ُله.
َج َب َلني عىل ما ُُي ُّ

( )

باب :البغي
سمعت ُجماهد ًا عن ِ
ابن
فطر عن َأيب َُييى قال:
ُ
 -271حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ع َّباس قال :لو َّ
أن َج َب ً
ال ب َغى عىل جبل لدُ َّك الباغي.

( )

( ) مل َأجدْ من أخرجه .وأبو هالل :هو حممد بن سليم الراسبي البرصي.
( )6أخرجه املصنف يف "خلق أفعال العباد" (  )0وأبو يعىل ( )2250والطرباين يف "الكبري" ()405/60
واملقري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( )2وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 210وأبو نُعيم يف
ِ
ومطوالً.
طالب بن حجري به .مترص ًا
"املعرفة" ( )24 1والبيهقي يف "الدالئل" ( )6006من ُطرق عن
َّ
وزاد غري واحد " قال :فام مها يا رسول اهلل؟ قال :األَنا ُة والتؤدة ".
أن رسول اهلل ﷺ ل َ
وأخرج مسلم ( ) 2 , 0عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدريَّ ,
ألشج َأشج عبد القيس:
َّ
إن فيك َخص َلت َْني ُُي ُّبهام اهلل احللم واألناة".
وأخرج البخاري يف "األدب املفرد" ( )510والنسائي يف "الكربى" ( )0002من رواية عبد الرمحن بن
أيب بكرة عن أشج بن عبد القيس .نحو حديث الباب.
الصحيحني" رقم ( )401وب َّينت ع َّلته .فانظره.
وقد تك َّلمت عليه يف كتايب اآلخر " زوائد األدب عىل َّ
الزهد" ( )060وأبو نُعيم يف "احللية" (  )410/من
الزهد" ( ) 412ووكيع يف " ُّ
( )4أخرجه هنَّاد يف " ُّ
طريق َأيب ُييى القتات به.
لكن أخرجه احلريب يف "غريب احلديث" ( )204/6وابن أيب الدنيا يف "ذم البغي"
وأبو ُييى
ٌ
ضعيفْ .

=
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 -271حدَّ ثنا عثامن بن صالح ,قالَ :أخربنا عبد اهلل بن وهب ,قال :حدَّ ثنا َأبو هانئ
جلنْبي عن ُفضالة بن ُعبيد عن النَّبي ﷺ قال :ثالث ٌة ال ُي َ
سأ ُل
عيل ا َ
اخلوالين عن َأيب ر
ُّ
فامت عاصي ًا ,فال َت َ
عنهمٌ :
رجل َ
سأ ْل عنه ,و َأ َم ٌة َأو عبدٌ َأ َبق
وع َص إِما َمه َ
فارق اجلامع َة َ
ِ
جت بعده.
وتر ْ
رب ْ
غاب ُ
من سيده ,وامرأ ٌة َ
جت َّ
زوجها ,وك َفاها َم ُؤون َة الدُّ نيا فت َّ
ٌ
وثالث ٌة ال ُيسأل عنهمٌ :
نازع اهللَ ردا َءهَّ ,
ورجل
عزه,
فإن ردا َءه الكِربيا ُء,
وإزاره ُّ
رجل َ
َ
( )
مر اهللِ ,والقنو من ِ
شك يف َأ ِ
َّ
رمحة اهلل.
 -272حدَّ ثنا حامد بن ُعمر ,قال :حدَّ ثنا ب َّكار بن عبد العزيز عن َأبيه عن جده عن
النَّبي ﷺ قالُّ :
َ
وعقوق
البغي,
كل ذنوب ُيؤخ ُر اهللُ منها ما شا َء إىل يوم القيامةَّ ,إال
َ

____________________________________

( )0وابن وهب يف "اجلامع" ( )600من طريق األَعمش عن جماهد به.
الزهد" ( ) 415عن فطر عن َأيب ُييى عن ُجماهد
الزهد" ( )0 1وعنه هنَّاد أيض ًا يف " ُّ
وأخرجه وكيع يف " ُّ
عن النبي ﷺ ُمرسالً.
ُ
صح .انتهى
وقال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( :)40 /6قال َأيب:
حديث ُجماهد عن ابن عباس قو َله َأ ُّ
وابن حبان يف "الضعفاء"
ابن مردويه عن ابن ُعمرُ ,
قال العجلوين يف "كشف اخلفاء" ( :) 50/6ورواه ُ
بعضهم فقال :يا
نظم ذلك ُ
عن أنس .ويف سنده َأمحد بن الفضل َّ
وضاع .وقال النجم :بسند ضعيف .وقد َ
فاعدل فخري فِعال ِ
ْ
البغي َّ
ِ
املرء َأعد ُله.
البغي مرصعة *
إن
صاحب
َ
َ
ُ
َّ
فلو ب َغى ٌ
الندك منه َأعـاليه و َأسفـله .انتهى كلمه.
جبل يومــ ًا عىل جبل *
( ) أخرجه أمحد ( )64104والطرباين يف "الكبري" ( )402/ 2والبزار ( )4001وابن منده يف "التوحيد"
( )455والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )0010من طريق َحيوة بن رشيح عن َأيب هانئ ُمحيد بن هانئ به.
وصححه احلاكم ( 1/
َّ

) وابن حبان (.)0551

وأبو عيل اجلنْبي :بسكون النون .اسمه َعمرو بن مالك .نسبة إىل َجنْب :بطن من ُمراد.
ثقات.
وقال اهليثمي يف "املجمع" (  :) 05/ورجا ُله ٌ
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ِ
عج ُل لصاحبِها يف الدُّ نيا َ
املوت.
قبل
الرحمُ ,ي َّ
الوالدينَ ,أو قطيع َة َّ

( )

اين
حممد بن ُعبيد بن ميمون ,قال :حدَّ ثنا مسكني بن بكري احل َّذاء َّ
 -273حدَّ ثنا َّ
احلر ُّ
سمعت َأبا ُهريرة يقول :ي ِ
برص َأحدُ كم
عن جعفر بن ُبرقان عن يزيد بن األَصم قال:
ُ
ُ ُ

عني ِ
اجلذع يف ِ
القذا َة يف ِ
َ
نفسه.
اجلذلَ ,أو
عني َأخيه ,و َينْسى
َ

( )

قال أبو ُعبيد :اجلذل :اخلشبة العالية الكبرية.
بن
ستنري ُ
 -274حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
حممد ,قال :حدَّ ثنا اخلليل بن أمحد ,قال :حدَّ ثنا ا ُمل ُ
كنت مع معقل ا ُملزينَ ,فأما َ َأ ًذى عن ال َّطريق,
قرة قالُ :
َأخض قال :حدَّ ثني ُمعاوية بن َّ
صنع
يت شيئ ًا فبادر ُته ,فقال :ما مح َل َك عىل ما
َ
فر َأ ُ
ابن َأخي؟ قال :ر َأي ُتك َت ُ
صنعت يا َ

( ) أخرجه البزار يف "مسنده" ( )4214واحلاكم يف "املستدرك" ( ) 52/0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()0202
واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )642من طريق بكَّار بن عبد العزيز بن أيب بكرة به.
وبكَّار ض َّعفه يعقوب بن سفيان .وقال ابن معني :ليس بشئ.
وأخرج أبو داود يف "السنن" ( )0106والرتمذي (  )65وابن ماجه (  )06وأمحد ()42/5
والبخاري يف "األدب املفرد" ( )20 ,61من وجه آخر عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه رفعه " ما من
ِ
وصححه احلاكم .وقال
الرحم "
َّ
جدر َأ ْن ُي َّ
خر له ,من البغي وقطيعة َّ
عج َل لصاحبِه العقوب َة مع ما ُيدَّ ُ
ذنب َأ ُ
ٌ
صحيح.
حديث حس ٌن
الرتمذي :هذا
ٌ
دون ممجلة العقوق .وهي زيادة ممنكرة من حديث أيب بكرة.والحفوظ قطيعة الرحم .واهلل أعلم.
الزهد" ( ) 000وابن ايب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )55ويف "الصمت"
( )6أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
( ) 15من طريق كثري ِ
بن هشام الكاليب عن جعفر به.
ُ
الزهد" ( )6 6وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث"
وخ َ
كثري ,ومسكني بن بكر .ف َأخرجه ابن املبارك يف " ُّ
ولف ٌ
( ) 22والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )2 0وأبو نُعيم يف "احللية" ( )11/0من طريق حممد بن محري
وصححه ابن حبان ( .)502
عن جعفر عن يزيد عن أيب هريرة عن النبي ﷺ.
َّ
َّ
الوقف .فرواي ُة كثري ومسكني َأقوى .واهلل أعلم.
الصواب
ولعل
ُ
َ
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بي ﷺ يقولَ :من َأما َ أ ًذى عن
نت يا ابن أخي,
ُ
شيئ ًا فصنع ُته ,قالَ :أحس َ
سمعت النَّ َّ
( )
ِ
لت له حسن ٌة َ
دخل اجلنَّة.
ب له حسن ٌة ,و َمن ُتقب ْ
طريق املسلمني ُكت َ
باب :قبول اهلد َّية
سمعت موسى
بن إسامعيل قال:
ُ
 -275حدَّ ثنا عمرو بن خالد ,قال :حدَّ ثنا ضام ُم ُ
وردان عن َأيب ُهريرة عن النَّبي ﷺ يقول :هتا ُدوا َتا ُّبوا.
َ
بن ْ

( )

أنس يقول:
 -276حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن املغرية عن ثابت قال :كان ٌ
ني ,تبا َذ ُلوا بينكم ,فإ َّنه َأو ُّد ملا َبينكم.
يا َب َّ

( )

( ) أخرجه اخلطيب يف "املتفق واملفرتق" (  )42/من طريق حممد بن ُييى بن أيب َسمينة عن اخلليل ِ
بن َأمحد
البرصي املزين عن ا ُملستنري به.
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )6 2/60ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكامل" ( )444/2من طريق
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.
ومدار السند عىل
واملنذري رواي َة البخاري.
وصوب املزي
فجعلوه عن أخض بن معاوية عن معقل.
ُّ
َّ
ُ
املستنري
ٌ
السلمي أبو برش
بن أخض .قال ابن املديني:
جمهول ال َأعرفه .انتهى .واخلليل بن أمحد ا ُملزين ,ويقال ُّ
البرصي .ليس صاحب العروض .ذكره ابن حبان يف الثقات .فالسند ضعيف .واهلل أعلم.
( )6أخرجه أبو يعىل ( )2 02والنسائي يف "الكنى" كام يف "نصب الراية" ( ) 60/0والدواليب يف "الكنى"
(  ) 50/وابن عدي يف "الكامل" ( ) 00/0وتام يف "فوائده" ( )0 6والبيهقي يف "السنن الكربى"
( ) 21/2ويف " ُّ
الشعب" ( )2102من ُطرق عن ضامم به.
ف فيهام.
وفيه ضام ٌم و ُموسى ُمت َل ُ
الصحيحني".
وللحديث شواهدُ  .انظر التلخيص احلبري ( )00 ,21/4وكتايب "زوئد املوطأ عىل َّ
( )4مل أجد من أخرجه .وإسناده جيد.
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باب :ما يقول إذا أصبح

 -277حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة ,قال :حدَّ ثنا ُعمر عن أبيه عن أيب هريرة
وأصبح امللك هلل .واحلمدُ ك ُّله هلل ,ال
بي ﷺ إذا َأصبح قالَ :أصبحنا
َ
قال :كان النَّ ُّ
مسى ا ُمللك هلل,
مسى قالَ :أمسينا و َأ َ
رشيك له ,ال إله َّإال اهلل ,وإليه النُّشور ,وإذا َأ َ
واحلمدُ ك ُّله هلل ,ال رشيك له ,ال إله َّإال اهلل ,وإليه املصري.

( )

باب :النَّاخلة من الدعاء
 -278حدَّ ثنا ُعمر بن حفص ,قال :حدَّ ثنا أيب ,قال :حدَّ ثنا األعمش قال :حدَّ ثني
جلمعة ,فإذا
الر ُ
بيع ي ْأيت علقم َة يو َم ا ُ
الرمحن بن يزيد قال :كان َّ
مالك بن احلارث عن عبد َّ
ثمة ,فل ِق َيني علقم ُة .وقال يلَ :أمل َتر ما جا َء به
مر ًة
ُ
ولست َّ
إيل ,فجا َء ّ
ثمة َأرسلوا َّ
مل َأكن َّ
عز َّ
كثر ما يدْ عو النَّاس ,وما َأ َّ
وجل ال
قل إِجاب َتهم؟ وذلك َأ َّن اهللَ َّ
الربيع؟ قالَ :أمل َتر َأ َ
َّ
ُ
قلتَ :أو ليس قد قال ذلك عبدُ اهلل؟ قال :وما قال؟ قال:
يقبل َّإال النَّاخلة من الدُّ عاءُ ,
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )26من طريق أيب عوانة به.
( ) أخرجه ابن ُّ
وأخرجه الرتمذي (  )441وأبو داود ( )5022والنسائي يف "الكربى" ( ) 0441والبخاري يف
النبي ﷺ إذا َأصبح
"األدب املفرد" ( ) 640من رواية ُسهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة .كان ُّ
مسى .قال :اللهم بك
قال:
اللهم بك َأ ْ
صبحنا وبك َأمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ,وإذا َأ َ
َّ
أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك املصري.
دون قوله ( احلمدم كله هلل ,ال رشيك له ,ال إله َّإال اهلل ) يف املوضعني .ويف سند املصنف عمر بن أيب سلمة.
مسلم يف "صحيحه" ( )6064عن عبداهلل بن مسعود
ض َّعفه ابن معني وغريه .لكن يشهدُ له ما أخرجه
ٌ
مسى امللك هلل .واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
مسى قالَ :أمسينا و َأ َ
نبي اهلل ﷺ إذا َأ َ
قال :كان ُّ
صبح قال ذلك َأيضا َأصبحنا و َأصبح ُ
امللك هلل.
له ....وإذا َأ َ
قوي حلديث الباب .أ َّما جزم الشيخ األلباين بضعف رواية الباب ففيه جمازفة.
وحديث ابن مسعود شاهدٌ ٌ
مع وجود هذا الشاهد .واهلل أعلم.
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قال عبد اهلل :ال يسم ُع اهلل من ُمسمع ,وال ُمراء ,وال العبَّ ,إال داع دعا يثبت من قلبه,
قال :فذكر علقم َة؟ قال :نعم.

( )

باب :رفع الأيدي يف الدعاء
حممد بن ُفليح قالَ :أخربين َأيب عن َأيب
 -279حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا َّ
بالراح َت ْني عىل
نُعيم  -وهو
وابن ُّ
وهب  -قال :ر َأ ُ
ابن ُعمر َ
يت َ
ٌ
الزبري َيدْ ُعوانُ ,يديران َّ
الو ْجه.
َ

( )

 -281حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن سامك بن حرب عن عكرمة عن
ِ
بي ﷺ يدعو رافع ًا يد ْيه ُ
يقول:
عائشة رض اهلل عنها ,زعم أ َّنه سم َعه منهاَ ,أ َّّنا ر َأت النَّ َّ
ِ
برش فال ُتعاقبنيَ ,أ ُّيام رجل من املؤمنني آذي ُته َأو َشتم ُته فال ُتعاقبني فيه.
إ َّنام َأنا ٌ

( )

الزهد" () 210
الزهد" ( )200وابن املبارك يف " ُّ
الزهد" ( )000وهنَّاد يف " ُّ
( ) َأخرجه المام أمحد يف " ُّ
وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )61600والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( ) 05من ُطرق عن األَعمش
ثقات.
به .مترص ًا
ومطوالً .ورجا ُله ٌ
َّ

َ
قوله ( :الناخلة ) َأي املنخولة اخلالصة فاعلة بمعنى مفعولة .كامء دافِق .وفيه َأيض ًا "ال ُ
نخائل
يقبل اهلل إِال

القلوب" َأي :الن ّيات اخلالصةُ .يقال َ
نخ ْل ُت له النصيحة إِذا َأخلصتها .قاله يف اللسان (
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( )6مل َأجد َمن
َ

)25 /

ابن ُعمر كان َي ُ
بسط يد ْيه
وروى عبدُ الرزاق يف "املصنَّف" ( )4652عن ابن جريج عن ُييى بن سعيدَ ,أ َّن َ
دعون ُثم يردون َأيدّيم عىل وج ِ
وههم لري ُّدوا الدعا َء والربك َة.
مع العاص ,وذكروا َأ َّن َمن َمض كانوا َي ُ
ُ
َّ َ ُّ
َ
ِ
جهه.
قال عبد الرزاقُ :
مسح و َ
ثم ير ُّد يد ْيه ف َي ُ
رأيت َأنا َمعمر ًا يدعو بيديه عند صدرهَّ ,
( )4أخرجه إسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( ) 600وأبو يعىل ( )0202والمام أمحد ( )665/2وأبو بكر
الشافعي يف "الغيالنيات" ( )250من ُطرق عن سامك به.
ِ
وأصله يف "صحيح مسلم" ( )6200عن مّسوق عن عائشة قالتَ :
رسول اهلل ﷺ رجالن
دخل عىل
فك َّلمها بَشء ال َأدري ما هو .ف َأ ْغ َضباه فل َعنَهام وس َّبهام .فلام َخ َرجا قلت :يا رسول اهلل َمن َأصاب ِمن اخلري

=
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عيل ,قال :حدَّ ثنا سفيان ,قال :حدَّ ثنا أبو الزناد عن األَعرج عن أيب
 -281حدَّ ثنا ٌّ
هريرة قالِ :
ِ
َ
قد َم ال ُّط ُ
رسول اهلل ,إِ َّن
رسول اهلل ﷺ فقال :يا
ويس عىل
فيل ُ
بن عمرو الدَّ ُّ
ُ
َ
ورفع يدَ ْيه,
رسول اهلل ﷺ القبل َة,
فاستقبل
فادع اهللَ عليها,
دوس ًا قد
عصت و َأ ْ
ْ
َ
بتُ ,
( )
ِ
فظن النَّاس َأ َّنه يدعو عليهم ,فقال :اللهم ِ
وائت هبم.
اهد َدوس ًا,
ُ
َّ
َّ
الصلت ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن سامك عن عكرمة عن عائشة رض
 -282حدَّ ثنا ّ
ِ
ِ
برش
اهلل عنها ,أنّه سمعه منهاَ ,أ َّّنا ر َأت النَّ َّ
بي ﷺ يدعو رافع ًا يد ْيه يقول :الله َّم إ َّنام َأنا ٌ
( )
رجل من املؤمنني آذي ُته َأو شتم ُته فال ُت ِ
فال ُتعاق ْبنيَ ,أ ُّيام ٌ
عاق ْبني فيه.
الص َّواف عن أيب
 -283حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا ّ
اج َّ
حج ٌ
محاد بن زيد ,قال :حدَّ ثنا َّ
____________________________________

ِ
شارطت عليه
علمت ما
قلت لعنتَهام وسببتَهام .قالَ :أو ما
ُ
شيئ ًا ما َأصابه هذان .قال :وما ذاك؟ قالتُ :
برش ف َأ ُّي املسلمني لعنتُه َأو سببتُه فاجعله له زكا ًة و َأجر ًا.
ريب.؟ قلت :اللهم إنَّام َأنا ٌ
دون قوله " رافعا يديه " .ومن أأجل هذه الزيادة أأورده الصنِّف الباب.
ويف الباب عن أيب هريرة عند الشيخان .وسلامن كام تقدَّ م عند املصنف وأيب داود .دون رفع األيدي.
( ) أخرجه المام أمحد ( )04 5واحلميدي يف "مسنده" ( ) 050والشافعي يف "مسنده" (  )0والبيهقي
يف "الدالئل" ( )5:451والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 456من طريق سفيان بن ُعيينة به.
واحلديث يف "صحيح البخاري" (  ) 2040 0 4 ,6001ومسلم ( )6560والمام أمحد ()1024
والطرباين يف "املعجم الكبري" ( ) 462 ,465/2وغريهم من ُطرق عن أيب الزناد به.
ُ
َ
ورفع يد ْيه" وهي الشاهد من تبويب البخاري.
رسول اهلل ﷺ القبل َة,
فاستقبل
دون قوله "
َ
الصحيحني دون قوله "ورفع يديه".
ابن حجر يف الفتح ( )061/ 6فقال :وهو يف َّ
وذكر هذه الزياد َة ُ
قلت :وفاته َأيض ًا استقبال القبلة.
وقد أخرجه المام أمحد ( ) 0562من طريق أيب سلمة .وإسحاق بن راهوية ( ) 45وابن حبان يف
"صحيحه" ( )120من طريق مسلم بن بديل كالمها عن أيب هريرة نحوه .وفيه رفع اليدين دون
االستقبال.
( )6تقدَّ م قبل حديث.
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الزبري عن جابر بن عبد اهللَّ ,
أن ال ُّطفيل بن عمرو قال للنَّبي ﷺ :هل لك يف حصن
ُّ
ِ
ذخر اهللُ ل َ
فهاجر ال ُّط ُ
ُ
فيل,
ألنصار,
ومنعة ,حصن دوس؟ قالَ :فأ َبى
َ
رسول اهلل ﷺ ,ملا َ
رجل من َق ِ
ِ
الر ُ
وهاجر م َعه ٌ
فح َبا إىل قرن,
ومه,
جل َ
َ
فض َج َر َأو َكلم ٌة شبيه ٌة هباَ ,
فمرض َّ
َ
َفأخذ ِمشقص ًا فقطع ودج ْيه فامت ,فرآه ال ُّط ُ
فيل يف املنام قال :ما ُف ِع َل بك؟ قالُ :غ ِف َر يل
هبجريت إىل النَّبي ﷺ ,قال :ما ْ
فسدت
صلح منك ما َأ
َ
شأ ُن يد ْيك؟ قال :فقيل :إِ َّنا ال ُن ُ
ِ
فقصها ال ُّط ُ
فيل عىل النَّبي ﷺ ,فقال :الله َّم ول ِ َيدَ ْيه فا ْغ ِفر ,ور َف َع
من يد ْيك ,قالَّ :
يد ْيه.

( )

( ) أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )22/0واملصنف يف "جزء رفع اليدين" ( )10من طريق َأيب النعامن حممد
بن الفضل ( عارم ) عن محاد به.
وهو يف صحيح مسلم ( ) 2وأمحد ( ) 0126وأيب عوانة يف "مسنده" ( ) 42والطحاوي يف "رشح
املشكل" ( ) 12والطرباين يف "األوسط" ( )6060والبيهقي يف "السنن" ( )4 /2من ُطرق عدَّ ة عن
عن سليامن بن حرب عن محاد به.
ابن حجر يف الفتح (.)061/ 0
دون قوله يف آخر احلديث " ورفع يديه ".
وصحح هذه الزيادة ُ
َّ
قلت :وأخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )6 05وعنه ابن حبان يف "صحيحه" ( )40 0من طريق
ُ
الطفيل ُرؤياه عىل
فقص
إسامعيل بن ُعل َّية عن احلجاج بن أيب عثامن الصواف به .هبذه الزيادة .ولفظه " َّ
ِ
فرفع ر ُ
سول اهلل ﷺ يد ْيه .وقال :اللهم" ....
رسول اهلل ﷺ َ
وظن الشيخ األلباين يف "ضعيف األدب املفرد" َّ
فجز َم بشذوذها
أن إسامعيل بن ُعل َّية مل يذكر هذه الزيادةَ .
َّ
لتفرد عارم .وال َيفى ما فيه.
ُّ
تنبيه :وقع هنا يف رواية البخاري "فقطع ودجيه" والودجان مها العرقان املحيطان بالعنق ,وهذه الرواية
فشخبت يداه حتى مات" .ووقع عند
مجه
ْ
خطأ .والصواب "برامجه" ففي صحيح مسلم " فقطع هبا برا َ
احلاكم من نفس طريق البخاري "رواجبه" .ويؤ ُّيده سياق احلديث ففيه " قال :ما ُ
شأن َيد ْيك؟" ويف
صحيح مسلم "فقال :ما يل َأ َ
فسدت" قال أبو عبيد:
صلح منك ما َأ
َ
لن ُن َ
راك ُمغطيا َيديك؟ قال :قيل يل ْ
ُ
مفاصل األَصاب ِع كلها.
الرباجم والرواجب
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باب :سيد اإلستغفار

منصور عن احل َكم عن
زهري ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -284حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا ٌ
قائلهن :سبحان اهلل,
يب
الرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن عجرة قالُ :معق ٌ
َّ
بات ال َي ُ
عبد ّ
مرة.
واحلمد هلل ,وال إله َّإال اهلل ,واهلل أكرب ,مئة ّ

( )

رفعه ابن أيب أنيسة وعمرو بن قيس.
باب :دعاء الخ بظهر الغيب
ربنا َحيو ُة ,قالَ :أخربنا
حممد ,قال :حدَّ ثنا عبدُ اهلل ,قالَ :أخ َ
 -285حدَّ ثنا برش بن ّ
ِ
نابحي ,أنّه
الص
بن َرشيك ا َمل
بيل ,أنّه سمع ُّ
ُّ
ُرش ْحبيل ُ
َّ
الرمحن ا ُ
عافري ,أنّه سمع َأبا عبد َّ
حل َّ

( ) احلديث يف صحيح مسلم ( )512من طريق مالك بن مغول ومحزة الزيات ,ومسلم أيض ًا ()512
والرتمذي ( )40 6والنسائي ( ) 401من طريق عمرو بن قيس املالئي .والنسائي يف "الكربى"
( )1120من طريق منصور كلهم عن احلكم بن ُعتبة عن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن ُعجرة عن
ٌ
ثالث وثالثون تَسبيح ٌة,
دبر كل صالة مكتوبة,
قائلهن َأو
ات ال َييب
رسول اهلل ﷺ قالُ :معق َّب ٌ
َّ
َّ
فاعلهن َ
ُ
وأربع وثالثون تكبرية".
وثالث وثالثون ََتميد ٌة,
ٌ
ٍ
م
وأن متام الائة هو التكبري أربع وثالثونَّ .أما رواية ا ملصنِّف
الحفوظ من حديث
وهذا اللفظ هو
كعب هذاَّ ,
فهي شا َّذة بذكر "وال إله إال اهلل ".
َ
احلديث مجاع ٌة كبري ٌة من املصنّفني .فلم َأر عند واحد منهم هذا السياق الذي ذكره البخاري هنا.
وقد روى
ِ
كل من ح َّقق األَدب املفرد ,وإنام َأشاروا إىل االختالف يف ِ
ووقفه .كام َأشار إليه البخاري
رفعه
ومل َيتن َّبه هلذا ُّ َ
بن قيس.
ابن َأيب ُأنيسة
وعمرو ُ
بقوله :رف َعه ُ
ُ
مسلم والرتمذي وأبو نُعيم وابن حبان والنووي وغريهم.
الرفع
صحح
َ
وقد َّ
ٌ
وقد ب َّينت هذا االختالف يف َتقيقي لـ "زوائد األَدب املفرد عىل الصحيحني"ِ ,
اخترصت الكال َم ُهنا
لكن
ُ
ِ
مطوالً .واهلل أعلم
خراج
الكتاب ُحم َّققا َّ
يتيّس إِ ُ
حتَّى َّ
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سمع َأبا بكر الصديق َّ :
جاب.
إن دعو َة األَخِ يف اهلل ُتس َت ُ

( )

السائب
 -286حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل,
وشهاب ,قاال :حدَّ ثنا ّ
ٌ
محا ٌد عن عطاء بن َّ
عن أبيه عن ِ
عبد اهلل بن عمرو قال :قال ٌ
حمد وحدَ نا ,فقال
رجل :الله َّم اغفر يل و ُمل َّ
حج ْب َتها عن ناس كثري.
بي ﷺ :لقدْ َ
النَّ ُّ

( )

باب:
 -287حدَّ ثنا ُعبيد بن يعيش ,قال :حدَّ ثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن
ِ
فسح اهللُ يف َم َْش دا َّبتي ,ح َّتى َأرى
ُعمر قال :إِين ألَدعو يف كل يشء من َأمري ح َّتى َأ ْن َي َ
( )
ِ
ّسين.
من ذلك ما َي ُّ

( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  ) 2وابن املبارك يف "اجلهاد" ( )6 20وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد
الزهد" (  )52والدواليب يف "الكنى واألسامء" ( ) 640والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2022من طريق
ُّ
رشحبيل به .وإسناده صحيح.
( )6أخرجه المام أمحد ( )0051وابن أيب شيبة كام يف "املطالب" ( )4401واالَتاف ( ) 02/2وابن حبان
يف "صحيحه" ( )122من ُطرق عن محاد بن سلمة به.
وقال اهليثمي يف "املجمع" (  :) 4/رواه أمحد والطرباين بنحوه .وإسنادمها حسن.
وقال البوصريي يف "اَتاف املهرة" :هذا إسنا ٌد رجا ُله رجال الصحيح َّإال َّ
أن عطاء بن السائب اختلط
بأخرة ,ومحاد بن سلمة إنام روى عنه بعد االختال  .كام أوضحتُه يف ِ
لكن املت َن له
تبيني حال ا ُملختلطنيَّ ,
صحيح من حديث أيب هريرة .رواه المام أمحد بن حنبل يف "مسنده" والبخاري يف "صحيحه"
شاهدٌ
ٌ
وغريمها .انتهى.
قلت :هو يف البخاري يف "صحيحه" ( )20 0عن أيب هريرة قال :قام رسول اهلل ﷺ ىف صالة .وقمنا
النبي ﷺ
محنى وحممد ًا ,وال
يب  -وهو ىف الصالة  :-اللهم ار ْ
معه ,فقال َأعرا ٌ
فلام س َّلم ُّ
ترحم معنا َأحد ًَاَّ .
ْ
رت واسع ًا ..يريد رمحة اهلل
حج َ
قال لألعرابى :لقد َّ
( )4مل أجد من أخرجه .وإسناده حسن.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

144

 -288حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا َعمرو بن عبد اهلل أبو ُمعاوية ,قال :حدَّ ثنا
مهاجر َأبو احلسن عن َعمرو بن ميمون األَودي عن ُعمرَ ,أ َّنه كان فيام يدعو :الله َّم
ٌ
ِ ( )
برار ,وال ُختلفني يف األَ ِ
َتو َّفني مع األَ ِ
رشار ,و َأ ْحلقني باألَخيار.
 -289حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن املغرية عن ثابت قال :كان
يقولَ :
نس إذا دعا ألَخيه ُ
فجار,
جعل اهللُ عليه صال َة قوم َأبرار ليسوا بظلمة وال َّ
َأ ٌ
َ
هار.
يقومون ال َّل َيل ,و َي ُصو ُمون النَّ َ

( )

ابن نمري ,قال :حدَّ ثنا َأبو اليامن ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب خالد
 -291حدَّ ثنا ُ

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )44 /4والبالذري يف "أنساب األرشاف" ( )062/4واملصنف يف
"التاريخ الكبري" ( )401/2من طريق أيب نُعيم الفضل بن دكني به.
ثقات رجال الصحيح.
ورجاله ٌ
السني يف "عمل اليوم والليلة" (  )60وأبو الفضل ابن عامر بن الشهيد يف "علل أحاديث يف
( )6أخرجه ابن ُّ
صحيح مسلم" ( )46من طريق سليامن بن املغرية ,وأبو نُعيم يف "احللية" (  )6 5/من طريق جعفر بن
سليامن كالمها عن ثابت به .وهذا إسناد صحيح.
ِ
ِ
بن محيد ( ) 424والضياء يف
ورواه َّ
خرجه عبدُ ُ
محاد بن سلمة عن ثابت .واختُلف عليه يف رفعه ووقفه .ف َأ َ
النبي ﷺ إذا اجتهدَ ألَحد يف
محاد مرفوع ًا :كان
"املختارة" ( )614من طريق مسلم بن إبراهيم عن َّ
ُّ
الدُّ عاء .فذكره .و َأخرجه َأمحد بن منيع كام يف "املطالب العالية" ( )006/1والدينوري يف "املجالسة"
محاد موقوف ًا.
التامر عن َّ
نرص َّ
( )6562من طريق َأيب ْ
قال الضياء يف "املختارة" :ورواه وهب بن بقية عن خالد عن ُمحيد عن ثابت عن أنس ,ورواه عبد الصمد
بن عبد الوارث عن سليامن بن املغرية عن ثابت عن َأنس كالمها من ِ
بعض ا ُملحدثنيَ ,أ َّن
قول َأنس,
وذكر ُ
َ
ِ
صحيح مسلم .واهلل أعلم
ُمسل ًام رواه عن عبد بن محيد هبذا السناد .ومل َأ َره يف
عامر املتقدم ذكره .حيث قال:
قلت :وهو كام قال فليس احلديث يف صحيح مسلم .واملحدث هو ابن َّ
ِ
احلديث إىل النبي ﷺ خطأ .انتهى.
ورفع هذا
عامر:
ُ
ُ
وجدت فيه ( أي يف صحيح مسلم ) ,ثم قال ابن َّ
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فمسح عىل ر ْأيس,
ذهبت يب ُأمي إىل النَّبي ﷺ,
سمعت َعمرو بن ُحريث يقول:
قال:
ْ
ُ
َ
و َد َعا يل بالر ْزق.

( )

خربين َأيب عن َأنس
ومي قالَ :أ َ
الر ّ
 -291حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا عمر بن عبد اهلل ُّ
بن مالك قال :قيل لهَّ :
هلل
بالزاوية ,لتدعو ا َ
إن إِخوا َنك َأتوك من ال َبرصة ,وهو يومئذ َّ
هلم ,قال :الله َّم اغفر لنا ,وارمحنا ,وآتنا يف الدّ نيا حسن ًة ,ويف اآلخرة حسن ًة ,وقنا عذاب
النّار ,فاستزادوه ,فقال مثلها ,فقالْ :
خري الدُّ نيا واآلخرة.
إن ُأوتي ُتم هذا ,فقد ُأوتي ُتم َ

( )

( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( ) 052ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( )665/6وابن األثري
يف "أسد الغابة" (  )205/من طريق حممد بن نمري عن ُييى بن اليامن به.
وأخرجه أبو يعىل ( ) 021عن حممد بن يزيد الواسطي .وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )222من
صليت مع النبي
طريق أيب أسامة عن إسامعيل عن موىل عمرو عن عمرو .وزاد أبو يعىل يف أوله " قال:
ُ
سمع صوتَه يقول { :فال أقسم باخلنس * اجلوار الكنس }
ﷺ الفجر فقرأ { إذا الشمس كورت } ك َأين َأ ُ
ذهبت ...فذكره.
وقال:
ْ
سألت َأيب و َأبا ُزرعة عن حديث رواه ُييى بن اليامن ..فذكره.
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ()445/6
ُ
فقاال :هذا خطأِ ,
وهم فيه ُييى بن يامن ,رواه مجاع ٌة ,عن إسامعيل ,عن األَصبغ موىل عمرو بن حريث
الصحيح .انتهى
 ,عن َعمرو بن ُحريث ,وهذا
ُ
قلت :زيادة َأيب يعىل .أخرجها أبو داود ( )2 0من طريق عيسى بن يونس .وابن ماجه ( )2 2من طريق
ابن نمري كالمها عن إسامعيل عن موىل عمرو به.
دون قصة ذهابه مع مأ ِّمه.
و َأصبغ و َّثقه النسائي وابن معني .وذكره ال ُعقييل وابن اجلارود يف الضعفاء.
وأخرج ابن أيب عاصم ( )0 5والبيهقي يف "السنن" ( ) 05/2من طريق فطر بن خليفة موىل عمرو بن
عمرو بن حريث .فذكر نحوه.
ُحريث عن أبيه ,أنه
َ
سمع َ
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )61200من طريق عيل بن مسعدة عن عبد اهلل الرومي به نحوه.
محاد بن سلمة عن ثابتَ ,أّنم قالوا ألَ ِ
نس
وأليب يعىل يف "مسنده" ( )4410وعنه ابن حبان ( )142عن َّ

=
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ِ
بي
 -292حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سلمة قال:
ُ
سمعت َأنس ًا يقولَ :أتت امرأ ٌة النَّ َّ
احلاجة ,فقالَ :أ َال َأد ُّل ِ
ِ
ك عىل خري من ذلك؟ ُهتللني اهلل
بعض
ﷺ َتش ُكو إِليه احلاج َةَ ,أو َ
وَت ِ
ثالث ًا ثالثني عند ِ
منامك ,و ُتسبحني ثالث ًا وثالثنيَ ,
مد ْين َأربع ًا وثالثني ,فتلك مئ ٌة
خري من الدُّ نيا وما فيها.
ٌ

( )

خري له من عرش رقاب
بي ﷺ :من ه َّل َل مئ ًة ,وس َّبح مئ ًةَّ ,
 -293وقال النَّ ُّ
وكرب مئ ًةٌ ,
نحرها.
ُيعتقها ,وسب ِع بدنات َي ُ

( )

____________________________________

ِ
اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ..فذكر نحو حديث الباب .وفيه قال أنس :وكان
بن مالك :ادع اهللَ لنا .فقال:
َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ ُيكثر ْ
أن يدعو هبا ".
وللبخاري ( )0650مترص ًا .ومسلم ( )6210واللفظ له .عن عبدالعزيز بن صهيب قال :س َأ َل قتاد ُة
كثر دعوة يدعو هبا .يقول :اللهم آتنا ..قال :وكان
النبي ﷺ َأكثر؟ قال :كان َأ ُ
َأنس ًاَ .أ ُّي دعوة كان يدعو هبا ُّ
نس إِذا َأراد َأ ْن يدعو بدعوة دعا هبا .فإذا َأراد َأ ْن يدعو بدعاء َدعا هبا فيه.
َأ ٌ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )61262وابن عدي يف "الكامل" ( )445/4وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )25/42وابن مايس يف "فوائده" ( )2من ُطرق عن سلمة بن وردان به.
كثرها.
وسلمة .ض َّعفة عا َّمة املحدثني .وقال أمحدُ :منكر احلديث .وقال احلاكم :حدي ُثه عن َأنس
مناكري َأ ُ
ُ
ومسلم ( )6060عندما جاءت
عيل  .أخرجه البخاري ()6105
قلت :وللحديث شاهدٌ
ٌ
ٌ
قوي عن ر
فاطمة تس َأ ُله خادم ًا .فقال هلا ذلك.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة كام يف "املطالب العالية" (  )450وابن مايس يف "فوئده" ( )0وابن الشجري يف
"أماليه" (  )1/من ُطرق عن سلمة به.
وإسناده ضعيف كسابقه .وإسناده ضعيف كسابقه .وسكت عنه ابن حجر يف "املطالب".
وقال البوصريي يف "اَتاف املهرة يف زوائد املسانيد العرشة" ( :) 04/2رواه ابن أيب الدنيا من طريق
ٌ
متصل حس ٌن .قلت :سلمة بن وردان .ض َّعفه أمحد
سلمة بن وردان عن أنس .قال احلافظ املنذري :إسنا ٌد
وابن معني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والعجيل وابن عدي والدارقطني ,لكن قال ابن شاهني يف
ِ
احلديث .انتهى.
حسن
الثقات :قال أمحد بن صالح :هو عندي ثق ٌة
ُ
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جلريري عن أيب عبد اهلل العنزي عن عبد
 -294حدَّ ثنا آدم ,قال :حدَّ ثنا شعبة عن ا ُ
حب الكال ِم إىل اهللُ :سبحان اهلل ال
ذر عن النَّبي ﷺ قالَ :أ ُّ
اهلل بن َّ
الصامت عن َأيب ر
قدير ,ال َ
رشيك له ,له ُ
َ
قو َة َّإال باهلل,
حول وال َّ
امللك وله احلمدُ  ,وهو عىل كل يشء ٌ
ُسبحان اهلل وبحمده.

( )

جلريري عن جرب
حممد ,قال :حدَّ ثنا
ُّ
 -295حدَّ ثنا َّ
مهدي بن ميمون عن ا ُ
الص ْلت بن َّ
بن حبيب عن ُأم ُكلثوم ِ
ابنة َأيب بكر عن عائشة قالتَ :
بي ﷺ و َأنا ُأصيل,
عيل النَّ ُّ
دخل َّ
ِ
ِ
وله حاج ٌةَ ,فأ ْ
انرصفت
فلام
ُ
بطأ ُت عليه ,قال :يا عائشة ,عليك ُ
بجمل الدُّ عاء وجوامعهَّ ,
قلت :يا رسول اهلل ,وما ُمجل الدُّ عاء وجوام ُعه؟.
ُ
قال :قويل :الله َّم إين َ
علمت منه وما مل
أسأ ُلك من اخلري كله ,عاجلِه وآجلِه ,ما
ُ

َأعلم .و َأعو ُذ َ
علمت منه وما مل َأعلم.
الرش كله عاجلِه وآجلِه ,ما
ُ
بك من َّ

و َأ َ
قر َب إليها
قرب إليها من قول َأو عمل ,و َأعو ُذ بك من النَّار وما َّ
سأ ُلك اجلنَّ َة وما َّ
من قول َأو عمل.
سأ ُلك مم َّا َ
و َأ َ
قضيت يل
حممدٌ ﷺ ,وما
َ
حممدٌ ﷺ ,و َأعو ُذ بك مم َّا َّ
تعو َذ منه َّ
سأ َلك به َّ
ْ
فاجعل عاقب َته ُرشد ًا.
من قضاء

( )

( ) احلديث يف "صحيح مسلم" (  )604واللفظ له .والرتمذي ( )4514والنسائي يف "الكربى" (, 0220
رسول اهلل ﷺ ُس ِئلَ :أ ُّي الكال ِم َأ ُ
َ
جلريري به مترص ًا " َّ
فضل؟ قال :ما
أن
 ) 022من طرق عن سعيد ا ُ
ِ
لعباده :سبحان اهلل وبحمده"
اص َطفى اهللُ ملالئكتِه َأو
ْ
( )6أخرجه ابن ماجه يف "السنن" ( )4202وأمحد ( )65 40 ,650 1وابن أيب شيبة يف "املصنَّف"
( )61405وأبو يعىل ( )0004وإسحاق بن راهويه ( ) 25والطيالس يف "مسنده" () 521
والطحاوي يف "رشح املشكل" ( ) 64/ 5من ُطرق ُشعبة ومحاد واجلريري عن جرب بن حبيب به.
وصححه ابن حبان ( )221واحلاكم (.) 020
َّ

=
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بي ﷺ
بابَّ :
الصال مة عىل ال َّن ِّ
ابن وهب قالَ :أخربين َعمرو بن
 -296حدَّ ثنا ُييى بن سليامن قال :حدَّ ثني ُ
دراجَ ,أ َّن َأبا اهليثم حدَّ ثه عن أيب سعيد اخلُدري عن النَّبي ﷺ قالَ :أ ُّيام
احلارث عن َّ
رجل مسلم مل يكن عنده صدق ٌة ,فليقل يف دعائه :اللهم صل عىل حممدِ ,
عبدك
ُ
َّ
َّ
ُ
( )
ِ
فإّنا له زكا ٌة.
ورسولك ,وصل عىل املؤمنني واملؤمنات ,واملسلمني واملسلامتَّ ,
حممد بن العالء ,قال :حدَّ ثنا إسحاق بن سليامن عن سعيد بن عبد
 -297حدَّ ثنا َّ
ِ
سعيد ِ
عيل عن َأيب هريرة عن النَّبي ﷺ
الرمحن ,موىل
َّ
بن العاص ,قال :حدَّ ثنا حنظلة بن ر
يت عىل إبراهيم ِ
وآل
حممد ,كام ص َّل َ
حممد ,وعىل آل َّ
قالَ :من قال :الله َّم صل عىل َّ
____________________________________

دخل عيل النَّبي ﷺ أ
وأنا مأ ِّ
بجمل الدعاء
صيل ,وله حاجة ,أفأبطأ مت عليه ,قال :يا عائشة ,عليك م
دون قوله ( أ َّ
قلت :يا رسول اهلل ,وما ممجل الدعاء وجوام معه؟) وهذه الزيادة الطيالس
فلام
انرصفت م
م
وجوامعهَّ ,
والطحاوي وإسحاق أيض ًا .وهي زيادة عزيزة.
ُ
رسول اهلل ﷺ
وروى أبو داود يف "السنن" ( ) 026عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن عائشة قالت :كان
ويدع ما سوى ذلك.
اجلوامع من الدُّ عاء,
ستحب
َي
ُ
َ
ُّ
قلت :وزيادة املصنف فيها بيان هذه األدعية اجلوامع .واهلل أعلم.
عيل ,وقيل :فاطمة بنت أيب
تنبيه :ووقع اختالف عىل ُشعبة يف تسمية من حدَّ ث جرب ًا .فقيل :أ ُّم كلثوم ُ
بنت ر
ِ
ومحاد ِ
ورجحه
بن سلمة عند َأمحد وغريه.
بنت َأيب بكر .كرواية اجلُريري,
بكر ,وقيل :أ ُّم كلثوم ُ
َّ
الطحاوي .وقيل :أ ُّم كلثوم دون قيد .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( ) 410وابن حبان ( )104واحلاكم ( )0 05وابن عدي يف "الكامل"
( ) 0/4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  ) 64ويف "اآلداب" ( )026من ُطرق عن ابن وهب به
السمح القرايش السهمي
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ودراج ٌ
لقب َأبو َّ
دراج بن سمعان يقال :اسمه عبد الرمحنَّ .
ضعيفَّ .
موالهم املرصي .ض ّعفه اجلمهور .قال ابن عدي .بعد أن روى عدَّ ة أحاديث له .ومنها هذا احلديث:
اج عليه .انتهى.
در ٌ
وعا َّمة هذه األَحاديث التي َأمليتُها مما ال ُيتابع َّ
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باركت عىل إبراهيم ِ
وآل إبراهيم.
حممد ,كام
َ
حممد ,وعىل آل َّ
إبراهيم ,وبارك عىل َّ
ترمح َت عىل إبراهيم ِ
شهدت له
وآل إبراهيم,
ُ
حممد ,كام َّ
َّ
حممد ,وعىل آل َّ
وترحم عىل َّ
يوم القيامة َّ
بالشهادة ,وشف ْع ُت له.

( )

َ
بن
سمعت َأنس ًا,
 -298حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سلمة بن وردان قال:
ُ
ومالك َ
فخرج ُعمر فا َّتبعه
رب ُز فلم جيدْ َأحد ًا َيتب ُعه,
َ
بي ﷺ خرج يت َّ
َأوس بن احلدَ ثانَ ,أ َّن النَّ َّ
َّ
بي
فتنحى
فجلس ورا َءه ,ح َّتى َ
َ
بفخارة َأو مطهرة ,فوجدَ ه ساجد ًا يف مّسبَّ ,
رفع النَّ ُّ
َ
يت عنيَّ ,
جربيل جا َءين
إن
ﷺ ر ْأ َسه فقالَ :أ
فتنح َ
َ
حسنت يا ُعمر حني وجد َتني ساجد ًا َّ
َ
عليك واحد ًة َّ
رش درجات.
عرش ًا,
فقالَ :من ص َّىل
صىل اهللُ عليه ْ
َ
ورفع له َع َ

( )

باب :أمن مذك أر عنده النَّبي ﷺ فلم ِّ
يصل عليه

( ) أخرجه ابن الشجري يف "أماليه" (  ) 0 /من طريق حممد بن العالء هبذا السناد.
قال ابن حجر يف "الفتح" (  :) 51/ورجال ِ
ُ
الصحيح َّإال سعيد بن عبد الرمحن موىل
سنده
رجال َّ
ٌ
جمهول .انتهى.
سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عيل فإنَّه
ابن حبان يف "الثقات".
ذكره ُ
وقال يف "التهذيبَ :
( )6أخرجه إسامعيل القاض يف "فضل الصالة عىل النبي ﷺ" ( )5وابن عدي يف "الكامل" ( )445/4وأبو
وابن عساكر يف "تاريه" ( )426/52من ُطرق عن سلمة بن وردان به.
نُعيم يف "املعرفة " ( ُ )16
كثرها.
وسلمة .ض َّعفة عا َّمة ا ُملحدثني .وقال َأمحدُ :منكر احلديث .وقال احلاكم :حدي ُثه عن َأنس
مناكري َأ ُ
ُ
قلت :وللمرفوع شواهدُ منها .ما أخرجه النسائي يف "السنن" ( )50/4واللفظ له .ويف "عمل اليوم
وابن أيب شيبة ()5 0/6
والليلة" ( )420والبخاري يف "األدب املفرد" ( )252وأمحد ()62 /4
ُ
عيل صالة واحدة َّ
وغريهم عن بريد بن أيب مريم عن أنس رفعه " َمن َّ
عرش صلوات,
صىل اهلل عليه َ
صىل َّ
ُ
وصححه ابن حبان ( )100واحلاكم () 102
عرش درجات "
َّ
ُ
وح َّط ْت عنه عرش خطيئاتُ ,
ورفعت له ُ
والضياء يف "املختارة" (.)602/6
عيل واحدة َّ
صىل اهلل عليه عرش ًا "
ويف صحيح مسلم ( )002عن َأيب هريرة رفعه "من صىل َّ
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الصائغ عن عصا ِم
الرمحن بن شيبة قال :أخربين عبد اهلل بن نافع َّ
 -299حدَّ ثنا عبد َّ
بن ِ
حممد بن ا ُملنكدر عن ِ
جابر ِ
عبد اهللَ ,أ َّن
بن زيد  -و َأثنى عليه ُ
ابن شيبة خري ًا  -عن َّ
ثم
ثم ر َقى ال َّثانية فقال :آمنيَّ ,
فلام ر َقى الدَّ رج َة األُوىل قال :آمنيَّ ,
ربَّ ,
بي ﷺ ر َقى املن َ
النَّ َّ
رسول اهلل ,سمعنَاك ُ
َ
مرات؟
ر َقى ال َّثالثة فقال :آمني ,فقالوا :يا
تقول :آمني ثالث َّ
ُ
َ
رمضان,
جربيل ﷺ فقالَ :شقي عبدٌ َأدرك
رقيت الدَّ رج َة األُوىل جا َءين
قالَّ :ملا
ُ
ثم قالَ :شقي عبدٌ َأ َ
درك والد ْيه َأو أحدَ مها فلم
فانس َل َخ منه .ومل ُيغفر له,
ُ
فقلت :آمنيَّ .
ِ
فقلت:
ثم قالَ :شقي عبدٌ ُذكِ ْر َت عنده ومل ُيصل عليك,
ُ
ُيدخاله اجلنَّة ,فقلت :آمنيَّ .
آمني.

( )

حممد بن ُعبيد اهلل ,قال :حدَّ ثنا ابن أيب حازم عن كثري يرويه عن الوليد
 -311حدَّ ثنا َّ
بن رباح عن أيب هريرةَّ ,
رب فقال :آمني ,آمني ,آمني ,قيل له :يا
بي ﷺ ر َقى املن َ
أن النَّ َّ
كنت تصنع هذا؟ فقال :قال يل جربيلِ :
نف عبد َأ َ
درك َأبو ْيه َأو
رغ َم َأ ُ
رسول اهلل ,ما َ
ُ

( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4021وابن شاهني يف "فضائل شهر رمضان" ( )1من طريق أيب ُييى
صاحب الطعام عن حممد بن املنكدر به .نحوه.
الدارقطني يف "األفراد"َّ ,
بن
ذكر
أن عبدَ اهلل َ
ُّ
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :) 05/0عصام بن زيدَ .
الطربي من طريق الصائغ,
خرجه من طريقه ( أي حديث الباب ) .وكذا َأخرجه
ُّ
تفرد به عنه ,و َأ َ
نافع َّ
وقال الذهبي :ال ُيعرف .انتهى.
قلت :وتابعه أبو ُييى .قال البيهقي :قال أبو عبد اهلل احلافظ :أبو ُييى صاحب الطعام اسمه حممد بن
ونس َبه َأبو عتاب سهل بن محاد يف روايته عنه .انتهى.
سامه َ
عيسى الع ْبديَّ .
َّ
والفالس :منكر احلديث .وقال أبو زرعة :ال َينبغى َأ ْن
البخاري
قلت :حممد بن عيسى بن كيسان ,قال
ُّ
ُُيدَّ ث عنه .ميزان االعتدال (.)200/4
ِ
وعامر وغريهم .وانظر ما بعده.
وللحديث شواهد عدَّ ة .من حديث َأنس
وكعب بن ُعجرة َّ
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قلت :آمني .ثم قالِ :
نف عبد َ
ُ
غفر
دخل عليه
رغ َم َأ ُ
َأحدَ مها مل ُيدخ ْله اجلنَّةُ ,
رمضان مل ُي ْ
َّ
له ,فقلت :آمني .ثم قالِ :
فقلت:
نف امرئ ُذكِ ْر َت عنده فلم ُيصل عليك,
رغ َم َأ ُ
ُ
َّ
آمني.

( )

باب :أمن أد أعا ب مطول العمر
أنس قال :كان
 -311حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن زيد عن سنان ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ِ
َ
يدخل عليناَ ,أ َ
ُ
فقالت ُأ ُّم ُسليمُ :خويدمك.
فدخل يوم ًا فدَ َعا لنا,
البيت,
هل
بي ﷺ
ْ
النَّ ُّ
كثر ما َله وولدَ ه ,و َأ ْ
واغفر له .فد َعا يل بثالث,
طل حيا َته,
ْ
َأ َال تدعو له؟ قال :الله َّمَ ,أ ْ
فدفنت مئ ًة وثالث ًةَّ ,
استحييت
وطالت حيايت ح َّتى
مرتني,
ُ
ْ
ُ
السنة َّ
وإن َثمريت لتطعم يف َّ
رجو املغفر َة.
من النَّاس ,و َأ ُ

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )2110وإسامعيل القاض يف "فضل الصالة عىل النبي ﷺ " () 0
والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )400/4ويف "فضائل األوقات" ( )52من ُطرق عن كثري بن زيد به.
وصححه ابن خزيمة (.) 222
َّ
وحسنه ,وأمحد (  )005مترص ًا من وجه آخر عن املقربي عن أيب هريرة رفعه
ورواه الرتمذي ()4505
َّ
نف ..فذكره.
عيل,
ورغم َأ ُ
"رغم ُ
َ
أنف رجل ُذكرت عنده فلم يصل َّ
دون الصعود عىل النب .ودون التأمي وقول جبيل.
مسلم يف "صحيحه" (  )655من وجه آخر عن أيب هريرة فذكر مجل َة الوالدين فقط.
وأخرجه
ٌ
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 1/0وأبو يعىل يف "مسنده" ( )0642وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )454/1من طريق محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة به.
وصححه احلافظ ابن حجر يف "الفتح" (.)661/0
َّ
واحلديث يف "صحيح البخاري" (  )20 2 ,20 0 ,5120 ,5105 , 22ومسلم (  )602من ُطرق
عدَّ ة عن أنس ,أنَّه دخل عىل أم سليم .وفيه " فدعا ألُم ُسليم و َأ ِ
هل بيتِها .فقالت ُأ ُّم ُسليم :يا رسول اهلل َّ
إن
نس .فام َ
اللهم
خري آخرة وال ُدنيا َّإال دعا يل به .قال:
يل ُخويصة .قال :ما هي؟ .قالت :خادمك َأ ٌ
َّ
ترك َ

=
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بي ﷺ
باب:
م
دعوات ال َّن ِّ

حممد بن
 -312حدَّ ثنا عمرو بن خالد قال :حدّ ثني ال ّليث عن ُييى بن سعيد عن ّ
ُييى بن حبان عن لؤلؤة عن أيب ِ
َصمة قال :كان رسول اهلل ﷺ يقول :الله َّم إين
ّ
ْ
( )
َأسأ ُلك ِغنَاي ِ
وغنَى موالي.
____________________________________

كثر األَ ِ
ارزقه ماالً وولد ًا ,وبارك له .فإين ملن َأ ِ
لصلبي مقد َم
نصار ماالً .وحدَّ ثتني ابنتي أمينة ,أنَّه ُدفن ُ
بضع وعرشون ومائة" .وهذا لفظ البخاري عن ُمحيد عن أنس.
حجاج البرص َة ٌ
وملسلم عن إسحاق عن أنس " قال أنس :فواهللِ إِ َّن مايل لكثريَّ ,
وإن ولدَ ي وولدَ ولدي َليتعا ّدون عىل نحو
املائة اليوم".
دون قوله " أ
استحييت من الناس".
وأطل حياته ,واغفر له" وقوله " حتَّى
م
وقوله ( :أ
شار البخاري إىل هذه الرواية كام قال ابن حجر
وأطل حياته ) فيها جواز الدعاء بإطالة ال ُعمر ,و َأ َ
ِ
ِ
بطول ال ُع ُمر وبكثرة ماله" .وهي الشاهد من تبويب
خلادمه
يف كتاب الدعوات "باب دعوة النبي ﷺ
البخاري هنا يف األدب.
وقوله ( :واغفر له ) هذه الرواية تُبني الدعوة الثالثة التي يف احلديث .كام قال ابن حجر يف الفتح .ففي
ُ
َ
يت منها
رسول اهلل ﷺ
صحيح ُمسلم من رواية اجلعد بن عثامن عن أنس" فدعا يل
ثالث دعوات ,قد ر َأ ُ
ا ْثنَت َْني يف الدُّ نيا ,و َأنا َأرجو الثالث َة يف اآلخرة".
وانظر "السلسة الصحيحة" رقم (  .)660للشيخ األلباين.
( ) أخرجه أمحد ( ) 5052وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" (  ) 1والطرباين يف "الكبري"
( )461/66وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )2601والدواليب يف "الكنى" ( )6 2من ُطرق عن ُييى
بن سعيد به.
ثقات سوى لؤلؤة .مل يرو عنها سوى حممد بن ُييى .كام قال الذهبي يف "امليزان".
ورجاله ٌ
وأخرجه أمحد ( ) 5050وابن أيب شيبة (  )61 1عن يزيد بن هارون عن ُييى بن سعيد عن حممد بن
َ
عمه َأبا َِصمة كان ُُيدثَّ ,
ُييىَّ ,
رسول اهلل ﷺ كان يقول :اللهم ..فذكره.
أن
أن َّ
قال أبو حاتم يف "العلل" ( )6012هذا خط ٌأ ,إنام يروونه عن حممد بن ُييى بن حبان عن لؤلؤة عن َأيب
الصحيح .انتهى.
َِصمة ,عن النبي ﷺ ,وهو
ُ

=
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حممد بن
هري قال :حدَّ ثني ُييى عن َّ
 - 313حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا ُز ٌ
( )
ِ
ُييى عن ً
َصمة عن النَّبي ﷺ ,مثله.
موىل هلم عن َأيب ْ
ٌ
مالك عن يزيد بن زياد عن ُحم َّمد بن كعب
 -314حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني
منع
مانع َملا َأ
َ
عطيت ,وال ُمعطي َملا َ
ال ُقرظي ,قال ُمعاوية بن َأيب سفيان عىل املنرب :إِ َّنه ال َ
ِ
اهللُ ,وال ينفع ذا اجلد منه اجلدُّ  .ومن ي ِ
هؤالء
سمعت
رد اهللُ به خري ًا ُيفقهه يف الدين,
ُ
َ ُ
ُ
ِ ( )
الكلامت ِمن النَّبي ﷺ عىل ِ
ِ
هذه األَعواد.
____________________________________

قال ابن عبد الرب يف "االستيعاب" ( :)0 /6أبو َِصمة األنصاري املازين من بني مازن بن النجار.
اختلف يف اسمه ,فقيل :مالك بن قيس ,وقيل :لبابة بن قيس ,وقيل :قيس بن مالك بن أيب أنس .وقيل:
ِ
شهوده بدر ًا وما بعدها من املشاهد .انتهى
مشهور بكنيته .ومل ُيتلف يف
مالك بن أسعد .وهو
ٌ
ِ
قوله ( :وغنى موالي ) قال املناوي يف "الفيض" ( :) /6قال الزمرشي :وهو ُّ
كاألب واألخِ
كل ويل
ِ
ِ
رادهتا هنا الصاحب
وابن األَخِ والعم وابنِه
والعصبة كلهم .وعدَّ يف القاموس ِمن معانيه التي ُيمكن إِ ُ
والقريب واجلار واحلليف والناَص وا ُملنعم عليه وا ُملحب والتابع والصهر .واملراد ِ
بالغنى الذي
ُ
ِ
ِ
س َأ َله ِغنى النفس ال ِغنى ِ
احلال .كام قاله بعض أهل الكامل .انتهى.
وسعة
املال
َصح هبا يف الطريق األول.
( ) تقدَّ م يف الذي قبله .واملوىل هي لؤلؤة كام َّ
( )6وهو يف موطأ مالك رقم ( )4405عن يزيد به.
والّساج يف "مسنده" ( )254والطرباين يف "الكبري"
وأخرجه الطحاوي يف "رشح املشكل" () 220
َّ
( )616/ 1والبيهقي يف "القضاء والقدر" (ص )402واخلطيب يف "املتفق واملفرتق" ( ) 026وابن
منده يف "التوحيد" ( )462وغريهم من ُطرق عن مالك به.
َصح حممدُ بن كعب بسامعه من معاوية كام سي ْأيت بعد ذلك.
وقد َّ

ِ
وراد موىل املغرية بن
و َأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )200ومواضع أخرى ,ومسلم ( )514عن َّ
الصالة ,ف َأ َ
عيل املغري ُة
النبي ﷺ يقول
ُشعبة ,قال :كتب معاوي ُة إىل املغرية :اكتب إ َّيل ما
َ
َ
خلف َّ
سمعت َّ
مىل َّ
اللهم ال مانع ملِا َأعطيت,
الصالة :ال إله َّإال اهلل ,وحده ال رشيك له,
قال:
ُ
النبي ﷺ يقول خلف ّ
َّ
سمعت َّ
ينفع ذا اجلد منك اجلدّ .
وال ُمعطي ملِا
َ
منعت ,وال ُ

=
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 -315حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا عثامن بن حكيم ,قال:
سمعت معاوية نحوه.
حممد بن كعب قال:
ُ
حدَّ ثنا َّ

( )

حممد بن كعب,
حممد بن ا ُملثنَّى ,قال :حدَّ ثنا ُييى عن ابن عجالن عن َّ
 - 316حدَّ ثنا َّ
سمعت معاوية نحوه.
ُ

( )

حممد بن
حممد بن ا ُملثنَّى ,قال :حدَّ ثنا اهليثم بن مجيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -317حدَّ ثنا َّ
____________________________________

اآلخر .فأخرجه البخاري يف "الصحيح" (  )6102 ,0ومسلم ( ) 040عن معاوية قال:
أ َّما ِش ُّقه
ُ
سمعت رسول اهلل ﷺ  -وهو يطب  -يقولَ :من ُيرد اهللُ به خري ًا ُيفقهه يف الدين.
ُ
قلت َّ
قال العيني يف "عمدة القاري" (ْ :)05/6
سمع هذا من رسول اهلل .فكيف
إن معاوية إذا كان قد
فإن َ
َ
ُ
قلتَ :أراد ْ
بعض ُحروفهَ ,أو ما َأشبه ذلك.
يستثبت ذلك,
أن
غريهَ ,أو نَس َ
َ
يسأل عنه؟ ُ
َ
وينظر هل رواه ُ
انتهى كالمه.
قلت :الصواب أنه ال منافاة بينهام .فمعاوية
سمع هذا الدعاء من النبي ﷺ عىل املنرب ,ومل َيسم ْعه منه بعدَ
َ
الصالة ,فس َأ َل ُمعاوي ُة املغري َة عام ُيقال بعد الصالة .فوافق َأّنا هي الكلامت التي سمعها معاوي ُة من رسول
اهلل ﷺ عىل املنرب .واهلل أعلم .وانظر ما بعده.
َ
رسول اهلل ﷺ
سمعت
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )400/ 1من طريق عبد الواحد بن زياد به .وفيه "
ُ
يقول :فذكره .دون قيد.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )600/2والمام أمحد ( ) 2250 , 2220وعبدُ بن محيد ( )0 1وغريهم من
ُطرق عن ُعثامن بن حكيم به .سمعه عىل املنرب.
رسول اهلل ﷺ ُ
َ
انرصف ِمن
يقول إذا
سمعت
وألمحد ( ) 2221عن حممد بن فضيل عن عثامن به .وقال:
َ
ُ
والصواب رواي ُة اجلامعة َأنَّه سم َعه عىل املنرب.
الصالة .وهي رواي ٌة شا َّذة.
ُ
َّ
الزهد"
ورواه أمحد ( ) 2241والّساج يف "مسنده" ( )250وابن بطة يف "إبطال حليل" ( )6ووكيع يف " ُّ
( )660من طريق ُأسامة ,ومسدَّ د كام يف "إَتاف املهرة" (  )05/من طريق حممد بن عجالن كلهم عن
ُحم َّمد ِ
سمعت معاوية.
بن كعب ,قال بعضهم:
ُ
( )6انظر ما قبله.
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مسلم عن ابن َأيب ُحسني قالَ :أخربين َعمرو بن أيب سفيان عن َأيب ُهريرة عن النَّبي ﷺ
وثق الدُّ ِ
قالَّ :
واعرتفت
ظلمت نفس,
عاء َأ ْن تقول :الله َّم َأنت ريب ,و َأنا عبدُ ك,
إن َأ َ
ُ
ُ
غفر ُّ
نوب َّإال َأنت ,رب اغفر يل.
الذ َ
بذن ْبي ,ال َي ُ

( )

الوهاب ,قال :حدَّ ثنا خالد بن احلارث ,قال :حدَّ ثنا
 -318حدَّ ثنا عبد اهلل بن عبد ّ
الربيع عن أيب هريرة قال :كان ِمن
الرمحن
ّ
املسعودي عن علقمة بن مرثد عن َأيب َّ
عبد ّ
د ِ
عاء النَّبي ﷺ :الله َّم ْ
نت
علنت ,وما َأ َ
رت وما َأ ُ
رت ,وما َأرس ُ
مت وما َأ َّخ ُ
اغفر يل ما قدَّ ُ
ُ
نت ا ُملقدم وا ُملؤخر ,ال إله إِال َأنت.
َأع َل ُم به مني ,إِ َّنك َأ َ

( )

ريري عن ُثامم َة ِ
 -319حدَّ ثنا ٌ
حزن قال
بن ْ
جل ُّ
بيان ,قال :حدَّ ثنا يزيد ,قال :حدَّ ثنا ا ُ
الرش ال َيل ُطه يش ٌء ,قلت:
:
سمعت شيخ ًا ُينادي َبأ ْعىل صوتِه :الله َّم إِين َأعو ُذ بك ِمن َّ
ُ
َمن هذا َّ
الشيخ؟ قيلَ :أبو الدَّ رداء.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0214واخلطيب يف "املتفق واملفرتق" ( ) 00/4من طريق َروح عن ُشعبة عن
ابن أيب حسني به.
وأخرجه أمحد أيض ًا ( ) 0216واخلطيب ( ) 00/4من طريق َروح بن عبادة ثنا ُشعبة عن يعيل بن عطاء
سمعت َأبا ُهريرة يقولَّ :
وفق الدُّ عاء...
سمعت عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهلل .قال:
قال:
إن َأ َ
ُ
ُ
فذكره موقوف ًا.
وهلذا الدعاء شواهد عدَّ ة يف الصحيحني وغريمها نحوه.
( )6أخرجه أمحد (, 0222 ,01 4

 ) 02وإسحاق بن راهوية ( )402والطيالس ( )6410والطرباين

يف "الدعاء" ( ) 220من ُطرق عن عبد الرمحن املسعودي به.
ورجال إسناده ال بأس هبم .أبو الربيع املدين .قال أبو حاتم :صالح .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ثبت هذا الدعاء يف صحيح البخاري ( ) 021عن ابن عباس مثله ,ويف صحيح مسلم (  )00عن
وقد َ
عيل  مث َله َأيض ًا.
ر
( )4أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 55/من طريق ُشعبة عن اجلريري به.

=
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ِ
نصري ِ
بن َأيب األَشعث عن
 -311حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا أبو بكر عن
ِ
عطاء ِ
الس ِ
ْ
وبارك
ابن ع َّباس يقول :الله َّم َقنعني بام َرز ْق َتني,
ائب عن سعيد قال :كان ُ
بن َّ
عيل َّ
كل غائبة بخري.
يل فيه ,وا ْخ ُلف َّ

( )

ريري عن
 -311حدَّ ثنا مسدّ ٌد ,وخليفة قاال :حدَّ ثنا برش بن ا ُمل َّ
جل ُّ
فضل ,قال :حدَّ ثنا ا ُ
حممد احلضمي عن َأيب َأ ُّيوب األَنصاري قال :قال ٌ
رجل عند النَّبي
َأيب الورد عن َأيب َّ

حب الكلِمة؟
بي ﷺَ :من صا ُ
ﷺ :احلمدُ هلل محد ًا كثري ًا ط َّيب ًا ُمبارك ًا فيه .فقال النَّ ُّ
هجم ِمن النَّبي ﷺ عىل يشء َك ِر َهه ,فقالَ :من هو؟ فلم َي ُقل َّإال
فس َك َت ,ور َأى َأ َّنه
َ

رجلَ :أناَ ,أرجو هبا اخلري ,فقال :والذي َن ْفس ِ
َصواب ًا ,فقال ٌ
عرش
بيده ,ر َأ ُ
يت ثالث َة َ
َ
____________________________________

صحيح .بيان :هو ابن عمرو .ويزيد :هو ابن هارون .واجلريري :هو سعيد بن إياس.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )6104 , 52 2والفاكهي يف "أخبار مكة " ( )650من طريق
ِ
دعاء ِ
الركن وا ُملقام َأ ْن َ
يقول:
أسبا بن حممد عن عطاء به .وفيه " كان من
ابن ع َّباس الذي ال ُ
يدع بني ُّ
موقوف.
اللهم قنعني ..فذكره .وهذا
ٌ
َّ
وأخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )44 0والبيهقي يف "اآلداب" ( )022والضياء يف "املختارة"
والسهمي يف "تاريخ جرجان"
( )661/0من طريق عمرو بن أيب قيسُ ,
السني يف "القناعة" (َّ )0
وابن ُّ
السني أيض ًا ( )2من طريق عيل بن احلُسني بن واقد كلهم عن
(  ) 5/من طريق احلارث بن نبهانُ ,
وابن ُّ
عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال :كان النبي ﷺ يدعو ..فذكره.
ورواه َعمرو بن أيب قيس تار ًة عن عطاء عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري .أخرجه احلاكم () 202
بن عامرة بينهام.
والضياء ( )661/0والبيهقي ( .)020فأدخل ُييى َ
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( :) 25/6وس َألت أيب عن حديث رواه عمرو بن أيب قيس ,واحلارث بن
نبهان اجلرمي عن عطاء بن السائب عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ,عن النبي ﷺ,
أنه كان يدعو :اللهم قنّعني ..ورواه ُوهيب بن خالد ,عن عطاء بن السائب ,عن سعيد بن جبري ,عن ابن
صح؟ قال :ما ُيدرينا ,مر ًة قال كذا ,ومر ًة قال كذا .انتهى.
عباس .قلت ألَيبَ :أّيام َأ ُّ
قلت :ومل َأره ِمن طريق احلارث بذكْر ُييى بن عامرة .واهلل أعلم.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

م َلك ًا ي ِ
عز َّ
وجل.
بتد ُرون َأ ُّّيم يرف ُعها إىل اهلل َّ
َ َ

157
( )

 -312حدَّ ثنا الوليد بن صالح ,قال :حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن عمرو عن زيد بن أيب ُأنيسة
عن ُيونس بن خ َّباب عن ناف ِع ِ
بي ﷺ
بن ُجبري بن مطعم عن ابن ع َّباس قال :كان النَّ ُّ
العفو والعافي َة يف الدُّ نيا واآلخرة ,الله َّم إِين َأ َ
يدعو :الله َّم إِين َأ َ
سأ ُلك العافي َة يف
سأ ُلك
َ
يدي ,ومن خ ْلفي ,وعن
ُ
ديني و َأهيل,
واسرت َعوريت ,وآمن َروعتي ,واحفظني من بني َّ
( )
يميني ,وعن يساريِ ,
ومن فوقي ,و َأعو ُذ بك َأن ُأ َ
غتال ِمن َتتي.
َ
َ
باب :الدعاء عند الكرب
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا عبد امللك بن اخل ّطاب بن ُعبيد اهلل
 -313حدَّ ثنا َّ

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 20/0ويف "الدعاء" ( )5 4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0420و ُمسدَّ د
كام يف "املطالب" ( )4420من طريق سعيد بن إياس اجلريري به.
ِ
وأبو الورد :هو ابن ثاممة بن حزن القشريي.قال ابن سعد :كان معروف ًا َ
احلديث .وقال ابن حجر يف
قليل
"التقريب" :مقبول .أ َّما أبو حممد احلضمي :فقال الذهبي يف "امليزان" :ال ُيعرف.
حسنه البوصريي يف "االَتاف" ( .) 65/2واهليثمي يف "املجمع" (.)00/ 0
واحلديث َّ
( )6أخرجه البزار كام يف "كشف األستار" ( )4 12من طريق َعمرو بن جممع وزيد بن أيب ُأنيسة كالمها عن
يونس بن خ َّباب به.
وقال اهليثمي يف "املجمع" (  :)02/رواه البزار .وفيه يونس بن خباب .وهو ضعيف.
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس  .أخرجه أمحد ( )0025وأبو داود ( )5000والنسائي ()626/2
ويف "الكربى" (  )010وابن ماجه (  )420والبخاري يف "األدب املفرد" ( ) 645وعبدُ بن ُمحيد
( )241والطرباين يف "الكبري" ( )404/ 6وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )641/ 0وغريهم من طريق
يدع هؤالء الدَّ عوات حني ُيمس.
جبري بن أيب سليامن بن جبري عن ابن عباس قال :مل يكن رسول اهلل ﷺ ُ
وصححه ابن حبان (  )12واحلاكم ( ) 252والنووي يف
وحني ُيصبح " اللهم إين أسألك .فذكره"..
َّ
"األذكار".
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بن َأيب بكرة قال :حدَّ ثني راشدٌ َأبو حممد عن ِ
عبد اهلل ِ
سمعت اب َن
بن احلارث قال:
ُ
َّ
بي ﷺ يقول عند الكرب :ال إله َّإال اهلل العظيم احلليم ,ال إله َّإال
ع َّباس يقول :كان النَّ ُّ
ورب األَ ِ
ِ
العرش
ورب
رض
الساموات
ُّ
ُّ
رب العرش العظيم ,ال إله َّإال اهلل ُّ
اهلل ُّ
رب َّ
رشه.
الكري ِم ,الله َّم
ْ
اَصف َّ

( )

باب :الدعاء عند االستخارة
كثري بن
 -314حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا سفيان بن محزة قال :حدَّ ثني ُ
ِ
الرمحن ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ
بن عبد اهلل يقول :دعا
بن ك ْعب قال:
ُ
جابر َ
سمعت َ
زيد عن عبد َّ
ِ
جيب
يف هذا املسجد  -مسجد الفتح  -يوم االثنني ويوم ال ُّثالثاء ويوم األَربعاء ,فاس ُت َ
له بني الصالتني ِمن يو ِم األَ ِ
ربعاء.
َّ
جابر :ومل ْ
ٌ
غائظ َّإال َّ
فدعوت اهللَ فيه بني
الساعة,
هم
ُ
توخ ُ
يت تلك َّ
ينزل يب َأ ْم ٌر ُم ٌّ
قال ٌ
( )
الصالتني يوم األَربعا ِء يف تلك الس ِ
عرفت ِ
الجاب َة.
اعةَّ ,إال
ُ
َّ
َّ
َ
( ) أخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )120من طريق عبد امللك ,واحلاكم يف "معرفة علوم احلديث"
( )064من طريق عبد الوهاب بن عطاء .والطرباين يف "الكبري" ( ) 0006من طريق يوسف السمتي
كلهم عن راشد بن نجيح أيب حممد احلامين به .وإسناده ال بأس به.
وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )2110 ,2110 ,5122 ,5125ومسلم ( )6040من طريق
قتادة عن َأيب العالية عن ِ
ابن عبَّاس :كان يدعو عند الكرب .ال إله إال اهلل .فذكره.
رش فالن" .ومل تر ْد هذه الزياد ُة عند
اللهم
دون قوله "
ْ
رشه" وللطرباين " َّ
َّ
اَصف عني َّ
اللهم ارصف َّ
اخلرائطي واحلاكم.
وملسلم ( )6040والنسائي يف"الكربى" ( ) 0022وأمحد ( )6055عن يوسف بن عبد اهلل بن احلارث
عن َأيب العالية عن ابن عباسَّ ,
حز َبه َأ ْم ٌر ..فذكر احلديث .وزاد يف آخره "ثم يدعو"
أن النبي ﷺ كان إذا َ
ومل َيسق ُمسلم لفظه.
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )04/6وابن الغطريف يف "جزئه" ( )22من طريق ُعبيد اهلل بن عبد
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باب :إذا خاف السلطان

حممد بن ُعبيد ,قال :حدَّ ثنا عيسى بن يونس عن األعمش ,قال:
 -315حدَّ ثنا ّ
َ
بن ُسويد يقول :قال عبدُ اهلل ب ُن َمسعود :إذا
سمعت
حدَّ ثنا ُثاممة بن عقبة قال:
ُ
احلارث َ
كان عىل َأ ِ
السبع,
اف
حدكم إِما ٌم ي ُ
ظلمه ,فلي ُقل :الله َّم َّ
الساموات َّ
رب َّ
تغطرسه َأو َ
َ
ِ
العرش العظي ِم ,كن يل جار ًا ِمن ُف ِ
الن ِ
ِ
خالئقكَ ,أ ْن َيفر َ
بن ُفالن و َأحزابِه من
ورب
َ
َّ
جاركَّ ,
ثناؤك ,وال إله إال أنت.
وجل ُ
عيل َأحدٌ منهم َأو َيط َغىَّ ,
عز ُ
َّ

( )

____________________________________

املجيد احلنفي البرصي .والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )412/2من طريق عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب
رواد ,وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )60 / 1من طريق أيب عامر عبد امللك بن َعمرو كلهم عن كثري بن
َّ
زيد به.
وأخرجه أمحد ( ) 0140عن أيب عامر العقدي عبد امللك بن عمرو عن كثري بن زيد حدَّ ثني عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثني جابر ..فذكره.
ومدار احلديث عىل كثري بن زيد .وهو مت َلف فيه .واهلل أعلم.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )61 02عن أيب معاوية ووكيع .وحممد بن فضيل الضبي يف
"الدعاء" ( )04عن األَعمش به .موقوف ًا.
زاد ابن أيب شيبة "قال األعمش :فذكرتُه لبراهيم فحدَّ ث عن عبد اهلل بمثله .وزاد فيه "من رش اجلن
والنس".
قال الدارقطني يف "العلل" ( :)05/5يرويه األَعمش عن ثاممة بن عقبة عن احلارث بن سويد ,رف َعه َأبو
ُ
املحفوظ .انتهى.
واملوقوف هو
غريه.
ُ
َمحزة ُّ
السكري ,وو َق َفه ُ
قلت :وأخرج الضبي يف "الدعاء" ( )06حدثنا العالء بن املسيب ,عن َأبيه ,قال عبد اهلل بن مسعود :إذا
كان عىل َأ ِ
اللهم
ثم لي ُقل يف ُد ُب ِر صالتِه:
تغطرسه
حدكم إِما ٌم ياف
َّ
وظلمه ,فليتوض َأ ,ول ُيصل ركعتنيَّ ,
َ
َ
رب السموات السبع .فذكر نحوه.
َّ
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )1015من رواية ُعتبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن َأبيه عن جده
عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي ﷺ .نحوه.

=
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 -316حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا يونس عن املنهال بن عمرو قال :حدَّ ثني سعيد
اف َأ ْن َيسطو بكْ ,
فقل :اهلل
تيت ُسلطان ًا َمهيب ًاَ ,خت ُ
بن جبري عن ابن ع َّباس قال :إذا َأ َ
عز ِمن ِ
حذر ,و َأعو ُذ باهلل الذي ال إله َّإال
عز مم َّا َأ ُ
خلقه مجيع ًا ,اهللُ َأ ُّ
أكرب ,اهلل َأ ُّ
خاف و َأ ُ
أن يقعن عىل األَرض َّإال بإذنه ,من رش ِ
هو ,ا ُمل ُ
عبدك فالن,
السبع ْ َ ْ َ
الساموات َّ
مسك َّ
تباعه و َأ ِ
وجنوده و َأ ِ
ِ
ِ
والنس ,الله َّم كن يل جار ًا من َرشهمَّ ,
ثناؤك,
شياعه من اجلن
جل ُ
مرات.
َّ
غريك ,ثالث َّ
جارك ,وتبارك ُ
وعز ُ
اسمك ,وال إله ُ

( )

ربين َأيبَ ,أ َّن
 -317حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا ُسكني بن عبد العزيز بن قيسَ ,أخ َ
ِ
ابن ع َّباس حدَّ ثه قالَ :من َ
هبؤالء
خاف ِمن ُسلطان ,فدَ َعا
رب َأو
َ
غم َأو َك ٌ
َ
هم َأو ٌّ
نزل به ٌّ
يب لهَ :أ َ
ِ
العرش العظي ِم,
ورب
السبع,
ُّ
سأ ُلك بال إله َّإال َأنتُّ ,
اس ُت ِج َ
الساموات َّ
رب َّ
ِ
العرش الكري ِم ,و َأ َ
و َأ َ
ِ
سأ ُلك بال إله
ورب
السبعُّ ,
سأ ُلك بال إله َّإال َأنتُّ ,
الساموات َّ
رب َّ
ثم
السبع وما
َّإال َأ َ
َّ
نت ُّ
قديرَّ ,
فيهن ,إِ َّنك عىل كل يشء ٌ
السبع واألَرضني َّ
الساموات َّ
رب َّ
ِ
سل اهللَ حاج َتك.

( )

____________________________________

غري ُجنادة ِ
ُ
بن س ْلم ,وقد
قال اهليثمي يف "املجمع" (  :)26/رواه الطرباين .ورجا ُله
رجال َّ
الصحيح َ
ابن ح َّبان وض َّعفه غريه .انتهى.
و َّث َقه ُ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )61 00والطرباين يف "الكبري" ( )652/ 0ويف "الدعاء" ()102
وأبو نُعيم يف "احللية" (  )466/واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )120والبيهقي يف "الدعوات
الكبري" ( )412من ُطرق عن يونس بن أيب إسحاق السبيعي به.
ُ
الصحيح.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( )11/ 0واملنذري يف "الرتغيب" ( :) 44/4رجا ُله
رجال َّ
( )6مل أجد من أخرجه.
ٌ
جمهول .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ف فيه .ووالده عبدُ العزيز بن قيس .قال أبو حاتم:
ُسكني ُمت َل ٌ
وقال ابن خزيمة عن ُسكني :ال َأعرفه ,وال َأعرف َأباه ,وقال يف موضع آخرَ :أنا َبرئ من ُعهدتِه ,ومن
ُع ِ
هدة َأبيه .انتهى.
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خر للدَّ اعي من الأجر وال َّثواب
باب :ما ميدَّ م
عيل قال:
 -318حدَّ ثنا إسحاق بن نرص ,قال :حدَّ ثنا َّ
محاد بن ُأسامة عن عيل بن ر
اخلدري عن النَّبي ﷺ :ما من ُمسلم
اجي قال :قال أبو سعيد
ُ
ُّ
سمعت َأبا املتوكل النَّ َّ
َيدعو ,ليس بإثم وال بقطيعة رحمَّ ,إال أعطاه إِحدى ثالث :إ َّما ْ
أن ُيعجل له دعو َته,
وإما َأ ْن يدخرها له يف اآلخرة ,وإما َأ ْن يدفع عنه من الس ِ
وء مثلها ,قال :إذ ًا ُنكثر ,قال:
َ َ
ُّ
َّ
َ َ
َّ
اهلل َأكثر.

( )

ابن َأيب ال ُفديك قال :حدَّ ثني ُعبيد اهلل بن
 -319حدَّ ثنا ابن شيبة قال :أخربين ُ
ِ
نصب وج َهه
َم َ
ّبي ﷺ قال :ما من مؤمن َي ُ
وهب عن عمه ُعبيد اهلل عن َأيب ُهريرة عن الن ّ
ِ
إىل اهللِ َي َ
اآلخرة
عجلها له يف الدُّ نيا ,وإ َّما َذ َخ َرها له يف
سأ ُله مسأل ًةَّ ,إال َأعطاه إ َّياها ,إِ َّما َّ
َ
ودعوت ,وال ُأراه
دعوت
رسول اهلل ,وما عجل ُته؟ قال :يقول:
ما مل َيعجل ,قال :يا
ُ
ُ
( ) أخرجه أمحد (44
" ُّ
الشعب" (40

) وابن أيب شيبة ( )60 / 0وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 0 1والبيهقي يف
) ويف "الدعوات الكبري" ( )4 4وعبد بن محيد ( )100وابن اجلعد يف "مسنده"

وصححه احلاكم ( .)014/
( )6020من ُطرق عن عيل بن عيل الرفاعي به.
َّ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )0422ويف "الدعاء" ( )45من وجه آخر بسند ضعيف عن قتادة عن
أيب املتوكل به.
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (40

) من طريق حممد بن عبيد الصابوين حدَّ ثنا أبو أسامة عن ِ
ابن َعون

عن ُسليامن التيمي عن َأيب الصديق النَّاجي عن َأيب سعيد مثله.
بن عيل الرفاعي  -وليس بالقوي  -عن َأيب املتوكل عن َأيب سعيد عن النبي ﷺ.
عيل ُ
قال البيهقي :ورواه ُّ
فعىل هذا هو شاهدٌ حلديث الرفاعي ْ -
حيح عن أيب
والص ُ
الصابوين  -وال ُأراه حفظهَّ ,
إن كان حف َظه هذا َّ
عيل ,وروايتُه عن ِ
ابن عون خط ٌأ .واهلل تعاىل .انتهى كالمه بتجوز.
ُأسامة ,عن عيل ب ِن ر
فيظن القاريء ب َأنه أمحد بن حنبل .وهو
تنبيه :يقع كثري ًا يف كتب احلافظ البيهقي عبارة " قال المام أمحد "
ُّ
نفسه رمحه اهلل.
خطأ ,فأمحد :هو اسم احلافظ البيهقي ُ
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( )

باب :فضل الدعاء
 -321حدَّ ثنا خليفة ,قال :حدَّ ثنا َأبو داود ,قال :حدَّ ثنا ِعمران عن َقتادة عن َسعيد
( )
الع ِ
رشف ِ
بادة الدُّ عاء.
ّبي ﷺ قالَ :أ ُ
حلسن عن َأيب ُهريرة عن الن ّ
بن َأيب ا َ
حسان عن عطاء عن عائشة رض اهلل عنها
 -321حدَّ ثنا ُعبيد اهلل عن ُمبارك بن َّ
فضل؟ قال :دعاء ِ
ِ ( )
ِ
ِ
العبادة َأ ُ
املرء لنفسه.
بي ﷺَ :أ ُّي
ُ ُ
قالتُ :سئ َل النَّ ُّ
( ) أخرجه المام أمحد ( )1020والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 45ويف "الدعوات الكبري" (  )4من طريق
وصححه احلاكم
وهب به.
وهب عن عمه ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن َم َ
عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن َم َ
َّ
ضعيف .عبيد اهلل بن عبد اهلل ال ُيعرف.
( .) 261وإسناده
ٌ
وله شواهدُ  .وانظر ما قبله.
( )6أخرجه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" ( )00/6من طريق شباب – خليفة بن خيا  -به.
لكن وقع عنده سعيد بن املسيب .وهو خطأ.
وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( )22/5من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن عمران القطان به .بلفظ
عز َّ
وجل { ادعوين استجب لكمَّ .
إن الذين يستكربون عن عباديت } قال:
"أفضل العبادة الدعاء ,قال اهلل َّ
عن دعائي".
نص عىل
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ من حديث عمران القطان .وإنام هو لفظ حديث النعامن بن بشري كام َّ
ذلك ابن عدي رمحه اهلل .وانظر ما بعده.
( )4أخرجه البزار كام يف "مترص زوائده" البن حجر ( )6 02 ,6 00والدينوري يف "املجالسة وجواهر
العلم" ( ) 502من طريق ُعبيد اهلل ,واحلاكم يف "املستدرك" ( ) 150والبزار أيض ًا ( ) 600وأبو نُعيم
يف "أخبار أصبهان" ( )05من طريق موسى بن إسامعيل كالمها عن املبارك به.
وصححه احلاكم .وتع َّقبه الذهبي فقال :مبارك بن حسان واه.
َّ
فمداره
أ َّما قول اهليثمي يف "املجمع" ( :) 56/ 0رواه البزار بإسنادين َأحدمها ج َّيدٌ  .انتهى .فليس بجيد
ُ
عىل املبارك ,وهو مرتوك .وقد ُرمي بالكذب .وقال أبو داود :منكر احلديث.
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يس ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ليث قال:
 -322حدَّ ثنا ع ّب ٌ
اس النَّ ْر ُّ
سمعت َ
أخربين ٌ
انطلقت مع َأيب بكر
بن يسار يقول:
رجل من أهل البرصة قال:
ُ
ُ
معقل َ
الصديق  إىل النَّبي ﷺ ,فقال :يا َأبا بكرَ ,للرش ُك فيكم َأخفى من َدبيب النَّ ِ
مل ,فقال
َأبو بكر :وهل الرش ُك َّإال َمن َ
بي ﷺ :والذي نفس بيده,
جعل مع اهلل إهل ًا آخر؟ فقال النَّ ُّ
ِ
دبيب النَّ ِ
وكثريه؟
ذهب عنك قلي ُله
ملَ ,أ َال َأد ُّلك عىل يشء إِذا قل َته
َللرشك َأخفى ِمن
َ
ُ
( )
ِ
علم.
قال :قل :الله َّم إين َأعو ُذ بك َأن ُأرشك بك و َأنا َأعلم ,و َأستغفرك ملا ال َأ ُ
الريح
باب :الدعاء عند ِّ
بن مهدي قال حدَّ ثنا ا ُملثنَّى  -هو ابن سعيد  -عن
 - 464حدثنا خليفة قال حدَّ ثنا ا ُ
اللهم إِين َأ َ
سأ ُلك ِمن
يح شديد ٌة قال:
النبي ﷺ إذا
ْ
هاجت ِر ٌ
َّ
قتادة عن َأنس قال :كان ُّ
( )
رسلت به.
رسلت به ,و َأعو ُذ بك ِمن رش ما ُأ
َخري ما ُأ
ْ
ْ
الرمحن عن َيزيدَ عن
 -324حدَّ ثنا أمحد بن أيب بكر ,قال :حدَّ ثنا ُمغرية بن عبد َّ

( ) أخرجه أبو يعىل ( )2 ,20من طريق عبد العزيز بن مسلم ,واملروزي يف "مسند أيب بكر" ( ) 2من طريق
جرير عن ليث .قال عبد العزيز :عن َأيب حممد ,وقال جرير :عن شيخ من َعنزة عن َمعقل به.
ِ
اضطرب يف إسناده .كام ب َّينه
لضعف ليث بن أيب ُسليم .وجهالة شيخه .ومع هذا فقد
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
َ
احلافظ الدارقطني يف "العلل" رقم (.) 5
( )6أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )6105والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )005والطرباين يف
وصححه ابن حجر يف "الفتح" (.)560/6
"الدعاء" ( )210من طريق عبد الرمحن بن مهدي به.
َّ
مرت به " .وهو بمعناه.
ووقع عندهم " ما ُأ ْ
وله طريقان آخران عن أنس  .أخرجهام ابن أيب شيبة وأبو يعىل كام يف "اَتاف املهرة" () 26/2
للبوصريي رمحه اهلل.
ويشهدُ له ما َأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )211عن عائشة مرفوع ًا مثله .وقال :ما ُأرسلت به.
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ت الريح يقول :اللهم ِ
سلم َة قال :كان النبي ﷺ إذا اشتدَّ ِ
القح ًا ,ال َع ِقي ًام.
ُ
َّ
ُّ

( )

الرعد
باب :إذا أ
سمع َّ
حل َكم قال:
برش ,قال :حدَّ ثنا موسى بن عبد العزيز قال :حدَّ ثني ا َ
 -325حدَّ ثنا ٌ
صوت الر ِ
حت
سمع
ابن ع َّباس كان إذا
عد قالُ :سبحان الذي س َّب ْ
َ
حدَّ ثني عكرمةَ ,أ َّن َ
َ َّ
ِ ( )
الراعي ب َغنَمه.
نعق بالغيث ,كام َي ُ
الرعدَ َم َل ٌك َي ُ
نعق َّ
له ,قال :إِ َّن َّ
الزبري
 -326حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد اهلل بن ّ
الرعدَ َ
َ
احلديث وقال :سبحان الذي
ترك
الزبري ,أنّه كان إذا
عن عبد اهلل بن ّ
َ
سمع َّ
ِ ِ ِ
ِ
ثم يقولّ :
إن هذا لوعيدٌ شديدٌ ألهل
الرعدُ بحمده واملالئك ُة من خيفته}ّ ,
{ ُيسب ُح َّ
األرض.

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )44/0ويف "األوسط" ( )6250والبيهقي يف "السنن" ( )20/6وأبو
يعىل كام يف "املطالب" (  )441/من طريق املغرية به.
وصححه ابن حبان ( ) 002واحلاكم (.)0202
َّ
ُ
غري ا ُملغرية بن عبد الرمحن وهو ثقة.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)12/ 0ورجا ُله
رجال الصحيح َ
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" (  )40 /من طريق حفص بن عمر ,وابن أيب الدنيا يف "املطر" ( )14من
طريق موسى بن عبد العزيز كالمها عن احلكم بن أبان به.
وإسناده صحيح.
الزهد" (ص )601وابن أيب شيبة ( )1624واخلرائطي يف "مكارم األخالق"
( )4أخرجه المام أمحد يف " ُّ
( ) 001وابن سعد ( )55/6وأبو الشيخ يف "العظمة" ( )024والبيهقي ( )426/4وأبو عبيد يف
"غريب احلديث" ( )404/0وغريهم من ُطرق عدة عن مالك به.
والده ِ
وهو يف موطأ مالك (  ) 20من رواية ُييى من قول عامر .ومل يقل عن أبيه .واملحفوظ َأنَّه عن ِ
عبد
الزبري .وهو كذلك يف "موطأ أيب مصعب" ( )6010وسويد بن سعيد (.)000
اهللِ بن ُّ
غريه [ أي ُييى بن ُييى ] من ُرواة املوطأ ,فقالوا فيه:
وقال أبو عمر يف "االستذكار" ( :)522/2ورواه ُ

=
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عاء بالبالء
باب :أمن أكره الد أ
 -327حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا أبو بكر عن ُمحيد عن أنس قال :قال
ٌ
رجل عند النَّبي ﷺ :الله َّم مل ُتعطني ماالً َفأتصدَّ ُق به ,فاب َت ْلن ِي ببالء يكونَ ,أو قال :فيه
ِ
اآلخرة
قلت :الله َّم آتنا يف الدُّ نيا َحسن ًة ,ويف
جر ,فقالُ :سبحان اهلل ,ال ُتطيقهَ ,أ َال َ
َأ ٌ
ِ ( )
حسن ًةِ ,
عذاب النَّار.
وقنا
َ
تعو أذ من جهد البالء
باب :أمن َّ
 -328حدَّ ثنا ُعمر بن حفص ,قال :حدَّ ثنا َأيب ,قال :حدَّ ثنا األَعمش قال :حدَّ ثني
ِ
جل :اللهم إِين َأعو ُذ بك ِمن ِ
جماهدٌ عن ِ
الر ُ
عبد اهلل بن َعمرو قالُ :
ثم
ْ
جهد البالءَّ ,
َّ
يقول َّ
يسكت ,فإذا قال ذلك ْ
فليقلَّ :إال بال ًء فيه عال ٌء.
ُ

( )

باب:
 -329حدَّ ثنا أبو َمعمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث عن واصل موىل َأيب ُعيينة قال:
بن ِ
ِ
حدَّ ثني خالد بن ُعرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر ِ
رسول اهلل
عبد اهلل قالُ :كنَّا مع
____________________________________

بن ِ
مالك عن ِ
عبد اهلل ِ
عامر ِ
بن الزبري عن َأبيه .انتهى.
رج ِل عن َأيب هريرة.
قلت :وروي مرفوع ًا .أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )421/ 2عن ُ
( ) أصل احلديث يف "صحيح مسلم" ( )002والنسائي يف "الكربى" ( ) 0210 , 0216والرتمذي
ال من املسلمني  -قد َخ َف َت فصار َ
َ
( )4020عن محيد عن ثابت عن أنسَّ :
رسول اهلل ﷺ عاد رج ً
مثل
أن
كنت تدعو بَشءَ ,أو تَس َأ ُله إ َّياه؟ قال :نعم .كنت َأ ُ
اللهم ما
قول.
الفرخِ  -فقال له رسول اهلل ﷺ :هل َ
َّ
كنت ُمعاقبي به يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا .فقال رسول اهلل ﷺ .فذكره .وزاد "فدعا اهللَ له فشفاه".
ٍ
ببالء يكون ,أأو قال :فيه أأجر ".
اللهم مل تمعطني ماال أفأتصدَّ مق به .فابتألني
دون قوله "
َّ
( )6أخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( ) 2/4حدَّ ثنا ُعمر بن حفص هبذا السناد.
ورجاله ثقات.
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ِ
ِ
َ
ريح الذين َيغ َتا ُبون
يح خبيث ٌة ُمنتن ٌة ,فقالَ :أ
تدرون ما هذه؟ .هذه ُ
ﷺ وارتف َع ْت ِر ٌ
ا ُملؤمنني.

( )

 -331حدَّ ثنا مسدّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا فضيل بن عياض عن سليامن عن َأيب سفيان عن
هاجت ِريح منتن ٌة عىل ِ
ِ
ُ
رسول اهلل ﷺَّ :
ناس ًا من
رسول اهللِ ﷺ ,فقال
عهد
جابر قال:
إن َ
ْ ْ ٌ ُ
( )
ا ُملنافقني اغ َتابوا ُأناس ًا من املسلمني ,فب ْ ِ
يح لذلك.
عثت هذه الر ُ
ُ
ُ
 -331حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدّ ثني ُمعاوية بن صالح عن كثري بن احلارث
عن القاس ِم ِ ِ
الرمحن َّ
ابن ُأم عبد يقولَ :من اغتِ ْيب عنده ُمؤم ٌن
الشامي,
ُ
سمعت َ
بن عبد َّ
رصه جزاه اهلل هبا خري ًا يف الدُّ نيا واآلخرة ,ومن ْ
ينرصه جزاه
اغتِ ْيب عنده مؤم ٌن فلم
ْ
فنَ َ َ
ِ
اغتياب ُمؤمنْ ,
رش ًا من ْ
إن قال فيه ما
رش ًا ,وما ا ْل َت َق َم َأحدٌ ُلقم ًة َّ
اهلل هبا يف الدُّ نيا واآلخرة َّ
يعلم ,فقد اغتا َبهْ ,
علم فقد َ َهب َته.
وإن قال فيه بام ال َي ُ
ُ

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 5 20 , 0020وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )00واخلرائطي يف "مساوئ األخالق"
( ) 21وأبو الشيخ يف "التوبيخ والتنبيه" ( ) 21من طريق عبد الوارث به.
جهله أبو حاتم والبزار .لكن رواه األَعمش عن طلحة.
ورواتُه ٌ
ثقات سوى خالد بن ُعرفطة َّ
انظر ما بعده.
(َ )6أخرجه َأبو يعىل يف "مسنده" ( )64 0وعبد بن محيد ( ) 062والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()2046
واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( ) 20وابن برشان يف "األمايل" ( )066وابن أيب الدنيا يف
ثقات.
"الصمت" ( )2 0من طريق سليامن األَعمش به .ورجا ُله ٌ
وانظر ما قبله.
( )4أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  )4حدَّ ثني معاوية بن صالح به.
وابن أم عبد :هو عبد اهلل بن مسعود .
ُ
وروي من رواية أبان بن أيب عياش عن أنس نحوه .دون قوله " وما ا ْل َت َق َم َأحدٌ  ..الخ " أخرجه ابن وهب
ُ
الزهد" (  .) 2و َأبان مرتوك.
( )4 6وعبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60652وهنَّاد يف " ُّ
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َّ
بعضكم بعضا}
وجل { :وال يغتب م
باب :الغيبة ,وقول اهلل عزَّ
العوام عبدُ
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا النّض ,قال :حدَّ ثنا أبو َّ
 -332حدَّ ثنا ّ
بن ِ
حممدٌ عن ِ
جابر ِ
عبد اهلل قالُ :كنَّا مع
العزيز بن ربيع
الباهيل ,قال :حدَّ ثنا َأبو ُّ
الزبري َّ
ُّ
ِ
امها ,فقال :إِ َّّنام ال َّ
رسول اهلل ﷺَ ,فأتى عىل َقرب ْين ُي َّ
عذب صاح َب ُ
يعذبان يف كبري ,وبىل,

ِ
البول.
اآلخر فكان ال َي َت َأ َّذى من
اس ,و َأ َّما
غتاب النَّ َ
َأ َّما َأحدُ مها فكان َي ُ
ُ
ست عىل قرب,
فدعا بجريدة رطبةَ ,أو بِجر ْيدَ َت ْني,
ثم َأ َم َر بكل كِّسة ف ُغ ِر ْ
فكّسمهاَّ ,
َ
( )
ِ
ُ
عذاهبام ما كانتا َر ْط َب َت ْنيَ ,أو مل َت ْي َب َسا.
هون ِمن
فقال
رسول اهلل ﷺَ :أ َما إِ َّنه َس ُي َّ
 -333حدَّ ثنا ابن ُنمري قال :حدَّ ثني أيب ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل عن قيس قال :كان
َ
انتفخ ,فقال :واهللِ
فمر عىل بغل ميت قد
يسري مع نفر من َأصحابهَّ ,
َعمرو بن العاص ُ
كل َأحدُ كم هذا ح َّتى َيم َ
أن ْيأ َ
ألَ ْن ْيأ َ
خري من ْ
حلم ُمسلم.
كل َ
أل بطنَهٌ ,

( )

( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )6022 ,6055وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )052من طريق النض بن
ُشميل به.
وصححه ابن حجر يف "املطالب" (  ) 1/وعزاه لسحاق بن راهويه.
َّ
و َأ ُ
القصة يف "صحيح مسلم" ( )40 6من وجه آخر عن ُعبادة بن الوليد عن جابر  - ضمن
صل َّ
حديث طويل  -وفيه " ثم َأ َ
نعم يا رسول اهلل,
إيل قال :يا جابر .هل
َ
رأيت مقامي؟ قلتْ :
فلام انتهى َّ
قبل َّ
قمت مقامي ف َأ ْ
رسل
قال :فانطلق إىل الشجرتني
فاقطع من كل واحدة منهام ُغصن ًا .ف َأقبِل هبام حتى إذا َ
ْ
ُغصنا عن يمينكُ ,
فعم ذاك؟ قال :إِين
وغصنا عن يسارك ...قال جابر :فقلت قد
ُ
فعلت يا رسول اهللَّ .
مررت بقربين ُي َّ
حببت بش َفاعتي َأ ْن ُير َّفه عنهام ما دام ال ُغصنان ر ْط َبني".
عذبان .ف َأ
ُ
ُ
دون ذكر سبب العذاب .وهي الغيبة ,وعدم التأ ِّذي من البول.
وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس نحو حديث الباب .لكن قال من النميمة .بدل الغيبة.
الزهد" ( )062وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة"
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65540ووكيع يف " ُّ
( )42ويف "الصمت" ( ) 22من ُطرق عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به.

=
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ٍ
بعض
باب :دا َّلة أأهل اإلسالم بعضهم عىل
دركت
حممد بن زياد قالَ :أ
ُ
 -334حدَّ ثنا َعبدة ,قال :حدَّ ثنا بق َّية ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ
ِ
الواحد َبأهاليهم ,فر َّبام َ
يف,
املنزل
وإّنم ليكونون يف
الض ُ
الس َل َ
نزل عىل بعضهم َّ
فَّ ,
َّ

ِ
الض ِ
وقدْ ر َأ ِ
ِ
حدهم عىل النَّارَ ,
فيأ ُ
القدر صاح ُبها
يف
خذها
لضيفه ,فيفقدُ
صاحب َّ
ُ
َ
ُ
الض ِ
فيقول :من َأ َ ِ
ُ
لض ْي ِفنا ,فيقول
فيقول
در؟
يف :نحن َأخذ َناها َ
صاحب َّ
ُ
خذ الق َ
َ
صاحب ِ
الق ِ
در :بارك اهلل لكم فيهاَ ,أو كلم ًة نحوه.
ُ
ِ
القصب.
واخلبز إذا خ َب ُزوا مثل ذلك ,وليس بينهم َّإال جدُ ُر
حممدٌ :
ُ
قال بق َّية :وقال ّ
حممد بن زياد وأصحابه.
قال بق َّية :و َأ
ُ
دركت َأنا ذلكَّ :

( )

باب :من قدَّ م إىل ضيفه طعاما فقام مي ِّ
صيل
ريري ,قال :حدَّ ثنا
جل ُّ
 -335حدَّ ثنا أبو معمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث قال :حدَّ ثني ا ُ
فقلت المر َأتِه:
ذر فلم ُأواف ْقه,
ُ
بن عبد اهلل عن نُعيم بن َق ْعنب قالَ :أ ُ
أبو العالء ُ
تيت َأبا ر
هنْ ,
سيأ َتيك ُ
فجلست له ,فجا َء ومعه بعريان ,قد ق َط َر
اآلن,
ُ
ذر؟ قالتَ :يم َت ُ
َأين َأبو ر
ثم جا َء.
بعجز اآلخر ,يف ُع ِنق كل واحد منهام ِق ْرب ٌةَ ,
َأحدَ مها ُ
فوض َعهام َّ
إيل ُلقي ًا منك ,وال َأبغض إ َّيل ُلقي ًا
ذر ,ما ِمن رجل ُ
ُ
كنت َأ ْلقاه كان َأ َّ
حب َّ
فقلت :يا َأبا ر

رهب ْ
إن
منك ,قال :هلل أبوك ,وما مجع هذا؟ قال :إِ ّين ُ
كنت و َأ َد ُت َموءود ًة يف اجلاهل َّية َأ ُ
____________________________________

وإسناده صحيح عىل رش الشيخني.
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0202ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( )450/6من طريق
حممد بن املصفى عن بق َّية به .وإسناده صحيح.
حممد بن زياد :هو األهلاين أبو سفيان احلمص َأ َ
درك مجع ًا من الصحابة ك َأيب ُأمامة الباهيل واملقدام بن
خلوالين وعبد الرمحن بن عمرو السلمي وعبد اهلل بن بّس املازين .وغريهم.
معدي كرب و َأيب عنبة ا َ
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وكنت َأرجو َأ ْن َ
لقيتك ْ
ومرج,
تقول :لك توب ٌة
أن تقول :ال توب َة لك ,ال َمرج لك,
ُ
ٌ
سلف.
عام
َ
قالَ :أيف اجلاهل َّي ِة َأ َ
صبت؟ قلت :نعم ,قال :عفا اهللُ َّ
صواهتام ,قال :إيه,
ثم َأ َم َرها َفأبت ,ح َّتى ارت َف َع ْت َأ
ُ
وقال المر َأ ْته :آتينا بطعامَ ,فأبتَّ ,
ُ
ُ
فيهن؟ قالَّ :
إن املر َأ َة
رسول اهللِ
لت :وما قال
كن ال َتعدون ما قال
رسول اهلل ﷺ ,ق ُ
َّ
فإ َّن َّ
وإن َتدارها َّ
كّسهاْ ,
قت من ِض َلع ,وإِ َّنك ْ
فإن فيها َأود ًا وبلغ ًة,
ُخلِ ْ
إن ُتر ْد َأ ْن ُت َ
قيمها َت ُ
فجاءت بثريدة َ
ثم قا َم ُيصيل,
كأ َّّنا َقطا ٌة ,فقالُ :ك ْل .وال َأهولنَّك فإِين
فو َّلت
ْ
صائمَّ ,
ٌ
َ
خاف َأ ْن ُتكذبني ,قال:
ثم ان َف َت َل َفأ َك َل,
كنت َأ ُ
فقلت :إِ َّنا هلل ,ما ُ
ُ
الر َ
كوعَّ ,
فجعل ُّيذب ُّ
صمت من
صائم؟ قال :بىل ,إِين
ربين َأ َّنك
هلل أبوك ,ما
ُ
كذبت منذ َل ِق ْي َتنيُ ,
ُ
ٌ
قلتَ :أمل ُخت ْ
( )
ِ
الش ِ
جرهَّ ,
هذا َّ
وحل يل ال َّطعام.
هر ثالثة َأ َّيام ف ُكت َ
ب يل َأ ُ
الرجل عىل أهله
باب :نفقة َّ
عامر ,قال :حدَّ ثنا الوليد ,قال :حدَّ ثنا أبو رافع إسامعيل بن
 -336حدَّ ثنا هشام بن َّ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )66 /6والدارمي ( )6620من طريق عبد الوارث ,وعبد الرزاق
يف "املصنَّف" ( )0202وأمحد ( )6 050من طريق َمعمر .والبزار يف "مسنده" ( )4212والقضاعي يف
"مسند الشهاب ( ) 405من طريق سامل بن نوح ,والبزار أيض ًا ( )6100من طريق ُشعبة كلهم عن سعيد
جلريري به.
بن إياس ا ُ
القصة كاملة.
واقترصوا عىل املرفوع سوى عبد الرزاق فذكر َّ
ُ
رجال الصحيح خال نُعيم بن قعنب
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)45 /0رواه أمحد والبزار ,ورجا ُله
وهو ثق ٌة.
السليل ُرضيب بن نُقري عن نُعيم بن قعنب
قلت :وخالفهم إسامعيل بن علية .فرواه عن اجلريري عن أيب َّ
به .أخرجه أمحد ( )6 441والنسائي يف "الكربى" (.)1 56
قال َأبو حاتم و َأبو زرعة كام يف "العلل" (  :)642/الصحبح عن َأيب العالء ِ
بن يزيد بن الشخري.
إن الرأة خلقت من ضلع "...دون القصة.
قلت :ومل يرو النسائي منه سوى الرفوعَّ :
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َ
حممد بن املنكدر عن جابر قال :قال ٌ
رسول اهلل عندي
رجل :يا
رافع ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ
ِ
خادمك ,أو قال :عىل
آخر ,فقالَ :أنف ْقه عىل
دينار؟ قالَ :أنف ْقه عىل نفسك ,قال :عندي ُ
ٌ
( )
ِ
ِ
خسها.
ولدك ,قال :عندي آخر ,قال :ض ْعه يف
سبيل اهلل ,وهو َأ ُّ
الصف أة ,وال ميريدم الغيب أة
باب :قول الرجل :فالن جعد ,أأسو مد ,أأو طويل ,قصري ,ميريدم ِّ
 -337حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن
ِ
فاريَ ,أ َّنه
حلصني الغ ُّ
ابن َأخي َأيب ُرهم كلثوم ُ
كيسان عن ابن شهاب قالَ :أخربين ُ
بن ا ُ
ِ
ِ
رسول اهلل ﷺ الذين باي ُعوه َتت َّ
الشجرة  -يقول:
صحاب
سمع َأبا ُرهم  -وكان من َأ
َ
فرصت َقريب ًا منه ,ف ُأ ِ
ِ
لق َي
فنمت ليل ًة باألَخض,
رسول اهلل ﷺ غزو َة تبوك,
غزوت مع
ُ
ُ
ُ
ُ
دنوها خشي َة
فطفقت َأ
علينا النُّعاس,
دنت راحلتِي ِمن راحلتِه ,ف ُي ُ
ستيقظ وقد ْ
ُ
فزعني ُّ
ْ
بعض ال َّليل,
أن ُتصيب رجله يف الغرز,
فطفقت ُأؤخ ُر راحلتِي ح َّتى َغ َل َب ْتني عيني ُ
ُ
ِ
ْ
ستيقظ
صبت رج َله ,فلم َأ
فزامحت راح َلتي راحل َة
رسول اهلل ﷺ ,ورج ُله يف ال َغ ْر ِزَ ,فأ ُ
ْ
( ) أخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  )62 /من طريق ُدحيم عن الوليد بن مسلم هبذا السنادَّ .إال أنه قال
يف آخره "اجعله يف سبيل اهلل .وهو َأحسنها موضع ًا".
النسائي وغريه.
ضعيف .فيه إسامعيل بن رافع .قال أمحد وأبو حاتم :منكر احلديث .وتركَه
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ُ
وقال ابن عدي :و َأحاديثُه ك ُّلها مما فيه نظر َّإال أنه يكتب حديثُه يف ِ
مجلة الضعفاء .انتهى.
ُ
ثم
وله شاهدٌ عند أيب داود يف "السنن" (  ) 21والنسائي ( )6545عن أيب هريرة .مثله .فذكر
َ
النفسَّ ,
ُ
أنت أبرص.
ثم الزوج َة ,ثم اخلاد َم ,ثم قال
الرجل :عندي آخر .فقال ﷺَ :
الولدَ َّ ,
فضل يش ٌء ف َ
فإن َ
فإن َ
ألهلكْ ,
وملسلم ( )110عن جابر مرفوع ًا " إبدأ بنفسك فتصدَّ ق عليهاْ .
فضل عن
َ
َأهلك يش ٌء فلذى قرابتكْ ,
فضل عن ذي قرابتك يش ٌء فهكذا وهكذا .يقول :فبني يديك ,وعن
فإن
يمينك ,وعن شاملك".
ودينار
ودينار َأنفقتَه يف رقبة,
وله َأيض ًا ( )115عن أيب هريرة مرفوع ًا " :دينار َأنفقته يف سبيل اهلل,
ٌ
ٌ
ِ
عظمها َأجر ًا للذي َأنفقتَه عىل َأهلك".
قت به عىل مسكني,
تصدَّ َ
ودينار َأنفقتَه عىل َأهلك َأ ُ
ٌ
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رسول اهلل ﷺِ :
ُ
َ
رس.
استغفر يل ,فقال
رسول اهلل,
فقلت :يا
َّإال بقوله :حس,
ُ
ْ
ْ
رسول اهلل ﷺ َي َ
ُ
ربه ,فقال ,وهو
فطفق
سأ ُلني عن َمن خت َّل َ
َ
ف من بني غفار ُفأخ ُ
َي َ
مر الطوال ال ّثطا ؟ قال :فحدَّ ْث ُته بتخ ُّل ِفهم.
حل ُ
فر ا ُ
سأ ُلني :ما فعل النَّ ُ
ِ
السود ِ
قال :فام َ
رهتم يف بني
عم بشبكة رشخ؟ فتذ َّك ُ
اجلعاد القصار .الذين هلم َن ٌ
فعل ُّ

َ
ذكرت َأ َّّنم ٌ
رسول اهللُ ,أولئك ِمن
فقلت :يا
رهط من َأسلم,
غفار ,فلم َأ ْذ ُك ْرهم ح َّتى
ُ
ُ

فَ ,أن َ
ُيمل عىل بعري من إِبلِه امرء ًا نشيط ًا
َأسلم .قال :فام يمنع َأحدَ َأولئك ,حني يتخ َّل ُ
عيل ْ
يف سبيل اهلل؟ َّ
ف عني ا ُملهاجرون من قريش ,واألَنصار,
أن يتخ َّل َ
فإن َأ َّ
عز َأهيل َّ
وغفار .و َأسلم.
ٌ

( )

باب :من مل ير بحكاية اخلب بأسا
محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن َأيب وائل عن
 -338حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا َّ
محوا عليه ,فقال
ابن مسعود قالَّ :ملا قس َم رسو ُل اهلل ﷺ
غنائم حنني باجلعرانة از َد َ ُ
َ
إن عبد ًا من ِ
عباد اهللِ بع َثه اهللُ إىل قومَّ ,
رسول اهلل ﷺَّ :
مسح
فكذ ُبوه
وشجوه ,فكان َي ُ
ُّ
ِ
اغفر لقومي ,فإِ َّّنم ال يعلمون .قال عبد اهلل بن مسعود:
الدَّ َم عن جبهته ,ويقول :الله َّم ْ

( ) أخرجه أمحد ( )401/0وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" (  )11وابن حبان ( )0650والطرباين يف
"الكبري" ( ) 25 , 24/ 1ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  )410/واحلاكم ()514/4
الزهري به.
وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )5625من ُطرق عن ُّ
ٌ
جمهول .قال الذهبي يف "امليزان" ( :)051/0ال ُيعرف
ابن أخي أيب ُرهم .وهو
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ضعيف .فيه ُ
الزهري .انتهى .وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 12/2مل َأ ْعرفه.
تفرد عنه ُّ
َّ
الزهري عن ابن ُأكيمة الليثي عن ِ
ابن َأخي َأيب ُرهم .وانظر علل الدارقطني
بعضهم عن ُّ
قلت :ورواه ُ
(.)42/0

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

ِ
َ
الر َ
مسح عن جبهتِه.
جل َي ُ
فكأ ّين َأنظر إىل رسول اهلل ﷺ َُيكي َّ

172
( )

باب :ما م
الر م
جل إذا زم ِّكي
يقول َّ
حممد ,قالَ :أخربنا مبارك بن
 -339حدَّ ثنا ملد بن مالك ,قال :حدَّ ثنا َّ
حجاج بن َّ
ُفضالة عن بكر بن عبد اهلل املزين عن عدي بن َأ َ
ِ
الر ُ
صحاب
جل من َأ
رطأة قال :كان َّ
النَّبي ﷺ إذا ُزك َي قال :الله َّم ال ُتؤاخذين بام يقولون ,واغفر يل ما ال َيعلمون.

( )

الياممي ,قال :حدَّ ثنا ُييى
 -341حدَّ ثنا ُييى بن موسى ,قال :حدَّ ثنا ُعمر بن يونس
ُّ
بن عبد العزيز عن ُييى ِ
بن َأيب َكثري عن َأيب ِقالبة عن َأيب ا ُمله َّلب َّ
أن عبد اهلل بن عامر
ِ
َ
املؤمن
رسول اهلل ﷺ يقول؟ قال :سمع ُته يقول :لع ُن
سمعت
قال :يا َأبا مسعود ,ما
َ
كقتلِه.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )0050وأبو يعىل يف "مسنده" ( )0116من طريق محاد بن زيد به.
نظر
وأخرجه البخاري ( )4610ومسلم ( ) 016مترص ًا من رواية األعمش عن شقيق أيب وائل "كأين َأ ُ
ِ
مسح الد َم عن ِ
اغفر
رض َبه قو ُمه ف َأ ْد َم ْوه ,فهو َي ُ
وجهه ,ويقول :رب ْ
إىل النبي ﷺ َُيكي نبي ًا من األَنبياءَ ,
ل َقومي فإّنم ال يعلمون".
ٍ
م
النبي
غنائم
رسول اهلل ﷺ
قسم
حني باجلعرانة از أد أ م
حوا عليه ) وفيها تعيني الغزوة التي قال ُّ
أ
دون قوله ( َّلا أ
ﷺ فيها هذه املقولة .كام قال احلافظ يف "الفتح" ( .)620/ 0وانظر كالمه فيه.
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )52/6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 2/2من طريق
الزهد" (  ) 5عن هاشم بن القاسم كالمها عن مبارك به.
حجاج ,وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
يف رواية التاريخ الكبري " كان ٌ
رجل" ..
ِ
صحاب النَّبي ﷺ من صدْ ِر هذه األُ َّمة ,وكان له
ويف رواية عبد اهلل بن أمحد " عن عدي عن رجل من َأ
ِ
ٌ
فس ِم َع قال :اللهم ..فذكره
فضلَ ,أنَّه كان إذا ُأثني عليه أو ُمدح َ
( )4أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )204من طريق ُعمر بن يونس الياممي ,ثنا ُييى بن عبد العزيز
األردين به.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

173

ٍ
باب :ال م
ليشء ال يعلمه :اهلل يعلمه
يقول
عمرو :عن ابن ع َّباس:
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا سفيان قال :قال ٌ
 -341حدَّ ثنا ّ
غري ذلك  -فيعلم اهللَ ما ال
ال
َّ
يعلمه  -واهلل ُ
علمه :اهلل ُ
يقولن َأحدُ كم لَشء ال َي ُ
يعلم َ
عظيم.
يعلم ,فذاك عند اهلل
ٌ
ْ

( )

باب :قوس مقزحٍ
 -342حدَّ ثنا احلسن بن ُعمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث عن عيل بن زيد قال:
باب من َأ ِ
وس
السامء ,و َأ َّما َق ُ
جر ُة ٌ
بواب َّ
حدَّ ثني يوسف بن مهران عن ابن ع َّباس قال :ا َمل َّ
( )
ِ
ُقزح :ف َأ ٌ
السالم.
مان من ال َغ َرق بعد قو ِم نوح عليه َّ
____________________________________

أس .وقال
وهذا إسناد
ٌ
ضعيفُ :ييى بن عبد العزيز .قال ابن معني :ال َأعر ُفه .وقال أبو حاتم :ما بحديثه ب ٌ
ٌ
مقبول.
ابن حجر يف "التقريب":
ُ
وقد خولف يف ِ
سنده ومتنِه
أ َّما السند .فقد رواه احلافظ األوزاعي عن ُييى بن أيب كثري عن أيب قالبة دون ذكر أيب امله َّلب.وبلفظ
"سمعته يقول :بئس مطية الرجل زعموا" فقط رواه أبو داود وغريه .كام ب َّينته يف كتايب "زوائد األدب عىل
الصحيحني" رقم ( )500وكذا يف َتقيقي لألدب املفرد ( .)001 ,002فراجعه.
أما املتن .فقال الدارقطني يف "العلل" (ِ :) 020
وه َم فيه ُييى بن عبد العزيز ,والصواب عن َأيب قالبة
َّ
عن ثابت بن الضحاك.انتهى.
ِ
املؤمن كقتلِه ) ليس من حديث أيب مسعود .فقد َ
ٌ
قلت :يعني َّ
حديث يف حديث
دخل عليه
أن قوله ( ل ْع ُن
وحديث ِ
ثابت ِ
ُ
الضحاك  .رواه البخاري يف "صحيحه" ( )5000ومسلم ( ) 0من
بن
لعدم ضبطِه.
َّ
ُطرق عن أيب قالبة عن ثابت .فذكره ضمن حديث طويل.
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 5120عن سفيان بن ُعيينة به.
وإسناده صحيح.
( )6أخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  ) 2/من طريق عبد الوارث ,وابن عبد الرب يف
مطوالًَّ .
كتب إىل معاوية يس َأ ُله
أن
قيرص َ
"التمهيد" ( )01/2من طريق ُهشيم كالمها عن عيل بن زيد بهَّ .
َ

=
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الجرة
بابَّ :

ميدي ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ابن أيب ُحسني وغريه عن أيب
حل
ُّ
 -343حدَّ ثنا ا ُ
ال ُّطفيلَ :
السام ُء بامء
ابن َّ
سأ َل ُ
السامء ,ومنها ُفتحت َّ
رشج َّ
الكوا عل َّي ًا عن َّ
املجرة ,قال :هو ْ
ُمنهمر.

( )

 -344حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن أيب برش عن سعيد بن جبري عن ابن
القوس َأ َم ٌ
تنشق منه.
ان ألَهل األَرض من الغرق,
ع َّباس:
السامء الذي ُّ
واملجرة ُ
ُ
باب َّ
َّ

( )

مستقر رحتك
باب :من أكره أأن ميقال :الله َّم اجعلني يف
ِّ
سمعت
الكرماين قال:
 -345حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل قال :حدَّ ثني َأبو احلارث
ُ
ُّ
السالم ,و َأ ُ
رج ً
جيمع بيني وبينك يف ُمستقر
سأل اهللَ َأ ْن
َ
ُ
ال قال ألَيب رجاءَ :أقر ُأ عليك َّ
ستقر رمحتِه؟ قال :اجلنَّة ,قال :مل
رمحتِه ,قال :وهل َي
ُ
ستطيع َأحدٌ ذلك؟ قال :فام ُم ُّ
( )
ِ
رب العاملني.
ستقر رمحته؟ قال :قلتُّ :
ُتصب ,قال :فام ُم ُّ
جل إىل أأخيه النَّظر إذا َّ
الر م
وىل
باب :ال ميد َّ
____________________________________

فكتب إىل ِ
ابن عباس يس َأ ُله عنها .فذكره
عن َأشياء ..وذكر منها املجرة والقوس.
َ
وسي ْأيت من وجه آخر عن ابن عباس .انظر الباب الذي بعده.
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )11/60وأبو الشيخ يف "العظمة ( )005من وجه آخر عن
عيل .
النزال بن سربة ,وأبو الشيخ أيض ًا ( )000من طريق زاذان أيب عمر كالمها عن ر
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" (  ) 051وأبو نُعيم يف "احللية" (  )460/وأبو الشيخ يف "العظمة"
( )006من ُطرق عن أيب برش جعفر بن إياس به.
وقد تقدَّ م قريب ًا من وجه آخر عن ابن عباس 
خرجه.
( )4مل َأجد من َأ َ

وإسناده ج ّيد .وأبو رجاء :هو عمران بن ِملحان العطاردي.
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محاد بن زيد عن ليث
حممد ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -346حدَّ ثنا برش بن ّ
وىل ,أو َي َ
الر ُ
برصه إذا َّ
سأ َله:
عن جماهد قالُ :يكره َأ ْن ُُيدَّ َّ
جل إىل َأخيه النَّ َظ َرَ ,أو ُيتب َعه َ
( )
ذهب؟.
ِمن َأين َ
جئت ,و َأين َت ُ
باب :البناء
حممد بن هالل,
حممد بن أيب ُفديك عن َّ
 -347حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا َّ
الشعرَ ,
زواج النَّبي ﷺ من جريد مستور ًة بمسوحِ َّ
أنّه ر َأى ُحجر َأ ِ
فسأ ْل ُته عن بيت
ِ
وجهة َّ
فقلتِ :مرصاع ًا كان َأو ِمرصاعني؟ قال :كان
الشام,
عائشة ,فقال :كان با ُبه ِمن
ُ
( )
قلتِ :من َأي يشء كان؟ قالِ :من عرعر َأو ساج.
باب ًا واحد ًاُ ,
ابن َأيب ُفديك عن عبد اهلل بن َأيب ُييى
 -348حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا ُ
ِ
سعيد ِ
ُ
الساع ُة ح َّتى َيبني
بن َأيب هند عن َأيب ُهرير َة قال :قال
عن
رسول اهلل ﷺ :ال تقو ُم َّ
ِ
املراحيل.
ويش
اس ُبيوت ًا ُيوشوّنا ْ
النَّ ُ

( )

قال إبراهيم :يعني الثياب املخ َّططة.
يمدحه
باب :إذا طلب فليطلب طلبا يسريا ,وال
م
 -349حدَّ ثنا أبو نُعيم قال :حدَّ ثني األَعمش عن َأيب إسحاق عن َأيب األَحوص عن

الزهد" ( ) 0 6وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62200والبيهقي يف " ُشعب اليامن"
( ) أخرجه هنَّاد يف " ُّ
( )1652من طريق محاد بن زيد عن ليث ابن أيب ُسليم به.
مكررا برقم ( .) 502
ومل يقل هنَّاد وابن أيب شيبة " ُيكره" .وليث ض َّعفه مجهور أهل العلم .وسيأيت َّ
( )6مل أجد من أخرجه.
وحممد بن هالل بن أيب هالل املدين ,و َّثقه أمحد والنسائي .وقال أبو حاتم :صالح.
( )4تقدَّ م برقم (.)600

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

176

طلب َأحدُ كم احلاج َة فل َي ْط ُل ْبها ط َلب ًا َيسري ًا ,فإ َّنام له ما ُقدر له ,وال َيأيت
عبد اهلل قال :إذا
َ
ظهره.
َأحدُ كم صاح َبه ف َي ْمدَ َحه,
َ
فيقطع َ

( )

باب :قول الرجل :ال َّ
بل شان مئك
سمعت َأبا مجرة قالَ :أخربين أبو
الصعق قال:
ُ
 -351حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ
نفس
فنظر إىل نجم عىل حياله فقال :والذي ُ
عبد العزيز قالَ :أمسى عندنا َأبو هريرةَ ,
َأيب ُهريرة بيدهَ ,ليو ُّد َّن َأقوا ٌم و ُلوا إِمارات يف الدُّ نيا و َأعامالً َأ َّّنم كانوا ُمتع َّلقني عند ذلك
ثم َأ َ
عيل فقال :ال ُب َّل شانئك,
النَّجم ,ومل ي ُلوا تلك المارات ,وال تلك األَعاملَّ .
قبل َّ
ِ
ِ
َأ َّ
قلتَ :نعم واهلل ,قال :لقد ق َّبح اهللُ وم َكر,
املرشق يف
كل هذا ساغ ألَهل
مرشقهم؟ ُ
ُّ
املجان ا ُملطرقة,
وجوههم
فوالذي نفس َأيب ُهريرة بيده ,ليسوقنَّهم ُمحر ًا ِغضاب ًا ,كأ َّنام
َ
ِ ( )
ِ
الضع بضعه.
الزرع
بزرعه ,وذا َّ
ح َّتى يلح ُقوا ذا َّ
الرجل :اهلل وفالن
باب :ال يقول َّ
سمعت ُمغيث ًا
اج ,قال ابن جريج:
ُ
حج ٌ
 -351حدَّ ثنا مطر بن الفضل ,قال :حدَّ ثنا َّ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "األدب" ( )44والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )601وأبو القاسم اجلرجاين يف
"تاريخ جرجان" (  )24/من طريق أيب نُعيم الفضل بن دكني هبذا السناد.
صحيح .أبو إسحاق :هو السبيعي .و َأبو األحوص :هو عوف بن مالك اجلشمي.
وإسناده
ٌ
( )6مل أجد من أخرجه .ومثله ال ُيقال رأي ًا.
الضبعي .و َأبو عبد العزيز .قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :) 40/ 6قال َأبو حاتم:
وأبو مجرة :هو ُ
ٌ
ابن حبان يف الثقات.
جمهول ,وذكره ُ
َ
قال اجليالين يف "رشح األدب املفرد" ( )650/6قوله ( :ال مبل شانئك ) ُُيتمل ْ
يكون من البالل
أن
وسوء اخللق .أي ال ُييى
النداوة والطراوة .واملراد احلياة ,وشانئك من الشنآن .وهو ال ُبغض مع العداوة ُ
عدوك .انتهى.
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ابن ُعمر َ
ابن عمر :ال ْ
ٌ
يزعمَّ ,
تقل كذلك ,ال
سأ َلهَ :من مواله؟ فقال :اهللُ
وفالن ,قال ُ
أن َ
ُ
ْ
جتعل مع اهللِ َأ َحدَ ًا ,ولكن قلٌ :
فالن بعد اهلل.

( )

الغناء واللهو
باب:
م

 -352حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني عبد العزيز بن أيب سلمة عن ِ
عبد اهلل
خرجت مع ِ
عبد اهلل ِ
فمر عىل جارية صغرية ُتغني,
بن دينار قال:
ُ
السوقَّ ,
بن ُعمر إىل ُّ
يطان لو َ
الش َ
فقالَّ :
إن َّ
رت َك هذه.
ترك َأحد ًا ل َ

( )

حممد بن َ
البرصي قال:
حممد َأبو َعمرو
ُّ
سالم ,قالَ :أخربنا ُييى بن َّ
 -353حدَّ ثنا َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ:
بن مالك يقول :قال
سمعت َعمر ًا موىل امل َّطلب قال:
ُ
ُ
نس َ
سمعت َأ َ
ُ
الباطل مني بَشء.
لست من َدد ,وال الدَّ ُد مني بَشء ,يعني :ليس
ُ

( )

( ) مل أجد من أخرجه.
وفيه ُمغيث .قال املزي يف "هتذيب الكامل" ( :)456/62حجازي من املوايل .وقال الذهبي يف "امليزان":
ال ُيعرف .وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
( )6أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )664/ 0ويف " ُّ
الشعب" (  )021من طريق برش بن الّسي عن
عبد العزيز بن املاجشون به.
وإسناده صحيح.
( )4أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )0 4والبزار ( )6006والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )6 0/ 0ويف
"اآلداب" ( )240وابن عساكر ( )421/42وابن عدي يف "الكامل" ( )604/0وال ُعقييل يف "الضعفاء"
( )006/0من ُطرق عن أيب ُزكري ُييى بن حممد به.
ضعيف .فيه ُييى بن حممد .قال الذهبي يف "امليزان" ( :)005/0قال أبو حاتمُ :يكتب
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ضعيف.وقال َّ
الفال ُس :ليس هو بمرتوك .وقال أبو زرعةَ :أحادي ُثه
حد ُيثه .وروى الكوسج عن ابن معني:
ٌ
ُم ِ
تج به .وقال العقيىل :ال ُيتابع عىل حديثه .وقال آخر :حسن
قاربة سوى حديثني .وقال ابن حبان :ال ُُي ُّ
احلديث .انتهى.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

178

خربنا عطا ُء ب ُن
 -354حدَّ ثنا حفص بن عمر ,قال :أخربنا خالد بن عبد اهلل ,قالَ :أ َ َ
ِ
احلديث},
هلو
السائب عن سعيد بن ُجبري عن ابن ع َّباس{ :ومن النَّاس َمن َيشرتي َ
َّ
شباهه.
قال :الغنا ُء و َأ ُ

( )

حممد بن َ
اري ,وأبو معاوية ,قاالَ :أخربنا َقنَان
سالم ,قالَ :أخربنا ال َف َز ُّ
 -355حدَّ ثنا َّ
ِ
ِ
الرباء ِ
ُ
رسول
بن عازب قال :قال
الرمحن بن عوسجة عن
همي عن عبد َّ
بن عبد اهلل النَّ ُّ
( )
رش.
اهلل ﷺ :أفشوا َّ
رشة ٌّ
السال َم تس َل ُموا ,واألَ َ
رش :العبث.
قال أبو معاوية :واألَ َ ُ
حريز عن سلامن بن ُسمري األَهلاين عن ُفضالة بن
 -356حدَّ ثنا عصا ٌم ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
نهى
ُعبيد  -وكان بجمع من املجامع  -فبل َغه َأ َّن َأقوام ًا يلعبون بال ُكوبة ,فقام غضبان َي َ
____________________________________

بن ِ
لب ِ
راو ْردي عن َعمرو ِ
بن َأيب َعمرو عن امل َّط ِ
قلتُ :
عبد اهلل عن
وخولف ُييى بن حممد .فرواه الدَّ َ
ُمعاوية  رف َعهَ .أخرجه الطرباين يف "الكبري" (.)404/ 1
قال أبو حاتم وأبو زرعة كام يف "العلل" ( :)662/6وهذا َأشبه.
تنبيه :قال ال ُعقييل يف "الضعفاء" :عن ُييى بن حممد :تاب َعه عليه َمن هو دونه.
قلت :ومل َأر من تابعه .أ َّما ُ
ِ
الشيخ األَلباين يف "الضعيفة" ( :)6054وقد تاب َعه َعمرو بن الصلت
قول
البرصي .عند ابن عساكر (

 ,) /5 /ومل أعرفه.انتهى.

وه ٌمَّ .
وعمرو
فإن َعمر ًا رواه عن أيب ُزكري عن عمرو .ومل يروه عن عمرو مبارشة .فال تُعدُّ ُمتابعة.
فهو ْ
ٌ
ابن َأيب حاتم ( ,)60 /2وذكر َأنَّه روى عن َأيب زكري وغريه .وقال :روى عنه َأيب ,وس َألتُه عنه
ترجم له ُ
َ
ٌ
صدوق .انتهى
فقال:
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 60/60والبيهقي يف "الكربى" ( )66 / 0من ُطرق عن عطاء به.
وأخرجه الطربي ( ) 62/60من ُطرق ُأخرى عن ابن ع َّباس نحوه.
وسيأيت عند املصنف (  ) 511بسنده ولفظه.
وكرره املصنف برقم (.) 200
( )6تقدَّ م خترجيه برقم (َّ .)600
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ِ
الالعب هبا ْ
ثم قالَ :أ َال إِ َّن َّ
اخلنزير ,ومتوضئ
ثمرها ,كآكل حل ِم
ليأ ُك ُل َ
عنها َأشدَّ النَّ ْهيَّ ,
بالدَّ ِم .يعني بال ُكوبة :النَّرد.

( )

مت أ
احل أسن
باب:
والس م
م
اهلدي َّ
 -357حدَّ ثنا عبد اهلل بن أيب األسود ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد بن زياد ,قال :حدَّ ثنا
ابن مسعود ُ
يقول :إ َّنكم يف
بن وهب قال:
ُ
سمعت َ
احلارث بن َحصرية ,قال :حدَّ ثنا زيدُ ُ
كثري ُمعطوه ,الع ُ
خطباؤهٌ ,
كثري فقهاؤهٌ ,
مل فيه قائدٌ للهوى.
قليل
قليل َّ
ُ
سؤالهٌ ,
زمانٌ :
َ
سؤالهٌ ,
زمانٌ :
ٌ
قليل ُمعطوه,
وسيأيت ِمن بعدكم
كثري َّ
كثري ُخطباؤهٌ ,
قليل ُفقهاؤهٌ ,
آخر َّ ِ
سن اهلدي يف ِ
خري من بعض
اهلوى فيه قائدٌ للعمل,
اعلموا َأ َّن ُح َ
َ
ُ
الزمانٌ ,
العمل.

( )

زهري ,قال :حدَّ ثنا قابوسَّ ,
أن َأباه حدَّ ثه
 -358حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
( ) مل َأجد من َأخرجه.
وفيه سلامن ,ويقال سليامن بن ُسمري .ذكره ابن حبان يف"الثقات" .وهو ِمن ُشيوخ حريز .وقد قال أبو
داود :شيوخ حريز كلهم ثقات.
( )6مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( .)5 0/ 0بعد ْ
أن ذكره مُ ترص ًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود,
وعزاه للبخاري يف "األدب املفرد" .قال :سندُ ه صحيح ,ومث ُله ال ُيقال من ِق َبل الر ْأي .انتهى.
قلت :وأخرجه مالك يف "املوطأ" ( )510الفريايب يف "فضائل القرآن" ( )12والداين يف "الفتن" ()4 1
والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )5000وعبد الرزاق يف "املصنَّف"( )4020وأبو خثيمة يف "كتاب
العلم" ( ) 01واحلاكم ( )52/0وابن ب َّطة يف "البانة" ( )600 ,621/6والطرباين يف "الكبري"
ومطوالً.
( )612 , 02/1من ُطرق عن ابن مسعود نحوه .مترص ًا
َّ
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( :)424/6هذا احلديث ُروي عن ِ
ابن َمسعود من ُوجوه متَّصلة حسان
متواترة .انتهى
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عن ِ
ابن ع َّباس عن النَّبي ﷺ قالَّ :
الح ,واالقتصا َد,
إن
والس َ
الص َ
مت َّ
الص َ
اهلدي َّ
َ
الحَّ ,
ُجز ٌء من سبعني ُجزء ًا من النُّ َّبوة.

( )

باب :ويأتيك بالخبار من مل تزود
 -359حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن ع َّباس قال:
ويأتيك باألَ ِ
نبيْ :
تزود.
خبار من مل ّ
إِ َّّنا كلم ُة ر

( )

( ) تقدَّ م خترجيه برقم (.)606
أن قوله ( سبعي ) شاذة .واملحفوظ بلفظ "مخسة وعرشين" .كام يف عند املصنف يف "األدب"
م
وذكرت َّ
والسنن وغريها.
( )6أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 01/2من طريق سفيان ,وابن قتيبة يف "عيون األخبار" ( )600/
من طريق ُمعتمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به.
و َأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )620 0والطرباين يف "الكبري" ( ) 024وعبد بن محيد ()2 2
والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( )500وأبو الشيخ (

) عن سامك عن عكرمة عن ابن عباس قال :كان

ُ
رسول اهلل ﷺ َيتم َّث ُل من األشعار :ويأتيك باألخبار من مل تزود" .وال بأس برجاله.
واملشهور .ما أخرجه أمحد (  )65226 ,6564 ,6500والرتمذي ( )6202ويف "الشامئل" ()641
والنسائي يف "الكربى" ( ) 0425والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )6200وإسحاق بن راهويه يف
قلت
"مسنده" ( ) 526وابن اجلعد يف "مسنده" ( ) 201وغريهم عن املقدام بن ُرشيح عن َأبيه قالُ :
فقالت :كان َيتم َّث ُل بَشء من ِ
ُ
لعائشة رض اهلل عنهاَ :أ َ
شعر
رسول اهلل ﷺ يتمثَّ ُل بَشء من الشعر؟
كان
ْ
ِ
تزود".
عبد اهلل بن رواحة :وي ْأتيك باألَخبار من مل ّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ِ
ب احلديث .كام عند إسحاق بن راهويهُ :يقال هذا شعر طرفة.
قال ُييى بن آدم عق َ
وَصح عند أمحد والنسائي من رواية َّ
الشعبي عنها ,أنَّه من
وروي من وجوه ُأخرى عن عائشة.
قلتُ :
َّ
ِ
شعر طرفة ِ
بن العبد .وهو كذلك يف ديوانِه .كام قاله مجاعة من أهل الرشاح.
الشعراء يف ِ
ثم صاغها ُّ
شعرهم.
نبي من األنبياءَّ .
نبي ) أي الذي قاهلا ابتدا ًء هو ٌ
قول ابن عباس  ( كلم مة ٍّ
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باب :ما ميكره من ال َّتم ِّني

 -361حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا َأبو َعوانة عن ُعمر بن َأيب سلمة عن َأبيه عن َأيب
َ
فلينظر ما َيتمنَّى ,فإ َّنه ال َيدري ما
رسول اهلل ﷺ قال :إذا َتنَّى َأحدُ كم
ُهريرةَ ,أ َّن
ْ
ُيعطى.

( )

الرجل :يا هنتاه
باب :قول َّ
جرير عن األعمش عن حبيب بن ُصهبان األَسدي:
 -361حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
عامر ًا َّ
ثم قا َم.
ر َأ ُ
ثم قال لرجل إىل جنْبِه :يا هناهَّ ,
صىل املكتوب َةَّ ,
يت َّ

( )

باب :قول الرجل :نفيس لك الفداء
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ابن جدعان قال :سمعت
 -362حدَّ ثنا ّ
ِ
ُ
ويقول:
رسول اهللِ ﷺ و َينْ ُثر كِنَان َته,
أنس بن مالك يقول :كان َأبو طلحة َجي ُثو بني َيدَ ي
( )
لنفسك ِ
لوجهك الوقاء ,ونفس ِ
َ
الفدا ُء.
وجهي
ُ
( ) أخرجه أمحد ( )2221والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0060والطيالس يف "مسنده" (  )640وأبو يعىل يف
"مسنده" ( )5100وابن عدي يف "الكامل" ( )41/5ومسدَّ د كام يف "االَتاف" ( ) 02/2من ُطرق
عن ُعمر بن أيب سلمة به.
ثقات سوى ُعمر بن أيب سلمة .وهو مت َلف فيه.
ورواته ٌ
( )6مل َأجد من أخرجه.
ورجاله ثقات رجال الصحيح .سوى حبيب بن صهبان .و َّثقه ابن سعد والعجيل .وذكره ابن حبان يف
"الثقات".
( )4أخرجه أمحد ( ) 4005وأبو يعىل يف "مسنده" ( )4114واحلميدي يف "مسنده" ( ) 656وابن عبد الرب
يف "االستيعاب" ( )00/6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )002/ 1وإسحاق القراب يف "فضائل
الرمي" ( )40 ,44 ,46من ُطرق عن سفيان بن ُعيينة به.
وألمحد ( ) 6060عن محيد ,و ( ) 0052عن ثابت كالمها عن أنس نحوه.

=
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الرجل :فداك أأيب م
باب :م
وأ ِّمي
قول َّ
حلسني ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن بريدة
عيل بن احلسن ,قالَ :أخربنا ا ُ
 -363حدَّ ثنا ُّ
فقلتَ :أنا ُبريدة
بي ﷺ إىل املسجد و َأبو موسى َيقر ُأ ,فقالَ :من هذا؟
ُ
عن َأبيه :خرج النَّ ُّ
( )
علت فداك ,قال :قد ُأعطي هذا مزمار ًا ِمن مزامري ِ
آل داود.
ُج ُ
ني ,لن أأبوه مل ميدرك اإلسالم
باب :قول الرجل :يا مب َّ
الكويف ,قال :حدَّ ثنا
 -364حدَّ ثنا برش بن احلكم ,قال :حدَّ ثنا حمبوب بن ُحم ِرز
ّ
فجعل ُ
َ
يقول :يا
تيت ُعمر بن اخل َّطاب ,
الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قالَ :أ ُ
َّ
فعرف َأ َّن َأيب مل ي ِ
فجعل ُ
َ
ني
درك السال َم,
فانتسبت له,
ثم س َأ َلني؟
َ
ُ
ُ
َ
يقول :يا ُب َّ
ابن َأخيَّ ,
____________________________________

وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )4240 ,4200ومسلم (  ) 2من رواية عبد العزيز بن
جموب عليه
ناس عن النبي ﷺ  -وأبو طلحة بني يدي النبي ﷺ ّ
صهيب عن أنس :ملا كان يوم ُأحد اّنز َم ٌ
بجحفة  -قال :وكان أبو طلحة رج ً
وكّس يومئذ قوسني أو ثالثا .قال :فكان الرجل
ال رامي ًا شديدَ النز ِع.
َ
ينظر إىل القو ِم فيقول أبو
النبي ﷺ ُ
يمر معه اجلعبة من النبل .فيقول :انثرها أليب طلحة .قال :و ُيرشف ُّ
ُّ
سهم من سها ِم القو ِم .نحري دون نحرك ,ولقد
نت و ُأ ّمي ال تُرشف ال ُيصبك
نبي اهلل ب َأيب َأ َ
ٌ
طلحة :يا َّ
رأيت عائشة ...احلديث "
دون قوله ( نفيس لنفسك الفداء ) .ومن أجل هذه الزيادة َّبوب عليه البخاري.
( ) أخرجه الطرباين يف "الدعاء" ( ) 212واحلاكم يف "املستدرك" ( )0225وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )00/46من طريق عيل بن احلسن بن شقيق عن احلسني بن واقد به.
واحلديث يف صحيح مسلم ( )014باملرفوع فقط ,والنسائي يف "الكربى" ( )2052نحوه من طريق
مالك بن مغول عن عبد اهلل بن بريدة به.
موضع الشاهد لتبويب البخاري.
علت فداك ) .وهي
دون قوله ( فقال :أمن هذا؟
فقلت :أأنا مبريدة مج م
م
ُ
وسيكرره املصنف برقم ( .) 500
وقد أخرجه البخاري (  )002ومسلم ( )014عن أيب موسى  باملرفوع.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

ني.
يا ُب َّ

183

( )

حممدٌ  ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا جرير بن حازم عن س ْلم
 -365حدَّ ثنا َّ
فكنت َأ ُ
دخل بغري
كنت خادم ًا للنَّبي ﷺ ,قال:
العلوي قال:
ُ
سمعت َأنس ًا يقولُ :
ُ
َ
َ
مر :ال تدخل َّن َّإال
حدث
ني ,فإِ َّنه قد
استئذان,
فجئت يوم ًا ,فقال :كام َأ َ
ُ
بعدك َأ ٌ
نت يا ُب َّ
بإذن.

( )

 -366حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني عبد العزيز بن َأيب سلمة عن ِ
ابن َأيب
ص ْع َص َعة عن َأبيهَّ ,
ني.
أن َأبا سعيد
َّ
اخلدري قال له :يا ُب َّ

( )

( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )464/0عن ابن أيب شيبة عن حمبوب به.
الذهبي عنه يف "امليزان" ( :)4 5/6ال ُيعرف ,لكن ذكره ابن حبان يف الثقات.
والصعب بن حكيم .قال
ُّ
انتهى.
و َأبوه حكيم بن رشيك بن نملة الكويف .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي يف "امليزان":
(  :)522/ال يكاد ُيعرف .انتهى.
أ َّما جدُّ ه رشيك بن نملة .فقال ابن حجر يف "الصابة" ( :)425/4له إدراك.
( )6أخرجه أمحد ( ) 4560 , 4 02واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" (  )20وحممد بن نرص يف "تعظيم
قدر الصالة" ( )025من طريق جرير ,وأمحد ( ) 4401 , 6422والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()0502
وأبو يعىل يف "مسنده" ( )0602ومسدَّ د كام يف "اَتاف املهرة" ( )25/2وابن عدي يف "الكامل"
( )461/4وحممد بن نرص ( )020من طريق محاد بن زيد كالمها عن س ْلم العلوي به.
قال اهليثمي يف "املجمع" (/0

ضعيف.
 :)6رواه أبو يعىل .وفيه س ْلم العلوي .وهو
ٌ

قلت :وللحديث َأ ٌ
صل دون موضع الشاهد .يف "صحيح البخاري" ( )05 4مسلم ( ) 062من وجوه
النبي ﷺ َأّنم قد انطلقوا .قال:
فجئت ف َأ
أنس:
ُ
ُ
ُأخرى يف قصة زواج النبي ﷺ من زينب .وفيه قال ٌ
خربت َّ
فذهبت َأ ُ
فجاء حتى َ
دخل ف ُألقي احلجاب بيني وبينه ,قال :وأنزل اهلل عز و جل { يا أّيا الذين آمنوا
دخل
ُ
أن ُيؤذن لكم ...إىل قولهَّ ..
ال تدخلوا بيوت النبي َّإال ْ
إن ذلكم كان عند اهلل عظي ًام }
( )4أخرجه أمحد (465

) وأبو يعىل يف "مسنده" ( )126وعبد بن محيد ( )115واللفظ له .من طريق

=
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باب :كنية أأيب أ
احل أكم

 -367حدَّ ثنا أمحد بن يعقوب ,قال :حدَّ ثنا يزيد بن املقدام بن رشيح بن هانئ
احلارثي عن َأبيه املقدا ِم عن ُرشيح بن هانئ قال :حدَّ ثني هانئ بن يزيدَ ,أ َّنه َّملا وفد إىل
ِ
بي ﷺ فقال:
بي ﷺ وهم يكنَّونه َبأيب احل َكم ,فدعاه النَّ ُّ
النَّبي ﷺ مع قومه ,فسمعهم النَّ ُّ
َّ
يت َبأيب احل َكم؟ قال :ال ,ولك َّن قومي إذا
حلكم ,فلِ َم تكنَّ َ
إن اهلل هو احل َكم ,وإليه ا ُ
فرض كال الفريقني ,قال :ما َأحسن هذا.
فحكمت بينهم,
اختلفوا يف يشء َأتوين
ُ
َ
ِ
فمن
رشيح ,وعبد اهلل,
الولد؟ قلت :يل
ثم قال :ما لك من
ٌ
ومسلم ,بنو هانئ ,قالَ :
ٌ
َّ
ِ
وولده.
رشيح ,قال :ف َأنت َأبو ُرشيح ,ودعا له
قلت:
َأكربهم؟ ُ
ٌ
سمون رج ً
اسمك؟
ال منهم :عبد َ
َ
بي ﷺ :ما ُ
احلجر ,فقال النَّ ُّ
بي ﷺ قوم ًا ُي ُّ
وسمع النَّ ُّ
نت عبدُ اهلل.
قال :عبدُ احلجر ,قال :الَ ,أ َ
رشيحَّ :
بي ﷺ فقالَ :أخربين َبأي
وإن هانئ ًا َّملا
قال
ٌ
حض رجو ُعه إىل بالده َأتى النَّ َّ
َ

ِ
َ
وبذل ال َّطعام.
بحسن ال َكالم,
يشء ُيوجب يل اجلنَّة؟ قال:
عليك ُ

( )

____________________________________

كنت يف هذه البوادي فارفع
مطوالً .قال يل أبو سعيد ,يا ُبني إذا َ
سفيان بن ُعيينة عن ابن أيب صعصعة بهَّ .
َ
نس ,وال ٌ
شجر َّإال
حجر ,وال
جان ,وال
سمعت
صوتك باألذان ,فإين
ُ
رسول اهلل ﷺ ,يقول :ال يسم ُعه إِ ٌ
ٌ
ٌ
ِ
شهدَ له".
طوالً من طريق مالك عن ابن أيب صعصعة.
واحلديث يف "صحيح البخاري" (ُ )0 01 ,4 66 ,520م َّ
دون قوله " يا مبني" .وهي الشاهدُ من ترمجة البخاري.
( ) أخرجه أبو نُعيم يف "املعرفة" ( )44 0,5150من طريق يزيد بن املقدام به .بتاممه.
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )0155النسائي ( )5420واحلاكم (  )22/وابن سعد يف "الطبقات"
( )01/2وابن حبان ( )500والدواليب يف "األسامء والكنى" ( )400وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )22/64والطرباين يف "الكبري" ( ) 01/66من طرق عن يزيد بن املقدام به.
ابن حبان ش َّقه األخري.
دون قوله (
وسمع النَّبي ﷺ قوما ميسمون رجال منهم :عبد احلجر ...الخ ) .وذكر ُ
أ

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

185

باب :كان ال َّنبي ﷺ ميعجبه االسم احلسن
مح ُل بن بشري
حممد بن املثنّى ,قال :حدَّ ثنا س ْلم بن قتيبة ,قال :حدَّ ثنا َ َ
 -368حدَّ ثنا ّ
بي ﷺَ :من يسوق إِبلنا
بن أيب حدرد قال :حدَّ ثني عمي عن َأيب حدرد قال :قال النَّ ُّ
هذه؟ أو قال :من ُيبلغ إبلنا هذه؟ قال ٌ
ٌ
فالن ,قال:
اسمك؟ قال:
رجلَ :أنا ,فقال :ما ُ
اسمك؟ قالٌ :
آخر ,فقال :ما
فالن ,فقال:
ْ
ْ
ثم قام ُ
اجلسَّ ,
ثم قام آخر ,فقال :ما ُ
اجلسَّ ,
فس ْقها.
اسمك؟ قال :ناجية ,قالَ :أنت هلاُ ,
ُ

( )

باب :الَسعة يف اليش
جرير عن قابوس عن َأبيه عن ابن ع َّباس قال:
 -369حدَّ ثنا إسحاق ,قالَ :أخربنا
ٌ
____________________________________

وأخرج البيهقي يف "األسامء والصفات" ( ) 40ويف "الشعب" ( )0042والبخاري يف "خلق أفعال
العباد" ( )10وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )6 12واحلاكم (  )25/والطرباين يف "الكبري"
َ
بحسن
( ) 20/66من ُطرق عن يزيد بن املقدام .واقترصوا عىل شقه األخري .وهو قوله (
عليك ُ
العراقي إسنا َده .يف "ختريج أحادث الحياء".
وجود
الكَالمَّ .) ..
ُّ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)61/5رواه الطرباين بإسنادين ,ورجال أحدمها ثقات.
( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )6010واحلاكم ( )602/0والطرباين يف "الكبري"
( )454/66من ُطرق عن أيب قتيبة س ْلم بن قتيبة به.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)451/0رواه الطرباين من طريق محل بن بشري عن عمه ,ومل َأ َر فيهام جرح ًا
وال تعدي ً
ثقات.
ال ,وبقية رجاله ٌ
محل ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي يف "امليزان" :ال ُيعرف.
قلتَ َ :
عمه .فقال ابن حجر يف "التهذيب" :) 02/2( :عبد الرمحن بن أيب حدرد ,واسمه عبدٌ األسلمي
أ َّما ُّ
محل بن بشري بن أيب حدرد
املدين .روى عن أيب هريرة ,وعنه أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليامن .وروى َ َ
َ
عن عمه عن َأيب حدرد حديث ًا .ف ُيحتمل ْ
عمه هو عبد الرمحن .قال الدارقطني :ال بأس به ,وذكره
أن
يكون ُّ
ابن حبان يف الثقات .انتهى.
ِ
محل بن بشري .واهلل أعلم.
وتبقى ع َّلة
السند جهال ُة َ
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َأ َ
ثم
فلام انتهى إِلينا س َّلمَّ ,
نبي اهلل ﷺ ُمّسع ًا ونحن قعو ٌد ,ح َّتى َأ َفز َعنا رسع ُته إِليناَّ ,
قبل ُّ
قبلت إِليكم ُمّسع ًا ,ألُخربكم بليلة القدْ ر ,فنسي ُتها فيام بيني وبينكم,
قال :قد َأ ُ
رش األَ ِ
فال َت ِم ُسوها يف ال َع ْ ِ
واخر.

( )

باب :أمن دعا آخر بتصغري اسمه
 -371حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن امله َّلب عن ط ْلق
بالشفاعةَ ,
كنت َأشدَّ النَّ ِ
اس تكذيب ًا َّ
لت جابر ًا ,فقال :يا ُطلِ ُيق,
فسأ ُ
بن َحبيب قالُ :
ُ ( )
بي ﷺ يقولَ :يرجون من النَّ ِ
ونحن َنقر ُأ الذي َتقرأ.
ار بعد دخول,
ُ
ُ
سمعت النَّ َّ
حب السامء إليه
الرجل أبأ ِّ
باب :ميدعى َّ
القريش ,قال:
حممد بن عثامن
مي ,قال :حدَّ ثنا َّ
حممد بن َأيب بكر املقدَّ ُّ
 -371حدَّ ثنا َّ
ُّ
ِ
بي ﷺ
حدَّ ثنا ذ َّيال بن ُعبيد بن َحنظلة قال :حدَّ ثني جدي حنظلة بن ح ْذ َيم قال :كان النَّ ُّ

( ) أخرجه أمحد ( )6456والطرباين يف "الكبري" (/ 6

) والضياء يف "املختارة" ( )00/0من ُطرق عن

قابوس بن أيب ظبيان به.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)64 /4رواه الطرباين يف الكبري .وفيه قابوس بن أيب ظبيان .وفيه كالم وقد
وثق.
َ
وللبخاري يف "صحيحه" ( )01عن ُعبادة بن الصامتَّ :
فتالحى
خرج ُيرب بليلة القدر
أن
َ
رسول اهلل ﷺ َ
ٌ
ٌ
وعسى
فالن
تالحى
رجالن من املسلمني فقال :إِين
وفالن ُفر ْ
ُ
خرجت ألُخربكم بليلة القدر ,وإنَّه َ
فعتَ .
َ
ْ
السبع والتسع واخلمس".
يكون خري ًا لكم.
أن
التمسوها يف َّ
ُ
ِ
واجلمع بينهامَّ ,
نسياّنا .كام يف حديث الباب.
سبب
أن التالحي ُ
( )6أخرجه أمحد ( )440/4والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" (  )520من طريق القاسم بن الفضل به.
وأصله يف صحيح مسلم (  ) 1من ُطرق ُأخرى عن جابر مطوالً ومترص ًا.
دون قصة طلق بن حبيب.
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الر ُ
ُيعج ُبه ْ
جل َبأحب َأسامئه إِليه ,و َأحب ُكناه.
أن ُي َ
دعى َّ

( )

م
حتويل اسم عاصية
باب:
حممد ,قاال :حدَّ ثنا يعقوب بن إبراهيم,
عيل بن عبد اهلل ,وسعيد بن ّ
 -372حدَّ ثنا ُّ
حممدُ بن عمرو بن عطاءَ ,أ َّنه دخل
حممد بن إسحاق قال :حدَّ ثني َّ
قال :حدَّ ثنا َأيب عن َّ
عىل زينب بنت َأيب سلمةَ ,
اسمها َّبرة,
فسأل ْته عن اس ِم ُأخت له عنده؟ قال:
ُ
فقلتُ :
قالت :غري اسمهاَّ ,
اسمها إىل
ْ
بي ﷺ َ
فغري َ
نكح زينب بنت جحش .واسمها َّبرةَّ ,
فإن النَّ َّ
تزوجها ,واسمي َّبرة ,فسم َعها تدْ ُعوينَّ :برة.
زينب ,ودخل عىل ُأم سلمة حني َّ
فقال :ال تز ُّكوا َأنفسكمَّ ,
زينب,
نكن والفاجرة ,سميها
ُ
ربة ُم َّ
علم بال َّ
فإن اهللَ هو َأ ُ
زينب.
فقالت :فهي
ْ
ُ
غري إليه رسول اهلل ﷺ ,فسمها زينب.
ُ
فقلت هلا :سمي ,فقالت :غريه إىل ما َّ

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 4/0وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )6000وابن قانع يف "معجم
الصحابة (  )600/من طريق حممد بن عثامن ال ُقريش به.
ٌ
جمهول.
وحممد بن عثامن .قال عنه الدارقطني كام يف "التهذيب" (:)611/1
قال ابن حجر يف "التقريب"ِ :ح ْذ َيم .بكّس املهملة وسكون املعجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي.
( )6أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )6 06وأبو داود يف "السنن" ( )0154وابن سعد يف "الطبقات"
( )02 /2وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( ) 220وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ()6200
وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )2100والطحاوي يف "رشح املشكل" ( ) 501والطرباين يف "الكبري" ()001
من طرق عن حممد بن عمرو بن عطاء مترص ًا ومطوالً.
فسمها زينب.
دون قوله يف آخره "
م
غري إليه رسول اهلل ﷺِّ ,
غريه إىل ما َّ
سمي ,فقالتِّ :
فقلت هلاِّ :
َ
احلديث
روى
تنبيه :قوله يف رواية املصنف هنا ( فسألتْه عن اس ِم ُأخت له عنده؟ ) رواي ٌة شا َّذة .فقد
َ
يت ابنتي َّبر ًة" ويف رواية أيب داود
سم ُ
فرصحوا أّنا ابنتُه .كام يف رواية مسلم وغريه "قال حممدَّ :
اجلامع ُة َّ
" َّ
يت ابنَتَك؟ قالَ :س َّميتُها برة".
أن
بنت َأيب س َلمة س َأ َلتْه :ما َس َّم َ
زينب َ
َ
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الرصم
بابَّ :

عيل 
 -373حدَّ ثنا أبو نُعيم عن إرسائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن ر
سمي ُتموه؟
قالَّ :ملا ُولد
ُ
بي ﷺ فقالَ :أروين ابني ,ما َّ
حرب ًا ,فجاء النَّ ُّ
سمي ُته ْ
احلسن َّ 
بي ﷺ فقال:
فلام ُولد
قلنا :حرب ًا ,قال :بل هو
ُ
ٌ
سمي ُته حرب ًا ,فجاء النَّ ُّ
احلسني َّ 
حسنَّ .
فلام ُولد ال َّث ُ
سمي ُته:
سمي ُتموه؟ قلنا :حرب ًا ,قال :بل هو
ٌ
الث َّ
حسنيَّ .
َأروين ابني ,ما َّ
حرب ًا ,قال :بل هو ُحمس ٌن,
سمي ُتموه؟ قلناْ :
بي ﷺ فقالَ :أروين ابني ,ما َّ
حرب ًا ,فجا َء النَّ ُّ
شرب.
رب,
وشبري ,و ُم ّ ٌ
سمي ُتهم َبأسامء ولد هارون :ش ٌ
ثم قال :إِين َّ
َّ
ٌ

( )

ٍ
غراب
باب:
حممد بن سنان ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن احلارث بن َأبزى قال :حدَّ ثتني
 -374حدَّ ثنا َّ
اسمك؟
بنت ُمسلم عن َأبيها قال:
ُ
ُأمي رائط ُة ُ
شهدت مع النَّبي ﷺ ُحنين ًا ,فقال يل :ما ُ

اسمك ُمسلِ ٌم.
قلت:
ٌ
غراب ,قال :ال ,بل ُ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )154 ,021والبزار ( )006والبيهقي يف "الكربى" ( ) 22/2والضياء يف "املختارة "
(  )002/والدواليب يف "الذرية الطاهرة" (  ) 00/والطرباين يف "الكبري" ( )12/4وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" (2/ 0

وصححه احلاكم () 22 , 25/4
) من ُطرق عن أيب إسحاق السبيعي به.
َّ

وحسنه الضياء.
وابن حبان (.)2152
َّ
صحيح.
وقال احلافظ يف "الصابة" ( :)604/2إسناده
ٌ
سميتهم بأسامء ولد هارون :جرب
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)425/0رواه أمحد والبزار َّإال أنه قالَّ " :
وجبري وجمرب" .والطرباين ,ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح غري هانئ بن هانئ وهو ثقة.
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )656/0وأبو يعىل ( )2200والطرباين يف "الكبري" ()044/ 1
وابن َأيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )6022وأبو نُعيم يف
وابن سعد يف "الطبقات" ()026/5
ُ
"املعرفة" ( )5051وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 000واحلاكم ( )605/0وابن قتيبة يف "غريب
احلديث" (  )462/من ُطرق عن عبد اهلل بن احلارث بن َأبزى به.

=
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ٍ
شهاب
باب:

 -375حدَّ ثنا َعمرو بن مرزوق ,قال :حدَّ ثنا عمران الق َّطان عن قتادة عن ُزرارة بن
َأوىف عن ِ
ِ
سعد ِ
رسول اهلل ﷺ ٌ
رجل ُيقال
بن هشام عن عائشة رض اهلل عنهاُ ,ذكر عند
ُ
رسول اهلل ﷺ :بل َأنت هشا ٌم.
شهاب ,فقال
له
ٌ

( )

باب :من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئا
البرصي قال:
شكري
حممد بن عقبة ,قال :حدَّ ثنا حم ّمد بن إبراهيم ال َي
ُّ
ُّ
 -376حدَّ ثنا َّ
حاج ًةَّ ,
فإن َأخاها ا ُملخارق بن ثاممة قال:
حدَّ ثتني جدَّ يت ُأ ُّم كلثوم بنت ثاممةَ ,أ َّّنا
ْ
قدمت ّ
وس َل ْيها عن عثامن بن ع َّفانَّ ,
اس قد َأكثروا فيه عندنا ,قالت:
فإن النَّ َ
ادخيل عىل عائشةَ ,
سأ ُل ِ
ِ ِ
السالم ,و َي َ
ك عن عثامن بن ع َّفان ,قالت:
فدخلت عليها
ُ
ُ
فقلت :بعض َبنيك ُيقرئك َّ
السالم ورمحة اهلل.
وعليه َّ
َ
ونبي اهلل ﷺ
رأيت
قالتَ :أ َّما َأنا َفأشهدُ عىل َأ َّين
ُ
عثامن يف هذا البيت يف ليلة قائظةُّ ,
كتفِ ,
ب ُعثم ,فام
بي ﷺ
كفَ ,أو َ
يضب َّ
ابن ع َّفان بيده :اك ُت ْ
ُ
وجربيل ُيوحي إليه ,والنَّ ُّ
كان اهللُ ُي ِنز ُل تلك املنزلة ِمن نبيه ﷺ َّإال رج ً
سب اب َن ع َّفان فعليه
فم ْن َّ
ال عليه كري ًامَ ,

____________________________________

قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)442/0رائطة مل يضعفها َأحدٌ  ,ومل ُيوثقها ,وبقية رجال َأيب يعىل ثقات.
( ) أخرجه أمحد ( )60025والطيالس (  ) 50والطرباين يف "األوسط" ( )6420والبيهقي يف " ُشعب
اليامن" ( )5000وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )44 0وأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( )000وتام يف
"فوائده" ( )42من ُطرق عن َعمرو بن مرزوق به.
وصححه احلاكم ( )602/0وابن حبان (.)5264
َّ
وروى احلاكم يف "املستدرك" ( )600/0والطرباين يف "الكبري" ( ) 0 /66واخلطيب يف "األسامء
النبي ﷺ فقال :ما اسمك؟ .فذكره.
املبهمة" (  )20/من رواية احلسن عن هشام بن عامرَ ,أنه َأتى َّ
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( )

بابَّ :برة
 -377حدَّ ثنا عمرو بن مرزوق ,قال :حدَّ ثنا ُشعبة عن عطاء بن أيب ميمونة عن أيب
بي ﷺ ميمونة.
فسامها النَّ ُّ
اسم ميمون َة َّبرةَّ ,
رافع عن أيب هريرة قال :كان ُ

( )

( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" (  )62/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )021/41من طريق
الصلت بن
عيل بن املديني وبرش بن يوسف ,وأبو نُعيم يف "فضائل اخللفاء الراشدين" (  )0من طريق َّ
مسعود كلهم عن حممد ِ
بن إبراهيم به.
ورواه املصنف يف "التاريخ" (  )62/والطرباين يف "األوسط" ( )4052وابن عساكر ( ) 00/41من
واب حممد بن إبراهيم .وبه جز َم َأبو
طريق عارم َأيب النعامن عن َّ
والص ُ
محاد بن إبراهيم به .كذا قال عارم!َّ .
حاتم .كام يف "العلل" ( ) 22/0البنه.
وأخرجه ابن عساكر أيض ًا ( )12/41واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )621/ 6من طريق جام ِع ِ
بن مطر
قصة الوحي.
احلبطي حدَّ ثتني ُأم كلثوم بنت ثاممة .قالت :س َأ ُ
لت عائش َة عن عثامن ..فذكر َّ
ِ
ثقات.
قال اهليثمي يف "املجمع" (ُ :)415/2أ ُّم كلثوم مل َأعرفها ,وبقية
رجال الطرباين ٌ
وأخرج أمحد يف "مسنده" ( )62 40وابن أيب عاصم يف "السنة" ( ) 400من طريق فاطمة بنت عبد
إن َأحدَ بنيك ي ِ
عمها  -فقالَّ :
قرئك
الرمحن ,قالت :حدَّ ثتْني ُأمي َأّنا قالت :س َأ ُ
ُ
لت عائش َة  -و َأرس َلها ُّ
السالم ..فذكر نحوه .وفاطمة وأ ُّمها جمهولتان.
َّ
وانظر تاريخ دمشق ( )11/41البن عساكر.
( )6أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )40/0من طريق َعمرو بن مرزوق عن ُشعبة به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )5241ومسلم (  )6 0من طريق حممد بن جعفر غندر ,وأمحد
( )1520عن ُييى القطان .وابن حبان يف "صحيحه" ( )5240عن النض بن ُشميل ,وإسحاق بن
راهوية ( )62عن عبد الصمد كلهم عن ُشعبة به.
لكن قالوا "زينب" بدل "ميمونة".
اخلالف :واألَ َّو ُل َأكرب .أي :املحفوظ زينب.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( )516/ 0بعد أن َذك ََر
َ
قلت :أخرج ابن عبد الرب يف "االستيعاب" ( ) 60/6واحلاكم يف "املستدرك" ( )40/0من رواية كُريب
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باب :أسامء النبياء

يوسف
 -378حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن َأيب اهليثم الق َّطان قال :حدَّ ثني
ُ
ِ
بن ِ
عبد اهلل ِ
بن َ
ومس َح عىل
ُ
بي ﷺ يوسف ,و َأ ْق َعدَ ين عىل حجرهَ ,
سامين النَّ ُّ
سالم قالَّ :
ر ْأيس.

( )

النبي ﷺ وكنيته
باب :اسم ِّ
ابن عجالن عن
 -379حدَّ ثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا ال َّليث قال :حدَّ ثني ُ
أن َنجمع بني ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ ْ
اسمه وكنيتِه ,وقالَ :أنا َأبو
َأبيه عن أيب هريرة قالَّ :نَى
َ
( )
ِ
القاس ِم ,واهللُ ُيعطي ,و َأنا َأقسم.
باب :الكنية قبل أن ميولد له
____________________________________

ُ
رسول اهلل ﷺ ميمونة".
فسامها
اسم خالتي ميمونة َّبرة َّ
َأيب رشدين عن ابن عباس قال :كان ُ
وله شاهدٌ ُم ٌ
رسل عن جماهد بسند صحيحَ .أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( .) 40/2وكون رواية
صحتها من وجوه ُأخرى .وقد جزم ابن عبد الرب وابن أيب حاتم
الباب ليست حمفوظة .ال يلزم عدم َّ
وغريمهاَّ ,
اسمها كان َّبرة .واهلل أعلم.
أن َ
النبي ﷺ َّملا
فغريه
ُّ
اسمها َأوالً َّبرة َّ
قال احلافظ يف "الصابة" ( :)544/0ميمونة أ ُّم املؤمنني .كان ُ
تزوجها .رواه ابن أيب خيثمة بأسانيدَ جياد .انتهى.
َّ
( ) تقدَّ م الكالم عليه برقم (.) 20
( )6أخرجه الرتمذي يف "السنن" (  )620وأمحد ( )1512والطرباين يف "األوسط" ( )2660والبيهقي يف
" ُشعب اليامن" ( ) 416وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 02/وابن شاهني يف "الناسخ واملنسوخ"
وصححه ابن حبان
( )000والطحاوي يف "رشح املعاين" ( )440/0من ُطرق عن حممد بن عجالن به.
َّ
( .)52 0وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وليْ عند الرتمذي قوله ( وقال :أأنا أأبو القاسم ,واهللم ميعطي ,أ
وأنا أأقسم ) .وقد أخرج الشيخان عن جابر
ِ
ِ
الباب .دون قوله ( واهلل ُيعطي ).
حديث
نحو
َ
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 -381حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ُمغرية عن إبراهيمَّ ,
أن عبدَ اهلل كنَّى
علقم َةَ :أبا شبل ,ومل ُيولد له.

( )

 -381حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا ُسليامن األَعمش عن إبراهيم عن علقمة قال :كنَّاين
عبدُ اهلل قبل َأ ْن ُيولدَ يل.

( )

باب :كيف اليش مع ال مكباء وأهل الفضل؟
 -382حدَّ ثنا أبو َمعمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز عن أنس
ٌ
وبالل يمَش ورا َءه,
رب َز حلاجتِه,
بي ﷺ يف نخل لنا ,نخل ألَيب طلحة ,ت َّ
قال :بينام النَّ ُّ
ُي ِ
تم إليه ٌ
بي ﷺ ْ
بالل ,فقال:
بي ﷺ بقرب فقا َم ,ح َّتى َّ
فمر النَّ ُّ
أن َيمَش إىل جنبِهَّ ,
كر ُم النَّ َّ
وُيك يا ُ
َ
صاحب هذا القرب
سمع شيئ ًا ,فقال:
بالل ,هل
ُ
سمع؟ قال :ما َأ ُ
تسمع ما َأ ُ
ُ
ُي َّ
فو ِجد ّيود َّي ًا.
عذ ُبُ ,

( )

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )22/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 26/0وال ُعقييل يف
"الضعفاء" ( ) 62/6وابن اجلعد يف "مسنده" ( )544ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ"
(  )4 6/من طريق سفيان ُ
وشعبة عن ُمغرية بن مقسم الضبي به .زاد يعقوب "وكان عقي ًام ".
صحيح .وانظر ما بعده.
وإسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "األدب" ( )20حدَّ ثنا حفص عن األعمش به.
وأخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )5404وابن عساكر يف "تاريه" ( )20/44من طريق سليامن بن أيب
فسئِ َل فحدَّ ث علقمة ,عن عبد اهلل بن مسعودَّ ,
أن
سليامن القافالين ,عن َأيب هاشم ,عن إبراهيم به .وزادُ :
َ
رسول اهلل ﷺ كناه َأبا عبد الرمحن قبل َأ ْن يولدَ له".
وصححه ابن حجر يف
وقد أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )2005والبزار ( ) 220باملرفوع فقط.
َّ
"الفتح" ( .)526/ 0وانظر ما قبله.
( )4أخرجه المام أمحد ( ) 6540والضياء يف "املختارة" ( ) 2/4والبيهقي يف "اثبات عذاب القرب" ()02
من طريق عبد الوارث به.

=
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باب:

حممد ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن إسامعيل عن قيس قال:
 -383حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
رد ِ
يقول ألَخ له صغريَ :أ ِ
سمعت ُمعاوية ُ
ف ال ُغال َمَ ,فأ َبى ,فقال له ُمعاوية :بئس ما
ُ
دع َ
عنك َأخاك.
قيس:
ُ
ُأد َ
فسمعت َأبا سفيان يقولْ :
بت ,قال ٌ

( )

 -384حدَّ ثنا سعيد بن ُعفري قال :حدّ ثني ُييى بن أ ّيوب عن موسى بن ُع ريل عن أبيه
عن َعمرو بن العاص قال :إذا كثر األَ َّ
قلت ملوسى :وما ال ُغرما ُء؟
خال ُء َك ُثر ال ُغرما ُءُ ,
حلقوق.
قال :ا ُ

( )

باب :من الشعر حكمة
حممد ,قال :حدَّ ثنا َأبو عامر ,قال :حدَّ ثنا أ ُّيوب بن ثابت
 -385حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
إياس ب ُن َخيثمة
كنت عند ابن ُعمر,
َ
عن خالد  -هو ابن كيسان  -قالُ :
فوقف عليه ُ
نشدُ ك ِمن ِشعري يا ابن ال َفاروق؟ قال :بىل ,ولكن ال ُت ِ
قالَ :أ َال َأ ُ
نشدْ ين َّإال َحسن ًا.
َ
ُ
( )
َفأ ْن َشدَ ه ح َّتى إذا ب َل َغ َشيئ ًا َك ِر َهه ابن عمر ,قال لهَ :أ ِ
مسك.
ُ
____________________________________

قال الضياء :إسناده حسن.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 2 /4رواه أمحد .ورجا ُله رجال الصحيح.
وأخرج أمحد ( ) 40 1واحلاكم يف "املستدرك" ( /

) وأبو نعيم يف "املعرفة" ( )2554من رواية

بعض َمن ال َأهت ُمه من أصحاب النبي ﷺ ,أنه قال.فذكر نحوه.
عيل عن أنس .قالَ :أخربين ُ
هالل بن ر
وقال اهليثمي أيض ًا يف "املجمع" ( :) 2 /4رواه أمحد .ورجا ُله رجال الصحيح.
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )402/ 1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )006من طريق ُسفيان
عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به.
الصحيح.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)406/1رواه الطرباين .ورجا ُله رجا ُل َّ
( )6أخرجه اخلطايب يف "العزلة" ( )24من طريق سعيد بن ُعفري به .وإسناده جيد.
( )4مل َأجد َمن َأخرجه.

=
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 -386حدَّ ثنا َعمرو بن مرزوق ,قال :أخربنا ُشعبة عن قتادة ,سمع ُمطرف ًا قال:
مران بن حصني من ال ُكوفة إىل الب ِ
ُ ِ
فقل َم ٌ
رصةَّ ,
نزل َينز ُله َّإال وهو َينشدُ ين
َ
صحبت ع َ َ ُ
( )
ِشعر ًا ,وقالَّ :
إن يف املعاريض َملندوح ًة عن الكذب.
بابِّ :
الشعر حسن كحسن الكالم ,ومنه قبيح
الرمحن ِ
حممد بن َ
بن
سالم ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن ع َّياش عن عبد َّ
 -387حدَّ ثنا َّ
زياد بن َأنعم عن عبد الرمحن بن رافع عن ِ
عبد اهلل ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ:
بن َعمرو قال :قال
َّ

____________________________________

أبو عامر :هو العقدي من الثقات املعروفني .وأيوب بن ثابت ,قال أبو حاتم :ال ُُيمد حدي ُثه .وذكره ابن
حبان يف "الثقات" .وخالد بن كيسان .ذكره ابن حبان يف "الثقات .وقال ابن حجر يف "التقريب":
مقبول.
( ) أخرجه الطربي يف "هتذيب اآلثار" ( )502والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )0 1/2والطرباين يف
"الكبري" ( ) 02/ 2وابن سعد يف "الطبقات" ( )620/0واخلرائطي يف "مساويء األخالق" () 22
الزهد" (  ) 40والبيهقي يف "السنن" ( ) 11/ 0من طريق
من طريق ُشعبة ,وهناد بن الّسي يف " ُّ
سعيد بن أيب عروبة كالمها عن قتادة به.موقوف ًا.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)510/ 0ورجا ُله ثقات.
وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  )45/وض َّعفه ,والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/ 0ويف "اآلداب"
( )621وابن األعرايب يف "معجمه" ( )124من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن َأيب عروبة عن قتادة
مرفوع ًا .وداود َمرتوك.

ِ
موقوف.
الصحيح
غريه .وقال يف "السنن":
ٌ
ُ
قال البيهقي يف "اآلداب"َّ :
تفرد برفعه داو ُد ,وو َق َفه ُ
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )460من طريق سعيد بن َأوس عن ُشعبة مرفوع ًا .وهو
وأخرجه ابن ُّ
وهم ,والصواب عن ُشعبة كام رواه اجلامعة عنه موقوف ًا.
ٌ
ِ
البيهقي وابن حجر يف "الفتح".
عيل مرفوع ًا عند ابن عدي .وض َّعفه .وكذا ض َّعفه
ُّ
ُ
وروي من حديث ر
وسيأيت عند املصنف أيض ًا برقم ( ) 412
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( )

 -388حدَّ ثنا سعيد بن َتليد ,قال :حدَّ ثنا ابن وهب قالَ :أخربين جابر بن إسامعيل,
وغريه عن ُعقيل عن ابن شهاب عن ُعروة عن عائشة رض اهلل عنهاَ ,أ َّّنا كانت تقول:
القبيح.
حل َس ِن ود ِع
الشعر منه
َ
حسن ومنه ٌ
ٌ
قبيحُ ,خذ با َ
ويت من ِ
كعب ِ
ِ
بن مالك َأشعار ًا ,منها القصيد ُة فيها َأربعون َبيت ًا ,ودون
شعر
ولقد َر ُ
ذلك.

( )

باب :من قال :إن من البيان سحرا
عن قال :حدَّ ثني ُعمر بن َّ
سالمَ ,أ َّن
 -389حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدَّ ثني َم ٌ
دفع ولدَ ه إىل َّ
الشعبي ُيؤد ُهبم ,فقال :علمهم الشعر يمجدُ وا
بن َمروان َ
عبدَ امللك َ
وجالس هبم
رقاهبم,
عورهم َتشتدُّ
طعمهم ال َّلحم َتشتدُّ
ْ
قلوهبمُ ,
ُ
وج َّز ُش َ
ُ
وينجدُ وا ,و َأ ْ
( ) أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )0212والدارقطني يف "السنن" ( ) 52/0وابن اجلوزي يف "العلل
الطرباين مع ِ
َ
َ
بن
ابن رافع
وقرن
املتناهية" (  ) 42/من ُطرق عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم به.
حبان َ
ُّ
بن َسوادة.
َأيب جبلة
وبكر َ
َ

ضعيف .لضعف ِ
عبد الرمحن ِ
بن زياد .ولذا ض َّعفه ابن حجر يف "الفتح".
وهذا إسنا ٌد
ٌ
و ُروي من حديث هشا ِم ِ
بن ُعروة عن َأبيه عن عائشة مرفوع ًا نحوهَ .أخرجه َأبو يعىل ()0020
والدارقطني (.) 56/0
وأخرجه الشافعي يف "مسنده" ( ) 0 4عن ُعروة ُمرس ً
ال.
قال البيهقي يف "السنن الصغرى" ( :)405/4وهذا ُم ٌ
وروي موصوالً بذكر عائشة ,ووص ُله
رسلُ ,
ضعيف .انتهى.
( )6مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه.
حسن.
ذكره ابن حجر يف "الفتح" ( )541/ 0وعزاه للمصنف .وقال :سندُ ه
ٌ
قلتُ :روي َأو ُله مرفوع ًا من وجه آخر عن عائشة .انظر احلديث املاض.

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

ِع ْلي َة الر ِ
اقضوهم الكال َم.
جال ُين ُ

196

( )

باب :كثرة الكالم
هري عن
حممد ,قال :حدَّ ثنا أبو عامر ال َع َق ُّ
 -391حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
دي ,قال :حدَّ ثنا ُز ٌ
املرشق خطيبان عىل ِ
ِ
عهد
ابن عمر يقول :قدم رجالن من
زيد بن َأسلم قال:
ُ
سمعت َ
ِ
خطيب رسول اهلل ﷺ
بن قيس,
ثم َق َعدا ,وقام ُ
ُ
ثابت ُ
رسول اهلل ﷺ ,فقاما فتك َّلام َّ
فتك َّلم ,فعجب النَّاس من ِ
كالمهام.
ُ
َ
َ
ُ
شقيق الكال ِم من
رسول اهلل ﷺ
فقام
يطب فقال :يا َأ ُّّيا النَّاس ,قو ُلوا قو َلكم ,فإ َّنام َت ُ
ُ
( )
ثم قال رسول اهلل ﷺَّ :
َّ
إن ِمن البيان سحر ًا.
الشيطانَّ ,
حممد بن جعفر قالَ :أخربين ُمحيدٌ  ,أ َّنه
 -391حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :حدَّ ثنا َّ
سمع َأ َن َس ًا يقول :خطب ٌ
كثر الكال َم ,فقال ُعمرَّ :
إن كثر َة الكال ِم يف
َ
رجل عند ُعمر َفأ َ
( ) أخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )214وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 02/40من طريق
إبراهيم بن املنذر ,وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )440عن ُجماهد بن موسى كالمها عن م ْعن بن
عيسى به.
ُ
ُ
حيح سوى ُعمر بن َّ
الص ِ
وابن أيب حاتم .وذكره ابن
سكت عنه
سالم.
ورجال ال ُبخاري
َ
البخاري ُ
ُّ
رجال َّ
حبان يف "الثقات".
( )6أخرجه المام أمحد ( )5220وابن حبان يف "صحيحه" ( )50 2من طريق أيب عامر العقدي عبد امللك
بن عمرو عن ُزهري به .بتاممه.
واحلديث يف "صحيح البخاري" (  )025من رواية سفيان .وأيض ًا ( )5040وأبو داود ( )5000من
راو ْردي كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن ُعمر خمترصا.
رواية مالك .والرتمذي ( )6062من رواية الدَّ َ
املرش ِق فخ َطبا .فع ِجب الناس لبي ِ
ِ
ُ
إن من البيان لسحر ًا ,أو َّ
رسول اهلل ﷺَّ :
إن
اّنام .فقال
"قدم
رجالن ِمن ْ
ُ َ
َ َ
لسحر".
بعض البيان
َ
ٌ
وهذا احلديث مما فات اهليثمي يف "غاية املقصد يف زوائد املسند" .فلم يذكره.
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( )

محاد ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن
 -392حدَّ ثنا أمحد بن إسحاق ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن َّ
عاصم بن ُكليب قال :حدَّ ثني ُس ُ
سمعت َأبا يزيد َأو َم ْعن بن يزيد َأ َّن
بن ذراع قال:
ُ
هيل ُ
ِ
مساجدكم ,وك َّلام اجتمع قو ٌم فل ُيؤذنوينَ ,فأ َتا َنا َأ َّو َل َمن
بي ﷺ قال :اج َت ِمعوا يف
النَّ َّ
إن احلمدَ هلل الذي ليس للحم ِد دو َنه م ِ
ثم قالَّ :
قصدٌ ,
َ
ْ
َأ َتى ,فج َل َس ,فتك َّلم ُمتكل ٌم منَّاَّ ,
وال وراءه َم ٌ
فذهب إِىل
فتالو ْمنا بيننا ,ف ُقلناَ :أ َتا َنا َأ َّو َل ِمن َأ َتى,
فغضب فقا َم,
نفذ.
َ
َ
َ
فجلس فيهَ ,فأ َت ْيناه فك َّلمناه ,فجا َء معنا ف َق َعدَ يف ِجملسه َأو َقريب ًا ِمن ِجملسه.
َمسجد آخر
َ
ِ
جعل بني يدَ ْيه ,وما شا َء َ
ثم قال :احلمدُ هلل الذي ما شا َء َ
جعل خ ْل َفهَّ ,
البيان
وإن ِمن
َّ

ِ
ثم َأ َم َر َنا وع َّل َمنَا.
س ْحر ًاَّ ,

( )

بابَّ :
الَض مب عىل ال َّلحن
 -393حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ُعبيد اهلل عن نافع قال :كان اب ُن ُعمر
( ) أخرجه ابن وهب فب "اجلامع" ( )4 0وابن عبد الرب يف "اجلامع" (  ) 606وابن أيب الدنيا يف "ذم
الغيبة" ( ) 6ويف "الصمت" ( ) 56وابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( )11من ُطرق عن
ُمحيد الطويل به .نحوه.
صحيح.
وإسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه أمحد (  ) 522واملصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 02/0وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )041/51وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 220من طريق عاصم بن كُليب ,وابن األثري يف "أسد
الغابة" (  ) 610/والطرباين يف "املعجم الكبري" ( )006/ 1من طريق عاصم األَحول كالمها عن
ومطوالً.
ُسهيل بن ذراع به .مترص ًا
َّ
ووقع عند ابن قانع " عن رجل عن معن بن يزيد " قال ابن قانع :الرجل هو ُسهيل بن ذراع.
الصحيح ,غري ُسهيل بن ذراع.
قال اهليثمي يف"املجمع" ( :)40/2رواه أمحد
والطرباين .ورجا ُله رجال َّ
ُّ
وقد و َّثقه ابن حبان.
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يضب ولدَ ه عىل ال َّل ِ
حن.
ُ

( )

الرمحن
 -394حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
حممد عن عبد َّ
محاد بن سلمة عن كثري أيب َّ
ِ
ِ
برج َل ْني َيرميانَ ,
لآلخر:
فقال َأحدُ مها
مر ُعمر بن اخل َّطاب ُ 
بن َع ْجالن .قالَّ :
ِ
( )
ِ
الر ِ
مي.
َأ َ
سبت ,فقال ُعمرُ :سو ُء ال َّلحن َأشدُّ من ُسوء َّ
باب :العاريض
عتمر قال َأيب :حدَّ ثنا أبو عثامن عن
 -395حدَّ ثنا احلسن بن ُعمر ,قال :حدَّ ثنا ُم ٌ
ِ
ِ
ُعمر .فيام ُأرى َّ -
الكذب.
سلم من
شك َأيب َ -أ َّنه قالَ :أ َما يف
املعاريض ما َيكفي ا ُمل َ

( )

 -396حدَّ ثنا آدم ,قال :حدَّ ثنا ُشعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد اهلل بن َّ
الشخري
ُ ِ
عر,
قال:
صحبت عمران َ
يوم َّإال َأ ْنشدَ نا فيه الش َ
بن ُحصني إىل البرصة ,فام َأتى علينا ٌ
ِ
وقالَّ :
معاريض الكال ِم َملندوحة عن الكذب.
إن يف

( )

الَس
باب :إفشاء ِّ ِّ
 -397حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني موسى بن ُع ريل عن َأبيه عن َعمرو بن

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )0 5/2وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" (  )44وابن عبد
الرب يف "اجلامع" ( )6661من ُطرق عن ُعبيد اهلل به .وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي يف " ُّ
وابن عباس كانا يضبان
ابن ُعمرَ ,
الشعب" ( ) 262من رواية عمرو بن دينارَ ,أ َّن َ
َأوال َد ُمها عىل ال َّلحن.
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )620/4عن ع َّفان عن محاد به.
( )4أخرجه ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )656/ 2والبيهقي يف "السنن الكربى" ( ) 11/ 0ويف
" ُّ
الزهد" () 400
الشعب" ( )0200والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 021 , 022وهنَّاد يف " ُّ
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 2/0من ُطرق عن سليامن التيمي به .ورواته ثقات.
( )0تقدَّ م َتقيقه برقم (.)422
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ُ ِ
يفر من القدَ ِر وهو مواق ُعه ,ويرى القذا َة يف ِ
الر ِ
عني َأخيه
العاص قال:
جل ُّ
عجبت من َّ
الضغن يف ِ
ويدع ِ
ِ
نفسه ,وما
نفس َأخيه
الضغن من
رج َّ
ذع يف عين ِهُ ,
ويدع َّ َ
ُ
وي ُ
اجل َ
ُ
( )
وضعت رسي عند َأحد فلم ُته عىل إِ ِ
ضقت به َذ ْرع ًا؟.
فشائه ,وكيف َأ ُلو ُمه وقد
ُ
ُ
ْ
باب :السخرية وقول اهلل ع َّز َّ
وجل { :ال يسخر قوم من قو ٍم }
 -398حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني َأخي عن ُسليامن بن بالل عن علقم َة بن َأيب
مر ٌ
فتضاح ْك َن
صاب عىل نِسوةَ ,
علقمة عن ُأمه عن عائشة رض اهلل عنها ْ
رجل ُم ٌ
قالتَّ :
َ
هن.
به َي
صيب ُ
بعض َّ
سخرنُ ,فأ َ

( )

باب :التؤدة يف المور
حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا سعد بن سعيد
 -399حدَّ ثنا بِرش بن ّ
َ
رسول اهلل ﷺ مع َأيب ,فناجى َأيب
تيت
بيل قالَ :أ ُ
األنصاري عن ُّ
ُّ
الزهري عن رجل من ر
ردت َأمر ًا فعليك بال ُّت ِ
ؤدة حتى ُي َ
ريك اهللُ
ُدوين ,قال:
فقلت ألَيب :ما قال لك؟ قال :إذا َأ َ
ُ
منه ا ُملخرجَ ,أو ح َّتى َجي َ
رج ًا.
عل اهللُ لك َم َ

( )

( ) أخرجه اخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )202وابن حبان يف "روضة العقالء" (  ) 22/وابن عساكر
الصمت"
يف "تاريخ دمشق" ( ) 21/02والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )042وابن أيب الدنيا يف " َّ
( )002من ُطرق عن موسى بن ُعيل به .وإسناده صحيح.
( )6مل َأجد من َأخرجه.
وهذا سندٌ جيد .وإسامعيل :هو ابن عبد اهلل بن عبد اهلل بن ُأويس .وأخوه :هو أبو بكر عبد املجيد.
( )4أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )6400وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )155واحلارث بن أيب
أسامة يف "مسنده" ( )252والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 16وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ()2001
واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )202من ُطرق عن سعد بن سعيد به.
وأورد البوصريي يف "اَتاف املهرة" ( ) 0/2وسكت عنه.

=
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حممد ابن احلنف َّية قال:
 -411وعن احلسن بن َعمرو ال ُفقيمي عن ُمنذر ال َّثوري عن َّ
ليس بحكيم من ال ُيعارش باملعروف َمن ال َجيدُ ِمن معارشتِه ُبدَّ ًا ,ح َّتى َ
جيعل اهللُ له
َف َر َج ًا َأو َم َر َج ًا.

( )

كمه أأعمى
باب :من أ
الرمحن بن َأيب الزناد عن
 -411حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب ُأويس قال :حدَّ ثني عبد َّ
َ
َعمرو بن َأيب َعمرو عن عكرم َة عن ابن ع َّباسَّ ,
رسول اهللِ ﷺ قال :لع َن اهللُ َمن َك َمه
أن
َأعمى ِ
الس ِ
بيل.
عن َّ

( )

____________________________________

الصحيح .لكن سعد بن سعيد بن قيس ,قال الرتمذي :تك َّلموا فيه من ِقبَ ِل حفظه.
ورجاله رجال َّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )45000والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0226ويف "اآلداب" () 22
وأبو نُعيم يف "احللية" ( ) 05/4والبالذري يف "أنساب األرشاف" (  )041/واخلطايب يف "العزلة"
( )604وابن املقرئ يف "معجمه" (  )01وابن أيب الدنيا يف "احللم" ( ) 02وغريهم من طريق ابن
املبارك عن احلسن بن عمرو ال ُفقيمي به.
صحيح .وابن احلنفية :هو حممد بن عيل بن أيب طالب  نُسب إىل أ َّمه من بني حنيفة.
وإسنا ُده
ٌ
ُوروي مرفوع ًا بسند ضعيف .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )022وض َّعفه .وابن األثري يف "أسد
الغابة" ( )662/4عن أيب فاطمة اليادي عن النَّبي ﷺَ .
البيهقي عن شيخه احلاكم قوله :مل نكتبه
ونقل
ُّ
َعرف هذا الكالم عن حممد ابن احلنفية من قوله .انتهى.
عنه َّإال هبذا السناد ,وإنام ن ُ
( )6أخرجه أمحد ( )61 5 ,61 0 ,61 4 , 205والطرباين يف "الكبري" (  )6 2/وعبد بن محيد
( )521وأبو يعىل ( )6541والبيهقي يف "الكربى" ( )64 /2ويف " ُّ
الشعب" ( )5 42وابن عدي يف
"الكامل" ( ) 0/5واحلريب يف "غريب احلديث" ( )02 /6من ُطرق عن عمرو بن أيب عمرو به.
مطوالً ومترص ًا.
وصححه ابن حبان ( )00 0واحلاكم (َّ .)452/0
َّ
لعن اهللُ َمن َّ
كمه
توىل غري مواليهَ ,
وتامه عند أمحد وغريه " لعن اهللُ َمن غري ُختوم األَرضَ ,
لعن اهللُ من َ
لعن
لعن اهللُ َمن وقع عىل هبيمة ,لع َن اهللُ َمن َّ
عق والد ْيهَ ,
لعن اهللُ َمن ذبح لغري اهللَ ,
َأعمى عن ال َّطريقَ ,
ِ
عم َل قو ِم لو  .قاهلا ثالث ًا ".
اهللُ َمن َعم َل َ
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باب :البغي

شهر
 -412حدَّ ثنا إسامعيل بن َأبان ,قال :حدَّ ثنا عبد احلميد بن َهبرام ,قال :حدَّ ثنا ُ
مر به
بي ﷺ بفناء بيتِه بم َّكة
ٌ
جالس ,إذ َّ
بن حوشب قال :حدَّ ثني ابن ع َّباس قال :بينام النَّ ُّ
فجلس
جتلس؟ قال :بىل,
َ
بي ﷺَ :أ َال ُ
فكرش إىل النَّبي ﷺ ,فقال له النَّ ُّ
عثامن بن مظعونَ َ ,
بي ﷺ بب ِ
السامء فقالَ :أتاين
بي ﷺ مستقبله ,فبينام هو ُُيد ُثه إذ
َ
رصه إىل َّ
شخص النَّ ُّ
النَّ ُّ
ُ
جالس ,قال :فام قال لك؟ قالَّ { :
إن اهلل يأمر بالعدل
رسول اهلل ﷺ آنف ًا ,و َأنت
ٌ
والحسان وإيتاء ذي القربى و َينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي َيعظكم لع َّلكم
ُ
اليامن يف قلبي ,و َأح َب ْب ُت ُحم َّمد ًا.
استقر
تذكّرون} قال عثامن :وذلك حني
َّ

( )

باب :عقوبة البغي
افس ,قال:
 -413حدَّ ثنا عبد اهلل بن َأيب األسود ,قال :حدَّ ثنا َّ
حممد بن ُعبيد ال َّطنَ ُّ
حممد بن عبد العزيز عن أيب بكر بن ُعبيد اهلل بن أنس عن َأبيه عن جده عن النَّبي
حدَّ ثنا َّ

( ) أخرجه أمحد ( )6102 ,61 1والطرباين يف "الكبري" ( )41/1وابن أيب حاتم يف "تفسريه" () 4/1
وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 00/من ُطرق عن عبد احلميد بن هبرام به.
ضعف ال
وشهر و َّثقه َأمحدُ ومجاع ٌة .وفيه
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)0 1/2رواه أمحد والطرباين,
ٌ
ٌ
ثقات.
يض ,وبقية رجاله ٌ
و َأخرجه َأمحد (ُ ) 01 2مترص ًا من رواية ليث عن شهر ِ
كنت
بن حوشب عن عثامن بن أيب العاص قالُ :
ِ
صوبه حتى كاد ْ
رسول اهلل ﷺ جالس ًا إذ َ
شخص
أن ُيلز َقه باألَرض قال :ثم
عند
َ
ثم َّ
شخ َ
ص ببرصهَّ ,
ِ
ُ
ضع هذه اآلية هبذا املوض ِع من هذه السورة { َّ
جربيل  ف َأ َمرين ْ
إن اهلل يأمر
ببرصه .فقالَ :أتاين
أن َأ َ
بالعدل ..اآلية "}.
والصواب األَ ُ
ول.
وهذا من ختليطات ليث بن أيب سليم.
ُ
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ُ
وقطيعة الرحم.
البغي
عجالن يف الدُّ نيا:
ﷺ قال :بابان ُي َّ
ُ

( )

باب :أ
احل أسب
حممد بن
حممد عن ّ
 -414حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز بن ّ
ِ
َ
رسول اهلل ﷺ قالَّ :
عمرو عن َأيب سلمة عن َأيب هريرةَّ ,
القيامة
إن َأوليائي يو َم
أن
ِ
اس باألَعاملْ .
امل َّتقونْ ,
وتأ ُتون بالدُّ نيا
وإن كان
قرب من نسب ,فال ْيأتيني النَّ ُ
نسب َأ َ
ٌ
عرض يف كِال
حممدَ ,فأقول هكذا وهكذا :ال ,و َأ َ
ملوّنا عىل ِر َقابِكم ,فتقولون :يا َّ
ََت َ
ِع ْط َف ْيه.

( )

الرمحن بن املبارك ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن سعيد ,قال :حدَّ ثنا عبد
 -415حدَّ ثنا عبد َّ
امللك ,قال :حدَّ ثنا عطا ٌء عن ابن ع َّباس قال :ال َأرى َأحد ًا َي ُ
عمل هبذه اآلية{ :يا ُّأّيا
بلغَّ { :
اس إ َّنا خل ْقنَاكم من ذكر و ُأنثى} ح َّتى َ
إن َأكر َمكم عند اهللِ َأت َقا ُكم} ,فيقول
النَّ ُ
( ) أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( ) 00/0والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 226واملصنف يف "التاريخ
الكبري" (  ) 22/واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" (  )42/من رواية حممد بن ُعبيد به.
ومل يذكر احلاكم "عن أبيه" .وإسناده صحيح.
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح السناد ومل يرجاه.
ويف الباب عن أيب بكرة  .وقد تقدَّ م.
( )6أخرجه الطربي يف "هتذيب اآلثار" ( )6022من طريق ُييى بن سعيد األموي ,وابن أيب عاصم يف
الزهد الكبري" (  )21من طريق عيسى بن
"السنة" ( )6 4من طريق عبد العزيز بن حممد ,والبيهقي يف " ُّ
يونس ,وأيضا ( )121من طريق أيب ضمرة أنس بن عياض كلهم عن حممد بن عمرو به.
سئل عنه احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( :) 021فقال :يرويه حممد بن عمرو .واختُلف عنه .فرواه
حممد بن ُفليح وعيسى بن يونس ,وغريمها رووه عن حممد بن َعمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة,
وخالفهم إسامعيل بن جعفر .فرواه حممد بن َعمرو عن أيب سلمة ُمرسالً .وتابعه خالدٌ الواسطي,
وا ُمل ُ
صح .انتهى.
رسل َأ ُّ
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للر ِ
الر ُ
جلَ :أنا َأكر ُم منك ,فليس َأحدٌ َأكر َم من َأحد َّإال بتقوى اهللِ.
جل َّ
َّ

( )

 -416حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا جعفر بن ُبرقان عن يزيد بن األصم قال :قال
كر َم ُكم عند اهللِ َأ َتقا ُكم ,ما تعدُّ ون
ُ
ابن ع َّباس :ما تعدُّ ون ال َك َر َم؟ وقد َّبني اهللُ ال َك َر َمَ ,فأ َ
احلسب؟َ .أفض ُلكم َح َسب ًاَ .أ ْحسن ُكم ُخ ُلق ًا.
َ

( )

رواح مجنود مجم َّندة
باب :الأ م
 -417حدَّ ثنا عبد اهلل قال :حدَّ ثني ال َّليث ,عن ُييى بن سعيد ,عن َعمرة ,عن
عارف
رواح ُجنو ٌد ُجمنَّدة ,فام َت
قالت:
َ
ُ
عائش َة رض اهلل عنها ْ
النبي ﷺ يقول :األَ ُ
سمعت َّ
ف ,وما َتنَا َك َر منها ْ
ف.
اخ َت َل َ
منها ائت َل َ
حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم قال :حدَّ ثنا ُييى بن أ ُّيوب ,عن ُييى بن سعيد ,عن َعمرة
بنت عبد الرمحن ,عن عائشة رض اهلل عنها ,عن النبي ﷺ ,مثله.

( )

( ) أخرجه النحاس يف "الناسخ واملنسوخ" ( )001من طريق يعىل بن ُعبيد عن عبد امللك به نحوه.
سمعت عطاء بن أيب رباح ُيرب عن ابن
وأخرج الطربي يف "تفسريه" ( ) 02/ 1عن ابن ُج َريج قال:
ُ
الناس ,قال اهلل ( :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ُْم ) قال :ويقولونَّ :
إن
جحدهن
عباس ,قال :ثالث آيات قد
ُ
َّ
عظمهم ش ْأن ًا" ...
َأكر َمهم عند اهلل َأ ُ
وإسنادمها صحيح.
( )6مل َأجد من أخرجه.
وإسنا ُده قوي .ومل يعزه السيوطي يف "الدراملنثور" َّإال للمصنف فقط.
( )4أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" (  ) 042والبيهقي يف "شعب اليامن" (  ) 2002وابن عدي يف "الكامل"
(  )6 5/0وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" (  ) 1من رواية ُييى بن أيوب ,والقضاعي يف "مسند
الشهاب" (  ) 600وابن األعرايب يف "معجمه" (  ) 662وابن أيب الدنيا يف "كتاب األُخوان" ( )02من
كانت ت ِ
رواية الليث بن سعد كالمها عن ُييى بن سعيد به .ويف َّأوله قصة " َّ
ُضح ُك
أن امر َأ ًة ِمن َأهل مكَّة ْ
ِ
ُ
وكانت ُأخرى باملدينةَّ ,
فلقيت ا َملدَ ني َة
مت
تدخل عىل عائشة أم املؤمنني,
النسا َء ,وكان ْت
وإن املكي َة َق ِد ْ
ْ

=
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باب :مسح الأرض باليد

حممد عن أسيد بن أيب
حممد بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز بن َّ
 -418حدَّ ثنا ّ
ِ
رسول اهللِ ﷺ كام ُُيد ُ
قلت ألَيب قتادة :ما َل َك ال َُتد ُ
ث عنه
ث عن
أسيد عن ُأمه قالتُ :
َ
جلنْبه
رسول اهلل ﷺ يقولَ :من
سمعت
النَّاس؟ فقال َأبو قتادة:
ُ
َ
عيل فل ُيسهل ِ َ
كذب َّ
رسول اهللِ ﷺ ُ
ُ
َ
رض بيده.
يقول ذلك,
وجعل
َم ْض َجع ًا من النَّار,
ويمسح األَ َ
ُ

( )

باب :ال تسبوا الريح
 -419حدَّ ثنا ُييى بن ُبكري ,قال :حدَّ ثنا ال َّليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت
ِ
ِ
حاج ,فاشتدَّ ْت,
يح يف
طريق م َّكةُ ,
مر ٌّ
اس الر ُ
بن قيسَ ,أ َّن أبا هريرة قالَ :أخذت النَّ َ
وع ُ
فاستحثثت راحلتي َفأ ْدرك ُته,
حو َله :ما الريح؟ فلم يرج ُعوا بَشء,
ُ
فقال ُعمر ملن ْ
فقلت :بل َغني َأ َّنك َ
َ
لت عن الر ِ
يح ِمن
سمعت
يح ,وإِين
ُ
سأ َ
ُ
رسول اهلل ﷺ يقول :الر ُ
وح اهللَ ,تأيت بالر ِ
محةْ ,
ِ
َر ِ
خريها ,و ُعو ُذوا ِمن
وتأيت
َّ
بالعذاب ,فال َتس ُّبوها ,وس ُلوا اهللَ َ
رشها.

( )

____________________________________

كنت تَعرفني ِ
قالت للمك ِيةَ :أ ِ
ِ
فوا َف َقتْها َ
قالت :ال,
هذه؟ ْ
فلام ر َأ ْت من اتفاقهامَ ْ ,
فدخ َلتا عىل عائشة مجيع ًاَّ ,
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول .فذكرته.
صدقت,
فقالت عائش ُة:
ولكنَّا ال َت َق ْينا ف َت َعار ْفنا,
ُ
ْ
ْ
وع َّلقه البخاري يف "صحيحه" (  ) 4 52عن ال َّليث وُييى بن أيوب كالمها عن ُيى بن سعيد .فذكره.
وللحديث شاهدٌ من حديث أيب هريرة رفعه .أخرجه مسلم يف "الصحيح"(.)6242
( ) أخرجه الشافعي يف "مسنده" ( ) 602ومن طريقه البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار" ( ) 1وابن عساكر
عيل" ( )10من ُطرق عن
يف "تاريخ دمشق" ( ) 5 , 50/20والطرباين يف "طرق حديث َمن
َ
كذب َّ
راو ْردي به.
عبد العزيز بن حممد الدَّ َ
رباد املدين صدوق .وأ ُّمه ال تُعرف.
و َأسيد هو ال َّ
( )6أخرجه أمحد ( ) 0111 ,1540 ,0202وعبد الرزاق ( )60000وأبو يعىل ( )2 06والبيهقي يف
"الكربى" ( )42 /4والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )0 6/6والطرباين يف األوسط ( )6664ويف

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

215
باب :فضل من مل يتطري

زر عن عبد
اج ,وآدم ,قاال :حدَّ ثنا َّ
حج ٌ
 -411حدَّ ثنا ّ
محاد بن سلمة عن عاصم عن ر
عيل األُمم باملوسم َأ َّيام احلجَ ,فأعج َبني كثر ُة
اهلل بن مسعود عن النَّبي ﷺ قالُ :ع ِر ْ
ضت َّ
َ
رضيت؟ قال :نعمَ ,أي رب ,قالَّ :
فإن
حممدَ ,أ
السهل
َ
واجلبل ,قالوا :يا َّ
ُأ َّمتي ,قد مألوا َّ
مع هؤالء سبعني َألف ًا يدخلون اجلنَّة ِ
بغري حساب ,وهم الذين ال َيسرتقون وال
طريون ,وعىل رهبم يتو َّكلون.
َيك َتوون ,وال َي َت َّ
أن َجيعلني منهم ,قال :الله َّم اجع ْله منهم ,فقال ٌ
قال ُع َّكاشة :فادع اهلل ْ
رجل آخر:
ادع اهللَ َجيعلني منهم ,قال :سبقك هبا ُع َّكاشة.
ُ
زر عن عبد اهلل عن النَّبي
حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
مها ٌم عن عاصم عن ر
محا ٌد ,و َّ
ﷺ ,وساق احلديث.

( )

اجلن
باب :ال ِّطرية من ِّ
ابن َأيب الزناد عن علقم َة عن ُأمه عن عائشة,
 -411حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني ُ
____________________________________

الزهري به.
"الدعاء" ( )212من ُطرق عن ُّ
وصححه ابن حبان ( )5046 , 000واحلاكم (.)0200
َّ
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )5010والنسائي يف "الكربى" ( ) 0202ويف "عمل اليوم والليلة"
(  )14من هذا الوجه.
دون قصة عمر مع أيب هريرة.
( ) أخرجه أمحد ( )0441 ,4212والطيالس ( )456وأبو يعىل ( )54 2 ,5400والبزار ( ) 262وابن
عبد الرب يف"التمهيد" ( )620/5من طريق عاصم بن هبدلة به.
وصححه ابن حبان ( )2020واحلاكم (.)0 5/0
َّ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ومسلم واألربعة إال أبا داود من حديث ابن عباس نحوه.
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ِ
تضع
فذهبت
بصبي,
بالربكةُ ,فأتِ َي ْت
فتدعو هلم
َأ َّّنا كانت ُتؤ َتى بالصبيان إذا ُولدوا,
ْ
ُ
ُ
ر
وساد َته ,فإذا َتت ر ْأ ِسه ُموسىَ ,
فسأل ْتهم عن ا ُملوسى ,فقالواَ :نجع ُلها ِمن اجلن,
ِ
َ
كره الطرية
وّنَ ْت ُهم عنها ,وقالت :إِ َّن
خذت ا ُملوسى
َفأ
ْ
رسول اهلل ﷺ كان َي َ
فرمت هباَ ,
بغضها ,وكانت عائش ُة َتنْ َهى عنها.
و ُي ُ

( )

باب :الفأل
حممد ,قال :حدَّ ثنا أبو عامر ,قال :حدَّ ثنا اب ُن املبارك عن
 -412حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ
ميميَّ ,
بي ﷺ يقول :ال
أن َأباه َأخربهَ ,أ َّنه
َ
سمع النَّ َّ
ُييى بن أيب كثري قال :حدَّ ثني ح َّية ال َّت ُّ
( )
صدق الط ِ
رية ُ
يش َء يف اهلا ِم ,و َأ ُ
حق.
الفأل,
والعني ٌّ
ُ

( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )250وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( ) 554والطحاوي يف "رشح
معاين اآلثار" ( )4 6/0وأبو يعىل كام يف "املطالب" ( )4 5/0من ُطرق عن علقمة به نحوه.
وأم علقمة :اسمها مرجانة .ذكرها ابن حبان يف "الثقات" .وقال ِ
العجيل :مدن َّية تابع َّية ثق ٌة .وقال ابن
ُ ُ
ُّ
حجر يف "التقريب" :مقبولة.
( )6أخرجه الرتمذي يف "اجلامع" (  )602وأمحد ( )60021 ,60220 , 2260واملصنف يف "التاريخ
الكبري" ( ) 00/4وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 020 , 024والطرباين يف "الكبري"
( )0526وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )004/2وابن سعد يف "الطبقات" ( )22/0وأبو يعىل يف "مسنده"
( ) 526من طريق عيل بن املبارك وحرب بن شداد كالمها عن ُييى عن ح َّية بن حابس به.
وخالفهام شيبان بن عبد الرمحن .فرواه عن ُييى بن أيب كثري عن ح َّبة حدَّ ثه عن َأبيه عن أيب هريرة مرفوع ًا
ِبه .فجعله من مسند َأيب ُهريرة .أخرجه أمحد ( ,)60220والبخاري يف "التاريخ" (.) 00/4
ِ
وقال الرتمذي ِ
ٌ
ذكر هذا اخلالف.
حديث
حديث حابس:
عقب
ٌ
غريب .ثم َ
وابن حجر األَ َ
ورجح أبو زرعة رواي َة شيبان ,أ َّما
والرتمذي يف "العلل"
ورجح أبو حاتم
ولَّ ,
ُ
ُّ
قلتَّ :
ِ
يقض بَشء .كام حكاه الرتمذي يف "العلل" رقم (.)400
البخاري فلم
وليْ عند الرتمذي قوله ( أ
صدق ال ِّطرية م
ُ
وأ م
احلافظ ال ُبوصريي يف "اَتاف املهرة بزوائد
الفأل ) .كام قال
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باب :التبك باالسم احلسن
 -413حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر عن م ْع ِن ِ
بن عيسى قال :حدَّ ثني عبدُ اهلل بن مؤ َّمل
َ
السائبَّ ,
عثامن ب َن ع َّفان
ذكر
بي ﷺ عا َم احلديبية ,حني َ
أن النَّ َّ
عن َأبيه عن عبد اهلل بن َّ
فصاحلوه عىل ْ
َأ َّن ُسهي ً
يرجع عنهم هذا العام ,وي ُّلوها هلم
أن
ال قد َأرس َله إِليه قو ُمه,
َ
َُ
بي ﷺ حني َأتى فقيلَ :أتى ُس ٌ
مركم ,وكان عبد اهلل
هيلَّ :
سه َل اهللُ َأ َ
قابل ثالثة ,فقال النَّ ُّ
السائب َأ َ
بي ﷺ.
درك النَّ َّ
بن َّ

( )

باب :ما يقول إذا عطْ
 -414حدَّ ثنا موسى عن أيب عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن ع َّباس
____________________________________

زوت له احلديث.
املسانيد العرشة" وعزا هذه الزيادة أليب يعىل والبزار ,وهي َأيض ًا عند باقي من َع ُ
ُ
وليست الزيادة يف طبعة شاكر,
احلافظ يف "الفتح" هذه الزيادة للرتمذي .وال أرى هذا َّإال ومه ًا.
تنبيه :عزا
ْ
وال التأصيل ,وال الرسالة ( .)6 10وال يف َتفة األحوذي.
واحلديث له شواهد عدَّ ة .فأخرج البخاري ( )5065ومسلم ( )6660عن أيب هريرة مرفوع ًا "وال هامة"
وقوله ( العني حق ) أخرجه أيض ًا البخاري ( )5200ومسلم ( )6 20عن أيب هريرة .
وأخرج البخاري أيض ًا ( )5064ومسلم ( )6664عن أيب هريرة رفعه " ال طرية وخريها الفأل ,قيل :يا
رسول اهلل وما الفأل؟ قال :الكلمة الصاحلة َيسمعها َأحدُ كم"
( ) أخرجه الطرباين كام يف "جممع الزوائد" ( ) 40/2و "فتح الباري" ( )406/5البن حجر من طريق عبد
اهلل بن املؤمل به.
تفرد عنه ابنه عبد اهلل ,وقد
وقال اهليثمي يف "املجمع" :رواه الطرباين .وفيه ُمؤ َّمل بن وهب املخزوميَّ .
ُوثق ,وبقية رجاله رجال الصحيح .انتهى.
كثر َأهل العلم .وقال أمحدَ :أحاديثه مناكري.
قلت :ابنه عبد اهلل ليس من رجال َّ
الصحيح .وقد ض َّعفه َأ ُ
ِ
حديث ُصلح احلديبية
ضمن
وله شاهدٌ عن عكرمة ُمرسالً .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )652
َ
املشهور .وشاهدٌ آخرَ .أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )600/66من حديث سلمة بن األكوع .
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عطس َأحدُ كم فقال :احلمد هلل ,قال امل َل ُك :رب العاملني ,فإذا قال :رب
قال :إذا
َ
محك اهلل.
العاملني ,قال امللك :ير ُ

( )

باب :تشميت العاطْ
بن زياد ِ
الرمحن ِ
حممد بن َ
بن َأن ُعم
سالم ,قالَ :أخربنا ال َف ُّ
زاري عن عبد َّ
 -415حدَّ ثنا َّ
ِ
فانضم مرك ُبنا إىل
الفريقي قال :حدَّ ثني َأيبَ ,أ َّّنم كانوا ُغزا ًة يف البحر زمن معاوية,
َّ
ِ
داؤنا َأرس ْلنا إليهَ ,فأ َتانا فقالَ :د َع ُ
وتوين و َأنا
فلام
حض َغ ُ
مركب َأيب َأ ُّيوب األنصاريَّ ,
َ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقولَّ :
إن للمسلم
صائم ,فلم يكن يل ُبدٌّ من َأ ْن ُأجي َبكم ,ألَ ّين
ُ
ٌ
ترك منها شيئ ًا فقد َ
إن َ
ست خصال واجبةْ ,
ترك ح َّق ًا واجب ًا ألَخيه عليهُ :يسلم
عىل َأخيه َّ
عليه إذا ِ
مات,
وجييبه إذا دعاه ,و ُيشمته إذا
وُي ُضه إذا َ
مرضَ ,
عطس ,و َي ُعوده إذا َ
لق َيهُ ,
َ
صحه.
نصحه إذا اس َتنْ َ
و َي ُ
ٌ
وبر ًا,
قال :وكان معنا
رجل َّ
اح يقول لرجل َأ َ
مز ٌ
صاب طعا َمنا :جزاك اهلل خري ًا َّ
قلت له :جزاك اهلل
كثر عليه ,فقال ألَيب َأ ُّيوب :ما ترى يف رجل إذا ُ
فغضب عليه حني َأ َ
وش َتمني؟ فقال أبو أ ّيوب :إ َّنا كنَّا نقولَّ :
غضب َ
اخلري
إن َمن مل يصلحه
وبر ًا,
َ
خري ًا َّ
ُ
فض ِح َك ِ
ورض,
الرش,
وعر ًاَ ,
ْ
رش ًا َّ
فاقلب عليه ,فقال له حني أتاه :جزاك اهلل َّ
َأص َلحه َّ ُّ
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الضبي عن عطاء به موقوف ًا.
الشعب" ( )10 6من طريق َعبيدة بن ُمحيد َّ
وقال البيهقي عقبه :تابعه ُشعبة عن عطاء.
قلت :ورواه الطرباين يف "الكبري" ( ) 6620ويف "األوسط" (  )440والضياء يف "املختارة" ()405
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )655من طريق صباح بن ُييى املدين عن عطاء به مرفوع ًا.
وابن ُّ
قال الطرباين يف "األوسط" :مل يرف ْعه عن عطاء بن السائب َّإال صباح بن ُييى.
ٌ
والصواب ما رواه الثقات موقوف ًا.
مرتوك.
قلت :وصباح
ُ
وذكره ابن حجر يف "الفتح" ( )200/ 0موقوف ًا .وقال :بسند ال بأس به.
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جل :جزى اهلل َأبا َأ ُّيوب األَ
الر ُ
نصاري خري ًا.
َّ
وقال :ما َتدَ ُع ُمزاحك ,فقال َّ

( )

باب :من سمع العطسة يقول :احلمد هلل
ِ
عيل
 -416حدَّ ثنا طلق بن غنَّام ,قال :حدَّ ثنا شيبان عن َأيب إسحاق عن َخيثم َة عن ر
قال :من قال عند عطسة سمعها :احلمدُ هلل رب العاملني عىل كل حال ما كان ,مل جيدْ
( )
س ,وال األُ ِ
وجع الض ِ
ذن َأ َبدَ ًا.
َ

( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 20/0والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )056واحلارث بن أيب
الزهد" ( ) 0 2والشايش
أسامة يف "مسنده" ( )211وأبو الشيخ يف "التنبيه والتوبيخ" ( ) 2وهنَّاد يف " ُّ
يف "مسنده" ( ) 022و ُمسدَّ ٌد وأمحد بن منيع كام يف "املطالب العالية" ( )6511وابن عساكر يف "تاريخ
بعضهم عىل املرفوع.
دمشق" ( )56/ 2من ُطرق عن عبد الرمحن بن زياد به.
واقترص ُ
َ
اجلمهور.
وعبد الرمحن ض َّعفه
ُ
ضعيف .وعزاه أيض ًا لسحاق بن راهويه.
وقال ابن حجر يف "التغليق" ( :)12/6الفريقي
ٌ
وقال اهليثمي يف "املجمع" (4/2

) :رواه الطرباين ,وعبد الرمحن و َّثقه ُييى القطان وغريه ,وض َّعفه

مجاعة ,وبقي ُة رجاله ثقات .انتهى.
الصحيحني وغريمها .دون قوله "خصال واجبة ,إن أ
ترك
قلت :املرفوع منه
صحيح جاء من عدَّ ة طرق يف َّ
ٌ
منها شيئا فقد أ
ترك ح َّقا واجبا لأخيه عليه".
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )612 6عن طلق بن غنام به.
وخيثمة :هو ابن عبد الرمحن الكويف.
وأخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )2604من طريق البخاري ,والطرباين يف "الدعاء" ( ) 206من طريق
عيل.
حممد بن الليث أيب الصباح اهلدادي كالمها عن طلق بن غنام به .لكن قاال "عن ح َّبة عن ر
وح َّبة :هو ال ُعرين الكويف .وكالمها (خيثمة وح َّبة ) يروي عنهام أبو إسحاق السبيعي .ويرويان َأيض ًا عن
عيل  .واهلل أعلم.
ثقات .ومث ُله ال ُيقال من ِق ِ
بل الر ْأي فله
موقوف رجا ُله
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)200/ 0وهذا
ٌ
ٌ
ِ
باحلمد ُعويف
العاطس
بادر
خرجه
َ
الرف ِع ,وقد َأ َ
الطرباين من وجه آخر عن عيل مرفوع ًا بلفظ " َمن َ
ُحكم َّ
ُّ

=
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باب :كيف تشميت من سمع العطسة
سمعت اب َن
 -417حدَّ ثنا حامد بن ُعمر ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن أيب َمجرة قال:
ُ
محكم اهلل.
شم َت :عافانا اهلل وإ َّياكم من النَّار ,ير ُ
ع َّباس يقول إذا َّ

( )

خربنا َأبو ُمنَني  -وهو يزيد بن
 -418حدَّ ثنا إسحاق ,قالَ :أخربنا َيعىل ,قالَ :أ َ َ
فعطس ٌ
رجل
كيسان  -عن َأيب حازم عن َأيب ُهريرة قال :كنَّا جلوس ًا عند رسول اهلل ﷺ
َ
ُ
عطس آخر ,فلم يقل له شيئ ًا ,فقال:
ثم
فحمدَ اهللَ ,فقال له
رسول اهلل ﷺ :ير ُ
َ
محك اهللَّ ,
ِ
اآلخر ,ومل ْ
َ
وس َك َّت.
ددت عىل
يا
رسول اهلل ,ر َ
تقل يل شيئ ًا؟ قال :إ َّنه محدَ اهللََ ,

( )

باب :إذا مل يمد اهلل ال ميشمت
حممد بن َ
سالم قال :حدثنا ِربعي بن إبراهيم  -هو أخو ابن ُعل َّية -
 - 419حدثنا َّ
قال :حدَّ ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال :جلس
الرشيف منهام فلم ِ
ُيمد اهلل,
فعطس
رشف من اآلخر,
ُ
رجالن عند النبي ﷺ َأحدُ مها َأ ُ
َ
ُ
بي ﷺ.
وعطس
ومل ُيشمته,
َ
فشم َته النَّ ُّ
اآلخر فحمدَ اهللَ َّ
ُ
____________________________________

ِ
ضعيف .انتهى.
اخلاَصة .ومل َيشتك رضسه َأبد ًا" .وسندُ ه
من وج ِع
ٌ
الض َبعي.
( ) مل َأجد من َأخرجه .وأبو مجرة :هو نرص بن عبد اهلل ُّ
وصححه.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" ( .)201/ 0للمصنف هنا.
َّ
( )6أخرجه إسحاق بن راهوية يف "مسنده" (  )42وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65102ويف "األدب"
( )4 2والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )62/6من طريق يعىل بن عبيد به.
عزة األشجع َّية.
وإسناده حسن .وأبو حازم :هو سلامن األشجعي موىل َّ
عطس عند النبي ﷺ رجالن
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5202ومسلم (  )611عن أنس قال:
َ
فشم َت َأحدَ مها .ومل يشم ِ
عطس ٌ
وعطست َأنا فلم تُشمتْني؟!
فشمتَه,
شمتْه:
ت
ُ
َ
ُ
فالن َّ
اآلخر .فقال الذي مل ُي ّ
َ
َّ
نك مل ِ
قالَّ :
إن هذا محدَ اهلل ,وإِ َ
َتمد اهلل".
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فشم َته ,فقالَّ :
إن
وعطس هذا
عطست عندك فلم ُتشمتني,
الرشيف:
فقال
ُ
ُ
َ
اآلخر َّ
ُ
ذكر اهللَ فذكر ُته ,و َأنت نسي َت اهللَ فنسي ُتك.
هذا َ

( )

باب :كيف يبدأ العاطْ
عطس
 -421حدَّ ثنا إسامعيل عن مالك عن نافع عن عبد اهلل بن ُعمر ,أنّه كان إذا
َ
غفر لنا ولكم.
فقيل له :يرمحك اهللُ ,فقال :ير ُ
محنا اهللُ وإ َّياكم ,و َي ُ

( )

الرمحن عن عبد
 -421حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن عطاء عن أيب عبد َّ
ْ
ْ
محك اهلل,
فليقل :احلمدُ هلل رب العاملني,
عطس َأحدُ كم
اهلل قال :إذا
وليقل َمن ير ُّد :ير ُ
َ
ْ
غفر اهللُ يل ولكم.
وليقل هوَ :ي ُ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )2402والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )1060واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" ()202
وأبو يعىل ( )2516من طريق عبد الرمحن بن إسحاق به.
وصححه ابن حبان ( )206واحلاكم (.)625/0
َّ
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)406/0رواه أمحد والطرباين يف "األوسط" .ورجال أمحد رجال الصحيح
غري ربعي بن إبراهيم .وهو ثقة مأمون .انتهى.
وانظر ما قبله.
( )6أخرجه مالك يف "املوطأ" ( ) 044ومن طريقه البيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )1450عن نافع به.
وأخرجه البيهقي أيض ًا ( )1401وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )210/2من طريقني عن نافع به.
( )4أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )0205والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )1046من طريق سفيان,
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )6/1من طريق أيب عوانة ,وابن أيب شيبة يف "األدب" ( )406من
طريق حممد بن فضيل كلهم عن عطاء به موقوف ًا.
وخالفهم جعفر بن سليامن .عند النسائي يف "الكربى" ( ) 0056واحلاكم ( )0200والشايش يف
بن َأبان القريش عند احلاكم ( )0200والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()1044
"مسنده" ( ,)220و َأ ُ
بيض ُ
والطرباين يف "الكبري" ( ) 26/ 0ويف "الدعاء" ( ) 222فروياه عن عطاء به مرفوع ًا.

=
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حدت اهلل
كنت
أ
باب :من قال :يرحك إن أ
ٌ
دي قال:
بن َزاذان قال :حدَّ ثني
مكحول األَ ْز ّ
 -422حدَّ ثنا عار ٌم ,قال :حدَّ ثنا ُعامر ُة ُ
ِ
ِ
ابن ُعمر ,فعطس ٌ ِ
جنب ِ
ِ
محك اهللُ ْ
إن
كنت إىل
ابن ُعمر :ير ُ
ُ
رجل من ناحية املسجد ,فقال ُ
َ
محدت اهلل.
كنت
َ
َ

( )

آب
باب :ال يقولَّ :
حممد بن َ
سالم ,قالَ :أخربنا ملدٌ  ,قال :أخربنا ابن جريج ,أخربين اب ُن
 -423حدَّ ثنا َّ
أيب َنجيح عن ُجماهد ,أ َّنه سمعه يقول :عطس ابن ِ
لعبد اهلل بن ُعمر ,إ َّما أبو بكر ,وإ َّما
َ ٌ
آب؟ َّ
آب اسم شيطان من ّ
الشياطني جعلها بني
إن ّ
آب ,فقال ابن عمر :وما ّ
ُعمر ,فقالّ :
____________________________________

ٌ
منكر ,وال أرى جعفر بن سليامن َّإال سمعه من عطاء بن السائب بعد
حديث
قال النسائي :وهذا
ٌ
َ
سمع
ومن
مرة فحدي ُثه
بن السائب البرص َة مرتني .فمن
االختال .
َ
صحيحْ ,
ٌ
َ
ودخل عطا ُء ُ
سمع منه َأ َّول َّ
محاد بن زيد حديثُه عنه صحيح .انتهى كالمه.
شئ .و َّ
مرة ففي حديثه ٌ
آخر َّ
منه َ
ُ
املحفوظ من
سمع من عطاء بعد االختال  .وقال احلاكم:
أبيض
وكذلك َأع َّله
الطحاوي بالوقف ,و َأ َّن َ
َ
ُّ
كالم ِ
عبد اهلل إذا مل ُيسنده من ُيعتمد روايته .وقال َأيض ًا :والصحيح فيه رواية المام احلافظ ا ُملتقن سفيان
رجح وق َفه َأبو حاتم يف "العلل" .والبيهقي يف " ُّ
الشعب".
بن سعيد الثوري ,عن عطاء بن السائب .وكذا َّ
مرفوع من حديث سامل بن عبيد َ .أخرجه أمحد ( )64224والرتمذي (  )600وأبو داود
وله شاهدٌ
ٌ
صححه ابن حبان (.)511
(  )504ويف سنده
ٌ
اختالف .وقد َّ
شمت.
وله شواهدُ ُأخرى .انظر فتح الباري ( )201/ 0باب إذا عطس كيف ُي َّ
أن النسائي رواهِ ,من أجل َّ
تنبيه :الفائدة من ِذكر هذا األثر يف "زوائد األدب عىل الستة" مع َّ
أن املحفوظ
ما رواه البخاري هنا موقوف ًا ,ورواية النسائي املرفوعة ُمنكرة كام نقلناه عنه.
( ) مل أجد من أخرجه.
ٌ
كثري
رجال إسناده ال بأس هبم سوى عامرة بن زاذان ُمت َلف فيه ,قال احلافظ يف "التقريب":
صدوق ُ
اخلطأ.
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( )

الرجل الرأة
باب :تشميت َّ
ملزين عن
 -424حدَّ ثنا فروة وأمحد بن إشكاب ,قاال :حدَّ ثنا القاسم بن مالك ا ُّ
دخلت عىل َأيب موسى ,وهو يف ِ
بيت ُأم ال َف ْض ِل ِ
بن
عاصم بن ُك َليب عن َأيب ُبردة قال:
ُ
ُ
وقعت به,
اها
فشم َتهاَ ,فأ
فعطست فلم ُيشم ْتني,
الع َّباس,
ْ
ُ
ُ
فلام َأ َت َ
خربت ُأميَّ ,
وعطس ْت َّ
َ
فشم َّتها.
عطس ابني فلم ُتشم ْته,
وقالت:
ْ
َ
وعطس ْت َّ
َ

يقول :إذا ع َطس َأحدُ كم ِ
بي ﷺ ُ
فحمدَ اهللَ فشمتوه ,وإن مل
فقال هلاّ :إين
ُ
َ
سمعت النَّ َّ
ِ
وإن ابنَك عطس فلم َُي ِ
ِ
ُيمد اهللَ فال ُتشم ُتوهَّ ,
فحمدت
وعطست
مد اهللَ ,فلم ُأشم ْته,
ْ
َ
حسنت.
فشم ُتها ,فقالتَ :أ
َ
اهلل َّ

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "األدب" ( )440من طريق ابن ُجريج ,ويف "املصنَّف" ( )625 5من طريق أيب
أشهب" .بدل "آب".
السعدي كالمها عن ابن أيب نجيح به .لكن وقع عنده "
َّ
املنبه ُعمر بن منبه َّ
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( )20 / 0ثم قال :وأخرجه بن أيب شيبة بلفظ "اش بدل أب".انتهى.
َّ
أن َ
يكره ْ
شهب
يقولَ :أ َّ
قلت :روى ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ويف "األدب" عن إبراهيم النخعي ,أنه كان َ
إذا عطس .وسندُ ه صحيح .أورده ابن أيب شيبة ِ
عقب أثر ابن عمر هذا.
ٌ
َ
( )6أخرجه أمحد ( ) 1212واحلاكم يف "املستدرك" ( )610/0عن القاسم بن مالك به.
واحلديث يف "صحيح مسلم" ( )6116من رواية القاسم به مثله.
أحسنت " بالتكرار.
أحسنت
حسنت" ووقع عند أحد واحلاكم "
دون قوهلا يف آخره " فقالت :أأ
أ
أ
أ
تنبيه :قوله ( بيت أم الفضل بن الع ّباس ) كذا وقع هنا وعند احلاك ِم َأيض ًا .وهو خط ٌأ .والصواب كام عند
مسلم " وهو يف بيت ِ
بنت الفضل بن العباس" وألَمحد "ابنة الفضل".
ُ
قال النووي يف "رشح مسلم" ( :) 20 / 2هذه البنت هي ُأم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأ ُة َأيب
ُموسى األشعري ..انتهى.
قلت :ووقع يف َتقيق األلباين (ص  .)402وهو يف بيت [ ابنته ] أم الفضل بن العباس" وع َّلق الشيخ

=
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باب :إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه
جرير عن منصور عن هالل ِ
بن يساف عن عطاء
 -425حدَّ ثنا عثامن ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
فليضع يدَ ه عىل فيه ,فإ َّنام هو من َّ
الشيطان.
عن ابن ع َّباس قال :إذا تثا َء َب
ْ

( )

باب :هل يفيل أحد رأس غريه؟
املخزومي,
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا املغرية بن سلمة أبو هشام
ّ
 -426حدَّ ثنا ّ
الص ْع ُق بن َح ْزن قال :حدّ ثني القاسم بن مط ّيب عن احلسن
وكان ثق ًة ,قال :حدَّ ثنا َّ
قيس ِ
البرصي عن ِ
رسول اهلل ﷺ فقال :هذا س َّيدُ َأ ِ
َ
هل
تيت
السعدي قالَ :أ ُ
بن عاصم َّ
ِ
رسول اهلل ,ما ُ
َ
عيل فيه َتبِع ٌة من طالب ,وال من
فقلت :يا
الوبر,
ُ
املال الذي ليس َّ
ٌ
وويل ألصحاب
ضيف؟ .فقال رسول اهلل ﷺ :نعم املال أربعون ,واألَكثر س ُّتون,
القانع
طعم
املئني َّإال من َأعطى الكريم َة,
َ
َ
ومنح الغزير َة ,ونحر السمين َةَ ,فأكل و َأ َ
رت.
وا ُملع َّ
قلت :يا رسول اهلل ,ما أكرم هذه األخالق ,ال ُيل بواد أنا فيه من كثرة نعمي؟ فقال:
____________________________________

سقطت من األَ ْصل وغريه كـ "املستدرك" ,واستدركتُه من "مسلم" و"املسند" ,و"الدعاء
بقوله:
ْ
للطرباين ,ومل يتن َّبه الشارح هلذا السقط .وابنتُه ُأم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن العباس امرأة
أيب موسى األشعرى .انتهى.
قلت :ومل يتن َّبه الشيخ أيض ًا هلذا اخلطأ ,والصواب .بيت ابنة الفضل .واهلل أعلم.
خرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )0124عن سفيان عن منصور به.
( ) َأ َ
ُ
الص ِ
حيح.
ورجا ُله
رجال َّ
وأخرج البخاري يف "الصحيح" ( )4 5ومسلم ( )6110عن أيب هريرة مرفوع ًا "التثاؤب من
فإن َأحدَ كم إذا قال ها ِ
ُ
الشيطان .فإذا تثا َء َب َأحدُ كم فلري َّده ما استطاعَّ .
الشيطان".
ضحك
و َأخرجا عن أيب سعيد اخلدري نحوه.
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تصنع يف املنيحة؟.
كيف تصنع بالعطية؟ قلتُ :أعطي البكر ,و ُأعطي الناب ,قال :كيف
ُ
الناس بحباهلم ,وال
تصنع يف ال َّطروقة؟ قال :يغدُ و
منح الناق َة ,قال :كيف
ُ
ُ
قال :إين ألَ ُ
َ
النبي ﷺ:
يوزع رجل من مجل يتطمه ,فيمسكه ما بدا له ,حتى
يكون هو ير ُّده ,فقال ُّ
حب إِليك َأم ُ
مال مواليك؟ قال :مايل ,قال :فإنام َ
كلت
لك من مال ِك ما َأ َ
فام ُلك َأ ُّ
رجعت ألَقل َّن
جر َم ,لئن
وسائره ملواليك,
مضيت,
عطيت َفأ
فنيت ,أو َأ
ُ
ُ
َ
َ
َفأ َ
فقلت :ال َ
ُ
عد َدها.
خذوا عني ,فإ َّنكم لن ْتأ ُ
نيُ ,
خذوا عن َأحد هو
فلام حضه
ُ
املوت َ
مجع بنيه فقال :يا َب َّ
ِ
عيلَّ ,
النبي ﷺ
نح عليه ,وقد
ُ
فإن رسول اهلل ﷺ مل ُي َ
َأنصح لكم مني :ال َت ُ
سمعت َّ
نوحوا َّ
َينهى عن النياحة".
كابركم مل
و َكفنوين يف ثيايب التي ُ
كابركم ,فإِنكم إذا َّ
سود ُتم َأ َ
كنت ُأصيل فيها ,وسو ُدوا َأ َ
يزل ألَبيكم فيكم َخلِيفة ,وإذا سود ُتم َأصاغركم هان َأكابركم عىل الناسِ ,
وزهدُ وا
َّ
ُ
َ
َ
ِ
عيشكمَّ ,
فيكم ,و َأصلِحوا َ
آخر
طلب الناس ,وإ َّياكم
فإن فيه ِغنَى عن
فإّنا ُ
واملسأل َةَّ ,
كسب ِ
ِ
عيل قربي ,فإنه كان يكون يش ٌء بيني وبني هذا احلي
وا
فسو
موين
ت
فن
د
وإذا
,
املرء
ُ
ُّ
َ
َّ
آمن سفيه ًا ْ
أن ْيأيت َأمر ًا ُيدخل عليكم عيب ًا يف ِدينكم.
من بكر بن وائل مخاشات ,فال ُ
بن َح ْزن يف هذا
عيل:
الص َ
فذاكرت َأبا النعامن حممد بن الفضل ,فقالَ :أ ُ
ُ
عق َ
تيت َّ
قال ٌّ
ِ
ِ
احلسن؟ قال :ال ,يونس بن ُعبيد عن
احلسن ,فقيل له :عن
احلديث ,فحدَّ ثنا عن
ِ
احلسن ,قيل له :سمع َته من يونس؟ قال :ال ,حدَّ ثني القاسم بن ُمط َّيب عن يونس بن
ِ
فقلت ألَيب النُّعامن :ف َل ْم ََتم ْله؟ قال :ال ,ض َّيعناه.
احلسن عن قيس.
ُعبيد عن
ُ

( )

( ) أخرجه ابن األعرايب يف "معجمه" ( )656والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4 22من طريق عارم حممد بن
حزن عن احلسن عن قيس به .مثله.
بن ْ
الصعق ُ
الفضل حدثنا َّ
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باب :حتريك الرأس وعض الشفتي عند التعجب
هيب ,قال :حدَّ ثنا أ ُّيوب عن َأيب العالية قال:
 -427حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا ُو ٌ
الصامت قالَ :
َ
بي ﷺ بوضوء,
ذر ,فقالَ :أ ُ
سأ ُ
سأ ُ
لت عبدَ اهلل بن َّ
تيت النَّ َّ
لت خلييل َأبا ر
وعض عىل َش َف َت ْيه ,قلتَ :بأيب َأنت و ُأمي آذي ُتك؟ قال :ال ,ولكنَّك ُتدرك
فحرك ر ْأ َسهَّ ,
َّ
قلت :فام ْتأ ُمرين؟
الصالة لوقتِهاُ ,
ئم ًة ُيؤخرون َّ
ُأمرا ُء َأو َأ َّ
الصال َة لو ْقتِهاْ ,
يت ,فال
دركت معهم فصله ,وال
فإن َأ
تقولن :ص َّل ُ
َ
َّ
قال :صل َّ
ُأصيل.

( )

____________________________________

وأخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )441/ 2والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  )650وأبو يعىل كام يف
"املطالب" (  )445/واحلاكم يف "املستدرك" ( )2 6/4وابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة" ( )540/6من
طريق زياد بن أيب زيد اجلصاص ,وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )6 4/0من طريق املبارك بن فضالة,
واحلارث بن أيب أسامة ( )000وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )5 1من طريق أيب األشهب جعفر بن ح َّيان
ومطوالً.
كلهم عن احلسن عن قيس به نحوه .مترص ًا
َّ
وحسنه ابن حجر يف "الصابة" ( .)024/5لكن قال عيل بن املديني كام يف "املراسيل" (  )1/البن أيب
َّ
احلسن من قيس بن عاصم شيئ ًا.
حاتم :مل يسمع
ُ
ضعيف .ولع َّله من َأجله
لكن زياد ًا
َصح
ٌ
احلسن بالتحديث يف رواية زياد بن أيب زياد عند بعضهمَّ ,
ُ
قلتَّ :
مل يعتمد عليه احلافظ ابن املديني رمحه اهلل .واهلل أعلم.
ِ
وذكرت َّ
النياحة
النسائي روى مجل َة
أن
وقد تقدَّ م بعضه رقم (  .) 2مترص ًا من وجه آخر عن قيس.
ُ
َّ
فقط .ومل يذكر باقيه.
( ) احلديث يف "صحيح مسلم" ( )202وأمحد ( ) 20/5والنسائي ( )002ويف "الكربى" ( )250من
رباء .قالَّ :
ابن زياد الصال َة .فجاءين عبد اهلل بن
أخر ُ
رواية إسامعيل بن ُعل َّية عن أيوب عن أيب العالية ال َّ
صنيع ِ
فعض عىل شفته .ورضب فخذي,
لقيت له كُرس َّيا فج َل َس عليه .فذكر ُت له
ابن زياد َّ
الصامت ف َأ ُ
َ
لت َأبا ذر كام س َألتني فضب ِ
رضبت َ
سألت رسول اهلل ﷺ كام
فخذك ,وقال :إين
فخ ِذي كام
ُ
ُ
وقال :إين س َأ ُ
َ
ُ
رسول اهلل
فضب فخذي كام رضبت فخذك .وقال :صل الصالة ..فذكره .ويف رواية له "قال
سألتني.
َ
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جل أ
باب :إذا رضب الر م
فخذ أخيه ,ومل ميرد به سوءا
جعفر عن أبيه عن جابر قال:
وهيب ,قال :حدَّ ثنا
 -428حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
ٌ
َ
ثالث حفنات من ماء ,قال احلسن بن
يصب عىل ر ْأ ِسه
بي ﷺ إذا كان ُجنب ًا,
ُّ
كان النَّ ُّ
بيده عىل ِ
إن َشعري َأكثر من ذاك .قال :ورضب ِ
ِ
حممد :أبا عبد اهللَّ ,
احلسن فقال:
فخ ْذ
َ
ُ
ّ
طيب.
كثر من شعرك و َأ َ
يا َ
عر النَّبي ﷺ َأ َ
ابن َأخي ,كان َش ُ

( )

باب :ما م
يقول الر م
جل إذا أخدرت رجله
الرمحن بن سعد
 -429حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن َأيب إسحاق عن عبد َّ
رجل ِ
حب النَّ ِ
ابن ُعمر ,فقال له ٌ
خدرت ُ
حممد.
قال:
ْ
رجل :اذكر َأ َّ
اس إِليك ,فقال :يا َّ

( )

____________________________________

ﷺ .ورضب فخذي.
بقيت يف قوم ُيؤخرون الصالة ..فذكره.
أنت إذا َ
كيف َ
وعض عىل َش َف َت ْيه ,قلت :ب َأيب َأنت و ُأمي آذيتُك؟ قال:
فحرك ر ْأ َسهَّ ,
دون قوله " َأ ُ
َّبي ﷺ بوضوءَّ ,
تيت الن َّ
ال" .وهي الشاهد من تبويب البخاري.
عض الشفتني ح َ
وال منافاة بني الروايتني فاجلمع بينهاَّ ,
صل من النبي ﷺ ,ومن عبد اهلل بن الصامت.
بأن َّ
هيب ما مل ْ ِ
ألن َّ
َّ
كل راو َحاكَا ما صنَ َعه ُ
كثري يف السنَّة .وهو منهج
شيخه به .فذكر ُو ٌ
يذكره إسامعيل .وهذا ٌ
الشيخني يف صحيحيهام .واهلل أعلم وأحكم.
( ) احلديث يف "صحيح مسلم" ( )461من رواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن حممد به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )654 ,656 ,601والنسائي ( )640من ُطرق ُأخرى عن حممد بن
عيل الباقر َأيب جعفر به .نحوه.
ور أده الصنِّف يف الباب.
دون قوله "
أ
ورضب بيده عىل فخذ احلسن" ومن أأجل هذه الزيادة أأ أ
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 50/0وابن اجلعد يف "مسنده" ( )6 0وإبراهيم احلريب يف "غريب
احلديث" ( )050وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( 0/4

السني يف "عمل اليوم والليلة"
) وابن ُّ

َ
َ
سفيان ) كلهم عن إيب إسحاق به.
ابن سعد
( ) 04من رواية زهري( ,
وقرن معه ُ
زاد زهري "فقلت :يا َأبا ِ
عبد الرمحن ما لرجلِك.؟ قال :اجتمع عص ُبها من هاهنا".
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الصبيان
باب :مصافحة ِّ

نس
ابن ُنباتة عن سلمة بن َو ْر َدان قال :ر َأ ُ
يت َأ َ
 -431حدَّ ثنا ابن شيبة ,قال :حدَّ ثنا ُ
اسَ ,
فمسح عىل ر ْأيس
موىل لبني ليث,
نت؟
بن مالك ُي
ُ
فسأ َلنيَ :من َأ َ
َ
صافح النَّ َ
ُ
َ
فقلتً :
ثالث ًا ,وقالَ :
بارك اهللُ فيك.

( )

باب :ا ملصافحة
محاد بن سلمة عن ُمحيد عن أنس بن مالك قال:
اج ,قال :حدَّ ثنا َّ
حج ٌ
 -431حدَّ ثنا َّ
ِ
ِ
قبل َأ ُ
بي ﷺ :قد َأ َ
َّملا جا َء َأ ُ
اليمن ,وهم َأ ُّ
رق ُقلوب ًا منكم ,فهم َأ َّو ُل
هل
هل
اليمن قال النَّ ُّ
َمن جا َء با ُملصافحة.

( )

____________________________________

السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 21من رواية أيب بكر بن عياش عن َأيب إسحاق عن َأيب
وأخرجه ابن ُّ
كنت َأمَش .لع َّلها كنية عبد الرمحن بن سعد.
سعد قالُ :
ابن ُعمر.
عمن
سمع َ
َ
وأخرجه احلريب َأيض ًا ( )052من طريق ُشعبة عن إيب إسحاق َّ
السني ( ) 22من رواية إرسائيل عن أيب إسحاق عن اهليثم بن حنش عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ُّ
والصواب هو الوجه األَ َّول التفاق سفيان وزهري .ولالحتامل يف رواية أيب بكرُ .
وَتمل رواية ُشعبة  -التي
سم  -بأنه عبد الرمحن بن سعد .أ َّما رواية إرسائيل فشا َّذة .واهلل أعلم.
مل ُي َّ
كويف روى عن مواله عبد اهلل بن
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :) 22/2عبد الرمحن بن سعد القريش
ٌ
السبيعي ,ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال النسائي :ثقة .انتهى بتجوز.
عمر وعنه أبو إسحاق َّ
خرجه.
( ) مل َأجد َمن َأ َ
املدين .نس َبه إىل جد
والزاي
ابن شيبة :هو عبد الرمحن بن عبد امللك بن حممد بن شيبة احلزامي باملهملة َّ
ُّ
َأبيه .وابن نُباته :هو يونس بن ُييى بن نُباتة.نُسب إىل جده.
( )6أخرجه أمحد ( ) 4260 , 46 6ويف "فضائل الصحابة" ( ) 250وأبو داود ( )65 4والطحاوي يف
"رشح مشكل اآلثار" ( )225وابن أيب عاصم يف "األوائل" ( )60والطرباين يف "األوائل" ( ) 5وابن
عبد الرب يف "التمهيد" (  ) 5/6من طريق محاد بن سلمة ,وأمحد ( ) 6526وابن حبان ( )0 14من
طريق ُييى بن َأ ُّيوب كالمها عن ُمحيد به.
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الفراء
حممد بن َّ
الص َّباح ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن زكر َّيا عن َأيب جعفر َّ
 -432حدَّ ثنا َّ
ِ
( )
عن ِ
الرباء ِ
عبد اهلل ِ
بن عازب قالِ :من َتام ال َّتح َّي ِة ْ
صافح َأخاك.
أن ُت
بن يزيدَ عن
َ
بي
باب :مسح الرأة رأس َّ
الص ِّ
قفي قال:
 -433حدَّ ثنا عبد اهلل بن أيب األسود ,قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن مرزوق ال َّث ُّ
حدَّ ثني َأيب  -وكان ِ
لعبد اهلل ِ
الزبري َفأ َ
الزبري
اج منه  -قال :كان عبدُ اهلل ب ُن ُّ
بن ُّ
احلج ُ
خذه َّ
ِ
اج ,و َتدْ ُعو يلَ ,
سح ر ْأيس,
وت ُ
حج ٌ
ربها بام ُيعاملهم َّ
ب َع َثني إىل ُأمه َأسام َء بنت َأيب ب ْكر ُفأ ْخ ِ ُ
وصيف.
و َأنا يومئذ
ٌ

( )

باب :ا ملعانقة
مها ٌم عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن َعقيل,
 -434حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َّ
____________________________________

وصححه ابن حجر يف "الفتح " .والضياء يف "املختارة" (.)414/6
َّ
ولفظه عن ابن حبان "أ َّو ُل من َأظهر املصافح َة".
وليْ عند أيب داود قوله ( وهم أأرق مقلوبا منكم ).وهي عند من تقدَّ م ذكرهم.
وقد أخرج الشيخان عن أيب هريرة مرفوع ًا مثل هذه الزيادة ضمن حديث .دون املصافحة.
خرجه من هذا الوجه.
( ) مل أجد َمن َأ َ
لباين يف "الضعيفة" (َّ )620/4
أن أبا حممد اخللدي أخرجه يف جزء من " الفوائد" ( :) 50 ,02
وأفا َد األَ ُّ
ِ
الرباء مرفوع ًا.
من طريق محاد بن شعيب عن أيب جعفر الفراء عن األَغر َأيب مسلم عن
واألغر :هو عبد اهلل بن يزيد.
املوقوف.
والصواب
ضعيف.
محاد
ُ
ٌ
قلت :و َّ
ُ
ُّ
الرتمذي ( .)6040والثاين :عن َأيب ُأمامة
وله شاهدان مرفوعان .األَ َّول :من حديث ابن مسعودَ .أخرجه
ُّ
عند الرتمذي أيض ًا (  )604وأمحد ( )66610وض َّعفهام الرتمذي .وقال :يف الباب عن ابن عمر.
( )6مل أجد من أخرجه.
ورجاله ال ب ْأس هبم .سوى مرزوق الثقفي .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال احلافظ يف "التقريب":
مقبول.
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ٌ
َّ
حديث عن رجل من َأصحاب النَّبي ﷺ ,فا ْب َت ْع ُت
أن جابر بن عبد اهلل حدَّ ثهَ ,أ َّنه ب َل َغه
دت إليه رحيل شهر ًا ,ح َّتى ِ
مت َّ
فبعثت إِليه
الشا َم ,فإذا عبدُ اهلل بن ُأنيس,
ُ
قد ُ
بعري ًا فشدَ ُ
ْ
الر ُ
فخرج
فقلت :نعم,
سول فقال :جابر بن عبد اهلل؟
َأ َّن جابر ًا بالباب,
ُ
َ
َ
فرجع َّ
ٌ
وت.
حديث بلغني مل َأسم ْعه,
قلت:
موت َأو َت َ
خشيت َأ ْن َأ َ
ُ
فاع َتنَ َقنيُ ,
بي ﷺ ُ
قلت :ما
قال:
اسُ ,عرا ًة ُغرالً ُهب ًامُ ,
ُ
رش اهللُ العبا َدَ ,أو النَّ َ
سمعت النَّ َّ
يقولَُ :ي ُ
ُهب ًام؟ قال :ليس معهم يش ٌء ,ف ُينادّيم بصوت َيسم ُعه َمن ب ُعدَ ,أحس ُبه قال :كام َيسم ُعه
دخل اجلنَّ َة و َأحدٌ من َأ ِ
من ق ُربَ :أنا امللِك ,ال َينبغي ألَحد ِمن َأ ِ
هل اجلنَّة َي ُ
هل النَّار
هل النَّ ِ
يدخل النَّ َار و َأحدٌ ِمن َأ ِ
َيط ُل ُبه بم ْظ َلمة ,وال َينبغي ألَحد ِمن َأ ِ
ُ
هل اجلنَّ ِة َيطل ُبه
ار

ِ
والسيئات.
بم ْظ َلمةُ ,
قلت :وكيف؟ وإ َّنام ْنأيت اهللَ ُعرا ًة ُهب ًام؟ قال :باحلسنات َّ

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 2025وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )250وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ()6040
ويف "السنة" ( )5 0والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )6 2/2والضياء يف "املختارة" ()42 /6
واحلارث يف "مسنده" ( )04والبيهقي يف "األسامء والصفات" (  ) 4واخلرائطي يف "مساوئ
األخالق" (  )20وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )106من ُطرق عن مهام بن ُييى به.
وصححه احلاكم (.)040/6
َّ
ويف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل .وهو ُمت َلف فيه .لكن توبع.
وقال اهليثمي يف "املجمع" (  :)605/رواه أمحد ورجاله وثقوا ,ورواه الطرباين يف "األوسط" بنحوه
وحسنه يف موضع آخر ( .)624/
إال أنه قال :بمرص .انتهىَّ .
طريق ُأخرى .أخرجها الطرباين يف "مسند الشاميني" ,وتام يف
قال احلافظ يف "الفتح" (  :) 60/وله
ٌ
"فوائده" من طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن املنكدر عن جابر قال :كان َيبلغني عن النَّبي ﷺ
فقصدت
وردت مرص
فّست حتى
فاشرتيت بعري ًا
حديث يف القصاص ,وكان صاحب احلديث بمرص
ُ
ُ
ُ
ُ
طريق ثالث ٌة :أخرجها اخلطيب يف "الرحلة" من طريق
إىل باب الرجل ..فذكر نحوه .وإسنا ُده صالح .وله
ٌ
ٌ
حديث يف القصاص ..فذكر احلديث
أيب اجلارود العنْس  -وهو بالنون الساكنة  -عن جابر قال :بلغني
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باب :تقبيل اليد

الرمحن بن
 -435حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا َأبو عوانة عن يزيد بن أيب زياد عن عبد َّ
بي
أيب ليىل عن ابن ُعمر قال :كنَّا يف غزوة,
فحاص النَّ ُ
َ
اس حيص ًة ,قلنا :كيف نل َقى النَّ َّ
فنزلتَّ { :إال ُمتحرف ًا لقتال} ,فقلنا :ال نقد ُم املدينة ,فال يرانا َأحدٌ ,
ﷺ وقد َفر ْرنا؟
ْ
ِ
الفرارون ,قالَ :أنتم
فقلنا :لو قدمنا ,فخ َ
بي ﷺ من صالة الفجر ,قلنا :نحن َّ
رج النَّ ُّ
الع َّكارون ,فق َّب ْلنا يدَ ه ,قالَ :أنا فئ ُتكم.

( )

الرمحن
 -436حدَّ ثنا ابن أيب مريم ,قال :حدَّ ثنا ع َّط ُ
اف ُ
بن خالد قال :حدَّ َثني عبد َّ
بن األَكوع ,ف َأ َت ْينَاه فس َّلمنا عليه,
بالر َب َذة .فقيل لنا :ها هنا سلم ُة ُ
مر ْرنا َّ
بن َرزين قالَ :
____________________________________

ضعف " انتهى كالمه.
نحوه .ويف إسناده
ٌ
( ) أخرجه أمحد ( )5056,5215 ,551 ,5420وأبو داود ( )6200والرتمذي ( ) 0 2وابن أيب شيبة
يف "املصنَّف" ( )44205والبيهقي يف "السنن" ( )02/1والطحاوي يف "رشح املشكل" ()422/6
واحلميدي (  )06وأبو يعىل ( )5512وابن اجلارود يف "املنتقى" ( ) 050وابن سعد يف "الطبقات"
( ) 05/0والشافعي يف "مسنده" ( ) 0 1وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1200من ُطرق عن يزيد بن
أيب زياد به.
ٌ
الناس
حسن ال نعرفه َّإال من حديث يزيد بن أيب زياد ,ومعنى قوله (
حديث
وقال الرتمذي :هذا
فحاص م
أ
ٌ
يفر إىل إِمامه
حيصة ) يعنيَ :أّنم ُّفروا من القتال ,ومعنى قوله ( بل أنتم العكَّارون ) والعكَّار الذي ُّ
الزحف .انتهى.
لينرصه ,ليس يريدُ الفرار من َّ
اهلاشمي أبو عبد اهلل موالهم الكويف .ض َّعفه أكثر أهل العلم.
القريش
قلت :يزيد بن أيب زياد
ُّ
ُّ
ٍ
ٍ
نزلت يف غزوة
وهم .فاآلية
ْ
تحرفا لقتال ) وهي ٌ
وليْ عند أحد من أخرج احلديث قوله ( فنزلتَّ :إال مم ِّ
بدر .وهذه الّسية بعد بدر .بدليل حضور ِ
ابن عمر  هلا ,وهو مل يشهد ُأحد ًا لصغره .كام يف
الصحيحني" عنه .و ُأحدٌ بعد بدر بسنة.
" َّ
ووقع يف رواية ابن أيب حاتم يف آخره "فقال ﷺَ :أنا فئ ُة املسلمني ,ثم قرأ { َّإال ُمتحرف ًا لقتال َأو ُمتحيز ًا إىل
َ
إشكال يف هذه الرواية .واهلل أعلم.
فئة } .وال
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خرج َك َّف ًا له َض ْخم ًة َ
كف بعري,
خرج يد ْيه فقال:
كأ َّّنا ُّ
ُ
بي اهللِ ﷺَ ,فأ َ
َفأ َ
بايعت هبا َت ْني َن َّ
ف ُق ْمنا إِل ْيها فق َّب ْلنَاها.

( )

ثابت
حممد ,قال :حدَّ ثنا ابن ُعيينة عن ابن ُجدعان ,قال ٌ
 -437حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
( )
ألنسَ :أمسس َت النَّبي ﷺ ِ
بيدك؟ قال :نعم ,فق َّبلها.
َّ
َ َ ْ
الرجل
باب :تقبيل ِّ
الرمحن بن املبارك ,قال :حدَّ ثنا سفيان بن حبيب ,قال :حدَّ ثنا
 -438حدَّ ثنا عبد ّ
يت عل َّي ًا ُيقبل يدَ الع َّب ِ
اس
مرو عن ذكوان عن ُصهيب قال :ر َأ ُ
شعبة ,قال :حدَّ ثنا َع ٌ
ورجل ْيه.

( )

( ) أخرجه أمحد (  ) 255وابن سعد يف "الطبقات" ( )402/0والطرباين يف "األوسط" ( )250وابن
عساكر ( )11/66وابن املقري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( ) 6واخلطيب يف "اجلامع" ( )4 5وابن
األعرايب يف "ال ُقبل واملعانقة واملصافحة" ( )42من ُطرق عن ع َّطاف بن خالد به.
ابن أيب مريم :هو سعيد بن احلكم املرصي نُسب إىل جده .وع َّطاف بن خالد و َّثقه أبو داود .وقال أمحد
بأس .وعبد الرمحن بن َرزين .مل أ َر من و َّثقه .وقد ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال
وأبو زرعة :ليس به ٌ
الذهبي يف "الكاشف" :وثق .وقال احلافظ يف "التقريب" :صدوق .واهلل أعلم.
( )6أخرجه أمحد ( ) 6010والدارمي يف "السنن" (  )5وابن أيب عمر كام يف "املطالب" (  )62/وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )450/1من ُطرق عن سفيان به.
ِ
لضعف عيل ِ
بن ُجدعان .كام البوصريي يف "اَتاف املهرة"
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ُ
واحلديث فيه َغرابة.
قلت:
خرج ال ُبخاري يف "صحيحه" ( )4422من طريق محاد بن زيد عن ثابت عن أنس  قال :ما
وقد َأ َ
ني من كف النبي ﷺ.
َم َس ْس ُت حرير ًا وال ديباج ًا َأ ْل َ
( )4أخرجه ابن املقري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( ) 5والبالذري يف "أنساب األرشاف" ( )001/
ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  )5 0/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )406/62من

=
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باب :من بدأ بالسالم
ِ
سعيد ِ
بن ُعبيد عن ُبشري بن يسار قال :ما كان َأحدٌ َيبد ُأ,
 -439حدَّ ثنا أبو نُعيم عن
بالسالم.
َأو َي ْبدُ ُرَ ,
ابن ُعمر َّ

( )

حممد بن َ
سالم ,قالَ :أخربنا َملد بن يزيد ,قالَ :أخربنا اب ُن جريج
 -441حدَّ ثنا َّ
اكب عىل املايش ,واملايش عىل
الزبريَ ,أ َّنه
قالَ :أخربين َأبو ُّ
الر ُ
َ
سمع جابر ًا يقولُ :يسلم َّ
( )
ِ
بالسالم فهو َأ ُ
فضل.
القاعد ,واملاشيان َأ ُّّيام يبد َأ َّ
الرمحن بن عبد اهلل بن
 -441حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني َأخي عن سليامن عن عبد َّ
____________________________________

ارض عني".
عم َ
ُطرق عن ُشعبة عن عمرو بن ُم َّرة به .وزادوا " ويقول :يا ّ
وصهيب :هو موىل العباس .و ُيقال صهبان .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
الس َّامنُ .
وذكوان :هو أبو صالح َّ
ثقات.
وباقي رجالِه ٌ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 56/0عن أيب نُعيم الفضل بن دكني به.
وسنده صحيح.
( )6أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" ( )202وابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )025/2والبيهقي يف
"الكربى" ( )604/1من طريق َروح عن ابن جريج به موقوف ًا.
ورواه املصنف َأيض ًا ( )002كام سيأيت قريب ًا عن َروح به.
وخولف ( َروح وملد بن يزيد ) فأخرجه البزار يف "مسنده" ( )6002وابن حبان يف "صحيحه" ()012
الضحاك بن ملد عن ابن ُجريج به مرفوع ًا.
من طريق َأيب عاصم
َّ
ُ
الصحيح.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)42/2ورجا ُله
رجال َّ
صحيح.
وقال ال ُبوصريي يف "االَتاف" ( :) 6/2هذا إسنا ُده
ٌ
ذكر َمن رواه مرفوع ًا.
ابن حجر يف "الفتح" (  ) 2/للمصنف موقوف ًا
َّ
وعزاه ُ
ثم َ
وصححهَّ ,
السالم,
خرج
ثم قال :و َأ َ
الطرباين بسند صحيح عن األَغر املُزين قال يل أبو بكر :ال يسبقك َأحدٌ إىل َّ
ُّ
ِ
حديث أيب ُأمامة رفعه " َّ
وأخرج
حسن,
بالسالم" .وقال:
والرتمذي من
َ
ٌ
إن أوىل الناس باهلل َمن بد َأ َّ
لسالم قالَ :أطوعكم هلل .انتهى
الطرباين من حديث أيب الدرداء ,قلنا :يا رسول اهلل .إنا نَلتقي ف َأ ُّينا يبد ُأ با َّ
ُّ
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غر  -وهو ٌ
أيب َعتيق عن نافعَّ ,
رجل من مزينة ,وكانت له
أن َ
خربهَ ,أ َّن األَ َّ
ابن عمر َأ َ َ
وسق من تر عىل رجل من بني َعمرو بن َعوف,
صحب ٌة مع النَّبي ﷺ  -كانت له َأ ٌ
رسل معي َأبا بكر الصديق ,قالُّ :
فجئت إىل النَّبي ﷺَ ,فأ َ
فكل
اختلف إليه مرار ًا ,قال:
ُ
بالسالم .فيكون هلم
َمن َلقينا س َّلموا علينا ,فقال أبو بكرَ :أ َال ترى النَّ َ
اس يبد ُأونك َّ
ِ ( )
ابن عمر عن نفسه.
جرُُ ,يدث هذا ُ
بالسالم يكن لك األَ ُ
جر؟ ابد ْأهم َّ
األَ ُ
باب :فضل السالم
حممد بن جعفر بن أيب كثري عن
 -442حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال :حدّ ثني َّ
ِ
قربي عن أيب هريرةَّ ,
أن رج ً
رسول اهلل
مر عىل
ال َّ
يعقوب بن زيد ال َّتيمي عن سعيد امل ُ
فمر ٌ
آخر فقال:
رجل ُ
السالم عليكم ,فقال :عرش حسناتَّ ,
ﷺ وهو يف جملس فقالَّ :
فمر ٌ
السالم عليكم
رجل آخر فقالَّ :
السالم عليكم ورمحة اهلل ,فقال :عرشون حسن ًةَّ ,
َّ
ورمح ُة اهلل وبركاته ,فقال :ثالثون حسن ًة.
ُ
فقام ٌ
رسول اهلل ﷺ :ما َأ َ
وشك ما َنس صاح ُبكم,
رجل من املجلس ومل ُيسلم ,فقال
فليجلس ,وإذا قام فليسلم ,ما
لس
إذا جا َء َأحدُ كم
ْ
املجلس فليسلم ,فإن بدا له َأ ْن َجي َ
َ
( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 060والطرباين يف "الكبري" (  )400/والبيهقي يف
" ُشعب اليامن" ( )25 1وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )105والضياء يف "املختارة" ( )660/6من
ُطرق عن إسامعيل بن أيب ُأويس هبذا السناد.
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" (  )400/ويف "األوسط" ( )0022من طريق حممد بن إسحاق عن نافع
السالم َأحدٌ .
به نحوه .وفيه قال أبو بكر :ال يسب ْقك إىل َّ
ابن حجر كام تقدَّ م يف احلديث قبله.
وصححه ُ
َّ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)406/0رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ,وأحد إسنا َدي الكبري رجاله
رجال الصحيح.
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( )

حممد بن َّ
حممد بن جعفر ,قال :حدَّ ثنا شعبة عن عبد
بشار ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -443حدَّ ثنا َّ
فيمر عىل القوم
كنت
َ
امللك بن َميّسة عن زيد بن وهب عن ُعمر قالُ :
رديف َأيب بكرُّ ,
السالم عليكم
السالم عليكم ورمحة اهلل ,ويقولَّ :
السالم عليكم ,فيقولونَّ :
فيقولَّ :
اس
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,فقال أبو بكرَ :ف َض َلنا النَّ ُ
ورمحة اهلل ,فيقولونَّ :
اليو َم بزيادة كثرية.
بن َّ
بشار ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن سعيد ,قال :حدَّ ثنا شعبة قال :حدَّ ثني
حممد ُ
حدَّ ثنا َّ

( ) أخرجه وابن حبان يف "صحيحه" ( )014من طريق المام البخاري به بتاممه.
وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( ) 0600ويف "عمل اليوم والليلة" ( )422والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )2500من طريق يعقوب بن زيد .وأمحد ( )1220 ,0256 ,0 06وأبو داود يف "السنن" ()5602
والرتمذي يف "اجلامع" ( )6002والنسائي يف "الكربى" (  ) 0604 , 060ويف "العمل" ()421
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2504والبخاري يف "األدب املفرد" ( ) 042والطحاوي يف "رشح مشكل
اآلثار" ( ) 54والطرباين يف "الصغري" ( ) 002واخلطيب يف "تاريخ بغداد ( )20/ 0من طريق ابن
وصححه ابن حبان (.)012 ,015 ,010
عجالن كالمها عن املقربي به.
َّ
ٍ
قصة الرجل يف أول احلديث .واقترصوا عىل شقه األخري ,وهو قوله " إذا جاء َأحدُ كم إىل
وليْ عند أحد َّ
املجلس فيه القوم فليسلم ...احلديث ".
وللقصة شاهدٌ من حديث عمران بن حصني  .أخرجه أمحد ( ) 1102وأبو داود يف "السنن"
( )5 15والرتمذي يف "اجلامع" ( )6221والبزار ( )4522وغريهم.
ِ
ٌ
عيل وأيب سعيد وسهل بن
صحيح
حسن
حديث
قال الرتمذي:
ٌ
ٌ
ٌ
غريب من هذا الوجه ,ويف الباب عن ر
وحسنه البيهقي يف "الشعب".
ُحنيف .انتهى.
َّ
روى يف ذلك عن النَّبي ﷺ.
حس ُن إِسناد ُي َ
وقال البزارَ :أ َ
ابن حجر يف "الفتح" (  .)2/وانظر فتح الباري كتاب االستئذان .باب بدء السالم.
وقوى إِسنا َده ُ
َّ
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( )

َّ
وجل
السالم اسم من أأسامء اهلل عزَّ
بابَّ :
ُ
رسول
محاد بن سلمة عن ُمحيد عن َأنس قال :قال
 -444حدَّ ثنا
شهاب ,قال :حدَّ ثنا َّ
ٌ
إن السالم اسم من َأ ِ
سامء اهللِ تعاىل ,وض َعه اهللُ يف األَ ِ
رضَ ,فأ ُ
السال َم
فشوا َّ
اهلل ﷺٌ َ َّ َّ :
بينكم.

( )

باب :يسلم الايش عىل القاعد
عيل بن املبارك عن ُييى ,قال :حدَّ ثنا
 -445حدَّ ثنا سعيد بن َّ
الربيع ,قال :حدَّ ثنا ُّ
سالم عن جده َأيب َّ
زيد بن َّ
الرمحن بن شبل قال:
حلرباين عن عبد َّ
سالم عن َأيب راشد ا ُ
ِ
الر ِ
الر ُ
القاعد,
اجل عىل
ُ
اجل ,وليسلم َّ
الراكب عىل َّ
بي ﷺ يقول :ليسلم َّ
سمعت النَّ َّ
( )
وليسلم ُّ
السال َم فهو له ,و َمن مل ُجيب فال يش َء له.
األقل عىل األَكثر ,فمن َأ َ
جاب َّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65202عن َأيب أسامة وغندر حممد بن جعفر عن ُشعبة به.
وإسناده صحيح.
ِ
بن يساف عن زهرة ِ
هالل ِ
ردفت َأبا بكر
بن محيضة قال:
وروى ابن أيب شيبة أيض ًا ( )65201من طريق
ُ
ِ
نمر بِالقو ِم فنُسل ُم ِ
َّاس غالِبِني لنا ُم ُ
نذ
فري ُّدون علينا َأكثر ممَّا نُسل ُم ,فقال أ ُبو بكر :ما زال الن ُ
ف ُكنّا ُّ
عليهمُ ,
اليو ِم".
( )6مل َأجد من أخرجه .وعزاه السيوطي يف "الدر املنثور" للمصنف فقط.
وحسنه ابن حجر يف "الفتح" ( .) 4/
ثقات.
ورواته ٌ
َّ
ِ
ِ
حديث َأيب هريرة .رواه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )25 2وعبد الرزاق يف "املصنَّف"
وللحديث شاهدٌ من
( .)60 0قال ابن حجر :بسند ضعيف .وآخر عن ِ
ابن مسعود  من قوله .سيأيت عند املصنف برقم
( )201بسند صحيح.
( )4أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )251وأبو ذر اهلروي يف "جزء من مسموعاته" ( )40من طريق عيل بن
َ
َ
حديث الباب.
ذكر
فذكر َأ
حاديث سمعها عبدُ الرمحن .ثم َ
املبارك هبذا السنادَ .

=
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ابن ُجريج َأخربين
 - 002حدثنا إسحاق قال :أخربنا َروح بن عبادة قال :أخربين ُ
بالسالم فهو َأفضل.
َأبو ُّ
الزبريَ ,أنه سمع جابر ًا يقول :املاشيان إذا اجتمعا َفأ ُّّيام بد َأ َّ

( )

الراكب؟
باب :هل ميس ِّلم الايش عىل َّ
حممد بن كثري ,قالَ :أخربنا سليامن بن كثري عن ُحصني عن َّ
الشعبي,
 -447حدَّ ثنا َّ
يت ُرشُي ًا ماشي ًا يبد ُأ
بالسال ِم,
بالسالم؟ قال :ر َأ ُ
ُ
فقلت :تبد ُأه َّ
لقي فارس ًا فبد َأه َّ
َأ َّنه َ
بالسالم.
َّ

( )

السالم
باب :ممن أتهى َّ
حممد بن َ
سالم ,قال :أخربنا ملدٌ  ,قال :أخربنا ابن جريج قال :أخربين
 -448حدَّ ثنا َّ
ِ
السالم عليك
كتب عىل
زيا ٌد عن َأيب الزناد قال :كان خارج ُة َي ُ
كتاب زيد إذا س َّلم ,قالَّ :
مري املؤمنني ورمح ُة اهللِ وبركا ُته ومغفر ُته ,وطيب صلواته.
يا َأ َ

( )

____________________________________

عمر وغريه عن ُييى ,فلم يذكروا يف إسناده َأبا راشد .انتهى.
قال البيهقي :خالفه َم ٌ
قلت :رواية َمعمرَ .أخرجها عبد الرزاق ( ) 1000وأمحد ( ) 5222وعبد بن محيد ( )4 2وابن قانع
يف "معجم الصحابة" ( )142وابن عساكر ( )065/40عنه عن ُييى بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن
ِ
رسول اهلل ﷺ فجم َعهم
سمعت من
الناس ما
كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن ِشبلَ .أ ْن علم
َ
َ
جده قالَ :
َ
وصححه احلافظ يف "الفتح" ( ) 5/
مطوالً.
سمعت
فقال :إين
ُ
َّ
رسول اهلل ﷺ فذكره َّ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)402/0رواه الطرباين وأمحد ,ورجاهلام رجال الصحيح.
( ) تقدَّ م الكالم عليه برقم ( .) 00
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65200عن ابن فضيل ,ووكيع حممد بن خلف الضبي يف "أخبار
ِ
رج ً
كنت َأنا ُّ
ال راكب ًا .فبد َأه
القضاة" (  )604/من طريق ُسفيان كالمها عن ُحصني قالُ :
والشعبي ف َلق ْينا ُ
ُّ
بالسالم" ..لفظ ابن أيب شيبة.
الشعبي َّ
صحيح.
( )4مل َأره من هذا الوجه .وهذا إسنا ٌد
ٌ
ثبت.
وزياد :هو ابن سعد بن عبد الرمحن اخلراساين أبو عبد الرمحن .روى له اجلامعة ,وهو ثق ٌة ٌ

=
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باب :أمن س َّلم إشارة

اخلراساين ,ر َأي ُته
قرة
بسام َأبو َّ
 -449حدَّ ثنا برش بن احلكم ,قال :حدَّ ثنا ه َّياج بن َّ
ُّ
رأيت َأ َنس ًا يمر علينا فيومئ ِ
يت
وض ٌح  -ور َأ ُ
بيده إِلينا ف ُيسلم  -وكان به َ
ُ ُ
بالبرصة ,قالُّ َ ُ :
( )
احلسن َيضب بالص ِ
فرة ,وعليه ِعامم ٌة َسودا ُء.
ُّ
ُ
َ
حممد بن معن قال :حدَّ ثني موسى بن
 -451حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر ,قال :حدَّ ثنا َّ
سعد عن َأبيه سعدَ ,أ َّنه خرج مع ِ
عبد اهلل بن ُعمر ,ومع القاس ِم ِ
حممد ,ح َّتى إذا َن َزال
َ
بن َّ
َ ِ
بالسالم ,فر َّدا عليه.
بن ُّ
مر عبدُ اهلل ُ
شار إِليهم َّ
الزبري َفأ َ
رسف ًا َّ

( )

مسعر عن علقمة بن مرثد عن عطا َء ب ِن َأيب رباح
 -451حدَّ ثنا خال ٌد ,قال :حدَّ ثنا
ٌ

____________________________________

وسي ْأيت من وجه آخر عن َأيب الزناد .عند املصنف ( .)565وانظر رقم (.)544 ,540
( ) مل أر من أخرجه من هذا الوجه.
عرف.
قال الذهبي يف "امليزان" ( :)4 0/0هياج بن بسام ,خرساين .ر َأى َأنسا ُيومئ إليهم بالسالم .ال ُي ْ
تفرد عنه برش بن احلكم النيسابوري .له يف أدب البخاري .انتهى.
َّ
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )625/0مترص ًا ,واملزي يف "هتذيب الكامل" ( )4 2/ 0من
مطوالً نحوه .عن موسى بن سعدَّ ,
خرج مع ابن عمر والقاسم بن
ربه َأنه َ
طريق حممد بن معن َّ
أن َأباه َأخ َ
حممد إىل مكَّة حتى نزال َب َ ِ
ٌ
والقاسم
مستقبل للطريق,
الزبري ضحو ًة فس َّلم .وعبد اهلل
ابن ُّ
فمر عليهم ُ
ُ
ّسفَّ .
قبل القاسم عىل ِ
القاسم حتى ر َّد عليه ,ثم َأ َ
ٌ
عبد
وانحرف إليه
مستقبل عبدَ اهلل .فر َّد عليه عبدُ اهلل السال َم,
َ
ُ
ُ
النبي ﷺ
ثم نكثُوها .فقال عبد اهلل:
ُ
اهلل فقال :يا َأبا عبد الرمحنَ .أر َأ َ
سمعت َّ
يت قوم ًا َأعطوا هذا بيعتَهم َّ ,
ِ
ليست معه يمينه".
القيامة
لقي اهللَ يو َم
ْ
ثم نكثَها َ
يقول :من َأعطى بيعتَهَّ ,
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )1 02مقترص ًا عىل املرفوع.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)60 /5وفيه موسى بن سعد .وهو جمهول.
قلت :موسى بن سعد املدين موىل َأيب بكر و َأبوه جمهوالن .كام أبو حاتم الرازي.
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قال :كانوا يكرهون ال َّتسليم باليدَ ,أو قال :كان يكره ال َّتسليم باليد.

( )

باب :ميسم مع إذا س َّلم
 -452حدَّ ثنا َّ
تيت َجملس ًا
خالد بن ُييى ,قال :حدَّ ثنا
مسعر عن ثابت بن ُعبيد قالَ :أ ُ
ٌ
( )
مت َفأ ِ
سمع ,فإِ َّّنا َت َّي ٌة من عند اهللِ مبارك ًة طيب ًة.
فيه عبدُ اهلل بن ُعمر ,فقال :إذا س َّل َ
خرج يس ِّلم ,ويس َّلم عليه
باب :أمن أ
مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحةَّ ,
 -453حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
أن
ال ُّطفيل بن َأيب ِ
السوق,
بن كعب َأخربهَ ,أ َّنه كان ْيأيت عبدَ اهلل بن ُعمر فيغدُ و معه إىل ُّ
ِ
صاحب َبيعة ,وال
مر عبدُ اهلل بن ُعمر عىل س َّقا  ,وال
السوق مل َي َّ
قال :فإذا َغدَ ْونا إىل ُّ
مسكني ,وال َأحد َّإال ُيسلم عليه.
تصنع
فقلت :ما
السوق,
قال ال ُّطفيل:
ُ
ُ
ُ
فجئت عبدَ اهلل بن ُعمر يوم ًا ,فاست ْت َبعني إىل ُّ
بالسوق وأنت ال تقف عىل ال ُّب ّيع ,وال ُ
جتلس يف
تسوم هبا ,وال
تسأل عن السلع ,وال
ُ
ُ
ُّ
ِ
السوق.؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدَّ ث ,فقال يل عبد اهلل :يا َأبا بطن  -وكان
جمالس ُّ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65004حدثنا حممد بن برش قال :حدثنا ِمسعر قال :حدَّ ثني علقم ُة
بن َمرثد عن عطاء بن أيب رباحَ ,أنَّه ك َِره ,أو قال :كان ُيكره السال ُم باليد ,ومل َير بالر ْأ ِ
س ب ْأس ًا .وإسناده
قوي.
( )6أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )022عن األعمش عن ثابت بن عبيد قال :انتهيت إىل ابن عمر وهو
مت؟ قال:
مت عليه فاستيقظ .فقال :أبا ثابت؟ قال :قلت نعم .قال :أس َّل َ
جالس ينتظر الصالة .فس َّل ُ
ِ
ثم قام َّ
فصىل ,وكان ُحمتبي ًا قد نام".
قلت :نعم .قال :إذا س َّل َ
مت ف َأسمع ,وإذا ر ُّدوا عليك فليَ ْسم ُعوكَّ .
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وعزاه السيوطي يف "الدر املنثور" ( )460/0لسعيد بن منصور نحوه.
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( )

باب :حق أمن س َّلم إذا قام
 -454حدَّ ثنا مطر بن الفضل ,قال :حدَّ ثنا َروح بن عبادة ,قال :حدَّ ثنا بسطا ٌم قال:

نيْ ,
خريه ,فعجلِ ْت
إن َ
ُ
قرة قال :قال يل َأيب :يا ُب َّ
سمعت معاوية بن َّ
كنت يف جملس ترجو َ
ِ
املجلس ,وما من
بك حاج ٌة .فقل :سال ٌم عليكم ,فإ َّنك ُترش ُكهم فيام َأصابوا يف ذلك
( )
ِ
فيتفرقون عنه مل ُيذ ِ
كر اهللَّ ,إال َ
جيفة محار.
تفرقوا عن
كأ َّنام َّ
قوم َجيلسون َجملس ًا َّ
( ) أخرجه مالك يف "املوطأ" ( )4544ومن طريقه البيهقي يف " ُشعب اليامن " ( )040/2وأبو نُعيم يف
"احللية" (  )4 0/من ُطرق عنه به.
وصححه النووي يف "رياض الصاحلني" ( .)005/
َّ
وأخرج ابن أيب شيبة ( )602/5من طريق جماهد ,وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 00/0من طريق نافع,
السوق ما يل حاج ٌة َّإال ْ
أن
املقربي كلهم عن ابن ُعمر ,أنه قال :إين ألَ ُ
خرج إىل ُّ
و َأيض ًا ( ) 55/0من طريق ُ
ُأسلم.
قوله ( :س َّقاط ) الس َّقا هو الذي يبيع السقط من املتاعِ ,
واحلقري .قاله يف اللسان.
الردئ
وس ْق ُط املتاع هو
ُ
َ
ُ
ٍ
الرواة بفتح الباء,
قوله( :صاحب أبي أعة ) قال القاض عياض يف "مشارق األنوار" (  :)602/كذا لعا َّمة ُّ
وقيده اجلياين وابن عتاب بكّسها .قال اجلياين :هي حال ٌة من البيع ِ
كالقعدة ِ
واجللسة.انتهى
ُ
َّ
َّ
للمرة ,والثاين
وقال القاري يف "املرقاة" ( ( :)050/ 4صاحب َبيعة ) بفتح موحدة وبكّس .فاألَ َّول َّ
للنوع واهليئة ,قال الطيبي :يروى بفتح الباء وهي الصفقة ,وبكّسها احلالة كالركبة ِ
والقعدة .انتهى.
َّ
ُ
قوله ( :فاستأت أبعني ) أي :طلبني ْ
السوق .قاله يف املرقاة.
أن َأ ْت َب َعه يف ذهابِه إىل ُّ
ِ
وتشديد الياء مجع بائع .قاله عياض.
قوله ( :وأنت فال تقف عىل ال مبيَّع ) بضم الباء
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )65/ 1وأبو نُعيم يف "احللية" ( )406/6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )604/51من طريق معاذ بن معاذ العنربي عن بسطام به .دون آخره " وما من قوم َجيلسون."..
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)402/0رواه الطرباين .ورجاله رجال الصحيح غري بسطام بن مسلم .وهو
ثقة .انتهى.

=
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بن نرباس َأبو احلسن عن
 -455حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
الض َّحاك ُ
صحاب النَّبي ﷺ كانوا يكونون ُجمتمعني
ثابت ال ُبناين عن َأنس بن مالكَ ,أ َّن َأ
َ
فتنطلق طائف ٌة منهم عن يمين ِها ,وطائف ٌة عن ِ
ف َتستقب ُلهم َّ
شامهلا ,فإذا الت َقوا س َّلم
الشجرة,
ُ
بعضهم عىل بعض.
ُ

( )

للمصافحة
باب :أمن أد أه أن يدأ ه م
 -456حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن سعيد ,قال :حدَّ ثنا خالد بن خداش ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل
املرصي عن قريش البرصي  -هو ابن ح َّيان  -عن ثابت البناينَ ,أ َّن َأنس ًا كان
بن وهب
ُّ
ِ ( )
ِ
ملصافحة إِخوانه.
صبح د َه َن يدَ ه بدُ هن ط َّيب
إذا َأ َ
باب:
زهري ,قال :حدَّ ثنا كنانة موىل صف ّية عن
 -457حدَّ ثنا أمحد بن يونس ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
بخل النَّ ِ
اس َمن َ
أيب هريرة قالَ :أ ُ
واملغبون َمن مل ير َّدهْ ,
ُ
حالت بينك
وإن
بالسال ِم,
ْ
بخل َّ
____________________________________

قلت :وقوله يف آخره "وما من قوم جيلسون " ..جاء مرفوع ًا من وجوه ُأخرى من حديث أيب هريرة.
َأخرجه اخلمسة َّإال الرتمذي .ومن حديث عبد اهلل بن املغفل .أخرجه الطرباين يف "الكبري".
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح املشكل" ( )0010وابن ال ُّسني يف "عمل اليوم والليلة" ( )600من طريق
محاد بن سلمة عن ثابت ومحيد عن أنس.
وإسناده صحيح.
يوسف ِ
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
بن عبدة ,عن ُمحيد وحده عن أنس نحوه.
الشعب" ( )2522من طريق
َ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )0120حدَّ ثنا موسى بن هارون ثنا سهيل بن صالح األنطاكي قال:
رأيت يزيد بن أيب منصور فقال :ثنا أنس بن مالك قال :كنَّا إذا كنَّا مع رسول اهلل ﷺ ..فذكر نحوه.
ُ
وحسنه احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" ( .)10/0واهليثمي يف "املجمع" (.)400/0
َّ
بن مالك فإذا
نس َ
( )6أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( ) 0 6عن قريش عن ثابت البناين ,قالُ :كنَّا إذا َأتينا َأ َ
ِ
صافحة إِخوانه .وإسناده صحيح.
فمسح به يد ْيه ُمل
رآنا دعا بدُ هن طيب,
َ

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

232

وبني َأخيك َشجر ٌةِ ,
بالسال ِم ال َي َ
بدأك فافعل.
فإن
َ
استطعت َأ ْن َتبد َأه َّ

( )

 -458حدَّ ثنا عمران بن ميّسة ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث عن ُحسني عن َعمرو بن
ابن عمرو إذا ُسلم عليه فر َّد زا َد,
شعيب عن سامل موىل عبد اهلل بن عمرو قال :وكان ُ
مر ًة
ثم َأتي ُته َّ
السال ُم عليكم ورمح ُة اهللَّ ,
السال ُم عليكم ,فقالَّ :
َفأتي ُته وهو جال ٌس فقلتَّ :
ثم
ُأخرى
ُ
السالم عليكم ورمح ُة اهللِ وبركا ُتهَّ ,
فقلت :ال َّسال ُم عليكم ورمح ُة اهلل ,قالَّ :
السال ُم عليكم ورمح ُة
مر ًة ُأخرى
ُ
السالم عليكم ورمح ُة اهلل وبركا ُته ,فقالَّ :
فقلتَّ :
َأتي ُته َّ
ِ ( )
اهللِ وبركا ُته ,وطيب صلواته.
( ) أخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )6224والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2502من طريق أيب خيثمة زهري بن
معاوية به.
ثقات سوى كنانة بن نبيه موىل صفية .قال احلافظ يف "التهذيب" ( :)004/2ذكره ابن حبان يف
ورواته
ٌ
تابعي ثق ٌة .وذكره األزدي يف "الضعفاء" وقال :ال يقوم إسنا ُد حديثِه,
مدين
"الثقات" .وقال العجيل:
ٌ
ٌ
خرج من طريق هاشم بن سعيد عنه حديث ًا :ليس إسنا ُده بذاك ,وقال يف موضع
وقال الرتمذي بعد َأ ْن َأ َ
آخر :ليس إسنا ُده بمعروف .انتهى.
زدي بال ُح َّجة.
وقال يف "التقريب" :مقبول ض َّعفه األَ ُّ
وخالف أبا خيثم َة َأخوه ُحديج بن معاوية .فرواه عن كنانة عن أيب هريرة مرفوع ًا .أخرجه ابن
قلت:
َ
شاهني يف "الرتغيب يف فضائل األعامل" ()022
ديج ض َّعفه اجلامعة .وقال ابن معني :ليس بشئ .وقال البخاري :يتك َّلمون يف
وح ٌ
والصواب املوقوفُ .
ِ
كثري الوه ِم عىل ق ّلة روايتِه .انتهى.
بعض حديثه .وقال ابن حبانُ :منكر احلديث ُ
وأخرج أبو داود يف "السنن" ( )5600من طريقني مرفوع ًا وموقوف ًا عن أيب هريرة " إذا لقي َأحدُ كم أخاه
حجر .ثم لقيه فليسلم عليه َأيض ًا.
حالت بينهام شجر ٌة أو جد ٌار َأو
فليسلم عليه .فإن
ْ
ٌ
خرجه.
( )6مل َأجد َمن َأ َ
وسكت عنه
ورجال إسناده ال بأس هبم .سوى سامل موىل عبد اهلل بن َعمرو .ذكره ابن حبان يف "الثقات",
َ
ابن أيب حاتم .وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.

=
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ٍ
فاسق
باب :ال ميس َّل مم عىل

 -459حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :حدَّ ثنا بكر بن ُمض ,قال :حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن
بن َأيب جب َلة عن ِ
زحر عن ح َّبان ِ
عبد اهلل بن َعمرو بن العاص قال :ال ُتسلموا عىل
َ
ْ
رشاب اخلمر.
ُ َّ

( )

حممد بن حمبوب و ُم َّ
عىل وعار ٌم ,قالوا :حدَّ ثنا َأبو عوانة عن قتادة عن
 -461حدَّ ثنا َّ
ِ
ِ
الفاسق ُحرم ٌة.
احلسن قال :ليس بينك وبني

( )

 -461حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدَّ ثني َم ْعن بن عيسى قال :حدَّ ثني أبو ُرزيق,
____________________________________

وعبد الوارث :هو ابن سعيد .وحسني :هو ابن ذكوان املعلم.
( ) أخرجه ابن الفرض يف "تاريخ علامء األندلس" (  )02/من طريق البخاري هبذا السناد.
وذكره البخاري يف "صحيحه" مع َّلق ًا يف كتاب االستئذان.
ضعيف.
زحر .وهو
ٌ
ويف إسناده عبيدُ اهلل بن ْ
رش َبة اخلمر"
قال ابن حجر يف "تغليق التعليق" ( )401/4قوله :وقال عبداهلل بن عمرو "ال تُسلموا عىل َ
كذا يف َأصل َأيب ذر .وهو الصواب ,ويف رواية لغريه "وقال عبداهلل بن ُعمر" بضم العني ,وقد وقع لنا
ذلك عنهام مجيع ًا .قال سعيد بن منصور :ثنا إسامعيل بن إبراهيم ثنا ٌ
زحر  -عن
ابن ْ
ليث عن ُعبيداهلل  -هو ُ
رضوا ,وال
َأيب عمران قال :قال عبداهلل بن ُعمر :ال تُسلموا عىل من يرشب اخلمر ,وال تعو ُدوهم إذا َم ُ
تُص ُّلوا عليهم إذا ماتوا" .ذكره البخاري يف "التاريخ" ( )10/4عن َعمرو عن إسامعيل بن إبراهيم ,وقد
رواه ابن عدي يف "الكامل" ( )6 0/6من رواية َأيب مطيع عن َأيب األشهب عن ليث بن أيب ُسليم عن
ضعيف جد ًا .انتهى كالمه.
تم ِمن هذا .وإسنا ُده
ٌ
سعيد بن ُجبري عن ابن ُعمر مرفوع ًاَ .أ َّ
وقال يف "الفتح" (  :)0 /ويف بعض النُّسخ من الصحيح" .وقال عبدُ اهلل بن ُعمر" بضم العني ,وكذا
ذكره السامعييل .انتهى .ثم ذكر نحو ًا مما تقدَّ م يف "التغليق".
ِ
اخلمر
اب
رش َ
وقد تقدَّ م عند املصنف برقم (.)646هبذا السناد مقترص ًا عىل ُمجلة العيادة بلفظ " ال َت ُعو ُدوا ُ َّ
رضوا".
إذا َم ُ
( )6أخرجه ابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )20ويف "الصمت" ( )664عن خلف بن هشام عن أيب عوانة به.
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ِ
ِ
ب هبا ,وهي
أنّه
بن عبد اهلل َي ْكره االشرتنج ,ويقول :ال ُتسلموا عىل َمن َلع َ
عيل َ
َ
سمع َّ
من امليّس.

( )

السالم عىل ا ملتخ ِّلق أ
وأصحاب العايص
باب :أمن ترك َّ
رين ,قالَ :أخربنا
 -462حدَّ ثنا زكر َّيا بن ُييى قال :حدَّ ثني القاسم بن احلكم ال ُع ُّ
ائي عن عيل بن ربيع َة عن عيل ِ
بي ﷺ
مر النَّ ُّ
بن َأيب طالب  قالَّ :
سعيد بن ُعبيد ال َّط ُّ
الر ِ
عىل قوم فيهم ٌ
جل,
رجل ُمتخل ٌق بخ ُلوق ,فنظر إليهم ,وس َّل َم عليهم ,و َأ َ
عرض عن َّ
الر ُ
عرضت عني؟ قال :بني َعينَ ْيك َمجر ٌة.
جلَ :أ
َ
فقال َّ

( )

 -463حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني سليامن عن ابن عجالن عن َعمرو بن شعيب
السهمي عن َأبيه عن جدهَ ,أ َّن رج ً
ال
حممد بن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص بن وائل َّ
بن َّ
َأتى النَّبي ﷺ ويف ِ
الر ُ
جل
يده
خاتم من ذهبَ ,فأ َ
فلام ر َأى َّ
بي ﷺ عنهَّ ,
عرض النَّ ُّ
ٌ
َّ
اخلاتم ,و َأ َ
ّبي ﷺ ,قال :هذا
ذهب َفأ ْل َقى
كراهي َته
َ
فلبسه ,و َأ َتى الن ُّ
خذ َخات ًا من حديد َ
َ
هل النَّ ِ
حلية َأ ِ
ُ
بي
ولبس خات ًا من َو ِرق,
فطرحه,
فرجع
ار,
رش ,هذا
َ
َ
َ
َ
فسكت عنه النَّ ُّ
ٌّ

أخرجه ِمن هذا الوجه.
( ) مل َأجد َمن
َ
ٌ
جمهول .وقال الذهبي يف "امليزان" :ال ُيعرف .وعيل بن
و َأبو ُرزيق املدين .قال ابن حجر يف "التقريب":
عبد اهلل :هو ابن عباس .
( )6أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )4450من طريق زكر َّيا بن ُييى ,والبزار يف "مسنده" ( )006من طريق
عبد اهلل بن حممد التيمي كالمها عن القاسم بن احلكم به .ولفظه عند البزار "جا َء ٌ
رجل إىل النبي ﷺ
َ
ثم جا َء فباي َعه.
فذهب
ليبايعه .وعليه َأثر اخل ُلوق ,ف َأبى َأ ْن ُيباي َعه,
َ
فغسل عنه َأ َثر اخل ُلوقَّ ,
ِ
ُ
الوجه هبذا السناد.
عيلَّ ,إال من هذا
وقال البزار :وهذا
احلديث ال ُ
نعلم ُروي عن ر
ثقات.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)602/5رواه
الطرباين يف األَوسط .ورجاله ٌ
ُّ
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( )

باب :ال َّتسليم عىل المري
الرمحن عن ُموسى
 -464حدَّ ثنا عبد الغ َّفار بن داود ,قال :حدَّ ثنا يعقوب بن عبد َّ
ِ
بن عبد العزيز َ
بن ُعقبة عن ابن شهابَّ ,
سأ َل َأبا بكر َ
مر َ
أن ُع َ
بن سليامن بن أيب حثمة :مل َ
يكتب بعده :من ُعمر
ثم كان عمر
كان أبو بكر
ُ
ُ
يكتب :من أيب بكر خليفة رسول اهللَّ ,
بن اخل َّطاب خليفة أيب بكرَ ,من َّأو ُل َمن كتب َأمري املؤمنني؟ فقال :حدَّ ثتني جدَّ يت
بن اخل َّطاب  إذا هو دخل
عمر ُ
الش َفاء  -وكانت من املهاجرات األُول  -وكان ُ
السوق دخل عليها.
ُّ

عامل ِ
ِ
ْ
برجلني جلدَ ْين
العرا َقنيَ :أ ِن
عمر بن اخل َّطاب إىل
إيل ُ
قالتَ :
ابعث َّ
كتب ُ
فبعث إليه صاحب العرا َقني ِ
َنبي َل ْنيَ ,أ َ
بلبيد ِ
َ
بن ربيعة ,وعدي
سأ ُهلام عن العراق و َأهلِه,
َ
ْ
ِ
بن حاتم ,فقدما املدينة َفأ َن َ
فوجدا َعمرو
ثم دخال املسجدَ َ
اخا راحل َت ْيهام بفناء املسجدَّ ,
بن العاص ,فقاال له :يا َعمروْ ,
َ
فدخل
عمرو
استأ ِذن لنا عىل َأمري املؤمنني ُعمر,
َ
فوثب ٌ
السالم عليك يا َأمري املؤمنني ,فقال له ُعمر :ما بدا لك يف هذا االس ِم
عىل ُعمر فقالَّ :
( ) أخرجه أمحد ( )2220 ,25 2والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )62 /0من طريق ابن عجالن,
وأبو نُعيم يف "احللية" ( )2/0من طريق املثنى بن الصباح كالمها عن َعمرو بن ُشعيب به.
وإسناده قوي.
وألَمحد يف "مسنده" ( )2100من رواية عبد اهلل بن املؤ َّمل عن ابن َأيب ُمليكة عن عبد اهلل بن َعمرو بن
ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ .فذكر نحوه.
فنظر إليه
العاصَ ,أنه َلبِ َس خات ًا من ذهبَ .
وأخرج أبو داود يف "السنن" ( )0664والرتمذي ( ) 025واستغربه ,والنسائي ( ) 06/2من حديث
بريدة  نحوه .وقال يف آخره "يا رسول اهلل ِمن َأي يشء َأ ّختذه؟ قال :من ِ
ُتمه مثقاالً" .ويف
ورق ,وال ت َّ
ِ
الرتمذي.
ضعيف .ولذلك استغربه
سنده عبدُ اهلل بن مسلم َأبو طيبة .وهو
ٌ
ُّ
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وعدي بن حاتم,
بن ربيعة,
رجن مم َّا َ
ُّ
قلت ,قال :نعم ,قد َم لبيدُ ُ
ابن العاص؟ ل َتخ َّ
يا َ
فقاال يلْ :
اسمه ,وإِ َّنه األَمري,
استأ ِذن لنا عىل َأمري املؤمنني,
ُ
فقلتَ :أن ُتام واهلل َأصب ُتام َ
( )
الكتاب ِمن ذلك اليوم.
فجرى
ُ
ونحن املؤمنونَ .
هري قالَ :أخربين ُعبيد اهلل بن
عيب عن ُّ
الز ّ
 -465حدَّ ثنا أبو اليامن ,قالَ :أخربنا ُش ٌ
ِ
َ
فدخل عليه ُعثامن بن
حجته األُوىل  -وهو خليف ٌة -
حاج ًا َّ
عبد اهلل قالَ :قد َم ُمعاوي ُة َّ
السالم عليك َأ ُّّيا األَمري ورمح ُة اهللَ ,فأن َك َرها َأ ُ
هل َّ
الشام
ُحنيف
ُّ
األنصاري فقالَّ :
وقالواَ :من هذا املنافق الذي ُيقرص بتح َّية َأمري املؤمنني؟.
ِ
ِ
مري املؤمننيَّ ,
علم
عيل َأمر ًا َأ َ
نت َأ ُ
رب َك ُعثامن عىل ُركبتهَّ ,
ف َ
إن هؤالء َأنكروا َّ
ثم قال :يا َأ َ
وعثامن ,فام َأنكره منهم َأحدٌ .
وعمر ُ
يت هبا َأبا بكر ُ
به منهم ,فواهللِ لقد حي ُ
فقال معاوية مل ِن تك َّلم ِمن َأ ِ
هل َّ
بعض ما يقول,
الشام :عىل ِر ْسلِكم ,فإ َّنه قد كان ُ
ولكن َأ َ
هل َّ
قرص عندنا َت َّي ُة خليفتِنا ,فإِين
حدثت هذه
الشا ِم قد
ْ
ُ
َّ
الفتن ,قالوا :ال َت ُ
( )
لعامل الص ِ
ِ
إِخالكم يا َأ َ
دقةَ :أ ُّّيا األَمري.
املدينة تقولون
هل
ِ َّ

( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الصغري" (  )54/وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )22وأبو نُعيم يف
"معرفة الصحابة" ( ) 15والطرباين يف "املعجم الكبري" (  )20/وابن عبد الرب يف "االستيعاب"
مطوالً
(  )452/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )620/00من ُطرق عن يعقوب بن عبد الرمحن بهَّ .
وصححه احلاكم ()0020
ومترص ًا.
َّ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)42 /2رواه الطرباين .ورجاله رجال الصحيح.
( )6أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 1050ومن طريقه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( )2401أخربنا
ٌ
رهط
السالم عليك َأ ُّّيا األَمري .وعنده
معمر عن ُّ
الزهري قال :س َّلم ُعثامن ُ
بن ُحنيف عىل معاوية .فقالَّ :
ٌ
من َأهل الشام ..فذكره مترص ًا.
والزهري مل ُيدرك ُمعاوية ,ولكن رجاله رجال
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)642/5رواه الطرباينُّ .

=
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حممد بن املنكدر عن جابر قال:
 -466حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن َّ
احلج ِ
مت عليه.
اج فام س َّل ُ
ُ
دخلت عىل َّ

( )

 -467حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن مغرية عن سامك بن
ذكر َأ َّو َل من ُسلم عليه بالمرة بالكوفة,
سلمة َّ
الضبي عن تيم بن َح ْذمل قالّ :إين ألَ ُ
خرج املغري ُة بن شعبة من باب الر ْحبةِ ,
ففج َأه ٌ
رجل من كندة ,زعموا َأ َّنه َأبو ُق َّرة
َ
َّ
السالم عليكم,
ُّ
مري ورمح ُة اهللَّ ,
الكندي ,فس َّلم عليه ,فقالَّ :
السالم عليك َأ ُّّيا األَ ُ
السالم عليكم ,هل َأنا َّإال منهمَ ,أم
السالم عليكم َأ ُّّيا األَمري ورمح ُة اهللَّ ,
ف َك ِر َهه ,فقالَّ :
ٌ
قر هبا بعدُ .
ال؟ قال
ثم َأ َّ
سامكَّ :

( )

____________________________________

الصحيح.
َّ

عيب ِمن َأثبت الن ِ
َّاس يف
عمر ثقة .لكن قال ابن معنيُ :ش ٌ
قلت :ورواية البخاري عن شعيب موصول ٌة .و َم ٌ
الزهري .كان كاتب ًا له .واهلل أعلم.
ُّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )40500واحلاكم يف "املستدرك" ( )2000وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" (  )640/وابن عدي يف "الكامل" (  )426/وأبو زرعة الدمشقي يف "تاريه" (  )00/من
صحيح.
طريق سفيان الثوري به .وإسنا ُده
ٌ
( )6أخرجه ُمسدَّ د كام يف "اَتاف املهرة" ( )0/5ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكامل" ( ) 66/ 6مترص ًا
عن أيب عوانة ثنا مغرية عن سامك بن سلمة عن تيم بن حذمل قالَ :أ َّو ُل من ُسلم عليه بالمارة بالكوفة
قر به.
ثم َأ َّ
املغرية بن ُشعبة .فك َِرهَّ ,
صحيح.
وقال ابن حجر يف "املطالب العالية" (:)600/2
ٌ
و َأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )45042عن َجرير عن ُمغرية بن مقسم عن ُّ
الشعبي عن عثامن بن
َيسار عن تي ِم ِ
بن حذمل قال :فذك ََرهَ .أطول من رواية مسدَّ د.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )60/2وأمحد يف "العلل ومعرفة الرحال" ( ) 05/6وابن عساكر
يف "تاريه" ( )0 /20من رواية ُشعبة عن املغرية عن سامك بن سلمة .قالَ :أ َّول من ُسلم عليه بالمرة
ِ
خروج المام إىل الصالة :السال ُم عليك َأ ُّّيا
املغرية بن ُشعبة" .زاد ابن عساكر :يعني قول املؤذن عند
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حممدٌ  ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا حيو ُة بن ُرشيح قال :حدَّ ثني
 -468حدَّ ثنا ّ
محري ,قال :دخ ْلنا عىل ُرويفع  -وكان َأمري ًا عىل
الرعيني .بط ٌن من ِ ْ
زياد بن ُعبيد ُّ
انطابلس  -فجاء ٌ
السال ُم عليك َأ ُّّيا األَمري ,فقال
رجل فس َّلم عليه,
ُ
ونحن عنده ,فقالَّ :
مت عىل َمسلمة بن
له
السالم ,ولكن إِ َّنام س َّل َ
ٌ
رويفع :لو س َّلمت علينا لر َد ْدنا عليك َّ
ِ
السالم.
ملد ,وكان مسلم ُة عىل م ْرص ,اذهب إليه فلري َّد عليك َّ
( )
ِ
السال ُم عليكم.
قال زيا ٌد :وكنَّا إذا جئنا فس َّلمنا وهو يف املجلس .قلناَّ :
باب :ح َّياك اهلل
الرمحن عن ُسفيان عن َأب ْيه عن
 -469حدَّ ثنا عمرو بن ع ّباس ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
( )
عبيَ ,أ َّن ُعمر قال لعدي ِ
َّ
بن حاتم :ح َّياك اهلل ِمن معرفة.
الش ّ
____________________________________

األَمري ورمحة اهلل وبركاته" .ومل يذكر تيم بن حذمل .واهلل أعلم.
( ) مل أجد من أخرجه.
ورواته ثقات سوى زياد بن عبيد بن نمران .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن حجر يف "التقريب":
مقبول.
( )6أخرجه البزار يف "مسنده" ( )442من طريق املغرية ,وأبو نُعيم يف "احللية" ( )661/0من طريق
إسامعيل بن أيب خالد كالمها عن ُّ
بن اخلطاب .وهو ُيعطي
الشعبي عن عدي بن حاتم قالُ :
عمر َ
أتيت َ
عرض عني ,ف َأتيته من بني يديه فقلت :يا أمري
تيت عن يساره ف َأ َ
عرض عني ,ثم َأ ُ
الناس .ف َأتيتُه عن يمينه ف َأ َ
عطيت إذ َمنعوا,
سلمت إذ كفروا ,و َأ
املؤمنني َأ َما تَعر ُفني؟ قال :بىل .حياك اهلل ب َأخري املعرفةَ .أعر ْف َك َأ
َ
َ
رسول اهلل ﷺ لصدق ُة ِ
ِ
وإن َ
دبرواَّ ,
جئت
ضت وج َه
قومك إذ َ
أول صدقة ب َّي ْ
ووفي َت إذ َغدَ ُروا ,و َأ َ
قبلت إذ َأ ُ
ِ
فقلت َأ َما إذ تَعر ُفني فال ُأبايل".لفظ البزار.
رسول اهلل ﷺ قال:
هبا ََتم ُلها إىل
ُ
وإسناده صحيح .سفيان :هو ابن سعيد بن مّسوق الثوري.
مسلم ()6564
خرج
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )0 44ش َّقه األَ َّول من وجه آخر عن
عدي .و َأ َ
ر
ٌ
من حديث ا ُملغريةِ .ش َّقه اآلخر " َّ
إن أول صدقة..
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السالم؟
باب :كيف رد َّ

 -471حدَّ ثنا ُييى بن سليامن قال :حدَّ ثني ابن وهب قالَ :أخربين َحيوة عن ُعقبة
جلوس عند النَّبي ﷺ يف ظل شجرة بني
بن مسلم عن عبد اهلل بن َعمرو قال :بينام نح ُن
ٌ
م َّكة واملدينة ,إذ جاء َأعرايب ِمن َأ ِ
جلف النَّ ِ
السالم عليكم ,فقالوا:
ٌّ
اس و َأشدهم فقالَّ :
َ
وعليك.

( )

سمعت اب َن ع َّباس
 -471حدَّ ثنا حامد بن عمر ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن أيب مجرة,
ُ
إذا ُسلم عليه يقول :وعليك ,ورمحة اهلل.

( )

مطر ,قال :حدَّ ثنا َروح بن عبادة ,قال :حدَّ ثنا بسطا ٌم قال :سمعت
 -472حدَّ ثنا ٌ
الر ُ
السالم عليكم ,فال
جل فقالَّ :
مر بك َّ
ني ,إذا َّ
معاوية بن ُق َّرة قال :قال يل َأيب :يا ُب ّ
السالم
تقل :وعليك ,كأ َّنك َخت ُّصه بذلك وحدَ ه ,فإ َّنه ليس وحدَ ه,
ْ
ولكن ُقلَّ :
عليكم.

( )

____________________________________

ٍ
معرفة"
موضع الشاهد .وهوقوله " ح َّياك اهلل من
وليْ عندمها
م
( ) مل َأجد من َأخرجه.
ُ
الصحيح سوى ُعقبة بن مسلم .وهو ثق ٌة .و َّثقه يعقوب بن سفيان والعجيل .وذكره ابن
ورجا ُله
رجال َّ
حبان يف "الثقات".
وصحح إسناده ابن حجر يف "الفتح" ( .)40/
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( )6مل َأجد َمن
َّ
َ
الضبعي  -بضم الضاد املعجمة وفتح املوحدة  -من
أبو مجرة :هو باجليم والراء,
بن عمران ُّ
نرص ُ
ُ
واسمه ُ
بطن من عبد القيس .كام جزم به الرشاطي .قاله ابن حجر يف "الفتح"
بني ُضبيعة أوله ُمص َّغر ًا .وهم ٌ
( .)650/
كنت َأنا َأ َّول من ح َّياه
وأخرج مسلم يف "صحيحه" ( )6004عن أيب ذر  -ضمن حديث طويل  -وفيه " ُ
فقلت السالم عليك يا رسول اهلل .فقال :وعليك ورمحة اهلل".
بتحية السالم .قال:
ُ
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65212من رواية خالد بن أيوب عن معاوية به .مترص ًا.
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السالم
باب :من مل ير َّد َّ

 -473حدَّ ثنا ع َّياش بن الوليد ,قال :حدَّ ثنا عبد األعىل ,قال :حدَّ ثنا سعيدٌ عن قتادة
ِ
الرمحن بن
ذر:
ُ
الصامت قالُ :
عن ُمحيد بن هالل عن عبد اهلل بن َّ
مررت بعبد َّ
قلت ألَيب ر
ُ
يكون عليك ِمن ذلك؟ ر َّد
ابن َأخي ,ما
حل َكم فس َّل ُ
عيل شيئ ًا؟ فقال :يا َ
ُأم ا َ
مت ,فام ر َّد َّ
ِ ( )
خري منه ,م َل ٌك عن يمينه.
عليك َمن هو ٌ
 -474حدَّ ثنا ُعمر بن حفص ,قال :حدَّ ثنا أيب ,قال :حدَّ ثنا األعمش ,قال :حدَّ ثنا
إن السالم اسم من َأ ِ
سامء اهلل ,وض َعه اهللُ يف األَ ِ
رض,
زيد بن وهب عن عبد اهلل قالٌ َ َّ َّ :
ف َأ ُ
فشوه بينكم.
كانت له عليهم ُ
الر َ
َّ
فضل درجة ,ألَ َّنه ذ َّكرهم
جل إذا س َّلم عىل القو ِم فر ُّدوا عليه
ْ
إن َّ
طيب.
خري منه و َأ ُ
َّ
السال َم ,وإن مل ُير َّد عليه ر َّد عليه َمن هو ٌ

( )

____________________________________

صحيح.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" (  )40/للمصنف هنا .وقال :سندُ ه
ٌ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الصغري" (  )0 /عن ع َّياش به.
ثم قال البخاري :قال وكيع :هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عقيل .انتهى.
قلت :مثله ال ُيقال رأي ًا .ويقويه قول ابن مسعود  الذي بعده.
(َ )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65005وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )616/5والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )25 0والقطيعي يف "جزء األلف دينار" ( ) 20واخلطيب يف "أوهام اجلمع والتفريق"
(  )005/من طريق مجاعة من الثقات عن األَعمش به موقوف ًا.
وأخرجه البزار (  ) 00والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( .)25 5والطرباين يف "الكبري" (  ) 041وابن منده
يف "التوحيد" ( )604وأبو الشيخ يف "طبقات املحدثني بأصبهان" ( )506وابن حبان يف "روضة
العقالء" (  )00/من ُطرق عن األَعمش به مرفوع ًا.
ِ
الدارقطني يف
وذكر
حديث األَعمش موقوف ًا.
واملشهور من
املرفوع .وقال ابن منده:
البيهقي
وض َّعف
َ
ُّ
َ
ُ
ُّ
ِ
اخلالف يف ِ
صح.
ووقفه .ثم قال:
رفعه
"العلل" ()064
ُ
َ
واملوقوف َأ ُّ

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

241

حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن هشام عن احلسن قال:
 -475حدَّ ثنا ّ
والر ُّد َفريض ٌة.
سليم ُّ
تطو ٌعَّ ,
ال َّت ُ

( )

بالسالم
باب :أمن بخل َّ
حممد بن َأيب بكر ,قال :حدَّ ثنا ُفضيل بن سليامن عن موسى بن عقبة
 -476حدَّ ثنا َّ
قال :حدَّ ثني ُعبيد اهلل بن سلامن عن َأبيه عن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص قال:
والبخيل َمن َ
ُ
والّسوق من َرس َق
بالسال ِم,
كذب عىل يمين ِه,
الكذوب َمن
َ
ُ
ّ
بخل َّ
الصالة.
َّ

( )

عيل بن ُمسهر عن عاصم عن أيب ُعثامن
 -477حدَّ ثنا إسامعيل بن أبان ,قال :حدَّ ثنا ُّ
عجز النَّ ِ
بخل النَّ ِ
اس الذي َي ُ
عن أيب ُهريرة قالَ :أ ُ
بالسالمَّ ,
جز
اس َمن َع َ
وإن َأ َ
بخل َّ
ِ ( )
بالدُّ عاء.
____________________________________

وقال ابن حجر يف "الفتح" (  :) 4/وطريق املوقو ِ
ف َأقوى.
إن السالم اسم من َأ ِ
سامء اهلل ,وض َعه اهللُ يف األَ ِ
رض ,ف َأ ُ
فشوه بينكم" حديث أنس مرفوع ًا.
ويشهد لقوله " َّ َّ َ ٌ
وقد تقدم برقم ( .) 000
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )510/2من طريق ابن املبارك ,عن سفيان عن رجل عن احلسن.
هكذا قال عن رجل .ولع َّله هشام بن حسان املذكور يف رواية البخاري.
غر موىل جهينة.
( )6مل أجد من أخرجه .وسلامن :هو األَ ُّ
وانظر ما بعده.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65000عن حفص بن غياث ,وأبو يعىل كام يف "املطالب العالية"
( )060/1وابن حبان يف "صحيحه" ( )0012والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2500من طريق إسامعيل بن
زكريا ,وحممد بن فضيل الضبي يف "الدعاء" ( )50كلهم عن عاصم به موقوف ًا.
ورواه مّسوق بن املرزبان عن حفص بن غياث مرفوع ًاَ .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ()2502
والطرباين يف "األوسط" (  )551ويف "الدعاء" ( )20وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" (.)6 0
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السالم عىل الصبيان
بابَّ :
رأيت
حممد بن ُعبيد ,قال :حدَّ ثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال:
ُ
 -478حدَّ ثنا ّ
ابن ُعمر ُيسلم عىل الصبيان يف الك َّتاب.
َ

( )

باب :تسليم النساء عىل الرجال
ٌ
احلسن يقول :ك َّن النسا ُء
سمعت
مبارك قال:
 -479حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
ُ
َ
الرجال.
ُيسلمن عىل َّ

( )

باب :التسليم عىل النساء
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا عبد احلميد بن َهبرام عن شهر قال:
 -481حدَّ ثنا َّ
وعصب ٌة من النساء ُقعو ٌد ,قال بيده إليه َّن
مر يف املسجدُ ,
ُ
بي ﷺ َّ
سمعت َأسام َءَ ,أ َّن النَّ َّ
اكن و ُكفران ا ُملنعمني ,قالت إحداه َّن :نعو ُذ
اكن و ُكفران ا ُملنعمني ,إ َّي َّ
بالسالم ,فقال :إ َّي َّ
َّ
نبي اهللِ ,من ُكفران نعم اهلل؟.
باهلل ,يا َّ
قال :بىلَّ .
يت منه
ثم
تغضب الغضب َة فتقول :واهللِ ما ر َأ ُ
ُ
إن إِحدَ ا ُك َّن تطول َأ ْيم ُتهاَّ ,
____________________________________

ومّسوق بن املرزبان .قال أبو حاتم :ليس بالقوي ُيكتب حدي ُثه ,وذكره ابن حبان يف "الثقات" ,وقال
ٌ
صدوق .ذكره احلافظ يف "التهذيب".
صالح بن حممد:
ابن أيب شيبة .فرواه عن حفص موقوف ًا كرواية اجلامعة.
قلت :وقد خال َفه احلافظ ُ
والصحيح موقوف.
قال احلافظ الدارقطني يف "العلل" (:)6640
ُ
( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )625من رواية ُييى بن يعىل األسلمي ,عن عنبسة بن عامر
القريش به.
(َ )6أخرجه البيهقي يف " ُشعب اليامن" (  )226من رواية َأيب ُأسامة عن ُمبارك بن ُفضالة قالُ :سئل احلس ُن
لسال ِم عىل النساء قال :مل ِ
ُ
هن ُيسلمن عىل الرجال.
الرجال ُيسلمون عىل النساء,
يكن
ولكن النساء َّ
َّ
عن ا َّ
الرجال عىل الن ِ
ُ
َّساء ,وال
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )604عن واثلة مرفوع ًا " ُيسل ُم
وأخرج ابن ُّ
ُيسلم النَّساء عىل الر ِ
جال" .قال ابن حجر يف "الفتح" (  :)40/وسندُ ه واه.
ُ
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ساع ًة خري ًا ُّ
قط ,فذلك ُكفران نع ِم اهللِ ,وذلك ُكفران نع ِم ا ُملنعمني.

( )

 -481حدَّ ثنا ملدٌ  ,قال :حدَّ ثنا ُمبرش بن إسامعيل عن ِ
حممد بن
ابن َأيب َغن َّية عن َّ
بي ﷺ و َأنا يف جوار َأتراب يل,
مر يب النَّ ُّ
مهاجر عن َأبيه عن َأسامء ابنة يزيد األَنصار َّيةَّ ,
وكنت ِمن َأ ِ
هن عىل َ
فقلت :يا
مسألتِه,
وكفر ا ُملنعمني,
فس َّلم علينا .وقال :إ َّيا ُك َّن
ُ
ُ
جرئ َّ
َ
َ
َ
فر ا ُملنعمني؟.
رسول اهلل ,وما ُك ُ

ِ
لعل إِحدَ ا ُك َّن َت ُ
قالَّ :
ثم يرز ُقها اهلل َزوج ًا ,و َيرز ُقها منه ولد ًا,
طول َأيم ُتها من َأبوّياَّ ,

ُ
منك خري ًا ُّ
فتقول :ما ر َأي ُت َ
قط.
فتغضب الغضب َة فت ْك ُفر
ُ

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )60521والرتمذي ( )6210من رواية عبد احلميد بن هبرام ,وأمحد أيض ًا
(  )6052وأبو داود ( )5600وابن ماجه (  )600واحلميدي ( )421وابن سعد يف "الطبقات"
( ) 0/2من رواية ابن أيب حسني ,وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( )6612من رواية احلكم بن َأبان
والطرباين يف "الكبري" ( ) 22/60وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )46/21والبيهقي يف " ُشعب
اليامن" (  )224من طريق عبد اهلل بن عثامن بن خثيم كلهم عن شهر بن حوشب به.
قلت :أخرج م
اكن وكمفران ..الخ ) كام قال
أهل السنن منه مجل أة السالم فقط .ومل يذكروا قوله ( فقال :إ َّي َّ
والبوصريي يف "اَتاف املهرة بزوائد املسانيد العرشة" (.)65/0
اهليثمي يف "املجمع" (.)420/0
ُّ
ضعيف .وقد ُوث َق .انتهى.
وقال اهليثمي :رواه أمحد .وفيه شهر بن حوشب ,وهو
ٌ
ٌ
حسن .قال أمحد بن حنبل :ال ب ْأ َس بحديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
مره ,وقال :إنام تك َّلم فيه ابن عون ...,ثم
شهر
حسن احلديثَّ .
ُ
وقوى َأ َ
حوشب ,وقال حممد بن إسامعيلٌ :
بن ُشميل
النض ُ
روى عن هالل بن أيب زينب عن شهر بن حوشب أنبأنا أبو داود املصاحفي بلخي َأخربنا ْ ُ
عن ابن َعون قالَّ :
إن شهر ًا تركُوه .قال أبوداود :قال النض :تركُوهَ .أي طعنوا فيه ,وإنام طعنوا فيه ألَنَّه
السلطان .انتهى كالمه.
مر ُّ
ويل َأ َ
َ
وانظر ما بعده.
( )6أخرجه إسحاق بن راهويه ( )6402والطرباين يف "الكبري" ( ) 20/60وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
(  )620/2وتام يف "فوائده" (  )54من ُطرق عن عبد امللك بن أيب غنية به.

=
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باب :من كره تسليم اخلاصة
 -482حدَّ ثنا َأبو نُعيم عن بشري بن سلامن عن س َّيار َأيب احل َكم عن طارق قالُ :كنَّا
ِ
ِ
ِ
الصال ُة ,فقام وقمنا معهَ ,
فدخ ْلنا
عند عبد اهلل جلوس ًا ,فجاء آذ ُنه فقال :قد قامت َّ
ِ
مثل ما َ
ومش ْينا وف َع ْلنا َ
فكرب ور َك َعَ ,
فعل,
املسجدَ  ,فر َأى النَّ َ
اس ُركوع ًا يف مقدَّ م املسجدَّ ,
ٌ
َ
صدق اهللُ ,وب َّل َغ
الرمحن ,فقال:
رجل
فمر
ٌ
السالم يا َأبا عبد َّ
مّسع فقال :عليكم َّ
َّ
ِ
رج ,فقال
فولج عىل َأهلِه,
رجع,
فلام ص َّلينا
وجلسنَا يف مكاننا ننت ُظره ح َّتى َي َ
َ
َ
ْ
رسو ُلهَّ ,
بعضنا لبعضَ :أ ُّيكم َ
يسأ ُله؟.
ُ

طارق :أنا َأس َأ ُله ,فس َأ َله ,فقال :عن النَّبي ﷺ قال :بني يدي الس ِ
ٌ
تسليم
اعة:
قال
ُ
َّ
عني املر َأ ُة زوجها عىل الت ِ
اخلاص ِة ,وفشو الت ِ
وفشو
وقطع األَرحا ِم,
جارة,
جارة ح َّتى ُت َ
ُّ
ُ
َ
ُّ
َّ
( )
ِ
الش ِ
بالز ِ
ُ
وظهور َّ
شهادة احلق.
وكتامن
ور,
القل ِم,
هادة ُّ
ُ
____________________________________

ُ
الصحيح .سوى مهاجر بن أيب مسلم موىل أسامء .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال
ورجا ُله
رجال َّ
الذهبي :وثق .إشار ًة إىل ابن حبان.
ويشهد له ما قبله.
( ) أخرجه أمحد ( )4126 ,4200والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 40/0والبزار يف "مسنده"
( ) 051والشايش يف "مسنده" (  )00وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )610/ 0من ُطرق عن بشري بن
وصححه احلاكم ( .)005 ,12/0واخترصه البزار والشايش .وعند بعضهم عن
سلامن َأيب إسامعيل به.
َّ
س َّيار فقط دون كنيته.
بن معني َّ
بأن سيار ًا هو َأبو محزة ,وليس َأبا احلكم الثقة.
ورجاله ثقات رجال الصحيح .لكن جزم أمحدُ وا ُ
ومال إليه احلافظ ابن حجر يف "التهذيب" (.)652/0
قلت :وسيار أبو محزة مل َأر من و َّثقه .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال يف "التقريب" :مقبول.
ُ
رجال الصحيح.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)602/0رجال أمحد والبزار
وقال الدارقطني يف "العلل" ( :) 5/5يرويه بشري بن سلامن عن سيار .واختلف عنه .فرواه مجاع ٌة

=
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باب :العورات الثالث

 -483حدَّ ثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن
القرظي ,أنّه ركب إىل عبد اهلل بن سويد,
كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك
ّ
أخي بني حارثة بن احلارث ,يسأ ُله عن العورات ال َّثالث  -وكان يعمل هب َّن  -فقال :ما
هبن.
تريد؟ فقلتُ :أريدُ َأ ْن َأعمل َّ
عيل َأحدٌ من َأهيل َ
حل ُل َم َّإال بإذين,
فقال :إذا
ُ
بلغ ا ُ
وضعت ثيايب من ال َّظهرية مل يدخل َّ
الصال َة .وال إذا
طلع
اس ح َّتى ُتصىل َّ
وَتر َك النَّ ُ
َّإال َأ ْن َأدعوه ,فذلك إذ ُنه .وال إذا َ
الفجر َّ
ُ
ووضعت ثيايب ح َّتى َأنام.
يت العشا َء
ُ
ص َّل ُ

( )

____________________________________

منهم ملد بن يزيد ووكيع وُييى بن آدم وعبد اهلل بن داود اخلريبي وأبو أمحد الزبريي فقالوا كلهم :عن
وه ٌم ,وإنام هو سيار أبو محزة الكويف كذلك رواه عبد الرزاق
سيار أيب احلكم ,وقوهلم ( سيار أبو احلكم ) ْ
سمع من طارق بن شهاب
عن الثوري عن بشري عن سيار أيب محزة ,وهو الصواب .وس َّيار َأبو احلكم مل َي ْ
شيئ ًا ,ومل يرو عنه .انتهى.
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )6 6/ 1من طريق ُق َّرة بن عبد الرمحن ,وأبو نُعيم يف "املعرفة" ()4006
الزهري به.
وابن منده كام يف "الصابة" ( ) 60/0من طريق ُعقيل كلهم عن ُّ
الزهري عن ثعلبة ,أنه س َأ َل عبدَ اهلل بن ُسويد ,وكان من
قال ابن منده :ورواه ابن إسحاق و ُقرة عن ُّ
ِ
أصحاب النبي ﷺ .انتهى
وإسناده قوي .عبد اهلل بن سويد األنصاري .قال البخاري وابن أيب حاتم وابن السكن وابن حبان :له
ُصحبة.
الزهري عن ثعلبة عن
وأخرجه ابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )156من طريق ُق َّرة بن عبد الرمحن عن ُّ
ِ
َ
العورات الثالث ..فذكر نحوه.
رسول اهلل ﷺ عن
سألت
عبد اهلل بن ُسويد قال:
ُ
الصحيح من قول عبد اهلل بن سويد .انتهى.
قال ابن قانع :كذا قال عن النبي ﷺ ,وإنام
ُ
وهم .انظر الصابة.
وقيل :عن ثعلبة عن سويد دون عبد اهلل ,وهو ٌ
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ٍ
مسكون
باب :إذا دخل بيتا غري
 -484حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدَّ ثني َم ْع ٌن قال :حدَّ ثني هشام بن سعد عن
ِ
أن عبد اهلل بن ُعمر قال :إذا َ
نافعَّ ,
السال ُم علينا وعىل
دخل
َ
غري املسكون فليقلَّ :
البيت َ
( )
ِ
الصاحلني.
عباد اهللِ َّ
عيل بن احلسني قال :حدَّ ثني َأيب عن يزيد
 -485حدَّ ثنا إسحاق ,قال :حدَّ ثنا ُّ
غري بيوتِكم ح َّتى َت ْ
النَّحوي عن عكرمة عن ابن ع َّباس قال{ :ال ُ
ستأنِ ُسوا
تدخلوا بيوت ًا َ
جناح َأ ْن ُ
تدخ ُلوا ُبيوت ًا
و ُتسلموا عىل َأهلِها} ,واستثنى ِمن ذلك ,فقال{ :ليس عليكم
ٌ
يعلم ما ُتبدون وما َتك ُتمون}.
غري مسكونة فيها ٌ
متاع لكم ,واهللُ ُ
َ

( )

باب { :ليس أتأذنكم الذين ملكت أأيام منكم }
بن اليامن عن شيبان عن ليث عن
حممد ,قال :حدَّ ثنا ُييى ُ
 -486حدَّ ثنا عثامن بن َّ
نافع عن ِ
ملكت َأ ْيام ُنكم} ,قال :هي للرجال دون
ابن ُعمر{ :ل ِيس َت ْأ ِذنكم الذي َن
ْ
النساء.

( )

منكم م
باب :قول اهلل { :وإذا بلغأ الأ م
احل مل أم }
طفال
م
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65425عن أيب خالد األمحر عن ُييى بن سعيد عن نافع به.
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
( )6أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 54/ 1من طريق ُييى بن واضح عن احلُسني به.
والنحاس يف "الناسخ واملنسوخ" ( )412من وجهني آخرين عن ابن
و َأخرجه الطربي () 54/ 1
َّ
ع َّباس نحوه.
( )4أخرجه الطربي يف "تفسريه" (/ 1

 )6من طريق َعنبسة ,والنحاس يف "الناسخ واملنسوخ" ()000

من طريق ُسفيان كالمها عن ليث به.
وليث :هو ابن أيب ُسليم ,وقد ض َّعفه اجلمهور كام تقدَّ م.
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ستوائي
 -487حدَّ ثنا مطر بن الفضل ,قال :حدَّ ثنا يزيد بن هارون عن هشام الدَّ
ّ
ِ
عن ُييى بن أيب كثري عن نافع عن ابن عمرَ ,أ َّنه كان إذا َ
حل ُل َم عز َله,
بلغ ُ
بعض ولده ا ُ
( )
ْ
يدخل عليه َّإال بإِذن.
فلم
باب :يستأذن عىل أمه
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن األَعمش عن إبراهيم عن
 -488حدَّ ثنا ّ
ذن عىل ُأمي؟ فقال :ما عىل كل َأ ِ
رجل إىل عبد اهلل قالَ :أ ْ
علقمة قال :جاء ٌ
ستأ ُ
حياّنا
راها.
ب َأ ْن َت َ
َُت ُّ

( )

سمعت ُمسلم ب َن َنذير
 -489حدَّ ثنا آدم ,قال :حدَّ ثنا ُشعبة عن َأيب إسحاق قال:
ُ
ذن عىل ُأمي؟ فقال :إن مل َت ْ
رجل ُحذيفة فقالَ :أ ْ
يقولَ :
سأ َل ٌ
ستأ ُ
يت ما
ستأ ِذ ْن عليها ر َأ َ
كره.
َت َ

( )

باب :يستأذن عىل أبيه

( ) َأخرجه مسدَّ د كام يف "اَتاف املهرة" ( ) 0/2عن ُييى عن هشام به.
صحيح.
وقال البوصريي يف "االَتاف" :هذا إسنا ٌد
ٌ
(َ )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" (  ) 024عن َأيب معاوية عن األَعمش به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)65/
َّ
وأخرج البيهقي يف "السنن" ( )400/6واخلرائطي يف "مكارم األخالق" (  )05وابن عبد الرب يف
َ
هذيل بن رشحبيل األَزدي األَعمى يقول:
سمعت
الزهري قال:
ُ
"االستذكار" ( )004/2من ُطرق عن ُّ
ابن مسعود يقول :عليكم إِ ٌ
ذن عىل ُأ َّمهاتِكم.
ُ
سمعت َ
(َ )4أخرجه عبد الرزاق (  ) 106وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" (  )62640 , 020ويف "األدب" ()60
والبيهقي يف "السنن" ( )10/0و ُمسدَّ د كام يف "املطالب العالية" ( )6061من ُطرق عن َأيب إسحاق
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)65/
السبيعي به.
َّ
َّ
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 -491حدَّ ثنا فروة ,قال :حدَّ ثنا القاسم بن مالك عن ليث عن ُعبيد اهلل عن موسى
َ
فدفع يف َصدري ح َّتى
فالتفت
فدخل فا َّتبع ُته,
دخلت مع َأيب عىل ُأمي,
بن طلحة قال:
َ
ُ
َ
استي ,قالَ :أتدْ ُ
خل بغري إذن؟.
َأ ْق َعدَ ين عىل ْ

( )

باب :يستأذن عىل أبيه وولده
الزبري
بن ُمسهر عن َأشعث عن أيب ُّ
عيل ُ
 -491حدَّ ثنا إسامعيل بن َأبان ,قال :حدَّ ثنا ُّ
جل عىل ِ
عن جابر قالْ :
الر ُ
يستأ ُ
كانت َعجوز ًا ,و َأخ ْيه ,و ُأختِه,
ولده ,و ُأمه ,وإن
ْ
ذن َّ
و َأبيه.

( )

ستأذن عىل مأخته
باب :أي
م
عمرو ,واب ُن جريج عن
ُّ
ميدي ,قال :حدَّ ثنا سفيان ,قال :حدَّ ثنا ٌ
 -492حدَّ ثنا احلُ
فقلتَ :أ ْ
عطاء قالَ :
ستأ ُ
فقلت:
عدت
ابن ع َّباس
ُ
ذن عىل ُأختي؟ فقال :نعمَ ,فأ ُ
ُ
سأ ُ
لت َ
ُ
َتب َأ ْن
ُأختان يف حجري ,و َأنا ُأمو ُّنام و ُأنفق عليهامَ ,أ
ستأذن عليهام؟ قال :نعمَ ,أ ُّ
ِ
ملكت َأ ْيام ُنكم} إىل
يس َت ْأذنكم الذين
ْ
ثم قرأ{ :يا َأ ُّّيا الذي َن آمنُوا ل ْ
ترامها ُعريانتني؟ َّ
ِ
{ ُ
العورات ال َّثالث,
ثالث عورات لكم} ,قال :فلم ُيؤمر هؤالء بالذن َّإال يف هذه
( ) مل َأجد َمن أخرجه.
غري منسوب عن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل ,وعنه ليث بن َأيب ُسليم.
قال املزي وابن حجرُ :عبيد اهلل ُ
ٌ
اجلمهور كام تقدَّ م.
وليث ض َّعفه
قلت:
ُ
األثر مع َأ ِثر ِ
ابن مسعود وحذيفة وابن عمر املتقدمة .وكذا
وذكر ابن حجر يف "الفتح" (  )65/هذا َ
أثر ابن عباس اآليت .ثم قال :و َأسانيد هذه اآلثار كلها صحيح ٌة.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( ) 0025من طريق أشعث ,وُييى بن سالم البرصي يف "تفسريه"
كام يف "تفسري بن أيب زمنني" (  )025/واللفظ له من طريق ابن هليعة كالمها عن أيب الزبري .قالُ :سئل
ُ
الرجل عىل والدتِهْ .
ُ
وإن كانت عجوز ًاَ ,أو عىل أخته؟ قال :نعم".
يستأذن
بن عبد اهللَ .أ
جابر ُ
ُ
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يستأ ِذ ُنوا كام ْ
حل ُل َم ف ْل ْ
بلغ األَ ُ
استأ َ
قال{ :وإذا َ
ذن الذين ِمن قبلهم} .قال ابن
طفال منكم ا ُ
ُ
ابن جريج :عىل النَّاس كلهم.
فالذن
ع َّباس:
واجب .زاد ُ
ٌ

( )

يستأذن عىل أخيه
باب:
م
شعث عن ُكردوس عن ِ
بثر عن َأ َ
عبد اهلل قال:
 -493حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا َع ٌ
ُ ِ ( )
الر ُ
ُ
جل عىل َأبيه ,و ُأمه ,و َأخ ْيه ,وأخته.
َي
ستأذن َّ
السالم
باب:
م
االستئذان غري َّ
 -494حدَّ ثنا بيان ,قال :حدَّ ثنا يزيد ,قال :حدَّ ثنا عبد امللك بن أيب سليامن عن عطاء
ذن َ
عن أيب هريرة ,فيمن يست ْأ ُ
بالسالم.
قبل َأ ْن ُيسلم ,قال :ال ُيؤذن له ح َّتى َيبد َأ َّ

( )

( ) أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )10/0من طريق سفيان عن عمرو وحدَ ه عن عطاء به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح".
َّ
( )6أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 0202والطربي يف "تفسريه" ( ) 00/ 1من ُطرق عن َأشعث بن سوار به.
كردوس :ابن عباس الثعلبي ,وقيل :ابن عمرو .وقيل :ابن هانئ .وقيل :هم ثالثة .وهو ُ
قليل احلديث.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65260مترص ًا عن عبد الرحيم بن سليامن عن عبد امللك عن
بالسالم.
عطاء عن أيب هريرة قال :ال ت ْأ َذنُوا حتى تُؤ َذنُوا َّ
صحيح.
وإسنا ُده
ٌ
سجادة  -نا حفص بن غياث عن
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )2204من طريق احلسن بن محاد َّ -
ِ
عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة َ -أ ُّ
للمستأذن حتى يبد َأ بالسالم.
شك يف رفعه  -قال :ال ُيؤذن
تفرد به سجادة.
قال الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن َأيب سليامن َّإال حفص بن غياثَّ .
ثقات َّإال َّ
أن عبد امللك مل َأجدْ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)22/2رواه الطرباين يف "األوسط" ورجاله ٌ
له سامع ًا من أيب هريرة .قال ابن حبان :روى عن يزيد بن األصم .انتهى.
قلت :وقع يف نسخة اهليثمي " عبد امللك بن عطاء " والصواب عن عطاء .وكالم الطرباين ُّ
يدل عليه.
أصح .واهلل أعلم .وانظر ما بعده.
ُ
واملوقوف ُّ
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 -495حدَّ ثنا إبراهيم بن موسى ,قال :أخربنا هشا ٌمَّ ,
ربهم قال:
أن َ
ابن ُجريج َأخ َ
دخل ومل ْ
سمعت َأبا ُهريرة يقول :إذا َ
السال ُم عليكم ,فقل:
سمعت عطا ًء ,قال:
ُ
ُ
يقلَّ :
ِ
السالم.
ال ,ح َّتى ْيأيت
باملفتاحَّ :

( )

باب :إذا نظر بغري ٍ
إذن متفقأ عينه
ُ
إسحاق بن عبد اهلل عن أنس
محا ٌد ,قال :حدَّ ثنا
اج ,قال :حدَّ ثنا َّ
حج ٌ
 -496حدَّ ثنا َّ
ِ ِ
بي ﷺ قائ ًام ُيصيل ,فا َّطلع ٌ
رجل يف بيتِهَ ,فأ َ
نحو
خذ َسه ًام من كنانته ,فسدَّ َد َ
قال :كان النَّ ُّ
َعين ْيه.

( )

باب :إذا سلم الرجل عىل الرجل يف بيته
 -497حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ال َّليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن
َأيب هالل عن مروان بن عثامنَ ,أ َّن ُعبيد بن ُحنني

( )

خربه عن َأيب موسى قال:
َأ َ َ

صحيح.
( ) إسناده
ٌ
وسيأيت عند املصنف من وجه آخر عن ابن جريج نحوه .انظر ( .) 506
( )6أخرجه المام أمحد ( ) 6125واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )051من طريق محاد بن سلمة به.
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )2500 ,5222ومسلم ( )6 50وأبو داود (  )5 0من وراية ُعبيد
اهلل بن أيب بكر ,والبخاري ( )2010والرتمذي ( )6002من رواية محيد ,والنسائي يف "الكربى"
ِ
( )0024من رواية إسحاق بن عبد اهلل كلهم عن َأنسَ ,أ َّن رج ً
بعض ُحجر النبي ﷺ فقا َم إليه
لع من
ال ا َّط َ
َ
الرجل ليط َعنه" .لفظ عبيد اهلل.
النبي ﷺ بمشقص أو بمشاقص .فك َأين َأنظر إِليه َي ُتل
ُّ
وليْ عندهم قوله ( كان قائام مي ِّ
صيل ) وقوله ( سهام من كنانته).
واملشقص :بكّس أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثهُ :
غري َعريض .وعند الشيخني
نصل َّ
السه ِم إذا كان طويالً َ
من حديث سهل بن سعد " ومع رسول اهلل ﷺ ِمدرى َُي ُّك هبا ر ْأ َسه" ولع َّله ُُيمل عىل التعدُّ د .كام قال
وُيتمل َأ َّن ر ْأ َس املِدرى كان ُحمدَّ د ًا ف َأ ْشبه الن َ
َّصل" .انتهى
ابن حجر يف "الفتح" ,ثم قالُ :
الشيخ األَلباين َّ
ُ
الصواب ابن ُعمري .فقال يف َتقيقه لألدب (ص  :)0 6األصل"حنني" ,ويف
بأن
( )4زعم
َ

=
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ْ
دبرتَ ,فأ َ
إيل فقال :يا عبدَ اهلل ,اشتدَّ
ذنت عىل ُعمر ,فلم ُيؤذن يل ثالث ًاَ ,فأ ُ
استأ ُ
رسل َّ
اس كذلك َيشتدُّ عليهم ْ
عليك ْ
أن ُُيتبسوا عىل بابك,
تبس عىل بايب؟ اعلم َأ َّن النَّ َ
أن ََت َ
بل ْ
فقلتِ :
سمعت هذا؟
فرجعت ,فقال :مم َّن
ذنت عليك ثالث ًا ,فلم ُيؤذن يل,
َ
ُ
استأ ُ
ُ
أسمعت من النَّبي ﷺ ما مل نسمع؟ لئن مل ْتأتِني
فقلت :سمع ُته من النَّبي ﷺ ,فقال:
َ
تيت نفر ًا من األنصار جلوس ًا يف
عىل هذا ببينة ألجعلنَّك نكاالً,
فخرجت ح َّتى َأ ُ
ُ
املسجد فسأل ُتهم ,فقالواَ :أ َو ُّ
خربهتم ما قال ُعمر ,فقالوا :ال يقو ُم
يشك يف هذا َأحدٌ ؟ َفأ ُ
اخلدريَ ,أو َأبو مسعود ,إىل عمر.
معك َّإال َأصغرنا ,فقام معي َأبو سعيد
ّ
فقال :خرجنا مع النَّبي ﷺ وهو يريدُ سعد بن عبادة ,ح َّتى َأتاه فس َّلم ,فلم ُيؤذن له,
ثم رجعَ ,فأدركه سعدٌ
ثم ال َّثالثة ,فلم ُيؤذن له ,فقال :قضينا ما عليناَّ ,
ثم س َّلم ال َّثانيةَّ ,
َّ
سمع ,و َأر ُّد عليك,
فقال :يا رسول اهلل ,والذي بعثك باحلق ما س َّل َ
مرة َّإال و َأنا َأ ُ
مت من َّ
عيل وعىل َأ ِ
هل بيتي ,فقال َأبو موسى :واهلل ْ
حببت ْ
كنت
ولكن َأ
إن ُ
ُ
ْ
كثر من َّ
أن ُت َ
السالم َّ
____________________________________

فصححه األستاذ حمب الدين رمحه اهلل فجعله "حنني"! وهو خط ٌأ تبعه عليه الشارح
اهلندية "حسني"
َّ
مر عىل الصواب برقم ( ,) 025/2 2وقد رواه ُعبيد هنا
اجليالين ,والتصويب من " َّ
الصحيحني" ,وقد َّ
نت وجهه ثمة ,و َأح ْل ُت يف
عن أيب موسى ُمسند ًا ,و َأرس َله هناك ,وهو كذلك يف "الصحيحني" ,وقد ب َّي ُ
وصله إىل هنا .انتهى كالمه.
واجليالين أنه ُحنني .لوجوه.
حمب الدين
قلت :والصواب ما قاله ُّ
ُّ
َأ َّوالًَّ :
الصحيحني عن عبيد عطا ٌء ,وهنا عثامن بن مروان فافرتقا.
أن الراوي يف َّ
ثاني ًا :أنه وقع يف ترمجة مروان وعبيد بن حنني يف "التهذيب" َأّنام يرويان عن بعض .بخالف ُعبيد بن
ُعمري فلم َيذكر يف "التهذيب" َّ
أن مروان روى عنه.
ثالث ًا :ذكر ابن حجر يف "الفتح" الزيادات والفوائد يف رواية الباب ,وذكر َأ َّّنا من رواية ُعبيد بن ُحنني عن
الصحيحني .واهلل أعلم.
وفرق بينها وبني رواية ُعبيد بن ُعمري يف َّ
أيب موسىَّ ,
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ِ
ِ
رسول اهلل ﷺ ,فقالْ :
حببت ْ
ستثبت.
أن َأ
ولكن َأ
أجل,
حديث
ألَمين ًا عىل
َ
ُ
ْ

( )

باب :دعاء الرجل إذنه
 -498حدَّ ثنا سليامن بن حرب قال :حدَّ ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن َأيب األَحوص
( )
ِ
الر ُ
جل فقد ُأ ِذ َن له.
عي َّ
عن عبد اهلل قال :إذا ُد َ
( ) رجال إسناده ال بأس هبم سوى مروان ِ
بن عثامن بن أيب َسعيد بن ا ُمل َّ
الزرقي .قال أبو حاتم:
عىل األنصاري ُّ
ضعيف .وقال المام أمحدٌ :
رجل جمهول .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ٌ
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )2160 , 152ومسلم ( )6 54وسنن أيب داود ( )5 26مترص ًا
من رواية عطاء عن عبيد بن ُعمريَّ ,
أن َأبا موسى استأذن عىل ُعمر :استأذن أبو موسى عىل عمر فكأنه
وجدَ ه مشغوالً .فرجع فقال عمر :أمل َأسمع صوت عبد اهلل بن قيس؟ ائذنوا له .فدُ عي له .فقال :ما محلك
فعلن بك .فانطلق إىل جملس من
عىل ما صنعت؟ فقال :إنا كنا نؤمر هبذا .قال :فأتني عىل هذا ببينة .أو ألَ َّ
األنصار .فقالوا :ال يشهد َّإال أصاغرنا .فقام أبو سعيد اخلدري .فقال :قد كُنا نُؤمر هبذا .فقال عمر :خفي
عيل هذا من َأ ِ
الصفق باألَسواق.
مر النبي ﷺ .أهلاين
ُ
َّ
دون قصة سعد بن عبادة  .ويف حديث الباب زوائد مأخرى ,وفوائد استوفاها احلافظ يف "الفتح".
ومسلم ( )6 54عن َأيب سعيد اخلُدري نحوه دون القصة.
وأخرج البخاري يف "صحيحه"( )521
ٌ
قال ابن حجر يف "الفتح" (

رشت إليها يف "األدب املفرد" زياد ٌة
 :)61/ويف رواية ُعبيد بن ُحنني التي َأ ُ

ُمفيد ٌة .وهي َّ
أن َأبا سعيد َأو َأبا مسعود قال ل ُعمر :خرجنا مع النبي ﷺ يوم ًا وهو يريد سعد بن عبادة حتى
فثبت ذلك من قولِه ﷺ ومن فعله ,وقصة سعد بن عبادة هذه .أخرجها أبو داود [
أتاه فس َّلم ..احلديث " َ
طولة بمعناه,
رقم ( )5 25والنسائي يف "الكربى" ( ] ) 0 50من حديث قيس بن سعد بن ُعبادة ُم َّ
البزار عن أنس بغري تر ُّدد ,وأخرجه الطرباين
و َأمحد من طريق ثابت عن أنس أو غريه .كذا فيه ,و َأخرجه َّ
من حديث ُأم طارق موالة سعد .انتهى.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )202/2من طريق أيب بكر بن عياش ,والطرباين يف "الكبري"
(0 /1

رقم  )2551من طريق سفيان كالمها عن َأيب إسحاق به موقوف ًا .ولفظه عند ابن أيب شيبة " إذا

ثم ادخل" .وإسناده صحيح.
ُد َ
عيت فهو إذنك .فسلمَّ ,
السبيعي.
و َأبو األحوص :هو عوف بن مالك اجلشمي .و َأبو إسحاق :هو َّ

=
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عاصم,
 -499حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
مت فلم ُي ْ
ؤذن يل,
تيت َأبا سعيد
اخلدري فس َّل ُ
حممدٌ عن َأيب العالنية قالَ :أ ُ
َّ
قال :حدَّ ثنا َّ
السالم عليكم يا َأ َ
مت فلم ُي ْ
هل
مت ال َّثالثة َفر َف ْع ُت َصويت
ُ
ثم س َّل ُ
ثم س َّل ُ
وقلتَّ :
ؤذن يلَّ ,
َّ
إيل ُغال ٌم فقالُ :
فدخلت,
ادخل,
فقعدت,
يت ناحي ًة
ُ
ُ
فتنح ُ
َ
الدَّ ِار ,فلم ُيؤذن يلَّ ,
فخرج َّ
دت مل ُيؤذن لك.
فقال يل َأبو سعيدَ :أ َما إِ َّنك لو ِز َ
سأ ْله عن يشء َّإال قال :حرا ٌم ,ح َّتى َ
فسأل ُته عن األَوعية ,فلم َأ َ
َ
جلف,
سأ ْل ُته عن ا ُ
ُ ( )
حممدٌ ُ :ي َّت ُ
خذ عىل ر ْأ ِسه َأ َد ٌم ,ف ُيوكأ.
فقال :حرا ٌم .فقال َّ
خرج ,أأين يقعدم ؟
باب :إذا استأ أذ أن ,فقال :ح َّتى أأ أ
____________________________________

وسئل عنه احلافط الدارقطني يف "العلل" ( )460/5فقال :رواه حممد بن حيان َأبو األحوص عن أيب
ُ
معاوية عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهلل مرفوع ًا ,وخال َفه عيسى بن يونس
ومالك بن ُسعري .فروياه عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهلل موقوف ًا ,وكذلك
قال الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن ِ
عبد اهلل موقوف ًا .وهو الصحيح .انتهى.
( ) أخرجه أمحد يف "مسنده" ( ) 150وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 400من رواية هشام بن حسان ,وعبدُ
سألت
الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 2100من رواية أيوب كالمها عن حممد بن سريين عن َأيب العالنية قال:
ُ
َأبا سعيد اخلدري عن ِ
ُ
جلف.؟ قال :ذاك
نبيذ اجلر .فقالَّ :نى
اجلر ِ .قال قلت :فا ُ
رسول اهلل ﷺ عن هذا ّ
رش.
رش و َأ ُّ
َأ ُّ
مطوالً كام عند
وإسناده صحيح .وأبو العالنية املرئي البرصي اسمه
مسلم .و َّثقه أبو داود والبزار .ومل أره َّ
ٌ
املصنف.
ووقع عند عبد الرزاق عن أيوب عن حممد عن أيب العالية.
سألت َأيب عن حديث رواه ملد بن حسني عن هشام عن ابن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" (:) 525
ُ
سريين عن أيب العالية ,قالُ :سئل أبو سعيد اخلدري .فذكره .قال َأيب :إنام هو ابن سريين عن َأيب العالنية.
ابن سريين عن َأيب العالية شيئ ًا .انتهى
قال َأيب :ال َيروي ُ
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سمع
الرمحنَ ,أ َّنه
َ
 -511حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ُ
ابن ُرشيح عبد َّ
واهب بن ِ
بن ُمعاوية بن ُحديج عن َأبيه
عبد اهلل
الرمحن ُ
َّ
َ َ
املعافري يقول :حدَّ ثني عبدُ َّ
ْ
رج
قدمت عىل ُعمر بن اخل َّطاب 
قال:
فاستأ َذ ُ
ُ
نت عليه ,فقالوا يل :مكا َنك ح َّتى َي َ
مسح عىل ُخ َّفيه,
فتوض َأ ,ث َّم
فخرج إِ َّيل فدَ َعا بامء
فقعدت قريب ًا ِمن بابه ,قال:
إِليك,
َّ
ُ
َ
َ
ِ ( )
ِ
ِ
البولَ ,أو ِمن غريه.
البول هذا؟ قالِ :من
مري املؤمننيَ ,أ ِم َن
فقال :يا َأ َ
باب :قرع الباب
 -511حدَّ ثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا امل َّطلب بن زياد ,قال :حدَّ ثنا أبو بكر
بن عبد اهلل األَ
حممد ِ
بن مالك بن ا ُملنترص عن َأنس بن مالكَّ :
بواب
إن َأ َ
صبهاين عن َّ
ُّ
قرع باألَظافري.
النَّبي ﷺ كانت ُت ُ

( )

باب :إذا قال :أأ م
دخل؟ ومل ميس ِّلم
حممد بن َ
سالم قالَ :أخربين ملد بن يزيد ,قالَ :أخربنا اب ُن ُجريج
 -512حدَّ ثنا َّ
( ) أخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )606من طريق البخاري هبذا السناد.
وأخرجه اخلطيب يف "املتفق واملفرتق" ( )160مترص ًا من طريق ُعقبة بن مسلم عن عبدالرمحن بن
خل َّفني.
مسح عىل ا ُ
بن اخلطاب َ
معاوية بن حديج عن َأبيهَ ,أنه ر َأى ُعمر َ
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" (  )662/وأبو يعىل كام يف "املطالب العالية" (  )2/والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( ) 011و َأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( )6 6واخلطيب يف "اجلامع ألخالق الراوي"
( )664من طريق امل َّطلب بن زياد به.
غري معروف .أ َّما
ضعيف .أبو بكر بن عبد اهلل .قال الذهبي يف "امليزان" (َ :)502/0أ
وهذا إسنا ٌد
ٌ
صبهاين ُ
ٌ
حممد بني مالك .فقال احلافظ يف "التهذيب" ( :)405/1ذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال :روى عن
سمع منه  -قال َّ
أنس ْ -
الذهبي :ال ُيعرف .انتهى.
إن كان
َ
وروي من حديث املغرية بن ُشعبة  نحوهَ .أخرجه احلاكم يف "علوم احلديث" ( )0وعنه البيهقي يف
ُ
ضعيف.
"املدخل" ( )506وسندُ ه
ٌ
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سمعت َأبا هريرة يقول :إذا قالَ :أ َأ ُ
دخل؟ ومل يسلم ,فقل :ال,
قالَ :أخربين عطا ٌء قال:
ُ
السالم؟ قال :نعم.
يت باملفتاحُ ,
ح َّتى ْتأ َ
قلتَّ :

( )

جرير عن منصور عن ربعي ِ
بن حراش قال :حدَّ ثني ٌ
رجل من
 -513قال :وأخربنا
ٌ
اخرجي فقويل له:
بي ﷺ للجاريةُ :
بني عامر جاء إىل النَّبي ﷺ فقالَ :أ َألج؟ فقال النَّ ُّ
إيل
السال ُم عليكمَ ,أ َأدخل؟ فإ َّنه مل ُُيسن االستئذان ,قال :فسمع ُتها قبل َأ ْن َخت َ
رج َّ
قلَّ :
السالم عليكمَ ,أ َأدخل؟ فقال :وعليك ,ادخل.
اجلارية فقلتَّ :
جئت؟ فقال :مل آتكم َّإال بخريَ ,أتيتكم لتعبدوا اهللَ
فدخلت فقلت :بأي يشء
قال:
َ
ُ
وحدَ ه ال رشيك له ,و َتدَ ُعوا عباد َة َّ
مخس
الالت وال َّ
عزى ,و ُتص ُّلوا يف ال َّليل والنَّهار َ
خذوا من مال َأ ِ
وَتجوا هذا البيتَ ,
وتأ ُ
غنيائكم
السنة شهر ًا,
ُّ
صلوات ,وتصوموا يف َّ
فرت ُّدوها عىل فقرائِكم.
هلل خري ًاَّ ,
ِ
وإن من العلم
العلم يش ٌء ال َتعلمه؟ قال :لقد ع َّلم ا ُ
فقلت له :هل ِمن
قال:
ُ
هلل عنده علم الس ِ
يعلمهن َّإال اهللَُّ { :
اعة ,و ُينزل
إن ا َ
اخلمس ال
علمه َّإال اهلل,
َّ
ُ
ُ َّ
ما ال َي ُ
َ
نفس َبأي
نفس ماذا
الغيث,
تكسب غدَ ًا ,وما َتدري ٌ
ُ
ويعلم ما يف األَرحا ِم ,وما َتدري ٌ
ُ
وت}.
َأرض َت ُ

( )

( ) أخرجه اخلطيب يف "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ( )660من طريق البخاري هبذا السناد.
وقد أخرجه املصنف كام تقدَّ م من وجه آخر عن ابن جريج نحوه .انظر رقم ( .) 015
( )6أخرجه أمحد ( )64262وأبو داود يف "السنن" ( )5 01 ,5 00والنسائي يف "الكربى" ( ) 0 02ويف
"عمل اليوم والليلة" ( )4 2وابن أيب شيبة يف " ُمسنده" ( )142والبيهقي يف "السنن الكربى"
( )400/2وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )2520من طريق منصور به.
وصححه الدارقطني.
قال احلافظ يف "الفتح" (  :)4/بسند جيد.
َّ
ورواه أبو داود ( )5 02ومسدَّ د كام يف "اَتاف املهرة" ( ) 2/2من وجه آخر عن منصور عن ربعي

=
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باب :من قال :من ذا؟ فقال :أنا
عيل بن احلسن ,قال :حدَّ ثنا احلسني ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن بريدة عن
 -514حدَّ ثنا ّ
ِ
فقلتَ :أنا
املسجد ,و َأبو ُموسى َي ْقرأ ,فقالَ :من هذا؟
ّبي ﷺ إىل
أبيه قال:
ُ
َ
خرج الن ُّ
( )
َ
فداك ,فقال :قد ُأعطي هذا مزمار ًا من مزامري آل داود.
بريدةُ ,ج ِع ْل ُت
باب :إذا استأذن فقيل :ادخل بسال ٍم
الفراء عن عبد
 -515حدَّ ثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا إرسائيل عن َأيب جعفر َّ
كنت مع ِ
ْ
الرمحن ِ
فاستأ َ
ذن عىل َأهل بيت ,فقيل:
عبد اهلل بن ُعمر,
بن جدعان قالُ :
َّ
ادخ ْل بسالم ,ف َأ َبى َأ ْن َي َ
ُ
دخل عليهم.

( )

باب :النظر يف الدور
حممد بن كثري ,قالَ :أخربنا سفيان عن َأيب إسحاق عن ُمسلم بن نذير
 -516حدَّ ثنا َّ
ْ
ٌ
لع ,وقالَ :أ ُ
دخ ُل؟ قال حذيف ُةَ :أ َّما عينُك فقد
استأ َذ َن
قال:
رجل عىل ُحذيفة فا َّط َ
____________________________________

َ
ثتَّ ,
استأذن عىل النبي ﷺ بمعناه .لكنها ع َّلة غري مؤثرة.
أن رجالً من بني عامر
قالُ :حد ُ

فقلت :بأي ٍ
جئت؟ فقال:
يشء
فدخلت
واقترص أبو داود والنسائي عىل مجلة االستئذان .دون قوله ( قال:
أ
م
م
ِّ

مل آتكم َّإال بخري ..الخ ) وقد ذكره ابن أيب شيبة وأبو نعيم بطوله.
( ) وهو يف صحيح مسلم باملرفوع .والنسائي نحوه.
وخرجته قب ً
ال.
وتقدَّ م بسنده ولفظه برقم ( ) 424
َّ
ت أ
فداك ) وهي الشاهدُ من تبويب البخاري.
دون قوله ( :فقال :أمن هذا؟
فقلت :أأنا بريدة ,مجعل م
م
( )6مل أجده من هذا الوجه .وعبد الرمحن هو :ابن حممد بن زيد بن جدعان .و َّثقه النسائي وابن حبان .كام ذكره
احلافظ يف "التهذيب" (.)600/2
ابن عمر إذا است ْأ َ
ذن فقيل له :ادخل
وأخرج ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65246عن أيب جملز قال :كان ُ
رجع .قال :ال َأدري َأ ُ
دخل بسالم َأو بغري سالم".
بسالمَ .
وأخرج عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 1040عن األَعمش عن ابن عمر نحوه.
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اس ُتك فلم َتدْ ُخل.
ْ
دخلت ,و َأ َّما ْ

( )

ذن عىل ُأمي؟ قال :إن مل َت ْ
رجلَ :أ ْ
 -517وقال ٌ
ستأ ُ
يت ما َي ُسوؤك.
ستأذن ر َأ َ

( )

عامر بن
 -518حدَّ ثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن َّ
أل َعينَيه ِمن ِ
قاعة بيتَ ,
قبل َأ ْن ُي َ
ؤذن
بن اخل َّطاب َ :من َم َ ْ ْ
سعد ال ُّتجيبي قال :قال ُعمر ُ
فسق.
له ,فقد َ

( )

باب :فضل أمن أ
دخل بي أته بسال ٍم
ابن ُجريج قال:
حممد بن مقاتل ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا ُ
 -519حدَّ ثنا َّ
دخلت عىل َأهلِك فسلم عليهم َت َّي ًة ِمن
سمع جابر ًا يقول :إذا
الزبريَ ,أ َّنه
َ
َأخربين أبو ُّ
َ
عند اهللِ مبارك ًة طيب ًة .قال :ما ر َأي ُته َّإال ُيوج ُبه قو ُله{ :وإذا ُحييتم بتح َّية فح ُّيوا َبأحس َن
منها َأو ُر ُّدوها.

( )

باب :ما ال ميستأذن فيه

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "األدب" ( )60عن وكيع ,واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )600من طريق
إسحاق بن يوسف األَزرق كالمها عن أيب إسحاق به.
وإسنا ُده قوي .وانظر ()021
( )6تقدَّ م رقم (  )021من طريق ُشعبة عن أيب إسحاق .وانظر خترجيه هناك.
( )4أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2552عن سعيد بن أيب أيوب عن عطاء بن دينار به.
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)45 /0عامر بن سعد الس ْلهمي املرادي ,ويقال :التجيبي املرصي,
وس ْلهم .هو ابن ناجية بن مراد .روى عن ُعمر .ومل ُيدركْه ,ذكره ابن حبان يف "الثقات" ,وقال ابن
يونس :ثق ٌة ت ّ
ُويف سنة ثامن وأربعني ومائة .وكان فاض ً
ال .انتهى بتجوز.
( )0أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 4250والطربي يف "تفسريه" ( )665/ 1من ُطرق عن ابن
صحيح.
جريج به .وإسنا ُده
ٌ
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نس ب َن
 -511حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َأعني
اخلوارزمي قالَ :أت ْينا َأ َ
ُّ
مالك  -وهو قاعدٌ يف ِدهليزه  -وليس معه َأحدٌ  ,فس َّلم عليه صاحبي .وقالَ :أدخل؟
مكان ال َي ْ
ستأ ُ
ٌ
أنسُ :
فقرب إِلينا طعام ًاَ ,فأك ْلنا ,فجا َء
ادخل ,هذا
فقال ٌ
ذن فيه َأحدٌ َّ ,
فرشب ,وسقانا.
ب ُعس نبيذ حلو
َ

( )

باب :االستئذان يف حوانيت السوق
 -511حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا ُسفيان عن ِ
ابن
ابن عون عن ُجماهد قال :كان ُ
ُعمر ال ْ
يستأ ُ
السوق.
ذن عىل بيوت ُّ

( )

الض َّحاك بن ملد عن ِ
ابن ُجريج عن
عيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -512حدَّ ثنا أبو حفص بن ر
( )
ابن ُعمر ْ
يستأ ُ
البزاز.
ذن يف ُظ َّل ِة َّ
َعطاء قال :كان ُ

( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )50/6والطرباين يف "الكبري" (  )602/من طريق موسى بن
إسامعيل به.
ٌ
جمهول.
و َأعني اخلوارزمي .قال أبو حاتم الرازي والذهبي وابن حجر:
صحيح.
( )6مل َأره من هذا الوجه .وهذا إسنا ٌد
ٌ
كنت مع جماهد
لكن َأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )66201من طريق ابن ُعلية عن ابن عون قالُ :
السوق مما ييل ُدور البكاء .فقال :كان ابن عمر َيست ْأ ُ
ذن يف
يف ُسوق الكوفة ,وخيا ٌم للخياطني ُمقبلة عىل ُّ
ِ
يصنع؟ قال :كان ُ
يلج.
كيف
مثل هذه ,قال:
وقلت َ
ُ
ثم ُ
ُ
يقول السال ُم عليكم َأل ُج؟ َّ
وُيمل قوله "ال
وظاهره ُيعارض رواية سفيان ,لكن قد ُُيمل قوله " َيستأذن" أي يقول َألجَ .أو أدخلُ .
يستأذن" أي :ال ينتظر َ
إذن صاحب املحل بعد قوله له ألج .واهلل أعلم .وانظر ما بعده.
( )4مل أجد من أخرجه من هذا الوجه .وإسناده صحيح.
وأخرج ابن َأيب شيبة يف "املصنَّف" ( ) 66202والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2502من طريق عمران بن
ِ
ابن عمر َيست ْأ ُ
ابن
السوق؟ فقال :و َمن ُي ُ
طيق ما كان ُ
ُحدير عن عكرمةَ ,أنه قيل له :كان ُ
ذن عىل حوانيت ُّ
ُعمر ُيطيق.

=
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باب :كيف أيستأذن عىل ال مفرس؟
عيل بن
 -513حدَّ ثنا عبد َّ
الرمحن بن املبارك ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث ,قال :حدَّ ثنا ُّ
زاعي عن َأيب عبد امللك موىل ُأم مسكني بنت عاصم بن ُعمر بن اخل َّطاب,
العالء اخلُ ُّ
فلام قا َم بالباب فقالَ :أندراييم؟ قالت:
قالَ :أرسل ْتني مواليت إىل َأيب هريرة ,فجا َء معيَّ ,
الزور بعد الع َت ِ
مة َفأَتدَّ ُ
ث؟ قالََ :تدَّ ثي ما مل
َأندرون,
فقالت :يا أبا ُهريرة إِ َّنه ْيأتيني َّ
ْ
َ
( )
ِ
حديث بعد ِ
َ
الو ْتر.
وترت فال
ُتوتري ,فإذا َأ
باب :إذا كتب ِّ
الذ ِّمي فس َّلم ,يرد عليه
حل َكم بن املبارك ,قال :حدَّ ثنا ع َّبا ٌد  -يعني
 -514حدَّ ثنا ُييى بن برش ,قال :حدَّ ثنا ا َ
ابن ع َّباد  -عن عاصم األَحول عن أيب ُعثامن النَّهدي قال :كتب َأبو موسى إىل رهبان
عيل,
كافر؟ قال :إ َّنه َ
كتب َّ
ُيسلم عليه يف كتابه ,فقيل لهَ :أتسل ُم عليه وهو ٌ
إيل فس َّلم َّ
فرددت عليه.
ُ

( )

باب :أمن س َّلم عىل ِّ
الذ ِّم ِّي إشارة
محاد عن إبراهيم
 -515حدَّ ثنا صدقة ,قال :أخربنا حفص بن غياث عن عاصم عن َّ
____________________________________

ِ
هل الس ِ
الشعب" ( )2502 ,2500عن نافعَّ ,
وأخرج البيهقي يف " ُّ
وق
ابن ُعمر كان ال ُ
أن َ
يلج ظالل َأ ِ ُّ
حتى َيست ْأ َ
ذن .وإسناده صحيح.
( ) أخرجه اخلطيب يف "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ( )600من طريق البخاري هبذا السناد.
دون قوله " فقالت :يا أبا هريرة إنَّه يأتيني الزَّور ...الخ "
سكت
و َأبو عبد امللك َجمهول .كام قال ابن حجر يف "التقريب" والذهبي يف "امليزان" .وعيل بن العالء:
َ
وابن أيب حاتم .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
عنه
البخاري ُ
ُّ
( )6أخرجه ُمسدد كام يف "املطالب العالية" ( )6040حدَّ ثنا عبَّاد بن ع َّباد به.
ثقات.
وقال البوصريي يف "اَتاف املهرة" ( :) 0/2هذا إسنا ٌد رواتُه ٌ
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عن علقمة قال :إِ َّنام س َّلم عبدُ اهلل عىل الدَّ هاقني إشار ًة.

( )

الرد عىل أهل ِّ
الذ َّمة؟
باب :كيف َّ
الص َّباح ,قال :حدَّ ثنا الوليد بن أيب ثور عن سامك عن عكرمة
حممد بن َّ
 -516حدَّ ثنا َّ
السال َم عىل َمن كان ّيود َّي ًاَ ,أو نرصان َّي ًا ,أو َجموس َّي ًا ,ذلك َّ
بأن
عن ابن ع َّباس قالُ :ر ُّدوا َّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65222عن حفص به .بلفظ "ما زادهم عبدُ اهلل عن الشارة".
وإسناده صحيح.
وقد َأورده ابن أيب شيبة ِ
عقب ما َأخرجه ( )65225عن َأيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقم َة
ِ
ِ
ِ
فلام دخ ُلوا الكُوف َة َأخذوا يف
قال:
ُ
أقبلت مع عبد اهلل من السي َلحني َ
فصحبه َدهاقني من َأهل احل ْريةَّ .
ِ
فقلتَ :أتُسلم عىل هؤالء ال ُك َّفار.
السال َم.
طريقهم غري طريقهم.
ُ
َ
فالتفت إليهم فرآهم قد عدَ ُلوا ف َأتبعهم َّ
حق".
فقال :نعمَ .صحبوين,
وللصحبة ٌ
ُّ
لكن َأخرجه
ابن أيب شيبة عىل الشارة .كام هو ظاهر ترتيبه لألبوابْ ,
كذا رواه بلفظ "فس َّلم" ومح َلها ُ
البيهقي يف " ُشعب اليامن" (  )224من رواية ُشعبة عن املغرية واألَعمش عن إبراهيم به .وفيه "فقال
عبدُ اهلل :عليكم السالم".
عقبه :هكذا روي عن ِ
قال البيهقي ِ
عبد اهلل ,ولع َّله مل يبل ْغه ما َ
السنَّة أوىل ,وباهلل
السنَّة ,ومتابعة ُّ
غريه من ُّ
ُ
بلغ َ
التوفيق .انتهى.
قلت :أي عدم ِ
بدء َأ ِ
بالسالم .كام يف حديث َأيب برصة  يف الباب املاض.
ْ
هل الذ َّمة َّ
املسلم لضورة دينية أو
ابن مسعود ما إذا احتاج لذلك
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  :)0 /واستثنى ُ
ُ
فص ِح َبنا
خرج ال َّطربي بسند صحيح عن علقمة قالُ :
كنت ردف ًا البن مسعود َ
دنيوية كقضاء حق املرافقة .ف َأ َ
ِ
تكره
فلام
برصه ,فقال :السالم عليكم .فقلتَ :أ َل َ
ْ
ست َ
دهقان َّ
انشعبت له الطريق أخذ فيها .ف َأ ْت َبعه عبدُ اهلل َ
ولكن حق الصحبة" .وبه قال الطربي ,ومح َل عليه سال َم النبي ﷺ عىل َأهل
َأن ُيبدؤا بالسالم؟ قال :نعم,
ْ
جملس فيه َأخال من املسلمني والكفار .وقد تقدم اجلواب عنه .انتهى.
قوله ( :الدَّ هاقي ) مجع ِدهقان .قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)45/ 0بكّس الدال عىل املشهور
ِ
ضمها ,وهو زعيم َّ
جمي
فالحي العجم ,وقيل :زعيم القرية
ورئيسها .وهو بمعنى َّ
ُ
األول .وهو َع ٌ
ُ
وحكي ُّ
عرب .انتهى.
ُم َّ
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حسن منها َأو ُر ُّدوها}.
اهللَ يقول{ :وإذا ُحييتم بتح ّية فح ُّيوا َبأ
َ

( )

باب :كيف يدعو ِّ
للذ ِّم ِّي؟
 -517حدَّ ثنا سعيد بن َتليد ,قال :حدَّ ثنا ابن وهب قالَ :أخربين عاصم بن حكيم,
مر برجل
يباين عن أبيه عن ُعقبة بن عامر اجلهنيَ ,أ َّنه َّ
أنّه سمع ُييى بن أيب عمرو َّ
الس َّ
هيئ ُته هيئ ُة ُمسلم ,فس َّلم ,فر َّد عليه :وعليك ورمح ُة اهلل وبركاته ,فقال له الغالم :إِ َّنه
نرصاين ,فقام ُعقبة ف َتبِ َعه ح َّتى َأدر َكه .فقالَّ :
إن رمح َة اهللِ وبركاته عىل املؤمنني ,لك ْن
ٌّ
َأ َ
كثر ما َلك وو َلدَ ك.
طال اهللُ حيا َتك ,و َأ َ

( )

 -518حدَّ ثنا َأبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن رضار بن ُم َّرة عن سعيد بن جبري عن
ُ
ُ
وفرعون قد مات.
قلت :وفيك,
ابن ع َّباس قال :لو قال يل
فرعون :بارك اهلل فيكُ ,

( )

رصاين ومل يعرفه
باب :إذا س َّلم عىل النَّ
ِّ
الفراء عن عبد
حممد بن كثري ,قال :أخربنا سفيان عن أيب جعفر َّ
 -519حدَّ ثنا َّ

( ) َأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )520/2وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )5020وأبو يعىل يف "مسنده"
واللفط له ( ) 540وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )400واخلطيب يف "اجلامع" ( )141من ُطرق عن
احلسن بن صالح عن سامك به .بلفظ " من س َّلم عليك ِمن ِ
وإن كان َجموس َّي ًاَّ ,
خلق اهلل فار ُدد عليهْ ,
فإن اهلل
تعاىل يقول{ :وإذا ُحييتم بتحية فح ُّيوا بأحسن منها} ألَهل السالم{ ,أو ُر ُّدوها} عىل َأهل الرشك".
( )6أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 54والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )01 /6واملزي يف
ِ
طريق ابن وهب هبذا السناد.
"هتذيب الكامل" ( ) 46/40من
وإسناده ال بأس به.
( )4أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( ) 0201وعنه أبو نُعيم يف "احللية" (  )466/عن عيل ِ
بن عبد
العزيز عن أيب نُعيم هبذا السناد.
الصحيح.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 0/2رواه الطرباين .ورجاله رجال َّ
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فلام علِ َم
رب َأ َّنه َن
ابن عمر
مر ُ
رصاينَّ ,
بنرصاين فس َّلم عليه ,فر َّد عليهُ ,فأخ َ
ا َّلرمحن قالَّ :
ٌّ
ر
عيل سالمي.
َ
رجع إليه فقالُ :ر َّد َّ

( )

جواب الكتاب
باب:
م
ٌ
رشيك عن الع َّباس بن َذريح عن عامر عن
عيل بن ُحجر ,قالَ :أخربنا
 -521حدَّ ثنا ُّ
ِ
ِ
السالم.
جلواب
ابن ع ّباس قال :إِين ألَرى
الكتاب ح َّق ًا كرد َّ

( )

وجواهبن
باب :الكتابة إىل النِّساء
َّ
ابن رافع ,قال :حدَّ ثنا َأبو ُأسامة قال :حدَّ ثني موسى بن عبد اهلل قال:
 -521حدَّ ثنا ُ

( ) مل َأجدْ َمن أخرجه من هذا الوجه .وعبد الرمحن :هو ابن حممد بن زيد بن جدعان .و َّثقه النسائي وابن
حبان .كام ذكره احلافظ يف "التهذيب" (.)600/2
وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 24/0والبيهقي
وأخرج عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 1052عن قتادةُ ,
يف " ُّ
الشعب" ( )2260عن نافع ,والبيهقي أيض ًا ( )2262عن سليامن التيمي كلهم عن عبد اهلل بن عمر,
عيل سالمى ,قال له :نعم ,قد رددتُه
نرصاين,
مر برجل فس َّلم عليه ,فقيل :إنه
َ
َأنه َّ
فرجع إليه فقالُ :ر َّد َّ
ٌ
كثر اهللُ ما َلك وولدَ ك" .وهذا لفظ سليامن التيمي.
عليك ,فقال ُ
ابن عمرَ :أ َ
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )0/0عن عيل بن ُحجر ,وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ()62421
ويف "األدب" ( ) 00ولوين يف "جزئه" ( )50من طريق رشيك بن عبد اهلل به.
وأخرجه القضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 0 0من طريق حممد بن مقاتل عن رشيك به مرفوع ًا.
ثم قال القضاعي :قال الشيخ ( أي شيخه احلافظ عبد الغني بن سعيد ) :وليس بالقوي .يعني إسناده.
الثقات عن رشيك كابن َأيب شيبة ولوين
املوقوف كام ابن تيمية وغريه .وهو الذي رواه
قلت :املحفوظ
ُ
ُ
وعيل بن ُحجر .ومدار املوقوف واملرفوع عىل َرشيك بن عبد اهلل القاض .وهو يس ُء احلفظ.
البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2206من طريق عبد اهلل بن أيب السفر عن ابن عباس.
طريق آخرَ .أخرجه
وله
ٌ
ُّ
موقوف ًا.
ُ
يصح منها يشء .انظر "املقاصد احلسنة" (  )25/للسخاوي.
وروي
احلديث مرفوع ًا من ُطرق ُأخرى ال ُّ
ُ
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قلت لعائشة ,و َأنا يف ِح ْجرها ,وكان النَّاس ْيأ ُتوّنا من
بنت طلحة قالتُ :
حدَّ ثتنا عائش ُة ُ
الشباب َ
الشيوخ َين َتا ُبوين ملكاين منها ,وكان َّ
كل ِمرص ,فكان ُّ
يتأ َّخوين ف ُيهدُ ون إ َّيل,
ُ
إيل من األَمصارَ ,فأ ُ
فتقول يل
قول لعائشة :يا خالة ,هذا كتاب فالن وهد َّي ُته,
و َيكتبون َّ

عندك ثواب َأعطي ُت ِ
ِ
ك ,فقالت :ف ُتعطيني.
عائشةَ :أي ُبن َّية ُفأ ِج ْيبِ ْيه و َأ ْث ِي ْب ِيه ,فإن مل يكن
ٌ

( )

صدر الكتاب؟
يكتب
باب :كيف
م
أ
مالك عن عبد اهلل بن دينارَّ ,
 -522حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
أن عبدَ اهلل بن ُعمر
كتب إىل ِ
الرحيم ,لعبد امللك
عبد امللك بن مروان ُيباي ُعه,
َ
َ
الرمحن ّ
فكتب إليه :بسم اهلل ّ
مري املؤمنني من ِ
َأ ِ
عبد اهلل بن ُعمر :سال ٌم عليك ,فإِين َأمحدُ إليك اهلل الذي ال إله َّإال هو,
( )
و ُأقر لك بالسم ِع وال َّط ِ
استطعت.
اعة عىل ُسنَّة اهللِ وسنَّ ِة رسول ِه ,فيام
ُ
َّ
ُّ
باب :أما بعد
 -523حدَّ ثنا قبيصة ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن ِ
رس َلني َأيب إِىل ِ
زيد ِ
ابن
بن َأسلم قالَ :أ َ
الرحيمَ ,أ َّما بعدُ .
ُعمر ,فر َأي ُته َي ُ
الرمحن َّ
كتب :بسم اهلل َّ

( )

 -524حدَّ ثنا َروح بن عبد املؤمن ,قال :حدَّ ثنا َأبو ُأسامة عن هشام بن ُعروة قال:
( ) مل أجد من أخرجه .وابن رافع هو حممد .وأبو أسامة :هو محاد بن أسامة.
ورجاله رجال الصحيح .سوى موسى بن عبد اهلل بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهلل .و َّثقه الدارقطني.
وذكره ابن حبان يف "الثقات"
( )6هو يف موطأ مالك ( )4204عن عبد اهلل بن دينار به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 00/2وابن األبار يف "معجمه" (  )60/من طريق مالك ,وعبد
الرزاق ( )1264وابن سعد ( ) 24/0عن الثوري كالمها عن ابن دينار به.
وإسنا ُده صحيح.
( )4أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2 /0حدَّ ثنا قبيصة به .وإسناده صحيح.
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ِ
َ
انقضت ِق َّص ٌة قالَ :أ َّما بعدُ .
رسائل النَّبي ﷺ ,ك َّلام
رسائل ِمن
يت
ْ
ر َأ ُ

( )

الرسائل :بسم اهلل الرحن الرحيم
باب :صدر َّ
 -525حدَّ ثنا إسامعيل بن أيب أويس ,قال :حدَّ ثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارج َة
آل ِ
بن زيد عن ُكرباء ِ
زيد ِ
ِ
بن ثابتَّ ,
الرمحن
أن زيدَ بن ثابت َ
كتب هبذه الرسالة :بسم اهلل َّ
لعبد اهلل معاوية َأمري املؤمننيِ ,من ِ
الرحيمِ ,
زيد ِ
مري املؤمنني
َّ
بن ثابت ,سال ٌم عليك َأ َ
( )
ورمح ُة اهلل ,فإِين َأمحدُ إِليك اهلل الذي ال إله إال هوَ ,أ َّما بعد.
ريري قالَ :
حممدٌ األَ
سأ َل ٌ
رجل
جل ُّ
ُّ
نصاري ,قال :حدَّ ثنا َأبو مسعود ا ُ
 -526حدَّ ثنا َّ
الرسائل.
الرحيم }؟ قال :تلك
َ
صدور َّ
ُ
الرمحن َّ
احلسن عن قراءة { بسم اهلل َّ

( )

بمن م
يبدأ يف الكتاب؟
باب :أ
 -527حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن زكر َّيا عن ِ
كانت
ابن عون عن نافع قال:
ْ
ِ
كتب إليه ,فقالوا :ابد ْأ به ,فلم يزالوا به ح َّتى
البن ُعمر حاج ٌة إىل ُمعاويةَ ,فأرا َد َأ ْن َي َ
الرحيم ,إىل ُمعاوية.
َ
الرمحن َّ
كتب :بسم اهلل َّ

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65202عن عبدة بن سليامن عن هشام به .وإسنا ُده صحيح
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" يف اجلزء املتمم (  )55/والطرباين يف "الكبري" ( ) 40/5والبيهقي يف
"السنن الكربى" ( )602 ,600/2ويف "املعرفة" ( )4166من طريق عبد الرمحن بن َأيب الزناد به.
مترص ًا ومطوالً.
وقد تقدَّ م برقم ( )002من رواية زياد ين سعد عن َأيب الزناد نحوه .وسيأيت أيض ًا ( .) 544 ,540
( )4أخرجه البزار يف "مسنده" (20

صحيح
) عن حممد بن عبد اهلل األنصاري به .وسندُ ه
ٌ

وأبو مسعود :هو سعيد بن إياس.
( )0أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( ) 40/ 0من طريق يزيد بن هارون عن ابن عون به.
صحيح .كام قال ابن حجر يف "الفتح" ( .)02/
وإسنا ُده
ٌ

=
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كتبت ِ
اكتب بسم
البن ُعمر ,فقال:
 -528وعن ابن عون عن َأنس بن سريين قال:
ُ
ْ
الرحيمَ ,أ َّما بعد :إىل فالن.
الرمحن َّ
اهلل َّ

( )

 -529وعن ابن عون عن أنس بن سريين قال :كتب ٌ
رجل بني يدي ابن ُعمر :بسم
ابن عمر وقال :قل :بسم اهلل ,هو له.؟!.
الرحيم ,لفالن ,فنهاه ُ
الرمحن َّ
اهلل َّ

( )

ابن َأيب الزناد عن َأبيه عن خارجة بن زيد عن
 -531حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني ُ
ُك ِ
أن زيد ًا كتب هبذه الرسالة :لعبد اهلل معاوي َة َأم ِري املؤمنني ,من ِ
زيد ِ
رباء آل زيدَّ ,
بن
َ
مري املؤمنني ورمح ُة اهلل ,فإِين َأمحدُ إِليك اهللَ الذي ال إله َّإال هوَ ,أ َّما
ثابت :سال ٌم عليك َأ َ
بعد.

( )

____________________________________

وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 00/0عن عبد الوهاب بن عطاء عن ِ
ابن عون قال :كانت البن
عمر ..فذكره .ومل يذكر نافع ًا.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )65221عن أيب معاوية عن ابن عون عن ابن سريين قال :كان البن عمر ..فذكر
مثله .وانظر ما بعده.
( ) مل أجده هبذا اللفظ عن أنس بن سريين.
وانظر ما بعده .وقد تقدَّ م قريب ًا من وجه آخر عن ابن عمر نحوه.
سمع اب َن سريين يقول :كان ابن
وأخرج عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )601 4عن َمعمر قالَ :أخربين َمن
َ
عمر إذا كتب { بسم اهلل الرمحن الرحيم } كتب :أ َّما بعدُ من عبد اهلل بن عمر.
( )6مل أجده من رواية أنس بن سريين.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2 /0من طريق ُييى بن خليف بن عقبة ,والبيهقي يف "السنن
الكربى" ( ) 40/ 0من طريق سليم بن أخض ,وأبو جعفر بن البخرتي يف "أماليه" ( )240من طريق
عبد الوهاب كلهم عن ابن عون عن حممد بن سريين به .وفيه قال ابن عمر "مه .اسم اهلل هو له".
وهذا إسناد صحيح.
( )4تقدَّ م قريب ًا برقم ( .)565 ,002وسيأيت برقم ( .) 544
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 -531حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة ,قال :حدَّ ثنا ُعمر عن َأبيه عن أيب
بي ﷺَّ :
رج ً
وكتب
وذكر احلديث,
ال ِمن بني إِرسائيل,
َ
إن ُ
َ
هريرة ,سمع ُته يقول :قال النَّ ُّ
( )
إليه صاح ُبهِ :من فالن إىل فالن.
باب :أ
صبحت؟
كيف أأ
أ
ِ
عاصم بن ُعمر عن حممود بن
ابن الغسيل عن
 -532حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا ُ
كحل سعد يوم اخلندق َ
َلبيد قالَّ :ملا ُأصيب َأ ُ
حولوه عند امر َأة يقال هلاُ :رفيدة,
فثقلَّ ,
مر به ُ
صبح:
يف َأ
يقولَ :ك َ
َ
ْ
مسيت؟ ,وإذا َأ َ
جل َ
بي ﷺ إذا َّ
رحى ,فكان النَّ ُّ
وكانت ُتداوي ا َ
ربه.
كيف َأ
َ
َ
صبحت؟ ف ُيخ ُ

( )

( ) أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )2020والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )45/6من طريق أيب عوانة
البخاري عىل الشاهد منه.
القصة ,واقترص
َّ
ُّ
مطوالً بذكر َّ
الوضاح بن عبد اهلل اليشكري عن ُعمر بهَّ .
النبي
واحلديث ع َّلقه البخاري يف "صحيحه" (  )262وقال ُعمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال ُّ
فجعل َ
َ
وكتب إليه صحيف ًة من فالن إىل فالن".
املال يف َجوفها,
ﷺ :ن ََج َر خشب ًة
َ
مطوال ومترص ًا .من وجه آخر.
وع َّلقه أيض ًا يف "صحيحه" ( ) 661 ,6024 , 012ومواضع ُأخرى َّ
القصة.
وقال الليث :حدَّ ثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن َأيب هريرة  ..فذكر َّ
الصحيح .قال البخاري عقبِه :حدَّ ثني عبد اهلل بن صالح حدَّ ثنا الليث .فذكره.
ووقع يف "البيوع" من َّ
الترصيح بوصل املع َّلق املذكور ,ومل يقع ذلك يف َأ ِ
كثر الروايات
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :) 1/5فيه
ُ
ِ
ذكره َأبو ذر َّإال يف هذا املوضع ,وكذا وقع يف رواية أيب الوقت.
يف
الصحيح ,وال َ
وليْ عند البخاري يف الصحيح موضع الشاهد " من فالن إىل فالن" .إال يف الع َّلق .ومثله ُيعترب يف
الزوائد إذا كان موصوالً عند الكتاب الزائد عليه .واهلل أعلم.
( )6أخرجه املصنف يف "التاريخ الصغري" (  )66/وابن سعد يف "الطبقات" ( )060/4كالمها عن أيب نُعيم
الفضل بن دكني هبذا السناد .وزادا قص َة ِ
وفاة سعد .
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)202/0وسنده صحيح.
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السالم عليكم ورحة اهلل ,وكتب فالن بن ٍ
ٍ
لعرش
فالن
باب :أمن أ
آخر الكتابَّ :
كتب أ
بقي من َّ
الشهر
ابن َأيب الزناد قال :حدَّ ثني أيب ,أ َّنه َ
أخذ
 -533حدَّ ثنا ابن أيب مريم ,قال :أخربنا ُ
هذه الرسال َة من خارجة بن زيد ,ومن كرباء آل زيد :بسم اهلل الرمحن الرحيمِ ,
لعبد اهلل
ّ
ّ
معاوية َأمري املؤمنني ,من زيد بن ثابت :سال ٌم عليك َأمري املؤمنني ورمحة اهلل ,فإين َأمحد
إليك اهلل الذي ال إله َّإال هو ,أ َّما بعد:

ِ
فذكر الرسال َة ,و َن َ
فإ َّنك َ
سأ ُل اهللَ اهل ُدى واحلفظ
والخوة,
تسأ ُلني عن مرياث اجلد
َ

وال َّتث ُّب َت يف َأ ِ
نضلَ ,أو َن ُ
مرنا كله ,ونعو ُذ باهلل َأ ْن َّ
علم,
جهل ,أو ُنك َّل َ
ف ما ليس لنا به ٌ
مري املؤمنني ورمح ُة اهلل وبركاته ومغفرته.
َّ
والسالم عليك َأ َ
وهيب :يوم اخلميس لثنتي عرشة بقيت من رمضان سنة اثنني وأربعني.
وكتب
ٌ

( )

باب :كيف أنت؟
 -534حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني ٌ
مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن
ثم َ
مر بن اخل ّطاب  ,وس َّلم عليه ٌ
سأ َل
َأنس بن مالك ,أنّه
َ
السال َمَّ ,
رجل فر َّد َّ
سمع ُع َ

كتبت تَسأ ُلني
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 40/5من طريق سعيد بن أيب مريم به .وفيه قال :فإنك
َ
وكثري مما يقيض به يف هذه املواريث ال يعلم مب َلغها َّإال اهللُ ,وقد كنَّا
عن مرياث اجلد واألخوة والكاللة,
ٌ
ِ
فوع ْينا منها ما ِشئنا ْ
أن نعي .فنحن نُفتي به بعدُ َمن
نحض من ذلك ُأمور ًا عند اخللفاء بعد
رسول اهلل ﷺ َ
فذكر الرسال َة".
استفتانا يف املواريث" انتهى .وهو املقصود بقوله عند املصنف " َ
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)620/0رواه الطرباين وجاد ًة .وفيه عبد الرمحن بن أيب الزناد و َّثقه النسائي
وغريه ,وض َّعفه اجلمهور.
وتقدَّ م باختصار .انظر رقم ( .) 565 ,002
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الر َ
ردت منك.
نت؟ فقالَ :أمحدُ اهللَ إِليك ,فقال ُعمر :هذا الذي َأ ُ
جل :كيف َأ َ
مر َّ
ُع ُ

( )

صبحت؟
باب :كيف مييب إذا قيل له :كيف أأ
أ
ٌ
الصائغ ,قال:
الص َّباح ,قال :حدَّ ثنا
رشيك عن مهاجر هو َّ
حممد بن َّ
 -535حدَّ ثنا َّ
ِ
صحاب النَّبي ﷺ ضخم من احلضميني ,فكان إذا َ
قيل له:
جلس إىل رجل من َأ
ُ
كنت َأ ُ
صبحت؟ قال :ال ُن ُ
رشك باهلل.
كيف َأ
َ
َ

( )

اهلذيل ,قال :حدَّ ثنا
ربعي بن عبد اهلل بن اجلارود
 -536حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
ُّ
ُّ
ابن ثالث وثالثني,
سيف بن وهب قال :قال يل َأبو ال ُّطفيل :كم َأتى عليك؟ ُ
قلتَ :أنا ُ
ال من ُحم ِ
قالَ :أفال ُأحد ُثك بحديث سمع ُته من ُحذيفة بن اليامن :إِ َّن رج ً
ارب َخ َصفة,
يقال لهَ :عمرو بن ُصليع  -وكانت له صحب ٌة  -وكان بسني يومئذ و َأنا بسنك اليوم,
فقعدت يف ِ
مرو ح َّتى قام بني يد ْيه ,قال:
آخر القوم,
َأتينا ُحذيف َة يف مسجد,
َ
ُ
فانطلق َع ٌ
مسيت يا عبد اهلل؟ قالَ :أمحد اهللَ ,قال :ما هذه األَ
ُ
حاديث
كيف َأ
كيف َأ
صبحت ,أو َ
َ
َ

والبيهقي يف " ُشعب اليامن "
الزهد" ()605
( ) أخرجه مالك يف "املوطأ" ( ) 065وابن املبارك يف " ُّ
ُّ
( ) 01/6من ُطرق عن مالك به .يف رواية املوطأَ ( :أمحد إليك اهلل ) ومها بمعنى.
وإسناده صحيح.
َ
َ
 .قال يف "تاج العروس" وقول العربَ :أ ْمحَدُ إِ َ
معك
ليك اهللَ .أيَ :أشك ُُره
عندك .ويف التهذيبَ :أي َأمحدُ
ليك َأ ِ
اهلل .قلت :وهو ُ
قول اخلليل .وقال غريهَ :أشكُر إِ َ
ياد َيه ون َع َمه .وقال بعضهمَ :أشكُر إِليك نِ َع َمه
و ُأ َحد ُثك هبا .انتهى.
أمحد إليك
أمحَدُ ه م َعك .ف َأقا َم إىل ُمقام َمع .وقيل :معناه ْ َ
وقال ابن األثري يف "النهاية" (  :) 004/أي ْ
نِعمة اهلل بِت َْح ِديثك إ َّياها .انتهى.
( )6مل أجد من أخرجه.
ِ
ِ
رشيك ِ
بن عبد اهلل القاض .وهو مت َلف فيه.
رجال الصحيحِ سوى
ثقات
ورجاله ٌ
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التي ْتأتينا عنك؟ قال :وما بلغك عني يا َعمرو؟ قالَ :أحاديث مل َأسم ْعها ,قال :إِ ّين
نح هذا الليل ,ولكن يا َعمرو بن
واهللِ لو ُأحد ُثكم بكل ما
ُ
سمعت ما انتظر ُتم يب ُج َ
يت قيس ًا توالت َّ
قيس عبد ًا هلل ُمؤمن ًا
فاحلذر
بالشام
ُصليع ,إذا ر َأ َ
تدع ٌ
احلذر ,فواهلل ال ُ
َ
َ
ٌ
زمان ال َيمنعون فيه ذنب تلعة ,قال :ما ينصبك
ليأتني عليهم
َّإال َأخاف ْته َأو قتل ْته ,واهللِ
َّ
ثم قعد.
إيلَّ ,
عىل قومك يرمحك اهلل؟ قال :ذاك َّ

( )

خري الجالْ أأوس معها
باب :م
عقدي ,قال :حدَّ ثنا عبد
حممد ,قال :حدَّ ثنا أبو عامر ال
ُّ
 -537حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
الرمحن بن َأيب املوايل قالَ :أخربين عبد الرمحن بن َأيب َعمرة األَنصاري قالُ :أ ِ
وذ َن َأبو
ُّ
ُ
َّ
ََ
َّ
اخلدري بجنازة ,قالَ :
فلام
ف ح َّتى َأخ َذ القو ُم
سعيد
فكأ َّنه خت َّل َ
ُّ
ثم جا َء معهَّ ,
جمالسهمَّ ,
َ
بعضهم عنه ليجلس يف ِ
سمعت
جملسه ,فقال :ال ,إِين
ُ
تّسعوا عنه ,وقا َم ُ
َ
رآه القو ُم َّ
( )
ِ
رسول اهلل ﷺ ُ
َ
فجلس يف جملس واسع.
نحى
خري
َ
ثم َت َّ
املجالس َأوس ُعها "َّ .
يقولُ :
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )440/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )22/62وأبو نُعيم يف
"معرفة الصحابة" ( )460/ 0من طريق ِر ْبعي بن عبد اهلل به.
حسن.
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)202/0وسندُ ه
ٌ
علم
قلت :وله ُحك ُْم الرفع ,ومثله ال ُيقال ر ْأي ًا ,بدليل قوله " لو ُأحد ُثكم بكل ما
ُ
سمعت " ..وحذيفة َأ ُ
ِ
الناس بالفتن.
وأخرجه ابن عساكر ( )25/62ونعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 640 , 662من وجهني آخرين عن أيب
الطفيل نحوه.
( )6أخرجه أمحد (42

) واحلاكم يف "املستدرك" ( )02 0والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )20 2ويف

"اآلداب" ( )650وعبدُ بن ُمحيد (  )12والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 666من ُطرق عن عبد
الرمحن بن أيب املوايل به .بتاممه.
خري الجالْ أوس معها "دون القصة.
وأخرج أبو داود يف "السنن" ( )4821الرفوع فقط " م

=
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باب :استقبال القبلة

 -538حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني حرملة بن عمران عن سفيان بن ُمنقذ
وس ِ
كثر جل ِ
ٌ
مستقبل القبلة ,فقر َأ يزيدُ ب ُن عبد
عبد اهلل بن ُعمر وهو
عن َأبيه قال :كان َأ ُ
الش ِ
اهلل بن ُقسيط سجد ًة بعد طلوع َّ
فلام
مس فسجدَ وسجدوا َّإال عبد اهلل بن ُعمرَّ ,
ِ
مس َّ
طلعت َّ
ثم سجدَ  ,وقالَ :أ َمل َتر سجد َة َأصحابِك؟ إِ َّّنم
الش ُ
حل عبدُ اهلل حبو َته َّ
سجدوا يف غري حني صالة.

( )

____________________________________

قال أبو داود :هو عبد الرمحن بن َعمرو بن أيب َعمرة األنصاري.انتهى.
انقطاع .وقد
قلت :وقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمرة ,وقد ن ُِسب عبدُ الرمحن إىل جده .وعليه ففيه
ٌ
روى عنه مالك يف "املوطأ".
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( :)65/60قال فيه مالك :عبد الرمحن بن َأيب عمرة نسب ًة إىل جده .وهو
مدين ثق ٌةَ .يروي عن القاسم بن حممد ,وعن عمه عبد
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمرة األنصاري
ٌ
سمع منه ,وال َأدركه ,وإنام َيروي عن
الرمحن بن أيب عمرة ,وله رواية عن أيب سعيد اخلدري .وما َأظنُّه
َ
ٌ
وابن أيب املوايل وغريهم ,و َأ َّما
عمه عنه ,يروي عنه
مالك وعبد اهلل بن خالد  -أخو ع َّطاف بن خالد ُ -
فمن كِبار التابعني باملدينة .يروي عن عثامن بن عفان وأيب هريرة وزيد بن
عمه عبد الرمحن بن أيب عمرة ْ
ُّ
خالد اجلهني وغريهم .انتهى.
قلت :للحديث شاهد .أخرجه احلاكم ( )02 4والبيهقي يف "الشعب" ( )20 0والبزار كام "اَتاف
املهرة" ( )41/2والطرباين يف "األوسط" ( )242وغريهم من رواية مصعب بن ثابت عن عبد اهللّ بن
أيب طلحة عن أنس مرفوع ًا.
ِ
احلديث.
حسن
مشهور
مدين
ُ
ٌ
وقال البزار :ال نعلمه عن أنس َّإال هبذا السناد ,ومصعب ٌّ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)040/0رواه البزار والطرباين يف األوسط .وفيه مصعب بن ثابت .و َّثقه
ابن حبان وغريه ,وض َّعفه ابن معني وغريه ,وبقية رجال البزار ثقات.
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 2/2عن عبد اهلل بن صالح به.
وفيه سفيان بن منقذ بن قيس املرصي ووالده .مل َأر من و َّثقهام .وذكرمها ابن حبان يف "الثقات" .قال ابن

=
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باب :يتخ َّطى إىل صاحب الجلْ
زين هو
 -539حدَّ ثنا بيان بن َعمرو ,قال :حدَّ ثنا النَّ ْض ,قالَ :أخربنا َأبو عامر ا ُمل ُّ
كنت فيمن
صالح بن ُرستم عن ابن أيب ُمليكة عن ابن ع َّباس قالَّ :ملا ُطعن ُعمر ُ 
فانظر َمن َأصابني ,و َمن َأصاب
اذهب
ابن أخي,
ْ
مح َله ح َّتى َأدخلناه الدَّ َار ,فقال يل :يا َ
ْ
وكنت
رقاهبم,
البيت مآلن,
ربه ,فإذا
فذهبت
معي,
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
فكرهت َأ ْن َأخت َّطى َ
فجئت ألُخ َ
مر إذا َأ َ
َ
رسل َأحد ًا باحلاجة َأ ْن ُيربه هبا ,وإذا هو
حديث السن,
ُ
فجلست ,وكان ْيأ ُ
سجى.
ُم َّ
مري املؤمنني َل ُي ْبقينَّه اهلل و َلريفعنَّه هلذه األُ َّمة ح َّتى
وجاء
ٌ
كعب فقال :واهلل لئن َدعا َأ ُ
قلتُ :أبلغه ما ُ
َ
تقول؟ قال :ما
فسمى وكنَّىُ ,
ذكر املنافقني َّ
يفعل فيها كذا وكذا ,ح َّتى َ
جلست عند
رقاهبم ح َّتى
عت
قلت َّإال و َأنا ُأريدُ َأ ْن ُتبلغه,
ُ
فقمت ,فتخ َّط ُ
ُ
فتشج ُ
ُ
َّ
يت َ
ر ْأ ِسه.
اجلزار
قلت :إِ َّنك َأرسلتني بكذا ,و َأصاب معك كذا ,ثالث َة عرش ,و َأصاب ُكليب ًا َّ
ُ
يتوض ُأ عند املهراسَّ ,
لف باهلل بكذا ,فقال :ادعوا كعب ًا ,فدُ عي ,فقال:
وإن كعب ًا َُي ُ
وهو َّ
عمر إن مل ِ
ما ُ
يغفر اهلل
قي ُ
تقول؟ قالَ :أقول كذا وكذا ,قال :ال واهللِ ال َأدعو ,ولكن َش َ
له.

( )

جليسه
الرجل
م
باب :أكر مم الناس عىل َّ
ائب بن ُعمر قال :حدَّ ثني عيسى ب ُن
الس ُ
 -541حدَّ ثنا أبو عاصم ,قال :حدَّ ثنا َّ
____________________________________

حجر يف "التهذيب" :وذكر ابن يونسَّ ,
تفرد بالرواية عن سفيان.
أن حرمل َة َّ
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )06 /00من طريق النض بن ُشميل ,وابن ش َّبة يف "تاريخ
املدينة" ( )101/4من طريق َأيب مجيع سامل بن راشد كالمها عن َأيب عامر به.
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حممد ِ
ابن ع َّباسَ :أكر ُم النَّ ِ
عيل َجليس.
بن ع َّباد بن جعفر قال :قال ُ
موسى عن َّ
اس َّ
 -541حدَّ ثنا أبو نُعيم عن ِ
عبد اهلل بن ُمؤ َّمل عن ابن َأيب ُمليكة عن ِ
ابن ع َّباس قال:
( )

رقاب النَّ ِ
عيل َجليسْ ,
إيل.
أن َيتخ َّطى
اس ح َّتى َ
َ
جيلس َّ
َأكر ُم النَّاس َّ

( )

الر م
جل رج أله بي يدي جليسه؟
باب :هل يقدِّ مم َّ
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا َأسد بن موسى ,قال :حدَّ ثنا معاوية
 -542حدَّ ثنا َّ
دخلت املسجدَ يو َم
بن ُم َّرة قال:
ُ
بن صالح قال :حدَّ ثني َأبو َّ
كثري ُ
الزاهر َّية قال :حدَّ ثني ُ
بن مالك األَ
فلام
فوجدت
جلمعة,
َ
ُ
عوف َ
شجعي جالس ًا يف ح ْلقة ما َّد ًا رجل ْيه بني يدَ ْيهَّ ,
َّ
ا ُ
رجيل؟ ل َي ِجي َء ٌ
صالح
رجل
رآين َ
ٌ
قبض رج َل ْيهَّ ,
ثم قال يلَ :تدري ألَي يشء مدَ َد ُت َ َّ
فيجلس.

( )

الزهد" ( )250من طريق السائب ِ
بن
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )414/2وابن املبارك يف " ُّ
ُعمر به.
وأخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( )222واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" ( )222من وجوه ُأخرى
عن ابن عباس نحوه .وانظر ما بعده.
( )6أخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  )610/ومن طريقه البيهقي يف " ُشعب اليامن"
( )1605واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" ( )220عن أيب نُعيم عبد الرمحن بن هاينء النخعي عن ابن
باب عىل ِ
يقع ُّ
لفعلت ".
وجهه
املؤ َّمل به .وزادوا "لو
ُ
ُ
الذ ُ
استطعت َأن ال َ
تنبيه :أبو نُعيم شيخ البخاري هنا .ال َأدري .هل هو النخعي ,أو هو أبو نُعيم الفضل بن ُدكني املشهور.
ذكر يف "التهذيب" ( )651/2يف ترمجة أيب نُعيم النخعي,
وهو من ُشيوخ البخاري يف "الصحيح"؟ وقد َ
ُ
َّ
الفضل لظاهر اطالقه .واهلل أعلم.وانظر ما قبله.
البخاري روى عنه يف التاريخ .وكأنَّه
أن
َّ
( )4أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )51/50من طريق عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح به
نحوه.
وإسناده ال ب ْأ َس به .أبو الزاهرية :هو ُحدير بن كُريب احلضمي ,ويقال :احلمريي احلمص
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الر م
يكون يف القوم فيبزم ق
جل
م
بابَّ :
 -543حدَّ ثنا أبو َمعمر ,قال :حدَّ ثنا عبد الوارث ,قال :حدَّ ثنا ُعتبة بن عبد امللك
هميَّ ,
أن احلارث بن عمرو
الس ُّ
قال :حدَّ ثني ُزرارة بن كريم بن احلارث بن عمرو َّ
اس,
همي حدَّ ثه قالَ :أ ُ
بي ﷺ وهو بمنًى ,أو بعرفات ,وقد َأطاف به النَّ ُ
تيت النَّ َّ
الس َّ
َّ
ٌ
مبارك.
وجهه قالوا :هذا وج ٌه
عراب ,فإذا ر َأوا َ
وجيي ُء األَ ُ

قلت :يا رسول اهلل ,استغفر يل ,فقال :اللهم اغفر لناِ ,
استغفر يل,
فقلت:
فد ْر ُت
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
ْ
قال :اللهم اغفر لناِ ,
فذهب َي ُ
بزق,
استغفر يل ,فقال :الله َّم اغفر لنا,
فقلت:
فد ْر ُت
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
ِ ( )
فقال ِ
صيب َأحد ًا من حوله.
بيده ف َأخذ هبا ُبزا َقه,
ومسح به نع َلهَ ,كره َأ ْن ُي َ
َ
باب :إذا التفت التفت مجيعا
 -544حدَّ ثنا إسحاق بن العالء قال :حدَّ ثني َعمرو بن احلارث قال :حدَّ ثني عبدُ
( ) أخرجه أبو داود يف "السنن" ( ) 006والبيهقي يف "الكربى" ( )60/5و َأبو نُعيم يف "املعرفة" () 162
والطرباين يف "الكبري" ( )62 /4وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 6/6من طريق أيب معمر ِ
عبد اهلل
ِ
احلجاج به.
بن عمرو بن أيب َّ
واقترص أأبو داود والبيهقي عىل ش ِّقه الأ َّول حتى قوله " وجه مبارك ".
اهليثمي يف "جممع الزوائد" ( )441/4فقال :وقد رواه َأبو داود باختصار .ورواه الطرباين يف
ولذا َأورده
ُّ
ثقات.
األوسط والكبري .ورجاله ٌ
قلت :روى النسائي يف "املجتبى" ( )0660 ,0662وأمحد ( ) 5106وأبو نُعيم ( ) 165والطرباين يف
"الكبري" ( )62 /4ويف "األوسط" ( )5162وابن سعد يف "الطبقات" ( )20/0من طريق ُييى بن
َ
رسول اهلل ﷺ
لقي
ُزرارة بن كريم بن احلارث بن َعمرو قال :حدَّ ثني َأيب عن جده احلارث بن َعمروَ ,أنَّه َ
ذكر الفرع وال َعترية .ثم قالَ :أ َال َّ
إن دما َءكم و َأموا َلكم عليكم
يف َّ
حجة الوداع .فذكر قص َة االستغفار .ثم َ
رمة ِ
حرام كح ِ
يومكم هذا يف ِ
وصححه احلاكم (.)642/0
شهركم هذا".
َّ
ٌ ُ
فذهب أي م
صيب أأحدا من حوله ).
بزق ,فقال بيده أفأخذ هبا مبزا أقه,
دون قوله (
ومسح به نع أله ,كأره أأن مي أ
أ
أ
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سمع َأبا
حممد بن مسلم عن سعيد بن املس ّيبَ ,أ َّنه
اهلل بن سامل عن ُّ
َ
الزبيدي قالَ :أخربين َّ
ِ
َ
البياضَ ,أسو ُد
يصف
ُهريرة
ُ
رسول اهلل ﷺ :كان َربع ًة ,وهو إىل ال ُّطول َأقرب ,شديدُ
هدب َأ ِ
حسن ال َّث ِ
ِ
جلبني,
شعر اللحية,
شفار ال َعينني ,بعيدُ ما بني املنكبنيَ ,م ُ
غرَ ,أ ُ
ُ
فاض ا َ
يطأ ِ
ُ
مخصُ ,يقبِ ُل مجيع ًا ,و ُيدبِ ُر مجيع ًا ,مل َأ َر مث َله ُ
قبل وال بعدُ .
بقدمه مجيع ًا ,ليس هلا َأ ُ
ٍ
باب :إذا أأ أ
حاجة فال ميبه
رجال يف
رسل م

( )

حممدٌ  ,قال :أخربنا عبدُ اهلل بن زيد بن َأسلم عن َأبيه عن جده قال:
 -545حدَّ ثنا ّ
الش َ
ربه بام َأرسل ُتك إليهَّ ,
فإن َّ
يطان ُي ِعدُّ له
قال يل ُعمر :إذا َأرسل ُتك إىل رجل ,فال ُخت ِ ْ
كذب ًة عند ذلك.

( )

( ) أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" ( ) 0 0والبزار كام يف "كشف األستار" ( )6420والبيهقي يف
"الدالئل" ( ) 41وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )621/4من طريق عبد اهلل بن سامل عن حممد بن
الزبيدي به.
الوليد ُّ
معمر  -وهو من الثقات  -فرواه عبدُ الرزاق يف "املصنَّف" ( )60010ومن طريقه ابن
بيدي
وخالف ُّ
الز َّ
ٌ
منقطع.
الزهري قالُ :س ِئ َل َأبو هريرة .وهذا
عساكر ( )621/4والبيهقي ( )640عنه عن ُّ
ٌ
بار احل َّف ِ
ِ
الزهري حتى قال الوليد بن مسلم :كان
اظ ا ُملتقنني عن ُّ
قال ابن حجر يف "الفتح"ُّ :
والزبيدي من ك ِ ُ
األَ
الزهري .وقال أبو داود :ليس يف حديثه خط ٌأ.
وزاعي ُيفضله عىل مجي ِع َمن َسمع من ُّ
ُّ
ابن حجر يف "الفتح" (ُ )521/2جزء ًا منه ,وعزاه ُّ
وحسنه.
الزهريات"
للذهيل يف " ُّ
ذكر ُ
َّ
واحلديث َ
قلت :وغالب أألفاظ احلديث هلا شواهدم صحيحه يف الصحيحي وغريمها .سوى قوله " أيطأ بقدمه مجيعا,
ليْ هلا أأمخمص" فلم أأره َّإال يف هذا احلديث .واهلل أعلم.
( )6أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )51من طريق هشام بن سعد ,ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ"
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )402/2وابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة" ( )056/6من طريق
( ُ )020/
مطوالً .قال :كان ُعمر إذا بعثني إىل بعض ولده قال :ال
محاد بن سلمة كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه َّ
ُ
تُعلمه ملِا َأبعث إليه .مافة ْ
الشيطان كذبة .قال :فجاءت امرأ ٌة لعبيد اهلل بن ُعمر ( يف رواية ابن ش َّبة
أن ُيلقنه

=
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قبلت؟
باب :هل يقول :من أأين أأ أ
كره َأ ْن
 -546حدَّ ثنا حامد بن عمر عن َّ
محاد بن زيد عن ليث عن جماهد قال :كان ُي َ
برصه إذا قام من عندهَ ,أو َ
الر ُ
جئت,
يسأ َلهِ :من َأين
َ
جل النَّ َ
ُُيدَّ َّ
ظر إىل َأخ ْيهَ ,أو ُيتب َعه َ َ
( )
تذهب؟.
و َأين
ُ
زهري عن َأيب إسحاق عن مالك بن زبيد قال:
 -547حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
ِ
ِ
العتيق,
البيت
بالر َب َذة ,فقالِ :من َأين َأقبلتم؟ قلنا :من م َّكة ,أو ِمن
ذر َّ
مر ْرنا عىل َأيب ر
َ
بيع؟ قلنا :ال ,قالْ :
استأنِفوا
قال :هذا عم ُلكم؟ قلناَ :نعم ,قالَ :أ َما معه جتار ٌة وال ٌ
العمل.

( )

____________________________________

ِ
ذات يوم فقالتَّ :
وُيك َمن
يكسوين .فقال:
فجاءت أ ُّم ولد لعبد الرمحن ) َ
عيل وال ُ
إن َأبا عيسى ال ُينفق َّ
َأبو عيسى.؟ قالت :ابنك عبد الرمحن قال :وهل لعيسى من أب.؟ فبعثني إليه ,وقال :ال ُختربه .قال :فأتيته
قلتّ :ناين ْ
وعنده ٌ
أن
ديك ودجاج ُة هنديان .فقلتَ :أجب َأباك أمري املؤمنني .قال :وما يريد مني؟ ُ
ُأخربك .ال أدري .قال :فإين ُأعطيك الديك والدجاجة .عىل ْ
أن ُختربين .قال :فاشرتطت عليه أن ال ُيرب
أن َ
جئت إىل عمر .قال :أخربتَه؟ .فواهلل ما استطعت ْ
أقول
عمر .ف َأخربتُه ف َأعطاين الديك والدجاجة ,فلام ُ
َ
فقبض عىل يدي
قلت :نعم .قال :وما
ال.
رشاك؟ قلت :ديك ًا ودجاج ًةَ .
فقلت :نعم .قالَ :أرشاك؟ ُ
ُ
بيساره .وجعل َي ْمص ُعني بالدرة ,وجعلت َأنزو .فقال :إنك جلليدٌ  ,ثم قالَ :أتكتَني ب َأيب عيسى .وهل
لعيسى من أب؟"
هذا لفظ ابن عساكر .ثم قال :كذا قال .والصواب عبيد اهلل.
محا ٌد وهشا ٌم.
صحيح .وعبد اهلل بن زيد بن َأسلم
وإسنا ُده
ٌ
ضعيف ,لكن تابعه َّ
ٌ
( ) تقدَّ م خترجيه برقم ( .) 402
( )6أخرجه الفاكهي يف "أخبارمكة" ( )212من طريق رشيك عن أيب إسحاق به نحوه.
قال الذهبي يف "امليزان" ( :)062/4ما ُ
لك بن ُزبيد اهلمداين عن َأيب ذر ال ُيعرف ,وذكره ابن حبان يف
"تاريه" فهو ثق ٌة عنده .روى عنه أبو إسحاق السبيعي .انتهى كالمه.
وأخرج مالك يف "املوطأ" ( ) 205وعنه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )2205عن ُييى بن سعيد عن
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الَسير
باب:
م
اجللوس عىل َّ
 -548حدَّ ثنا سليامن بن حرب ,قال :حدَّ ثنا األسود بن شيبان ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل
فلام َ
دخل عليه
بن مضارب عن العريان بن اهليثم قالَ :و َفدَ َأيب إىل ُمعاوية ,و َأنا ُغال ٌمَّ ,
ٌ
مري املؤمننيَ ,من هذا الذي
قال :مرحب ًا مرحب ًا,
ورجل قاعدٌ معه عىل َّ
الّس ِير ,قال :يا َأ َ
ب به؟ قال :هذا سيدُ َأ ِ
هل املرشق ,وهذا اهليثم بن األسود ,قلتَ :من هذا؟ قالوا:
ُترح ُ
قلت له :يا َأبا فالن ,من َأين يرج الدَّ َّجال؟ قال :ما
هذا عبد اهلل بن َعمرو بن العاصُ ,
هل بلد َأ َ
ِ
سأ َل عن َبعيد ,وال َأ َ
رأيت َأ َ
رج
ترك
للقريب من َأهل بلد َأ َ
ُ
ثم قالَ :ي ُ
نت منهَّ ,
( )
رض ِ
ِمن َأ ِ
العراق ,ذات شجر ونخل.
____________________________________

حممد بن ُييى بن ح َّبان ,أنّه سم َعه يذكُرَ ,أ َّن رج ً
بالر َب َذة ..فذكر نحوه.
ذر َّ
مر عىل أيب ر
ال َّ
َّ
وفيه ٌ
يسم.
رجل مل َّ
وأخرج ابن أيب شيبة ( ) 6205من رواية األَعمش عن حبيبَّ ,
مروا ب َأيب ذر بالربذة .فقال هلم:
أن قوم ًا ُّ
ما َأنصبكم َّإال احلج؟ فاستأنفوا العمل".
( ) مل أره هبذا السياق من هذا الطريق.
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)40/2عبد اهلل بن ُمضارب روى عن ال ُعريان بن اهليثم ,وعنه األسود بن
البخاري يف تاريه عبدَ اهلل بن ُمضارب عن حصني بن املنذر .روى عنه األسود بن شيبان.
شيبان ,وذكر
ُّ
فال َأدري هو هذا أو ٌ
أخ له .قلت ( ابن حجر ) بل هو هو .وهو ُعبيد اهلل .كذا وقع يف بعض نُسخ "كتاب
تصحيف من الناسخ ,وقد ذكره ابن أيب حاتم ويعقوب بن
كرب ًا .وهو
ٌ
األدب" ُمص َّغر ًا ,ويف بعضها وقع ُم َّ
غري ُح َضني .واهلل أعلم.
سفيان وابن حبان يف "الثقات" فيمن اسمه ُعبيد اهلل ,ولكنهم مل يذكروا له شيخ ًا َ
انتهى كالمه.
قلت :وكذا ذكره البخاري يف "تاريه" فيمن اسمه عبيد اهلل .وذكر أنه روى عن ُحضني.
وقال ابن حجر يف "اللسان" يف ترمجة عبد اهلل :ال ُيعرف .وقال يف "التقريب"ُ :عبيد اهلل مقبول.
وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60261وعنه نُعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 202عن َمعمر عن
دخل ٌ
وفدت عىل معاوية .فبينا َأنا عنده إذ َ
رجل عليه طمران.
حممد بن شبيب عن ال ُعريان بن اهليثم قال:
ُ

=
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ِ
العالية
وكيع ,قال :حدَّ ثنا خالد بن دينار عن َأيب
 -549حدَّ ثنا ُييى ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
جلست مع ِ
ابن ع َّباس عىل رسير.
قال:
ُ

( )

 -551حدَّ ثنا ُعبيدٌ  ,قال :حدَّ ثنا يونس بن بكري ,قال :حدَّ ثنا خالد بن دينار أبو
الّسير  -يقول:
َخ ْلدة قال:
ُ
سمعت أنس بن مالك  -وهو مع احل َكم َأمري بالبرصة عىل َّ
بالصالة.
بالصالة ,وإذا كان الرب ُد ب َّكر َّ
احلر َأبر َد َّ
بي ﷺ إذا كان ُّ
كان النَّ ُّ

( )

____________________________________

فرحب به معاوية .و َأج َل َسه عىل الّسير .فقلتَ :من هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال :أما تعرف هذا؟! .هذا عبد
َّ
يعيش الناس بعد ِ
مئة سنة؟ َ
قلتَ :أهذا الذي ُ
يقول ال ُ
قلت
عيل .وقالَ :أ َو َ
اهلل بن عمرو بن العاصُ .
فأقبل َّ
ذلك َأنا؟ جتدُ هم يعيشون بعد ِ
مئة سنة دهر ًا طويالً ,ولكن هذه األمة ُأج َلت ثالثني ومئة سنة .قال :ثم قال
قلت نعم .قال:
يل :ممَّن َأنت؟ قال :قلت من أهل العراق ,أو قال من أهل الكوفة .قال:
ُ
تعرف كُوثا؟ قالُ :
منها يرج الدجال".
وروى مسدَّ د كام يف "املطالب العالية" ( )0200من طريق عبد امللك بن عمري عن ال ُعريان بن اهليثم عن
بن معاوية .فذكر قصة .فقال عبد اهلل بن عمروَ :أب َأ ِ
دخلت عىل يزيدَ ِ
رض ُيقال هلا كوثا.
أبيه قال:
رضكم َأ ٌ
ُ
ذات سباخ ونخل؟ .فذكره.
وروى ابن سعد يف "الطبقات" ( )625/0وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )610/4مترص ًا من
رجل ٌ
وفدت مع َأيب إِىل يزيد بن معاوية .فجا َء ٌ
عظيم
محر
رواية عن العريان بن اهليثم قال:
ُ
ُ
طوال َأ ُ
ِ
جلس فقال أيبَ :من هذا؟ فقيل :عبد اهلل بن عمرو.
البطن فس َّلم ,ثم َ
قال ابن عساكر يف ترمجة العريان :و َفدَ عىل معاوية وعىل يزيد بن معاوية .وعنده ر َأى عبدَ اهلل بن
َعمرو.اهـ
( ) أخرجه البيهقي يف "املدخل" (  )40واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" (2

) وابن عساكر يف "تاريخ

دمشق" ( ) 00/ 2والدينَوري يف "املجالسة" ( )404عن ُييى بن زكريا بن َأيب زائدة ,نا أبو خلدة
ِ
قريش .في َأ ْ
رسيره ,وحوله ٌ
خذ بيدي,
ابن عباس ,وهو عىل
خالد بن دينار ,عن َأيب العالية ,قالُ :
كنت آيت َ
ِ
الّسير ,فتُغامزين ٌ
يف
قريش ,ففطِ َن هلم ابن عباس ,فقال :كذاك هذا
الرش َ
العلمَ ,يزيدُ َّ
ُ
ف ُيجل ُسني معه عىل َّ
وجيلس ا َملم ُل َ
وك عىل األَرسة.
رشف ًاُ ,
( )6أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( ) 0/6من طريق أيب إسحاق إسامعيل بن إسحاق القاض حدَّ ثنا
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ٌ
مبارك ,قال :حدَّ ثنا احلسن ,قال:
 -551حدَّ ثنا َعمرو بن منصور ,قال :حدَّ ثنا
دخلت عىل النَّبي ﷺ وهو عىل رسير مرمول برشيطَ ,تت
حدَّ ثنا َأنس بن مالك قال:
ُ
ِ
َ
فدخل عليه ُعمر
ثوب,
ر ْأ ِسه وساد ٌة من َأ َدم حشوها ل ِ ْي ٌ
الّسير ٌ
ف ,ما بني جلده وبني َّ
َ
بي ﷺ :ما ُي َ
رسول اهللَّ ,إال
بكيك يا ُعمر؟ قالَ :أ َما واهللِ ما َأبكِي يا
فب َكى ,فقال له النَّ ُّ
َأكون َأعلم َأ َّنك َأكر ُم عىل اهلل من كِّسى و َقيرص ,فهام َيعيثان فيام َيعيثان فيه من الدُّ نيا,
َ
رسول اهلل باملكان الذي َأرى.
نت يا
و َأ َ
َ
قلت :بىل يا
رض يا ُعمر َأ ْن
تكون هلم الدُّ نيا ولنَا اآلخر ُة؟ ُ
بي ﷺَ :أ َما َت َ
فقال النَّ ُّ
َ
رسول اهلل ,قال :فإ َّنه كذلك.

( )

____________________________________

ُعبيد بن يعيش به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )220والنسائي يف "املجتبى" ( )011ويف "الكربى" ( ) 022من
وجه آخر عن أيب خلدة باملرفوع فقط.
الَسير " وهو الشاهدم عىل تبويب الصنِّف رحه اهلل .وهي
دون قوله " وهو مع احلكأم أأمري بالبرصة عىل َّ
عند ابن عساكر أيض ًا يف "تاريخ دمشق" (.)5/ 5
زاد البخاري يف آخره :يعني اجلمعه.
ربنا َأبو خالدة .فقال بالصالة .ومل يذكر اجلمعة .اهـ
ثم قال البخاري :قال يونس بن بكري َأخ َ
الصحيحِ .
قلت :وهذا املع َّلق هو الذي وص َله هنا
صاحب َّ
ُ
ابن أيب عقيل الثقفي كان نائب ًا عن ِ
ابن عمه
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)421/6واحلكَم املذكور .هو ُ
احلجاج بن يوسف".انتهى
الزهد" ( )6000وأبو يعىل ( )6026وابن أيب الدنيا يف
( ) أخرجه أمحد يف "مسنده" ( ) 6056ويف " ُّ
الزهد" ( ) 11وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( )205وأبو
"اجلوع" (  )6وابن أيب عاصم يف " ُّ
ومطوالً.
وغريهم من ُطرق عدَّ ة عن مبارك بن فضالة به مترص ًا
الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ()022
َّ
ُ
وصححه ابن حبان (.)2426
َّ
القصة شاهدٌ يف "صحيح البخاري" ( )0261ومسلم ( ) 001من حديث ُعمر  نحوه.
وهلذه َّ
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رأيت اب َن ُعمر
وكيع عن موسى بن ِدهقان قال:
 -552حدَّ ثنا ُييى ,قال :حدَّ ثنا
ُ
ٌ
ِ
ثياب ُمحر.
جالس ًا عىل
رسير َعروس ,عليه ٌ

( )

يت َأنس ًا جالس ًا عىل رسير واضع ًا
 -553وعن أبيه عن عمران بن مسلم قال :ر َأ ُ
خرى.
إِحدَ ى رج َل ْيه عىل األُ َ

( )

باب :إذا رأى قوما يتناجون فال يدخل معهم
سمعت
حممدٌ  ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخربنا داود بن قيس قال:
ُ
 -554حدَّ ثنا ّ
مررت عىل ِ
ابن ُعمر ,ومعه ٌ
رجل َي َتحدَّ ُ
فقمت إِليهام ,ف َل َط َم
ث,
املقرب َّي يقول:
ُ
ُ
سعيد ًا ُ
جتلس معهام ,ح َّتى
وجدت اثنني َي َتحدَّ ثان فال َت ُقم معهام ,وال
يف صدْ ري فقال :إذا
َ
ْ
( )
ِ
َت َ
سمع من ُكام خري ًا.
الرمحن ,إِ َّنام
ذّنام,
ُ
ُ
رجوت َأ ْن َأ َ
فقلتَ :أ َ
صلحك اهللُ يا َأبا عبد َّ
ستأ َ

( ) مل أجد من أخرجه.
موسى بن ِدهقان ض َّعفه ابن معني والدارقطني والنسائي وغريهم .وقال أبو حاتمٌ :
شيخ ليس بالقوي,
ِ
عراف ًا.
وقال اآلجري :قيل ألَيب داود كان موسى بن دهقان ساحر ًا؟ قال :كان َّ
( )6أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )601/0من طريق سفيان ,وابن سعد يف "الطبقات"
( )64/0من طريق إرسائيل كالمها عن عمران بن مسلم به .دون قوله "عىل رسير".
يتبني يل مقصود املصنف بقوله :وعن أبيه عن عمران.
ومل َّ
حممد بن يوسف عن سفيان عن عمران نحوه.
وسيأيت برقم (  ) 200عن ّ

(َ )4أخرجه أمحد ( )2665 ,5101وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )61 / 5من طريق ِ
عبد اهلل ال ُعمري (
ُ
َ
بن قيس ) واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" (
ابن عبد الرب معه داو َد َ
وقرن ُ

 )5وابن عساكر يف "تاريخ

دمشق" (  )620/6من طريق ُعبيد اهلل بن عمر ال ُعمري كلهم عن املقربي به نحوه .وإسناده جيد.
ِ
َ
َستأذّنام".
جتلس إِليهام حتَّى ت
علمت َأ َّن
وزادوا َّإال اخلرائطي " َأ َما
َ
تناجى اثنان فال ْ
رسول اهلل ﷺ قال :إذا َ
َ
أ َّما قول اهليثمي يف "املجمع" ( :)602/0رواه أمحد .وفيه عبد اهلل بن سعيد املقربي وهو مرتوك .انتهى.
وه ٌم .والظاهر َأنه وقع يف نُسخته ( بن ) بدل ( عن ) فظنَّه عبد اهلل بن سعيد املرتوك.
فهو ْ
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الر م
الرجل يستأذنه يف القيام
جل إىل َّ
باب :إذا جلْ َّ
 -555حدَّ ثنا عمران بن ميّسة عن حفص بن غياث عن َأشعث عن َأيب ُبردة بن َأيب
جلست إِلينا ,وقد َ
جلست إىل عبد اهلل بن َ
حان منَّا قيا ٌم,
سالم ,فقال :إ َّنك
موسى قال:
َ
ُ
شئت ,فقا َم ,فا َّتبع ُته ح َّتى َ
الباب.
بلغ
فقلت :فإذا َ
ُ
َ

( )

باب :الرتبع
ريش ,قال :حدَّ ثنا
حممد بن أيب بكر ,قال :حدَّ ثنا َّ
 -556حدَّ ثنا َّ
حممد بن عثامن ال ُق ّ
بي ﷺ فر َأي ُته
بن ِح ْذ َيم قالَ :أ ُ
بن ُعبيد بن َحنْظلة ,حدَّ ثني جدَّ ي حنظل ُة ُ
ذ َّيال ُ
تيت النَّ َّ
جالس ًا ُمرتبع ًا.

( )

 -557حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدَّ ثني َمع ٌن قال :حدَّ ثني َأبو ُرزيقَ ,أ َّنه ر َأى
بن عبد اهلل بن ع َّباس ,جالس ًا ُمرتبع ًا ,واضع ًا إِحدَ ى رج َل ْيه عىل األُخرى ,ال ُيمنى
عيل َ
َّ
عىل ال ُيّسى.

( )

( ) َأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )65225وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 45/61من ُطرق عن
حفص بن غياث به نحوه.
ُ
احلافظ ابن حجر يف "الصابة" () 1/0
وجود إسنا َده
َّ
( )6أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )4012وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )425واخلطيب يف "اجلامع"
( )101وأبو يعىل كام يف "اَتاف املهرة" ( )41/2وأبو نُعيم يف "معرفة الصحابة" ( )6000من طريق
حممد بن عثامن به.
ٌ
جمهول.
وحممد بن عثامن .قال عنه الدارقطني كام يف "التهذيب" (:)611/1
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)520/2رواه الطرباين .وفيه حممد بن عثامن القريش .وهو ضعيف.
قال ابن حجر يف "التقريب"ِ :ح ْذيم .بكّس املهملة وسكون املعجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي.
أخرجه ِمن هذا الوجه.
( )4مل َأجد َمن
َ
ٌ
جمهول .وقال الذهبي يف "امليزان" :ال ُيعرف .وعيل بن
و َأبو ُرزيق املدين .قال ابن حجر يف "التقريب":

=

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

281

يت
حممد بن يوسف ,قال :حدَّ ثنا سفيان عن عمران بن ُمسلم قال :ر َأ ُ
 -558حدَّ ثنا َّ
ويضع إِحدى قد َم ْيه عىل األُخرى.
جيلس هكذا ُمرتبع ًا,
ُ
بن مالك ُ
نس َ
َأ َ

( )

باب :االحتباء
 -559حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدّ ثني ابن أيب ُفديك قال :حدَّ ثني هشام بن
حسن ًا ُّ
فاضت عيناي
قط َّإال
سعد عن نُعيم بن املجمر عن أيب هريرة قال :ما
ْ
ُ
رأيت َ
فوجدَ ين يف املسجدَ ,فأ َ
فانطلقت
خذ بيدي,
بي ﷺ
ُ
خرج يوم ًاَ ,
َ
دموع ًا ,وذلك َأ َّن النَّ َّ
َ
انرصف و َأنا معه,
ثم
فطاف فيه
سوق بني ُقينقاع,
معه ,فام ك َّلمني ح َّتى ِجئنا
َ
َ
ونظرَّ ,
َ
كاع؟ ادع يل ُلكاع ًا ,فجاء حس ٌن
ح َّتى ِجئنا املسجدَ ,
ثم قالَ :أين ُل ٌ
فجلس ْ
َ
فاح َت َبىَّ ,
ِ ِ
ِ
ثم َ
ثم َأ َ
يفتح فاه ف ُيدخل فاه يف
فوقع يف
َيشتدُّ
بي ﷺ ُ
َ
جعل النَّ ُّ
دخل يدَ ه يف حليتهَّ ,
حجرهَّ ,
حب َمن ُُي ُّبه.
ثم قال :الله َّم إِين ُأح ُّبهَ ,فأ ْحبِ ْبه ,و َأ َّ
فيهَّ ,

( )

____________________________________

ابن عباس .
عبد اهلل :هو ُ
( ) تقدَّ م عند املصنف .برقم ( .) 026
( )6أخرجه المام أمحد (  ) 021وابن سعد يف "الطبقات" (  )650/والبزار ( )2 55وأبو نُعيم يف
"احللية" ( ) 062وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 16/ 4من ُطرق عن هشام به.
وصححه احلاكم (.) 12/4
َّ
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )5505 ,60 2ومسلم (  )606من وجه آخر وباختصار عن نافع بن
ِ
ِ
َ
سوق بني
النهار ,ال ُيكلمني وال ُأكلمه ,حتى َأتى
طائفة
النبي ﷺ يف
خرج
جبري عن أيب ُهريرة قال:
َ
ُّ
ِ ِ
فظننت َأ َّّنا تُلبسه ِس َخاب ًا ,أو
ثم ُلكع .فح َب َستْه شيئ ًا,
ُ
أثم ُلكعَ ,أ َّ
قينقاع ,فجلس بفناء بيت فاطمة ,فقالَّ :
حب َمن ُُي ُّبه .زاد البخاري "وقال أبو هريرة:
تغسله ,فجا َء َيشتدُّ حتى عانقه ,وق َّبله .وقال:
اللهم َأحبِ ْبه و َأ َّ
َّ
إيل من احلسن بن عيل ,بعد ما قال رس ُ
ول اهلل ﷺ ما قال.
فام كان َأحدٌ َأ َّ
حب َّ
ثم أ
ثم أأ أ
جعل النَّبي
دون قوله " ما
م
دخل يدأ ه يف حليتهَّ ,
رأيت أح أسنا قط َّإال فاضت عيناي دموعا" .وقوله " َّ
يفتح فاه ف ميدخل فاه يف فيه".
ﷺ م

=
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باب :االستلقاء

 -561حدَّ ثنا إسحاق بن حممد ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن جعفر عن ُأم بكر ِ
بنت
َّ
الرمحن بن عوف ُمستلقي ًا ,رافع ًا إحدى رج َل ْيه عىل
املسور عن َأبيها قال :ر َأ ُ
يت عبدَ َّ
األُخرى.

( )

ييء بالعود َّ
بابَّ :
طرحه عىل الفراش
الشيطان
واليش مء أي م
م
 -561حدَّ ثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدَّ ثني ُمعاوية عن َأزهر بن سعيد قال:
فراش َأ ِ
ِ
الش َ
سمعت َأبا ُأمامة يقولَّ :
حدكم بعد ما ي ُ
إن َّ
وّييئونه,
يطان ْيأيت إىل
ُ
فرشه َأه ُله ُ
يغضب
الَش َء ,ل ُيغضبه عىل َأهله ,فإذا وجدَ ذلك فال
ف ُيلقي عليه العو َد َأو
احلجر أو َّ
ْ
َ

____________________________________

وقوله " فجلْ فاحتبى" ِ
ومن َأ ِ
البخاري هذا الباب.
جل هذه الزيادة َّبوب
ُّ
أ
قوله ( :حتَّى جئنا السجدأ ) كذا قال .ويف رواية الصحيح قال " ِبفناء ِ
بيت فاطمة" ويف رواية احلميدي
( ) 004وأمحد ( )2420عن نافع بن جبري "فِناء عائشة".
رجحَ .أي :رواية فِناء فاطمة.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)40 /0واألَ َّول َأ ُ
ُ
ثم جاء إىل فناء
قلت :ومل يذكر
احلافظ رواي َة املصنف هنا .أي "فناء املسجد" فإ َّما أن ُيقال جاء إىل املسجدَّ ,
فاطمةَّ .
صح و َأوىل .ويف هشام بن سعد كال ٌم ُي ُّطه عن مرتبة الثقات.واهلل أعلم.
وإال فام يف الصحيح َأ ُّ
قوله ( :لكع ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)40 /0بضم الالم وفتح الكاف .قال اخلطايب :ال ُّلكع عىل
األول .واملراد بالثاين ما ورد يف حديث أيب هريرة
معنيني .أحدمها :الصغري ,واآلخر :اللئيم .واملراد هنا َّ
ِ
الناس بالدنيا ُلكع بن لكع" ,وقيل :ال ُّلكع العبد ,وعن األَصمعي :ال ُّلكع الذي ال
َأيض ًا "يكون أسعدَ
َّيتدي ملنطق وال غريه م ْأ ُخوذ من املالكيع .وهي التي خترج من السال .قال األزهري :وهذا القول أرجح
صغري ال َّيتدي َملِنْطق ,ومل ُيرد َأنه لئيم ,وال عبد .انتهى بتجوز.
احلسن
األقوال هنا ,ألَنَّه َأرا َد َأ َّن
َ
ٌ
مطوالً.
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 14/41من طريق عبد اهلل بن جعفر به َّ
وأ ُّم بكر .قال عنها ابن حجر يف "التقريب" :مقبولة ".
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( )

بات عىل سطحٍ ليْ له سرتة
باب :أمن أ
حممد بن كثري ,قال :أخربنا سفيان عن ِعمران بن مسلم بن رياح
 -562حدَّ ثنا َّ
ِ
بن عامرة قال :جاء َأبو َأ ُّيوب األَ
ال َّثقفي عن عيل ِ
دت به عىل سطح
نصاري,
فصع ُ
ُّ
( )
جلحَ ,
بيت ال َّليل َة وال ذ َّم َة يل.
دت َأ ْن َأ َ
فنزل .وقال :كِ ُ
َأ َ
 -563حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا احلارث بن ُعبيد قال :حدَّ ثني أبو
ِ
بات عىل
عمران عن ُزهري عن رجل من َأ
صحاب النَّبي ﷺ عن النَّبي ﷺ قالَ :من َ
ِ
رتج  -يعنيَ :يغتلم -
ب
إنجار فوقع منه فامتْ ,
البحر حني َي ُّ
برئت منه الذ َّمة ,ومن رك َ
َ
برئت منه الذ َّمة.
فه َل َك ْ

( )

( ) أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )4 0من طريق عبد اهلل بن صالح به.
ف فيه .وأزهر بن سعيد .ويقال ابن عبد اهلل .و َّثقه العجيل .وذكره
فيه عبد اهلل بن صالح
كاتب ال َّليث ُمت َل ٌ
ُ
ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن سعد والنسائيُ :
قليل احلديث .وقال ابن حجر يف "التقريب" :صدُ وق
ُ
تك َّلموا فيه للنصب.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62420ويف "األدب" ( ) 62من طريق سفيان ,وأمحد بن منيع كام
يف "املطالب العالية" (  )61واملزي يف "هتذيب الكامل" (  )00/6من طريق ِمسعر بن كدام كالمها
عن عمران بن مسلم به.
عيل بن ُعامرة .ذكره ابن حبان يف "الثقات ,وعمران و َّثقه ابن معني .وذكره ابن حبان يف "الثقات" أيض ًا.
( )4أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )062/4من طريق احلارث ,وأمحد ( )6 616والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )0500وأبو نُعيم يف "املعرفة" ( )2520وابن األثري يف "أسد الغابة" (  ) 615/من طريق
مري  -يقال له زهري بن عبد اهلل -
هشام الدستوائي كالمها عن َأيب عمران اجلوين قال :كنَّا بفارس .وعلينا َأ ٌ
فقال :حدَّ ثني ٌ
إجار )
رجل ..فذكره .لكن وقع عندهم ( َّ
حسن.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)22/2إسنا ُده
ٌ

=
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باب :ما م
خرج حلاجته
يقول إذا أ
بن إِبراهيم قال :حدَّ ثني
حممدُ ُ
حممدٌ  ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا َّ
 -564حدَّ ثنا ّ
____________________________________

قلت :واختلفوا عىل أيب عمران .فقيل :عن محاد بن زيد عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل رفعه .أخرجه
البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0504ثم قال :ورواه ُشعبة ,عن أيب عمران ,عن حممد بن أيب زهري ,وقيل :عن
حممد بن زهري بن أيب عيل ,وقيل :عن زهري بن أيب جبل ,عن النبي ﷺ .وقال أبان :عن أيب عمران ,عن
زهري بن عبد اهلل ,وقيل :غري ذلك .انتهى.
تابعي.
الصحابة .وهو
قال احلافظ يف "الصابة" ( :)254/6زهري بن أيب جبل .ذكره البغوي ومجاع ٌة يف َّ
ٌ
قال بن أيب حاتم يف "املراسيل" :حديثه ُم ٌ
رسل .مع أنه ذكره يف اجلرح والتعديل بني صحاب َّيني فاقتض
يب .وقال أبو عمرُ :زهري بن أيب جبل األزدي .هو زهري بن عبد اهلل بن أيب جبل ,وقال أبو
ذلك َأنه صحا ٌ
َ
احلديث من طريق ُغندر عن ُشعبة عن أيب عمران عن
نُعيم نحوه ,وزاد .وقيل :حممد بن زهري .ثم َأسند
حممد بن زهري بن أيب جبل عن النبي ﷺ ,ومن طريق محاد بن زيد عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل.
فذكره ,ومن طريق هشام الدستوائي عن أيب عمران قال :كنَّا بفارس وعلينا ٌ
رجل يقال له ُزهري بن عبد
اهلل .فذكر احلديث ,و َأخرجه ابن شاهني من طريق محاد بن سلمة عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل
َأيض ًا ,قال ابن حبانُ :زهري بن عبد اهلل روى عن رجل من الصحابة .وعنه أبو عمران ,وسمع من َأنس.
احلامدين وهشام عىل أنه
قلت :وأبو عمران من صغار التابعني ,وقول ُشعبة .حممد بن زهري شا ٌّذ التفاق َّ
بن عبد اهلل .واهلل أعلم .ثم وجدتُّه من طريق بن املبارك عن ُشعبة فقال :عن زهري بن أيب جبل ليس
ُزهري ُ
فيه حممد .أخرجه اخلطيب يف "املؤتلف" .انتهى بتجوز.
ِ
ِ
املبيت .شاهدٌ من حديث عيل بن شيبان  .أخرجه ال ُبخاري يف "األدب املفرد"
وحلديث النهي عن
نظر ,وعن سمرة بن جندب . 
( ) 660وأبو داود يف "السنن" (  .)500وقال البخاري :يف إسناده ٌ
أخرجه أبو نُعيم يف "املعرفة" ( )4 24واحلارث بن أيب ُأسامة ( .) 0وض َّعفه البوصريي يف "االَتاف"
ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ ْ
الرجل عىل سطح
أن ينا َم
( ,)00/2وللرتمذي ( .)6250واستغر َبه عن جابر قالَّ :نى
ليس بمحجور عليه".
قوله ( :انجار ) قال يف "اللسان" (ِ :) 0/0
طح الذي ليس حوله ما َي ُر ُد
الس ُ
ال َّج ُار بالكّس والتشديد َّ
ِ
ْجار بالنون لغة فيه" .انتهى
الساق َط عنه ,واألَن ُ
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مريمَّ ,
خرج من بيتِه قال :الله َّم سلمني وسلم
ابن ُعمر كان إذا
َ
أن َ
ُمسلم ُ
بن َأيب ْ
مني.

( )

الر م
كئ بي أأيدهيم؟
جل رج أله بي أيدي أصحابه ,وهل ي َّت م
باب :هل ميقدِّ م َّ
العرصي ,قال:
الرمحن
ُّ
 -565حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن عبد َّ
وفد ِ
بعض ِ
بن ع َّباد ال َع َرص ُّيَّ ,
عبد القيس سم َعه يذكر ,قالَّ :ملا بد ْأ َنا
حدَّ ثنا
أن َ
شهاب ُ
ُ
ِ
ِ
رجل ي ِ
وضع عىل قعود له,
رسنا ,ح َّتى إذا شارفنا القدو َم تل َّقانا ٌ ُ
يف وفادتنا إىل النَّبي ﷺ ْ
فس َّلم ,فرددنا عليه ,ث َّم وقف فقال :مم َّن القوم؟ قلنا :وفد عبد القيس ,قال :مرحب ًا بكم
و َأه ً
جئت ألُبرشكم.
ال ,إ َّياكم
طلبتُ ,
ُ
نظر إىل املرشق فقالْ :
تني غد ًا من هذا الوجه,
ليأ َّ
بي ﷺ باألمس لنا :إ َّنه َ
قال النَّ ُّ
يعني :املرشق ,خري ِ
فشددت عىل راحلتي,
صبحت,
فبت َأروغ ح َّتى َأ
ُ
ُ
وفد العربُّ ,
ُ
فعت ُرءوس رواحلِكم,
ارتفع النَّهار,
َفأم َعنْ ُت يف املسري ح َّتى
ثم ُر ْ
ُ
َ
بالرجوعَّ ,
ومهمت ُّ

ِ
بزمامها راجع ًا ي ِ
وض ُع عوده عىل بدئه ,ح َّتى انتهى إىل النَّبي ﷺ,
ثم ثنَى راحل َته
ُ
َّ
جئت ُأبرشك بوفد ِ
عبد
و َأصحا ُبه حو َله من املهاجرين واألَنصار ,فقالَ :بأيب و ُأمي,
ُ
القيس ,فقالَ :أ َّنى لك هبم يا عمر؟ قال :هم َأ ِ
والء عىل َأثري ,قد َأظ ُّلوا ,فذكر ذلك,
ُ
برش َك اهللُ بخري.
فقالَّ :
َتت ِ
ذيل ِ
ِ
بي ﷺ قاعد ًا ,ف َأ ْل َقى َ
يده فا َّتك َأ
ردائه َ
َ
وهت َّي َأ القو ُم يف مقاعدهم ,وكان النَّ ُّ
َ
بي ﷺ
عليه,
وبسط رجل ْيه .فقد َم الوفدُ
َ
فلام ر َأوا النَّ َّ
ففرح هبم املهاجرون واألنصارَّ ,
( ) مل أجد من أخرجه.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :) 4/1حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش العامري
موالهم املدين .روى عن مسلم بن أيب مريم ,وعنه ابن املبارك ,قال الذهبي :ال ُيعرف .انتهى.
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ِ
كئ
بي ﷺ ُم َّت ٌ
ركاهبم فرح ًا هبم ,و َأقبلوا رساع ًاَ ,فأوسع القو ُم ,والنَّ ُّ
و َأصحا َبه َأمرحوا َ
عىل حاله.
شج ,وهوُ :منذر بن عائذ بن ُمنذر بن احلارث بن النّعامن بن زياد بن
فتخ َّلف األَ ّ
َّ
وحط َأ َ
ركاهبم ث َّم َأ َ
خرج َعيب ًة له ,و َأ ْلقى
محاهلا,
ناخها,
عرص,
ومجع َ
ثم َأ َ
َ
َ
متاعهاَّ ,
فجمع َ
الس ِ
ثم َأقبل َيمَش ُمرتس ً
بي ﷺَ :من َسيدُ كم
فر
َ
عنه َ
ال ,فقال النَّ ُّ
ولبس ُح َّل ًةَّ ,
ثياب َّ
ِ
وصاحب َأ ِ
ابن سادتِكم هذا؟ قالوا:
وزعيمكم,
مر ُكم؟ َفأشاروا َبأمجعهم إليه ,وقالُ :
ُ
ُ
آباؤه ساد َتنا يف اجلاهل ّية ,وهو قائدُ نا إىل السالم.
كان ُ
شج َأرا َد ْ
بي ﷺ قاعد ًا قال :ها هنا يا
فلام انتهى األَ ُّ
أن يقعدَ من ناحية ,استوى النَّ ُّ
َّ
شج ذلك اليومَ ,أصاب ْته محار ٌة بِ َح ِ
طيم ,فكان
شج ,وكان َأ َّو َل يوم ُسمي األَ ُّ
َأ ُّ
افرها وهو َف ٌ
مثل ال َق ِ
يف ِ
وجهه ُ
وعرف فض َله عليهم.
مرَ ,فأقعده إىل جنبه ,و َأ ْل َط َفه,
َ
قبل القو ُم عىل النَّبي ﷺ َي َ
َفأ َ
ربهم ,ح َّتى كان بعقب احلديث قال :هل
سأ ُلونه ُ
وي ُ
معكم ِمن َأزودتِكم يش ٌء.؟ قالوا :نعم ,فقاموا ِرساع ًاُّ ,
كل رجل منهم إىل ثقلِه فجاءوا
بص َ ِرب ال َّت ِ
فو ِض َع ْت عىل نِ َطع بني يديه ,وبني يديه جريد ٌة دون الذراعني
مر يف َأ ُكفهمُ ,
ُ
وفوق الذراع ,فكان َيترص هبا ,ق َّلام ُيفارقها.
َفأ َ
سمون هذا ال َّتعضوض؟ قالوا :نعم ,قال:
ومأ هبا إىل ُصربة من ذلك ال َّتمر فقالُ :ت ّ
خري
الرص َفان؟ قالوا :نعم,
ُّ
و ُت ُّ
وتسمون هذا الرب ُّين؟ ,قالوا :نعم ,قال :هو ُ
سمون هذا َّ َ
ِ
عظمه برك ًة ,وإ َّنام كانت عندنا خصب ٌة
تركم و َأنف ُعه لكم ,وقال بعض شيوخِ احلي :و َأ ُ
مت رغب ُتنا فيها ,و َفس ْلناها حتّى
ُنعلفها إِب َلنا
فلام رجعنا من وفادتنا تلك ع ُظ ْ
ومحريناَّ ,
َ
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( )

باب :ما يقول إذا أوى إىل فراشه
سوار قال :حدَّ ثني
 -566حدَّ ثنا أبو نُعيم ,وُييى بن موسى ,قاال :حدَّ ثنا َش َبابة بن َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ ال ينا ُم ح َّتى َيقر َأ{ :امل
الزبري عن جابر قال :كان
ا ُملغرية بن ُمسلم عن َأيب ُّ
تبارك الذي ِ
تنزيل} وَ { :
بيده ا ُمللك}.
ِ
الزبري :فهام يفضالن َّ
ب له
قال أبو ُّ
كل سورة يف القرآن بسبعني حسن ًة ,و َمن قر َأمها ُكت َ
َ
وح َّط هبام عنه سبعون َخطيئ ًة.
فع هبام له
سبعون درج ًةُ ,
ور َ
هبام سبعون حسن ًةُ ,

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 2402 , 5152 , 024 , 5551وابن شبة يف "تاريخ املدينة" ( )522/6من
ُطرق عن ُييى بن عبد الرمحن به.
ثقات.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)22/5رواه أمحد .ورجاله ٌ
اهليثمي اعتمد عىل ذك ِْر ِ
َّ
ابن حبان ليحيى بن عبد الرمحن يف "الثقات" .قال الذهبي يف
وكأن
قلت:
َّ
"امليزان" ( :)040/0و َّثقه ابن حبان .ال ُيعرف.
نحوه باختصار من طريق آخر عن مزيد َة ال َعرصي  .عند أيب يعىل ( )2250والطرباين يف
وقد جاء ُ
"الكبري" ( .)405/60وت َّقدم عند املصنف (  )42باختصار.
( )6أخرجه النسائي يف "الكربى" ( ) 0506ويف "عمل اليوم والليلة" ( )002والثعلبي يف "تفسريه"
(

 )52/من طريق املغرية بن مسلم ,وأمحد ( ) 0251والرتمذي ( )4000 ,6216والنسائي يف

"الكربى" أيض ًا ( ) 0504وابن أيب شيبة ( )612 2والدارمي ( )4000والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )6450وعبد بن محيد ( ) 060والبغوي يف "رشح السنة" ( )455/6وابن عساكر يف "تاريه"
( )402/2والطرباين يف "الدعاء" (  )60وتام يف "فوائده" ( )401من طريق ليث بن أيب سليم,
والطرباين يف "األوسط" ( ) 024من طريق عبد احلميد بن جعفر ,و َأيض ًا يف "املعجم الصغري" ()154
من طريق داود بن أيب هند كلهم عن أيب الزبري به.
ٍ
دون قوله ( قال أبو الزبري :فهام يفضالن َّ
سورة يف القرآن بسبعي حسنة ..الخ ) ومل يذكر أأحد منهم
كل
أ
قول أيب الزبري سوى الثعالبي .فأورده عقب احلديث ممدرجا .ومل ينسبه.

=
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عاصم
حممد بن حمبوب ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
 -567حدَّ ثنا َّ
األَحول عن شميط ,أو سميط عن أيب األَحوص قال :قال عبد اهلل :النَّو ُم عند الذكر
____________________________________

ِ
إسناده ال بأس هبم .لكن أخرجه النسائي ( ) 0505واحلاكم ( )0 6/6وابن قانع يف "معجم
ورجال
الصحابة" ( )005وابن اجلعد يف "مسنده" ( )6005وابن عساكر ( )460/ 0عن ُزهري بن معاوية قال:
سمعت جابر ًا يذكرَّ ,
جابر حدَّ ثنيه ,ولكن
نبي اهلل ﷺ كان ال ينام ..قال :ليس
لت َأبا الزبريَ .أ
َ
س َأ ُ
ٌ
أن َّ
حدَّ ثني صفوان ,أو ابن صفوان.
َ
يكون هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابر .انتهى
نكر َأن
قال الرتمذي :كأ َّن ُزهري ًا َأ َ

ِ
ب جلده .اهـ
قال احلافظ يف "التقريب" :ابن صفوان شيخ أيب الزبري هو صفوان ابن عبداهلل ابن صفوان نُس َ
مسلم .وو َّثقه النسائي وغريه.
قلت :وصفوان روى له
ٌ
جابر حدَّ ثنيه ,ولكن حدَّ ثني صفوان ,أو ابن صفوانُُ .يتمل ْ
أن يقصد أنَّه حدَّ ثه عن
وقول أيب الزبري :ليس ٌ
وُيتمل أنه عن صفوان عن النبي ﷺ فيكون ُمرسالً .وهو ظاهر كالم ابن حجر يف "الصابة".
جابرُ .
ومما ُيؤيده ما أخرجه أبو الفتح األزدي يف "كتاب املخزون يف علم احلديث" ( )41وفيه .قال زهري:
سمعت من جابر؟ فقال :حدَّ ثني صفوان أو ابن صفوانَّ ,
النبي ﷺ .كان ال ينام
الزبري:
َ
فقلت ألَيب ُّ
ُ
أن َّ
حتى يقرأ ..فذكره .واهلل أعلم.
ورواه البيهقي يف "الشعب" ( )6450ومسدد كام يف "اَتاف املهرة" ( )20/2للبوصريي من رواية
طاوسُ :فضلتا عىل كل سورة من القرآن بستني حسنة".
معتمر عن ليث به .ثم قال يف آخره .قال
ٌ
وأخرجه الدارمي يف "السنن" ( )4005عن َمعتمر ,والرتمذي يف "اجلامع" ( )6216عن ُفضيل كالمها
عن ليث عن طاوس فذكره ُمفرد ًا .ومل يذكر احلديث.
وقال البوصريي يف االَتاف :رواه الرتمذي يف اجلامع ,والنسائي يف اليوم والليلة من طريق ليث بن أيب
سليم به ...فذكره دون ما قاله طاوس .انتهى.
أن أبا عيسى رواه ِ
ِ
َّ
ذهول البوصريي عنه َّ
عقب
سبب
ولعل
قلت :وهو يف جامع الرتمذي كام ترى.
َ
ذكرت قب ً
ال.
احلديث ُمفرد ًا كام
ُ
وأخرج الدارمي يف "السنن" ( )4006وابن الضيس يف "فضائل القرآن" ( )600عن محاد عن أيب الزبري
عن عبد اهلل بن ضمرة ,عن كعب ,أنه قالَ :من قرأ يف ليلة امل تنزيل ....فذكر مثل قول أيب الزبري.
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ِ
إن ِشئ ُتم فجربوا ,إذا َأ َ
الشيطانْ ,
من َّ
عز
خذ َأحدُ كم مضج َعه و َأراد َأ ْن ينا َم
فليذكر اهللَ َّ
َّ
وجل.

( )

باب :من نام وبيده أغ أمر
حممد بن
حممد بن فضيل عن ليث عن َّ
 -568حدَّ ثنا أمحد بن إِ ْشكاب ,قال :حدَّ ثنا َّ
َعمرو بن عطاء عن ابن عباس عن النَّبي ﷺ قال :من نام ِ
وبيده َغ َم ٌر قبل َأ ْن َيغس َله,
َّ
َ
َ
نفسه.
َفأصا َبه يش ٌء ,فال
َّ
يلومن َّإال َ

( )

باب :ال مترتك النار يف البيت حي ينامون

وسميط بن سمري السدويس من رجال مسلم.
( ) مل أجد من أخرجهُ .
( )6أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )4624من طريق حممد بن فضيل هبذا السناد.
وليث بن أيب سليم ض َّعفه اجلمهور كام تقدَّ م .لكن يشهد له حديث أيب هريرة الذي بعده.
آخر عن ابن ع َّباسَ .أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )512وأبو الشيخ يف "أخبار أصبهان"
وله
ٌ
طريق ُ
الزهري عن ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُعتبة عن ابن ع َّباس رف َعه.
(  )600من رواية ابن ُعيينة عن ُّ
الذهبي يف "السري" ( )002/0من وجه آخر عن سفيان عن ُعبيد اهلل ُمرسالً.
ثقات ,لكن َأخرجه
ورواته ٌ
ُّ
الذهبي :هذا ُم ٌ
قوي السناد.
ثم قال
رسل ُ
ُّ
وللحديث شاهدٌ َ .أخرجه أمحد ( ) 0100 ,0521وأبو داود يف "السنن" ( )4256وابن ماجه ()4610
والبخاري يف "األدب املفرد" ( ) 652وابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )626 2والدارمي ()6 5
والبيهقي يف "السنن" ( )602/0والبغوي يف "رشح السنة" ( )020/5من ُطرق عن سهيل بن أيب
ابن حبان ( .)556
صالح عن أبيه عنه به.
وصححه ُ
َّ
صحيح عىل رش مسلم.
وقال ابن حجر يف "الفتح":
ٌ
قلت :اختُلف فيه عىل ُسهيل .انظر علل الدارقطني ( .) 106وشعب اليامن ( )5521للبيهقي.
اللحم
غأمر ) قال ابن األثري يف "النهاية" ( :)066/4ال َغ َمر بالتحريك :الدَّ َسم ُّ
والز ُهومة من ْ
قوله ( :أ
َ ِ
الس ْمن .انتهى.
كالورض من َّ
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 -569حدَّ ثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن أيب أ ُّيوب قال :حدَّ ثني يزيدُ ب ُن
َ
عبد اهلل بن اهلاد عن نافع عن ابن ُعمر قال :قال ُعمرَّ :
فاحذ ُروها.
عدو
إن الن َّار ٌّ
َ
يبيت.
تبع
نريان َأهلِه و ُيطفئها قبل َأ ْن َ
ابن عمر َي ُ
فكان ُ

( )

 -571حدَّ ثنا ابن أيب مريم ,قالَ :أخربنا نافع بن يزيد قال :حدَّ ثني ابن ِ
اهلاد قال:
ُ
ُ ُ
فإّنا
نافع عن ابن ُعمر,
َ
حدَّ ثني ٌ
رتكوا النَّ َار يف ُبيوتكمَّ ,
بي ﷺ يقول :ال َت ُ
سمع النَّ َّ
عدو.
ٌّ

( )

باب :ال َّتيمن بالطر
ائب ِ
الس ِ
بن ُعمر عن
حممد بن ربيعة عن َّ
 -571حدَّ ثنا برش بن احلكم ,قال :حدَّ ثنا َّ
ِ ِ
السامء يقول :يا جاريةَ ,أخرجي
ابن أيب ُم َل ْيكة عن ابن ع َّباسَ ,أ َّنه كان إذا ُمط َرت َّ
رسجيَ ,أخرجي ثيايب ,ويقول{ :ونزلنا ِمن الس ِ
( )
امء ما ًء ُمبارك ًا}.
َّ
َّ
( ) أخرجه المام أمحد (  )520من طريق سعيد ,وأبو عوانة يف "املستخرج" (  )251واحلاكم يف
"املستدرك" ( )406/2من طريق نافع بن يزيد كالمها عن ابن اهلاد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
ومل يذكر ُعمر.
ِ
البيت نار ًا َّإال َأطف َأها ,وكان آخر َأ ِ
هل البيت
يدع يف
ابن عمر ,يرقدُ حتَّى ال ُ
يف رواية احلاكم "فام كان ُ
رقاد ًا .كان يصيل ,فإذا فرغ مل ينَم حتى ي ِ
الّساج" .وانظر ما بعده.
طفئ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
( )6تقدَّ م قبله.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )5145ومسلم ( )60 5وأيب داود ( )5602والرتمذي () 2 4
وابن ماجه ( )4021من وجه آخر عن سامل عن ابن عمر به.
دون قوله "فإَّنا عدو".
وأخرج الشيخان هذه الزيادة ,لكن من حديث َأيب موسى األَشعري  .انظر ما قبله.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62 02عن وكيع عن عبد اهلل بن املؤمل عن ابن أيب ُمليكةَّ ,
أن اب َن
رسجه يف َأ َّول َمطرة.
ع َّباس كان َيتَم َّطرُ .يرج ثيا َبه حتَّى ُي َ
رج ْ

=
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السوط يف البيت
باب :تعليق َّ
 -572حدَّ ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل ,قال :حدَّ ثنا النَّ ْض بن علقمة َأبو املغرية عن
ِ ( )
ِ
السو ِ يف البيت.
مر
بتعليق َّ
بي ﷺ َأ َ
عيل عن أبيه عن ابن ع َّباسَ ,أ َّن النَّ َّ
داود بن ر
____________________________________

وعزاه احلافظ ابن رجب احلنبيل يف "فتح الباري" ( ) 00/0البن أيب الدنيا من طريق ابن املؤ َّمل بلفظ
خر ْج كذاَ ,أ ِ
حلَ ,أ ِ
الر َ
" َ
ابن عباس يتم َّطر ,يقول :يا عكرمةَ ,أ ِ
خرج كذا ,حتَّى ُيصي َبه
كان ُ
خرج َّ
املطر".انتهى.
ُ
قلت :ومل َأره يف مظانه من كُتب ِ
ابن َأيب الدنيا .واهلل أعلم.
يتعرض للمطر.
قوله ( :يتم َّطر ) أيَّ :
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 0124والطرباين يف "الكبري" ( ) 0221وابن عدي يف "الكامل"
( )10/4وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )4 2من طريق ابن أيب ليىل ,وعبد الرزاق أيض ًا
الطرباين أيض ًا ( ) 0200من طريق احلسن بن عامرة ,وابن عدي أيض ًا ( )10/4من طريق
()60 64
ُّ
قيس بن الربيع كلهم عن داود بن عيل به.
تج هبم .أ َّما رواية قيس فهي خطأ .قال ابن عدي :إنام هو
والنض وابن أيب ليىل واحلسن بن عامرة ال ُُي ُ
قيس عن ابن أيب ليىل عن داود .ثم رواه من طريق قيس عن ابن أيب ليىل.
أ َّما دواد بن عيل .فقال ابن معنيٌ :
هاشمي ,وذكره ابن حبان يف الثقات ,وقالُ :يطىء ,له يف
شيخ
ٌ
ٌ
ابن معني :كيف حدي ُثه؟ قالَ :أرجو َأنه
الرتمذي
حديث واحدٌ استغربه ,ويف الكامل البن عديُ :سئل ُ
ليس يكذب .قال ابن عدي :وعندي َأنه ال ب َأس بروايته عن َأبيه عن جده.
قلت :وهذا احلديث من رواية أبيه عن جده ,لك َّن الرواة عنه ُضعفاء.
عيل به .أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )620/ 0ويف
وتابعه َأ َ
خواه عيسى وعبدُ الصمد عن َأبيهام ر
"األوسط" ( )0426من طريق َّ
سالم بن سليامن عنهام به بلفظ "علقوا ...وزاد .فإنه آدب هلم.
واملشهور من
قال يف "األوسط" :مل يرو هذا احلديث عن عيسى وعبد الصمد َّإال سالم بن سليامن.
ُ
حديث داود بن عيل .انتهى.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :) 10/2رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بنحوه ,والبزار وقال " :حيث
حسن .انتهى.
يراه اخلادم " .وإسناد الطرباين فيهام
ٌ

=
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باب :غلق الباب بال َّليل

 -573حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن سعيد عن ِ
ابن عجالن ,قال :حدَّ ثنا
ِ
جابر ِ
ُ
مر بعد
بن عبد اهلل قال :قال
بن حكيم عن
قاع ُ
ال َق ْع ُ
والس َ
رسول اهلل ﷺ :إ َّياكم َّ
ه ِ
ِ
ِ
فإن َأحدَ كم ال َيدري ما ُّ
دوء ال َّليلَّ ,
بواب ,و َأو ُكوا
ُ
يبث اهللُ من خلقه ,غلقوا األَ َ
( )
السقاء ,و َأ ْك ِفئوا الناء ,و َأ ِ
املصابيح.
طف ُئوا
َ
َ
َ
م
التحريش بي البهائم
باب:
الرازي
 -574حدَّ ثنا ملد بن مالك ,قال :حدَّ ثنا هاشم بن القاسم عن َأيب جعفر َّ
عن ليث عن ُجماهد عن ابن ُعمرَ ,أ َّنه َك ِره ْ
أن ُُي َّرش بني البهائ ِم.

( )

____________________________________

قلت :وس َّالم .قال أبو حاتم :ليس بالقوي .وقال ال ُعقييل :يف حديثِه مناكري .فأنَّى له احلُسن.
وأخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد ( )604/ 6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )454/02من طريق
املأمون أمري املؤمنني (عبد اهلل بن هارون الرشيد بن حممد املهدي ) حدَّ ثني َأيب عن َأبيه عن عمه عبد
الصمد بن عيل عن أبيه .ويف ِ
سنده نظر.
ِ
نظر
وروي احلديث عن ابن عمر مرفوع ًا مثله .أخرجه أبو نُعيم يف "حلية األولياء" ( )446/0ويف سنده ٌ
ُ
أيض ًا.
( ) أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )620/0من طريق عاصم ,وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 02/ 6من
احلاكم عىل شقه األول.
طريق ُييى بن سعيد عن ابن عجالن به .واقترص
ُ
ِ
و َأ ُ
احلديث يف "صحيح البخاري" ( ) 4 42 ,4 62 ,4 02ومواضع أخرى ,ومسلم ()60 6
صل
من وجه آخر عن عطاء عن جابر نحوه "إذا جنح الليل  -أو أمسيتم  -فك ُّفوا صبيانَكمَّ .
فإن الشيطان
ذهب ساع ٌة من الليل فخ ُّلوهم ( ويف رواية " َّ
فإن للجن انتشار ًا وخطف ًة " ) و َأغلقوا
نترش حينئذ .فإذا
َ
َي ُ
َ
اسم اهللَِّ .
اسم اهللِ ,ومخروا
فإن
الشيطان ال َي ُ
َ
فتح باب ًا ُمغلق ًا ,و َأوكوا قر َبكم .واذكروا َ
األبواب .واذكروا َ
َعرضوا عليها َشيئ ًا ,وأطفؤا مصابيحكم".
آنيتكم واذكروا اسم اهلل .ولو َأ ْن ت ُ
وأخرجه مسلم ( )60 6من طريق أيب الزبري والقعقاع بن حكيم عن جابر نحوه.
( )6أخرجه احلريب يف "غريب احلديث" ( )401من طريق ليث .وابن عدي يف "الكامل" ( )5/2من طريق

=
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البغوث
باب :ال تسبوا م

حممد بن َّ
بشار ,قال :حدَّ ثنا صفوان بن عيسى ,قال :حدَّ ثنا سويدٌ أبو
 -575حدَّ ثنا َّ
أنس ِ
حاتم عن قتادة عن ِ
بن مالكَّ ,
أن رج ً
ال ل َع َن ُبرغوث ًا عند النَّبي ﷺ ,فقال :ال

____________________________________

سمعت رسول اهلل ﷺ يقولَّ :
إن اهلل لع َن َمن
غالب بن ُعبيد اهلل ال ُعقييل كالمها عن جماهد عن ابن عمر:
ُ
ُُيرش بني البهائم".
تج هبام .وقد خولفا.
وليث بن أيب سليم .وغالب ال ُُي ُّ
وأخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( ) 0 2ومن طريقه أبو حاتم كام يف "العلل" (  )660عن رشيك عن
ِ
صحاب النَّبي ﷺ ُ -أراه ابن ُعمر  -عن النبي ﷺ .كذا عند ابن
األعمش عن ُجماهد عن رجل من َأ
ورشيك بن ِ
ِ
ضعيف.
عبد اهلل
صحاب النبي ﷺ.
اجلعد .وقال أبو حاتم :عن ابن عمر َأو غريه من َأ
ٌ
ُ ُ
ثم رواه َأبو حاتم عن ُعبيد اهلل بن موسى ,والبيهقي يف "السنن" ( )66/ 0من طريق وكيع كالمها عن
األَعمش عن جماهد عن النبي ﷺُ ,مرسالً.
املحفوظ ُم ٌ
ُ
رسل.
قال البيهقي:
وأخرجه أبو داود ( )6526والرتمذي ( ) 002والبيهقي يف "الكربى" ( )66/ 0وأبو يعىل ()6501
والطرباين يف "الكبري" (64

) من طريق قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن األَعمش عن َأيب ُييى

ُ
ضعيف.
رسول اهلل ﷺ .فذكره .وأبو ُييى
القتات عن جماهد عن ابن عباس قال َّ :نى
ٌ
ثم رواه الرتمذي ( ) 001من طريق سفيان عن األعمش عن َأيب ُييى عن جماهدَّ :
أن النبي ﷺ ُمرسالً.
ٌ
رشيك هذا احلديث عن األعمش عن
صح من حديث ُقطبة  ,وروى
ثم قال الرتمذي  :و ُيقال :هذا َأ ُّ
ُجماهد عن ابن ع َّباس عن النبي ﷺ نحوه .ومل َيذكر فيه عن أيب ُييى .حدَّ ثنا بذلك أبو كريب عن ُييى بن
آدم عن رشيك ,وروى أبو معاوية عن األَعمش عن جماهد عن النَّبي ﷺ نحوه .و َأبو ُييى هو القتات
الكويف ,ويقال اسمه زاذان .انتهى.
حيح إنام هو عن جماهد
وذكر
نحو هذا .ثم قال :فس َأ ُ
الص ُ
لت حممد ًا فقالَّ :
الرتمذي يف "العلل" (َ )4 0
ُّ
عن النبي ﷺ ُم ٌ
رسل.
تركت ذكره اختصار ًا .واهلل أعلم.
آخر
قلت :ويف السند
ٌ
ُ
اختالف ُ
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ِ
ت ْل َعنْه ,فإ َّنه َأ َ
للصالة.
يقظ َنب َّي ًا من األَنبياء َّ

( )

باب :القائلة
عمر
حممد ,قال :حدَّ ثنا هشام بن يوسف ,قال :أخربنا َم ٌ
 -576حدَّ ثنا عبد اهلل بن ّ
السائب عن ُعمر قال :ر َّبام قعدَ عىل باب ِ
ابن مسعود
الرمحن عن َّ
عن سعيد بن عبد َّ
ٌ
رجال من قريش ,فإذا فا َء الفيء قالُ :قوموا فام بقي فهو َّ
يمر عىل َأحد
ثم ال ُّ
للشيطانَّ ,
حل ْسحاس يقول الشعر ,فدعاه
ثم بينا هو كذلك إذ قيل :هذا موىل بني ا َ
َّإال َأقامه ,قالَّ :
قلت؟ فقال:
فقال :كيف َ
ودع سليمى ْ
زت غازي ًا
جته َ
إن َّ
صدقت.
صدقت
فقال :حس ُبك,
َ
َ

ِ
كفى َّ
للمرء ناهيا.
يب والسال ُم
الش ُ
( )

( ) أخرجه أبو يعىل ( )6151والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )0124 ,0126وابن عدي يف "الكامل"
( )066/4وال ُعقييل يف "الضعفاء" ( ) 52/6وابن حبان يف "املجروحني" (  )450/والطرباين يف
"الدعاء" ( ) 142والدواليب يف "الكنى" ( ) 0000من ُطرق عن سويد بن إبراهيم َأيب حاتم به.
ٌ
الساجي :حدَّ ث عن قتادة بحديث
ضعيف .ض َّعفه
منكرُ .سويد بن إبراهيم
وهذا
ٌ
النسائي .وقال َّ
ُّ
حديث ٌ
ُمنكر .وقال ابن عدي :حدي ُثه عن قتادة ليس بذاك .وتاب َعه سعيد بن بشري عن قتادةَ .أخرجه الطرباين يف
ضعيف َأيض ًا.
ٌ
"مسند الشاميني" ( )6512وسعيدٌ
ضعيف جدَّ ًا.
عيل مرفوع ًا نحوه .أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( .)14 2وسندُ ه
ٌ
ُ
وروي عن ر
ِ
شئ.
وقال احلافظ ال ُعقييل :وال ُّ
يصح يف الرباغيث عن النبي ﷺ ٌ
( )6أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( )60502عن َمعمر عن سعيد بن عبد الرمحن اجلحَش عن أيب بكر بن
شاعر .فذكره.
حممد بن عمرو عن بعض أشياخهَ ,أ َّن ُعمر بن اخلطاب قيل له :هذا غال ُم بني فالن
ٌ
واملقصود ببعض أشياخه .هو السائب بن يزيد.
الزهد الكبري" ( )202من طريق أمحد بن منصور الرمادي ,ثنا عبد الرزاق عن معمر
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
عن سعيد عن أيب بكر بن حممدَّ ,
أن عمر بن اخلطاب ,قيل له فذكره.

=
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ِ
سعيد
معمر عن
خربنا
عيل ُ
ٌ
الر َّزاق ,قالَ :أ َ َ
بن عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا عبد َّ
 -577حدَّ ثنا ُّ
ِ ِ
السائب ِ
بن يزيدَ
حممد بن َعمرو بن ْ
حزم عن َّ
الرمحن اجلحَش عن َأيب بكر بن َّ
بن عبد َّ
ِ
ُ
قي
نصف النَّها ِرَ ,أو قريب ًا منه,
يمر بنا
َ
فيقولُ :قوموا فق ْي ُلوا ,فام َب َ
مر ُّ 
قال :كان ُع ُ
َّ
فللشيطان.

( )

أنس :ما كان
 -578حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن املغرية عن ثابت ,قال ٌ
ألَ ِ
مرَ ,أعجب إليهم من ال َّتمر وال ُبّس ,فإِين ألَسقي
هل املدينة َرش ٌ
اب ,حيث ُحرمت اخلَ ُ
ِ
مر ٌ
رجل فقالَّ :
اخلمر قد ُحرمت ,فام
إن
َأ
َ
َ
صحاب رسول اهلل ﷺ ,وهم عند َأيب طلحةَّ ,
ننظر ,قالوا :يا َأنسَ ,أهر ْقها.
قالوا :متى؟ َأو ح َّتى َ
راحوا إىل النَّبي
ثم ُ
ثم ط َّيب ُتهم ُأ ُّم ُسليمَّ ,
ثم قالوا عند ُأم ُسليم ح َّتى َأبر ُدوا واغ َتسلواَّ ,
َّ
رب كام قال ا َّلر ُ
طعموها بعدُ .
جل .قال َأ ٌ
نس :فام ُ
ﷺ ,فإذا اخل ُ

( )

____________________________________

صححه الذهبي يف "تاريخ السالم" (  .)014/وانظر ما بعده.
واألثر َّ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" ( ) 1200ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0550عن َمعمر به.
بأس .وذكره ابن حبان يف
ورجاله رج ُال الصحيح سوى سعيد بن عبد الرمحن .قال النسائي :ليس به ٌ
الثقات .كام نقله احلافظ يف "التهذيب".
( )6احلديث يف "صحيح البخاري" (, 5611 ,5602 ,5626 ,5620 ,5652 ,0400 ,040 ,6446
 )2262ومسلم ( ) 120من ُطرق عدَّ ة من رواية ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وإسحاق بن عبد
نحوه.
اهلل بن أيب طلحة .زاد مسلم "سليامن التيمي" كلهم عن أنس به َ
وأخرجه أبو داود ( )4204من رواية ثابت .والنسائي (  )5506 ,550من رواية قتادة والتيمي.
دون قوله " ثمأ قالوا عند مأ ِّم مسلي ٍم حتَّى أأبردوا ...الخ " وقد أخرج الطربي يف "تفسريه" ()502/ 0
نحو هذه الزيادة من رواية عباد بن راشد عن قتادة عن أنس .وفيه " وكّسنا ِ
بعضنا,
القالل,
وتوضأ ُ
َّ
َ
َْ
بعضنا ,فأص ْبنَا من طِيب أم سليم ,ثم خرجنا إىل املسجد ..احلديث .وعزا احلافظ يف "الفتح"
واغتسل ُ
رواي َة الطربي البن َأيب عاصم.

=
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باب :نوم آخر النهار

ِ
سعر عن ثابت بن
حممد بن مقاتل ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا م ٌ
 -579حدَّ ثنا َّ
خوات بن جبري قال :نوم َأ َّو ِل النَّ ِ
ُعبيد عن ِ
خلق,
هار ُخ ْر ٌق ,و َأوسطه ٌ
ابن َأيب ليىل عن َّ
وآخره ُمح ٌق.

( )

باب :الأ مدبة
سمعت َميمون ًا  -يعني
 -581حدَّ ثنا عمرو بن خالد ,قال :حدَّ ثنا أبو املليح قال:
ُ
يدعو ْ
ابن مهران  -قالَ :
انكّس له
للمأ ُدبة؟ قال :لكنَّه
ابن عمر ُ
سأ ُ
لت نافع ًا :هل كان ُ
َ
الرمحن ,عىل
نافع:
ُ
ثم قالُ :
عيل املدينة ,قال ٌ
فقلت :يا َأبا عبد َّ
بعري َم َّر ًة فنحرناهَّ ,
احرش َّ
ٌ
راق ,وهذا ٌ
َأي يشء؟ ليس عندنا ُخ ٌبز ,فقال :الله َّم لك احلمد ,هذا ُع ٌ
مرق ,أو قال:
فمن شاء َأ َ
ٌ
ومن شا َء و َد َع.
مرق
كلْ ,
وبضعْ ,
ٌ

( )

باب :خفض الرأة
جوز من
 -581حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عبد الواحد قال :حدَّ ث ْتنا َع ٌ
َأهل ال ُكوفة جدَّ ُة عيل ِ
بيت يف جواري من
قالتُ :س ُ
بن ُغراب قالت :حدَّ ثتني أ ُّم املهاجر ْ
____________________________________

وقوله ( :قالوا ) أي :ناموا القيلولة ,وهي الشاهدُ من تبويب البخاري.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )62200والطحاوي يف "رشح املشكل" ( )26/4واحلاكم يف
"املستدرك" ( )0102والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )055والدينوري يف "املجالسة وجواهر العلم"
( )6002من ُطرق عن مسعر به.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" (  )00/لسفيان بن ُعيينة يف "اجلامع" وقال :سنده صحيح.
الزهد" ( )612من طريق عبد اهلل بن جعفر
( )6أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 25/0وأبو داود يف " ُّ
الرقي به.
عن أيب املليح احلسن بن ُعمر الفزاري موالهم َّ
وإسناده صحيح.
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عثامن السالم ,فلم ي ِ
ُ
وغري ُأخرى ,فقال عثامن:
سل ْم منَّا غريي
فعرض علينا
الروم,
َ
ُ
َ
ُّ
ُ
اذهبوا ْ
فضومها ,وطه ُرومها.
فاخ ُ

( )

باب :الدَّ عوة يف اخلتان
 -582حدَّ ثنا زكر َّيا بن ُييى ,قال :حدَّ ثنا أبو ُأسامة عن ُعمر بن َمحز َة قالَ :أخربين
ِ
ِ
لنجذ ُل به عىل
فذبح علينا َكبش ًا ,فلقدْ ر َأي ُتنا وإِ َّنا
ابن ُعمر َأنا و ُنعي ًام,
َ
سامل ٌ .قال :خ َتنَني ُ
( )
الصبيان ْ
ذبح عنَّا ك ْب َش ًا.
أن َ
باب :اللهو يف اخلتان
عمروَّ ,
أن ُبكري ًا حدَّ ثهَ ,أ َّن
 -583حدَّ ثنا أصبغ قال :أخربين ابن وهب قالَ :أخربين ٌ
ُأ َّم علقمة َأخرب ْتهَّ ,
أن بنات َأخي عائشة اخ َت َت َّن ,فقيل لعائشةَ :أ َال ندعو هل َّن من
فمرت عائشة يف البيت فر َأ ْته َي َتغنَّى
رسلت إىل
لهيهن؟ قالت :بىلَ .فأ
ُي
ْ
عدي َفأ َّ
ر
َّ
تاهنَّ ,
خر ُجوهَ ,أ ِ
شيطانَ ,أ ِ
ٌ
خر ُجوه.
ف,
وُيرك ر ْأ َسه َط َرب ًا ,وكان ذا شعر كثري,
فقالتُ :أ ر
ْ
ُ

( )

( ) أخرجه ابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة" ( )122/4حدَّ ثنا عبد اهلل بن ُييى قال :حدَّ ثنا عبد الواحد به.
جدَّ ة عيل بن ُغراب هي أ ُّم غراب .وهي جمهولة.
( )6مل أجد من أخرجه  .ورجاله رجال الصحيح .أبو أسامة :هو محاد بن أسامة.
قوله ( :لنجذل ) َ
اجلذل الفرح .كام يف كتب اللغة.
( )4أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )640/6من طريق حممد بن عبد اهلل بن احلكم عن ابن وهب.
خرج هلا البخاري يف َأدبه من طريق ُبكري ِ
بن
قال الذهبي يف "امليزان" ( :)2 4/0أ ُّم علقمة ال تُعرفَّ .
األشج عنهاَّ ,
أن عائشة ...فذكره.
َّ
وكأن الذهبي ُيفرق بينها وبني ُأم علقمة التي يروي عنها ابنها علقمة.
قلت :و ُأ ُّم علقمة غري منسوبة.
وروى هلا مالك يف املوطأ .وجزم احلافظ ابن حجر يف "الفتح" َّ
اسمها مرجانة .وهي أ ُّم علقمة يروي
بأن َ
عنها ابنُها وبكري َأيض ًا .وقد ذكرها ابن حبان يف "الثقات" .وقال ِ
العجيل :مدن َّية تابع َّية ثق ٌة .وقال ابن
ُ
ٌ
حجر يف "التقريب" :مقبولة.
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باب :دعوة الذمي

سلم موىل
حممد بن إسحاق عن نافع عن َأ َ
 -584حدَّ ثنا أمحد بن خالد ,قال :حدَّ ثنا َّ
ُعمر قالَّ :ملا ِ
َ
َ
َّ
َّ
مري املؤمنني ,إِين قد
أ
يا
:
قال
هقان
الد
تاه
أ
ام
الش
اب
ط
اخل
بن
مر
ع
مع
نا
م
قد
ُ
َ
ْ
َ
ِ
رشاف َمن َمعك ,فإ َّنه َأقوى يل يف َعميل,
حب َأ ْن ْتأتيني َبأ
َص ُ
نعت لك طعام ًاُ ,فأ ُّ
َ
الصور التي فيها.
ندخل
نستطيع َأن
رشف يل ,قال :إِ َّنا ال
و َأ ُ
كنائسكم هذه مع ُّ
ُ
َ

( )

باب :ختان اإلماء
عجوز من َأ ِ
هل
 -585حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا عبدُ الواحد بن زياد قال :حدَّ ث ْتنا
ٌ
وجواري ِمن
ال ُكوفة جدَّ ة عيل بن ُغراب قالت :حدَّ ثتني ُأ ُّم ا ُملهاجر قالتُ :سبِ ْي ُت َ
ُ
وغري ُأخرى ,فقال:
عثامن السال َم ,فلم ُيسلِم منَّا غريي
فعرض علينا
الروم,
َ
ُّ
ُ
( )
ِ
فكنت َأخد ُم ُعثامن.
اخف ُضومها ,وطه ُرومها.
ُ
باب :اخلتان للكبري
محاد بن زيد عن ُييى بن سعيد عن
 -586حدَّ ثنا سليامن بن حرب ,قال :حدَّ ثنا َّ
اختتن إِ
ثم
سعيد بن املس َّيب عن أيب ُهريرة قال:
َ
براهيم ﷺ وهو ابن عرشين ومئةَّ ,
ُ
َ
عاش بعد ذلك ثامنني َسن ًة.
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنَّف" (, 2 0

 ) 1022 , 2والبيهقي يف "السنن الكربى" ()622/0

ويف "الصغرى" ( )60 6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )2/06وابن املنذر يف "األوسط" ()001
من طريق َأيوب وعبد اهلل بن ُعمر ال ُعمري عن نافع به.
صحيح .وع َّلقه البخاري يف "صحيحه" باب الصالة يف البيعة.
وإسنا ُده
ٌ

ِ
ضمها,
قوله ( :الدهقان ) قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)45/ 0بكّس الدال عىل املشهورُ ,
وحكي ُّ
وهو زعيم َّ
عرب .اهـ
فالحي العجم ,وقيل :زعيم القرية
ورئيسها .وهو بمعنى َّ
جمي ُم َّ
األول .وهو َع ٌ
ُ
( )6تقدَّ م قريب ًا يف باب خفض املرأة.
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قص َّ
ارب,
الش َ
وأو ُل من َّ
وأول من َأضافَّ ,
قال سعيدٌ  :إبراهيم َّأو ُل من اخ َت َت َنَّ ,
وقار ,قال :يا رب,
قص ال ُّظفر ,و َأ َّو ُل من َ
وأو ُل َمن َّ
َّ
شاب .فقال :يا رب ,ما هذا؟ قالٌ :
زدين وقار ًا.

( )

معتمر قال :حدّ ثني س ْلم بن
حممدٌ  ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا
ٌ
 -587حدَّ ثنا ّ

( ) احلديث عىل شقني.
أ َّما ّ
الش ُّق األول :وهو قول َأيب هريرة .فأخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )412 ,4126من طريق محاد
بن سلمة وأيب معاوية ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2422من طريق جعفر بن عون ,وابن سعد يف
"الطبقات" (  )00/من طريق مالك .وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 12/2من طريق عكرمة بن
إبراهيم ,وابن أيب شيبة يف "األداب" ( ) 25من طريق عبدة بن سليامن ,وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل
العيال" ( )502من طريق عيل بن ُمسهر كلهم عن ُييى بن سعيد به .موقوف ًا.
وأخرجه ابن حبان ( )2600من طريق ابن جريج ,وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 21/2من طريق
األوزاعي كالمها عن ُييى بن سعيد به مرفوع ًا.
انظر علل الدارقطني رقم ( ) 456وتاريخ ابن عساكر ( ) 21/2والتمهيد البن عبد الرب (.) 42/64
وروي من وجهني آخرين عن أيب هريرة نحوه .لكن ُيعارضه ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" (4 02
ُ
ُ
النبي 
رسول اهلل ﷺ :اختت َن
 )5100 ,ومسلم ( )6400عن األعرج عن أيب هريرة قال :قال
إبراهيم ُّ
ُ
وهو ابن ثامنني سنة بالقدوم ".
وانظر وجه اجلمع بينهام يف "فتح الباري" ( )41 /2و (.)406/ 0
الشق الثاين :وهو قول س ِ
عيد ِ
بن املسيب .ف َأخرجه مالك يف "املوطأ" ( )4002ومن طريقه ابن عساكر
أ َّما ُّ
يف "تاريخ دمشق" ( ,) 11/2والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )5105عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )60605وابن أيب شيبة ( )52/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2200وابن عساكر
( )600/2وغريهم من ُطرق عن ُييى بن سعيد به.
مرسل .فمث ُله ال ُيقال ر ْأي ًا .وقد ُروي عن ُييى عن ِ
ٌ
ابن املس ّيب عن َأيب ُهريرة عن النبي ﷺ .أخرجه
وهذا
البيهقي يف " ُّ
الصحيح املوقوف.
الشعب" ( .)2606وقال:
ُ
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أيب َّ
سمعت احلسن يقولَ :أ َما تعجبون هلذا؟
صاحب حديث  -قال:
الذ َّيال  -وكان
ُ
َ
مر هبم
يعني :مالك بن املنذر .عمدَ إىل ُشيوخ من َأهل َك ْس َكر َأسلموا ,فف َّتشهم َفأ َ
ِ
ُ
ومي
بعضهم َ
فختنوا ,وهذا الشتاء ,فبل َغن ِي َأ َّن َ
الر ُّ
سلم مع رسول اهلل ﷺ ُّ
مات ,ولقد َأ َ
واحلبَش فام ُفتشوا عن يشء.
ُّ

( )

ُ
سليامن ب ُن بالل عن
ويس قال :حدَّ ثني
 -588حدَّ ثنا عبدُ العزيز بن عبد اهلل األُ ُّ
( )
باالختِ َت ِ
يونس عن ِ
الر ُ
انْ .
ْ
وإن كان َكبري ًا.
مر
َ
سلم ُأ َ
جل إذا َأ َ
ابن شهاب قال :وكان َّ
باب :الدَّ عوة يف الوالدة
مري ,قال :حدَّ ثنا ضمرة بن ربيعة عن بالل
حممد بن عبد العزيز ال ُع ُّ
 -589حدَّ ثنا َّ
حسان يف قريتهَ ,أنا وإبراهيم بن َأدهم ,وعبدُ العزيز
بن كعب العكي قالُ :ز ْرنا ُييى َ
بن َّ
بن ُقرير ,وموسى بن يسار ,فجا َءنا بطعامَ ,فأمسك موسى  -وكان صائ ًام  -فقال ُييى:
ِ
ِ
َأ َّمنا يف هذا املسجد ٌ
رصافة َأربعني
رجل من بني كنانة من َأ
صحاب النَّبي ﷺ ُيكنَّى َأبا ق َ

( ) َأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" (  ) 51/0والمام أمحد كام يف "َتفة املولود" البن القيم ( )21/
عن املعتمر بن سليامن به.
ابن أيب احلسن البرصي.
وإسناده صحيح .احلسن :هو ُ
ِ
رسول اهلل ﷺ  ..الخ ) من قبيل ا ُملرسل..
سلم مع
وقوله ( ولقد َأ َ
( )6مل َأجد َمن َأخرجه من هذا الوجه .وهذا ُم ٌ
صحيح.
رسل إسنا ُده
ٌ

سلم فليختتِن .ولو
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( :)26/0وعن ُّ
الزهري .قال قال رسول اهلل ﷺَ :من َأ َ
كان كبري ًا .رواه حرب بن إسامعيل .انتهى.

الزهري عن ُعبيد اهلل عن
قلت :وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 0/5من طريق ُعمر بن موسى عن ُّ
ابن عباس قال قال رسول اهلل ﷺ :فذكره.
ٌ
ومنسوب إىل الوضع.
مرتوك.
وعمر بن موسى بن الوجيه.
ٌ
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فطر,
سن ًةَ ,يصو ُم يوم ًا و ُيفطر يوم ًا ,فولد ألَيب ُغال ٌم ,فدعاه يف اليوم الذي يصو ُم فيه َفأ َ
( )
ِ
بكسائه ,و َأفطر ُموسى.
فقام إبراهيم فكنَ َسه
قال أبو عبد اهلل :أبو ِقرصافة اسمه َجنْدرة بن َخ ْيشنة.
باب :الدعاء يف الوالدة
حممدٌ  ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :أخربنا حز ٌم قال :سمعت معاوية بن
 -591حدَّ ثنا ّ
ِ
ِ
صحاب النَّبي ﷺ َفأطعم ُتهم ,فدَ عوا,
دعوت نفر ًا من َأ
إياس
ُ
ُق َّرة يقولَّ :ملا ُولد يل ٌ
َ
فبارك اهللُ لكم فيام دعو ُتم ,وإِين ْ
إن َأدعو بدعاء َفأمنوا ,قال:
فقلت :إ َّنكم قد َدعو ُتم
ُ
ِ
ِ
ف فيه دعا َء يومئذ.
تعر ُ
ُ
فدعوت له بدعاء كثري يف دينه وعقله وكذا ,قال :فإِين ألَ َّ

( )

باب :من حدأ اهللأ عند الوالدة إذا كان سوي أا ومل ميبال ذكرا أأو أنثى
كثري ب َن ُعبيد
 -591حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن ُدكني ,سمع َ
قال :كانت عائشة رض اهلل عنها إذا ُولدَ فيهم مولو ٌد ,يعني :يف َأهلها ,ال ْ
تسأل :غالم ًا
( )
وال جاري ًة ,تقولُ :خلِ َق َسو َّي ًا؟ فإذا َ
قالت :احلمدُ هللِ رب العاملني.
قيلَ :نعمْ ,
باب :أحل مق العانة
( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( ) 045والبيهقي يف "الكربى" ( )056/6وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" (  )600/2ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" (  )420/من طريق ضمرة به.
وبالل بن كعب العكي مل َأر من و َّثقه .وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
خرجه.
( )6مل أجد َمن َأ َ
حزم مهران ,ويقال :عبد اهلل .القطعي .أبو عبد اهلل البرصي.
ثقات .وحزم :هو ابن َأيب ْ
ورواتُه ٌ
( )4مل أجد من أخرجه.
ابن ُدكني .ض َّعفه األَكثر ,وكثري بن ُعبيد .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال احلافظ يف "التقريب":
مقبول.
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مي ,قال :حدَّ ثنا يعقوب بن إبراهيم ,قال :حدَّ ثنا
جل ْر ُّ
حممد ا َ
 -592حدَّ ثنا سعيدُ ب ُن َّ
حممد ِ
َأيب عن ِ
بن إبراهيم بن احلارث ال َّتيمي عن َأيب سلمة بن عبد
ابن إسحاق عن َّ
الش ِ
ُ
قص َّ
ارب,
الرمحن عن َأيب ُهريرة قال :قال
مخس من الفطرةُّ :
رسول اهلل ﷺٌ :
َّ
( )
ِ
ِ
وتقليم األَ ِ
البط ,والسواك.
ونتف
العانة,
وحلق
ظفار,
ُ
ُ
ُ
باب :الوقت فيه
حممد بن عبد العزيز ,قال :حدَّ ثنا الوليد بن مسلم قال :حدَّ ثني اب ُن َأيب
 -593حدَّ ثنا َّ
نافعَّ ,
مخس عرشة ليل ًة,
ابن ُعمر كان ُيقلم َأ
ظافريه يف كل َ
أن َ
رواد قال :أخربين ٌ
َّ
َ
ويستحدُّ يف كل َشهر.

( )

( ) احلديث يف "صحيح البخاري" ( )5141 ,5556 ,5550ومسلم ( )650وأبو داود ( )0 12والرتمذي
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة به
( )6052والنسائي ( )1وابن ماجه ( )616من ُطرق عن ُّ
مثله .لكن قال "اخلتان" بدل "السواك".
احلكم بشذوذها متوجه ًا ,لكن مها طريقان متلفان.
ولوال اختالف املخرج لكان
ُ
اخلمس
وهلذه الزيادة شاهدٌ  .أخرجه مسلم (  )62من حديث عائشة مرفوع ًا " عرش من الفطرة ..فذكر
َ
وذكر مخس ًا ُأخرى .ومنها السواك.
التي عند الشيخني.
َ
( )6مل أجد من أخرجه من هذا الوجه موقوف ًا.
ٌ
صدوق ّيم ,وكانت له معرفة من العارشة .قاله
ابن الواسطي.
الرميل ُ
وحممد بن عبد العزيز :هو ال ُعمري َّ
ابن حجر يف "التقريب".
وأخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )220ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )620/54من طريق
يتنور" بدل " َيستحد" .وض َّعفه السيوطي.
العباس بن عثامن ا ُملعلم حدَّ ثني الوليد به مرفوع ًا .وقال " َّ
وأخرج البيهقي يف "السنن" ( )600/4عن ُبكري بن عبد اهلل بن األشج عن نافعَّ ,
بن ُعمر كان
أن عبدَ اهلل َ
وابن رجب احلنبيل يف "فتح الباري".
وصححه
ويقص شار َبه يف كل مجعة"
أظفاره,
يقل ُم
البيهقي ُ
َّ
ُّ
ُّ
َ
أصح من رواية عبد العزيز بن أيب روادَّ .إال ْ
أن ُُيمل فع ُله عىل بعض األَحول .كالسفر ,أو يف
قلت :وهذا ُّ

=
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باب :القامر

ِ
عروف ِ
بن
 -594حدَّ ثنا فروة بن أيب ا َمل ْغ َراء ,قالَ :أخربنا إبراهيم بن ا ُملختار عن َم
الرب ُمج ُّي عن جعفر بن َأيب ا ُملغرية قالَ :نز َل يب سعيدُ بن ُجبري فقال :حدَّ ثني اب ُن
ُسهيل ُ
ِ
بعرشة
جلزور
جلزور؟
ُ
فيجتمع العرش ُة ,فيشرتون ا َ
ع َّباسَ ,أ َّنه كان يقالَ :أين َأيسار ا َ
تصري إىل واحد ,ويغر ُم
ُفصالن إىل الفصال ,فيجيلون السهام ,فتصري لتسعة ,ح َّتى
َ
ال َفصي ً
اآلخرون َفصي ً
ال ,إىل الفصال فهو امليّس.

( )

ويس ,قال :حدَّ ثنا سليامن بن بالل عن موسى بن عقبة عن نافع
 -595حدَّ ثنا األُ ُّ
( )
عن ابن عمر قال :امليّسِ :
القامر.
باب :قامر الدِّ يك
ابن املنكدر عن َأبيه
عن قال :حدَّ ثني ُ
 -596حدَّ ثنا إبراهيم بن املنذر قال :حدَّ ثني َم ٌ
بن اهلدير بن عبد اهللَ ,أ َّن رج َلني اق َتمرا عىل ِدي َكني عىل َع ِ
عن َربيعة ِ
هد ُعمر.
ْ
َ
ْ
بن عبد اهلل ِ ُ
( )
رجل من األَ ِ
َفأ َم َر ُعمر ب َق ْتل الدي َكة ,فقال له ٌ
فرت َكها.
نصارَ :أت ْق ُتل ُأ َّم ًة ُتسبح.؟! َ َ
____________________________________

حال الربودة واحلرارة .واهلل أعلم.
( ) مل َأجدْ َمن َأخرجه.
ٌ
جمهول.
ضعيف .إبراهيم بن املختار فيه اختالف .ومعروف بن ُسهيل
وهذا إسنا ٌد
ٌ
الربمجي ,بالضم عند املحققني ,وبعضهم
قال ابن حجر يف "تبصري املنتبه يف َترير املشتبه" ( ُ :)40/
بطن من بني تيم .انتهى.
يفتحه ؛ وهم طائفة من الرباجمٌ :
ُ
( )6أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )6022والطربي يف "تفسريه" ( )465/0والبيهقي يف "الكربى"
( )6 4/ 0من ُطرق عن موسى بن عقبة به.
وإسناده صحيح .واألويس هو عبد العزيز بن عبد اهلل ثقة.
( )4أخرجه أبو الشيخ يف "كتاب العظمة" ( ) 24عن َأيب بكر بن َّ
خالد عن َم ْع ِن عن املنكدر بن حممد بن
املنكدر عن أبيه به.

=
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باب :قامر احلامم

 -597حدَّ ثنا َعمرو بن ُزرارة قالَ :أخربنا مروان بن معاوية عن ُعمر بن محزة
العمري عن ُحصني بن مصعبَ ,أ َّن َأبا ُهريرة قال له ٌ
رتاه ُن باحلام َم َت ْني,
رجل :إ َّنا َن َ َ
يذهب به ا ُملحلل؟ فقال أبو هريرة :ذلك ِمن ِ
َ
فنكره ْ
نجعل بينهام ُحمل ً
فعل
ف َأ ْن
أن
ختو ٌ
َ
ال ُّ
َ
الصبيان ,و ُتوشكون َأ ْن َت ْرت ُكوه.

( )

باب :م
احلداء للنِّساء
ثابت عن
محاد بن سلمة ,قالَ :أخربنا ٌ
 -598حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
حس َن
َأنسَ ,أ َّن الربا َء َ
بن مالك كان َُيدُ و بالرجال ,وكان َأنجشة َُيدو بالنساء ,وكان َ
ِ ( )
ِ
بي ﷺ :يا َأنجشةُ ,رويدَ ك َسو َقك بال َقوارير.
َّ
الصوت ,فقال النَّ ُّ
____________________________________

عباد اهللِ تعاىل فق َطعتْه ِ
خيار ِ
واملنكدر ض َّعفة العا َّمة .وقال أبو حاتم ابن حبان :كان من ِ
العباد ُة عن ُمراعاة
َ
ِ
احل ْف ِ
ِ
َومه ًا َ
بالَشء ت ُّ
االحتجاج ب َأخباره.
فبطل
ظ فكان ي ْأيت
ُ
( ) أخرجه املصنف يف "التاريخ الكبري" ( )0/4عن عمرو بن زرارة به.
قال احلافظ يف "التهذيب" (ُ :)442/6حصني بن مصعب روى عن َأيب هريرة ,وعنه ُعمر بن محزة
العمري .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .قر ْأ ُت بخط َّ
الذهبي :ال ُيدرى َمن هو .انتهى
( )6أخرجه المام أمحد ( )650/4والطيالس يف "مسنده" ( )6002وعبد بن محيد كام يف "املنتخب"
( ) 404والبيهقي "السنن" ( )420/ 0وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ( )462وابن عبد الرب يف
محاد به.
"االستيعاب" (  )04/وابن األثري يف "أسد الغابة" (  )02/من ُطرق عن َّ
وإسناده صحيح.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )5250 ,5252 ,5201ومسلم ( )6464والنسائي يف "الكربى"
مسلم والنسائي "قتادة والتيمي" كلهم عن أنس به.
( ) 45/2من رواية ثابت و َأيب قالبة .زاد
ٌ
ٍ
بالرجال" .ووقع عند َأيب بكر الشافعي "الرباء بن عازب" .وهو
دون قوله " أأ َّن الباء بن مالك كان يدم و ِّ
ظاهر .واهلل أعلم.
خط ٌأ
ٌ
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باب :الغناء

 -599حدَّ ثنا حفص بن عمر ,قال :حدَّ ثنا خالد بن عبد اهلل ,قالَ :أخربنا عطا ُء ب ُن
وجلِ { :
السائب عن سعيد ِ
ومن النَّ ِ
عز َّ
اس َمن َيشرتي
بن ُجبري عن ابن ع َّباس ,يف قوله َّ
َّ
( )
احلديث} ,قالِ :
ِ
اهه.
هلو
الغنا ُء و َأش َب ُ
َ
حممد بن َ
اري ,و َأبو معاوية ,قاالَ :أخربنا َقنَان
سالم ,قالَ :أخربنا َ
الفز ُّ
 -611حدَّ ثنا َّ
ِ
الرباء ِ
الرمحن ِ
بن عازب قال :قال رسول
بن َعوسجة عن
همي عن عبد َّ
بن عبد اهلل النَّ ُّ
رش.
اهلل ﷺَ :أفشوا َّ
السال َم تس َل ُموا ,واألَ َرش ُة َ ٌّ

( )

قال أبو معاوية :األرشة :العبث.
حريز عن سلامن األَ ْهلاين عن فضالة بن ُعبيد -
 -611حدَّ ثنا عصا ٌم ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
وكان بجمع من املجامع  -فبلغهَ ,أ َّن َأقوام ًا َيلعبون بال ُكوبة ,فقا َم غضبان ًا َينهى عنها
كآكل َحلم ِ
اخل ِ
عب هبا ْ
ِ
ليأ ُ
ثم قالَ :أ َال إِ َّن َّ
نزير ,و ُمتوضئ
كل قمرها
الال َ
َأشدَّ النَّ ْهيَّ ,
بالدَّ م .يعني بالكوبة :النَّرد.

( )

باب :من مل يس ِّلم عىل أصحاب النَّرد
 -612حدَّ ثنا ُعبيد اهلل بن سعيد عن القاسم بن احل َكم القاض ,قالَ :أخربنا ُعبيد
( ) تقدَّ م برقم (.) 450
( )6تقدَّ م برقم ( .) 240 ,5 6 ,405
( )4مل أجد من أخرجه.
وسلامن ,و ُيقال سليامن :هو ابن ُسمري األَهلاين الشامي .مل فيه قوالً سوى قول أيب داود :شيوخ َحريز ك ُّلهم
ٌ
مقبول.
ثقات .وقال ابن حجر يف "التقريب":
ٌ
نش ِ
وأخرج البيهقي يف "السنن الكربى" ( :)6 0/ 0من طريق َح ِ
بن عبد اهلل عن ُفضالة بن ُعبيد قال:
الصالة.
ثم ُق ُ
ما ُأبايل ُ
مت إىل َّ
لعبت بالكوبةَ ,أو تَوض ْأ ُت بد ِم خنزيرَّ ,
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خرج من
عيل  إذا
اهلل بن الوليد
َ
َّ
الوص ُّ
ايف عن ال ُفضيل بن ُمسلم عن َأبيه قال :كان ٌّ
رص ,فر َأى َأصحاب النَّ ِ
باب ال َق ِ
ِ
رد انطلق هبم ف َع َق َلهم من ُغدوة إىل ال َّليل ,فمنهم َمن
َ
يع َقل إىل نِ ِ
صف النَّهار .قال :وكان الذي ُي َ
بالو ِرق,
هم الذين يعاملون َ
ُ
عقل إىل ال َّليل ُ
ِ
نصف النَّ ِ
مر َأن َّال ُيسلموا عليهم.
وكان الذي ُيعقل إىل
هار الذين َي ُ
لهون هبا ,وكان َيأ ُ

( )

باب :إثم أمن لعب بال َّنرد
سمعت عبدَ امللك عن َأيب األَحوص
معتمر قال:
 -613حدَّ ثنا مسدّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا
ُ
ٌ
عن ِ
زجر ًا,
عبد اهلل بن مسعود قال :إ َّيا ُكم
املوسو َم َت ْني ال َّل ْتني ُيزجران ْ
وهاتني ال َك ْع َب َت ْني ُ
ْ
ِ
امليّس.
فإّنام من
َّ

( )

باب :الدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل

( ) مل َأجد من أخرجه.
وفضيل بن مسلم .قال الذهبي يف "امليزان" ( :)424/4ال ُيعرف ,وال َأبوه.
وقال ابن حجر يف "اللسان" ( )442/0عن الفضيل :جمهول.
( )6أخرجه اآلجري يف "َتريم النرد والشطرنج" ( ) 1ومسدَّ د كام يف "االَتاف" ( ) 25/5والطربي يف
"تفسريه" ( )464/0والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2662من طريق عبد امللك ,وعبد الرزاق يف
"املصنَّف" ( ) 1060والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2661واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" (  )0من
طريق يزيد بن أيب زياد ,وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )11/6والبيهقي يف "الكربى" ( )6 5/ 0من
طريق إبراهيم اهلجري كلهم عن أيب األحوص موقوف ًا.
وأخرجه أمحد ( )0624والبيهقي يف "الكربى" ( )6 5/ 0وأمحد بن منيع كام يف "االَتاف" () 60/0
وابن عدي يف "الكامل" (  )6 6/من طريق إبراهيم اهلجري َأيض ًا عن أيب األحوص عن ابن مسعود
ضعيف.
مرفوع ًا .وإبراهيم اهلجري.
ٌ
وسويد عن َأيب ُمعاويه عن إبراهيم.
قال البيهقي يف "السنن" :رف َعه البكائى عن إبراهيم [ اهلجري ]ُ ,
ِ
جعفر ِ
ُ
بن عون عن اهلجري موقوف ًا.
موقوف .ثم رواه من طريق
واملحفوظ
ٌ
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مالك عن نافعَّ ,
ٌ
أن عبدَ اهلل بن ُعمر كان إذا
 -614حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدَّ ثني
( )
وكّسها.
يلعب بالنَّرد رض َبه,
وجدَ َأحد ًا من َأهلِه
ُ
َ
ٌ
مالك عن علقمة بن أيب علقمة عن ُأمه عن
 -615حدَّ ثنا إسامعيل قال :حدّ ثني
عائشةَ ,أ َّنه بل َغها َأ َّن َأ َ
رسلت إليهم:
هل بيت يف دارها ,كانوا ُس َّكان ًا فيها عندهم نر ٌدَ ,فأ
ْ
( )
نكرت ذلك عليهم.
رجوها ألُخرجنَّكم ِمن داري ,و َأ
ْ
لئن مل ُخت ُ
 -616حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا ربيعة بن كلثوم بن َج ْرب قال :حدَّ ثني َأيب قال:
الزبري فقال :يا َأ َ
هل م َّكة ,بل َغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال هلا:
ابن ُّ
خ َط َبنا ُ
وامليّس} ,وإِين َأحلف باهلل :ال ُأو َتى
اخلمر
النَّردشري  -وكان َأعّس  -قال اهلل{ :إِ َّنام
ُ
ُ
برجل لعب هبا َّإال عاقب ُته يف ِ
ِ
ملن َأتاين به.
وبرشه ,و َأ
شعره
ُ
عطيت س َل َبه ْ

( )

( ) أخرجه مالك يف "املوطأ" ( ) 060ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب"  )641/5ويف "السنن الكربى"
( )6 2/ 0من ُطرق عنه به.
وأخرجه اآلجري يف "َتريم النرد والشطرنج واملالهي" ( )40 ,42وابن َأيب شيبة يف "املصنَّف"
()5620والبيهقي يف "الكربى" ( )6 2/ 0من ُطرق عن نافع به.
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( :)02 /2وذكر ابن وهب قال :حدَّ ثنا سليامن بن بالل عن ُييى بن
سعيد قالَ :
ابن عمر .وقال :ما لِدَ اري
بالنرد.
فصاح ُ
َ
داره فإذا ُأ ٌ
ناس َيلعبون فيها ْ
دخل عبدُ اهلل بن ُعمر َ
َيلعبون فيها باألَرن .قال :وكانت النر ُد تُدعى يف اجلاهلية باألَرن .انتهى
( )6أخرجه مالك يف "املوطأ" ( ) 0 1ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )641/5ويف "الكربى"
واآلجري يف "َتريم النرد والشطرنج واملالهي" ( )45من ُطرق عن مالك به.
()641/5
ُ
اآلجري ( )40من طريق عبد اهلل بن جعفر ,واألَصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" ( )6004من
وأخرجه ُ
راو ْردي كالمها عن َعلقمة به.
طريق عبد العزيز الدَّ َ
( )4أخرجه اآلجري يف "َتريم النرد والشطرنج" ( )44والبيهقي يف "الكربى" ( ) 02/6ويف " ُّ
الشعب"
( )2642من طريق ربيعة بن كلثوم به نحوه .ورجاله رجال الصحيح.
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الص َّباح ,قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن زكر َّيا عن ُعبيد بن َأيب ُأم َّية
 -617حدَّ ثنا ابن َّ
سمعت َأبا هريرة  -يف الذي
افس ,قال :حدَّ ثني يعىل َأبو ُم َّرة قال:
ُ
ُّ
احلنفي هو ال َّطنَ ُّ
يلعب به من ِ
يلعب بالنَّرد قامر ًا  :-كالذي ْيأ ُ
غري القامر كالذي
حلم اخلنزير ,والذي
ُ
ُ
كل َ
نظر إىل حل ِم
لس عندها
يغمس يدَ ه يف د ِم خنزير ,والذي َجي ُ
ُ
ينظر إليها كالذي َي ُ
ُ
اخلنزير.

( )

 -618حدَّ ثنا احلسن بن عمر ,قال :حدَّ ثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن
ِ
شعيب عن َأبيه عن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص قالَّ :
كآكل
بالفصني قامر ًا
الالعب
َّ
ِ
ِ
اخلنزيرَّ ,
كالغامس يدَ ه يف د ِم خنزير.
غري قامر
حل ِم
والالعب هبام َ

( )

باب :أمن رمى بال َّليل
( ) مل َأجد من َأخرجه.
ثقات سوى يعىل ِ
بن مرة .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال الذهبي يف "امليزان" (:)052/0
ورواتُه
ٌ
كوىف .عن َأبى ُهريرة يف النرد .ال ُيعرف ذا .وعنه والد يعىل بن عبيد فقط .انتهى.
يعىل بن ُم َّرة ٌ
( )6مل َأجد من أخرجه من هذا الوجه .وذكره البيهقي ُمع َّلق ًا .كام سيأيت.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )62 50عن وكيع ,وابن اجلعد يف "مسنده" ( )4010ومن طريقه البيهقي يف
"السنن" ( )6 2/ 0وابن َأيب الدُّ نيا يف "ذم املالهي" (  ,)00كالمها ( ابن اجلعد ووكيع ) عن َّ
سالم بن
مسكني ثنا قتادة عن َأبى أيوب عن عبد اهلل بن عمرو قالَّ :
الالعب بالنرد .فذكر نحوه.
البرصي اسمه ُييى ,ويقال
وإسنا ُده صحيح .ورجاله ثقات .أبو أيوب :هو املراغي األَزدي الع َتكَي
ُّ
حبيب بن مالك .روى له الشيخان.
ثم قال البيهقي :ورواه َأيض ًا َعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوف ًا.
بن حرب .فرواه عن َّ
سالم بن مسكني مرفوع ًا.
عيل بن اجلعد ووكيع ) ُشعيب ُ
قلت :وخالفهام أي ( ُّ
أخرجه أبو مسهر عبد األعىل بن ُمسهر يف "جزئه" ( )05ولؤلؤ بن أمحد الضير يف "جزئه" ( .)6 /
صح .واهلل أعلم.
والوقف َأ ُّ
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 -619حدَّ ثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدَّ ثنا سعيد بن أيب أ ُّيوب قال :حدَّ ثني ُييى بن
فليس
املقربي عن أيب هريرة عن النَّبي ﷺ قالَ :من َر َمانا بالليل َ
َأيب ُسليامن عن سعيد ُ
منَّا.

( )

نظر.
قال أبو عبد اهلل :يف إسناده ٌ
باب :الوسوسة
دخلت
 -611حدَّ ثنا حممد بن سالم عن جرير عن ليث عن شهر بن حوشب قال:
ُ
ِ
َأنا وخايل عىل عائشة ,فقالَّ :
ذهبت آخر ُته,
صدره ما لو تك َّلم به
عرض يف
ْ
إن َأحدَ نا َي ُ
ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ عن ذلك ,فقال:
قالتُ :س ِئ َل
ثم ْ
فكرب ْت ثالث ًاَّ ,
ظهر ل ُقت َل به ,قالَّ :
ولو َ
( )
ِ
ِ
مؤمن.
ُيس ذلك َّإال
ٌ
إذا كان ذلك من َأحدكم فل ُيكرب ثالث ًا ,فإ َّنه لن َّ

( ) أخرجه أمحد ( )2600والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )406/4والطرباين يف "األوسط"
( )1400وال ُعقييل يف "الضعفاء" (  )604وابن حبان يف "صحيحه" ( )2200من طريق عبد اهلل بن
يزيد املقري هبذا السناد .لكن وقع عند ابن حبان "بالنبل" بدل "الليل".
ِ
احلديث ليس بالقوي
ضطرب
وُييى بن أيب سليامن .قال البخاري :منكر احلديث .وقال أبو حاتمُ :م
ُ
يكتب حديثه ,وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ِ
الطريق بإسناد صالح.
قال ال ُعقييل يف "الضعفاء"ُ :روي ِمن غري هذا
قلت :أخرجه الطحاوي (  ) 4والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )455من حديث ابن عباس.
والبزار من بريدة  .وقالوا بـ الليل.
الزهد" ( )106من طريق أيب األحوص ,وأبو يعىل يف "مسنده" ( )0201من طريق
( )6أخرجه هناد يف " ُّ
معمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به .ولفظ أيب يعىل "إنام ُيترب هبذا املؤمن".
وليث ض َّعفه اجلمهور كام سبق مرار ًا ,وتوبع .لكن بلفظ آخر .ويف شهر ِ
بن حوشب كال ٌم.
محاد عن ثابت عن شهر
فأخرجه إسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( ) 002وأمحد ( )60012من رواية َّ
ِ
الو ْس َوسة ,وقالوا :يا
بن حوشب عن خالِه عن عائشة قالتَ :شكوا إىل
رسول اهلل ﷺ ما َجيدون من َ

=
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باب :ال َّظ ِّن

ريش,
 -611حدَّ ثنا يوسف بن يعقوب ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن سعيد َأخو ُعبيد ال ُق ّ
قال :حدَّ ثنا األَعمش عن َأيب وائل عن ِ
ُ
املّسوق منه َيتظنَّى ح َّتى
عبد اهلل قال :ما يزال
السارق.
عظم من َّ
يصري َأ َ
َ

( )

محاد بن سلمة ,قالَ :أخربنا عبد اهلل
 -612حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
سمرة عن بالل بن سعد األَشعريَّ ,
أن معاوية
الرمحن بن ُ
بن عثامن بن ُعبيد اهلل بن عبد َّ
اق دمشق ,فقال :ما يل و ُفساق دمشق؟ ِ
ب إِ َّيل ُف َّس َ
ومن َأين
كتب إىل َأيب الدَّ رداء :اك ُت ْ
َ
َّ
َأعرفهم؟ فقال ابنه ٌ
عرفت َأ َّّنم
علمت؟ ما
باللَ :أنا َأك ُتبهم ,فكت َبهم ,قالِ :من َأين
َ
َ
( )
رسل َبأ ِ
نت منهم ,ابد ْأ ب ِ
نفسك ,ومل ُي ْ
ُف َّس ٌ
سامئهم.
اق َّإال و َأ َ
____________________________________

حب إِليه من ْ
خر من السامء َ
النبي ﷺ :ذاك
أن
كان َأ َ
يتكلم به .فقال ُّ
َ
رسول اهلل :إنَّا لنجد شيئ ًا لو َأ َّن َأحدَ نا َّ
حمض اليامن" .وليس فيه التكبري.
ُ
عرفت اسم ِ
خال شهر ,وال شيئ ًا من ترمجته .انتهى.
قال ابن حجر يف "تعجيل املنفعة" (  :)50 /وما
ُ
َ
مسلم يف "صحيحه" ( ) 46عن أيب هريرة رفعه .نحو رواية إسحاق وأمحد.
قلت :أخرج
ٌ
( ) مل َأر من أخرجه.
وُييى بن سعيد ,قال أبو داود عن َأمحد :ليس به بأس  .عنده عن األعمش غرائب .وقال أبو بكر األَثرم:
فقلت له :روى عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل حديث ًا منكر ًاَ .أعني قوله " ال يزال املّسوق يتظنَّى
عظم إث ًام من السارق "؟ فقال أبو عبد اهلل :نعم .انتهى .انظر تاريخ بغداد (.)662/2
حتى يكون َأ َ
وكذلك َأنكره ال ُعقييل يف الضعفاء.كام يف "هتذيب التهذيب" (

) 20/

الشعب" ( .)2046وهو ح ٌ
وروي عن عائشة مرفوع ًا نحوهَ .أخرجه البيهقي يف " ُّ
منكر .كام
ديث
ٌ
قلتُ :
قال الذهبي يف "امليزان" (.)545/0
( )6مل أجد من أخرجه.
ضعيف .عبد اهلل بن عثامن بن ُعبيد اهلل .ذكره البخاري وابن أيب حاتم .وس َكتَا عنه .وذكره ابن
وإسنا ُده
ٌ

=
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زوجها
باب :حل مق اجلارية والرأة أ
 -613حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل قال :حدّ ثني ُسكني بن عبد العزيز بن قيس عن
دخلت عىل ِ
عبد اهلل ِ
الش ْعر ,وقال :النَّور ُة ُّ
لق عنه َّ
ترق
َأبيه قال:
بن ُعمر ,وجاري ٌة ََت ُ
ُ
( )
ِ
اجل ْلدَ .
باب :العرفة
 -614حدَّ ثنا أبو نُعيم ,قال :حدَّ ثنا يونس عن َأيب إسحاق عن ا ُملغرية بن شعبة ,قال
إن ِ
عرف رجاالً ف ُيؤثرهم ِ
ٌ
عذ َره اهللَُّ ,
بال ْذ ِن ,قالَ :
مريَّ ,
إن
آذ َن َك َي ُ
رجلَ :أ َ
صلح اهللُ األَ َ
ِ ( )
الكلب ال َع ِ
ِ
ِ
الصؤول.
قور ,وعند
لتنفع عند
املعرف َة
اجلمل َّ
ُ
____________________________________

محاد بن سلمة .كام قال ابن حجر يف "اللسان".
حبان يف "الثقات" .ومل يرو عنه سوى َّ
وبالل بن سعد ,قال ابن حجر يف "التهذيب" :روى عن َأيب الدرداء ,ومل َيسمع منه .انتهى.
قلتَّ :
ولعل هذا مقصود البخاري يف "التاريخ الكبري" ( ) 02/5يف ترمجة عبد اهلل بن عثامن قال :روى
منقطع.
عنه محاد بن سلمة
ٌ
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 4021وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 50/0من ُطرق عن ُسكني بن
عبد العزيز به.
قال اهليثمي يف "املجمع" (  :)402/رواه الطرباين يف الكبري ,ورجا ُله ُمو َّثقون.
( )6أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )56/20والفسوي يف "املعرفة والتاريخ" (  )051/من طريق
أيب نُعيم به .وزادوا " َقال :ب ْله من الرجل احلر ذي احلَ ِ
سب ,واهللِ ْ
ُصانع يف إِذن ُع َمر بن اخلطاب.
إن ُكنَّا لن
ُ
ثقات ,يونس :هو ابن أيب إسحاق السبيعي ,لكن قال أبو حاتم كام يف "اجلرح والتعديل"
ورواته
ٌ
بن ُشعبة ُرؤي ًة .انتهى.
( :)606/2ور َأى ( أي أبو إسحاق ) املغري َة َ
أي أنه مل يسمع منه.
سامه عن املغرية.
و َأخرجه ُ
ابن عساكر ( )56/20عن ابن املبارك عن يونس عن رجل قد َّ
ِ
والبن عساكر َأيض ًا (ِ )56/20
احلسن قال :قيل
وابن سمعون يف "األمايل" ( )465من رواية قتاد َة عن
للمغريةَّ :
إن حاج َبك ُُيايب .فقال :فذكره.
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الصبيان باجلوز
لعب ِّ
باب :م
 -615حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا أبو عوانة عن ُمغرية عن إبراهيم قال:
كان َأصحا ُبنا ُيرخ ُصون لنا يف ال َّل ِ
عب كلها ,غري الكالب.

( )

قال أبو عبد اهلل :يعني للصبيان.
شيخ من َأهل ِ
 -616حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز قال :حدَّ ثني ٌ
اخلري ُيكنَّى
ِ
مررت مع ِ
حلبش ,فرآهم َيلعبون,
َأبا ُعقبة قال:
ُ
فمر بغ ْل َمة من ا َ
مر ًة بال َّطريقَّ ,
ابن ُعمر َّ
( )
خرج ِد َ
رمه ْني َفأعطاهم.
َفأ َ
ذبح احلامم
باب :م
 -617حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا يوسف بن عبدة ,قال :حدَّ ثنا احلس ُن
بقتل الكِ ِ
مر ِ
حلامم.
قال :كان ُعثامن ال َي ُ
الب ,وذبحِ ا َ
طب ُمجع ًة َّإال َأ َ
ِ
ٌ
مر يف ُخطبتِه
احلسن قال:
مبارك عن
حدَّ ثنا موسى ,قال :حدَّ ثنا
ُ
سمعت عثامن ْيأ ُ
( )
بقتل الكِ ِ
ِ
ِ
حلامم.
الب,
وذبح ا َ
يذهب إليه
باب :من كانت له حاجة فهو أحق أن
أ
( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "العيال" ( )510من وجه آخر عن منصور عن إبراهيم النخعي به.
الوضاح بن عبد اهلل اليشكري كالمها من
الضبي .وأبو عوانةَّ :
وإسناده صحيح .ومغرية :هو ابن ِمقسم َّ
ِ
الثقات .روى هلام اجلامع ُة.
( )6أخرجه املصنف يف "الكُنى" ( )505عن ُموسى به.
ٌ
جمهول.
سمعت َأيب يقول :هو
و َأبو ُعقبة .قال ابن أيب حاتم يف "اجلرح والتعديل" (:)0 2/1
ُ
( )4أخرجه المام أمحد يف "مسنده" (  )56والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2622من رواية مبارك ,وابن أيب
شيبة يف "املصنَّف" ( ) 1164وعبد الرزاق ( ) 2044والبيهقي يف "الكربى" ( ) 52/6من رواية
يونس ,واخلطايب يف "غريب احلديث" ( ) 0 /6عن قتادة كلهم عن احلسن به.
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حممدٌ  ,قال :أخربنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا ُييى بن أ ّيوب قال :حدَّ ثني
 -618حدَّ ثنا ّ
أن سعيدَ بن سليامن بن زيد بن ثابت حدَّ ثه عن َأبيه عن جده ِ
زيد ِ
ُعقيل بن خالدَّ ,
بن
َ ُ
ذن عليه يوم ًاَ ,فأ ِذ َن له  -ور ْأسه يف ِ
أن ُعمر بن اخل َّطاب جا َءه َي ْ
ستأ ُ
ثابتَّ ,
يد جارية له
ُ
مري ا ُملؤمنني ,لو َأرس ْل َت
فنزع ر ْأ َسه ,فقال له ُعمرْ :
ُترج ُله َ -
دعها ُترج ُلك ,فقال :يا َأ َ
إيل ِجئ ُتك ,فقال ُعمر :إِ َّنام احلاج ُة يل.
َّ

( )

باب :إذا تنخَّ أع وهو مع القوم
محن ِ
الر ِ
بن
محاد بن سلمة ,قالَ :أخربنا ٌ
 -619حدَّ ثنا موسى عن َّ
ثابت عن عبد َّ
تنخ َع بني يدي القوم فل ُي ِ
ع َّباس ال ُقريش عن َأيب ُهريرة قال :إذا َّ
وار بك َّفيه ح َّتى تق َع
( )
ِ
الصو ِم.
ُنخاع ُته إىل األَرض ,وإذا صا َم فليدَّ هن ,ال ُيرى عليه َأ ُثر َّ
ٍ
الر م
واحد
جل القوم ال يقبل عىل
باب :إذا حدَّ ث َّ
حممد بن َ
هشيم عن إسامعيل بن سامل عن حبيب
سالم ,قال :أخربنا
ٌ
 -621حدَّ ثنا ّ
ِ
الر ُ
بن أيب ثابت قال :كانوا ُُي ُّبون إذا حدَّ َ
الواحد ,ولكن
الر ُج ِل
جل َأن َّال ُيقبِ َل عىل َّ
ث َّ
ل َي ُع َّمهم.

( )

( ) أخرجه الدارقطني يف "السنن" ( )25/6والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )06 /6من طريق ابن هليعة
وُييى بن إيوب عن ُعقيل به .وزادا قص َة ُسؤال ُعمر لزيد عن مرياث اجلدَّ ة.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )1055والبيهقي يف " ُشعب اليامن" ( )2201من ُطرق عن محاد به.
ورواته ثقات سوى عبد الرمحن بن عباس مل َأ َر َمن و َّثقه.
( )4أخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )122من طريق البخاري هبذا السناد.
وأخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )552و َأبو خيثمة زهري بن حرب يف "العلم" ( ) 05وأبو نُعيم يف
الس ِنة إذا
"احللية" ( )622/6واخلطيب يف "اجلامع" ( ) 120 ,224من ُطرق عن ُهشيم به .بلفظ "من ُّ
الرجل القو َم َأ ْن ُي َ
ُ
يص َأ َحد ًا دون َأحد".
حدَّ ث
قبل عليهم مجيع ًا ,وال ُّ
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باب :مفضول ال َّنظر

 -621حدَّ ثنا قتيبة ,قال :حدَّ ثنا أبو بكر بن ع ّياش عن األَجلحِ عن ِ
ابن َأيب اهل ُ َذ ْيل
دخل الدَّ َار َ
فلام َ
ال ,ومعه ٌ
قال :عا َد عبدُ اهلل رج ً
ينظر,
جعل صاح ُبه ُ
رجل من َأصحابِهَّ ,
أت عيناك َ
كان خري ًا لك.
فقال له عبدُ اهلل :واهللِ لو تف َّق ْ

( )

هل ِ
أن نفر ًا ِمن َأ ِ
ال ٌد ,قال :حدَّ ثنا عبد العزيز عن نافعَّ ,
 -622حدَّ ثنا خ ّ
العراق
ِ
دخ ُلوا عىل ِ
بعضهم إىل بعض,
فنظر ُ
ابن ُعمر ,فر َأوا عىل خادم هلم َطوق ًا من ذهبَ ,
للرش.
فقال :ما َأفطنكم َّ

( )

باب :مف مضول الكالم
معتمر عن ليث عن عطاء عن َأيب هريرة قال :ال
 -623حدَّ ثنا مسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا
ٌ
خري يف ُف ُض ِ
ول الكال ِم.
َ

( )

مطر ,قال :حدَّ ثنا يزيد ,قال :حدَّ ثنا الرباء بن يزيد عن عبد اهلل بن
 -624حدَّ ثنا ٌ
رشار ُأ َّمتي ال َّثرثارون ,املتشدقون ,ا ُملتف ْي ِه ُقون,
شقيق عن َأيب هريرة عن النَّبي ﷺ قال:
ُ
وخيار ُأ َّمتي َأحاسنُهم َأخالق ًا.

( )

( ) تقدَّ م خترجيه برقم (  .)4640ابن أيب اهلذيل :هو عبد اهلل.
كثري اخلطأِ ُمضطرب
واألجلح :هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حجيَّة .قال َأبو حاتم :ليس بقوي .كان َ
تج به .اجلرح والتعديل (.) 24/1
احلديثُ .يكتب حدي ُثه .وال ُُي ُّ
أخرجه ِمن هذا الوجهَّ .
رواد.
( )6مل َأجد َمن
ابن َأيب َّ
وخالد :هو ابن ُييى .وعبد العزيز :هو ُ
َ
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )400 0وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )00من طريق ليث بن أيب
ب َأ ِ
بحس ِ
حدكم ما َ
بلغ حاجتَه".
سليم به .ولفظ ابن أيب الدنيا " ُأنذركم ُفضول الكالمْ ,
وليث بن أيب سليم تقدَّ م الكالم عليه مرار ًا.
( )0أخرجه أمحد ( )2266والبيهقي يف "السنن" ( ) 10/ 0ويف " ُّ
الشعب" (  )002وابن عدي يف

=
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باب :إثم ذي الوجهي

حممد بن سعيد األَ
ٌ
رشيك عن ُركني عن نُعيم بن
صبهاين ,قال :حدَّ ثنا
 -625حدَّ ثنا َّ
ُّ
بي ﷺ يقولَ :من كان ذا َو ْجهني يف الدُّ نيا,
عامر بن يارس قال:
ُ
سمعت النَّ َّ
حنظلة عن َّ
( )
ِ
ِ
فمر ٌ
رجل كان َض ْخ ًام ,قال :هذا منهم.
كان له لسانان يو َم القيامة من نارَّ ,
باب :احلياء
جرير ب ُن حازم عن
ربنا
ُ
حممد ,قالَ :أخربنا عبد اهلل ,قالَ :أخ َ
 -626حدَّ ثنا برش بن َّ
____________________________________

"الكامل" ( )01/6من ُطرق عن الرباء بن عبد اهلل بن يزيد الغنوي به.
ِ
ضعيف.
ب إىل جده .وهو
ٌ
والرباء بن يزيد نُس َ
ٌ
غريب .ومن
حسن
حديث
وللحديث شواهدُ نحوه من حديث جابر َ . أخرجه الرتمذي .وقال:
ٌ
ٌ
ِ
ِ
حديث هارون ِ
بن رئاب
وصححه ابن حبان ( .)026ومن
حديث َأيب ثعلبة .أخرجه أمحد () 0046
َّ
ال .أخرجه عبدُ الرزاق ( .)60 54وعن ُعقبة ِ
ُمرس ً
بن ُمسلم ُمرسالً .أخرجه ابن وهب يف "اجلامع"
(.)021
الكثري الكالم بتك ّلف ,و ( التشدق)
قال ابن القيم يف "هتذيب السنن" ( )005/6قوله (الثرثار) هو
ُ
ِ
ِ
ِ
بملء فيه تفاصح ًا وتفخ ًام وتعظي ًام لكالمه ,و (التفيهق).
بكالمه الذي َيتك َّل ُم فيه
الناس
املتطاول عىل
ويتوسع فيه تك ُّثر ًا ,وارتفاع ًا ,وإظهار ًا
َأصله من ال َفهق وهو االمتالء ,وهو الذي يمأل فمه بالكالم,
َّ
لفضلِه عىل ِ
غريه.انتهى.
( ) أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )0204وأبو يعىل ( ) 240 , 260والدارمي ( )6020وابن أيب شيبة يف
"املصنَّف" ( )400/2ويف "املسند (  )04والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )602/ 0ويف " ُّ
الشعب"
( )0222وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )401/04واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )601وعبد
الزهد" ( )6 5وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة"
الزهد" ( ) 660وابن أيب عاصم يف " ُّ
اهلل بن أمحد يف " ُّ
وصححه ابن حبان (.)5052
( ) 40من ُطرق عن رشيك بن عبد اهلل القاض به.
َّ
وقال احلافظ ابن املديني كام نقله ابن حجر يف "التهذيب" ( :)0 4/ 0إسناده حسن.
ٍ
فمر رجل كان أضخام ,قال :هذا منهم" واهلل أعلم
تنبيه :مل أأ أر عند أحد من أأخرج احلديث قوله " َّ
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إن احليا َء ِ
بن ُجبري عن ِ
بن حكيم عن سعيد ِ
َيعىل ِ
وال َ
ابن ُعمر قالَّ :
يامن ُقرنا مجيع ًا ,فإذا
اآلخر.
ُرفع َأحدُ مها ُرفع
ُ

( )

باب :م
اجلفاء
محا ٌد عن ِ
عيل
 -627حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدَّ ثنا َّ
ابن َعقيل عن َّ
حممد بن ر
الر ْأ ِ
عظيم ال َعينني ,إذا َمشى تك َّف َأ,
س,
بي ﷺ
َ
ضخم َّ
َ
ابن احلنف َّية عن َأبيه قال :كان النَّ ُّ
َ
التفت َمجيع ًا.
التفت
كأ َّنام َيمَش يف صعد ,إذا
َ
َ

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنَّف" ( )40406 ,65450من طريق أيب أسامة ,وحممد بن نرص يف "تعظيم
قدر الصالة" ( )005من طريق وهب بن جرير كالمها عن جرير به موقوف ًا.
ووقع عند ابن أيب شيبة :عن يعىل بن حكيم قالَ :أكثر ظني َأنَّه عن سعيد بن جبري قال :قال ابن ُعمر.
وأخرجه أبو نُعيم يف "احللية" ( )610/0واحلاكم يف "املستدرك" ( )50وأبو جعفر بن البخرتي يف
"فوائده" ( )00ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )0020من طريق َأيب َسلمة موسى بن إسامعيل عن
جرير به مرفوع ًا.
ِ
ِ
جرير
حديث
قال أبو جعفر :قال حممد بن غالب :حدَّ ثنا به أبو سلمة يف "الفوائد" فأسنده ,وحدَّ ثنا به يف
ِ
بن حازم .ومل يقل فيه عن النبي ﷺ .انتهى
ٌ
صحيح عىل رشطهام فقد احتجا برواته .ومل ُيرجاه هبذا اللفظ .ووافقه الذهبي.
حديث
قال احلاكم :هذا
ٌ
وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )24 4من حديث ابن عباس .و أيض ًا (  )000من حديث أيب
موسى .وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )042/ 2من حديث أنس  .وأسانيدها ضعيفة.
( )6أخرجه المام أمحد ( )220والبزار ( )220والضياء يف "املختارة" ( )046وابن سعد يف "الطبقات"
(  )0 0/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )600/4وابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )44 /2من
محاد بن سلمة عن عبد اهلل بن حممد بن َعقيل به.
ُطرق عن َّ
وقال الضياء يف "املختارة" :إسناده حسن.
وأخرجه البزار ( )205وأبو يعىل ( )400من رواية سامل املكي عن عيل ابن احلنفية عن َأبيه نحوه.
وأخرجه أمحد ( )100 ,100وابن سعد يف "الطبقات" (  )0 /وابن أيب شيبة يف "املصنَّف"

=
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باب :أيسكت إذا غضب

 -628حدَّ ثنا ُمسدَّ ٌد ,قال :حدَّ ثنا عبدُ الواحد بن زياد ,قال :حدَّ ثنا ٌ
ليث قال:
ويّسوا ,علموا
طاوس عن ابن ع ّباس قال :قال رسول اهلل ﷺ :علموا
حدَّ ثني
ٌ
ُ
( )
َ
مرتني.
ويّسوا,
مرات ,وإذا َغ ِض َ
فاس ُكتَّ ,
بت ْ
ثالث َّ
ُ
باب :أأحبب حب أيبك أهونا ما
حممد بن ُعبيد
 -629حدَّ ثنا عبد اهلل ,قال :حدَّ ثنا مروان بن معاوية ,قال :حدَّ ثنا َّ
قول ِ
سمعت عل َّي ًا ي ُ
ب
الكندي عن َأبيه قال:
ُ
الكواء :هل َتدري ما قال األَ َّول؟ َأحبِ ْ
البن َّ
ُّ
بغيضك يوم ًا ما ,و َأ ِ
َ
هون ًا ما ,عسى َأ ْن
حبي َبك هون ًا ما ,عسى َأ ْن
بغ ْض َ
يكون َ
بغيضك ْ
َ
يكون حبي َبك يوم ًا ما.

( )

____________________________________

( )4 205والرتمذي يف "الشامئل" ( )2والبيهقي يف "الدالئل" ( )646ويف " ُّ
الشعب" () 411
عيل  نحوه.
وغريهم من ُطرق ُأخرى عن ر
وللحديث شواهد عدَّ ة عن مجع من الصحابة .
( ) تقدَّ م خترجيه برقم ( .) 04
( )6مل َأجدْ ه من هذا الطريق.
وحممد بن ُعبيد الكندي أبو جابر الكويف ووا ُلده .ذكرمها ابن حبان يف "الثقات".
وله ٌ
عيل َ .أخرجه مسدَّ د كام يف "املطالب" (  )00/والطربي يف "هتذيب اآلثار"
طرق ُأخرى عن ر
( ) 002 , 000 , 002 , 005والبيهقي يف " ُشعب اليامن" (  )246والاللكائي يف "رشح
األصول" ( )6600وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 646وأمحد يف "فضائل الصحابة" ()020
عيل  من قوله.
وابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة" ( ) 622/0وغريهم من ُطرق عن ر
عيل مرفوع ًا .أخرجه البيهقي (  )246والضياء يف "املختارة" (  .)600/وعن أيب هريرة.
ُ
وروي عن ر
ِ
حديث ِ
ابن ُعمر .عند الطرباين يف "األوسط" ( ,)5 1وابن َعمرو.
الرتمذي ( ,) 110ومن
َأخرجه
ُّ
عنده أيض ًا (.)5 60

=
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غضك أت ألفا
باب :ال ي مكن مب م
حممد بن جعفر ,قال :حدَّ ثنا زيد بن
 -631حدَّ ثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخربنا َّ
فقلت:
غضك ت َلف ًا,
ُ
يكن ُح ُّبك ك َلف ًا ,وال ُب ُ
سلم عن َأبيه عن ُعمر بن اخل َّطاب قال :ال ْ
َأ َ
بغضت َأحب ْب َت لصاحبِك
الصبي ,وإذا َأ
فت َك ْل َ
َ
كيف ذاك؟ قال :إذا َأحب ْب َت ك َل َ
ف َّ
ال َّت َلف.

) (

الكتاب بحمد اهلل ,أأ أ
ينفع به اإلسالم والسلمي.
تم
سأ مل اهللأ أأن أ
م
َّ

____________________________________

ُ
قال البيهقي يف " ُّ
موقوف.
واملحفوظ
وروي من َأوجه ُأخر َضعيف ٌة,
ٌ
الشعب"ُ :

ٌ
غريب ال نعرفه هبذا السناد َّإال ِمن هذا الوجه ,وقد
حديث
وقال الرتمذي عن حديث أيب هريرة :هذا
ٌ

ُروي هذا احلديث عن َأيوب بإسناد ِ
ٌ
ضعيف َأيض ًا
حديث
غري هذا ,ورواه احلسن بن أيب جعفر .وهو
ٌ
ِ
عيل موقوف قوله .انتهى.
بإسناده له عن النبي ﷺ,
ُ
والصحيح عن ر
انظر علل احلافظ الدارقطني رقم ( ) 042 ,0 1وكشف اخلفاء (  )54/للعجلوين.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )60621والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 0 4 , 0 6وابن وهب يف"اجلامع"
( )602والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2466واخلطايب يف "العزلة" ( )642وابن ش َّبة يف "تاريخ املدينة"
( )00 /6من ُطرق عن زيد بن أسلم به.
وإسناده صحيح.
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فهرس البواب

بابُّ :بر األ ّم

اســـم البـــاب

الصفـحة
0

بابُّ :بر والد ْيه ْ
وإن ظ َلام

0

لني الكال ِم لوالدَ ْيه
بابُ :

5

باب :جزا ُء الوالدَ ْين

2

رب والدَ ْيه ما مل يك ْن معصي ًة
باب :ي ُّ

2

بابَ :م ْن َّبر والدَ ْيه زا َد اهللُ يف ُعمره

1

يستغفر ألَب ْيه املُرشك
باب :ال
ُ

1

باب :عقوب ُة ُع ِ
قوق الوالدين

1

باب :بكا ُء الوالدين

0

باب :دعو ُة الوالدين

0

بابُّ :بر الوالدين بعد َم ْو ِهتام
باب :بر من كان ِ
يص ُله َأبوه
ُّ َ

6
4

صل َأ َ
تقطع َمن كان َي ُ
نورك
باب :ال
ْ
باك ف ُيطف ْأ ُ

0

باب :الو ُّد َيت ََو ُ
ارث

0

الر ُ
لس قب َله ,وال َيمَش َأما َمه
جل َأباه ,وال َجي ْ
باب :ال ُيسمي َّ

5

باب :هل ُيكني َأباه؟

5

الرح ِم
باب :صل ُة َّ
ِ
بابُ :
الرح ِم
فضل صلة َّ

2
2
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َ
محه َأح َّبه َأه ُله
بابَ :من
وصل ر َ

0

بابُّ :بر األَ ِ
قرب فاألَقرب

0

باب :ال ُ
قاطع رحم
الرمح ُة عىل قوم فيهم
ُ
تنزل َّ

2

الرحم
إثم قاط ِع َّ
بابُ :

2

فضل َمن ُ
بابُ :
يصل ذا ا َّلرحم ال َّظامل
باب :تع َّلموا ِمن َأنسابِكم ما ِ
تص ُلون به َأرحا َمكم
ُ
باب :هل ُ
يقول املوىل :إِين ِمن فالن؟

1
6

باب :موىل القو ِم ِمن َأ ِ
نفسهم

6

60

بابَ :من َ
عال جاريت َْني َأو واحد ًة

66

بابَ :من ِ
موت البنات
كره َأ ْن َيتمنَّى َ

66

باب :الولدُ مبخل ٌة جمبن ٌة

64

ِ
العني
قر ُة
باب :الولدُ َّ

64

رحيامت
الوالدات
باب:
ٌ
ُ
الوالد وبره ِ
ِ
لولده
أدب
بابُ :
ُّ
ب ِ
بابُّ :بر األَ ِ
لولده

60
65

رحم ال ُيرحم
بابَ :من ال َي ْ

62

حق ِ
اجلار
بابُّ :

62

باب :األَدنى فاألَدنى ِمن ِ
اجلريان

60

غلق الباب عىل ِ
اجلار
بابَ :من َأ َ

60

يشبع دون ِ
جاره
باب :ال
ُ

62

الح.
الص ُ
اجلار َّ
بابُ :

62

السوء
اجلار ُّ
بابُ :
ِ
جاره
باب :ال ُيؤذي َ

61

65

61
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ِ
َّ
جلارهتا ولو فِ ِر ْسن شاة
َتقرن جار ٌة
باب :ال

4

باب :شكاية اجلار

4

رج
جاره حتَّى َي َ
بابَ :من آذى َ

44

ِ
ُ
والفاجر
الرب
باب:
الحسان إىل َ
فضل َمن ُ
بابُ :
يعول يتي ًام ِمن َأبويه

44
44

باب :ك ْن لليتي ِم كاألَ ِ
الرحي ِم
ب َّ

40

دب اليتي ِم
بابَ :أ ُ

42

بابُ :
مات له الولدُ
فضل َمن َ
مات له ِس ْق ٌط
بابَ :من َ

42
40

بابُ :ح ِ
سن امل َلكَة

42

بابُ :سو ُء امل َلكَة

41

بيع اخلاد ِم ِمن األَ
ِ
عراب
بابُ :
العفو عن اخلاد ِم
باب:
ُ

00
0

خادمه ماف َة س ِ
ِ
وء ال َّظن
ختم عىل
ُ
بابَ :من َ
خادمه ماف َة س ِ
ِ
وء ال َّظن
باب :من عدَّ عىل
ُ

06

دب اخلاد ِم
بابَ :أ ُ

06

وجهه
باب :ال ت ُق ْل ق َّب َح ا ُ
هلل َ
باب :قصاص ِ
العبد
ُ

06
04

اكسوهم ممَّا تَل َب ُسون
بابُ :

05

بابْ :
عني عبدَ ه؟
هل ُي ُ

05

0

كل مع ِ
باب :إذا ك َِره َأ ْن ي ْأ َ
عبده

02

طعم العبدَ ممَّا ي ْأكُل
بابُ :ي ُ

00

لس خاد َمه معه إذا َأ َ
كل
باب :هل ُجي ْ

00
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باب :العبد راع

00

ِ
َّاس.
بابَ :من مل
يشكر الن َ
ِ
ِ
املعروف يف الدُّ نيا َأ ُ
بابَ :أ ُ
اآلخرة
هل املعروف يف
هل

02
02

باب :قول املعروف

50

ِ
اخلروج إىل امل ْب َقلةُ ,
بالزبيل
باب:
الَشء عىل عاتقه إىل َأهلِه َّ
ومحل َّ
ُ
الض ِ
يعة
باب:
اخلروج إىل َّ
ُ
املسلم ِمرآ ُة َأخيه
باب:
ُ

54

فح عن الن ِ
َّاس
باب:
والص ُ
العفو َّ
ُ

50

باب :االنبسا إىل النّاس

50

الضحك
بابَّ :

52

باب :إذا َأ َ
دبر َأدبر مجيع ًا
قبل َأقبل مجيع ًا ,وإذا َأ َ

52

باب :املَشور ُة

50

َّحاب بني النَّاس
باب :الت ُّ

50

باب :األُلفة

52

باب :املُزاح

51

الصبي
باب :املُزاح مع َّ

20

بابُ :حس ُن اخلُلق

5
54

2

بابَ :سخاو ُة الن ِ
َّفس

26

بابُّ :
الش ّح

24

بابُ :حس ُن اخلُ ِ
لق إذا َف ِق ُهوا

20

باب :ال ُبخل

22

ِ
بابُ :
الصالح
الح للمرء َّ
الص ُ
املال َّ

22

بابَ :من د َعا اهللَ ْأ ْن ُُيس َن ُخ َلقه

20
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ؤمن بال َّط َّعان
باب :ليس املُ ُ

20

باب :ال َّل َّعان

22

بابَ :من لع َن عبدَ ه ف َأع َت َقه

21

باب :الن ََّّامم

21

سمع بفاحشة ف َأ َ
فشاها
بابَ :من
َ

00

باب :الع َّياب

0

باب :ما جاء يف ال َّتام ُدح

06

بابَ :من َأثنى عىل صاحبِه ْ
إن كان آمن ًا به
ِ
وجوه املدَّ احني
بابُُ :ي َثى يف

04
05

مدح يف الشعر
بابَ :من َ

02

الش ِ
باب :إعطا ُء َّ
رشه
اعر إذا
َ
خاف َّ

00

يشق عليه
باب :ال تُكر ْم صدي َقك َبام ُّ

02

باب :الزيارة

02

بابَ :من زار قوم ًا فطعم عندهم

01

ِ
بابُ :
الكبري
فضل

01

باب :تسويدُ األَكابر

20

الر ِ
الصغرية
جل اجلاري َة َّ
بابُ :قبلة َّ

2

مسح ر ْأ ِ
الصبي
س َّ
بابُ :

2

الر ِ
بابُ :
ني
جل َّ
للصغري :يا ُب ّ
قول َّ

26

ارحم َمن يف األرض
باب:
ْ

24

باب :رمح ُة البهائم

24

باب :ال َّطري يف القفص

20

يصلح الكذب
باب :ال
ُ

25
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إصالح ذات ال َبني
باب:
ُ

25

باب :هجر ُة املُسلِم

25

باب :املُهت ِ
َج َر ْين

20

بابَّ :
الشحناء

20

باب :التَّفرق ُة بني األَحداث

20

شار عىل َأخيه ْ
َرشه
بابَ :من َأ َ
وإن مل َيست ْ

22

السباب:
بابَّ :

22

بابَ :سقي املاء

10

األول
باب :املست َّبان ما قاال ف َعىل َّ

10

باب :املست َّبان شيطانان َيت ََهاتران و َيتكاذبان

1

باب :سباب :املسل ِم ُف ٌ
سوق

1

ف يف امل ِ
ال
الّس ُ
بابَ َّ :

16

باب :املُبذرين

14

ِ
املنازل
إصالح
باب:
ُ

10

الر ِ
بابُ :
جل مع ُع َّامله
عمل َّ

10

باب :الت ُ
َّطاول يف ال ُبنيان

15

باب :املسك ُن الواسع

12

بابَ :من َّاختذ ال ُغرف

12

بابُ :
نقش ال ُبنيان

10

باب :الرفق

10

فق يف املعيشة
باب :الر ُ

11

باب :التَّسكني

00

باب :اخلُرق

00
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باب :اصطناع املال

06

عز َّ
الرازقني}
وجل لقوله{ :ارز ْقنا و َأ َ
باب :سؤال العبد الرزق من اهلل َّ
خري َّ
نت ُ

04

لامت
لم ُظ ٌ
باب :ال ُّظ ُ

04

باب :ك َّفارة املريض

05

باب :العيادة َجوف ال َّليل

02

ِ
للمريض ما كان َي ُ
حيح
كتب
عمل وهو َص ٌ
بابُ :ي ُ
قول املريض :إِين ِ
يكون ُ
ُ
وج ٌع ,شكاي ًة؟
باب :هل

02

باب :إطعام ِ
أهل املريض
باب :عيادة املرض

6

باب :احلديث للمريض والعائد

6

باب :من َّ
صىل عند املريض

4

باب :ما يقول للمريض

4

باب :عيادة الفاسق

0

الر َ
جل املريض
باب :عيادة النّساء َّ

0

بابَ :من ك َِره للعائد ْ
ينظر إىل ال ُفضول من البيت
أن َ
الر َم ِد
باب :العيادة من َّ

0
5

باب :أين يقعد العائد؟

0

الرجل يف بيته
باب :ما يعمل َّ

0

الر ُ
علمه
باب :إذا َّ
جل أخاه فل ُي ْ
أحب َّ

2

أحب رجال فال ُيامره ,وال يس َأل عنه
باب :إذا َّ

60

باب :العقل يف القلب
باب :الكِ ْرب
السنَة واملجاعة
باب :املواساة يف َّ

6
6
60

زوائد الأدب المفرد عىل الكمتب الستَّة

326

باب :التّجارب

65

باب :من أطعم أخ ًا له يف اهلل

62

باب :ح ْلف اجلاهل ّية

62

باب :الخاء

60

لف يف السالم
باب :ال ح َ

60

بابَّ :
أن الغنم برك ٌة

62

عز ألهلها
باب :البل ٌّ

40

باب :األعراب ّية

4

باب :ساكن ال ُقرى

4

باب :ال ُبدُ و إىل التالع
جيالس َّ
كل قوم فيعرف َأخالقهم
حب كِتامن الّس ,و َأ ْن
َ
بابَ :من َأ َّ

44

باب :التُّؤدة يف األمور

44

باب :البغي

45

بابِ :
قبول اهلد َّية

40

باب :ما يقول إذا أصبح

42

باب :النَّاخلة من الدّ عاء

42

باب :رفع األَيدي يف الدُّ عاء

41

باب :س ّيد الستغفار

06

باب :دعاء األخ بظهر الغيب

04

باب:

04

الصال ُة عىل النَّبي ﷺ
بابَّ :
ِ
َّبي ﷺ فلم يصل عليه
بابَ :من ُذك َر عنده الن ُّ

02

بابَ :من َد َعا ب ُطول العمر

46

50
5
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دعوات النَّبي ﷺ
باب:
ُ

56

باب :الدُّ عاء عند الكرب

52

باب :الدُّ عاء عند االستخارة

52

السلطان
باب :إذا خاف ُّ
خر للدَّ اعي ِمن األَ ِ
جر وال َّث ِ
واب
باب :ما ُيدَّ ُ

51
2

باب :فضل الدّ عاء

26

باب :الدُّ عاء عند الريح
باب :إذا سمع الر ِ
عد
َ َّ
ِ
بالبالء
بابَ :من ك َِره الدُّ عا َء

24
20
25

ِ
ِ
البالء
جهد
تعو َذ من ْ
بابَ :من َّ

25

باب:

22

عز َّ
بعضكم بعض ًا}
وجل { :وال
يغتب ُ
باب :الغيبة ,وقول اهلل َّ
ْ

20

باب :دا َّلة َأهل السالم بعضهم عىل بعض

22

باب :من قدَّ م إىل ضيفه طعام ًا فقام ُيصيل

22

الرجل عىل أهله
باب :نفقة َّ

00

ٌ
باب :قول الرجلٌ :
قصريُ ,يريدُ الصف َة ,وال ُيريدُ ال ِغيب َة
طويل,
فالن ج ْعدٌ َ ,أسو ُدَ ,أو
ٌ

00

باب :من مل ير بحكاية اخلرب بأس ًا

06

الر ُ
باب :ما ُ
جل إذا ُزكي
يقول َّ

06

باب :ال ُ
يقول لَشء ال يعلمه :اهلل يعلمه

04

باب :قوس ُقزح

00

املجرة
بابَّ :

00

اللهم اجعلني يف مستقر رمحتك
باب :من ك َِره َأ ْن ُيقال:
َّ

00

الر ُ
جل إىل َأخيه النَّظر إذا َّ
وىل
باب :ال ُُيدُّ َّ

05
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باب :البناء

05

يمدحه
فليطلب طلب ًا يسري ًا ,وال
باب :إذا طلب
ُ
ْ

02

الرجل :ال َّبل شان ُئك
باب :قول ّ

02

ٌ
وفالن
الرجل :اهلل
باب :ال يقول َّ

00

باب :الغنا ُء واللهو

00

حل َسن
باب:
والس ُ
ُ
مت ا َ
اهلدي َّ

01

تزود
باب :ويأتيك باألخبار من مل ّ
باب :ما ُيكره ِمن التَّمني

20
2

الرجل :يا هنتاه
باب :قول َّ

2

الرجل :نفس لك الفداء
باب :قول ّ

2

الر ِ
بابُ :
جل :فداك َأيب و ُأمي
قول َّ

26

ني ,ملن َأبوه مل ُيدرك السالم
الرجل :يا ُب َّ
باب :قول ّ

24

حلكَم
باب :كنية َأيب ا َ

20

َّبي ﷺ ُيعج ٌبه االسم احلسن
باب :كان الن ُّ

25

املَش
الّسعة يف ْ
بابُّ :

22

باب :من دعا آخر بتصغري ِ
اسمه
َ

22

الرجل ب َأحب األسامء إليه
بابُ :يدعى َّ

20

ُ
َتويل اسم عاصية
باب:

20

الرصم
بابَّ :

22

باب :غراب

21

باب :شهاب

21

باب :من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئ ًا

21

بابَّ :برة

10
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باب :أسامء األنبياء

1

باب :اسم النبي ﷺ وكنيته

1

باب :الكنية قبل ْ
أن ُيولد له

16

وأهل الف ِ
ِ
ضل؟
باب :كيف املَش مع الكُرباء

14

باب:

14

باب :من ّ
الشعر حكم ٌة

10

قبيح
باب :الشعر
حسن كحسن الكالم ,ومنه ٌ
ٌ

15

باب :من قالّ :
إن من البيان سحر ًا

12

باب :كثرة الكالم

12

الض ُب عىل ال َّلحن
بابَّ :

12

باب :املعاريض

12

باب :إفشاء الّس

11

عز َّ
وجل { :ال يسخر قو ٌم من قوم }
السخرية وقول اهلل َّ
بابُّ :

11

باب :ال ُّتؤدة يف األمور

600

كمه َأعمى
باب :من َ

60

باب :البغي

60

باب :عقوبة البغي

606

باب :احلَ َسب

606

رواح ُجنو ٌد ُجمنَّدة
باب :األَ ُ

600

باب :مسح األَرض باليد

600

الريح
باب :ال تس ُّبوا ّ

605

يتطري
باب :فضل من مل ّ

605

باب :الطرية من اجلن

602
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باب :الفأل

602

ربك باالسم احلسن
باب :ال ّت ّ

600

باب :ما يقول إذا عطس

602

باب :تشميت العاطس

602

باب :من سمع العطسة يقول :احلمد هلل

6 0

باب :كيف تشميت من سمع العطسة

6 0

باب :إذا مل ُيمد اهلل ال ُيشمت

6

باب :كيف يبدأ العاطس

6

محدت اهلل
كنت
َ
باب :من قال :يرمحك إن َ

6 4

آب
باب :ال يقولَّ :

6 4

الرجل املرأة
باب :تشميت َّ

6 4

باب :إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه

6 0

باب :هل يفيل أحدٌ رأس غريه؟

6 5

وعض ّ
ّعجب
الرأس ُّ
الشفتني عند الت ُّ
بابَ :تريك ّ

6 2

الر ُ
جل َ
فخذ أخيه ,ومل ُيرد به سوء ًا
باب :إذا رضب ّ
الر ُ
باب :ما ُ
رت رج ٌله
جل إذا َخ ِد ْ
يقول ّ

6 0
6 2

باب :مصافحة الصبيان

6 2

باب :املُصافحة

6 1

الصبي
باب :مسح املرأة رأس َّ

660

باب :املُعانقة

660

باب :تقبيل اليد

66

باب :تقبيل الرجل

664

بالسالم
باب :من بدأ ّ

664
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باب :فضل ّ

331
665

ِ
عز َّ
وجل
اسم من َأسامء اهللِ َّ
السالم ٌ
بابَّ :

662

باب :يس ّلم املايش عىل القاعد

660

الر ِ
اكب؟
باب :هل ُيسلم املايش عىل َّ

662

السال ِم
بابُ :منتَهى َّ

662

بابَ :من س َّلم إشار ًة
باب :ي ِ
سم ُع إذا س َّلم
ُ

662
661

خرج يسلم ,ويس َّلم عليه
بابَ :من َ

640

حق َمن س َّلم إذا قام
بابُّ :

64

للمصافحة
بابَ :من َد َه َن يدَ ه ُ

646

باب:

646

باب :ال ُيس َّل ُم عىل فاسق

644

ِ
صحاب املعايص
السالم عىل املُتخلق و َأ
بابَ :من ترك َّ

640

باب :التَّسليم عىل األمري

645

باب :ح َّياك اهلل

641

السالم؟
باب :كيف ر ُّد َّ

641

السالم
باب :من مل ير َّد َّ

600

بالسالم
بابَ :من بخل َّ

60

الصبيان
السالم عىل ّ
بابَّ :

606

الرجال
باب :تسليم النّساء عىل ّ

604

باب :التّسليم عىل النّساء

604

اخلاصة
باب :من كره تسليم
ّ

600

باب :العورات ال ّثالث

605
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باب :إذا دخل بيت ًا غري مسكون
ملكت َأ ْيامنُكم }
باب { :لِيس َت ْأ ِذنكم الذين
ْ

600

بلغ األَ ُ
باب :قول اهلل { :وإذا َ
حل ُل َم }
طفال
منكم ا ُ
ُ

600

باب :يستأذن عىل أ ّمه

600

باب :يستأذن عىل أبيه

602

باب :يستأذن عىل أبيه وولده
ُ
ستأذن عىل ُأختِه
بابَ :ي

602
601

ُ
يستأذن عىل أخيه
باب:

601

ُ
السالم
باب:
االستئذان غري َّ

650

باب :إذا نظر بغري إذن تُفقأ عينه

650

الرجل يف بيته
الرجل عىل ّ
باب :إذا س ّلم ّ

602

65

الرجل إذنه
باب :دعاء ّ

654

خرجَ ,أين يقعدُ ؟
باب :إذا است ْأ َذ َن ,فقال :حتَّى َأ َ

650

باب :قرع الباب

650

باب :إذا قالَ :أ ُ
دخل؟ ومل ُيسلم

655

باب :من قال :من ذا؟ فقال :أنا

652

باب :إذا استأذن فقيل :ادخل بسالم

650

باب :النّظر يف الدُّ ور

650

باب :فضل َمن َ
دخل بيتَه بسالم

652

باب :ما ال ُيستأذن فيه

652

السوق
باب :االستئذان يف حوانيت ُّ

652

باب :كيف َيستأذن عىل ال ُفرس؟

651

باب :إذا كتب الذم ُّي فس َّلم ,ير ُّد عليه

620
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بابَ :من س َّلم عىل الذمي إشار ًة

620

الر ُّد عىل أهل الذ َّمة؟
باب :كيف َّ

62

باب :كيف يدعو للذمي؟

62

باب :إذا س َّلم عىل النَّرصاين ومل يعر ْفه

626

ِ
الكتاب
واب
باب :ج ُ

624

وجواهبن
باب :الكتابة إىل النساء
َّ

624

صدر الكتاب؟
يكتب
باب :كيف
ُ
َ

620

باب :أ ّما بعد

620

الر ِ
الرحيم
الرمحن ّ
سائل :بسم اهلل ّ
باب :صدر َّ
باب :بمن يبد ُأ يف ِ
الكتاب؟
َ

620
625

صبحت؟
كيف َأ
بابَ :
َ

620

السالم عليكم ورمحة اهلل ,وكتب فالن بن
بابَ :من َ
آخر الكتابَّ :
كتب َ

620

فالن لعرش بقني من َّ
الشهر
باب :كيف أنت؟

622

صبحت؟
باب :كيف ُجييب إذا قيل له :كيف َأ
َ

621

ِ
املجالس َأوس ُعها
خري
بابُ :

600

باب :استقبال القبلة

60

ِ
صاحب املجلس
باب :يتخ َّطى إىل

60

باب :أكر ُم الن ِ
الر ِ
جليسه
جل
ُ
ُّاس عىل َّ

606

ِ
الر ُ
جليسه؟
جل رج َله بني يدي
باب :هل يقد ُم َّ

604

الر ُ
ُ
فيبزق
جل
يكون يف القوم ُ
بابَّ :

604

باب :إذا التفت التفت مجيع ًا

600

باب :إذا َأ َ
رج ً
ربه
رسل ُ
ال يف حاجة فال ُي ْ

605
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قبلت؟
باب :هل يقولِ :من َأين َأ َ

602

الّس ِير
باب:
ُ
اجللوس عىل َّ

602

باب :إذا رأى قوم ًا يتناجون فال يدخل معهم

620

الر ُ
الرجل يستأذنه يف القيام
جل إىل َّ
باب :إذا جلس َّ

620

الرت ُّبع
بابّ :

62

باب :االحتباء

626

باب :االستلقاء

624

ِ
بابَّ :
الفراش
طرحه عىل
الشيطان جيي ُء بالعود َّ
والَش ُء َي ُ

624

بات عىل سطح ليس له سرت ٌة
بابَ :من َ
باب :ما ُ
خرج حلاجتِه
يقول إذا َ

620
625

الر ُ
َّكئ بني َأيدّيم؟
جل رج َله بني أيدي أصحابه ,وهل يت ُ
باب :هل ُيقدم َّ

625

باب :ما يقول إذا أوى إىل فراشه

622

باب :من نام وبيده َغ َم ٌر

621

باب :ال تُرتك النّار يف البيت حني ينامون

610

َّيمن باملطر
باب :الت ُّ

61

السو يف البيت
باب :تعليق َّ

61

باب :غلق الباب بال َّليل

614

ُ
التحريش بني البهائم
باب:

614

الربغوث
باب :ال تس ُّبوا ُ

610

باب :القائلة

15

باب :نوم آخر النّهار

612

باب :املأ ُدبة

610

باب :خ ْف ِ
ض املرأة

610
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باب :الدَّ عوة يف اخلتان

610

باب :اللهو يف اخلتان

612

باب :دعوة ّ
الذ ّم ّي

612

باب :ختان الماء

611

باب :اخلتان للكبري

611

باب :الدَّ عوة يف الوالدة

40

باب :الدُّ عاء يف الوالدة
باب :من محِدَ اهللَ عند الوالدة إذا كان سو ّي ًَا ومل ُي ِ
بال ذكر ًا َأو أنثى
ً

406

بابَ :ح ْل ُق العانة

406

باب :الوقت فيه
بابِ :
القامر

404

باب :قامر الديك
بابِ :قامر احلامم

406

404
400
400

حلداء للنساء
باب :ا ُ
بابِ :
الغناء

405

باب :من مل يسلم عىل أصحاب الن ِ
َّرد

402

باب :إثم َمن لعب بالنَّرد

400

باب :األدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل

400

بابَ :من رمى بال َّليل

401

باب :الوسوسة

4 0

باب :ال َّظن

405

4

ِ
ِ
زوجها
باب :ح ْل ُق اجلارية واملرأة َ

4 6

باب :املعرفة

4 6
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لعب الصبيان باجلوز
بابُ :

4 6

ذبح احلامم
بابُ :

4 4

أحق ْ
يذهب إليه
أن
باب :من كانت له حاج ٌة فهو ُّ
َ

4 4

باب :إذا َّ
تنخ َع وهو مع القوم

4 0

الر ُ
جل القوم ال ُيقبل عىل واحد
باب :إذا حدَّ ث َّ

4 0

بابُ :فضول النَّظر

4 0

بابُ :ف ُضول الكالم

4 5

باب :إثم ذي الوجهني

4 2

باب :احلياء

4 2

جلفاء
باب :ا ُ

4 0

سكت إذا ِ
غضب
بابَ :ي
ْ

4 0

ب حب َيبك َه ْون ًا ما
بابَ :أحبِ ْ

4 2

غضك َت َلف ًا
باب :ال يكُن ُب ُ

4 2

