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م
زوائد األدب الفرد على الصحيحني
الدب المفرد لإلمام البخاري

زوائده وحق أق أأحادي أثه
خرج
أ
أأ أ

عبد السالم بن حممد بن عبد اهلل بن ٍ
سعد العامر
م
ٌ

حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف ,وللطباعة اخلريية جمانا بعد
أخذ اإلذن منه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الــمــقــدمــة
السنة ,والصال مة والسال مم عىل رسول
احلمد هلل العظيم النة ,الانح الفضل لأهل ُّ
أبعهم من أأهل احلديث
المة الؤيد بالوحي والعصمة ,وعىل آله وصحبه و أمن ت م
والسنة ..وبعد:
ُّ
الكتاب .زوائدم الأدب ا ملفرد عىل الصحيحني( ) .هو ثاين سلسلة زوائد كمتب
فهذا
م
السنة عىل الصحيحني.
ُّ
وكتاب "الأدب الفرد" لمام الدُّ نيا وجبل احلفظ حممد بن إسامعيل ال مبخاري رمحه
ذكر الما مم من الفوائد والفرائد من اآلداب ما ال
اهلل مي أعدُّ من أأفضل ال مكتب يف باهبا .فقد أ
ميوجد عند غريه رمحه اهلل .ومل يقترص الصنف عىل الأحاديث الرفوعة ,بل حالها بكالم
الصحابة والتابعني .فصار الكتاب جامع ًا كافي ًا يف بابه.
واحلس أن ومجل ًة
الصحيح
فذكر
والبخاري رمحه اهلل مل يشرتط الصح أة يف كتابه هذا,
أ
ُّ
أ
أ
من الأحاديث الضعيفة وا ملعلة -ليس غفل ًة -وإنام ذ أك أرها من باب الرتغيب والرتهيب
والأدب .مما أيتأساهل العلام مء بذكرها دون ذكر علتها.

( )

بدأت بإخراج زوائده يف عام  1 1هـ فأمتمتمه ,ثم ظل خمطوط ًا عندي حبيس الأدراج من ذاك الزمن ,ثم
( )
م
شا أء اهلل أأن أنشط لتنقيحه وحتقيقه وإخراجه ليستفيد منه أهل العلم حارض ًا ومستقب ً
ال.
ٍ
كتاب يف سلسة زوائد كتب السنة
منهج كتايب "زوائد الوطأ عىل الصحيحني" .وهو أأول
وانتهجت فيه
م
أ
عىل الصحيحني .مطبع عام  141هـ يف ٍ
جملد واحد.
فسلكت يف التخريج والتحقيق
ختريج الكتاب وعزو الأحاديث واآلثار لتعم الفائدة.
رأيت من الناسب
()1
م
م
أ
منهج أهل التحقيق كابن اللقن والعراقي والزيلعي وابن حجر وغريهم .فتار ًة يتوسعون ,وتار ًة يكتفون
أ
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دب الذي يتأدب به الأديب من الناس مسمي
قال يف "لسان العرب" (  :)102/الأ م
وينهاهم عن القابح .انتهى.
الناس إىل الحامد,
م
دب أ
أأ أدب ًا لأنه يأ م
م
أ
حاديث
يشتمل عىل أأ
وقال احلافظ يف "الفتح" ( :)100/ 0وكتاب الدب ا ملفرد
ٍ
زائدة عىل ما يف الصحيح ,وفيه ٌ
دب
كثري الفائدة ,والأ م
قليل من اآلثار الوقوفة .وهو م
م
بعضهم عنه أبأنه الأ م
استعامل ما مُيمد قوالً وفع ً
خذ بمكارم الأخالق ,وقيل:
ال ,وعَّب
م
بمن دونك ,وقيل :إنه
الوقوف مع ا ملستحسنات ,وقيل :هو تعظيم أمن فو أقك ,والرفق أ
دعى إليه .انتهى.
مأ مخوذ من الأ مدبة وهي الدعوة إىل الطعام ,مسمي بذلك لأنه مي أ
البخاري
أما وصف الكتاب بـ ا ملفرد .فلكي يتميز عن كتاب الأدب الذي أأودعه
ُّ
ضم أن كمتب و أأبواب كتابه "اجلامع الصحيح".

( )

____________________________________

بالعزو فقط ,وتار ًة ُيكمون ,وتار ًة ينقلون كال أم الئمة واختالفهم عىل احلديث اكتفا ًء بقوهلم دون
ترجيح ,وتار ًة يسكتون عىل السند لوضوحه من حيث الصحة والضعف.
منهج ميظه مر فيهم الورع والسالمة.
وهو ٌ
فمن أأكثر من احلمكم عىل السانيد والتون .ك مثر خطأوه .وقل صوا مبه .وزهد م
أهل العلم يف كالمه.
أ
و أمن تأمل أ
حال التقدمني الكبار ك أأمحدأ وابن معني وابن الديني والبخاري وباقي أصحاب الكتب الستّة مل
ٌ
أير أأحد ًا منهم أأ أ
حكم عليه .مع سعة علمهم وقوة حفظهم,
حديث إال
يمر عليه
أ
خذ عىل نفسه أأنه ال ُّ
حكمهم عىل الأحاديث كالدم رر أيتسابق مطالب العلم عىل لقطه ومجعه لنمدرته.
فأصبح
أ
م
منهج أ
كثري من المحققني يف زماننا .فك مثرت الأوها مم .وع مظمت التناقضات.
وهو ٌ
غفل عنه ٌ
ٍ
كتاب أأسامه مؤلفه بـ "زوائد الدب الفرد عىل الصحيحني" لحمد
اطلعت عام  111هـ عىل
( )
م
أ
النظر فيه لعله يكون
فنظرت ودققت
رشط االقتأصار عىل الرفوع كام يزعم.
االسكندارين يف جملد واحد.
م
أ
كافي ًا عن إخراج كتايب ,لكن تبني أن الكتاب عليه ملحوظات كثرية.
أ
احلديث يف الصحيحني أو أأحدمها تركأه دون مقارنة بني
أوالً :أن الؤلف ال ميدقق وال ُيقق ,فإذا رأى
م
أألفاظ احلديث إال القليل منها .ففاته أأ ٌ
حاديث كثري ٌة مل يذكرها يف الزوائد .وهي واضح ٌة جلي ٌة .ال
لفاظ و أأ
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أما منهجي يف استخراج الزوائد فهو كاآليت:
ذكرت الأحاديث الرفوعة ,واآلثار الوقوفة عىل الصحابة ومن بعدهم .ومل
أوالً:
م
أأقترص عىل الرفوع.
ٍ
م
صحايب ,وهو يف "الدب
احلديث يف الصحيحني أأو يف أأحدمها عن
ثاني ًا :إذا كان
ٍ
ٍ
صحايب آخر  -حتى لو اتفقا يف التن  -أفأذك ممره يف الزوائد,
طريق آخر عن
الفرد" من
ولعل هذا مما اتفق عليه مخمرجوا الزوائد العتباره حديث ًا ممستق ً
ال.
ٍ
م
صحايب ,وهو يف "الدب
احلديث يف الصحيحني .أأو يف أأحدمها عن
ثالث ًا :إذا كان
ٍ
مطلق ,أو ختصيص عا ٍّم
الفرد" بسنده ,لكن عند الصنف زياد ٌة مؤثر ٌة يف التن .كتقييد
____________________________________

أأدري كيف غفل عنه؟!.
ٍ
ٍ
ٍ
طويل يف الأدب الفرد .مل يروه الشيخان أأص ً
سطر منه!.
آخر
ال ! .فاخترصه
حلديث
ثاني ًا :أنه أتى
وذكر أ
أ
وكأن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها دون هذه اللفظة .كام فعل يف احلديث رقم (  .) 41حيث مل يذكر
سوى لفظة " خذي قرصك!!" ..
يعرتف مطلق ًا يف الوقوفات التي هلا محكم الرفع .وال بالراسيل.
ثالث ًا :أن الؤلف ال
م

ٍ
ٍ
لصحايب ليس فيه لفظة ( ﷺ ) أو (  ) أ
حلكم
البخاري كالم ًا
فإذا روى
ُّ
حذ أفه ممبارشة دون مراعاة م
الرفع ! .انظر رقم (

 ) 422 ,114 ,وغريها كثري.

وال يعتدُّ بالراسيل أأيض ًا .انظر رقم ( .) 154 , 41مع اتفاق العلامء أنه ضمن الرفوع ,لكنها مرسلة.
هت هنا يف
وأشياء مأخرى كثرية تتبني للقارئ عند القارنة .ومل مأرش إليها أثناء التحقيق لكثرهتا ,وإنام نب م
مكرر من ذاك الكتاب .عل ًام أن عد أد اآلحاديث واآلثار يف كتايب
يظن أأحدٌ أن كتايب هذا
القدمة حتى ال ُّ
ٌ
يقرب من الضعف.
 .602وعدد كتاب االسكندراين  500ما
م
فرفع من
ومما زاد الطني بلة .الجامالت العلمية عىل حساب العلوم الرشعية التي انتهجها مقدم الكتاب
أ
ٍ
شأن الكتاب وحتقيقه ,دون ٍ
ومقارنة ,وإنام هي كمليامت أأدبية سود هبا صفحات الكتاب .وليته مل
نظر
يفعل .واهلل الستعان وعليه التكالن.
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ٍ
همل .أأو ٍ
أو عكسهام ,أأو بيان مم ٍ
ٍ
اختالف يف السياق مما أأثر يف احلديث
إدراج .أو
عدد .أأو
أو فقهه واحلكم( ) عليه .أأو غريها من الزيادات .مفأور مده هنا .كام أ
ذكر بعضها
سيأيت م
أأثناء التحقيق إن شاء اهلل تعاىل.
ٍ
احلديث يف الصحيحني أأو يف أأحدمها عن صحا ٍ
م
طريق ,وهو يف
يب من
رابع ًا :إذا كان
ٍ
طريق آخر عن ذات الصحايب .فال أأذكره يف الزوائد لعدم الفائدة.
"الأدب الفرد" من
ما مل يكن فيه زياد ٌة مؤثر مة يف التن.
م
احلديث يف الصحيحني أأو يف أأحدمها موصوالً ,وهو عند الصنف
خامس ًا :إذا كان
من نفس الطريق ,لكنه مم ٌ
رسل فال مي أعدُّ من الزوائد.

( )

حديث مم ٌّ
ٌ
فإن كان ممرس ً
ستقل ف ميذكر يف الزوائد.
تابعي آخر فهو
ال عن
ٍّ
سادس ًا :إذا كان احلديث يف الصحيحني ممعلق ًا .ووص أله الصنف يف "الدب" ف ميعتَّب
من الزوئد.
أ
م
أ
ينفع به السال أم
العمل خالص ًا لوجهه ,وأن
يكون هذا
وأسأ أل اهللم أن
هذا.
أ
والسلمني ,وأن أكون ممسدد ًا يف إخراج الزوائد ,والنظر فيها ,واحلمكم عليها.
القصيم مبريدة / 15
بن حممد ال أعامر.
وكتب عبدم السالم م
م

 141 /هـ

( ) احلمكم عىل الزيادة من حيث الشذوذ والنكارة أو الصحة .يكون بجمع مطرق احلديث ,والنظر يف كالم أأئمة
فح أس ٌن ,وإال مُيكم عليها بالشذوذ والنكارة.
العلل ,فإن أأمكن
اجلمع بني مخمت ألف الروايات أو الأسانيد أ
م
سوا ٌء كانت الزياد مة يف التن ,أو يف السند.
( )1وهذا ال يوجد يف كتاب "الدب الفرد" ,لكنه موجو ٌد يف كتاب الوطأ .كام بينته يف مقدمة كتايب "زوائد
الوطأ عىل الصحيحني".
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أ
النسان بوالديه حسن ًا }
باب :قوله تعاىل { :ووصينا
ٍ
عطاء عن أأبيه عن عبد اهلل بن
بن
 حدثنا آدم ,قال :حدثنا مشعبة ,قال :حدثنا يعىل مأعمرو قال :رضا الرب يف رضا الوالد ,وسخط الرب يف سخط الوالد.

) (

بابُّ :بر ال ّم
قلت :يا رسول اهلل ,أمن
 -1حدثنا أأبو عاص ٍم عن هبز بن أحكي ٍم عن أأبيه عن جده ,م
قلت :أمن أأ ُّبر؟
قلت :أمن أأ ُّبر؟ قال :مأمك ,م
قلت :أمن أأ ُّبر؟ قال :مأمك ,م
أأ ُّبر؟ قال :مأمك ,م

( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  )6عن سفيان الثوري ,والرتمذي يف "السنن" ( ) 166من طريق حممد
بن جعفر ,والبغوي يف "رشح السنة" ( )12 /2من طريق النرض بن مشميل كلهم عن مشعبة به موقوف ًا.
ورواه الرتمذي يف "السنن" ( ) 166والبغوي ( )121/2والبزار يف "مسنده" ( )1062من طريق خالد
وابن بطة يف "البانة" ( )15 4من
بن احلارث .واحلاكم ( )4451من طريق عبد الرمحن بن مهدي,
م
طريق أيب عتاب الدالل ,وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 44/5من طريق أيب إسحاق الفزاري,
عيل وزيد بن أيب الزرقاء كلهم عن
و أأسلم بن سهل يف "تاريخ واسط" (  )12/من طريق عاصم بن ٍّ
مشعبة مرفوع ًا.
نعلم أأحد أا
صح ,وهكذا روى أأ
م
وقال الرتمذي عن الوقوف :وهذا أأ ُّ
صحاب مشعبة عن مشعبة موقوف ًا ,وال م
غري خالد بن احلارث عن مشعبة ,وخالد بن احلارث ثق ٌة مأ ٌ
سمعت حممد بن الثنى يقول:
مون .قال:
م
رف أعه أ
مثل خالد بن احلارث ,وال بالكوفة أ
رأيت بالبرصة أ
مثل عبد اهلل بن إدريس .انتهى.
ما م
سائر أأصحاب مشعبة أعن مشعبة,
وقال احلافظ البغوي :ورواه خالد بن احلارث ,عن مشعبة ,مرفوع ًا ,وو أق أفه م
الصح ,وخالد بن احلارث :ثقة مأمون.
وهو
ُّ
قلت :وقد توبع خالد بن احلارث عىل رفعه كام ترى .واهلل أعلم.
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قال :أأباك ,ثم القرب فالقرب.

( )

 -4حدثنا سعيد بن أأيب مريم ,قال :أأخَّبنا حممد بن جعفر بن أيب ٍ
كثري قال :أأخَّبين
بن أأسلم عن عطاء بن ٍ
يسار عن ابن عب ٍ
اس ,أنه أأتاه ٌ
خطبت امرأ ًة,
رجل فقال :إين
م
زيدم م
فغرت عليها فقتل متها ,فهل يل
نكحه,
م
أفأبت أن أتنك أحني ,وخط أبها غريي ,أفأحبت أن أت أ
من ٍ
توبة؟ قال :مأ ُّمك حي ٌة؟ قال :ال ,قال :متب إىل اهلل عز وجل ,وتقرب إليه ما
اس :مل أ
فذهبت أ
عم ً
ال
استطعت.
م
أ
فسأل مت أ
سأل أته عن حياة مأمه؟ فقال :إين ال أأعلم أ
ابن عب ٍ أ
( )
قرب إىل اهلل عز وجل من بر الوالدة.
أأ أ
بابُّ :بر والديه وإن ظ ألام

ٍ
سعيد
اج ,قال :حدثنا محا ٌد  -هو ابن سلمة  -عن مسليامن التيمي عن
 -1حدثنا حج ٌ
القيس عن ابن عب ٍ
فتح
اس قال :ما من مسل ٍم له والدان ممسلامن ميصبح إليهام محمتسب ًا ,إال أ
يرض اهللم
له اهلل با أبني ,يعني :من اجلنة ,وإن كان واحد ًا فواحدٌ  ,وإن أأ
غضب أأحدأ مها مل أ
أ
يرض عنه ,قيل :وإن أظ ألامه؟ قال :وإن أظ ألامه.
عنه حتى أ

( )

( ) رواه المام أمحد ( )10011وأبو داود ( )5 46والرتمذي ( ) 164واحلاكم يف "الستدرك" () 50/1
والطَّباين يف "الكبري" ( )105/ 6والبيهقي يف "السنن" ( ) 46/1ويف " ُّ
الشعب" ( )4146وغريهم
من مطرق عن هبز بن حكيم به.
ٌ
حديث حس ٌن.
وقال الرتمذي:
( )1أخرجه البيهقي يف " ُّ
سلم به نحوه.
الشعب" ( )105/2من رواية حممد بن أأبان بن صالح عن زيد بن أأ أ
وهذا إسناد حسن.
نحوه.
وله طريقان آخران عن ابن عباس أ
أأحدمها :عند الروزي يف "الَّب والصلة" ( ,)42واآلخر :عند ابن وهب يف "اجلامع" (.) 44
( )4أخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" (  )4من طريق ابن البارك وعيل بن عاصم ,وابن أيب شيبة يف

=
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لني الكالم لوالدأ يه
باب :م

 -5حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ,قال :حدثنا زياد بن خم ٍ
راق قال:
حدثني أطيس ألة بن مي ٍ
صبت ذنوب ًا ال مأراها إال من
كنت مع الن أجدات ,أفأ م
اس قال :م
قلت :كذا وكذا ,قال :ليست هذه من
الكبائر,
فذكرت ذلك البن معمر قال :ما هي؟ م
م
ٍ
م
الرشاك باهلل ,م
وقذف ا ملحصنة,
نسمة ,والفرار من الزحف,
وقتل
تسع:
م
الكبائر ,هن ٌ
كل الربا ,و أأ م
و أأ م
كل مال اليتيم ,وإحلا ٌد يف السجد ,والذي أيستسح مر( ) ,وبكا مء الوالدين
____________________________________

"الصنف" ( )15104والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )46 5من طريق يزيد بن هارون ,ومسدد كام يف
"الطالب" ( )440/4من طريق ُييى ,والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )24/1من طريق مشعبة كلهم
عن سليامن التيمي عن سعد بن مسعود القيس عن ابن عباس .
الثقات عن التيمي عن سعد .وهو الصواب قطع ًا ,ووقع عند الصنف عن سعيد .فال أأدري أأأهو
كذا رواه
م
ٍ
والذهبي برتمجة.
وابن حجر
اسمه إىل سعيد .وقد أفر أد سعيد ًا الز ُّي م
ُّ
خط ٌأ من محاد ,أو تصحف م
وقال الذهبي يف اليزان :تفرد عنه سليامن التيمي.
ٌ
مقبول من الرابعة بخ.
وقال يف "التقريب" :سعيدٌ القيس
ابن أيب حاتم والبخاري
أما سعدٌ  .فقد ذكره ابن حبان يف "الثقات,
أ
وسكت عنه م
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10 11عن أم ٍ
عمر عن أأبان عن سعد بن أمسعود أأو غريه عن ابن
عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ .فذكره.
ٌ
و أأ م
أصح.
مرتوك.
بن أيب عياش
م
والوقوف ُّ
بان م
ٍ
يصح .عند البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )46 2وابن
وجوه مأخرى عن ابن عباس مرفوع ًا ,وال
وروي من
ُّ
م
ذكرها اختصار ًا.
الزهد" (.)614
م
وهب يف اجلامع" ( )61وهناد يف " ُّ
تركت أ
انظر "الطالب العالية" ( )426/4وعلل ابن أيب حاتم ()1 14
( ) وقع يف الطبوع باخلاء العجمة .من السخرية .ووقع عند الطَّبي ,ويف الطالب والحتاف "يستسحر"
باحلاء الهملة .وهو الصواب .وهو الوافق ل أ
ألدلة الرشعية يف تعظيم السحر.
وقد جا أء أَصُي ًا من رواية أيوب بن معتبة عن طيسلة به .قال "والسحر" .أأخرجه الطَّبي ()110/1

=
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من ال معقوق.
أ
أحي
وحتب أأن
تفر مق الن أار,
تدخل اجلنة؟ م
ُّ
قلت :إي واهلل ,قالٌّ :
قال يل ابن عمر :أأ أ
والدك؟ قلت :عندي مأمي ,قال :فواهلل لو أأ ألن أت هلا الكال أم ,و أأطعم أتها الطعا أم ,لتدخلن
الكبائر.
اجلن أة ما اجتنأب أت
أ

( )

 -2حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن هشام بن معروة عن أأبيه قال{ :واخفض
الذل من الرمحة} ,قال :ال أمتتنع من ٍ
( )
ناح ُّ
يشء أأحباه.
هلام أج أ
باب :جزا مء الوالدأ ين
سمعت أيب
 -4حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة ,قال :حدثنا سعيد بن أيب مبردة قال:
م
يطوف بالبيت ,أ
ٌ
مُيد م
محل مأمه ورا أء ظهره ,يقولّ :إين
يامين
ابن معمر.
م
ث ,أنه شهدأ أ
ورجل ٌّ
هلا بعريها الذلل

إن أذعرت ركاهبا مل مأذعر

ٍ
ٍ
واحدة.
بزفرة
ابن معمر أأ متراين جزي متها؟ قال :ال ,وال
ثم قال :يا أ
ابن أأيب مموسى ,إن كل
ثم
أ
ابن معمر ,أفأ أتى ا ملقا أم فصىل رك أعتني ,ثم قال :يا أ
طاف م

____________________________________

موقوف ًا ,ورواه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )4404مرفوع ًا.
سمعت ُييى بن معني يقول :أأيوب بن معتبة ليس
قال ابن اجلعد :حدثني عباس بن حممد قال:
م
بالقوي.انتهى
( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )146/1وإسحاق بن راهوية كام يف "الطالب" ( )4251من طريق
إسامعيل بن معلية به.
ٍ
ٍ
واحد .ورواتمه
بسند
قال البوصريي يف "إحتاف الهرة" ( :) 45/5رواه مسدد وإسحاق بن راهويه
ثقات.
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )16/ 5من طريق سفيان به .وإسنا مده صحيح.
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( )

ٍ
صالح قال :حدّ ثني الليث قال :حدثني خالد بن يزيد عن
 -1حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
ٍ
عقيل ,أأن أأبا مهريرة كان أيستخل مفه
هالل عن أأيب حاز ٍم عن أأيب ممرة موىل
سعيد بن أيب
مروان  -وكان يكون بذي احلليفة ,فكانت مأمه يف ٍ
بيت وهو يف آخر  -قال :فإذا أأراد أأن
ُّ
م
أ
وعليك
وقف عىل باهبا فقال :السالم عليك يا مأمتاه ورمح مة اهلل وبركا مته ,فتقول:
رج
أ
أي أ
أ
رمحك
السالم يا مبني ورمح مة اهلل وبركا مته ,فيقول :رمحك اهلل كام ربيتني صغري ًا ,فتقول:
أ
صنع مث أله.
اهللم كام أبرر أتني أكبري ًا ,ثم إذا أأراد أأن
يدخل أ

( )

 -6حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهلل
بن ٍ
أ
عمرو قال :جا أء ٌ
وترك أأبويه أيبكيان ,فقال:
رجل إىل النبي ﷺ ميباي معه عىل اهلجرة,

( ) أخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" ( )44والفاكهي يف "أخبار مكة" (  )4 1/وابن أيب الدنيا يف
"مكارم الخالق" ( )145والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4612من طريق مشعبة به.
وإسناده صحيح.
وروي مرفوع ًا دون الشعر عن بريدة  . أأخرجه البزار كام يف "خمترص زوائده" البن حجر رقم
م
ضعيف.
( .) 444وإسنا مده
ٌ
أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  ) 5حدثني ابن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل ,قال:
( )1
أ
كان أبو هريرة يدخل عىل مأمه ..فذكره خمترص ًا .ومل يذكر أبا حازم سلمة بن دينار .وال وأبا مرة.
وإسناد البخاري ال بأس به.
وأخرج احلسني بن حرب يف "الَّب والصلة" ( )16واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )111وابن عساكر
يف "تاريخ دمشق" ( )426/24من طريق داود بن قيس أأخَّبين ٌ
رجل ,أأن أأبا مهريرة كان إذا غدا من منزله
وقف عىل مأمه .فذكر نحوه.
لبس ثيابه ,ثم أ
أ
وسيأيت قريب ًا رقم ( .) 0
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( )

الرمحن بن شيبة قال :أخَّبين ابن أيب ال مفديك قال :حدثني مموسى
 - 0حدثنا عبد ّ
ٍ
ٍ
ركب مع أأيب مهريرة
طالب أأخَّبه ,أنّه
هانئ ابنة أأيب
عن أأيب حاز ٍم ,أن أأبا ممرة ,موىل مأم
أ
إىل أأرضه بالعقيق فإذا أ
صاح أبأعىل صوته :عليك السالم ورمح مة اهلل وبركا مته
دخل أأ أ
رضه أ
أ
هلل ربي أتني أصغري ًا,
رمحك ا م
يا مأمتاه ,تقول :وعليك السالم ورمح مة اهلل وبركا مته ,يقول:
نت فجزاك اهللم خري ًا ورض عنك كام أب أرر أتني أكبري ًا.
فتقول :يا مبني ,و أأ أ

( )

اسم أأيب هريرة :عبد اهلل بن ٍ
عمرو.
قال موسى :كان م
َّب والدأ يه ما مل يكن معصي ًة
باب :ي ُّ
 حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا عبد اللك بن اخلطاب بن معبيد اهلل بنٍ
حوشب
البرصي  -لقي مته بالرملة  -قال :حدثني راشدٌ أبو حمم ٍد عن شهر بن
أيب بكرة
ُّ
م
رسول اهلل ﷺ بتس ٍع :ال مترشك باهلل شيئ ًا ؛
عن مأم الدرداء عن أيب الدرداء قال :أأوصاين

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 61/1وأبو داود ( )1511والنسائي ( ) 14/4وابن ماجه ( )1411من مطرق
عن عطاء بن يسار به .وصححه احلاكم ( ) 54/1وابن حبان (.)1 6
ٍ
وجه آخر عن أيب العباس الشاعر عن
وأخرج البخاري يف "الصحيح" ( )1111ومسلم ( )1516من
عبد اهلل بن أعمرو  قال :جاء ٌ
حي والداك؟ قال :نعم.
رجل إىل النبي ﷺ فاستأذنأه يف اجلهاد .فقال :أأ ٌّ
قال :ففيهام فجاهد.
( )1تقدم قريب ًا رقم (.)1
وقوله ( :قال موسى ) هو ابن يعقوب الزمعي .كام أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 41/2هبذا
السند عنه .ومل يذكر قصة أيب هريرة.
وقوله ( :كان اس مم أأيب هريرة :عبد اهلل بن ٍ
عمرو ) هذا أأحدم الأقول يف اسم أيب هريرة من ثالثني قوالً.
ذكره أأ م
هل العلم .و أأشهرها يف زماننا أأنه عبدم الرمحن بن صخر.
أ
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قت ,وال أترتكن الصال أة الكتوب أة ممتعمد ًا ,و أمن تر أك أها ممتعمد ًا برئت
عت أأو محر أ
وإن مقط أ
رش ,و أأطع والديك ,وإن أأمراك أأن أخترج
اخلمر ,فإّنا
منه الذمة ,وال أترشبن
م
أ
مفتاح كل ٍّ
فرر من
من مدنياك
يت أأنك أأ أ
فاخرج هلام ,وال متنازعن وال أة الأمر .وإن ر أأ أ
نت ,وال أت م
م
هلكت .وفر أأصحا مبك ,و أأنفق من أط أ
ولك عىل أأهلك ,وال ترفع أعصاك
الزحف ,وإن
أ
عن أأهلك ,و أأخفهم يف اهلل عز وجل.

( )

 - 1حدثنا حممد بن ٍ
كثري ,قال :حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أأبيه عن
عبد اهلل بن أع ٍ
مرو قال :جاء ٌ
جئت مأبايعك عىل اهلجرة,
رجل إىل النبي ﷺ فقال:
م
وتركت أأبوي أيبكيان؟ قال :ارجع إليهام فأضحكهام كام أأب أكي أتهام.
م

( )

باب :أمن بر والدأ يه زا أد اهللم يف معمره
ٍ
 - 4حدثنا أأ م
وهب عن ُييى بن أ ُّيوب عن زبان بن
ابن
بن الفرج قال :أأخَّبين م
صبغ م
ٍ
ٍ
بي ﷺ :أمن بر والديه مطوبى له ,زاد اهللم عز
فائد عن سهل بن معاذ عن أأبيه قال :قال الن ُّ

( ) أخرجه ابن ماجه ( )444 ,4041والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5421والروزي يف "تعظيم قدر الصالة"
(

 )6والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 40والاللكائي يف "رشح الصول" ( ) 112من طريق راشد

أيب حممد احلامين عن شهر به .مطوال وخمترص ًا.
ضعف .ورواه احلاكم يف "الستدرك" من طريق
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( :) 11/1ويف إسناده
ٌ
دخل عليه ٌ
رسول اهلل ﷺ جالس ًا إذ أ
م
رجل فقال:
مجبري بن نفري عن مأميمة موالة رسول اهلل ﷺ قالت :بينا
ٍ
مكحول عن مأم
إين مأريد الرجوع إىل أأهيل ف أأوصني .فذكر نحوه مطوالً ,ورواه أمحد والبيهقي من حديث
الطَّباين من حديث عبادة بن
انقطاع ,ويف ممسند عبد بن ممحيد ,أأن المويص بذلك ثوبان ,ورواه
أأيمن .وفيه
ٌ
ُّ
الصامت ,ومن حديث معاذ بن جبل .وإسنادامها ضعيفان .انتهى كالمه.
( )1تقدم قريب ًا رقم ( .) 6

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

13

وجل يف معمره.

( )

يستغفر لأبيه المرشك
باب :ال
م
ٍ
حسني قال :حدثني أأيب عن يزيدأ النحوي
عيل بن
 - 1حدثنا إسحاق ,قال :أخَّبنا ُّ
عن عكرمة عن ابن عب ٍ
َّب أأحدم مها أأو
اس ,يف قوله عز وجل{ :إما أيبلغن عندك الك أ
ك م
ف} إىل قوله{ :كام ربياين أصغري ًا} ,فنسختها اآلية يف براءة{ :ما
المها فال تقل هلام أأ ٍّ
كان للنبي والذين آمنوا أن أيستغفروا للمرشكني ولو كا منوا مأويل مقربى من بعد ما أتبني
صحاب اجلحيم}.
هلم أأّنم أأ
م

( )

باب :عقوب مة معقوق الوالدين
 - 5حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا معيينة بن عبد الرمحن عن أبيه عن أأيب بكرة
عن النبي ﷺ قال :ما من ٍ
خر له ,من
جدر أأن ميعج أل لصاحبه العقوب أة مع ما ميد م
ذنب أأ م
البغي وقطيعة الرحم.

( )

( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )25/4والطَّباين "الكبري" ( ) 61/10واحلاكم ( ) 51/1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )4151من مطرق عن زبان به.
وضعفه ابن حجر يف "الطالب" ( )410/1بزبان بن فائد .وللحديث شواهد عدة.
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )11 / 4عن ُييى بن وضاح عن احلسني عن يزيد عن عكرمة به .ومل
يذكر ابن عباس.
و أأخرجه أأبو عبيد القاسم بن سالم يف "الناسخ والنسوخ" ( )111من طريق عطاء اخلرساين عن ابن
عباس نحوه.
( )4أخرجه المام أمحد ( )42/5وأبو داود ( )1601والرتمذي (  )15وابن ماجه (  )11من مطرق عن
معيينة بن عبد الرمحن به .وصححه احلاكم.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
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 - 2حدثنا احلسن بن ٍ
برش ,قال :حدثنا احل أكم بن عبد اللك عن قتادة عن احلسن
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ :ما تقولون يف الزنا ,ورشب اخلأمر,
حصني قال :قال
عن عمران بن
علم ,قال :مهن الفو م
احش ,وفيهن العقوبة ,أأال مأنبئكم
والّسقة؟ قلنا :اهللم ورسو مله أأ م
م
وعقوق الوالدين ,وكان ممتكئ ًا فاحتفز قال:
أبأكَّب الكبائر؟ الرش مك باهلل عز وجل,
والزور.
ُّ

( )

باب :بكا مء الوالدين

 - 4حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن زياد بن خم ٍ
راق عن أطيس ألة ,أأنه
ابن معمر يقولٌ :بكا مء الوالدين من ال معقوق والكبائر.
سمع أ
أ

( )

باب :دعو مة الوالدين
 - 1حدثنا معاذ بن فضالة ,قال :حدثنا هشا ٌم عن ُييى هو ابن أيب ٍ
كثري عن أيب
( ) أخرجه الروياين يف "مسنده" ( )12والطَّباين يف "الكبري" ( ) 10/ 1ويف "مسند الشاميني" ()1245
والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )106/1من مطرق عن سعيد بن بشري عن قتادة به.
ضعيف لضعف احلكأم .و ممتاب معه سعيد بن بشري لني.
وإسناده
ٌ
خالف .جز أم المام أمحد بعدمه.
ويف سامع احلسن من عمران
ٌ
بن ُييى.
وللحديث علة أخرى .فرواه يونس بن عبيد .عند الروزي يف "الَّب والصلة" () 01
والّس ُّي م
ّ
عند إسامعيل القاض يف "أحكام القرآن" كام يف "موافقة اخلَّب للخَّب" البن حجر (  )455/كالمها عن
احلسن ممرس ً
ال.
ولشق احلديث الول شاهدٌ عند مالك يف "الوطأ" (  )10وغريه عن النعامن بن ممرة ممرسالً.
ذكرتمه يف كتايب "زوائد الوطأ عىل الصحيحني" .برقم () 64
أما آخر احلديث .فأخرجه البخاري يف "الصحيح" (  )15ومسلم ( )14عن أيب بكرة  مرفوع ًا " أأال
أنبئكم بأكَّب الكبائر ..فذكره.
( )1تقدم مطوالً .انظر خترجيه برقم (.)5
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ٍ
ٍ
م
مستجابات هلن ,ال
دعوات
ثالث
بي ﷺ:
جعفر ,أنّه
ٌ
أ
سمع أأبا مهريرة يقول :قال الن ُّ
شك فيهن :دعو مة الظلوم ,ودعو مة السافر ,ودعو مة الوالدين عىل ولدمها.

( )

 - 6حدثنا ع ّياش بن الوليد ,قال :حدثنا عبد العىل ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق
عن يزيدأ بن عبد اهلل بن مق ٍ
سيط عن حممد بن رشحبيل ,أخي بني عبد الدار عن أأيب
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ما تكلم مولود من الناس يف ٍ
مهد إال عيسى
مهريرة قال:
م
ٌ
وصاحب مج ٍ
ريج.
ابن مريم ﷺ,
م

ٍ
ريج؟ قال :فإن مجرجي ًا كان رج ً
قيل :يا نبي اهلل ,وما صاحب مج ٍ
صومعة
ال راهب ًا يف

له ,وكان راعي ٍ
تلف إىل
بقر يأوي إىل أأسفل أصومعته ,وكانت امرأ ٌة من أأهل القرية أخت م
الراعي ,ف أأتت مأ ُّمه يوم ًا فقالت :يا مجريج ,وهو يصيل ,فقال يف نفسه وهو يصيل :مأمي
ؤثر صال أته ,ثم َصخت به الثانية ,فقال يف نفسه :مأمي وصاليت؟
وصاليت؟ فر أأى أن مي أ
َصخت به الث أ
أ
الثة ,فقال :مأمي وصاليت؟ فر أأى أأن ميؤث أر
ؤثر صال أته ,ثم
فر أأى أأن مي أ
نظر يف وجه ا ملومسات ,ثم
صال أته ,فلام مل مجيبها قالت :ال أأما أتك اهللم يا مجريج حتى أت أ

( ) أخرجه المام أمحد ( )45 0وأبو داود ( ) 542والرتمذي ( )4111 , 605وابن ماجه ()4121
وغريهم من طريق ُييى بن أيب كثري به .وصححه ابن حبان (.)1266
ٌ
حسن ,وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه ُييى بن أيب كثري  -يقال له أبو
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٍ
حديث ,وال نعرف اسمه .انتهى
غري
جعفر الؤذن  -وقد روى عنه ُييى بن أيب كثري أ
ٌ
جمهول.
ونقل ابن حجر يف "التهذيب" ( )411/2عن ابن القطان ,أن أأبا جعفر
وقيل :إن أبا جعفر هو حممد بن عيل بن احلسني .كام جاء ممرصح ًا به عند البيهقي يف " ُّ
الشعب"
( .)4105وجز أم به ابن حبان ,لكنه مل يسمع من أأيب هريرة.
وللحديث شاهدٌ  .عند أمحد ( ) 51/1عن معقبة بن عامر  ,وآخر عند البيهقي يف "السنن" ()141/1
عن أنس .واهلل أعلم.
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انرصفت.
صاحب
مفأيت الل مك بتلك الر أأة ولدت ,فقال :ممن؟ قالت :من مجريجٍ  ,قال :أأ
م
فرض مبوا صومع أته بالفئوس
الصومعة؟ قالت :نعم ,قال :اهد مموا صومع أته ,وأ متوين به ,أ أ
ٍ
فمر به عىل ا ملومسات ,فرآهن
حتى وقعت .فجعلوا يدأ ه إىل معنقه
بحبل ,ثم ان مطل أق به ,م
أ
تزعم؟ قال:
تزعم هذه؟ قال :ما
ينظرن إليه يف الناس ,فقال ال ألك :ما
فتبسم ,وهن
م
م
غري؟ قالوا:
تزعم أأن ولدأ ها منك ,قال :أأنت م
م
تزعمني؟ قالت :نعم ,قال :أأين هذا الص م
قبل عليه فقال :أمن أأ أ
هذا هو يف حجرها ,أفأ أ
بوك؟ قال :راعي البقر.

ٍ
قال الل مك :أأ م
ذهب؟ قال :ال ,قال :من فض ٍة؟ قال :ال ,قال :فام
نجعل صوم أعتك من

مت؟ قال :أأمر ًا عرف مته ,أأدر أكتني
نجع ملها؟ قال :ر ُّدوها كام كانت ,قال :فام الذي تبس أ
َّبهم.
دعو مة مأمي ,ثم أأخ أ

( )

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )4540وأبو سعيد النقاش يف "فنون العجائب" ( )55من طريق
حممد بن سلمة عن ابن إسحاق به .واخترصه ابن أيب حاتم.
ابن إسحاق مدلس .وقد عنعن.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ضعيف .م
وحممد بن مرشحبيل .ابن ثابت ,ويقال :ابن عبد الرمحن بن رشحبيل العبدري أبو مصعب احلجازي ,قد
مينسب إىل جده .مقبول .قاله احلافظ يف التقريب.
واحلديث .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )4154ومسلم ( )1550من طريق ابن سريين .والبخاري
(11

) معلق ًا من طريق العرج .ومسلم ( )1550عن أيب رافع كلهم عن أيب هريرة مرفوع ًا نحوه.

دون قوله ( وكان راعي بقر ) ,وقوله ( فجعلوا يدأ ه إىل معنقه بحبل ثم انطلق به ) ,وقوله ( قال :فام الذي
مت؟ قال :أأمر ًا عرفتمه ,أأدركتني دعو مة مأ ّمي ,ثم أأخَّبهم).
تبس أ
أما الزيادة الوىل :فهي ممنكرة لوجهني.
الوجه الول :ضعف إسنادها .كام تقدم.
الوجه الثاين :أن الثقات رووه عن أيب هريرة بلفظ "راعي غنم ".

=
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بابُّ :بر الوالدين بعد أموهتام
الرمحن بن الغسيل قال :أأخَّبين مأسيد بن عيل
 -10حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا عبد ّ
بيد عن أبيه ,أأنه سمع أأبا مأ ٍ
بن مع ٍ
سيد مُيدث القوم قال :مكنا عند النبي ﷺ فقال ٌ
رجل :يا
ٌ
أربع:
رسول اهلل ,هل بقي من بر أأبوي يش ٌء بعد موهتام أأ ُّبرمها؟ قال :نعم,
خصال ٌ
واالستغفار هلام ,وإنفا مذ عهدمها ,وإكرا مم صديقهام ,وصل مة الرحم التي ال
الدُّ عاء هلام,
م
رحم لك إال من ق أبلهام.
أ

( )

____________________________________

ففي رواية أيب رافع "وكان راعي ضأ ٍن يأوي إىل أديره ...وفيه فقال :أمن أبوك؟ قال أأيب راعي الضأن" ويف
رواية العرج "قال :يا بابوس أمن أبوك؟ قال :راعي الغنم .وكذا وقع عند أمحد عن أيب سلمة.
مطلق دون تقييد بغنم وال بقر.
ويف رواية ابن سريين أأيض ًا عند أمحد .وهي يف الصحيحني كام تقدم ,لكنه
ٌ
بلفظ "يا غالم أمن أأبوك؟ قالٌ :
فالن الراعي".
ووقع عند النقاش "وكان يأوي إىل صومعته راعي ٍ
بقر ٍ
وإبل".
أما الزيادة الثانية .وهي قوله ( فجعلوا يدأ ه إىل معنقه بحبل ثم انطلق به ) .فجاء نحوها عن أيب رافع عن أيب
هريرة عند أمحد (ٍ )1661
وعنقها حب ً
ال .وجعلوا يطوفون
بسند عىل رشط مسلم بلفظ "فجعلوا يف معنقه م
هبام يف الناس".
مت؟ قال :أأمر ًا عرفتمه ,أأدركتني دعو مة مأ ّمي ,ثم أأخَّبهم).
أما الزيادة الثالثة .وهي قوله (قال :فام الذي تبس أ
ضحكت
ضحكت؟ قال :ما
فيشهد هلا رواي مة معمر بن أيب سلمة عن أأبيه عن أيب هريرة "فقال له :باهلل ,مم
م
أ
إال من دع ٍ
دعتها مأ ّمي عيل" .أخرجه أمحد ( )6204وال معقييل يف "الضعفاء" (.) 21/4
وة أ
أ
تنبيه :عزا رواية البخاري هنا للصحيحني مجاع ٌة من الحققني كالشيخ اللباين وعبد الباقي وغريهم .وقد
عرفت ما فيه.
أ
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 2056وأبو داود ( )5 11وابن ماجه ( )4221والبيهقي "السنن الكَّبى"
( )11/1والطَّباين يف "الكبري" ( )124/ 6من مطرق عن مأسيد بن عيل به .وصححه ابن حبان ()1 1
واحلاكم (.) 51/1
قال احلافظ يف "التهذيب" (  :)412/مأسيد بن عيل .قال أبو نمعيم :بالضم.
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 -1حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا أبو ٍ
ٍ
صالح عن أيب
بكر عن عاص ٍم عن أأيب
ٍ
يشء هذه؟ فيقال:
هريرة قال :مترفع للميت بعد موته درج مته .فيقول :أأي رب ,أأ ُّي
استغفر لك.
ولدم ك
أ

( )

ٍ
غالب قال :قال حممد بن
 -11حدثنا موسى ,قال :حدثنا سالم بن أيب مطي ٍع عن
استغفر
سريين :كنا عند أأيب مهريرة ليل ًة ,فقال :اللهم اغفر لأيب هريرة ,ولممي ,ولن
أ
أ
ندخل يف دعوة أيب هريرة.
نستغفر هلام حتى
فنحن
حممدٌ :
م
م
هلام .قال يل ّ

( )

بابُّ :بر أمن كان يص مله أأبوه
صالح قال :حدثني الل م
ٍ
بن يزيد عن عبد اهلل بن
 -14حدثنا عبد اهلل بن
يث عن خالد م
ٍ
يب يف ٍ
سفر ,فكان أأبو الأعرايب صديق ًا ل معمر  ,فقال
دينار عن ابن معمر :مر أأعرا ٌّ
ٍ
ٍ
ونزع
ب,
ابن معمر
لألعرايب :أأ أ
أ
بحامر كان أيستعق م
مر له م
لست أ
ابن فالن؟ قال :بىل ,أفأ أ
بي ﷺ:
عامم أته عن رأسه أفأعطاه .فقال م
بعض أمن معه :أأ أما يكفيه درمهان؟ فقال :قال الن ُّ

( ) أخرجه الاللكائي يف "رشح أصول االعتقاد" (  ) 42من طريق أيب عوانة الوضاح عن عاصم به.
وأبو بكر :هو ابن عياش.
وأخرجه المام أمحد ( ) 02 1وابن ماجه ( )4220والبيهقي يف "السنن" ( )144/4والطَّبانى ىف
"الوسط" ( ,1 0/5رقم  )5 01من طريق محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صالح عن أيب هريرة
مرفوع ًا.
ف فيه,
وقال البوصريي يف "احتاف الهرة" ( :) 61/5هذا إسنا ٌد
حسن ,عاصم بن أيب النجود مخمت أل ٌ
ٌ
ثقات.
وباقي رجال السناد ٌ
( )1مل أجد من أخرجه.
وهذا إسناد جيد .وغالب :هو ابن خطاف القطان .وثقه أمحد وغريه.
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نورك.
احفظ ود أأبيك ,ال أتقطعه ف ميطفئ اهللم أ

( )

صل أأ أ
باب :ال تقطع أمن كان أي م
نورك
باك ف ميطفأ م
ٍ
الحق قال:
 -11أخَّبنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا عبدم اهلل بن
كنت جالس ًا يف مسجد الدينة مع أعمرو بن
رقي ,أن أأباه قال :م
أأخَّبين سعدم بن عبادة ُّ
الز ُّ
عثامن ,فمر بنا عبدم اهلل بن س أال ٍم ممتكئ ًا عىل ابن أأخيه ,أ
عطف
فنفذ عن الجلس ,ثم
أ
شئت عمرو بن عثامن؟ مرتني أأو ثالث ًا ,فوالذي أ
بعث
فرجع عليهم فقال :ما
عليه,
أ
أ
يصل أأباك ف مي م
محممد ًا ﷺ باحلق ,إنه لفي كتاب اهلل عز وجل ,مرتني :ال تقطع أمن كان م
طفأ
نورك.
بذلك م

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )1244والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4161من طريقني عن عبد اهلل بن
صالح به.
وعبد اهلل بن صالح فيه كال ٌم ,وقد مخولف يف متنه وإسناده.
فأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )1551من طريق يعقوب بن إبراهيم .وأمحد ( )52 1وأبو داود
( )5 14وابن حبان (  )14من طريق هاشم بن القاسم ,وأمحد ( )5254من طريق أيب نوح قراد,
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4164من طريق إسحاق بن عيسى كلهم عن الليث عن يزيد بن عبد اهلل بن
سمعت
أسامة بن اهلاد عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ,أأنه كان إذا خرج ..فذكر نحوه .وفيه فقال إنى
م
رسول اهلل ﷺ يقول :إن من أأبر الَّب صل مة الرجل أأ أ
أ
هل ود أأبيه بعد أأن ميوىل .وإن أأباه كان صديق ًا ل معمر.
ورواه مسل ٌم ( )1551من طريق إبراهيم بن سعد وحيوة بن رشيح كالمها عن يزيد بن اهلاد به.
مسلم أيض ًا ( )1551عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد اهلل بن دينار به.
ورواه
ٌ
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )61/2واحلسني بن حرب الروزي يف "الَّب والصلة" ()12
واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( 1/

) من طريق عبد اهلل بن البارك به.

ابن حبان يف "الثقات".
ورجاله ثقات سوى سعد بن عبادة .ذكره م
وقال احلافظ يف "التقريب" :مقبول.

=
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باب :الو ُّد أي أت أو م
ارث

 -15حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبدم اهلل ,قال :أأخَّبنا حممد بن عبدم الرمحن
رج ٍل من أأصحاب النبي ﷺ
عن حممد بن مفالن بن طلحة عن أأيب بكر بن حز ٍم عن م
أ
م
توارث.
رسول اهلل ﷺ قال :إن الود أي
قال :أك أفي متك أأن

( )

باب :ال ميسمي الر م
جل أأباه ,وال أجيلس قب أله ,وال أيميش أأما أمه
 -12حدثنا أبو الربيع عن إسامعيل بن زكريا ,قال :حدثنا هشام بن معروة عن أبيه,
رجلني ,فقال لأحدمها :ما هذا منك؟ فقال :أأيب ,فقال :ال
أأو غريه ,أأن أأبا مهريرة أأبرص م
مت أسمه باسمه ,وال أمتش أأ أما أمه ,وال أتلس قب أله.

( )

____________________________________

وانظر ما قبله.
( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1114واحلسني الروزي ( )61والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )4166من طريق ابن البارك به.
وإسناده ضعيف.
وروي عن عبد الرمحن بن أيب بكر الليكي عن حممد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن
م
ٍ
سمعت رسول
لرجل من العرب كان يصح مبه  -يقال له :عفري بن أيب عفري  -كيف
أبيه ,أأن أأبا بكر ,قال
أ
م
والبغض يتوارث".
يتوارث,
اهلل ﷺ يقول يف الود؟ قال :سمعتمه يقول :الو ُّد
م
أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )1 /4واحلاكم يف "الستدرك" ( ) 42/1وابن أيب عاصم
ضعيف.
( )1111والليكي
ٌ
وانظر علل المام الدارقطني رقم ()52
( )1أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( ) 46من طريق أيب الزناد ,وعبد الرزاق (  ) 41/والبيهقي يف
" ُّ
الزهد" ( )644عن عبدة كلهم عن هشام عن
الشعب" ( )4161من طريق أمعمر ,وهناد بن الّسي يف " ُّ
رج ٍل عن أأيب هريرة .وعند ابن وهب "عمن حدثه عن أيب هريرة.
م
والقول قول اجلامعة .وال عَّبة بالشك .وعليه فالرجل ممبهم.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )465من طريق قيس بن الربيع عن هشام عن أيوب بن
وأخرجه ابن ُّ

=
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باب :هل ميكني أأباه؟

بن ُييى بن منباتة عن معبيد اهلل
الرمحن بن شيبة قال :أأخَّبين يونس م
 -14حدثنا عبد ّ
ٍ
بن أمو أه ٍ
وشب قال :خرجنا مع ابن معمر ,فقال له سامل ٌ  :الصال أة يا أأبا
ب عن أشهر بن أح
عبد الرمحن.

( )

البخاري :حدثنا أأصحا مبنا عن وكي ٍع عن مسفيان عن عبد
 -11قال أبو عبد اهلل يعني:
ّ
اهلل بن ٍ
دينار عن ابن معمر قال :لكن أأبو أح ٍ
قض.
مر أ
فص مع م

( )

وجوب صلة الرحم
باب:
م
بن أع ٍ
احلنفي ,قال :حدثنا
مرو
 -16حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا ضمضم م
ّ
مكليب بن أمنفعة قال :قال جدي :يا رسول اهلل ,أمن أأ ُّبر؟ قال :أمك و أأباك ,و مأخ أتك
____________________________________

ميّسة عن أيب هريرة ,أن النبي ﷺ ر أأى رج ً
ال .فذكره.
ضعيف .ووهم يف رفعه.
وقيس
ٌ
ٌ
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" عن أأيب غسان عن أيب هريرة موقوف ًا ,وأخرجه يف "الكبري" عن عائشة
ضعيف.
مرفوع ًا .ذكرمها اهليثمي يف "الجمع" ( .)55/1وسندم مها
ٌ
أخرجه.
( ) مل أأجد من
أ
اختالف.
وإسناده ال بأس به .ويف شهر بن حوشب
ٌ
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 4111عن سفيان .والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )414/ 0من
رواية أيب حذيفة ,ورواه أيض ًا ( )411/ 0من رواية قبيصة كلهم عن سفيان به .يف قضاءه ببيع مأمهات
الوالد.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 4116وابن أيب شيبة يف "الصنف" (  )1 56وسعيد بن منصور ( )141/
والبيهقي ( )411/ 0من مطرق عن نافع عن ابن عمر.
صحيح أيض ًا.
وإسناده
ٌ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

22

وصول ٌة.
حق
و أأخاك ,وموالك الذي أييل ذاكٌّ ,
ورح ٌم أم م
ٌ
واجب ,أ

( )

باب :صل مة الرحم
 -40حدثنا احلميدي ,قال :حدثنا سفيان عن أيب ٍ
سعد عن حممد بن أيب مموسى عن
ّ
م
ابن عب ٍ
وابن السبيل }.قال :بد أأ أفأ أمره أبأوجب
اس قال{ :وآت ذا ال مقربى حقه
أ
والسكني أ
احلقوق ,ودله عىل أأفضل الأعامل إذا كان عنده يش ٌء فقال{ :وآت ذا ال مقر أبى حقه
وابن السبيل} وعلمه إذا مل يكن عنده يش ٌء كيف يقول ,فقال{ :وإما متعر أضن
أ
والسكني أ
ٍ
يسور ًا} عدأ ٌة حسن ٌة أ
كأنه قد كان,
عنهم ابتغا أء رمحة من ربك م
ترجوها فقل هلم أقوالً أم م
أ
يكون إن شاء اهلل{ ,وال تعل يدأ أك مغلول ًة إىل معنقك} ال متعطي شيئ ًا{ ,وال
ولعله أأن
أتبسطها كل ال أبسط} متعطي ما عندك{ ,فتقعدم أم ملوم ًا} يلو ممك أمن يأتيك بعد ,وال جيدم
عندك شيئ ًا { أحمسور ًا} ,قال :قد حّسك أمن قد أأعطي أته.

( )

باب :م
فضل صلة الرحم
ويس قال :حدثني أأخي عن سليامن بن ٍ
 -4حدثنا إسامعيل بن أيب مأ ٍ
بالل عن حممد
بن أأيب أع ٍ
تيق عن ابن ش ٍ
َّبه
هاب عن أأيب سلمة بن عبد الرمحن ,أن أأبا الرداد الليثي أأخ أ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :قال اهلل عز وجل :أأنا الرمح من,
سمع
عوف ,أأنه
عن عبد الرمحن بن
أ

( ) أخرجه أبو داود يف السنن" ( )5 10والطَّباين يف "الكبري" ( )4 0/11وأبو نمعيم يف "العرفة" ()5140
من طريق احلارث بن مرة عن كمليب .زاد الطَّباين وأبو نمعيم عن أبيه عن جده"
وفيه اختالف آخر عىل احلارث ,وعىل كليب .ذكره أبو نمعيم يف "العرفة".
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )142/عن احلميدي به.
وذكره السيوطي يف "الدر النثور" ( )120/2وزاد نسبته البن النذر وابن أيب حاتم.
وأبو سعد هو سعيد بن الرزبان .واهلل أعلم.
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واشتققت هلا من اسمي ,فمن وص ألها وصل مته ,و أمن ق أط أعها بت ُّته.
حم,
و أأنا
م
م
خلقت الر أ

( )

 -41حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أأبو عوانة عن معثامن بن الغرية عن أيب
دخلت عىل عبد اهلل بن ٍ
عمرو يف الوهط  -يعني أأرض ًا له بالطائف -
ال أعنبس قال:
م
حم مشجن ٌة من الرمحن ,أمن يصلها يصله,
فقال:
أ
بي ﷺ إصب أعه فقال :الر م
عطف لنا الن ُّ
ٌ
ذلق يوم القيامة.
ومن يقطعها يقطعه ,هلا
طلق ٌ
لسان ٌ

( )

أ
محه أأحبه أأه مله
باب :أمن
وصل ر أ
 -44حدثنا حممد بن ٍ
َّبنا مسفيان عن أأيب إسحاق عن أمغ أراء عن ابن
كثري ,قال :أأخ أ

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 210وأبو داود ( ) 265واحلاكم يف "الستدرك" ( ) 54/1وابن حبان ()114
الزهري به .ووقع عند ابن حبان عن رداد.
والبيهقي يف "الكَّبى" ( )12/4من مطرق عن ُّ
الزهري عن أيب سلمة قال :اشتكى أأبو
ورواه الرتمذي ( ) 640وأمحد ( ) 212من رواية سفيان عن ُّ
علمت أأبا حممد .فقال عبد الرمحن:
خريهم و أأوص ملهم ما
م
الرداد الليثي فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال :م
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :قال اهلل.فذكره.
ٌ
حديث صحيح.
الزهري
وقال الرتمذي :حديث سفيان عن ُّ
انظر "هتذيب التهذيب" ( ) 20/1ترمجة رداد .وانظر علل الدارقطني ()165 ,121/1
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  ) 14/وأبو داود الطيالس ( )1150عن عثامن به.
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4642من رواية عبد اللك 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
"الثقات".
وله طريقان نحوه .أحدمها :عند أمحد ( )2441وصححه احلاكم ( ) 21/1من رواية أيب ثاممة الثقفي
الزهد" ( )666من رواية عمرو بن مشعيب عن أأبيه عن جده.
عن ابن عمرو .واآلخر :عند هناد يف " ُّ
الفتح أأيض ًا ,و أأص مله اشتباك العروق
وحكي
م
قوله ( شجنة ) قال ابن حجر يف الفتح :بضم أوله وبكّسه ,م
والأغصان ,ومنه احلديث ذو شجون .أي متداخل .انتهى.
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أ
محه ,منسئ يف أأجله ,و أث أرى ما مله ,و أأحبه أأه مله.
عمر قال :من اتقى ربه,
ووصل ر أ

( )

 -41حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا يونس بن أيب إسحاق قال :حدثني أمغ أراء أبو

ٍ
محه ,مأنسئ له يف مع ممره ,و أث أرى
خمارق هو
ووص أل ر أ
العبدي ,قال ابن عمر :من اتقى ربه ,أ
ُّ
ما مله ,و أأحبه أأه مله.

( )

بابُّ :بر الأقرب فالأقرب
يح ,قال :حدثنا بقية عن أب ٍ
 -45حدثنا أحيوة بن رش ٍ
حري عن خالد بن معدان عن
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :إن اهللأ ميوصيكم مبأمهاتكم ,ثم
سمع
القدام بن أمعدي أكرب ,أنه
أ
ميوصيكم ب مأمهاتكم ,ثم ميوصيكم بآبائكم ,ثم ميوصيكم بالأقرب فالأقرب.

( )

 -42حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا اخلزرج بن عثامن أأبو اخلطاب
عدي ,قال :أخَّبنا أبو أأ ُّيوب سليامن موىل عثامن بن عفان قال :جاءنا أأبو هريرة
الس ُّ
رح ٍم ألا قام من عندنا ,فلم ي مقم
عشي أة اخلأميس ليل أة اجلمعة فقال :مأحرج عىل كل قاطع أ

( ) أخرجه الروزي يف "الَّب والصلة" ( ) 14 , 15والدواليب يف "الكنى" ( )5 5والدوري يف "تاريخ ابن
معني" ( )515/4من رواية سفيان به.
وروجاله ثقات سوى مغراء العبدي أيب الخارق الكويف.
وابن
التميمي
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)504/5ذكره ابن حبان يف "الثقات" ونقل أبو العرب
م
ُّ
خلفون عن العجيل أنه قال :ال بأس به ,وقال ابن القطان :مل أره يف كتاب الكويف .يعني العجيل .قال :وال
وقرأت بخط الذهبي :تمكلم فيه .انتهى
نكر عىل عبد احلق طعنأه يف حديثه,
م
ميعرف فيه تريح .و أأ أ
( )1أخرجه الدوري يف "تاريخ ابن معني" ( )42/1ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4640عن أأيب قطن
عن يونس به .وانظر ما قبله.
( )4أخرجه المام أمحد ( ) 4 14وابن ماجه (  )422من طريق إسامعيل بن عياش عن أبحري بن سعد به.
وصححه احلاكم (.) 5 /1
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أ
فدخل عليها ,فقالت له:
أأحدٌ  .حتى قال ثالث ًا ,أفأتى فتًى عم ًة له قد َص أمها منذ أسنتني,
سمعت أأبا مهريرة يقول كذا وكذا ,قالت :ارجع إليه
ابن أأخي ,ما جا أء بك؟ قال:
م
يا أ
سمعت النبي ﷺ يقول :إن أأ أ
عامل بني آد أم متعرض عىل اهلل
فسله :مل قال ذاك؟ قال:
م
ٍ
مخيس ليلة اجلمعة ,فال ميقبل م
عمل قاطع رح ٍم.
تبارك وتعاىل أعشي أة كل

( )

 -44حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليىل ,قال :حدثنا أ ُّيوب بن ٍ
احلنفي عن آدم
جابر
ُّ
نفق الر م
جل عىل نفسه و أأهله أُيتس مبها إال آجره اهلل تعاىل فيها,
عيل عن ابن عمر :ما أأ أ
بن ٍّ
بمن م
قرب ,وإن كان أفض ً
تعول ,فإن كان فض ً
ال فناول.
قرب الأ م
ال فالأ م
وابدأ أ

( )

باب :ال م
قاطع رح ٍم
تنزل الرمح مة عىل قو ٍم فيهم
م
سمعت عبدأ اهلل
 -41حدثنا معبيد اهلل بن موسى ,قال :أأخَّبنا سليامن أبو آدم قال:
م
بن أأيب أأوىف يقول :عن النبي ﷺ قال :إن الرمح أة ال أت م
قاطع رح ٍم.
نزل عىل قو ٍم فيهم
م
أ

( )

إثم قاطع الرحم
باب :م
ٍ
منهال ,قال :حدثنا شعبة قال :أأخَّبين حممد بن عبد اجلبار
 -46حدثنا حجاج بن
ٍ
سمع أأبا هريرة مُيد م
ث عن رسول اهلل ﷺ قال :إن
كعب ,أأنه
بن
قال:
م
أ
سمعت حممدأ أ
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0141والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4622واخلرائطي يف "مساوئ الخالق"
( )121من طريق يونس بن حممد به.
واقترص أمحد عىل الرفوع.
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )166من طريق أيب الحوص عن آدم بن عيل به.
( )4أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 1/1واحلسني الروزي ( ) 45وابن عدي يف "الكامل"
( )156/4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )114والبغوي يف "رشح السنة" ( )11/ 4من مطرق عن سليامن
أيب آدم به.
وأبو آدم .قال النسائي :ليس بثقة ,وكذبه ابن معني.
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الرحم مشجن ٌة من الرمحن ,تقول :يا رب ,إين مظلم مت ,يا رب ,إين مقطع مت ,يا ربّ ,إين
قطع أمن قط أعك ,و أأ م
صل أمن وصلك؟.
ّإين ,يا رب ,يا رب .ف ميجي مبها :أأ أال ترضني أن أأ أ

( )

إياس ,قال :حدثنا ابن أأيب ٍ
ٍ
ذئب ,قال :حدثنا سعيد بن
 -10حدثنا آدم بن أيب
والسفهاء.
سمعان قال:
م
سمعت أأبا هريرة يتعو مذ من إمارة الصبيان ُّ
اجلهني ,أنه قال ليب هريرة :ما آي مة ذلك؟
ابن حسنة
خَّبين م
ُّ
فقال سعيد بن سمعان :أفأ أ أ
عص ا ملرشد.
قال :أن مت أ
قطع الأرحا مم ,و ميطاع الغوي ,و مي أ

( )

باب :عقوب مة قاطع الرحم يف الدُّ نيا
سمعت
بن عبد الرمحن قال:
م
 -1حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة ,قال :حدثنا معيين مة م
ث عن أأيب بكرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :ما من ٍ
أأيب مُيد م
ذنب أأح أرى أن ميعج أل اهللم
خر له يف اآلخرة ,من أقطيعة الرحم وال أبغي.
لصاحبه العقوب أة يف الدُّ نيا ,مع ما ميد م

( )

فضل أمن م
باب :م
يصل ذا الرحم الظامل
( ) أخرجه المام أمحد ( )414 ,165/1والطيالس ( )1514وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15415من
من طريق حممد بن عبد اجلبار به.
وصححه احلاكم ( ) 21/1وابن حبان ()111
ٍ
وجه آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة  عن
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )5211خمترص ًا من
النبي ﷺ قال :إن الرحم شجنة من الرمحن .فقال اهلل :أمن وصلك وصلتمه ,و أمن أق أط أعك قطعتمه.
أخرجه.
( )1مل أأجد من
أ
م
رجال الصحيح سوى سعيد بن سمعان .وهو ثق ٌة .وثقه النسائي والدارقطني .وذكره ابن
ثقات
ورجاله
ٌ
حبان يف "الثقات".
ابن حسنة اجلهني .فقال الذهبي يف "اليزان" (ٌ :)56 /1
شيخ لسعيد بن سمعان .ال ميعرف.
أما م
مستور مل ميسم من الثالثة.
وقال ابن حجر يف "التقريب":
ٌ
( )4تقدم برقم (.) 2
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 -11حدثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدثنا عيسى بن عبد الرمحن عن طلح أة عن
يب فقال :يا نبي اهلل ,علمني عم ً
ال
عبد الرمحن بن أعوسجة عن الَّباء قال :جا أء أأعرا ٌّ
أ
السأ ألة ,أأعتق النسم أة,
عرضت
قرصت اخلمطب أة لقد أأ
كنت أأ
أ
أ
ميدخ ملني اجلنة ,قال :لئن أ
و مفك الرقب أة ,قال :أأو لي أس أتا واحد ًا؟ قال :ال ,ع متق النسمة أأن متعتق النسمةُّ ,
وفك الرقبة
عني عىل الرقبة ,والنيح مة الرغوب ,والفي مء عىل ذي الرحم ,فإن مل متطق ذلك ,فأ ممر
أأن مت أ
بالعروف ,وانه عن ا ملنكر ,فإن ممل متطق ذلك ,فكف لسا أنك إال من ٍ
خري.

( )

باب :تعل مموا من أأنسابكم ما تص ملون به أأرحا أمكم
ٍ
ٍ
خالد ,قال :حدثنا عتاب بن ٍ
راشد عن
بشري عن إسحاق بن
 -14حدثنا عمرو بن
سمع معمر
بن مطع ٍم أأخَّبه ,أأنه
ُّ
أ
الزهري قال :حدثني محممد بن جبري بن مطع ٍم ,أن مجبري أ
بن اخلطاب  م
م
ليكون
يقول عىل النَّب :تعلموا أأنسا أبكم ,ثم ص ملوا أأرحا أمكم ,واهلل إنه
وز أعه ذلك
يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم ,لأ أ
بني الرجل وبني أأخيه اليش مء ,ولو م
عن انتهاكه.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )166/1والطيالس ( )446والدارقطني يف "السنن" ( ) 45/1والبيهقي يف
"السنن" ( )141 / 0والبغوي ( )11 6من مطرق عن عيسى بن عبد الرمحن به .وصححه ابن حبان
( )441واحلاكم (.)1 4/1
طلحة :هو ابن مرصف اليامي.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)110/1رواته ثقات.
ابن هليعة عن معقيل بن خالد عن ابن شهاب به.
()1أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( ) 4أخَّبين م
وأخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" ( ) 4من طريق معمر ,والطَّباين يف"مسند الشاميني"
الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم ,أن عمر بن اخلطاب قال :فذكره.
( )4101من طريق مشعيب عن ُّ
بن ممطعم.
جبري أ
ومل يذكمرا والده أ

=
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 -11حدثنا أمحد بن يعقوب ,قال :أأخَّبنا إسحاق بن سعيد بن ٍ
سمع أأباه
عمرو ,أأنه
أ
مُيدث عن ابن عب ٍ
اس ,أأنه قال :احفظوا أأنسا أبكم أتصلوا أأرحا أمكم ,فإنه ال مبعد بالرحم
قريبةُّ ,
ً
وكل رح ٍم آتي ٌة
قربت ,وإن كانت بعيد ًة ,وال مقرب هبا إذا أب معدت ,وإن كانت
إذا م
ٍ
ٍ
بقطيعة إن كان
وص ألها ,وعليه
يو أم القيامة أأما أم صاحبها ,أتشهدم له بصلة إن كان أ
ق أط أعها.

( )

باب :هل م
يقول الوىل :إين من فالن؟
 - 15حدثنا موسى بن إسامعيل قال :حدثنا عبد الواحد بن زياد قال :حدثنا وائل
بن داود الليثي قال :حدثنا عبد الرمحن بن أيب أحبيب قال :قال يل عبدم اهلل بن معمر :ممن
____________________________________

عمر م
وشعيب ثقتان .وطريق معقيل فيه ابن هليعة .وهو يس مء احلفظ.
و أم ٌ
بعض الوهم.
الزهري م
وإسحاق بن راشد اجلزري .قال عنه ابن حجر يف "التقريب" :ثق ٌة يف حديثه عن ُّ
واهلل أعلم.
سامعه من معمر بن اخلطاب .فإن
يصح م
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( )10/6يف ترمجة حممد بن جبري :ال ُّ
الدارقطني نص عىل أن حديثأه عن معثامن مم ٌ
رسل .انتهى.
مات عىل رأس الائة.
وقال يف "التقريب" :أ
ٍ
شهاب عن
ابن وهب عن حيوة بن مرشيح عن معقيل عن ابن
قال الضيا مء يف "الختارة" (  :)2/روى م
قائم عىل النَّب :تعلموا أأنسا أبكم ..وإذا
حممد بن جبري بن مطعم ,أأخَّبه أأنه
عمر أ
أ
بن اخلطاب .وهو ٌ
سمع أ
سامعه من عمر .فال يبعد سامعه من عثامن .واهلل أعلم .انتهى كالمه.
صح م
قلت :والذي يف جامع ابن وهب كام تقدم عن ابن هليعة وفيه عن والده مجبري أأنه أسمع معمر .واهلل أعلم.
( ) أخرجه الطيالس ( )1415ومن طريقه احلاكم يف "الستدرك" (  )161/والبيهقي يف "السنن"
( )142/1ويف " ُّ
الشعب" ( )44 0من مطرق عنه به .مرفوع ًا
البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )44من طريق مق أراد أيب نوح عن إسحاق به مرفوع ًا أأيض ًا.
ورواه
ُّ
وصححه ابن حجر يف "الطالب" (.)111/1
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قلت :من أمواليهم ,قال:
نت؟ قلت :من أتيم متيم ,قال :من أأن مفسهم أأو من أمواليهم؟ م
أأ أ
قلت :من مواليهم إذا؟.
فهال أ

( )

باب :موىل القوم من أأنفسهم
 -12حدثنا أعمرو بن خالد قال :حدثنا مزهري قال :حدثنا عبد اهلل بن عثامن قال:
أخَّبين إسامعيل بن معبيد ,عن أأبيه معبيد ,عن رفاعة بن رافع ,أأن النبي ﷺ قال ل معمر
باب النبي ﷺ أ
دخل عليه معمر فقال :قد
فجمعهم ,فلام أ
حرضوا أ
 :امجع يل مقو أمك ,أ
نزل يف مق ٍ
نصار فقالوا :قد أ
الستمع
ريش الوحي ,فجا أء
مجعت لك قومي,
م
م
أ
فسمع ذلك الأ م
ظهرهم فقال :هل فيكم من غريكم؟
والناظ مر ما ميقال هلم,
بي ﷺ ,فقا أم بني أأ م
أ
فخرج الن ُّ
النبي ﷺ :حلي مفنا منا ,واب من مأختنا منا,
قالوا :نعم ,فينا حلي مفنا م
وابن مأختنا وموالينا ,قال ُّ
و أموالينا منا ,و أأنتم أتسمعون :إن أأوليائي منكم التقون ,فإن كنتم مأولئك فذاك ,وإال
عر مض عنكم.
فانظروا ,ال يأيت م
الناس بالأعامل يو أم القيامة ,وتأ متون بالأثقال ,ف مي أ
ثم نا أدى فقال :يا أأ ُّّيا الناس  -ورفع يديه يض معهام عىل مرؤوس مقريش  -أأ ُّّيا الناس,
هل أأ ٍ
إن مقريش ًا أأ م
مانة ,أمن أب أغى هبم  -قال زهري :أأظنُّه قال :العواثر  -كبه اهلل أ
لنخ أريه,
أ
ثالث مرات.
يقول ذلك

( )

باب :أمن أ
عال جاري أتني أأو واحد ًة
ٍ
جيبي عن
 -14حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا حرملة بن عمران أأبو
حفص ال ُّت ُّ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن كان له
سمعت
عامر قال:
أأيب معشانة العافري عن معقبة بن
م
( ) أخرجه اخلطيب يف "موضح اجلمع والتفريق" (  ) 41/من طريق موسى هبذا السناد.
( )1أخرجه المام أمحد ( )410/4وابن أيب شيبة ( )4144والطَّباين يف "الكبري" ( )1511والبزار يف
"مسنده" ( )4415من مطرق عن عبد اهلل بن عثامن به .وصححه احلاكم (.)411/1
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ٍ
م
َّب عليهن ,و أكساهن من جدأ ته ,مكن له حجاب ًا من النار.
ثالث بنات ,وص أ

( )

 -11حدثنا الفضل بن مد ٍ
ابن
فطر عن مرشحبيل قال:
م
سمعت أ
كني ,قال :حدثنا ٌ
عب ٍ
حسن مصحب أتهام ,إال أأدخل أتاه
اس عن النبي ﷺ قال :ما من ممسل ٍم متدركه ابنتان ,ف مي
م
جلن أة.
ا أ

( )

زيد قال :حدثني عيل بن ٍ
 -16حدثنا أبو النُّعامن ,قال :حدثنا سعيد بن ٍ
زيد قال:
ُّ م

م
رسول اهلل ﷺ :أمن كان
بن عبد اهلل حدثهم قال :قال
جابر أ
حدثني حممد بن النكدر ,أأن أ
ثالث ٍ
بنات ,ميؤوّين ,و أيكفيهن ,و أيرمحهن ,فقد وجبت له اجلنة البتة ,فقال ٌ
م
رجل من
له
أ
رسول اهلل؟ قال :وثن أتني.
بعض القوم :وثن أتني ,يا

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 51/1وابن ماجه ( )4226وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 421والطَّباين يف
"الكبري" ( )400 ,166/ 4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1211من مطرق عن أيب عشانة به .وزادوا
"فأطعمهن وسقاهن".
صحيح.
قال البوصريي يف "مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه" :هذا إسنا ٌد
ٌ
( )1أخرجه المام أمحد ( )1 01وابن ماجه ( )4240وأبو يعىل يف "مسنده" (  )154وابن حبان ()1615
واحلاكم ( ) 41/1من مطرق عن فطر به.
وضعفه البوصريي يف "الصباح" والذهبي يف تعليقه عىل الستدرك .برشحبيل بن سعد.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 54/1فيه رشاحبيل بن سعد وثقه ابن حبان .وضعفه اجلمهور .وبقية
رجاله ثقات.
قلت :ويشهد له ما قبله وما بعده .وكذا حديث عائشة يف الصحيحني .انظر حديث أنس اآليت ()51
( )4أخرجه المام أمحد ( )404/4والطَّباين يف "الوسط" ( )1420والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 015من
مطرق عن عيل بن ٍ
زيد به.
وأخرجه الطَّباين أيض ًا ( )5 54وابن عدي يف "الكامل" ( ) 141/5من طريق أيوب السختياين,
والبزار يف "مسنده" ( ) 601من طريق سليامن التيمي ,وأبو يعىل ( ) 14/1من طريق سفيان بن حسني
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ٍ
باب :أمن أ
أ
خوات
ثالث أأ
عال

 -50حدثنا عبدم العزيز بن عبد اهلل قال :حدثني عبد العزيز بن حمم ٍد عن مسهيل بن
كمل عن أ ُّيوب بن ب ٍ
أأيب صالحٍ عن سعيد بن عبد الرمحن بن مم ٍ
شري ا ملعاوي عن أأيب
ٍ
ثالث ٍ
يكون لأ ٍ
ٍ
أ
م
م
م
خوات,
ثالث أأ
بنات ,أأو
حد
رسول اهلل ﷺ قال :ال
سعيد اخلدري ,أن
حسن إليهن ,إال أ
دخل اجلنة.
ف مي
م

( )

باب :فضل أمن عال ابن أته الر مدودة
 -5حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني موسى بن مع ٍّيل عن أأبيه ,أن النبي ﷺ
لّساقة بن جعش ٍم :أأ أال أأد ُّلك عىل أأعظم الصدقة ,أأو من أأعظم الصدقة؟ قال :بىل يا
قال م
أ
كاسب غريك.
رسول اهلل ,قال :ابن متك أمردود ٌة إليك ,ليس هلا
ٌ

( )

____________________________________

كلهم عن ابن النكدر به.
ابن عدي متابع أة أيوب لأنه من رواية عاصم بن هالل.
وضعف م
( ) أخرجه المام أمحد ( )11/4وأبو داود ( )5 11 ,5 14وابن أيب شيبة ( )421/1واحلسني الروزي يف
"الَّب والصلة" ( ) 44من مطرق عن سهيل بن أيب صالح به .ويف سنده اختالف.
ٍ
ٍ
سعيد بإسقاط
سعيد العشى عن أيب
ورواه الرتمذي من وجهني عن مسهيل .فتارة ( ) 6 1عنه عن
ٍ
سعيد الأعشى عن أيب سعيد
أيوب .وأخرجه ابن حبان أيض ًا ( .)112وتارة ( ) 6 2عنه عن أيوب عن
ٌ
غريب.
حديث
بتقديم أيوب عىل سعيد .وقال:
ٌ
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 4512وابن ماجه ( )4224واحلاكم ( ) 42/1وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة"
( )4 41والطَّباين يف "الكبري" ( ) 16/4وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )14من مطرق عن
موسى به.
سمعت أأيب م
يقول :بلغني عن مُساقة بن مالك.
ووقع عند أمحد
م
ثقات .إال أن معيل بن رباح مل
ولذا قال البوصريي يف "مصباح الزجاجة" ( :) 2 /4هذا إسنا ٌد رجا مله
ٌ
أيسمع من مُساقة .انتهى.
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سمعت أأيب عن
برش ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا مموسى قال:
م
 -51حدثنا ٌ
أ
رسول اهلل ﷺ قال :يا مُساقة .مثله.
مُساقة بن جعش ٍم ,أن

( )

ٍ
رشيح ,قال :حدثنا بقية عن أب ٍ
ٍ
خالد عن القدام بن
حري عن
 -54حدثنا حيوة بن

أ
نفسك فهو لك صدق ٌة ,وما
رسول اهلل ﷺ يقول :ما أأ
سمع
معدي أكرب ,أأنه
أ
أ
طعمت أ
طعمت
طعمت زو أجك فهو لك صدق ٌة ,وما أأ
طعمت ولدأ ك فهو لك صدق ٌة ,وما أأ
أأ
أ
أ
أ
خاد أمك فهو لك صدق ٌة.

( )

موت البنات
باب :أمن كره أأن أيتمنى أ
مهدي عن سفيان عن عثامن بن
 -51حدثنا عبد اهلل بن أيب شيبة ,قال :حدثنا ابن
ٍّ
احلارث أيب الرواع عن ابن معمر :أأن رج ً
فغضب
موهتن,
بنات فتمنى أ
ال كان عنده ,وله ٌ
أ
رز مقهن؟.
نت أت م
ابن معمر فقال :أأ أ
م

( )

باب :الولدم مبخل ٌة جمبن ٌة
____________________________________

ابن رباح اللخمي .قال النووي يف رشح مسلم ( :)11/ 1هو بضم العني عىل الشهور ,وقيل:
م
وعيل :هو م
اسم له ,وبالضم لقب ,وكان يكره الضم .انتهى.
بفتحها .وقيل :بالفتح ٌ
( ) تقدم يف الذي قبله.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 4 46والنسائي يف "الكَّبى" ( )6101 ,6 15والطَّباين يف "الكبري"
( )121/10والبيهقي يف "السنن" ( ) 46/1من مطرق عن بقية به.
ٌ
صدوق .وقد َصح بالتحديث عند أأمحد.
ثقات سوى بقية وهو
ورجاله ٌ
وقد تاب أعه إسامعيل بن عياش .عند أمحد ( ) 4251واخلرائطي يف "مكارم الخالق" (.)41
أ
النذري يف "الرتغيب والرتهيب" (.)21/4
ابن كثري يف "تفسريه" ( ,)40 /1وجوده
وصح أح
ُّ
احلديث م
وسيأيت برقم (.) 11
( )4مل أجد من أخرجه.
ثقات سوى أيب الرواع .قال الذهبي يف "اليزان" ( :)4 /4ال ميعرف.
ورواتمه ٌ
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صالح قال :حدثني الل م
ٍ
كتب إيل هشا ٌم عن أأبيه عن
 -55حدثنا عبد اهلل بن
يث قال :أ
عائشة رض اهلل عنها قالت :قال أأبو ٍ
بكر  يوم ًا :واهلل ما عىل وجه الأرض ٌ
رجل
عز
حلفت .أأي مبنية؟
رجع فقال :كيف
خرج
فقلت له ,فقال :أأ ُّ
م
م
أ
حب إيل من معمر ,فلام أ
أأ ُّ
عيل ,والولدم أأل م
وط.

( )

باب :الولدم قر مة العني
صفوان ب من أع ٍ
م
مرو قال:
 -52حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا
حدثني عبد الرمحن بن مجبري بن من ٍ
فري عن أأبيه قال :جلسنا إىل القداد بن الأسود يوم ًا,
أ
فمر به ٌ
رسول اهلل ﷺ .واهلل ألو أددنا أنّا ر أأينا
رجل فقال :مطوبى هلا أتني ال أعينني اللتني ر أأ أتا
عجب ,ما قال إال خري ًا ,ثم أأقبل
فجعلت أأ
رأيت ,وشهدنا ما أشهد أت .فاستغضب,
ما
م
أ
م
مل الر أ
عليه فقال :ما أُي م
جل عىل أأن أيتمنى أحمرض ًا غيبه اهللم عنه؟ ال أيدري لو أشهدأ ه كيف
أ
م
رسول اهلل ﷺ أأقوا ٌم كبهم اهللم عىل أمنأاخرهم يف أجهنم ,مل
حرض
يكون فيه؟ واهلل ,لقد أ
خرج مكم ال أتعرفون إال ربكم,
مجييبوه ,ومل ميصدقوه ,أأ أو أال أحتمدون اهللأ عز وجل إذ أأ أ
ف متصد مقون بام جاء به نب ُّيكم ﷺ ,قد مكفيتم البالء بغريكم.

قط ,يف ٍ
ٍ
نبي ُّ
فرتة وجاهلي ٍة ,ما
ّبي ﷺ عىل أأشد حال مبعث عليها ٌّ
واهلل لقد مبعث الن ُّ
يرون أأن دين ًا أأفضل من عبادة الوثان ,فجاء ب مف ٍ
رقان فرق به بني احلق والباطل ,وفرق
أ
أ
به بني الوالد وولده ,حتى إن كان الر م
فتح
لريى والدأ ه أأو ولدأ ه أأو أأخاه كافر ًا ,وقد أ
جل أ أ
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )114/11من طريق عيسى بن محاد عن الليث به.
وأخرجه البالذري يف "أنساب الرشاف" ( )1 2/4عن أيب حممد الكي عن هشام عن أبيه ,أن أبا بكر.
ومل يذكر عائشة.
قوله ( :أل م
وط ) قال أبو عبيد وغريه :أي ألصق بالقلب.
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فل قلبه باليامن ,ويعلم أأنه إن هلك أ
اهللم مق أ
قر عينمه ,وهو يعلم أأ ّن حبي أبه
دخل الن أار ,فال أت ُّ
يف النار ,و أأّنا ل ّلتي قال اهلل عز وجل{ :والذين يقولون ربنا هب لنا من أأزواجنا
وذرياتنا قر أة أأ ٍ
عني}.

( )

رحيامت
الوالدات
باب:
ٌ
م
 -54حدثنا مسلم بن إبراهيم ,قال :حدثنا ابن فضالة ,قال :حدثنا بكر بن عبد اهلل
ٍ
أ
ثالث
مالك :جاءت امرأ ٌة إىل عائشة رض اهلل عنها ,أفأعطتها عائشة
زين عن أأنس بن
ا مل ُّ
ٍ
صبي هلا متر ًة ,و أأمسكت لنفسها متر ًة ,أفأ أك أل الصبيان التمرتني
مترات ,أفأعطت كل
ٍّ
أ ٍ
بي
صبي
ونظرا إىل مأمهام ,فعمدت إىل التمرة فشقتها ,ف أأعطت كل
نصف مترة ,فجاء الن ُّ
ٍّ
رمحها اهللم برمحتها صبييها.
ﷺ أفأخ أَّبته عائش مة فقال :وما ميعج مبك من ذلك؟ لقد أ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )1/2والطَّباين يف "الكبري" ( )151/10وأبو نمعيم يف "احللية" (  ) 45/من مطرق عن
ابن البارك به .وصححه ابن حبان (.)2551
( )1أأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )4154وأبو نمعيم يف "احللية" ( )14 /1من طريق مسلم بن إبراهيم عن
عبد الرمحن بن مفضالة به.
ٌ
صحيح السناد ,ومل ميرجاه.
حديث
وقال احلاكم :هذا
م
قلت :أصله يف صحيح البخاري ( ) 451,5216ومسلم ( )1216عن معروة عن عائشة قالت :جاءتني
ٍ
امرأ ٌة ومعها ابنتان هلا فس أأ ألتني فلم تد عندي أشيئ ًا غري ٍ
واحدة .ف أأعطيتها إياها .فأخذهتا فقسمتها بني
مترة
أ
النبي ﷺ فحدثتمه حدي أثها .فقال
ابنتيها  -ومل تأكل منها شيئ ًا  -ثم قامت فخرجت وابنأتأاها .فدخل عيل ُّ
حسن إليهن كن له سرت ًا من النار.
النبي ﷺ :من ابتميل من البنات بيشء ف أأ
أ
ُّ
تنبيهان:
التنبيه الول :حديث الباب من ممسند أنس  .أما حديث الشيخني فهو من مسند عائشة.
التنبيه الثاين :وقع يف حديث أأنس أّنام صبيان .ويف حديث عائشة أّنام ابنتان .ويف حديث أنس مترات .ويف
صح .واهلل
حديث عائشة مترة واحدة .فإن ممحل عىل التعدُّ د الختالف ا ألخرج ,وإال فام يف الصحيحني أأ ُّ
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وبره لولده
باب :م
أدب الوالد ُّ
 -51حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا الوليد بن مسل ٍم عن الوليد بن منمري بن
أأ ٍ
دب من اآلباء.
وس ,أأنه
الح من اهلل ,والأ م
سمع أأباه يقول :كانوا يقولون :الص م
أ

( )

بابُّ :بر الأب لولده

 -56حدثنا ابن ٍ
خملد عن عيسى بن ميونس عن الوصايف عن محمارب بن ٍ
دثار عن ابن
م
أ
لوالدك عليك حق ًا,
معمر قال :إنام سامهم اهللم أأبرار ًا ,لأّنم ُّبروا اآلبا أء والأبناء ,كام أأن
حق.
كذلك لولدك عليك ٌّ

( )

باب :أمن ال أيرحم ال ميرحم
العالء ,قال :حدثنا ممعاوية بن هشا ٍم عن أشيبان عن ف ٍ
 -20حدثنا حممد بن أ
راس عن
____________________________________

أعلم.
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )14 /21من طريق الوليد .وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل
العيال" ( )454من طريق مشعيب بن حرب كالمها عن الوليد بن نمري به.
ونممري بن أوس الشجعي .ويقال :الشعري.
يصح له عندي مصحب ٌة ,وانام روايتمه عن أأيب
النظر ,وال
قال ابن عبد الَّب :ذك أأره يف الصحابة أمن مل ميمعن
ُّ
أ
بن سعد وغريه .وقالوا :إنه عاش اىل بعد العرشين ومائة .قاله
الدرداء و مأم الدرداء .ذك أأره يف التابعني حممدم م
ابن حجر يف "الصابة" (.)5 /2
( )1أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1415والزهري يف "هتذيب اللغة" ( ) 15/5من طريق عيسى بن
يونس ,وابن أيب الدنيا يف "العيال" ( ) 45من طريق عبد الرمحن بن صالح الحاريب كالمها عن الوصايف
به.
النسائي والفال مس.
الوصايف :هو عبيد اهلل بن الوليد ,قال ابن معني :ليس بيشء ,وتركأه
ُّ
ورواه ابن عدي يف "الكامل" ( )411/1والثعلبي يف "الكشف والبيان" ( )15/ 1وابن عساكر
(  ) 66/2من ٍ
وجه آخر عن الوصايف مرفوع ًا .و أأعله ابن عدي به.
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ٍ
رحم.
عطية عن أأيب سعيد عن النبي ﷺ قال :من ال أيرحم ال مي أ
 -2حدثنا أأبو النعامن ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
زيد عن عاص ٍم عن أأيب عثامن ,أأن
( )

م
أ
استعمل رج ً
لت واحد ًا منهم,
ال ,فقال
معمر
العامل :إن يل كذا وكذا من الولد ,ما قب م
رحم من عباده إال أأبرهم.
فزعم معمر ,أو قال معمر :إن اهلل عز وجل ال أي م

( )

حق اجلار
بابُّ :
ٍ
 -21حدثنا أمحد بن ٍ
ٍ
سعد قال:
فضيل عن حممد بن
محيد ,قال :حدثنا حممد بن
بن الأسود يقول :أ
م
رسول اهلل ﷺ
سأ أل
سمعت أأبا ظبية الكالعي قال:
م
م
سمعت القدا أد أ
أأصحا أبه عن الزنا؟ قالوا :حرا ٌم ,حرمه اهلل ورسوله ,فقال :لأن يزين الر م
جل بعرش
ٍ
يزين بامرأة جاره.
يّس عليه من أن أ
نسوة ,أأ م
أ
وسأهلم عن الّسقة؟ قالوا :حرا ٌم ,حرمها اهللم عز وجل ورسو مله ,فقال :لن أي أ
ّسق
ٍ
يّس عليه من أأن أي أ
ّسق من بيت جاره.
من عرشة أأهل أأبيات أأ م

( )

( ) أخرجه أمحد (241 , 241

) والرتمذي (  )141من طريق شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن

فراس بن ُييى به.
ٌ
صحيح من هذا الوجه.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" (  )261ومسلم ( )14 6عن جرير بن عبد اهلل  مثله مرفوع ًا.
الزهد" ( ) 411من مطرق عن
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" (  )166/وهناد بن الّسي يف " ُّ
عاصم الحول به .نحوه.
أقل رمحة .ال م
فأنت واهلل بالناس ّ
تعمل يل أعم ً
ال أأبد ًا .فرد
وليس عند هناد "إن اهللأ عز وجل "..وإنام قال " أ
عهدأ ه" وَصح عبد الرزاق بأن الرجل معيينة بن حصن.
( )4أخرجه أمحد ( )11514والصنف يف "التاريخ" ( )51/1والطَّباين يف "الكبري" ( )152/10ويف
"الوسط" ( )2444والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6551من طريق حممد بن فضيل به.
أي الذنب أأعظم؟ قال :أأن أ
تعل
وللبخاري ( )1104ومسلم ( )12عن ابن مسعود قلت :يا رسول اهللُّ :

=
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باب :يبد مأ باجلار

 -24حدثنا حممد بن سال ٍم ,قال :أخَّبنا سفيان بن معيينة عن داود بن شابور ,وأيب
ٍ
جماهد عن عبد اهلل بن أع ٍ
فجعل م
أ
يقول ل مغ أالمه:
مرو ,أنّه مذب أحت له شا ٌة,
إسامعيل عن
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :ما
سمعت
يت جلارنا ال أي مهودي؟ أأهدأ ي أت جلارنا اليهودي؟
م
أأهدأ أ
م
أ
جَّبيل ميوصيني باجلار حتى أظنن مت أأنه أس ميور مثه.
زال

( )

باب :الأدنى فالأدنى من اجلريان
 -21حدثنا احلسني بن ح ٍ
ٍ
م
دينار
بن موسى عن الوليد بن
ريث ,قال :حدثنا
الفضل م
م
عن احلسن ,أأنه مسئ أل عن اجلار ,فقال :أأربعني دار ًا أأما أمه ,و أأربعني خل أفه ,و أأربعني عن
يمينه ,و أأربعني عن يساره.

( )

 -25حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا عكرمة بن عام ٍر ,قال:
حدثنا علقمة بن بجالة بن ٍ
سمعت أأبا مهريرة قال :وال أيبد مأ بجاره الأقص قبل
زيد قال:
م
أ
الأدنى ,ولكن يبد مأ بالأد أنى قبل الأقص.

( )

____________________________________

قلت :مثم أأي؟ قال :أأن أ
طعم معك .قلت :ثم أأي؟ قال :أن
هلل ند ًا وهو خلقك .م
تقتل ولدأ ك من أأجل أأن أي أ
تزاين حليلة جارك.
( ) أخرجه أمحد ( ) 20/1وأبو داود ( )5 51والرتمذي ( ) 614من طريق سفيان به.
ب.
وقال الرتمذي :حديث حس ٌن غري ٌ
الرفوع منه فقط دون القصة.
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5226ومسلم ( )1212عن ابن معمر
أ
و أأخرجاه أأيض ًا عن عائشة.
( )1ورجاله ثقات سوى الوليد بن دينار التياس .ضعفه ابن معني ,وذكره ابن حبان يف الثقات.
وروي مرفوع ًا ب أأسانيد ضعيفة.
انظر التلخيص احلبري البن حجر ( )64/4وإرواء الغليل () 00/2
( )4أخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" ( )1 5والصنف يف "التاريخ الكبري" ( )11/4عن ابن البارك

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

38

غلق الباب عىل اجلار
باب :أمن أأ أ

 -22حدثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدثنا عبد السالم عن ٍ
ليث عن ناف ٍع عن ابن
ٌ
مهه من أأخيه
معمر قال :لقد أأ أتى علينا
زمان ,أأو قالٌ :
حني ,وما أأحدٌ أأحق بديناره ودر أ
حب إىل أأحدنا من أأخيه ا ملسلم.
السلم ,ثم اآلن الدينار والدرهم أأ ُّ
سمعت النبي ﷺ يقول :كم من ٍ
جار ممتعل ٌق بجاره يوم القيامة ,يقول :يا رب ,هذا
م
فمنع معرو أفه.
أأ أ
غلق با أبه مدوين ,أ

( )

يشبع دون جاره
باب :ال
م
كثري ,قال :أخَّبنا سفيان عن عبد اللك بن أيب ٍ
حممد بن ٍ
بشري عن عبد
 -24حدثنا ّ
ابن عب ٍ
سمعت النبي ﷺ م
الزبري م
يقول:
يقول:
اهلل بن الساور قال:
م
ابن ُّ
م
َّب أ
سمعت أ
اس مي م
جائع.
وجاره
بع.
ليس
ٌ
الؤمن الذي أيش م
م
م

( )

____________________________________

به.
ورجاله رجال الصحيح سوى علقمة بن بجالة .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف .وأقره ابن حجر يف "اللسان".
( ) ليث بن أيب سليم ضعيف.
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف "مكارم الخالق" ( )415والصبهاين يف "الرتغيب" ( )111من ٍ
وجه آخر
عن أأبان بن بشري عن عطاء عن ابن عمر .بالرفوع فقط.
قال احلافظ يف "اللسان" (  :)110/أبان بن بشري الكتب .قال ابن أيب حاتم :جمهول .و أذكأره ابن حبان يف
"الثقات" .انتهى
وأخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" (  )15عن سفيان ممعض ً
الزهد" ( ) 015عن
ال .وهناد يف " ُّ
سفيان عن ابن معمر مثله.
( )1أخرجه أبو يعىل ( )61/5والطَّباين يف "الكبري" ( ) 51/ 1وعبد بن محيد ( )261والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" (  )651من طريق سفيان به .وصححه احلاكم (.) 24/1

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

39
خري اجلريان
باب :م

ٍ
رشيك,
 -21حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا أحيوة ,قال :أخَّبنا مرشحبيل بن
حل مب ّيل مُيد م
ث عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص عن رسول اهلل
أأنه
أ
سمع أأبا عبد الرمحن ا م
وخري اجلريان عند اهلل
خريهم لصاحبه,
م
خري الأصحاب عند اهلل تعاىل م
ﷺ أنه قال :م
خريهم جلاره.
تعاىل م

( )

الح.
اجلار الص م
باب :م

كثري ,قال :أخَّبنا سفيان عن حبيب بن أيب ٍ
 -26حدثنا حممد بن ٍ
ثابت قال :حدثني
ممخ ٌيل عن نافع بن عبد احلارث عن النبي ﷺ قال :من سعادة الرء السلم :السك من
والركب اهل أني مء.
الح,
م
اجلار الص م
م
الواسع ,و م

( )

____________________________________

عدي يف "الكامل" ( )244/1من حديث حكيم بن مجبري عن سعيد بن مج ٍ
بري عن ابن عباس 
والبن
ٍّ
نحوه.
وله شاهدان .الول :من حديث أأنس .أخرجه البزار ( ,) 6وحسنه ابن حجر يف "القول السدد"
واهليثمي يف "الجمع" ,والنذري يف "الرتغيب والرتهيب".
والثاين :من حديث عائشة عند احلاكم.
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 24/1والرتمذي ( ) 611والدارمي ( )1164وسعيد بن منصور (  )414/من
مطرق عن رشحبيل بن رشيك به .وصححه احلاكم ( ) 541وابن حبان ( )5 1وابن خزيمة (.)1546
ٌ
غريب.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 5444 , 5441وعبد بن محيد ( )415وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين"
( )1442وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )2100من مطرق عن سفيان به .وصححه احلاكم () 22/1
ورجاله رجال الصحيح سوى ممخيل بن عبد الرمحن.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)111/1عدا مده يف التابعني ,ال ميعرف حا مله ,ما روى عنه سوى حبيب بن أيب
ٍ
ثابت .لكن ذكره ابن حبان يف "الثقات" .اهـ

=
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السوء
اجلار ُّ
باب :م

ٍ
سعيد عن
 -40حدثنا صدقة ,قال :أخَّبنا سليامن هو ابن حيان عن ابن أعجالن عن
السوء يف دار
أأيب هريرة قال :كان من مدعاء النبي ﷺ :اللهم إين أأعو مذ بك من جار ُّ
القام ,فإن جا أر الدُّ نيا يتحو مل.
ٍ
بن أمغ أراء ,قال :حدثنا مبريد بن
 -4حدثنا خملد بن مالك ,قال :حدثنا عبد الرمحن م
( )

عبد اهلل عن أأيب مبردة عن أيب موسى :قال رسول اهلل ﷺ :ال تقو مم الساع مة حتى أي أ
قتل
الر م
جاره و أأخاه و أأباه.
جل أ

( )

جاره
باب :ال ميؤذي أ
 -41حدثنا مسد ٌد ,قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا الأعمش ,قال :حدثنا أأبو
أ
رسول اهلل,
سمعت أأبا مهريرة يقول :قيل للنبي ﷺ :يا
ُييى موىل جعدة بن مهبرية .قال:
م
م
جرياّنا بلساّنا؟ فقال
وتفعل ,وتصد مق ,و متؤذي
إن فالن أة تقو مم الل أيل وتصو مم النهار,
أ
____________________________________

وقال احلافظ يف "التهذيب" ( :) 40/4ممخيل حفظه مجاع ٌة بضم اخلاء العجمة ,وأما ابن أيب شيبة فقاله
العسكري .انتهى
بضم احلاء الهملة ,وتبعه ابن صاعد ,وخط أأ ذلك
ُّ
ربع من السعادة ...فذكره .وزاد .الرأة
قلت :أخرج أمحد ( ) 115عن سعد بن أأيب وقاص مرفوع ًا " أأ ٌ
الصاحلة .وصححه ابن حبان ( )1041واحلاكم (.) 45/1
( ) أخرجه النسائي ( )141/1وابن أيب شيبة ( )514/1وأبو يعىل يف "مسنده" ( )2542وصححه ابن حبان
( ) 044واحلاكم (  )541/من مطرق عن ابن عجالن به.
ورواه المام أمحد ( )1554واحلاكم (  )541/من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن القَّبي به .نحوه.
( )1أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )4141من رواية ُييى بن سعيد الموي عن مبريد به .نحوه .وزاد " قال:
فر أأينا أمن أ
أ
زمان الأزارقة".
قتل أأباه
ولأمحد ( )10 21وابن ماجه يف "سننه" ( )4656من رواية احلسن عن أأسيد بن التشمس عن أيب
موسى .نحوه مطوالً.
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م
خري فيها ,هي من أأهل النار.
رسول اهلل ﷺ :ال أ

قالوا :وفالن ٌة متصيل الكتوبة ,وتصدق أبأ ٍ
م
رسول اهلل
ثوار ,وال متؤذي أأ أحدأ ًا.؟ فقال

ﷺ :هي من أأهل اجلنة.

( )

 -44حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا عبد الرمحن بن ٍ
زياد قال :حدثني عامرة بن
غراب ,أن عم ًة له حدثته ,أأّنا أ
ٍ
سألت عائش أة مأم الؤمنني رض اهلل عنها ,فقالت :إن
أ
تكون أغضبى ,أأو مل تكن نشيط ًة ,فهل علينا
زوج إحدانا ميريدم ها فتمنعه نفسها ,إما أن
أ
حرج؟ قالت :نعم ,إن من حقه عليك أأن لو أأرادك وأنت عىل أقت ٍ
ٍ
ب مل
يف ذلك من
متنعيه.
قلت هلا :إحدانا حتيض ,وليس هلا ولزوجها إال ٌ
حلاف واحدٌ ,
فراش واحدٌ أو
ٌ
قالت :م
إزارها ثم تنام معه ,فله ما فوق ذلك.
فكيف
م
تصنع؟ قالت :لتشد عليها أ
ٍ
شعري,
فطحنت شيئ ًا من
بي ﷺ :إنه كان ليلتي منه,
م
مع أأين سوف مأخَّبك ما صنع الن ُّ
غلق
فجعلت له قرص ًا ,فدخل فرد الباب ,ودخل إىل السجد ,وكان إذا أراد أن ينا أم أأ أ
م
القدح ,و أأ أ
وكأ القرب أة ,و أأ أ
الباب ,و أأ أ
ينرصف أفأطعمه
الصباح ,فانتظر مته أن
طفأ
كفأ
أ
أ
أ
أ
ثم قال:
القرص ,فلم ينرصف ,حتى غلبني النو مم ,و أأوجعه الَّبد ,أفأتاين أفأقامنيّ ,
فكشفت له
حائض ,فقال :وأن اكشفي عن فخذيك,
أأدفئيني أأدفئيني ,فقلت له :إين
م
ٌ
فوضع خده ورأ أسه عىل فخذي حتّى أدفئ.
عن فخذي,
أ

( ) أخرجه المام أمحد ( )1:110وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( )164والبزار كام يف "كشف الستار"
( ) 601والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6114واحلسني بن حرب يف "الَّب والصلة" ( )111من مطرق عن
العمش به .وصححه احلاكم ( ) 22/1وابن حبان (.)5421
قوله ( :بأثوار ) مجع ثور ,وهي القطع مة من الأقط .قاله أهل اللغة.
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ثم أأدبرت به.
فأقبلت شا ٌة جلارنا داجن ٌة فدخلت ,ثم عمدت إىل ال مقرص أفأ أخ أذتهّ ,
بي ﷺ :مخذي ما
بي ﷺ فبادرهتا إىل الباب ,فقال الن ُّ
قالت :وق ألقت عنه ,واستيقظ الن ُّ
أأدركت من مقرصك ,وال متؤذي جارك يف شاته.

( )

باب :ال حتقرن جار ٌة جلارهتا ولو فرسن ٍ
شاة
 -41حدثنا إسامعيل بن أيب مأ ٍ
ويس قال :حدثني ٌ
مالك عن زيد بن أأسلم عن أعمرو
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ :يا نسا أء الؤمنات ,ال
معاذ الأشهيل عن جدته ,أأّنا قالت :قال يل
بن
ٍ ( )
أحتقرن امرأ ٌة منكن جلارهتا ,ولو مكراع ٍ
شاة محمرق.
باب :شكاية اجلار
بن عبد اهلل ,قال :حدثنا صفوان بن عيسى ,قال :حدثنا حممد بن
عيل م
 -45حدثنا ُّ
( ) أخرجه ابن أيب معمر كام يف "احتاف الهرة" ( )12/1عن عبد اهلل بن يزيد القرئ به .بتاممه.
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )140ومن طريقه البيهقي يف "السنن" (  )4 4/من طريق عبد اهلل بن
حتيض..إىل قوله.
عمر بن غانم عن عبد الرمحن بن زياد به خمترص ًا .أأّنا سألت عائش أة ,قالت :إحدانا م
حتى دفئ.
ضعيف ,لضعف الفريقي ,واسمه عبدم الرمحن بن زياد بن
قال البوصريي يف "االحتاف" :هذا إسنا ٌد
ٌ
أنعم .رواه أبوداود باختصار .انتهى.
( )1هو يف موطأ المام مالك ( ) 214ومن طريقه الدارمي ( ) 246وأمحد ( )21/1وإسحاق بن راهويه
يف "مسنده" (4/5

) والطَّباين يف "الكبري" ( ) 41/11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4121من مطرق

عن مالك به.
ويف صحيح البخاري ( )1522ومسلم ( )64/4من حديث أيب هريرة مرفوع ًا" :يانسا أء المسلامت ال
حتقرن جار ٌة جلارهتا .ولو فرسن شاة".
نون .هو عظ ٌم م
قوله ( :فرسن ) :بكّس الفاء والهملة .بينهام راء ساكنة وآخره ٌ
قليل اللحم ,وهو للبعري
موضع احلافر للفرس ,و ميطلق عىل الشاة أجماز ًا ,ونونمه زائد ٌة ,وقيل :أأصلية .قاله احلافظ يف الفتح.
م

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

43

عجالن ,قال :حدثنا أأيب عن أيب مهريرة قال :قال ٌ
رجل :يا رسول اهلل ,إن يل جار ًا
فاجتمع
خر أج متا أعه,
متاعك إىل الطريق,
ميؤذيني ,فقال :انطلق أفأخرج
أ
أ
أ
فانطلق أفأ أ
فذكرت للنبي ﷺ ,فقال :انطلق
جار ميؤذيني,
م
الن م
اس عليه ,فقالوا :ما شأ منك؟ قال :يل ٌ
متاعك إىل الطريق ,فجع ملوا يقولون :اللهم ال أعنه ,اللهم أأخزه .فب أل أغه ,أفأتاه
أفأخرج أ
فقال :ارجع إىل منزلك ,فواهلل ال مأؤذيك.

( )

ٌ
رشيك عن أأيب معمر عن أيب مجحيفة
الودي ,قال :حدثنا
عيل بن حكي ٍم
ُّ
 -42حدثنا ُّ
قال :شكا ٌ
متاعك فضعه عىل الطريق ,فمن مر به
جاره ,فقال :امحل أ
رجل إىل النبي ﷺ أ
فجعل ُّ
أ
كل أمن مر به يلعنمه ,فجا أء إىل النبي ﷺ فقال :ما لقيت من النّاس؟ فقال:
يلعنمه,
فيت ,أأو نحوه.
إن لعن أة اهلل فوق لعنتهم ,ثم قال للذي شكا :مك أ
ٍ
مالك ,قال :حدثنا أأبو ٍ
زهري عبد الرمحن بن أمغ أراء ,قال :حدثنا
 -44حدثنا خملد بن
الفضل  -يعني ابن ٍ
سمعت جابر ًا يقول :جا أء ٌ
رجل إىل النبي ﷺ أيستعديه
مبرش  -قال:
م
( )

بي ﷺ ورآه الر م
جل وهو مقاو ٌم
الركن والقام إذ أأقبل الن ُّ
عىل جاره ,فبينا هو قاعدٌ بني ُّ
بياض عند القام حيث ميص ُّلون عىل اجلنائز ,أفأ أ
رج ً
بي ﷺ فقال :أبأيب
ثياب ٌ
ال عليه ٌ
قبل الن ُّ
( ) أخرجه أبو داود ( )5 54وأبو يعىل ( )2240والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6514وغريهم من مطرق عن ابن
عجالن به .وصححه ابن حبان ( )510واحلاكم (.) 25/1
وانظر ما بعده.
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 41/11والبزار ( ) 604واحلاكم ( ) 22/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )6511من طريق عيل بن حكيم هبذا السناد.
ورشيك :هو ابن عبد اهلل القاض.
وأبو عمر النبهي الزدي .قال ابن حجر يف التقريب :جمهول.
قلت :يشهد له حديث أيب هريرة الاض.
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بيض؟ قال:
ثياب ٌ
نت و مأمي يا رسول اهلل ,أمن الرجل الذي م
أأ أ
رأيت معك ممقاومك عليه ٌ
م
م
رسول ريب ,ما زال
جَّبيل ﷺ
رأيت خري ًا كثري ًا ,ذاك
أأقد ر أأي أته؟ قال :نعم ,قال:
أ
ٌ
جاعل له مرياث ًا.
ظننت أأنه
يوصيني باجلار حتى
م

( )

رج
جاره حتى أي أ
باب :أمن آذى أ
ٍ
سمعت ,يعني أأبا
بن النذر قال:
م
 -41حدثنا عصام بن خالد ,قال :حدثنا أأرطا مة م
ٍ
م
فيهلك
رجلني أي أت أصارمان فوق ثالثة أأيا ٍم,
عامر احلمص ,قال :كان ثوبان يقول :ما من م
أأحدم مها ,فامتا ومها عىل ذلك من الصارمة ,إال ه أل أكا مجيع ًا ,وما من ٍ
جاره
جار
يظلم أ
م
يرج من منزله ,إال ه أل أك.
ويقهره ,حتى ُيم أله ذلك عىل أأن أ
م

( )

جار اليهودي
باب :م

ٍ
جماهد قال :كنت عند عبد اهلل
 -46حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا بشري بن سليامن عن
بن ٍ
م
فرغت فابدأ بجارنا اليهودي ,فقال
يسلخ شا ًة ,فقال :يا غالم ,إذا
عمرو ,وغال ممه
ً

( ) أخرجه عبد بن محيد كام يف "النتخب" (16

) والبزار كام يف "خمترص زوائده" البن حجر ( ) 102من

طريق الفضل بن مبرش به.
ٍ
كتب حديثه.
والفضل ضعفه أبو داود والنسائي .ولينه أبو زرعة .وقال أبو حاتم :ليس
بقوي مي م
واختلف فيه م
قول ابن معني.
وقال ابن عدي يف "الكامل" ( :) 4/2له عن جابر دون العرشة ,وعامتها مما ال يتابع عليه.
ولذا قال ابن حجر يف "خمترص زوائد البزار" ( :)151/1إسنا ٌد ضعيف.
وانظر ما تقدم برقم (.)21
( )1أخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" (  )21من رواية عبد الوهاب بن الضحاك ثنا عبد القاهر بن ناصح
أ
ثوبان يقول:
سمعت
 وكان من ال معباد  -عن أرطاة بن النذر قال :سمعت أبا عامر الأهلاين يقول:م
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :فذكر شقه الخري يف اجلار.
م
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ٌ
سمعت النبي ﷺ ميويص باجلار,
اليهودي أأصلحك اهلل؟ قال :إين
رجل من القوم:
م
ُّ
حتى خشينا أأو ر أأينا أأنه سيور مثه.

( )

م
الَّب والفاجر
باب:
الحسان إىل أ
احلميدي ,قال :حدثنا سفيان ,قال :حدثنا سامل بن أأيب حفصة عن مم ٍ
نذر
 -10حدثنا
ُّ
م
الحسان} ,قال :هي
عيل بن احلنفية{ :هل جزا مء الحسان إال
الثوري عن حممد بن ٍّ
سجل ٌة للَّب والفاجر.
مم أ

( )

ٍ
سجل ٌة مرسل ٌة.
قال أبو عبد اهلل :قال أبو معبيد :مم أ

فضل أمن م
باب :م
يعول يتي ًام من أأبويه
 -1حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا سفيان بن معيينة عن صفوان قال :حدثتني
ٍ
سعيد بنت مرة الفهري عن أأبيها عن النبي ﷺ :أأنا وكافل اليتيم يف اجلنة
مأنيسة عن مأم
م
سفيان يف الوسطى والتي تيل الهبام.
كهاتني ,أأو كهذه من هذه .شك

( )

( ) تقدم خترجيه برقم (.)21
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )21/14والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 511والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )6 54من طريق سامل بن أيب حفصة به.
ٍ
ٍ
ضعيف .ثم رواه من
بإسناد
قال البيهقي :هذا هو الحفوظ من قول ابن احلنيفة ,وقد مروي عن النبي ﷺ
الكويف مرتوك احلديث .انتهى.
حديث ابن عباس ,ثم قال :اهليثم بن عدي
ُّ
( )4أخرجه احلميدي يف "مسنده" ( )141والطَّباين يف "الكبري" ( )410/10وأبو نمعيم يف "العرفة"
( )2115والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 011من طريق سفيان بن معيينة به.
اختالف بينه ابن حجر يف "الصابة" يف ترمجة ممرة.
ويف سنده
ٌ
ومسلم ( )1614عن أيب
البخاري يف "صحيحه" ( )1661عن سهل بن سعد ,
لكن احلديث أأخرجه
ُّ
ٌ
هريرة مرفوع ًا مثله.
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منصور عن احلسن ,أن
هشيم ,قال :أخَّبنا
 -11حدثنا عمرو بن حمم ٍد ,قال :حدثنا
ٌ
ٌ
يتيمه فلم جيده ,فجا أء بعد
ُيرض طعام ابن معمر ,فدعا بطعا ٍم ذات يو ٍم,
يتي ًام كان
أ
فطلب أ
م

ٍ
بسويق و ٍ
عسل ,فقال:
ابن معمر بطعا ٍم ,مل يكن عندهم ,فجا أءه
ابن معمر ,فدعا له م
ما فرغ م
دونك هذا ,فواهلل ما مغبن أت .يقول احلسن :وابن عمر واهلل ما مغب أن.
باب :خري ٍ
يتيم مُيسن إليه
بيت ٌ
بيت فيه ٌ
م

( )

 -14حدثنا عبد اهلل بن عثامن ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,,قال :أخَّبنا سعيد بن أيب
أ ُّيوب عن ُييى بن أيب سليامن عن ابن أيب عت ٍ
اب عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل
بيت فيه يتيم مُيسن إليه ,ورش ٍ
ﷺ :خري ٍ
يتيم
بيت يف السلمني ٌ
بيت يف السلمني ٌ
بيت فيه ٌ
ٌ
ُّ
م
( )
م
وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني .ميشري بإصبعيه.
ميساء إليه ,أأنا
باب :كن لليتيم كالأب الرحيم
( ) أخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" ( )1 4وأبو نمعيم يف "احللية" (  ) 66/من طريق مهشيم به.
ورواه أبو نمعيم أأيض ًا (  ) 66/من طريق الّسي بن ُييى ,وابن أيب الدنيا يف "اجلوع" ( )51من طريق
مسفيان بن محسني كالمها عن احلسن به.
الزهد" ( )204والطَّباين يف "الوسط" ( )1415والبغوي
( )1أخرجه ابن ماجه ( )4246وابن البارك يف " ُّ
يف "رشح السنة" ( )14/ 4من طريق ُييى بن أيب سليامن به.
ُييى :قال عنه البخاري :ممنكر احلديث.
كتب حديثمه.
وقال أبو حاتم :مم
ضطرب احلديث ليس بالقوي .مي م
م
أ
والعراقي.
البوصريي.
احلديث
ولذا ضعف
ُّ
ُّ
وأخرج الطَّباين يف "الكبري" ( )162/ 1عن ابن عمر .وأبو نمعيم يف "احللية" ( )421/2عن عمر
بيت فيه أيتيم ممكرم".
مرفوع ًا " خري بيوتكم ٌ
ضعيف .واحلديث ممنكر .كام قال أبو حاتم يف
ومداره عندمها عىل إسحاق بن إبراهيم احلنيني .وهو
ٌ
"العلل" ( .)101
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 -11حدثنا عمرو بن عب ٍ
الرمحن ,قال :حدثنا سفيان عن أيب
اس ,قال :حدثنا عبد ّ
بن أأبزى قال :قال داود  :كن لليتيم كالأب
إسحاق قال:
م
سمعت عبدأ الرمحن أ
كثر من ذلك,
زرع كذلك أحتصدم  ,ما أأ أ
الرحيم ,واعلم أأنك كام أت م
الفقر بعد الغنى ,و أأ م
قبح أ
أو أأقب مح من ذلك الضالل مة بعد اهلدى.
وعدت صاح أبك أفأنجز له ما وعد أته ,فإن ال تفعل مي م
ورث بينك وبينه عداو ٌة,
وإذا
أ
ٍ
سيت مل ميذك أ
رك.
صاحب إن
وتعوذ باهلل من
ذكرت مل ميعن أك ,وإن أن أ
أ

( )

 -15حدثنا موسى ,قال :حدثنا محزة بن أن ٍ
سمعت احلس أن
جيح أبو عامرة قال:
م
عهدت السلمني ,وإن الر أ
م
جل منهم ليصبح فيقول :يا أأهليه ,يا أأهليه,
يقول :لقد
م
جاركم
يتيمكم ,يا أأهليه ,يا أأهليه ,مسكينأكم مسكينأكم ,يا أأهليه ,يا أأهليه ,أ
يتيمكم أ
أ
ُسع بخياركم ,و أأنتم ّ
كل يو ٍم مترذلون.
جاركم ,و أأ م
أ
شئت ر أأي أته فاسق ًا أيتعمق بثالثني أألف ًا إىل النار .ما أله قات أله اهلل؟
وسمع مته يقول :وإذا أ
باع خال أقه من اهلل بثمن ٍ
أ
واعظ
شئت ر أأي أته ممضيع ًا ممريد ًا يف سبيل الشيطان ,ال
عنز ,وإن أ
أ
له من نفسه وال من الناس.

( )

 -12حدثنا موسى ,قال :حدثنا سالم بن أيب مطي ٍع عن أأسامء بن مع ٍ
قلت
بيد قال :م
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10564والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( ) 0561وابن برشان يف
"أماليه" ( )501وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" (  )2واخلرائطي يف "مكارم الخالق" من
مطرق عن أيب إسحاق به .واخترصه ابن أيب الدنيا واخلرائطي.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)4 4/1رواه الطَّباين .ورجاله رجال الصحيح.
( )1مل أجد من أخرجه.
والزدي والعجيل.
ومحزة بن نجيح :ضعفه أبو حاتم
ُّ
ووثقه أبو داود .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال :كان قدري ًا.
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يتيم ,قال :اصنع به ما تصنع بولدك ,ارضبه ما ترضب ولدك.
البن سريين :عندي ٌ

( )

باب :م
فضل الر أأة إذا تصَّبت عىل ولدها ومل أتتزوج
اد أأيب عام ٍر عن عوف بن ٍ
 -14حدثنا أبو عاص ٍم عن ّناس بن أقه ٍم عن شد ٍ
مالك عن
النبي ﷺ قال :أنا وامرأ ٌة أسفعاء اخلدين ,امرأ ٌة آمت من زوجها فصَّبت عىل ولدها,
كهاتني يف اجلنة.

( )

دب اليتيم
باب :أأ م
دب اليتيم
سلم ,قال :حدثنا شعبة عن مشميسة العتكية قالت :مذك أر أأ م
 -11حدثنا مم ٌ
عند عائشة رض اهلل عنها ,فقالت :إين لأ
اليتيم حتى أينبسط.
رضب
م
أ

( )

باب :م
مات له الولدم
فضل أمن أ

( ) مل أجد من أخرجه .وإسناده صحيح.
ٍ
عامر اخلزاز عن أعمرو بن دينار عن جابر  . أأخرجه الطَّباين يف
وروي مرفوع ًا نحوه من طريق أأيب
م
"الصغري" ( )111والبيهقي يف "الكَّبى" ( )2/2وصححه ابن حبان ()1111
وأخرجه البيهقي ( )2/2والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 11وعبد الرزاق يف "تفسريه" ( ) 11/
من طريق السفيانني ومحاد بن زيد وأيوب عن أعمرو بن دينار عن احلسن ال معرين ممرسالً.
قال البيهقي :هذا الحفوظ.
( )1أخرجه المام أمحد ( )16/2وأبو داود ( )5 16والطَّباين يف "الكبري" ( )52/ 1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )105/2واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )561من طريق النهاس به.
وليب يعىل يف "مسنده" (  )225عن عبد السالم بن عجالن اهلمجيمي حدثنا أبو عثامن النهدي عن أيب
م
فأقول هلا :ما لك؟
هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :أأنا أأول أمن يفتح له باب اجلنة إال أأنه تأيت امرأ ٌة تمبادرين
قعدت عىل أأيتام يل.
أمن أأنت؟ فتقول :أأنا امر أأ ٌة
م
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12212والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" (  ) 1والبيهقي يف
"الكَّبى" ( )115/2والروزي يف "الَّب والصلة" ( ) 62من مطرق عن مشعبة به.
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 -16حدثنا عي ٌ
اش ,قال :حدثنا عبد العىل قال :حدثنا حممد بن إسحاق قال:
حدثني حممد بن إبراهيم بن احلارث عن حممود بن أل ٍ
بيد عن جابر بن عبد اهلل قال:
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن مات له ثالث ٌة من الولد فاح أت أس أبهم دخل اجلن أة ,قلنا:
سمعت
م
ٍ
أ
جلابر :واهلل ,أأرى لو قل متم واحدٌ لقال .قال:
قلت
يا
رسول اهلل ,واثنان؟ قال :واثنان .م
و أأنا أأظنُّه واهلل.

( )

ٍ
حفص ,وموسى بن إسامعيل ,قاال :حدثنا عبد الواحد,
مي بن
حر ُّ
 -60حدثنا أ
ٍ
عامر الأ
نصاري قال :حدثتني مأ ُّم
قال :حدثنا عثامن بن حكي ٍم قال :حدثني أعمرو بن
ُّ
يموت هلام ثالثة
كنت عند النبي ﷺ فقال :يا أأم مسلي ٍم ما أمن ممسل أمني
م
مسلي ٍم قالت :م
( )
أأ ٍ
قلت :واثنان؟ قال :واثنان.
والد ,إال أأدخلهام اهلل اجلن أة بفضل رمحته إياهم ,م

( ) أخرجه المام أمحد ( )402/4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6415من مطرق عن ابن إسحاق به .وصححه
ابن حبان (.)1612
ومسلم ( )1241عن أيب هريرة
و أأخرج البخاري يف "صحيحه" (  ) 0ومسلم ( )1244عن أأيب سعيد.
ٌ
مرفوع ًا نحوه.
ٍ
جلابر :واهلل ,أأرى لو قلتم واحدٌ لقال .قال :و أأنا أظنُّه واهلل" فقد ور أد الترصيح بالسؤال
قلت
أما قوله " :م
ٍ
يشء من هذه
عن الواحد يف عدة أأحاديث .ذكرها ابن حجر يف "الفتح" ( ) 6/4ثم قال :وليس يف
ذكر الأحاديث الواردة يف فضل أمن مات له ولدٌ واحدٌ .
الطرق ما
م
يصلح لالحتجاج ...ثم أ
مات له ولدٌ فاحتسب.
انظر الفتح .كتاب اجلنائز .باب فضل من أ
( )1أخرجه المام أمحد ( )444/2وإسحاق بن راهويه ( )1 21والطَّباين يف "الكبري" ( ) 12/15من
طريق عثامن بن حكيم به .ووقع عند أمحد ( عمرو بن عاصم )
وقد أخرج البخاري يف "صحيحه" (  ) 6عن أأ ٍ
نس مرفوع ًا مثله .دون السؤال عن االثنني .لكن صح
من حديث أيب سعيد وأيب هريرة يف الصحيح.
انظر ما قبله.
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معتمر قال :قر أأ مت عىل ال مفضيل :عن أأيب أح ٍ
ريز ,أأن
عيل ,قال :حدثنا
ٌ
 -6حدثنا ٌّ
ذر ممتوشح ًا قرب ًة ,قال:
احلسن حدثه بواسط ,أأن
صعصعة أ
أ
أ
بن معاوية حدثه ,أأنّه لقي أأبا ٍّ
سمعت رسول اهلل ﷺ
قلت :بىل .قال:
م
ذر؟ قال :أأ أال مأحد مثك؟ م
ما لك من الولد يا أأبا ٍّ
يموت له ثالث ٌة من الولد مل يبلغوا احل أ
نث ,إال أأدخ أله اهلل اجلن أة بفضل
يقول :ما من مسل ٍم
م
رمحته إياهم.
ٍ
ٍ
ٍ
عتق ممسل ًام إال أ
عضو
عضو منه فكا أكه لكل
جعل اهللم عز وجل كل
وما من
رجل أأ أ
منه.

( )

مات له سق ٌط
باب :أمن أ

ٍ
خالد قال :حدثني يزيد بن أأيب
 -61حدثنا إسحاق بن يزيد ,قال :حدثنا صدقة بن
أمريم عن مأمه عن سهل بن احلنظلية  -وكان ال ميولد له  -فقال :لأن ميولد يل يف السالم
ولدٌ س ٌ
حب إيل من أأن يكون يل الدُّ نيا مجيع ًا وما فيها ,وكان اب من احلنظلية
قط أفأحتس مبه ,أأ ُّ
حتت الشجرة.
بايع أ
ممن أ

( )

( ) أخرجه النسائي ( ) 141وأمحد (  )1 41والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 4 /6ويف " ُّ
الشعب" ()4 62
وابن حبان ( )1214 ,1640وأبو عوانة ( )2012والبزار ( )4606وغريهم من مطرق عن احلسن به.
واقترصوا مجيع ًا عىل شقه الول.
وقد أخرجه البزار أأيض ًا ( )4605من طريق أيب حريز عن احلسن .واقترص عىل شقه الثاين.
ويشهد لشقه الول ما تقدم.
أما ش ُّقه الثاين .فأخرج البخاري يف "الصحيح" (  )141ومسلم ( ) 506عن أأيب هريرة مرفوع ًا مثله.
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )142/40وأبو زرعة الدمشقي يف "تاريه" (  ) 05/من
طريق صدقة بن خالد به.
وخالف صدق أة مسلم مة بن عيل اخلشني .فرواه عن يزيد بن أيب مريم عن أأبيه .فقال :عن ُييى بن احلنظلية.

=
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 -64حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا أأبو معاوية ,قال :حدثنا العمش عن
إبراهيم التيمي عن احلارث بن مس أوي ٍد عن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ :أأ ُّيكم م
مال
ٍ
أ
حب إليه من
حب إليه من ماله؟ قالوا :يا
رسول اهلل ,ما منا من أأحد إال ما مله أأ ُّ
وارثه أأ ُّ
مال وارثه ,فقال رسول اهلل ﷺ :اعلموا أأنه ليس منكم أأحدٌ إال م
حب إليه
مال وارثه أأ ُّ
مت ,م
رت.
ومال وارثك ما أأخ أ
من ماله ,ما ملك ما قد أ

( )

باب :محسن ال أل أكة
 -61حدثنا حفص بن عمر ,قال :حدثنا معمر بن الفضل ,قال :حدثنا نمعيم بن
طالب  ,أن النّبي ﷺ لا أث مق أل قال :يا عيل ,ائتني ٍ
ٍ
بطبق
بن أيب
عيل م
ُّ
يزيد ,قال :حدثنا ُّ
كتب فيه ما ال ُّ
فقلت :إين لأحفظ من ذراعي
فخشيت أن أيسبقني
تضل مأمتي بعدي,
م
م
أأ م
أ
فجعل ميويص بالصالة والزكاة وما
وعضدي,
الصحيفة ,وكان رأ مسه بني ذراعي
م
مره بشهادة أأن ال إله إال اهلل ,و أأن
نفسه ,و أأ أ
ملكت أأيام منكم ,وقال كذاك حتى فاضت م
حممد ًا عبدم ه ورسو مله ,من شهد هبام محرم عىل النّار.

( )

____________________________________

أخرجه ابن عساكر أيض ًا ( )142/40وأبو نمعيم يف "العرفة" (.)2021
مداره عىل مأم يزيد وهي جمهولة.
والثر م
ابن حجر يف "الصابة" ( )221/2يف ترمجة ُييى بن احلنظلية.وضعفه.
الثر م
وذكر أ
( ) أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2111عن معمر بن حفص عن أأبيه عن الأعمش به.
حب إليه من ماله" وقد أأخرجه هبذه الزيادة.
دون قوله " اعلموا أأنّه ليس منكم أأحدٌ إال مال وارثه أأ ّ
النسائي ( )42 1وأمحد ( )4241وغريمها.
( )1أخرجه المام أمحد ( )264والضياء يف "الختارة" (  )461/خمترص ًا .وابن سعد يف "الطبقات"
( )114/1من طريق معمر بن الفضل به.
ضعيف .فيه نمعيم بن يزيد.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
جمهول .التهذيب (.)21 /5
قال أبو حاتم الرازي:

=
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ٍ
ٍ
وائل عن
سابق ,قال :حدثنا إُسائيل عن الأعمش عن أأيب
 -65حدثنا حممد بن
عبد اهلل عن النبي ﷺ قال :أأجيبوا الداعي ,وال تر ُّدوا اهلدي أة ,وال أترض مبوا السلمني.

( )

سال ٍم ,قال :أخَّبنا حممد بن مف ٍ
 -62حدثنا حممد بن أ
ضيل عن مغرية عن مأم موسى
آخر كالم النبي ﷺ :الصال أة ,الصال أة ,ات مقوا اهللأ فيام ملكت
عيل  قال :كان م
عن ٍّ
( )
أأيام منكم.
باب :مسو مء ال أل أكة
 -64حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني معاوية بن صالحٍ عن عبد الرمحن بن
جبري بن من ٍ
عرف بكم من
فري عن أأبيه عن أيب الدرداء ,أنه كان يقول للناس :نحن أأ م
____________________________________

قلت :وفيه نكار ٌة يف متنه.
م
مات يف حجر عائش أة .كام يف الصحيحني .أما باقي احلديث يف وصيته بالصالة .فقد
فالحفوظ أن النبي ﷺ أ
عيل  وغريه .كام سيأيت بعد حديث.
مروي من طريق مأخرى عن ٍّ
( ) أخرجه المام أمحد (  )101/والبزار ( ) 111والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0111من طريق العمش به.
وصححه ابن حبان ( .)5204وانظر علل الدارقطني (.) 01/5
( )1أخرجه المام أمحد ( )515وأبو داود ( )5 52وابن ماجه ( )1461وأبو يعىل يف "مسنده" ()562
وغريهم من مطرق عن حممد بن فضيل به.
عيل .
ورجاله رجال الصحيح سوى مأم أ
موسى موالة ٍّ
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)146/1تفرد عنها مغرية بن مقسم .انتهى.
مستقيم مير مج حدي مثها اعتبار ًا .وقال
وقال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)245/2قال الدارقطني :حديثها
ٌ
العجيل :كوفي ٌة تابعي ٌة ثق ٌة .انتهى.
ٍ
م
حديث.
عيل التقدم قبل
قلت :يشهدم له يف اجلملة
حديث ٍّ
وله شاهدٌ من حديث مأم سلمة .رواه أمحد ( )4 /2وابن ماجه ( ) 215والنسائي يف "الكَّبى"
( )151/1نحوه .وصححه البوصريي يف الصباح.
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خريه,
خياركم من رشاركم .أأما
البياطرة بالدواب ,قد عرفنا
خياركم :الذي مي أ
م
أ
رجى م
رشه ,وال ميعتق محمرره.
رشه .و أأما
رشاركم :فالذي ال مي أ
م
خريه ,وال ميؤمن ُّ
رجى م
و ميؤمن ُّ
ٍ
ٍ
هانئ عن أيب
خالد ,قال :حدثنا أحريز بن عثامن عن ابن
 -61حدثنا عصام بن
( )

م
ويرضب عبدأ ه.
وينزل وحدأ ه,
يمنع رفدأ ه,
م
مأمامة ,سمع مته يقول :ال أكنود .الذي م

( )

( ) مل أأجد من أأخرجه من هذا الوجه .وإسناده ال بأس به.
الزهد" ( )411والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 66وابن عساكر ( ) 41/14وابن عبد الَّب يف
ولمحد يف " ُّ
"اجلامع" ( )261واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )411/1من رواية سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء,
أنه قال :لأنا أأعلم برشاركم من ال أبيطار باخليل .هم الذين ال يأتمون الصالة إال دبر ًا ,وال أيسمعون القرآن
حمرروهم".
إال أهجر ًا ,وال ميعت مأق م
ورواته ثقات.
وروى المام أمحد ( )11 1والرتمذي ( )1124وابن حبان ( )514من طريق العالء بن عبد الرمحن عن
ٍ
وقف عىل مأ ٍ
أ
جلوس فقال :أأال مأخَّبكم بخريكم من رشكم؟ قال:
ناس
أبيه عن أيب هريرة :أن
رسول اهلل ﷺ أ
ٍ
مرات .فقال ٌ
خريكم من
فسكتوا .فقال ذلك ثالث
رجل :بىل يا رسول اهلل أأخَّبنا بخرينا من رشنا .قال :م
رشه ".
ميرجى خ مريه .و مي م
خريه .وال ميؤم من ُّ
ورشكم أمن ال ميرجى م
رشهُّ ,
ؤمن ُّ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )522/11من طريق أأيب الغرية عبد القدوس عن حريز به.
ورجاله ثقات سوى ابن هانئ .قيل :اسمه محزة .وقيل :محرة.
قال ابن حجر يف "التقريب" :ال ميعرف.
م
شيوخ
اآلجري عن أأيب داود:
وقال يف "لسان اليزان" ( :)402/1ذكره ابن حبان يف الثقات ,وقد قال م
حريز ك ُّلهم ثقات .انتهى.
والطَّبي يف
والطَّباين أأيض ًا ()4651
قلت :ورواه الطَّباين يف "الكبري" ( )4441من طريق أيب أعمرو.
ُّ
ُّ
"تفسريه" ( )522/11من طريق جعفر بن الزبري كالمها عن القاسم عن أأيب مأمامة مرفوع ًا.
ضعيف,
بن الزبري .وهو
ٌ
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)5 /4رواه الطَّباين بإسنادين .يف أحدمها جعفر م
ويف اآلخر أمن مل أأعرفه .انتهى.
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نهال ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن عيل بن ٍ
 -66حدثنا حجاج بن م ٍ
زيد عن سعيد
ومح ٍ
بن السيب ,ومح ٍ
ٍ
يد عن احلسن ,أن رج ً
مر مغالم ًا له أن أيسنو عىل
اد عن
حبيب م
ّ
ال أأ أ
بش ٍ
علة من ٍ
ٍ
نار أفأل أقاها يف وجهه ,فرتدى الغال مم يف ٍ
بعري له ,فنا أم ال مغال مم ,فجا أء م
بئر ,فلام
بن اخلطاب  , فر أأى الذي يف وجهه ,أفأع أتقه.
مر أ
أأ أ
صبح أأتى مع أ

( )

بيع اخلادم من الأعراب
باب :م

ٍ
حرب ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
ٍ
سعيد عن
زيد عن ُييى بن
 - 00حدثنا سليامن بن
ابن أعمرة عن أعمرة ,أن عائش أة رض اهلل عنها دبرت أأم ًة هلا ,فاشتكت عائش مة ,أ
فسأ أل
ٍ
مسحورة ,سحرهتا أأم ٌة هلا,
الزط ,فقال :إنكم مختَّبوين عن امر أأ ٍة
بنو أأخيها طبيب ًا من ُّ
نجني أأ أبد ًا ,ثم
مفأخَّبت عائشة ,قالت :أسحرتيني؟ فقالت :نعم ,فقالت :ومل أ؟ ال أت أ
( )
قالت :بي معوها من رش العرب أم أل أك ًة.
العفو عن اخلادم
باب:
م

( ) مل أأره من طريق سعيد بن السيب .وال احلسن.
لكن أخرج عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 4611عن أم ٍ
ٍ
أشعل ٌ
أ
رجل يف
رجل عن احلسن قال:
عمر عن
عمر ف أأعت أقه .فأيت معمر
نفسه فيها .فلام أأ أ
صبح أأتى أ
جوف عبده نار ًا .فقام العبد فزع ًا حتى أأتى بئر ًا فأل أقى أ
ٍ
بسبي بعد ذلك ف أأعطاه عبد ًا .قال احلسن :كانوا يعاقبون و ميعقبون .يعني لا أأعتقه أأعقبأه معمر مكانه".
وهو منقطع.
وأخرج ( ) 1616عن الثوري عن يونس عن احلسن ,أن رج ً
كوى مغالم ًا له بالنار ف أأعت أقه معمر.
ال أ
( )1أخرجه المام أمحد ( )10/2والشافعي يف "مسنده" ( ) 041واحلاكم يف "الستدرك" ()111/1
والدارقطني يف "السنن" ( ) 10/1وعبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 1450والبيهقي يف "السنن"
( )420/1من مطرق عن ُييى بن سعيد عن أأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن مأمه أعمرة به.
وإسناده صحيح .ووقع عند أمحد ٌّ
شك يف تسمية شيخ ُييى ,لكن الأكثر أأنه أأبو الرجال.
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ٍ
غالب عن
محا ٌد ,هو ابن سلمة ,قال :أخَّبنا أبو
اج ,قال :حدثنا ّ
 - 0حدثنا حج ٌ
أيب مأمامة ,قال :أأ أ
لعيل  ,وقال :ال ترضبه,
بي ﷺ معه غالمان,
أ
قبل الن ُّ
فوهب أأحدأ مها ٍّ
ذر غالم ًا,
فإين مّنيت عن رضب أأهل الصالة ,وإين ر أأي مته ميصيل منذ أأقبلنا ,و أأعطى أأبا ٍّ
عروف ًا أفأع أت أقه ,فقال :ما أ
فعل؟ قال :أأمر أتني أأن أأستويص به أخري ًا
وقال :استوص به أم م
أفأع أتق مته.

( )

باب :إذا أ
ُسق العبدم
 - 01حدثنا مسد ٌد ,قال :حدثنا أبو عوانة عن معمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب
م
م
رسول اهلل ﷺ :إذا أ
الملوك بعه ولو بنأ ٍّش.
ُسق
هريرة قال :قال

( )

قال أأبو عبد اهلل :الن ُّش :عرشون .والنواة :مخس ٌة .والموقية :أربعون.
ب
باب :اخلاد مم ميذن م

سمعت إسامعيل عن
 - 04حدثنا أمحد بن حمم ٍد ,حدثنا داود بن عبد الرمحن قال:
م
( )أخرجه المام أمحد ( )11111 ,111 0والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )145/1وابن عدي يف
ٍ
غالب
وابن أيب شيبة كام يف "احتاف الهرة" ( ) 25/5من مطرق عن محاد عن أأيب
"الكامل" ()155/1
م
حزور البرصي به.
وسكت عنه اهليثمي يف "الجمع".
ف فيه .انتهى.
وقال البوصريي يف "االحتاف"  :هذا إسنا ٌد
حسن ,أأبو غالب مخمت أل ٌ
ٌ
برصي أ
نزل أأصبهان .قيل :اسمه حزور ,وقيل:
صاحب أأيب مأمامة
قال احلافظ يف "التقريب"  :أبو غالب
ٌّ
م
ٌ
صدوق ميطىء من اخلامسة .انتهى.
نافع.
بن احلزور ,وقيلٌ :
سعيد م
( )1أأخرجه المام أمحد ( )1245 , 1244و أأبو داود ( )11 1والنسائي ( )6 /1وابن ماجه ()1516
والطيالس يف "مسنده" ( )1414وابن عدي يف "الكامل" ( )10/5وأبو نعيم يف "احللية" ( )114/4من
طريق عمر به .خمترص ًا ومطوالً.
قال النسائي  :عمر بن أيب سلمة ليس بالقوي.
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ودفع الراعي يف الراح
انتهيت إىل النبي ﷺ,
َّبة عن أأبيه قال:
م
أ
عاصم بن ألقيط بن أص أ
حتسبن ,إن لنا غن ًام مئ ًة ال نريد أن تزيدأ ,
بي ﷺ :ال حتسبن ,ومل يقل :ال أ
أسخل ًة ,فقال الن ُّ
فإذا جاء الراعي بس ٍ
خلة ذبحنا مكاّنا شاة.
فكان فيام قال :ال ترضب ظعين أتك كرضبك أأم أتك ,وإذا استن أشق أت فبالغ إال أأن
أ
تكون صائ ًام.

( )

ختم عىل خادمه خماف أة مسوء الظن
باب :أمن أ
حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا أبو خلدة عن أأيب
 - 01حدثنا برش بن ّ
ختم عىل اخلادم ,و أن أ
لق
كيل ,ونعدها ,كراهي أة أن يتعودوا مخ أ
العالية قال :مكنا منؤمر أأن أن أ
ٍ
ٍ ( )
ظن أأحدم نا ظن سوء.
سوء ,أو أي ُّ
باب :من عد عىل خادمه خماف أة مسوء الظن
( ) أخرجه المام أمحد (/1

 )1وأبو داود ( )1422 , 14 , 11والرتمذي ( )411 ,41والنسائي

(  )46 ,22/وابن ماجه ( )104وغريهم من طريق إسامعيل به.
وصححه ابن خزيمة (  ) 2وابن حبان (.) 015
صحيح.
حسن
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
قال يف "عون العبود" (  :) 21/قوله( :ال حتسبن) بكّس السني َصح به صاحب التوسط ,قال لقيط:
نطق ها هنا
حتسبن) بفتح السني ,قال النووي يف رشحه :مراد الراوي أأنه ﷺ أ
ومل يقل النبي ﷺ (ال أ
مكسورة السني ومل ينطق هبا بفتحها .فال يظ ُّن ُّ
شككت فيها,
ظان أأين رويتمها بالعنى عىل اللغة المخرى أأو
م
غلطت أو نحو ذلك ,بل أأنا متيقن بنطقه ﷺ بالكّس وعدم نطقه بالفتح ,ومع هذا فال يلز مم أن ال يكون
أأو
م
نطق بالفتوحة يف وقت آخر ,بل قد نطق بذلك فقد مقرئ بوجهني .انتهى كالمه.
النبي ﷺ أ
( )1أخرجه احلسني الروزي يف "الَّب والصلة" ( )450عن ابن البارك عن أأيب خلدة خالد بن دينار التميمي به.
وأبو العالية :هو مرفيع بن مهران الرياحي .موالهم البرصي ,أأ أ
سلم بعد وفاة النبي ﷺ
درك اجلاهلي أة ,و أأ أ
خلف معمر .قاله يف التهذيب.
بسنتني ,ودخل عىل أأيب بكر ,وصىل
أ
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 - 05حدثنا أأبو نمعيم ,قال :حدثنا إُسائيل عن أأيب إسحاق عن حارث أة بن ممرض ٍ
ب
عن سلامن  قال :إين لأعدُّ ال مع أ
راق عىل خادمي خماف أة الظن.

( )

اج ,قال :حدثنا شعبة قال :أأ أ
سمعت حارثة
نبأنا أأبو إسحاق قال:
م
حج ٌ
 - 02حدثنا ّ
بن مرض ٍ
سمعت سلامن  :إين لأعدُّ ال معراق خشي أة الظن.
ب قال:
م

( )

دب اخلادم
باب :أأ م
ٍ
وهب قال :أخَّبين أخمرمة بن
 - 04حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
سمعت يزيدأ بن عبد اهلل بن مق ٍ
مب ٍ
سيط قال :أأر أ
سل عبدم اهلل بن معمر
كري عن أأبيه قال:
م
أ
ٍ
ٍ
فرجع إليه فج ألدأ ه جلد ًا وجيع ًا.
نظر بالرصف,
مغالم ًا له
أ
فرص أفه ,ف أأ أ
بذهب أأو بورق ,أ أ
وقال :اذهب ,فخذ الذي يل ,وال ترصفه.

( )

وجهه
باب :ال ت مقل قب أح اهللم أ

ٍ
سعيد عن أيب
اج ,قال :حدثنا ابن معيينة عن ابن عجالن عن
 - 01حدثنا حج ٌ
وجهه.
هريرة عن النبي ﷺ قال :ال تقولوا :قب أح اهللم أ

( )

( ) أخرجه أبو نمعيم يف "احللية" (  )12 /والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2406واخلرائطي يف "مكارم
الخالق" ( )114من طريق أيب إسحاق به.
وإسناده صحيح.
حلم فهو عرق .نقله ابن حجر يف
قوله ( :ال معراق ) قال اخلليل :ال معراق العظم بال حلم ,وإن كان عليه ٌ
"الفتح" () 16/1
( )1تقدم خترجيه .انظر ما قبله.
( )4مل أجد من أخرجه .ورجال إسناده ال بأس هبم.
( )1أخرجه المام أمحد ( )6201 ,4110وابن حبان ( )54 0واحلمميدي يف "مسنده" (  ) 4وابن خزيمة
يف "كتاب التوحيد" ( )41 ,44 ,45والبيهقي يف "السامء والصفات" ( )212واآلجري يف "الرشيعة"

=
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ٍ
سعيد
حمم ٍد ,قال :حدثنا ابن معيينة عن ابن عجالن عن
 - 06حدثنا عبد اهلل بن ّ
وجهك ,فإن اهلل عز
وجهك ووجه أمن أأشبه
عن أيب هريرة قال :ال تقولن :قبح اهللم
أ
أ
خلق آد أم ﷺ عىل مصورته.
وجل أ

( )

باب :ليجتنب الوج أه يف الرضب
0

الزبري عن ٍ
ّبي ﷺ
 حدثنا خالدٌ  ,قال :حدثنا سفيان عن أأيب ُّجابر قال :أمر الن ُّ

ٍ
لعن اهللم أمن أ
فعل هذا ,ال أيس أمن أأحدٌ
ّبي ﷺ :أ
بدابة قد موس أم ميدخن منخراه ,قال الن ُّ
الوج أه ,وال يرضبنه.

( )

اص العبد
باب :قص م
 حدثنا حممد بن يوسف ,و أقبيصة ,قاال :حدثنا سفيان عن حبيب بن أأيبٍ
بيب عن عامر بن ٍ
ثابت عن أميمون بن أأيب أش ٍ
ياُس قال :ال يرضب أأحدٌ عبد ًا له  -وهو

____________________________________

(  )166/من مطرق عن ابن عجالن به .وزادوا مثل الرواية اآلتية عن أأيب مهريرة.
وروي موقوف ًا عىل أأيب هريرة ,لكن له محكم الرفع.
م
انظر ما بعده .وانظر علل الدارقطني رقم (.)1020
( ) أخرجه اآلجري يف "الرشيعة" (  )166/من طريق حممد بن ميمون اخلياط الكي عن سفيان به .من قول
أيب هريرة .وله محكم الرفع.
وانظر ما قبله.
( )1أخرجه أمحد ( ) 1156وأبو داود ( )1521وعبد الرزاق (  )115وأبو يعىل ( )1 11عن سفيان به.
محار قد موس أم يف وجهه فقال :لعن اهللم
وهو يف صحيح مسلم ( )1 2خمترص ًا " أن النبي ﷺ أمر عليه ٌ
وسمه.
الذي أ
دون قوله "يدخن منخراه" .ودون النهي عن رضب وجه البهيمة .ويف رواية أيب داود فقال ﷺ :أأ أما
فنهى عن ذلك".
بلغكم أين قد م
وسم البهيمة يف وجهها .أو رضهبا يف وجهها؟ أ
لعنت أمن أ
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( )

ٍ
جعفر
 -حدثنا أبو عمر حفص بن عمر ,قال :حدثنا شعبة قال :حدثني أبو

م
م
ساقط من اآلري ,فقال
سلامن فإذا علف دابته أي أت
خرج
سمعت أأبا ليىل قال:
قال:
م
أ
القصاص لأوجع متك.
خاف
خلادمه :لوال أأ ّين أأ م
أ
 - 4حدثنا عبد اهلل بن ٍ
عفي ,قال :حدثنا أبو أسامة قال :حدثني داود بن
جل ّ
حممد ا م
ّ
حمم ٍد قال :أأخَّبتني جديت عن
أيب عبد اهلل موىل بني هاش ٍم قال :حدثني عبد الرمحن بن ّ
( )

مأم سلمة ,أأن النبي ﷺ كان يف بيتها ,فدعا وصيف ًة له أأو هلا .أفأ أ
أ
الغضب
فاستبان
بطأت,
م
ٌ
سواك ,فقال:
تلعب ,ومعه
يف وجهه ,فقامت مأ ُّم سلمة إىل احلجاب ,فوجدت الوصيف أة
م
لوال خشية القود يوم القيامة ,لأوجع متك هبذا السواك.
ٍ
قلت :يا رسول اهلل,
تلعب
زاد حممد بن اهليثم:
تيت هبا النبي ﷺ م
ببهمة .قال :فلام أأ م
م
ٌ
سواك.
ّإّنا لتحلف ما سمعتك ,قالت :ويف يده

( )

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 4651وابن أيب شيبة (  )1512من طريق سفيان ,والبزار يف
"مسنده" ( ) 100من طريق قيس .وأبو ممسهر يف "جزئه" ( )41من طريق محاد بن مشعيب كلهم عن
حبيب بن أيب ثابت به.
ورواه البزار ( ) 466من طريق أأيب بكر بن عياش .و أأبو نمعيم يف "احللية" ( )110/1من طريق مسفيان
ٍ
حبيب عن ميمون عن عامر مرفوع ًا.
كالمها عن
الوقف كام رواه الصنف .ولذا استغربه أأبو نمعيم من حديث مسفيان وحبيب .وقد
والصواب عن الثوري
م
م
واآلثار اآلتي مة .واهلل أعلم.
غريه .ويشهدم له الأحاديث
م
تاب أعه عىل وقفه م
( )1أخرجه الروزي يف "الَّب والصلة" ( )412من طريق مشعبة به.
( )4أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )442/14وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 11/وأبو يعىل يف "مسنده"
(  )2611 ,260وأبو نمعيم يف "احللية" ( )441/1واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( ) 10/1من مطرق
عن داود بن أيب عبد اهلل هبذا السناد.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

61

 حدثنا حممد بن ٍبالل ,قال :حدثنا عمران عن قتادة عن مزرارة بن أوىف عن
ّ

1

رضب رضب ًا اق متص منه يوم القيامة.
أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :أمن
أ
ٍ
رجاء ,قال :حدثنا أبو العوام عن قتادة
 - 5حدثنا خليفة ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
( )

ٍ
رضب رضب ًا ظل ًام اق متص
شقيق عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال :أمن
عن عبد اهلل بن
أ
منه يوم القيامة.

( )

اكسوهم مما أتل أب مسون
باب :م
 -حدثنا سعيد بن سليامن قال :حدثنا مروان بن معاوية قال :حدثنا الفضل بن

2

النبي ﷺ ميويص بالملوكني خري ًا,
بن عبد اهلل يقول :كان
سمعت
ممبرش قال:
م
جابر أ
ُّ
أ
خلق اهلل عز
بسوهم من ل مبوس مكم ,وال متعذبوا أ
ويقول :أأطع مموهم مما تأك ملون ,و أأل م
وجل.

( )

____________________________________

ورجاله ال بأ أس هبم .سوى جدة عبد الرمحن وهي جمهولة.
وعبد الرمحن بن حممد :هو ابن زيد بن جدعان .ووقع عند أيب يعىل مقلوب ًا حممد بن عبد الرمحن.
( ) أخرجه البزار يف "مسنده" ( )141/1والطَّباين يف "الوسط" ( ) 121من طريق حممد بن بالل هبذا
السناد.
حسن.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( )454/ 0و النذري يف "الرتغيب" ( :) 51/4إسناده
ٌ
قلت :وعمران :هو ابن داور القطان أبو العوام ,وقد خولف حممد بن بالل.
وانظر ما بعده.
( )1أخرجه البزار (  )114/وابن عدي يف "الكامل" ( )16/5 , 26/1والبيهقي يف "السنن" ()11/1
من طريق عبد اهلل بن أأيب رجاء به.
( )4مل أأجد من أخرجه .ومل يعزه السيوطي يف "الدر النثور" إال للبخاري يف الدب.
م
رجال الصحيح .سوى الفضل بن مبرش ضعفه ابن معني والنسائي وأبو داود.
ثقات
ورجاله ٌ
وقال ابن عدي :عامة أأحاديثه ال ميتابع عليها.

=
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عني عبدأ ه؟
باب :هل مي م

4

 حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة ,قال :حدثنا أبو ٍبرش قال :سمعت سالم بن

ٍ
ٍ
عمرو مُيد م
بي ﷺ :أأرقاؤكم إخوا منكم,
ث عن
رجل من أأصحاب النبي ﷺ قال :قال الن ُّ
أفأحسنموا إليهم ,استعينموهم عىل ما غ أل أبكم ,و أأعينموهم عىل ما غلبوا.
1

( )

ٍ
عمرو عن أأيب
 حدثنا ُييى بن سليامن قال :حدثني ابنوهب ,قال :أأخَّبنا ٌ

العامل من أع أمله ,فإن أ
أ
يب ,يعني:
يونس عن أأيب مهريرة ,أنّه قال :أأعينموا
عامل اهلل ال أي م
اخلادم.

( )

باب :نفق مة الرجل عىل عبده وخادمه صدق ٌة
6

 حدثنا إبراهيم بن موسى ,قال :أخَّبنا بقية قال :أأخَّبين بحري بن ٍسعد عن
م
أ

نفسك فهو صدق ٌة ,وما
سمع النبي ﷺ يقول :ما أأ
خالد بن معدان عن القدام,
أ
أ
طعمت أ
أ
ولدك وزوج أتك وخاد أمك فهو صدق ٌة.
طعمت
أأ
أ

( )

 - 10حدثنا مسدد ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
زيد عن عاصم بن هبدلة عن أيب صالحٍ
ٌ

____________________________________

وسيكرره الصنف قريب ًا برقم (.) 66
( ) أخرجه أأمحد (  )1051و أأبو يعىل يف "مسنده" ( )610و أأبو نمعيم يف "العرفة" ( )4041من طريق مشعبة.
و أأمحد أيض ًا ( )14111من طريق أأيب عوانة كالمها عن أأيب برش جعفر بن أيب وحشية به.
وللبخاري ( )1104 ,40ومسلم (  ) 22عن أيب ذر مرفوع ًا " إن إخوانكم خولكمم جعلهم اهلل حتت
يلبس ,وال تمكل مفوهم ما يغلبهم .فإن
أأيديكم .فمن كان أأخوه حتت يده فل ميطعمه مما يأكمل ,وليلبسه مما م
كألفتمموهم ما أيغل مبهم ف أأعينموهم.
( )1إسناده صحيح .و أأبو يونس هو مسليم بن جبري .وعمرو :هو ابن احلرث.
ورواه المام أمحد ( )2104من طريق ابن أهليعة عن أأيب يونس عن أأيب هريرة مرفوع ًا.
وعمرو بن احلارث ثق ٌة .والقول قو مله.
وابن أهليعة
ٌ
ضعيف .أ
( )4تقدم خترجيه برقم (.)51
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خري من
خري الصدقة ما بقى غنًى ,واليدم ال معليا ٌ
عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :م
بمن م
تعول.
السفىل ,وابدأ أ
اليد ُّ
م
ويقول
تقول امر أأ متك :أأنفق عيل أأو طلقني ,ويقول أمم ملوكك :أأنفق عيل أأو بعني,
ولدم ك :إىل أمن تك ملنا.

( )

حممد بن ٍ
القَّبي
كثري ,قال :أخَّبنا سفيان عن حممد بن عجالن عن م
 - 1حدثنا ّ
ٍ
بصدقة ,فقال ٌ
دينار ,قال :أأنفقه عىل
رجل :عندي
بي ﷺ
ٌ
مر الن ُّ
عن أأيب هريرة قال :أأ أ
آخر ,قال :أأنفقه عىل
نفسك ,قال :عندي آخر ,قال :أأنفقه عىل زوجتك قال :عندي م
برص.
خادمك ,ثم أأ أ
نت أأ م

( )

باب :إذا أكره أأن يأ أ
كل مع عبده

( ) أخرجه ابن خزيمة ( )1142وابن حبان ( )4424والدارقطني يف "السنن" ( )164/4والبيهقي يف
"السنن الكَّبى" ( )140/4من طريق عاصم به.
آخر احلديث .وهو قوله :تقول امرأتك ...الخ.
كذا رواه
عاصم مرفوع ًا كله .وهو وه ٌم .والصواب أأن أ
ٌ
من قول أيب هريرة .وليس من الرفوع.
فأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )5010من رواية العمش عن أيب صالح .فذكره ..ثم قال يف آخر
سمعت هذا من رسول اهلل ﷺ؟ .قال :ال هذا من كيس أأيب مهريرة".
احلديث "فقالوا :يا أأبا مهريرة
أ
ورواه النسائي يف "الكَّبى" ( )411/5من وجهني عن ابن عجالن عن زيد بن أأسلم عن أأيب صالح به.
فرصح بالوقف مرة ,ومرة بالرفع.
وقف آخره .واهلل أعلم.
وجزم احلافظ يف "الفتح" ( )211/ 0بوهم الرفع .وأن
الصواب م
أ
( )1أخرجه أمحد ( )15 /1وأبو داود (  ) 26والنسائي ( )21/5والشافعي يف "السند" ()24/1
حلميدي ( ) 42واحلاكم (  ) 15/من مطرق عن ابن عجالن به .وصححه ابن حبان (.)4444
وا م
م
والحفوظ دون أبيه .كام قال الدارقطني يف "العلل"
وروي من طريق ابن عجالن عن أأبيه عن أأيب هريرة.
م
(.)446/ 0
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 - 11حدثنا حممد بن سال ٍم ,قال :أخَّبنا خملد بن ٍ
زيد ,قال :أخَّبنا ابن جريجٍ
ّ
ال أي أ
سمع رج ً
الرجل ,إذا كفاه الشق أة
الزبري ,أنّه
قال :أخَّبين أبو ّ
أ
سأ مل جابر ًا عن خادم ّ
ّبي ﷺ أن يدعوه؟ قال :نعم ,فإن أكره أأحدم مكم أن أيطعم معه فل ميطعمه مأكل ًة
واحلر ,أأ أم أر الن ُّ
يف يده.

( )

طعم العبدأ مما يأ مكل
باب :مي م
 - 14حدثنا عبد اهلل بن مسلمة ,قال :حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن
ٍّ
ّبي ﷺ ميويص بالملوكني خري ًا.
مبرش قال :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول :كان الن ُّ
خلق اهلل.
ويقولً :أطعموهم ممّا تأكلون ,و أألبسوهم من لبوسكم ,وال متعذبوا أ

( )

( ) أخرجه احلارث بن أسامة يف "مسنده" ( )5 1عن ابن جريج .وأمحد ( )412/4من طريق ابن هليعة,
والطَّباين يف "الوسط" ( )44من طريق الأوزاعي كلهم عن أأيب الزبري به.
وإسنا مده جيد.
تنبيه :هكذا وقع يف نمسخ الدب والرشح "عن ابن جريج قال :أخَّبين أبو الزبري ,أأنه سم أعه يس أأ مل جابر ًا".
أ
ابن مجريج
بن عبد اهلل ,وسمع
السؤال بنفسه .وهو غري مراد قطع ًا .فإن أ
جابر أ
وظاهره أن أ
ابن جريج أأدرك أ
مل ميدرك جابر ًا.
ووقع عند احلارث "أخَّبين أبو الزبري ,أنه سمع جابر بن عبد اهلل ميسأل" .وهو الصواب ,وعند أمحد
الزبري هو الذي س أأ أل جابر ًا.
( .)412/4أن أأبا ُّ
ٍ
ابن مجريج ,لكونه
وُيتمل :أن الضمري يف قوله ( أنه ) لأيب الزبري ,وقوله ( سم أعه )
م
آخر مل يذكره م
لرجل أ
معروف ًا عند من حدثه ,لكن ميشكل عليه رواية أمحد .ولعل يف رواية ال مبخاري سقط ًا .واهلل أعلم.
صنع
ويشهدم له ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )11 1ومسلم ( ) 224عن أيب هريرة مرفوع ًا "إذا أ
لأحدكم خاد ممه طعا أمه ,ثم جا أءه به  -وقد ويل حره و مدخانه  -فليمقعده معه فليأكل .فإن كان الطعا مم
مشفوه ًا قلي ً
ال فليضع يف يده منه أأكلة أأو أأكلتني".
( )1تقدم قريب ًا .برقم (.) 6
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باب :هل مجيلس خاد أمه معه إذا أأ أ
كل
البرصي
حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا أبو ميونس
ُّ
 - 11حدثنا برش بن ّ
كنت جالس ًا عند معمر  ,إذ جا أء صفوان ب من
عن ابن أأيب ممليكة قال :قال أأبو أحمذورة :م
ٍ
ٍ
مر ناس ًا مساكني
نفر يف عباءة ,فوض معوها بني أيدأ ي معمر ,فدعا مع م
مأمية بجفنة أُيملها ٌ
و أأرقاء من أأرقاء الناس حو أله ,أفأك ملوا معه.
ثم قال عند ذلك :أ
هلل قوم ًا يرغبون عن أأرقائهم أأن يأ مكلوا
فعل اهللم بقو ٍم ,أأو قال :حلا ا م
ّ
م
نرغب عنهم ,ولكنا أنستأ مثر عليهم ,ال نجدم واهلل من
صفوان :أأ أما واهلل ,ما
معهم ,فقال
م
الطعام الطيب ما نأ مك مل و منطعمهم.

( )

باب :العبد را ٍع
ٍ
وهب قال :أأخَّبين أخمرمة بن
 - 15حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
كري عن أبيه عن عبد اهلل بن ٍ
مب ٍ
سمعت أأبا هريرة
سعد موىل عائشة زوج النبي ﷺ ,قال:
م
م
عص اهللأ عز
يقول :العبدم إذا مأطاع سيدأ ه ,فقد أأ أ
طاع اهللأ عز وجل ,فإذا عص سيدأ ه فقد أ
وجل.

( )

باب :هل يقول سيدي؟
 - 12حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا برش بن ا ملفضل ,قال :حدثنا أبو مسلمة عن أيب

( ) أخرجه الروزي يف "الَّب والصلة" (  )45عن ابن البارك به .وإسناده صحيح.
وأبو يونس :هو حاتم بن أأيب صعرية القشريي من رجال اجلامعة.
( )1مل أجد من أخرجه.
ورجاله رجال الصحيح .سوى عبد اهلل بن سعد موىل عائشة وهو أجمهول.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :) 04/1ما روى عنه سوى بكري بن الأشج.
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نرضة عن مطر ٍ
ٍ
نت
انطلقت يف وفد بني
ف قال :قال أأيب:
عامر إىل النبي ﷺ ,فقالوا :أأ أ
م
م
س ُّيدنا ,قال :السيد اهلل ,قالوا :و أأفض ملنا فض ً
ال ,و أأعظمنا أطوالً ,قال :فقال :قولوا
بقولكم ,وال أيستجرينكم الشيطان.

( )

معروف فليكافئه
نع إليه
ٌ
باب :أمن مص أ
 - 14حدثنا سعيد بن مع ٍ
فري قال :حدثني ُييى بن أأ ُّيوب عن معامرة بن أغزية عن
نع
بي ﷺ :من مص أ
مرشحبيل موىل الأنصار عن جابر بن عبد اهلل النصاري قال :قال الن ُّ
معروف فليجزئه ,فإن مل جيد ما مجيزئه فليثن عليه ,فإنه إذا أأثنى فقد ش أك أره ,وإن
إليه
ٌ
ثويب مز ٍ
أك أت أمه فقد ك أف أره ,ومن حتىل بام مل مي أ
ور.
عط ,فكأنام لبس أ

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )11/1وأبو داود ( )1102والنسائي يف "عمل اليوم والليلة" ( )114وابن أيب
عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1111من مطرق عن ممطرف به.
أبو مسلمة :هو سعيد بن يزيد الزدي .و أأبو نرضة :هو النذر بن مالك العبدي.
م
الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد.
وجود إسنا أده

ٍ
واحد .انتهى.
غري
وقال ابن حجر يف "الفتح" ( :) 46/5ورجا مله ٌ
ثقات ,وقد صححه م

( )1أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6 06ويف "السنن" ( )401/2وعبد بن محيد ( ) 50من طريق ُييى
بن أيوب ,واخلطيب يف "تاريخ بغداد" (6/ 0

) من طريق إبراهيم بن طهامن كالمها عن معامرة به.

وأخرجه أبو داود ( )11 4وأبو يعىل يف "مسنده" ( )11 4من رواية برش بن الفضل عن معامرة عن
رج ٍل من قومه عن جابر.
أ
الرجل هو رشحبيل.
وجز أم أأبو داود و أأبو حاتم بأن
أ
وأخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )41 5من رواية زيد بن أأيب مأنيسة عن رشحبيل به.
الزبري عن جابر.
وأخرجه الرتمذي ( )1041من رواية إسامعيل بن عياش عن معامرة عن أأيب ُّ
قلت :ورواية إسامعيل عن غري بلده ضعيف ٌة .وهذه منها.
البيهقي يف " ُّ
الشعب" بأّنا غلط.
ولذا جز أم
ُّ

=
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ٍ
جماهد عن ابن عمر
 - 11حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا أبو عوانة عن العمش عن
قال :قال رسول اهلل ﷺ :من استعا أذ باهلل أفأعيذوه ,ومن أ
سأل باهلل أفأعطوه ,و أمن أأتى
إليكم أمعروف ًا فكاف مئوه ,فإن مل تدوا فادعوا له ,حتّى يعلم أن قد كافأمتوه.

( )

أ
الكافأ أة فليدع له
باب :أمن مل جيد

 - 16حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ٍ
ثابت عن ٍ
أنس,
أ
هلل
نصار بالأجر كله؟ قال :ال ,ما أدعو متم ا أ
رسول اهلل,
أن الهاجرين قالوا :يا
أ
ذهب الأ م
هلم ,و أأثني متم عليهم به.

( )

اس
باب :أمن مل يشكر الن أ
ٍ
مسلم ,قال :حدثنا حممد
 - 40حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا الربيع بن
( )
ٍ
اس.
بن زياد عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :ال يشكر اهلل أمن ال أيشكر الن أ
____________________________________

ولأيب داود ( )11 1عن أأيب سفيان عن ٍ
جابر عن النبي ﷺ قال" :من مأبيل بال ًء فذك أأره فقد شكره ,وإن
أكت أأمه فقد أك أفره" .وانظر علل احلافظ ابن أيب حاتم (.)1111
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 14 ,21/1وأبو داود ( )5 06 , 241والنسائي ( )11/5والطَّباين يف
"الكبري" ( )402/ 1واحلاكم (  )1 1/والبيهقي ( ) 66/1من مطرق عن الأعمش به.
ثقات.
ابن حبان ( .)4101ورجا مله ٌ
وصححه م
( )1أخرجه أبو داود ( )11 1والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )401/2من طريق مموسى بن إسامعيل به.
وصححه احلاكم ( )41/1عىل رشط مسلم.
ولأمحد ( )100/4والرتمذي ( )1114و أأيب يعىل ( )4444من رواية ممحيد عن أأ ٍ
نس ب أأطول منه.
ٌ
غريب من هذا الوجه.
حسن
صحيح
حديث
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
ٌ
( )4أخرجه المام أمحد ( )4501وأبو داود (  )11والرتمذي ( ) 651والطيالس (  )116والبيهقي
( ) 11/2من مطرق عن الربيع به .وصححه ابن حبان (.)4104
ٌ
صحيح.
حديث حس ٌن
وقال الرتمذي:
ٌ
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 - 4حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا الربيع بن مم ٍ
سلم ,قال :حدثنا حممد
ٍ
اخرجي ,قالت :ال
بن زياد عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال :قال اهلل تعاىل للنفس :م
خرج إال كاره ًة.
أأ م

( )

هل العروف يف الدُّ نيا أأ م
باب :أأ م
هل العروف يف اآلخرة
عيل بن أيب هاش ٍم قال :حدثني نصري بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن
 - 41حدثنا ُّ
ٍ
سمعت مبرمة بن ليث بن مبرمة ,أأنه سمع قبيص أة ب أن مبرمة
فالن قال:
سدي عن
م
يزيد الأ ُّ
هل العروف يف الدُّ نيا هم أأ م
كنت عند النبي ﷺ فسمع مته يقول :أأ م
هل
الأسدي قال :م
هل ا ملنكر يف الدُّ نيا هم أأ م
العروف يف اآلخرة ,و أأ م
هل النكر يف اآلخرة.

( )

العنَّبي ,قال:
 - 44حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا عبد اهلل بن حسان
ُّ

( ) أخرجه الصنف يف "تاريه الكبري" ( )145/4والبزار كام يف "كشف الستار" ( )414وابن برشان يف
الزهد" ( )120من طريق موسى بن إسامعيل به.
"المايل" ( )141والبيهقي يف " ُّ
قال البزار :ال نعلمه إال عن أيب هريرة .تفرد به عنه حممد بن زياد ,وال عنه إال الربيع .وهو ثق ٌة مأ ٌ
مون.
ثقات.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)415/1رجاله ٌ
صحيح.
وقال ابن حجر يف "خمترص زوائد البزار" (  :)41 /إسنا مده
ٌ
( )1أخرجه البزار كام يف "كشف الستار" ( )4161والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )445/ 1وأبو نمعيم يف
"العرفة" ( )5410من طريق نصري به.
الزي
اخلالف
وسقط قوله "عن فالن" .عند أمن أخرجه .وهو من اختالف الرواة عن نصري .فقد ذكر
أ
ُّ
وابن حجر يف إثباته وإسقاطه.
م
ضعيف جلهالة نأصري و مبرمة بن ليث .إضاف ًة إىل إهبام فالن.
وإسنا مده
ٌ
ولذا قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)121/4وفيه من مل أعرفه.
م
حديث سلامن
ويف الباب عن مج ٍع من الصحابة نحوه .انظر كشف اخلفاء للعجلوين (  .)121/وسيأيت
بعدأ حديث.
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ٍ
عاصم ,وكان حرمل مة أأبا مأمه ,فحدثتني صفية ابنة معليبة ,و مدحيب مة ابن مة
حدثنا حبان بن
خرج حتى
معليبة ,وكان جدُّ مها حرملة أأبا أأبيهام ,أأنه أأخَّبهم عن حرملة بن عبد اهلل ,أأنّه أ
أ
قلت يف نفس :واهلل آلتني
بي ﷺ ,فلام
ارحتل م
أأتى النبي ﷺ ,فكان عنده حتى عرفه الن ُّ
فقلت :ما تأ ممرين
قمت بني يديه.
م
النّبي ﷺ حتّى أأزدا أد من العلم ,فجئ مت أأميش حتى م
جئت
رجعت ,حتى
نكر ,ثم
أأعمل؟ قال :يا حرمل مة ,ائت
أ
م
م
العروف ,واجتنب ا مل أ
قمت مقامي قريب ًا منه.
قبلت حتى م
الراحل أة ,ثم أأ م
فقلت :يا رسول اهلل ,ما تأ ممرين أأ م
عمل؟ قال :يا حرمل مة ,ائت العروف ,واجتنب
ب مأذنك أن أ
قمت من عندهم فأته ,وان مظر
يقول لك القوم إذا م
النكر ,وانظر ما ميعج م
كره أن أ
رجعت تفكرت ,فإذا
قمت من عندهم فاج أتنبه ,فلام
م
يقول لك القو مم إذا أ
الذي أت أ
مها مل أيدأ عا شيئ ًا.

( )

أ
حديث أأيب
ذكرت لأيب
معتمر قال:
 - 41حدثنا احلسن بن عمر ,قال :حدثنا
م
ٌ
هل العروف يف الدُّ نيا هم أأ م
سلامن  ,أأنه قال :إن أأ أ
أ
هل العروف يف اآلخرة,
معثامن عن
ثت به
فقال :إين سمع مته من أأيب معثامن مُيد مثه عن سلامن,
فعرفت أأن ذاك كذاك ,فام حد م
م
أأحد ًا ُّ
قط.

( )

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  )410/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )50 /4من طريق عبد اهلل بن
حسان به.
نظر .انظر "السلسة الضعيفة" رقم ( ) 116للشيخ الألباين رمحه اهلل.
واحلديث يف ثبوته ٌ
( )1مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
صحيح .وهو موقوف .واختملف فيه عىل أأيب عثامن.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وانظر ما بعده.
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 - 45حدثنا موسى ,قال :حدثنا عبد الواحد عن عاص ٍم عن أيب عثامن :قال
رسول اهلل ﷺ مثله.

( )

باب :قول العروف
حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا عبد اجلبار بن
 - 42حدثنا برش بن ّ
العباس اهلمداين عن عدي بن ٍ
ثابت عن عبد اهلل بن يزيد اخلأطمي  قال :قال رسول
ُّ
( )
ٍ
اهلل ﷺُّ :
معروف صدق ٌة.
كل

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15116من طريق أيب معاوية .والدارقطني يف "العلل" ()111/4
الزهد
من طريق عبد الواحد ,واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( ) 02من طريق سفيان ,وأمحد يف " ُّ
( )1104من طريق إسامعيل بن إبراهيم كلهم عن عاصم به.
وهذا ممرسل.
واخ متلف فيه عىل عاصم .فقيل :عنه عن أأيب عثامن عن سلامن مرفوع ًا .أأخرجه الطَّباين يف "الكبري"
(1

هل النكر يف الدنيا هم أأ م
الشعب" ( .) 0441وزادوا "وإن أأ أ
 )2والبيهقي يف " ُّ
هل النكر يف

اآلخرة".
وقيل :عنه عن أأيب معثامن عن أأيب مموسى الأشعري مرفوع ًا .أأخرجه اب من عدي يف "الكامل" (.) 0/4
وال معقييل يف "الضعفاء" (.) 41/6
وقيل :عنه عن أأيب عثامن عن معمر مرفوع ًا .أأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (.) 0444
وقيل :عنه عن أأيب عثامن عن معمر من قوله.
أأخرجه الدارقطني يف "العلل" (  .)115/1وقال :إنه الصواب.
الصواب الرسل.
وقال يف موضع آخر من "العلل" (: )111/4
م
عيل و أأيب الدرداء و أأيب مهريرة و أقبيصة بن مبرمة السدي بأسانيد ضعيفه .واهلل أعلم.
يف الباب عن ٍّ
وقد تقدم حديث قبيصة بن برمة قريب ًا عند الصنٍّف ( .) 45
( )1أخرجه المام أمحد ( )404/1وابن أيب شيبة ( )516/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ()1 1
من طريق عبد اجلبار به.

=
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مبارك عن ٍ
ثابت عن ٍ
ٌ
أنس  قال :كان
 - 44حدثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدثنا
ٍ
فالنة ,فإّنا كانت صديق أة خدجية .اذهبوا
ّبي ﷺ إذا مأيت باليشء يقول :اذهبوا به إىل
الن ّ
( )
ٍ
ب خدجية.
به إىل بيت فالنة ,فإّنا كانت محت ُّ
اخلروج إىل الب أقلة ,م
ومحل اليشء عىل عاتقه إىل أأهله بالزبيل
باب:
م
 - 41حدثنا إسحاق بن ٍ
خملد عن محاد بن مأسامة عن م ٍ
سعر ,قال :حدثنا معمر بن
ٍ
عرض أأيب عىل سلامن مأخ أته ,أفأبى وتزوج
قيس عن أعمرو بن أيب قرة الكندي قال :أ
موال ًة له ,ميقال هلا :مبقرية ,فبلغ أأبا مقرة أأنّه كان بني حذيفة وسلامن يش ٌء ,أفأتاه يطل مبه,
ٍ
زبيل فيه ٌ
مبقلة له ,فتوجه إليه ,فلق أيه معه ٌ
بقل ,قد أأدخل عصاه يف معروة
ف مأخَّب أأنه يف
الزبيل ,وهو عىل عاتقه ,فقال :يا أأبا عبد اهلل ,ما كان بينك وبني حذيفة؟ قال :يقول
م
م
سلامن الد أار
دار سلامن ,فدخل
سلامن{ :وكان
النسان أع مجوالً} ,فانطلقا حتى أأتيا أ
موضوع عىل ٍ
أ
فدخل ,فإذا ٌ
باب ,وعند رأسه
نمط
فقال :السالم عليكم ,ثم أأذن لأيب مقرة
ٌ
ٌ
قرطاط ,فقال :اجلس عىل فراش موالتك التي ممتهد لنفسها.
ات ,وإذا
ألبنأ ٌ
م
يقوهلا رسول اهلل ﷺ يف
ثم أأنش أأ مُيدثه فقال :إن حذيفة كان مُيدث أبأشياء ,كان
غضبه لأقوا ٍم ,مفأوتى مفأ أ
أ
تكون
كره أأن
علم بام يقول ,و أأ أ
سأ مل عنها؟ أفأقول :حذيف مة أأ م
ضغائن بني أأقوا ٍم.
م
____________________________________

وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 42/4ورجال أأمحد ثقات.
وروى البخاري يف "صحيحه" ( )5245عن جابر .ومسلم ( ) 005عن حذيفة .مرفوع ًا مثله.
قلت :أ
( ) أخرجه البزار كام يف "الكشف" ( ) 601والطَّباين يف "الكبري" ( ) 1/14من مطرق عن مبارك بن فضالة
به .وصححه ابن حبان ( )4004واحلاكم (.) 45/1
م
رسول اهلل ﷺ إذا
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )4205ومسلم ( )1145عن عائشة قالت" :كان
ذبح الشاة يقول :أأرسلوا هبا إىل أأصدقاء خدجية".
أ
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أ
سلامن ال يصدقك وال يكذبك بام تقول ,فجا أءين محذيفة
مفأيت حذيفة ,فقيل له :إن
فقلت :يا حذيفة ابن مأم حذيفة ,ل أتن أتهني ,أأو لأك متبن فيك
فقال :يا سلامن ابن مأم سلامن,
م
إىل معمر ,فلام خوف مته بعمر تر أكني ,وقد قال رسول اهلل ﷺ :من ولد آدم أأنا ,أفأيام ٍ
عبد
ُّ
م
من مأمتي لعن مته لعن ًة ,أو سبب مته س ّب ًة ,يف غري مكنهه ,فاجعلها عليه صال ًة.

( )

ٍ
حبيب
 - 46حدثنا ابن أيب شيبة ,قال :حدثنا ُييى بن عيسى عن الأعمش عن
ٍ
جبري عن ابن عب ٍ
اخرجوا بنا إىل أرض قومنا.
اس قال :قال معمر :
عن سعيد بن
م
ٍ
يب :اللهم
يب بن
كعب يف ممؤخر الناس ,فهاجت سحاب ٌة ,فقال مأ ّ
فخرجنا ,فكنت أنا و مأ ُّ
م
رحاهلم ,فقالوا :ما أأصابكم الذي أأصابنا؟
اَصف عنا أأذاها .فلحقنأاهم ,وقد ابتلت
يرصف عنا أأذاها ,فقال معمر :أأ أال دعو متم لنا معكم.
قلت :إنه دعا اهللأ عز وجل أن
أ

( )

اخلروج إىل الضيعة
باب:
م
 - 10حدثنا حممدم بن أ
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا حممد بن ال مفضيل بن غزوان عن ممغرية
( ) أخرجه المام أمحد ( )11111 ,14402وأبو داود ( )1256وابن أيب شيبة يف "مسنده" ()124
والطَّباين يف "الكبري" ( )156/2وأبو نمعيم يف "احللية" (  ) 61/خمترص ًا ومطوالً من مطرق عن معمر
بن قيس الاَص به.
وإسنا مده ال بأس به.
ويشهد للمرفوع .ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2000ومسلم (  )120عن أيب هريرة رف أعه:
مؤمن آذيتمه
اختذت عندك عهد ًا لن مختلفنيه .فأ ُّيام
البرش ,وإين قد
يغضب
يغضب كام
برش
م
ٌ
م
م
م
"اللهم إنام حممدٌ ٌ
أو سببتمه أو جلدتمه فاجعلها له كفار ًة وقرب ًة تمقر مبه هبا إليك يوم القيامة"
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )414/4وابن أيب الدنيا يف "جمابو الدعوة" ( )14من طريق ُييى
بن عيسى به.
ف فيه.
ثقات سوى ُييى بن عيسى مخمت أل ٌ
ورواته ٌ
ٌ
صدوق ميطئ.
قال ابن حجر يف "التقريب":
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ٍ
مسعود أأن
بي ﷺ عبدأ اهلل ب أن
عن مأم موسى قالت:
م
مر الن ُّ
سمعت علي ًا  يقول :أأ أ
ٍ
فنظر أأصحا مبه إىل ساق عبد اهلل فضح مكوا من ممحوشة
يصعدأ شجر ًة فيأتيه منها بيشء ,أ
م ٍ ( )
رسول اهلل ﷺ :ما تضحكون؟ ألرج مل عبد اهلل أأ م
م
ثقل يف اليزان من أحد.
ساقيه ,فقال
السلم مرآ مة أأخيه
باب:
م

وهب قال :أأخَّبين خالد بن ممح ٍ
ٍ
يد عن خالد
ابن
 - 1حدثنا أأصبغ قال :أأخَّبين م
ٍ
راشد عن عبد اهلل بن راف ٍع عن أيب مهريرة قال :الؤم من مرآة
بن يزيد عن مسليامن بن
صلحه.
أأخيه ,إذا ر أأى فيها أعيب ًا أأ أ

( )

 - 11حدثنا إبراهيم بن محزة ,قال :حدثنا ابن أيب حاز ٍم عن كثري بن ٍ
زيد عن
م

ٍ
الؤمن مرآ مة أأخيه ,والؤم من أأخو
رباح عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال:
الوليد بن
م
وُيو مطه من ورائه.
الؤمنُّ ,
يكف عليه ضيع أته ,أ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )610وابن أيب شيبة يف "الصنف" (1/ 1

) وابن سعد يف "الطبقات" () 55/4

والطَّباين يف "الكبري" ( )65/6وأبو يعىل يف "مسنده" ( )565 ,546من مطرق عن مغرية به.
ثقات سوى مأم مموسى مُسية ٍ
عيل .تقدم الكالم عليها .رقم (.) 51
ورواتمه ٌ
ولأمحد (  )466و أأيب يعىل ( )54 0من حديث زر بن محبيش عن ابن مسعود نحوه .وصححه ابن حبان
(.)4026
( )1أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )104عن خالد بن ممحيد به.
وانظر ما بعده.
( )4أخرجه أبو داود ( )16 1وابن وهب يف "اجلامع" ( )144والبيهقي يف "السنن" ( )160/1ويف
" ُّ
الشعب" ( )4215من كثري بن زيد به.
وحسنه ابن حجر يف البلوغ .والعراقي يف ختريج الحياء.
ٍ
أذى فل ميمطه عنه".
وأخرجه الرتمذي ( ) 616وضعفه من وجه آخر عن أيب هريرة.بلفظ "فإن رأى به ً
ويف الباب عن ٍ
ضعيف.
أنس عند الطَّباين يف "الوسط" ( .)1 45وسندم مها
ٌ
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 - 14حدثنا أأمحد بن عاص ٍم قال :حدثني حيوة ,قال :حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن
ٍ
كحول عن وقاص بن ربيعة عن ا ملستورد  عن النبي ﷺ قال :من أأ أك أل
أأبيه عن أم
ٍ
ٍ
برجل مسل ٍم فإن اهللأ عز وجل
بمسلم أكل ًة ,فإن اهلل ميطعمه مثلها من جهنم ,ومن مكس
وسمعة فإن اهللأ يقوم به مقام ٍ
برجل مقام ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وسمعة
رياء
رياء
يكسوه من جهنم ,و أمن قام
أ
م
أ
م
يوم القيامة.

( )

جيوز من اللعب والمزاح
باب :ما ال م
ابن أأيب ٍ
ذئب عن عبد اهلل بن السائب عن
عيل ,قال :حدثنا م
 - 11حدثنا عاصم بن ٍّ
أ
متاع صاحبه
سمعت
أأبيه عن جده قال:
م
رسول اهلل ﷺ ,يعني ,يقول :ال يأخذ أأحدم كم أ
العب ًا وال جا ّد ًا ,فإذا أأ أ
خذ أأحدم كم عصا صاحبه فلريدها إليه.

( )

فح عن الناس
باب:
العفو والص م
م
( ) أخرجه أبو داود (  )111والطَّباين يف "الكبري" ( )406/10ويف "الوسط" (  )4541 ,40ويف
"مسند الشاميني" ( )4516 ,102من طريق بقية به.
كثر عنه ممعنعن ًا.
وَصح بقية بالتحديث عند بعضهم ,لكن رواه الأ م
ورواه أمحد (  ) 10وأبو يعىل ( )2451واحلاكم ( ) 11/1والطَّباين يف "الكبري" ( )401/10من
طريق ابن مجريج قال :قال سليامن بن موسى :نا وقاص بن ربيعة ,أن الستورد حدثهم .فذكره.
ومدار احلديث عىل وقاص بن أربيعة.
قال احلافظ يف "التهذيب" (  :) 01/ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة الثانية من أأهل الشام ,وذكره
ابن حبان يف الثقات .انتهى
وقال يف التقريب :مقبول.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 4610وأبو داود ( )5004والرتمذي ( )1 20والطَّباين يف "الكبري"
( )11 /11والبيهقي يف "السنن" ( ) 00/2واحلاكم ( )446/4من طريق ابن أيب ذئب به.
ٌ
غريب.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
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 - 15حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :حدثنا أبو معاوية ,قال :حدثنا هشا ٌم عن وهب
الزبري  م
يقول عىل النَّب { :مخذ العفو وأ ممر بال معرف
بن كيسان قال:
سمعت عبدأ اهلل بن ُّ
م
و أأعرض عن اجلاهلني } قال :واهلل ما أأمر هبا أن مت أ
ؤخذ إال من أأخالق النّاس ,واهلل
آلخذّنا منهم ما صحب متهم.

( )

 - 12حدثنا حممد بن سال ٍم ,قال :أأخَّبنا حممد بن مفضيل بن غزوان عن ٍ
ليث عن
أ
أ
طاوس عن ابن عب ٍ
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ :علموا ويّسوا وال متعّسوا ,وإذا
اس  قال :قال
غضب أأحدم كم فليسكت.
أ

( )

باب :االنبساط إىل النّاس
 - 14حدثنا إسحاق بن العالء ,قال :حدثنا أعمرو بن احلارث قال :حدثني عبد
بيدي  -عن ابن ٍ
اهلل بن ساملٍ الأ
جابر  -وهو ُييى
شعري عن حمم ٍد  -هو ابن الوليد ُّ
الز ّ
ُّ
جابر  -عن عبد الرمحن بن جبري بن من ٍ
بن ٍ
فري حدثه ,أأن أأباه حدثه ,أأنّه سمع معاوي أة 
أ
رسول
سمعت
سمعت من النبي ﷺ كالم ًا نفعني اهلل به ,سمع مته يقول ,أو قال:
يقول:
م
م

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )6111والطَّبي يف "تفسريه" ( )414/ 4وهناد بن الّسي يف
الزهد" ( ) 154من مطرق عن أأيب ممعاوية به.
" ُّ
ٍ
الزبري نحوه.
آخر عن هشام بن معروة عن أأبيه عن ابن ُّ
وهو يف صحيح البخاري ( )1424من وجه أ
دون قوله "واهلل آلخذّنا منهم ما صحبتمهم".
( )1أخرجه المام أمحد ( )1 42والطيالس يف "مسنده" ( )1204والطَّباين يف "الكبري" (  )44/وهناد
الزهد" ( ) 401والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )1056واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ()4 1
يف " ُّ
وابن عبد الَّب يف "اجلامع" ( )511من مطرق عن ليث بن أيب سليم به.
قال اهليثمي يف "الجمع" (  :)414/رواه أمحد والبزار .وفيه ليث بن أيب سليم .وهو ضعيف.
وسيأيت عند الصنف (  ) 601من ٍ
وجه آخر عن ليث بن أيب سليم.
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بع الريب أة فيهم
اهلل ﷺ يقول :إنك إذا اتبع أت الريب أة يف الناس أأ
أ
فسدهتم فإين ال أأت م
مفأفسدهم.

( )

حاتم عن معاوية بن أيب ممزر ٍد عن أأبيه
 - 11حدثنا حممد بن معبيد اهلل ,قال :حدثنا
ٌ
أ
رسول اهلل ﷺ
وبرص عيناي هاتان
سمعت أأبا مهريرة يقول:
قال:
م
أ
سمع مأذناي هاتان ,م
أأ أ
حلسني صلوات اهلل عليهام ,وقدأ أميه عىل قدم رسول
خذ بيديه مجيع ًا بكف ّي احلسن ,أو ا م
م
وضع قد أميه عىل صدر
ورسول اهلل ﷺ يقول :ار أقه ,قال :فرقي ال مغال مم حتى
اهلل ﷺ,
أ
م
رسول اهلل ﷺ :افتح فاك ,ثم قبله ,ثم قال :اللهم أأحبه ,فإين
رسول اهلل ﷺ ,ثم قال
مأح ُّبه.

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )425/ 6ويف "مسند الشاميني" (  ) 14من طريق أعمرو بن احلارث
به.
وليب داود يف "السنن" ( )1111و أأيب يعىل ( )4416والبيهقي يف "السنن" ( )444/1من طريق راشد
كدت أن تمفسدهم .فقال
اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو
بن سعد عن معاوية بالرفوع بلفظ " إنك إن
أ
أ
أبو الدرداء :كلم ٌة سم أعها ممعاوي مة من رسول اهلل ﷺ ن أف أعه اهللم تعاىل هبا.
وصححه ابن حبان ( )5420والنووي يف "رياض الصاحلني" .والعراقي يف "ختريج الحياء".
وعمرو بن الأسود
و أأخرج أبو داود ( )1116من طريق مرشيح بن معبيد عن مجبري بن نفري وكثري بن ممرة أ
مري إذا ابت أغى الريب أة يف الناس أأفسدهم".
والقدام بن أمعد يكرب و أأيب مأمامة :عن النبي ﷺ قال :إن الأ أ
واآلجري يف "الرشيعة"
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )41 64والطَّباين يف "الكبري" ()16/4
م
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )110وابن أيب الدنيا يف "العيال" ( )106من مطرق عن
( ) 204وابن ُّ
معاوية بن أيب ممزرد به.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)110/6رواه الطَّباين .وفيه أبو ممزرد .ومل أأجد أمن وثقه ,وبقية رجاله رجال
الصحيح.
وأصله يف البخاري ( )10 2ومسلم (  )111من رواية عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب هريرة

=
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بسم
باب :الت ُّ

ٍ
قيس قال:
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا سفيان عن إسامعيل عن
 - 16حدثنا ُّ
م
سلمت إال تبسم يف وجهي.
رسول اهلل ﷺ منذ أأ
سمعت جرير ًا  يقول :ما رآين
م
رجل من خري ذي أي ٍ
يدخل من هذا الباب ٌ
م
من ,عىل وجهه
وقال رسول اهلل ﷺ:
( )
مسح مة م أل ٍ
أ
جرير.
فدخل
ك,
ٌ
أ
أ
____________________________________

النبي ﷺ يف طائفة النهار ال ميكلمني وال مأكلمه .حتى أأتى مسوق بني أقينقاع
الدويس  قال" :خرج
ُّ
فظننت أأّنا تملبسه سخاب ًا مأو
فجلس بفناء بيت فاطمة فقال :أثم ملكع أأثم لكع .يعني :حسن ًا .فحسبته شيئ ًا
م
تمغسله .فجاء أيشتدُّ حتى عانقه وقبله ,وقال :اللهم أأحبه و أأحب أمن مُيبه" .ويف رواية "اللهم إين أحبه
فأحبه وأحبب من ُيبه".
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )1404والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )40 /1واحلميدي يف "مسنده"
( )100من مطرق عن سفيان بن معيينة به.
وأخرج البخاري يف "صحيحه" (  )5446 ,114ومسلم ( )1145وغريمها من مطرق عد ٍة عن
إسامعيل .الشق الول منه.
دون قوله "يدخل من هذا الباب ...الخ "
تفرد سفيان بن معيينة به دون سائر الرواة
ولعل إعراض البخاري عنها  -مع أّنا عىل رشطه يف الظاهر ُّ -
عن إسامعيل.
لكن هلذه الزيادة مطرق مأخرى.
منها :ما أخرجه أمحد ( ) 6104والنسائي يف "الكَّبى" ( )1401عن يونس بن أيب إسحاق عن ا ملغرية
ولبست محلتي .ودخلت -
فحللت أعيبتي.
قدمت الدين أة أأنأخ مت راحلتي
بن مشبيل عن أجرير قال" :لا
م
م
م
يطب الناس  -فسلم عيل رسول اهلل ﷺ فرماين
ورسول اهلل ﷺ
الناس باحلدق .فقلت جلليس :أأي عبدأ
م
م
م
عرض له يف
الذكر ,قال :بينام هو
رسول اهلل ﷺ من أأمري شيئ ًا؟ قال :نعم .فأحسن
ذكر
يطب إذ أ
م
أ
اهلل .هل أ
خطبته .فقال :إنه سيدخل عليكم ٌ
رجل من هذا الباب .من هذا الفج .من خري ذي أيمن ,وإن عىل وجهه
فحمدت اهللأ عىل ما أبالين".
مسح أة م ألك .قال:
م
وصححه ابن خزيمة ( ) 464وابن حبان (.)4 66
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باب :الضحك

 - 50حدثنا سليامن بن داود أبو الربيع ,قال :حدثنا إسامعيل بن زكريا ,قال:
ٍ
رجاء عن ب ٍ
ٍ
مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أيب هريرة قال :قال
رد عن
حدثنا أبو
م
بي ﷺ :أأقل الض أ
القلب.
يت
حك ,فإن كثر أة الضحك ممت م
أ
الن ُّ

( )

 - 5حدثنا حممد بن بش ٍ
ار ,قال :حدثنا أبو ٍ
احلنفي ,قال :حدثنا عبدم احلميد
بكر
ُّ
ٍ
جعفر عن إبراهيم بن عبد اهلل عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :ال متكثروا الض أ
حك,
بن
القلب.
يت
فإن كثر أة الضحك ممت م
أ

( )

____________________________________

وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )5141عن قابوس بن أأيب ظبيان عن أأبيه عن جرير.
وله شواهد .عند الطَّباين يف "الكبري" ( )11 0عن ابن عباس .و أأيب نمعيم يف "العرفة" ( )4452عن عبد
اهلل بن ضمرة  .والطَّباين يف "الوسط" ( )2 11عن الَّباء بن عازب  .وغريهم
الزهد" ( )111ويف " ُّ
الشعب" ( )5450وأبو نمعيم يف "احللية"
( ) أخرجه ابن ماجه ( )11 4والبيهقي يف " ُّ
( )425/ 0والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )210من طريق أيب رجاء محمرز بن عبد اهلل به.
وال بأس برجاله .إال أأن أأبا رجاء ممدلس.
ٍ
مكحول وغريه .انتهى.
قال ابن حبان :كان ميدلس عن مكحول .ميعتَّب بحديثه ما بني فيه السامع عن
ٌ
ومكحول ممدلس أيض ًا .ومع هذا اختملف يف سامعه من واثلة .فأثبتأه الرتمذي وابن يونس ,و أأثب أته
قلت:
أبو حاتم مرة ,ون أفاه مرة .وهو قول البخاري.
م
غري
واختملف يف سنده عىل أيب رجاء .كام ذكره الدارقطني يف "العلل" ( .)125/4ثم قال:
احلديث م
ٍ
ثابت.انتهى.
قلت :وانظر ما بعده.
حلنأفي به.
( )1أخرجه ابن ماجه ( )1 64من طريق أأيب بكر ا أ
صحيح.
وقال البوصريي يف "الصباح" :إسنا ٌد
ٌ
طريق مأخرى عند الرتمذي ( )1405وأمحد ( )1065من رواية أأيب طارق السعدي عن احلسن
قلت :وله
ٌ
م
ثالث علل.
عن أيب هريرة مرفوع ًا .وسندم ه ضعيف ,وله
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 - 51حدثنا موسى ,قال :حدثنا الربيع بن مسل ٍم ,قال :حدثنا حممد بن ٍ
زياد عن
ٍ
رهط من أأصحابه أيضحكون ويتحدثون ,فقال:
بي ﷺ عىل
أأيب هريرة  قال :أ
خرج الن ُّ
لضحكتم قلي ً
انرصف,
ال ,ول أب أكي متم كثري ًا ,ثم
أ
والذي نفس بيده ,لو تعلمون ما أأعلم أ
بي ﷺ
و أأبكى القو أم ,و أأوحى اهللم عز وجل إليه :يا حممد ,مل أ متقنط عبادي؟
أ
فرجع الن ُّ
فقال :أأبرشوا ,وسد مدوا ,وقار مبوا.

( )

باب :إذا أأ أ
دبر أأدبر مجيع ًا
قبل أأقبل مجيع ًا ,وإذا أأ أ
 - 54حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا مأسامة بن ٍ
زيد قال:
ّ
ٍ
قارظ عن أأيب هريرة ,أأنه ربام حدث عن النبي ﷺ,
أأخَّبين موسى بن ممسل ٍم موىل ابنة
قبل .أأ أ
بيض ال أكش أحني ,إذا أأ أ
دبر
هدب الشفرين ,أأ م
فيقول :حدثنيه أأ م
دبر .أأ أ
قبل مجيع ًا ,وإذا أأ أ
عني مث أله ,ولن أتراه.
مجيع ًا ,مل أتر ٌ

( )

باب :المستشار ممؤمت ٌن
ٍ
عمري
 - 51حدثنا آدم ,قال :حدثنا شيبان أبو معاوية ,قال :حدثنا عبد اللك بن
____________________________________

ذكره السخاوي يف "القاصد" ( رقم  )465فانظرها.
وللحديث شواهد عدة .أ
السنن"
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0 11 , 0016وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( )506والبيهقي يف " ُّ
( )14/1ويف " ُّ
الشعب" ( )11/1من مطرق عن حممد بن زياد به .مطوال وخمترص ًا.
وصححه ابن حبان (.)451 , 4
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2 10خمترص ًا .من وجه آخر عن أيب هريرة رف أعه .لو تعلمون ما
أعلم لضحكتم قلي ً
ال .ولبكيتم كثري ًا .دون القصة.
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )165/4وابن سعد يف "الطبقات" (  )1 5/وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )141/4من طريق ابن البارك به.
ورجا مله ال بأ أس هبم .سوى موسى بن مسلم.
قال ابن حجر يف "لسان اليزان" ( :)105/4ال ميعرف .وثقه ابن حبان .انتهى.
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بي ﷺ لأيب اهليثم :هل لك
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب مهريرة قال :قال الن ٌّ
بي ﷺ برأسني ليس معهام ٌ
ثالث ,أفأتاه
سبي فأتنا .مفأيت الن ُّ
خاد ٌم؟ قال :ال ,قال :فإذا أأتانا ٌ
أ
بي ﷺ :إن
بي ﷺ :اخرت منهام ,قال :يا
رسول اهلل ,اخرت يل ,فقال الن ُّ
أأبو اهليثم ,قال الن ُّ
نت
ؤمتن ,مخذ هذا ,فإين رأي مته ميصيل ,واستوص به خري ًا ,فقالت امر أأ مته :ما أأ أ
الستشار مم ٌ
أ
عتيق.
بي ﷺ إال أأن متعت أقه ,قال :فهو ٌ
ببال ٍغ ما قال فيه الن ُّ
بي ﷺ :إن اهللأ مل يبعث نبي ًا وال خليف ًة ,إال وله بطانتان :بطان ٌة تأ ممره
فقال الن ُّ
بالعروف و أتنهاه عن ا ملنكر ,وبطان ٌة ال تأ ملوه أخ أباالً ,و أمن مي أ
السوء فقد موقي.
وق بطان أة ُّ

( )

باب :الأشور مة
بيب عن أعمرو بن ٍ
 - 55حدثنا صدقة ,قال :أخَّبنا ابن معيينة عن معمر بن أح ٍ
دينار
ابن عب ٍ
اس :وشاور مهم يف بعض الأمر.
قال :قر أأ م

( )

إياس ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
ٍ
زيد عن الّسي عن احلسن
 - 52حدثنا آد مم بن أأيب

( ) أخرجه الرتمذي ( )1426 ,1111وأبو داود ( )5 11وابن ماجه ( )4415واحلاكم () 4 /1
والطَّباين يف "الكبري" ( )152/ 6والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )101من مطرق عن شيبان به.
خمترص ًا ومطوالً .واقترص أبو داود وابن ماجه عىل قوله "ا ملستشار ممؤمتن".
ٌ
غريب.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
انظر علل الدارقطني ( ) 40/1وصحيحة اللباين (.) 64/1
قلت :اجلملة الأخري مة من احلديث .وهي قوله " إن اهلل مل يبعث " ..أخرجها البخاري يف "صحيحه"
( )2444عن أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا.
( )1أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )111/4عن ابن معيينة عن أعمرو بن دينار به .دون ذكر معمر بن
وابن معيينة أيروي عنهام مجيع ًا.
أحبيب .م
والثر حسنه السيوطي يف "الدر النثور" ( :)140/1وزاد نسبته لسعيد وابن النذر.
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استش أار قو ٌم ُّ
قال :واهلل ما أ
بحرضهتم ,ثم تال{ :و أأم مرهم مشورى
قط إال مهدوا لأفضل ما
أ
بينهم}.

( )

شار عىل أأخيه بغري أر أش ٍد
إثم أمن أأ أ
باب :م
 - 54حدثنا عبد اهلل بن يزيد قال :حدثني سعيد بن أأيب أأ ُّيوب قال :حدثني بكر بن
عمرو عن أأيب عثامن ممسلم بن ٍ
ٍ
ّبي ﷺ :أمن تقول عيل ما
يسار عن أيب هريرة قال :قال الن ّ
مل أأ مقل ,فليتبوأ مقعدأ ه من النار ,ومن اس أت أشاره أأ مخوه السلم ,أفأشار عليه بغري ٍ
رشد فقد
أ
م
أ
( )
ٍ
ثمه عىل أمن أأفتاه.
خا أنه ,و أمن مأفتي مفتيا بغري ثبت ,فإ م
حاب بني الناس
باب :الت ُّ
أويس قال :حدثني أأخي عن سليامن بن ٍ
ٍ
بالل عن
 - 51حدثنا إسامعيل بن أيب
ٍ
أسيد عن جده عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال :والذي نفس بيده ,ال
إبراهيم بن أيب
م
تدخلوا اجلنة حتى متسل مموا ,وال متسل مموا حتى حتا ُّبوا ,و أأ م
فشوا السالم حتا ُّبوا ,وإياكم
( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  )11عن الّسي بن ُييى الشيباين به.
ابن حجر يف "الفتح" ( )410/ 4ونسبه البن أيب حاتم أيض ًا.
وقوى إسنا أده م

ٍ
آخر عن
وأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )411/4وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12145من وجه أ

إياس بن أدغفل عن احلسن نحوه.
( )1وأخرجه بتاممه المام أمحد ( )4122وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( )441والبيهقي يف "الكَّبى"
(1/ 0

) من طريق سعيد بن أيب أيوب به.

و أأد أ
بن أأيب نعيمة بني بكر وأيب عثامن.
والبيهقي
خل أأمحدم
عمرو أ
أ
ُّ
وابن ماجه ( )54اجلملة الثانية.
السنن" ( )4254اجلملة الثانية والثالثة .م
وأخرج أبو داود يف " ُّ
واحل م
ابن القطان يف كتابه "الوهم والّيام".
ف
ديث فيه أضع ٌ
واضطراب .ولذا ضعفه م
ٌ
البخاري يف "صحيحه" (0
واحلديث .أخرج
ُّ
هرير أة نحوه.

) ومسلم ( )4اجلمل أة الموىل من رواية أأيب صالح عن أأيب
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غضة ,فإّنا هي احلالقة ,ال أأ م
قول لكم :حتل مق الشعر ,ولكن أحتل مق الدين.
والب أ
( )
عياض عن إبراهيم بن أأيب ٍ
حدثنا حممد بن مع ٍ
ٍ
أسيد مثله.
بيد ,قال :حدثنا أأنس بن
باب :الملفة
 - 56حدثنا أمحد بن عاص ٍم ,قال :حدثنا أسعيد بن مع ٍ
ٍ
وهب
فري قال :حدثني اب من
ٍ
يح عن در ٍ
عن أحيوة بن مرش ٍ
هالل الصديف عن عبد اهلل بن أعمرو بن
اج عن عيسى بن
وحي ا ملؤمنأني ليل أتقيان يف مسرية يو ٍم ,وما ر أأى
العاص  عن النبي ﷺ قال :إن مر أ
أأحدم مها صاح أبه.

( )

 - 20حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا مسفيان عن إبراهيم بن أميّسة عن

طاوس عن ابن عب ٍ
ٍ
عم متكفر ,والرح مم متقطع ,ومل أنر أ
تقارب القلوب.
مثل م
اس قال :الن م

( )

نحوه.
( ) أخرج
مسلم يف "الصحيح" ( )51من رواية الأعمش عن أأيب صالح عن أيب هريرة الشق الول منه أ
ٌ
حتى قوله "حتابوا".
وأخرجه أبو داود ( )1604من رواية عبد اللك بن عمرو عن سليامن بن بالل به .لكن بلفظ "إياكم
واحلسد .فإن احلسدأ يأكل احلسنات كام م
احلطب " أو قال " العشب ".
النار
أ
تأكل م
م
ابن حجر.
واحلديث
ٌ
ضعيف .ال بأ أس برجاله سوى جد إبراهيم .وهو ال ميعرف .كام قال م
نحوه .أأخرجه المام أأمحد ( ) 1 1والرتمذي
وله شاهدٌ من حديث
الزبري عن ُّ
موىل آلل ُّ
الزبري  أ
ً
ضعيف .وانظر أ
علل احلافظ الدارقطني (.)114/1
( )15 0وسندم ه
ٌ
( )1وهو يف جامع ابن وهب ( ) 41عن ابن هليعة عن دراج بن سمعان أأيب السمح به.
وأخرجه أمحد ( )2242والطَّباين يف "العجم الكبري" ( 4رقم  ) 2من طريق ابن هليعة به.
ومداره عىل دراج أأيب السمح .وهو مخمتلف فيه.
م
( )4أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1414واخلطايب يف "العزلة" ( )61وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
(  )114/1من طريق ابن أميّسة به.
الزهد" ( )421وابن القري يف "معجمه"
ورواه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10114وابن البارك يف " ُّ

=
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ٍ
مالك عن عبد اهلل بن
 - 2حدثنا أفروة بن أأيب ا ألغ أراء ,قال :حدثنا القاسم بن

ٍ
عون عن معمري بن إسحاق قال :مكنا أن أتحد م
ث :أأن أأو أل ما ميرفع من الناس الملفة.

( )

باب :المزاح
ٍ
ابن عجالن عن
 - 21حدثنا عبد اهلل بن
صالح قال :حدّ ثني الليث قال :حدثني م
ٍ
رسول اهلل ,إنك متداع مبنا؟ قال :إين ال أأ م
أ
قول إال
سعيد عن أأيب مهريرة  ,قالوا :يا
أأبيه أأو
حق ًا.

( )

ٍ
حبيب أأيب حمم ٍد عن بكر بن عبد اهلل
معتمر عن
 - 24حدثنا صدقة ,قال :أخَّبنا
ٌ
احلقائق كانوا هم
ادحون بالبطيخ ,فإذا كانت
قال :كان أأ
م
صحاب النّبي ﷺ أي أت أب م
م
الرجال.

( )

 - 21حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا معمر بن سعيد بن أيب
ٍ
حسني عن ابن أأيب ممليكة قال :مزحت عائش مة عند رسول اهلل ﷺ ,فقالت مأ ُّمها :يا
____________________________________

قارب بني
( )111من طريق ابن طاوس عن أأبيه عن ابن عباس نحوه .وفيه "وإن اهللأ عز وجل إذا
أ
أنفقت ما يف الأرض مجيع ًا }...اآلية.
ابن عباس { لو
أ
ال مقلوب مل ميزحزحها يش ٌء أأبد ًا .قال :ثم قرأ م
( ) أأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )41/ 1و أأبو عمرو الداين يف "الفتن" ( ) 52من طريقني عن ابن أعون
صحيح.
به .وإسنا مده
ٌ
( )1أخرجه المام أمحد (  )111والبيهقي يف "السنن" ( )111/ 0من طريق الليث عن ابن عجالن عن
سعيد القَّبي دون شك.
وأخرجه أمحد ( )1414والرتمذي ( ) 660والبيهقي يف "اآلداب" ( )415من رواية مأسامة بن زيد عن
القَّبي به.
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
( )4بكر بن عبد اهلل :هو الزين .أأدرك مجع ًا من الصحابة .كام يف التهذيب.
قوله ( :يتبادحون ) أي :يرتامون .ميقال :بدأ ح يبدح إذا رمى .قاله يف النهاية ( .) 01/
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أ
رسول اهلل ,بع مض مدعابات هذا احلي من ك أ
بعض مزحنا هذا
بي ﷺ :بل م
نانة ,قال الن ُّ
احلي.
ُّ

( )

 - 25حدثنا حممد بن الصباح حدثنا خالدٌ  -هو ابن عبد اهلل  -عن ممح ٍ
يد الطويل
ٍ
مالك  قال :جاء ٌ
رجل إىل النّبي ﷺ أيستحم مله ,فقال :أأنا حام ملك عىل
عن أنس بن
رسول اهلل ,وما أأصنع بولد ٍ
ولد ٍ
رسول اهلل ﷺ :وهل تلدم أ
م
أ
البل
ناقة؟ فقال
ناقة ,قال :يا
م

إال النُّ م
وق.

( )

باب :المزاح مع الصبي
 - 22حدثنا ابن أ
وكيع عن معاوية بن أيب ممزر ٍد عن أأبيه عن أيب
سال ٍم ,قال :حدثنا
ٌ
هريرة :أأ أ
وضع قدميه عىل
بي ﷺ بيد احلسن أأو احلمسني رض اهلل عنهام ,ثم
أ
خذ الن ُّ
قدميه ,ثم قال :ترق.

( )

باب :محس من اخلملق

( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )166من رواية ابن البارك به نحوه.
وإسناده صحيح .لكن ظاهره الرسال .ورواية ابن أيب مليكة عن عائشة يف الصحيحني.
وأخرجه الزبري بن بكار كام يف "تاريخ السالم" للذهبي (  ) 41/ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( )42/1من طريق محزة بن معتبة عن نافع بن معمر اجلممحي عن ابن أيب ممليكة ,عن عائشة ,أّنا
مزحت ..فذكره.
قال الذهبي يف "اليزان" (  :)201/محزة بن عتبةٌ ,
شيخ للزبري بن بكار .ال ميعرف ,وحديثمه ممنكر.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 41 4وأبو داود ( )1661والرتمذي (  ) 66والبيهقي يف "السنن"
( )111/ 0من مطرق عن خالد الطحان به.
ٌ
غريب.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
( )4تقدم برقم ( .) 5
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سمعت
 - 24حدثنا أبو الوليد ,قال :حدثنا مشعبة عن القاسم بن أأيب أبرزة قال:
م
ٍ
يشء يف
عطا ًء الكيخاراين عن مأم الدرداء عن أأيب الدرداء  عن النبي ﷺ :ما من
اليزان أأ م
ثقل من محسن اخلملق.

( )

ٍ
صالح قال :حدثني الليث قال :حدثني يزيد بن اهلاد عن
 - 21حدثنا عبد اهلل بن
عمرو بن مش ٍ
سمع النبي ﷺ يقول :مأخَّبكم أبأحبكم إيل,
عيب عن أأبيه عن جده ,أنّه
أ
سكت القو مم ,أفأعادها مرتني أأو ثالث ًا ,قال القو مم:
و أأقربكم مني أجملس ًا يوم القيامة؟ .ف
أ
أ
رسول اهلل ,قال :أأحسنمكم مخ ملق ًا.
نعم يا

( )

ٍ
حمم ٍد عن حممد بن
 - 26حدثنا إسامعيل بن أيب
أويس قال :حدثني عبد العزيز بن ّ
صالح السامن عن أأيب هريرة ,أأن ر أ
ٍ
سول اهلل ﷺ
عجالن عن القعقاع بن حكي ٍم عن أأيب

( ) أخرجه المام أمحد ( )112/2وأبو داود ( )1466وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )5 2/1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )4241من مطرق عن مشعبة به .وصححه ابن حبان ( .)11
وللرتمذي ( )1001وأمحد ( )114 6وابن حبان ( )5264من رواية ابن أيب مليكة عن يعىل بن مملك
عن مأم الدرداء عن أأيب الدرداء به .وزاد "وإن اهللأ ل ميبغض الفاحش البذيء"
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :وهذا
ٌ
ٌ
وله مطرق مأخرى .عند الرتمذي ( )1004وابن أأيب شيبة ( )15444وغريمها.
( )1أخرجه المام أمحد ( )2445واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()42 6
من مطرق عن الليث بن سعد به.
و أأخرجه أمحد ( )4045وابن حبان ( )115من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن اهلاد به.
وشواهدم احلديث كثري ٌة ال محتص يف فضل محسن اخللق.
أأرف معها ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )5211ومسلم (  )141عن عبد اهلل بن عمرو  رفعه "إن
من خياركم أأحاسنكم أأخالق ًا ".
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صالح الأخالق.
عثت لممتم
قال :إنام مب م
أ

( )

كثري ,قال :أأخَّبنا سفيان عن ٍ
 - 40حدثنا حممد بن ٍ
زبيد عن ممرة عن عبد اهلل 

قسم بينكم أأرزا أقكم ,وإن اهللأ تعاىل ميعطي
قسم بينكم أأخال أقكم ,كام أ
قال :إن اهللأ تعاىل أ
أ
أ
ب ,فمن ضن بالال أأن مينف أقه,
ب ,وال ميعطي
اليامن إال أمن مُي ُّ
الال أمن أأحب و أمن ال مُي ُّ
وهاب الليل أأن ميكابدأ ه ,فل ميكثر من قول :ال إله إال اهلل,
وخاف العدو أأن مجياهدأ ه,
أ
أ
وسبحان اهلل ,واحلمد هلل ,واهلل أأكَّب.

( )

باب :أسخاو مة النفس
ابن أأيب السود ,قال :حدثنا عبد اللك بن أع ٍ
مرو ,قال :حدثنا سحامة
 - 4حدثنا م
ٍ
بي ﷺ رحي ًام,
بن عبد الرمحن بن الأصم قال:
م
نس أ
سمعت أأ أ
بن مالك يقول :كان الن ُّ
يب
وكان ال أيأتيه أأحدٌ إال وعدأ ه ,و أأ أ
نجز له إن كان عنده ,و مأقيمت الصال مة ,وجا أءه أأعرا ٌّ
ف أ
خاف أأنساها ,فقا أم معه حتى فر أغ من
حاجتي أيسري ٌة ,و أأ م
بقي من أ
أخذ بثوبه فقال :إنام أ
( ) أخرجه المام أمحد ( )1651والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( ) 61/ 0ويف " ُّ
الشعب" ()4411
واحلاكم ( )500/6والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )4460وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 61/
راوردي به.
وغريهم من مطرق عن عبد العزيز بن حممد الد أ
وإسناده جيد.
الزهد (41
( )1أخرجه ابن البارك يف " ُّ

الزهد" أيض ًا ( ) 14وابن قتيبة يف "عيون الخبار"
) وأبو داود يف " ُّ

(  )111/والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )1660من مطرق عن مزبيد به موقوف ًا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه المام أمحد ( )4241واحلاكم (  )62/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5114من طريق الصباح بن
حممد عن ممرة عن ابن مسعود مرفوع ًا.
واحلديث اختملف يف رفعه ووقفه عىل مزبيد ,وعىل وسفيان ,وعىل ممرة اهلمداين .كام بينه الدارقطني يف
"العلل" ( )126/5ورجح وقفه.
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حاجته ,ثم أأ أ
قبل فصىل.

( )

بن مم ٍ
سهر عن هشام بن معروة
عيل م
 - 41حدثنا فروة بن أيب ا ألغ أراء ,قال :حدثنا ُّ
يت امر أأ أتني أأجو أد من
قال :أأخَّبين القاسم بن حمم ٍد عن عبد اهلل بن ال ُّزبري  قال :ما ر أأ م
تلف ,أما عائشة فكانت أتمع اليشء إىل اليشء ,حتى إذا
وجو مدمها مخم ٌ
عائشة ,و أأسامء ,م
ٍ ( )
اجتمع عندها أقسمت ,و أأما أأسام مء فكانت ال ممتسك شيئ ًا لغد.
كان
أ
بابُّ :
الش ّح
 - 44حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا أبو عوانة عن مسهيل بن أيب صالحٍ عن صفوان بن
جيتمع
أأيب يزيد عن ال أقعقاع بن اللجالج عن أأيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ :ال
م
ٍ
م
م
تمع ُّ
واليامن يف قلب
الش ُّح
غبار يف سبيل اهلل
ودخان جهن أم يف جوف عبد أأبد ًا ,وال أجي م
ٌ
( )
ٍ
عبد أأبد ًا.
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )1 /1عن ابن أيب السود به.
وأخرجه اخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( ) 04والزي يف "هتذيب الكامل" ( )102/ 0والعراقي يف
بن عبد اهلل قال :أقد أم
"الربعني العشارية" (  ) 46/من رواية مسلم بن إبراهيم قال :حدثنا سحامة م
أ
واسط .فذكر نحوه.
بن مالك
نس م
علينا أأ م
وسحامة  -بتثقيل احلاء – كام قال ابن حجر يف "التقريب" .وض أب أطه الزبيدي يف "تاج العروس"
(  )4454/بالتخفيف .ابن عبد الرمحن .ويقال :ابن عبد اهلل .كام قال الزي .وقد ذكره ابن حبان يف
أ
العراقي يف الأربعني.
احلديث
"الثقات" .وحسن
ُّ

وأص مله يف صحيح البخاري ( )2 4 ,2 2ومسلم ( )442من ٍ
وجه آخر عن أأ ٍ
نس قال " :مأقيمت صالة
م
العشاء فقال ٌ
النبي ﷺ ميناجيه حتى نا أم القوم ,ثم صلوا".
رجل :يل حاجة .فقا أم ُّ
( )1أخرجه الاللكائي يف "رشح الصول" ( )1145وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 6/26من طريق أيب
ثقات.
ممسهر به .ورواته ٌ
( )4أخرجه المام أمحد ( )15 1 ,4110والصنف يف "التاريخ الكبري" ( )404/1والنسائي ( ) 4/2وابن
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لمي ,قال:
سلم ,قال :حدثنا صدق مة م
الس ّ
بن موسى هو أأبو ا ملغرية ُّ
 - 41حدثنا مم ٌ
ٍ
حدثنا مالك بن ٍ
ٍ
سعيد اخلدري 
اين  -عن أأيب
دينار عن عبد اهلل بن
غالب  -هو ا م
حلد ّ
عن النبي ﷺ قال :خصلتان ال أجيتمعان يف مم ٍ
م
البخل ,وسو مء اخللق.
ؤمن:

( )

 - 45حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا العمش عن مالك بن احلارث عن عبد اهلل بن
ربيعة قال :كنا مجلوس ًا عند عبد اهلل ,فذكروا رج ً
ال ,فذكروا من مخ ملقه ,فقال عبد اهلل:
أأرأي متم لو قطع متم رأ أسه .أأكنتم أتستطيعون أن متعيدوه؟ قالوا :ال ,قال :أف أيدم ه؟ قالوا :ال,
قال :فرج مله؟ قالوا :ال ,قال :فإنكم ال تستطيعون أن متغريوا خل أقه حتى متغريوا مخ ملقه,
م
م
تكون
تكون علق ًة ,ثم
لتستقر يف الرحم أأربعني ليل ًة ,ثم أتنحد مر دم ًا ,ثم
إن النُّطفة
ُّ

____________________________________

حبان (  )415والبيهقي ( ) 2 /6وسعيد بن منصور (  )110من طريق صفوان به.
واختملف فيه عىل مسهيل .كام ذكره الدارقطني يف "العلل" (.)442 ,416/ 1
وللرتمذي ( ) 244والنسائي ( ) 1/2وابن ماجه ( )1441عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة
غبار يف سبيل اهلل .و مدخان جهنم يف
عن عيسى بن طلحة عن أأيب هريرة ,أن النبي ﷺ قال" :ال جيتمع ٌ
جوف ٍ
عبد ممسلم" .وصححه ابن حبان (.)1204
ٌ
صحيح .وحممد بن عبد الرمحن ثق ٌة .روى عنه مشعبة و سفيان الثوري.
حسن
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
انتهى.
( ) أخرجه الرتمذي ( ) 621والطيالس يف "مسنده" ( )1101وعبد بن محيد ( )661وأبو يعىل يف "مسنده"
( ) 411والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4251واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )1من مطرق عن صدقة
بن موسى به.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى ,ويف الباب عن أيب هريرة.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
قلت :وصدقة ضعفه الأكثر.
ضعف.
ولذا قال ابن حجر يف "البلوغ" :ويف سنده
ٌ
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مضغ ًة ,ثم م
فيكتب رز أقه أ
وخل أقه ,وشقي ًا أأو سعيد ًا.
يبعث اهللم أم ألك ًا
م

88
( )

باب :محس من اخلملق إذا أفق مهوا
مريي عن صالح
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا ال مفضيل بن سليامن النُّ ُّ
 - 42حدثنا ُّ
بن خوات بن مج ٍ
بري عن حممد بن ُييى بن حبان عن أأيب صالحٍ عن أأيب هريرة قال :قال
جل ل مي م
رسول اهلل ﷺ :إن الر أ
بحسن مخ ملقه درج أة القائم بالليل.
درك م

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 1111والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )1 0وابن بطة يف "البانة
الكَّبى" ( ) 1 0من طريق أيب نمعيم الفضل بن مدكني هبذا السناد.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 2/4ورجاله ثقات.
الزهد" ( ) 152من
وخولف أبو نمعيم .فرواه الطَّباين يف "الكبري" ( )1115من طريق زائدة .وهناد يف " ُّ
طريق أيب معاوية .والفريايب يف "القدر" ( ) 0من طريق عيل بن ممسهر كلهم عن الأعمش عن أعمرو بن
ممرة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن عبد اهلل بن ربيعة .واهلل أعلم.

وآخر احلديث .وهو قوله " إن النطف أة ...الخ " يف صحيح البخاري ( )4042ومسلم ( )1214من ٍ
وجه
آخر عن ابن مسعود مرفوع ًا نحوه.
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )142/1واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )14وابن عبد الَّب يف
"التمهيد" ( )15/11والزي يف "هتذيب الكامل" ( )42/ 4من طريق عيل بن الديني  -شيخ البخاري
 هبذا السناد.وصالح :هو احلفيد .وهو ابن خوات بن صالح بن خوات بن جبري .كام َصح بذلك البخاري يف
ابن حبان يف "الثقات".
"التاريخ" .وقد ذكره م
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
وللحاكم يف "الستدرك" (  ) 62/والطَّباين يف "الوسط" ( )4640من ٍ
وجه آخر عن عطاء عن أأيب
هريرة نحوه.
وللحديث شواهدم عدة .من حديث عائشة عند أيب داود ( ,)1461وعبد اهلل بن أعمرو عند أمحد
( ,)2104و أأيب مأمامة عند الطَّباين يف "الكبري" ( ,)4406ومن ممرسل ُييى بن سعيد الأنصاري عند
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منهال ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن ٍ
ٍ
زياد قال:
اج بن
 - 44حدثنا حج م
خريكم إسالم ًا أأحاسنمكم
سمعت أأبا مهريرة يقول:
م
م
سمعت أأبا القاسم ﷺ يقول :م
( )
أأخالق ًا إذا أفقهوا.
ٍ
حفص ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا الأعمش قال :حدثني
 - 41حدثنا معمر بن
ثابت بن مع ٍ
جلس مع القوم ,وال أأف أكه يف بيته ,من زيد
يت أأحد ًا أأجل إذا
بيد قال :ما ر أأ م
م
أ
ٍ ( )
بن ثابت.
 - 46حدثنا صدقة ,قال :أأخَّبنا يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق عن داود
بن مح ٍ
صني عن عكرمة عن ابن عب ٍ
حب إىل اهلل عز
بي ﷺ :أأ ُّي الأديان أأ ُّ
اس قال :مسئ أل الن ُّ
وجل؟ قال :احلنيف ّي مة السمح مة.

( )

____________________________________

مالك يف "الوطأ" (.)4455
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 0110 , 0141 , 0022وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )146/1من مطرق
عن محاد بن سلمة به .وصححه ابن حبان ( .)6
ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15411والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4641وابن عساكر يف "تاريخ
( )1أخرجه م
دمشق" ( )441/ 6وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )521من مطرق عن الأعمش به.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
( )4أخرجه المام أمحد ( )1 04والطَّباين يف "الكبري" (  ) 1 /وعبد بن محيد يف "مسنده" ( )526من
طريق ابن إسحاق به.
ٌ
صدوق إال أأنه ممدلس.
واب من إسحاق
قال ابن حجر يف "التغليق" (  :)45/ومل أأره من حديثه إال ممعنعن ًا .انتهى.
وابن
قلت :وفيه داود بن احلصني .وهو ثقة إال أأنه ممنكر احلديث عن عكرم أة خاصة .كام قال ابن الديني م
عدي وال معقييل وغريهم .كام ذكره يف "التهذيب" (.) 06/1
ضعيف .لكن للحديث شواهدم عدة موصولة و ممرسلة .ذكرها ابن حجر يف "تغليق التعليق"
فالسند
ٌ

=
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 - 10حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني موسى بن مع ٍّيل عن أبيه عن عبد اهلل بن

ٍ
أع ٍ
يرضك ما معزل عنك من الدُّ نيا :حس من
مرو  قال :م
أربع خالل إذا مأعطيتهن فال ُّ
ٍ ( )
ٍ
ف مط ٍ
ٍ
م
م
وحفظ أأمانة.
حديث,
وصدق
عمة,
خليقة ,وعفا م
سمعت
سمعت أأيب يقول:
 - 1حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا داود بن يزيد قال:
م
م
بي ﷺ :أتدرون ما أأكثر ما ميدخل النار؟ قالوا :اهللم ورسو مله
أبا هريرة يقول :قال الن ُّ
وحسن
الفرج
علم ,قال :الأجوفان:
كثر ما ميدخل اجلنّة؟ تقوى اهلل ,م
م
والفم ,و أأ م
م
أأ م
اخلملق.

( )

____________________________________

( ,)1 /1ولعله من أأجل ذلك حسنه يف الفتح .واهلل أعلم.
الزهد" (  ) 6كالمها عن موسى بن معيل به.
( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )514وابن البارك يف " ُّ
وإسنا مده جيد.
بن صالح الرصي .فرواه عن موسى بن
وخالفهم ( أي عبد اهلل بن صالح وابن وهب وابن البارك ) أروح م
البيهقي يف " ُّ
وابن عساكر يف
الشعب" ( )441
خرجه
م
معيل عن أأبيه عن عبد اهلل بن أعمرو مرفوع ًا .أأ أ
ُّ
"تاريخ دمشق" ( .)1/2
ضعيف.
وح
ٌ
ور ٌ
أ
و أأخرجه المام أمحد ( )2251وابن وهب يف "اجلامع" ( )544واحلاكم يف "الستدرك" ()4616
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5061من طريق ابن أهليعة عن احلارث بن يزيد احلرضمي عن ابن محجرية عن
أ
ابن محجرية يف السند.
عبد اهلل بن أعمرو ,أن
رسول اهلل ﷺ قال :فذكره .ومل يذكر م
بعضهم أ
معروف .وقد حسنه اهليثمي يف "الجمع" (.) 4 /1
مداره عىل ابن هليعة .وفيه كال ٌم
ٌ
و م
( )1أخرجه المام أمحد ( )6262 ,4604واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )54 ,51والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )14 1البغوي يف "رشح السنة" ( )4 /2والطَّباين يف "الوسط" ( )1662وابن البارك
الزهد" (  ) 02من مطرق عن داود بن يزيد بن عبد الرمحن الأودي به.
يف " ُّ
وداود :ليس بالقوي.
و أأبوه يزيد .ذكره ابن حبان يف الثقات .ووثقه العجيل.

=
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ٍ
عامر ,قال :حدثنا عبد اجلليل بن
 - 11حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا أبو
عطية عن ٍ
أ
فجعل أيبكي,
شهر عن مأم الدرداء قالت :قا أم أأبو الدرداء  ليل ًة ميصيل,
قلت :يا أأبا الدرداء ,ما كان
ويقول :اللهم أأ
صبح ,م
أ
حسنت خلقي فحسن مخ ملقي ,حتى أأ أ
دعاؤك منذ الليلة إال يف محسن اخلملق؟.
م
السلم أُيسن مخلقه ,حتّى ميدخ أله محس من مخ ملقه اجلنة,
فقال :يا مأم الدرداء ,إن العبدأ
أ
قلت :يا
و ميسء مخلقه ,حتّى ميدخ أله سو مء مخلقه الن أار ,والعبدم
نائم ,م
السلم ميغفر له وهو ٌ
م
نائم؟ قال :يقو مم أأخوه من الليل فيجتهدم فيد معو اهلل عز
غفر له وهو ٌ
أأبا الدرداء ,كيف مي م
وجل فيستجيب له ,ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه.

( )

 - 14حدثنا أبو النّعامن ,قال :حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عالقة عن مأسامة بن
ٍ
كثري من هاهنا وهاهنا,
رشيك  قال :م
عرابٌ ,
كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأ م
ناس ٌ
حرج يف كذا وكذا؟ يف
أ
اس ال أيتكلمون غريهم ,فقالوا :يا رسول اهلل ,أأعلينا ٌ
فسكت الن م
احلرج ,إال امرء ًا
وضع اهللم
أأشياء من مأمور الناس ,ال بأ أس هبا ,فقال :يا عبا أد اهلل,
أ
أ
اقرتض امرء ًا مظل ًام فذاك الذي حرج وهلك.
قالوا :يا رسول اهلل ,أأنتداوى؟ قال :نعم يا عبا أد اهلل أتداووا ,فإن اهللأ عز وجل مل يضع
____________________________________

ٌ
مقبول.
وقال ابن حجر يف "التقريب":
وقد توبع داود عند الصنف .انظر رقم (.) 14
الزهد" (  )42ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1401وابن عساكر يف
( ) أأخرجه المام أمحد يف " ُّ
"تاريخ دمشق" ( ) 15/14عن أيب عامر عبد اللك بن عمرو وعبد الصمد ,والَّبجالين يف "الكرم
واجلود" ( ) 6من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلهم عن عبد اجلليل به.
حسنت خلقي فحسن مخ ملقي ) جاء مرفوع ًا من حديث عائشة عند أمحد (,)4114
قوله ( :ويقول :اللهم أأ
أ
ومن حديث ابن مسعود أيض ًا عند أمحد ( )11461والطحاوي ( )122/6وغريمها.
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داء إال وضع له شفاء ,غري ٍ
ٍ
واحد ,قالوا :وما هي يا رسول اهلل؟ قال :اهلر مم ,قالوا :يا
داء
ً
ً أ
حسن.
خلق
خري ما مأعطي النسان؟ قالٌ :
ٌ
رسول اهلل ,ما م

( )

سمعت أأيب مُيد م
 - 11حدثنا حممد بن أ
ث عن جدي عن
سال ٍم عن ابن إدريس قال:
م
كثر ما مي م
وحس من
دخل اجلنة؟ قال :تقوى اهلل ,م
أأيب هريرة :مسئ أل رسول اهلل ﷺ :ما أأ م
والفرج.
الفم
م
اخلملق ,قال :وما أأكثر ما ميدخل النار؟ قال :الأجوفان :م

( )

باب :ال مبخل
 - 15حدثنا عبد اهلل بن أأيب الأسود ,قال :حدثنا ممحيد بن الأسود عن احلجاج
جابر  قال :قال رسول اهلل ﷺ :أمن
الصواف قال :حدثني أبو ُّ
الزبري ,قال :حدثنا ٌ
قيس ,عىل أأنا منبخ مله ,قال :و أأي ٍ
ٍ
داء أأدوى من
بن
ُّ
سيدم كم يا بني سلمة؟ قلنا :أجدُّ م
عمرو عىل أأصنامهم يف اجلاهلية ,وكان
جل مموح ,وكان ٌ
عمرو بن ا أ
ال مبخل؟ بل سيدم كم م
( ) أأخرجه المام أمحد ( )141/1والرتمذي ( )1041وأبو داود ( )4155وابن ماجه ( )4142والنسائي
يف "الكَّبى" ( )4551واحلميدي يف "مسنده" ( )111والطَّباين يف "الكبري" (  ) 11/والبيهقي يف
"السنن" ( )414/6وغريهم من مطرق عن زياد بن عالقة به.
وصححه ابن حبان ( )112واحلاكم ( .)466/1واقترص الرتمذي وأبو داود عىل ممجلة الدواء.
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
ثقات.
وقال البوصريي يف "الزائد" ( :)1 4إسنا مده
صحيح رجا مله ٌ
ٌ
( )1أخرجه الرتمذي ( )1001واحلاكم ( )411/1والبيهقي يف " ُّ
وابن أيب عاصم يف
الشعب" ()55 2
م
الزهد" ( )11من مطرق عن عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن الأودي به.
" ُّ
وصححه ابن حبان (.)142
ٌ
غريب.
صحيح
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ابن ماجه ( )1112وابن أيب الدُّ نيا يف "مداراة الناس" ( )42ويف "الصمت" ( )1والبغوي يف
و أأخرجه م
"رشح السنة" ( )4 1/2من مطرق عن عبد اهلل بن إدريس أأخَّبين أأيب وعمي عن جدي عن أأيب هريرة به.
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( )

باب :م
الح للمرء الصالح
الال الص م
سمعت أيب يقول:
 - 12حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا موسى بن مع ٍّيل قال:
م
سمعت أعمرو بن العاص  قال :أ
بي ﷺ أفأمرين أأن آخذ عيل ثيايب
بعث إيل الن ُّ
البرص ثم طأ أ
طأ ,ثم قال :يا
ففعلت أفأتي مته وهو يتوض مأ ,فصعد إيل
وسالحي ,ثم آتيه,
م
أ
ٍ
جيش ف ميغنمك اهلل ,و أأرغب لك رغب ًة من الال صاحل ًة,
عمرو ,إين مأريد أأن أأبعثك عىل
سلمت رغب ًة يف السالم أفأ مكون مع رسول اهلل
قلت :إين مل مأسلم رغب ًة يف الال ,إنام أأ
م
عم م
الح للمرء الصالح.
الال الص م
ﷺ ,فقال :يا أعمرو ,ن أ

( )

( ) أخرجه أبو الشيخ الصبهاين يف "المثال" ( )11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0156من مطرق عن
احلجاج بن أيب عثامن الصواف به.
وإسناده ال بأس به.
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )16 4واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )1 4/1من رواية أعمرو بن
دينار .و أأبو نمعيم يف "احللية" ( )401/4من رواية حممد بن النكدر كالمها عن جابر نحوه.
ضعيف.
وإسنادمها
ٌ
ابن حجر يف "الفتح" ( ,) 41/5ويف "الصابة"
وللحديث شواهدم موصول ٌة و ممرسل ٌة .ذكرها م
( )2 2/1يف ترمجة عمرو بن اجلأموح.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 64/1وأبو يعىل (  )414/والطَّباين يف "الوسط" ( )60 1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( ) 111والبغوي يف "رشح السنة" ( )1165من مطرق عن موسى بن معيل به.
والعراقي يف "ختريج أحاديث الحياء" (.)406/4
وصححه ابن حبان (  )41واحلاكم ()1/1
ُّ
وحسنه ابن حجر يف "الصابة" (.)510/1
أ
م
وهم .فليس يف
احلافظ يف الفتح
تنبيه :ذكر
احلديث يف موضعني .وعزاه مرة هلؤالء .ومرة لمسلم .وهو ٌ
الصحيح.

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

94

صبح آمن ًا يف ُسبه
باب :أمن أأ أ
 - 14حدثنا برش بن مرحو ٍم ,قال :حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرمحن بن أيب
مشميلة الأ
ٍ
حمصن الأنصاري عن أأبيه  عن
ائي عن سلم أة بن معبيد اهلل بن
ّ
نصاري ال مق أب ُّ
معاىف يف جسده ,عنده طعا مم يومه ,أ
فكأنام
صبح آمن ًا يف ُسبه,
النبي ﷺ قال :أمن أأ أ
ً
حيزت له الدُّ نيا.

( )

يب النفس
باب :ط م
ويس قال :حدثني سليامن بن ٍ
 - 11حدثنا إسامعيل بن أيب مأ ٍ
بالل عن عبد اهلل بن
سليامن بن أأيب سلمة الأ
سلمي ,أأنه سمع معا أذ بن عبد اهلل بن مخ ٍ
بيب اجلهني مُيدث عن
ُّ
خرج عليهم وعليه أأ مثر مغ ٍ
أ
ب النفس ,فظننا
أأبيه عن أعمه ,أن
سل ,وهو طي م
رسول اهلل ﷺ أ
أ
ب النفس؟ قال :أأجل ,واحلمدم هلل.
أأنه أأ أمل أبأهله ,فقلنا :يا
رسول اهلل ,نراك طي أ
م
رسول اهلل ﷺ :إنه ال بأ أس بالغنى لن اتقى ,والص ّح مة لن اتقى
ذكر الغنى ,فقال
ثم أ
( ) أخرجه الرتمذي ( )1412وابن ماجه (  )1 1والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )444/5واحلميدي
( )146وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 141والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6644وال معقييل يف
"الضعفاء" ( )414/4من طريق مروان بن معاوية هبذا السناد.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث مروان بن معاوية.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قلت :سلمة بن عبيد اهلل .قال المام أمحد :ال أأعرفه.
عرف إال به .انتهى.
وقال ال معقييل :أجمهول يف النقل ,وال ميتابع عىل حديثه ,وال مي م
وفيه أأيض ًا عبدم الرمحن بن أيب مشميلة ال مق أبائي نسب ًة إىل مقباء.
قال ابن حجر يف التقريب :مقبول.
وروي احلديث عن ابن معمر .أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( ,) 161وأيب الدرداء .أخرجه ابن حبان
م
عيل.
يف "صحيحه" (  )24وعن ٍّ
وبعضها ممنكرة .واهلل أعلم.
و أأسانيدها ضعيفة.
م
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( )

 - 16حدثنا قتيبة ,حدثنا ا ملنكدر عن أأبيه عن ٍ
جابر  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
ٍ
معروف صدق ٌة ,إن من العروف أن أتل أقى أأخاك بوج ٍه طل ٍق ,وأن متفر أغ من دل أ
ُّ
وك يف
كل
إناء أأخيك.

( )

باب :أمن د أعا اهللأ أن مُيس أن مخ ألقه
حممد بن أ
الفزاري عن عبد
سال ٍم ,قال :أخَّبنا مروان بن معاوية
ُّ
 - 60حدثنا ّ
وخي عن عبد اهلل بن ٍ
عمرو ,
الرمحن بن زياد بن أأنع ٍم عن عبد الرمحن بن راف ٍع التنم ُّ
أ
رسول اهلل ﷺ كان ميكثر أن أيدعو :اللهم إين أأس أألك الصحة ,والعفة ,والأمانة,
أن
وحسن اخلملق ,والرضا بالقدر.
أ

( )

( ) أخرجه المام أأمحد ( )441/5وابن ماجه (  )1 1والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )11/5وابن أيب
شيبة يف "مسنده" ( )520والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 146وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين"
( )1121من مطرق عن عبد اهلل بن سليامن به.
وصححه احلاكم ( )4/1ووفقه الذهبي.
صحيح ,ورجا مله ثقات.
وقال البوصريي يف "الزوائد" :إسنا مده
ٌ
( )1أخرجه المام أمحد ( )411,420/4والرتمذي ( ) 640والطَّباين يف "الوسط" ( )6011والبغوي يف
"رشح السنة" ( ) 14/2من مطرق عن النكدر به.
ٌ
حديث حسن.
وله شواهدم كثري ٌة يف السنة .وقال الرتمذي:
واحلديث يف صحيح البخاري ( )5245من رواية أأيب غسان عن حممد بن النكدر عن جابر خمترص ًا " ُّ
كل
ٍ
معروف صدقة".
تنبيه :وقع يف مطبوع الدب ,وكذا يف رشحه "فضل اهلل الصمد" حدثنا ابن النكدر عن أبيه .والصواب
بحذف "ابن" كام يف الصادر المخرجه للحديث .واهلل أعلم
( )4أخرجه اخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )1والبيهقي يف " ُّ
الزهد" ()146
الشعب" ( )1510وهناد يف " ُّ

=
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جعفر عن أيب عمران عن يزيد بن با أبنموس
السالم ,قال :حدثنا
ٌ
 - 6حدثنا عبدم ّ
خلق رسول اهلل ﷺ؟ قالت :كان
قال :دخلنا عىل عائشة فقلنا :يا مأم الؤمنني ,ما كان م
فلح الؤمنون} ,قال يزيد:
مخلقه القرآن ,أتقرؤون سور أة الؤمنني؟ قالت :اقرأ{ :قد أأ أ
خلق
فلح الؤمنون} إىل {لفروجهم حاف مظون} ,قالت :هكذا كان م
فقرأ مت{ :قد أأ أ
رسول اهلل ﷺ.

( )

باب :ليس المؤم من بالطعان

 - 61حدثنا عبد الرمحن بن أشيبة قال :أأخَّبين ابن أيب ال مفديك عن كثري بن ٍ
زيد عن
م
سمعت عبدأ اهلل العن ًا أأحد ًا ُّ
قط ,ليس إنسان ًا .وكان سامل ٌ يقول:
سامل بن عبد اهلل قال :ما
م
قال عبدم اهلل بن عمر :قال رسول اهلل ﷺ :ال أينبغي للمؤمن أأن أي أ
كون لعان ًا.

( )

____________________________________

واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( ) 1 / 1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )25/51والطَّباين يف
"الدعاء" ( ) 401من مطرق عد ٍة عن عبد الرمحن بن زياد به.
ضعيف من أأجل عبد الرمحن بن زياد ,وعبد الرمحن بن رافع .ومها ضعيفان.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
أ
احلديث البوصريي يف االحتاف.
ولذا ضعف
ٍ
بإسناد فيه لني.
العراقي يف ختريج الحياء:
وقال
م
تنبيه :وقع عند الطَّباين يف الدعاء .عن عبد اهلل بن يزيد بدل ابن رافع .والصواب رواية اجلامعة.
( ) أأخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )1 1/2واحلاكم يف "الستدرك" ( )161/1من طريق أأيب عمران اجلوين
عن يزيد به .وصححه احلاكم.
ٍ
وأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )412من ٍ
حديث
ضمن
وجه آخر خمترص ًا عن سعد بن هشام بن عامر.
أ
ٍ
قلت :بىل.
لست تقر مأ ال مقرآن؟ م
فقلت :يا مأم الؤمنني أأنبئيني عن مخلق رسول اهلل ﷺ قالت :أأ أ
طويل .وفيه " م
لق نبي اهلل ﷺ كان القرآن".
قالت :فإن مخ أ
( )1أخرجه الرتمذي ( )10 6واحلاكم ( 0/

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5 55وابن عدي يف "الكامل"

( )21/2وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )256 ,412من مطرق عن كثري بن زيد به.

=
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الفزاري عن الفضل بن مم ٍ
 - 64حدثنا حممد بن أ
برش النصاري
سال ٍم ,قال :حدثنا
ُّ
م
أ
الفاحش التفح أش ,وال
ب
عن جابر بن عبد اهلل قال :قال
رسول اهلل ﷺ :إن اهللأ ال مُي ُّ
اح يف الأسواق.
الصي أ

( )

اش عن احلسن بن ٍ
 - 61حدثنا أأمحد بن يونس ,قال :حدثنا أأبو بكر بن عي ٍ
عمرو
عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أأبيه عن عبد اهلل  عن النبي ﷺ قال :ليس
الؤمن بالطعان ,وال اللعان ,وال الفاحش ,وال البذي.
م
 - 65حدثنا خالد بن ٍ
خملد ,قال :حدثنا سليامن بن ٍ
بالل عن معبيد اهلل بن سلامن
( )

أ
يكون أأمين ًا.
ّبي ﷺ قال :ال أينبغي لذي الوجهني أن
عن أبيه عن أيب هريرة  عن الن ّ

( )

ٍ
مرزوق ,قال :أأخَّبنا مشعبة عن أأيب إسحاق عن أأيب
 - 62حدثنا أعمرو بن

____________________________________

ٌ
حسن غريب.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
( ) أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 4/2و أأبو يعىل كام يف "الطالب" ( ) 144وابن أيب الدنيا يف
"الصمت" ( )410من مطرق عن مروان بن معاوية الفزاري به.
م
والفضل ضعفه الأكثر.
وقال ابن عدي :له عن ٍ
م
حاديث دون العرشة ,وعامتمها مما ال ميتابع عليه.
جابر أأ
( )1أخرجه المام أمحد ( )4611وأبو يعىل ( )5446والطَّباين يف "الكبري" ( )104/ 0واحلاكم ( )4 /
والبيهقي ( ) 64/ 0والبزار يف "مسنده" ( ) 6 1من طريق احلسن بن عمرو به .وصححه ابن حبان
(.) 61
ٍ
طريق آخر .رقم (.)445
وسيأيت قريب ًا من
( )4أخرجه المام أمحد ( )141 ,4160والبيهقي يف "السنن" ( )112/ 0ويف " ُّ
الشعب" ( )1212وابن
عبد الَّب يف "التمهيد" ( )12 / 1واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )424من مطرق عد ٍة عن سليامن
بن بالل عن ابن عجالن عن معبيد اهلل به .فزادوا فيه ابن عجالن.
بأس هبم.
ورجال إسناده ال أ
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الأحوص عن عبد اهلل  قال :أألأ مم أأخالق ا ملؤمن ال مفحش.

( )

 - 64حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا مروان بن معاوية قال :حدثني حممد
بن مع ٍ
ٍ
طالب  ,يقول :ملع أن
سمعت عيل بن أيب
الكويف عن أأبيه قال:
الكندي
بيد
م
ُّ
ُّ
أ
م
اس.
مروان :الذين
اللعانون .) (.قال
يلعنون الن أ
باب :اللعان
حممد بن يوسف ,قال :حدثنا سفيان عن العمش عن أأيب ظبيان عن
 - 61حدثنا ّ
العن قو ٌم ُّ
قط إال حق عليهم اللعن مة.
محذيفة  قال :ما أت
أ

( )

باب :أمن لع أن عبدأ ه ف أأع أت أقه
بن القدام بن مرشيحٍ عن أبيه عن
 - 66حدثنا أمحد بن يعقوب قال :حدثني يزيدم م
بي ﷺ :يا أأبا ٍ
جده قال :أخَّبتني عائشة ,أن أبا ٍ
بكر,
لعن أ
بكر أ
بعض رقيقه ,فقال الن ُّ
ٍ
عتق أأبو ٍ
بعض
بكر
اللعانني والصديقني؟ كال ورب الكعبة ,مرتني أأو ثالث ًا ,أفأ أ
يومئذ أ
( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 04/6وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )411وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )15412من مطرق عن أيب إسحاق السبيعي به.
صحيح .وأبو الحوص :هو عوف بن مالك اجلشمي.
وإسنا مده
ٌ
( )1مل أأجد أمن أأخرجه.
وحممد بن عبيد و أأبوه.
ذكرمها ابن حبان يف "الثقات".
وقال أبو حاتم عن االبن حممد :شيخ.
الزهد"
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 6545وابن أيب شيبة يف "الصنف" (  )4441وهناد يف " ُّ
(  ) 4واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )22وأبو نمعيم يف "احللية" (  )416/والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )5 56من مطرق عن الأعمش به.
متفق عىل االحتجاج به .كام قال ابن حجر.
وإسنا مده
صحيح .وأبو ظبيان :هو محصني بن مجندب ٌ
ٌ
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رقيقه ,ثم جا أء النبي ﷺ فقال :ال أأعو مد.

( )

باب :التالع من بلعنة اهلل وبغضب اهلل وبالنّار
سمرة  قال:
 -100حدثنا
مسلم ,قال :حدثنا هشا ٌم عن قتادة عن احلسن عن م
ٌ
بي ﷺ :ال أتتالعنوا بلعنة اهلل ,وال بغضب اهلل ,وال بالنار.
قال الن ُّ

( )

باب :النامم
 -10حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا برش بن ا ملفضل ,قال :حدثنا عبد اهلل بن عثامن بن
ٍ
َّبكم
مخثي ٍم عن شهر بن
بي ﷺ :أأ أال مأخ م
حوشب عن أأسامء بنت يزيد قالت :قال الن ُّ
َّبكم برشاركم؟ قالوا :بىل,
بخياركم؟ قالوا :بىل ,قال :الذين إذا مر مؤوا مذك أر اهللم ,أأفال مأخ م
الَّبآء ال أعنت.
قال :الش م
اؤون بالنميمة ,ا ملفسدون بني الأحبة ,الباغون م

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الدعاء" ( ) 624وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )264والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )5 51من مطرق عد ٍة عن يزيد بن القدام به.
ابن معني وأبو داود والنسائي :ليس به بأس .وقال أأبو حاتم:
ورجا مله ٌ
ثقات .سوى يزيد بن القدام .قال م
كتب حدي مثه.
مي م
( )1أأخرجه المام أمحد ( ) 5/5و أأبو داود ( )1602والرتمذي ( ) 642والطَّباين يف "الكبري" ()104/4
واحلاكم يف "الستدرك" (  ) 16/والطيالس (

 )6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1464من مطرق عن

قتادة به.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
و أأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 40 4 ,2611وابن عدي يف "الكامل" (  )422/من مطرق مأخرى
عن أس ممرة به .و أأسانيدها ضعيف ٌة.
( )4أخرجه المام أمحد ( )1420 ,14566وابن ماجه ( )1 6والطَّباين يف "الكبري" ( ) 24/11وعبد
بن ممحيد يف "مسنده" ( ) 212وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" (  )104والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( ) 0225وغريهم من مطرق عن ابن خثيم به.

=
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ٍ
بفاحشة أ
فأ أ
فشاها
سمع
باب :أمن
أ
ٍ
جرير ,قال :حدثنا أأيب قال:
 -101حدثنا حممد بن الثنى ,قال :حدثنا وهب بن
ٍ
حبيب عن أمرثد بن عبد اهلل عن حسان بن
سمعت ُييى بن أ ُّيوب عن يزيد بن أأيب
م
ٍ
مك ٍ
م
القائل الفاحش أة ,والذي أيشيع هبا ,يف الثم
طالب  قال:
ريب عن عيل بن أأيب
سوا ٌء.

( )

ٍ
خالد
 -104حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :حدثنا إسامعيل بن أيب
عوف  قال :كان يقال :من سمع بفاح ٍ
ٍ
شة أفأ أ
فشاها ,فهو فيها كالذي
عن مشبيل بن
أ
أ
أأبدأ اها.

( )

____________________________________

ومل يذكر ابن ماجه قوله ( أأفال أخَّبكم برشاركم ..الخ ) وحسنه البوصريي يف زوائد ابن ماجه.
ٍ
واحد ,وبقي مة رجال
غري
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)4/1رواه أأمحد .وفيه شهر بن حوشب .وقد وثقه م
أأمحد أسانيده رجال الصحيح .انتهى.
اهليثمي لرواية ابن ماجه لصدر احلديث.
ومل ميرش
ُّ
أما البوصريي يف "احتاف الهرة" ( )11/2فقد تنبه لذلك فقال :ورواه مسدد وأبو بكر بن أيب شيبة وعبدم
ابن ماجه خمترص ًا .انتهى.
بن حنبل ,ورواه م
بن محيد وأمحدم م
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )554والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6411وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )112/ 1وأبو الشيخ يف "التوبيخ والتنبيه"( ) 15من طريق وهب بن جرير به.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)5/1رواه أبو يعىل .ورجاله رجال الصحيح غري حسان بن كريب .وهو
ثقة.
الزهد" ( )114وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )124وأبو
الزهد" ( ) 461ووكيع يف " ُّ
( )1أخرجه هناد يف " ُّ
نمعيم يف "احللية" ( ) 45/1من طريق إسامعيل به.
وإسناده صحيح.
شبل .أأ أ
مشبيل بن عوف :هو ابن أيب حية المحس أأبو ال مطفيل الكويف ,و ميقال فيه ٌ
درك النبي ﷺ ,وشهدأ
القادسي أة ,و ميقال أأ أ
مجع يف الصحابة لدراكه" .قاله يف "التهذيب" ()144/1
درك اجلاهلي أة ,وذكره ٌ
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ٍ
عطاء ,أأنه كان أيرى
اج عن ابن مجريجٍ عن
 -101حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا حج ٌ
الن أ
شاع الزنا ,يقول :أأشاع الفاحش أة.
كال عىل أمن أأ أ

( )

باب :العياب
 -105حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أيب
ُييى حكيم بن ٍ
سمعت علي ًا يقول :ال تكونوا مع مج ً
ال مذاييع مبذر ًا ,فإن من
سعد قال:
م
ورائكم بال ًء مَّبح ًا ممملح ًا ,و مأمور ًا ممتامحل ًة مر مدح ًا.
 -102حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :حدثنا إُسائيل بن أأيب
ٍ
جماهد عن ابن عب ٍ
ردت أأن
إسحاق عن أأيب إسحاق عن أأيب ُييى عن
اس  قال :إذا أأ أ
( )

يوب نفسك.
يوب صاحبك ,فاذكر مع أ
تذكر مع أ
أ
مودود عن ٍ
ٍ
زيد
 -104حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا أبو
( )

قيس احلذاء عن عكرمة عن ابن عب ٍ
ٍ
اس ,يف قوله عز وجل{ :وال تلم مزوا
موىل

( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 5024وعبد الرزاق يف "المايل يف آثار الصحابة" ( ) 26وابن
حزم يف "ا ملحىل" (  )144/من طريق ابن جريج به.
وإسناده صحيح.
الزي يف "هتذيب الكامل" ( )445/11من طريق عبد اهلل بن حممد القرئ به.
( )1أخرجه ّ
الزهد" ( ) 052من طريق ابن مهدي ,وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( ) 61ويف
( )4أخرجه أمحد يف " ُّ
"مداراة الناس" ( ) 11من طريق ابن البارك ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2111من طريق أيب نمعيم كلهم
عن إُسائيل به.
وأخرجه الرافعي يف "التدوين يف أخبار قزوين" (  )415/من طريق معبيد اهلل بن موسى عن إُسائيل
ضعيف.
مرفوع ًا .وسندم ه
ٌ
والصواب الوقوف .ومدار السند عىل أأيب ُييى القتات .وهو ضعيف.
م
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ٍ
بعض.
بعضكم عىل
طعن م
نفسكم} ,قال :ال أي م
أأ أ

( )

هيب ,قال :أخَّبنا داود عن ٍ
عامر قال :حدثني
 -101حدثنا موسى ,قال :حدثنا مو ٌ
ابزوا بالأل أقاب},
أبو أجبرية بن الضحاك  قال :فينا نزلت ,يف بني سلمة { :وال أتنأ م
أ
رسول اهلل ﷺ وليس منا ٌ
م
بي ﷺ يقول :يا
رجل إال له اسامن,
قال :قد أم علينا
فجعل الن ُّ
أ
يغضب منه.
رسول اهلل ,إنه
فالن ,فيقولون :يا
م

( )

ٍ
حل أكم قال:
 -106أأخَّبنا الفضل بن
مقاتل ,قال :حدثنا يزيد بن أيب حكي ٍم عن ا أ
ابن عب ٍ
سمعت عكرم أة يقول :ال أأدري أأّيام أ
اس أأو اب من عمه ,فبينا
م
جعل لصاحبه طعام ًا ,م
( ) أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )10 /1وعنه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2144وابن أيب الدنيا يف "ذم
احلاكم
الغيبة" ( )11وأبو الشيخ يف "التنبيه والتوبيخ" (  )10من طريق عبد اهلل بن البارك .ومل يذكر
م
والبيهقي زيد ًا احلذا أء يف إسناده.
ُّ
ٌ
وابن أيب حاتم فيمن اسمه زياد ,وسكتوا عنه.
جمهول .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وزيد
والبخاري م
ُّ
ٍ
حديث آخر بنفس
ابن البارك يف
أما أأبو مودود .فالظاهر أنه عبد العزيز بن أيب سليامن الدين .وقد نس أبه م
مدين .أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" (.)422/4
السند عن ابن عباس ب أأنه ٌ
وعبدم العزيز ثقة .وثقه أمحد وابن معني وابن الديني وغريهم.
أ
بن موسى.
وقال الزي :مُيتمل أن
بحر أ
يكون أ
بن موسى وإال فمجهول" .انتهى
وقال ابن حجر يف "التقريب" :هو بحر م
برصي .وليس مدني ًا .واهلل أعلم.
قلت :وبحر بن موسى
ٌ
وأخرج الطَّبي يف "تفسريه" ( )166/11من ٍ
وجه آخر ابن عباس مثله.
( )1أخرجه أمحد ( )120/1وأبو داود ( )1621والرتمذي ( )4121والنسائي يف "الكَّبى" (5 2

) وابن

ماجه (  )441واحلاكم ( )124/1والطَّباين يف "الكبري" ( )416/11من مطرق عن داود بن أيب هند به.
وصححه ابن حبان (.)5406
ٌ
صحيح ,أبو جبرية :هو أأخو ثابت بن الضحاك بن خليفة .أنصاري.
حسن
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
انتهى.
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م
تعمل بني أأيدّيم ,إذ قال أأحدم هم هلا :يا زانية ,فقال :مه ,إن مل أحتدُّ ك يف الدُّ نيا
اجلارية
أ
الفاحش التفحش.
ُيب
أحتدُّ ك يف اآلخرة ,قال :أأفر أأ أ
يت إن كان كذاك؟ قال :إن اهللأ ال ُّ
ابن عب ٍ
أ
الفاحش ا ملتفحش.
ب
اس الذي قال :إن اهللأ ال مُي ُّ
ٍ
ٍ
سابق ,قال :حدثنا إُسائيل
حممد بن
حممد ,قال :حدثنا ّ
 -1 0حدثنا عبد اهلل بن ّ
( )

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل عن النبي ﷺ قال :ليس الؤم من
بالطعان ,وال اللعان ,وال الفاحش ,وال ال أبذي.

( )

باب :ما جاء يف التام مدح
 -1حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن عمران بن مسل ٍم عن إبراهيم التيمي
ٍ
عن أأبيه قال :كنا مجلوس ًا عند معمر ,أفأثنى ٌ
قرت
رجل عىل
رجل يف وجهه ,فقال :أع أ
الر أ
جل ,أع أق أر أك اهللم.

( )

( ) مل أجد من أخرجه.
ورجاله ثقات سوى احلكأم بن أبان العدين .وثقه ابن معني والنسائي .وتكلم فيه ابن عدي وال معقييل.
وقال ابن خزيمة يف "صحيحه" :تكلم أأ م
هل العرفة باحلديث يف االحتجاج بخَّبه.
ٌ
صدوق عابدٌ وله أأوها ٌم.
قال ابن حجر يف "التقريب:
( )1أخرجه أمحد يف "السند" ( )4146والرتمذي ( ) 644واحلاكم (  )4 /والبيهقي يف "الكَّبى"
( )114/ 0والبزار يف "مسنده" ( ) 514وأبو يعىل ( )5426والطَّباين يف "الوسط" ( ) 1 1من
مطرق عن العمش به.
ٌ
غريب ,وقد مروي عن عبد اهلل من غري هذا الوجه .انتهى
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
وقد تقدم من ٍ
وجه آخر .انظر (.) 64
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الدب" (  )46 ,4وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 41من مطرق عن
عمران بن ممسلم به.
زاد ابن أيب شيبة يف آخره " تمثني عليه يف وجهه يف دينه؟".
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سلم عن
 -1 1حدثنا عبد السالم ,قال :حدثنا
ٌ
حفص عن معبيد اهلل عن زيد بن أأ أ
( )
حممدٌ  :يعني إذا أقب ألها.
أبيه قال:
م
الدح ٌ
مر يقول :م
ذبح . .قال ّ
سمعت مع أ

باب :أمن أأثنى عىل صاحبه إن كان آمن ًا به
 -1 4حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال :حدثني عبد العزيز بن أيب حاز ٍم عن
جل أأبو ٍ
مس ٍ
عم الر م
عم الرجل معمر,
بكر ,ن أ
هيل عن أأبيه عن أيب هريرة ,أن النبي ﷺ قال :ن أ
عم الرجل مأسيد بن مح ٍ
عم الر م
جل ثابت بن قيس بن
ضري ,ن أ
عم الرجل أأبو معبيدة ,ن أ
ن أ
شام ٍ
عم الرجل معاذ بن ٍ
عم الر م
جبل ,قال :وبئس
جل معاذ بن أعمرو بن اجلموح ,ن أ
س ,ن أ
فالن ,وبئس الر م
الر م
جل ٌ
جل ٌ
فالن حتى عد سبع ًة.

( )

 -1 1حدثنا إبراهيم ,قال :حدثنا حممد بن مفليحٍ  ,قال :حدثنا أأيب عن عبد اهلل بن
استأذن ٌ
أ
رجل عىل رسول اهلل
عبد الرمحن عن أأيب ميونس موىل عائشة ,أن عائشة قالت:
ابن ال أعشرية ,فلام أ
م
أ
خرج
دخل هش له,
ﷺ ,فقال
وانبسط إليه ,فلام أ
بئس م
رسول اهلل ﷺ :أ
الزهد" ( )210وابن ايب شيبة يف "الدب" ( )41وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ()202
( ) أخرجه أمحد يف " ُّ
من مطرق عن عبيد اهلل بن عمر به.
ووقع عند ابن أيب الدنيا "عن عبيد اهلل بن عمر قال :أظنه عن أسلم موىل عمر عن معمر".
جلهني عن معاوية قال
ولمحد يف "مسنده" ( ) 2142 , 2144وابن ماجه ( )4414من رواية معبد ا م
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :إياكم والتامدح فإنه الذبح.
م
ف فيه .وباقي رجال
قال البوصريي يف "الزوائد" :إسنا مد حديث معاوية
جلهني مخمت أل ٌ
ٌ
حسن .لن معبد ًا ا م
السناد ثقات .انتهى.
( )1أخرجه أمحد ( )1 6/1والرتمذي ( )4465والنسائي يف "الكَّبى" ( )1140وابن أيب عاصم يف
"السنة" ( ) 014من مطرق عن مسهيل بن أيب صالح به .خمترص ًا ومطوالً.
وصححه احلاكم ( )144/4وابن حبان (.)4 16
ٌ
حديث حس ٌن إنام نعرفه من حديث مسهيل.
وقال الرتمذي:
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الر م
أ
أ
انبسط إىل
ابن العشرية ,فلام دخل مل أينبسط إليه كام
جل
نعم م
آخر ,قال :أ
استأذن م
اآلخر ,ومل ّيش إليه كام هش لآلخر.
وقلت ل ٍ
ٍ
فالن ما
قلت ثم هشش أت إليه,
قلت
أ
لفالن ما أ
قلت :يا رسول اهلل ,أ
خرج م
فلام أ
ّ
قلت ,ومل أأ أ
صنعت مث أله؟ قال :يا عائشة ,إن من رش الناس من ا ُّتقي ل مفحشه.
رك
أ
أ

( )

باب :مُي أثى يف وجوه الداحني
 -1 5حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محا ٌد عن عيل بن احل أكم عن عطاء بن
يمدح رج ً
رباح ,أن رج ً
أأيب ٍ
اب نحو
ابن عمر أُيثو ُّ
ال كان
الرت أ
ال عند ابن معمر .فجعل م
م

( ) أخرجه المام أمحد ( )15151وابن وهب يف "اجلامع" ( )140من مطرق عن مفليح بن سليامن به.
واحلديث .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )5410 ,5404 ,5215ومسلم (  )156من طريق معروة
استأذن ٌ
أ
بئس أخو العشرية أو ابن العشرية .فلام
عن عائشة" :
رجل عىل رسول اهلل ﷺ فقال :ائذنوا له أ
أ
قلت ,ثم أأ ألن أت له الكالم؟ قال :أي عائشة .فذكره.
قلت :يا
قلت الذي أ
رسول اهلل أ
دخل أأ أالن له الكالم ,م
أ
عم ابن العشرية".
هكذا يف الصحيحني مل يذكرا
الرجل اآلخر الذي قال له "ن أ
أ
احلديث أأيض ًا .أبو داود رقم ( )1461من طريق أأيب سلمة .وأيض ًا ( )1464وأبو يعىل يف
وأخرج
"مسنده" ( )12 1من طريق جماهد .وابن بشكوال يف "الغوامض والبهامت" رقم ( )410واخلطيب يف
"البهامت" (ص )444من طريق أيب يزيد الدين كلهم عن عائشة نحو هذه القصة.
وأخرجه ابن بشكوال (  )456/من وجهني آخرين ممرسلني.
ومل يذكر أأحدٌ منهم الزيادة التي ذكرها مفليح بن سليامن يف حديث الباب.
اختالف.
و مفليح فيه
ٌ
ٌ
كثري اخلطأ.
قال ابن حجر يف "التقريب":
صدوق م
ٍ
ٍ
خالف عدد ًا من الثقات .وعليه فهذه الزيادة ممنكرة.
فكيف إذا
واحد.
حافظ
قلت :فمثله ال أير أقى لخالفة
أ
أ
واهلل أعلم.
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م
اب.
رسول اهلل ﷺ :إذا ر أأي متم الداحني فاح مثوا يف وجوههم ُّ
فيه ,وقال :قال
الرت أ

( )

ٍ
 -1 2حدثنا موسى ,قال :حدثنا أبو عوانة عن أيب ٍ
شقيق عن
برش عن عبد اهلل بن
ٍ
قبلت مع حم ٍ
رجاء عن حم ٍ
جن ذات يو ٍم حتى
رجاء بن أيب
جن الأس ألمي ,قال رجا ٌء :أأ م
انتهينا إىل مسجد أأهل البرصة ,فإذا مبريدة الأ
سلمي عىل ٍ
جالس,
باب من أأبواب السجد
ٌ
ُّ
قال :وكان يف السجد ٌ
رجل يقال له :أسكبة ,ميطيل الصالة ,فلام انتهينا إىل باب السجد,
ٍ
مزاحات ,فقال :يا حم أجن أأ متصيل كام ميصيل أسكبة؟ فلم
صاحب
وعليه مبرد ٌة ,وكان مبريدة
أ
حمجن ,ورجع.
يرد عليه
ٌ
أ
رسول اهلل ﷺ أأ أ
خذ بيدي ,فانطلقنا نميش حتى أصعدنا مأحد ًا,
حمجن :إن
قال :قال
ٌ
رشف عىل الدينة فقال :ويل مأمها من ٍ
قرية ,يرت مكها أأه ملها أ
كأعمر ما تكون ,يأتيها
أفأ أ
الدجال ,فيجدم عىل كل ٍ
انحدر حتى إذا كنا يف
باب من أأبواهبا م أل أك ًا ,فال يدخ ملها ,ثم
أ
م
رسول اهلل ﷺ رج ً
ويركع ,فقال يل رسول اهلل ﷺ :أمن
السجد ,ر أأى
ال ميصيل ويسجدم
م
فقلت :يا رسول اهلل ,هذا ٌ
فالن ,وهذا .فقال :أأمسك ,ال متسمعه
فأخذت مأطريه,
هذا.؟
م
م
نفض يديه ,ثم قال :إن
ف متهلكه ,قال:
أ
فانطلق أيميش ,حتى إذا كان عند مح أجره ,لكنه أ
يّسه ثالث ًا.
خري دينكم أأ م
يّسه ,إن أ
خري دينكم أأ م
أ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )5211والطَّباين يف "الكبري" ( ) 4561وابن أيب شيبة يف "الدب" ( )44من طريق محاد
بن سلمة به .وصححه ابن حبان (.)5440
مسلم يف "صحيحه" ( )4001من وجهني عن القداد  مثله.
وأخرج
ٌ
( )1أخرجه أمحد ( )10416 , 1642والطَّباين يف "الكبري" ( )164/10وابن أيب عاصم يف "اآلحاد
والثاين" ( )1 01والطيالس ( ) 165وابن أيب شيبة يف "السند" ( )562من طريق أيب برش جعفر بن
إياس به .خمترص ًا ومطوالً.
وأخرجه أمحد ( )10414والطَّباين يف "الكبري" ( )164/10من طريق كأهمس بن احلسن عن عبد اهلل

=
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مدح يف الشعر
باب :أمن أ

محاد بن سلمة عن عيل بن ٍ
زيد عن عبد الرمحن
اج ,قال :حدثنا ّ
حج ٌ
 -1 4حدثنا ّ
ُّ
أ
رسول اهلل ,قد
فقلت :يا
تيت النبي ﷺ
م
بن أأيب أبكرة عن الأسود بن ُسي ٍع قال :أأ م
فجعلت أأ م
ٍ
نشدم ه,
ب احلمدأ ,
مدحت اهللأ بمحامد
م
م
ومدح ,وإياك .فقال :أأ أما إن ربك مُي ُّ
أ
ٌ
فاستأ أذ أن ٌ
فدخل ,فتكلم ساع ًة ثم
بي ﷺ :اس مكت,
رجل
طوال أأ م
صلع ,فقال يل الن ُّ
فقلت :أمن هذا
خرج ,فعل ذلك مرتني أو ثالث ًا,
م
خرج ,أفأنشدم ته ,ثم جاء فسكتني ,ثم أ
أ
أ
الذي سكتني له؟ قال :هذا ٌ
الباطل.
ب
رجل ال مُي ُّ

( )

ٍ
عيل عن عبد الرمحن بن أأيب
 - 1 1حدثنا سليامن ,قال :حدثنا محاد بن زيد عن ٍّ

____________________________________

بن شقيق عن حمجن .ومل يذكر رجا ًء .وصححه احلاكم.
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 556 , 5560 , 5515وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )150ويف "احللية"
(  )11/والضياء يف "الختارة" ( )104/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (51

) والبيهقي يف

" ُّ
الشعب" ( )1425من مطرق عن عيل بن زيد به.
ضعيف.
وعيل بن زيد
ٌ
الزهري عن عبد الرمحن .أخرجه احلاكم ( )2 5/4والطَّباين يف "الكبري" ( )111ويف
وقد تاب أعه ُّ
"الوسط" ( )5461من رواية أمعمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عنه به.
وهم .وال ميتابع عىل أكثره .انتهى.
لكن أمعمر ًا ,قال ال معقييل يف "الضعفاء" ( :)104/1يف حديثه ٌ
معمر له مناكري.
وصححه احلاكم .وتعقبه الذهبي بقوله:
ٌ
أ
ابن منده باالنقطاع بني عبد الرمحن بن أأيب بكرة والسود .واهلل أعلم.
و أأعل
احلديث م
النبي ﷺ.
ويف التن أأيض ًا نكار ٌة.
وسم أعه ُّ
فالشعر ليس من الباطل .ولو كان كذا لأا أقره أ
م
احلديث من ٍ
م
وجه آخر عن احلسن عن السود عند الصنف برقم ( .)541 ,524 ,522دون قصة
وسي أأيت
استئذان معمر .
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ومدحت اهللأ عز وجل.
قلت للنبي ﷺ :مدح متك
م
بكرة عن الأسود بن ُسي ٍع .م

( )

خاف رشه
باب :إعطا مء الشاعر إذا
أ
ٍ
حباب ,قال :حدثنا يوسف بن عبد اهلل بن
عيل ,قال :حدثنا زيد بن
 -1 6حدثنا ٌّ

ٍ
اخلزاعي عن أأبيه قال :حدثني أأيب منجيدٌ  ,أن شاعر ًا جاء إىل
حصني
منجيد بن عمران بن
ُّ
عمران بن مح ٍ
صني أفأعطاه ,فقيل له :متعطي شاعر ًا؟ فقال :أأبقي عىل عرض.

( )

يشق عليه
باب :ال متكرم صدي أقك أبام ُّ

ٍ
عون عن حمم ٍد
ابن
 -110حدثنا حممد بن ا ملثنى ,قال :حدثنا معا ٌذ ,قال :حدثنا م
يشق عليه.
قال :كانوا يقولون :ال متكرم صدي أقك بام ُّ

( )

باب :الزيارة
 -11حدثنا عبد اهلل بن عثامن ,قال :حدثنا عبد اهلل بن البارك ,أخَّبنا محاد بن
( ) انظر الذي قبله.
( )1أخرجه الطيالس كام يف "الطالب العالية" ( )1215ومن طريقه البيهقي يف "الكَّبى" ( )422/1حدثنا
يعقوب الطائفي حدثني أأيب ,عن نمجيد بن عمران بن محصني ,عن أأبيه ,أأنه أأعطى شاعر ًا ...وقال :أأفتدي
عرض منه.
عم يوسف بن عبد اهلل يف سند البخاري.
ويعقوب :هو ابن حممد بن نمجيد بن عمران بن حصني .ابن ّ
ابن حبان يوسف وعبدأ اهلل وحممد ًا ونمجيد ًا يف الثقات.
ذكر م
ومل أأر من وثقهم .وقد أ
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :)5 1/1عبد اهلل بن نمجيد ال ميعرف.
وقال ابن حزم يف المحىل :يعقوب و أأبوه وجدُّ ه جمهولون.
الزهد" (  ) 46وابن وهب يف "اجلامع" ( ) 11واحلمسني بن حرب يف "الَّب والصلة"
( )4أخرجه أمحد يف " ُّ
( ) 42والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1512وأبو نمعيم يف "احللية" ( )400/1من مطرق عن عبد اهلل بن أعون
به.
صحيح .وحممد هو ابن سريين.
وإسنا مده
ٌ
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ٍ
سنان الشامي عن معثامن بن أأيب أسودة عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال:
سلمة عن أأيب
أ
إذا عا أد الر م
ممشاك ,وتبوأ أت منزالً يف
وطاب
طبت
زاره ,قال اهللم له:
أ
أ
جل أأخاه أأو أ
اجلنة.

( )

 -111حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :حدثنا عبد اهلل بن البارك عن ابن أش ٍ
وذب قال:
ٍ
ٍ
م
دينار مُيد م
أ
سلامن من
زارنا
ث عن أأيب
بن
سمعت
م
مالك أ
غالب عن أم الدرداء قالت :أ
أ
شمر ًة.
الدائن إىل الشام ماشي ًا ,وعليه كسا ٌء واندر أورد ,قال :يعني
ُساويل مم ّ
ٍ
شوذب :مرؤي سلامن وعليه كسا ٌء مطمو مم الرأس ساقط المذنني ,يعني أأنه
قال ابن
خري اآلخرة.
كان أأر أفش .فقيل له :شو أ
اخلري م
هت نفسك ,قال :إن أ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )1415والرتمذي ( )1001وابن ماجه ( ) 114وابن حبان (  )162والبيهقي يف
" ُّ
الزهد" ( )265وغريهم من طريق أيب سنان عيسى بن سنان به
الشعب" ( )1442وابن البارك يف " ُّ
وقال الرتمذي :حديث حسن غريب.
بن سنان القسميل ضعفه اجلمهور .انتهى.
وقال العراقي يف "ختريج الحياء" ( :)111/1فيه عيسى م
قلت :وللحديث شاهدٌ من حديث أأ ٍ
نس  نحوه .أأخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )1 10والضياء يف
"الختارة" ( ) 55/4من رواية ميمون بن أعجالن عن ميمون بن سياه عنه.
والنذري يف الرتغيب.
ابن حجر يف الفتح.
ُّ
وجود إسناده م
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( ) 14وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )141/1
واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )45 /1من طريق عبد اهلل بن البارك به.
واقترص اخلطايب عىل قول ابن شوذب .ومل يذكر أوله.
ووقع عند ابن عساكر وابن أيب الدنيا عن أيب غالب عن أيب الدرداء بدل أم الدرداء.
أأصله.
قوله( :مطموم الرأس) أي :أجزه واست أ
ريضهام تشبيه ًا بالرفش الذي مجي أرف به الطعام .قاله ابن الثري يف
وقوله( :أرفش الذنني) :أي :أع أ
"النهاية".
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باب :أمن زار قوم ًا فطعم عندهم
ٍ
الواسطي عن أأيب خلد أة
حجر ,قال :حدثنا صالح بن معمر
عيل بن
ُّ
 -114حدثنا ّ
ٍ
صوف ,فقال أأبو العالية :إنام
ثياب
قال :جاء عبدم الكريم أأبو مأمية إىل أأيب ال أعالية ,وعليه م
تزاوروا تملوا.
الرهبان ,إن كان السلمون إذا
هذه م
م
ثياب ُّ

( )

 -111حدثنا ممسد ٌد عن ُييى عن عبد اللك العر أزمي ,قال :حدثنا عبد اهلل موىل
ٍ
طيالسة عليها لبن مة ٍ
شَّب من ديباجٍ  ,وإن فرجيها
أأسامء قال :أأخرجت إيل أأسامء جب ًة من
جلمعة.
يلبسها للوفود ,ويو أم ا م
مكفوفان به ,فقالت :هذه مجب مة رسول اهلل ﷺ ,كان م

( )

باب :الر م
ب قوم ًا ولا يلحق هبم
جل مُي ُّ
ٍ
هالل
 -115حدثنا عبد اهلل بن مسلمة ,قال :حدثنا سليامن بن الغرية عن ممحيد بن
قلت :يا رسول اهلل ,الر م
ب القو أم وال
ذر ,م
جل مُي ُّ
عن عبد اهلل بن الصامت عن أيب ٍّ
هلل
حب ا أ
يستطيع أأن
أ
ذر مع من أأ أ
يلحق بعملهم؟ قال :أأ أ
حببت ,قلت :إين مأ ُّ
م
نت يا أأبا ٍّ
ذر.
ورسو أله ,قال :أأنت مع أمن أأ
أ
حببت يا أأبا ٍّ

( )

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 5/4وأبو نمعيم يف "احللية" ( )111/1من رواية مسلم بن إبراهيم
سمعت أأبا العالية يقول :زارين عبدم الكريم أأبو مأمية .وعليه ثياب صوف.
قال :أأخَّبنا أأبو خلدة قال:
م
فذكره.
وإسناده صحيح ورجاله ثقات .و أأبو خلدة .اسمه خالد بن دينار.
( )1احلديث يف صحيح مسلم ( )1026من رواية خالد بن عبد اهلل عن عبد اللك به .نحوه
يلبسها للوفود ,ويوم اجلمعة".
دون قوله " كان م
( )4أخرجه المام أمحد ( )1 446وأبو داود ( )5 12والدارمي يف "السنن" ( )1114والبزار يف "مسنده"
( )4450من مطرق عن سليامن بن الغرية به .وصححه ابن حبان (.)552
وقال ابن حجر يف "الفتح" ( :)520/ 0ورجاله ثقات.
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باب :م
فضل الكبري

ٍ
ٍ
صخر عن ابن
وهب عن أيب
 -112حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
صغرينا ,ويعرف حق كبرينا,
يرحم
مل
من
:
قال
ﷺ
ّبي
ن
ال
عن
هريرة
أيب
عن
قسيط
ّ
أ
فليس منا.

( )

عيل ,قال :حدثنا سفيان ,حدثنا ابن أأيب نجيح عن معبيد اهلل بن ٍ
عامر
 -114حدثنا ٌّ
عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص ,م
صغرينا ,ويعرف
يبلغ به النبي ﷺ ,قال :من مل يرحم
أ
حق كبرينا ,فليس منا.
حممد بن أ
سال ٍم ,,قال :حدثنا مسفيان بن معيينة عن ابن أأيب نجيحٍ  ,سمع معبيد
حدثنا ّ
اهلل بن ٍ
عامر مُيد م
ث عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص .م
يبلغ به النبي ﷺ مثله.

( )

____________________________________

ومسلم ( )1246عن أأنس  نحوه.
واحلديث .أأخرج البخاري يف "صحيحه" ()51 6
ٌ
وأخرجاه أيض ًا عن ابن مسعود .
( ) أخرجه احلاكم ( ) 41/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0646واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ()412
وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( ) 14من طريق ابن وهب به.
أبو صخر :هو محيد بن زياد .وأبو قسيط :هو يزيد بن عبد اهلل بن قسيط.
ويشهد له ما بعده.
( )1أخرجه المام أمحد ( )4141وأبو داود ( )1614وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15456واحلميدي يف
"مسنده" ( )2 1واحلاكم (  )105/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0642ويعقوب بن سفيان يف "العرفة
والتاريخ" ( )404/1من طريق سفيان به.
ووقع عند احلاكم وابن أيب شيبة ( عبد اهلل بن عامر ) ممكَّب .ووقع عند أيب داود ( ابن عامر ) ثم قال أبو
داود عقبه :هو عبد الرمحن بن عامر.
الصواب معبيد اهلل.
وجزم البخاري وأبو حاتم والبيهقي أن
أ
رو عن معروة بن
فحد أثنأا أعم ٌ
ونقل يعقوب بن سفيان عن ابن معيينة أنه قال :كان بنو عامر ثالثة بمكة ؛ أ

=
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 -111حدثنا عبدة عن حممد بن إسحاق عن أعمرو بن مش ٍ
عيب عن أأبيه عن جده
صغرينا.
قال :قال رسول اهلل ﷺ :ليس منا أمن مل أيعرف حق كبرينا ,ويرحم
أ

( )

ٍ
مجيل عن
 -116حدثنا حممو ٌد ,قال :حدثنا يزيد بن هارون ,أخَّبنا الوليد بن
القاسم بن عبد الرمحن عن أأيب مأمامةّ ,
صغرينا,
أن رسول اهلل ﷺ قال :من مل يرحم
أ
كبرينا ,فليس منا.
م
وجيل أ

( )

م
إجالل الكبري
باب:
عوف عن زياد بن خم ٍ
راق
 -140حدثنا برش بن حمم ٍد ,أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا
ٌ
قال :قال أأبو كنانة عن الأشعري قال :إن من إجالل اهلل إكرا أم ذي الشيبة ا ملسلم,
أ
السلطان ا ملقسط.
غري الغايل فيه ,وال اجلايف عنه ,وإكرا أم ذي ُّ
وحامل القرآن ,أ

( )

____________________________________

وسمعت أنا من عبد الرمحن بن عامر .انتهى.
وحد أثنأا ابن أيب نجيح عن مع أبيد اهلل بن عامر,
م
عامر ,أ
وهو ميؤ ّيد أ
قول البخاري و أأيب حاتم والبيهقي .واهلل أعلم.
الزهد" (  ) 41وابن أيب الدنيا يف "النفقة
( ) أأخرجه المام أمحد ( )2645والرتمذي ( ) 610وهناد يف " ُّ
عىل العيال" ( ) 15من مطرق عن حممد بن إسحاق به.
صحيح.
وقال الرتمذي :حديث حس ٌن
ٌ
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )4611وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( ) 11وابن عدي يف
"الكامل" ( )1 /4من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )4165 ,4404من وجهني آخرين عن أأيب مأمامة .
الزهد" ( )441وابن أيب شيبة يف "الصنف" (  ) 1:11وأبو عبيد يف "فضائل
( )4أخرجه ابن البارك يف " ُّ
القرآن" ( )54من طريق معاذ بن معاذ ,وابن زنجويه يف "الموال" ( )50من طريق النرض بن مشميل
كلهم عن عوف بن أأيب مجيلة به.
موقوف .والشعري هو أبو موسى .
وهذا
ٌ
ٍ
عوف مرفوع ًا .أأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )1114ومن
اجلميع عبدم اهلل بن محران .فرواه عن
وخالف
أ

=
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 -14حدثنا حممد بن أ
جرير عن حممد بن إسحاق عن أعمرو بن
سال ٍم ,قال :أخَّبنا
ٌ
مش ٍ
عيب عن أبيه عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل ﷺ :ليس منا أمن
كبرينا.
مل يرحم
صغرينا ,و ميوقر أ
أ

( )

باب :تسويدم الأكابر
ٍ
سمعت مطرف ًا عن
مرزوق ,قال :حدثنا شعبة عن قتادة:
 -141حدثنا أعمرو بن
م
وص عند موته أبنيه فقال :ات مقوا اهللأ وسودوا
حكيم بن قيس بن عاص ٍم ,أن أأباه أأ أ
صغرهم أأزرى هبم
َّبهم خلفوا أباهم ,وإذا سودوا أأ أ
َّب مكم ,فإن القو أم إذا سو مدوا أأك أ
أأك أ
ذلك يف أأكفائهم .وعليكم بالال واصطناعه ,فإنه أمنبه ٌة للكريم ,و ميستغنأى به عن
اللئيم.
وإياكم وم أ
نح
سأل أة الناس ,فإّنا من آخر كسب الرجل .وإذا ُّ
وحوا ,فإنه مل مي أ
مت فال أتنم م
مت فادفنموين أبأ ٍ
بكر ب من ٍ
كنت
وائل ,فإين م
عىل رسول اهلل ﷺ .وإذا ُّ
شعر بدفني م
رض ال أي م
مأغافلهم يف اجلاهلية.

( )

____________________________________

طريقه البيهقي يف "السنن" ( ) 24/1ويف " ُّ
الشعب" () 0612
ومداره عىل أأيب كنانة.
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)141/ 1أأبو كنانة ال مقريش ,يقال هو ممعاوية بن قرة .مل يصح هذا ,وقال
م
جمهول احلال .انتهى بتجوز.
ابن القطان:
جيه قبل حديثني.
( ) تقدم ختر م
( )1أأخرجه المام أمحد ( )102 1والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 641والطَّباين يف "الكبري" ( )446/ 1وابن
أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (24

 ) 21 ,وابن سعد يف "الطبقات" ( )42/4وأبو بكر بن اخلالل

يف "احلث عىل التجارة والصناعة" ( )16ومسدد كام يف "الطالب" ( )1111والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( ) 0522والطيالس ( ) 120من طريق مشعبة بن احلجاج به .خمترص ًا ومطوالً.
بعضهم عىل الرفوع .وصححه احلاكم ( .)411/
واقترص م

=
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باب :رمح مة الصغري

ابن أأيب الزناد عن عبد الرمحن بن
 -144حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,حدثني م
احلارث عن أعمرو بن مش ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ قال :ليس منا أمن مل
عيب عن أأبيه عن جده ,أن
صغرينا ,و أيعرف حق كبرينا.
يرحم
أ

( )

باب :معانق مة الصبي
صالح ,قال :حدثنا معاوية بن صالحٍ عن راشد بن ٍ
ٍ
سعد
 -141حدثنا عبد اهلل بن
يلعب يف
سني
عن يعىل بن ممرة أأنه قال :خرجنا مع النبي ﷺ ,و مدعينا إىل طعا ٍم فإذا مح ٌ
م
أ
بي ﷺ أأما أم القوم ,ثم أ
يمر مر ًة ها هنا ومر ًة ها
بسط أيدأ يه,
الطريق ,ف أأ أ
فجعل ُّ
ُسع الن ُّ
أ
هنا ,ميضاح مكه حتى أأ أ
فجعل إحدى أيدأ يه يف ذقنه والمخرى يف رأسه ,ثم اع أتنأ أقه
خذه,
حلسني سب ٌط
بي ﷺ:
ٌ
حسني مني و أأنا منه ,أأحب اهللم أمن أأحب محسين ًا ,ا م
فقب أله ,ثم قال الن ُّ
من الأسباط.

( )

____________________________________

ثقات .سوى حكيم بن قيس.
ورواته ٌ
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)414/1ذكره ابن حبان يف "الثقات" ,وذكره ابن مندة يف الصحابة.
وكذا أبو نمعيم .وقال :قيل إنه مولدأ يف زمن النبي ﷺ ,وقال ابن القطان :جمهول احلال .انتهى.
وقال الذهبي يف "اليزان" (  :)512/ال ميعرف.
موقوف.
وقال ابن حجر يف "الطالب" :إسناده جيدٌ  ,وهو
ٌ
قلت :وسيأيت احلديث مطوالً من ٍ
وجه آخر عن قيس بن عاصم  .رقم (.)210
( ) أخرجه أمحد ( )2444واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )415من طريق عبد الرمحن بن احلارث به.
حديث من ٍ
ٍ
وجه آخر عن أعمرو بن مشعيب.
وقد تقدم قبل
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )1 1/1والطَّباين يف "الكبري" ( )41/4وعنه أبو نمعيم يف
"العرفة" ( )2211من طريق عبد اهلل بن صالح به.
ثقات سوى أأيب صالح عبد اهلل بن صالح.
رجا مله ٌ
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باب :مقبلة الرجل اجلاري أة الصغرية
وهب قال :أخَّبين أخمرمة بن مب ٍ
ٍ
كري عن أأبيه ,أنّه
 -145حدثنا أصبغ قال :أخَّبين ابن
ٍ
بنت معمر بن أأيب سلمة ,وهي ابن مة سنتني أو نحوه.
جعفر ميقب مل
بن
زينب أ
أ
ر أأى عبدأ اهلل أ
 -142حدثنا موسى ,قال :أأخَّبنا الربيع بن عبد اهلل بن خط ٍ
ٍ
حفص عن
اف عن
م م
استطعت أأن ال تنظر إىل شعر أأ ٍ
أ
يكون أأه ألك أو
حد من أأهلك ,إال أن
احلسن قال :إن
أ
أ
( )

صب ّي ًة ,فافعل.

( )

مسح رأس الصبي
باب :م
 -144حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا ُييى بن أيب اهليثم العطار قال :حدثني يوسف
م
بن عبد اهلل بن أ
سح
رسول اهلل ﷺ
سال ٍم قال :سامين
أ
يوسف ,و أأقعدأ ين عىل حجره ,وم أ
عىل رأيس.

( )

____________________________________

ٌ
ثبت يف كتابه ,وكانت فيه غفل ٌة .انتهى.
قال ابن حجر يف التقريب:
كثري الغلطٌ .
صدوق م
و أأخرجه المام أمحد (  ) 452والرتمذي ( )4445وحسنه ,وابن ماجه ( ) 11وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )41 62واحلاكم (  ) 44/وابن حبان (  )264والطَّباين يف "الكبري" (,1216
 )401من مطرق عن عبد اهلل بن عثامن بن مخثيم عن سعيد بن أأيب راشد ,أن يعىل حدثه فذكره .خمترص ًا
ومطوالً.
كذا قال ابن خثيم .عن سعيد بن أأيب راشد .أ
البخاري يف تاريه إىل ترجيح رواية ممعاوية بن صالح
ومال
ُّ
أصح.
فقال :الو مل ُّ
( ) مل أجد من أخرجه .ورجال إسناده ال بأس هبم.
( )1مل أجد من أخرجه .وإسناده صحيح.
حفص :هو ابن سليامن النقري التميمي البرصي .وثقه البخاري والنسائي .وقال أبو حاتم :ال بأس به.
( )4أخرجه المام أمحد ( ) 2104 , 2101واحلميدي يف "مسنده" ( )126والرتمذي يف "الشامئل" ()412
وابن العرايب يف "العجم" ( )21والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )446/6والطَّباين يف "الكبري"
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باب :م
ني
قول الرجل للصغري :يا مب ّ
ٍ
سعيد ,قال :حدثنا أبو أسامة ,حدثنا عبد اللك بن محيد بن
 -141حدثنا عبد اهلل بن
الزبري ,ف متويف اب من
كنت يف جيش ابن ُّ
أيب غنية عن أأبيه عن أأيب ال أعجالن الحاريب قال :م
عم يل ,و أأوص بج ٍ
فقلت البنه :ادفع إيل اجلمل ,فإين يف جيش ابن
مل له يف سبيل اهلل,
م
ٍّ
الزبري ,فقال :اذهب بنا إىل ابن معمر حتى أ
ابن معمر ,فقال :يا أأبا عبد
ُّ
نسأ أله ,أفأتينا أ
ٍ
ابن عمي ,وهو يف جيش
الرمحن ,إن والدي متويف ,و أأوص
بجمل له يف سبيل اهلل ,وهذا م
دفع إليه اجلمل؟.
ابن ُّ
الزبري ,أأ أفأ م
ٍ
سبيل اهلل ُّ
أ
عمل صالحٍ  ,فإن كان والدم ك إنام أأوص
كل
قال ابن معمر :يا مبني ,إن
أ
يغزون قوم ًا من الرشكني,
يت قوم ًا ممسلمني
بجمله يف سبيل اهلل عز وجل ,فإذا ر أأ أ
أ
أ
ابع.
فادفع إليهم
يضع الط أ
اجلمل ,فإن هذا و أأصحا أبه يف سبيل غلامن قو ٍم أأ ُّّيم م

( )

اج ,قال :حدثنا شعبة قال :أأخَّبين عبد اللك قال :سمعت
 -146حدثنا حج ٌ
أقبيصة بن ٍ
غفر أمن ال
جابر قال:
م
سمعت معمر  أأنه قال :أمن ال أيرحم ال ميرحم ,وال مي م
عف عمن مل أيعف ,وال ميوق من ال أي ّ
توق.
أيغفر ,وال مي أ

( )

باب :ارحم أمن يف الرض
 -110حدثنا حفص بن عمر ,قال :حدثنا مشعبة عن عبد اللك بن مع ٍ
مري عن أقبيصة
____________________________________

( )115/11وعنه أبو نمعيم يف "العرفة" (  )224من طريق ُييى بن أيب اهليثم به.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)541/ 0سنده صحيح.
وسيأيت عند الصنف برقم ( .) 554
( ) أخرجه أبو إسحاق الفزاري يف "السري" ( )40عن محيد بن أيب غنية عن أأبيه عن أأيب العجالن به.
الزهد" ( )11والبالذري يف "أنساب الرشاف" ( )466/4من مطرق عن مشعبة به.
( )1أخرجه أبو داود يف " ُّ
ثقات.
وإسناده
صحيح .ورجا مله ٌ
ٌ
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بن ٍ
تاب عىل أمن
جابر عن معمر قال :ال ميرحم أمن ال أيرحم ,وال ميغفر لن ال أيغفر ,وال مي م
يتوب ,وال ميوق من ال أي ّ
توق.
ال
م

( )

 -11حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ,قال :حدثنا زياد بن خم ٍ
راق
عن معاوية بن قرة عن أأبيه قال :قال ٌ
محها ,أأو
ذبح الشا أة أفأر م
رجل :يا رسول اهلل ,إين لأ م
أ
رمحك اهللم .مرتني.
ذبحها ,قال :والشا مة إن رمح أتها,
قال :إين لأرحم الشاة أأن أأ أ

( )

ٍ
سمعت أأبا عثامن موىل ا ملغرية بن
منصور,
 -111حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة عن
م
أ
سمعت النبي ﷺ الص أ
الصدوق أأبا القاسم
ادق
سمعت أأبا مهريرة يقول:
مشعبة يقول:
م
م
شقي.
ﷺ يقول :ال مت م
نزع الرمح مة إال من ٍّ

( )

باب :رمح مة العيال
 -114حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا مروان ,قال :حدثنا يزيد بن كيسان عن
أ
أأيب حاز ٍم عن أأيب هريرة قال :أأتى النبي ﷺ ٌ
ضمه إليه ,فقال
صبي,
رجل ومعه
فجعل أي ُّ
ٌّ
( ) تقدم خترجيه قبله.
( )1أخرجه أمحد ( ) 5561وابن أيب شيبة ( )514/1والطَّباين يف "الكبري" ( )14/ 6ويف "الوسط"
( )1454والبزار ( )44 6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0211وأبو نمعيم يف "احللية" ( )411/1وابن أيب
عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 00وابن العرايب يف "معجمه" ( ) 146غريهم من مطرق عن زياد بن
خمراق به .وصححه احلاكم ()512/4
ورواه البزار ( )4411وغريه عن يونس بن معبيد عن معاوية بن قرة بهٍ .
بسند فيه نظر.
و مقرة :هو ابن إياس بن هالل بن رياب المزين .له مصحبة .كام قال البخاري والساجي وغريمها.
( )4أخرجه أمحد ( )100 ,6401وأبو داود ( )1611والرتمذي ( ) 614وأبو يعىل (  )225والطيالس
( )1516والبيهقي يف "السنن" ( ) 2 /1من طريق منصور به.
وصححه ابن حبان ( )122واحلاكم (.)111/1
وقال الرتمذي :حديث حسن.
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رحم الرامحني.
بي ﷺ :أأتر م
رحم بك منك به ,وهو أأ م
محه؟ قال :نعم ,قال :فاهللم أأ م
الن ُّ

( )

باب :رمح مة البهائم
القريش ,قال :حدثنا
حممد بن عثامن
حممد بن عقبة ,قال :حدثنا ّ
 -111حدثنا ّ
ّ
ٍ
عبي عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص عن النبي
ٌ
حريز ,قال :حدثنا حبان بن زيد الرش ُّ
ويل لأقامع القولٌ ,
واغفروا أيغفر اهللم لكمٌ ,
للمرصين
محوا مترمحوا,
ﷺ قال :ار م
ويل م
م
رصون عىل ما فعلوا وهم يعلمون.
الذين مي ُّ

( )

ٍ
الكندي عن
مجيل
 -115حدثنا حممو ٌد ,قال :حدثنا يزيد ,قال :أأخَّبنا الوليد بن
ُّ
م
رسول اهلل ﷺ :من رح أم ولو ذبيح ًة,
القاسم بن عبد الرمحن عن أأيب مأمامة قال :قال
محه اهلل يوم القيامة.
ر أ

( )

والبيهقي
( ) أخرجه النسائي يف الكَّبى كام يف "حتفة الرشاف" ( )64/ 0وابن منده يف "التوحيد" ()420
ُّ
يف " ُّ
الشعب" ( )4 41من مطرق عن مروان به .ولفظ البيهقي "فاهلل أأرحم به منك".
م
م
رجال الصحيح.
ورجال احلديث
( )1أخرجه أمحد (  )401 ,2511 ,251وعبد ين محيد كام يف "النتخب" ( )410والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
(051 ,4142

) واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )1:125والاللكائي يف "رشح الصول" () 542

من مطرق عن أحريز بن عثامن به.
ثقات رجال الصحيح .سوى حبان بن زيد .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ورجال أأمحد ٌ
ٍ
ٍ
م
حجر .فقال يف "التقريب" :ثقة .وحسنه يف
ابن
حريز ك ُّلهم
شيوخ
وقال أبو داود:
ٌ
ثقات .واعتمدأ هذا م
النذري يف "الرتغيب".
"الفتح" .وجود إسنا أده
ُّ
( )4أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )141/1وابن عدي يف "الكامل" ( )1 /4وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" (4/24

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 040ومتام يف "فوائده" ( ) 14من مطرق عن الوليد

بن أمجيل به.
م
حديث قرة بن إياس  التقدم.) 111 ( .
ويشهد له
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حلمرة
باب :أأخ مذ البيض من ا م

 -112حدثنا طلق بن غنا ٍم ,قال :حدثنا السعودي عن احلسن بن ٍ
سعد عن عبد
ُّ
بيض ممح ٍ
خذ ٌ
الرمحن بن عبد اهلل عن عبد اهلل ,أن النبي ﷺ أ
نزل منزالً أفأ أ
رة,
رجل أ
فجع هذه ببيضتها؟ فقال ٌ
رجل :يا
فجاءت أت ُّ
رف عىل رأس رسول اهلل ﷺ فقال :أ ُّيكم أ
أ
بي ﷺ :ار مدد ,رمح ًة هلا.
رسول اهلل ,أأنا أأخذ مت بيض أتها ,فقال الن ُّ

( )

باب :الطري يف القفص
ابن
 - 114حدثنا عارم قال :حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن معروة ,قال :كان م
صحاب النبي ﷺ أُيملون الط أري يف الأقفاص.
الزبري بمكة ,و أأ
ُّ
م

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ" ( )166/5وأمحد ( )4145والطيالس ( )422والبزار ( )10 0والبيهقي
يف "الدالئل" ( )41/2وأبو نمعيم يف "دالئل النبوة" ( ) 21/1من طريق عبد الرمحن بن عبد اهلل بن
معتبة السعودي به.
ورواه أمحد ( )46 1عن أيب أق أطن .وأيض ًا ( )46 4عن يزيد كالمها عن السعودي عن عبد الرمحن
أ
ممرس ً
القاسم.
وقرن يزيدم مع السعودي
ال.
أ
وأخرجه أبو داود ( )1245والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0442واحلاكم ( )146/1وصححه .والبيهقي
الزهد" (  ) 44وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( ) 61من طريق أيب
يف "الدالئل" ( )41/2وهناد يف " ُّ
إسحاق الشيباين ,والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0445من طريق أأيب خالد الداالين كالمها عن عبد الرمحن
بن عبد اهلل عن أبيه به.
م
وابن
ورجال إسناده ال بأ أس هبم .إال أنه اختملف يف سامع عبد الرمحن من أأبيه ابن مسعود .ف أأثبتأه
البخاري م
ُّ
ابن معني.
الديني و أأبو حاتم وغريهم ,ونفاه م
سمع من أأبيه ,لكن شيئ ًا يسري ًا.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :قد
أ
( )1أخرجه البيهقي يف "الكَّبى" ( )104/5والفاكهي يف "أخبار مكة" ( )1 41وابن عساكر يف "تاريخ
بن أأيب هند مُيدث يف بيت هشام بن معروة عن
دمشق" ( )101/10عن محاد بن زيد .قال :سمعت داو أد أ

=
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يصلح الكذب
باب :ال
م

ٍ
ٍ
معمر عن
جماهد عن أيب
جرير عن العمش عن
 -111حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا
ٌ
صلح الكذ مب يف جدٍّ وال ٍ
هزل ,وال أأن أيعدأ أأحدم كم ولدأ ه شيئ ًا ثم ال
عبد اهلل قال :ال أي م
مينج مز له.

( )

َّب عىل أذى النّاس
باب :الذي يص م
 -116حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة عن الأعمش عن ُييى بن وث ٍ
اب عن ابن معمر
خري من الذي ال
عن النبي ﷺ قال:
الؤمن الذي ميال مط الن أ
م
اس ,و ميص م
َّب عىل أأذاهمٌ ,
َّب عىل أأذاهم.
ميالط الن أ
اس ,وال ميص م

( )

____________________________________

ٍ
ٍ
يومئذ هشام :ما علم ابن أأيب رباح .كان
طري أو ظب ٌى يف احلرم ف أأرسلته .فقال
عطاء ,أن عائشة مأهدي هلا ٌ
صحاب رسول اهلل ﷺ يقدم مون فريوّنا يف
تسع سنني .و أأ
بن ُّ
م
الزبري  -بمكة أ
مري المؤمنني  -يعني عبدأ اهلل أ
أأ م
الأقفاص القامري واليعاقيب" هذا لفظ البيهقي.
زاد ابن عساكر "ال ينهون عن ذلك".
( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )520/ 1ويف "هتذيب اآلثار" ( ) 50 , 162وابن أيب شيبة يف
الزهد" ( ) 425وسعيد بن منصور
"الصنف" (  )1520والطَّباين يف "الكبري" ( )66/6وهناد يف " ُّ
( )662وابن أيب الدنيا يف "ذم الكذب" ( )46من مطرق عن الأعمش به.
معمر :هو عبد اهلل بن سخَّبة الزدي.
وإسنا مده
ٌ
صحيح .و أأبو أ
و أأخرجه أمحد ( )4644والطَّبي يف "تفسريه" ( )520/ 1وعبد الرزاق ( )10 61 ,10042من
ٍ
مسعود  نحوه.
طريق أأيب إسحاق عن أأيب الأحوص عن ابن
صحيح.
موقوف
قال ابن حجر يف "الطالب" (:)164/4
ٌ
ٌ
وروي عن أيب إسحاق مرفوع ًا .أخرجه احلاكم ( )115/
قلت :م
( )1أخرجه المام أمحد ( )5011والرتمذي ( )1504وابن ماجه ( )1041وابن أيب شيبة ()12110
والطيالس ( ) 142والبيهقي يف "الكَّبى" ( )16/ 0ويف " ُّ
الشعب" ( )6462وابن اجلعد يف
"مسنده" ( )415وغريهم من مطرق عن العمش به.

=
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إصالح ذات ال أبني
باب:
م

 -150حدثنا صدقة ,قال :حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أعمرو بن ممرة عن
ٍ
بدرجة
سامل بن أيب اجلعد عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النبي ﷺ قال :أأ أال مأنبئكم
صالح ذات البني ,وفساد ذات
أأفضل من الصالة والصيام والصدقة؟ قالوا :بىل ,قال:
م
البني .هي احلالقة.

( )

حلسني
 -15حدثنا موسى ,قال :حدثنا عباد بن العوام ,قال :أأخَّبنا مسفيان بن ا م
ٍ
جماهد عن ابن عب ٍ
ذات بينكم} ,قال :هذا
عن احل أكم عن
اس{ :فات مقوا اهللأ و أأصل محوا أ
ذات بينهم.
حتريج من اهلل عىل الؤمنني أأن يتقوا اهلل ,و أأن ميصلحوا أ
ٌ

( )

ٍ
لرجل هو لك ممصد ٌق
كذبت
باب :إذا
أ

ٍ
 -151حدثنا حيوة بن مرش ٍ
مالك احلرضمي عن
يح ,قال :حدثنا بقي مة عن مضبارة بن
____________________________________

ابن أيب عدي :كان مشعبة يرى أأنه ابن عمر.
ووقع عند الرتمذي :عن شيخٍ من أأصحاب النبي ﷺ .قال م
ووقع يف السند :قال مشعبة :قال سليامن :وهو ابن معمر.
واحلديث حسنه ابن احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ويف "البلوغ".
( ) أخرجه المام أمحد ( )111/2وأبو داود ( )16 6والرتمذي ( )1560واخلرائطي يف "مكارم الخالق"
الزهد" ( ) 4 0والبغوي يف "رشح السنة" ( )4541والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )100وهناد يف " ُّ
( ) 011من طريق أيب معاوية به.
وصححه ابن حبان ( )5061والرتمذي .والبزار .كام نقله ابن حجر عنه يف "الدراية" (.)126/1
وأعله البيهقي يف " ُّ
الشعب" بالوقف.
وسيأيت موقوف ًا من ٍ
وجه آخر عن أأيب الدرداء عند الصنف برقم (.)121
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )411/ 4وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )6544وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )41410والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( ) 0211من مطرق عن عباد بن العوام به.
بن معتبية يف إسناده.
الطَّبي
ومل يذكر
احلكم أ
ُّ
أ
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نفري ,أن أأباه حدثه ,أأن سفيان بن أأ ٍ
أأبيه عن عبد الرمحن بن مجبري بن ٍ
سيد احلرضمي
م
ث أأ أ
خيانة أأن محتد أ
ً
خاك أحديث ًا هو لك ممصد ٌق,
سمع النبي ﷺ يقول :أك مَّبت
حدثه ,أنّه
أ
نت له كاذ ٌب.
و أأ أ

( )

باب :ال تعد أأخاك شيئ ًا ف متخل أفه
سعيد ,قال :حدثنا عبد الرمحن بن حمم ٍد الحاريب عن ٍ
ٍ
ليث
 -154حدثنا عبد اهلل بن
ُّ
عن عبد اللك عن عكرمة عن ابن عب ٍ
اس قال :قال رسول اهلل ﷺ :ال ممتار أأ أ
خاك ,وال
ممتازحه ,وال أتعده موعد ًا فتخ ألفه.

( )

( ) أخرجه أبو داود (  )164والصنف يف "التاريخ الكبري" ( )12/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين"
( )1214وابن عدي يف "الكامل" ( ) 01/1والطَّباين يف "الكبري" ( )4 /4وأبو نمعيم يف "العرفة"
( )4501والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 66/ 0ويف " ُّ
الشعب" (  )111من مطرق عن بقية بن الوليد به.
وهذا إسنا ٌد ضعيف .ضبارة وأبوه جمهوالن.
ولمحد يف "مسنده" ( ) 14/1والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )14/1عن النواس بن سمعان 
نظر.
مرفوع ًا مثله .ويف سنده ٌ
( )1أخرجه الرتمذي ( ) 665وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( ) 14والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )114وأبو
نمعيم يف "احللية" ( )461/4واحلريب يف "غريب احلديث" ( )141/1وابن عبد الَّب يف "اجلامع"
(14

) والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )642من طريق ا ملحاريب به.

ٌ
غريب
حديث
وقال الرتمذي وأبو نمعيم:
ٌ
ضعيف .لضعف ليث بن أيب سليم.
قلت :وهذا إسنا ٌد
ٌ
وعبد اللك :هو ابن أيب بشري .كام َصح أبو نمعيم يف سنده .وبه جزم الرتمذي.
غريب.
حسن
تنبيه :وقع يف مطبوع الرتمذي :حديث
ٌ
ٌ
وقد نقل الزي يف "الطراف" (/2

) والعراقي يف "ختريج الحياء" ( ) 11/4والزبيدي أأيض ًا يف

ٌ
غريب.
حديث
التخريج ( ) 211/1عنه أنه قال:
ٌ
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باب :الطع من يف الأنساب

 -151حدثنا أبو عاص ٍم عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال:
عن يف الأنساب.
مشعبتان ال أترتكهام مأمتي :النياح مة والط م

( )

حب الرجل قو أمه
بابُّ :
 -155حدثنا زكريا ,قال :حدثنا احل أكم بن البارك ,قال :حدثنا زياد بن الربيع قال:
سمعت أأيب يقول:
ميل قال :حدثتني امرأ ٌة يقال هلا :مفسيلة ,قالت:
م
حدثني عبا ٌد الر ُّ
( )
عني الر م
جل قو أمه عىل ظل ٍم؟ قال :نعم.
من العصبية أن مي أ
م
قلت :يا رسول اهلل ,أأ أ
باب :هجر مة المسلم
ٍ
عمرو عن يزيد
 -152حدثنا ُييى بن سليامن قال :حدثني ابن
وهب قال :أخَّبين ٌ
حبيب عن سنان بن ٍ
ٍ
سعد عن ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ قال :ما تواد اثنان يف اهلل
أنس ,أن
بن أيب
( ) أخرجه المام أمحد ( )6541وابن اجلارود يف "النتقى" ( )5 5عن حممد بن عجالن عن أبيه ( زاد أمحد
الناس أأبد ًا ".
وعن سعيد ) عن أيب هريرة  به بلفظ "ال يرتكهام م
و أأصله يف صحيح مسلم ( )24من ٍ
وجه آخر عن العمش عن أيب صالح عنه بلفظ "اثنتان يف الناس مها
هبم كمفر ...فذكره".
موّنن .فذكرمها.
ولسلم ( )641عن أيب مالك الشعري  رفعه " أأ ٌ
ربع يف مأمتي من أأمر اجلاهلية ال أيرتك أ
وزاد .الفخر يف الحساب ,واالستسقاء بالنجوم".
( )1أأخرجه أمحد ( ) 2616وابن ماجه ( )4616وابن أيب شيبة ( ) 0 / 5والطَّباين يف "الكبري"
( )414/11وال معقييل يف "الضعفاء" ( ) 11/4من مطرق عن زياد به.
يذكر من أأهل العلم أأن أأباها  -يعنى مفسيلة  -واثلة بن
قال أبو عبد الرمحن ابن المام أمحد:
م
سمعت أمن م
ورأيت أأيب أ
أ
فظننت أأنه أأحلقه ىف حديث واثلة .انتهى.
احلديث ىف آخر أأحاديث واثلة,
جعل هذا
السقع,
م
م
ولأيب داود ( )5 6من رواية سلمة بن برش الدمشقي عن بنت واثل أة بن السقع ,أأّنا سمعت أأباها
قلت :يارسول اهلل ما العصبي مة؟ .فذكره.
يقول :م
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ٍ
بذنب مُيد مثه أأحدم مها.
جل وعز ,أأو يف السالم ,فيفرق بينهام إال

( )

ٍ
معمر ,قال :حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال :قالت معاذة:
 -154حدثنا أبو
مالك ,وكان مقت أل أأبوه يوم مأ ٍ
عامر النصاري  -ابن عم أنس بن ٍ
سمعت هشام بن ٍ
حد -
أ
ٍ
رسول اهلل ﷺ قال :ال ُّ
أ
ُيل لسل ٍم أأن ميصارم ممسل ًام أ
ثالث ,فإّنام ناكبان
فوق
سمع
أنه
أ
عن احلق ما داما عىل َصامهام .وإن أأوهلام أفيئ ًا يكون كفار ًة عنه سب مقه بالفيء ,وإن ماتا
عىل َصامهام مل أيد مخال اجلنة مجيع ًا أأبد ًا .وإن سلم عليه أفأبى أأن أي أ
تسليمه أ
وسال أمه,
قبل
أ
رد عليه ال أل مك ,ورد عىل اآلخر الشيطان.

( )

هجر أأخاه سن ًة
باب :أمن أ
 -151حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا حيوة قال :حدثني أأبو عثامن الوليد بن
أنس حدثه عن أأيب خ ٍ
الدين ,أن عمران بن أيب ٍ
سمع
راش الأسلمي ,أأنه
أأيب الوليد
أ
ُّ
( ) مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
وفيه سنان بن سعد الكندي الرصي .ويقال :سعد بن سنان .ضعفه الكثر.
ٍ
وجه آخر عن أيب
وأخرجه أبو يعىل كام يف "الطالب العالية" (  )15/و"احتاف الهرة" ( )42/2من
إسامعيل العبدي عن أنس نحوه.
وقال البوصريي :هذا إسناد ضعيف .لضعف أيب إسامعيل العبدي .انتهى.
الزهد" ( ) 4وإسحاق بن
وللحديث شواهدم عدة .منها حديث أيب هريرة .أخرجه ابن البارك يف " ُّ
راهويه ( )154وأبو نمعيم يف "احللية" ( )101/5من وجهني عنه.
ٍ
رجل من بني سليط .أخرجه أمحد ( )4 /5وحسنه اهليثمي يف "الجمع" (
ومن حديث

.) 41/

ومن حديث ابن معمر .أخرجه أمحد أيض ًا (.)5454
( )1أخرجه أمحد ( ) 2151 , 2154والطيالس ( ) 114وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 554والطَّباين يف
"الكبري" ( ) 45/11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  ) 21من طريق يزيد الرشك به.
وصححه ابن حبان (.)5221
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أ
هجر أأخاه سن ًة ,فهو كسفك دمه.
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن أ

( )

 -156حدثنا ابن أيب مريم ,قال :أخَّبنا ُييى بن أأ ُّيوب قال :حدثني الوليد بن أيب
الدين ,أن عمران بن أيب ٍ
رج ً
سلم من أأصحاب النبي ﷺ
الوليد
أنس حدثه ,أن م
ال من أأ أ
ُّ
حدثه عن النبي ﷺ قال :هجر مة ا ملسلم سن ًة كدمه.
ويف الجلس حممد بن النكدر ,وعبد اهلل بن أيب عت ٍ
اب ,فقاال :قد سمعنا هذا عنه.

( )

باب :المه أتج أرين
 -120حدثنا مسد ٌد ,قال :حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن ممعاذة ,أّنا سمعت
بن ٍ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال ُّ
ُيل لسل ٍم أأن ميصار أم ممسل ًام فوق
عامر يقول:
م
هشام أ
فوق ثالث ٍ
ثالث ٍ
صارما أ
ليال ,فإّنام ناكبان عن احلق ما داما عىل
ليال ,فإّنام ما
أ
َصامهام ,وإن أأوهل أام فيئ ًا يكون كفار ًة له سبقه بالفيء ,وإن ممها ماتا عىل َصامهام مل
م
يدخال اجلنة مجيع ًا.

( )

باب :الشحناء
الزهري قال:
 -12حدثنا برش ,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا يونس عن ُّ
خري لكم من
أأخَّبين أأبو إدريس ,أأنه سمع أأبا الدرداء يقول :أأ أال مأحد مثكم بام هو ٌ
( ) أخرجه أمحد ( ) 4645وأبو داود ( )16 5وابن وهب يف "اجلامع" ( )155والطَّباين يف "الكبري"
( )404/11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )224وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )11 0والدواليب
يف "السامء والكنى" ( ) 14واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )511من مطرق عن الوليد بن أيب
الوليد به.
وصححه احلاكم ( .) 24/1والعراقي يف "ختريج الحياء" (.) 125/4
( )1الرجل الذي من أسلم :هو أبو خراش الأسلمي  كام تقدم يف الذي قبله.
( )4تقدم قريب ًا برقم ( .)120وانظر حديث أيب هريرة اآليت ( .) 122
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( )

شهاب عن ٍ
ٍ
ليث عن أأيب أفزارة عن
 -121حدثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدثنا أأبو
يزيدأ بن الأصم عن ابن عب ٍ
ٌ
ثالث من مل يكن فيه ,مغف أر له ما سواه
اس عن النبي ﷺ قال:
بع الس أحر أة ,ومل أُيقد عىل
لن شاء ,أمن مات ال ميرشك باهلل شيئ ًا ,ومل يكن ساحر ًا يت م
أأخيه.

( )

زئ من الرصم
باب :أن السال أم مجي م
ٍ
 -124حدثنا إسامعيل بن أيب أوي ٍ
هالل موىل
س قال :حدثني حممد بن هالل بن أيب
ٍ
سمعت النبي ﷺ يقول :ال ُّ
ُيل
سمع أأبا مهريرة قال:
الذحجي عن أأبيه ,أنه
كعب
ابن
م
أ
أ
ٍ
جر ممؤمن ًا أ
فوق ثالثة أأيا ٍم ,فإذا مرت ثالث مة أأيا ٍم فليل أقه فليسلم عليه ,فإن رد
لرجل أأن أّي أ

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )24/والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )1/5والبيهقي يف
" ُّ
موقوف.
الشعب" ( ) 0214وابن أيب الدنيا يف "مداراة الناس" ( ) 16من مطرق عن يونس به .وهو
ٌ
سمعت أأبا
الزهد" ( )446من طريق يونس بن ميّسة عن أأيب إدريس اخلوالين:
م
و أأخرج ابن البارك يف " ُّ
ُيلف قبلها  :-ما أ
آدمي عم ً
ال خري ًا من مش ٍى اىل صالة ,ومن
عمل
ُيلف  -و أأيم اهلل ما سمعتمه
الدرداء
م
م
ٌ
مخلق جائز ,ومن صالح ذات البني.
ورواه البخاري يف "التاريخ" (  )24/من ٍ
وجه آخر عن يونس عن أأيب إدريس عن أأيب هريرة مرفوع ًا.
وقد تقدم عند الصنف من ٍ
وجه آخر مرفوع ًا عن أأيب الدرداء .)154( .
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 11/ 1ويف "الوسط" ( )5140وأبو نمعيم يف "احللية" ()66/1
وعبد بن محيد ( )214والاللكائي يف "رشح المصول" ( ) 111من طريق أيب شهاب احلناط ,واخلطيب
يف "تاريخ بغداد" ( )1/1من طريق حفص بن غياث النخعي كالمها عن ليث بن أيب مسليم به.
ضعيف .لضعف ليث .ويف لفظه نكار ٌة.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
غريب من حديث يزيد ,تفرد به أأبو فزارة .واسمه راشد بن كيسان .انتهى.
وقال أأبو نمعيم:
ٌ
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برئ ا ملسلم من اهلجرة.
اشرتكا يف الأجر ,وإن مل يرد عليه فقد أ
عليه السالم فقد أ أ

( )

باب :التفرق مة بني الأحداث
ٍ
الرمحن بن أمغ أراء قال :حدثنا الفضل
 -121حدثنا خملد بن مالك قال :حدثنا عبد ّ
بن مم ٍ
برش عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه ,كان معمر م
يقول ل أبنيه :إذا أأصبح متم فتبددوا ,وال
( )
ٍ
أتتم معوا يف ٍ
أ
رش.
واحدة ,فإين أأخاف عليكم أأن أت أقاطعوا ,أأو
دار
يكون بينكم ٌّ
شار عىل أأخيه وإن مل أيس أترشه
باب :أمن أأ أ

ٍ
بكر عن ابن عجالن ,أن وهب بن كيسان
 -125حدثنا عمرو بن خالد ,قال :حدثنا ٌ
ٍ
وهب أأ أ
مكان
ابن معمر ر أأى راعي ًا وغن ًام يف
أأخَّبه  -وكان
درك عبدأ اهلل بن عمر  -أن أ
ٌ
أ
قبيح ,ور أأى مكان ًا أأ أ
ٍ
رسول اهلل
سمعت
مثل منه ,فقال له :وُيك يا راعي ,حوهلا ,فإين
م
ٌ
ﷺ يقولُّ :
مسئول عن رعيته.
كل را ٍع

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )16 1والبخاري يف "التاريخ الكبري" (  )154/وابن أيب شيبة ()15444
واخلرائطي يف "مساوئ الأخالق" ( )511والبيهقي يف "الكَّبى" ( )52/1ويف " ُّ
الشعب" ( )22 6من
مطرق عن حممد بن هالل به.
ٍ
هالل.
ورجاله ثقات سوى هالل بن أأيب
ٍ
بمشهور .كام يف "اجلرح والتعديل" (5/1
قال المام أأمحد :ال أأعرفه .وقال أأبو حاتم :ليس

).

وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الذهبي :ال ميعرف.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
قلت :ومع هذا صححه يف "فتح الباري" .واهلل أعلم
( )1مل أجد من أخرجه.
الفضل بن ممبرش ضعفه الكثر .وابن مغراء مخملتف فيه.
( )4أخرجه المام أمحد ( )5126والطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 4111من طريق بكر بن ممرض به.

=
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باب :ما مذك أر يف الكر واخلديعة
 -122حدثنا أمحد بن احلجاج ,قال :حدثنا حاتم بن إسامعيل ,قال :حدثنا أأبو
واسمه برش بن راف ٍع  -عن ُييى بن أأيب ٍ
كثري عن أأيب سلم أة عن أأيب
احلارثي -
الأسباط
م
ُّ
لئيم.
ريم,
مهريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ:
والفاجر خ ٌّ
م
ب ٌ
م
الؤمن غ ٌّر أك ٌ

( )

____________________________________

قوي.
وإسنا مده ٌ
واحلديث يف صحيح البخاري ( )24 6 ,1601 ,1141 ,154ومواضع مأخرى .ومسلم ( ) 116من
مطرق مأخرى عن ابن معمر  بالرفوع فقط .دون قصة ابن معمر مع الراعي.
( ) أخرجه أأبو داود ( )1460والرتمذي ( ) 621و أأبو يعىل ( )2004واحلاكم (  )14/والبيهقي يف
" ُّ
وابن برشان يف "المايل" ( )444وابن حبان يف "الجروحني" (  ) 11/من مطرق
الشعب" ( )1 4م
عن برشبن رافع به.
ضعيف .واهتمه بع مضهم بالوضع.
وبرش بن راف ٍع
ٌ
ٌ
غريب .ال نعرفه إال من هذا الوجه.
حديث
وقال الرتمذي:
ٌ
وأخرجه أمحد ( )6 1وأبو داود ( )1460والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4164من رواية أيب أمحد.
واحلاكم يف "العرفة" ( )112من رواية حممد بن كثري كالمها عن سفيان عن احلجاج بن الفرافصة عن
ٍ
رجل عن أيب سلمة عن أيب هريرة.
بأس به.
واحلجاج .قال عنه ابن معني :ال أ
وقال أأبو زرعة :ليس بالقوي.
وقال أبو حاتمٌ :
صالح متعبد.
شيخ
ٌ
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
و أأخرجه احلاكم يف "الستدرك" (  )51/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4164وأبو يعىل ()2001
والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 44والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 4/1وابن أيب الدنيا يف
"مكارم الخالق" (

) من مطرق عن سفيان عن احلجاج عن ُيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب

هريرة.
بعض الرواة إسنا أده .ف أأما الشيخان فإّنام مل ُيتجا
قال احلاكم :هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية ,وأقام م

=
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باب :السباب

 -124حدثنا حممد بن مأمية ,قال :حدثنا عيسى بن موسى عن عبد اهلل بن كيسان
عن عكرم أة عن ابن عب ٍ
اس قال :استب رجالن عىل عهد رسول اهلل ﷺ ,فسب أأحدم مها
ضت؟
جالس ,ثم رد
بي ﷺ
واآلخر
بي ﷺ ,فقيل :أّن أ
اآلخر .أ
ٌ
ٌ
فنهض الن ُّ
م
ساكت ,والن ُّ
م
فنهضت معهم ,إن هذا ما كان ساكت ًا ردت الالئك مة عىل الذي
قالّ :نضت الالئك مة
م
سبه ,فلام رد ّنضت الالئك مة.

( )

 -121حدثنا هشام بن عام ٍر ,قال :حدثنا مرديح بن عطية ,قال :حدثنا إبراهيم بن
ال أ
ال أأتاها فقال :إن رج ً
أأيب عب ألة عن مأم الدرداء ,أن رج ً
نال منك عند عبد اللك,
فقالت :إن منؤبن بام ليس فينا ,فطالا مزكينا بام ليس فينا.

( )

____________________________________

باحلجاج بن فرافصة ,وال ببرش بن راف ٍع .انتهى.
وانظر علل الدارقطني رقم (.) 104
( ) مل أجد من أخرجه.
وفيه عبد اهلل بن كيسان أبو جماهد الروزي .ضعفه أبو حاتم وغريه.
وقال البخاري :منكر احلديث.
وأخرج المام أمحد ( )6211عن ابن عجالن قال :حدثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة" :أن رجالً
أ
بعض قوله,
النبي ﷺ
فجعل
جالس -
والنبي ﷺ
شتم أأبا بكر -
كثر رد عليه أ
م
ٌ
يعجب و يبتس مم ,فلام أأ أ
ُّ
ُّ
أ
رددت
جالس  -فلام
وأنت
النبي ﷺ .وقام ,فلح أقه أأبو بكر فقال :يا رسول اهلل ! كان يشتممني -
م
أ
ٌ
أ
فغضب ُّ
قمت؟! قال :إنه كان أ
وقع
معك م أل ٌك ير ُّد عنك ,فلام
بعض قوله,
أ
غضبت و أ
أ
عليه أ
رددت عليه بعض قوله أ
الش م
يطان ,فلم أأكن لأقعدأ مع الشيطان ...احلديث".
الصواب عن القَّبي عن بشري بن الحرر
حسن .لكن أأعله الدارقطني يف "العلل"( ,) 51/1بأن
وسندم ه
أ
ٌ
عن سعيد بن السيب ممرسالً.
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 2 /40من طريق مرديح ,وابن حبان يف "روضة العقالء"

=
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اد ,قال :حدثنا إبراهيم بن ممح ٍ
 -126حدثنا شهاب بن عب ٍ
ؤايس عن إسامعيل
الر
يد
ُّ
ُّ
ٍ
قيس قال :قال عبد اهلل :إذا قال الر م
خرج أأحدم مها
أنت عدوي ,فقد
عن
جل لصاحبه :أ
أ
قيس :و أأخَّبين بعدم أأبو مجحيفة ,أن عبدأ اهلل قال:
من السالم ,أأو أبرئ من صاحبه .قال ٌ
إال من تاب.

( )

باب :أسقي الاء
ٍ
 -140حدثنا مسد ٌد ,قال :حدثنا عبدم الواحد ,قال :حدثنا ٌ
طاوس عن ابن
ليث عن
عب ٍ
اس ,أأظنُّه ر أف أعه ,شك ٌ
ليث ,قال :يف ابن آدم س ُّتون وثالثامئة مس أال أمى ,أأو عظ ٍم ,أأو
كلمة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد يف كل يو ٍم صدق ٌةُّ ,
م
وعون الرجل أأخاه
طيبة صدق ٌة,
كل
مفصل ,عىل كل
صدق ٌة ,والرشبة من الاء أيسقيها صدق ٌة ,وإماط مة الأ أذى عن الطريق صدق ٌة.

( )

باب :الستبان ما قاال ف أعىل الول
____________________________________

(  ) 41/من طريق هانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة كالمها عن إبراهيم به.
الصغرى.
و مأ مم الدرداء :هي هجيمة ,ويقال :مجهيمة بنت حيي الأوصابية الدمشقية .وهي ُّ
الرمي بالقبيح.
قوله ( :نؤبن ) الأ أبن بفتحتني التمهمة .والراد
م
تنبيه :ذكر أهل اللغة هذا الثر ممعلق ًا ,ونسبوه لأيب الدرداء  .وهو خط ٌأ ظاهر.
( ) أخرجه اخلالل يف "السنة" ( ) 166والاللكائي يف "رشح الصول" ( ) 511والفسوي يف "العرفة
والتاريخ" ( )224/1من مطرق عن إسامعيل بن إيب خالد به.
صحيح .وقيس :هو ابن أأيب حازم.
وإسنا مده
ٌ
( )1أخرجه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 014ومسدد كام يف "الطالب العالية" ( ) 006من طريق عبد
الواحد عن ليث بن أيب سليم به .جمزوم ًا برفعه دون شك.
وللحديث شواهدم عدة يف السنة نحوه.
آخر عن ابن عباس عند ابن حبان
ومسلم عن أيب ذر .وله
ف أأخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة.
ٌ
طريق م
ٌ
وغريه .وعن بريدة عند أيب داود وأمحد.
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ٍ
وهب قال :أأخَّبين أعمرو ب من احلارث
 -14حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا ابن
حبيب عن سنان بن ٍ
ٍ
سعد عن أأ ٍ
نس عن النبي ﷺ قال :ا ملستبان ما قاال,
عن يزيد بن أأيب
يعتدي الظلو مم.
فعىل البادئ ,حتى
أ

( )

أ
علم ,قال :نق مل
بي ﷺ :أأ
تدرون ما ال أعضه؟ قالوا :اهللم ورسو مله أأ م
 -141وقال الن ُّ
ٍ
بعض ,ل ميفسدوا بينهم.
احلديث من بعض الناس إىل

( )

بعضكم
بي ﷺ :إن اهللأ عز وجل أأوحى إيل أأن أتواض معوا ,وال يبغ م
 -144وقال الن ُّ
ٍ
بعض.
عىل

( )

باب :الستبان شيطانان أي أت أهاتران و أيتكاذبان
 -141حدثنا عمرو بن مرزو ٍق ,قال :أأخَّبنا عمران عن قتاد أة عن يزيدأ بن عبد اهلل
الشخري عن عياض بن ٍ
رسول اهلل ,الر م
أ
بن ّ
بي
قلت :يا
محار قال :م
جل أيس ُّبني؟ قال الن ُّ
ﷺ :ا ملستبان شيطانان أي أت أها أتران و أي أت أكاذبان.

( )

 -145حدثنا أمحد ,قال :حدثنا أيب قال :حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاجٍ عن

( ) أخرجه أبو يعىل ( )1156والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )416واخلرائطي يف "مساوئ الخالق"
( )44من طريق عمرو بن احلارث والليث بن سعد وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به.
وأخرج مسلم يف "صحيحه" ( )1514عن أيب هريرة مرفوع ًا مثله.
( )1أخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" (  ) 61والبيهقي يف "الكَّبى" ( )101/1من طريق ابن هليعة
وعمرو بن احلارث به.
ٍ
نحوه .دون قوله "ل ميفسدوا بينهم".
و أأخرج
مسلم يف "صحيحه" ( )1202عن ابن مسعود مرفوع ًا أ
ٌ
( )4أخرجه ابن ماجه ( )11 1وابن أيب الدنيا يف "ذم البغي" ( )1من رواية أعمرو بن احلارث به.
سلم يف "صحيحه" ( )1152عن عياض بن محار  مرفوع ًا مثله .وسيأيت بعد حديث.
و أأخرج مم ٌ
( )1انظر احلديث اآليت.
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قتادة عن يزيدأ بن عبد اهلل عن عياض بن ٍ
محار قال :قال رسول اهلل ﷺ :إن اهللأ أوحى
حد ,وال يفخر أأحدٌ عىل أأ ٍ
إيل أن أتواضعوا حتى ال يبغي أأحدٌ عىل أأ ٍ
حد.
أ
أ أ
ٍ
رج ً
فرددت عليه,
نقص مني,
م
فقلت :يا رسول اهلل ,أأر أأ أ
م
ال سبني يف مأل هم أأ م
يت لو أأن م
جناح؟ قال :ا ملستبان شيطانان أيتها أتران و أي أتكا أذبان.
هل عيل يف ذلك
ٌ
سلم ,فلم
عياض :وكنت أحرب ًا لرسول اهلل ﷺ أفأ
قال
م
ٌ
هديت إليه ناق ًة ,قبل أأن مأ أ
كره أزبدأ الرشكني.
أيقبلها ,وقال :إين أأ أ

( )

باب :سباب السلم مف ٌ
سوق
 -142حدثنا إبراهيم بن مموسى قال :أخَّبين ُييى بن زكريا بن أأيب زائدة عن زكريا
ٍ
باب ا ملسلم
ّبي ﷺ قال :س م
عن أيب إسحاق عن حممد بن سعد بن مالك عن أبيه عن الن ّ
مف ٌ
سوق.

( )

 -144حدثنا خالّد بن ُييى ,قال :حدثنا سفيان عن يزيد بن أيب ٍ
زياد عن أعمرو بن
( ) أخرج مسلم يف "صحيحه" ( )1152صدر احلديث إىل قوله " أأحدٌ عىل أأ ٍ
حد".
أ
يت "..فأخرجه المام أمحد ( ) 4141وابن حبان ( )4512وابن
قلت :يا
رسول اهلل أأر أأ أ
أما ش ُّقه الثاين " م
أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 044من طريق أقتادة عن ممطرف ( أخي يزيد ) عن عياض  به.
أما قوله "كنت حرب ًا ..الخ " .فأخرجه أبو داود ( )4054والرتمذي ( ) 544والطحاوي يف "رشح
ٍ
عياض  به.
الشكل" ( )4464والبيهقي يف "الكَّبى" ( )42/1عن يزيد بن عبد اهلل بن الشخري عن
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
الرفد والعطاء .يقال منه أز أبده يزبده بالكأّس.
قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)405/1الزبد بسكون الباءّ :
الزبد .انتهى
فأما أيز مبدم ه بالضم فهو إطعا مم ُّ
( )1أأخرجه ابن ماجه (  )461و أأمحد ( ) 544والبزار ( ) 41والطَّباين يف "الكبري" (  ) 04/من مطرق
عن أيب إسحاق به .وسعد بن مالك :هو ابن أيب وقاص .
وأخرج البخاري ( )11ومسلم ( )21عن ابن مسعود  مرفوع ًا مثله .وزاد " وقتاله كفر "
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رت ,فإذا قال أأحدم مها
سلمة عن عبد اهلل قال :ما من مسلمني إال بينهام من اهلل عز وجل س ٌ
ٍ
كفر
لصاحبه كلم أة
رت اهلل ,وإذا قال أأحدم مها لآلخر :أأ أ
كافر ,فقد أ
نت ٌ
خر أق س أ
هجر فقد أ
أأحدم مها.

( )

اس بكالمه
باب :أمن مل ميواجه الن أ

 -141حدثنا عبد الرمحن بن البارك ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
زيد عن سل ٍم العلوي عن
ٍ
أأ ٍ
فدخل عليه يوم ًا ٌ
أ
بي ﷺ قل ما ميواج مه الر أ
رجل,
رهه,
جل بيشء أيك م
نس قال :كان الن ُّ
( )
ٍ
الصفرة.
زع ,هذه ُّ
وعليه أأ مثر مصفرة ,فلام قا أم قال لأصحابه :لو غري ,أأو أن أ
ف يف الال
الّس م
باب :أ
 -146حدثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :أخَّبنا ٌ
ٍ
صالح عن
مالك عن مسهيل بن أيب
أ
م
سخط لكم أثالث ًا,
رض لكم ثالث ًا ,و أي
أبيه عن أيب هريرة ,أن
رسول اهلل ﷺ قال :إن اهللأ أي أ
( ) أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( ) 5من رواية سفيان ,وبرقم ( ) 1من رواية حممد بن فضيل
كالمها عن يزيد به موقوف ًا.
م
سليامن العمش عن أعمرو بن سلمة به موقوف ًا .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ,)1102ثم
وتابع يزيدأ
رواه البيهقي ( )1104من رواية زائدة بن قدامة عن يزيد بن أيب زياد مرفوع ًا.
موقوف .كام رواه العمش.
ثم قال البيهقي :الصواب
ٌ
قلت :وقد رواه أأيض ًا البزار ( ) 126من رواية زائدة .والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0511من رواية أيب
بكر بن عياش ,والدارقطني يف "العلل" ( )110من رواية الثوري كلهم عن يزيد مرفوع ًا.
وصوب الدارقطنُّي وق أفه عىل ابن مسعود.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 1424وأبو داود ( )1416 ,1 11والرتمذي يف "الشامئل" (  )41والنسائي يف
"الكَّبى" ( ) 0025ويف "عمل اليوم والليلة" ( )142 ,145وأبو يعىل ( )1144والطحاوي يف "رشح
العاين" (/4

) وغريهم من مطرق عن محاد بن زيد به.

ثقات .سوى سلم بن ٍ
قيس العلوي ,وقد ضعفه الأكثر.
ورواته ٌ
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رض لكم :أن أتعبدوه وال مترشكوا به شيئ ًا ,وأن أتعتص مموا بحبل اهلل مجيع ًا ,و أأن
أي أ
قيل أ
مركم ,و أيك أره لكم :أ
السؤال ,وإضاع أة الال.
مت
م
وقال ,وكثر أة ُّ
ناصحوا أمن واله اهللم أأ أ
ٍ
ٍ
منصور ,قال :حدثنا إسامعيل
سعيد ,قال :حدثنا سعيد بن
 -110حدثنا عبد اهلل بن
( )

قيس الالئي عن النهال عن سعيد بن مج ٍ
بري عن ابن عب ٍ
بن زكريا عن أعمرو بن ٍ
اس ,يف
ٍ
م
خري الرازقني } ,قال :يف غري
وهو
ه
ف
ل
ي
فهو
يشء
قوله عز وجل { :وما أأنفق متم من
م
م
ٍ ( )
ٍ
ُساف ,وال أتقتري.
إ
( ) وهو يف موطأ المام مالك ( )4241عن سهيل به.
ورواه ابن حبان يف "صحيحه" ( )4411والبغوي يف "رشح السنة" (  ) 0والبيهقي يف "السامء
والصفات" ( ) 054ويف " مشعب اليامن" ( )4164من طريق مالك به.
و أأخرجه المام أمحد ( )1466وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )2415والبيهقي " ُّ
الشعب" ( )4164من
مطرق عن سهيل به.
وهو يف "صحيح مسلم" ( ) 4 5من طريق جرير و أأيب عوانة عن مسهيل به .دون قوله "وأن تمناصحوا
مركم" .زاد جرير " مجيع ًا وال تفرقوا".
أمن واله اهللم أأ أ
مركم" هي الثالثة من الرضيات .كام جزم به
وهذه الزيادة  -أعني قو أله " -وأن تمناصحوا من واله اهلل أأ أ
الناوي يف "فيض القدير" ( )40 /1استدالالً هبذه الزيادة ,خالف ًا للنووي .وعليه فالموىل :العبادة وعدم
الرشك ,والثانية :االعتصام ,والثالثة :الناصحة.
أما النووي يف رشح مسلم ( ) 2/ 1فجز أم ب أأن قو أله "وال تمرشكوا به شيئ ًا" هي اخلصلة الثانية .بنا ًء عىل
رواية ممسلم ,ولعله مل يطلع عىل رواية الباب .واهلل أعلم.
وهذه الزيادة ذكرهتا يف زوائد الوطأ عىل الصحيحني برقم ( )121وهو مطبوع.
( )1أخرجه البيهقي يف " مشعب اليامن" ( )2110ولوين يف "جزئه" ( )6وحممد بن عيل الصوري يف "الفوائد
النتقاة" ( ) 1من رواية إسامعيل بن زكريا هبذا السناد.
ورواه سفيان الثوري يف "تفسريه" (  )111/ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2110عن أعمرو بن
قيس عن النهال عن سعيد بن جبري من قوله.
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باب :المبذرين

 -11حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن سلمة عن ممسل ٍم ال أبطني عن أأيب
( )
ال معبيدأ ين قال :أ
حق.
سأل مت عبدأ اهلل عن ا ملبذرين ,قال :الذين مينفقون يف غري ٍّ
صني عن عكرم أة عن ابن
شيم ,قال :حدثنا مح ٌ
 -111حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا مه ٌ
عب ٍ
حق.
اس{ :ا ملبذرين} ,قال :البذرين يف غري ٍّ

( )

إصالح النازل
باب:
م
 -114حدثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :حدثنا ال ّليث ,قال :حدثنا ابن عجالن عن
عمر م
اس ,أأصلحوا عليكم
يقول عىل النَّب :يا أأ ُّّيا الن م
زيد بن أأسلم عن أأبيه قال :كان م
مثاوي مكم ,و أأخيفوا هذه اجلنان قبل أأن مختيفكم ,فإنه لن أيبدو لكم ممسلموها ,وإنا واهلل
ما أسالناهن ممنذ عا أديناهن.

( )

وابن أيب شيبة يف"الصنف" ( )12566واحلاكم يف
( ) أأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ()111/ 4
م
"الستدرك" ( ) 6/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2144والطَّباين يف "الكبري" ( )6004من مطرق عد ٍة
عن أيب ال معبيدين عن ابن مسعود به.
وأبو ال معبيدأ ين بتصغري وتثنية :هو معاوية بن سَّبة بن محصني السوائي العامري الكويف الأعمى .وثقه اب من
معني والعجيل .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )116/ 4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2141من مطرق عن محصني به.
وأخرجه الطَّبي ( )116/ 4من مطرق مأخرى عن ابن عباس نحوه.
( )4مل أأجد أمن أأخرجه من هذا الوجه .وهذا إسناد حس ٌن.
وروى عبد الرزاق يف "الصنف" ( )6154من رواية ممسلم البطني .وعبد الرزاق أيض ًا ( )6150وابن أيب
شيبة يف "الدب" ( )60من رواية أأيب العدبس منيع بن سليامن كالمها عن عمر نحوه.
دون قوله "وإنا واهلل ما أسالناهن ممنذ عا أديناهن".
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوع ٌة من وجوه .عن أأيب مهريرة عند أيب داود ( ,)5111وابن عباس عند أمحد

=
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باب :م
عمل الرجل مع معامله
عيل ,قال :حدثنا أبو عاص ٍم ,قال :حدثنا عمرو بن
 -111حدثنا أبو حفص بن ٍّ
ٍ
خَّبه ,أأنه سم أع
ائفي ,قال :حدثنا مغ أطيف بن أيب سفيان ,أن أ
نافع بن عاص ٍم أأ أ أ
وهب الط ُّ
عبدأ اهلل بن أع ٍ
الوهط  :-أأ م
يعمل معام ملك؟ قال :ال أأدري,
خرج من أ
مرو  -قال البن أأخٍ له أ
التفت إلينا فقال :إن الر أ
م
جل إذا
يعمل معام ملك ,ثم
لعلمت ما
كنت أث أق أف ّي ًا
أ
أ
قال :أأ أما لو أ
أ
عمل مع معامله يف داره  -وقال أأبو عاص ٍم مر ًة :يف ماله  -كان عام ً
ال من معامل اهلل عز
وجل.

( )

باب :الت م
طاول يف ال مبنيان
سمعت احلس أن يقول:
 -115أخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا محريث بن السائب قال:
م
بيوت أأزواج النبي ﷺ يف خالفة معثامن بن عفان أفأ أتنأ م
كنت أأ م
اول سق أفها بيدي.
دخل
أ
م

( )

____________________________________

( .)1044وغريمها.
( ) مل أأجد أمن أأخرجه.
ونافع بن عاصم بن عروة .وثقه ابن حبان والعجيل.
وقال الذهبي يف "الكاشف" :ثق ٌة.
م
وغطيف :ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ٌ
جمهول .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وعمرو بن وهب الثقفي .قال أبو حاتم:
أ
ٌ
صدوق.
وقال الذهبي يف "اليزان" (:)161/4
وأبو عاصم :هو النبيل.
وابن سعد يف "الطبقات" (  )50 /وابن أيب
( )1أأخرجه أأبو داود يف "الراسيل" ( )121من طريق غسان ,م
الدنيا يف "قرص المل" ( )115والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0411من طريق حممد بن مقاتل عن عبد اهلل
بن البارك به.
واحلسن :هو ابن أيب احلسن البرصي.

=
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ٍ
حل مجرات من
قيس قال:
بن
م
خَّبنا داو مد م
رأيت ا م
 -112وبالسند عن عبد اهلل ,قال :أأ أ أ
ٍ
حلجرة إىل
أجريد النخل أمغش ّي ًا من
بمسوح الش أعر ,و أأ ُّ
ظن عر أض البيت من باب ا م
خارج م
ذر ٍع ,و أأظ ُّن
ذر ٍع ,و أأحزر
أ
عرش أأ م
باب البيت نحو ًا من ست أأو سبع أأ م
البيت الداخل أ
ٌ
ستقبل
ووقفت عند باب عائش أة فإذا مهو مم
مسمكه بني الثامن والسبع نحو ذلك,
م
الغرب.

( )

ومي قال:
عيل م
الر ُّ
بن مسعد أة عن عبد اهلل ُّ
 -114وبالسند عن عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا ُّ

دخلت عىل مأم ٍ
مري الؤمنني
قرص
طلق
أ
م
م
سقف بيتك هذا؟ قالت :يا مب ّ
ني إن أأ أ
فقلت :ما أأ أ
تب إىل معامله :أأن ال متطيلوا بنا أءكم ,فإنه من رش أأيامكم.
معمر بن اخل ّطاب  أك أ

( )

باب :أمن بنى
ٍ
حرب ,قال :حدثنا جرير بن حاز ٍم عن العمش عن سالم
 -111حدثنا سليامن بن
ٍ
ٍ
عالج حائط ًا
بن رشحبيل عن حبة بن خالد ,وسوا أء بن خالد ,أأّنام أأ أت أيا النبي ﷺ وهو مي م
____________________________________

تنبيه :هكذا يف النسخ الطبوعة ويف خمطوطة جامعة المام :أخَّبنا عبد اهلل .وسقط من إسناده شيخ
البخاري .وغالب رواية البخاري عن ابن البارك .عن شيوخه برش بن حممد وحممد بن مقاتل الروزي.
ومها الأكثر .وحممد بن سالم .وهو ٌ
أ
وابن أيب الدنيا عن حممد بن ممقاتل
قليل .وقد روى
ابن سعد م
احلديث م
عن ابن البارك .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أبو داود يف "الراسيل" ( )124عن غسان ,وابن أيب الدنيا يف "قرص المل" ( )111والبيهقي يف
" مشعب اليامن" ( ) 0416عن حممد بن مقاتل عن ابن البارك به.
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )112/1والبالذري يف "أنساب الرشاف" ( )144/4وابن أيب الدنيا
يف "قرص المل" ( )114من مطرق عن عيل بن أمسعدة به.
ٍ
حجر يف "الصابة" ( )112/1وقال :هلا إدراك.
ابن
و مأ ُّم طلق .ذكرها م
وقال يف "التقريب" :ال ميعرف م
حاهلا.
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( )

 -116حدثنا معمر ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا العمش ,قال :حدثنا أبو الس أفر
عن عبد اهلل بن أع ٍ
قلت:
بي ﷺ ,وأنا مأصل مح مخص ًا لنا ,فقال :ما هذا؟ م
مرو قال :مر الن ُّ
أ
ُسع من ذلك.
مأصل مح مخصنا يا
مر أأ م
رسول اهلل ,فقال :الأ م

( )

باب :السك من الواسع

 -160حدثنا أبو نمعيم وقبيصة قاال :حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب ٍ
ثابت عن ممخ ٍ
يل
أ
واجلار
الواسع,
عن نافع بن عبد احلارث عن النبي ﷺ قال :من سعادة الرء السك من
م
م
والركب اهلني مء.
لح,
م
الصا م

( )

باب :أمن اختذ ال مغرف

نَّباس أأبو احلسن عن ٍ
ٍ
ثابت ,أأنه كان
 -16حدثنا موسى ,قال :حدثنا الضحاك بن
( ) أخرجه أمحد ( ) 5155والصنف يف "التاريخ الكبري" ( )61/4وابن ماجه ( )1 25والطَّباين يف
"الكبري" ( ) 44/4وابن سعد يف "الطبقات" ( )44/2والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 416من مطرق عن
الأعمش به .وصححه ابن حبان (.)4111
ثقات سوى سالم بن مرشحبيل أأيب رشحبيل .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ورواته ٌ
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :)154/4ما روى عنه سوى الأعمش.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
واعتمد ال مبوصريي يف "زوائد ابن ماجه" عىل توثيق ابن حبان فصححه.
( )1أخرجه أمحد ( )2501وأبو داود ( )5142 ,5145والرتمذي ( )1445وابن ماجه ( )1 20والبزار
( )1142من مطرق عن العمش به.
وصححه ابن حبان (.)1662
ٌ
صحيح ,و أأبو السفر .اسمه سعيد بن مُيمد ,و ميقال :ابن أمحد الثوري.
حسن
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )4تقدم خترجيه برقم (.) 40
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نس بالزاوية فوق مغ ٍ
مع أأ ٍ
ذان ,أ
فسمع الأ أ
خلطا فقال:
فنزل
رفة له,
م
فقار أب يف ا م
أ
ونزلت ,أ
كنت مع زيد بن ٍ
ثابت أ
فعلت بك؟ فإن النبي ﷺ
فمشى يب هذه الشية ,وقال :أأتدري مل
م
م
علم ,قال :ليك مث أر
شيت بك؟ م
أمشى يب هذه الشية ,وقال :أأتدري مل أم م
قلت :اهللم ورسو مله أأ م
عد مد مخ أطانا يف أط ألب الصالة.

( )

باب :م
نقش ال مبنيان
الرمحن بن يونس ,قال :حدثنا حممد بن أيب ال مفديك قال :حدثني
 -161حدثنا عبد ّ
بن أأيب ُييى عن ابن أأيب هند عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :ال تقو مم الساع مة
عبدم اهلل م
اس مبيوت ًا ,ميشبهوّنا بالراحل.
حتى أيبن أي الن م

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" (4/5

( )

) وابن عدي يف "الكامل" ( )64/1وال معقييل يف "الضعفاء"

( )1 6/1من مطرق عن الضحاك به.
ٍ
بيشء .وقال النسائي :مرتوك.
والضحاك .قال ابن معني :ليس
وقد تاب أعه حممد بن ثابت .أخرجه الطَّباين (1/5

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( .)1121لكن حممد ًا

ضعيف مثل الضحاك.
ٌ
وخولفا يف سنده .ف أأخرجه ال معقييل ( )1 6/1من طريق محاد بن سلمة .والطَّباين ( )1462من طريق
الّسي بن ُييى كالمها عن ثابت به .موقوف ًا عىل زيد بن ثابت .
ورجح وق أفه أأبو حاتم الرازي .كام يف "العلل" ( )511البنه .وابن حجر كام يف "الطالب العالية"
( .) 41/
م
حديث محاد أوىل.
وقال ال معقييل:
( )1مل أأجد أمن أأخرجه.
ورجال إسناده ال بأس هبم.
سمعت أأيب م
يلق أبا مه أريرة.
لكن قال ابن أيب حاتم كام يف "الراسيل" ( :) 2/
يقول :سعيد بن أيب هند مل أ
م
انتهى.

=
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ياب ا ملخططة.
قال إبراهيم :يعني الث أ
باب :الرفق
حمم ٍد ,قال :حدثنا ابن معيينة عن ٍ
عمرو عن ابن أأيب ممليكة
 -164حدثنا عبد اهلل بن ّ
عن يعىل بن أمم أل ٍ
ك عن مأم الدرداء عن أأيب الدرداء عن النبي ﷺ قال :أمن مأعطي ح ُّظه
من الرفق فقد مأعطي ح ُّظه من اخلري ,ومن محر أم ح ُّظه من الرفق ,فقد محرم ح ُّظه من
ٍ
اخلري ,أأ م
أ
الفاحش
غض
سن اخلملق ,وإن اهللأ ل ميب م
ثقل يشء يف ميزان الؤمن يو أم القيامة مح م
البذي.

( )

بن عبدم الوهاب قال :حدثني أأبو بكر بن ناف ٍع  -واسمه أبو
 -161حدثنا عبدم اهلل م
ٍ
بن أأيب بكر بن عمرو بن حز ٍم قالت
بكر  -موىل زيد بن اخلطاب قال:
م
سمعت حممدأ أ
بي ﷺ :أأقي ملوا ذوي اهل أي أئات عثراهتم.
أعمرة :قالت عائشة :قال الن ُّ

( )

 -165حدثنا ال مغدأ اين أمحد بن معبيد اهلل ,قال :حدثنا كثري بن أيب ٍ
كثري ,قال :حدثنا
ّ
____________________________________

وسيأيت عند الصنف ( )415عن إبراهيم بن النذر عن ابن أيب مفديك .وهو القصود بقوله :قال إبراهيم.
وابن أيب هند :هو سعيد.
( ) أخرجه أمحد ( )15 /2والرتمذي ( )10 4 ,1001واحلميدي ( )464والبزار ( ) 645والبيهقي يف
"السنن" ( ) 64/ 0ويف "السامء والصفات" ( ) 050من مطرق عن سفيان بن معيينة به .وصححه
ابن حبان (.)5264
ٌ
صحيح.
حديث حس ٌن
وقال الرتمذي:
ٌ
السنة كثري ٌة .وانظر باب حسن اخللق .رقم (  ) 40وما بعده.
وشواهدم احلديث يف ُّ
( )1أخرجه أبو داود ( )1445وأمحد ( )15141والنسائي يف "الكَّبى" ( )4 0/1والطحاوي يف "رشح
الشكل" ( ) 621وابن حبان يف "صحيحه" ( )61والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )441/1ويف
" ُّ
الشعب" ( )1041ووكيع يف "أخبار القضاة" (  )11/وغريهم من مطرق عن أعمرة به.
اختالف .لكن للحديث شواهدم  .انظر التلخيص احلبري ( )10/1والقاصد احلسنة ( .)10/
ويف سنده
ٌ
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رق يف ٍ
ثابت عن أأ ٍ
خل م
م
ب
يشء إال شا أنه ,وإن ا أ
نس عن النبي ﷺ قال :ال
هلل ٌ
ٌ
رفيق مُي ُّ
يكون ا م
الرفق.

( )

زهري عن قا مبوس ,أن أأباه حدثه عن ابن
 -162حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا
ٌ
عب ٍ
مت ,واالقتصا مد جز ٌء من سبعني جزء ًا
اس عن النبي ﷺ قال:
الح ,والس م
اهلدي الص م
م
من النُّبوة.

( )

ٍ
سعيد
بن ممسل ٍم عن أأيب راف ٍع عن
 -164حدثنا عبد العزيز ,قال :حدثنا الوليدم م
( ) أخرجه البزار كام يف "خمترص زائده" البن حجر ( ) 241والقضاعي يف "مسند الشهاب" ()464
والضياء يف "الختارة" ( ) 424من مطرق عن كثري بن حبيب ( وهو ابن أأيب كثري ) به.
عجمة ,أو أختفيف ا ملهم ألة .قاله ابن حجر يف "الفتح".
قوله ( :ال مغدأ اين ) ب أضم ا مل أ
أ
لباين .للرتمذي وابن ماجه .وهو وه ٌم .فلم ميرجاه هبذا
احلديث
تنبيه :عزا هذا
م
الشارح وعبدم الباقي والأ ُّ
اللفظ.
وإنام أأخرجا ما رواه الصنف .كام سيأيت يف ختريج حديث رقم (.) 416
( )1أخرجه أمحد ( )1266 ,1261وأبو داود ( )1442والطَّباين يف "الكبري" ( )14/ 1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )2555ويف "اآلداب" ( ) 64وأبو نمعيم يف "احللية" ( )4 0/40وابن عدي يف "الكامل"
( )11/2والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )144/4وابن أيب الدنيا يف "إصالح الال" ( )411والضياء
يف "الختارة" ( )52/1وغريهم من مطرق عن قابوس به.
والحفوظ بلفظ "مخسة وعرشين" .هكذا رواه أأكثر الرواة عن أمحد بن يونس .وكذا عن قابوس.
وجاء عند الطَّباين "مخسة وأربعني" وهي ضعيف ٌة .كام قال ابن حجر يف "الفتح" .وحسنه بلفظ "مخسة
وروي احلديث موقوف ًا عىل ابن عباس .واهلل أعلم.
وعرشين" .م
آخر عن ابن عباس .أأخرجه ابن العرايب يف "معجمه" ( ,)446 , 41وله شاهدٌ من
وللحديث
ٌ
طريق م
حديث عبد اهلل بن أُس أج ٍ
س  .أخرجه الرتمذي ( )10 0والطَّباين يف "الوسط" ( ) 0 4وقال
الرتمذي :حسن غريب.
وسيأيت حديث الباب عند الصنف أيض ًا برقم () 514
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م
رسول اهلل ﷺ :إيا مكم ُّ
والشح ,فإنه أأهلك أمن
القَّبي عن أأبيه عن أيب هريرة قال :قال
م
امت يو أم القيامة.
كان قبلكم ,سف مكوا دما أءهم ,وقط معوا أأرحا أمهم ,وال ُّظلم مظ مل ٌ

( )

فق يف العيشة
باب :الر م
ٍ
حفص ,قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا سعيد بن كثري
حر أم ُّي بن
 -164حدثنا أ
بن مع ٍ
دخلت عىل عائشة مأم الؤمنني رض اهلل عنها ,فقالت:
بيد قال :حدثني أأيب قال:
م
خَّبهتم لعدُّ وه
فقلت :يا مأم الؤمنني ,لو
سكت
أأمسك حتى أأخيط نق أبتي أفأم
خرجت أفأ م
م
م
م
منك مبخ ً
يلبس اخلل أق.
ال ,قالت :أأبرص شأ أنك ,إنه ال جديدأ لن ال م

( )

باب :ما ميع أطى العبدم عىل الرفق
 -166حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد عن ممح ٍ
يد عن احلسن عن عبد اهلل بن ممغف ٍل
ٌ
فق ,و ميعطي عليه ما ال ميعطي عىل ال معنف.
ب الر أ
عن النبي ﷺ قال :إن اهللأ ٌ
رفيق مُي ُّ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )6540 ,6526واحلمميدي يف "مسنده" ( ) 1 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" () 01 1
واحلاكم ( )14من طريق ابن عجالن .و أأمحد ( )6526من طريق معبيد اهلل بن معمر ,والبيهقي يف
"اآلداب" ( ) 01من طريق ثور بن زيد الدييل كلهم عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة به .دون قوله "عن
أبيه" .وأبو رافع :هو إسامعيل بن رافع .وصححه ابن حبان (.)5 44
ٍ
بزيادة يف لفظه يف أوله.
وسيأيت قريب ًا ( )4 1من رواية ابن عجالن بزيادة "عن أبيه"
ٍ
وتأخري.
و أأخرج مسلم يف "صحيحه" ( )1541عن جابر بن عبد اهلل  مرفوع ًا مثله .بتقدي ٍم
الزهد" ( )402من طريق أيب ال أعنبس سعيد بن
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )1 2/4وهناد يف " ُّ
كثري عن أأبيه به.
وإسنا مده جيد.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )44/1وابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( ) 45من رواية
شعيب بن احلبحاب عن كثري بن معبيد  -رضيع عائشة  -به.
( )4أخرجه المام أمحد ( ) 215 , 2111وأبو داود ( )1104والدارمي ( )1116وعبد بن محيد ()502

=
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( )

باب :التسكني
ٍ
عطاء عن أأبيه عن عبد اهلل بن أع ٍ
مرو قال:
جرير عن
 -400حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا
ٌ
ضيف يف بني إُسائيل ,ويف الدار ٌ
كلبة هلم ,فقالوا :يا كلبة ,ال أتن أبحي عىل ضيفنا
نزل
ٌ
لنبي هلم فقال :إن م أثل هذا كمثل مأم ٍة تكون بعدكم,
فصح أن اجلرا مء يف بطنها ,فذكروا ٍّ
يغلب سفها مؤها علام أءها.

( )

____________________________________

وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )606من مطرق عن محاد بن سلمة عن يونس ومحيد عن احلسن به.
واقترص أمحد يف الوضع الخري عىل يونس.
وهو يف صحيح مسلم ( )1564عن عائشة رض اهلل عنها مرفوع ًا مثله.
( ) وقع يف الطبوع .وعن يونس عن ممح ٍ
ومحيد .وهو الوافق لرواية من تقدم ذكرهم.
يد مثله .والصواب يونس م
فإن يونس يروي عن احلسن مبارشة.
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف "احللم " ( )44من رواية خالد بن عبد اهلل الطحان عن عطاء بن السائب به
موقوف ًا.
أ
سمع منه بعد االختالط.
وجرير ممن
اختلط بآخره .وخالد بن عبد اهلل
وعطاء
أ
ٌ
وخالفهام ( أي الطحان وجرير ) أبو عوانة الوضاح .عند أمحد ( )2511والرامهرمزي يف "المثال"
( ,)20وشعيب بن صفوان .عند الطَّباين يف "الوسط" ( )5206وأيب سعيد النقاش يف "فنون
العجائب" ( )14وأبو محزة السكري .عند البزار أيض ًا ( )11 1فرووه عن عطاء عن أبيه عن ابن أعمرو
مرفوع ًا .واهلل أعلم.
يتلط ,ثم أ
أما أبو عوانة .فثق ٌة .لكن قال عيل بن الديني :وكان أبو عوانة أ
أ
محل عنه بعدم .
محل عنه قبل أأن
فكان ال ميعقل ذا من ذا.
تج بحديثه.
وقال ُييى بن معني :وسمع منه أبو عوانة يف الصحة واالختالط فال مُي ُّ
ابن معني.
أما مشعيب بن صفوان .فهو مخمت ألف فيه .مشاه أأمحد,
وجرحه م
أ
تج به.
وقال أأبو حاتم :ميكتب حدي مثه ,وال مُي ُّ

=
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باب :اخلمرق

جلريري عن أيب نرضة :قال ٌ
رجل منّا
 -40حدثنا صدقة ,أخَّبنا ابن معلية عن ا م
فانتهيت إىل الدينة لي ً
ال,
طلبت حاج ًة إىل معمر يف خالفته,
َّب:
م
م
جابر أو جوي ٌ
يقال لهٌ :
رهتا,
فغدوت عليه ,وقد مأ
عطيت فطن ًة ولسان ًا ,أو قال :منطق ًا ,فأخذ مت يف الدُّ نيا فصغ م
م
م
فرتك متها ال تسوى شيئ ًا ,وإىل جنبه ٌ
فرغت:
رجل أأبيض الشعر أأبيض الثياب ,فقال لا
م
ُّ
كل قولك كان ممقارب ًا ,إال وقوعك يف الدُّ نيا ,وهل أتدري ما الدُّ نيا؟ إن الدُّ نيا فيها
م
بالغنا ,أو قال :زا مدنا ,إىل اآلخرة ,وفيها أأعام ملنا التي منجزى هبا يف اآلخرة.
فقلت :يا أمري الؤمنني ,أمن هذا الر م
قال :ف أأخذ يف الدُّ نيا ٌ
جل
علم هبا مني,
م
رجل هو أأ م
بن ٍ
كعب.
يب م
الذي إىل جنبك؟ قال :سيد السلمني مأ ُّ

( )

همي ,قال:
عيل ,قال :حدثنا مروان ,قال :حدثنا أقنأان بن عبد اهلل الن ُّ
 -401حدثنا ٌّ
ٍ
رشة
الرمحن بن أعوسجة عن الَّباء بن
حدثنا عبد ّ
عازب قال :قال رسول اهلل ﷺ :الأ أ أ
رش.
ٌّ

( )

____________________________________

السكأري  -حممد بن ميمون الروزي  -وهو ثقة ,فلم أأ أر من نص عىل سامعه من عطاء ,أأهو
أ ّما أبو محزة ُّ
ٍ
أ
والثوري من كبار أمن سمع من
عطاء يف بعض اآلثار.
خالف الثور ي عن
قبل االختالط أأم بعده .لكن
أ
ُّ
عطاء أ
قبل االختالط .واهلل أعلم.
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )166/4وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )264والطَّبي يف "تفسريه"
( ) 41/ 4وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )446/4من مطرق عن إسامعيل بن معلية به .واخترصه
ابن سعد وأبو نمعيم .وأبو نرضة :هو النذر بن مالك العبدي.
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)12/1جابر أو مجويَّب العبدي .قال ابن سعد :كان أ
قليل احلديث,
وقرأت بخط الذهبي :ال ميعرف .انتهى.
م
( )1أخرجه أمحد ( ) 1540وأبو يعىل ( ) 214وال معقييل يف "الضعفاء" ( )116/4والقضاعي يف "مسند
الشهاب" ( )4 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1454من مطرق عن قنان بن عبد اهلل به .وزادوا يف أوله

=
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باب :اصطناع الال

 -404حدثنا أأبو نمعيم ,قال :حدثنا حنأش بن احلارث عن أأبيه قال :كان الر م
جل منا
فينحرها فيقول :أنا أأ م
كتاب معمر :أأن
ركب هذا؟ فجا أءنا
فرسه
م
عيش حتى أأ أ
م
تنتج م
أأصل محوا ما رز أق مكم اهلل ,فإن يف الأمر تن ُّفس ًا.

( )

 -401حدثنا أبو الوليد ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أأنس بن
ٍ
ٍ
مالك عن النبي ﷺ قال :إن قامت الساع مة ويف يد أأحدكم فسيل ٌة,
مالك عن أأنس بن
غرسها فليغرسها.
فإن
أ
استطاع أأن ال تقو أم حتى أي أ
 -405حدثنا خالد بن ٍ
ٍ
خَّبين ُييى
خملد
البجيل ,قال :حدثنا سليامن بن بالل قال :أأ أ
ُّ
ٍ
خَّبين حممد بن ُييى بن حبان عن داود بن أيب داود قال :قال يل عبدم اهلل
بن سعيد قال :أأ أ
ٍ
بن أ
غرسها ,فال تعجل أن
سمعت بالدجال قد
سال ٍم :إن
خرج ,و أأ أ
أ
أ
م
نت عىل ودية أت م
( )

____________________________________

"أفشوا السالم تسلموا".
وإسناده ال بأس به .وصححه ابن حبان ( .)16
وسيأيت مكرر ًا هبذه الزيادة يف أوله عند الصنف برقم ( .) 1 2
رش )
قال الناوي يف "فيض القدير" ( :) 10/4قوله ( :الرشة ) بشني معجمة البطر أأو أأشدُّ ه .قولهٌّ ( :
ٍ
رش أأرش ًا من باب تعب ب أطر وك أف أر النعم أة فال ميشكرها .انتهى.
يف كل ملة ,قال يف "الصباح" :أأ ّ
الزهد" (  ) 11وابن أيب الدنيا يف "قرص المل" ( )6
الزهد" ( )124وهناد يف " ُّ
( ) أخرجه وكيع يف " ُّ
ونعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 1 5من طريق حنش بن احلارث بن لقيط النخعي عن أبيه به.
وإسناده صحيح.
( )1أخرجه أمحد ( ) 1601والطيالس ( )1021وعبد بن محيد ( ) 1 2والبزار كام يف "خمترص زوائده"
( )146والضياء يف "الختارة" ( ) 40/4من طريق محاد .وابن العرايب يف " ممعجمه" ( ) 10وابن
عدي يف "الكامل" ( )41/5من طريق مشعبة كالمها عن هشام به.
ثقات.
ثبات ٌ
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)24/1رواه البزار .ورجا مله أأ ٌ
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صلحها ,فإن للناس بعد ذلك عيش ًا.
مت أ

( )

باب :دعو مة الظلوم
ٍ
جعفر عن أأيب مهريرة عن
 -402حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا شيبان عن ُييى عن أأيب
ٍ
ٍ
م
مستجابات :دعوة الظلوم ,ودعوة السافر ,ودعوة الوالد
دعوات
ثالث
النبي ﷺ قال:
عىل ولده.

( )

خري الرازقني}
باب :سؤال العبد الرزق من اهلل عز وجل لقوله{ :ارزقنا و أأ أ
نت م
 -404حدثنا إسامعيل بن أيب مأ ٍ
ويس قال :حدّ ثني ابن أيب الزناد عن مموسى بن عقبة
الزبري عن ٍ
نحو ال أيمن فقال :اللهم أأقبل
عن أأيب ُّ
نظر أ
جابر ,أنه سمع النبي ﷺ عىل النَّب أ
نحو كل مأ ٍ
فق فقال مثل ذلك ,وقال:
نحو العراق فقال مثل ذلك,
بقلوهبم,
ونظر أ
ونظر أ
أ
أ
وصاعنا.
اللهم ارزقنا من متراث الأرض ,وبارك لنا يف ممدنا أ

( )

لامت
لم مظ ٌ
باب :ال ُّظ م
أخرجه.
( ) مل أأجد من
أ
م
رجال الصحيح سوى داود بن أيب داود.
ورجا مله
قال البخاري وأبو حاتم :هو داود بن عامر النصاري الازين .وسكتا عنه.
وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وجزم أنه ابن مازن .وقال :يروي الراسيل .روى عنه أهل الدينة.
( )1تقدم الكالم عليه .انظر رقم (.) 6
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )14 /من حديث ابن
خرجه المام أأمحد يف "السند" () 1260
م
( )4أأ أ
هليعة عن أيب الزبري به.
وإسناده جيد.
وللحديث شاهدٌ  .من حديث زيد بن ثابت  .أأخرجه أأمحد ( )1 250والرتمذي ( .)4641وقال :هذا
ٌ
غريب .انتهى.
صحيح
حديث حس ٌن
ٌ
ٌ
ومن حديث أأ ٍ
نس .أخرجه الطَّباين يف "الوسط" (.)40 5
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ٍ
جعفر ,قال :حدثنا النكدر بن حممد بن
حاتم ,قال :حدثنا احلسن بن
 -401حدثنا
ٌ
النكدر عن أبيه عن ٍ
جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ :يكون يف آخر مأمتي ٌ
وقذف,
مسخ,
ٌ
وخسف ,و ميبد مأ بأهل الظامل.
ٌ

( )

ٍ
سعيد
 -406حدثنا مسد ٌد قال :حدثنا ُييى عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب

ظلامت يوم القيامة,
لم
ٌ
القَّبي عن أيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :إياكم وال ُّظلم ,فإن ال ُّظ أ
م
أ
وإياكم وال مف أ
الفاحش ا ملتفح أش ,وإيا مكم ُّ
والشح ,فإنه أد أعا أمن كان
ب
حش ,فإن اهللأ ال مُي ُّ
ودعاهم فاستح ُّلوا حمار أمهم.
قبلكم فقطعوا أأرحا أمهم,
م

( )

حرب ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
ٍ
زيد عن عاص ٍم عن أأيب
 -4 0حدثنا سليامن بن

ٌ
مّسوق م
وشتري بن ش أك ٍل يف السجد ,فتقوض إليهام ح أل مق السجد,
الضحى قال :اجتمع
ُّ
ٌ
مّسوق :ال أأرى هؤالء جيتمعون إلينا إال ليستمعوا منا خري ًا ,فإما أأن محتدث عن
فقال
عبد اهلل مفأصد مقك أأنا ,وإما أأن مأحدث عن عبد اهلل ف متصد مقني؟ فقال :حدث يا أأبا
عائشة.
سمعت عبدأ اهلل يقول :العينان يزنيان ,واليدان يزنيان ,والرجالن أيزنيان,
قال :هل
أ
والفرج ميصد مق ذلك أأو ميكذ مبه؟ فقال :نعم ,قال :و أأنا سمع مته.
م
ٍ
حلالل وحرا ٍم و أأ ٍ
مر ٍ
وّني ,من
سمعت عبدأ اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة أأمجع
قال :فهل
أ
مر بالعدل والحسان وإيتاء ذي ال مقربى}؟ قال :نعم ,قال :وأنا
هذه اآلية{ :إن اهللأ يأ م
أخرجه من هذا الوجه.
( ) مل أأجد من
أ
ابن حجر يف "الفتح" ( )164/1كتاب التفسري .باب وعنده
وللحديث شواهدم عدة .استوفاها احلافظ م
مفاتح الغيب ال يعلمها إال اهلل.
( )1انظر ما تقدم برقم (.)400
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قد سمعته.
قال :فهل سمعت عبد اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة أأُسع فرج ًا من قوله{ :و أمن يتق
اهللأ جيعل له أخمرج ًا}؟ قال :نعم ,قال :وأنا قد سمع مته.
عبادي
سمعت عبدأ اهلل يقول :ما يف القرآن آي ٌة أأشدُّ تفويض ًا من قوله{ :يا
قال :فهل
أ
أ
الذين أأُس مفوا عىل أأنفسهم ال أتقن مطوا من رمحة اهلل }؟ قال :نعم ,قال :و أأنا سمع مته.

( )

باب :كفارة الريض
 -4حدثنا إسحاق بن العالء ,قال :حدثنا عمرو بن احلارث ,قال :حدثنا عبد
ٍ
عامر ,أن مغضيف بن احلارث
الزبيدي ,قال :حدثنا مسليم بن
اهلل بن ساملٍ عن حمم ٍد ُّ
أأخَّبه ,أن رج ً
جر الأمري؟
ال أأتى أأبا معبيدة بن اجلراح ,وهو
ٌ
وجع ,فقال :كيف أأمسى أأ م
فقال :هل تد مرون فيام متؤجرون به؟ فقال :بام ميصيبنا فيام نك أره ,فقال :إنام متؤجرون بام
أأنفقتم يف سبيل اهلل ,واس متنفق لكم ,ثم عد أأدا أة الرحل كلها حتى بلغ عذار الَّبذون,
الرضيس يف "فضائل القرآن" ( ) 64من طريق محاد,
( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" (  )122وابن م
والاللكائي يف "رشح الصول" ( ) 215من طريق أيب عوانة كالمها عن عاصم به .واقترص الاللكائي
عىل آية " يا عبادي..
وإسنا مده صحيح .أبو الضحى هو مسلم بن مصبيح .وعاصم هو ابن هبدلة.
وأخرجه الطَّباين أيض ًا ( ) 44 , 41/6وعبد الرزاق ( )2001وأبو عبيد يف "فضائل القرآن"
ٌ
مّسوق م
الشعب" (  )146من مطرق عن ُّ
(  )145/والبيهقي يف " ُّ
وشتري ..فذكر
جلس
الشعبي قال:
أ
نحوه .دون مجلة "العينان"..
ومجلة "العينان "..أخرجها البزار ( ) 652والطَّباين يف "الكبري" ( ) 55/ 0من رواية مهام عن عاص ٍم
ٍ
ّسوق عن عبد اهلل مرفوع ًا.
الضحى عن أم
عن أيب ُّ
نعلم رواه عن عاص ٍم مرفوع ًا إال مهام.
قال البزار :ال م
قلت :أخرج الشيخان مثله مرفوع ًا من حديث ابن عباس .
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الوصب الذي ميصيبكم يف أأجسادكم ميكف مر اهللم به من خطاياكم.
ولكن هذا
أ

( )

ٍ
عمري عن عبد الرمحن
 -4 1حدثنا موسى ,قال :حدثنا أبو عوانة عن عبد اللك بن
ٍ
كنت مع سلامن ,وعا أد أمريض ًا يف كندة ,فلام أ
دخل عليه ,قال:
بن
سعيد عن أأبيه قال :م
مرض الفاجر كالبعري ع أق أله
مرض الؤمن أجيع مله اهللم له كفار ًة ومستعتب ًا .وإن أ
أأبرش ,فإن أ
أأه مله ثم أأرس ملوه ,فال يدري مل أ معق أل ,ومل أ مأ أ
رسل.

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )1 /4عن إسحاق بن إبراهيم عن أعمرو بن احلارث به .ومل يذكر
لفظه .وإنام قال " :ميكفر به من اخلطايا".
وأخرج المام أمحد (  ) 40واحلاكم (  )5 5والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )41 1من طريق الوليد بن
عبد الرمحن ,عن عياض بن غطيف قال" :دخلنا عىل أيب عبيدة بن اجلراح نعوده  -وامرأته محتيفة جالسة
بات ب أأ ٍ
جر ,أ
عند رأسه  -وهو ٌ
فأقبل
مقبل بوجهه عىل اجلدار ,فقلنا هلا :أ
كيف بات أأبو معبيدة الليلة؟ قالت :أ
علينا بوجهه فقال :إين مل أأبت ٍ
قلت؟ فقلنا :ما أأعجبنا ما قلت فنأسألك عنه,
بأجر ,ثم قال :أأ أال تأس أأ ملوين عام م
أ
نفق عىل نفسه و أأهله ,أأو
سمعت
فقال:
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن أأنفق نفق ًة يف سبيل اهلل فبسبع مائة ,و أمن أأ أ
م
عا أد مريض ًا ,أو ما زاد فاحلسن مة بعرش أأمثاهلا ,والصو مم مجن ٌة ما مل أيرقها ,ومن ابتاله اهلل ببالء يف جسده فهو
له حط ٌة" .وأورده الضياء يف "الختارة" (.)56/1
قال أبو حاتم والبخاري وغريمها :الصواب غطيف بن احلارث.
ذكر الأدل أة عىل محصول الأجر بالرض أأو الصائب :وممن
قال ابن حجر يف "الفتح" ( ) 06/ 0بعد أن أ
جر ال أُي م
صل بمجرد حصول الصيبة ,بل إنام ُيصل هبا التكفري فقط من السلف
جاء عنه الترصيح ب أأن الأ أ
الول .أبو عبيدة بن اجلراح فروى أمحد ..فذكر احلديث .ثم قال :وك أأن أأبا معبيدة مل أيسمع احلديث الذي
م
حصول
طلق
َصح فيه بالأجر لن أأصابته ا ملصيبة ,أأو أسمعه ومح أله عىل التأقييد بالصَّب ,والذي نفاه مم م
الأجر العاري عن الصَّب .انتهى.
أخرجه من هذا الوجه.
( )1مل أأجد أمن
أ
وعبد الرمحن بن سعيد :هو ابن وهب اهلمداين اخليواين الكويف .ثق ٌة.
سلم يف حياة النبي ﷺ .و ألز أم علي ًا  حتى كان ميقال
أما أبوه فقال عنه الذهبي يف "السري" ( :) 10/1أأ أ

=
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عدي عن أأيب سلمة
بن
 -4 4حدثنا موسى ,قال :حدثنا محا ٌد ,قال :أأخَّبنا
ٍّ
عدي م
ُّ
عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :ال م
يزال البالء بالؤمن والؤمنة ,يف جسده و أأهله
وماله ,حتى يل أقى اهللأ عز وجل وما عليه أخ ٌ
طيئة.
حدثنا حممد بن مع ٍ
بيد ,قال :حدثنا معمر بن طلحة عن حممد بن ٍ
عمرو مثله ,وزاد :يف
ولده.

( )

بكر عن حممد بن أع ٍ
 -4 1حدثنا أأمحد بن يونس ,قال :حدثنا أبو ٍ
مرو عن أيب سلمة
بي ﷺ :هل أأخذتك مأ ُّم ملد ٍم؟ قال :وما مأ ُّم
عن أيب هريرة قال :جاء أأعرا ٌّ
يب ,فقال الن ُّ
الصداع؟
ملد ٍم؟ قال :أح ٌّر بني اجللد واللحم ,قال :ال ,قال :فهل مص أ
دعت؟ قال :وما ُّ
ترضب ال مع أ
روق ,قال :ال ,قال :فلام قا أم قال :أمن ُسه أن
ريح أتعرتض يف الرأس,
م
قالٌ :
ٍ
رجل من أأهل النار .أي :فلينظره.
ينظر إىل
أ

( )

____________________________________

له ال مقراد ,للزومه إياه .انتهى.
الزهد" ( )101والزي يف "هتذيب الكامل"
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( ) 01 4وهناد يف " ُّ
(

 )16/وابن أيب الدنيا يف "الرض والكفارات" ( )15من رواية الأعمش عن عامرة بن معمري عن

ٍ
أ
صديق له من كندة يعوده ,فقال له سلامن :فذكر نحوه.
سلامن عىل
دخلت مع
سعيد بن وهب قال:
م
( ) أخرجه أمحد ( )4156والرتمذي ( )1466وابن أيب شيبة ( )14 /4وأبو يعىل ()20 1 ,56 1
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6144والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 142واحلاكم يف "الستدرك"
(  )412/وأبو نمعيم يف "احللية" ( )1 1/1من مطرق عن حممد بن عمرو به.
وصححه ابن حبان (.)16 4
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
وحسنه ابن حجر يف "خمترص زوائد البزار" (.)551
بن عدي يف السند الول :هو ابن معمرية الكندي.أبو فروة اجلزري.
وعدي م
الزهد" ( )112والبيهقي يف
( )1أخرجه أمحد ( ),1465والنسائي يف "الكَّبى" (  )416وهناد يف " ُّ
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باب :العيادة أجوف الليل

ٍ
حصني عن
فضيل ,قال :حدثنا
ابن
ٌ
 -4 5حدثنا عمران بن ميّسة ,قال :حدثنا م
نصار,
شقيق بن سلمة عن خالد بن الربيع قال :لا مثق أل حذيفة
أ
سمع بذلك ره مطه والأ م
ٍ
ساعة هذه؟ قلنا :جوف الليل ,أأو عند
أي
الصبح ,قالُّ :
أفأتوه يف جوف الليل أأو عند ُّ
الصبح ,قال :أأعوذ باهلل من صباح النّار ,قال :جئ متم بام مأكف من به؟ قلنا :نعم ,قال :ال
ُّ
خري مبدل مت به خري ًا منه ,وإن كانت المخرى
متغالوا بالأكفان ,فإنه إن يكن يل عند اهلل ٌ
مسل أبت سلب ًا ُسيع ًا .قال ابن إدريس :أأتيناه يف بعض الليل.

( )

 -4 2حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا عيسى بن الغرية عن ابن أيب ٍ
ذئب عن
ٍ
ّبي ﷺ قال :إذا اشت أكى
جبري بن أيب صالحٍ عن ابن
شهاب عن معروة عن عائشة عن الن ّ
الكري أ
خبث احلديد.
ص
ؤمن أأخ ألصه اهللم كام ميل م
ا مل م
م

( )

____________________________________

" ُّ
الشعب" ( )6552والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 142واحلاكم ( )406/4من مطرق عن حممد بن
عمرو به .وصححه ابن حبان (.)16 2
حسن.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)414/1إسنا مده
ٌ
ولمحد ( )1461وأيب يعىل ( )2552من رواية أأيب أمعرش نجيح السندي عن القَّبي عن أأيب مهريرة نحوه.
( ) أخرجه ابن النذر يف "الوسط" ( )16 5وأبو نمعيم يف "احللية" (  )141/وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( )162/ 1واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )161/4من مطريق حصني بن عبد الرمحن به.
م
رجال الصحيح .سوى خالد بن الربيع العنس الكويف .قال أبو حاتمٌ :
شيخ .وذكره ابن حبان يف
ورجا مله
"الثقات" .قاله يف "التهذيب" (.)52/1
وأخرجه عبد الرزاق (  )21واحلاكم يف "الستدرك" ( )116/4والطَّباين يف "الكبري" ( ) 24/4من
رواية النزال بن سَّبة عن حذيفة نحوه.
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف "الرض والكفارات" ( )145من طريق عيسى بن الغرية وعثامن بن طلحة عن
ابن أيب ذئب به.
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كتب للمريض ما كان أي م
حيح
عمل وهو أص ٌ
باب :مي م

 -4 4حدثنا أقبيصة بن معقبة ,قال :حدثنا سفيان عن علقمة بن ٍ
مرثد عن القاسم
مرو عن النبي ﷺ قال :ما من أأ ٍ
بن مخميمرة عن عبد اهلل بن أع ٍ
ب له
حد
م
يمرض ,إال مكت أ
مثل ما كان م
أ
صحيح.
يعمل وهو
ٌ

( )

 -4 1حدثنا عارم ,قال :حدثنا سعيد بن ٍ
ٌ
سنان أبو ربيعة ,قال:
زيد ,قال :حدثنا
ٌ

____________________________________

غري جبري بن صالح .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ورجال إسناده ال أ
بأس هبم أ
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميدرى أمن هو .انتهى.
ثقات إال أأبا جابر البياض.
قلت :لكن قال ابن معني وأمحد بن صالح الرصي :شيوخ ابن أيب ذئب ك ُّلهم ٌ
كام يف ترمجة ابن أيب ذئب يف "التهذيب" (:) 62/5
و أأخرجه ابن حبان ( )1642وعبد بن محيد (  ) 16والطَّباين يف "الوسط" ( )1 14والرامهرمزي يف
الزهري عن معروة به.
"المثال" ( )65من طريق ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ُّ
ف أأسقط من السند مجبري ًا.
وخلفهم عبد اهلل بن نافع .فرواه عن ابن أيب ذئب عن هشام بن معروة عن أبيه عن عائشة .أخرجه الطَّباين
يف "الوسط" ( ) 600والقضاعي يف "مسند الشهاب" (.) 102
ضعيف.
وعبد اهلل بن نافع العدوي
ٌ
ابن أيب
تابع أ
تنبيه :ذكر الشيخ اللباين رمحه اهلل يف "السلسلة الصحيحة" ( ,) 154أن عبد اهلل بن نافع .أ
ظاهر يف السند.
فديك .وهو وه ٌم .كام هو
ٌ
الزهد" ( )141وابن أيب شيبة يف "الصنف" () 0101
( ) أخرجه المام أمحد ( )2115 ,2111وهناد يف " ُّ
واحلاكم يف "الستدرك" (  )411/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6616من مطرق عن مسفيان الثوري به.
ٍ
ٍ
مر اهللم احلفظ أة ,فقال :اكتبوا لعبدي ما كان م
يعمل
بلفظ "ما من أأحد من السلمني ميبتيل ببالء يف جسده إال أأ أ
صحيح ما دا أم أمشدم ود ًا يف وثاقي".
وهو
ٌ
وأخرج البخاري يف "الصحيح" ( )1141عن أأيب موسى الشعري  ,أن النبي ﷺ قال" :إذا مر أض
سافر كمتب له مثل ما كان م
يعمل مقي ًام صحيح ًا".
العبدم أو أ
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ٍ
كتب له ما
ّبي ﷺ قال :ما من ممسل ٍم ابتاله اهلل يف جسده إال أ
حدثنا م
أنس بن مالك عن الن ّ
كان م
قبضه غ أف أر له.
يعمل يف صحته ,ما كان مريض ًا ,فإن عا أفاه ,مأراه قال :أع أس أله ,وإن أ
ٍ
سنان عن أأ ٍ
نس عن النبي ﷺ ,مث أله,
حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن
عس أله.
وزاد قال :فإن شفاه أ

( )

ٍ
حبيب ,قال :حدثنا إياس بن أيب متيمة عن عطاء بن أيب ٍ
رباح
 -4 6حدثنا مقرة بن
حلمى إىل النّبي ﷺ فقالت :ابعثني إىل آ أثر أأهلك عندك,
عن أيب هريرة قال :جاءت ا م
فب أع أثها إىل الأنصار ,فبقيت عليهم ستة أأيا ٍم ولياليهن ,فاشتد ذلك عليهم ,أفأتاهم يف
م
أ
يدخل دار ًا دار ًا ,وبيت ًا بيت ًا ,يدعو هلم
بي ﷺ
ديارهم ,فشكوا ذلك إليه,
فجعل الن ُّ
بالعافية.
فلام رجع أتبعته امرأ ٌة منهم فقالت :والذي بعثك باحلق إين لن الأنصار ,وإن أأيب لن
دعوت اهلل أن
دعوت لألنصار ,قال :ما شئت ,إن شئت
فادع اهلل يل كام
الأنصار,
م
أ
م
( ) أخرجه أمحد ( ) 1504وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )144/4وأبو يعىل ( )1144والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )6644والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 140من طريق محاد به.
ثقات سوى سنان .قال أبو حاتمٌ :
مضطرب احلديث.
شيخ
ورواته ٌ
م
وقال ابن معني :ليس بالقوي.
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال ابن عدي :له أأحاديث قليل ٌة أأرجوا أأنه ال بأس به.
ٌ
صدوق فيه لني.
وقال يف "التقريب":
ورواه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1141والطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 146من رواية عبد اهلل بن بكر
السهمي عن سنان عن ثابت عن معبيد بن معمري عن أنس.
نس .لكن ال مانع من القول ب أأنه سمعه من أأنس ,ومن ٍ
واحتج به البيهقي :ب أأن سنان ًا مل يسمعه من أأ ٍ
ثابت
أ
أأيض ًا .بدليل ترصُيه بالسامع من ٍ
أنس يف حديث الباب .واهلل أعلم.
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يعاف أيك ,وإن شئت صَّبت ولك اجلنة ,قالت :بل أأصَّب ,وال أأ م
جعل اجلنة أخ أطر ًا.
ٍ
ٍ
حلمى,
عطاء عن أيب هريرة قال :ما من
 -410وعن
مرض ميصيبني أأ ُّ
حب إيل من ا م
( )
ٍ
ٍ
عضو قس أطه من الأجر.
عضو مني ,وإن اهللأ عز وجل ميعطي كل
لأّنا تدخل يف كل
( )

 -41حدثنا حممد بن يوسف ,قال :حدثنا سفيان عن الأعمش عن أأيب ٍ
وائل عن
أأيب منحيلة ,قيل له :ادع اهلل ,قال :اللهم انقص من الرض ,وال أتنقص من الأجر ,فقيل
حلور العني.
له :ادع ,ادع .فقال :اللهم اجعلني من ا ملقربني ,واجعل مأمي من ا م

( )

( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6626وفـي "دالئل النبوة" ( )11 0واخلطيب يف "موضح أأوهام
اجلمع والتفريق" (  )114/من مطرق عن مقرة بن حبيب هبذا السناد.
ورجاله رجال الصحيح سوى إياس بن أيب متيمة.
صالح ال بأس به,
قال ابن حجر يف "التهذيب" (  :)441/قال ابن معني :صالح ,وقال أبو حاتم:
ٌ
ووثقه أمحد .انتهى
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )442/1وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( ) 01 4وابن أيب الدنيا يف
"الرض والكفارات" ( )110من مطرق عن إياس بن أيب متيمة عن عطاء به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" (0/ 0

) :ثم قال :ومثل هذا ال يقو مله أأبو هريرة برأيه.

قلت :و أأخرجه أيض ًا متص ً
واخلطيب كام مض .فانظره.
البيهقي
ال باحلديث الاض
م
ُّ
( )4أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )441/11وعنه أبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" رقم ( )4044من طريق
ٍ
رجل من أأصحاب النبي ﷺ أأنه مرمي بسه ٍم .فقيل له :انزعه.
ابن مهدي عن سفيان بلفظ  .عن أيب نأحيلة
فقال :اللهم انقص ..فذكره".
م
رجال الصحيح.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)461/6ورجا مله
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)1 1/4أبو منحيلة .بمهملة مصغر ًا .كذا عند الدارقطني وغريه ,ور أأيتمه يف
نسخة معتمدة من الكمنى ليب أمحد .بفتح أوله والعجمة ,وذكره عبد الغني بالتصغري ,واحلاء ا ملهملة.
وبالهملة جزم به إبراهيم احلريب .وزاد هو ٌ
صالح من بجيلة.حكاه الدارقطني عن ُييى بن معني,
رجل
ٌ
وعن عيل بن الديني ,أن سفيان بن معيينة قال :إن أبا نخيلة له صحبة .قال :وهو باخلاء العجمة .البجيل.
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برش ,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :حدثنا معبيد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد
 -411حدثنا ٌ
وه ٍ
اهلل بن أمو أه ٍ
ب قال :سمعت أأبا هريرة
ب قال :حدثني عمي معبيد اهلل بن عبد اهلل بن أم أ
يقول :قال رسول اهلل ﷺ :ما من مسل ٍم ميشاك شوك ًة يف الدُّ نيا أُيتس مبها ,إال قص هبا من
خطاياه يوم القيامة.

( )

 -414حدثنا عمر ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا الأعمش قال :حدثني أأبو مسفيان
ٍ
ٍ
ٍ
مؤمنة ,وال مسل ٍم وال
مؤمن وال
سمعت النبي ﷺ يقول :ما من
جابر قال:
عن
م
ٍ
مرض أمرض ًا إال قص اهللم به عنه من أخطاياه.
مسلمة ,أي م

( )

يكون م
م
قول الريض :إين وج ٌع ,شكاي ًة؟
باب :هل
____________________________________

ذكره الطَّباين وغريه ,وقال ابن الديني والبخاري وأبو أمحد احلاكم :له مصحبة .انتهى بتجوز.
أ
جيه من الصابة .وهو
الشارح ( )565/
تنبيه :عزا
م
احلديث للنسائي ,ثم قال :إصابة .أي :استفاد ختر أ
ابن حجر .أأن لأيب نحيلة رواي ًة عن جرير .عند البخاري يف "الدب" والنسائي .ومل
ذكر م
وه ٌم ,وإنام أ
أ
حديث الباب .واهلل أعلم.
يقصد
( ) أخرجه أمحد ( )61 6وابن أيب الدنيا يف "الرض والكفارات" ( ) 11والبيهقي يف " ُّ
الشعب" () 45
من رواية عبيد اهلل بن عبد الرمحن .وابن أيب الدنيا أأيض ًا ( ) 16من رواية ُييى بن معبيد اهلل كالمها عن
عبيد اهلل بن عبد اهلل به.
وللحديث شواهدم عدة.
منها ما أخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )54 4ومسلم ( )1541من حديث عائشة مرفوع ًا "ما من
السلم إال كف أر اهللم هبا عنه حتى الشوكة ميشاكمها".
مصيب
ممصيبة ت م
أ
وانظر مابعده.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 5164 , 5 12وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1405والطيالس ( ) 444واخلطيب
يف "تاريخ بغداد" ( )46/5من مطرق عن العمش به.
ورجاله ثقات .وانظر ما قبله.
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 -411حدثنا زكر ّيا ,قال :حدثنا أبو مأسامة عن هشا ٍم عن أبيه قال:
دخلت أأنا وعبدم
م
قبل أقتل عبد اهلل بعرش ٍ
الزبري عىل أأسامء ,أ
ليال ,و أأسامء وج أع ٌة ,فقال هلا عبدم اهلل:
اهلل بن ُّ
كيف أتدينك؟ قالت :وجع ٌة ,قال :إين يف الوت ,فقالت :لعلك أتش أتهي أمويت ,فلذلك
يت عيل أأحدم أطر أفيك ,أو مت أ
قتل
أت أتمناه؟ فال أتفعل ,فواهلل ما أأش أتهي أأن أأ أ
موت حتى يأ أ
عر أض عليك مخط ٌة ,فال توافقك,
أفأح أتس مبك ,وإما أأن
تظفر فتقر أعيني ,فإياك أأن مت أ
أ
فيحزّنا ذلك.
الزبري ليقتل م
ابن ُّ
فتق أب ألها كراهي أة الوت .وإنام أعنى م

( )

ٍ
وهب قال :أخَّبين هشام بن
 -415حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
ٍ
سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ٍ
سعيد اخلدري ,أأنه أ
دخل عىل رسول
يسار عن أيب
ٌ
حرارهتا أ
فوق القطيفة ,فقال
اهلل ﷺ وهو أم
وعوك ,عليه قطيف ٌة ,فوضع يدأ ه عليه ,فوجدأ
أ
ٍ
سعيد :ما أأشد ممحاك يا رسول اهلل ,قال :إنا كذلك ,يشتدُّ علينا البال مء ,و ميضاعف لنا
أبو
الأجر ,فقال :يا رسول اهلل ,أأ ُّي الناس أأشدُّ بال ًء؟ قال :الأنبياء ,ثم الصاحلون ,وقد
كان أأحدم هم ميبتىل بالفقر حتى ما جيدم إال العبا أءة أجيوهبا فيلبسها ,و ميبتىل بالقمل حتى
أيقت أله ,أ
ولأحدم هم كان أأشد فرح ًا بالبالء من أأحدكم بالعطاء.

( )

باب :إطعام أهل الريض
( ) أخرجه أبو نمعيم يف "احللية" ( )21/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )11/26من رواية إبراهيم بن
سعيد اجلوهري عن أيب مأسامة به.
وإسنا مده صحيح.
( )1أخرجه ابن ماجه ( )1011وأبو يعىل ( ) 015وابن سعد يف "الطبقات" ( )101/1والطَّباين يف
"الوسط" ( )6014واحلاكم ( )404/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6441وأبو نمعيم يف "احللية"
(  )154/من طريق هشام بن سعد به.
صحيح .رجاله ثقات.
قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه :هذا إسنا ٌد
ٌ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

157

 -412حدثنا احلسن بن واق ٍع ,قال :حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أيب أعبلة قال:
فتقول يل :كيف أأه ملك؟ أفأ م
م
قول هلا :أمرض,
فكنت أأجي مء إىل مأم الدرداء
مرضت امر أأيت,
م
قلت :قد
دت
ففعلت ذلك ,فجئ متها مر ًة .فقالت :أ
كيف؟ م
م
فتدعو يل بطعا ٍم ,فآكل ,ثم مع م
م
رض ,أفأما
َّبنا عن أأهلك أأّنم أم أ
كنت أأدعو لك بطعا ٍم أأن أ
أمتاثلوا ,فقالت :إنام م
كنت مخت م
ٍ ( )
ندعو لك بيشء.
أأن أمتاث ملوا فال م
باب :عيادة الرض
 -414حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أبان بن يزيد ,قال :حدثنا قتادة قال:
حدثني أأبو عيسى المسواري عن أأيب س ٍ
الريض ,واتب معوا
عيد عن النبي ﷺ قال :معودوا
أ
ُّ
أ
اجلنائز ,متذك مر مكم اآلخر أة.
أ

( )

باب :احلديث للمريض والعائد
( ) أخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" ( )4ومن طريقه أبو نمعيم يف "احللية" ( )144/5وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )144/2من طريق بقية عن إبراهيم بن أيب عبلة به نحوه.
عيل الرميل.
وإسنا مده جيدٌ  .احلسن بن واقع هو أبو ٍّ
ٌ
صدوق ّيم قلي ً
ال.
وضمرة :هو ابن ربيعة أبو عبد اهلل الفلسطيني .قال ابن حجر يف "التقريب":
( )1أخرجه أمحد (01

140 ,

) والطيالس (  )111وأبو يعىل (6

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب"

( )6 10والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 504من مطرق عن قتادة به.
وصححه ابن حبان (.)1655
ورجاله رجال الصحيح .سوى أأيب عيسى المسواري.
الُيرضين اسمه.
قال اليموين عن أأمحد :ال أأعلم أأحد ًا روى عنه إال قتادة ,وقال الطَّباين:
برصي ثق ٌة أ
ٌّ
ٌ
جمهول مل
مسلم متابعة ,وقال عيل بن الديني :أأبو عيسى المسواري
وذكره ابن حبان يف الثقات .روى له
ٌ
مشهور .قاله يف "التهذيب" (.)1 1/ 1
يرو عنه إال قتادة ,وخال أفه أأبو بكر البزار .فزعم أأنه
ٌ
قلت :وللحديث شواهد عدة يف السنة.
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ٍ
حفص ,قال :حدثنا خالد بن احلارث ,قال :حدثنا عبد
 -411حدثنا قيس بن
ٍ
بن حز ٍم ,وحممدأ بن النكدر ,يف ٍ
ناس من
احلميد بن
جعفر قال :أأخَّبين أأيب ,أأن أأبا بكر أ
ٍ
حفص ,حدثنا,
بن احل أكم بن راف ٍع الأنصاري ,قالوا :يا أأبا
أأهل السجد ,عادوا معمر أ
خاض يف
سمعت جابر بن عبد اهلل قال:
قال:
ّبي ﷺ يقول :أمن عا أد أمريض ًا أ
م
م
سمعت الن ّ
الرمحة ,حتى إذا قعدأ استقر فيها.

( )

باب :من صىل عند الريض
ٍ
 -416حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا مسفيان عن أع ٍ
عطاء قال :عا أد
مرو عن
( ) أخرجه أمحد ( ) 1120وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( ) 0411واحلاكم ( )41 /4والبيهقي يف
"الكَّبى" ( )410/4ويف " ُّشعب اليامن" ( )1142من طريق هشيم ,واحلارث بن أسامة يف "مسنده"
( )112من طريق حممد بن عمر كالمها عن عبد احلميد بن أجعفر عن معمر بن احلكم بن ثوبان عن ٍ
جابر
 .وصححه ابن حبان (.)1652
شيم جد معمر ثوبان.
ف أأسق أطا من إسناده والدأ عبد احلميد بن جعفر .وسمى مه ٌ
وجزم ابن معني كام يف "التهذيب" ( :)142/4ب أأّنام واحد .واهلل أعلم.
وأخرجه أمحد ( ) 5464والطَّباين يف "الكبري" ( ) 01/ 6ويف "الوسط" ( )604وابن أيب الدنيا يف
ٍ
نجيح السندي الديني عن عبد الرمحن بن عبد اهلل
"الرض والكفارات" ( .)1 4من رواية أيب معرش
ٍ
النصاري قال :أ
حفص
بن حممد بن أعمرو بن حز ٍم عىل معمر بن احلكأم بن ثوبان فقال :يا أأبا
دخل أبو بكر م
بن مالك  فذكر نحوه.
حدثنا حديثا عن رسول اهلل ﷺ ليس فيه اختالف .قال :حدثني كعب م
أ
حديث كعب.
والنذري يف "الرتغيب".
واهليثمي يف "الجمع".
ابن حجر يف "الفتح".
ُّ
وحسن م
ُّ
ضعيف.
ويف سنده أبو معرش  .وهو
ٌ
الحفوظ عن معمر بن احلكم عن ٍ
أ
جابر .كام عند الصنف .واهلل أعلم.
ولعل
وللحديث شواهدم عدة.
مسلم يف "الصحيح" ( )1521عن ثوبان رفعه " أمن عا أد أمريض ًا مل يزل يف أخرفة اجلنة .قيل:
أأقواها ما رواه
ٌ
أ
رسول اهلل .وما خرف مة اجلنة؟ قال :جناها".
يا
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ابن معمر ركع أتني ,وقال :إنا
ابن أصفوان ,فحرضت الصال أة ,فصىل هبم م
ابن عمر أ
م
سفر.
ٌ

( )

باب :ما يقول للمريض
ٍ
وهب عن حر أم ألة عن محممد بن
بن
 -440حدثنا أأمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبدم اهلل م
ريض أي أ
ٍ
ابن عمر إذا أ
كيف هو؟ فإذا قام
دخل عىل أم
سأ مله :أ
عيل ال مقريش عن ناف ٍع قال :كان م
ٍّ
خار اهللم لك ,ومل أيزده عليه.
من عنده قال :أ

( )

باب :عيادة الفاسق
 -44حدثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخَّبنا بكر بن ممرض قال :حدثني معبيدم اهلل بن
اب
أزح ٍر عن حبان بن أأيب ج أب ألة عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص قال :ال أت معو مدوا مرش أ
رضوا.
اخلمر إذا أم م

( )

باب :عيادة النّساء الر أ
جل الريض
 -441حدثنا زكر ّيا بن ُييى ,قال :حدثنا احلكم بن البارك قال :أأخَّبين الوليد -
احلارث بن معبيدم اهلل الأ
م
يت مأم الدرداء ,عىل
هو ابن مسل ٍم  -قال :حدثنا
نصاري قال :ر أأ م
ُّ
أخرجه من هذا الوجه.
( ) مل أأجد أمن
أ
و أأخرج م
مالك يف "الوطأ" ( )504وعنه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )1444عن ابن شهاب عن صفوان,
بن صفوان فصىل لنا ركعتني ثم انرصف .فقمنا ف أأمتمنا".
بن معمر يعو مد عبدأ اهلل أ
أأنه قال" :جاء عبدم اهلل م
( )1أخرجه البيهقي يف " مشعب اليامن" ( )1601عن ابن وهب عن حرملة عن أأيب الأسود عن نافع به .نحوه
وكأن أأبا الأسود كنية حممد بن عيل.
قال الذهبي عنه كام يف "التهذيب" ( :)4 1/6ال ميعرف.
سيذكره الصنف هبذا السند سواء برقم (  ) 22بلفظ "ال تمسلموا عىل مرشاب اخلمر"
( )4
م
وانظر متام خترجيه ولفظه هناك.
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ٍ
لرجل من أأهل السجد من الأنصار.
رحاهلا أأعوا ٌد ليس عليها غ أشا ٌء ,عائد ًة

( )

ينظر إىل ال مفضول من البيت
باب :أمن أكره للعائد أن أ
عيل بن مم ٍ
سهر عن الأجلح عن عبد اهلل بن
عيل بن محج ٍر ,قال :أخَّبنا ُّ
 -444حدثنا ُّ
ٍ
ٍ
مريض أيعو مده ,ومعه قو ٌم ,ويف البيت
مسعود عىل
أأيب اهل مذيل قال :دخل عبدم اهلل بن
أ
فجعل ٌ
أ
انفقأت عينمك كان
نظر إىل الر أأة ,فقال له عبد اهلل :لو
امرأ ٌة,
رجل من القوم أي م
خري ًا لك.

( )

باب :العيادة من الر أمد
 -441حدثنا عبد الرمحن بن البارك ,قال :حدثنا سلم بن مقتيبة ,قال :حدثنا يونس
بن أأرقم يقول :أر أمدأ ت عيني ,فعا أدين
بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق قال:
م
سمعت زيدأ أ
َّب
صنع؟ قال :م
بي ﷺ ثم قال :يا زيدم  ,لو أأن عينأك لا هبا .كيف أ
كنت أت م
كنت أأص م
الن ُّ
واحتسبت كان ثوا مبك اجلنة.
صَّبت
حتسب ,قال :لو أأن عينأك لا هبا ,ثم
و أأ
أ
أ
م

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )145/1ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )111/
عن زكريا بن ُييى هبذا السناد .نحوه.
( )1أخرجه ابن اجلوزي يف "ذم اهلوى" (  )14/من طريق البخاري هبذا السناد.
الزهد" ( )250/1عن أيب أسامة وأيب خالد المحر كالمها عن الأجلح به.
و أأخرجه هناد يف " ُّ
والجلح :هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حجية.
كثري اخلطأ ممضطرب احلديث.
قال أأبو حاتم كام يف "اجلرح والتعديل" ( :) 24/6ليس بقوي .كان أ
تج به.
ميكتب حدي مثه .وال مُي ُّ
وسيأيت برقم ( .) 165
( )4أخرجه المام أمحد ( )445/1و أأبو داود خمترص ًا ( )4 01والطَّباين يف "الكبري" ( ) 60/5ويف
"الوسط" (  )565واحلارث بن أأيب مأسامة ( )114والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )6 6وأبو نمعيم يف
"العرفة" ( )1655من مطرق عن يونس بن أيب إسحاق به.

=
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محاد عن عيل بن ٍ
زيد عن القاسم بن حمم ٍد ,أأن
 -445حدثنا موسى ,قال :حدثنا ّ ٌ
ّ
رج ً
نت مأريدم مها لأنظر إىل النبي
ال من أأصحاب حمم ٍد
برصه ,فعا مدوه ,فقال :ك م
أ
م
ذهب م
( )
ّسين أأن ما هبام ٍ
بظبي من ظباء أتبالة.
ﷺ ,أفأما إذ مق أ
بض الن ُّ
بي ﷺ فواهلل ما أي ُّ
اب ,قال :حدثنا إسامعيل عن ثابت بن عجالن وإسحاق بن
 -442حدثنا خ ّط ٌ
ثابت عن القاسم عن أأيب مأمامة عن النبي ﷺ:
يزيد ,قاال :حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
رض
فصَّبت عند الصدمة
خذت كريم أتيك,
ابن آدم ,إذا أأ
واحتسبت ,مل أأ أ
أ
أ
م
يقول اهلل :يا أ
لك أثواب ًا دون اجلنة.

( )

____________________________________

وصححه احلاكم ( )441/
وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )5 12 ,5061من وجهني آخرين عن زيد نحوه.
وأخرجه أمحد ( ) 1242واحلاكم ( )161/4من وجهني عن أنس .
ونظر.
ويف أأسانيدها
ٌ
ضعف ٌ
وابن أيب الدنيا يف "التمنني" ( ) 16من طريق محاد بن سلمة
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )4 4/1م
به.
ف فيه.
ثقات سوى عيل بن زيد بن مجدعان .وهو خمت أل ٌ
ورواتمه ٌ
والقاسم بن حممد :هو ابن أيب بكر الصديق.
( )1أخرجه أمحد ( )11111وابن ماجه ( ) 564والطَّباين يف "الكبري" ( ) 6 /1ويف "مسند الشاميني"
( )1144وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 44/من مطرق عن إسامعيل بن عياش عن ثابت بن
عجالن به.
ورواية إسامعيل عن الشاميني صحيح ٌة .وهذه منها.
ولذا صححه البوصريي يف "زوائد ابن ماجه".
وقد تاب أعه مسويد بن عبد العزيز ( وفيه لني ) عن ثابت .أخرجه الطَّباين يف "الكبري" (.) 61/1
السني يف "العمل" ( )211من رواية أأيب عبد الرحيم خالد بن يزيد احلراين عن أيب عبد
و أأخرجه م
ابن ُّ
اللك عيل بن يزيد الأهلاين ,عن القاسم به.

=
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باب :أين يقعد العائد؟

ٍ
عمرو عن
بن
 -444حدثنا أمحد بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل م
وهب قال :أأخَّبين ٌ
ٍ
سعيد قال :حدثني النهال بن أع ٍ
مرو عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عب ٍ
اس
عبد ربه بن
سبع ٍ
مرار :أأ م
سأل اهللأ
الريض
بي ﷺ إذا عا أد
أ
جلس عند رأسه ,ثم قال أ
أ
قال :كان الن ُّ
خري معويف من وجعه.
أ
العظيم ,رب العرش العظيم أأن يشف أيك ,فإن كان يف أأجله تأ ٌ

( )

ذهبت مع احلسن إىل أقتاد أة
 -441حدثنا موسى ,قال :حدثنا الربيع بن عبد اهلل قال:
م
نعو مده ,فق أعدأ عند رأسه ,أ
سقمه.
فسأ أله ,ثم أ
دعا له قال :اللهم اشف قل أبه ,واشف أ

( )

____________________________________

وللحديث شواهد عدة.
حديث أأ ٍ
م
َّب
سمعت النبي ﷺ يقول" :إن اهللأ قال :إذا
نس  قال:
أأقواها
م
م
ابتليت عبدي بحبيبتيه فص أ
عوضتمه منهام اجلنة .ميريد عينيه" .أخرجه البخاري يف "الصحيح" ()5416
( ) أخرجه أمحد ( )1 41والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0114ويف "عمل اليوم والليلة" ( ) 011وابن أيب
شيبة ( )14541والطَّباين يف "الكبري" ( ) 4441وأبو يعىل ( )1144واحلاكم ( )162/4من طريق
احلجاج بن أأرطاة عن النهال به.
ورواه أبو داود ( )4 02والرتمذي ( )1014والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0111من طريق النهال عن
سعيد بن مجبري عن ابن عباس.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث النهال بن عمرو.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قلت :وقيل :عن النهال عن سعيد ,ومر ًة عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عباس .أخرجه النسائي يف
"الكَّبى" (.) 0111
ابن حبان (.)1645
وقيل :عن سعيد عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عباس .أأخرجه م
ورجح أبو زرعة وأبو حاتم ,أأنه عن سعيد بن جبري .واهلل أعلم.
( )1مل أجد من أخرجه.
وجرحه ُييى ب من
والربيع بن عبد اهلل :هو ابن خطاف الحدب أأبو حممد البرصي .وثقه أمحد وابن مهدي,
أ
سعيد.
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باب :ما يعمل الرجل يف بيته
ٍ
ميمون عن هشام بن معروة عن أبيه
مهدي ب من
 -446حدثنا موسى ,قال :حدثنا
ُّ
قال :أ
م
م
ويعمل ما
يصف نع أله,
يعمل يف بيته؟ قالت:
بي ﷺ
م
سأ م
لت عائش أة :ما كان الن ُّ
يعمل الر م
م
جل يف بيته.

( )

 -410حدثنا إسحاق ,قال :أأخَّبنا عبدم اهلل بن الوليد عن سفيان عن هشا ٍم عن أأبيه
قال :أ
يصنع أأحدم كم يف بيته؟.
صنع يف بيته؟ قالت :ما
سأ م
م
بي ﷺ أي م
لت عائش أة :ما كان الن ُّ
وي م
يط.
يصف النع أل,
م
وب ,أ
ويرقع الث أ
م

( )

ٍ
ٍ
سعيد عن أعمرة,
صالح عن ُييى بن
 -41حدثنا عبد اهلل قال :حدثني معاوية بن

م
م
البرش ,أيفيل
رسول اهلل ﷺ
قيل لعائشة :ماذا كان
يعمل يف بيته؟ قالت :كان برش ًا من أ
وُيلب شا أته.
ثو أبه,
م

( )

باب :إذا أحب الر م
جل أخاه فل ميعلمه
( ) أخرجه أمحد ( )1541 ,11604وعبد الرزاق يف "الصنف" ( )10161وعبد بن محيد () 112
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )464وأبو يعىل ( )1142 ,1254وابن سعد يف "الطبقات" (  )442/وأبو
الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( ) 1وغريهم من طريق معروة به.
وصححه ابن حبان (.)5244
النبي ﷺ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5011 ,211عن السود بن يزيد" :
م
سألت عائشة ما كان ُّ
أ
خرج".
سمع
يصنع يف البيت؟ قالت :كان يكون يف مهنة أأهله .فإذا
الذان أ
أ
م
( )1أخرجه أبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ " ( ) 2من رواية سفيان به.
وانظر ما قبله.
( )4أخرجه الرتمذي يف "الشامئل" ( )445وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1144والبغوي يف "رشح السنة"
( )11 /2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )51/1من طريق ُييى بن سعيد به.
وصححه ابن حبان (.)5245
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ٍ
سعيد عن ٍ
بن
ثور قال :حدثني
 -411حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا ُييى بن
حبيب م
م
ٍ
بي ﷺ :إذا أأحب
معبيد عن القدام بن معدي أكرب  -وكان قد أأدر أكه  -قال :قال الن ُّ
أأحدم كم أأخاه فل ميعلمه أأنه أأحبه.

( )

 -414حدثنا ُييى بن ٍ
برش ,قال :حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن رباحٍ عن أأيب
معبيد اهلل عن مجم ٍ
اهد قال :ألق أيني ٌ
أ
فأخذ بمنكبي من ورائي,
رجل من أأصحاب النبي ﷺ
قال :أأ أما إين مأح ُّبك ,قال :أأحبك الذي أأحبب أتني له ,فقال :لوال أأن رسول اهلل ﷺ قال:
جل الر أ
إذا أأحب الر م
خَّب متك ,قال :ثم أأ أ
عرض عيل اخلطبة
خذ أي م
جل فل ميخَّبه أأنه أأحبه ما أأ أ
ً
جارية ,أأما إّنا أعوراء.
قال :أأما إن عندنا

( )

( ) أخرجه أمحد (  ) 4 4وأبو داود ( )5 11والرتمذي ( )1461والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0014وابن
أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  )1 2واحلاكم ( ) 4 /1والطَّباين يف "الكبري" (  )22من وابن
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 62طريق ُييى بن سعيد به.
ُّ
وصححه ابن حبان (.)540
ٌ
غريب.
صحيح
حديث حس ٌن
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
أنس  .أخرجه أمحد ( ) 10/4وأبو داود ()5 15
ثابت عن
قلت :للحديث شاهدٌ من حديث
والنسائي يف "الكَّبى" ( .) 00 0وصححه ابن حبان (  .)54و أأعله النسائي بالرسال.
وله طريق مأخرى عن أنس .عند عبد الرزاق يف "الصنف" ( )104 6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )60
نحوه.
أخرجه من هذا الوجه.
( )1مل أأجد أمن
أ

ٍ
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف "الخوان" ( )40من ٍ
جماهد
وجه آخر من رواية مخصيف بن عبد الرمحن عن

قال :بلغني أن النبي ﷺ قال" :إذا أأحب أأحدم كم ..فذكر نحوه".
وأبو عبيد اهلل يف سند البخاري :هو مسليم الكي موىل مأم ٍ
عيل.
قال أبو زرعة :صدوق .وقال أأبو حاتم :من كبار أأصحاب مجماهد ,وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات .قاله

=
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ثابت عن ٍ
ٌ
بي
 -411حدثنا موسى ,قال :حدثنا
مبارك ,قال :حدثنا ٌ
أنس قال :قال الن ُّ
الرجالن إال كان أأفض ملهام أأشدمها محب ًا لصاحبه.
ﷺ :ما حتابا ُّ

( )

____________________________________

ابن حجر يف "التهذيب".
أ
حديث الباب ممعلق ًا عن قبيصة.
ذكر له
ورباح .ذكره البخاري يف "التاريخ" ( )4 2/4ومل ينسبه .ثم أ
البخاري بينه وبني رباح بن أيب معروف .الذي أيروي عن مجماهد مبارشة.
وفرق
ُّ

شيخ يروى عن أأيب معبيد اهلل عن مجم ٍ
م
سفيان
اهد .روى عنه
وقال ابن حبان يف "الثقات" ( :)111/1رباح ٌ أ
لست أأعرفه ,وال أأدري أمن أبوه .انتهى.
الثوري م
ُّ
ابن حجر يف "اللسان" ( )114/1كال أم ابن حبان .وأقره.
ونقل م
تنبيه :قال الشيخ اللباين يف "صحيحته" ( :)1 1و يف نسختنا من "الدب" :رباح عن أيب عبيد اهلل كام
ٍ
تصحيف ال أأ ُّ
جماهد ممبارشة بال واسطة .وعنه سفيان
شك فيه .فإن رباح ًا هذا أيروي عن
رأيت .وهو
ٌ
أ
أ
يكون حرف ( عن ) بني رباح وأيب عبيد اهلل زيادة من قلم بعض النُّساخ ,فيكون
الثوري ,ف ميحتمل أأن
الأصل :رباح أيب عبيد اهلل ,فإذا صح هذا فيكون أبو عبيد اهلل كني أة رباح هذا ,وهي فائدة غزيرة ,حيث مل
أأقف عىل كنيته يف ٍ
يشء من كمتب الرتاجم التي عندي .و اهلل أعلم .انتهى كالمه.
قلت :وال يفى ما يف كالم الشيخ رمحه اهلل من تك ُّل ٍ
ٍ
ظاهر .ال أ
دليل عليه.
ف
م
حديث القدام  الذي قبله.
ويشهدم للحديث
( ) أخرجه أبو يعىل ( )41 6والطيالس ( )1054وابن اجلعد يف "مسنده" ( )4 6 ,4 61والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )1451وابن عدي يف "الكامل" ( )410/2والبغوي يف "رشح السنة" ( )164/2وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )41 /54واخلطيب يف "تاريخ بغداد" (

 )41 /من طريق البارك بن

فضالة ,والطَّباين يف "الوسط" ( )1166والضياء يف "الختارة" ( )4 5 ,4 1/1من طريق عبد اهلل بن
الزبري اليحمدي كالمها عن ثابت البناين به.
وصححه ابن حبان ( )522واحلاكم (.) 4 /1
ٌ
ٌ
صدوق ,وَصح بالتحديث عند الصنف وغريه.
ومبارك
ٌ
جمهول ال ميعرف ,وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وعبد اهلل بن الزبري .قال أبو حاتم:
صالح.
برصي
وقال الدارقطني:
ٌ
ٌ

=
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باب :إذا أحب رجال فال ميامره ,وال أ
يسأل عنه
 -415حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني معاوية ,أن أأبا الزاهرية حدثه عن مجبري
بن ٍ
حببت أأخ ًا فال ممتاره ,وال متشاره ,وال أ
نفري عن ممعاذ بن ٍ
تسأل عنه,
جبل أأنه قال :إذا أأ
أ
َّبك بام ليس فيه ,فيفرق بينك وبينه.
فعسى أأن متوايف له عدو ًا ف ميخ م

( )

____________________________________

لكن خالفهام محاد بن سلمة كام سيأيت.
فأخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )110/6من طريق عبد العىل بن محاد النريس حدثنا محاد بن سلمة
عن ثابت عن أنس به.
ثم قال اخلطيب رمحه اهلل :تفرد الصف مار بحديث عبد العىل بن محاد ,وإيصا مله وه ٌم عىل محاد بن سلمة,
لن محاد ًا إنام يرويه عن ثابت عن ممطرف بن عبد اهلل بن الشخري قال :كنا نتحدث أأنه ما حتاب رجالن يف
اهلل "..وذلك مُيفظ عنه .فلعل الصفار سها وجرى عىل العادة ا ملستمرة يف ٍ
ثابت عن ٍ
أنس .واهلل اعلم.
أ
أ
انتهى.
قلت :أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )45 44حدثنا عفان قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ٍ
ثابت عن
ممطرف قال" :كنا نتحد م
ث أأنه مل يتحاب .فذكره".
الزهد" (  )141/ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" ( )60/1من طريق
وأخرجه أمحد يف " ُّ
غيالن بن جرير أقال :قال مطرف .فذكره.
الصواب.
قال الضياء يف "الختارة" :قال الدارقطني :رواه محاد بن سلمة عن ثابت ممرسالً .قال :وهو
م
الزهد" ( ) 14من طريق ليث بن سعد ,واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ()144
( ) أخرجه أبو داود يف " ُّ
وابن أيب الدنيا يف "التحابني" ( ) 51من طريق الوليد بن عقبة .وابن قتيبة يف "عيون الخبار"
(  )111/من طريق عبد اهلل بن صالح كلهم عن معاوية بن صالح به.
ورجال إسناده ال بأس هبم.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 66وأبو نمعيم يف
وأخرجه ال معقييل يف "الضعفاء" ( ) 240وابن ُّ
"احللية" ( )411/1من طريق غالب بن وزير ,قال :حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أيب
الزاهرية عن جبري بن نفري عن معاذ بن جبل عن رسول اهلل ﷺ .مرفوع ًا.
صل له ,ومل يأت به عن ابن أوه ٍ
غالب بن وزير الغزي عن ابن وهب ,حدي مثه ممنكر ال أأ أ
ب
قال ال معقييل:
م

=
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 -412حدثنا القرئ ,قال :حدثنا عبد الرمحن عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن
ٍ
عمرو عن النبي ﷺ قال :أمن أأحب أأخ ًا هلل يف اهلل ,قال :إين مأح ُّبك هلل ,فدخال مجيع ًا
حلبه ,عىل الذي أأحبه له.
اجلنة ,كان الذي أأحب يف اهلل أأ أ
رفع درج ًة م

( )

باب :العقل يف القلب
حممد بن مسل ٍم قال :أخَّبين عمرو بن
 -414حدثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخَّبنا ّ
ٍ
دينار عن ابن شها ٍ
عيل  أنّه سم أعه بصفني يقول :إن
ب عن عياض بن خليفة عن ٍّ
أ
العقل يف القلب ,والرمح أة يف الكبد ,والرأف أة يف الطحال ,والن أف أس يف الرئة.

( )

باب :الكَّب
حرب ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
زيد عن الصقعب بن ٍ
ٍ
زهري عن
 -411حدثنا سليامن بن
زيد بن أأسلم  -قال :ال أأعلمه إال عن عطاء بن ٍ
يسار  -عن عبد اهلل بن ٍ
عمرو قال :كنا
ٍ
جلوس ًا عند رسول اهلل ﷺ فجا أء ٌ
سيجان ,حتى قا أم عىل
رجل من أأهل البادية عليه مجبة
____________________________________

غريه ,وال ميعرف إال به .انتهى
م
ٍ
وهب ,عن معاوية.
غري ابن
وقال أأبو نمعيم:
ٌ
غريب من حديث جبري بن نفري ,عن معاذ ممتصالً ,و أأرس أله م
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( )105والبزار يف "مسنده" ( )1146وعبد بن محيد ( )441من طريق
عبد الرمحن بن زياد الفريقي به.
وعبد الرمحن الفريقي  .ضعفه اجلمهور.
واحلديث حسنه اهليثمي يف "الجمع" (  ) 11/والنذري يف "الرتغيب" (.) 0/1
( )1أخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )106/ومن طريقه البيهقي يف " مشعب اليامن"
( )1111من طريق سعيد بن أيب مريم هبذا السناد.
ورجاله رجال الصحيح سوى عياض بن خليفة .سمع معمر وعلي ًا .وروى عنه الناس .ذكره ابن حبان يف
الثقات .وذكره البخاري وابن أيب حاتم مل يذكمرا فيه أجرح ًا وال تعدي ً
ال.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
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ٍ
يضع كل
فارس ,أو قال :ميريد أن
وضع كل
رأس النبي ﷺ فقال :إن صاح أبكم قد
أ
أ
ف ٍ
ويرفع كل را ٍع ,أفأ أ
لباس أمن
ارس,
بي ﷺ بمجامع جبته فقال :أأال أأرى عليك أ
أ
خذ الن ُّ
ال أيعقل.
قاص عليك الوصية,
ثم قال :إن نبي ا أ
هلل نوح ًا ﷺ لا حرضته الوفا مة قال البنه :إين ٌّ
آمرك باثنتني ,و أأّناك عن اثنتني :آمرك بال إله إال اهلل ,فإن الساموات السبع والأرضني
ٍ
ووضعت ال إله إال اهلل يف كف ٍة لرجحت هبن ,ولو أأن
السبع ,لو مو
ضعن يف ك ّفة م
أ
الساموات السبع والأرضني السبع كن حلق ًة مبهم ًة ل أق أصمت مهن ال إله إال اهلل ,وسبحان
رزق كل ٍ
اهلل وبحمده ,فإّنا صال مة كل ٍ
يشء ,وهبا أي م
يشء ,و أأّناك عن الرشك والكَّب.
أ
يكون لأحدنا
فقلت ,أأو قيل :يا رسول اهلل ,هذا الرشك قد عرفناه ,فام الكَّب؟ هو أأن
م
أ
يكون لأحدنا أنعالن أحسنتان ,هلام رشاكان أحسنان؟
لبسها؟ قال :ال ,قال :فهو أن
محل ٌة أي م
قال :ال ,قال :فهو أ
أن يكون لأحدنا داب ٌة يركبها؟ قال :ال ,قال :فهو أن يكون لأحدنا
صحاب أجيلسون إليه؟ قال :ال ,قال :يا رسول اهلل ,فام الكَّب؟ قال :س أف مه احلق,
أأ
ٌ
وغمص الناس.
م

( )

 حدثنا عبد اهلل بن مسلمة ,قال :حدثنا عبد العزيز عن ٍزيد عن عبد اهلل بن ٍ
عمرو

( ) أخرجه أمحد ( )4 0 ,2514واحلاكم (  )20/وصححه ,والبيهقي يف "السامء والصفات" () 12
وابن أيب الدنيا يف "التواضع واخلمول" ( )104وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )115/21من طريق
الصقعب به .خمترص ًا ومطوالً .دون ٍّ
شك سوى الوضع الأول عند أمحد.
وإسنا مده حس ٌن .إال أأنه اختملف فيه عىل زيد .فقيل :عنه هكذا.
وقيل :عن ابن عجالن عنه ممرس ً
ال .أأخرجه احلاكم ( .)16/

ٍ
خرجه ا ملصنف أعق أبه.
راوردي عنه عن عبد اهلل بن عمرو .بإسقاط عطاء .أأ أ
وقيل :عن عبد العزيز الد أ
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( )

اممي ,قال :حدثنا
 -416حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر ال أي ُّ
ٍ
سمعت ابن معمر عن النبي ﷺ يقول :أمن تعظم يف نفسه ,أأو
خالد قال:
عكرمة بن
م
أ
لقي اهللأ عز وجل وهو عليه أغضبان.
اختال يف مشيته ,أ

( )

 -450حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل عن عبد العزيز بن حمم ٍد عن حممد بن ٍ
عمرو

َّب أمن أأ أك أل معه خاد ممه,
عن أأيب سلمة عن أأيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :ما استك أ
أ
واعتقل الشا أة فح أل أبها.
احلامر بالأسواق,
وركب
أ
أ

( )

 -45حدثنا موسى بن ٍ
بن هاشم بن الَّبيد ,قال :حدثنا
عيل م
بحر ,قال :حدثنا ُّ
فحم أله يف
يت علي ًا  أ
اع الأكس أية عن جدته قالت :ر أأ م
صالح أبي م
ٌ
اشرتى متر ًا بدره ٍم ,أ
رجل :أأ م
فقلت له ,أأو قال له ٌ
مري الؤمنني؟ قال :ال ,أأبو العيال
ملحفته,
م
محل عنك يا أأ أ
حق أأن أُي أ
مل.
أأ ُّ

( )

( ) تقدم يف الذي قبله.
راوردي.
وعبد العزيز :هو ابن حممد الد أ
( )1أخرجه أمحد ( )5665واحلاكم (  )20/والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1 24واخلرائطي يف "مساوئ
الخالق" ( )514من مطرق عن يونس بن القاسم به.
قال ابن حجر يف "البلوغ" :أخرجه احلاكم .ورجاله ثقات.
وقال اهليثمي يف "الجمع" (  :)61/رواه أمحد .ورجاله رجال الصحيح.
( )4أخرجه البيهقي يف " مشعب اليامن" ( )1 11من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل الويس به.
الزهد" (.)41
وله شاهدٌ من ممرسل عبد اهلل بن شداد نحوه .أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
الزهد" ( )4 4ويف "فضائل الصحابة" ( )115وابن أيب الدنيا يف
( )1أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
"التواضع واخلمول" ( ) 01وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )116/11من طريق عيل بن هاشم به.
لكن وقع عندهم سوى ابن عساكر" .عن أمه أو جدته" بالشك.
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ٍ
حجر ,قال :حدثنا إسامعيل قال :حدثني أأبو أرواحة يزيد بن
عيل بن
 -451حدثنا ُّ
ٍ
بن ٍ
بشري م
سمعت النُّ أ
يقول عىل النَّب ,قال :إن
ائي قال:
م
عامن أ
أأّيم عن اهليثم بن مالك الط ُّ
أ
والفخر
البطر أبأن معم اهلل,
وفخوخه:
للشيطان أمصالي ًا و مف مخوخ ًا ,وإن مصايل الشيطان
م
م
بعطاء اهلل ,والكَّبيا مء عىل عباد اهلل ,واتباع اهلوى يف غري ذات اهلل.

( )

 -454حدثنا إسحاق ,قال :حدثنا حممد بن فضيل ,قال :حدثنا الوليد بن مجي ٍع عن
صحاب رسول اهلل ﷺ ممتحزقني ,وال مم أتاموتني,
أأيب سلمة بن عبد الرمحن قال :مل يكن أأ
م
وكانوا أيتناشدون ّ
مر جاهليتهم ,فإذا مأريد أأحدٌ منهم عىل
الشعر يف جمالسهم ,ويذكرون أأ أ
ٍ
( )
محاليق عينأيه ك أأنه أجم ٌ
نون.
يشء من أأمر اهلل ,دارت
م
حمم ٍد
حممد بن الثنى ,قال :حدثنا عبد الوهاب ,قال :حدثنا هشا ٌم عن ّ
 -451حدثنا ّ
ال أتى النبي ﷺ  -وكان أمجي ً
عن أيب هريرة ,أن رج ً
ب إيل اجلامل,
ال  -فقال :محب أ
____________________________________

وصالح وجدته جمهوالن.
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )41 /1واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )524من طريق
حممد بن كمليب أيب عبد اهلل عن إسامعيل بن عياش به.
م
بن كمليب.
بن محجر وحممد م
وخولف عيل م
ف أأخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" ( )112/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4655وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 11/21من طريق أأيب اليامن احلكأم بن نافع عن إسامعيل بن عياش به
مرفوع ًا.
الزهد" ( ) 1 0واخلطايب
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "كتاب الدب" ( )105وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
يف "غريب احلديث" ( )16/4من طريق حممد بن فضيل به.
وحسنه ابن حجر يف "الفتح" ( )510/ 0وعزاه البن أيب شيبة.
وجمتمعني .وقيل للجامعة حز أق ٌة النضامم
قال ابن الثري يف "النهاية" ( ( :) 611ممت أأحزقني ) أي ممتقبضني م
بعضهم إىل بعض .انتهى.
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حب أن يفوقني أأحدٌ  ,إما قال :برشاك ٍ
نعل ,وإ ّما قال:
و مأعطيت ما ترى ,حتى ما مأ ُّ
أ
وغمط الناس.
بطر احلق,
َّب أمن أ
بشس ٍع أأمحر ,الكَّب ذاك؟ قال :ال ,ولكن الك أ

( )

 -455حدثنا حم ّمد بن أ
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا عبدم اهلل بن البارك عن حممد بن أعجالن
عن أعمرو بن مش ٍ
رش ا ملتكَّبون يو أم القيامة
عيب عن أأبيه عن جده عن النبي ﷺ قال :مُي م
ٍ
ٍ
أأ أ
مثال الذر يف صورة الرجال ,أيغشاهم ُّ
سجن من جهنم
مكان ,ميساقون إىل
الذ ُّل من كل
نار الأنيار ,و ميسقون من معصارة أأهل النار ,طينة اخلبال.
ميسمى :مبولس ,أتع ملوهم م

( )

انترص من مظلمه
باب :أمن
أ
ابن أيب زائدة ,قال :أأخَّبنا أأيب عن
 -452حدثنا إبراهيم بن موسى قال :أأخَّبين م
خالد بن سلمة عن البهي عن معروة عن عائشة رض اهلل عنها ,أن النبي ﷺ قال هلا:
مدونك فان أترصي.

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )1061وابن حبان ( )5124والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )141/ 1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )2 64من طريق عبد الوهاب .واحلاكم يف "الستدرك" ( ) 1 /1من طريق أيب بحر عبد
الرمحن بن عثامن البكراوي كالمها عن هشام بن حسان به.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
أ
الحفوظ عن ابن سريين ممرس ً
ال.
لكن أعله الدارقطني يف "العلل" ( ,) 02/1بأن
قلت :ويشهد له ما أأخرجه مسلم يف "صحيحه" (  )6عن ابن مسعود  نحوه.
الزهد"
( )1أخرجه أمحد ( ) 46/1والرتمذي ( )1161واحلميدي يف "مسنده" ( )561وابن البارك يف " ُّ
( ) 101وابن أيب الدنيا يف "الهوال" ( )141والبغوي يف "رشح السنة" ( )426/2والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )4651من طريق حممد بن عجالن به.
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وقال البغوي :هذا حديث حسن.
( )4أخرجه المام أمحد ( )64/2وإسحاق بن راهوية ( ) 146والنسائي يف "السنن الكَّبى" ( )16 1ويف
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باب :الواساة يف السنأة والجاعة
ٍ
اجلهضمي ,قال :حدثنا
بشري
محاد بن
حممد بن الثنّى ,قال :حدثنا ّ
ّ
 -454حدثنا ّ
م
يكون يف آخر الزمان
معامرة الع أو ُّيل ,قال :حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة قال:
____________________________________

علمت حتى
"عرشة النساء" ( )16 ,11وابن ماجة (  ) 61من مطرق عن زكريا بلفظ "قالت عائشة :ما
م
دخلت عيل زينب بغري ٍ
قلبت لك بني أة أأيب بكر
إذن  -وهى أغضبى  -ثم قالت لرسول اهلل ﷺ :أأحسبك إذا م
بلت عليها حتى ر أأيتمها
مذري أعتأها ,ثم أأقب ألت إيل ف أأ
النبي ﷺ :دونك فانترصي .ف أأق م
م
عرضت عنها .حتى قال ُّ
وجهه".
قد أي مبس ري مقها يف أفمها ما تر ُّد عيل أشيئ ًا .فر أأ م
يت النبي ﷺ يتأهل مل م
وقال البوصريي يف "زوائد ابن ماجه" ( :) 1/1أهذا إسنا مد أصحيح عىل أرشط ممسل ٍم.
قلت :وأصله يف "صحيح البخاري" ( )1111من طريق معروة ,ومسلم ( )1111من طريق حممد بن
عبد الرمحن بن احلارث كالمها عن عائشة .يف قصة إرسال زوجات النبي ﷺ فاطمة له" .ثم أأرسل أن زينب
رقب رسول اهلل ﷺ ,و أأرقب طر أفه ,هل
فدخلت عليه .قالت عائشة :ثم وقعت يب ,فاستطالت عيل ,وأنا أأ م
أ
م
وقعت
كره أن أأنترص ,قالت :فلام
عرفت أن
يأذن يل فيها ,قالت :فلم تَّبح زينب حتى
م
م
رسول اهلل ﷺ ال أي أ
هبا مل أأنشبها حتى أأنحيت عليها ,قالت :فقال رسول اهلل ﷺ  -وتبسم  :-إّنا ابنة أأيب بكر" .لفظ مسلم.
الترصيح ب أأمر النبي ﷺ لعائشة بالرد ,وإنام فهمت ذلك بسكوت
ولفظ البخاري نحوه .وليس عندهم
م
النبي ﷺ ,و أأنه ال يمنع الرد.
جواز العمل بام ميفهم من القرائن ,لكن روى النسائي
تنبيه :قال ابن حجر يف الفتح :)104/5( :ويف هذا
م
بنت جحش
وابن ماجه خمترص ًا من طريق عبد اهلل البهي عن معروة عن عائشة قالت" :دخلت عيل
زينب م
م
مكن أن مُي أ
مل عىل
النبي ﷺ ف أأ أبت .فقال :مسبيها .فسببتمها حتى جف ري مقها يف أفمها" .فيم م
فسبتني فر أد أعها ُّ
التعدُّ د .انتهى.
ٍ
قلت :وهذا اللفظ ليس من طريق البهي عن معروة ,وإنام هو م
حديث آخر .أأخرجه أبو داود ()1161
لفظ
كنت أأس أأ أل عن االنتصار {ولن انترص بعد ظلمه فأولئك ما
وأمحد ( )11614من طريق ابن عون ,قال " :م
ابن
بن زيد بن مجدعان عن مأم محممد  -امرأة أأبيه  -قال م
عيل م
عليهم من سبيل } [الشورى ]1 :فحدثني ُّ
م
أدخل عىل مأم الؤمنني ,قالت :قالت أم الؤمنني :أ
وز أعموا أأّنا كانت ت م
رسول اهلل ﷺ
دخل عيل
عون :أ
وعندنا زينب بنت جحش ..فذكر نحوه.
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جماع ٌة ,أمن أأدركته فال أيعدلن بالأكباد اجلائعة.

( )

ابن وهب قال :أأخَّبين يونس ,عن ابن شهاب,
 - 451حدثنا أأصبغ قال :أخَّبين م
بن معمر أخَّبه ,أن معمر بن اخلطاب  قال عا أم الر أمادة -
َّبه ,أن عبدأ اهلل أ
أن سال ًا أأخ أ
مر يف إمداد الأعراب بالبل والقمح والزيت
وكانت سن ًة شديد ًة مملم ًة ,بعدما اجتهدأ مع م
رياف ك ُّلها مما جهدأ ها ذلك  -فقام معمر يدعو فقال:
من الأرياف كلها ,حتى بلحت الأ م
فاستجاب اهللم له وللمسلمني.
اللهم اجعل رز أقهم عىل مرءوس اجلبال,
أ

تركت أبأهل ٍ
فقال حني أ
بيت
نزل به الغيث :احلمدم هلل ,فواهلل لو أأن اهللأ مل يفرجها ما
م

دخلت معهم أأعدا أدهم من ال مفقراء ,فلم يكن اثنان أّيلكان
من السلمني هلم س أع ٌة إال أأ
م
من الطعام عىل ما ميقيم واحد ًا.

( )

باب :التّجارب
بن مم ٍ
سهر عن هشام بن معروة عن
عيل م
 -456حدثنا فرو مة م
بن أأيب ا ألغراء ,قال :حدثنا ُّ
ضعيف جد ًا.
خرجه .وهذا إسنا ٌد
ٌ
( ) مل أأجد من أأ أ
ت بخط الذهبي:
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)1/4محاد بن أبشري .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقرأ م
ٌ
حديث ممنكر .انتهى.
علمت أمن روى عنه سوى أأيب موسى ,وله يف الأدب [ البخاري ]
ما
م
( )1أخرجه ابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )441/1من طريق ابن البارك عن يونس به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه إبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 016/4خمترص ًا من رواية الوزاعي عن ابن شهاب به.
عراب بالطعام والمدم حتى أأغاث اهللم الناس .فقال ٌ
رجل :أأ أما واهلل ما
مر الأ أ
"لا كان عام الرمادة أأمد مع م
كنت فيها ابن ثأد".
أ
قال احلريب :يعنى ابن ثأداء .وهي الأم مة .انتهى.
الرض
قوله ( بلحت ) قال ابن أب مزرج :البوالح من الرضيني التى قد معطلت فال تمز أر مع والتمع أم مر .وال أبال مح
م
بت شيئ ًا .قاله يف "هتذيب اللغة" (.) 11/4
التى ال تمن م
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نفسه ,ثم ان أت أبه فقال :ال حلي أم إال ذو ترب ٌة,
أأبيه قال :م
كنت جالس ًا عند معاوية ,فحدث أ
يعيدها ثالث ًا.

( )

 -420حدثنا سعيد بن مع ٍ
فري ,قال :حدثنا ُييى بن أ ُّيوب عن ابن زح ٍر عن أأيب اهليثم
ٍ ( )
سعيد قال :ال حليم إال ذو أعث ٍ
ٍ
حكيم إال ذو تربة.
رة ,وال
عن أأيب
أ
أ
ٍ
وهب عن أعمرو بن احلارث عن در ٍ
اج عن أأيب اهليثم
ابن
 حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا م( )
ٍ
سعيد عن النبي ﷺ ,مث أله.
عن أأيب

( ) أخرجه أبو بكر بن اخلالل يف "السنة" ( )261وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )564/1والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )1111وابن سعد يف "اجلزء التمم من الطبقات" (  )52/وأبو نمعيم يف "أخبار أصبهان"
( ) 610من مطرق عن هشام به.
وإسناده صحيح.
وعلقه البخاري يف "صحيحه" كتاب الدب .باب ال يلدغ الؤمن من جحر واحد مرتني.
ٌ
صدوق
( )1ابن زحر :هو معبيد اهلل بن زحر  -بفتح الزاي وسكون الهملة  -الضمري موالهم الفريقي
ميطىء .قاله ابن حجر يف "التقريب".
وأبو اهليثم :هو سليامن بن أعمرو العتواري .وهو ثقة.
يصح.
وقد مروي مرفوع ًا ,وال ُّ
انظر ما بعده.
( )4أخرجه أمحد ( )1/4والرتمذي ( )1044والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1140وابن عدي يف "الكامل"
(  ) 14/وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" ( )44والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )141وغريهم من
مطرق عن عبد اهلل بن وهب به .وصححه احلاكم ( )164/1وابن حبان (.) 64
ٌ
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
لقب .أأبو السمح ال مقرايش السهمي موالهم
قلت :دراج بن سمعان ,يقال :اسمه عبد الرمحن ,ودراج ٌ
الرصي القاص .ضعفه الكثر.
ابن عدي حدي أثه هذا.
وقال أأمحد :حديثه ممنكر ,وأنكر م

=
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باب :من أطعم أخ ًا له يف اهلل
 -42حدثنا سليامن أبو الربيع ,قال :حدثنا جرير بن عبد احلميد عن لي ٍ
ث عن
أ
حممد بن أن ٍ
مجع أن أفر ًا من إخواين عىل صا ٍع أأو
عيل قال :لأن أأ أ
رش عن حممد بن احلنفية عن ٍّ
خرج إىل مسوقكم مفأعتق رقب ًة.
أ
حب إيل من أأن أأ أ
صاعني من طعا ٍم ,أأ ُّ

( )

باب :حلف اجلاهل ّية
الرمحن بن
حممد بن إبراهيم ,قال :حدثنا ابن معلية عن عبد ّ
 -421حدثنا عبد اهلل بن ّ
ٍ
عوف,
الزهري عن حممد بن مجبري بن ممطع ٍم عن أأبيه عن عبد الرمحن بن
إسحاق عن ُّ
أ
حب أأن أأن مك أثه ,و أأن يل
شهدت مع مع ممو أمتي
رسول اهلل ﷺ قال:
أن
أ
م
حلف الطيبني ,فام مأ ُّ
ممح أر الن أعم.

( )

____________________________________

وقد خالفه عبيد اهلل بن زحر  -وهو أأقوى منه -فرواه موقوف ًا عىل أيب سعيد .كام تقدم قبله.
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )154/من رواية جرير ,وحممد بن احلسني الَّبجالين يف "الكرم
واجلود" ( )14عن عيل بن عاصم كالمها عن ليث بن أيب مسليم به.
وليث ضعفه اجلمهور.
وحممد بن نرش  -بالنون وسكون الشني العجمه – اهلمداين الكويف.
( )1أخرجه أمحد (  ) 60/وأيو يعىل ( )112وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  )11والطحاوي يف
"رشح الشكل" ( )51 0والبزار ( ) 000والبيهقي يف "السنن" ( )422/2وابن عدي يف "الكامل"
( )40 /1من مطرق عن عبد الرمحن بن إسحاق به.
وصححه ابن حبان ( )1414واحلاكم ( )1 6/1والضياء يف "الختارة (.)6 2 ,6 5
الصواب حلف ال مفضول .لن
وجز أم مجاع ٌة من أأهل العرفة بالسري وغريهم .كابن كثري وابن حبان .بأن
أ
النبي ﷺ مل ميدريك حلف الطيبني .وكان أ
عدي
ابن
قبل مولده .وإنام أأدرك
أ
ٍّ
حلف ال مفضول .وهبذا أأعل م
أ
احلديث .واهلل أعلم.
انظر التلخيص احلبري ( ) 04/4والعلل ( )516للحافظ الدارقطني.
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باب :الخاء

 -424حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ٍ
ثابت عن أأ ٍ
نس
( )
ٍ
والزبري.
بي ﷺ بني ابن أم
سعود ُّ
قال :آخى الن ُّ
حلف يف السالم
باب :ال
أ
 -421حدثنا خالد بن ٍ
خملد ,قال :حدثنا سليامن بن ٍ
بالل قال :حدثني عبد الرمحن
بن احلارث عن أعمرو بن مش ٍ
بي ﷺ عا أم الفتح عىل
عيب عن أأبيه عن جده قال :أ
جلس الن ُّ
ف يف اجلاهلية ,مل أيزده
أدرج الكعبة ,فحمدأ اهللأ و أأثنى عليه ,ثم قال :أمن كان له حل ٌ
السال مم إال شد ًة ,وال هجر أة بعد الفتح.

( )

( ) أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )111/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )42/44واخلطيب يف
"تاريخ بغداد" ( )52/6كلهم من طريق أيب داود السجستاين – صاحب السنن – عن موسى بن
إسامعيل به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)50 / 0وعزاه لمحد والصنف.
الذهبي يف "السري" (  )124/احلديث ليب داود يف "السنن" ومل أأره فيه .واهلل أعلم.
تنبيه :عزا
ُّ
وكذا ذكر حمققو السري ,أنه ليس يف الطبوع.
( )1أخرجه أمحد ( )105/1والطَّبي يف "تفسريه" ( )114/1من رواية عبد الرمحن بن احلارث ,والرتمذي
( ) 515من رواية حسني العلم ,وأمحد أيض ًا ( ) 10/1وابن اجلارود ( ) 051والبيهقي يف "السنن"
( )51/1من رواية ابن إسحاق كلهم عن أعمرو بن مشعيب به .خمترص ًا ومطوالً.
وصححه ابن خزيمة (.)1110
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قلت :وخطبتمه ﷺ عا أم الفتح شهري ٌة عند أأهل العلم جاءت يف الصحيحني وغريمها.

ٍ
حلف كان
حلف يف السالم ,و أأ ُّيام
مسلم يف "صحيحه" ( )1540عن مجبري بن مطعم مرفوع ًا "ال
وروى
أ
ٌ
يف اجلاهلية مل يزده السال مم إال شد ًة".
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باب :أن الغنم برك ٌة

 -425حدثنا إسامعيل قال :حدثني ٌ
مالك عن حممد بن عمرو بن حل أح ألة عن ممحيد
ٍ
قوم من
بن مالك بن
خثيم أنه قال :م
كنت جالس ًا مع أأيب هريرة أبأرضه بالعقيق ,أفأتاه ٌ
دواب ,فنزلوا ,قال محيدٌ  :فقال أبو هريرة :اذهب إىل مأمي وقل هلا :إن
أهل الدينة عىل
ّ
ٍ
ٍ
شعري,
أقراص من
ابنأك ميقرئك السالم ,ويقول :أأطعمينا شيئ ًا ,قال :فوضعت ثالث أة
ٍ
وشيئ ًا من ٍ
صحفة ,فوضعتها عىل رأيس ,فحمل متها إليهم ,فلام وضع مته بني
زيت وملحٍ يف
خلبز بعد أن مل يكن طعامنا إال
أأيدّيم ,كَّب أبو هريرة ,وقال :احلمد هلل الذي أأشبعنا من ا م
السودان :التمر والاء ,فلم ميصب القو مم من الطعام شيئ ًا.
الرغام عنها ,و أأطب
فلام انرصفوا قال :يا أ
ابن أأخي ,أأحسن إىل غنمك ,وامسح ُّ
مراحها ,وصل يف ناحيتها ,فإّنا من دواب اجلنة ,والذي نفس بيده ل مي م
يت
وشك أأن يأ أ
أ
م
ٌ
تكون ال ُّثلة من الغنم أأحب إىل صاحبها من دار مروان.
زمان
عىل الناس

( )

( ) أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 226من رواية ُييى بن ُييى ,والذهبي يف "سريالعالم" ( )2 0/1من
الزهري كالمها عن مالك به.
طريق أيب مصعب ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 200من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند ,وإبراهيم احلريب يف "غريب
احلديث" ( ) 042/4من طريق الضحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو به .خمترص ًا " .أأحسن إىل
غنمك ...إىل قوله اجلنة".
قد مرويت هذه اللفظة ( الغنم ) مرفوع ٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق .وفيها أن أظ ٌر.
قال الدارقطني يف "العلل" (  :) 22رفعه غري ٍ
ثابت .انتهى.
م م
وانظر أ
علل احلديث البن أيب حاتم .رقم ( .)410وكال أم الزرقاين اآليت.
قوله ( :العقيق ) قال عياض يف "الشارق" ( :)106/1بفتح العنيٍ ,
واد عليه أأ م
موال أأهل الدينة.
الرعام ) بضم الراء ,وإمهال العني عىل الشهر رواي ًة ,خماط
قال الزرقاين ( :)162/1قوله ( :وامسح ُّ
رقيق جيري من مأنوف الغنم ,وبفتح الراء ,وغني معجمة ,أي :امسح الرتاب عنها ,قال يف النهاية :رواه

=
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وكيع ,قال :حدثنا إسامعيل الأزرق عن
حممد بن يوسف ,قال :حدثنا
ٌ
 -422حدثنا ّ
عيل ,أن النبي ﷺ قال :الشا مة يف البيت برك ٌة ,والشاتان
أأيب معمر عن ابن احلنفية عن ٍّ
بركات.
برك أتان ,والثالث
ٌ

( )

عز لهلها
باب :البل ٌّ
ٍ
مرزوق ,قال :أخَّبنا شعبة عن معامرة بن أأيب حفصة عن
 -424حدثنا عمرو بن
____________________________________

أ
يكون
والروي بعني مهملة ,وجيوز أأن
بعضهم بغني معجمة ,وقال :إنه ما يسيل من النف ,والشهور فيه
ُّ
الرتاب عنها رعي ًا هلا وإصالح ًا لشأّنا .انتهى.
مسح م
أأراد أ
صح عىل المهال.
أي :عىل رواية العجام ,ال ما فّسه ذلك البعض ,فإنام أي ُّ
قوله( :و أأطب) نأظف .قوله ( :ممراحها ) بضم اليم .مكاّنا الذي تأوي فيه ,والأمر لإلرشاد والصالح.
قوله ( :فإّنا من دواب اجلنة ) ,أي :نزلت منها ,أو تأدخ ملها بعد احلرش ,أأو من نوع ما يف اجلنة .بمعنى أأن
صحيح له محكم الرفع ,فإنه ال ميقال إال بتوقيف.
موقوف
فيها أأشباهها ,وشبه اليشء ميكرم لأجله ,وهذا
ٌ
ٌ
البزار عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ :أأكرموا العزى ,وامسحوا مبرغامها ,فإّنا من دواب اجلنة".
خرج
وقد أأ أ
م
الصحيح .وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوع ًا:
الوقوف
ضعيف ,لكنه ميقويه هذا
وإسنا مده
م
ٌ
م
"ص ُّلوا يف ممراح الغنم ,وامسحوا برغامها ,فإّنا من دواب اجلنة" .قال البيهقي :روي مرفوع ًا وموقوف ًا
صح.
وهو أأ ُّ
مري
قوله ( :ال مثلة ) بضم الثلثة وشد الالم :الطائفة القليلة الائة ونحوها .قوله ( :دار مروان ) بن احلكم أأ م
ٍ
الدينة ي ٍ
بتوقيف لأنه إخبار عن أغي ٍ
ب يأيت.انتهى كالمه.
ومئذ ,وهذا أيض ًا ال ميقال إال
أ
وانظر كتايب "زوائد الوطأ عىل الصحيحني" رقم (.)105
( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "إصالح الال" ( ) 45وال معقييل يف "الضعفاء" (  )14/من طريق إسامعيل بن
سلامن الزرق به.
وإسامعيل :قال ابن معني :ليس ٍ
النسائي وابن نممري :مرتوك .وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو
بشئ .وقال
ُّ
داود وغريهم.
وأبو عمر :هو دينار بن معمر البزار الكويف العمى .مخمتلف فيه.
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عكرمة عن ابن عب ٍ
عجبت للكالب والشاء ,إن الشا أء ميذبح منها يف السنة كذا
اس قال:
م
كثر منها.
وّيدى كذا وكذا,
والكلب م
م
تضع الكلب مة الواحد مة كذا وكذا ,والشا مء أأ م
وكذا ,م

( )

 -421حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا وهب بن إسامعيل عن حممد بن ٍ
قيس عن أيب هند
طاؤك؟ قلت:
اهلمداين عن أأيب أظبيان قال :قال يل معمر بن اخلطاب :يا أأبا ظبيان ,كم أع م
ٍ
ومخسمئة ,قال له :يا أأبا أظبيان ,اختذ من احلرث والسابياء من قبل أن أتلي مكم غلم مة
أألفان
ٍ
قريش ,ال ميعدُّ العطا مء معهم ماالً.

( )

 -426حدثنا حممد بن بش ٍ
ٍ
جعفر ,قال :حدثنا شعبة,
ار ,قال :حدثنا حممد بن
تفاخر أأ م
صحاب الشاء,
هل البل و أأ
بن أحز ٍن يقول:
سمعت أأبا إسحاق,
م
م
سمعت أعبد أة أ
أ

ثقات.
( ) مل أجد من أخرجه .ورجاله ٌ
( )1أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )444 5وابن عبد الَّب يف "جامع بيان العلم" (  )14من طريق
موسى بن عبد اهلل بن يزيد ,وابن أيب الدنيا يف "إصالح الال" ( )22من طريق أيب بكر بن أعمرو بن معتبة
ال مقريش ,كالمها عن أأيب أظبيان الأزدي به .بلفظ " مأغيلم ٌة من قريش يمنعون هذا العطاء".
وأبو ظبيان :هو الأزدي كام َصح به أمن أأخرج الأثر .ونص عليه البخاري يف "الكمنى" .وفرق بينه وبني
أأيب ظبيان ال مقريش الذي أيروى عنه سلمة بن كمهيل .وكالمها يرويان عن عمر.
ابن حبان يف "الثقات" .ومل أأر من وثقه.
قلت :والزدي :ذكره م
وأبو هند :هو احلارث بن عبد الرمحن اهلمداين .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقد تموبع كام ترى.
وأخرج يعقوب بن سفيان يف "العرفة" ( ) 15/4حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن نممري قاال :حدثنا
وكيع قال :حدثنا ال أع أمش ( العمش ) عن سلمة بن كهيل عن أيب ظبيان ,قال ابن نمري :وليس ب أأيب خمنف
وهو مقريش ,أأنه كان عند معمر فقال له :كم عطاؤك ..فذكر نحوه.
ابن معني ,بأنه أبو ظبيان القريش .كام نقله الدواليب يف "الكنى والسامء" (.)145/1
قلت :وهبذا جزم م
قال ابن حجر يف "التقريب" :أبو ظبيان ال مقريش عن معمر أجمهول.
ّتاج يف الوايش وكث أر أهتا .قاله يف "اللسان" (.)424/ 1
قوله ( :السابياء ) اجلمع السوايب .الن أ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

181

عثت أأنا .و أأنا
بي ﷺ :مبعث موسى وهو راعي غن ٍم ,و مبعث داود وهو را ٍع ,و مب م
فقال الن ُّ
رعى غن ًام لأهيل أبأجياد.
أأ أ

( )

باب :العراب ّية
 -440حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أبو عوانة عن معمر بن أأيب سلمة عن
سبع ,أأو مهلن :الرشاك باهلل ,م
ورمي
وقتل النفس,
الكبائر
أأبيه عن أأيب مهريرة قال:
ٌ
م
م
( )
ا ملحصنات ,والأعرابي مة بعد اهلجرة.

( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( ) 4/2والنسائي يف "السنن الكَّبى" (411

) 415 ,

والطيالس (  ) 4والبيهقي يف "الدالئل" ( ) 41/1وأبو نمعيم يف "العرفة" (  )46 /وابن عساكر
يف "تاريخ دمشق" ( )11 ,14/ 4والدواليب يف "الكنى والسامء" ( )100من مطرق عن مشعبة به.
أ
عرص النبي
وزاد البخاري والنسائي :عن ابن أيب عدي عن مشعبة .قلت ليب إسحاق :نرص بن حزن
أدرك أ
ﷺ؟ قال :نعم.
وأخرجه البخاري أيض ًا ( ) 1/2من رواية الأعمش ورشيك القاض عن أأيب إسحاق عن عبدة .قال
رشيك :وله مصحبة.
الرواة عن مشعبة يف اسمه .فقيل :عبدة .وبه جزم البخاري وأبو حاتم .قال أبو نمعيم يف العرفة:
واختلف ُّ
وهو الصواب ,وافقه (أي من رواه عن مشعبة) عليه الثوري ,وزكريا بن أيب زائدة ,وإُسائيل ,وغريهم.
وقيل :نرص .وقيل :معبيدة .وقيل :برش.
واختلفوا أأيض ًا يف مصحبته .ف أأثبته أمن تقدم.
تصح له مصحبة.
وابن السكن .وذكره ابن حبان يف "ثقات التابعني" وقال :ال ُّ
وابن الَّبقي م
ونفاه أأبو حاتم م
واهلل أعلم.
( )1أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )5115من طريق فهد بن عوف .والاللكائي يف "رشح الصول"
(  ) 55من طريق أأيب الربيع الزهراين .والبزار كام يف "خمترص زوائده" ( )51البن حجر من طريق خالد
أ
رسول اهلل ﷺ قال :فذك أأره.
بن يوسف بن خالد كلهم عن أأيب عوانة عن معمر عن أأبيه عن أأيب هريرة ,أن
قال اهليثمي يف "الجمع" (  :) 11/رواه البزار .وفيه معمر بن أيب سلمة ضعفه مشعبة وغريه ,ووثقه أأبو
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باب :ساكن ال مقرى

 -44حدثنا أمحد بن عاص ٍم ,قال :حدثنا أحيوة ,قال :حدثنا بقية قال :حدثني
سمعت راشدأ بن ٍ
م
أ
رسول اهلل ﷺ:
ثوبان يقول :قال يل
سمعت
سعد يقول:
صفوان قال:
م
م
أ
ساكن ال مكفور كساكن ال مقبور.
فور ,فإن
أ
ال أتسكن ال مك أ
قال أمحد :ال مكفور :القرى.
 - 441حدثنا إسحاق ,قال :أأخَّبنا بقية قال :حدثني صفوان قال:
سمعت راشدأ
م
بن ٍ
أ
فور ,فإن
سمعت
سعد يقول:
م
أ
بي ﷺ :يا ثوبان ,ال تسكن ال مك أ
ثوبان قال :قال يل الن ُّ
ساكن ال مكفور كساكن ال مقبور.
أ

( )

____________________________________

وابن حبان وغريمها .انتهى.
حاتم م

قلت :واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )12 5ومسلم ( )16من ٍ
وجه آخر من طريق أيب الغيث عن
أيب هريرة رفعه "اجتنبوا السبع الوبقات .قيل :يا رسول اهلل وما هن؟ فذكر الثالث .وزاد "السحر ,وأكل
مال اليتيم ,وأكل الربا ,والتويل يوم الزحف".
دون الأعرابية بعد اهلجرة.
عيل  عند الطَّباين يف "الكبري" .وعن أيب سعيد عنده يف
وهلذه الزيادة شواهدم عدة .من حديث ٍّ
"الوسط" ,وعن عبد اهلل بن أعمرو .عند إسامعيل القاض ,ومن حديث عيل أأيض ًا من ٍ
وجه آخر عند ابن
ٍّ
ابن حجر يف "الفتح" (.) 11/ 1
أيب حاتم ,وعن غريهم .ذكر هذا م
( ) أخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" ( )612والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4151والبالذري يف "أنساب
الرشاف" (  )1 /من مطرق عن بقية به.
وإسناده جيد .وصفوان :هو ابن عمرو السكسكي.
و أأخرجه البيهقي يف " ُّ
وابن عدي يف "الكامل" ( )456/4من طريق أيب مهدي سعيد
الشعب" ( )4156م
بن سنان عن راشد بن سعد به .وزاد يف آخره "ال ت أأمرن عىل عرشة ,فإن أمن تأمر عىل عرشة جا أء يوم
احلق .أأو أأوب أقه الظلم ".
القيامة مغلوالً يده إىل عنقه ,فكه ُّ
وأبو مهدي مرتوك.

=
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باب :ال مبدم و إىل التالع

ٌ
رشيك عن القدام بن مرشيحٍ عن أأبيه
 -444حدثنا حممد بن الصباح ,قال :حدثنا
قال :أ
بي ﷺ يبدم و؟ فقالت :نعم ,كان يبدم و
لت عائش أة عن ال مبدم و م
سأ م
قلت :وهل كان الن ُّ
إىل هؤالء التالع.

( )

ٍ
ٍ
وهب قال:
عاصم عن أعمرو بن
عيل ,قال :حدثنا أبو
 -441حدثنا أبو حفص بن ٍّ
ٍ
ووض أعه
ب ,وهو حمر ٌم,
وضع ثو أبه عن منكبيه ,أ
م
أ
بن عبد اهلل بن أسيد إذا رك أ
رأيت حممدأ أ
يت عبدأ اهلل م
يفعل مثل هذا.
عىل فخ أذيه,
فقلت :ما هذا؟ قال :ر أأ م
م

( )

جيالس كل قو ٍم فيعرف أأخالقهم
باب :أمن أأحب كتامن الّس ,و أأن
أ
ٍ
عمر قال:
َّبنا أم ٌ
 -445حدثنا عبد اهلل بن حممد ,قال :حدثنا عبد الرزاق ,قال :أأخ أ
أخَّبين حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن ٍ
عبد القاري عن أأبيه ,أن معمر بن اخلطاب
ورج ً
فجلس إليهام,
ال من الأنصار كانا جالسني ,فجا أء عبدم الرمحن بن عبد القاري
أ
جالس مأ أ
ولئك يا
رفع حدي أثنا ,فقال له عبدم الرمحن :م
لست مأ م
حب أمن أي م
فقال معمر :إنا ال من ُّ
____________________________________

وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )6011من رواية ممنبه بن عثامن نا صفوان بن أعمرو عن مرشيح بن معبيد
نحو زيادة أأيب مهدي .واهلل أعلم.
احلرضمي عن ثوبان .وذكر أ
( ) أخرجه أمحد ( )11404وأبو داود ( )1101 ,1141وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15401وإسحاق
بن راهويه يف "مسنده" ( ) 511والّساج يف "مسنده" ( ) 2واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ()251
واخلطايب يف "غريب احلديث" (  )411/من مطرق عن رشيك بن عبد اهلل القاض به.
وصححه ابن حبان (.)550
قوله ( :التالع ) قال اخلطايب :مجع تلعة .وهي أم م
سيل الاء من فوق إىل أأسفل.
خرجه.
( )1مل أأجد أمن أأ أ
وعمرو بن وهب الطائفي .وحممد بن عبد اهلل.
قال أبو حاتم كام يف "اجلرح " ( :)161/4مها جمهوالن.
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مري الؤمنني ,قال معمر :بىل ,فجالس هذا وهذا ,وال ترفع حدي أثنا.
أأ أ
يكون اخلليف مة بعدي؟ فعدد الأ
ثم قال ل أ
م
نصاري
اس يقولون
ُّ
ألنصاري :أمن أترى الن أ
رجاالً من الهاجرين ,مل ميسم علي ًا ,فقال معمر :فام هلم عن أأيب احلسن؟ فواهلل إنه
( )
ٍ
طريقة من احلق.
لأحراهم ,إن كان عليهم ,أأن ميقيمهم عىل
باب :ال ُّتؤدة يف المور
ٍ
هالل ,قال :حدثنا احلسن ,أن
 -442حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أبو
وموىل له ,أفأوص مواله بابنه ,فلم يألوه حتى أأ أ
أ
ً
رج ً
درك وزو أجه,
وترك ابن ًا له
ال متويف.
نطلق فقل
طلب
ردت أأن أت أ
العلم ,فجهزه ,ف أأتى عال ًا فس أأ أله ,فقال :إذا أأ أ
فقال له :جهزين أأ م
أ
حرض مني اخلمروج فعلمني ,فقال :اتق اهلل واصَّب ,وال أتستعجل.
يل مأعل ممك ,فقال:
أ
ٌ
ثالث.
اخلري ك ُّله ,فجا أء وال يكا مد ينساهن ,إنام هن
قال احلسن :يف هذا م
ٍ
نزل عن راحلته ,فلام أ
فلام جا أء أأه أله أ
برجل نائ ٍم مرتاخٍ عن الرأة,
نزل الد أار إذا هو
نتظر هبذا؟ فرجع إىل راحلته ,فلام أأراد أأن يأ أ
خذ
وإذا امر أأ مته نائم ٌة ,قال :واهلل ما مأريد ما أأ م
يف ,قال :اتق اهلل واصَّب ,وال أتستعجل.
الس أ
فرجع إىل راحلته ,فلام أأرا أد أأن
نتظر هبذا شيئ ًا,
أ
فرجع ,فلام قام عىل رأسه قال :ما أأ م
استيقظ الر م
أ
يأ أ
وثب إليه
فرجع إليه ,فلام قا أم عىل رأسه
خذ سي أفه ذ أك أره,
جل ,فلام رآه أ
أ
صبت بعدي؟.
ف أعا أن أقه وقب أله ,وسا أء أله قال :ما أأ أ
مشيت الليلة بني السيف
صبت واهلل بعدك :أأين
م
صبت واهلل بعدك خري ًا كثري ًا ,أأ م
قال :أأ م
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" (  )642عن أمعمر به.
والزهري .انتهى
وحممد بن عبد اهلل .ذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال :روى عنه ابنه عبد الرمحن ُّ
قلت :ووالده مل أأر من وثقه.
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ثالث ٍ
أ
صبت من العلم عن قتلك.
وبني رأسك
فح أج أزين ما أأ م
مرار ,أ

( )

 -444حدثنا أبو أم ٍ
عمر ,قال :حدثنا عبد الوارث ,قال :حدثنا يونس عن عبد
بي ﷺ :إن فيك خلم ملقني مُي ُّبهام
الرمحن بن أيب أبكرة عن أأشج عبد القيس قال :قال يل الن ُّ
أ
قلت :قدي ًام كان أأو حديث ًا؟ قال:
قلت :وما مها يا
رسول اهلل؟ قال :احلل مم واحليا مء ,م
اهللم ,م
قلت :احلمدم هلل الذي أج أب ألني عىل مخ ملقني أأحبهام اهلل.
أقدي ًام ,م

( )

( ) مل أأجد من أخرجه .وأبو هالل :هو حممد بن سليم الراسبي البرصي.
( )1أخرجه أمحد ( )105/1والبخاري يف "خلق أفعال العباد" ( ) 64 , 62وابن أيب شيبة ( )15411وابن
وابن أأيب عاصم يف "السنة" ( ) 60ويف
سعد يف "الطبقات" ( )551/5والنسائي يف "الكَّبى" ( )4412م
"اآلحاد والثاين" ( ) 211و أأبو يعىل ( )2111من مطرق عن يونس بن معبيد به.
ورجاله ثقات.
م
ابن أيب بكرة مل ميدرك
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)214/6رواه أأمحد .ورجا مله
رجال الصحيح إال أن أ
الأشج.انتهى.
قلت :وقع عند ابن أأيب عاصم يف كتا أبيه .عن أيب بكر بن أيب شيبة عن إسامعيل بن معلية عن يونس عن عبد
شج بن عرص قال :قال يل رسول اهلل ".
الرمحن بن أيب بكر قال :قال يل أأ ُّ
م
رسول ﷺ "
وهي َصُي ٌة باالتصال .لكن احلديث يف الصنف البن أيب شيبة .وفيه " قال أشج :قال يل
دون قوله " يل " .وكذا رواه مجاع ٌة من الثقات عن إسامعيل .كالمام أمحد وابن سعد وغريهم.
ورواه ابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )516/1عن إسحاق بن إدريس عن عبد الوارث .وفيه قال عبد
الرمحن :حدثني أأشج.
ٌ
مرتوك .وكذبه ابن معني .وقد رواه المصنف هنا عن أأيب معمر عن عبد
لكن إسحاق بن إدريس الأسواري
الوارث بالعنعنة .واهلل أعلم.
وأخرج مسلم ( ) 1 , 4عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري ,أن رسول اهلل ﷺ ل أ
ألشج أأشج عبد القيس:
إن فيك أخص ألتأني مُي ُّبهام اهلل احللم والناة".
وله مطرق مأخرى .وانظر ما بعده.
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حفص ,قال :حدثنا طالب بن مح ٍ
ٍ
العبدي قال :حدثني
جري
 -441حدثنا قيس بن
ُّ
ٍ
شج أيميش حتى أأ أ
خذ
هود بن عبد اهلل بن سعد ,سمع جده أمزيدة العبدي قال :جا أء الأ ُّ
خل مل أقني مُي ُّبهام اهللم ورسو مله ,قال:
بي ﷺ :أأ أما إن فيك م
بيد النبي ﷺ فقبلها ,فقال له الن ُّ
لت عليه ,أأو مخلقا أمعي؟ قال :ال ,بل أجب ً
أجب ً
بلت عليه ,قال :احلمدم هلل الذي
ال مج أ
ال مجب م
ب اهللم ورسو مله.
أج أب ألني عىل ما مُي ُّ

( )

باب :البغي
سمعت مجماهد ًا عن ابن
فطر عن أأيب أُييى قال:
م
 -446حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا ٌ
عب ٍ
ال ب أغى عىل ٍ
اس قال :لو أن أج أب ً
جبل لدم ك الباغي.

( )

( ) أخرجه الصنف يف "خلق أفعال العباد" (  )4وأبو يعىل ( )2150والطَّباين يف "الكبري" ()415/10
والقري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( )2وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 260وأبو نمعيم يف
"العرفة" ( )24 6والبيهقي يف "الدالئل" ( )1041من مطرق عن طالب بن حجري به .خمترص ًا ومطوالً.
ٍ
واحد " قال :فام مها يا رسول اهلل؟ قال :الأنا مة والتؤدة".
وزاد غري
ويشهدم له ما تقدم.
الزهد" ( )110وأبو نمعيم يف "احللية" (  )464/من
الزهد" ( ) 462ووكيع يف " ُّ
( )1أخرجه هناد يف " ُّ
طريق أأيب ُييى القتات به.
ضعيف.
وأبو ُييى
ٌ
لكن أخرجه احلريب يف "غريب احلديث" ( )204/1وابن أيب الدنيا يف "ذم البغي" ( )4وابن وهب يف
"اجلامع" ( )140من طريق الأعمش عن جماهد به.
الزهد" ( ) 465عن فطر عن أأيب ُييى عن مجماهد
الزهد" ( )1 6وعنه هناد أيض ًا يف " ُّ
وأخرجه وكيع يف " ُّ
عن النبي ﷺ ممرسالً.
م
صح .انتهى
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( :)41 /1قال أأيب:
حديث مجماهد عن ابن عباس قو أله أأ ُّ
وابن حبان يف "الضعفاء"
ابن مردويه عن ابن معمر ,م
قال العجلوين يف "كشف اخلفاء" ( :) 51/1ورواه م

=
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وهب ,قال :حدثنا أأبو ٍ
ٍ
ٍ
هانئ
صالح ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل بن
 -410حدثنا عثامن بن
اخلوالين عن أأيب عيل اجلنبي عن مفضالة بن مع ٍ
بيد عن النبي ﷺ قال :ثالث ٌة ال مي أ
سأ مل
ٍّ أ
ُّ
فامت عاصي ًا ,فال أت أ
عنهمٌ :
رجل أ
سأل عنه ,و أأ أم ٌة أأو عبدٌ أأ أبق
وع أص إما أمه أ
فارق اجلامع أة أ
زوجها ,وك أفاها أم مؤون أة الدُّ نيا فتَّبجت ومترجت بعده.
غاب م
من سيده ,وامرأ ٌة أ
ٌ
وثالث ٌة ال ميسأل عنهمٌ :
ورجل
عزه,
نازع اهللأ ردا أءه ,فإن ردا أءه الكَّبيا مء,
وإزاره ُّ
رجل أ
أ
شك يف أأمر اهلل ,والقنوط من رمحة اهلل.

( )

 -41حدثنا حامد بن معمر ,قال :حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أأبيه عن جده عن
ٍ
النبي ﷺ قالُّ :
أ
وعقوق
البغي,
ذنوب ميؤخ مر اهللم منها ما شا أء إىل يوم القيامة ,إال
كل
أ
الوالدين ,أأو قطيع أة الرحم ,ميعج مل لصاحبها يف الدُّ نيا أ
قبل الوت.
ٍ
ٍ
اين
 -411حدثنا حممد بن معبيد بن ميمون ,قال :حدثنا مسكني بن بكري احلذاء احلر ُّ
( )

____________________________________

ٍ
ٍ
بعضهم فقال:
نظم ذلك م
عن أنس .ويف سنده أأمحد بن الفضل وضاع .وقال النجم :بسند ضعيف .وقد أ
فخري فعال الرء أأعد مله.
البغي مرصعة * فاعدل
صاحب البغي إن
يا
أ
أ
م
فلو ب أغى ٌ
جبل يومــ ًا عىل جبل * الندك منه أأعـاليه و أأسفـله .انتهى كلمه.
( ) أخرجه أمحد ( )14614والطَّباين يف "الكبري" ( )402/ 1والبزار ( )4416وابن منده يف "التوحيد"
( )455والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )4464من طريق أحيوة بن رشيح عن أأيب هانئ ممحيد بن هانئ به.
وصححه احلاكم ( 6/

) وابن حبان (.)1556

وأبو عيل اجلنبي :بسكون النون .اسمه أعمرو بن مالك .نسبة إىل أجنب :بطن من ممراد.
ثقات.
وقال اهليثمي يف "الجمع" (  :) 05/ورجا مله ٌ
( )1أخرجه البزار يف "مسنده" ( )4264واحلاكم يف "الستدرك" ( ) 52/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()4212
واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )142من طريق بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة به.
وبكار ضعفه يعقوب بن سفيان .وقال ابن معني :ليس بشئ.
وقد تقدم ( )11 , 2من ٍ
وجه آخر عن أأيب بكرة  دون ممجلة العقوق .وانظر رقم ( .)56
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برص أأحدم كم
عن جعفر بن مبرقان عن يزيد بن الأصم قال:
م
سمعت أأبا مهريرة يقول :مي م
أ
اجلذع يف عني نفسه.
اجلذل ,أأو
القذا أة يف عني أأخيه ,و أينسى
أ
قال أبو مع ٍ
بيد :اجلذل :اخلشبة العالية الكبرية.

( )

ٍ
ستنري ب من
 -414حدثنا عبد اهلل بن حممد ,قال :حدثنا اخلليل بن أمحد ,قال :حدثنا ا مل م
كنت مع م ٍ
عقل ا ملزين ,أفأ أ
ماط أأ ًذى عن الطريق,
أأخرض قال :حدثني ممعاوية بن قرة قال :م
صنع
يت شيئ ًا فبادر مته ,فقال :ما مح أل أك عىل ما
أ
فر أأ م
ابن أأخي؟ قال :ر أأي متك أت م
صنعت يا أ
سمعت النبي ﷺ يقول :أمن أأ أ
ماط أ ًذى عن
حسنت يا ابن أخي,
شيئ ًا فصنع مته ,قال :أأ
م
أ
ب له حسن ٌة ,و أمن متقبلت له حسن ٌة أ
دخل اجلنة.
طريق السلمني مكت أ

( )

الزهد" ( ) 001وابن ايب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )55ويف "الصمت"
( ) أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
( ) 65من طريق كثري بن هشام الكاليب عن جعفر به.
م
كثري ومسكني بن بكر.
وخ أ
ولف ٌ
الزهد" ( )1 1وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" ( ) 11والقضاعي يف "مسند
ف أأخرجه ابن البارك يف " ُّ
ٍ
جعفر عن يزيد عن أيب
الشهاب" ( )2 0وأبو نمعيم يف "احللية" ( )66/1من طريق حممد بن محري عن
هريرة عن النبي ﷺ .وصححه ابن حبان ( .)542
ٍ
الوقف .فرواي مة ٍ
ومسكني أأقوى .واهلل أعلم.
كثري
الصواب
ولعل
م
أ
( )1أخرجه اخلطيب يف "التفق والفرتق" (  )41/من طريق حممد بن ُييى بن أيب أسمينة عن اخلليل بن أأمحد
البرصي الزين عن ا ملستنري به.
وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )1 2/10ومن طريقه الزي يف "هتذيب الكامل" ( )444/1من طريق
إبراهيم بن حممد بن أعر أعرة والعباس بن عبد العظيم وحممد بن أيب سمينة كلهم عن اخلليل عن ا ملستنري بن
أخرض بن معاوية بن قرة عن أبيه عن معقل به.
والنذري رواي أة البخاري.
فجعلوه عن أخرض بن معاوية عن معقل .وصوب الزي
ُّ
ٌ
جمهول ال أأعرفه .انتهى.
ومدار السند عىل الستنري بن أخرض .قال ابن الديني:
قلت:
م

=
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باب :قبول اهلدية

ٍ
سمعت موسى
بن إسامعيل قال:
م
 -411حدثنا عمرو بن خالد ,قال :حدثنا ضام مم م
بن وردان عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ يقول :هتا مدوا حتا ُّبوا.
أ

( )

ٍ
أنس يقول:
 -415حدثنا موسى ,قال :حدثنا سليامن بن الغرية عن ثابت قال :كان ٌ

يا أبني ,تبا أذ ملوا بينكم ,فإنه أأو ُّد لا أبينكم.

( )

باب :أمن مل أيقبل اهلدي أة لا أ
غض يف الناس
دخل ال مب م
ٍ
ٍ
سعيد
خالد ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب
 -412حدثنا أمحد بن
ٌ
رجل من بني أف أزارة للنبي ﷺ ناق ًة ,فعو أضه,
عن أأبيه عن أأيب مهريرة قال :أأهدأ ى
فسمعت النبي ﷺ عىل النَّب يقول :مّيدي أأحدم هم أفأعو مضه بقدر ما عندي,
فتسخطه,
م
ثم أيسخ مطه .وايم اهلل ,ال أأ م
قريش ,أأو
قبل بعد عامي هذا من العرب هد ّي ًة إال من
ٍّ
( )
دويس.
ثقفي ,أأو
أأ
ٍّ
نصاري ,أأو ٍّ
ٍّ
____________________________________

السلمي .أبو ٍ
صاحب ال أعروض .ذكره ابن حبان يف
برش البرصي .ليس
أ
واخلليل بن أمحد المزين ,ويقال ُّ
الثقات .فالسندم ضعيف .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أبو يعىل ( )2 11والنسائي يف "الكنى" كام يف نصب الراية ( ) 10/1والدواليب يف "الكنى"
(  ) 50/وابن عدي يف "الكامل" ( ) 01/1ومتام يف "فوائده" ( )4 1والبيهقي يف "السنن"
( ) 26/2ويف " ُّ
الشعب" ( )1642من مطرق عن ضامم به.
ف فيهام.
وفيه ضام ٌم و مموسى مخمت أل م
وللحديث شواهدم  .انظر التلخيص احلبري ( )40 ,26/4وكتايب "زوئد الوطأ عىل الصحيحني".
( )1مل أجد من أخرجه .وإسناده جيد.
( )4أخرجه الرتمذي ( )4612وأبو داود ( )4544وابن أيب عاصم يف "اآلحاد الثاين" ( ) 454وأبو يعىل
( )2546من طريق حممد إسحاق به .واخترصه أبو داود.
ٌ
صح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب.انتهى.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
حسن .وهو أأ ُّ
ٌ
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باب :احلياء

عمر عن ٍ
 -414حدثنا إبراهيم بن موسى ,قال :حدثنا عبد الرزاق عن أم ٍ
ثابت ال مبناين
مالك عن النبي ﷺ قال :ما كان احلياء يف ٍ
ٍ
يشء إال زا ًنه ,وال كان ال مف م
حش
عن أأنس بن
م
يف ٍ
( )
يشء إال شا أنه.
باب :ما يقول إذا أصبح
 -411حدثنا موسى ,قال :حدثنا أبو عوانة ,قال :حدثنا معمر عن أبيه عن أيب هريرة
وأصبح احلمدم ك ُّله هلل ,ال رشيك له ,ال إله
بي ﷺ إذا أأصبح قال :أأصبحنا
أ
قال :كان الن ُّ
مسى ا مللك هلل ,واحلمدم ك ُّله هلل ,ال
مسى قال :أأمسينا و أأ أ
إال اهلل ,وإليه النُّشور ,وإذا أأ أ
رشيك له ,ال إله إال اهلل ,وإليه الصري.

( )

____________________________________

قلت :أخرجه الرتمذي ( )4615من طريق أيوب بن مسكني أيب العالء .وأمحد ( )46 1من طريق أأيب
معرش ,والنسائي ( )4456واحلاكم ( )145/5من طريق ابن عجالن .وابن أيب شيبة ( )11461عن
مسعر كلهم عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة .ومل يذكروا "عن أبيه".
وصوب احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( )1041رواي أة ابن إسحاق .ومل يذكر سوى خمالفة ابن عجالن
عرض عن متابعة هؤالء البن عجالن .واهلل أعلم.
له .و أأ أ
طريق مأخرى .أأخرجه ابن حبان ( )2414من رواية حممد بن أعمرو عن أأيب سلمة عن أيب
وللحديث
ٌ
هريرة بالرفوع دون السبب.
( ) وهو يف "مصنف عبد الرزاق" ( )10 15ومن طريقه أخرجه أمحد ( ) 1216والرتمذي ( ) 641وابن
ماجه ( )1 15وعبد بن محيد ( ) 112والبغوي يف "رشح السنة" ( )444/2والضياء يف "الختارة"
( ) 444عن معمر به.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرزاق.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
وانظر ما تقدم برقم (.)161
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )11من طريق أيب عوانة به.
( )1أخرجه ابن ُّ
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باب :أمن دعا يف غريه من الدُّ عاء
حممد بن ٍ
عمرو ,قال:
حممد بن سال ٍم ,قال :أخَّبنا عبدة ,قال :أخَّبنا ّ
 -416حدثنا ّ
ابن الكريم ابن
حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :إن
الكريم أ
أ
الكريم ابن الكريم ,يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمحن تبارك
لبثت يف السجن ما أ
يوسف ,ثم جا أءين الداعي
لبث
م
وتعاىل ,قال :قال رسول اهلل ﷺ :لو م
أ
فاسأله ما م
جبت ,إذ جا أءه الر م
بال النسوة الاليت قطع أن
سول فقال { :ارجع إىل ربك
لأ م
أأيدّين}.
ٍ
ورمح مة اهلل عىل ٍ
شديد ,إذ قال لقومه { :لو أأن يل بكم قو ًة
لوط ,إن كان ليأوي إىل رك ٍن
بعث اهللم بعده من نبي إال يف ٍ
ٍ
أأو آوي إىل مر ٍ
شديد } ,فام أ
ثروة من قومه.) (.
كن
ٍّ
____________________________________

وللرتمذي (  )446وأيب داود ( )5021والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0446والبخاري يف "الدب
ٍ
النبي ﷺ إذا أأصبح
الفرد" كام سيأيت (  ) 1 1من رواية مسهيل بن أيب
صالح عن أبيه عن أيب هريرة" .كان ُّ
مسى .قال :اللهم بك
قال :اللهم بك أأصبحنا وبك أأمسينا ,وبك نحيا وبك نموت .وإليك النشور ,وإذا أأ أ
أأمسينا ,وبك أأصبحنا ,وبك نحيا .وبك نموت .وإليك الصري".
مسى اللك
مسى قال :أأمسينا و أأ أ
نبي اهلل ﷺ إذا أأ أ
ولسلم يف "صحيحه" ( )1414عن عبداهلل قال" :كان ُّ
صبح قال ذلك أأيضا أأصبحنا و أأصبح م
اللك هلل".
هلل .واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ....وإذا أأ أ
قوي حلديث الباب..
وحديث ابن مسعود شاهدٌ ٌ
أما جزم الشيخ اللباين بضعف رواية الباب ففيه مجمازف ٌة مع وجود هذا الشاهد .واهلل أعلم.
( ) أخرجه المام أمحد ( )441/1والرتمذي ( )4 2وحسنه .والطَّبي يف "تفسريه" ( )6464واحلاكم
( )2 /1والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )440وغريهم من طريق حممد بن عمرو به.
وصححه ابن حبان (.)2104
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )11 4 ,4104 ,4 61ومواضع مأخرى ,ومسلم (  ) 5من مطرق
حق بالشك من إبراهيم إذ قال " رب أرين كيف محتيي الوتى قال :أأومل متؤمن
عن أيب هريرة خمترص ًا " نحن أأ ُّ

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

191

حممدٌ  :ال ّثروة :الكثرة والنعة
قال ّ
باب :الناخلة من الدّ عاء
ٍ
حفص ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا العمش قال :حدثني
 -460حدثنا معمر بن
جلمعة ,فإذا
مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قال :كان الر م
بيع يأيت علقم أة يو أم ا م
ولست ثمة ,فلق أيني علقم مة .وقال يل :أأمل أتر ما جا أء به
مر ًة
م
مل أأكن ثمة أأرسلوا إيل ,فجا أء ّ
كثر ما يدعو الناس ,وما أأقل إجاب أتهم؟ وذلك أأن اهللأ عز وجل ال
الربيع؟ قال :أأمل أتر أأ أ
م
قلت :أأو ليس قد قال ذلك عبدم اهلل؟ قال :وما قال؟ قال:
يقبل إال الناخلة من الدُّ عاء ,م
قال عبد اهلل :ال يسمع اهلل من مسم ٍع ,وال م ٍ
ٍ
العب ,إال دا ٍع دعا يثبت من قلبه,
راء ,وال
م
م
م
قال :فذكر علقم أة؟ قال :نعم.

( )

باب :رفع الأيدي يف الدُّ عاء
 -46حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا حممد بن مف ٍ
ليح قال :أأخَّبين أأيب عن أأيب
____________________________________

ٍ
لبثت يف السجن أ
طول
ويرحم اهللم لوط ًا لقد كان يأوي إىل مرك ٍن
قال بىل ولكن ليطمئن قلبي"
شديد ,ولو م
م
جبت الداعي".
ملبث يوسف ألأ م
دون قوله " إن الكريم ." ..وقوله " ما أ
نبي إال يف ثروة من قومه ".
بعث اهللم بعده من ٍّ
أأما قوله " إن الكريم " ..فأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )4101عن ابن معمر مرفوع ًا مثله.
الزهد" () 261
الزهد" ( )141وابن البارك يف " ُّ
الزهد" ( )440وهناد يف " ُّ
( ) أأخرجه المام أمحد يف " ُّ
وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16140والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( ) 15من مطرق عن الأعمش
به .خمترص ًا ومطوالً.
ثقات.
ورجا مله ٌ
قوله ( :الناخلة ) أأي :النخولة اخلالصة .فاعلة بمعنى مفعولةٍ .
كامء دافق .وفيه أأيض ًا "ال م
يقبل اهلل إال
أ
نخائل القلوب" أأي :الن ّيات اخلالصة .ميقال :أ
نخل مت له النصيحة إذا أأخلصتها .قاله يف اللسان
(

.)25 /
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الزبري أيد معوان ,ميديران بالراح أتني عىل
نمعيم  -وهو
وابن ُّ
وهب  -قال :ر أأ م
ابن معمر أ
يت أ
ٌ
الوجه.
أ

( )

ٍ
حرب عن عكرمة عن
 -461حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا أبو عوانة عن سامك بن
عائشة رض اهلل عنها ,زعم أنه سم أعه منها ,أأّنا ر أأت النبي ﷺ يدعو رافع ًا يديه م
يقول:
ٍ
رجل من الؤمنني آذي مته أأو أشتم مته فال متعاقبني فيه.
برش فال متعاقبني ,أأ ُّيام
إنام أأنا ٌ

( )

عيل ,قال :حدثنا سفيان ,قال :حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أيب
 -464حدثنا ٌّ
بن ٍ
أ
هريرة قال :قد أم ال ُّط م
رسول اهلل ,إن
ويس عىل رسول اهلل ﷺ فقال :يا
فيل م
عمرو الد ُّ
م
أ
فع يدأ يه,
فاستقبل
فادع اهللأ عليها,
رسول اهلل ﷺ القبل أة ,ور أ
دوس ًا قد عصت و أأبت ,م
اس أأنه يدعو عليهم ,فقال :اللهم اهد أدوس ًا ,وائت هبم.
فظن الن م

( )

أخرجه من هذا الوجه.
( ) مل أأجد أمن
أ
ابن معمر كان أي م
بسط
وروى عبدم الرزاق يف "الصنف" ( )4152عن ابن جريج عن ُييى بن سعيد " ,أأن أ
وجوههم لري ُّدوا الدعا أء
يديه مع العاص ,وذكروا أأن أمن أمض كانوا أي م
يدّيم عىل م
دعون مثم أير ُّدون أأ أ
وجهه".
والَّبك أة .قال عبد الرزاق :م
مسح أ
رأيت أأنا أمعمر ًا يدعو بيديه عند صدره ,ثم ير ُّد يديه ف أي م
( )1أخرجه إسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( ) 101وأبو يعىل ( )1202والمام أمحد ( )115/2وأبو بكر
الشافعي يف "الغيالنيات" ( )154من مطرق عن سامك به.
وأصله يف "صحيح مسلم" ( )1200عن مّسوق عن عائشة قالت " :أ
دخل عىل رسول اهلل ﷺ رجالن.
قلت :يا رسول اهلل أمن أأصاب من
فكلمها بيشء ال أأدري ما هو .ف أأغ أضباه فل أعنأهام وسبهام .فلام أخ أرجا .م
شارطت
قلت لعنتأهام وسببتأهام .قال :أأو ما علمت ما
م
اخلري شيئ ًا ما أأصابه هذان .قال :وما ذاك؟ قالت :م
برش ف أأ ُّي السلمني لعنتمه أأو سببتمه فاجعله له زكا ًة و أأجر ًا".
عليه ريب.؟ قلت :اللهم إنام أأنا ٌ
دون قوله " رافع ًا يديه " .ومن أأجل هذه الزيادة أأورده الصنف الباب.
( )4أخرجه المام أمحد ( )44 5واحلميدي يف "مسنده" ( ) 050والشافعي يف "مسنده" (  )4والبيهقي
يف "الدالئل" ( )5:456والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 451من طريق سفيان بن معيينة به.
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جعفر عن ٍ
ٍ
محيد عن ٍ
أنس
حممد بن سال ٍم ,قال :أخَّبنا إسامعيل بن
 -461حدثنا ّ
أ
رسول
جلمعة ,فقال :يا
قال :قحط الطر عام ًا ,فقام م
بعض المسلمني إىل النبي ﷺ يو أم ا م
وهلك م
اهلل ,ق أ
أ
فرفع يديه ,وما ميرى يف السامء من
الال.
رض,
الطر ,و أأجدبت الأ م
أ
حط م
ٍ
بياض إبطيه يستسقي اهلل ,فام صلينا اجلمعة حتى أأهم
يت أ
سحابة ,فمد يديه حتى ر أأ م
جوع إىل أأهله ,فدامت ممجع ٌة.
الر م
الشاب القريب الدار ُّ
أ
رسول اهلل ,هتدمت ال مبيوت ,واح أت أب أس
جلمعة التي تليها ,فقال :يا
فلام كانت ا م
لّسعة أماللة ابن آدم ,وقال بيده :اللهم حوالينا ,وال علينا ,فتكشطت
الركبان .فتبسم م
ُّ
عن الدينة.

( )

ٍ
سامك عن عكرمة عن عائشة رض
الصلت ,قال :حدثنا أبو عوانة عن
 -465حدثنا ّ
برش
اهلل عنها ,أنّه سمعه منها ,أأّنا ر أأت النبي ﷺ يدعو رافع ًا يديه يقول :اللهم إنام أأنا ٌ

____________________________________

واحلديث يف "صحيح البخاري" (  ) 2041 1 4 ,1446ومسلم ( )1511والمام أمحد ()6414
والطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 412 ,415/1وغريهم من مطرق عن أيب الزناد به.
م
أ
ورفع يديه" وهي الشاهد من تبويب البخاري.
رسول اهلل ﷺ القبل أة,
فاستقبل
دون قوله "
أ
ابن حجر يف الفتح ( )116/ 1فقال :وهو يف الصحيحني دون قوله "ورفع يديه".
وذكر هذه الزياد أة م
قلت :وفاته أأيض ًا استقبال القبلة.
وقد أخرجه المام أمحد ( ) 0512من طريق أيب سلمة .وإسحاق ( ) 45وابن حبان يف "صحيحه"
( )610من طريق مسلم بن بديل كالمها عن أيب هريرة نحوه.
وفيه رفع اليدين دون االستقبال.
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 10 6والنسائي ( ) 512وابن حبان ( )1156من طريق محيد به.
وهو يف صحيح البخاري ( ) 16 ,160ومواضع أخرى ,ومسلم ( )164من مطرق أخرى عن أنس
ابن حجر يف "الفتح" هلذه الزيادة.
شار م
نحوه .دون قوله "لّسعة ماللة ابن آدم" و أأ أ
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فال متعاقبني ,أأ ُّيام ٌ
رجل من الؤمنني آذي مته أأو شتم مته فال متعاقبني فيه.
ٍ
اج الصواف عن أيب
 -462حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا ّ
محاد بن زيد ,قال :حدثنا حج ٌ
الزبري عن جابر بن عبد اهلل ,أن ال ُّطفيل بن ٍ
ٍ
حصن
عمرو قال للنبي ﷺ :هل لك يف
ُّ
( )

ٍ
ٍ
ذخر اهللم ل أ
فهاجر ال ُّط م
م
فيل,
ألنصار,
دوس؟ قال :أفأ أبى
ومنعة ,حصن
أ
رسول اهلل ﷺ ,لا أ
فضجر أأو أكلم ٌة شبيه ٌة هبا ,فحبا إىل ٍ
فمرض الر م
وهاجر م أعه ٌ
قرن,
رجل من أقومه,
أ
أأ
جل أ أ أ
أ
أفأخذ مشقص ًا فقطع ودجيه فامت ,فرآه ال ُّط م
فيل يف النام قال :ما مفع أل بك؟ قال :مغف أر يل
فسدت
صلح منك ما أأ
أ
هبجريت إىل النبي ﷺ ,قال :ما شأ من يديك؟ قال :فقيل :إنا ال من م
من يديك ,قال :فقصها ال ُّط م
فيل عىل النبي ﷺ ,فقال :اللهم ول أيدأ يه فاغفر ,ور أف أع
يديه.

( )

( ) تقدم قبل حديثني.
( )1أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )12/1والصنف يف "جزء رفع اليدين" ( )60من طريق أأيب النعامن حممد
بن الفضل ( عارم ) عن محاد به.
وهو يف صحيح مسلم ( ) 2وأمحد ( ) 1611وأيب عوانة يف "مسنده" ( ) 42والطحاوي يف "رشح
الشكل" ( ) 61والطَّباين يف "الوسط" ( )1114والبيهقي يف "السنن" ( )4 /1من مطرق عد ٍة عن
عن سليامن بن حرب عن محاد به.
ابن حجر يف الفتح (.)116/ 0
دون قوله يف آخر احلديث " ورفع يديه " .وصحح هذه الزيادة م
قلت :وأخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )1 45وعنه ابن حبان يف "صحيحه" ( )40 4من طريق
م
الطفيل مرؤياه عىل
إسامعيل بن معلية عن احلجاج بن أيب عثامن الصواف به .هبذه الزيادة .ولفظه "فقص
م
رسول اهلل ﷺ يديه .وقال :اللهم"....
فرفع
رسول اهلل ﷺ أ
فجز أم بشذوذها
وظن الشيخ اللباين يف "ضعيف الدب الفرد" أن إسامعيل بن معلية مل يذكر هذه الزيادة .أ
لتفرد عارم .وال أيفى ما فيه.
ُّ
تنبيه :وقع هنا يف رواية البخاري "فقطع ودجيه" والودجان مها العرقان الحيطان بالعنق ,وهذه الرواية
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باب :س ّيد الستغفار

مري عن مالك بن م ٍ
 -464حدثنا أمحد بن عبد اهلل ,قال :حدثنا ابن من ٍ
غول عن ابن
مسوقة عن ناف ٍع عن ابن معمر قال :إن مكنا لنعدُّ يف الجلس للنبي ﷺ :رب اغفر يل ,و متب
حيم مئ أة مرة.
عيل ,إن أك أأ أ
نت التو م
اب الر م

( )

حممد بن الصباح ,قال :حدثنا خالد بن عبد اهلل عن مح ٍ
صني عن هالل
 -461حدثنا ّ
بن ي ٍ
م
الض أحى ,ثم قال :اللهم
ساف عن أزا أذان عن عائشة قالت :صىل
رسول اهلل ﷺ ُّ
أ
ٍ ( )
حيم ,حتى أ
قاهلا مئ أة مرة.
اغفر يل ,و متب عيل ,إنك أأ أ
نت التو م
اب الر م
____________________________________

مجه فشخبت يداه حتى مات" .ووقع عند
خطأ .والصواب "برامجه" ففي صحيح مسلم "فقطع هبا برا أ
احلاكم من نفس طريق البخاري "رواجبه" .ويؤ ُّيده سياق احلديث ففيه "قال :ما م
شأن أيديك؟" .ويف
صحيح مسلم "فقال :ما يل أأ أ
فسدت" قال أبو عبيد:
مصلح منك ما أأ
أ
راك ممغطيا أيديك؟ قال :قيل يل لن ن أ
م
مفاصل الأصابع كلها.
الَّباجم والرواجب
( ) أخرجه أمحد ( )1412والرتمذي ( )4141وأبو داود ( ) 5 2والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0161وابن
ماجه ( )41 1وابن أيب شيبة ( )16114والطَّباين يف "الوسط" ( )2124وغريهم من مطرق عن مالك
بن مغ أول به .وصححه ابن حبان ( .)614وقال بعضهم " التواب الغفور".
ٌ
غريب.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
وابن مسوقة :هو حممد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكويف العابد.
ٍ
آخر عند ا ملصنف .برقم (.)245
وسيأيت من وجه أ
( )1أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )6645ويف "عمل اليوم والليلة" ( ) 04والبيهقي يف "الدعوات الكبري"
( )421من طريق خالد بن عبد اهلل الطحان به.
وأخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )4 /2من طريق حممد بن فضيل م
وشعبة وعبد العزيز بن ممسلم وعباد
اسمه  -أأنه ر أأى النبي
بن العوام عن محصني عن هالل بن أيساف عن زاذان عن م
رج ٍل من الأنصار -نأس أ
ﷺ .فذكأره.
أ
اختلط
ثم قال النسائي :حديثهم أأوىل عندنا بالصواب من حديث خالد .وقد كان محصني بن عبد الرمحن
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منصور عن احل أكم عن
زهري ,قال :حدثنا
ٌ
 -466حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا ٌ
يب قائلهن :سبحان اهلل,
الرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن عجرة قال :ممعق ٌ
بات ال أي م
عبد ّ
ٍ ( )
مرة.
واحلمد هلل ,وال إله إال اهلل ,واهلل أكَّب ,مئة ّ
رفعه ابن أيب أنيسة وعمرو بن ٍ
قيس.
باب :دعاء الخ بظهر الغيب
 -100حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا عبد الرمحن بن ٍ
زياد قال يل عبد اهلل بن
ّ
سمعت عبدأ اهلل بن ٍ
ٍ
غائب
ُسع الدُّ عاء إجاب ًة دعا مء
يزيد:
م
عمرو عن النبي ﷺ قال :أأ م
ٍ
لغائب.

( )

____________________________________

يف آخر معمره .انتهى.
( )احلديث يف صحيح مسلم ( )562من طريق مالك بن مغول ومحزة الزيات ,ومسلم أيض ًا ()562
والرتمذي ( )41 1والنسائي ( ) 416من طريق أعمرو بن قيس الالئي .والنسائي يف "الكَّبى"
( )6611من طريق منصور كلهم عن احلكم بن معتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن معجرة عن
ٍ
ٍ
ٌ
ثالث وثالثون تأسبيح ٌة,
مكتوبة,
صالة
دبر كل
رسول اهلل ﷺ قال " :ممعقبات ال أييب قائلهن أأو فاعلهن أ
م
وأربع وثالثون تكبرية".
وثالث وثالثون أحتميد ٌة,
ٌ
ٍ
م
كعب هذا ,وأن متام الائة هو التكبري أربع وثالثون .أما رواية
الحفوظ من حديث
وهذا اللفظ هو
المصنف فهي شاذ ٌة بذكر "وال إله إال اهلل ".
ٍ
أ
واحد منهم هذا السياق الذي ذكره البخاري هنا.
احلديث مجاع ٌة كبري ٌة من الصنّفني .فلم أأر عند
وقد روى
ومل أيتنبه هلذا ُّ
كل أمن حقق الأدب الفرد ,وإنام أأشاروا إىل االختالف يف رفعه ووقفه .كام أأشار إليه البخاري
بن ٍ
قيس.
ابن أأيب مأنيسة
وعمرو م
بقوله :رف أعه م
م
مسلم والرتمذي وأبو نمعيم وابن حبان والنووي وغريهم ,وقد بينت هذا االختالف يف
الرفع
وقد صحح
أ
ٌ
خراج الكتاب محمققا مطوالً .واهلل أعلم
حتقيقي لزوائد الأدب ,لكن
م
اخترصت الكال أم مهنا حتى يتيّس إ م
( )1أخرجه أبو داود ( ) 545والرتمذي ( ) 610وعبد بن محيد ( )444والقضاعي يف "مسند الشهاب"
( ) 411واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )441والطَّباين يف "الدعاء" (  ) 14من مطرق عن عبد
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ٍ
َّبنا أحيو مة ,قال :أأخَّبنا
حممد ,قال :حدثنا عبدم اهلل ,قال :أأخ أ
 -10حدثنا برش بن ّ
مرشحبيل بن أرش ٍ
الصنابحي ,أنّه
يك ا أل
حلبيل ,أنّه سمع ُّ
ُّ
م
عافري ,أنّه سمع أأبا عبد الرمحن ا م
( )
سمع أأبا ٍ
جاب.
بكر الصديق  :إن دعو أة الأخ يف اهلل متس أت م
محا ٌد عن عطاء بن السائب
 -101حدثنا موسى بن إسامعيل,
وشهاب ,قاال :حدثنا ّ
ٌ
عن أبيه عن عبد اهلل بن ٍ
عمرو قال :قال ٌ
رجل :اللهم اغفر يل و ملحم ٍد وحدأ نا ,فقال
ناس ٍ
حجب أتها عن ٍ
كثري.
بي ﷺ :لقد أ
الن ُّ

( )

 -104حدثنا جندل بن ٍ
والق ,قال :حدثنا ُييى بن يعىل عن يونس بن خب ٍ
اب عن
____________________________________

الرمحن الفريقي به.
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ,والفريقي ميضعف يف احلديث .وهو عبد
وقال الرتمذي :هذا حديث
ٌ
الرمحن بن زياد بن أنعم ,وعبد اهلل بن يزيد هو أبو عبد الرمحن احلبيل .انتهى.
( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  ) 2وابن البارك يف "اجلهاد" ( )1 21وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد
الزهد" (  )51والدواليب يف "الكنى والسامء" ( ) 144والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1421من طريق
ُّ
رشحبيل به.
وإسناده صحيح.
( )1أخرجه المام أمحد ( )4056وابن أيب شيبة كام يف "الطالب" ( )4416واالحتاف ( ,) 11/2وابن حبان
يف "صحيحه" ( )612من مطرق عن محاد بن سلمة به.
قال اهليثمي يف "الجمع" (  :) 4/رواه أمحد والطَّباين بنحوه .وإسنادمها حسن.
وقال البوصريي يف "احتاف الهرة" :هذا إسنا ٌد رجا مله رجال الصحيح إال أن عطاء بن السائب اختلط
بأخرة ,ومحاد بن سلمة إنام روى عنه بعد االختالط .كام أوضحتمه يف تبيني حال ا ملختلطني ,لكن الت أن له
صحيح من حديث أيب هريرة .رواه أمحد يف "مسنده" والبخاري يف "صحيحه" وغريمها .اهـ
شاهدٌ
ٌ
ٍ
م
صالة .و مقمنا
رسول اهلل ﷺ ىف
قلت :هو يف البخاري يف "صحيحه" ( )20 0عن أيب هريرة قال" :قام
النبي ﷺ
معه ,فقال أأعرا ٌ
يب  -وهو ىف الصالة  :-اللهم ارمحنى وحممد ًا ,وال ترحم معنا أأحد أًا .فلام سلم ُّ
رت واسع ًا ..يريد رمحة اهلل".
قال لألعرابى :لقد حج أ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

198

ٍ
ستغفر اهللأ يف الجلس مئ أة مر ٍة :رب اغفر
سمعت النبي ﷺ أي
جماهد عن ابن عمر قال:
م
م
حيم.
يل ,و متب عيل ,وارمحني ,إنك أأ أ
نت التو م
اب الر م

( )

باب:
 -101حدثنا معبيد بن يعيش ,قال :حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن ناف ٍع عن ابن
ٍ
فسح اهللم يف أميش دابتي ,حتى أأرى
معمر قال :إين لأدعو يف كل يشء من أأمري حتى أأن أي أ
ّسين.
من ذلك ما أي ُّ

( )

 -105حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا أعمرو بن عبد اهلل أبو ممعاوية ,قال :حدثنا
ٍ
ميمون الأودي عن معمر ,أأنه كان فيام يدعو :اللهم
مهاجر أأبو احلسن عن أعمرو بن
ٌ
أتوفني مع الأبرار ,وال مختلفني يف الأرشار ,و أأحلقني بالأخيار.

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 4541واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( )444/4من طريق ُييى بن
يعىل به.
وخالفه مشعبة .فرواه عن يونس بن خباب عن أأيب الفضل عن ابن عمر .أخرجه أمحد ( )5521والنسائي
يف "الكَّبى" ( ) 0161والطيالس (.) 641
وأبو الفضل .قال الذهبي يف "اليزان" ( :)521/1ال ميعرف.
قلت :لكن توبع يونس .فأخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0164وأمحد ( )5141وعبد بن محيد
( )1 1من رواية مزهري عن أيب إسحاق عن جماهد عن ابن عمر به.
زهري .انتهى.
قال النسائي :حفظ ٌ
قلت :وقد تقدم من ٍ
وجه آخر عن ابن عمر .انظر ( .)46
( )1مل أجد من أخرجه .وإسناده حسن.
( )4أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )44 /4والبالذري يف "أنساب الرشاف" ( )111/4والصنف يف
"التاريخ الكبري" ( )416/2من طريق أيب نمعيم الفضل بن دكني به.
ثقات رجال الصحيح.
ورجاله ٌ
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ٍ
حفص ,قال :حدثنا أيب قال :حدثنا الأعمش ,قال :حدثنا
 -102حدثنا معمر بن
كثر أن يدعو هبؤالء الدعوات :ربنا أأصلح أبيننا ,واهدنا أ
سبيل
ٌ
شقيق قال :كان عبدم اهلل مي م
أ
ظهر منها وما بط أن,
السالم ,ونجنا من ال ُّظلامت إىل النُّور ,واَصف عنا ال أف
واحش ما أ
اب
وبارك لنا يف أأسامعنا و أأبصارنا وقلوبنا و أأزواجنا وذرياتنا ,و متب علينا إنك أأ أ
نت التو م
الرحيم ,واجعلنا شاكرين لنع أمتك ,ممثنني هبا ,قائلني هبا ,و أأمتمها علينا.

( )

 -104حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا سليامن بن الغرية عن ٍ
ثابت قال :كان
ٍ
بظلمة وال فج ٍ
جعل اهللم عليه صال أة قو ٍم أأ ٍ
يقول :أ
نس إذا دعا لأخيه م
ار,
برار ليسوا
أأ ٌ
أ
هار.
يقومون الل أيل ,و أي مصو ممون الن أ

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16511عن أيب معاوية عن العمش به.
موقوف.
صحيح
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )626واحلاكم ( )111/1وابن حبان ( )622والبزار () 415
والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0112وأبو نمعيم يف "احللية" ( ) 0/1والبيهقي يف "القضاء والقدر"
(  )41من طريق جامع بن أيب راشد ,والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 416ويف "الوسط" ()5426
والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( )1 4من طريق داود بن يزيد الودي كالمها عن شقيق عن ابن
نبي اهلل ﷺ ميعلمنا التشهدأ يف الصالة كام ميعلمنا السور أة من ال مقرآن ,و ميعلمنا ما مل يكن ميعلمنا
مسعود :كان ُّ
كام ميعلمنا التشهد :اللهم أألف بني قلوبنا ..فذكره .واللفظ البن حبان.
السني يف "عمل اليوم والليلة" (  )10وأبو الفضل ابن عامر بن الشهيد يف "علل أحاديث يف
( )1أخرجه ابن ُّ
صحيح مسلم" ( )41من طريق سليامن بن الغرية ,وأبو نمعيم يف "احللية" (  )1 5/من طريق جعفر بن
سليامن كالمها عن ثابت به.
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ورواه محاد بن سلمة عن ثابت .واختملف عليه يف رفعه ووقفه.
بن محيد ( ) 424والضياء يف "الختارة" ( )164من طريق مسلم بن إبراهيم عن محاد
خرجه عبدم م
ف أأ أ

=
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ٍ
ابن ٍ
خالد
نمري ,قال :حدثنا أأبو اليامن ,قال :حدثنا إسامعيل بن أيب
 -101حدثنا م
سمعت أعمرو بن ح ٍ
فمسح عىل رأيس,
ريث يقول :ذهبت يب مأمي إىل النبي ﷺ,
قال:
م
أ
م
و أد أعا يل بالرزق.

( )

____________________________________

مرفوع ًا" :كان النبي ﷺ إذا اجتهدأ لأ ٍ
حد يف الدُّ عاء .فذكره".
ُّ
و أأخرجه أأمحد بن منيع كام يف "الطالب العالية" ( )111/6والدينوري يف "الجالسة" ( )1511من طريق
أأيب نرص التامر عن محاد موقوف ًا.
ٍ
خالد عن ممحيد عن ثابت عن أنس ,ورواه عبدم الصمد
بن بقية عن
قال الضياء يف "الختارة" :ورواه وهب م
نس كالمها من قول أأن ٍ
بن عبد الوارث عن سليامن بن الغرية عن ثابت عن أأ ٍ
بعض ا ملحدثني ,أأن
س,
وذكر م
م
أ
ممسل ًام رواه عن عبد بن محيد هبذا السناد .ومل أأ أره يف صحيح مسل ٍم .واهلل أعلم
قلت :وهو كام قال .فليس احلديث يف صحيح مسلم.
وجدت فيه (صحيح مسلم) ,ثم
والحدث الذي قصده الضياء  .هو ابن عامر التقدم ذكره .حيث قال:
م
ورفع هذا احلديث إىل النبي ﷺ خطأ .انتهى.
قال ابن عامر:
م
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( ) 152ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" ( )115/1وابن الثري
يف "أسد الغابة" (  )115/من طريق حممد بن نمري عن ُييى بن اليامن به.
وأخرجه أبو يعىل ( ) 126عن حممد بن يزيد الواسطي .وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )222من
طريق أيب أسامة عن إسامعيل عن موىل عمرو عن عمرو.
سمع صوتأه
وزاد أبو يعىل يف أوله " قال:
م
صليت مع النبي ﷺ الفجر فقرأ { إذا الشمس كورت } ك أأين أأ م
يقول { :فال أقسم باخلنس * اجلوار الكنس } وقال :ذهبت...فذكره.
ٍ
حديث رواه ُييى بن اليامن ..فذكره.
سألت أأيب و أأبا مزرعة عن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" (: )445/1
م
فقاال :هذا خطأ ,وهم فيه ُييى بن يامن ,رواه مجاع ٌة ,عن إسامعيل عن الأصبغ موىل عمرو بن حريث عن
الصحيح .انتهى
أعمرو بن محريث ,وهذا
م
قلت :زيادة أأيب يعىل .أخرجها أبو داود ( )1 4من طريق عيسى بن يونس .وابن ماجه ( )1 1من طريق
ابن نمري كالمها عن إسامعيل عن موىل عمرو به.
دون قصة ذهابه مع مأمه.

=
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خَّبين أأيب عن أأنس
ومي قال :أأ أ
الر ّ
 -106حدثنا موسى ,قال :حدثنا عمر بن عبد اهلل ُّ
ٍ
ٍ
هلل
يومئذ بالزاوية ,لتدعو ا أ
مالك قال :قيل له :إن إخوا أنك أأتوك من ال أبرصة ,وهو
بن
هلم ,قال :اللهم اغفر لنا ,وارمحنا ,وآتنا يف الدّ نيا حسن ًة ,ويف اآلخرة حسن ًة ,وقنا عذاب
خري الدُّ نيا واآلخرة.
النّار ,فاستزادوه ,فقال مثلها ,فقال :إن مأوتي متم هذا ,فقد مأوتي متم أ

( )

ٍ
ٌ
سنان ,قال:
معمر ,قال :حدثنا عبد الوارث ,قال :حدثنا أبو ربيعة
 -1 0حدثنا أبو
ٍ
مالك قال :أأ أ
ثم أن أف أضه فلم
حدثنا أنس بن
بي ﷺ مغصن ًا فنأ أف أضه فلم أين أتفضّ ,
خذ الن ُّ
أين أتفض ,ثم أن أف أضه فان أت أف أض ,قال :إن سبحان اهلل ,واحلمدأ هلل ,وال إله إال اهلل ,أين مفض أن
اخلأ أطايا كام أتن مف مض الشجر مة ور أقها.

( )

____________________________________

و أأصبغ وثقه النسائي وابن معني .وذكره ال معقييل وابن اجلارود يف الضعفاء.
وأخرج ابن أيب عاصم ( )4 5والبيهقي يف "السنن" ( ) 15/2من طريق فطر بن خليفة موىل عمرو بن
عمرو بن حريث .فذكر نحوه.
محريث عن أبيه ,أنه
أ
سمع أ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16200من طريق عيل بن مسعدة عن عبد اهلل الرومي به نحوه.
وليب يعىل يف "مسنده" ( )4464وعنه ابن حبان ( )641عن محاد بن سلمة عن ثابت " ,أأّنم قالوا لأنس
بن مالك :ادع اهللأ لنا .فقال :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ..فذكر نحو حديث الباب .وفيه قال أنس :وكان
م
رسول اهلل ﷺ ميكثر أن يدعو هبا ".
وللبخاري ( )1150خمترص ًا .ومسلم ( )1260واللفظ له .عن عبدالعزيز بن صهيب قال" :س أأ أل قتاد مة
ٍ
دعوة يدعو هبا .يقول :اللهم آتنا ..قال :وكان
كثر
النبي ﷺ أأكثر؟ قال :كان أأ م
أأنس ًا .أأ ُّي دعوة كان يدعو هبا ُّ
ٍ
ٍ
بدعاء أدعا هبا فيه".
بدعوة دعا هبا .فإذا أأراد أأن يدعو
نس إذا أأراد أأن يدعو
أأ ٌ
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 1541واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" ( ) 016والطَّباين يف "الدعاء"
( ) 514من طريق عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أيب عبيدة البرصي به.
ثقات سوى سنان .قال ابن معني :ليس بالقوي ,وقال أبو حاتمٌ :
مضطرب احلديث .وذكره
شيخ
ورجا مله ٌ
م
م
البخاري أمقرون ًا
حاديث قليل ٌة .و أأرجو أأنه ال بأ أس به .روى له
ابن حبان يف الثقات ,وقال ابن عدي :له أأ
ُّ
م
بغريه يف الصحيح .قاله ابن حجر يف "التهذيب".

=
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سمعت أأنس ًا يقول :أأتت امرأ ٌة النبي
 -1حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سلمة قال:
م
بعض احلاجة ,فقال :أأ أال أأد ُّلك عىل ٍ
خري من ذلك؟ مهتللني اهلل
ﷺ أتش مكو إليه احلاج أة ,أأو أ
ثالثني عند منامك ,و متسبحني ثالث ًا وثالثني ,أ
خري
وحتمدين أأربع ًا وثالثني ,فتلك مئ ٌة ٌ
من الدُّ نيا وما فيها.

( )

ٍ
رقاب
خري له من عرش
 -1 1وقال الن ُّ
بي ﷺ :من هل أل مئ ًة ,وسبح مئ ًة ,وكَّب مئ ًةٌ ,
( )
ٍ
نحرها.
ميعتقها ,وسبع بدنات أي م
أ
 -1 4أفأتى النبي ﷺ ٌ
رسول اهلل ,أأ ُّي الدُّ عاء أأفضل؟ قال :سل اهلل
رجل فقال :يا
____________________________________

وللرتمذي ( )4544وأيب نمعيم يف "احللية" ( )55/5من طريق الأعمش عن أأ ٍ
نس  نحوه.
غريب .وال نعرف ل أ
ٌ
ونظر إليه.
حديث
وقال الرتمذي :قال هذا
ٌ
ألعمش سامع ًا من أنس إال أأنه رآه أ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16112وابن عدي يف "الكامل" ( )445/4وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( )15/41وابن مايس يف "فوائده" ( )2من مطرق عن سلمة بن وردان به.
وسلمة .ضعفة عامة الحدثني.
وقال أمحد :ممنكر احلديث.
وقال احلاكم :حديثمه عن أأ ٍ
كثرها.
نس
مناكري أأ م
م
عيل  .أخرجه البخاري ( )1615ومسلم ( )1414عندما جاءت
قلت :وللحديث شاهدٌ
ٌ
قوي عن ٍّ
فاطمة تس أأ مله خادم ًا .فقال هلا ذلك.
( )1أخرجه ابن أيب شيبة كام يف "الطالب العالية" (  )450وابن مايس يف "فوئده" ( )4وابن الشجري يف
"أماليه" (  )6/من مطرق عن سلمة به.
وإسناده ضعيف كسابقه .وسكت عنه ابن حجر يف "الطالب".
وقال البوصريي يف "احتاف الهرة يف زوائد السانيد العرشة" ( :) 14/2رواه ابن أيب الدنيا من طريق
ٌ
متصل حس ٌن .قلت :سلمة بن وردان .ضعفه أمحد
سلمة بن وردان عن أنس .قال احلافظ النذري :إسنا ٌد
وابن معني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والعجيل وابن عدي والدارقطني ,لكن قال ابن شاهني يف
حسن احلديث .انتهى كالمه.
الثقات :قال أمحد بن صالح :هو عندي ثق ٌة
م
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العفو والعافي أة يف الدُّ نيا واآلخرة ,ثم أأتاه الغدأ فقال :يا نبي اهلل ,أأ ُّي الدُّ عاء أأفضل؟ قال:
أ
يت العافي أة يف الدُّ نيا واآلخرة فقد
سل اهللأ
العفو والعافي أة يف الدُّ نيا واآلخرة ,فإذا مأعط أ
أ
أأفلح أت.

( )

جلريري عن أيب عبد اهلل العنزي عن عبد
 -1 1حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة عن ا م
حب الكالم إىل اهلل :مسبحان اهلل ال
ذر عن النبي ﷺ قال :أأ ُّ
اهلل بن الصامت عن أأيب ٍّ
ٍ
قدير ,ال أ
رشيك له ,له م
أ
حول وال قو أة إال باهلل,
اللك وله احلمدم  ,وهو عىل كل يشء ٌ
مسبحان اهلل وبحمده.

( )

ٍ
جلريري عن جَّب
 -1 5حدثنا الصلت بن حمم ٍد ,قال :حدثنا
ُّ
مهدي بن ميمون عن ا م

حبيب عن مأم مكلثوم ابنة أأيب ٍ
ٍ
بكر عن عائشة قالت :أ
بي ﷺ و أأنا مأصيل,
بن
دخل عيل الن ُّ
انرصفت
بجمل الدُّ عاء وجوامعه ,فلام
م
وله حاج ٌة ,أفأبطأ مت عليه ,قال :يا عائشة ,عليك م
قلت :يا رسول اهلل ,وما ممجل الدُّ عاء وجوام معه؟.
م
قال :قويل :اللهم إين أ
علمت منه وما مل
أسأ ملك من اخلري كله ,عاجله وآجله ,ما
م

( ) أخرجه المام أمحد (  ) 116والرتمذي ( )45 1وابن ماجه ( )4111والطَّباين يف "الدعاء" () 100
وهناد يف "ا ُّلزهد" ( )110والبيهقي يف "الدعوات" (  )11وابن عدي يف "الكامل" ( )441/4من
مطرق عن سلمة بن وردان به.
وإسناده ضعيف كسابقه.
ٌ
غريب من هذا الوجه إنام نعر مفه من حديث سلمة بن أوردان .انتهى.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قلت :لعل حتسني الرتمذي له لشواهده .وانظر حديث أأيب بكر الصديق  اآليت (.)141
جلريري به
( )1احلديث يف "صحيح مسلم" (  )144من طريق مشعبة ووهيب بن الورد كالمها عن سعيد ا م
رسول اهلل ﷺ مسئل :أأ ُّي الكالم أأ م
أ
فضل؟ قال :ما اص أطفى اهللم لالئكته أأو لعباده :سبحان اهلل
خمترص ًا "أن
وبحمده" لفظ موهيب.
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أأعلم .و أأعو مذ أ
علمت منه وما مل أأعلم.
بك من الرش كله عاجله وآجله ,ما
م
سأ ملك اجلن أة وما قرب إليها من ٍ
و أأ أ
ٍ
عمل ,و أأعو مذ بك من النار وما قر أب إليها
قول أأو
من ٍ
قول أأو ٍ
عمل.
سأ ملك مما أ
و أأ أ
قضيت يل
سأ ألك به حممدٌ ﷺ ,و أأعو مذ بك مما تعو أذ منه حممدٌ ﷺ ,وما
أ
ٍ
( )
قضاء فاجعل عاقب أته مرشد ًا.
من
باب :الصال مة عىل النبي ﷺ
ٍ
وهب قال :أأخَّبين أعمرو بن
ابن
 -1 2حدثنا ُييى بن سليامن قال :حدثني م
ٍ
احلارث عن در ٍ
سعيد اخلمدري عن النبي ﷺ قال :أأ ُّيام
اج ,أأن أأبا اهليثم حدثه عن أيب
ٍ
رجل ممسل ٍم مل يكن عنده صدق ٌة ,فليقل يف مدعائه :اللهم صل عىل حمم ٍد ,عبدك
ورسولك ,وصل عىل الؤمنني والؤمنات ,والسلمني والسلامت ,فإّنا له زكا ٌة.

( )

( ) أخرجه أمحد ( )15 44 ,150 6وابن ماجه ( )4112وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16415وأبو يعىل
( )1144وإسحاق بن راهويه (25

) والطيالس يف "مسنده" ( ) 526والطحاوي يف "رشح الشكل"

( ) 14/ 5من مطرق مشعبة ومحاد واجلريري عن جَّب بن حبيب به.
وصححه ابن حبان ( )126واحلاكم (.) 410
عيل.
ووقع اختالف عىل مشعبة يف تسمية من حدث جَّب أا .فقيل :أ ُّم كلثوم م
بنت ٍّ
وقيل :فاطمة بنت أيب بكر.
جلريري ,ومحاد بن سلمة عند أأمحد وغريه .ورجحه الطحاوي.
وقيل :أ ُّم كلثوم م
بنت أأيب بكر .كرواية ا م
وقيل :أ ُّم كلثوم دون قيد .واهلل أعلم.
أ
رسول اهلل ﷺ علمها هذا الدعاء :اللهم إين " ...دون القصة .وقد
تنبيه :وقع عند ابن ماجه خمترص ًا " أن
نبهت عىل هذه الزيادة يف "زوائد الدب عىل الستة".
( )1أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( ) 464وابن حبان ( )604واحلاكم ( )4 45وابن عدي يف "الكامل"
ٍ
( ) 1/4والبيهقي يف " ُّ
وهب به
الشعب" (  ) 14ويف "اآلداب" ( )411من مطرق عن ابن
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 -1 4حدثنا حممد بن العالء ,قال :حدثنا إسحاق بن سليامن عن سعيد بن عبد
عيل عن أأيب هريرة عن النبي ﷺ
الرمحن ,موىل سعيد بن العاص ,قال :حدثنا حنظلة بن ٍّ
يت عىل إبراهيم وآل
قال :أمن قال :اللهم صل عىل حمم ٍد ,وعىل آل حمم ٍد ,كام صل أ
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم.
إبراهيم ,وبارك عىل حمم ٍد ,وعىل آل حمم ٍد ,كام
أ
شهدت له
وترحم عىل حمم ٍد ,وعىل آل حمم ٍد ,كام ترمح أت عىل إبراهيم وآل إبراهيم,
م
يوم القيامة بالشهادة ,وشفع مت له.

( )

أ
ومالك ب أن
سمعت أأنس ًا,
 -1 1حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سلمة بن وردان قال:
م
فخرج معمر فاتبعه
أأوس بن احلدأ ثان ,أأن النبي ﷺ خرج يتَّب مز فلم جيد أأحد ًا أيتب معه,
أ
ٍ
بفخ ٍ
ٍ
بي
مّسب ,فتنحى
مطهرة ,فوجدأ ه ساجد ًا يف
ارة أأو
فجلس ورا أءه ,حتى أ
أ
رفع الن ُّ
أ
جَّبيل جا أءين
يت عني ,إن
ﷺ رأ أسه فقال :أأ
حسنت يا معمر حني وجد أتني ساجد ًا فتنح أ
أ
ٍ ( )
أ
رش درجات.
عليك واحد ًة صىل اهللم عليه عرش ًا,
فقال :أمن صىل
أ
ورفع له أع أ
____________________________________

لقب أأبو السمح القرايش السهمي
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ضعيف .دراج بن سمعان يقال :اسمه عبد الرمحن .ودراج ٌ
موالهم الرصي .ض ّعفه اجلمهور.
قال ابن عدي .بعد أن أروى عدة أحاديث له .ومنها هذا احلديث :وعامة هذه الأحاديث التي أأمليتمها مما ال
اج عليه .انتهى.
ميتابع در ٌ
( ) أخرجه ابن الشجري يف "أماليه" (  ) 0 /من طريق حممد بن العالء هبذا السناد.
م
رجال الصحيح إال سعيد بن عبد الرمحن موىل
قال ابن حجر يف "الفتح" (  :) 56/ورجال سنده
ٌ
جمهول .انتهى.
سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عيل فإنه
ابن حبان يف "الثقات".
ذكره م
وقال يف "التهذيب :أ
( )1أخرجه إسامعيل القاض يف "فضل الصالة عىل النبي ﷺ" ( )5وابن عدي يف "الكامل" ( )445/4وأبو
وابن عساكر يف "تاريه" ( )421/52من مطرق عن سلمة بن وردان به.
نمعيم يف "العرفة " (  )61م
وسلمة .ضعفة عامة ا ملحدثني.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

216

 -1 6حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا يونس بن أأيب إسحاق عن مبريد بن أيب مريم,
ٍ
مالك عن النبي ﷺ قال :أمن صىل عيل واحد ًة صىل اهلل عليه عرش ًا,
نس بن
م
سمعت أأ أ
ٍ ( )
عرش خطيئات.
وحط عنه أ
بي ﷺ فلم يصل عليه
باب :أمن مذك أر عنده الن ُّ
 -110حدثنا عبد الرمحن بن شيبة قال :أخَّبين عبد اهلل بن ناف ٍع الصائغ عن عصام
ٍ
ابن شيبة خري ًا  -عن حممد بن ا ملنكدر عن جابر بن عبد اهلل ,أأن
بن زيد  -و أأثنى عليه م
َّب ,فلام ر أقى الدرج أة الموىل قال :آمني ,ثم ر أقى الثانية فقال :آمني ,ثم
النبي ﷺ ر أقى الن أ
تقول :آمني ثالث مر ٍ
رسول اهلل ,سمعنأاك م
أ
ات؟ قال:
ر أقى الثالثة فقال :آمني ,فقالوا :يا
م
أ
رمضان ,فانس أل أخ منه.
جَّبيل ﷺ فقال :أشقي عبدٌ أأدرك
رقيت الدرج أة الموىل جا أءين
لا
م
فقلت :آمني.
ومل ميغفر له,
م
ثم قال :أشقي عبدٌ أأ أ
درك والديه أأو أحدأ مها فلم ميدخاله اجلنة ,فقلت :آمني .ثم قال:
فقلت :آمني.
أشقي عبدٌ مذكر أت عنده ومل ميصل عليك,
م

( )

____________________________________

وقال أأمحد :ممنكر احلديث.
وقال احلاكم :حديثمه عن أأ ٍ
كثرها.
نس
مناكري أأ م
م
قلت :وللمرفوع شواهد عدة .انظر ما بعده.
وابن أيب
( ) أخرجه المام أمحد ( )12 /4والنسائي يف "السنن" ( )50/4ويف "عمل اليوم والليلة" ( )421م
ٍ
درجات".
عرش
شيبة ()5 4/1
وغريهم من مطرق عن يونس به .وزاد النسائي والضياء " م
ورفعت له م
م
وصححه ابن حبان ( )601واحلاكم ( ) 642والضياء يف "الختارة" (.)111/1
ٍ
خطيئات".
عرش
وهو يف صحيح مسلم ( )101عن أأيب هريرة مثله .دون قوله " وحط عنه أ
( )1أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4126وابن شاهني يف "فضائل شهر رمضان" ( )6من طريق أيب ُييى
صاحب الطعام عن حممد بن النكدر به .نحوه.
بن
ذكر
الدارقطني يف "الفراد" ,أن عبدأ اهلل أ
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :) 45/4عصام م
ُّ
بن زيد .أ

=
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 -11حدثنا حممد بن معبيد اهلل ,قال :حدثنا ابن أيب حاز ٍم عن ٍ
كثري يرويه عن الوليد
َّب فقال :آمني ,آمني ,آمني ,قيل له :يا
بن رباحٍ عن أيب هريرة ,أن النبي ﷺ ر أقى الن أ
نف ٍ
عبد أأ أ
درك أأبويه أأو
كنت
تصنع هذا؟ فقال :قال يل جَّبيل :رغ أم أأ م
رسول اهلل ,ما أ
م
نف ٍ
عبد أ
م
رمضان مل ميغفر
دخل عليه
قلت :آمني .ثم قال :رغ أم أأ م
أأحدأ مها مل ميدخله اجلنة ,م
ٍ
فقلت:
امرئ مذكر أت عنده فلم ميصل عليك,
نف
له ,فقلت :آمني .ثم قال :رغ أم أأ م
م
آمني.

( )

باب :دعا مء الرجل عىل من ظلمه

 -111حدثنا احلسن بن الربيع ,قال :حدثنا ابن إدريس عن ٍ
ليث عن محمارب بن
م
____________________________________

الطَّبي من طريق الصائغ ,وقال
خرجه من طريقه (أي حديث الباب) .وكذا أأخرجه
ُّ
نافع تفرد به عنه ,و أأ أ
الذهبي :ال ميعرف .انتهى كالمه.
قلت :وتابعه أبو ُييى.
ونس أبه
قال البيهقي :قال أبو عبد اهلل احلافظ :أبو ُييى
م
اسمه حممد ب من عيسى العبدي .سامه أ
صاحب الطعام م
بن محاد يف روايته عنه .انتهى.
أأبو عتاب سهل م
قلت :حممد بن عيسى بن كيسان.
البخاري والفالس :منكر احلديث .وقال أبو زرعة :ال أينبغى أأن مُيدث عنه .كذا يف "ميزان االعتدال"
قال
ُّ
(.)244/4
وللحديث شواهد عدة .من حديث أأ ٍ
نس وكعب بن معجرة وعامر وغريهم.
وانظر ما بعده.
( ) أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )1661وإسامعيل القاض يف "فضل الصالة عىل النبي ﷺ " () 4
والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )401/4ويف "فضائل الوقات" ( )52من مطرق عن كثري بن زيد به.
وصححه ابن خزيمة (.) 111
ولمحد (  )415والرتمذي ( )4515وحسنه من طريق القَّبي عن أيب هريرة مرفوع ًا نحوه.
وقد أخرج مسلم يف "صحيحه" (  )155من ٍ
وجه آخر عن أيب هريرة رف أعه .مجل أة الوالدين.
ٌ
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ٍ
ٍ
جابر قال :كان رسول اهلل ﷺ يقول :اللهم أأصلح يل أسمعي و أبرصي,
دثار عن
واجعل مهام الوار أثني مني ,وان مرصين عىل أمن أظ ألمني ,و أأرين منه ثأري.

( )

حممد بن أع ٍ
مرو عن أيب سلمة عن أيب
 -114حدثنا موسى ,قال :حدثنا ّ
محا ٌد عن ّ
بي ﷺ م
أ
الوارث
بسمعي و أبرصي ,واجعل مهام
يقول :اللهم متعني أ
هريرة قال :كان الن ُّ
مني ,وان مرصين عىل عدوي ,و أأرين منه ثأري.

( )

باب :أمن أد أعا ب مطول العمر
ٍ
حبيب عن أأيب احلسن موىل
 -111حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا ال ّليث عن يزيد بن أيب
ٍ
حمصن عن مأم ٍ
قيس ,أأن النبي ﷺ قال هلا :ما قالت أ
نعلم
مأم قيس ابنة
عمرها؟ ,وال م
طال م
امرأ ًة معمرت ما معمرت.

( )

( ) أخرجه البزار كام يف "كشف الستار" ( )4 61من طريق ابن إدريس به.
زيد ,عن أل ٍ
ون بن ٍ
أعلم أأحدً ا رواه عن محمار ٍ
يث ,أعن أأيب
يس ,أوقد روا مه أميم م م
ابن إدر أ
ب إال م
وقال البزار :ال ن م
دريس أأ م
حفظ و أأوىل بالصحة يف أحديثه .انتهى.
ُّ
ابن إ أ
الزبري عن جاب ٍر ,أو م
وقال اهليثمي يف "الجمع" (  :)5 /رواه البزار .وفيه ليث بن أأيب مسليم .وهو مدلس ,وبقية رجاله
رجال الصحيح .انتهى.
قلتٌ :
ليث مع تدليسه ضعفه اجلمهور كام تقدم.
لكن يشهد له ما بعده .وجاء من حديث عبد اهلل بن الشخري وعائشة وغريهم.
( )1أخرجه الرتمذي كام يف "حتفة الرشاف" ( ) / 4والبزار كام يف "كشف الستار" ( )4 64واحلاكم يف
"الستدرك" ( )151 , 144من مطرق عن حممد بن عمرو به.
غريب من هذا الوجه.
حسن
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
تنبيه :هذا احلديث مل أأجده يف سنن الرتمذي ,لكن هو موجود يف "حتفة الأحوذي رشح الرتمذي" وعزاه
للرتمذي أأيض ًا ابن الثري يف جامع الصول .وغريه من الحققني.
( )4أخرجه أمحد ( )12666والنسائي ( ) 111والطَّباين يف "الكبري" ( ) 11/15ويف "الدعاء" () 641
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ٍ
ٍ
أنس قال :كان
 -115حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا سعيد بن زيد عن سنان ,قال :حدثنا ٌ
أ
يدخل علينا ,أأ أ
م
فدخل يوم ًا فدأ أعا لنا ,فقالت مأ ُّم مسلي ٍم :مخويدمك.
هل البيت,
بي ﷺ
الن ُّ
ٍ
بثالث,
أأ أال تدعو له؟ قال :اللهم ,أأكثر ما أله وولدأ ه ,و أأطل حيا أته ,واغفر له .فد أعا يل
استحييت
فدفنت مئ ًة وثالث ًة ,وإن أثمريت لتطعم يف السنة مرتني ,وطالت حيايت حتى
م
م
رجو الغفر أة.
من الناس ,و أأ م

( )

____________________________________

أرصه ا ملصنف .وعندهم يف أأوله "عن أم قيس أّنا قالت :تموىف ابني
من مطرق عن الليث بن سعد به .واخت أ أ
فقلت للذي ميغسله :ال تغسل ابني بالاء البارد فتقت أله ,فانطلق معكاشة بن حمصن إىل رسول
فجزع مت عليه.
م
خَّبه بقوهلا فتبسم .ثم قال ..فذكره".
اهلل ﷺ ف أأ أ
ات سوى أأيب احلسن موىل أم قيس.
ورجاله ثق ٌ
قال ابن حجر يف "التهذيب" :جهله ابن القطان.
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :)5 5/1ال ميعرف إال هبذا ,وال روى عنه سوى يزيد بن أبى حبيب .اهـ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 6/4وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1142وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )454/6من طريق محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة به.
وصححه احلافظ ابن حجر يف "الفتح" (.)116/1
واحلديث يف "صحيح البخاري" (  )20 1 ,20 4 ,5611 ,5645 , 11ومسلم (  )111من مطرق
عدة عن أنس ,أنه دخل عىل أم سليم .وفيه "فدعا لمم مسليم و أأهل بيتها .فقالت مأ ُّم مسليم :يا رسول اهلل إن
ٍ
نس .فام أ
آخرة وال مدنيا إال دعا يل به .قال :اللهم
خري
يل مخويصة .قال :ما هي؟ .قالت :خادمك أأ ٌ
ترك أ
لصلبي مقد أم
ارزقه ماالً وولد ًا وبارك له .فإين لن أأكثر الأنصار ماالً .وحدثتني ابنتي أمينة ,أنه مدفن م
ٍ
بضع وعرشون ومائة" .وهذا لفظ البخاري عن ممحيد عن أنس.
حجاج البرص أة ٌ
ولسلم عن إسحاق عن أنس " قال أنس :فواهلل إن مايل لكثري ,وإن ولدأ ي وولدأ ولدي أليتعا ّدون عىل نحو
الائة اليوم".
استحييت من النّاس".
دون قوله " و أأطل حياته ,واغفر له" وقوله " حتى
م
شار البخاري إىل هذه الرواية كام قال ابن حجر
وقوله ( :و أأطل حياته ) فيها جواز الدعاء بإطالة ال معمر ,و أأ أ
يف كتاب الدعوات "باب دعوة النبي ﷺ خلادمه بطول ال مع ممر وبكثرة ماله" وهي الشاهد من تبويب
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باب :أمن تعوذ باهلل من الكسل
ابن اهلاد عن أعمرو بن
 -112حدثنا عبد اهلل قال :حدثني الليث قال :حدثني م
مش ٍ
معت النبي ﷺ م
يقول :اللهم إين أأعو مذ بك من الكسل
عيب عن أأبيه عن جده قال :س م
والغرم ,و أأعو مذ بك من فتنة السيح الدجال ,و أأعو مذ بك من عذاب النار.

( )

باب :من مل يسأل اهلل يغضب عليه
 -114حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا مروان بن معاوية ,قال :حدثنا أبو الليح
صبيح ,قال :حدثنا أبو صالحٍ عن أيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :أمن مل أ
ب
يسأل اهللأ غض أ
ٌ
اهللم عليه.

( )

____________________________________

الصنف هنا.
وقوله ( :واغفر له ) هذه الرواية تمبني الدعوة الثالثة التي يف احلديث .كام قال ابن حجر يف الفتح .ففي
م
أ
يت منها
رسول اهلل ﷺ
صحيح ممسلم من رواية اجلعد بن عثامن عن أنس"فدعا يل
ثالث دعوات ,قد ر أأ م
اثنأتأني يف الدُّ نيا ,و أأنا أأرجو الثالث أة يف اآلخرة".
وانظر "السلسة الصحيحة" رقم (  .)111للشيخ اللباين.
( ) أخرجه المام أمحد ( )2416 ,2441والنسائي ( )5160وعبد اهلل بن أمحد يف "السنة" () 414
والبيهقي يف "اثبات عذاب القَّب" ( ) 11واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( ) 044من مطرق عن
الليث بن سعد به.
وإسناده قوي .وشواهد احلديث كثرية يف الصحيحني وغريمها.
( )1أخرجه أمحد ( )144 ,114 ,111والرتمذي ( )4444وابن ماجه (  )4114وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )100/ 0واحلاكم (  )16 /والبيهقي يف " مشعب اليامن" (

) وأبو يعىل ()2255

وابن عدي يف "الكامل" ( ,)1450/ 4والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 11 / 5والطَّباين يف "الدعاء"
( )10وغريهم من مطرق عن أأيب الليح به.
قال احلافظ يف "الفتح" (  :)65/أبو صالح اخلوزي .بضم اخلاء ا ملعجمة وسكون الواو ثم زاي ,وهذا
م
ابن كثري أنه أأبو صالح السامن فجز أم
ف فيه ضعفه اب من معني ,وقواه أأبو مزرعة ,وظن
اخلوزي مخمت أل ٌ
احلافظ م

=
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 - 111حدثنا حممد بن عبد اهلل قال :حدثني حاتم بن إسامعيل عن أأيب الليح عن أيب
سمعت أبا هريرة يقول :قال رسول اهلل ﷺ :أمن مل أ
يسأله يغضب
صالحٍ اخلموزي قال:
م
عليه.

( )

 -116حدثنا عبد اهلل ,قال :حدثنا أأبو داود ,قال :حدثنا عبد الرمحن بن أأيب الزناد
سمعت النبي ﷺ يقول :أمن قال
سمعت معثامن قال:
عن أأبيه عن أأبان بن عثامن قال:
م
م
ٍ
رض مع اسمه يش ٌء يف
أ
صباح كل يو ٍم ,ومسا أء كل ليلة ,ثالث ًا ثالث ًا :بسم اهلل الذي ال أي ُّ
الأرض وال يف السامء وهو السميع العليم ,مل يرضه يش ٌء.
أ
أ
احلديث كام
نظر إليه ,ففط أن له فقال :إن
طرف من الفالج,
وكان أأصا أبه
ٌ
فجعل أي م
مض قدأ مر اهلل.
حدث متك ,ولكني مل أأقله ذلك اليوم ,ل أي أ

( )

باب :الدُّ عاء عند الصف يف سبيل اهلل
____________________________________

م
شيخه الزي يف "الطراف" بام قلتمه ,ووقع يف رواية
بأن أمحد تفرد بتخرجيه .وليس كام قال .فقد جز أم
سمعت أأبا هريرة .انتهى.
البزار واحلاكم عن أأيب صالح اخلموزي
م
( ) تقدم يف الذي قبله.
( )1أخرجه أمحد ( )141 ,112والرتمذي ( )4411والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0 41ويف "عمل اليوم
والليلة" ( )412وابن ماجه ( )4126والطيالس يف "مسنده" ( )46والطحاوي يف "رشح الشكل"
(  )12والضياء يف "الختارة" ( )4 0واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )111من مطرق عن عبد
الرمحن بن أيب الزناد به.
وصححه احلاكم ( )5 1/
ٌ
غريب.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
وللحديث طريقان آخران عن أبان بن عثامن .وهذا الطريق أحسنها .كام قال الدارقطني.
انظر سنن أيب داود ( )5011وعلل احلافظ الدارقطني ( )1/4وعمل اليوم والليلة للنسائي (, 2 , 5
) 1, 4
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مالك عن أأيب حاز ٍم عن سهل بن ٍ
ٌ
سعد قال:
 -140حدثنا إسامعيل قال :حدثني
ف
رض الندا مء ,والص ُّ
ساعتان متف أت مح هلام أأ م
بواب السامء ,وقل دا ٍع مت أر ُّد عليه دعو مته :حني أُي م م
يف سبيل اهلل.

( )

دعوات النبي ﷺ
باب:
م
ٍ
ٍ
حممد بن
 -14حدثنا عمرو بن خالد قال :حدّ ثني ال ّليث عن ُييى بن سعيد عن ّ
ُييى بن ح ّبان عن لؤلؤة عن أيب َصمة قال :كان رسول اهلل ﷺ يقول :اللهم إين
أأسأ ملك غنأاي وغنأى موالي.

( )

( ) أأخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 54ومن طريقه عبد الرزاق ( ) 6 0وابن أيب شيبة ( )111/ 0وابن
النذر يف "الوسط" ( ) 61والبيهقي يف "الكَّبى" (  )1 /وغريهم من مطرق عن مالك به.
موقوف عىل سهل بن سعد يف "الوطأ" عند مجاعة
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  :) 41/1هكذا هو
ٌ
يوب بن مسويد وحممد بن خملد وإسامعيل بن معمر عن
الرواة ,ومث مله ال ميقال من جهة الرأي ,وقد رواه أأ م
ُّ
ٍ
مالك مرفوع ًا" انتهى.
قلت :ورواية أأيوب بن مسويد .عند ابن حبان ( ) 421وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( ) 41/1
والطَّباين يف "الكبري" ( ,)5441ورواية حممد بن أخملد عند ابن عبد الَّب أأيض ًا (  ,) 46/1ورواية
إسامعيل عند ابن حبان أيض ًا (.) 410
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )1510وابن خزيمة ( )1 6من طريق موسى بن يعقوب ,والطَّباين يف
"الكبري" ( )5114من طريق عبد احلميد بن سليامن ,والدواليب يف "الكنى" ( )166من طريق ذياب بن
ٍ
سهل أمرفوع ًا.
حممد أأيب العباس الديني كلهم عن أأيب حازم عن
( )1أخرجه أمحد ( ) 5452وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  ) 6والطَّباين يف "الكبري"
( )416/11وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )2116والدواليب يف "الكنى" ( )1 2من مطرق عن ُييى
بن سعيد به.
ثقات سوى لؤلؤة .مل يرو عنها سوى حممد بن ُييى .كام قال الذهبي يف "اليزان".
ورجاله ٌ
وأخرجه أمحد ( ) 5451وابن أيب شيبة (  )16 6عن يزيد بن هارون عن ُييى بن سعيد عن حممد بن
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هري قال :حدثني ُييى عن حممد بن
 - 141حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا مز ٌ
ُييى عن ً
موىل هلم عن أأيب َصمة عن النبي ﷺ ,مثله.

( )

ٍ
أوس عن
وكيع ,قال :حدثنا سعدم ب من
 -144حدثنا ُييى بن موسى ,قال :حدثنا
ٌ
بالل بن ُييى عن مشتري بن أش أكل بن ممح ٍ
أ
رسول اهلل علمني مدعا ًء
قلت :يا
يد عن أبيه قال :م
ولساين ,وقلبي ,ورش منيي.
أأ م
وبرصي ,أ
نتفع به ,قال :قل :اللهم عافني من رش سمعي ,أ
وكيع :منيي .يعني الزنا والفجور.
قال
ٌ

( )

____________________________________

أ
رسول اهلل ﷺ كان يقول :اللهم ..فذكره.
ُييى ,أن عمه أأبا َصمة كان مُيدث ,أن
قال أبو حاتم يف "العلل" ( )1062هذا خط ٌأ ,إنام يروونه عن حممد بن ُييى بن حبان عن لؤلؤة عن أأيب
الصحيح .انتهى.
َصمة ,عن النبي ﷺ ,وهو
م
قال ابن عبد الَّب يف "االستيعاب" ( :)1 /1أبو َصمة النصاري الازين من بني مازن بن النجار.
اختلف يف اسمه ,فقيل :مالك بن قيس ,وقيل :لبابة بن قيس ,وقيل :قيس بن مالك بن أيب أنس .وقيل:
مشهور بكنيته .ومل ميتلف يف شهوده بدر ًا وما بعدها من الشاهد .انتهى
مالك بن أسعد .وهو
ٌ
قوله ( :وغنى موالي ) قال الناوي يف "الفيض" (/1

) :قال الزخمرشي :وهو ُّ
كل و ٍيل كالب والخ

رادهتا هنا الصاحب
وابن الأخ والعم وابنه والعصبة كلهم .وعد يف القاموس من معانيه التي ميمكن إ م
والقريب واجلار واحلليف والناَص وا ملنعم عليه وا ملحب والتابع والصهر .والرا مد بالغنى الذي
س أأ أله غنى النفس ال غنى الال وسعة احلال .كام قاله بعض أهل الكامل .انتهى.
( ) تقدم يف الذي قبله .والوىل هي لؤلؤة كام َصح هبا يف الطريق الول.
( )1أخرجه أمحد (  ) 551وأبو داود (  ) 55والرتمذي ( )4161والنسائي ( )5111والطَّباين يف
وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16 15واحلاكم (  )541/وصححه ,والبيهقي
"الكبري" ()4 0/4
م
وغريهم من مطرق عن سعد
وابن أأيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" () 16
يف "الدعوات الكبري" ( )146م
م
بن أأوس به.
ٍ
ٌ
أوس عن بالل بن
غريب النعرفه إال من هذا الوجه من حديث سعد بن
حديث حس ٌن
قال الرتمذي:
ٌ
أُييى.
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 -141حدثنا أقبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن أعمرو بن ممرة عن عبد اهلل بن احلارث
قيس عن عبد اهلل بن عب ٍ
ٍ
بي ﷺ يقول :اللهم أأعني وال
عن طليق بن
اس قال :كان الن ُّ
تنرص عيل ,ويّس اهل مدى يل.
متعن عيل ,وان مرصين وال م

( )

ٍ
سمعت عمرو
حفص ,قال :حدثنا ُييى ,قال :حدثنا سفيان قال:
 -145حدثنا أبو
م
قيس عن ابن ع ّب ٍ
ٍ
اس
سمعت طليق بن
سمعت عبدأ اهلل بن احلارث قال:
بن مرة قال:
م
م
وانرصين وال أتنرص عيل,
قال:
م
سمعت النبي ﷺ يدعو هبذا :رب أأعني وال متعن عيل ,م
وانرصين عىل أمن أب أغى عيل .رب اجعلني
وام مكر يل وال أمت مكر عيل ,و أيّس يل اهل مدى,
م
شكار ًا لك ,ذكار ًا لك ,راهب ًا لك ,مطواع ًا لك ,مخمبت ًا لك ,أواه ًا ممنيب ًا ,تقبل أتوبتي,
واغسل أحوبتي ,و أأجب أدعويت ,وثبت محجتي ,واهد أقلبي ,وسدد لساين ,واس ملل
أسخيم أة أقلبي.

( )

مالك عن يزيد بن ٍ
ٍ
ٌ
كعب
زياد عن محممد بن
 -142حدثنا إسامعيل قال :حدثني

منع
مانع ألا أأ
أ
عطيت ,وال ممعطي ألا أ
ال مقرظي ,قال ممعاوية بن أأيب سفيان عىل النَّب :إنه ال أ
سمعت هؤالء
ينفع ذا اجلد منه اجلدُّ  .و أمن ميرد اهللم به خري ًا ميفقهه يف الدين,
م
اهللم ,وال م

( ) أخرجه أمحد ( ) 664وأبو داود (, 5 0

 ) 5والرتمذي (  )455والنسائي يف "الكَّبى"

( ) 0114ويف "العمل" ( )204وابن ماجه ( )4140وابن أيب شيبة ( )16460وعبد بن محيد ()4 6
والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 4 4والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )4 1وابن أيب عاصم يف "السنة"
(

 )4من مطرق عن سفيان به .مطوالً وخمترص ًا.

وصححه ابن حبان ( )614واحلاكم (  )5 6/والبغوي يف "رشح السنة" (.)111/1
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وسيأيت بعده مطوالً .فانظره.
( )1أخرجه أمن تقدم ذكرهم مطوالً وخمترص ًا.
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( )

 -144حدثنا موسى ,قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا عثامن بن حكي ٍم ,قال:
حدثنا حممد بن ٍ
سمعت معاوية نحوه.
كعب قال:
م

( )

( ) وهو يف موطأ مالك رقم ( )4415عن يزيد به.
وأخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 211والّساج يف "مسنده" ( )154والطَّباين يف "الكبري"
( )161/ 6والبيهقي يف "القضاء والقدر" (ص )401واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( ) 411وابن
منده يف "التوحيد" ( )412وغريهم من مطرق عن مالك به.
وقد َصح حممدم بن كعب بسامعه من معاوية كام سيأيت بعد ذلك.
و أأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )111ومواضع أخرى ,ومسلم ( )564عن وراد موىل الغرية بن
خلف الصالة ,ف أأ أ
مىل عيل الغري مة
سمعت النبي ﷺ يقول
مشعبة ,قال" :كتب معاوي مة إىل الغرية :اكتب إيل ما
أ
أ
الصالة :ال إله إال اهلل ,وحده ال رشيك له ,اللهم ال مانع لا أأعطيت,
قال:
م
سمعت النبي ﷺ يقول خلف ّ
ينفع ذا اجلد منك اجلدّ ".
وال ممعطي لا
أ
منعت ,وال م
اآلخر .فأخرجه البخاري يف "الصحيح" (  )1611 ,4ومسلم ( ) 044عن معاوية قال:
أما ش ُّقه
م
سمعت رسول اهلل ﷺ  -وهو يطب  -يقول " :أمن ميرد اهللم به خري ًا ميفقهه يف الدين".
م
سمع هذا من رسول اهلل .فكيف
قلت إن معاوية إذا كان قد
قال العيني يف "عمدة القاري" ( :)15/1فإن أ
أ
م
بعض محروفه ,أأو ما أأشبه ذلك.
يستثبت ذلك,
قلت :أأراد أن
غريه ,أأو نأس أ
أ
يسأل عنه؟ م
أ
وينظر هل رواه م
انتهى كالمه
قلت :الصواب أنه ال منافاة بينهام .فمعاوية
سمع هذا الدعاء من النبي ﷺ عىل النَّب ,ومل أيسمعه منه بعدأ
أ
الصالة ,فس أأ أل ممعاوي مة الغري أة عام ميقال بعد الصالة .فوافق أأّنا هي الكلامت التي سمعها معاوي مة من رسول
اهلل ﷺ عىل النَّب .واهلل أعلم.
وانظر ما بعده.
أ
رسول اهلل ﷺ
سمعت
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )410/ 6من طريق عبد الواحد بن زياد به .وفيه "
م
يقول :فذكره .دون قيد.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )110/2والمام أمحد ( ) 2150 , 2120وعبدم بن محيد ( )1 6وغريهم من

=
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ٍ
كعب,
 - 141حدثنا حممد بن ا ملثنى ,قال :حدثنا ُييى عن ابن عجالن عن حممد بن
سمعت معاوية نحوه.
م

( )

ٍ
مجيل ,قال :حدثنا حممد بن
 -146حدثنا حممد بن ا ملثنى ,قال :حدثنا اهليثم بن
مسل ٍم عن ابن أأيب مح ٍ
سني قال :أأخَّبين أعمرو بن أيب سفيان عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ
واعرتفت
ظلمت نفس,
وثق الدُّ عاء أأن تقول :اللهم أأنت ريب ,و أأنا عبدم ك,
قال :إن أأ أ
م
م
غفر ُّ
نوب إال أأنت ,رب اغفر يل.
الذ أ
بذنبي ,ال أي م

( )

ٍ
ميمون عن معمر
 -110حدثنا معبيد اهلل عن إُسائيل عن أيب إسحاق عن أعمرو بن

وسوء الك أَّب ,وفتنة
بي ﷺ يتعو مذ من اخلمس :من
الكسل ,وال مبخل ,م
أ
قال :كان الن ُّ

____________________________________

مطرق عن معثامن بن حكيم به .سمعه عىل النَّب.
رسول اهلل ﷺ م
أ
انرصف من
يقول إذا
سمعت
ولمحد ( ) 2116عن حممد بن فضيل عن عثامن به .وقال:
أ
م
والصواب رواي مة اجلامعة أأنه سم أعه عىل النَّب.
الصالة .وهي رواي ٌة شاذة.
م
الزهد"
ورواه أمحد ( ) 2146والّساج يف "مسنده" ( )151وابن بطة يف "إبطال احليل" ( )1ووكيع يف " ُّ
( )111من طريق مأسامة ,ومسدد كام يف "إحتاف الهرة" (  )15/من طريق حممد بن عجالن كلهم عن
سمعت معاوية.
محممد بن كعب ,قال بعضهم:
م
( ) انظر ما قبله.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 0264واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( ) 14/4من طريق أروح عن مشعبة عن
ابن أيب حسني به.
وأخرجه أمحد أيض ًا ( ) 0261واخلطيب ( ) 14/4من طريق أروح بن عبادة ثنا مشعبة عن يعيل بن عطاء
وفق الدُّ عاء...
سمعت عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهلل .قال:
قال:
سمعت أأبا مهريرة يقول" :إن أأ أ
م
م
فذكره" موقوف ًا.
وهلذا الدعاء شواهد عدة يف الصحيحني وغريمها نحوه.
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( )

الوهاب ,قال :حدثنا خالد بن احلارث ,قال :حدثنا
 -11حدثنا عبد اهلل بن عبد ّ
عبد الرمحن السعودي عن علقمة بن ٍ
مرثد عن أأيب الربيع عن أيب هريرة قال :كان من
ّ
ّ
نت
رت ,وما أأ
علنت ,وما أأ أ
ُسرت وما أأ م
م
مت وما أأخ م
مدعاء النبي ﷺ :اللهم اغفر يل ما قد م
نت ا ملقدم وا ملؤخر ,ال إله إال أأنت.
أأع أل مم به مني ,إنك أأ أ

( )

 -111حدثنا ٌ
ريري عن مثامم أة بن حز ٍن قال
جل ُّ
بيان ,قال :حدثنا يزيد ,قال :حدثنا ا م

سمعت شيخ ًا مينادي أبأعىل صوته :اللهم إين أأعو مذ بك من الرش ال أيل مطه يش ٌء ,قلت:
:
م

( ) أخرجه أمحد (  )51/وأبو داود ( ) 546والنسائي يف "السنن" ( )124/1وابن ماجه ( )4111وابن
أيب شيبة (  ) 104والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )114من طريق إُسائيل .والنسائي أيض ًا ( )511
وابن حبان ( ) 011والطَّبي ( )111والبزار ( )411من طريق يونس ,واخلرائطي يف "مكارم
الخالق" ( ) 041من طريق مسعر كلهم عن أيب إسحاق به.
صحيح إال أنه اختملف فيه عىل إيب إسحق عن عمرو .يف وصله وإرساله .ويف صحابيه.
وإسنا مده
ٌ
صحاب حممد ﷺ .رواها مجيع ًا النسائي (.)124/1
فقيل :هكذا ,وقيل :عن ابن مسعود ,وقيل :حدثني أأ
م
اخلالف يف وصله وإرساله فقط .ثم قال :والمتصل صحيح.
وذكر الدارقطني يف "العلل" () 14/1
أ
والتعوذ من هذه اخلمس جاء يف أأحاديث كثرية .واهلل أعلم.
قلت:
ُّ
( )1أخرجه أمحد (, 0221 ,46 4

 ) 01وإسحاق بن راهوية ( )401والطيالس ( )1461والطَّباين

يف "الدعاء" ( ) 214من مطرق عن عبد الرمحن السعودي به.
ورجال إسناده ال بأس هبم.
أبو الربيع الدين .قال أبو حاتم :صالح .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ثبت هذا الدعاء يف صحيح البخاري ( ) 026عن ابن عباس مثله ,ويف صحيح مسلم (  )44عن
وقد أ
عيل  مثله أيض ًا.
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( )

محا ٌد يعني ابن سلمة عن إسحاق بن عبد اهلل بن
 -114حدثنا موسى ,قال :حدثنا ّ
أيب طلحة عن سعيد بن ٍ
ّبي ﷺ يقول :اللهم إين أأعو مذ بك
يسار عن أيب هريرة ,كان الن ّ
من الفقر والقلة والذلة ,و أأعو مذ بك أأن أأظل أم أو مأظ أل أم.

( )

 - 111حدثنا حممد بن أيب بكر قال :حدثنا معتمر ,عن أل ٍ
يث ,عن ثابت بن عجالن,
م
عن أأيب عبد الرمحن عن أيب مأمامة قال :مكنا عند النبي ﷺ فدعا بدم ٍ
عاء ٍ
كثري ال نحفظه,
ف مقلنا :دعوت بدم ٍ
عاء ال نحف مظه؟ فقال :م
سأنبئكم بيشء أجيمع ذلك كله لكم :اللهم إنا
أ

م
ستعيذك مما استعا أذك منه نب ُّيك حممدٌ ﷺ ,اللهم
نس أأ ملك مما س أأ ألك نب ُّيك حممدٌ ﷺ ,و أن

( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 55/من طريق مشعبة عن اجلريري به.
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
بيان :هو ابن عمرو .ويزيد :هو ابن هارون .واجلريري :هو سعيد بن إياس.
( )1أخرجه أمحد (  )1214 ,14وأبو داود ( ) 511والنسائي ( )5120يف "السنن الكَّبى" ()4162
والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 114والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 1/4ويف "الدعوات الكبري" ( )111من
مطرق عن محاد بن سلمة به .وصححه ابن حبان ( ) 040واحلاكم ( .)51 /
وخالف محاد ًا الأ
وزاعي .فرواه عن إسحاق عن جعفر بن عياض عن أأيب هريرة عن النبي ﷺ قال:
ُّ
"تعوذوا باهلل .فذكره" .أخرجه النسائي ( )5121ويف "الكَّبى" ( )4164وأمحد ( ) 0612وابن ماجه
( )4111وابن حبان ( ) 004واحلاكم (  )54 /من مطرق عنه به.
وجعفر بن عياض.
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال المام أمحد :ال أأذكره.
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :) 14/1تفرد عنه إسحاق ال ميعرف .انتهى.
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نت ا ملستعان وعليك ال أب أالغ ,وال أ
حول وال قو أة إال باهلل ,أو كام قال.
أأ أ

( )

 -115حدثنا ُييى بن ٍ
بكري ,قال :حدثنا الليث عن يزيد بن اهلاد عن أعمرو بن
مش ٍ
سمعت النبي ﷺ يقول :اللهم إين أأعو مذ بك من فتنة
عيب عن أأبيه عن جده قال:
م
السيح الدجال ,و أأعو مذ بك من فتنة النار.

( )

 -112حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا أبو ٍ
بكر عن نصري بن أأيب الأشعث عن
ٍ
ابن عب ٍ
اس يقول :اللهم أقنعني بام أرزق أتني ,وبارك
عطاء بن السائب عن سعيد قال :كان م
ٍ ( )
ٍ
غائبة بخري.
يل فيه ,واخ ملف عيل كل
( ) أخرجه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 61/1ويف "مسند الشاميني" ( )1141من طريق ممعتمر بن
سليامن به.
واضطرب أأيض ًا يف إسناده.
ضعيف.
ليث بن أأيب مسليم
ٌ
أ
م
الليث عن عبد
فأخرجه الرتمذي (  )451من طريق عامر بن حممد ابن مأخت سفيان الثوري حدثنا
ٍ
سابط عن أيب أمامة به.
الرمحن بن
غريب.
حسن
وقال الرتمذي :هذا حديث
ٌ
ٌ
( )1تقدم خترجيه برقم (.)111
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )1644 , 51 2والفاكهي يف "أخبار مكة " ( )154من طريق
الركن وا ملقام أأن أ
يقول:
أسباط بن حممد عن عطاء به .وفيه " كان من دعاء ابن عباس الذي ال م
يدع بني ُّ
اللهم قنعني ..فذكره.
موقوف.
وهذا
ٌ
وأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )44 4والبيهقي يف "اآلداب" ( )412والضياء يف "الختارة"
السني يف "القناعة" ( )4والسهمي يف "تاريخ جرجان"
( )116/1من طريق عمرو بن أيب قيس ,م
وابن ُّ
حلسني بن واقد كلهم
(  ) 5/من طريق احلارث بن نبهان ,م
السني أيض ًا رقم ( )1من طريق عيل بن ا م
وابن ُّ
عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال" :كان النبي ﷺ يدعو ..فذكره".
ورواه أعمرو بن أيب قيس تار ًة عن عطاء عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري.أخرجه احلاكم () 141

=
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 -114حدثنا احلسن بن الربيع ,قال :حدثنا أأبو الأح أوص عن الأعمش عن أأيب
سفيان ,ويزيدأ عن أأ ٍ
كثر أأن أ
ب ال مقلوب,
يقول :اللهم يا مقل أ
بي ﷺ مي م
نس قال :كان الن ُّ
ثبت قلبي عىل دينك.

( )

باب :الدُّ عاء عند الغيث والطر
____________________________________

أ
فأدخل ُييى بينهام.
والضياء ( )116/1والبيهقي (.)414
ٍ
حديث رواه أعمرو بن أيب قيس ,واحلارث بن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( :) 15/1وس أألت أيب عن
نبهان اجلأرمي عن عطاء بن السائب عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ,عن النبي ﷺ,
أنه كان يدعو :اللهم قنّعني "..ورواه موهيب بن خالد ,عن عطاء بن السائب ,عن سعيد بن جبري ,عن ابن
صح؟ قال :ما ميدرينا ,مر ًة قال كذا ,ومر ًة قال كذا .انتهى.
عباس .قلت لأيب :أأّيام أأ ُّ
قلت :ومل أأره من طريق احلارث بذكر ُييى بن عامرة .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أمحد ( ) 4262 , 1 04والرتمذي ( )1 10وابن أيب شيبة ( )40105أبو يعىل (,2414
 )4211والطَّبي يف "تفسريه" ( )2251وابن أيب عاصم يف "السنة" ( )115والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
واآلجري يف "الرشيعة"
( )454وأبو نمعيم يف "احللية" ( ) 12/1وابن عدي يف "الكامل" () 4/1
م
( )415والضياء يف "الختارة" ( )115/1وغريهم من مطرق عن الأعمش عن أيب سفيان طلحة بن نافع
وحدأ ه عن أنس .
وصححه احلاكم ( .)512/
القلوب
جئت به؟ قال :إن
وزادوا "فقال له أصحا مبه و أأه مله :يا رسول اهلل أأ م
ختاف علينا .وقد آمنا بك وبام أ
أ
بيد اهلل عز وجل ميقلبها".
واآلجري ( )214وغريهم من طريق
وأخرجه ابن ماجه ( )4141والطَّباين يف "الدعاء" () 24
م
العمش عن يزيد بن أبان الرقايش عن ٍ
أنس .
ورواية أأيب الحوص عند البخاري هنا دال ٌة عىل أن الأ أ
عمش رواه عنهام مجيع ًا .كام قال الضياء يف
"الختارة".
وروي عن الأعمش عن أأيب مسفيان عن جابر .أأخرجه أأبو يعىل ( )11 4والطَّبي ( )2254وغريمها.
م
قال الرتمذي :وحديث أأيب سفيان عن أأ ٍ
صح.
نس أأ ُّ
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 -111حدثنا خالد بن ُييى ,قال :حدثنا سفيان عن القدام بن مرشيح بن ٍ
هانئ عن
رسول اهلل ﷺ إذا ر أأى ناشئ ًا يف مأ ٍ
م
فق من آفاق
أأبيه عن عائشة رض اهلل عنها قالت :كان
ٍ
السامء أ
صالة ,ثم أأ أ
قبل عليه ,فإن أ
كش أفه اهللم محدأ اهللأ ,وإن ممطرت
ترك عم أله ,وإن كان يف
قال :اللهم صيب ًا نافع ًا.

( )

دعوات النبي ﷺ
باب:
م
 -116حدثنا أبو عاص ٍم عن أحيوة ,قال :حدثنا معقبة بن مسل ٍم ,سمع أأبا عبد
ٍ
جبل قال :أأ أ
بي ﷺ فقال :يا
الصنابحي عن معاذ بن
حلبيل عن ُّ
خذ بيدي الن ُّ
الرمحن ا م
ٍ
كلامت
قلت :و أأنا واهلل مأح ُّبك ,قال :أأ أال مأعل ممك
قلت :لبيك ,قال :إين مأح ُّبك ,م
معاذ ,م
م
قلت :نعم ,قال :قل :اللهم أأعني عىل ذكرك ,م
وشكرك,
تقوهلا يف مدبر كل صالتك؟ م
وحسن عبادتك.
م

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 60/2وأبو داود ( )5066والنسائي يف "عمل اليوم والليلة" ( )6 1وابن ماجه
( )4116من طريق القدام به.
وأصله يف صحيح البخاري ( )4041ومسلم ( )166من وجه آخر عن عطاء عن عائشة قالت" :كان
ف ذلك يف وجهه ,و أأ أ
م
وذهب
دبر ,فإذا ممطرت مُس به,
رسول اهلل ﷺ إذا كان يوم الريح والغيم معر أ
أ
قبل و أأ أ
أ
الطر:
خشيت أن
عنه ذلك ,قالت عائشة :فسألتمه ,فقال :إين
م
يكون عذاب ًا مسل أط عىل مأمتي .ويقول إذا ر أأى أ
رمحة".
ٍ
صالة ".
دون قوله " ترك عم أله ,وإن كان يف
الطر ,قال :اللهم صيب ًا نافع ًا".
وللبخاري ( )615عن القاسم عنها "كان إذا ر أأى أ
( )1أخرجه أمحد ( )144 ,115 ,111/5وأبو داود ( ) 511والنسائي ( )2 /4ويف "عمل اليوم والليلة"
( ) 06وعبد بن مجيد ( ) 10والطَّباين يف "الكبري" ( )20/10والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()11 0
وغريهم من مطرق عن حيوة بن رشيح به.
وصححه ابن خزيمة (  )45وابن حبان ( )1010واحلاكم ( .)144/
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ريري عن
جل ُّ
 -150حدثنا مسدّ ٌد ,وخليفة قاال :حدثنا برش بن ا ملفضل ,قال :حدثنا ا م
أأيب الورد عن أأيب حمم ٍد احلرضمي عن أأيب أأ ُّيوب الأنصاري قال :قال ٌ
رجل عند النبي
حب الكلمة؟
بي ﷺ :أمن صا م
ﷺ :احلمدم هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا ممبارك ًا فيه .فقال الن ُّ
ٍ
يشء أكر أهه ,فقال :أمن هو؟ فلم أي مقل إال
هجم من النبي ﷺ عىل
فس أك أت ,ور أأى أأنه
أ
أصواب ًا ,فقال ر ٌ
عرش
جل :أأنا ,أأرجو هبا
اخلري ,فقال :والذي أنفس بيده ,ر أأ م
يت ثالث أة أ
أ
( )
أم ألك ًا أيبتد مرون أأ ُّّيم يرف معها إىل اهلل عز وجل.
 -15حدثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدثنا إُسائيل عن يوسف بن أيب مبردة عن
م
خر أج من اخلأ أالء قال :مغفرانك.
أأبيه عن عائشة قالت :كان
رسول اهلل ﷺ إذا أ

( )

____________________________________

والصنابحي :هو عبد الرمحن بن معسيلة الرادي.
قال النووي يف "اخلالصة" :إسناده صحيح.
وله طريق آخر عند الطَّباين يف "الكبري" (/10

) عن مالك بن يامر عن معاذ مثله.

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 11/1ويف "الدعاء" ( )5 4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1411و ممسدد
كام يف "الطالب" ( )4411من طريق سعيد بن إياس اجلريري به.
وأبو الورد :هو ابن ثاممة بن حزن القشريي.
قال ابن سعد :كان معروف ًا أ
قليل احلديث.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
أما أبو حممد احلرضمي :فقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف.
واحلديث حسنه البوصريي يف "االحتاف" ( .) 15/2واهليثمي يف "الجمع" (.)11/ 0
( )1أخرجه أمحد ( )15110وأبو داود ( )40والرتمذي ( )4والنسائي يف "الكَّبى" ( )6604ويف "عمل
اليوم والليلة" ( )46وابن ماجه ( )400والدارمي ( )405والبيهقي يف "السنن" (  )64/من مطرق عن
إُسائيل بن يونس به.
وصححه ابن خزيمة ( )60وابن حبان ( ) 111واحلاكم ( .) 51/
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث إُسائيل عن يوسف بن أيب بردة ,وأبو
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
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 -151حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال :حدثني عبد العزيز بن حمم ٍد عن عبد
الجيد بن سهيل بن عبد الرمحن عن ُييى بن عب ٍ
اد أيب هبرية عن سعيد بن ٍ
جبري عن عبد
اهلل بن ع ّب ٍ
بي ﷺ إذا قا أم من الليل ,فصىل ف أق أض صال أته ,ميثني عىل اهلل
اس قال :كان الن ُّ
ثم يكون من آخر كالمه :اللهم اجعل يل نور ًا يف قلبي ,واجعل يل نور ًا يف
بام هو أهلهّ ,
سمعي ,واجعل يل نور ًا يف برصي ,واجعل يل نور ًا عن يميني ,ونور ًا عن شاميل,
يدي ,ونور ًا من خلفي ,وزدين نور ًا ,وزدين نور ًا ,وزدين نور ًا.
واجعل يل نور ًا من بني ّ

( )

صالح ,قال :حدثنا معبيد اهلل بن ٍ
ٍ
عمرو عن زيد بن أيب مأنيسة
 -154حدثنا الوليد بن
عن ميونس بن خب ٍ
اب عن نافع بن مجبري بن مطع ٍم عن ابن عب ٍ
بي ﷺ
اس قال :كان الن ُّ
العفو والعافي أة يف الدُّ نيا واآلخرة ,اللهم إين أأ أ
يدعو :اللهم إين أأ أ
سأ ملك العافي أة يف
سأ ملك
أ
واسرت أعوريت ,وآمن أروعتي ,واحفظني من بني يدي ,ومن خلفي ,وعن
م
ديني و أأهيل,
أيميني ,وعن أيساري ,ومن فوقي ,و أأعو مذ بك أأن مأ أ
غتال من حتتي.

( )

____________________________________

أ
حديث عائشة
نعرف يف هذا الباب إال
مبردة بن أيب موسى اسمه عامر بن عبد اهلل بن قيس الشعري ,وال
م
رض اهلل عنها عن النبي ﷺ.
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )102والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )4 / 1والبيهقي "السنن"
( )151/1وحممد بن نرص يف "صالة الوتر" ( )11من مطرق عن عبد العزيز بن حممد به.
صل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )5654ومسلم ( )424من مطرق عن ابن عباس نحوه مطوالً
و أأ م
وخمترص ًا.
دون قوله " وزدين نور ًا ,وزدين نور ًا ,وزدين نور ًا".
وعزا احلافظ يف "الفتح" (  ) 1/هذه الزيادة للطَّبي من رواية عيل بن عبد اهلل بن عباس عن أبيه.
قلت :ورواية عيل بن عبد اهلل عن أبيه يف "صحيح مسلم" ( .)424دون هذه الزيادة.
( )1أخرجه البزار كام يف "كشف الستار" ( )4 62من طريق أعمرو بن جممع وزيد بن أيب مأنيسة كالمها عن
يونس بن خباب به.
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عيل ,قال :حدثنا مروان بن معاوية ,قال :حدثنا عبدم الواحد بن أأيمن,
 -151حدثنا ٌّ
الزرقي عن أأبيه قال :لا كان يوم مأ ٍ
أ
وانكفأ الرشكون .قال
حد
م
قال :حدثنا معبيد بن رفاعة ُّ ُّ
م
رسول اهلل ﷺ :استووا حتى مأثني عىل ريب عز وجل ,فصاروا خل أفه مصفوف ًا ,فقال:
باعدت ,وال ممباعد لا
بسطت ,وال ممقر أب ألا
قابض لا
أ
أ
اللهم لك احلمد ك ُّله ,اللهم ال أ
عطيت .اللهم ابسط علينا من بركاتك
مانع لا أأ
بت ,وال ممعطي لا
أ
أ
أقر أ
منعت ,وال أ
ورمحتك وفضلك ورزقك ,اللهم إين أأ أ
ول وال م
قيم الذي ال أُي م
يزول.
عيم ا مل أ
سأ ملك الن أ
اللهم إين أأ أ
من يو أم احلرب ,اللهم عائذ ًا بك من مسوء ما
سأ ملك النعيم يوم ال أعيلة ,والأ أ
منعت منا.
أأعطي أتنا ,ورش ما
أ
فر وال مف أ
سوق والعصيان,
اللهم حبب إلينا اليامن وزينه يف قلوبنا ,وكره إلينا ال مك أ
غري
واجعلنا من الراشدين .اللهم توفنا ممسلمني ,و أأحينأا ممسلمني ,و أأحلقنا بالصاحلني ,أ
أخ أزايا وال أمف متونني .اللهم قاتل ال أك أفر أة الذين أي مصدُّ ون عن سبيلك ,و ميكذبون رس ألك,
الكتاب ,إله احلق.
رجزك وعذا أبك .اللهم قاتل الكفر أة الذين مأو متوا
واجعل عليهم أ
أ

( )

____________________________________

وقال اهليثمي يف "الجمع" (  :)12/رواه البزار .وفيه يونس بن خباب .وهو ضعيف.
وله شاهدٌ من حديث ابن معمر  لكنه مقيدٌ بالصباح والساء ( .) 104
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0115ويف "عمل اليوم والليلة" ( )206والبزار ( )4411والطَّباين
يف "الكبري" ( )1516ويف "الدعاء" ( ) 045والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )4 4من طريق مروان بن
معاوية ,واحلاكم يف "الستدرك" (  ) 11والبيهقي يف "االعتقاد" (  ) 0من طريق خالد بن ُييى
كالمها عن عبد الواحد بن أأيمن به.
وصححه احلاكم.
أ
اضطراب يف اسم معبيد.
حصل
وهو يف مسند أمحد (  ) 516لكن
م
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 42/2رواه أمحد والبزار .واقترص عىل معبيد بن رفاعة عن أبيه ,وهو
م
ورجال أأمحد رجال الصحيح .انتهى كالمه.
الصحيح .وقال" :اللهم قاتل كفر أة أأهل الكتاب".
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عيل :وسمعته من حممد بن ٍ
برش ,و أأسندأ ه .وال أأجي مء به.
قال ٌّ
باب :الدُّ عاء عند الكرب
حمم ٍد ,قال :حدثنا عبد اللك بن ٍ
عمرو ,قال :حدثنا عبد
 -155حدثنا عبد اهلل بن ّ
ٍ
ميمون قال :حدثني عبدم الرمحن بن أيب بكرة ,أأنه قال لأبيه :يا
اجلليل عن جعفر بن
ٍ
غداة :اللهم عافني يف أبدين ,اللهم عافني يف أسمعي ,اللهم
أأبت ,إين أأسم معك تدعو كل
عافني يف أبرصي ,ال إله إال أنت ,متعيدها ثالث ًا حني ممتس ,وحني متصبح ثالث ًا.
وتقول :اللهم إ ّين أأ معو مذ بك من ال مكفر وال أفقر ,اللهم إ ّين أأعو مذ بك من عذاب القَّب,
سمعت
ال إله إال أأنت ,متعيدها ثالث ًا حني ممتس ,وحني متصبح ثالث ًا ,فقال :نعم ,يا مبني,
م
رسول اهلل ﷺ م
أ
بسنته.
يقول هبن ,و أأنا مأ ُّ
حب أأن أأستن م
م
رجو ,وال أتكلني إىل
رسول اهلل ﷺ:
قال :وقال
م
دعوات الكروب :اللهم رمح أتك أأ م
نفس طرف أة ٍ
عني ,و أأصلح يل شأين كله ,ال إله إال أأنت.

( )

____________________________________

ورواه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0112عن أيب نمعيم عن عبد الواحد عن عبيد بن رفاعة قال" :لا كان
يوم مأ ٍ
حد ..فذكر نحوه".
م
م
ٌ
والوصل أأقوى .واهلل أعلم.
مرسل.
وهذا
( ) أخرجه أمحد ( )10621و أأبو داود ( )5060والنسائي ( ) 0114 , 0104 ,6150ويف "العمل" (,11
 )25 ,541وابن أيب شيبة ( )16 51 ,16 11والطيالس ( )126 ,121والطَّباين يف "الدعاء"
( )654 ,4 1والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( ) 51 ,44من مطرق عن عبد اجلليل بن عطية به.
جمموع ًا و ممفرق ًا.
النسائي عقبه :جعفر بن ميمون ليس بالقوي.
وقال
ُّ

ولمحد (  )1041والرتمذي ( )4504وصححه ,والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 140واللفظ له .من ٍ
وجه
آخر عن مسلم بن أيب بكرة قال" :كان أأيب م
يقول يف مدبر الصالة .اللهم إين أأعو مذ بك من الكمفر وال أفقر

أ
فكنت أأ م
رسول اهلل ﷺ
قلت :عنك .قال :إن
وعذاب القَّب.
خذت هذا؟ م
قوهلن .فقال أأيب :أي مبني .عمن أأ أ
م
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 -152حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا عبد اللك بن اخل ّطاب بن معبيد اهلل
سمعت اب أن
بن أأيب بكرة قال :حدثني راشدٌ أأبو حمم ٍد عن عبد اهلل بن احلارث قال:
م
عب ٍ
بي ﷺ يقول عند الكرب :ال إله إال اهلل العظيم احلليم ,ال إله إال
اس يقول :كان الن ُّ
ورب العرش
ورب الأرض
رب الساموات
ُّ
ُّ
رب العرش العظيم ,ال إله إال اهلل ُّ
اهلل ُّ
الكريم ,اللهم اَصف رشه.

( )

باب :الدُّ عاء عند االستخارة
كثري بن
 -154حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا سفيان بن محزة قال :حدثني م
ٍ
زيد عن عبد الرمحن بن كع ٍ
م
رسول اهلل ﷺ
بن عبد اهلل يقول :دعا
ب قال:
م
جابر أ
سمعت أ
____________________________________

كان يقوهلن يف دبر الصالة".
وصححه ابن خزيمة ( )414وابن حبان (.) 011
( ) أخرجه اخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )611من طريق عبد اللك ,واحلاكم يف "معرفة علوم احلديث"
( )114من طريق عبد الوهاب بن عطاء .والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0441من طريق يوسف السمتي
كلهم عن راشد بن نجيح أيب حممد احلامين به.
وإسناده ال بأس به.
وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )2661 ,2660 ,5612 ,5615ومسلم ( )1440من طريق
قتادة عن أأيب العالية عن ابن عباس :كان يدعو عند الكرب .ال إله إال اهلل .فذكره.
دون قوله " اللهم اَصف رشه".
وللطَّباين "اللهم اَصف عني رش ٍ
فالن".
ومل ترد هذه الزياد مة عند اخلرائطي واحلاكم.
ولسلم ( )1440والنسائي يف"الكَّبى" ( ) 0111وأمحد ( )1155عن يوسف بن عبد اهلل بن احلارث
حز أبه أأم ٌر ..فذكر احلديث .وزاد يف آخره "ثم يدعو".
عن أأيب العالية" ,أن النبي ﷺ كان إذا أ
ومل أيسق ممسلم لفظه.

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

227

جيب
يف هذا السجد  -مسجد الفتح  -يوم االثنني ويوم ال ُّثالثاء ويوم الأربعاء ,فاس مت أ
له بني الصالتني من يوم الأربعاء.
ٌ
فدعوت اهللأ فيه بني
يت تلك الساعة,
هم
م
غائظ إال توخ م
جابر :ومل ينزل يب أأم ٌر مم ٌّ
قال ٌ
عرفت الجاب أة.
الصالتني يو أم الأربعاء يف تلك الساعة ,إال
م

( )

ابن أأخي أأ ٍ
نس عن
عيل عن خلف بن خليفة قال :حدثني
حفص م
م
 -151حدثنا ٌّ
أأ ٍ
كنت مع النبي ﷺ ,فدأ أعا ٌ
حي يا ق ُّيوم ,إين
رجل فقال :يا
نس :م
أ
بديع الساموات ,يا ُّ
أأ أ
دعا اهللأ باسمه الذي إذا مدع أي به
دعا؟ والذي أنفس بيده ,أ
سأ ملك .فقال :أأتدرون بام أ
أأجاب.

( )

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )44/1وابن الغطريف يف "جزئه" ( )21من طريق معبيد اهلل بن عبد
الجيد احلنفي البرصي .والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )462/1من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أيب
رواد ,وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )10 / 6من طريق أيب عامر عبد اللك بن أعمرو كلهم عن كثري بن
زيد به.
وأخرجه أمحد ( ) 1644عن أيب عامر العقدي عبد اللك بن عمرو عن كثري بن زيد حدثني عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثني جابر ..فذكره.
ومدار احلديث عىل كثري بن زيد .وهو خمت ألف فيه .واهلل أعلم.
( )1أخرجه أمحد (  ) 12وأبو داود ( ) 165والنسائي ( ) 400ويف "الكَّبى" ( ) 114واحلاكم
( ) 1 1والبيهقي يف "السنن الصغرى" ( )154والطحاوي يف "رشح الشكل" (  ) 1 /والضياء يف
الزهد" ( ) 56والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 04وغريهم من
"الختارة" ( )44 /1وابن البارك يف " ُّ
مطرق عن خلف بن خليفة به.
وصححه ابن حبان (.)164
ولمحد يف "مسنده" ( ) 1105وابن ماجه ( )4151عن أنس بن سريين .والرتمذي ( )4511من طريق
عاصم الحول وثابت كلهم عن أنس  نحوه.

=
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السلطان
باب :إذا خاف ُّ

 -156حدثنا حممد بن مع ٍ
بيد ,قال :حدثنا عيسى بن يونس عن العمش ,قال:
ّ
ٍ
احلارث بن س ٍ
سعود :إذا
ويد يقول :قال عبدم اهلل ب من أم
سمعت
حدثنا مثاممة بن عقبة قال:
م
أ أ م
ظلمه ,فلي مقل :اللهم رب الساموات السبع,
ياف
كان عىل أأحدكم إما ٌم
م
تغطرسه أأو أ
أ
ورب العرش العظيم ,كن يل جار ًا من مفالن بن مف ٍ
الن و أأحزابه من خالئقك ,أأن أي أ
فرط
أ
ثناؤك ,وال إله إال أنت.
جارك ,وجل م
عيل أأحدٌ منهم أأو أيط أغى ,عز م

( )

 -120حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا يونس عن النهال بن ٍ
عمرو قال :حدثني سعيد
ٍ
جبري عن ابن عب ٍ
اف أأن أيسطو بك ,فقل :اهلل
بن
تيت مسلطان ًا أمهيب ًا ,أخت م
اس قال :إذا أأ أ
____________________________________

حديث غريب من حديث ٍ
ٌ
ثابت عن أنس ,وقد مروي من غري هذا الوجه عن أنس.
قال الرتمذي :هذا
ٌ
انتهى.
ٍ
بي يف
بن
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16 42عن أيب معاوية ووكيع .وحممد م
فضيل الض ُّ
"الدعاء" ( )14عن الأعمش به موقوف ًا.
زاد ابن أيب شيبة "قال العمش :فذكرتمه لبراهيم فحدث عن عبد اهلل بمثله .وزاد فيه "من رش اجلن
والنس".
قال الدارقطني يف "العلل" ( :)15/5يرويه الأعمش عن ثاممة بن عقبة عن احلارث بن سويد ,رف أعه أأبو
م
الحفوظ .انتهى.
والوقوف هو
غريه.
م
أمحزة ُّ
السكري ,وو أق أفه م
قلت :وأخرج الضبي يف "الدعاء" ( )11حدثنا العالء بن السيب ,عن أأبيه ,قال عبد اهلل بن مسعود" :إذا
وظلمه ,فليتوض أأ ,ول ميصل ركعتني ,ثم لي مقل يف مد مبر صالته :اللهم
تغطرسه
كان عىل أأحدكم إما ٌم ياف
أ
أ
رب السموات السبع .فذكر نحوه".
وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )6465من رواية معتبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن أأبيه عن جده
عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي ﷺ .نحوه.
م
غري مجنادة بن سلم ,وقد
قال اهليثمي يف "الجمع" (  :)21/رواه الطَّباين .ورجا مله
رجال الصحيح أ
ابن حبان وضعفه غريه .انتهى.
وث أقه م
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حذر ,و أأعو مذ باهلل الذي ال إله إال
عز مما أأ م
عز من خلقه مجيع ًا ,اهللم أأ ُّ
أكَّب ,اهلل أأ ُّ
خاف و أأ م
ٍ
هو ,ا مل م
فالن,
مسك الساموات السبع أن أيقع أن عىل الأرض إال بإذنه ,من رش عبدك
ثناؤك,
وجنوده و أأتباعه و أأشياعه من اجلن والنس ,اللهم كن يل جار ًا من أرشهم ,جل م
ٍ ( )
غريك ,ثالث مرات.
جارك ,وتبارك م
وعز م
اسمك ,وال إله م
ٍ
َّبين أأيب ,أأن
 -12حدثنا موسى ,قال :حدثنا مسكني بن عبد العزيز بن
قيس ,أأخ أ
خاف من س ٍ
ابن عب ٍ
اس حدثه قال :أمن أ
لطان ,فدأ أعا هبؤالء
رب أأو
أ
غم أأو أك ٌ
أ
م
هم أأو ٌّ
نزل به ٌّ
يب له :أأ أ
ورب العرش العظيم,
رب الساموات السبع,
ُّ
سأ ملك بال إله إال أأنتُّ ,
اس متج أ
ورب العرش الكريم ,و أأس أأ ملك بال إله
رب الساموات السبعُّ ,
و أأس أأ ملك بال إله إال أأنتُّ ,
ٍ
قدير ,ثم
إال أأ أ
نت ُّ
رب الساموات السبع والأرضني السبع وما فيهن ,إنك عىل كل يشء ٌ
سل اهللأ حاج أتك.

( )

خر للداعي من الأجر والثواب
باب :ما ميد م

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16 44والطَّباين يف "الكبري" ( )151/ 0ويف "الدعاء" ()641
وأبو نمعيم يف "احللية" (  )411/واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )614والبيهقي يف "الدعوات
الكبري" ( )461من مطرق عن يونس بن أيب إسحاق السبيعي به.
م
رجال الصحيح.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( )66/ 0والنذري يف "الرتغيب" ( :) 44/4رجا مله
( )1مل أجد من أخرجه.
ف فيه.
مسكني مخمت أل ٌ
ووالده عبدم العزيز بن قيس.
ٌ
جمهول .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
قال أبو حاتم:
وقال ابن خزيمة عن مسكني :ال أأعرفه ,وال أأعرف أأباه.
وقال يف موضع آخر :أأنا أبرئ من معهدته ,ومن معهدة أأبيه .انتهى.
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 -121حدثنا إسحاق بن ٍ
عيل قال:
نرص قال :حدثنا محاد بن مأسامة عن عيل بن ٍّ
ٍ
اخلدري عن النبي ﷺ :ما من ممسل ٍم
سعيد
سمعت أأبا التوكل الناجي قال :قال أبو
م
ُّ
ٍ
ثالث :إما أن ميعجل له دعو أته,
أيدعو ,ليس بإث ٍم وال بقطيعة رح ٍم ,إال أعطاه إحدى
السوء مثلها ,قال :إذ ًا منكثر ,قال:
خرها له يف اآلخرة ,وإما أأن أي أ
دفع عنه من ُّ
وإما أأن أيد أ
اهلل أأكثر.

( )

ابن أأيب ال مفديك قال :حدثني معبيد اهلل بن
 -124حدثنا ابن شيبة قال :أخَّبين م
ٍ
وه ٍ
نصب وج أهه
ّبي ﷺ قال :ما من
أم أ
مؤمن أي م
ب عن عمه معبيد اهلل عن أأيب مهريرة عن الن ّ
إىل اهلل أيس أأ مله مسأل ًة ,إال أأعطاه إياها ,إما عجلها له يف الدُّ نيا ,وإما أذ أخ أرها له يف اآلخرة
أ
ودعوت ,وال مأراه
دعوت
رسول اهلل ,وما عجل مته؟ قال :يقول:
ما مل أيعجل ,قال :يا
م
م

( ) أخرجه أمحد (44
" ُّ
الشعب" (44

) وابن أيب شيبة ( )10 / 0وأبو يعىل يف "مسنده" ( ) 0 6والبيهقي يف
) ويف "الدعوات الكبري" ( )4 4وعبد بن محيد ( )610وابن اجلعد يف "مسنده"

( )1424من مطرق عن عيل بن عيل الرفاعي به.
وصححه احلاكم ( .)164/
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )1421ويف "الدعاء" ( )45من ٍ
وجه آخر عن قتادة عن أيب التوكل به.
ضعيف.
وإسنا مده
ٌ
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 44من طريق حممد بن عبيد الصابوين حدثنا أبو أسامة عن ابن أعون
ٍ
سعيد مثله.
عن مسليامن التيمي عن أأيب الصديق الناجي عن أأيب
بن ٍ
عيل الرفاعي  -وليس بالقوي  -عن أأيب التوكل عن أأيب سعيد عن النبي ﷺ.
عيل م
قال البيهقي :ورواه ُّ
حيح عن أيب
فعىل هذا هو شاهدٌ حلديث الرفاعي  -إن كان حف أظه هذا الصابوين  -وال مأراه حفظه ,والص م
عيل ,وروايتمه عن ابن عون خط ٌأ .واهلل تعاىل .انتهى كالمه بتجوز.
مأسامة ,عن عيل بن ٍّ
تنبيه :يقع كثري ًا يف كتب احلافظ البيهقي عبارة " قال المام أمحد " فيظ ُّن القاريء ب أأنه أمحد بن حنبل .وهو
نفسه رمحه اهلل.
خطأ ,فأمحد :هو اسم احلافظ البيهقي م
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( )

باب :فضل الدّ عاء
ٍ
مرزوق ,قال :أخَّبنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أيب
 -121حدثنا أعمرو بن
احلسن عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :ليس يش ٌء أأكر أم عىل اهلل من الدُّ عاء.

( )

 -125حدثنا خليفة ,قال :حدثنا أأبو داود ,قال :حدثنا عمران عن أقتادة عن أسعيد
رشف العبادة الدُّ عاء.
ّبي ﷺ قال :أأ م
حلسن عن أأيب مهريرة عن الن ّ
بن أأيب ا أ

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )6411والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 45ويف "الدعوات الكبري" (  )4من طريق
وهب به.
وهب عن عمه معبيد اهلل بن عبد اهلل بن أم أ
عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن أم أ
وصححه احلاكم (.) 116
ضعيف .معبيد اهلل بن عبد اهلل ال ميعرف.
وإسناده
ٌ
وله شواهدم  .وانظر ما قبله.
( )1أخرجه أمحد ( )1411والرتمذي ( )4440وابن ماجه ( )4116والطَّباين يف "الوسط" ( )1514ويف
"الدعاء " ( )11والطيالس ( )1515والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  ) 04وابن عدي يف "الكامل"
( ) 411/5والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 1 1وغريهم من طريق عمران القطان به.
وصححه ابن حبان ( )140واحلاكم (.) 451
ٌ
داور,
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ابن أ
غريب ال نعر مفه مرفوع ًا إال من حديث عمران القطان .وهو م
ٌ
ٌ
ويكنى أأبو العوام .انتهى.
( )4أخرجه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" ( )40/1من طريق شباب – خليفة بن خياط  -به.
لكن وقع عنده سعيد بن السيب .وهو خطأ.
وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( )11/5من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن عمران القطان به .بلفظ
"أفضل العبادة الدعاء ,قال اهلل عز وجل { ادعوين استجب لكم .إن الذين يستكَّبون عن عباديت }قال:
عن دعائي".
ٍ
بمحفوظ من حديث عمران القطان .وإنام هو لفظ حديث النعامن بن بشري كام نص عىل
وهذا اللفظ ليس

=
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ٍ
ذر عن ميسيع عن النُّعامن
 -122حدثنا أبو الوليد ,قال :حدثنا شعبة عن
منصور عن ٍّ
بن ٍ
ادعوين أأستجب لكم}.
بشري عن النبي ﷺ قال :إن الدُّ عا أء هو العباد مة ,ثم قر أأ { :م
ٍ
عطاء عن عائشة رض اهلل عنها
 -124حدثنا معبيد اهلل عن ممبارك بن حسان عن
( )

بي ﷺ :أأ ُّي العبادة أأ م
فضل؟ قال :مدعا مء الرء لنفسه.
قالت :مسئ أل الن ُّ

( )

يس ,قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا ٌ
ليث قال:
 -121حدثنا ع ّب ٌ
اس النر ُّ
بن ٍ
انطلقت مع أأيب ٍ
سمعت أ
أخَّبين ٌ
بكر
يسار يقول:
رجل من أهل البرصة قال:
م
م
معقل أ
الصديق  إىل النبي ﷺ ,فقال :يا أأبا ٍ
بكر ,أللرش مك فيكم أأخفى من أدبيب النمل ,فقال
____________________________________

ذلك ابن عدي رمحه اهلل.
وانظر ما بعده.
( ) أخرجه أمحد ( ) 1142 , 1141 , 146 , 1412والرتمذي ( )4441 ,4114 ,1626وأبو داود
( ) 146وابن ماجه ( )4111والنسائي يف "الكَّبى" (121

) والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (4

)

ٍ
والبزار ( )4114وغريهم من طريق ذر بن عبد اهلل به .أ
منصور الأ أ
عمش.
بعضهم مع
وقرن م
وصححه ابن حبان ( )160واحلاكم (.) 456
ابن حجر يف "الفتح" ( .)16/
وجوده م
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
و ميسيع .ويقال مأسيع .هو ابن معدان الكندي.
( )1أخرجه البزار كام يف "خمترص زوائده" البن حجر ( )1 11 ,1 14والدينوري يف "الجالسة وجواهر
العلم" ( ) 542من طريق معبيد اهلل ,واحلاكم يف "الستدرك" ( ) 650والبزار أيض ًا ( ) 114وأبو نمعيم
يف "أخبار أصبهان" ( )45من طريق موسى بن إسامعيل كالمها عن البارك به.
وصححه احلاكم .وتعقبه الذهبي فقال :مبارك بن حسان ٍ
واه.
أما قول اهليثمي يف "الجمع" ( :) 51/ 0رواه البزار بإسنادين أأحدمها جيدٌ  .انتهى.
فليس ٍ
فمداره عىل البارك ,وهو مرتوك .وقد مرمي بالكذب.
بجيد.
م
وقال أبو داود :منكر احلديث.
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أأبو ٍ
بكر :وهل الرش مك إال أمن أ
بي ﷺ :والذي نفس بيده,
جعل مع اهلل إهل ًا آخر؟ فقال الن ُّ
ٍ
وكثريه؟
ذهب عنك قلي مله
يشء إذا قل أته
أللرشك أأخفى من دبيب النمل ,أأ أال أأد ُّلك عىل
أ
م
( )
علم.
قال :قل :اللهم إين أأعو مذ بك أأن مأرشك بك و أأنا أأعلم ,و أأستغفرك لا ال أأ م
باب :الدُّ عاء عند الريح
بن مهدي قال حدثنا ا ملثنى  -هو ابن سعيد  -عن
 - 126حدثنا خليفة قال حدثنا ا م
يح شديد ٌة قال :اللهم إين أأ أ
قتادة عن أأ ٍ
سأ ملك من
النبي ﷺ إذا هاجت ر ٌ
نس قال :كان ُّ
أخري ما مأرسلت به ,و أأعو مذ بك من رش ما مأرسلت به.

( )

 -140حدثنا أمحد بن أيب ٍ
بكر ,قال :حدثنا ممغرية بن عبد الرمحن عن أيزيدأ عن
يح يقول :اللهم القح ًا ,ال أعقي ًام.
النبي ﷺ إذا اشتدت الر م
سلم أة قال :كان ُّ

( )

( ) أخرجه أبو يعىل ( )2 ,20من طريق عبد العزيز بن مسلم ,والروزي يف "مسند أيب بكر" ( ) 1من طريق
جرير عن ليث .قال عبد العزيز :عن أأيب حممد ,وقال جرير :عن شيخ من عنزة عن أمعقل به.
ضعيف .لضعف ليث بن أيب مسليم .وجهالة شيخه.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
اضطرب يف إسناده .كام بينه احلافظ الدارقطني يف "العلل" رقم (.) 5
ومع هذا فقد
أ
( )1أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )1605والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )445والطَّباين يف
"الدعاء" ( )161من طريق عبد الرمحن بن مهدي به.
ووقع عندهم " ما مأمرت به " .وهو بمعناه.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" (.)510/1
وله طريقان آخران عن أنس  .أخرجهام ابن أيب شيبة وأبو يعىل كام يف "احتاف الهرة" () 21/2
للبوصريي رمحه اهلل.
ويشهدم له ما أأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )166عن عائشة مرفوع ًا مثله .وقال" :ما مأرسلت به".
( )4أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )44/4ويف "الوسط" ( )1154والبيهقي يف "السنن" ( )24/1وأبو
يعىل كام يف "الطالب" (  )446/من طريق الغرية به.
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باب :ال تس ُّبوا الريح

سباط عن الأعمش عن حبيب بن أأيب ٍ
ٌ
ثابت
ابن أيب شيبة ,قال :حدثنا أأ
أ
 -14حدثنا م
عن سعيد بن عبد الرمحن بن أأبزى عن أأبيه عن مأيب  قال :ال أتس ُّبوا الريح ,فإذا ر أأي متم
منها ما تكرهون فقولوا :اللهم إنا أ
نسأ أ
وخري ما
وخري ما فيها,
خري هذه الريح,
أ
أ
لك أ
مأرسلت به ,ونعو مذ بك من رش هذه الريح ,ورش ما فيها ,ورش ما مأرسلت به.

( )

هري قال :حدثني
 -141حدثنا ممسد ٌد عن ُييى عن الأوزاعي قال :حدثني ُّ
الز ُّ
يح من أروح اهلل,
رقي قال:
م
ثابت ُّ
ٌ
سمعت أأبا مهريرة يقول :قال رسول اهلل ﷺ :الر م
الز ُّ
تأيت بالرمحة والعذاب فال أتس ُّبوها ,ولكن سلوا اهللأ من أخريها ,وتعو مذوا باهلل من
رشها.

( )

____________________________________

وصححه ابن حبان ( ) 001واحلاكم (.)4141
م
غري ا ملغرية بن عبد الرمحن وهو ثقة.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)62/ 0ورجا مله
رجال الصحيح أ
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" (  ) 044والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )4/4والضياء يف
"الختارة" ( ) 5/1واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )615واحلاكم ( )4040والبيهقي يف "السامء
والصفات" ( )6 4من رواية سعيد بن عبد الرمحن به .موقوف ًا.
وأخرجه أمحد ( )1 46 ,1 41والرتمذي ( )1151النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0426والضياء
( ) 1/1من ٍ
وجه آخر عن سعيد به مرفوع ًا.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ويف احلديث اختالف يف سنده رفع ًا ووقف ًا .كام بينه النسائي يف "الكَّبى".
وانظر حديث ٍ
أنس التقدم .وحديث أيب هريرة الذي بعده.
( )1أخرجه أمحد ( ) 0666 ,6544 ,4112وأبو داود ( )5064والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0242ويف
"عمل اليوم والليلة" (  )64وعبد الرزاق ( )10001وأبو يعىل ( )2 11والبيهقي يف "الكَّبى"
( )42 /4والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1 1/1والطَّباين يف "الدعاء" ( )162من مطرق عن
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باب :الدُّ عاء عند الصواعق
سد قال :حدثنا عبدم الواحد بن ٍ
 -144حدثنا معىل بن أأ ٍ
زياد ,قال :حدثنا احلجاج
م
قال :حد أثني أأبو ٍ
بي ﷺ إذا سم أع
مطر ,أأنه
سمع سامل أ أ
أ
بن عبد اهلل عن أأبيه قال :كان الن ُّ
واعق قال :اللهم ال أتقتلنا بصعقك ,وال مهتلكنا بعذابك ,وعافنا قبل
الرعدأ والص أ
ذلك.

( )

سمع الرعد
باب :إذا
أ
حل أكم قال:
برش ,قال :حدثنا موسى بن عبد العزيز قال :حدثني ا أ
 -141حدثنا ٌ
ابن عب ٍ
صوت الرعد قال :مسبحان الذي سبحت
سمع
اس كان إذا
أ
أ
حدثني عكرمة ,أأن أ
نعق الراعي ب أغنأمه.
نعق بالغيث ,كام أي م
له ,قال :إن الرعدأ أم أل ٌك أي م

( )

____________________________________

الزهري به.
ُّ
وصححه ابن حبان ( )5441 , 004واحلاكم (.)4144
بعضهم قص أة أأيب مهريرة مع معمر رض اهلل عنهام.
وزاد م
وستأيت هذه القصة عند الصنف .برقم (.)511
( ) أخرجه أمحد ( )5424والرتمذي ( )4150والنسائي يف "الكَّبى" ( )140/2واحلاكم ) )4110وأبو
يعىل ( )5504والبيهقي يف "السنن" ( )421/4والطَّباين يف "الكبري" ( ) 4140ويف "الوسط"
( )5615وأبو الشيخ يف "كتاب العظمة" (  )42والبزار ( )1245واخلرائطي يف "مكارم الخالق"
( )654وغريهم من مطرق عن احلجاج بن أرطاة به.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
حديث
قال الرتمذي :هذا
ٌ
ضعيف.
قلت :وإسنا ٌد
ٌ
أبو مطر .قال ابن حجر يف "التقريب" :جمهول.
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميدرى من هو .انتهى.
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" (  )41 /من طريق حفص بن عمر ,وابن أيب الدنيا يف "الطر" ( )64من
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 -145حدثنا إسامعيل قال :حدثني مالك بن ٍ
الزبري
أنس عن عامر بن عبد اهلل بن ّ
سمع الرعدأ أ
أ
احلديث وقال :سبحان الذي
ترك
الزبري ,أنّه كان إذا
عن عبد اهلل بن ّ
أ
ثم يقولّ :
إن هذا لوعيدٌ شديدٌ لهل
{ ميسب مح الرعدم بحمده والالئك مة من خيفته}ّ ,
الرض.

( )

باب :أمن أ
سأ أل اهللأ العافي أة
 -142حدثنا آدم ,قال :حدثنا شعبة ,قال :حدثنا يزيد بن ممخ ٍري قال :سمعت مسليم
سمعت أبا ٍ
بن ٍ
بكر الصديق  بعد وفاة النبي ﷺ
عامر عن أأوسط بن إسامعيل قال:
م
بي ﷺ عا أم أأو أل أمقامي هذا ,ثم ب أكى أأبو ٍ
ثم قال :عليكم بالصدق,
بكرّ ,
قال :قام الن ُّ
وس ملوا اهللأ
فإنه مع الَّب ,ومها يف اجلنة ,وإياكم
أ
والكذب ,فإنه مع الفجور ,ومها يف النار أ
خري من ا ملعافاة ,وال أت أقاط معوا ,وال أتدا أب مروا ,وال
ا ملعافاة ,فإنه مل مي أ
ؤت بعد اليقني ٌ

____________________________________

طريق موسى بن عبد العزيز كالمها عن احلكم بن أبان به.
وإسناده صحيح.
الزهد" (ص )116وابن أيب شيبة ( )6124واخلرائطي يف "مكارم الخالق"
( ) أخرجه المام أمحد يف " ُّ
( ) 006وابن سعد ( )55/1وأبو الشيخ يف "العظمة" ( )414والبيهقي ( )421/4وأبو عبيد يف
"غريب احلديث" ( )404/1وغريهم من مطرق عد ٍة عن ٍ
مالك به.
وهو يف موطأ مالك (  ) 10من رواية ُييى من قول ٍ
عامر .ومل يقل عن أبيه.
الزبري .وهو كذلك يف "موطأ أيب مصعب" ( )1061وسويد بن سعيد
والحفوظ أأنه عن والده عبد اهلل بن ُّ
(.)444
غريه [ أي ُييى بن ُييى ] من مرواة الوطأ ,فقالوا فيه:
وقال أبو عمر يف "االستذكار" ( :)511/1ورواه م
مالك عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن أأبيه .انتهى.
رجل عن أأيب هريرة.
قلت :وروي مرفوع ًا .أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )416/ 2عن م
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( )

جلريري عن أأيب الورد عن اللجالج
 -144حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن ا م
ٍ
رجل يقول :اللهم إين أأ أ
ٍ
سأ ملك متا أم النعمة ,قال :هل
بي ﷺ عىل
عن ممعاذ قال :مر الن ُّ
م
والفوز من النار.
دخول اجلنة,
أتدري ما أمتا مم النعمة؟ قال :متام النعمة
م
َّب ,قال :قد أ
رجل يقول :اللهم إين أأ أ
ٍ
فسله
ثم مر عىل
سأ أ
لت رب أك البال أء ,أ
سألك الص أ
ٍ
رجل يقول :يا ذا اجلالل والكرام ,قال :سل.
العافي أة .ومر عىل

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 4وابن ماجه ( )4116والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 04 6 , 04 1وأبو يعىل () 11
واحلميدي يف "مسنده" ( )1واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )5 2وابن أيب الدنيا يف "الصمت"
(  )11ويف "مكارم الخالق" ( ) 10وغريهم من مطرق عن مشعبة به.
ابن حبان ( )5441والضياء يف "الختارة" ( .)41/
وصححه م
َّبه عن أأبيه
وللرتمذي ( )4551واستغربه ,وأمحد ( )2من رواية عبد اهلل بن أعقيل ,أن معاذ بن رفاعة أأخ أ
م
رسول اهلل ﷺ عا أم الأول عىل النَّب ,ثم بكأى.
قال :قام أأبو بكر الصديق عىل النَّب ثم بكأى .فقال" :قا أم
العفو " ..فذكر مجلة العافاة فقط.
فقال :اس أأ ملوا اهللأ
أ
و أأ م
السنة جاءت من عدة مطرق .يف الصحيحني وغريمها.
لفاظ احلديث أمشهور ٌة يف ُّ
( )1أخرجه أمحد ( )11402 ,11222والرتمذي ( )4514وابن أيب شيبة ( )16452والطَّباين يف "الكبري"
( )52 ,55/10وعبدم بن محيد ( ) 01والبزار ( )1116والبيهقي يف "السامء والصفات" ()121
والشايش يف " ممسنده" ( ) 404من طريق سعيد بن إياس اجلمريري به.
ٌ
حسن.
حديث
وقال الرتمذي:
ٌ
قلت :فيه أأبو الورد بن مثاممة بن حزن القشريي .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
جلريري عن أيب الورد .أمن هذا؟ قال :هذا أأبو
وقال عبد اهلل بن أمحد يف "العلل" (  : )110/م
قلت ليب :ا م
جلريري أأحاد أ
غري هذا .انتهى.
الور مد م
بن مثاممة .حدث عنه ا م
يث حسان .ال أأعرف له اس ًام أ
البخاري فيه جرح ًا وال تعدي ً
ال.
ابن أأيب حاتم وال
ُّ
ومل يذكر م
وقال ابن حجر :مقبول.
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 -141حدثنا فروة ,قال :حدثنا معبيدة عن يزيد بن أأيب ٍ
زياد عن عبد اهلل بن احلارث
رسول اهلل ,علمني شيئ ًا أأ أ
أ
سأ مل اهللأ به ,فقال :يا
قلت :يا
عن العباس بن عبد الطلب ,م
فقلت :علمني شيئ ًا أأس أأ مل اهللأ به يا
جئت
مكثت ثالث ًا ,ثم
عباس سل اهللأ العافي أة ,ثم
م
م
م
أ
رسول اهلل ,فقال :يا عباس .يا عم رسول اهلل .سل اهللأ العافي أة يف الدُّ نيا واآلخرة.

( )

باب :أمن أكره الدُّ عا أء بالبالء

بكر عن ممح ٍ
 -146حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا أبو ٍ
يد عن ٍ
أنس قال :قال
ٍ
ٌ
ببالء يكون ,أأو قال :فيه
رجل عند النبي ﷺ :اللهم مل متعطني ماالً أفأتصد مق به ,فاب أتلني
قلت :اللهم آتنا يف الدُّ نيا أحسن ًة ,ويف اآلخرة
جر ,فقال :مسبحان اهلل ,ال متطيقه ,أأ أال أ
أأ ٌ
عذاب النار.
حسن ًة ,وقنا
أ

( )

____________________________________

وقال الذهبي يف "الكاشف" ( : )140/1شيخ.
( ) أخرجه أمحد ( ) 441والرتمذي ( )45 1والبزار ( ) 4 1واحلميدي ( )116والضياء يف "الختارة"
( )42 /4والاللكائي يف "رشح الصول" ( )1111وغريهم من مطرق عن يزيد بن أأيب زياد به.
ٌ
سمع من العباس بن عبد الطلب.
صحيح ,وعبد اهلل بن احلارث بن نوفل قد
حديث
وقال الرتمذي :هذا
أ
ٌ
انتهى.
وأخرجه البزار ( ) 4 1والضياء يف "الختارة" ( )421/4وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ()140
ٍ
رشيك وقيس بن الربيع عن عبد اللك بن معمري عن عبد اهلل بن احلارث .به.
من طريق
قال الضياء :إنام أأخرجناه لتصحيح الرتمذي له .فإن يف روايته يزيد بن أأيب زياد إال أأنا قد أأوردناه من غري
طريقه .انتهى.
وأخرجه أمحد ( ) 422من ٍ
بعض بني عبد الطلب يقول:
وجه آخر عن حاتم بن أيب صغرية قال :حدثني م
بن عباس عن أأبيه العباس .فذكر نحوه.
حدثني أأيب عبدم اهلل م
( )1أصل احلديث يف "صحيح مسلم" ()411من طريق حممد بن أيب عدي عن ممحيد عن ثابت عن أنس" ,أن
م
رسول اهلل ﷺ عاد رجالً من السلمني  -قد أخ أف أت فصار أ
أ
كنت
مثل الفرخ  -فقال له
رسول اهلل ﷺ :هل أ

=
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باب :أمن تعو أذ من جهد البالء
ٍ
حفص ,قال :حدثنا أأيب ,قال :حدثنا الأعمش قال :حدثني
 -110حدثنا معمر بن
جماهدٌ عن عبد اهلل بن أع ٍ
يقول الر م
مرو قال :م
جل :اللهم إين أأعو مذ بك من جهد البالء ,ثم
يسكت ,فإذا قال ذلك فليقل :إال بال ًء فيه عال ٌء.
م

( )

باب :أمن أح أكى كال أم الرجل عند العتاب
 -11حدثنا عبد اهلل بن أيب ٍ
ومسلم نحوه ,قاال :حدثنا السود بن شيبان عن
بكر,
ٌ
أأيب أنوفل بن أأيب أعقرب ,أأن أأباه أ
سأ أل النبي ﷺ عن الصوم ,فقال :مصم يوم ًا من كل
قلت :ب أأيب أأنت و مأمي ,زدين ,قال :زدين ,زدين ,مصم يومني من كل ٍ
ٍ
قلت:
شهر ,م
شهر ,م
أبأيب أأنت و مأمي ,زدين ,فإين أأجدم ين أقوي ًا ,فقال :إين أأجدم ين أقوي ًا ,إين أأجدم ين قوي ًا ,فأفحم,
ظننت أأنه لن أيزيدين ,ثم قال :مصم ثالث ًا من كل ٍ
شهر.
حتى
م

( )

باب:
 -111حدثنا أبو أم ٍ
ٍ
واصل موىل أأيب معيينة قال:
عمر ,قال :حدثنا عبد الوارث عن
____________________________________

تدعو بيشء ,أأو تأس أأ مله إياه؟ قال :نعم .كنت أأ م
قول .اللهم ما كنت ممعاقبي به يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا.
فقال رسول اهلل ﷺ .فذكره .وزاد "فدعا اهللأ له فشفاه".
دون قوله " اللهم مل تمعطني ماالً ف أأتصد مق به".
( ) أخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" ( ) 2/4حدثنا معمر بن حفص هبذا السناد.
ورجاله ثقات.
( )1أخرجه أمحد (  )10224 , 605والنسائي ( )511/1والطَّباين يف "الكبري" ( )4 2/11والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )4146وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )2615والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )141والطيالس
ثقات.
( ) 4 4وغريهم من مطرق عن الأسود بن أشيبان به .ورواته ٌ
لت..
وعند بعضهم " عن نوفل عن أبيه قال :س أأ م
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حدثني خالد بن معرفطة عن طلحة بن ناف ٍع عن جابر بن عبد اهلل قال :مكنا مع رسول اهلل
أ
ريح الذين أيغ أتا مبون
يح خبيث ٌة ممنتن ٌة ,فقال :أأ
تدرون ما هذه؟ هذه م
ﷺ وارتف أعت ر ٌ
ا ملؤمنني.

( )

ٍ
عياض عن سليامن عن أأيب سفيان عن
 -114حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا فضيل بن
ٍ
م
ناس ًا من
جابر قال :هاجت ري ٌح ممنتن ٌة عىل عهد رسول اهلل ﷺ ,فقال
رسول اهلل ﷺ :إن أ
يح لذلك.
ا ملنافقني اغ أتا مبوا مأناس ًا من السلمني ,ف مبعثت هذه الر م

( )

ٍ
صالح قال :حدّ ثني ممعاوية بن صالحٍ عن كثري بن احلارث
 -111حدثنا عبد اهلل بن
سمعت ابن مأم ٍ
عبد يقول :أمن اغتيب عنده ممؤم ٌن
عن القاسم بن عبد الرمحن الشامي,
م أ
رصه جزاه اهلل هبا خري ًا يف الدُّ نيا واآلخرة ,ومن اغتيب عنده مؤم ٌن فلم ينرصه جزاه
فنأ أ أ
اهلل هبا يف الدُّ نيا واآلخرة رش ًا ,وما ال أت أق أم أأحدٌ ملقم ًة رش ًا من اغتياب مم ٍ
ؤمن ,إن قال فيه ما
علم فقد أ أهب أته.
يعلم ,فقد اغتا أبه ,وإن قال فيه بام ال أي م
م

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 5 21 , 1411وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )40واخلرائطي يف "مساوئ الخالق"
( ) 16وأبو الشيخ يف "التوبيخ والتنبيه" ( ) 26من طريق عبد الوارث به.
ثقات  .سوى خالد بن معرفطة جهله أبو حاتم والبزار .لكن رواه الأعمش عن طلحة.
رواتمه ٌ
انظر ما بعده.
( )1أأخرجه أأبو يعىل يف "مسنده" ( )14 0وعبد بن محيد ( ) 011والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()2441
واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( ) 14وابن برشان يف "المايل" ( )411وابن أيب الدنيا يف
"الصمت" ( )2 1من طريق سليامن الأعمش به.
ثقات.
ورجا مله ٌ
وانظر ما قبله.
( )4أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (  )4حدثني معاوية بن صالح به.
وابن أم عبد :هو عبد اهلل بن مسعود .
م

=
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بعضكم بعض ًا}
باب :الغيبة ,وقول اهلل عز وجل { :وال يغتب م
حممد بن يوسف ,قال :حدثنا النّرض ,قال :حدثنا أبو العوام عبدم
 -115حدثنا ّ
الزبري حممدٌ عن جابر بن عبد اهلل قال :مكنا مع
العزيز بن ربي ٍع الباه ُّيل ,قال :حدثنا أأبو ُّ
امها ,فقال :إّنام ال يعذبان يف ٍ
رسول اهلل ﷺ ,أفأتى عىل أقَّبين ميعذب صاح أب م
كبري ,وبىل,
ٍ
بجريدة
اآلخر فكان ال أي أت أأذى من البول ,فدعا
اس ,و أأما
غتاب الن أ
أأما أأحدم مها فكان أي م
م
رطبة ,أأو بجريدأ أتني ,فكّسمها ,ثم أأمر بكل ك ٍ
ٍ
ّسة ف مغرست عىل ٍ
م
رسول اهلل
قَّب ,فقال
أأ
أ
( )
ﷺ :أأ أما إنه أس ميهون من عذاهبام ما كانتا أرط أب أتني ,أأو مل أتي أب أسا.
 -112حدثنا ابن من ٍ
مري قال :حدثني أيب ,قال :حدثنا إسامعيل عن ٍ
قيس قال :كان
بغل مي ٍ
يسري مع ٍ
نفر من أأصحابه ,فمر عىل ٍ
أ
انتفخ ,فقال :واهلل
ت قد
أعمرو بن العاص م
____________________________________

وروي من رواية أبان بن أيب عياش عن أنس نحوه .دون قوله " وما ال أت أق أم أأحدٌ  ..الخ " .أخرجه ابن وهب
م
الزهد" ( .) 1
( )4 1وعبد الرزاق يف "الصنف" ( )10151وهناد يف " ُّ
و أأبان مرتوك.
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )1022 ,1055وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )452من طريق النرض بن
مشميل به.
وصححه ابن حجر يف "الطالب" (  ) 6/وعزاه لسحاق بن راهويه.
ٍ
ٍ
و أأ م
جابر  - ضمن
وجه آخر عن عبادة بن الوليد عن
صل القصة يف "صحيح مسلم" ( )40 1من
ٍ
ٍ
طويل  -وفيه " ثم أأ أ
رأيت مقامي؟ قلت :نعم يا رسول اهلل,
حديث
قبل .فلام انتهى إيل قال :يا جابر .هل أ
ٍ
قمت مقامي ف أأرسل
قال :فانطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل
واحدة منهام مغصن ًا ف أأقبل هبام حتى إذا أ
مغصنا عن يمينك ,م
فعلت يا رسول اهلل .فعم ذاك؟ قال :إين
وغصنا عن يسارك ...قال جابر :فقلت قد
م
حببت بش أفاعتي أأن ميرفه عنهام ما دام ال مغصنان رط أبني".
مررت بقَّبين ميعذبان .ف أأ
م
م
دون ذكر سبب العذاب .وهي الغيبة ,وعدم التأذي من البول.
وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس نحو حديث الباب .لكن قال من النميمة .بدل الغيبة.
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كل أأحدم كم هذا حتى أيم أ
خري من أن يأ أ
لأن يأ أ
حلم ممسل ٍم.
كل أ
أل بطنأهٌ ,

( )

باب :الغيبة للميت
ٍ
الرحيم عن
حممد بن سلمة عن أيب عبد ّ
 -114حدثنا عمرو بن خالد ,قال :حدثنا ّ
الزبري عن عبد الرمحن بن اهلض أهاض الدويس عن أيب هريرة
زيد بن أيب مأنيسة عن أأيب ُّ
ماعز بن ٍ
م
رسول اهلل ﷺ
بي ﷺ عند الرابعة ,فمر به
مالك
السلمي ,أ أ
قال :جاء م
فرمجه الن ُّ
ّ
نفر من أصحابه ,فقال رجالن منهم :إن هذا اخلائن أتى النبي ﷺ مرار ًاُّ ,
كل
ومعه ٌ
بي ﷺ حتى مر بجيفة ٍ
محار
الكلب,
ذلك ير ُّده ,حتى مقتل كام ميقتل
أ
م
فسكت عنهم الن ُّ
شائلة رجله ,فقال :مك أال من هذا ,قاال :من جيفة ٍ
محار يا رسول اهلل؟ قال :فالذي نل متام
من عرض أأخيكام آنف ًا أأكثر .والذي نفس حمم ٍد بيده فإنه يف ٍ
ّنر من أأّنار اجلنة
أينغم مس.

( )

ٍ
بعض
باب :دالة أأهل السالم بعضهم عىل
ٍ
دركت
زياد قال :أأ
 -111حدثنا أعبدة ,قال :حدثنا بقية ,قال :حدثنا حممد بن
م

الزهد" ( )112وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة"
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15544ووكيع يف " ُّ
( )41ويف "الصمت" ( ) 11من مطرق عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به.
وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني.
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )42 /5وأبو داود ( )1116 ,1111والنسائي يف "الكَّبى"
( )144/1وأبو يعىل ( )2 10وابن حبان ( )1100 ,1466وابن اجلارود يف "النتقى" ( )1 1والبيهقي
يف "الكَّبى" ( )114/1ويف " ُّ
الشعب" ( )24 1وغريهم من مطرق عن أيب الزبري به.
ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن اهلضهاض .مع االختالف يف اسم أبيه.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وقال النسائي عقبه :ليس بمشهور.
وقال البخاري :ال ميعرف إال هبذا السناد .انتهى.
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ف ,وإّنم ليكونون يف النزل الواحد أبأهاليهم ,فربام أ
يف,
نزل عىل بعضهم الض م
الس أل أ
وقد مر أأحدهم عىل النار ,أ
فيأ م
القدر صاح مبها
خذها
صاحب الضيف لضيفه ,فيفقدم
م
أ
م
فيقول :أمن أأ أ
لضيفنا ,فيقول
فيقول
در؟
صاحب الضيف :نحن أأخذ أناها أ
م
خذ الق أ
صاحب القدر :بارك اهلل لكم فيها ,أأو كلم ًة نحوه.
م
واخلبز إذا خ أب مزوا مثل ذلك ,وليس بينهم إال جدم مر القصب.
حممدٌ :
م
قال بقية :وقال ّ
( )
دركت أأنا ذلك :حممد بن ٍ
زياد وأصحابه.
قال بقية :و أأ
م
باب :الضيافة ثالثة أ ّيا ٍم
 -116حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أأبان بن يزيد قال :حدثني ُييى -
هو ابن أيب ٍ
كثري  -عن أأيب سلمة عن أيب مهريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ :الضياف مة ثالث مة
أيا ٍم ,فام كان بعد ذلك فهو أصدق ٌة.

( )

باب :إذا أأصبح بفنائه
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 0141ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" ( )451/1من طريق
حممد بن الصفى عن بقية به.
وإسناده صحيح.
حممد بن زياد هو الهلاين أبو سفيان احلمص أأ أ
درك مجع ًا من الصحابة ك أأيب مأمامة الباهيل والقدام بن معدي
السلمي وعبد اهلل بن مب ٍ
ّس الازين .وغريهم.
كرب و أأيب عنبة اخلأوالين وعبد الرمحن بن أعمرو ُّ
( )1أخرجه أمحد ( ) 4144والطَّباين يف "الوسط" ( )44 1وإبراهيم احلريب يف "إكرام الضيف" () 06
من طريق ُييى بن أيب كثري .وأمحد ( )6521وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )44141والبيهقي يف
"السنن" ( )116/1من طريق حممد بن أعمرو كالمها عن أيب سلمة به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود ( )4416وأمحد ( )1215وابن حبان ( )5111من طريقني آخرين عن أيب هريرة .
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5244ومسلم ( )11عن أأيب مرشيح الكعبي  مرفوع ًا مثله.
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ٍ
منصور عن الشعبي عن القدام أأيب
 -160حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن
ب عىل كل ممسل ٍم ,فمن
بي ﷺ :ليل مة الضيف ٌّ
حق واج ٌ
كريمة الشامي قال :قال الن ُّ
ين عليه .إن شا أء ,فإن شا أء اق أت أضاه ,وإن شا أء تر أكه.
صبح بفنائه فهو أد ٌ
أأ أ

( )

باب :من قدم إىل ضيفه طعام ًا فقام ميصيل
ٍ
ريري ,قال:
 -16حدثنا أبو
جل ُّ
معمر ,قال :حدثنا عبد الوارث قال :حدثني ا م
بن عبد اهلل عن نمعيم بن أقع ٍ
فقلت
ذر فلم مأوافقه,
م
نب قال :أأ م
حدثنا أبو العالء م
تيت أأبا ٍّ
هن ,سيأ أتيك م
فجلست له ,فجا أء ومعه بعريان ,قد
اآلن,
م
ذر؟ قالت :أيم أت م
المر أأته :أأين أأبو ٍّ
ٍ
فوض أعهام ثم جا أء.
بعجز اآلخر ,يف معنق كل
واحد منهام قرب ٌة ,أ
ق أط أر أأحدأ مها م
ٍ
كنت أألقاه كان أأحب إيل ملقي ًا منك ,وال أأبغض إيل ملقي ًا
ذر ,ما من
رجل م
م
فقلت :يا أأبا ٍّ
رهب إن
منك ,قال :هلل أبوك ,وما مجع هذا؟ قال :إ ّين م
كنت و أأ أد مت أموءود ًة يف اجلاهلية أأ م
وكنت أأرجو أأن أ
وخمرج,
تقول :لك توب ٌة
لقيتك أن تقول :ال توب أة لك ,ال أخمرج لك,
م
ٌ
سلف.
صبت؟ قلت :نعم ,قال :عفا اهللم عام
أ
قال :أأيف اجلاهلية أأ أ
صواهتام ,قال :إيه,
وقال المر أأته :آتينا بطعا ٍم ,أفأبت ,ثم أأ أم أرها أفأبت ,حتى ارت أف أعت أأ
م
م
م
رسول اهلل فيهن؟ قال :إن الر أأ أة
قلت :وما قال
فإنكن ال أتعدون ما قال
رسول اهلل ﷺ ,م
كّسها ,وإن أتدارها فإن فيها أأود ًا وبلغ ًة,
مخلقت من ض أل ٍع ,وإنك إن مترد أأن مت أ
قيمها أت م
ٍ
صائم ,ثم قا أم ميصيل,
بثريدة ك أأّنا أقطا ٌة ,فقال :مكل .وال أأهولنك فإين
فولت فجاءت
ٌ

( ) أخرجه أمحد ( ) 41 , 40/1وأبو داود ( )4450وابن ماجه ( )4244والطيالس (  ) 5والطَّباين
يف "الكبري" ( )124/10والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )11 4والبيهقي يف "السنن" () 64/6
وغريهم من مطرق عن منصور بن العتمر به.
قال احلافظ يف "التلخيص" ( :) 56/1وإسنا مده عىل رشط الصحيح.
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أ
خاف أأن متكذبني ,قال:
كوع ,ثم ان أف أت أل أفأ أك أل,
كنت أأ م
فقلت :إنا هلل ,ما م
م
الر أ
فجعل مّيذب ُّ
صمت من
صائم؟ قال :بىل ,إين
قلت :أأمل مختَّبين أأنك
هلل أبوك ,ما
م
كذبت منذ ألقي أتني ,م
م
ٌ
جره ,وحل يل الطعام.
هذا الشهر ثالثة أأيا ٍم ف مكت أ
ب يل أأ م

( )

باب :نفقة الرجل عىل أهله
 -161حدثنا هشام بن عام ٍر ,قال :حدثنا الوليد ,قال :حدثنا أبو راف ٍع إسامعيل بن
ٍ
أ
جابر قال :قال ٌ
رسول اهلل عندي
رجل :يا
راف ٍع ,قال :حدثنا حممد بن النكدر عن
آخر ,فقال :أأنفقه عىل خادمك ,أو قال :عىل
دينار؟ قال :أأنفقه عىل نفسك ,قال :عندي م
ٌ
خسها.
ولدك ,قال :عندي آخر ,قال :ضعه يف سبيل اهلل ,وهو أأ ُّ

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )11 /1والدارمي ( )1124من طريق عبد الوارث ,وعبد الرزاق
يف "الصنف" ( )4141وأمحد ( )1 151من طريق أمعمر .والبزار يف "مسنده" ( )4262والقضاعي يف
"مسند الشهاب ( ) 445من طريق سامل بن نوح ,والبزار أيض ًا ( )1640من طريق مشعبة كلهم عن سعيد
بن إياس اجلريري به .واقترصوا عىل الرفوع سوى عبد الرزاق فذكر القصة كاملة.
م
رجال الصحيح خال نمعيم بن قعنب
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)45 /1رواه أمحد والبزار ,ورجا مله
وهو ثق ٌة.
قلت :وخالفهم إسامعيل بن علية .فرواه عن اجلريري عن أيب السليل مرضيب بن نمقري عن نمعيم بن قعنب
به .أخرجه أمحد ( )1 446والنسائي يف "الكَّبى" (.)6 51
قال أأبو حاتم و أأبو زرعة كام يف "العلل" (  :)142/الصحيح عن أأيب العالء بن يزيد بن الشخري.
( )1أخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  )11 /من طريق مدحيم عن الوليد بن مسلم هبذا السناد.
إال أنه قال يف آخره "اجعله يف سبيل اهلل .وهو أأحسنها موضع ًا".
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
فيه إسامعيل بن رافع.
النسائي وغريه.
قال أمحد وأبو حاتم :منكر احلديث .وتركأه
م

=
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ٌ
باب :قول الرجلٌ :
طويل,
فالن جعدٌ  ,أأسو مد ,أأو
قصري ,ميريدم الصف أة ,وال ميريدم
ٌ
الغيب أة
 -164حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدثنا إبراهيم بن ٍ
سعد عن صالح بن
ٍ
فاري ,أأنه
كيسان عن ابن
حلصني الغ ُّ
ابن أأخي أأيب مره ٍم كلثوم م
شهاب قال :أأخَّبين م
بن ا م
سمع أأبا مر ٍ
هم  -وكان من أأصحاب رسول اهلل ﷺ الذين باي معوه حتت الشجرة  -يقول:
أ
فرصت أقريب ًا منه ,مفألق أي
فنمت ليل ًة بالأخرض,
غزوت مع رسول اهلل ﷺ غزو أة تبوك,
م
م
م
م
دنوها خشي أة
فطفقت أأ
علينا النُّعاس,
ستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته ,ف مي م
م
فزعني ُّ
بعض الليل,
أن متصيب رجله يف الغرز,
فطفقت مأؤخ مر راحلتي حتى أغ أل أبتني عيني م
م
صبت رج أله ,فلم أأستيقظ
فزامحت راح ألتي راحل أة رسول اهلل ﷺ ,ورج مله يف ال أغرز ,أفأ م
م
أ
رسول اهلل ﷺُ :س.
رسول اهلل ,استغفر يل ,فقال
فقلت :يا
إال بقوله :حس,
م
ٍ
رسول اهلل ﷺ أي أ
م
َّبه ,فقال ,وهو
ف من بني
فطفق
سأ ملني عن أمن ختل أ
أ
غفار مفأخ م
أي أ
مر الطوال ال ّثطاط؟ قال :فحدث مته بتخ ُّلفهم ,قال :فام أ
فعل
حل م
فر ا م
سأ ملني :ما فعل الن م
ٍ
غفار ,فلم
رهتم يف بني
عم بشبكة رشخٍ ؟ فتذك م
السود اجلعاد القصار .الذين هلم أن ٌ
ُّ
____________________________________

وقال ابن عدي :و أأحاديثمه كلها مما فيه نظر ,إال أنه ميكتب حديثمه يف مجلة الضعفاء .انتهى.
النفس ,ثم
وله شاهدٌ عند أيب داود يف "السنن" (  ) 26والنسائي ( )1545عن أيب هريرة .مثله" .فذكر
أ
أنت أبرص".
الولدأ  ,ثم الزوج أة ,ثم اخلادم ,ثم قال الرجل :عندي آخر .فقال ﷺ :أ
فضل يش ٌء ف أ
ألهلك ,فإن أ
ولسلم ( )664عن جابر مرفوع ًا " إبدأ بنفسك فتصدق عليها .فإن أ
فضل عن
أ
فضل عن ذي قرابتك يش ٌء فهكذا وهكذا .يقول :فبني يديك ,وعن
أأهلك يش ٌء فلذى قرابتك ,فإن
يمينك ,وعن شاملك".
قت
ودينار أأنفقتأه يف رقبة,
وله أأيض ًا ( )665عن أيب هريرة مرفوع ًا" .دينار أأنفقته يف سبيل اهلل,
ودينار تصد أ
ٌ
ٌ
عظمها أأجر ًا للذي أأنفقتأه عىل أأهلك".
به عىل مسكني,
ودينار أأنفقتأه عىل أأهلك ,أأ م
ٌ
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أ
ذكرت أأّنم ٌ
رسول اهلل مأولئك من أأسلم ,قال:
فقلت :يا
رهط من أأسلم,
أأذ مكرهم حتى
م
م
ُيمل عىل ٍ
ف ,أأن أ
بعري من إبله امرء ًا نشيط ًا يف سبيل اهلل؟
فام يمنع أأحدأ أأولئك حني يتخل م
ٍ
وغفار .و أأسلم.
قريش والأنصار,
ف عني ا ملهاجرون من
فإن أأعز أأهيل عيل أن يتخل أ
ٌ

( )

 -161حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن ٍ
عمرو عن أأيب سلمة
استأذن ٌ
أ
بئس أأخو ال أعشرية,
عن عائشة رض اهلل عنها قالت:
رجل عىل النبي ﷺ فقال :أ
فلام أ
أ
الفاحش ا ملتفح أش.
ب
دخل ان أب أسط إليه,
م
فقلت له؟ فقال :إن اهللأ ال مُي ُّ

( )

باب :من مل ير بحكاية اخلَّب بأس ًا
 -165حدثنا مسدد ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
زيد عن عاصم بن هبدلة عن أأيب ٍ
وائل عن
م ٌ
ٍ
ٍ
م
محوا عليه ,فقال
غنائم
رسول اهلل ﷺ
مسعود قال :لا قس أم
ابن
حنني باجلعرانة از أد أ م
أ

( ) أخرجه أمحد ( )416/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  )66وابن حبان ( )4154والطَّباين يف
"الكبري" ( ) 15 , 14/ 6ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )461/واحلاكم ()564/4
الزهري به.
وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )5115من مطرق عن ُّ
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
جمهول.
ابن أخي أيب مرهم .وهو
فيه م
الزهري .انتهى.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)156/4ال ميعرف تفرد عنه ُّ
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 62/2مل أعرفه.
الزهري عن ابن مأكيمة الليثي عن ابن أأخي أأيب مرهم.
قلت :ورواه بعضهم عن ُّ
وانظر علل الدارقطني (.)42/4
( )1أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )1461عن موسى بن إسامعيل به.
وإسناده حسن.
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )5215ومسلم (  )156من وجه آخر عن عروة عن عائشة.
وقد تقدم لفظه .انظر رقم (.)1 4
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مسح
رسول اهلل ﷺ :إن عبد ًا من عباد اهلل بع أثه اهللم إىل قو ٍم ,فكذ مبوه
وشجوه ,فكان أي م
ُّ
الد أم عن جبهته ,ويقول :اللهم اغفر لقومي ,فإّنم ال يعلمون.
ٍ
مسعود :أ
فكأ ّين أأنظر إىل رسول اهلل ﷺ أُيكي الر أ
مسح عن
قال عبد اهلل بن
جل أي م
جبهته.

( )

رت ممسل ًام
باب :من س أ

ٍ
نشيط عن
 -162حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا إبراهيم بن
ٍ
عامر فقالوا :إن لنا جريان ًا
قوم إىل معقبة بن
كعب بن علقمة عن أأيب اهليثم قال :جا أء ٌ
أ
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن
سمعت
أيرشبون و أيفعلون ,أأفنرف معهم إىل المام؟ قال :ال,
م
فس أرتها ,كان كمن أأح أيا أموءود ًة من قَّبها.
ر أأى من ممسل ٍم عور ًة أ

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )1054وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1661من طريق محاد بن زيد به.
نظر
وأخرجه البخاري ( )4160ومسلم ( ) 461خمترص ًا من رواية العمش عن شقيق أيب وائل "كأين أأ م
مسح الد أم عن وجهه ,ويقول :رب اغفر
رض أبه قو ممه ف أأد أموه ,فهو أي م
إىل النبي ﷺ أُيكي نبي ًا من الأنبياء ,أ
ل أقومي فإّنم ال يعلمون".
ٍ
م
محوا عليه ) .وفيها تعيني الغزوة التي قال
غنائم
رسول اهلل ﷺ
قسم
حنني باجلعرانة از أد أ م
أ
دون قوله ( لا أ
النبي ﷺ فيها هذه القولة .كام قال احلافظ يف "الفتح" (.)110/ 0
ُّ
وانظر كالمه فيه.
( )1أخرجه أمحد ( ) 4465وأبو داود (  )116والنسائي يف "الكَّبى" ( )4114واحلاكم ( )411/1وابن
حبان ( )5 4والبيهقي يف "السنن" ( )44 /1ويف " مشعب اليامن" ( )2141والطَّباين يف "الكبري"
وغريهم من طريق
( )4 6/ 4والروياين يف "مسنده" (  )15واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )10
م
إبراهيم بن نشيط به .لكن قال بعضهم "عن أأيب اهليثم عن مدخني كاتب عقبة عن عقبة" .وقال بعضهم
"عن دخني أيب اهليثم".
ٌ
جمهول.
ومداره عىل أأيب اهليثم .وهو

=
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باب :ال يقول للمنافق :س ّيدٌ
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا معاذ بن هشا ٍم قال :حد أثني أأيب عن قتادة
 -164حدثنا ّ
عن عبد اهلل بن مبريدة عن أبيه قال :قال رسول اهلل ﷺ :ال تقولوا للمنافق :سيدٌ  ,فإنه إن
م
يك سيدكم فقد أأسخط متم ربكم عز وجل.

( )

يقول الر م
باب :ما م
جل إذا مزكي
ٍ
مالك ,قال :حدثنا حجاج بن حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا مبارك بن
 -161حدثنا خملد بن
مفضالة عن بكر بن عبد اهلل الزين عن عدي بن أأ أ
رطأة قال :كان الر م
جل من أأصحاب
النبي ﷺ إذا مزك أي قال :اللهم ال متؤاخذين بام يقولون ,واغفر يل ما ال أيعلمون.

( )

 -166حدثنا أبو عاص ٍم عن الوزاعي عن ُييى بن أيب ٍ
كثري عن أأيب قالبة ,أأن أأبا
ٍ
ٍ
سمعت النبي ﷺ يف
مسعود قال لأيب عبد اهلل :ما
مسعود ,أو أأبو
عبد اهلل قال لأيب
أ
بئس مطي مة الرجل.
(زعم)؟ قال :أ

( )

____________________________________

قال الذهبي يف "اليزان" ( :)514/1ال ميعرف.
( ) أخرجه أمحد ( )11646وأبو داود ( )1644والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0044ويف "عمل اليوم والليلة"
( )111والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )5116واحلاكم ( )4644والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()1260
وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )421من مطرق عن معاذ بن هشام هبذا السناد.
ٌ
صحيح السناد ومل ميرجاه.
حديث
وقال احلاكم :هذا
ٌ
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )51/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 2/1من طريق
الزهد" (  ) 5عن هاشم بن القاسم كالمها عن البارك به.
حجاج ,وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد ُّ
يف رواية التاريخ الكبري " كان ٌ
رجل." ..
ٍ
ٍ
رجل من أأصحاب النبي ﷺ من صدر هذه الممة ,وكان له
عدي عن
ويف رواية عبد اهلل بن أمحد " .عن
ٌ
فسم أع قال :اللهم ..فذكره"
فضل ,أأنه كان إذا مأثني عليه أو ممدح أ
( )4أخرجه أمحد (  ) 1415أبو داود ( )1641وابن أأيب شيبة يف "الصنف" (  )1546والبيهقي يف

=
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الياممي ,قال :حدثنا ُييى
 -500حدثنا ُييى بن موسى ,قال :حدثنا معمر بن يونس
ُّ
بن عبد العزيز عن ُييى بن أأيب أك ٍ
ثري عن أأيب قالبة عن أأيب ا ملهلب أن عبد اهلل بن ٍ
عامر
قال :يا أأبا مسع ٍ
أ
بئس
سمعت
ود ,ما
أ
زعموا؟ قال :سمع مته يقول :أ
رسول اهلل ﷺ يقول يف م
لعن الؤمن كقتله.
أمطي مة الرجل ,وسمع مته يقول :م

( )

____________________________________

"السنن" ( )114/ 0والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 24والقضاعي يف "مسند الشهاب"
( ) 441وابن العرايب يف "معجمه" ( ) 422من مطرق عن الأوزاعي به.
سمعت .فذكره .ويف رواية أمحد "أو قال
ووقع عند البيهقي "قال أبو عبد اهلل اجلرمي ليب مسعود :كيف
أ
أبو مسعود ليب عبد اهلل .يعني حذيفة".
قال أبو داود :أبو عبد اهلل هذا حذيفة.
نظر ,لأن أبا قالبة مل ميدرك حذيفة ,وقد َصح يف
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)156/4كذا قال .وفيه ٌ
رواية الوليد بأن أأبا عبد اهلل حدثه ,والوليد أأعرف بحديث الوزاعي من وكيع ,وقال ابن منده :أبو عبد
اهلل هذا هو الذي روى عنه أبو نرضة .قلت :وهو محم ٌ
تمل .انتهى كالمه.
ثقات ,إال أن فيه انقطاع ًا.
أما يف "الفتح " ( )454/ 4فقال :ورجا مله ٌ
قلت :هذا بنا ًء عىل أن أبا عبد اهلل هو حذيفة .
ورواية الوليد .أأخرجها القضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 445واحلسن بن سفيان كام يف "الصابة"
( )156/4حدثني الأ
النبي ﷺ.فذكره.
وزاعي حدثنا ُييى حدثني أبو قالبة حدثني أبو عبد اهلل قال :قال ُّ
ُّ
صحيح ممت ٌ
صل مأمن فيه من تدليس الوليد وتسويته .انتهى.
قال ابن حجر يف "الصابة" :وسندم ه
ٌ
الزهد" ( )442ومن طريقه القضاعي ( ) 42والبغوي يف "رشح السنة"
و أأخرجه ابن البارك يف " ُّ
( )11 /2عن الوزاعي عن ُييى عن أيب قالبة عن أيب مسعود.
و أأعله احلافظ ابن عساكر باالنقطاع.
وانظر القاصد احلسنة (  )14/للحافظ السخاوي.
وانظر ما بعده.
( ) أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )214من طريق معمر بن يونس الياممي ,ثنا ُييى بن عبد العزيز
الردين به.
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ٍ
باب :ال م
ليشء ال يعلمه :اهلل يعلمه
يقول
عمرو :عن ابن عب ٍ
اس:
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا سفيان قال :قال ٌ
 -50حدثنا ّ
ٍ
غري ذلك  -فيعلم اهللأ ما ال
يعلم
اهلل
و
ه
يعلم
اهلل
:
ه
علم
ي
ال
ليشء
ال يقولن أأحدم كم
أ
م
م
م
أ
عظيم.
يعلم ,فذاك عند اهلل
ٌ

( )

باب :قوس مقزحٍ
 -501حدثنا احلسن بن معمر ,قال :حدثنا عبد الوارث عن عيل بن ٍ
زيد قال:
حدثني يوسف بن مهران عن ابن عب ٍ
وس
باب من أأبواب السامء ,و أأما أق م
اس قال :ا ألجر مة ٌ
زح :ف أأ ٌ
مان من ال أغ أرق بعد قوم ٍ
مق ٍ
نوح عليه السالم.

( )

____________________________________

نظر.
ويف سنده ومتنه ٌ
أما السند.
فقد رواه احلافظ الأوزاعي عن ُييى بن أيب كثري .دون ذكر أيب الهلب .كام تقدم يف الذي قبله .ومل يذكر
لعن الؤمن كقتله ).
أحدٌ ممن رواه عن الوزاعي قو أله يف آخره ( .وسمعتمه يقول :م
أما التن.
والصواب عن أأيب قالبة عن
فقد قال الدارقطني يف "العلل" ( :) 021وه أم فيه ُييى بن عبد العزيز,
م
ثابت بن الضحاك .انتهى.
ٍ
أ
ٌ
حديث لعدم
حديث يف
فدخل عليه
لعن المؤمن كقتله) ليس من حديث أيب مسعود.
قلت :يعني أن قوله ( م
ضبطه.
وحديث ثابت بن الضحاك  .رواه البخاري يف "صحيحه" ( )5400ومسلم (0

) من مطرق عن أيب

قالبة عنه به .ضمن حديث طويل.
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 5621عن سفيان بن معيينة به.
وإسناده صحيح.
( )1أخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  ) 1/من طريق عبد الوارث ,وابن عبد الَّب يف
كتب إىل معاوية يس أأ مله
"التمهيد" ( )16/2من طريق مهشيم كالمها عن عيل بن زيد به .مطوالً .أن
قيرص أ
أ

=
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باب :الجرة

ميدي ,قال :حدثنا سفيان عن ابن أيب مح ٍ
سني وغريه عن أيب
حل
ُّ
 -504حدثنا ا م
سأ أل ابن الكوا علي ًا عن الجرة ,قال :هو رشج السامء ,ومنها مفتحت السامء ٍ
ال ُّطفيل :أ
بامء
م
م
مم ٍ
نهمر.

( )

برش عن سعيد بن ٍ
 -501حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا أبو عوانة عن أيب ٍ
جبري عن ابن
عب ٍ
القوس أأ أم ٌ
تنشق منه.
اس:
باب السامء الذي ُّ
ان لأهل الأرض من الغرق ,والجرة م
م

( )

باب :من أكره أأن ميقال :اللهم اجعلني يف مستقر رمحتك
سمعت
الكرماين قال:
 -505حدثنا موسى بن إسامعيل قال :حدثني أأبو احلارث
م
ُّ
ٍ
رجاء :أأقر مأ عليك السالم ,و أأ م
رج ً
جيمع بيني وبينك يف ممستقر
سأل اهللأ أأن
ال قال لأيب
أ
م
ستقر رمحته؟ قال :اجلنة ,قال :مل
رمحته ,قال :وهل أي
م
ستطيع أأحدٌ ذلك؟ قال :فام مم ُّ
رب العالني.
ستقر رمحته؟ قال :قلتُّ :
متصب ,قال :فام مم ُّ

( )

باب :ال مُيدُّ الر م
جل إىل أأخيه النظر إذا وىل
____________________________________

فكتب إىل ابن عباس يس أأ مله عنها .فذكره
عن أأشياء ..وذكر منها الجرة والقوس.
أ
وسيأيت من ٍ
وجه آخر عن ابن عباس.
انظر الباب الذي بعده.
ٍ
وجه آخر عن
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )66/14وأبو الشيخ يف "العظمة ( )445من
عيل  نحوه.
النزال بن سَّبة ,وأبو الشيخ أيض ًا ( )440من طريق زاذان أيب معمر كالمها عن ٍّ
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" (  ) 056وأبو منعيم يف "احللية" (  )410/وأبو الشيخ يف "العظمة"
( )441من مطرق عن أيب برش جعفر بن إياس به.
وقد تقدم قريب ًا من ٍ
وجه آخر عن ابن عباس 
خرجه.
( )4مل أأجد من أأ أ
وإسناده ج ّيد .وأبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي.
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زيد عن ٍ
 -502حدثنا برش بن حمم ٍد ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
ليث
ّ
ٍ
برصه إذا وىل ,أو أي أ
جماهد قال :ميكره أأن مُيد الر م
سأ أله:
عن
جل إىل أأخيه الن أظ أر ,أأو ميتب أعه أ
ذهب؟.
من أأين أ
جئت ,و أأين أت م

( )

للرجل :ويلك
الرجل ّ
باب :قول ّ
 -504حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا أبو علقمة عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل
ورجل أ
سمعت ابن عب ٍ
ٌ
يسأ مله,
اس,
القرظي قال:
بن أأيب فروة ,حدثني السور بن رفاعة
م
ُّ
كلت مخبز ًا وحل ًام ,فهل أأتوض مأ؟ فقال :وُيك ,أأتتوض مأ من الطيبات؟.
فقال :إين أأ م

( )

 -501حدثنا سهل بن بك ٍ
ار ,قال :حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن مس ٍ
مري عن
شري  -وكان اسمه زحم بن ٍ
بشري بن ّن ٍ
يك عن أب ٍ
معبد .فهاجر إىل النبي ﷺ  -فقال :ما
أ
أ
بشري ,قال :بينام أنا أميش مع رسول اهلل ﷺ إذ مر
اسمك؟ قال:
ٌ
زحم ,قال :بل أأنت ٌ
كثري .ثالث ًا ,فمر بقبور السلمني فقال :لقد
خري ٌ
بقبور الرشكني فقال :لقد سبق هؤالء ٌ

الزهد" ( ) 1 1وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12210والبيهقي يف " مشعب اليامن"
( ) أخرجه هناد يف " ُّ
( )6152من طريق محاد بن زيد عن ليث ابن أيب مسليم به.
ومل يقل هناد وابن أيب شيبة " ميكره".
وليث ضعفه مجهور أهل العلم.
وسيأيت مكررا برقم ( .) 411
( )1مل أجد من أخرجه.
ورجاله رجال الصحيح .سوى السور .وهو من شيوخ مالك .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وأخرج حممد بن احلسن يف "اآلثار" ( ) 5من طريق سعيد بن جبري ,عن عبد اهلل بن عباس  ,أنه قال:
كلت منها حتى أأشبع ,وب مع ٍّس من لبن ٍ
فرشبت منه حتى أأتضلع,
إبل
م
تيت بجفنة من خبز وحلم ,ف أأ م
"لو مأ م
و أأنا عىل وضوء ال مأبايل أأن ال أأمس ما ًء ,أأتوض مأ من الطيبات؟".
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أأدرك هؤالء خري ًا كثري ًا .ثالث ًا.
رج ً
ال أيميش يف القبور ,وعليه نعالن ,فقال :يا
فحانت من النبي ﷺ نظر ٌة ,فر أأى م
فنظر الر م
خلع نعليه أفر أمى
جل ,فلام ر أأى النبي ﷺ أ
أ
صاحب السبتيتني ,أألق سبتيتيك ,أ
هبام.

( )

باب :البناء
 -506حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا حممد بن أيب مف ٍ
ٍ
هالل,
ديك عن حممد بن
ٍ
جريد مستور ًة بمسوح الشعر ,أ
فسأل مته عن بيت
أنّه ر أأى محجر أأزواج النبي ﷺ من
فقلت :مرصاع ًا كان أأو مرصاعني؟ قال :كان
عائشة ,فقال :كان با مبه من وجهة الشام,
م
باب ًا واحد ًا ,قلت :من أأي ٍ
( )
ٍ
عرعر أأو ساجٍ .
يشء كان؟ قال :من
م
 -5 0حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا ابن أأيب مف ٍ
ديك عن عبد اهلل بن أأيب ُييى
م
م
رسول اهلل ﷺ :ال تقو مم الساع مة حتى أيبني
عن سعيد بن أأيب هند عن أأيب مهرير أة قال :قال

( ) أخرجه أمحد ( )10414وأبو داود ( )4140والنسائي ( )1011وابن ماجه ( ) 521والبيهقي يف
"الكَّبى" ( )10/1والطَّباين يف "الكبري" ( ) 140والطيالس ( ) 11وابن قانع يف "معجم
الصحابة" ( ) 41من مطرق عن الأسود بن شيبان به.
وصححه احلاكم ( ) 411وابن حبان (.)4 40
وحسنه النووي يف "الأذكار".
وقال ابن عبد اهلادي يف "تنقيح التحقيق" ( :) 0 /1قال المام أمحد :إسناده جيد.
وسيأيت عند الصنف برقم ( .) 511
( )1مل أجد من أخرجه.
وحممد بن هالل بن أيب هالل الدين وثقه أمحد والنسائي.
وقال أبو حاتم :صالح.
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( )

قال إبراهيم :يعني الثياب الخططة.
يمدحه
باب :إذا طلب فليطلب طلب ًا يسري ًا ,وال
م
 -5حدثنا أبو نمعيم قال :حدثني الأعمش عن أأيب إسحاق عن أأيب الأحوص عن
طلب أأحدم كم احلاج أة فل أيط ملبها ط ألب ًا أيسري ًا ,فإنام له ما مقدر له ,وال أيأيت
عبد اهلل قال :إذا
أ
ظهره.
أأحدم كم صاح أبه ف أيمدأ أحه,
أ
فيقطع أ

( )

 -5 1حدثنا مسد ٌد ,قال :حدثنا إسامعيل عن أ ُّيوب عن أيب الليح بن مأسامة عن أأيب
قبض ٍ
عزة يسار بن ٍ
عبد ب أأ ٍ
رض ,أ
جعل له
عبد اهلذيل عن النبي ﷺ قال :إن اهللأ إذا أأرا أد أ
هبا ,أأو فيها حاج ًة.

( )

( ) تقدم برقم (.)165
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الدب" ( )44والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )106وأبو القاسم اجلرجاين يف
"تاريخ جرجان" (  )24/من طريق أيب نمعيم الفضل بن دكني هبذا السناد.
صحيح.
وإسناده
ٌ
بن مالك اجلشمي.
أبو إسحاق :هو السبيعي .و أأبو الحوص :هو عوف م
( )4أخرجه أمحد ( ) 5641والرتمذي ( )1 14وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )514وابن أيب عاصم يف
"اآلحاد والثاين" (  )64وأبو نمعيم يف "العرفة" (  )201والطَّباين يف "الكبري" ( )142/11وأبو يعيل
( )614والطيالس ( ) 415واحلاكم (  ) 1 /وابن قانع يف "معجم الصحابة" (  ) 62من مطرق عن
أيوب به.
وصححه ابن حبان ( )2 5
ٌ
حديث صحيح.
قال الرتمذي :هذا
سمعت حممد ًا (أي البخاري) يقول :أبو عزأة اسمه يسار بن ٍ
عبد اهلذيل,
وقال يف "العلل الكبري" (:)441
م
سمع من أأيب أعزة؟ قال:
قلت له :أأبو الليح
وال أأ م
عرف له عن النبي ﷺ إال هذا احلديث الواحد .قال :م
أ

=
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الرجل :ال مبل شان مئك
باب :قول ّ
سمعت أأبا مجرة قال :أأخَّبين أبو
 -5 4حدثنا موسى ,قال :حدثنا الصعق قال:
م
نفس
فنظر إىل نج ٍم عىل حياله فقال :والذي م
عبد العزيز قال :أأمسى عندنا أأبو هريرة ,أ
ٍ
مارات يف الدُّ نيا و أأعامالً أأّنم كانوا ممتعلقني عند ذلك
أأيب مهريرة بيده ,أليو ُّدن أأقوا ٌم و ملوا إ
النجم ,ومل ي ملوا تلك المارات ,وال تلك الأعامل .ثم أأ أ
قبل عيل فقال :ال مبل شانئك,
قلت :أنعم واهلل ,قال :لقد قبح اهللم وم أكر,
أأكل هذا ساغ لأهل الرشق يف مرشقهم؟ م
ُّ
الجان ا ملطرقة,
وجوههم
فوالذي نفس أأيب مهريرة بيده ,ليسوقنهم ممحر ًا غضاب ًا ,كأنام
أ
حتى يلح مقوا ذا الزرع بزرعه ,وذا الرضع برضعه.

( )

ٌ
وفالن
باب :ال يقول الرجل :اهلل
سمعت ممغيث ًا
اج ,قال ابن جريجٍ :
م
 -5 1حدثنا مطر بن الفضل ,قال :حدثنا حج ٌ
____________________________________

نعم .انتهى.
ٌ
سمعت عيل بن عمر احلافظ يقول :يلزم
ثقات,
صحيح ,ورواتمه عن آخرهم
حديث
وقال احلاكم :هذا
م
ٌ
ٌ
خراج حديث أأيب الليح عن أيب عزة .فقد احتج البخاري بحديث أأيب الليح ,عن بريدة,
البخاري ومسل ًام إ م
وحديث أأيب عزة رواه مجاع ٌة من الثقات احلفاظ .انتهى.
ٍ
رجل من قومة .وكانت له مصحبة.
وسيأيت عند الصنف (  ) 141عن أيب الليح عن
( ) مل أجد من أخرجه .ومثله ال ميقال رأي ًا.
الضبعي.
وأبو مجرة :هو م
ٌ
ابن حبان يف
و أأبو عبد العزيز .قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :) 44/ 1قال أأبو حاتم:
جمهول ,وذكره م
الثقات .انتهى.
أ
يكون من البالل النداوة
قال اجليالين يف "رشح الدب الفرد" ( )150/1قوله( :ال مبل شانئك) مُيتمل أن
وسوء اخللق .أي ال ُييى عدوك.
والطراوة .والراد احلياة ,وشانئك من الشنآن .وهو ال مبغض مع العداوة .م
انتهى.
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ابن معمر أ
ابن عمر :ال تقل كذلك ,ال
سأ أله :أمن مواله؟ فقال :اهللم وفال ٌن ,قال م
يزعم ,أن أ
م
تعل مع اهلل أأ أحدأ ًا ,ولكن قلٌ :
فالن بعد اهلل.

( )

باب :قول الرجل :ما شاء اهلل وشئت
 -5 5حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد عن ابن عب ٍ
اس:
قال ٌ
جعلت اهلل ند ًا ,ما شا أء اهللم وحدأ ه.
وشئت ,قال:
رجل للنبي ﷺ :ما شاء اهلل
أ
أ

( )

باب :الغنا مء واللهو
ٍ
صالح قال :حدثني عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهلل
 -5 2حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
ٍ
ٍ
صغرية متغني,
جارية
السوق ,فمر عىل
دينار قال:
بن
م
خرجت مع عبد اهلل بن معمر إىل ُّ
يطان لو أ
فقال :إن الش أ
رت أك هذه.
ترك أأحد ًا ل أ

( )

( ) مل أجد من أخرجه.
وفيه ممغيث.
قال الزي يف "هتذيب الكامل" ( :)451/11حجازي من الوايل.
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
( )1أخرجه أمحد ( )4114 ,152 , 621 , 146والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0115ويف "عمل اليوم
والليلة" ( )661وابن ماجه (4

 )1والطحاوي يف "رشح الشكل" (  )10والبيهقي يف "الكَّبى"

( )1 4/4وابن عدي يف "الكامل" (  )116/وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )411من مطرق عن
الأجلح بن عبد اهلل الكندي به.
وحسنه العراقي يف ختريج أحاديث الحياء.
( )4أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )114/ 0ويف " ُّ
الشعب" (  )116من طريق برش بن الّسي عن
عبد العزيز بن الاجشون به.
وإسناده صحيح.
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سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ُييى بن حمم ٍد أأبو أع ٍ
 -5 4حدثنا حممد بن أ
البرصي قال:
مرو
ُّ
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ:
مالك يقول :قال
بن
سمعت أعمر ًا موىل الطلب قال:
م
م
نس أ
سمعت أأ أ
ٍ
ٍ ( )
م
الباطل مني بيشء.
بيشء ,يعني :ليس
لست من أد ٍد ,وال الد مد مني
م
بن
خَّبنا عطا مء م
 -5 1حدثنا حفص بن عمر ,قال :أخَّبنا خالد بن عبد اهلل ,قال :أأ أ أ
السائب عن سعيد بن مج ٍ
بري عن ابن عب ٍ
هلو احلديث},
اس{ :ومن الناس أمن أيشرتي أ

( ) أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )1 4والبزار ( )1101والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )1 4/ 0ويف
"اآلداب" ( )240وابن عساكر ( )426/41وابن عدي يف "الكامل" ( )114/4وال معقييل يف "الضعفاء"
( )141/1من مطرق عن أيب مزكري ُييى بن حممد به.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
فيه ُييى بن حممد .قال الذهبي يف "اليزان" ( :)105/1قال أبو حاتم :ميكتب حد ميثه .وروى الكوسج
ٍ
بمرتوك .وقال أبو زرعة :أأحادي مثه ممقاربة سوى حديثني.
ضعيف .وقال الفال مس :ليس هو
عن ابن معني:
ٌ
تج به .وقال العقيىل :ال ميتابع عىل حديثه .وقال آخر :حسن احلديث .انتهى كالمه.
وقال ابن حبان :ال مُي ُّ
راوردي عن أعمرو بن أأيب أعمرو عن الطلب بن عبد اهلل عن
بن حممد .فرواه الد أ
قلت :مخولف ُييى م
ممعاوية  رف أعه .أأخرجه الطَّباين يف "الكبري" (.)414/ 6
قال أبو حاتم وأبو زرعة كام يف "العلل" ( :)112/1وهذا أأشبه.
تنبيه :قال ال معقييل يف "الضعفاء" :عن ُييى بن حممد :تاب أعه عليه أمن هو دونه.
قلت :ومل أأر من تابعه.
أما م
قول الشيخ الألباين يف "الضعيفة" ( :)1154وقد تاب أعه أعمرو بن الصلت البرصي .عند ابن عساكر (
 ,) /5 /ومل أعرفه.انتهى.
فهو وه ٌم .فإن أعمر ًا رواه عن أيب مزكري عن عمرو .ومل يروه عن أع ٍ
مرو ممبارشة .فال تمعدُّ متابعة.
ابن أأيب حاتم ( ,)11 /2وذكر أأنه روى عن أأيب زكري وغريه .وقال :روى عنه أأيب,
وعمرو
ترجم له م
ٌ
أ
ٌ
صدوق .انتهى
وس أألتمه عنه فقال:
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( )

 -5 6حدثنا حممد بن أ
اري ,وأبو معاوية ,قاال :أأخَّبنا أقنأان
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ال أف أز ُّ
ٍ
م
رسول
عازب قال :قال
همي عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الَّباء بن
بن عبد اهلل الن ُّ
رش.
رشة ٌّ
اهلل ﷺ :أفشوا السال أم تس أل مموا ,والأ أ

( )

رش :العبث.
قال أبو معاوية :والأ أ م
حريز عن سلامن بن مس ٍ
مري الأهلاين عن مفضالة بن
 -510حدثنا عصا ٌم ,قال :حدثنا
ٌ
ٍ
نهى
معبيد  -وكان بجم ٍع من الجامع  -فبل أغه أأن أأقوام ًا يلعبون بال مكوبة ,فقام غضبان أي أ
ثمرها ,كآكل حلم اخلنزير ,ومتوض ٍئ
عنها أأشد النهي ,ثم قال :أأ أال إن الالعب هبا ليأ مك مل أ
بالدم .يعني بال مكوبة :النرد.

( )

مت احلأ أسن
باب:
اهلدي والس م
م

 -51حدثنا عبد اهلل بن أيب السود ,قال :حدثنا عبد الواحد بن ٍ
زياد ,قال :حدثنا
ٍ
ٍ
مسعود م
يقول :إنكم يف
ابن
وهب قال:
بن
م
سمعت أ
احلارث بن أحصرية ,قال :حدثنا زيدم م
ٍ
م
خطباؤهٌ ,
كثري فقهاؤهٌ ,
العمل فيه قائدٌ للهوى.
كثري ممعطوه,
قليل
م
قليل سؤالهٌ ,
زمانٌ :
( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( ) 14/10والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )11 / 0من مطرق عن عطاء
به.
وأخرجه الطَّبي ( ) 11/10من مطرق مأخرى عن ابن عباس نحوه.
وسيأيت عند الصنف (  ) 125بسنده ولفظه.
( )1تقدم خترجيه برقم ( .)401وكرره الصنف برقم (.) 112 ,241
( )4مل أأجد من أأخرجه.
وفيه سلامن ,ويقال سليامن بن مسمري .ذكره ابن حبان يف"الثقات".
ثقات.
قلت :وهو من مشيوخ حريز .وقد قال أبو داود :شيوخ حريز ك ُّلهم ٌ
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أ
كثري سؤالهٌ ,
زمانٌ :
ٌ
اهلوى
وسيأيت من بعدكم
قليل ممعطوه ,أ
كثري مخطباؤهٌ ,
قليل مفقهاؤهٌ ,
خري من بعض العمل.
اعلموا أأن مح أ
فيه قائدٌ للعمل ,م
سن اهلدي يف آخر الزمانٌ ,
 -511حدثنا فروة ,قال :حدثنا معبيدة بن ممح ٍ
يد عن قابوس عن أأبيه عن ابن عب ٍ
اس
( )

ٍ
مخسة
الح ,واالقتصا مد ,مجز ٌء من
عن النبي ﷺ قال:
الح ,والس م
مت الص م
اهلدي الص م
م
وعرشين مجزء ًا من النُّبوة.
زهري ,قال :حدثنا قابوس ,أن أأباه حدثه عن ابن
حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا ٌ
عب ٍ
الح ,واالقتصا أد ,مجز ٌء
اس عن النبي ﷺ قال :إن
الح ,والس أ
مت الص أ
اهلدي الص أ
أ
من سبعني مجزء ًا من النُّبوة.

( )

تزود
باب :ويأتيك بالخبار من مل ّ

ٍ
 -514حدثنا حممد بن الصباح حدثنا الوليد بن أأيب ٍ
سامك عن عكرمة قال:
ثور عن
أ
أ
رسول اهلل ﷺ أي أتمث مل شعر ًا ُّ
قط؟ فقالت:
لت عائش أة رض اهلل عنها :هل سمعت
سأ م
( ) مل أجد من أخرجه من هذا الوجه.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( .)5 0/ 0بعد أن ذكره خمم ترص ًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود,
وعزاه للبخاري يف "الدب الفرد" وقال :سندم ه صحيح ,ومث مله ال ميقال من ق أبل الرأي .انتهى.
قلت :وأخرجه مالك يف "الوطأ" ( )564الفريايب يف "فضائل القرآن" ( )61والداين يف "الفتن" ()4 6
والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )5000وعبد الرزاق يف "الصنف"( )4414وأبو خثيمة يف "كتاب
العلم" ( ) 06واحلاكم ( )51/4وابن بطة يف "البانة" ( )140 ,126/1والطَّباين يف "الكبري"
( )161 , 01/6من مطرق عن ابن مسعود نحوه خمترص ًا ومطوالً.
ٍ
جوه مت ٍ
قال ابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( :)424/1هذا احلديث روي عن ابن مسعود من و ٍ
حسان
صلة
م
أ
م
متواترة .انتهى
( )1تقدم خترجيه برقم (.)166
والحفوظ بلفظ "مخسة وعرشين" .كام يف الرواية الاضية.
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دخل بي أته م
أأحيان ًا ,إذا أ
يقول :ويأ أ
تزود.
تيك بالأخبار من مل ّ
 -511حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن ٍ
طاوس عن ابن عب ٍ
ٍ
اس قال:
ليث عن
( )

تزود.
نبي :ويأتيك بالأخبار من مل ّ
إّنا كلم مة ٍّ

( )

باب :ما ميكره من التمني
 -515حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا أأبو أعوانة عن معمر بن أأيب سلمة عن أأبيه عن أأيب
أ
رسول اهلل ﷺ قال :إذا أمتنى أأحدم كم فلينظر ما أيتمنى ,فإنه ال أيدري ما
مهريرة ,أأن
ميعطى.

( )

( ) أخرجه أبو يعىل ( )1615وابن سعد يف "الطبقات" (  )414/وأبو نمعيم يف "أخبار أصبهان" ()544
وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" ( ) 1من طريق الوليد بن أأيب ثور به.
وخالفه زائد مة بن قدامة .فرواه عن سامك عن عكرمة عن ابن عباس.
أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )120 1والطَّباين يف "الكبري" (424

) وعبد بن محيد ()2 2

والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )541وأبو الشيخ ( ).
م
ولمحد ( )11026والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0141من طريق ُّ
رسول اهلل ﷺ
الشعبي عن عائشة" :كان
أ
تزود.
إذا
طر أفة ,ويأتيك بالأخبار من مل ّ
َّب .متثل فيه ببيت أ
اسرتاث اخل أ
ٍ
طريق آخر عن عائشة .انظر رقم (.)540
وسيأيت من
( )1أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 06/2من طريق سفيان ,وابن قتيبة يف "عيون الخبار" ( )104/
من طريق ممعتمر كالمها عن ليث بن أيب مسليم به.
وانظر ما قبله.
( )4أخرجه أمحد ( )1216والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4011والطيالس يف "مسنده" (  )141وأبو يعىل يف
عدي يف "الكامل" ( )46/5ومسدد كام يف "االحتاف" ( ) 11/2من مطرق
"مسنده" ( )5604واب من
ٍّ
عن معمر بن أيب سلمة به.
ثقات سوى معمر بن أيب سلمة .وهو خمت ألف فيه.
ورواته ٌ
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باب :قول الرجل :وُيك

ٍ
خالد ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق عن عمه موسى بن ٍ
يسار
 -512حدثنا أمحد بن
ٍ
أ
م
رسول اهلل ,إّنا
يسوق بدن ًة ,فقال :ار أكبها ,فقال :يا
برجل
بي ﷺ
عن أيب هريرة ,مر الن ُّ
الرابعة :وُيك ار أكبها.
بدن ٌة ,فقال :ار أكبها ,قالّ :إّنا بدن ٌة ,قال يف ال ّثالثة أو يف ّ

( )

باب :قول الرجل :يا هنتاه
ٍ
رشيك قال :حدثني أأيب عن عبد اهلل بن حممد بن أع ٍ
قيل
الرمحن بن
 -514حدثنا عبد ّ
ٍ
بي
عن إبراهيم بن حمم ٍد عن عمران بن طلحة عن مأمه محنة بنت
جحش قالت :قال الن ُّ
ﷺ :ما هي؟ يا هنتاه.

( )

( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )412/51والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 20/1من
طريق ابن إسحاق به.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )5101 ,1201 , 201ومسلم ( ) 411من مطرق عن أأيب الزناد عن
الأعرج عن أيب هريرة مثله .لكن قال "ويلك".
وقد ورد من هذا الطريق ,ومن مطرق مأخرى عن أأيب هريرة بكال اللفظني .لكن ليس عند الشيخني
"وُيك".
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )1204من حديث أنس مثله .وقال "وُيك".
( )1أخرجه ابن ماجه ( )211وعبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 41والشافعي ( ) 444وابن أيب عاصم يف
"اآلحاد والثاين" (  )114والبيهقي يف "العرفة" ( ) 44/1من طريق عبد اهلل بن حممد بن أعقيل به.
فجئت إىل النبي ﷺ أأستفتيه .فوجدتمه يف بيت أأختي
قالت محنة" :كنت مأستحاض حيض ًة كبري ًة شديدة,
م
أ
رسول اهلل ,إن يل إليك حاج ًة ,وإين لأستحي منه ,قال :فام هو يا أهنتاه؟ .قالت :إين امرأ ٌة
زينب ,فقلت :يا
أستحاض حيض ًة كبري ًة شديدةً ,فام ترى فيها؟ فقد منعتني الصالة والصوم ...فذكر احلديث بطوله".
أصحاب السنن وأمحد من مطرق عن ابن عقيل .وصححه الرتمذي .ونقل
واحلديث مشهور .أأخرجه
م
تصحيحه عن أمحد والبخاري.

=
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جرير عن العمش عن حبيب بن مصهبان الأسدي:
 -511حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا
ٌ
ٍ
لرجل إىل جنبه :يا هناه ,ثم قا أم.
يت عامر ًا صىل الكتوب أة ,ثم قال
ر أأ م

( )

الرجلّ :إين كسالن
باب :قول ّ
 -516حدثنا حممد بن بش ٍ
ار ,قال :حدثنا أبو داود ,قال :حدثنا مشعبة عن يزيد بن
سمعت عبدأ اهلل بن أيب موسى قال :قالت عائشة :ال تدع قيا أم الليل ,فإن
ممخ ٍري قال:
م
النبي ﷺ كان ال أي أذ مره ,وكان إذا أمر أض أأو أكس أل صىل قاعد ًا.

( )

الرجل :نفس لك الفداء
باب :قول ّ
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال :سمعت
 -540حدثنا ّ
____________________________________

وليس عندهم هذه اللفظة التي بوب عليها البخاري سوى ابن ماجه.
تنبيه :وقع عند ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحش .وهي كنية محنة .كام قال ابن الديني وأبو نعيم.
( ) مل أأجد من أخرجه.
ورجاله ثقات رجال الصحيح .سوى حبيب بن مصهبان .قال ابن سعد :كان ثقة .قليل احلديث .ووثقه
العجيل .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
( )1أخرجه أبو داود الطيالس يف "مسنده" ( ) 5 6عن مشعبة به
وأخرجه أمحد ( )12 1وابن خزيمة ( ) 44والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 5/4وابن النذر يف
"الوسط" ( ) 104واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" ( ) 6 /1من طريق أأيب داود ,وابن
أيب الدنيا يف "التهجد وقيام الليل" ( )1من طريق ممعاذ العنَّبي كالمها عن مشعبة به.
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" (  :)115/قال أأيب :هذا خط ٌأ ,وهم فيه مشعبة ,إنام هو يزيد بن ممخري ,عن
عبد اهلل بن أيب قيس ,عن عائشة .انتهى.
وكذا قال المام أمحد – يف أ أث ٍر آخر  -بأن مشعبة وه أم يف اسمه.
وأخرجه أبو داود ( ) 404من طريق أيب داود الطيالس ,واحلاكم ( ) 04من طريق حممد بن جعفر –
عىل الصواب  -كالمها عن مشعبة عن ابن ممخري عن عبد اهلل بن أيب قيس به.
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ٍ
م
ويقول:
مالك يقول :كان أأبو طلحة أجي مثو بني أيدأ ي رسول اهلل ﷺ و أين مثر كنأان أته,
أنس بن
أ
لوجهك الوقا مء ,ونفس لنفسك الفدا مء.
وجهي

( )

باب :م
قول الرجل :فداك أأيب و مأمي
حلسني ,قال :حدثنا عبد اهلل بن بريدة
عيل بن احلسن ,قال :أأخَّبنا ا م
 -54حدثنا ُّ
فقلت :أأنا مبريدة
بي ﷺ إىل السجد و أأبو موسى أيقر مأ ,فقال :أمن هذا؟
م
عن أأبيه :خرج الن ُّ
علت فداك ,قال :قد مأعطي هذا مزمار ًا من مزامري آل داود.
مج م

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 4415وأبو يعىل يف "مسنده" ( )4664واحلميدي يف "مسنده" ( ) 151وابن عبد الَّب
يف "االستيعاب" ( )11/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )101/ 6وإسحاق القراب يف "فضائل
الرمي" ( )41 ,44 ,41من مطرق عن سفيان بن معيينة به.
ولمحد ( ) 1011عن محيد ,و ( ) 1051عن ثابت كالمها عن أنس نحوه.
وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )4144 ,4200ومسلم (  ) 1من رواية عبد العزيز بن
ٍ
ناس عن النبي ﷺ  -وأبو طلحة بني يدي النبي ﷺ جم ّوب عليه
صهيب عن أنس" :لا كان يوم مأحد اّنز أم ٌ
بجحفة  -قال :وكان أبو طلحة رج ً
وكّس يومئذ قوسني أو ثالثا .قال :فكان الرجل
ال رامي ًا شديدأ النزع.
أ
ينظر إىل القوم فيقول أبو
النبي ﷺ م
يمر معه اجلعبة من النبل .فيقول :انثرها ليب طلحة .قال :و ميرشف ُّ
ُّ
سهم من سهام القوم .نحري دون نحرك..
نت و مأ ّمي ال تمرشف ال ميصبك
طلحة :يا نبي اهلل ب أأيب أأ أ
ٌ
احلديث"
دون قوله " نفس لنفسك الفداء" .ومن أجل هذه الزيادة بوب عليه البخاري.
( )1أخرجه الطَّباين يف "الدعاء" ( ) 262واحلاكم يف "الستدرك" ( )4125وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )11/41من طريق عيل بن احلسن بن أشقيق عن احلسني بن واقد به.
واحلديث يف صحيح مسلم ( )464وغريه من طريق مالك بن مغول عن عبد اهلل بن بريدة به بالرفوع.
دون القصة .وهي موضع الشاهد لتبويب البخاري.
وسيكرره الصنف برقم ( .) 412
وقد أخرجه البخاري (  )142ومسلم ( )464عن أيب موسى  بالرفوع.
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الرجل :يا مبني ,لن أأبوه مل ميدرك السالم
باب :قول ّ
الكويف ,قال :حدثنا
 -541حدثنا برش بن احلكم ,قال :حدثنا حمبوب بن محمر ٍز
ّ
فجعل م
أ
يقول :يا
تيت معمر بن اخلطاب ,
الصعب بن حكي ٍم عن أبيه عن جده قال :أأ م
ابن أأخي ,ثم أ
فجعل م
أ
يقول :يا مبني
فعرف أأن أأيب مل ميدرك السال أم,
فانتسبت له,
سأ ألني؟
أ
م
أ
يا مبني.

( )

 -544حدثنا حممدٌ  ,,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا جرير بن حاز ٍم عن سل ٍم
فكنت أأ م
دخل بغري
كنت خادم ًا للنبي ﷺ ,قال:
العلوي قال:
م
سمعت أأنس ًا يقول :م
م
ٍ
أ
أ
مر :ال تدخلن إال
حدث
نت يا مبني ,فإنه قد
استئذان,
فجئت يوم ًا ,فقال :كام أأ أ
م
بعدك أأ ٌ
ٍ ( )
بإذن.

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )414/1عن ابن أيب شيبة عن حمبوب به.
والصعب بن حكيم.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)4 5/1ال ميعرف ,لكن ذكره ابن حبان يف الثقات .انتهى.
و أأبوه حكيم بن رشيك بن نملة الكويف .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الذهبي يف "اليزان" :)512/ ( :ال يكاد ميعرف .انتهى.
أما جدُّ ه رشيك بن نملة.
فقال ابن حجر يف "الصابة" ( :)415/4له إدراك.
( )1أخرجه أمحد ( ) 4510 , 4 42واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" (  )10وحممد بن نرص يف "تعظيم
قدر الصالة" ( )425من طريق جرير ,وأمحد ( ) 4446 , 1422والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()4512
وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1142ومسدد كام يف "احتاف الهرة" ( )15/2وابن عدي يف "الكامل"
( )416/4وحممد بن نرص ( )421من طريق محاد بن زيد كالمها عن سل ٍم العلوي به.
قال اهليثمي يف "الجمع" (/4

ضعيف .انتهى.
 :)1رواه أبو يعىل .وفيه سلم العلوي .وهو
ٌ

ٍ
وللحديث أأ ٌ
وجوه مأخرى
صل دون موضع الشاهد يف "صحيح البخاري" ( )15 4مسلم ( ) 111من

=
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 -541حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني عبد العزيز بن أأيب سلمة عن ابن أأيب
( )
ٍ
سعيد اخلدري قال له :يا مبني.
صع أص أعة عن أأبيه ,أن أأبا
باب :كنية أأيب احلأ أكم
ٍ
هانئ
 -545حدثنا أمحد بن يعقوب ,قال :حدثنا يزيد بن القدام بن رشيح بن
احلارثي عن أأبيه القدام عن مرشيح بن ٍ
هانئ قال :حدثني هانئ بن يزيد ,أأنه لا وفد إىل
بي ﷺ فقال:
بي ﷺ وهم يكنونه أبأيب احل أكم ,فدعاه الن ُّ
النبي ﷺ مع قومه ,فسمعهم الن ُّ
يت أبأيب احل أكم؟ قال :ال ,ولكن قومي إذا
حلكم ,فل أم تكن أ
إن اهلل هو احل أكم ,وإليه ا م
اختلفوا يف ٍ
فرض كال الفريقني ,قال :ما أأحسن هذا.
فحكمت بينهم,
يشء أأتوين
م
أ
ومسلم ,بنو ٍ
فمن
رشيح ,وعبد اهلل,
ثم قال :ما لك من الولد؟ قلت :يل
ٌ
هانئ ,قال :أ
ٌ
رشيح ,قال :أفأنت أأبو مرش ٍ
يح ,ودعا له وولده.
قلت:
أأكَّبهم؟ م
ٌ
سمون رج ً
اسمك؟
أ
بي ﷺ :ما م
ال منهم :عبد احلجر ,فقال الن ُّ
بي ﷺ قوم ًا مي ُّ
وسمع الن ُّ
قال :عبدم احلجر ,قال :ال ,أأنت عبدم اهلل.
____________________________________

خَّبت النبي ﷺ أأّنم قد انطلقوا .قال :فجاء
فجئت ف أأ
يف قصة زواج النبي ﷺ من زينب .وفيه قال أنس:
م
م
فذهبت أأ م
حتى أ
دخل ف مألقي احلجاب بيني وبينه قال :وأنزل اهلل عز و جل { يا أّيا الذين آمنوا ال
دخل
م
تدخلوا بيوت النبي إال أن ميؤذن لكم ...إىل قوله ..إن ذلكم كان عند اهلل عظي ًام }.
( ) أخرجه أمحد (415

) وأبو يعىل يف "مسنده" ( )611وعبد بن محيد ( )665واللفظ له .من طريق

كنت يف هذه البوادي .فارفع
سفيان بن معيينة عن ابن أيب صعصعة به .مطوالً .قال يل أبو سعيد :يا مبني إذا أ
أ
نس .وال ٌ
شجر .إال
حجر .وال
جان .وال
سمعت
صوتك بالذان ,فإين
م
رسول اهلل ﷺ ,يقول :ال يسم معه إ ٌ
ٌ
ٌ
شهدأ له".
ٍ
مالك عن ابن أأيب صع أص أعة
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )4 06 ,4 11 ,511ممطوالً من طريق
به.
دون قوله " يا مبني" .وهي الشاهدم من ترمجة البخاري.
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رجوعه إىل بالده أأتى النبي ﷺ فقال :أأخَّبين أبأي
حرض
رشيح :وإن هانئ ًا لا
قال
م
ٌ
أ
ٍ
( )
أ
بحسن ال أكالم ,وبذل الطعام.
يشء ميوجب يل اجلنة؟ قال:
عليك م
بي ﷺ ميعج ٌبه االسم احلسن
باب :كان الن ُّ
مح مل بن بشري
حممد بن الثنّى ,قال :حدثنا سلم بن قتيبة ,قال :حدثنا أ أ
 -542حدثنا ّ
ٍ
ٍ
بي ﷺ :أمن يسوق إبلنا
بن أيب حدرد قال :حدثني عمي عن أأيب حدرد قال :قال الن ُّ
هذه؟ أو قال :من ميبلغ إبلنا هذه؟ قال ٌ
ٌ
فالن ,قال:
اسمك؟ قال:
رجل :أأنا ,فقال :ما م
اسمك؟ قالٌ :
آخر ,فقال :ما
فالن ,فقال :اجلس ,ثم قام م
اجلس ,ثم قام آخر ,فقال :ما م
فسقها.
اسمك؟ قال :ناجية ,قال :أأنت هلا ,م
م

( )

( ) أخرجه أبو نمعيم يف "العرفة" ( )44 4,5650من طريق يزيد بن القدام به .بتاممه.
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )1655النسائي ( )5414واحلاكم (  )22/وابن سعد يف "الطبقات"
( )16/2وابن حبان ( )501والدواليب يف "السامء والكنى" ( )410وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )22/14والطَّباين يف "الكبري" ( ) 46/11من طرق عن يزيد بن القدام به.خمترص ًا.
سمون رجالً منهم :عبد احلجر ...الخ ).
دون قوله (
أ
بي ﷺ قوم ًا مي ُّ
وسمع الن ُّ
ابن حبان شقه الخري.
وذكر م
وأخرجه البيهقي يف "السامء والصفات" ( ) 41ويف "الشعب" ( )1441والبخاري يف "خلق أفعال
العباد" ( )64وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1 61واحلاكم (  )25/والطَّباين يف "الكبري"
أ
بحسن
( ) 10/11من مطرق عن يزيد بن القدام .واقترصوا عىل شقه الخري .وهو قوله (
عليك م
ال أكالم.) ..
العراقي إسنا أده .يف "ختريج أحادث الحياء".
وجود
ُّ
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)16/5رواه الطَّباين بإسنادين ,ورجال أحدمها ثقات.
( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1064واحلاكم ( )142/1والطَّباين يف "الكبري"
( )454/11من مطرق عن أيب قتيبة سلم بن قتيبة به.

=
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الّسعة يف اليش
بابُّ :

جرير عن قابوس عن أأبيه عن ابن عب ٍ
اس قال:
 -544حدثنا إسحاق ,قال :أأخَّبنا
ٌ
أأ أ
نبي اهلل ﷺ ممّسع ًا ونحن قعو ٌد ,حتى أأ أفز أعنا ُسع مته إلينا ,فلام انتهى إلينا سلم ,ثم
قبل ُّ
قبلت إليكم ممّسع ًا ,لمخَّبكم بليلة القدر ,فنسي متها فيام بيني وبينكم,
قال :قد أأ م
فال أتم مسوها يف ال أعرش الأواخر.

( )

أحب الأسامء إىل اهلل عز وجل
بابُّ :

ٍ
سعيد ,قال:
 -541حدثنا حممد بن يوسف ,قال :حدثنا أمحد ,قال :حدثنا هشام بن
____________________________________

قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)456/4رواه الطَّباين من طريق محل بن بشري عن عمه ,ومل أأ أر فيهام جرح ًا
ثقات .انتهى.
وال تعديالً ,وبقية رجاله ٌ
محل بن بشري .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
قلت :أ أ
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف.
عمه .فقال ابن حجر يف "التهذيب" :) 12/2( :عبد الرمحن بن أيب حدرد ,واسمه عبدٌ السلمي
أما ُّ
محل بن بشري بن أيب حدرد
الدين .روى عن أيب هريرة ,وعنه أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليامن .وروى أ أ
أ
عمه هو عبد الرمحن .قال الدارقطني :ال بأس به ,وذكره
عن عمه عن أأيب حدرد حديث ًا .ف ميحتمل أن
يكون ُّ
ابن حبان يف الثقات .انتهى كالمه.
محل بن بشري .واهلل أعلم.
وتبقى علة السند جهال مة أ
( ) أخرجه أمحد ( )1451والطَّباين يف "الكبري" (/ 1

) والضياء يف "الختارة" ( )40/1من مطرق عن

قابوس بن أيب ظبيان به.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)14 /4وفيه قابوس بن أيب ظبيان .وفيه كالم وقد وثق.انتهى
أ
خرج ميَّب بليلة القدر
رسول اهلل ﷺ
وللبخاري يف "صحيحه" ( )16عن عبادة بن الصامت" :أن
أ
ٌ
تالحى ٌ
وفالن مفرفعت.
فالن
فتالحى رجالن من السلمني فقال :إين
م
خرجت لمخَّبكم بليلة القدر ,وإنه أ
أ
أ
التمسوها يف السبع والتسع واخلمس".
يكون خري ًا لكم.
وعسى أن
م
أ
سبب نسياّنا .كام يف حديث الباب.
واجلمع بينهام ,أن التالحي م
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أخَّبنا حممد بن مم ٍ
ٍ
هاجر قال :حدثني أعقيل بن أش ٍ
وهب  -وكانت له
بيب عن أأيب
حب الأسامء إىل اهلل عز وجل:
صحب ٌة  -عن النبي ﷺ قال :أتسموا أبأسامء الأنبياء ,و أأ ُّ
ٌ
حرب ,و ممرة.
قبحها:
عبد اهلل ,وعبد الرمحن ,و أأصد مقها:
ٌ
حارث ,ومها ٌم ,و أأ م

( )

باب :أمن دعا آخر بتصغري اسمه
 -546حدثنا موسى ,قال :حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن الهلب عن طلق
كنت أأشد الناس تكذيب ًا بالشفاعة ,أ
بن أح ٍ
لت جابر ًا فقال :يا مطل ميق,
فسأ م
بيب قال :م
م ( )
ٍ
ونحن أنقر مأ الذي أتقرأ.
دخول,
سمعت النبي ﷺ يقول :أيرجون من النار بعد
م
م
باب :ميدعى الرجل ب أأحب السامء إليه
 -510حدثنا حممد بن أأيب ٍ
القريش ,قال:
مي ,قال :حدثنا حممد بن عثامن
بكر القد ُّ
ُّ
بي ﷺ
حدثنا ذيال بن معبيد بن أحنظلة قال :حدثني جدي حنظلة بن حذ أيم قال :كان الن ُّ
( ) أخرجه أمحد ( ) 6041وأبو داود ( )1650والنسائي ( )4525والبيهقي يف "الكَّبى" ( )402/6ويف
"اآلداب" ( )444وأبو يعىل ( )4 26والطَّباين يف "الكبري" ( )410/11من طريق هشام بن سعيد
الطالقاين ,والدواليب يف "السامء والكنى" ( )401وابن قتيبة يف "غريب احلديث (  )112/من طريق
ُييى بن صالح الوحاظي كالمها عن حممد بن الهاجر به.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
فيه أعقيل بن أشبيب.
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وابن القطان :جمهول.
وقال أبو حاتم م
ولسل ٍم يف "صحيحه" ( )1 41عن ابن معمر رفعه "إن أأحب أأسامئكم إىل اهلل عبدم اهلل وعبدالرمحن".
( )1أخرجه أمحد ( )440/4والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" (  )524من طريق القاسم بن الفضل به.
وأصله يف صحيح مسلم (  ) 6من مطرق مأخرى عن جابر مطوالً وخمترص ًا.
دون قصة طلق.
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( )

م
حتويل اسم عاصية
باب:
حمم ٍد ,قاال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم,
عيل بن عبد اهلل ,وسعيد بن ّ
 -51حدثنا ُّ
ٍ
عطاء ,أأنه دخل
قال :حدثنا أأيب عن حممد بن إسحاق قال :حدثني حممدم بن عمرو بن
فسألته عن اسم مأ ٍ
عىل زينب بنت أأيب سلمة ,أ
اسمها برة,
خت له عنده؟ قال:
م
فقلت :م
ٍ
اسمها إىل
نكح زينب بنت
قالت :غري اسمها ,فإن النبي ﷺ أ
جحش .واسمها برة ,فغري أ
زينب ,ودخل عىل مأم سلمة حني تزوجها ,واسمي برة ,فسم أعها تد معوين :برة.
زينب,
علم بالَّبة ممنكن والفاجرة ,سميها
م
فقال :ال تز ُّكوا أأنفسكم ,فإن اهللأ هو أأ م
فقلت هلا :سمي ,فقالت :غريه إىل ما غري إليه رسول اهلل ﷺ,
زينب,
فقالت :فهي
م
م
فسمها زينب.

( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 4/1وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )1011وابن قانع يف "معجم
الصحابة (  )101/من طريق حممد بن عثامن ال مقريش به.
وحممد بن عثامن.
ٌ
جمهول.
قال عنه الدارقطني كام يف "التهذيب" (:)166/6
قال ابن حجر يف "التقريب" :حذ أيم .بكّس الهملة .وسكون العجمة .وفتح التحتانية .ابن حنيفة
التميمي .انتهى.
( )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )1 11وأبو داود يف "السنن" ( )1654وابن سعد يف "الطبقات"
( )12 /1وإسحاق بن راهوية يف "مسنده" ( ) 120وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ()1111
وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )2601والطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 506والطَّباين يف "الكبري" ()406
من طرق عن حممد بن عمرو بن عطاء مخمترص ًا و ممطوالً.
فقلت هلا :سمي ,فقالت :غريه إىل ما غري إليه رسول اهلل ﷺ ,فسمها زينب.
دون قوله يف آخره "
م
ٍ
أ
احلديث اجلامع مة
روى
تنبيه :قوله يف رواية الصنف هنا (فسألته عن اسم مأخت له عنده؟) رواي ٌة شاذة .فقد أ

=
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باب :الرصم

 -511حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا زيدم بن مح ٍ
باب قال :حدثني معمر بن
ٍ
اسمه
سعيد
عثامن بن عبد الرمحن بن
الخزومي ,حدثني جدي عن أأبيه  -وكان م
ُّ
يت مع أ
ثامن  ممتكئ ًا يف السجد.
بي ﷺ سعيد ًا  -قال :ر أأ م
الرصم ,فسامه الن ُّ

( )

 -514حدثنا أبو نمعيم عن إُسائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن ٍ
عيل 
هانئ عن ٍّ
بي ﷺ فقال :أأروين ابني ,ما سمي متموه؟
قال :لا مولد
م
احلسن  سمي مته حرب ًا ,فجاء الن ُّ
بي ﷺ فقال:
حسن .فلام مولد
قلنا :حرب ًا ,قال :بل هو
م
ٌ
احلسني  سمي مته حرب ًا ,فجاء الن ُّ
حسني .فلام مولد الث م
الث سمي مته:
أأروين ابني ,ما سمي متموه؟ قلنا :حرب ًا ,قال :بل هو
ٌ
بي ﷺ فقال :أأروين ابني ,ما سمي متموه؟ قلنا :حرب ًا ,قال :بل هو محمس ٌن,
حرب ًا ,فجا أء الن ُّ
شَّب.
َّب,
وشبري ,و مم ّ ٌ
ثم قال :إين سمي متهم أبأسامء ولد هارون :ش ٌ
ٌ

( )

____________________________________

زينب
يت ابنتي بر ًة" ويف رواية أيب داود "أن
فرصحوا أّنا ابنتمه .كام يف رواية مسلم وغريه "قال حممد :سم م
أ
يت ابنأتأك؟ قال :أسميتمها برة".
بنت أأيب س ألمة س أأ ألته :ما أسم أ
أ
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )154/4وأبو داود ( )1211والبيهقي يف "السنن" () 1/ 0
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )414/1والدارقطني يف "السنن" ( )40 /1وابن قانع يف "معجم
الصحابة" ( )111/1وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )1145من طريق زيد بن محباب به.
واقترصوا عىل تغيري االسم .وعند بعضهم زيادة.
ورجال إسناده ال بأس هبم سوى معمر بن عثامن .مل أأر من وثقه .وقد ذكره ابن حبان يف "الثقات".
( )1أخرجه أمحد ( )654 ,426والبزار ( )411والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 22/2والضياء يف "الختارة "
(  )102/والدواليب يف "الذرية الطاهرة" (  ) 04/والطَّباين يف "الكبري" ( )62/4وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" ( ) 1/ 1من مطرق عن أيب إسحاق السبيعي به.
وصححه احلاكم ( ) 21 , 25/4وابن حبان (.)2651
صحيح.
وقال احلافظ يف "الصابة" ( :)114/2إسناده
ٌ

=
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باب :غ ٍ
راب

ٍ
سنان ,قال :حدثنا عبد اهلل بن احلارث بن أأبزى قال :حدثتني
 -511حدثنا حممد بن
اسمك؟
بنت ممسل ٍم عن أأبيها قال:
م
مأمي رائط مة م
شهدت مع النبي ﷺ محنين ًا ,فقال يل :ما م
اسمك ممسل ٌم.
قلت:
ٌ
غراب ,قال :ال ,بل م

( )

ٍ
شهاب
باب:
 -515حدثنا أعمرو بن م ٍ
رزوق ,قال :حدثنا عمران القطان عن قتادة عن مزرارة بن
أأوىف عن سعد بن هشا ٍم عن عائشة رض اهلل عنها ,مذكر عند رسول اهلل ﷺ ٌ
رجل ميقال
م
رسول اهلل ﷺ :بل أأنت هشا ٌم.
شهاب ,فقال
له
ٌ

( )

باب :من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئ ًا
____________________________________

قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)425/4رواه أمحد والبزار إال أنه قال" :سميتهم بأسامء ولد هارون :جَّب
وجبري وجمَّب" .والطَّباين ,ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح غري هانئ بن هانئ وهو ثقة .انتهى.
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )151/4وأبو يعىل ( )2110والطَّباين يف "الكبري" ()144/ 6
وابن أأيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1422وأبو نمعيم يف
وابن سعد يف "الطبقات" ()121/5
م
"العرفة" ( )5156وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 010واحلاكم ( )145/1وابن قتيبة يف "غريب
احلديث" (  )411/من مطرق عن عبد اهلل بن احلارث بن أأبزى به.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)442/4رائطة مل يضعفها أأحدٌ ومل ميوثقها ,وبقية رجال أأيب يعىل ثقات.انتهى.
( )1أخرجه أمحد ( )11125والطيالس (  ) 50والطَّباين يف "الوسط" ( )1414والبيهقي يف " مشعب
اليامن" ( )5001وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )44 1وأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( )414ومتام يف
"فوائده" ( )41من مطرق عن أعمرو بن مرزوق به.
وصححه احلاكم ( )142/1وابن حبان (.)5114
وروى احلاكم يف "الستدرك" ( )144/1والطَّباين يف "الكبري" ( ) 4 /11واخلطيب يف "السامء
البهمة" (  )24/من رواية احلسن عن هشام بن عامر " ,أأنه أأتى النبي ﷺ فقال :ما اسمك؟ .فذكره".
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البرصي قال:
شكري
حممد بن إبراهيم ال أي
ُّ
ُّ
 -512حدثنا حممد بن عقبة ,قال :حدثنا ّ
حاج ًة ,فإن أأخاها ا ملخارق بن ثاممة قال:
حدثتني جديت مأ ُّم كلثو ٍم بنت ثاممة ,أأّنا قدمت ّ
اس قد أأكثروا فيه عندنا ,قالت:
وس أليها عن عثامن بن عفان ,فإن الن أ
ادخيل عىل عائشة ,أ
فقلت :بعض أبنيك ميقرئك السالم ,و أي أ
سأ ملك عن عثامن بن عفان ,قالت:
فدخلت عليها
م
م
عثامن يف هذا البيت يف ٍ
أ
ليلة
رأيت
وعليه السالم ورمحة اهلل ,قالت :أأما أأنا أفأشهدم عىل أأين م
ٍ
كتف ,ابن عفان
بي ﷺ
يرضب كف ,أأو أ
م
ونبي اهلل ﷺ وجَّبيل ميوحي إليه ,والن ُّ
قائظةُّ ,
بيده :اك متب معثم ,فام كان اهللم مينز مل تلك النزلة من نبيه ﷺ إال رج ً
فمن
ال عليه كري ًام ,أ
ابن عفان فعليه لعن مة اهلل.
سب أ

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )12/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )116/46من طريق
عيل بن الديني وبرش بن يوسف ,وأبو نمعيم يف "فضائل اخللفاء الراشدين" (  )1من طريق الصلت بن
مسعود كلهم عن حممد بن إبراهيم به.
وأخرجه الصنف يف "التاريخ" (  )12/والطَّباين يف "الوسط" ( )4451وابن عساكر أيض ًا
( ) 00/46من طريق عارم أأيب النعامن عن محاد بن إبراهيم به.
كذا قال عارم! .والصواب حممد بن إبراهيم .وبه جز أم أأبو حاتم .كام يف "العلل" ( ) 12/4البنه.
وأخرجه ابن عساكر أيض ًا ( )61/46واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )116/ 1من طريق جامع بن مطر
لت عائش أة عن عثامن ..فذكر قصة الوحي.
احلبطي حدثتني مأم كلثوم بنت ثاممة .قالت :س أأ م
ثقات.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)465/1مأ ُّم كلثوم مل أأعرفها ,وبقية رجال الطَّباين ٌ
وأخرج أمحد يف "مسنده" ( )12 40وابن أيب عاصم يف "السنة" ( ) 400من طريق فاطمة بنت عبد
عمها فقال :إن أأحدأ بنيك ميقرئك السالم..
الرمحن قالت :حدثتني مأمي أأّنا قالت :س أأ م
لت عائش أة و أأرس ألها ُّ
فذكر نحوه.
وفاطمة وأ ُّمها جمهولتان.
وانظر تاريخ دمشق ( )66/46البن عساكر.
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باب :زح ٍم

ٍ
حرب ,قال :حدثنا الأسود بن شيبان ,قال :حدثنا خالد
 -514حدثنا سليامن بن
مري قال :حدثني بشري بن ّن ٍ
بن مس ٍ
بشري قال :أأ أتى النبي ﷺ ,فقال :ما
ثنا
حد
:
قال
,
يك
م أ
ٌ
بشري ,فبينام أأنا مأمايش النبي ﷺ ,فقال :يا اب أن
زحم ,قال :بل أأنت
اسمك؟ قال:
ٌ
م
ٌ
أ
قلت :أبأيب
صبحت ممتايش
صبحت أتنق مم عىل اهلل؟ أأ
اخلصاصية ,ما أأ
رسول اهلل ﷺ ,م
أ
أ
نقم عىل اهلل شيئ ًا ,كل ٍ
خري قد
أصبت .أفأ أتى عىل مقبور الرشكني فقال :لقدأ
م
و مأمي ,ما أأ م
سبق هؤالء خري ًا كثري ًا ,ثم أأتى عىل مقبور السلمني فقال :لقد أأ أ
درك هؤالء خري ًا كثري ًا,
أ
فإذا ٌ
صاحب السبتيتني ,أألق سبتيتك,
رجل عليه سبتيتان أيميش بني ال مقبور ,فقال :يا
أ
خلع نع أليه.
ف أ

( )

منصور ,قال :حدثنا معبيد اهلل بن ٍ
ٍ
سمعت
إياد عن أأبيه قال:
 -511حدثنا سعيد بن
م

ٍ
بي ﷺ
ليىل امر أأ أة
بشري محتدث عن بشري ابن اخلصاصية ,وكان اسمه زمح ًا ,فسامه الن ُّ
بشري ًا.

( )

باب :برة
ٍ
مرزوق ,قال :حدثنا مشعبة عن عطاء بن أيب ميمونة عن أيب
 -516حدثنا عمرو بن

( ) تقدم خترجيه برقم (.)506
( )1أخرجه أمحد ( )1 652والبيهقي يف "السنن" ( ) 42/1ويف " ُّ
الشعب" ( )44 5وعبد بن محيد ()140
وابن سعد يف "الطبقات" ( )50/2وأبو زرعة الدمشقي يف "تاريه" (  )64/من مطرق عن معبيد اهلل بن
إياد به.
صحيح .وانظر ما قبله.
وإسناده
ٌ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

275

بي ﷺ ميمونة.
اسم ميمون أة برة ,فسامها الن ُّ
راف ٍع عن أيب هريرة قال :كان م

( )

باب :أفلح
ٍ
حفص ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا العمش ,قال :حدثنا
 -550حدثنا معمر بن
أبو سفيان عن ٍ
يت مأمتي ,إن شاء اهلل ,أأن ميسمي
جابر عن النبي ﷺ قال :إن
عشت أّن م
م
فلح ,وال أأدري قال :رافع ًا أأم ال؟ ,يقال :ها هنا بركة؟ فيقال:
أأحدم هم برك أة ,ونافع ًا ,و أأ أ
بي ﷺ ومل أينه عن ذلك.
ليس ها هنا ,ف مقب أض الن ُّ

( )

( ) أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )40/1من طريق أعمرو بن مرزوق عن مشعبة به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )5146ومسلم (  )1 1من طريق حممد بن جعفر غندر ,وأمحد
( )6520عن ُييى القطان .وابن حبان يف "صحيحه" ( )5140عن النرض بن مشميل ,وإسحاق بن
راهوية ( )12عن عبد الصمد كلهم عن مشعبة به .لكن قالوا "زينب" بدل "ميمونة".
اخلالف :والأو مل أأكَّب .أي :الحفوظ زينب.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( )561/ 0بعد أن أذك أأر
أ
قلت :أخرج ابن عبد الَّب يف "االستيعاب" ( ) 10/1واحلاكم يف "الستدرك" ( )40/1وصححه من
م
رسول اهلل ﷺ ميمونة".
اسم خالتي ميمونة برة فسامها
رواية كمريب أأيب رشدين عن ابن عباس قال" :كان م
جماهد ٍ
ٍ
وله شاهدٌ مم ٌ
ٍ
ابن سعد يف "الطبقات" (.) 44/1
بسند
رسل عن
صحيح .أأخرجه م
ٍ
وابن أيب
ابن عبد الَّب م
وكون رواية الباب ليست حمفوظة .ال يلزم عد مم صحتها من وجوه مأخرى .وبه جز أم م
اسمها كان برة .واهلل أعلم.
حاتم وغريمها ,أن أ
النبي ﷺ لا
اسمها أأوالً برة ,فغريه
ُّ
وقال احلافظ يف "الصابة" ( :)544/4ميمونة أ ُّم الؤمنني .كان م
تزوجها .رواه ابن أيب خيثمة بأسانيدأ جياد .انتهى.
( )1أخرجه أبو داود ( )1620وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )222/1وعبد بن ممحيد كام يف "النتخب"
( ) 0 6والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 446من مطرق عن العمش به.
وهو يف صحيح مسلم ( )1 41من ٍ
الزبري عن جابر نحوه.
وجه آخر عن ابن مجريج عن أأيب ُّ
دون قوله "يقال :ها هنا بركة؟ فيقال :ليس ها هنا".
ٍ
جابر عن النبي ﷺ نحوه .مل
وقد أشار أبو داود يف "السنن" إىل هذه الزيادة فقال :روى أأبو الزبري عن

=
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باب :أسامء النبياء

ٍ
ٍ
يسار:
قيس قال :حدثني موسى بن
 -55حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا داود بن
سمعت أأبا مهريرة عن النبي ﷺ قال :أتسموا باسمي ,وال أتكنوا ب مكن أيتي ,فإين أأنا أأبو
م
القاسم.

( )

يوسف
 -551حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا ُييى بن أأيب اهليثم القطان قال :حدثني
م
بن عبد اهلل بن أ
ومس أح عىل
م
بي ﷺ يوسف ,و أأق أعدأ ين عىل حجره ,أ
سال ٍم قال :سامين الن ُّ
رأيس.

( )

باب :اسم النبي ﷺ وكنيته
فطر عن مم ٍ
ابن احلنفية يقول:
نذر قال:
م
سمعت أ
 -554حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا ٌ
أ
رسول اهلل ,إن مولد يل بعدك مأسميه باسمك ,و مأكنيه
لعيل ,قال :يا
كانت مرخص ًة ٍّ

____________________________________

يذكر بركة .انتهى.
ذكرهتا "يقال :ها هنا بركة؟ فيقال :ليس ها هنا".
قلت :ومقصو مده هذه الزيادة التي
م
تعقب أأبا دواد ب أأن االسم موجو ٌد يف صحيح مسلم .واهلل
النذري .حيث
وليس مقصوده االسم .كام ظن
أ
ُّ
أعلم.
( ) أخرجه المام أمحد ( )4411والصنف يف "التاريخ الكبري" (  )4/وابن وهب يف "اجلامع" ()26
والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )444/1من طريق داود بن قيس به.
وهو يف صحيح البخاري ( )5141 ,4415ومسلم ( )1 41من رواية حممد بن سريين ,والبخاري
(0

) من رواية أأيب صالح كالمها عن أيب هريرة به.

دون قوله " فإين أأنا أأبو القاسم".
وقد أخرجه مسلم ( )1 44عن جابر مرفوع ًا بمثل رواية الباب.
( )1تقدم برقم (.) 110
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( )

ابن عجالن عن
 -551حدثنا عبد اهلل بن يوسف ,قال :حدثنا الليث قال :حدثني م
م
جمع بني اسمه وكنيته ,وقال :أأنا أأبو
أأبيه عن أيب هريرة قال :أّنأى
رسول اهلل ﷺ أن أن أ
القاسم ,واهللم ميعطي ,و أأنا أأقسم.

( )

بي
باب :ال مكنية ّ
للص ّ

 -555حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ٍ
ثابت عن أأ ٍ
نس
ٍ
م
يلعب به
غر
غري ميكنى أأبا
بي ﷺ
م
عمري  -وكان له من ٌ
قال :كان الن ُّ
يدخل علينا ,ويل أأ ٌخ أص ٌ
أ
مات منغره ,فقال :يا أأبا
فامت -
بي ﷺ فرآه حزين ًا ,فقال :ما شأ منه؟ قيل له :أ
فدخل الن ُّ

( ) أخرجه أمحد ( )440وأبو داود ( )1624وإسحاق بن راهويه ( ) 141والرتمذي ( )1114وابن سعد يف
"الطبقات" ( )6 /5وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )221/1والطحاوي يف "رشح العاين" ()445/1
والبيهقي يف "السنن" ( )406/6ويف "اآلداب" ( )412وغريهم من مطرق عن فطر بن خليفة عن ممنذر
عيل به.
عن ابن احلنفية عن ٍّ
وصححه الضياء يف "الختارة" (  )411/واحلاكم (.)4112
ٌ
صحيح.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
( )1أخرجه أمحد ( )6561والرتمذي (  )111والطَّباين يف "الوسط" ( )2111والبيهقي يف " مشعب
اليامن" ( ) 461وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 02/وابن شاهني يف "الناسخ والنسوخ" ()144
والطحاوي يف "رشح العاين" ( )444/1من مطرق عن حممد بن عجالن به.وصححه ابن حبان
(.)51 4
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وليس عند الرتمذي قوله ( وقال :أأنا أأبو القاسم ,واهللم ميعطي ,و أأنا أأقسم ) .وقد أخرج الشيخان عن جابر
نحو حديث الباب .دون قوله ( واهلل ميعطي ).
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( )

باب :الكنية قبل أن ميولد له
 -552حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن ممغرية عن إبراهيم ,أن عبدأ اهلل كنى
علقم أة :أأبا ٍ
شبل ,ومل ميولد له.

( )

 -554حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا مسليامن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال :كناين
عبدم اهلل قبل أأن ميولدأ يل.

( )

( ) أخرجه المام أمحد (  ) 104وأبو داود ( )1626وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ( )461من طريق
محاد بن سلمة به.
وهو يف صحيح البخاري ( )5150 ,5441ومسلم ( )1 50من ٍ
وجه آخر عن أأيب التياح عن أنس نحوه.
بي ﷺ فرآه حزين ًا ,فقال :ما شأنه؟ قيل له :مات نغره ".
دون قوله " أ
فامت ,فدخل الن ُّ
طريق آخر .أأخرجه المام أمحد ( ) 4044وعبد بن محيد ( ) 1 5والنسائي يف "عمل
وهلذه الزيادة
ٌ
اليوم والليلة" ( )441من رواية محيد عن أأنس .
عرفت
أابع حمققوا "الدب الفرد" كاللباين وعبدالباقي عىل عزو احلديث للصحيحني .وقد
أ
تنبيه :أتت أ
اختالف السند والتن.
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )12/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 21/1وال معقييل يف
"الضعفاء" ( ) 12/1وابن اجلعد يف "مسنده" ( )544ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ"
(  )4 1/من طريق سفيان م
وشعبة عن ممغرية بن مقسم الضبي به .زاد يعقوب "وكان عقي ًام ".
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
وانظر ما بعده.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الدب" ( )20حدثنا حفص عن العمش به.
وأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )5444وابن عساكر يف "تاريه" ( )21/44من طريق سليامن بن أيب
فسئ أل فحدث علقمة ,عن عبد اهلل بن مسعود,
سليامن القافالين ,عن أأيب هاشم ,عن إبراهيم به .وزاد :م
أ
رسول اهلل ﷺ كناه أأبا عبد الرمحن قبل أأن يولدأ له".
"أن

=
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باب :كنية النّساء

 -551حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :حدثنا أبو معاوية ,قال :حدثنا هشام بن معروة
فقلت :يا
تيت النبي ﷺ
م
عن ُييى بن عباد بن محزة عن عائشة رض اهلل عنها قالت :أأ م
أ
يت نسا أءك ,فاكنني ,فقال :تكني بابن مأختك عبد اهلل.
رسول اهلل ,كن أ

( )

وهيب ,قال :حدثنا هشا ٌم عن عباد بن محزة بن
 -556حدثنا موسى ,قال :حدثنا
ٌ
الزبري ,أن عائش أة رض اهلل عنها قالت :يا أنبي اهلل ,أأ أال متكنيني؟ فقال :اك أتني
عبد اهلل بن ُّ
الزبري ,فكانت متكنى :مأ ُّم عبد اهلل.
بابنك ,يعني :عبد اهلل بن ُّ

( )

____________________________________

وقد أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )1105والبزار ( ) 210بالرفوع فقط.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" (.)511/ 0
وانظر ما قبله.
( ) أخرجه ابن عساكر يف "معجمه" (  )121/من طريق يوسف بن مموسى القطان عن أيب معاوية به.
وقد اختملف فيه عىل هشام.
وانظر ما بعده.
تنبيه :قال الشارح فضل اهلل اجليالين يف "فضل اهلل الصمد" ( :)405يف "الطبوعة" عن ُييى بن عباد بن
ٌ
مدخل يف ذلك .كذا يف التهذيب .انتهى كالمه.
محزة ,وصوابه عن عباد بن محزة ,وما ليحيى
ٌ
أ
فصحيح ,وإن كان قصدم ه أأنه
الحفوظ عبا ٌد
مدخل يف ذلك" إن كان قصدم ه أن
قلت :قوله "ما ليحيى
ٌ
تصحيف  -وهو ظاهر كالمه  -فخط ٌأ ظاهر .فهشا ٌم أيروي عنهام مجيع ًا.
ٌ
والصواب خالف هذا.
وقوله "كذا يف التهذيب" .ظاهره أن كالم ابن حجر يؤيد كالمه.
م
قال ابن حجر يف "التهذيب" (

بن معروة عن
ُ :)105/ييى بن عباد بن محزة عن عائشة ,وعنه هشام م

الوج أهني .انتهى.
عباد بن محزة .وهو الصواب .رواه البخاري يف "الأدب" عىل أ
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 1/14والبيهقي يف "الكَّبى" ( )4 /6من طريق أيب أسامة محاد بن
أسامة ,وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1221من طريق محاد بن سلمة ,واحلاكم يف "الستدرك"
( )4114من طريق ُييى بن عبد اهلل بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن ,وابن سعد يف "الطبقات" ()22/1

=
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باب :كيف اليش مع ال مكَّباء وأهل الفضل؟
 -520حدثنا أبو أم ٍ
عمر ,قال :حدثنا عبد الوارث ,قال :حدثنا عبد العزيز عن ٍ
أنس
نخل لناٍ ,
بي ﷺ يف ٍ
ٌ
وبالل يميش ورا أءه,
نخل لأيب طلحة ,تَّب أز حلاجته,
قال :بينام الن ُّ
بي ﷺ ٍ
بقَّب فقا أم ,حتى تم إليه ٌ
بالل ,فقال:
ميكر مم النبي ﷺ أن أيميش إىل جنبه ,فمر الن ُّ
وُيك يا م
أ
صاحب هذا القَّب
سمع شيئ ًا ,فقال:
بالل ,هل
م
سمع؟ قال :ما أأ م
تسمع ما أأ م
م
فوجد ّيودي ًا.
ميعذ مب ,م

( )

باب:
ٍ
قيس قال:
 -52حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا سفيان عن إسامعيل عن
____________________________________

من طريق أنس بن عياض وأيب معاوية ,وابن أيب شيبة كام يف "الطالب" ( )15/4من طريق حفص بن
غياث كلهم عن هشام بن عروة به.
وقيل :عن هشام عن أبيه معروة عن عائشة .رواه أمحد ( )12111 ,15540 ,11452وأبو داود
( )1640وعبد الرزاق ( ) 6151وابن حبان ( )4 4والطَّباين يف "الكبري" ( ) 1/14وإسحاق بن
راهوية ( )145والدواليب يف "السامء والكنى" ( )2 1وغريهم من مطرق عن هشام به.
وأخرجه أمحد ( )15541والطَّباين يف "الكبري" ( ) 1/14والدواليب ( )111عن وكيع عن هشا ٍم عن
ٍ
الزبري عن عائشة.
رجل من ولد ُّ
ولعل الرجل هو عباد بن محزة.
مسلم .ووثقه النسائي وغريه.
الصواب عن هشام عن عباد .وهو ثق ٌة .روى له
وكأن
أ
ٌ
م
أ
اختالف يف إسناده .واهلل
احلافظ يف "التلخيص" ( .)11/1وقال :هذا احلديث فيه
احلديث
وقد صحح
ٌ
أعلم .انتهى.
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1540والضياء يف "الختارة" ( ) 2/4والبيهقي يف "اثبات عذاب القَّب" ()42
من طريق عبد الوارث به.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 1 /4رواه أمحد .ورجا مله رجال الصحيح.
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ٍ
سمعت ممعاوية م
صغري :أأردف ال مغال أم ,أفأ أبى ,فقال له ممعاوية :بئس ما
يقول لأخٍ له
م
فسمعت أأبا سفيان يقول :دع أ
عنك أأخاك.
قيس:
م
مأد أ
بت ,قال ٌ

( )

 -521حدثنا سعيد بن مع ٍ
فري قال :حدّ ثني ُييى بن أ ّيوب عن موسى بن مع ٍّيل عن أبيه
قلت لوسى :وما ال مغرما مء؟
عن أعمرو بن العاص قال :إذا كثر الأخال مء أك مثر ال مغرما مء ,م
حلقوق.
قال :ا م

( )

باب :من ّ
الشعر حكم ٌة
عامر ,قال :حدثنا أيوب بن ٍ
ٍ
ثابت
 -524حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا أأبو
ُّ
ٍ
إياس ب من أخيثمة
كنت عند ابن معمر,
عن
أ
خالد  -هو ابن كيسان  -قال :م
فوقف عليه م
قال :أأ أال أأ م
ابن ال أف ماروق؟ قال :بىل ,ولكن ال متنشدين إال أحسن ًا.
نشدم ك من شعري يا أ
ابن عمر ,قال له :أأمسك.
أفأن أشدأ ه حتى إذا ب أل أغ أشيئ ًا أكر أهه م

( )

ٍ
مرزوق ,قال :أخَّبنا مشعبة عن قتادة ,سمع ممطرف ًا قال:
 -521حدثنا أعمرو بن

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )401/ 6وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )141من طريق مسفيان
عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به.
م
رجال الصحيح.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)411/6رواه الطَّباين .ورجا مله
( )1أخرجه اخلطايب يف "العزلة" ( )14من طريق سعيد بن معفري به.
وإسناده جيد.
( )4مل أأجد أمن أأخرجه.
أبو عامر :هو العقدي من الثقات العروفني.
وأيوب بن ثابت.قال أبو حاتم :ال مُيمد حديثمه .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وخالد بن كيسان .ذكره ابن حبان يف "الثقات.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
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بن مح ٍ
صني من ال مكوفة إىل ال أبرصة ,فقل أم ٌ
صحبت ع أ
نزل أينز مله إال وهو أينشدم ين
م
مران أ
شعر ًا ,وقال :إن يف العاريض ألندوح ًة عن الكذب.
 -525حدثنا عبد اهلل بن ٍ
الزبرقان ,قال :حدثنا
مها ٍم حممد بن ّ
حممد ,قال :حدثنا أبو ّ
ّ
يونس بن مع ٍ
أ
مدحت ريب
رسول اهلل ,إين
قلت :يا
م
بيد عن احلسن عن السود بن ُسي ٍع :م
( )

ب احلمدأ  ,ومل أيزده عىل ذلك.
عز وجل بمحامد ,قال :أأ أما إن ربك مُي ُّ

( )

( ) أخرجه الطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )511والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1 6/2والطَّباين يف
"الكبري" ( ) 02/ 1وابن سعد يف "الطبقات" ( )114/1واخلرائطي يف "مساويء الخالق" () 22
الزهد" (  ) 44والبيهقي يف "السنن" ( ) 66/ 0من طريق
من طريق مشعبة ,وهناد بن الّسي يف " ُّ
سعيد بن أيب عروبة كالمها عن قتادة به.موقوف ًا.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)561/ 0ورجا مله ثقات.
وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  )45/وضعفه ,والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 66/ 0ويف "اآلداب"
( )116وابن العرايب يف "معجمه" ( )624من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أأيب عروبة عن قتادة
مرفوع ًا.
وداود بن الزبرقان مرتوك.
غريه .انتهى.
قال البيهقي يف "اآلداب" :تفرد برفعه داو مد ,وو أق أفه م
الصحيح موقوف .انتهى.
وقال يف "السنن":
م
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )414من طريق سعيد بن أأوس عن مشعبة مرفوع ًا.
وأخرجه ابن ُّ
وهم ,والصواب عن مشعبة .كام رواه اجلامعة عنه موقوف ًا.
قلت :وهو ٌ
البيهقي وابن حجر يف "الفتح".
عيل مرفوع ًا عند ابن عدي .وضعفه .وكذا ضعفه
ُّ
م
وروي من حديث ٍّ
وسيأيت عند الصنف أيض ًا برقم ( ) 511
( )1أخرجه أمحد ( ) 5512والنسائي يف "الكَّبى" ( )4261وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" () 015
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1 62واحلاكم ( )2 5/4وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )116والطَّباين يف
"الكبري" (  )114 ,111/والطحاوي يف "رشح العاين" ( )161/1والضياء يف "الختارة" ()101/1

=
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ٌ
مبارك عن احلسن عن الأسود بن أُسي ٍع
 -522حدثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدثنا
فقلت :أأ أال أأ م
دت هبا ريب؟ قال :إن
تيت النبي ﷺ
نشدم أك حمامدأ أمح م
م
كنت أشاعر ًا أفأ م
قال :م
ب ا ألحامدأ  ,ومل يزدين عليه.
ربك مُي ُّ

( )

قبيح
باب :الشعر حس ٌن كحسن الكالم ,ومنه ٌ
سال ٍم ,قال :حدثنا إسامعيل بن عي ٍ
 -524حدثنا حممد بن أ
اش عن عبد الرمحن بن
زياد بن أأنع ٍم عن عبد الرمحن بن راف ٍع عن عبد اهلل بن أع ٍ
م
رسول اهلل ﷺ:
مرو قال :قال

____________________________________

وابن سعد يف "الطبقات" ( )11/4وابن عدي يف "الكامل" (/5

) من مطرق عن احلسن البرصي به.

وابن الديني و أأبا حاتم و أأبا داود جزموا بأن احلسن مل يسمع من السود.
ورواته ثقات إال أن ابن معني أ
وانظر ما بعده.
نظر.
وسيأيت قريب ًا ( ) 142
م
ترصيح احلسن بالسامع من السود ,لكن فيه ٌ
( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" (  )111/والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 011من طريق سعيد بن
سليامن ,وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )11من طريق مسلم بن إبراهيم كالمها عن البارك به.
كنت شاعر ًا..
بن أُسي ٍع حدثه قال :م
ورواه موسى بن إسامعيل عن مبارك قال :حدثنا احلسن ,أن الأسو أد أ
فذكره.
أخرجه الصنف كام سيأيت قريب ًا برقم ( .)142فرصح بتحديث الأسود للحسن.
ٌ
وسط إن مل ميالف ,لكن رواه اجلامعة معنعن ًا.
والبارك ضعفه مجاعة .ووثقه آخرون .وهو
بن الديني عن
عيل م
قال ابن أيب حاتم :يف "الراسيل" (  )1/حدثنا حممد بن أمحد بن الَّباء قال :مسئل م
خرج من
حديث الأسود بن ُسيع فقال :احلسن مل يسمع من الأسود بن ُسيع ,لن السو أد بن ُسيع
أ
احلسن بالدينة .قلت له :قال البارك  -يعني ابن فضالة  -يف حديث احلسن عن
عيل  ,وكان
م
البرصة أأيا أم ٍّ
محدت ريب بمحامد .أأخَّبين السود .فلم يعتمد عىل
فقلت :إين
أتيت النبي ﷺ
م
م
السود بن ُسيع قال :م
البارك يف ذلك .انتهى.
انظر ما قبله .وسيأيت بعد ثالثة أأحاديث .فانظره.
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وقبيحه ك أقبيح ال أكالم.
كح أسن الكالم,
م
عر بمنزلة ال أكالم ,حسنمه أ
الش م
 -521حدثنا سعيد بن أت ٍ
ٍ
وهب قال :أأخَّبين جابر بن إسامعيل,
ليد ,قال :حدثنا ابن
( )

ٍ
وغريه عن مع ٍ
شهاب عن معروة عن عائشة رض اهلل عنها ,أأّنا كانت تقول:
قيل عن ابن
ويت من شعر كعب بن
حل أسن ودع
الشعر منه
القبيح ,ولقد أر م
أ
حسن ومنه ٌ
ٌ
قبيح ,مخذ با أ
( )
ٍ
مالك أأشعار ًا ,منها القصيدة فيها أأربعون بيت ًا ,ودون ذلك.
ٌ
رشيك عن القدام بن مرش ٍ
يح عن أأبيه
 -526حدثنا حممد بن الصباح ,,قال :حدثنا
ٍ
م
قلت لعائشة رض اهلل عنها :أأ أ
بيشء من الشعر؟ فقالت:
رسول اهلل ﷺ يتمث مل
كان
قال :م
ٍ
( )
تزود.
كان أيتمث مل بيشء من شعر عبد اهلل بن رواحة :ويأتيك بالأخبار من مل ّ

( ) أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )4262والدارقطني يف "السنن" ( ) 52/1وابن اجلوزي يف "العلل
التناهية" (  ) 41/من مطرق عن عبد الرمحن بن زياد به.
أ
أ
بن أسوادة.
بن أأيب جبلة
الطَّباين مع ابن راف ٍع
وقرن
وبكر أ
حبان أ
أ
ُّ
ضعيف .لضعف عبد الرمحن بن زياد.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ولذا ضعفه ابن حجر يف "الفتح".
وروي من حديث هشام بن معروة عن أأبيه عن عائشة مرفوع ًا نحوه .أأخرجه أأبو يعىل ()1420
م
والدارقطني ( ,) 51/1وأخرجه الشافعي يف "مسنده" ( ) 4 4عن معروة ممرس ً
ال.
قال البيهقي يف "السنن الصغرى" ( :)405/4وهذا مم ٌ
وروي موصوالً بذكر عائشة ,ووص مله
رسل ,م
ضعيف .انتهى.
( )1مل أأجد أمن أأخرجه من هذا الوجه.
حسن.
ذكره ابن حجر يف "الفتح" ( )546/ 0وقال :سندم ه
ٌ
قلت :روي أأو مله مرفوع ًا من ٍ
وجه آخر عن عائشة.
م
انظر احلديث الاض.
( )4أخرجه أمحد (  )15121 ,1514 ,1504والرتمذي ( )1111ويف "الشامئل" ( )146والنسائي يف
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ٌ
مبارك ,قال :حدثنا احلسن ,أن الأسو أد ب أن أُسي ٍع
 -540حدثنا موسى ,قال :حدثنا
أ
ب
فقلت :يا
كنت شاعر ًا
م
حدثه قال :م
رسول اهلل ,امتدأ ح مت ريب ,فقال :أأ أما إن ربك مُي ُّ
استزا أدين عىل ذلك.
احلمدأ  ,وما أ

( )

باب :قول اهلل عز وجلُّ { :
والشعراء يتبعهم الغاوون }
بن احلسني قال :حدثني أأيب عن أيزيد
عيل م
 -54حدثنا إسحاق ,قال :أأخ أ أ
َّبنا ُّ
النحوي عن عكرمة عن ابن عب ٍ
اسُّ { :
والشعراء يتبعهم الغاوون} إىل قوله{ :و أأّنم
أ
أ
فنسخ من ذلك .واس أتثنأى فقال{ :إال الذين آمنموا} إىل قوله:
يقولون ما ال أيفعلون},
{ أينقل مبون}.

( )

باب :من قالّ :
إن من البيان سحر ًا
____________________________________

"الكَّبى" ( ) 0415والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1101وإسحاق بن راهويه يف "مسنده"
( ) 511وابن اجلعد يف "مسنده" ( ) 146وغريهم من مطرق عن رشيك به.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ووقع يف رواية إسحاق بن راهوية عن ُييى بن آدم عن رشيك .قال ُييى :ميقال هذا شعر طرفة.
قلت :تقدم من ٍ
وجه آخر عن عائشة رقم (  ,) 511ويف الباب عن ابن عباس أأيض ًا .انظر رقم (.)515
( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الصغري" ( )455حدثنا موسى به سواء.
تقدم برقم (.)514 ,512
( )1أخرجه أبو داود ( )50 2والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )146/ 0من طريق أمحد بن حممد الروزي
عيل بن محسني به.
قال :حدثني ُّ
حلسني عن يزيد عن عكرمة
وأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )1 1/ 6عن ُييى بن وضاح عن ا م
وطاوس من قوهلام .ومل يذكر ابن عباس.
وأخرجه الطَّبي أيض ًا ( )1 6 ,1 1/ 6وابن أيب حاتم يف "تفسريه" (  )50/والنحاس يف "الناسخ
ٍ
وجوه مأخرى عن ابن عباس نحوه.
والنسوخ" ( )15/1من
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ٍ
سامك عن عكرم أة عن ابن عب ٍ
اس ,أن
 -541حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا أبو عوانة عن
ال ,أأو أأعرابي ًا ,أأتى النبي ﷺ فتكلم بكال ٍم ٍ
رج ً
بي ﷺ :إن من البيان
بني ,فقال الن ُّ
سحر ًا ,وإن من الشعر حكم ًة.

( )

عن قال :حدثني معمر بن سال ٍم ,أأن
 -544حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدثني أم ٌ
دفع ولدأ ه إىل الشعبي ميؤد مهبم ,فقال :علمهم الشعر يمجدم وا
بن أمروان أ
عبدأ اللك أ
رقاهبم ,وجالس هبم
عورهم أتشتدُّ
وينجدم وا ,و أأطعمهم اللحم أتشتدُّ
قلوهبم ,م
م
وجز مش أ
م
ناقضوهم الكال أم.
علي أة الرجال مي م

( )

باب :ما يكره من ّ
الشعر
جرير عن الأعمش عن أعمرو بن ممرة عن يوسف
 -541حدثنا مقتيبة ,قال :حدثنا
ٌ
ماهك عن معبيد بن مع ٍ
عظم
بن أ
مري عن عائشة رض اهلل عنها عن النبي ﷺ قال :إن أأ أ
( ) أخرجه أمحد ( )4021 ,4015 ,1116 ,142 ,1111وأبو داود (  )50والرتمذي ( )1115وابن
ماجه ( )4452والطَّباين يف "الكبري" (  )114/وأبو يعىل ( )1441والطيالس يف "مسنده" ()1240
وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" ( )2وغريهم من مطرق عن سامك بن حرب به.
بعضهم عىل شقه الثاين.
وصححه ابن حبان ( .)5410واقترص م
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" (  )115عن ابن عمر مرفوع ًا الشق الأ أ
ول منه.
ٌ
وطرق مأخرى .وانظر باب كثرة الكالم .اآليت قريب ًا.
وللحديث شواهدم
( )1أخرجه اخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )264وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 11/44من طريق
إبراهيم بن النذر ,وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )441عن مجماهد بن مموسى كالمها عن معن بن
عيسى به.
وابن أيب حاتم .وذكره ابن
سكت عنه
ورجال البخاري رجال الصحيح سوى معمر بن سالم.
أ
البخاري م
ُّ
حبان يف "الثقات".
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ٌ
ٌ
ورجل انتفى من أأبيه.
شاعر أّيجو القبيل أة من أأُسها,
إنسان
الناس مجرم ًا
ٌ

( )

باب :كثرة الكالم
 -545حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍ
ٍ
أ
هري عن
ز
ثنا
حد
:
قال
,
دي
ق
ع
ال
عامر
أبو
ثنا
حد
:
قال
,
د
م
ُّ
أ
ٌ
ابن عمر يقول :قدم رجالن من الرشق خطيبان عىل عهد
زيد بن أأسلم قال:
م
سمعت أ
ٍ
خطيب رسول اهلل ﷺ
قيس,
بن
رسول اهلل ﷺ ,فقاما فتكلام ثم أق أعدا ,وقام م
م
ثابت م
م
يطب فقال :يا أأ ُّّيا الناس,
رسول اهلل ﷺ
اس من كالمهام ,فقام
فتكل أم,
م
فعجب الن م
أ
شقيق الكالم من الشيطان ,ثم قال رسول اهلل ﷺ :إن من البيان
قو ملوا قو ألكم ,فإنام أت م
سحر ًا.

( )

ٍ
جعفر قال :أأخَّبين ممحيدٌ  ,أنه
 -542حدثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :حدثنا حممد بن
سمع أأ أن أس ًا يقول :خطب ٌ
كثر الكال أم ,فقال معمر :إن كثر أة الكالم يف
أ
رجل عند معمر أفأ أ

( ) أخرجه ابن ماجه (  )442وإسحاق بن راهويه ( ) 41والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )6/
والبيهقي يف "السنن" ( )11 / 0ويف " مشعب اليامن" ( )1112وابن العرايب يف "معجمه" (,1 1
 )452وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )511من مطرق عن العمش به .وصححه ابن حبان ()5415
والبوصريي يف "الصباح" .وحسنه ابن حجر يف "الفتح" (.)546/ 0
ولفظه عند ابن ماجه " أأعظم الناس فرية ...وزاد يف آخره ..وزنى ب مأمه "ولفظ الطحاوي " أأشدُّ الناس
عذاب ًا يوم القيامة " ثم اتفقا " ٌ
رجل هجا رجالً ,فهجا القبيل أة ب أأُسها".
( )1أخرجه المام أمحد ( )5214وابن حبان يف "صحيحه" ( )54 1من طريق أيب عامر العقدي عبد اللك
بن عمرو عن مزهري به.
واحلديث يف "صحيح البخاري" (  )115من رواية سفيان .وأيض ًا ( )5141من رواية مالك .والرتمذي
راوردي كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن معمر خمترص ًا" .قدم رجالن من الرشق
( )1011من رواية الد أ
الناس لب أياّنام .فقال رسول اهلل ﷺ :إن من البيان لسحر ًا ,أو إن بعض البيان لسحر".
ب م
فخ أطبا ف أعج أ
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( )

 -544حدثنا أمحد بن إسحاق ,قال :حدثنا ُييى بن مح ٍ
اد ,قال :حدثنا أبو عوانة عن

عاصم بن مك ٍ
ليب قال :حدثني مس م
سمعت أأبا يزيد أأو أمعن بن يزيد أأن
بن ذرا ٍع قال:
م
هيل م
النبي ﷺ قال :اج أتمعوا يف مساجدكم ,وكلام اجتمع قو ٌم فل ميؤذنوين ,أفأ أتا أنا أأو أل أمن
أأ أتى ,فج أل أس ,فتكلم ممتكل ٌم منا ,ثم قال :إن احلمدأ هلل الذي ليس للحمد دو أنه أمقصدٌ ,
وال وراءه أم ٌ
فذهب إىل
فتالومنا بيننا ,ف مقلنا :أأ أتا أنا أأو أل من أأ أتى,
فغضب فقا أم,
نفذ.
أ
أ
أ
م ٍ
فجلس فيه ,أفأ أتيناه فكلمناه ,فجا أء معنا ف أق أعدأ يف جملسه أأو أقريب ًا من جملسه.
سجد آخر
أ
أ
جعل بني يدأ يه ,وما شا أء أ
ثم قال :احلمدم هلل الذي ما شا أء أ
جعل خل أفه ,وإن من البيان
سحر ًا ,ثم أأ أم أر أنا وعل أمنأا.

( )

باب :الرض مب عىل اللحن
 -541حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن معبيد اهلل عن ناف ٍع قال :كان اب من معمر
( ) أخرجه ابن وهب فب "اجلامع" ( )4 4وابن عبد الَّب يف "اجلامع" (  ) 101وابن أيب الدنيا يف "ذم
الغيبة" ( ) 1ويف "الصمت" ( ) 51وابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( )66من مطرق عن
ممحيد الطويل به .نحوه.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
( )1أخرجه أمحد (  ) 512والصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 02/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )146/56وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 224من طريق عاصم بن كمليب ,وابن الثري يف "أسد
الغابة" (  ) 161/والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )111/ 6من طريق عاصم الأحول كالمها عن
مسهيل بن ذراع به .خمترص ًا ومطوالً.
ٍ
رجل عن معن بن يزيد " قال ابن قانع :الرجل هو مسهيل بن ذراع.
ووقع عند ابن قانع " عن
والطَّباين .ورجا مله رجال الصحيح ,غري مسهيل بن ذراع.
قال اهليثمي يف"الجمع" ( :)41/1رواه أمحد
ُّ
وقد وثقه ابن حبان .انتهى.
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يرضب ولدأ ه عىل اللحن.
م

( )

 -546حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ٍ
كثري أيب حمم ٍد عن عبد الرمحن

برج ألني أيرميان ,أ
فقال أأحدم مها لآلخر:
بن أعجالن .قال :مر معمر بن اخلطاب  م
سبت ,فقال معمر :مسو مء اللحن أأشدُّ من مسوء الرمي.
أأ أ

( )

باب :العاريض
عتمر قال أأيب :حدثنا أبو عثامن عن
 -510حدثنا احلسن بن معمر ,قال :حدثنا مم ٌ
سلم من الكذب.
معمر .فيام مأرى  -شك أأيب  -أأنه قال :أأ أما يف العاريض ما أيكفي ا مل أ

( )

 -51حدثنا آدم ,قال :حدثنا مشعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخري
صحبت عمران ب أن مح ٍ
عر,
قال:
م
يوم إال أأنشدأ نا فيه الش أ
صني إىل البرصة ,فام أأتى علينا ٌ
وقال :إن يف معاريض الكالم ألندوحة عن الكذب.

( )

باب :إفشاء الّس
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )1 5/1وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" (  )44وابن عبد
الَّب يف "اجلامع" ( )1116من مطرق عن معبيد اهلل به.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي يف " ُّ
وابن عباس كانا يرضبان
ابن معمر ,أ
الشعب" ( ) 211من رواية عمرو بن دينار " ,أأن أ
أأوال أد ممها عىل اللحن".
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )111/4عن عفان عن محاد به.
( )4أخرجه ابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )151/ 2والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( ) 66/ 0ويف
" ُّ
الزهد" () 440
الشعب" ( )1204والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 116 , 111وهناد يف " ُّ
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 2/4من مطرق عن سليامن التيمي به.
ورواته ثقات.
( )1تقدم حتقيقه برقم (.)525

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

291

ٍ
صالح قال :حدثني موسى بن مع ٍّيل عن أأبيه عن أعمرو بن
 -511حدثنا عبد اهلل بن
عجبت من الرجل يف ُّر من القدأ ر وهو مواق معه ,ويرى القذا أة يف عني أأخيه
العاص قال:
م
غن يف نفسه ,وما
رج الضغن من نفس أأخيه
ذع يف عينه ,م
ويدع الض أ
م
وي م
ويدع اجل أ
م
( )
وضعت ُسي عند أأ ٍ
ضقت به أذرع ًا؟.
حد فلم مته عىل إفشائه ,وكيف أأ ملو ممه وقد
م
م
السخرية وقول اهلل عز وجل { :ال يسخر قو ٌم من قو ٍم }
بابُّ :
 -514حدثنا إسامعيل قال :حدثني أأخي عن سليامن بن ٍ
بالل عن علقم أة بن أأيب
م
رجل مصاب عىل ن ٍ
فتضاحك أن
سوة ,أ
ٌ
علقمة عن مأمه عن عائشة رض اهلل عنها قالت :مر ٌ م
أ
بعضهن.
به أي
صيب م
سخرن ,ف مأ أ

( )

باب :ال ُّتؤدة يف المور
ٍ
سعيد
حمم ٍد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا سعد بن
 -511حدثنا برش بن ّ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ مع أأيب ,فناجى أأيب
تيت
الزهري عن
بيل قال :أأ م
النصاري عن ُّ
ُّ
رجل من ٍّ
ردت أأمر ًا فعليك بال ُّتؤدة حتى مي أ
ريك اهللم
مدوين ,قال:
فقلت لأيب :ما قال لك؟ قال :إذا أأ أ
م
منه ا ملخرج ,أأو حتى أجي أ
رج ًا.
عل اهللم لك أخم أ

( )

( ) أخرجه اخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )241وابن حبان يف "روضة العقالء" (  ) 11/وابن عساكر
يف "تاريخ دمشق" ( ) 16/12والبيهقي يف "القضاء والقدر" ( )142وابن أيب الدنيا يف "الصمت"
( )102من مطرق عن موسى بن معيل به.
وإسناده صحيح.
( )1مل أأجد من أأخرجه.
وهذا سندٌ جيد.
وإسامعيل :هو ابن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مأويس .وأخوه :هو أبو بكر عبد الجيد.
( )4أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1404وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )655واحلارث بن أيب
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مرو ال مفقيمي عن مم ٍ
 -515وعن احلسن بن أع ٍ
نذر الثوري عن حممد ابن احلنفية قال:
ليس بحكي ٍم من ال ميعارش بالعروف أمن ال أجيدم من معارشته مبد ًا ,حتى أ
جيعل اهللم له
أف أر أج ًا أأو أخم أر أج ًا.

( )

باب :من هدأ ى مزقاق ًا أو طريق ًا
اري ,قال :حدثنا أقنأان ب من عبد اهلل عن
حممد بن سال ٍم ,قال :حدثنا ال أف أز ُّ
 -512حدثنا ّ
ٍ
عازب عن النبي ﷺ قال :من أمنح منيح ًة أأو
عبد الرمحن بن أعوسجة عن الَّباء بن
ٍ ( )
هدأ ى مزقاق ًا ,أو قال :طريق ًا ,كان له عد مل عتاق أنسمة.
____________________________________

أسامة يف "مسنده" ( )152والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 61وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ()2146
واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )211من مطرق عن سعد بن سعيد به.
وأورد البوصريي يف "احتاف الهرة" ( .) 0/2وسكت عنه.
ورجاله رجال الصحيح .لكن سعد بن سعيد بن قيس ,قال الرتمذي :تكلموا فيه من قبأل حفظه.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )45401والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4111ويف "اآلداب" () 21
وأبو نمعيم يف "احللية" ( ) 45/4والبالذري يف "أنساب الرشاف" (  )146/واخلطايب يف "العزلة"
( )114وابن القرئ يف "معجمه" (  )16وابن أيب الدنيا يف "احللم" ( ) 01وغريهم من طريق ابن
البارك عن احلسن بن عمرو ال مفقيمي به.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
وابن احلنفية :هو حممد بن عيل بن أيب طالب  نمسب إىل أمه من بني حنيفة.
ٍ
ٍ
ضعيف .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )411وضعفه .وابن الثري يف "أسد
بسند
موروي مرفوع ًا
الغابة" ( )112/4عن أيب فاطمة اليادي عن النبي ﷺ.
أ
أعرف هذا الكالم عن حممد ابن
ونقل
البيهقي عن شيخه احلاكم قوله :مل نكتبه عنه إال هبذا السناد ,وإنام ن م
ُّ
احلنفية من قوله .انتهى.
( )1أخرجه أمحد (  ) 154من طريق أقنأان بن عبد اهلل ,و أأمحد أيض ًا ( ) 12 2والرتمذي ( ) 654والبيهقي
يف " مشعب اليامن" ( )4141وعبد الرزاق ( )1 45والطَّباين يف "الوسط" ( )1560وال معقييل يف
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ٍ
عام ٍر عن أأيب مز ٍ
ميل عن
 -514أخَّبنا عبد اهلل بن رجاء ,قال :أخَّبنا عكرمة بن ّ
ٍ
علمه إال رف أعه,
ذر ,يرف معه ,قال :ثم قال بعد ذلك :ال أأ م
مالك بن مرثد عن أأبيه عن أأيب ٍّ
م
مرك بالعروف وّن ميك عن ا ملنكر
قال:
إفراغك من دلوك يف دلو أأخيك صدق ٌة ,و أأ م
احلجر والش أ
والعظم عن طريق
وك
وتبس ممك يف وجه أأخيك صدق ٌة ,وإماط متك
أ
أ
صدق ٌةُّ ,
الناس لك صدق ٌة ,وهداي متك الر أ
جل يف أأرض الضالة صدق ٌة.

( )

كمه أأعمى
باب :من أ
 -511حدثنا إسامعيل بن أيب مأ ٍ
ويس قال :حدثني عبد الرمحن بن أأيب الزناد عن
أعمرو بن أأيب أع ٍ
مرو عن عكرم أة عن ابن عب ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ قال :لع أن اهللم أمن أك أمه
اس ,أن
أأعمى عن السبيل.

( )

____________________________________

"الضعفاء" ( )12/1ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )1 6/من طريق طلحة بن مرصف
كالمها عن عبد الرمحن بن أعوسجة به.
وصححه ابن حبان (.)5062
ٌ
غريب من حديث أيب إسحق عن طلحة بن مرصف ال نعرفه
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
بن العتمر م
وشعبة عن طلحة بن مرصف هذا احلديث .ويف الباب
إال من هذا الوجه ,وقد روى منصور م
قرض الدراهم ,قوله "أو هدى
عن النعامن بن بشري ,ومعنى قوله "من منح منحية ورق" إنام يعني به أ
مزقاق ًا" يعني به هداي أة الطريق .انتهى.
( ) أخرجه الرتمذي ( ) 652والبزار يف "مسنده" ( )1040والطَّباين يف "الوسط" ( )1110والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )4112 ,4 4وابن عدي يف "الكامل" ( )145/5من مطرق عن عكرمة بن عامر به.
وصححه ابن حبان (.)516
ٌ
اسمه سامك بن الوليد احلنفي .انتهى.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
غريب ,وأبو مزميل م
قلت :وللحديث شواهدم عدة مشهور ٌة يف الصحيحني وغريمها.
( )1أخرجه أمحد ( )16 5 ,16 1 ,16 4 , 145والطَّباين يف "العجم الكبري" (  )1 1/وعبد بن
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باب :البغي

شهر
 -516حدثنا إسامعيل بن أأبان ,قال :حدثنا عبد احلميد بن أهبرام ,قال :حدثنا م
بن حوشب قال :حدثني ابن عب ٍ
جالس ,إذ مر به
بي ﷺ بفناء بيته بمكة
ٌ
اس قال :بينام الن ُّ
ٍ
فجلس
تلس؟ قال :بىل,
أ
بي ﷺ :أأ أال م
فكرش إىل النبي ﷺ ,فقال له الن ُّ
عثامن بن مظعون ,أ أ
بي ﷺ ببرصه إىل السامء فقال :أأتاين
بي ﷺ مستقبله ,فبينام هو مُيد مثه إذ
أ
شخص الن ُّ
الن ُّ
م
جالس ,قال :فام قال لك؟ قال{ :إن اهلل يأمر بالعدل
رسول اهلل ﷺ آنف ًا ,و أأنت
ٌ
والحسان وإيتاء ذي القربى و أينهى عن الفحشاء والنكر والبغي أيعظكم لعلكم
م
اليامن يف قلبي ,و أأح أبب مت محممد ًا.
تذكّرون} قال عثامن :وذلك حني استقر

( )

____________________________________

محيد ( )516وأبو يعىل ( )1546والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )14 /1ويف " ُّ
الشعب" ( )5 41وابن
عدي يف "الكامل" ( ) 4/5واحلريب يف "غريب احلديث" ( )11 /1من مطرق عن أعمرو بن أيب أعمرو
به.
وصححه ابن حبان ( )11 4واحلاكم ( .)452/1مطوالً وخمترص ًا.
كمه
لعن اهللم أمن توىل غري مواليه ,أ
ومتامه عند أمحد وغريه "لعن اهللم أمن غري مختوم الأرض ,أ
لعن اهللم من أ
لعن اهللم
لعن اهللم أمن عق والديه ,أ
لعن اهللم أمن وقع عىل هبيمة ,أ
أأعمى عن الطريق ,لع أن اهللم أمن ذبح لغري اهلل ,أ
من أعم أل عم أل قوم ٍ
لوط .قاهلا ثالث ًا ".
أ
أ
( ) أخرجه أمحد ( )1642 ,16 6والطَّباين يف "الكبري" ( )46/6وابن أيب حاتم يف "تفسريه" () 4/6
وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 41/من مطرق عن عبد احلميد بن هبرام به.
ضعف ال
وشهر وثقه أأمحدم ومجاع ٌة .وفيه
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)1 6/2رواه أمحد والطَّباين,
ٌ
ٌ
ثقات .انتهى.
يرض ,وبقية رجاله ٌ
وأخرجه أمحد ( ) 46 1خمترص ًا من رواية ليث عن شهر بن حوشب عن عثامن بن أيب العاص قال:
كنت عند رسول اهلل ﷺ جالس ًا إذ أ
خص
" م
ص ببرصه ثم صوبه حتى كاد أن ميلز أقه بالأرض قال :ثم أش أ
شخ أ
ضع هذه اآلية هبذا الوضع من هذه السورة { إن اهلل
ببرصه .فقال :أأتاين جَّبيل عليه السالم ف أأ أمرين أن أأ أ
يأمر بالعدل ..اآلية "}.
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باب :عقوبة البغي

ٍ
افس ,قال:
 -560حدثنا عبد اهلل بن أأيب السود ,قال :حدثنا حممد بن معبيد الطنأ ُّ
حدثنا حممد بن عبد العزيز عن أيب بكر بن معبيد اهلل بن ٍ
أنس عن أأبيه عن جده عن النبي
م
وقطيعة الرحم".
البغي
ﷺ قال :بابان ميعجالن يف الدُّ نيا:
م

( )

باب :احلأ أسب

 -56حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدثنا عبد العزيز بن ٍ
حممد بن
حممد عن ّ
ّ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ قال :إن أأوليائي يو أم القيامة
عمرو عن أأيب سلمة عن أأيب هريرة ,أن
ٍ
اس بالأعامل .وتأ متون بالدُّ نيا
قرب من
التقون ,وإن كان
نسب ,فال يأتيني الن م
نسب أأ أ
ٌ
عرض يف كال
ملوّنا عىل ر أقابكم ,فتقولون :يا حممد ,أفأقول هكذا وهكذا :ال ,و أأ أ
أحت أ
عط أفيه.

( )

____________________________________

والصواب الأ م
ول.
وهذا من ختليطات ليث بن أيب سليم.
م
( )أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( ) 44/1والبغوي يف "رشح السنة" ( ) 211والصنف يف "التاريخ
الكبري" (  ) 22/واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" (  )41/من رواية حممد بن معبيد به.
ومل يذكر احلاكم "عن أبيه".
وإسناده صحيح.
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح السناد ومل يرجاه.
( )1أخرجه الطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )1111من طريق ُييى بن سعيد الموي ,وابن أيب عاصم يف
الزهد الكبري" (  )16من طريق عيسى بن
"السنة" ( )1 4من طريق عبد العزيز بن حممد ,والبيهقي يف " ُّ
يونس ,وأيضا ( )626من طريق أيب ضمرة أنس بن عياض كلهم عن حممد بن عمرو به.
سئل عنه احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( :) 426فقال :يرويه حممد بن عمرو .واختملف عنه .فرواه
حممد بن مفليح وعيسى بن يونس ,وغريمها رووه عن حممد بن أعمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة,
وخالفهم إسامعيل بن جعفر .فرواه حممد بن أعمرو عن أيب سلمة ممرسالً .وتابعه خالدٌ الواسطي,

=
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ٍ
سعيد ,قال :حدثنا عبد
 -561حدثنا عبد الرمحن بن البارك ,قال :حدثنا ُييى بن
اللك ,قال :حدثنا عطا ٌء عن ابن عب ٍ
اس قال :ال أأرى أأحد ًا أي م
عمل هبذه اآلية{ :يا ُّأّيا
اس إنا خلقنأاكم من ٍ
ذكر و مأنثى} حتى أ
بلغ{ :إن أأكر أمكم عند اهلل أأت أقا مكم} ,فيقول
الن م
( )
جل للرجل :أأنا أأكرم منك ,فليس أأحدٌ أأكرم من أأ ٍ
الر م
حد إال بتقوى اهلل.
أ
م
 -564حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا جعفر بن مبرقان عن يزيد بن الصم قال :قال
ابن عب ٍ
كر أم مكم عند اهلل أأ أتقا مكم ,ما تعدُّ ون
م
اس :ما تعدُّ ون ال أك أر أم؟ وقد بني اهللم ال أك أر أم ,أفأ أ
احلسب؟ .أأفض ملكم أح أسب ًا .أأحسن مكم مخ ملق ًا.
أ

( )

رواح مجنو ٌد مجمندة
باب :الأ م
 -561حدثنا عبد اهلل قال :حدثني الليث ,عن ُييى بن سعيد ,عن أعمرة ,عن
عارف
رواح مجنو ٌد مجمندة ,فام أت
عائش أة رض اهلل عنها قالت:
أ
م
سمعت النبي ﷺ يقول :الأ م
ف.
ف ,وما أتنأا أك أر منها اخ أت أل أ
منها ائت أل أ
حدثنا سعيد بن أيب مريم قال :حدثنا ُييى بن أ ُّيوب ,عن ُييى بن سعيد ,عن أعمرة

____________________________________

وا مل م
صح.انتهى.
رسل أأ ُّ
( ) أخرجه النحاس يف "الناسخ والنسوخ" ( )106من طريق يعىل بن معبيد عن عبد اللك به نحوه.
سمعت عطاء بن أيب رباح ميَّب عن ابن
وأخرج الطَّبي يف "تفسريه" ( ) 11/ 6عن ابن مج أريج ,قال:
م
عباس ,قال :ثالث ٍ
الناس ,قال اهلل (:إن أأك أر أمكمم عندأ اهلل أأت أقاكمم ) قال :ويقولون :إن
آيات قد جحدهن
م
عظمهم شأن ًا." ...
أكرمهم عند اهلل أأ م
وإسنادمها صحيح.
( )1مل أأجد من أخرجه.
وإسنا مده قوي .ومل يعزه السيوطي يف "الدرالنثور" إال للمصنف فقط.
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بنت عبد الرمحن ,عن عائشة رض اهلل عنها ,عن النبي ﷺ ,مثله.

( )

باب :مسح الأرض باليد
حممد بن عبد اهلل ,قال :حدثنا عبد العزيز بن حمم ٍد عن أسيد بن أيب
 -565حدثنا ّ
ٍ
ث عن رسول اهلل ﷺ كام مُيد م
قلت لأيب قتادة :ما أل أك ال محتد م
ث عنه
أسيد عن مأمه قالت :م
أ
جلنبه
رسول اهلل ﷺ يقول :أمن
سمعت
الناس؟ فقال أأبو قتادة:
م
أ
كذب عيل فل ميسهل أ
رسول اهلل ﷺ م
م
أ
رض بيده.
يقول ذلك,
وجعل
أمض أجع ًا من النار,
ويمسح الأ أ
م

( )

الريح
باب :ال تس ُّبوا ّ
 -562حدثنا ُييى بن مب ٍ
ٍ
شهاب عن ثابت
كري ,قال :حدثنا الليث عن يونس عن ابن
بن ٍ
حاج ,فاشتدت,
يح يف طريق مكة ,م
مر ٌّ
اس الر م
قيس ,أأن أبا هريرة قال :أأخذت الن أ
وع م

( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" (  )141والبيهقي يف "شعب اليامن" ( )1412وابن عدي يف "الكامل"
( )1 5/4وأبو الشيخ يف "أمثال احلديث" (  )6من رواية ُييى بن أيوب ,والقضاعي يف "مسند
الشهاب" ( )141وابن العرايب يف "معجمه" ( )112وابن أيب الدنيا يف "كتاب الخوان" ( )42من
رواية الليث بن سعد كالمها عن ُييى بن سعيد به .ويف أوله قصة "أن امر أأ ًة من أأهل مكة كانت تمضح مك
م
تدخل عىل عائشة أم الؤمنني ,وكانت مأخرى بالدينة ,وإن الكي أة أقدمت فلقيت ا ألدأ ني أة
النسا أء ,وكانت
فوا أف أقتها أ
للمكية :أأكنت تأعرفني هذه؟ قالت :ال,
فدخ ألتا عىل عائشة مجيع ًا ,فلام ر أأت من اتفاقهام ,قالت أ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول .فذكره.
ولكنا ال أت أقينا ف أت أعارفنا ,فقالت عائش مة :صدقت,
م
وعلقه البخاري يف "صحيحه" (  ) 4 51عن الليث وُييى بن أيوب كالمها عن ُيى بن سعيد .فذكره.
( )1أخرجه الشافعي يف "مسنده" ( ) 102ومن طريقه البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار" ( ) 6وابن عساكر
كذب عيل" ( )61من مطرق عن
يف "تاريخ دمشق" ( ) 5 , 50/24والطَّباين يف "طرق حديث أمن
أ
راوردي به.
عبد العزيز بن حممد الد أ
و أأسيد :هو الَّباد الدين صدوق.
وأ ُّمه ال تمعرف.
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ٍ
فاستحثثت راحلتي أفأدرك مته,
بيشء,
فقال معمر لن حو أله :ما الريح؟ فلم يرج معوا
م
فقلت :بل أغني أأنك أ
أ
يح من
سمعت
لت عن الريح ,وإين
م
سأ أ
م
رسول اهلل ﷺ يقول :الر م
خريها ,و معو مذوا من
أروح اهلل ,أتأيت بالرمحة ,وتأيت بالعذاب ,فال أتس ُّبوها ,وس ملوا اهللأ أ
رشها.

( )

باب :ما يقول الر م
جل إذا رأى غي ًام
الفضل عن سفيان عن سلمة بن مك ٍ
م
هيل عن عيسى بن عاص ٍم
 -564حدثنا أبو نمعيم
عن زر بن مح ٍ
بيش عن عبد اهلل ,قال :قال النبي ﷺ :الطري مة رش ٌك ,وما منا ,ولكن اهللأ
ميذه مبه بالتو ُّكل.

( )

يتطري
باب :فضل من مل ّ
زر عن عبد
حج ٌ
 -561حدثنا ّ
اج ,وآدم ,قاال :حدثنا محاد بن سلمة عن عاص ٍم عن ٍّ
ٍ
مسعود عن النبي ﷺ قال :معرضت عيل الممم بالوسم أأيام احلج ,أفأعج أبني كثر مة
اهلل بن
أ
رضيت؟ قال :نعم ,أأي رب ,قال :فإن
واجلبل ,قالوا :يا حممد ,أأ
مأمتي ,قد مألوا السهل
أ
ٍ
حساب ,وهم الذين ال أيسرتقون وال
مع هؤالء سبعني أألف ًا يدخلون اجلنة بغري
( ) تقدم برقم ( ) 141من ٍ
الزهري .دون قصة معمر.
وجه آخر عن ُّ
( )1أخرجه أمحد ( )1 61 ,4214وأبو داود ( )46 0والرتمذي ( ) 2 1وابن ماجه ( )4541وأبو يعىل
( )51 6وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )125والطحاوي يف "رشح الشكل" (  )451/وأبو بكر اخلالل
يف "السنة" ( ) 114والبيهقي يف "السنن" ( ) 46/1ويف " ُّ
الشعب" ( ) 24من مطرق عن سلمة بن
كهيل به .وصححه ابن حبان ( )2 11واحلاكم ( .) 4/
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
درج يف اخلَّب ,وقد بينه
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)1 4/ 0وقوله ( :وما منا إال ) من كالم ابن مسعود مأ أ
بن حرب م
الرتمذي عن البخاري عنه" .انتهى.
شيخ البخاري .فيام حكاه
ُّ
مسليامن م
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أيك أتوون ,وال أي أتطريون ,وعىل رهبم يتوكلون.
قال معكاشة :فادع اهلل أن أجيعلني منهم ,قال :اللهم اجعله منهم ,فقال ٌ
رجل آخر:
ادع اهللأ أجيعلني منهم ,قال :سبقك هبا معكاشة.
م
زر عن عبد اهلل عن النبي
حدثنا موسى ,قال :حدثنا محا ٌد ,ومها ٌم عن عاص ٍم عن ٍّ
ﷺ ,وساق احلديث.

( )

باب :الطرية من اجلن
ابن أأيب الزناد عن علقم أة عن مأمه عن عائشة,
 -566حدثنا إسامعيل قال :حدثني م
تضع
بصبي ,فذهبت
فتدعو هلم بالَّبكة ,ف مأت أيت
أأّنا كانت متؤ أتى بالصبيان إذا مولدوا,
م
م
ٍّ
وساد أته ,فإذا حتت رأسه مموسى ,أ
فسألتهم عن ا ملوسى ,فقالوا :أنجع ملها من اجلن,
أ
كره الطرية
وّنأت مهم عنها ,وقالت :إن
رسول اهلل ﷺ كان أي أ
أفأخذت ا ملوسى فرمت هبا ,أ
بغضها ,وكانت عائش مة أتن أهى عنها.
و مي م

( )

( ) أخرجه أمحد ( )1446 ,4162والطيالس ( )451وأبو يعىل ( )54 1 ,5410والبزار ( ) 111وابن
عبد الَّب يف"التمهيد" ( )124/5من طريق عاصم بن هبدلة به.
وصححه ابن حبان ( )2011واحلاكم (.)1 5/1
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ومسلم من حديث ابن عباس نحوه.
( )1أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )250وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( ) 554والطحاوي يف "رشح
معاين اآلثار" ( )4 1/1وأبو يعىل كام يف "الطالب" ( )4 5/4من مطرق عن علقمة به .نحوه.
اسمها ممرجانة.
وأ ُّم علقمة :م
ذكرها ابن حبان يف "الثقات".
وقال العجيل :مدنية تابعية ثق ٌة.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبولة.
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باب :الفأل

ٍ
عامر ,قال :حدثنا اب من البارك عن
 -200حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا أبو
ُييى بن أيب ٍ
سمع النبي ﷺ يقول :ال
ميمي ,أن أأباه أأخَّبه ,أأنه
أ
كثري قال :حدثني حية الت ُّ
يش أء يف اهلام ,و أأصدق الطري مة م
حق.
الفأل,
والعني ٌّ
م

( )

َّبك باالسم احلسن
باب :ال ّت ّ

( ) أخرجه الرتمذي يف "اجلامع" (  )102وأمحد ( )10426 ,10210 , 2214والصنف يف "التاريخ
الكبري" ( ) 04/4وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 021 , 024والطَّباين يف "الكبري"
( )1521وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )114/2وابن سعد يف "الطبقات" ( )22/4وأبو يعىل يف "مسنده"
ٍ
حابس به.
( ) 511من طريق عيل بن البارك وحرب بن شداد كالمها عن ُييى عن حية بن
وخالفهام شيبان بن عبد الرمحن .فرواه عن ُييى بن أيب كثري عن حبة حدثه عن أأبيه عن أيب هريرة .مرفوع ًا
به .فجعله من مسند أأيب مهريرة.
أخرجه أمحد ( ,)10210والبخاري يف "التاريخ" (.) 04/4
ٌ
ذكر هذا اخلالف.
حديث
وقال الرتمذي عقب حديث حابس:
ٌ
غريب .ثم أ
وابن حجر الأ أ
ول.
قلت :ورجح أبو حاتم
والرتمذي يف "العلل" .م
ُّ
ورجح أبو زرعة رواي أة شيبان.,
أما البخاري فلم يقض بيشء .كام حكاه الرتمذي يف "العلل" رقم (.)400
واحلديث له شواهد عدة.
فأخرج البخاري ( )5115ومسلم ( )1110عن أيب هريرة مرفوع ًا "وال هامة".
وقوله ( العني حق ) أخرجه أيض ًا البخاري ( )5200ومسلم ( )1 14عن أيب هريرة.
وخريها الفأل ,قيل :يا
وأخرج البخاري أيض ًا ( )5114ومسلم ( )1114عن أيب هريرة رفعه "ال طري أة.
م
رسول اهلل .وما الفأل؟ قال :الكلمة الصاحلة أيسمعها أأحدم كم".
صدق الطرية م
تنبيه :ليس عند الرتمذي قوله (و أأ م
نت هذا يف
الفأل) .وذكرها من أخرج هذا احلديث .كام بي م
"زوائد الدب عىل الكمتب الستة" فراجعه.
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 -20حدثنا إبراهيم بن النذر عن معن بن عيسى قال :حدثني عبدم اهلل بن مؤم ٍل
أ
عثامن ب أن عفان
ذكر
عن أأبيه عن عبد اهلل بن السائب ,أن النبي ﷺ عا أم احلديبية ,حني أ
أأن مسهي ً
يرجع عنهم هذا العام ,وي ُّلوها هلم
فصاحلوه عىل أن
ال قد أأرس أله إليه قو ممه,
أ
أم
بي ﷺ حني أأتى فقيل :أأتى مس ٌ
مركم ,وكان عبد اهلل
هيل :سه أل اهللم أأ أ
قابل ثالثة ,فقال الن ُّ
بن السائب أأ أ
درك النبي ﷺ.

( )

بابُّ :
الشؤم يف الفرس
ٍ
سعيد  -يعني أبا قدامة  -قال :حدثنا برش بن معمر
 -201حدثنا معبيد اهلل بن
ٍ
مالك قال:
هراين ,قال :حدثنا عكرمة بن عام ٍر عن إسحاق بن عبد اهلل عن أنس بن
الز ُّ
رجل :يا رسول اهلل ,إنا مكنا يف ٍ
قال ٌ
دار ك مث أر فيها عد مدنا ,وك مث أر فيها أأموا ملنا ,فتحولنا إىل
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ :مردها ,أأو
دار مأخرى ,فقل فيها عد مدنا ,وقلت فيها أأموا ملنا.؟ قال
دعوها ,وهي أذميم ٌة.
م

( )

( ) أخرجه الطَّباين كام يف "جممع الزوائد" ( ) 44/2و "فتح الباري" البن حجر ( )411/5من طريق عبد
اهلل بن الؤمل به.
ٍ
وهب الخزومي .تفرد عنه ابنه عبد اهلل ,وقد
بن
وقال اهليثمي يف "الجمع" :رواه الطَّباين .وفيه ممؤمل م
موثق ,وبقية رجاله رجال الصحيح .انتهى.
كثر أأهل العلم.
قلت :ابنه عبد اهلل ليس من رجال الصحيح .وقد ضعفه أأ م
وقال أمحد :أأحاديثه مناكري.
ضمن حديث مصلح احلديبية
وله شاهدٌ عن عكرمة ممرسالً .أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )151
أ
الشهور .وشاهدٌ آخر .أأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )110/11من حديث سلمة بن الكوع .
( )1أخرجه أبو داود ( )4611والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 4 5والبيهقي يف "السنن" () 10/1
والضياء يف "الختارة" ( )141/1وابن قتيبة يف "تأويل خمتلف احلديث" (  ) 05/وابن عبد الَّب يف
"التمهيد" ( )26/11من طريق عكرمة بن عامر به.

=
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نظر.
قال أبو عبد اهلل :يف إسناده ٌ
باب :ما يقول إذا عطس
ٍ
ٍ
جبري عن ابن عب ٍ
اس
عطاء عن سعيد بن
 -204حدثنا موسى عن أيب عوانة عن
عطس أأحدم كم فقال :احلمد هلل ,قال ال أل مك :رب العالني ,فإذا قال :رب
قال :إذا
أ
محك اهلل.
العالني ,قال اللك :ير م

( )

باب :تشميت العاطس
 -201حدثنا حممد بن أ
زاري عن عبد الرمحن بن زياد بن أأن مع ٍم
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ال أف ُّ
الفريقي قال :حدثني أأيب ,أأّنم كانوا مغزا ًة يف البحر زمن معاوية ,فانضم مرك مبنا إىل
____________________________________

وللحديث شاهدٌ من ممرسل ُييى بن سعيد النصاري .أخرجه مالك يف "الوطأ" ( )4524وابن وهب يف
"جامعه" (.)214
ومن حديث سهل بن حارثة  .أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )5246وابن أيب عاصم يف "اآلحاد
والثاين" (.)1 20
ومن حديث ابن مسعود .أأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (.) 451
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)111/1وله شاهدٌ من حديث عبد اهلل بن شداد  -أأحد كبار التابعني  -وله
ٍ
ٍ
صحيح إليه عند عبد الرزاق .انتهى كالمه.
بإسناد
رواي ٌة
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّشعب اليامن" ( )60 1من طريق أعبيدة بن ممحيد الضبي عن عطاء به موقوف ًا.
وقال البيهقي عقبه :تابعه مشعبة عن عطاء.
قلت :ورواه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 1111ويف "الوسط" (  )444والضياء يف "الختارة" ()405
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )155من طريق صباح بن ُييى الدين عن عطاء به مرفوع ًا.
وابن ُّ
قال الطَّباين يف "الوسط" :مل يرفعه عن عطاء بن السائب إال صباح بن ُييى .انتهى.
قلت :وصباح مرتوك .والصواب ما رواه الثقات موقوف ًا.
وذكره ابن حجر يف "الفتح" ( )200/ 0موقوف ًا .وقالٍ :
بسند ال بأس به.
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داؤنا أأرسلنا إليه ,أفأ أتانا فقال :أد أع م
ومتوين و أأنا
مركب أأيب أأ ُّيوب النصاري ,فلام
حرض أغ م
أ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :إن للمسلم
صائم ,فلم يكن يل مبدٌّ من أأن مأجي أبكم ,لأ ّين
م
ٌ
ٍ
ٍ
ترك منها شيئ ًا فقد أ
واجبة ,إن أ
ترك حق ًا واجب ًا لأخيه عليه :ميسلم
خصال
عىل أأخيه ست
مات,
وجييبه إذا دعاه ,و ميشمته إذا
وُي مرضه إذا أ
مرض ,أ
عطس ,و أي معوده إذا أ
عليه إذا لق أيه ,م
أ
صحه.
نصحه إذا اس أتن أ
و أي م
ٍ
ٌ
صاب طعا أمنا :جزاك اهلل خري ًا وبر ًا,
اح يقول
قال :وكان معنا
لرجل أأ أ
رجل مز ٌ
ٍ
قلت له :جزاك اهلل
كثر عليه ,فقال لأيب أأ ُّيوب :ما ترى يف
رجل إذا م
فغضب عليه حني أأ أ
غضب أ
اخلري
وش أتمني؟ فقال أبو أ ّيوب :إنا كنا نقول :إن أمن مل يصلحه
خري ًا وبر ًا,
أ
م
فضح أك ورض,
الرش ,فاقلب عليه ,فقال له حني أتاه :جزاك اهلل رش ًا وعر ًا ,أ
أأص ألحه ُّ
وقال :ما أتدأ مع ممزاحك ,فقال الر م
جل :جزى اهلل أأبا أأ ُّيوب الأنصاري خري ًا.
ٍ
سعيد ,قال :حدثنا عبد احلميد
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا ُييى بن
 -205حدثنا ّ
( )

( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 10/1والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )151واحلارث بن أيب
الزهد" ( ) 0 1والشايش
أسامة يف "مسنده" ( )166وأبو الشيخ يف "التنبيه والتوبيخ" ( ) 1وهناد يف " ُّ
يف "مسنده" ( ) 021و ممسد ٌد وأمحد بن منيع كام يف "الطالب العالية" ( )1566وابن عساكر يف "تاريخ
بعضهم عىل الرفوع.
دمشق" ( )51/ 2من مطرق عن عبد الرمحن بن زياد به.
واقترص م
أ
اجلمهور.
وعبد الرمحن ضعفه
م
ضعيف .وعزاه أيض ًا لسحاق بن راهويه.
وقال ابن حجر يف "التغليق" ( :)62/1الفريقي
ٌ
وقال اهليثمي يف "الجمع" (4/1

وغريه ,وضعفه
) :رواه الطَّباين ,وعبد الرمحن وثقه ُييى القطان
م

مجاعة ,وبقي مة رجاله ثقات .انتهى.
صحيح جاء من عدة طرق يف الصحيحني وغريمها.
قلت :الرفوع منه
ٌ
ترك منها شيئ ًا فقد أ
دون قوله "خصال واجبة ,إن أ
ترك حق ًا واجب ًا لأخيه عليه".
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ٍ
ٍ
ربع
بن
جعفر قال :حدثني أأيب عن حكيم بن أأفلح عن أأيب مسعود عن النبي ﷺ قال :أأ ٌ
دعاه ,و ميشم مته إذا
وجيي مبه إذا أ
مات ,م
مرض ,و أيشهدم ه إذا أ
للمسلم عىل ا ملسلم :يعو مده إذا أ
عطس.
أ

( )

باب :من سمع العطسة يقول :احلمد هلل
عيل
 -202حدثنا طلق بن غنا ٍم ,قال :حدثنا شيبان عن أأيب إسحاق عن أخيثم أة عن ٍّ
ٍ
عطسة سمعها :احلمدم هلل رب العالني عىل كل ٍ
حال ما كان ,مل جيد
قال :من قال عند
وجع الرضس ,وال الم أ
ذن أأ أبدأ ًا.
أ

( )

باب :كيف تشميت من سمع العطسة

( ) أخرجه أمحد ( )11426وابن ماجه ( ) 141والطَّباين يف "الكبري" ( )124/ 4وبحشل يف "تاريخ
واسط" (  )1 1/من مطرق عن عبد احلميد بن جعفر به.
وصححه ابن حبان ( )110واحلاكم ( .)416/
وأبو مسعود :هو عقبة بن أعمرو البدري النصاري .
واحلديث جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة وغريه مثله .لكن بلفظ "مخس" و "وست" .وانظر ما قبله.
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )161 1عن طلق بن غنام به.
وخيثمة :هو ابن عبد الرمحن الكويف.
وأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )1144من طريق البخاري ,والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 141من طريق
عيل.
حممد بن الليث أيب الصباح اهلدادي كالمها عن طلق بن غنام به .لكن قاال "عن حبة عن ٍّ
وحبة :هو ال معرين الكويف .وكالمها (خيثمة وحبة ) يروي عنهام أبو إسحاق السبيعي .ويرويان أأيض ًا عن
ٍ
عيل  .واهلل أعلم.
ثقات .ومث مله ال ميقال من قبل الرأي فله
موقوف رجا مله
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)200/ 0وهذا
ٌ
ٌ
ٍ
وجه آخر عن ٍ
العاطس باحلمد معويف
بادر
الطَّباين من
خرجه
أ
محكم الرفع ,وقد أأ أ
عيل مرفوع ًا بلفظ " أمن أ
ُّ
ضعيف .انتهى.
من وجع اخلاَصة .ومل أيشتك رضسه أأبد ًا" .وسندم ه
ٌ
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سمعت اب أن
 -204حدثنا حامد بن معمر ,قال :حدثنا أبو عوانة عن أيب أمجرة قال:
م
عب ٍ
محكم اهلل.
اس يقول إذا شم أت :عافانا اهلل وإياكم من النار ,ير م

( )

خَّبنا أأبو ممنأ ٍ
ني  -وهو يزيد بن
 -201حدثنا إسحاق ,قال :أأخَّبنا أيعىل ,قال :أأ أ أ
فعطس ٌ
رجل
كيسان  -عن أأيب حاز ٍم عن أأيب مهريرة قال :كنا جلوس ًا عند رسول اهلل ﷺ
أ
م
عطس آخر فلم يقل له شيئ ًا ,فقال:
محك اهلل ,ثم
فحمدأ اهللأ ,فقال له
رسول اهلل ﷺ :ير م
أ
أ
وس أكت.
رسول اهلل,
يا
أ
رددت عىل اآلخر ومل تقل يل شيئ ًا؟ قال :إنه محدأ اهللأ ,أ

( )

باب :إذا مل ُيمد اهلل ال ميشمت
 - 206حدثنا حممد بن أ
سالم قال :حدثنا ربعي بن إبراهيم  -هو أخو ابن معلية -
قال :حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال :جلس
الرشيف منهام فلم ُيمد اهلل,
فعطس
رشف من اآلخر,
م
رجالن عند النبي ﷺ أأحدم مها أأ م
أ
م
عطست عندك
الرشيف:
بي ﷺ ,فقال
وعطس
ومل ميشمته,
م
م
أ
اآلخر فحمدأ اهللأ فشم أته الن ُّ
م

( ) مل أأجد من أأخرجه.
الض أبعي.
وأبو مجرة :هو نرص بن عبد اهلل ُّ
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" ( .)206/ 0للمصنف هنا .وصححه.
( )1أخرجه إسحاق بن راهوية يف "مسنده" (  )42وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15642ويف "الدب"
( )4 1والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )11/1من طريق يعىل بن عبيد به.
وإسناده حسن.
وأبو حازم :هو سلامن الشجعي موىل عزة الشجعية.
عطس عند النبي ﷺ رجالن
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5142ومسلم (  )166عن أنس قال " :أ
عطس ٌ
وعطست أأنا فلم تمشمتني؟!
فالن فشمتأه,
شمته:
فشم أت أأحدأ مها .ومل ميشمت
م
أ
اآلخر .فقال الذي مل مي ّ
أ
قال :إن هذا محدأ اهلل ,وإ أ
نك مل حتمد اهلل".
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نسيت
ذكر اهللأ فذكر مته ,و أأنت
وعطس هذا
فلم متشمتني,
أ
أ
اآلخر فشم أته ,فقال :إن هذا أ
م
اهللأ فنسي متك.

( )

باب :كيف يبدأ العاطس
ٍ
عطس
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن معمر ,أنّه كان إذا
 -2 0حدثنا إسامعيل عن
أ
غفر لنا ولكم.
فقيل له :يرمحك اهللم ,فقال :ير م
محنا اهللم وإياكم ,و أي م
ٍ
عطاء عن أيب عبد الرمحن عن عبد
 -2حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن
( )

محك اهلل,
اهلل قال :إذا
عطس أأحدم كم فليقل :احلمدم هلل رب العالني ,وليقل أمن ير ُّد :ير م
أ
غفر اهللم يل ولكم.
وليقل هو :أي م

( )

( ) أخرجه أمحد ( )1412والبيهقي يف " م
الشعب " ( )6010واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" ( )101وأبو
يعىل ( )2561من طريق عبد الرمحن بن إسحاق به.
وصححه ابن حبان ( )201واحلاكم (.)125/1
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)441/4رواه أمحد والطَّباين يف "الوسط" .ورجال أمحد رجال الصحيح
غري ربعي بن إبراهيم .وهو ثقة مأمون .انتهى.
وانظر ما قبله.
( )1أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 444ومن طريقه البيهقي يف " مشعب اليامن" ( )6450عن نافع به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي أيض ًا ( )6416وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )260/1من طريقني عن نافع به.
( )4أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )4105والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )6041من طريق سفيان,
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )1/6من طريق أيب عوانة ,وابن أيب شيبة يف "الدب" ( )411من
طريق حممد بن فضيل كلهم عن عطاء به موقوف ًا.

=
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محدت اهلل
كنت
أ
باب :من قال :يرمحك إن أ
ٌ
دي قال:
بن أزاذان قال :حدثني
مكحول الأز ّ
 -2 1حدثنا عار ٌم ,قال :حدثنا معامر مة م
فعطس ٌ
محك اهللم إن
كنت إىل جنب ابن معمر,
ابن معمر :ير م
م
رجل من ناحية السجد ,فقال م
أ
محدت اهلل.
كنت
أ
أ

( )

باب :ال يقول :آب
 -2 4حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا خملدٌ  ,قال :أخَّبنا ابن جريجٍ  ,أخَّبين اب من
____________________________________

وخالفهم جعفر بن سليامن .عند النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0051واحلاكم ( )4101والشايش يف
بن أأبان القريش عند احلاكم ( )4101والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()6044
"مسنده" ( ,)214و أأ م
بيض م
والطَّباين يف "الكبري" ( ) 21/ 0ويف "الدعاء" ( ) 121فروياه عن عطاء به مرفوع ًا.
ٌ
منكر ,وال أرى جعفر بن سليامن إال سمعه من عطاء بن السائب بعد
حديث
قال النسائي :وهذا
ٌ
أ
صحيح ,ومن سم أع
سمع منه أأول مرة فحدي مثه
بن السائب البرص أة مرتني .فمن
االختالط.
ٌ
أ
ودخل عطا مء م
شئ .ومحاد بن زيد حديثمه عنه صحيح .انتهى كالمه.
آخر مرة ففي حديثه ٌ
منه أ
سمع من عطاء بعد االختالط.
أبيض
وكذلك أأعله
الطحاوي بالوقف ,و أأن أ
أ
ُّ
م
الحفوظ من كالم عبد اهلل إذا مل ميسنده من ميعتمد روايته .وقال أأيض ًا :والصحيح فيه رواية
وقال احلاكم:
المام احلافظ ا ملتقن سفيان بن سعيد الثوري ,عن عطاء بن السائب.
وكذا رجح وق أفه أأبو حاتم يف "العلل" .والبيهقي يف " ُّ
الشعب".
مرفوع من حديث سامل بن عبيد  .أأخرجه أمحد ( )14124والرتمذي (  )141وأبو داود
وله شاهدٌ
ٌ
( )504
اختالف .وقد صححه ابن حبان (.)566
ويف سنده
ٌ
وله شواهدم مأخرى .انظر فتح الباري ( )206/ 0باب إذا عطس كيف ميشمت.
( ) مل أجد من أخرجه.
ٌ
كثري
ورجال إسناده ال بأس هبم .سوى عامرة بن زاذان مخمت ألف فيه .قال ابن حجر يف "التقريب":
صدوق م
اخلطأ.
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جيح عن مجم ٍ
ابن لعبد اهلل بن معمر ,إما أبو ٍ
أيب أن ٍ
بكر ,وإما
اهد ,أنه سمعه يقول:
عطس ٌ
أ
ٍ
شيطان من ّ
الشياطني جعلها بني
آب اسم
آب؟ إن ّ
آب ,فقال ابن عمر :وما ّ
معمر ,فقالّ :
العطسة واحلمد.

( )

عطس مرار ًا
باب :إذا
أ
القَّبي عن أأيب مهريرة
 -2 1حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا سفيان عن ابن عجالن عن م
قال :شمته واحد ًة وثنتني وثالث ًا ,فام كان بعد هذا فهو مزكا ٌم.

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الدب" ( )444من طريق ابن مجريج ,ويف "الصنف" ( )125 5من طريق أيب
النبه معمر بن منبه السعدي كالمها عن ابن أيب نجيح به .لكن وقع عنده "أشهب" .بدل "آب".
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( )20 / 0ثم قال :وأخرجه بن أيب شيبة بلفظ "اش" .بدل
"أب".انتهى.
يكره أن أ
يقول:
قلت :روى ابن أيب شيبة يف "الصنف" ويف "الدب" عن إبراهيم النخعي" ,أنه كان أ
عطس".
أأشهب إذا
أ
صحيح .أورده ابن أيب شيبة عقب أثر ابن عمر هذا.
وسندم ه
ٌ
( )1أخرجه أبو داود ( )5041والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6014وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )414/ 4من
طريق ُييى القطان ,والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 111من طريق سفيان بن معيينة ,وابن عبد الَّب أيض ًا
( )414/ 4من طريق محاد بن مسعدة كلهم عن ابن عجالن موقوف ًا.
وأخرجه أبو داود ( )5045والبيهقي ( )6014والطَّباين ( ) 111من طريق الليث بن سعد ,وابن عدي
يف "الكامل" ( ) 60/2والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 114من طريق حممد بن عبد الرمحن بن مجمَّب,
والطَّباين يف "الدعاء" أيض ًا (  ) 11من طريق موسى بن قيس النصاري كلهم عن ابن عجالن به.
فجزموا برفعه.
أ
احلديث إىل النبي ﷺ.
رفع
وشك الليث فقال :ال أأعلمه إال أأنه أ

ٍ
راوردي عن حممد بن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( :)1442س أأ م
لت أأيب عن حديث رواه عبدم العزيز الد أ
عجالن عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة ,قال" :شمت أأخاك ثالث ًا فام زا أد فهو مزكام" .قال أأيب :منهم أمن

=
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اليهودي
عطس
باب :إذا
ُّ
أ

 -2 5حدثنا حممد بن يوسف ,قال :حدثنا مسفيان عن حكيم بن الديلم عن أأيب
مبردة عن أأيب مموسى قال :كان اليهو مد أي أت أعا أطسون عند النبي ﷺ رجا أء أأن أ
يقول هلم:
محكم اهللم ,فكان م
صلح با ألكم.
أير م
يقول :أّيديكم اهللم ,و مي م
حكيم
عيل ,قال :حدثنا ُييى ,قال :حدثنا سفيان قال :حدثني
م
حدثنا أبو حفص بن ٍّ
بن الديلم قال :حدثني أأبو مبردة عن أبيه .مثله.
م

( )

باب :تشميت الرجل الرأة
ٍ
الزين عن
مالك
 -2 2حدثنا فروة وأمحد بن إشكاب ,قاال :حدثنا القاسم بن
ُّ
عاصم بن مك أل ٍ
دخلت عىل أأيب مموسى ,وهو يف بيت مأم ال أفضل بن
يب عن أأيب مبردة قال:
م
اها وقعت به,
وعطست فشم أتها ,أفأ
فعطست فلم ميشمتني,
العباس,
م
م
خَّبت مأمي ,فلام أأ أت أ
أ
طست فشمتها.
وقالت:
أ
عطس ابني فلم متشمته ,وع أ
سمعت النبي ﷺ م
يقول :إذا ع أط أس أأحدم كم فحمدأ اهللأ فشمتوه ,وإن مل
فقال هلاّ :إين
م
عطس فلم أُيمد اهللأ ,فلم مأشمته ,وعطست فحمدت
ُيمد اهللأ فال متشم متوه ,وإن ابنأك
أ

____________________________________

صح؟ .فقال :قو ٌم من الثقات يرف معونه .انتهى.
وأّيام أأ ُّ
يرف معه .قلت :أمن يرفعهُّ ,
( ) أخرجه أمحد ( ) 6512وأبو داود ( )5041والرتمذي ( )1446والنسائي يف "عمل اليوم والليلة"
( )144والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )5/6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )6042والطَّباين يف "الدعاء"
( ) 140والبزار ( )4 15وغريهم من مطرق عن سفيان بن سعيد الثوري به.
وصححه احلاكم (.)121/1
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قلت :وسيأيت عند الصنف (  ) 414معلق ًا.
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( )

باب :قيام الرجل لخيه
 -2 4حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ممح ٍ
يد عن أأ ٍ
نس
شخص أأحب إليهم رؤي ًة من النبي ﷺ ,وكانوا إذا ر أأوه مل يقوموا إليه ,ألا
قال :ما كان
ٌ
يعلمون من كراهيته لذلك.

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 6262واحلاكم يف "الستدرك" ( )161/1عن القاسم بن مالك به.
واحلديث يف "صحيح مسلم" ( )1661من رواية القاسم به مثله.
أحسنت " بالتكرار.
أحسنت
حسنت" ووقع عند أمحد واحلاكم "
دون قوهلا يف آخره " فقالت :أأ
أ
أ
أ
والصواب كام عند
تنبيه :قوله ( بيت أم الفضل بن الع ّباس ) كذا وقع هنا وعند احلاكم أأيض ًا .وهو خط ٌأ.
م
ممسلم "وهو يف بيت بنت الفضل بن العباس" .ولأمحد "ابنة الفضل".
قال النووي يف "رشح مسلم" ( :) 21 / 1هذه البنت .هي مأم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأ مة أأيب
مموسى الشعري ..انتهى.
قلت :ووقع يف حتقيق اللباين (ص  .)411وهو يف بيت [ ابنته ] أم الفضل بن العباس" .وعلق الشيخ
بقوله :سقطت من الأصل وغريه كـ "الستدرك" ,واستدركتمه من "مسلم" و"السند" ,و"الدعاء
ٍ
العباس امرأة
للطَّباين ,ومل يتنبه الشارح هلذا السقط .وابنتمه مأم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن
أيب موسى الشعرى .انتهى.
قلت :ومل يتنبه الشيخ أيض ًا هلذا اخلطأ ,والصواب .بيت ابنة الفضل .واهلل أعلم.
( )1أخرجه أمحد ( ) 4214 , 1415والرتمذي ( )1451ويف "الشامئل" ( )411وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )461/1والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( )141والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )611وأبو
يعىل يف "مسنده" ( )4411والضياء يف "الختارة " ( )464/1والبيهقي يف " مشعب اليامن" ()1255
وأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( ) 10والبغوي يف "رشح السنة" ( )200/1من مطرق عن محاد بن
سلمة به.
ٌ
غريب من هذا الوجه.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
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 -2 1حدثنا حممد بن احل أكم ,قال :أأخَّبنا النرض ,قال :حدثنا إُسائيل ,قال:
حبيب قال :أأخَّبين النهال بن ٍ
ٍ
بنت طلحة
بن
عمرو قال :حدثتني عائش مة م
أأخَّبنا ميّس مة م
يت أأحد ًا من الناس كان أأش أبه بالنبي
عن عائشة مأم الؤمنني رض اهلل عنها قالت :ما ر أأ م
بي ﷺ إذا رآها قد أأقبلت
ﷺ كالم ًا ,وال حديث ًا ,وال جلس ًة من فاطمة ,قالت :وكان الن ُّ
ب هبا ,ثم قا أم إليها فقبلها ,ثم أأ أ
لسها يف مكانه ,وكانت
رح أ
خذ بيدها فجا أء هبا حتى مجي أ
بي ﷺ رحبت به ,ثم قامت إليه فقبلته.
إذا أأتاها الن ُّ
و أأّنا دخلت عىل النبي ﷺ يف مرضه الذي مقبض فيه ,فرحب وقب ألها ,و أأُس إليها,
كنت لأرى أأن هلذه الر أأة فض ً
ال عىل
فبكت ,ثم أأُس إليها ,فضحكت,
فقلت للنساء :إن م
م
النساء ,فإذا هي من النساء ,بينام هي تبكي إذا هي أتضحك ,أ
فسأل متها :ما قال لك.؟
فبكيت ,ثم
بي ﷺ ,فقالت :أأُس إيل .فقال :إين أمي ٌت,
م
فلام مق أ
بض الن ُّ
قالت :إين إذ ًا لبذر ٌةّ ,
رت بذلك ,و أأع أج أبني.
فّس م
أأُس إيل فقال :إنك أأو مل أأهيل يب محلوق ًا ,م

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )51 4والرتمذي ( )4141والنسائي يف "الكَّبى" ( )6142وابن أيب عاصم يف
"اآلحاد والثاين" ( )1241من مطرق عن إُسائيل به .خمترص ًا ومطوالً.
صححه احلاكم يف "الستدرك" ( )44 5وابن حبان (.)2654
ٍ
و أأصله يف "صحيح البخاري" ( )4112ومسلم ( )1150واللفظ له من ٍ
بألفاظ مأخرى
وجه آخر خمترص ًا
اجتمع نسا مء النبي ﷺ فلم يغادر منهن امرأ ٌة فجاءت فاطم مة
عن فراس عن مّسوق عن عائشة قالت" :
أ
متيش كأن مشيتها مشية رسول اهلل ﷺ فقال :مرحب ًا بابنتي ف أأجلسها عن يمينه أو عن شامله ,ثم إنه أأُس
كنت لمفيش
إليها حديث ًا فبكت فاطمة ,ثم إنه سارها فضحكت أأيض ًا.
فقلت هلا :ما يبكيك؟ فقالت :ما م
م
رأيت كاليوم فرح ًا أقرب من حزن .فقلت هلا حني بكت :أأخصك رسول اهلل
ُس رسول اهلل ﷺ فقلت :ما م
كنت لمفيش ُس رسول اهلل ﷺ حتى إذا قبض
ﷺ بحديثه دوننا ثم تبكني؟ وسألتمها عام قال .فقالت :ما م
سألتمها .فقالت :إنه كان حدثني أن جَّبيل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة ,وإنه عارضه به يف العام
حرض أأجيل ,وإنك م
السلف أأنا لك .فبكيت لذلك ,ثم إنه
أول أأهيل محلوقا يب .ونعم
مرتني ,وال مأراين إال
م
أ
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باب :إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه
ٍ
ٍ
ٍ
عطاء
يساف عن
منصور عن هالل بن
جرير عن
 -2 6حدثنا عثامن ,قال :حدثنا
ٌ
عن ابن عب ٍ
اس قال :إذا تثا أء أب فليضع يدأ ه عىل فيه ,فإنام هو من الشيطان.

( )

باب :هل يفيل أحدٌ رأس غريه؟
الخزومي,
عيل بن عبد اهلل ,قال :حدثنا الغرية بن سلمة أبو هشا ٍم
ّ
 -210حدثنا ّ
وكان ثق ًة ,,قال :حدثنا الصع مق بن أحز ٍن قال :حدّ ثني القاسم بن مط ّي ٍ
ب عن احلسن
أ
رسول اهلل ﷺ فقال :هذا سيدم أأهل
تيت
البرصي عن قيس بن عاص ٍم السعدي قال :أأ م
ٍ
رسول اهلل ,ما م
أ
طالب ,وال من
الال الذي ليس عيل فيه أتبع ٌة من
فقلت :يا
الوبر,
م
ٍ
ٌ
وويل لصحاب
ضيف؟ .فقال رسول اهلل ﷺ :نعم الال أربعون ,والأكثر س ُّتون,
القانع
طعم
الئني إال من أأعطى الكريم أة,
أ
أ
ومنح الغزير أة ,ونحر السمين أة ,أفأكل و أأ أ
وا ملعرت.
قلت :يا رسول اهلل ,ما أكرم هذه الخالق ,ال ُيل ٍ
بواد أنا فيه من كثرة نعمي؟ فقال:
____________________________________

فضحكت لذلك".
سارين .فقال :أأ أال ترضني أأن تكوين سيدة نساء الؤمنني ,أو سيدة نساء هذه المة؟
م
يت أأحد ًا من الناس كان أأشبأه بالنبي ﷺ كالم ًا وال حديث ًا وال جلس ًة من فاطمة "
دون قوله " :ما ر أأ م
ودون القيام هلا .وهي التي من أأجلها بوب عليه البخاري.
ودون التقبيل .وسيأيت "باب الرجل يقبل ابنته" .رقم (.)646
خرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )4614عن سفيان عن منصور به.
( ) أأ أ
م
رجال الصحيح.
ورجا مله
وأخرج البخاري يف "الصحيح" (5

 )4ومسلم ( )1661عن أيب هريرة مرفوع ًا "التثاؤب من

م
الشيطان".
الشيطان .فإذا تثا أء أب أأحدم كم فلريده ما استطاع .فإن أأحدأ كم إذا قال ها ضحك
خلدري نحوه.
و أأخرجا عن أيب سعيد ا م
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تصنع يف
كيف تصنع بالعطية؟ .قلت :مأعطي البكر ,و مأعطي الناب ,قال :كيف
م
الناس
تصنع يف الطروقة؟ قال :يغدم و
منح الناق أة ,قال :كيف
م
م
النيحة؟ .قال :إين لأ م
أ
يكون هو ير ُّده,
بحباهلم ,وال يوزع رجل من مجل يتطمه ,فيمسكه ما بدا له ,حتى
حب إليك أأم م
مال مواليك؟ قال :مايل ,قال :فإنام أ
لك من مالك
النبي ﷺ :فام ملك أأ ُّ
فقال ُّ
رجعت
جر أم ,لئن
وسائره لواليك,
مضيت,
عطيت أفأ
فنيت ,أو أأ
م
م
أ
أ
كلت أفأ أ
ما أأ أ
فقلت :ال أ
م
لأقلن عد أدها.

خذوا عن أأ ٍ
خذوا عني ,فإنكم لن تأ م
مجع بنيه فقال :يا أبني ,م
حد هو
فلام حرضه
م
الوت أ

سمعت النبي ﷺ
نح عليه ,وقد
م
نوحوا عيل ,فإن رسول اهلل ﷺ مل مي أ
أأنصح لكم مني :ال أت م
كابركم ,فإنكم إذا
أينهى عن النياحة ,و أكفنوين يف ثيايب التي م
كنت مأصيل فيها ,وسو مدوا أأ أ
كابركم عىل
كابركم مل يزل لأبيكم فيكم أخليفة ,وإذا سود متم أأ
صاغركم هان أأ م
أ
سود متم أأ أ
الناس ,وزهدم وا فيكم ,و أأصلحوا أ
عيشكم ,فإن فيه غنأى عن طلب الناس ,وإياكم
أ
فسووا عيل قَّبي ,فإنه كان يكون يش ٌء
آخر كسب الرء ,وإذا أدفن متموين ُّ
والسأل أة ,فإّنا م
آمن سفيه ًا أن يأيت أأمر ًا ميدخل
بيني وبني هذا احلي من بكر بن وائل مخاشات ,فال م
عليكم عيب ًا يف دينكم.
بن أحز ٍن يف هذا
عيل:
تيت الص أ
فذاكرت أأبا النعامن حممد بن الفضل ,فقال :أأ م
م
عق أ
قال ٌّ
احلديث ,فحدثنا عن احلسن ,فقيل له :عن احلسن؟ قال :ال ,يونس بن معبيد عن
احلسن ,قيل له :سمع أته من يونس؟ قال :ال ,حدثني القاسم بن ممطيب عن يونس بن
فقلت لأيب النُّعامن :ف ألم أحتمله؟ قال :ال ,ضيعناه.
معبيد عن احلسن عن قيس.
م

( )

( ) أخرجه ابن العرايب يف "معجمه" ( )151والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4 12من طريق عارم حممد بن
بن حزن عن احلسن عن قيس به .مثله.
الفضل حدثنا الصعق م
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وعض ّ
ّعجب
الرأس ُّ
الشفتني عند الت ُّ
باب :حتريك ّ
هيب ,قال :حدثنا أ ُّيوب عن أأيب العالية قال:
 -21حدثنا موسى ,قال :حدثنا مو ٌ
ٍ
لت عبدأ اهلل بن الصامت قال :أ
أ
بوضوء,
تيت النبي ﷺ
ذر ,فقال :أأ م
سأ م
سأ م
لت خلييل أأبا ٍّ
فحرك رأ أسه ,وعض عىل أش أف أتيه ,قلت :أبأيب أأنت و مأمي آذي متك؟ قال :ال ,ولكنك متدرك
قلت :فام تأ ممرين؟
مأمرا مء أأو أأئم ًة ميؤخرون الصالة لوقتها ,م
يت ,فال
قال :صل الصال أة لوقتها ,فإن أأ
دركت معهم فصله ,وال تقولن :صل م
أ
مأصيل.

( )

____________________________________

وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )446/ 1والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" (  )150وأبو يعىل كام يف
"الطالب" (  )445/واحلاكم يف "الستدرك" ( )2 1/4وابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )540/1من
طريق زياد بن أيب زيد اجلصاص ,وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )1 4/1من طريق البارك بن فضالة,
واحلارث بن أيب أسامة ( )140وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )5 6من طريق أيب الشهب جعفر بن حيان
كلهم عن احلسن عن قيس به نحوه .خمترص ًا ومطوالً.
وحسنه ابن حجر يف "الصابة" (.)114/5
لكن قال عيل بن الديني كام يف "الراسيل" (  )6/البن أيب حاتم :مل يسمع احلس من من قيس بن عاص ٍم
شيئ ًا .انتهى.
ضعيف .ولعله من أأجله
احلسن بالتحديث يف رواية زياد بن أيب زياد عند بعضهم ,لكن زياد ًا
قلتَ :صح
ٌ
م
ابن الديني رمحه اهلل .واهلل أعلم.
مل يعتمد عليه احلافظ م
وقد تقدم بعضه خمترص ًا من ٍ
وجه آخر عن قيس .انظر رقم (.)145
( ) احلديث يف "صحيح مسلم" ( )211وأمحد ( ) 20/5والنسائي ( )441ويف "الكَّبى" ( )151من
ابن زياد الصال أة .فجاءين عبدم اهلل بن
رواية إسامعيل بن معلية عن أيوب عن أيب العالية الَّباء .قال" :أخر م
صنيع ابن زياد فعض عىل شفته .ورضب فخذي,
فذكرت له
لقيت له كمرسيا فج أل أس عليه.
م
الصامت ف أأ م
أ
لت أأبا ٍ
بت أ
سألت رسول اهلل ﷺ كام
فخذك ,وقال :إين
ذر كام س أألتني
م
فرضب فخذي كام رض م
وقال :إين س أأ م
أ
م
رسول اهلل
فرضب فخذي كام رضبت فخذك .وقال :صل الصالة ..فذكره .ويف رواية له "قال
سألتني.
أ
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الر م
جل أ
فخذ أخيه ,ومل ميرد به سوء ًا
باب :إذا رضب ّ
جعفر عن أبيه عن ٍ
جابر قال:
وهيب ,قال :حدثنا
 -211حدثنا موسى ,قال :حدثنا
ٌ
ٌ
حفنات من ٍ
ٍ
أ
ماء ,قال احلسن بن
ثالث
يصب عىل رأسه
بي ﷺ إذا كان مجنب ًا,
ُّ
كان الن ُّ
ٍ
ورضب بيده عىل فخذ احلسن فقال:
كثر من ذاك .قال:
أ
حممد :أبا عبد اهلل ,إن أشعري أأ م
ّ
طيب.
كثر من شعرك و أأ أ
يا أ
عر النبي ﷺ أأ أ
ابن أأخي ,كان أش م

( )

باب :من كره أن يقعدأ ويقوم له النّاس
 -214حدثنا موسى ,قال :حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أأيب سفيان عن ٍ
جابر
ٍ
ٍ
م
نخلة ,فانفكت قد ممه ,فكنا نعو مده
فرس بالدينة عىل جذع
رسول اهلل ﷺ من
قال :مَص أع
ٍ
مرشبة لعائشة ,أفأ أتيناه وهو يصيل قاعد ًا ,فصلينا قيام ًا ,ثم أأتيناه مر ًة مأخرى وهو
يف
ميصيل الكتوب أة قاعد ًا ,فصلينا خل أفه قيام ًا ,أفأ أ
ومأ إلينا أأن اق معدم وا ,فلام أق أض الصال أة ,قال:
إذا صىل الما مم قاعد ًا فص ُّلوا مقعود ًا ,وإذا صىل قائ ًام أفص ُّلوا قيام ًا ,وال أت مقوموا والما مم
____________________________________

بقيت يف قو ٍم ميؤخرون الصالة ..فذكره.
أنت إذا أ
ﷺ .ورضب فخذي .كيف أ
ٍ
بوضوء ,فحرك رأ أسه ,وعض عىل أش أفتأيه ,قلت :ب أأيب أأنت و مأمي آذيتمك؟ قال:
تيت النبي ﷺ
دون قوله " أأ م
ال" .وهي الشاهد من تبويب البخاري.
أ
حصل من النبي ﷺ ,ومن عبد اهلل بن الصامت.
وال منافاة بني الروايتني .فاجلمع بينها ,بأن عض الشفتني
لن كل ٍ
راو أحاكأا ما صنأ أعه م
كثري يف السنة .وهو منهج
شيخه به .فذكر مو ٌ
هيب ما مل يذكره إسامعيل .وهذا ٌ
الشيخني يف صحيحيهام .واهلل أعلم وأحكم.
( ) احلديث يف "صحيح مسلم" ( )416من رواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن حممد به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )154 ,151 ,116والنسائي ( )140من مطرق مأخرى عن حممد بن
عيل الباقر أأيب جعفر به .نحوه.
ور أده الصنف يف الباب.
دون قوله "
أ
ورضب بيده عىل فخذ احلسن"  .ومن أأجل هذه الزيادة أأ أ
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( )

باب:
عوف عن احلسن عن معتي بن أضمرة قال:
 -211حدثنا عثامن الؤذن ,قال :حدثنا
ٌ
يب رج ً
فنظر إليه أأصحا مبه,
م
ال تعزى بعزاء اجلاهلية ,أفأعضه مأ ٌّ
رأيت عند مأ ٍّ
يب .ومل ميكنه ,أ
قال :أ
كأنكم أأ م
سمعت النبي ﷺ
هاب يف هذا أأحد ًا أأبد ًا ,إين
م
نكرمتوه؟ فقال :إين ال أأ م
عضوه وال متكنوه.
يقول :أمن تعزى بعزاء اجلاهلية أفأ ُّ

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )201والمام أمحد ( ) 1105وابن أيب شيبة ( )4 42وابن خزيمة يف "صحيحه"
( ) 2 5وابن النذر يف "الوسط" ( )1005من مطرق عن العمش به.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( ) 44/1أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح.
قلت :أأصله يف "صحيح مسلم" ( )1 4خمترص ًا من طريق الليث عن أأيب الزبري عن جابر قال" :اشتكى
م
شار
رسول اهلل ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد  -وأبو بكر يسمع الناس تكبريه -
أ
فالتفت إلينا فرآنا قيام ًا ف أأ أ
إلينا فقعدنا فصلينا بصالته مقعود ًا .فلام سلم قال :إن كدتمم آنف ًا لتأفع ملون أ
فارس والروم يقو ممون عىل
فعل
أ
مم ملوكهم .وهم قعو ٌد فال تفعلوا .ائتموا ب أأئمتكم .إن صىل قائ ًام فص ُّلوا قيام ًا ,وإن صىل قاعد ما فص ُّلوا
مق معود ًا".

ٍ
ٍ
ٍ
م
مرشبة
نخلة ,فانفكت قد ممه ,فكنا نعو مده يف
فرس بالدينة عىل جذع
رسول اهلل ﷺ من
دون قوله ( مَص أع

لعائشة).
( )1أخرجه أمحد ( )1 141 ,1 144والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 01 1 ,1121ويف "عمل اليوم والليلة"
( )645والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1401وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )4 2والطَّباين يف "الكبري"
ٍ
عوف
(  ) 61/والشايش يف "مسنده" ( ) 1 1واحلريب يف "غريب احلديث" ( )6 6/4من طريق
العرايب ,وأمحد ( )1 142وأبو الشيخ يف "الطبقات" ( )14/1من طريق يونس بن عبيد ,والنسائي
أيض ًا يف "الكَّبى" ( ) 01 1والطحاوي ( )1405من طريق الّسي بن ُييى ,والشايش ( ) 1 5من
طريق البارك بن فضالة كلهم عن احلسن به نحوه.
وصححه ابن حبان (.)4 54

=
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تي ,مثله.
حدثنا عثامن ,قال :حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن مع ٍّ
الر م
باب :ما م
جل إذا أخدرت رج ٌله
يقول ّ

 -215حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن أأيب إسحاق عن عبد الرمحن بن ٍ
سعد
رجل ابن معمر ,فقال له ٌ
قال :خدرت م
رجل :اذكر أأحب الناس إليك ,فقال :يا حممد.

( )

باب :مصافحة الصبيان
____________________________________

قال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 1/4رواه الطَّباين يف الكبري ,ورجاله ثقات.
يب .ومل يذكر معتي ًا.
وأخرجه النسائي ( ) 01 0من رواية أأشعب عن احلسن عن مأ ٍّ
وأخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" ( )1241وابن عساكر ( )21/12من رواية سعيد بن بشري عن
قتادة عن احلسن عن أعجرد بن مدراع التميمي عن مأيب بن كعب.
م
حديث احلسن عن معتي ,وعجر ٌد مل أأسمع به إال من هذا الوجه .انتهى.
قال ابن عساكر :الحفوظ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 51/1وابن اجلعد يف "مسنده" ( )1 4وإبراهيم احلريب يف "غريب
احلديث" ( )454وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( 4/4

السني يف "عمل اليوم والليلة"
) وابن ُّ

أ
أ
سفيان ) كلهم عن إيب إسحاق به.
ابن سعد
( ) 44من رواية زهري( ,
وقرن معه م
زاد زهري "فقلت :يا أأبا عبد الرمحن ما لرجلك.؟ قال :اجتمع عص مبها من هاهنا".
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 26من رواية أيب بكر بن عياش عن أأيب إسحاق عن أأيب
وأخرجه ابن ُّ
كنت أأميش.
سعد قال :م
قلت :لعلها كنية عبد الرمحن بن سعد.
ابن معمر.
وأخرجه احلريب أأيض ًا ( )452من طريق مشعبة عن إيب إسحاق عمن
سمع أ
أ
السني ( ) 21من رواية إُسائيل عن أيب إسحاق عن اهليثم بن أح ٍ
نش عن ابن معمر.
وأخرجه ابن ُّ
والصواب هو الوجه الأول .التفاق سفيان وزهري .ولالحتامل يف رواية أيب بكر .م
وحتمل رواية مشعبة -
التي مل ميسم  -بأنه عبد الرمحن بن سعد .أما رواية إُسائيل فشاذة .واهلل أعلم.
كويف روى عن مواله عبد اهلل بن
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :) 21/2عبد الرمحن بن سعد القريش
ٌ
معمر .وعنه أبو إسحاق السبيعي ,ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال النسائي :ثقة .انتهى بتجوز.
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نس
ابن منباتة عن سلمة بن أور أدان قال :ر أأ م
يت أأ أ
 -212حدثنا ابن شيبة ,قال :حدثنا م
فقلت :موىل لبني ٍ
ٍ
اس ,أ
فمسح عىل رأيس
ليث,
نت؟
مالك مي
بن
م
فسأ ألني :أمن أأ أ
أ
صافح الن أ
م
أ
ً
ثالث ًا ,وقال :أ
بارك اهللم فيك.

( )

باب :المصافحة
ٍ
 -214حدثنا حجاج ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ممح ٍ
مالك قال:
يد عن أنس بن
ٌ
قبل أأ م
بي ﷺ :قد أأ أ
لا جا أء أأ م
هل اليمن ,وهم أأ ُّ
رق مقلوب ًا منكم ,فهم أأو مل
هل اليمن قال الن ُّ
أمن جا أء با ملصافحة.

( )

ٍ
جعفر الفراء
 -211حدثنا حممد بن الصباح ,قال :حدثنا إسامعيل بن زكريا عن أأيب
ٍ
صافح أأخاك.
عازب قال :من أمتام التحية أن مت
عن عبد اهلل بن يزيدأ عن الَّباء بن
أ

( )

خرجه.
( ) مل أأجد أمن أأ أ
الدين .نس أبه إىل جد
ابن شيبة :هو عبد الرمحن بن عبد اللك بن حممد بن شيبة احلزامي بالهملة والزاي
ُّ
أأبيه.
وابن نمباته :هو يونس بن ُييى بن نمباتة .نمسب إىل جده.
( )1أخرجه أمحد ( ) 4211 , 41 1ويف "فضائل الصحابة" ( ) 254وأبو داود ( )15 4والطحاوي يف
"رشح مشكل اآلثار" ( )215وابن أيب عاصم يف "الوائل" ( )11والطَّباين يف "الوائل" ( ) 5وابن
عبد الَّب يف "التمهيد" (  ) 5/1من مطرق عن محاد بن سلمة به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح ".
ولمحد ( ) 1511وابن حبان ( )4 64واللفظ له .من رواية ُييى بن أأ ُّيوب عن ممحيد نحوه .وقال "أو مل
من أأظهر الصافح أة".وصححه الضياء يف "الختارة" (.)464/1
خرجه من هذا الوجه.
( )4مل أجد أمن أأ أ
لباين يف "الضعيفة" ( )114/4أن أبا حممد اخللدي أخرجه يف جزء من " الفوائد" ( :) 50 ,12
وأفا أد الأ ُّ
من طريق محاد بن شعيب عن أيب جعفر الفراء عن الأغر أأيب مسلم عن الَّباء مرفوع ًا.

=
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باب :مسح الرأة رأس الصبي
ٍ
قفي قال:
 -216حدثنا عبد اهلل بن أيب السود ,قال :حدثنا إبراهيم بن مرزوق الث ُّ
الزبري أفأ أ
الزبري
اج منه  -قال :كان عبدم اهلل ب من ُّ
حدثني أأيب  -وكان لعبد اهلل بن ُّ
خذه احلج م
اج ,و أتد معو يل ,أ
سح رأيس,
ومت م
َّبها بام ميعاملهم حج ٌ
ب أع أثني إىل مأمه أأسام أء بنت أأيب بك ٍر مفأخ م
( )
ٍ
وصيف.
يومئذ
و أأنا
ٌ
باب :المعانقة
 -240حدثنا موسى ,قال :حدثنا مها ٌم عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن أع ٍ
قيل,
ٍ
ٌ
رجل من أأصحاب النبي ﷺ ,فاب أتع مت
حديث عن
أن جابر بن عبد اهلل حدثه ,أأنه ب أل أغه
مت الشا أم ,فإذا عبدم اهلل بن مأ ٍ
فبعثت إليه
نيس,
م
دت إليه رحيل شهر ًا ,حتى قد م
بعري ًا فشدأ م
فرجع الر م
فخرج
فقلت :نعم,
سول فقال :جابر بن عبد اهلل؟
أأن جابر ًا بالباب,
م
أ
أ
ٌ
وت.
حديث بلغني مل أأسمعه,
قلت:
موت أأو أمت أ
خشيت أأن أأ أ
م
فاع أتنأ أقني ,م
سمعت النبي ﷺ م
قلت :ما
قال:
اس ,معرا ًة مغرالً مهب ًام ,م
م
رش اهللم العبا أد ,أأو الن أ
يقول :أُي م
ٍ
بصوت أيسم معه أمن ب معد ,أأحس مبه قال :كام أيسم معه
مهب ًام؟ قال :ليس معهم يش ٌء ,ف مينادّيم
من قرب :أأنا اللك ,ال ينبغي لأ ٍ
حد من أأهل اجلنة أي م
دخل اجلن أة و أأحدٌ من أأهل النار
أ
م
____________________________________

والغر :هو عبد اهلل بن يزيد.
الوقوف.
والصواب
ضعيف.
قلت :ومحاد
م
ٌ
م
ُّ
الرتمذي (.)1440
وله شاهدان مرفوعان .الأول :من حديث ابن مسعود .أأخرجه
ُّ
والثاين :عن أأيب مأمامة عند الرتمذي أيض ًا (  )144وأمحد (.)11160
وضعفهام الرتمذي .وقال :يف الباب عن ابن عمر.
( ) مل أجد من أخرجه.
ٍ
مرزوق الثقفي .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ورجاله ال بأس هبم .سوى
وقال احلافظ يف "التقريب" :مقبول.
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مة ,وال ينبغي لأ ٍ
يط ملبه بمظ أل ٍ
م
يدخل الن أار و أأحدٌ من أأهل اجلنة أيطل مبه
حد من أأهل النار
أ
أ م
( )
بمظ أل ٍ
قلت :وكيف؟ وإنام نأيت اهللأ معرا ًة مهب ًام؟ قال :باحلسنات والسيئات.
مة ,م
باب :الرجل ميقبل ابن أته
 -24حدثنا حممد بن ا ملثنى ,قال :حدثنا عثامن بن عمر ,قال :حدثنا إُسائيل عن
بيب عن النهال بن ٍ
ميّس أة بن أح ٍ
عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم الؤمنني.
يت أأحد ًا كان أأش أبه حديث ًا وكالم ًا برسول اهلل ﷺ من فاطمة ,وكانت إذا
قالت :ما ر أأ م
جلسها يف جملسه ,وكان إذا أ
دخل عليها
دخلت عليه قا أم إليها ,فرحب هبا وقب ألها ,و أأ أ
قامت إليه ف أأخذت بيده ,فرحبت به وقبلته ,و أأجلسته يف جملسها ,فدخلت عليه يف
ب هبا وقب ألها.
مرضه الذي متويف ,فرح أ

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 2015وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )151وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ()1041
ويف "السنة" ( )5 1والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1 1/1والضياء يف "الختارة" ()41 /1
واحلارث يف "مسنده" ( )14والبيهقي يف "السامء والصفات" (  ) 4واخلرائطي يف "مساوئ
الخالق" (  )20وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )611من مطرق عن مهام بن ُييى به .وصححه
احلاكم (.)144/1
ويف إسناده عبد اهلل بن حممد بن أعقيل .وهو مخمت ألف فيه .لكن توبع.
طريق مأخرى .أخرجها الطَّباين يف "مسند الشاميني" ,ومتام يف
قال احلافظ يف "الفتح" (  :) 14/وله
ٌ
"فوائده" من طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن النكدر عن جابر قال" :كان أيبلغني عن النبي ﷺ
فقصدت
وردت مرص
فّست حتى
فاشرتيت بعري ًا
صاحب احلديث بمرص.
حديث يف القصاص ,وكان
م
م
م
م
م
طريق ثالث ٌة :أخرجها اخلطيب يف "الرحلة" من طريق
إىل باب الرجل ..فذكر نحوه" .وإسنا مده صالح .وله
ٌ
أيب اجلارود العنس  -وهو بالنون الساكنة  -عن ٍ
ٌ
حديث يف القصاص ..فذكر احلديث
جابر قال" :بلغني
ضعف .انتهى كالمه.
نحوه" .ويف إسناده
ٌ
( )1تقدم قريب ًا بأطول منه .انظر رقم (.) 2 1
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باب :تقبيل اليد

 -241حدثنا موسى ,قال :حدثنا أأبو عوانة عن يزيد بن أيب ٍ
زياد عن عبد الرمحن بن
ٍ
اس حيص ًة ,قلنا :كيف نل أقى النبي
غزوة,
أيب ليىل عن ابن معمر قال :كنا يف
فحاص الن م
أ
ٍ
لقتال} ,فقلنا :ال نقد مم الدينة ,فال يرانا أأحدٌ ,
ﷺ وقد أفررنا؟ فنزلت{ :إال ممتحرف ًا
بي ﷺ من صالة الفجر ,قلنا :نحن الفرارون ,قال :أأنتم
فقلنا :لو قدمنا,
أ
فخرج الن ُّ
العكارون ,فقبلنا يدأ ه ,قال :أأنا فئ متكم.

( )

ٍ
خالد قال :حد أثني عبد الرمحن
بن
 -244حدثنا ابن أيب مريم ,قال :حدثنا عط م
اف م
بن أر ٍ
بن الأكوع ,ف أأ أتينأاه فسلمنا عليه,
مررنا بالر أب أذة .فقيل لنا :ها هنا سلم مة م
زين قال :أ
كف ٍ
خرج أكف ًا له أضخم ًة أ
بعري,
خرج يديه فقال:
كأّنا ُّ
م
بايعت هبا أتني أنبي اهلل ﷺ ,أفأ أ
أفأ أ

( ) أخرجه أمحد ( )5451,5165 ,556 ,5411وأبو داود ( )1214والرتمذي ( ) 4 2وابن أيب شيبة
يف "الصنف" ( )44245والبيهقي يف "السنن" ( )42/6والطحاوي يف "رشح الشكل" ()412/1
واحلميدي (  )41وأبو يعىل ( )5562وابن اجلارود يف "النتقى" ( ) 050وابن سعد يف "الطبقات"
( ) 15/1والشافعي يف "مسنده" ( ) 0 6من مطرق عن يزيد بن أيب زياد به.
ٌ
الناس
فحاص
حسن ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أيب زياد ,ومعنى قوله (
حديث
وقال الرتمذي :هذا
م
أ
ٌ
يفر إىل إمامه لينرصه,
حيص ًة) يعني :أأّنم ُّفروا من القتال ,ومعنى قوله (بل أنتم العكارون) والعكار الذي ُّ
ليس يريدم الفرار من الزحف .انتهى كالمه.
اهلاشمي أبو عبد اهلل موالهم الكويف .ضعفه أكثر أهل العلم.
القريش
قلت :يزيد بن أيب زياد
ُّ
ُّ
ٍ
ٍ
وهم .فهذه الية نزلت
تنبيه :ليس عند أحد ممن أخرج احلديث قوله ( فنزلت :إال ممتحرف ًا لقتال ) وهي ٌ
يف غزوة ٍ
عمر  هلا ,وهو مل يشهد مأحد ًا لصغره .كام يف
بدر .وهذه الّسية بعد بدر .بدليل حضور ابن أ
بدر ٍ
"الصحيحني" عنه .و مأحد بعد ٍ
بسنة.

ٍ
لقتال أأو ممتحيز ًا إىل
ووقع يف رواية ابن أيب حاتم يف آخره "فقال ﷺ :أأنا فئ مة السلمني ,ثم قرأ :إال ممتحرف ًا
أ
إشكال يف هذه الرواية .واهلل أعلم.
فئة .وال
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( )

ثابت
حمم ٍد ,قال :حدثنا ابن معيينة عن ابن مجدعان ,قال ٌ
 -241حدثنا عبد اهلل بن ّ
ٍ
لنس :أأ أم أسس أت النبي ﷺ بيدك؟ قال :نعم ,فقبلها.

( )

باب :تقبيل الرجل
 -245حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا مطر بن عبد الرمحن الأعنق قال:
حدثتني امرأ ٌة من صباح عبد القيس  -يقال هلا :مأ ُّم أأبان ابنة الوازع  -عن جدها ,أأن
ٍ
فقيل :أ
م
عامر قال :قدمنا أ
رسول اهلل ,أفأ أخذنا بيديه ورج أليه
ذاك
جدها الزارع بن

( ) أخرجه أمحد (  ) 255وابن سعد يف "الطبقات" ( )402/1والطَّباين يف "الوسط" ( )254وابن
عساكر ( )66/11وابن القري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( ) 1واخلطيب يف "اجلامع" ( )4 5وابن
العرايب يف "ال مقبل والعانقة والصافحة" ( )42من مطرق عن عطاف بن خالد به.
ابن أيب مريم :هو سعيد بن احلكم الرصي نمسب إىل جده.
وعطاف بن خالد .وثقه أبو داود.
بأس.
وقال أمحد وأبو زرعة :ليس به ٌ
وعبد الرمحن بن أرزين .مل أأر من وثقه.
وقد ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الذهبي يف "الكاشف" :وثق.
وقال احلافظ يف "التقريب" :صدوق .واهلل أعلم.
( )1أخرجه أمحد ( ) 1061والدارمي يف "السنن" (  )5وابن أيب عمر كام يف "الطالب" (  )11/وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )454/6من مطرق عن سفيان به.
م
واحلديث فيه أغرابة.
ضعيف .لضعف عيل بن مجدعان.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
خرج ال مبخاري يف "صحيحه" ( )4421من طريق محاد بن زيد عن ثابت عن أنس  قال" :ما
وقد أأ أ
ني من كف النبي ﷺ".
أم أسس مت حرير ًا وال ديباج ًا أأل أ
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( )

ٍ
حبيب قال :حدثنا
الرمحن بن البارك قال :حدثنا سفيان بن
 -242حدثنا عبد ّ
مرو عن ذكوان عن مص ٍ
يت علي ًا ميقبل يدأ العباس
هيب قال :ر أأ م
شعبة ,قال :حدثنا أع ٌ
ورجليه.

( )

باب :قيام الرجل للرجل تعظي ًام
اج ,قال :حدثنا محا ٌد ,قال :حدثنا
 -244حدثنا آدم ,قال :حدثنا مشعبة ,وحدثنا حج ٌ
ٍ
عامر
خرج ,وعبد اهلل بن
سمعت أأبا جم أل ٍز يقول :إن معاوي أة
بن الشهيد قال:
م
أ
حبيب م
م
ٍ
رز أّنام  -قال
ابن
الزبري  -وكان أأ أ
ابن ُّ
وعبد اهلل بن ُّ
عامر ,وقعد م
الزبري قعو ٌد ,فقام م
بي ﷺ :أمن ُسه أأن أيم مث أل له عبا مد اهلل قيام ًا ,فليتبوأ بيت ًا من النار.
معاوية :قال الن ُّ

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )114/1وأبو داود ( )5115والبيهقي يف "السنن الكَّبى"
( ) 01/4ويف " مشعب اليامن" ( )1211وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 161والطَّباين يف
"الكبري" ( )145/5ويف "الوسط" ( )1 6والقرئ يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( )10من مطرق عن
مطر بن عبد الرمحن به .مطوالً يف قصة قدوم وفد عبد القيس .وخمترص ًا.
ورجال إسناده ال ب أأ أس هبم سوى مأم أبان .مل أأر من وثقها.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبولة.
( )1أخرجه ابن القري يف "الرخصة يف تقبيل اليد" ( ) 5والبالذري يف "أنساب الرشاف" ( )116/
ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )5 1/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )441/12من
مطرق عن مشعبة عن عمرو بن ممرة به.
ارض عني".
عم أ
وزادوا "ويقول :يا ّ
وصهيب :هو موىل العباس .و ميقال صهبان .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وذكوان :هو أبو صالح السامن .م
ثقات.
وباقي رجاله ٌ
( )4أخرجه أمحد ( ) 26 1 , 2140وأبو داود ( )5116والرتمذي ( )1455والطَّبي يف "هتذيب اآلثار"
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باب :إفشاء السالم

همي عن عبد
 -241حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا عبد الواحد عن أقنأان م
بن عبد اهلل الن ُّ
الرمحن بن عوسجة عن الَّباء عن النبي ﷺ قال :أأفشوا السال أم أتس أل مموا.
ّ

( )

 - 246حدثنا حممد بن أس أالم قال :حدثنا حممد بن مفضيل بن غزوان ,عن عطاء بن
م
رسول اهلل ﷺ :اع مبدم وا الرمح أن,
السائب ,عن أأبيه ,عن عبد اهلل بن أعمرو قال :قال
أ
فشوا السال أم ,م
طعموا الطعا أم ,و أأ م
اجلنان.
تدخلوا
و أأ م

( )

____________________________________

( )11 ,110 ,146وعبدم بن محيد ( )1 2والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4642والطحاوي يف "رشح
الشكل" ( ) 14/4والطَّباين يف "الكبري" ( )45 / 6وأبو نمعيم يف "أخبار أصبهان" ( )461وهناد يف
الزهد" ( )116واآلجر ُّي يف "الرشيعة" ( ) 111واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" (,415 ,411
" ُّ
 )412من مطرق عد ٍة عن حبيب بن الشهيد به.
ٌ
حسن.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
بن صفوان حني
تنبيه :وقع عند الرتمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب "فقام عبد اهلل بن الزبري وا م
ابن صفوان بدل عبد اهلل بن عامر.
ر أأوه" .فذكر أن القيا أم وقع منهام مجيع ًا.
وذكر أ
أ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ
سمعت
خرج ممعاوي مة فقاموا له .فقال:
ويف رواية مروان بن معاوية عن
م
حبيب عند أمحد " أ
م
يقول :فذكره.
الكثري  -وفيهم
قال ابن حجر يف "الفتح" (  :)5/وسفيان  -وإن كان من جبال احلفظ  -إال أن العد أد
أ
أ
الزبري مل ي مقم ,و أأما ابدال
مثل مشعبة  -أأوىل ب أأن
ابن ُّ
تكون روايتمهم حمفوظ ًة من الواحد ,وقد اتفقوا عىل أن أ
ٌ
فسهل الحتامل اجلمع ب أأن يكونا مع ًا وقع هلام ذلك ,و ميؤيده التيان فيه بصيغة اجلمع
ابن عامر بابن صفوان
يف رواية مروان بن معاوية الذكورة .انتهى.
وسفيان ,ثم
قلت :ورواه أبو زرعة كام يف "العلل" (  )154/البن أيب حاتم من طريق محاد بن سلم أة م
ٍ
أصح .يعني قيام ابن عامر بدل ابن صفوان" انتهى.
قال :حديث محاد ُّ
( ) تقدم خترجيه برقم ( .)405وكرره الصنف برقم (.)112 ,510
( )1أخرجه أمحد ( )2111 ,2514والرتمذي ( ) 155وعبدم بن ممحيد ( )454والدارمي ( )1 41والبزار يف

=
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السالم
باب :من بدأ ب ّ
 -210حدثنا أبو نمعيم عن سعيد بن مع ٍ
بيد عن مبشري بن ٍ
يسار قال :ما كان أأحدٌ أيبد مأ,
ابن معمر بالسالم.
أأو أيبدم مر ,أ

( )

 -21حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا أخملد بن يزيد ,قال :أأخَّبنا اب من جريجٍ
اكب عىل الايش ,والايش عىل
الزبري ,أأنه
قال :أأخَّبين أأبو ُّ
سمع جابر ًا يقول :ميسلم الر م
أ
القاعد ,والاشيان أأ ُّّيام يبد أأ بالسالم فهو أأ م
فضل.

( )

____________________________________

"مسنده" ( )1101وابن ماجه ( )4261وابن أيب شيبة ( )211/1من مطرق عن عطاء بن السائب به.
وصححه ابن حبان (.)504 ,116
وقال الرتمذي :هذا حد ٌ
صحيح.
حسن
يث
ٌ
ٌ
قلت :وشواهد احلديث كثرية يف السنة.
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 51/1عن أيب نمعيم الفضل بن دكني به.
وسنده صحيح.
( )1أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" ( )102وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )125/1والبيهقي يف
"الكَّبى" ( )104/6من طريق أروح عن ابن جريج به موقوف ًا.
ورواه الصنف أأيض ًا ( )211كام سيأيت قريب ًا عن أروح به.
وخولف ( أروح وخملد بن يزيد ) فأخرجه البزار يف "مسنده" ( )1002وابن حبان يف "صحيحه" ()161
من طريق أأيب عاصم الضحاك بن خملد عن ابن مجريج به مرفوع ًا.
م
رجال الصحيح.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)42/1ورجا مله
صحيح.
وقال ال مبوصريي يف "االحتاف" ( :) 1/2هذا إسنا مده
ٌ
ذكر أمن رواه مرفوع ًا.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" (  ) 2/للمصنف موقوف ًا وصححه ,ثم أ
ٍ
بسند صحيحٍ عن الأغر ا ملزين قال يل أبو بكر" :ال يسبقك أأحدٌ إىل السالم",
الطَّباين
خرج
ثم قال :و أأ أ
ُّ
حسن ,وأخرج
والرتمذي من حديث أيب أمامة رفعه "إن أوىل الناس باهلل أمن بد أأ بالسالم" .وقال:
ٌ
الطَّباين من حديث أيب الدرداء" ,قلنا :يا رسول اهلل .إنا نألتقي ف أأ ُّينا يبد مأ بالسالم قال :أأطوعكم هلل".

=
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 -211حدثنا إسامعيل قال :حدثني أأخي عن سليامن عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن
أيب أع ٍ
خَّبه ,أأن الأغر  -وهو ٌ
رجل من مزينة ,وكانت له
تيق عن ناف ٍع ,أن أ
ابن عمر أأ أ أ
رجل من بني أعمرو بن أع ٍ
وسق من ٍ
ٍ
وف,
متر عىل
صحب ٌة مع النبي ﷺ  -كانت له أأ ٌ
رسل معي أأبا ٍ
بكر الصديق ,قالُّ :
فجئت إىل النبي ﷺ ,أفأ أ
فكل
اختلف إليه مرار ًا ,قال:
م
أمن ألقينا سلموا علينا ,فقال أبو ٍ
اس يبد مأونك بالسالم .فيكون هلم
بكر :أأ أال ترى الن أ
ابن عمر عن نفسه.
جر ,مُيدث هذا م
جر؟ ابدأهم بالسالم يكن لك الأ م
الأ م

( )

السالم
باب :فضل ّ
 -214حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال :حدّ ثني حممد بن جعفر بن أيب ٍ
كثري عن
ٍ
ٍ
القَّبي عن أيب هريرة ,أن رج ً
ال مر عىل رسول اهلل
يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد م
ٍ
ٍ
حسنات ,فمر ٌ
آخر فقال:
جملس فقال :السالم عليكم ,فقال :عرش
ﷺ وهو يف
رجل م
السالم عليكم ورمحة اهلل ,فقال :عرشون حسن ًة ,فمر ٌ
رجل آخر فقال :السالم عليكم
ورمح مة اهلل وبركاته ,فقال :ثالثون حسن ًة.
____________________________________

انتهى كالمه
( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 011والطَّباين يف "الكبري" (  )400/والبيهقي يف
" مشعب اليامن" ( )15 6وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )645والضياء يف "الختارة" ( )110/1من
مطرق عن إسامعيل بن أيب مأويس هبذا السناد.
وأخرجه الطَّباين يف "الكبري" (  )400/ويف "الوسط" ( )4121من طريق حممد بن إسحاق عن نافع
به نحوه .وفيه قال أبو بكر :ال يسبقك إىل السالم أأحدٌ ".
ابن حجر .كام تقدم يف احلديث قبله.
وصححه م
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)411/4رواه الطَّباين يف الكبري والوسط ,وأحدم إسنا أدي الكبري رجاله
م
رجال الصحيح.انتهى.
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م
فقام ٌ
رسول اهلل ﷺ :ما أأ أ
وشك ما أنس صاح مبكم,
رجل من الجلس ومل ميسلم ,فقال
لس فليجلس ,وإذا قام فليسلم ,ما
إذا جا أء أأحدم كم
الجلس فليسلم ,فإن بدا له أأن أجي أ
أ
الموىل أبأحق من اآلخرة.

( )

 -211حدثنا حممد بن بش ٍ
ٍ
جعفر ,قال :حدثنا شعبة عن
ار ,قال :حدثنا حممد بن
رديف أأيب ٍ
ٍ
فيمر عىل
كنت
عبد اللك بن أميّسة عن زيد بن
أ
وهب عن معمر قال :م
بكرُّ ,
القوم فيقول :السالم عليكم ,فيقولون :السالم عليكم ورمحة اهلل ,ويقول :السالم
عليكم ورمحة اهلل ,فيقولون :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,فقال أبو ٍ
بكر :أف أض ألنا
ٍ
ٍ
كثرية.
بزيادة
اس اليو أم
الن م

( ) أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )164من طريق المام البخاري به بتاممه.
وأخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0100ويف "عمل اليوم والليلة" ( )412والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
( )1541من طريق إبراهيم بن طهامن عن يعقوب بن زيد به.
والبيهقي عىل شقه الخري ,وهو قوله "إذا جاء أأحدم كم إىل الجلس فيه القوم فليسلم...
النسائي
واقترص
ُّ
ُّ
احلديث " ومل يذكروا قصة الرجل.
وأخرجه اخلمسة إال ابن ماجه من طريق حممد بن عجالن عن سعيد بشقه الأخري .دون قصة الرجل .كام
سيأيت عند الصنف (.)220 ,256
وللقصة شاهدٌ من حديث عمران بن محصني  .أخرجه أمحد ( ) 6611وأبو داود يف "السنن"
( )5 65والرتمذي يف "اجلامع" ( )1216والبزار ( )4511وغريهم.
ٌ
عيل وأيب سعيد وسهل بن
غريب من هذا الوجه ,ويف الباب عن ٍّ ٍ
صحيح
حسن
حديث
قال الرتمذي:
ٌ
ٌ
ٌ
محنيف .انتهى.
وحسنه البيهقي يف "الشعب".
ٍ
روى يف ذلك عن النبي ﷺ.
حس من إسناد مي أ
وقال البزار :أأ أ
ابن حجر يف "الفتح" (  .)2/وانظر فتح الباري كتاب االستئذان .باب بدء السالم.
وقوى إسنا أده م
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ٍ
بن بش ٍ
سعيد ,قال :حدثنا شعبة قال :حدثني
ار ,قال :حدثنا ُييى بن
حدثنا حممد م
( )
عبد اللك عن ٍ
زيد ,قال :حدثنا معمر مثله.
 -215حدثنا إسحاق ,قال :أخَّبنا عبد الصمد ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن
مسهيل بن أأيب صا ٍ
حسدأ كم اليهو مد عىل
لح عن أأبيه عن عائشة عن رسول اهلل ﷺ قال :ما أ
ٍ
( )
يشء ما حسدم و مكم عىل السالم والتأمني.
اسم من أأسامء اهلل عز وجل
باب :السالم ٌ
 -212حدثنا شهاب ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن ممح ٍ
يد عن أأ ٍ
م
رسول
نس قال :قال
ٌ
اسم من أأسامء اهلل تعاىل ,وض أعه اهللم يف الأرض ,ف أأ م
فشوا السال أم
اهلل ﷺ :إن السال أم ٌ
بينكم.

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15241عن أأيب أسامة وغندر حممد بن جعفر عن مشعبة به.
وإسناده صحيح.
ٍ
ردفت أأبا ٍ
بكر
يساف عن زهرة بن محيضة قال:
وأخرج ابن أيب شيبة أيض ًا ( )15246من طريق هالل بن
م
نمر بالقوم فنمسل مم عليهم ,فري ُّدون علينا أأكثر مما نمسل مم ,فقال أ مبو ٍ
اس غالبني لنا مم م
نذ
بكر :ما زال الن م
ف مكنّا ُّ
م
اليوم".
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )11/وابن ماجه ( )152وإسحاق بن راهويه يف "مسنده"
(11

) من طريق محاد بن سلمة ,وابن خزيمة يف "صحيحه" ( )541من طريق خالد بن عبد اهلل

الواسطي كالمها عن سهيل به.
مسلم بجميع رواته.
صحيح ,احتج
وقال البوصريي يف "مصباح الزجاجة" :هذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
وأخرجه الصنف يف "التاريخ" (  )11/والبيهقي يف "الكَّبى" ( )52/1من وجه آخر عن حممد بن
الشعث عن عائشة مثله.
اضطراب.
ضعف ,ويف متنه
ويف سنده
ٌ
ٌ
( )4مل أأجد من أخرجه.

=
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باب :يس ّلم الايش عىل القاعد
عيل بن البارك عن ُييى ,قال :حدثنا
 -214حدثنا سعيد بن الربيع ,قال :حدثنا ُّ
ٍ
حلَّباين عن عبد الرمحن بن ٍ
شبل قال:
زيد بن سال ٍم عن جده أأيب سال ٍم عن أأيب راشد ا م
سمعت النبي ﷺ يقول :ليسلم الراكب عىل الراجل ,وليسلم الر م
اجل عىل القاعد,
م
وليسلم ُّ
جاب السال أم فهو له ,و أمن مل مجيب فال يش أء له.
القل عىل الأكثر ,فمن أأ أ

( )

ابن مجريج أأخَّبين
 - 211حدثنا إسحاق قال :أخَّبنا أروح بن عبادة قال :أخَّبين م
الزبري ,أأنه سمع جابر ًا يقول :الاشيان إذا اجتمعا أفأ ُّّيام بد أأ بالسالم فهو أأفضل.
أأبو ُّ

( )

الراكب عىل القاعد
باب :تسليم ّ
____________________________________

ثقات .وحسنه ابن حجر يف "الفتح" ( .) 4/
ورواته ٌ
وللحديث شاهدٌ من حديث أأيب هريرة .رواه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )15 2وعبد الرزاق يف "الصنف"
ٍ
( .)10 4قال ابن حجرٍ :
ضعيف.
بسند
وآخر عن ابن مسعود  من قوله .عند الصنف برقم (ٍ )246
ٍ
صحيح.
بسند
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )156وأبو ذر اهلروي يف "جزء من مسموعاته" ( )40من طريق عيل بن
أ
أ
حديث الباب.
ذكر
فذكر أأ
حاديث سمعها عبدم الرمحن .ثم أ
البارك هبذا السناد .أ
عمر وغريه عن ُييى ,فلم يذكروا يف إسناده أأبا راشد .انتهى.
قال البيهقي :خالفه أم ٌ
قلت :رواية أمعمر .أأخرجها عبد الرزاق ( ) 6111وأمحد ( ) 5222وعبد بن محيد ( )4 2وابن قانع
يف "معجم الصحابة" ( )642وابن عساكر ( )115/41عنه عن ُييى بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن
سمعت من رسول اهلل ﷺ فجم أعهم
الناس ما
كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن شبل .أأن علم
أ
أ
جده قال :أ
أ
رسول اهلل ﷺ فذكره مطوالً".
سمعت
فقال :إين
م
وصححه احلافظ يف "الفتح" ( ) 5/
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)412/4رواه الطَّباين وأمحد ,ورجاهلام رجال الصحيح.
( )1تقدم الكالم عليه برقم ( .) 21
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ٍ
ابن وه ٍ
هانئ عن أعمرو بن
ابن
َّبين م
 -216حدثنا أصبغ قال :أأخَّبين م
ب قال :أأخ أ
( )
ٍ
م
والقليل عىل الكثري.
الفارس عىل القاعد,
مالك عن فضالة عن النبي ﷺ قال :ميسل مم
م
باب :هل ميسلم الايش عىل الراكب؟
كثري عن مح ٍ
كثري ,قال :أأخَّبنا سليامن بن ٍ
 -250حدثنا حممد بن ٍ
صني عن الشعبي,
يت مرشُي ًا ماشي ًا يبد مأ
لقي فارس ًا فبد أأه بالسالم,
فقلت :تبد مأه بالسالم؟ قال :ر أأ م
م
أأنه أ
بالسالم.

( )

م
القليل عىل الكثري
باب :ميسل مم
 -25حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا حيوة قال :أأخَّبين محيدٌ أأبو ٍ
هانئ ,أأن أأبا
ٍ
اكب عىل الايش,
عيل اجلنبي حدثه عن فضال أة بن معبيد عن النبي ﷺ قال :ميسلم الر م
ٍّ
م
والقليل عىل الكثري.
والايش عىل القاعد,

( )

( ) أخرجه أمحد ( )14616 ,14610والرتمذي ( )1405والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0 40ويف "عمل
السني يف "العمل"
اليوم والليلة" ( )441والدارمي ( )1260والطَّباين يف "الكبري" ( )4 1/ 1وابن ُّ
( )1 2من مطرق عن محيد بن هانئ به.
وصححه ابن حبان (.)164
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وزادوا "والايش عىل القاعد".
وستأيت هذه الزيادة قريب ًا عند الصنف".
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15140عن ابن فضيل ,ووكيع حممد بن خلف الضبي يف "أخبار
رج ً
كنت أأنا ُّ
ال راكب ًا .فبد أأه
القضاة" (  )104/من طريق مسفيان كالمها عن محصني قال :م
والشعبي ف ألقينا م
ُّ
الشعبي بالسالم" ..لفظ ابن أيب شيبة.
( )4تقدم خترجيه قبل حديث.
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )5141ومسلم ( )1 20عن أيب هريرة مرفوع ًا مثله.
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رشيح قال :أأخَّبين أأبو ٍ
ٍ
اخلوالين
هانئ
 -251أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا حيوة بن
ّ
أ
الفارس عىل الايش,
رسول اهلل ﷺ قال :ميسلم
بي عن مفضالة ,أن
م
عيل اجلن ّ
عن أأيب ٍّ
م
والقليل عىل ال أكثري.
والايش عىل القائم,

( )

باب :ممن أتهى السالم
 -254حدثنا حممد بن أ
سال ٍم ,قال :أخَّبنا خملدٌ  ,قال :أخَّبنا ابن جريجٍ قال:
أخَّبين زياد عن أأيب الزناد قال :كان خارج مة يكتب عىل كتاب ٍ
زيد إذا سلم ,قال:
أ م
ٌ
مري الؤمنني ورمح مة اهلل وبركا مته ومغفر مته ,وطيب صلواته.
السالم عليك يا أأ أ

( )

باب :أمن سلم إشار ًة
اخلراساين ,ر أأي مته
 -251حدثنا برش بن احلكم ,قال :حدثنا هياج بن بسا ٍم أأبو قرة
ُّ
يت
وض ٌح  -ور أأ م
ومئ بيده إلينا ف ميسلم  -وكان به أ
بالبرصة ,قال :م
يمر علينا ف مي م
رأيت أأ أن أس ًا ُّ
بالصفرة ,وعليه عامم ٌة أسودا مء.
ضب ُّ
احلسن أي م
أ

( )

( ) تقدم خترجيه قريب ًا .وانظر ما قبله.
( )1مل أأره من هذا الوجه.
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ثبت.
وزياد :هو ابن سعد بن عبد الرمحن اخلراساين أبو عبد الرمحن .روى له اجلامعة ,وهو ثق ٌة ٌ
وسيأيت من ٍ
وجه آخر عن أأيب الزناد .عند الصنف (.)451
وانظر رقم (.) 421 ,456
( )4مل أر من أخرجه من هذا الوجه.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)4 4/1هياج بن بسام ,خرساين .ر أأى أأنسا ميومئ إليهم بالسالم .ال ميعرف.
تفرد عنه برش بن احلكم النيسابوري .له يف أدب البخاري .انتهى.
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بي ﷺ بيده إىل النساء بالسالم.
وقالت أأسام مء :أأل أوى الن ُّ

( )

 -255حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا حممد بن ٍ
معن قال :حدثني موسى بن
ٍ
ٍ
خرج مع عبد اهلل بن معمر ,ومع القاسم بن حمم ٍد ,حتى إذا أن أزال
سعد عن أأبيه سعد ,أأنه أ
شار إليهم بالسالم ,فردا عليه.
بن ُّ
أُسف ًا مر عبدم اهلل م
الزبري أفأ أ

( )

 -252حدثنا خالد ,قال :حدثنا مسعر عن علقمة بن ٍ
مرثد عن عطا أء بن أأيب ٍ
رباح
ٌ
ٌ

قال :كانوا يكرهون التسليم باليد ,أأو قال :كان يكره التسليم باليد.

( )

باب :ميسم مع إذا سلم

 -254حدثنا خالد بن ُييى ,قال :حدثنا مسعر عن ثابت بن مع ٍ
تيت أجملس ًا
بيد قال :أأ م
ٌ

( ) سيأيت موصوالً برقم ( .) 264
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )115/4خمترص ًا ,والزي يف "هتذيب الكامل" ( )4 2/ 0من
طريق حممد بن ٍ
خرج مع ابن معمر والقاسم بن
َّبه أأنه أ
معن مطوالً نحوه .عن موسى بن سعد ,أن أأباه أأخ أ
ٌ
والقاسم
مستقبل للطريق,
الزبري ضحو ًة فسلم .وعبد اهلل
ابن ُّ
حممد إىل مكة حتى نزال أب أّسف .فمر عليهم م
م
القاسم حتى رد عليه ,ثم أأ أ
ٌ
القاسم عىل عبد
قبل
وانحرف إليه
مستقبل عبدأ اهلل .فرد عليه عبدم اهلل السال أم,
أ
م
م
سمعت النبي ﷺ
يت قوم ًا أأعطوا هذا بيعتأهم ,ثم نك مثوها .فقال عبد اهلل:
م
اهلل فقال :يا أأبا عبد الرمحن .أأر أأ أ
لقي اهللأ يو أم القيامة ليست معه يمينه".
يقول :من أأعطى بيعتأه ,ثم نكثأها أ
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )6 02مقترص ًا عىل الرفوع.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)14 /5وفيه موسى بن سعد .وهو جمهول.
قلت :موسى بن سعد الدين موىل أأيب بكر ,و أأبوه جمهوالن .كام أبو حاتم الرازي.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15444حدثنا حممد بن برش قال :حدثنا مسعر قال :حدثني علقم مة
بن أمرثد عن عطاء بن أيب رباح ,أأنه كأره ,أو قال :كان ميكره السال مم باليد ,ومل أير بالرأس بأس ًا.
وإسناده قوي.
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مت أفأسمع ,فإّنا حتي ٌة من عند اهلل مبارك ًة طيب ًة.
فيه عبدم اهلل بن معمر ,فقال :إذا سل أ

( )

خرج يسلم ,ويسلم عليه
باب :أمن أ
 -251حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة ,أن
ٍ
السوق,
ال ُّطفيل بن أأيب بن
كعب أأخَّبه ,أأنه كان يأيت عبدأ اهلل بن معمر فيغدم و معه إىل ُّ
اط ,وال صاحب ب ٍ
قال :فإذا أغدأ ونا إىل السوق مل يمر عبدم اهلل بن معمر عىل سق ٍ
يعة ,وال
أ
أ
ُّ
مسكني ,وال أأ ٍ
ٍ
حد إال ميسلم عليه.
تصنع
فقلت :ما
السوق,
قال ال ُّطفيل:
م
م
م
فجئت عبدأ اهلل بن معمر يوم ًا ,فاستت أبعني إىل ُّ
بالسوق وأنت ال تقف عىل ال ُّب ّيع ,وال م
تلس يف
تسوم هبا ,وال
تسأل عن السلع ,وال
م
م
ُّ
السوق.؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدث ,فقال يل عبد اهلل :يا أأبا ٍ
بطن  -وكان
جمالس ُّ
ال ُّطفيل ذا ٍ
بطن  -إنام نغدو من أأجل السالم ,منسلم عىل أمن لقينا.

( )

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )112عن العمش عن ثابت بن عبيد قال :انتهيت إىل ابن عمر وهو
مت؟ قال:
مت عليه فاستيقظ .فقال :أبا ثابت؟ قال :قلت نعم .قال :أسل أ
جالس ينتظر الصالة .فسل م
مت ف أأسمع ,وإذا ر ُّدوا عليك فليأسم معوك .ثم قام فصىل ,وكان محمتبي ًا قد نام".
قلت :نعم .قال :إذا سل أ
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وعزاه السيوطي يف "الدر النثور" ( )414/4لسعيد بن منصور نحوه.
( )1أخرجه مالك يف "الوطأ" ( )4544ومن طريقه البيهقي يف " مشعب اليامن " ( )141/2وأبو نمعيم يف
"احللية" (  )4 0/من مطرق عنه به.
وصححه النووي يف "رياض الصاحلني" ( .)115/
وأخرج ابن أيب شيبة ( )111/5من طريق جماهد ,وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 40/1من طريق نافع,
السوق ما يل حاج ٌة إال
القَّبي كلهم عن ابن معمر ,أنه قال" :إين لأ م
خرج إىل ُّ
و أأيض ًا ( ) 55/1من طريق م
أن مأسلم".
واحلقري .قاله يف اللسان.
الردئ
قوله ( :سقاط ) السقاط هو الذي أيبيع السقط من التاع ,وسق مط التاع هو
م
م

=
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الجلس
باب :التسليم إذا جا أء
أ
ٍ
سعيد القَّبي عن أأيب هريرة قال :قال
 -256حدثنا أبو عاص ٍم عن ابن عجالن عن
رجع فليسلم ,فإن المخرى
الجلس فليسلم ,فإن
رسول اهلل ﷺ :إذا جا أء أأحدم كم
أ
أ
ليست أبأحق من الموىل.

( )

بن عيسى عن ابن عجالن عن
 -220حدثنا حممد بن الثنى ,قال :حدثنا صفوان م
( )
سعيد بن أأيب س ٍ
عيد عن أأبيه عن أأيب هريرة عن النبي ﷺ ,مثله.
أ
____________________________________

ٍ
الرواة بفتح الباء,
قوله( :صاحب أبي أعة ) قال القاض عياض يف "مشارق النوار" (  :)101/كذا لعامة ُّ
وابن عتاب بكّسها .قال اجلياين :هي حال ٌة من البيع كالقعدة واجللسة.انتهى
وقيده اجلياين م
وقال القاري يف "الرقاة" (( :)151/ 4صاحب أبيعة) بفتح موحدة وبكّس .فالأول للمرة ,والثاين للنوع
واهليئة ,قال الطيبي :ميروى بفتح الباء وهي الصفقة ,وبكّسها احلالة كالركبة والقعدة .انتهى.
السوق .قاله يف الرقاة.
قوله ( :فاستأت أبعني ) أي :طلبني أن أأت أب أعه يف ذهابه إىل ُّ
قوله ( :وأنت فال تقف عىل ال مبيع ) بضم الباء وتشديد الياء مجع بائع .قاله عياض.
( ) أخرجه أمحد ( )6221 ,4151 ,4 11وأبو داود ( )5101والرتمذي ( )1402والنسائي يف "الكَّبى"
(  ) 0104 , 010ويف "العمل" ( )426والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1544والطحاوي يف "رشح
مشكل اآلثار" ( ) 54والطَّباين يف "الصغري" ( ) 012واخلطيب يف "تاريخ بغداد ()20/ 1
وغريهم من مطرق عد ٍة عن ابن عجالن به.
وصححه ابن حبان (.)162 ,165 ,161
وإسناده قوي .ورواه بعضهم عن القَّبي عن أبيه.
وانظر ما بعده.
( )1أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0101والطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 51وأبو يعىل يف "مسنده"
( )2522من طريق الوليد بن مسلم  -وصفوان بن عيسى عند الصنف – كالمها عن ابن عجالن به.
ورواه الطَّباين يف "الصغري" ( ) 012من طريق هشام بن حسان عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة.
والصواب م
قول أمن قال :عن سعيد
اخلالف ,ثم قال:
وذكراحلافظ الدارقطني يف "العلل" رقم ()1041
أ
م

=
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باب :التسليم إذا قام من الجلس
 -22حدثنا خالد بن ٍ
ٍ
بالل قال :حدثني حممد بن
خملد ,قال :حدثنا سليامن بن
عجالن قال :أأخَّبين سعيدٌ عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال :إذا جا أء الر م
الجلس
جل
أ
جلس ثم بدا له أأن يقو أم أ
الجلس فليسلم ,فإن الموىل ليست
قبل أأن أيتفر أق
م
فليسلم ,فإن أ
أبأحق من المخرى.

( )

حق أمن سلم إذا قام
بابُّ :
 -221حدثنا مطر بن الفضل ,قال :حدثنا أروح بن عبادة ,قال :حدثنا بسطا ٌم قال:
ٍ
خريه ,فعجلت
كنت يف
سمعت معاوية بن قرة قال :قال يل أأيب :يا مبني ,إن أ
م
جملس ترجو أ
بك حاج ٌة .فقل :سال ٌم عليكم ,فإنك مترش مكهم فيام أأصابوا يف ذلك الجلس ,وما من
كأنام تفرقوا عن جيفة ٍ
قو ٍم أجيلسون أجملس ًا فيتفرقون عنه مل ميذكر اهلل ,إال أ
محار.

( )

 -224حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني ممعاوية عن أأيب مريم عن أيب مهريرة,
ٌ
حائط ,ثم ألق أيه
لقي أأخاه فليسلم عليه ,فإن حالت بينهام شجر ٌة أأو
أنّه سم أعه يقول :أمن أ
____________________________________

القَّبي عن أيب هريرة ,وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري عن القَّبي عن أأيب هريرة .انتهى.
قلت :رواية يعقوب بن زيد .أأخرجها الصنف كام تقدم برقم (  ) 214فانظرها.
( ) تقدم يف الذي قبله.
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )15/ 6وأبو نمعيم يف "احللية" ( )401/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )144/56من طريق معاذ بن معاذ العنَّبي عن بسطام به.
دون آخره " وما من قو ٍم أجيلسون."..
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)412/4رواه الطَّباين .ورجاله رجال الصحيح غري بسطام بن مسلم .وهو
ثقة.
ٍ
وجوه مأخرى من حديث أيب هريرة.
قلت :وقوله يف آخره "وما من قو ٍم جيلسون " ..جاء مرفوع ًا من
أأخرجه اخلمسة إال الرتمذي .ومن حديث عبد اهلل بن الغفل .أخرجه الطَّباين يف "الكبري".
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( )

ٍ
نَّباس أأبو احلسن عن
بن
 -221حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا الضحاك م
ٍ
ٍ
صحاب النبي ﷺ كانوا يكونون مجمتمعني
مالك ,أأن أأ
ثابت ال مبناين عن أأنس بن
أ
فتنطلق طائف ٌة منهم عن يمينها ,وطائف ٌة عن شامهلا ,فإذا الت أقوا سلم
ف أتستقب ملهم الشجرة,
م
ٍ
بعض.
بعضهم عىل
م

( )

( ) أخرجه أأبو يعىل يف "مسنده" ( )2450والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1514ويف "اآلداب" ( )1 4من طريق
عبد اهلل بن صالح به.
وأخرجه أبو داود يف "السنن" ( )5100عن أمحد بن سعيد اهلمداين عن ابن وهب قال :أخَّبين معاوية بن
صالح عن أيب موسى عن أيب مريم به .فزاد يف السناد أأبا موسى.
وثق من ابن صالح .و أأبو موسى أجم ٌ
هول.
وابن وهب أأ م
البيهقي ( )1514من طريق بحر بن ٍ
نرص عن ابن وهب بإسقاط أيب موسى .واهلل أعلم.
لكن رواه
ُّ
وأخرجه أبو داود ( )5100وأبو يعىل (  )245والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1514والطحاوي يف "رشح
الشكل" ( )1164والطَّباين يف "مسند الشاميني" ( )1041وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )401/44وابن عدي يف "الكامل" ( )105/2وابن حبان يف "الجروحني" ( ) 14/1من طريق
معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أيب الزناد عن الأعرج عن أأيب هريرة مرفوع ًا مثله.
بأس هبم.
ورجا مله ال أ
وانظر ما بعده.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )111من طريق
( )1أخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1161وابن ُّ
ٍ
محاد بن سلمة عن ٍ
ومحيد عن أنس.
ثابت
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
يوسف بن عبدة ,عن ممحيد وحده عن أنس نحوه.
الشعب" ( )1512من طريق
أ
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )4614حدثنا موسى بن هارون ثنا سهيل بن صالح النطاكي قال:
رأيت يزيد بن أيب منصور فقال :ثنا أنس بن مالك قال" :كنا إذا كنا مع رسول اهلل ﷺ ..فذكر نحوه".
م

=
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للمصافحة
باب :أمن أد أه أن يدأ ه م
ٍ
ٍ
خداش ,قال :حدثنا عبد اهلل
سعيد ,قال :حدثنا خالد بن
 -225حدثنا معبيد اهلل بن
قريش البرصي  -هو ابن حيان  -عن ٍ
ٍ
ٍ
ثابت البناين ,أأن أأنس ًا كان
الرصي عن
وهب
بن
ُّ
صبح د أه أن يدأ ه بدم ٍ
هن طي ٍ
ب لصافحة إخوانه.
إذا أأ أ

( )

باب:
 -222حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا يزيد بن زري ٍع ,قال :حدثنا عبدم الرمحن عن سعيد
بن أأيب س ٍ
أ
لس
رسول اهلل ﷺ أّنى عن الأفنية
عيد عن أأيب مهريرة ,أأن
والص معدات أأن مجي أ
ُّ
أ
فيها ,فقال السلمون :ال أنستطي معه ,ال منطي مقه ,قال :أأما ال ,ف أأع مطوا حقها ,قالوا :وما
شميت العاطس إذا محدأ اهلل ,ور ُّد
غض البرص ,وإرشا مد ابن السبيل ,و أت
م
حقها؟ .قالُّ :
التحية.

( )

زهري ,قال :حدثنا كنانة موىل صف ّية عن
 -224حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا
ٌ
بخل الناس أمن أ
أيب هريرة قال :أأ م
م
والغبون أمن مل يرده ,وإن حالت بينك
بخل بالسالم,
____________________________________

وحسنه احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" ( .)61/1واهليثمي يف "الجمع" (.)411/4
ٍ
بن مالك فإذا
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( ) 0 1عن
نس أ
قريش عن ثابت البناين ,قال :كمنا إذا أأتينا أأ أ
فمسح به يديه ملصافحة إخوانه.
رآنا دعا بدم هن طيب,
أ
وإسناده صحيح.
( )1أخرجه أبو داود ( )11 2وأبو يعىل يف "مسنده" ( )2212من طريق عبد الرمحن بن إسحاق به.
وصححه ابن حبان ( )562واحلاكم (.)121/1
غض
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1444ومسلم (  )1 1عن أيب سعيد اخلدري نحوه .وفيه " ُّ
وكف الأ أذى ,ور ُّد السالم ,والمر بالعروف ,والنهي عن النكر".
البرص,
ُّ
وسيأيت من ٍ
وجه آخر عن أأيب هريرة عند الصنف برقم ( .) 441وفيه زيادة المر والنهي.
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استطعت أأن أتبد أأه بالسالم ال أي أ
بدأك فافعل.
وبني أأخيك أشجر ٌة ,فإن
أ

( )

 -221حدثنا عمران بن ميّسة ,قال :حدثنا عبد الوارث عن مح ٍ
سني عن أعمرو بن
ابن ٍ
شعيب عن ساملٍ موىل عبد اهلل بن ٍ
ٍ
عمرو إذا مسلم عليه فرد زا أد,
عمرو قال :وكان م
جالس فقلت :السال مم عليكم ,فقال :السال مم عليكم ورمح مة اهلل ,ثم أأتي مته مر ًة
أفأتي مته وهو
ٌ
فقلت :السال مم عليكم ورمح مة اهلل ,قال :السالم عليكم ورمح مة اهلل وبركا مته ,ثم
مأخرى
م
فقلت :السالم عليكم ورمح مة اهلل وبركا مته ,فقال :السال مم عليكم ورمح مة
أأتي مته مر ًة مأخرى
م
اهلل وبركا مته ,وطيب صلواته.

( )

( ) أخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )1224والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1501من طريق أيب خيثمة زهري بن
ممعاوية به.
ثقات سوى كنانة بن نبيه موىل صفية.
ورواته ٌ
تابعي ثق ٌة.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :)104/1ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال العجيل :مد ٌين
ٌ
خرج من طريق هاشم
وذكره الزدي يف "الضعفاء" وقال :ال يقوم إسنا مد حديثه ,وقال الرتمذي بعد أأن أأ أ
بن سعيد عنه حديث ًا :ليس إسنا مده بذاك ,وقال يف موض ٍع آخر :ليس إسنا مده بمعروف .انتهى كالمه.
زدي بال محجة.
وقال يف "التقريب" :مقبول .ضعفه الأ ُّ
وخالف أبا خيثم أة أأخوه محديج بن معاوية .فرواه عن كنانة عن أيب هريرة مرفوع ًا .أخرجه ابن
قلت:
أ
شاهني يف "الرتغيب يف فضائل العامل" ()111
والصواب الوقوف.
ديج ضعفه اجلامعة.
وح ٌ
م
وقال ابن معني :ليس بشئ.
وقال البخاري :يتكلمون يف بعض حديثه.
كثري الوهم عىل ق ّلة روايته.
وقال ابن حبان :ممنكر احلديث م
خرجه.
( )1مل أأجد أمن أأ أ
وسكت عنه
ورجال إسناده ال بأس هبم .سوى سامل موىل عبد اهلل بن أعمرو .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
أ

=
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ٍ
فاسق
باب :ال ميسل مم عىل

 -226حدثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :حدثنا بكر بن ممرض ,قال :حدثنا معبيد اهلل بن
زح ٍر عن حبان بن أأيب ج أب ألة عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص قال :ال متسلموا عىل
مرشاب اخلمر.

( )

ٍ
حمبوب و ممعىل وعار ٌم ,قالوا :حدثنا أأبو عوانة عن قتادة عن
 -240حدثنا حممد بن
احلسن قال :ليس بينك وبني الفاسق محرم ٌة.

( )

____________________________________

ابن أيب حاتم .وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
وعبد الوارث :هو ابن سعيد .وحسني :هو ابن ذكوان العلم.
( ) أخرجه ابن الفرض يف "تاريخ علامء الندلس" (  )12/من طريق البخاري هبذا السناد.
وذكره البخاري يف "صحيحه" معلق ًا يف كتاب االستئذان.
ضعيف.
ويف إسناده عبيدم اهلل بن زحر .وهو
ٌ
رش أبة اخلمر".
قال ابن حجر يف "تغليق التعليق" ( )406/4قوله :وقال عبداهلل بن عمرو "ال تمسلموا عىل أ
ٍ
رواية لغريه "وقال عبد اهلل بن معمر" بضم العني ,وقد وقع لنا
كذا يف أأصل أأيب ذر .وهو الصواب ,ويف
ذلك عنهام مجيع ًا .قال سعيد بن منصور :ثنا إسامعيل بن إبراهيم ثنا ٌ
ابن زحر  -عن
ليث عن معبيداهلل  -هو م
رضوا ,وال
أأيب عمران قال :قال عبداهلل بن معمر" :ال تمسلموا عىل من يرشب اخلمر ,وال تعو مدوهم إذا أم م
تمص ُّلوا عليهم إذا ماتوا" .ذكره البخاري يف "التاريخ" ( )60/4عن أعمرو عن إسامعيل بن إبراهيم ,وقد
رواه ابن عدي يف "الكامل" ( )1 1/1من رواية أأيب مطيع عن أأيب الشهب عن ليث بن أيب مسليم عن
ضعيف جد ًا .انتهى كالمه.
سعيد بن مجبري عن ابن معمر مرفوع ًا .أأتم من هذا .وإسنا مده
ٌ
وقال يف "الفتح" (  :)1 /ويف بعض النُّسخ من الصحيح" .وقال عبدم اهلل بن معمر" بضم العني ,وكذا
ذكره السامعييل .انتهى .ثم ذكر نحو ًا مما تقدم يف "التغليق".
اب اخلمر
وقد تقدم عند الصنف برقم (.)441هبذا السناد مقترص ًا عىل ممجلة العيادة بلفظ "ال أت معو مدوا مرش أ
رضوا".
إذا أم م
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( )11ويف "الصمت" ( )114عن خلف بن هشام عن أيب عوانة به.
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 -24حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدثني أمعن بن عيسى قال :حدثني أبو مر ٍ
زيق,
ب هبا ,وهي
أنّه
بن عبد اهلل أيكره االشرتنج ,ويقول :ال متسلموا عىل أمن ألع أ
سمع عيل أ
أ
من اليّس.

( )

باب :أمن ترك السالم عىل المتخلق و أأصحاب العايص
رين ,قال :أأخَّبنا
 -241حدثنا زكريا بن ُييى قال :حدثني القاسم بن احلكم ال مع ُّ
ٍ
ٍ
بي ﷺ
ائي عن عيل بن ربيع أة عن عيل بن أأيب
طالب  قال :مر الن ُّ
سعيد بن معبيد الط ُّ
رجل متخل ٌق بخ مل ٍ
عرض عن الرجل,
وق ,فنظر إليهم ,وسل أم عليهم ,و أأ أ
عىل قو ٍم فيهم ٌ م
فقال الر م
عرضت عني؟ قال :بني أعينأيك أمجر ٌة.
جل :أأ
أ

( )

 -244حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني سليامن عن ابن عجالن عن أعمرو بن شعيب
بن حممد بن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص بن ٍ
وائل السهمي عن أأبيه عن جده ,أأن رج ً
ال
ٍ
بي ﷺ عنه ,فلام ر أأى الر م
جل
تم من
ذهب ,أفأ أ
عرض الن ُّ
أأتى النبي ﷺ ويف يده خا ٌ

أخرجه من هذا الوجه.
( ) مل أأجد أمن
أ
و أأبو مرزيق الدين.
ٌ
جمهول.
قال ابن حجر يف "التقريب":
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف.
وعيل بن عبد اهلل :هو ابن عباس .
( )1أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )4450من طريق زكريا بن ُييى .والبزار يف "مسنده" ( )441من طريق
عبد اهلل بن حممد التيمي كالمها عن القاسم بن احلكم به .ولفظه عند البزار "جا أء ٌ
رجل إىل النبي ﷺ
أ
فغسل عنه أأ أثر اخل ملوق ,ثم جا أء فباي أعه.
فذهب
ليبايعه .وعليه أأثر اخل ملوق ,ف أأبى أأن ميباي أعه,
أ
م
نعلم مروي عن عيل ,إال من هذا الوجه هبذا السناد.
وقال البزار :وهذا
احلديث ال م
ثقات.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)141/5رواه
الطَّباين يف الأوسط .ورجاله ٌ
ُّ
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ٍ
اخلاتم ,و أأ أ
ّبي ﷺ ,قال :هذا
ذهب أفأل أقى
كراهي أته
أ
فلبسه ,و أأ أتى الن ُّ
خذ أخامت ًا من حديد أ
أ

م
بي
ولبس خامت ًا من أور ٍق,
فطرحه,
فرجع
حلية أأهل النار,
رش ,هذا
أ
أ
أ
أ
فسكت عنه الن ُّ
ٌّ
ﷺ.

( )

صالح قال :حدثني الليث عن ٍ
ٍ
عمرو  -هو ابن احلارث -
 -241حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
قبل ٌ
سعيد قال :أأ أ
رجل من البحرين إىل النبي
عن بكر بن أسوادة عن أأيب النجيب عن أأيب
ٍ
ٍ
فانطلق الر م
جل
حرير,
ذهب ,وعليه مجب مة
خاتم من
ﷺ فسلم عليه ,فلم يرد ,ويف يده
أ
ٌ
أ
رسول اهلل ﷺ أكره جبتك وخامت أك ,أفألقهام ثم
أحمزون ًا ,فش أكا إىل امر أأته ,فقالت :لعل
معد ,أ
مجر من
ففعل ,فرد السالم ,فقال :جئ متك آنف ًا ف أأ
أ
عرضت عني؟ قال :كان يف يدك ٌ
ٍ
بجمر ٍ
ٍ
جئت به ليس أبأجز أأ عنا من حجارة
كثري ,قال :إن ما
جئت إذ ًا
نار ,فقال :لقد
أ
م
ٍ
بحلقة من ٍ
ورق ,أأو مص ٍ
فر ,أأو
متاع احلياة الدُّ نيا ,قال :فبامذا أأ أختتم به؟ قال:
احلرة ,ولكنه م
ٍ ( )
أحديد.
( ) أخرجه أمحد ( )2210 ,25 1والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )12 /1من طريق ابن عجالن,
وأبو نمعيم يف "احللية" ( )1/1من طريق الثنى بن الصباح كالمها عن أعمرو بن مشعيب به.
وإسناده قوي.
ولأمحد يف "مسنده" ( )2644من رواية عبد اهلل بن الؤمل عن ابن أأيب ممليكة عن عبد اهلل بن أعمرو بن
العاص " ,أأنه ألب أس خامت ًا من ٍ
م
رسول اهلل ﷺ .فذكر نحوه".
فنظر إليه
ذهب .أ
وأخرج أبو داود ( )1114والرتمذي ( ) 415واستغربه ,والنسائي ( ) 41/1من حديث بريدة 
نحوه .وقال يف آخره "يا رسول اهلل من أأي ٍ
يشء أأ ّختذه؟ قال :من ور ٍق ,وال تمتمه مثقاالً".
الرتمذي.
ضعيف .ولذلك استغربه
ويف سنده عبدم اهلل بن مسلم أأبو طيبة .وهو
ٌ
ُّ
وانظر ما بعده.
( )1أخرجه النسائي يف "الجتبى" ( )5102ويف "الكَّبى" ( )6541والطَّباين يف "الوسط" ( )1221من
طريق الليث بن سعد ,وأمحد ( ) 104والنسائي ( )5 11وابن حبان ( )5116من طريق ابن وهب
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باب :التسليم عىل المري

 -245حدثنا عبد الغفار بن داود ,قال :حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن مموسى
بن عبد العزيز أ
ٍ
بن معقبة عن ابن
سأ أل أأبا بكر أ
مر أ
شهاب ,أن مع أ
بن سليامن بن أيب حثمة :مل أ
يكتب :من أيب ٍ
كان أبو ٍ
يكتب بعده :من معمر
بكر خليفة رسول اهلل ,ثم كان عمر
بكر
م
م
بن اخلطاب خليفة أيب ٍ
بكر ,أمن أو مل أمن كتب أأمري الؤمنني؟ فقال :حدثتني جديت
بن اخلطاب  إذا هو دخل
عمر م
الش أفاء  -وكانت من الهاجرات المول  -وكان م
السوق دخل عليها.
ُّ
برجلني جلدأ ين
عمر بن اخلطاب إىل عامل العرا أقني :أأن ابعث إيل م
قالت :أ
كتب م
أنبي ألني ,أأ أ
أ
صاحب العرا أقني بلبيد بن ربيعة ,وعدي
فبعث إليه
سأ مهلام عن العراق و أأهله,
أ
بن حات ٍم ,فقدما الدينة أفأ أن أ
فوجدا أعمرو
اخا راحل أتيهام بفناء السجد ,ثم دخال السجدأ أ
أ
فدخل
عمرو
بن العاص ,فقاال له :يا أعمرو ,استأذن لنا عىل أأمري الؤمنني معمر,
أ
فوثب ٌ
عىل معمر فقال :السالم عليك يا أأمري الؤمنني ,فقال له معمر :ما بدا لك يف هذا االسم
وعدي بن حات ٍم,
بن ربيعة,
ابن العاص؟ ل أتخرجن مما أ
ُّ
قلت ,قال :نعم ,قد أم لبيدم م
يا أ
____________________________________

كالمها عن عمرو بن احلارث به.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
فيه أأبوالنجيب العامري الّسخس الرصي موىل ابن أيب ُسح ,وضب أطه أبو أمحد احلاكم وابن عبد الَّب
ٍ
واحد بالتاء الثناة الضمومة قبل اجليم (أبو التُّجيب) ,وكذا وقع يف رواية النسائي يف نسخة أأيب
وغري
المحر .روى عن أيب سعيد وابن معمر ,وعنه بكر بن سوادة .قال أعمرو بن سواد :تويف ب أأفريقية سنة ثامن
وثامنني .وكان فقيه ًا .واسمه مظليم .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .قاله احلافظ يف "التهذيب"
( )141/ 1بتجوز.
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :)501/1ال ميعرف.
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اسمه ,وإنه الأمري,
فقاال يل :استأذن لنا عىل أأمري الؤمنني,
م
فقلت :أأن متام واهلل أأصب متام أ
الكتاب من ذلك اليوم.
فجرى
م
ونحن الؤمنون .أ

( )

هري قال :أأخَّبين معبيد اهلل بن
عيب عن ُّ
الز ّ
 -242حدثنا أبو اليامن ,قال :أأخَّبنا مش ٌ
أ
فدخل عليه معثامن بن
عبد اهلل قال :أقد أم ممعاوي مة حاج ًا حجته الموىل  -وهو خليف ٌة -
ح ٍ
النصاري فقال :السالم عليك أأ ُّّيا الأمري ورمح مة اهلل ,أفأن أك أرها أأ م
هل الشام
نيف
ُّ
م
َّب أك معثامن عىل مركبته ,ثم قال:
وقالوا :أمن هذا النافق الذي ميقرص بتحية أأمري الؤمنني؟ ف أ
يت هبا أأبا
علم به منهم ,فواهلل لقد حي م
مري الؤمنني ,إن هؤالء أأنكروا عيل أأمر ًا أأ أ
نت أأ م
يا أأ أ
ٍ
وعثامن ,فام أأنكره منهم أأحدٌ .
وعمر م
بكر م
بعض ما يقول,
فقال معاوية لن تكلم من أأهل الشام :عىل رسلكم ,فإنه قد كان م
ولكن أأ أ
قرص عندنا حتي مة خليفتنا ,فإين
هل الشام قد حدثت هذه
م
الفتن ,قالوا :ال أت م
إخالكم يا أأ أ
هل الدينة تقولون لعامل الصدقة :أأ ُّّيا الأمري.

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الصغري" (  )54/وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )21وأبو نمعيم يف
"معرفة الصحابة" ( ) 65والطَّباين يف "العجم الكبري" (  )21/وابن عبد الَّب يف "االستيعاب"
(  )452/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )120/11من مطرق عن يعقوب بن عبد الرمحن به .مطوالً
وخمترص ًا.
وصححه احلاكم ()1110
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)42 /1رواه الطَّباين .ورجاله رجال الصحيح.
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 6151ومن طريقه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( )1406أخَّبنا
ٌ
رهط
بن محنيف عىل معاوية .فقال :السالم عليك أأ ُّّيا الأمري .وعنده
معمر عن ُّ
الزهري قال :سلم معثامن م
ٌ
من أأهل الشام ..فذكره خمترص ًا.
والزهري مل ميدرك ممعاوية ,ولكن رجاله رجال
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)141/5رواه الطَّباينُّ .
الصحيح .انتهى.
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ٍ
جابر قال:
 -244حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن حممد بن النكدر عن
مت عليه.
دخلت عىل احلجاج فام سل م
م

( )

 -241حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أبو عوانة عن ممغرية عن سامك بن
ذكر أأو أل من مسلم عليه بالمرة بالكوفة,
سلمة الضبي عن متيم بن أحذملٍ قالّ :إين لأ م
خرج الغري مة بن شعبة من باب الرحبة ,ففج أأه ٌ
رجل من كندة ,زعموا أأنه أأبو مقرة
أ
مري ورمح مة اهلل ,السالم عليكم,
ُّ
الكندي ,فسلم عليه ,فقال :السالم عليك أأ ُّّيا الأ م
ف أكر أهه ,فقال :السالم عليكم أأ ُّّيا الأمري ورمح مة اهلل ,السالم عليكم ,هل أأنا إال منهم ,أأم
ٌ
سامك :ثم أأقر هبا بعدم .
ال؟ قال

( )

____________________________________

عيب من أأثبت الناس يف
عمر ثقة .لكن قال ابن معني :مش ٌ
قلت :ورواية البخاري عن شعيب موصول ٌة .و أم ٌ
الزهري .كان كاتب ًا له.
ُّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )40541واحلاكم يف "الستدرك" ( )2141وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" (  )141/وابن عدي يف "الكامل" (  )421/وأبو زرعة الدمشقي يف "تاريه" (  )40/من
طريق سفيان الثوري به.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
( )1أخرجه ممسدد كام يف "احتاف الهرة" ( )4/5ومن طريقه الزي يف "هتذيب الكامل" ( ) 11/ 1خمترص ًا
عن أيب عوانة ثنا مغرية عن سامك بن سلمة عن متيم بن حذمل قال :أأو مل من مسلم عليه بالمارة بالكوفة
الغرية بن مشعبة .فكأره ,ثم أأقر به.
صحيح.
وقال ابن حجر يف "الطالب العالية" (:)140/2
ٌ
و أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )45442عن أجرير عن ممغرية بن مقسم عن ُّ
الشعبي عن عثامن بن
أيسار عن متيم بن حذمل قال :فذك أأره .أأطول من رواية مسدد.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )10/2وأمحد يف "العلل ومعرفة الرحال" ( ) 45/1وابن عساكر
يف "تاريه" ( )1 /20من رواية مشعبة عن الغرية عن سامك بن سلمة .قال " :أأول من مسلم عليه بالمرة
الغرية بن مشعبة".
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حممدٌ  ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا حيو مة بن مرشيحٍ قال :حدثني
 -246حدثنا ّ
ٍ
الرعيني .بط ٌن من مح ٍري ,قال :دخلنا عىل مرويف ٍع  -وكان أأمري ًا عىل
زياد بن معبيد ُّ
انطابلس  -فجاء ٌ
ونحن عنده ,فقال :السال مم عليك أأ ُّّيا الأمري ,فقال
رجل فسلم عليه,
م
مت عىل أمسلمة بن
له
رويفع :لو سلمت علينا لر أددنا عليك السالم ,ولكن إنام سل أ
ٌ
ٍ
خملد ,وكان مسلم مة عىل مرص ,اذهب إليه فلريد عليك السالم.
قال زيا ٌد :وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو يف الجلس .قلنا :السال مم عليكم.

( )

باب :حياك اهلل
 -210حدثنا عمرو بن ع ّب ٍ
اس ,قال :حدثنا عبد الرمحن عن مسفيان عن أأبيه عن
ٍ ( )
عبي ,أأن معمر قال لعدي بن حات ٍم :حياك اهلل من معرفة.
الش ّ
____________________________________

زاد ابن عساكر :يعني قول الؤذن عند خروج المام إىل الصالة :السالم عليك أأ ُّّيا المري ورمحة اهلل
وبركاته" .ومل يذكر متيم بن حذمل .واهلل أعلم.
( ) مل أجد من أخرجه.
ثقات .سوى زياد بن عبيد بن نمران .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
ورواته ٌ
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
( )1أخرجه البزار يف "مسنده" ( )442من طريق الغرية ,وأبو نمعيم يف "احللية" ( )116/4من طريق
إسامعيل بن أيب خالد كالمها عن ُّ
بن اخلطاب .وهو ميعطي
الشعبي عن عدي بن حاتم قال " :م
عمر أ
أتيت أ
عرض عني ,ف أأتيته من بني يديه فقلت :يا أمري
تيت عن يساره ف أأ أ
عرض عني ,ثم أأ م
الناس .ف أأتيتمه عن يمينه ف أأ أ
عطيت إذ أمنعوا,
سلمت إذ كفروا ,و أأ
الؤمنني أأ أما تأعر مفني؟ قال :بىل .حياك اهلل ب أأخري العرفة .أأعرف أك .أأ
أ
أ
دبروا ,وإن أ
جئت
أول صدقة بيضت وج أه رسول اهلل ﷺ لصدق مة قومك إذ أ
ووفيت إذ أغدأ مروا ,و أأ أ
أ
قبلت إذ أأ م
فقلت أأ أما إذ تأعر مفني فال مأبايل".لفظ البزار.
هبا أحتم ملها إىل رسول اهلل ﷺ قال:
م
وإسناده صحيح.
وسفيان :هو ابن سعيد بن مّسوق الثوري.
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باب :مرحب ًا

ٍ
هانئ عن
 -21حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن هانئ بن
عيل  قال :أ
فعرف صو أته فقال :مرحب ًا بالطيب ا ملطيب.
استأذن عام ٌر عىل النبي ﷺ
أ
ٍّ

( )

____________________________________

ٍ
مسلم ()1514
خرج
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1 44شقه الأول من وجه آخر عن عدي .و أأ أ
ٌ
من طريق ا ملغرية .شقه اآلخر "إن أول صدقة." ..
ٍ
معرفة"
موضع الشاهد .وهوقوله " حياك اهلل من
وليس عندمها
م
( ) أخرجه أمحد ( ) 046 , 044 ,446والرتمذي ( )4461وابن ماجه ( ) 12وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )41114والبزار (  )41وأبو يعىل ( )104واحلاكم ( )411/4وابن حبان ()4045
والضياء يف "الختارة" ( )445والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 501من طريق سفيان ,والبزار ()446
والطيالس (4

) والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 144والطَّبي أيض ًا ( ) 502وابن عساكر ()441/14

من طريق مشعبة ,وأبو يعىل يف "مسنده" ( )161والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 144من طريق أرشيك,
والضياء يف "الختارة" ( )442وابن عساكر ( )460/14من طريق إُسائيل ,والطَّباين أأيض ًا () 144
من طريق مزهري كلهم عن أيب إسحاق به.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
م
عيل فقال:
وخالف هؤالء مجيع ًا
أ
العمش .فرواه عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ قال :دخل عام ٌر عىل ٍّ
عامر إيامن ًا إىل ممشاشه".
مرحب ًا بالطيب الطيب.
م
لئ ٌ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول " :مم أ
أخرجه ابن ماجه ( ) 14وابن أيب شيبة ( )40450وابن حبان ( )4042وأبو يعىل ( )101من رواية
عيل .
عثام بن عيل عنه به .أ
فج أع أل قوله ( مرحب ًا بالطيب الطيب ) من قول ٍّ
بن دراج .عند الطَّباين يف "الدعاء"
ورواه عن العمش .هشا مم بن عيل .عند البزار (.)410
ونوح م
م
( ) 144وابن عساكر ( )460/14كرواية اجلامعة عن أأيب إسحاق مرفوع ًا.
ذكر اخلالف :والقول م
قول الثوري .و أمن تاب أعه.
قال احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( ) 5 /1بعد أن أ
قلت :ويف سند احلديث هانئ بن هانئ مل يرو عنه سوى أيب إسحاق.
ابن سعد يف الطبقة الوىل من أأهل
قال النسائي :ليس به بأ ٌس.وذكره ابن حبان يف "الثقات" ,وذكره م
ٌ
جمهول ,وقال حرملة عن الشافعي:
منكر احلديث ,وقال ابن الديني:
الكموفة ,قال :وكان أيتشيع ,وكان
أ
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باب :كيف ر ُّد السالم؟

ٍ
وهب قال :أأخَّبين أحيوة عن معقبة
 -211حدثنا ُييى بن سليامن قال :حدثني ابن
ٍ
بن مسل ٍم عن عبد اهلل بن أع ٍ
شجرة بني
جلوس عند النبي ﷺ يف ظل
مرو قال :بينام نح من
ٌ
يب من أأجلف الناس و أأشدهم فقال :السالم عليكم ,فقالوا:
مكة والدينة ,إذ جا أء أأعرا ٌّ
وعليك.

( )

سمعت اب أن عب ٍ
اس
 -214حدثنا حامد بن عمر ,قال :حدثنا أبو عوانة عن أيب مجرة,
م
إذا مسلم عليه يقول :وعليك ,ورمحة اهلل.

( )

 -211قال أبو عبد اهلل :وقالت أقيلة :قال ٌ
رجل :السالم عليك يا رسول اهلل ,قال:

____________________________________

هانئ بن هانئ ال ميعرف ,و أأ م
هل العلم باحلديث ال أينسبون حدي أثه جلهالة حاله .ذكره ابن حجر يف
"التهذيب".
وقال يف التقريب" :مستور.
( ) مل أجد من أخرجه.
م
رجال الصحيح سوى معقبة بن مسلم .وهو ثق ٌة .وثقه يعقوب بن سفيان والعجيل .وذكره ابن
ورجا مله
حبان يف "الثقات".
أخرجه من هذا الوجه.
( )1مل أأجد أمن
أ
وصحح إسناده ابن حجر يف "الفتح" ( .)44/
الضبعي  -بضم الضاد ا ملعجمة .وفتح ا ملوحدة  -من
أبو مجرة :هو باجليم والراء,
بن عمران ُّ
نرص م
م
واسمه م
الرشاطي .قاله ابن حجر يف "الفتح"
بطن من عبد القيس .كام جزم به
بني مضبيعة أوله ممصغر ًا .وهم ٌ
ُّ
( .)150/
ٍ
ٍ
كنت أأنا أأول من حياه
حديث
وأخرج مسلم يف "صحيحه" ( )1144عن أيب ذر  -ضمن
طويل  -وفيه " م
فقلت السالم عليك يا رسول اهلل .فقال :وعليك ورمحة اهلل".
بتحية السالم .قال:
م
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وعليك السالم ورمح مة اهلل.

( )

مطر ,قال :حدثنا أروح بن عبادة ,قال :حدثنا بسطا ٌم قال :سمعت
 -215حدثنا ٌ
ني ,إذا مر بك الر م
جل فقال :السالم عليكم ,فال
معاوية بن مقرة قال :قال يل أأيب :يا مب ّ
تقل :وعليك كأنك أخت ُّصه بذلك وحدأ ه فإنه ليس وحدأ ه ,ولكن مقل :السالم عليكم.

( )

باب :من مل يرد السالم
 -212حدثنا عياش بن الوليد ,قال :حدثنا عبد العىل ,قال :حدثنا سعيدٌ عن قتادة
ٍ
مررت بعبد الرمحن بن
ذر:
عن ممحيد بن
م
هالل عن عبد اهلل بن الصامت قال :م
قلت لأيب ٍّ
( ) مل يذكر البخاري سندأ ه.
وقد وصله الرتمذي ( )11 1والطَّباين يف "الكبري" ( ) 5/4وغريمها من طريق عبد اهلل بن حسان ,أنه
حدثته جدتاه صفية بنت معليبة ,و مدحيبة بنت عليبة حدثتاه عن أقيلة بنت خمرمة  -وكانتا ربيبتيهام ,و أقي ألة
جدة أأبيهام مأم مأمه  -أأّنا قالت" :قدمنا عىل رسول اهلل ﷺ .فذكرت احلديث بطوله .حتى جا أء ٌ
رجل .وقد
م
أ
رسول اهلل ﷺ :وعليك السالم ورمحة اهلل,
رسول اهلل .فقال
الشمس .فقال :السالم عليك يا
ارتفعت
م
عسيب نخلة".
وعليه تأعني النبي ﷺ أأسامل مليتني كانتا بزعفران .وقد ن أف أضتا .ومع النبي ﷺ
م
هكذا عند الرتمذي .وساقه الطَّباين مطوالً.
م
حديث قيلة ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن حسان .انتهى.
وقال أبو عيسى:
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)240/5رواه الطَّباين ,ورجاله ثقات.
أ
ذكر
قلت :وهو عند الرتمذي كام ترى ,لكنه مل يسق التن بطوله ,وإنام قال ( فذكرت
احلديث بطوله ) .ثم أ
الشاهدأ من احلديث .وبوب عليه "الثوب الصفر".
وأخرج أبو داود يف "السنن" ( )4040طرف ًا من احلديث الطول.
وسيأيت بعضه.)462( .
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15262من رواية خالد بن أيوب عن معاوية به .خمترص ًا.
صحيح.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" (  )44/للمصنف هنا .وقال :سندم ه
ٌ
انظر ما تقدم قريب ًا (.)214
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م
يكون عليك من ذلك؟ رد
ابن أأخي ,ما
حل أكم فسل م
مت ,فام رد عيل شيئ ًا؟ فقال :يا أ
مأم ا أ
خري منه ,م أل ٌك عن يمينه.
عليك أمن هو ٌ

( )

ٍ
حفص ,قال :حدثنا أيب ,قال :حدثنا العمش ,قال :حدثنا
 -214حدثنا معمر بن
ٍ
اسم من أأسامء اهلل ,وض أعه اهللم يف الأرض,
زيد بن
وهب عن عبد اهلل قال :إن السال أم ٌ
ٍ
جل إذا سلم عىل القوم فر ُّدوا عليه كانت له عليهم م
فشوه بينكم ,إن الر أ
أفأ م
درجة,
فضل
طيب.
خري منه و أأ م
لأنه ذكرهم السال أم ,وإن مل ميرد عليه رد عليه أمن هو ٌ

( )

حممد بن يوسف ,قال :حدثنا سفيان عن هشا ٍم عن احلسن قال:
 -211حدثنا ّ

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الصغري" (  )4 /عن عياش به.
ثم قال البخاري :قال وكيع :هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عقيل .انتهى.
قلت :مثله ال ميقال رأي ًا .ويقويه قول ابن مسعود  الذي بعده.
( )1أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15415وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )161/5والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )15 1والقطيعي يف "جزء اللف دينار" ( ) 11واخلطيب يف "أوهام اجلمع والتفريق"
ٍ
مجاعة من الثقات عن الأعمش به موقوف ًا.
(  )105/من طريق
وأخرجه البزار (  ) 44والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( .)15 5والطَّباين يف "الكبري" (  ) 046وابن منده
يف "التوحيد" ( )104وأبو الشيخ يف "طبقات الحدثني بأصبهان" ( )501وابن حبان يف "روضة
العقالء" (  )41/من مطرق عن الأعمش به مرفوع ًا.
الرفوع.
البيهقي
وضعف
أ
ُّ
والشهور من حديث الأعمش موقوف ًا.
وقال ابن منده:
م
صح.
اخلالف يف رفعه ووقفه .ثم قال:
الدارقطني يف "العلل" ()414
وذكر
م
أ
والوقوف أأ ُّ
ُّ
أ
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  :) 4/وطريق الوقوف أأقوى.
ٍ
اسم من أأسامء اهلل ,وض أعه اهللم يف الأرض ,ف أأ م
أنس
فشوه بينكم" .حديث
ويشهد لقوله " إن السال أم ٌ
مرفوع ًا .وقد تقدم برقم ( .) 212
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تطو ٌع ,والر ُّد أفريض ٌة.
سليم ُّ
الت م

( )

باب :أمن بخل بالسالم
 -216حدثنا حممد بن أأيب ٍ
بكر ,قال :حدثنا مفضيل بن سليامن عن موسى بن عقبة
قال :حدثني معبيد اهلل بن سلامن عن أأبيه عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص قال:
والبخيل أمن أ
م
والّسوق من أُس أق
بخل بالسالم,
كذب عىل يمينه,
الكذوب أمن
أ
م
ّ
الصالة.

( )

عيل بن مم ٍ
سهر عن عاص ٍم عن أيب عثامن
 -260حدثنا إسامعيل بن أبان ,قال :حدثنا ُّ
بخل الناس الذي أي م
عن أيب هريرة قال :أأ م
جز
عجز الناس أمن أع أ
بخل بالسالم ,وإن أأ أ
بالدُّ عاء.

( )

ٍ
رجل عن احلسن.
( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )560/1من طريق ابن البارك ,عن سفيان عن
ٍ
رجل .ولعله هشام بن حسان الذكور يف رواية البخاري.
هكذا قال عن
غر موىل جهينة .وانظر ما بعده.
( )1مل أجد من أخرجه .وسلامن :هو الأ ُّ
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15414عن حفص بن غياث ,وأبو يعىل كام يف "الطالب العالية"
( )111/6وابن حبان يف "صحيحه" ( )1161والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1504من طريق إسامعيل بن
زكريا ,وحممد بن فضيل الضبي يف "الدعاء" ( )51كلهم عن عاصم به موقوف ًا.
بن الرزبان عن حفص بن غياث مرفوع ًا.
ورواه مّسوق م
أأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1502والطَّباين يف "الوسط" (  )556ويف "الدعاء" ( )20وأبو
الشيخ يف "أمثال احلديث" (.)1 4
ابن حبان يف "الثقات" ,وقال
ومّسوق بن الرزبان .قال أبو حاتم :ليس بالقوي ميكتب حدي مثه ,وذكره م
ٌ
صدوق .ذكره احلافظ يف "التهذيب".
صالح بن حممد:
ابن أيب شيبة .فرواه عن حفص موقوف ًا كرواية اجلامعة.
قلت :وقد خال أفه احلافظ م
والصحيح موقوف.
قال احلافظ الدارقطني يف "العلل" (:)1141
م
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الصبيان
باب :السالم عىل ّ

 -26حدثنا حممد بن مع ٍ
رأيت
بيد ,قال :حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال:
م
ّ
ابن معمر ميسلم عىل الصبيان يف الكتاب.
أ

( )

الرجال
باب :تسليم النّساء عىل ّ
ٌ
احلسن يقول :كن النسا مء
سمعت
مبارك قال:
 -261حدثنا موسى ,قال :حدثنا
م
أ
ميسلمن عىل الرجال.

( )

باب :التّسليم عىل النّساء
 -264حدثنا حممد بن يوسف ,قال :حدثنا عبد احلميد بن أهبرام عن ٍ
شهر قال:
وعصب ٌة من النساء مقعو ٌد ,قال بيده إليهن
سمعت أأسام أء ,أأن النبي ﷺ مر يف السجد ,م
م
بالسالم ,فقال :إياكن و مكفران ا ملنعمني ,إياكن و مكفران ا ملنعمني ,قالت إحداهن :نعو مذ
باهلل ,يا نبي اهلل ,من مكفران نعم اهلل؟.
يت منه
قال :بىل .إن إحدأ ا مكن تطول أأيم متها ,ثم
تغضب الغضب أة فتقول :واهلل ما ر أأ م
م
ساع ًة خري ًا ُّ
قط ,فذلك مكفران نعم اهلل ,وذلك مكفران نعم ا ملنعمني.

( )

( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )115من رواية ُييى بن يعىل السلمي عن عنبسة بن عامر
القريش به.
احلسن
( )1أأخرجه البيهقي يف " مشعب اليامن" (  )121من رواية أأيب مأسامة عن ممبارك بن مفضالة قال " :مسئل
م
م
الرجال ميسلمون عىل النساء ,ولكن النساء هن ميسلمن عىل الرجال".
عن السالم عىل النساء قال :مل يكن
م
الرجال عىل النساء ,وال
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )114عن واثلة مرفوع ًا " ميسل مم
وأخرج ابن ُّ
ميسلم النسا مء عىل الرجال"
قال ابن حجر يف "الفتح" (

 :)41/وسندم ه ٍ
واه.

( )4أخرجه المام أمحد ( )14516والرتمذي ( )1264من رواية عبد احلميد بن هبرام ,وأمحد أيض ًا

=
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 -261حدثنا خملدٌ  ,قال :حدثنا ممبرش بن إسامعيل عن ابن أأيب أغنية عن حممد بن
ٍ
بي ﷺ و أأنا يف جوار أأ ٍ
تراب يل,
مهاجر عن أأبيه عن أأسامء ابنة يزيد الأنصارية ,مر يب الن ُّ
جرئهن عىل أ
فقلت :يا
مسألته,
وكفر ا ملنعمني,
فسلم علينا .وقال :إيا مكن
م
م
وكنت من أأ أ
أ
أ
فر ا ملنعمني؟.
رسول اهلل ,وما مك م
قال :لعل إحدأ ا مكن أت م
طول أأيم متها من أأبوّيا ,ثم يرز مقها اهلل أزوج ًا ,و أيرز مقها منه ولد ًا,
م
يت منك خري ًا ُّ
قط.
فتغضب الغضب أة فتك مفر
فتقول :ما ر أأ م
م

( )

____________________________________

(  )1452وأبو داود ( )5101وابن ماجه (  )140واحلميدي ( )416وابن سعد يف "الطبقات"
( ) 0/1من رواية ابن أيب حسني ,وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( )1162من رواية احلكم بن أأبان
والطَّباين يف "الكبري" ( ) 21/11وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )41/26والبيهقي يف " مشعب
اليامن" (  )114من طريق عبد اهلل بن عثامن بن خثيم كلهم عن شهر بن حوشب به.
قلت :أخرج م
السنن منه مجل أة السالم فقط .ومل يذكروا قوله ( فقال :إياكن وكمفران ..الخ ) .كام قال
أهل ُّ
اهليثمي يف "الجمع" ( .)420/1والبوصريي يف "احتاف الهرة بزوائد السانيد العرشة" (.)15/1
وقال اهليثمي :رواه أمحد .وفيه شهر بن حوشب ,وهو ضعيف .وقد موث أق .انتهى.
ٌ
حسن .قال أمحد بن حنبل :ال بأ أس بحديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
مره ,وقال :إنام تكلم فيه ابن عون ...,ثم
شهر
م
حسن احلديث .وقوى أأ أ
حوشب ,وقال حممد بن إسامعيلٌ :
بن
روى عن هالل بن أيب زينب عن شهر بن حوشب .أنبأنا أبو داود الصاحفي بلخي أأخَّبنا
النرض م
م
مشميل عن ابن أعون قال :إن شهر ًا تركموه .قال أبوداود :قال النرض :تركموه .أأي طعنوا فيه ,وإنام طعنوا فيه
السلطان .انتهى كالمه.
مر ُّ
لأنه و أيل أأ أ
وانظر ما بعده.
( ) أخرجه إسحاق بن راهويه ( )1401والطَّباين يف "الكبري" ( ) 11/11وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
(  )124/2ومتام يف "فوائده" (  )54من مطرق عن عبد اللك بن أيب غنية به.
ابن حبان يف "الثقات" .وقال
ورجاله رجال الصحيح .سوى مهاجر بن أأيب ممسلم موىل أسامء .ذكره م
الذهبي :وثق .إشار ًة إىل ابن حبان.
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اخلاصة
باب :من كره تسليم
ّ
ٍ
 -265حدثنا أأبو نمعيم عن بشري بن سلامن عن سي ٍ
طارق قال :مكنا
ار أأيب احل أكم عن
عند عبد اهلل جلوس ًا ,فجاء آذ منه فقال :قد قامت الصال مة ,فقام وقمنا معه ,أ
فدخلنا
مثل ما أ
ومشينا وف أعلنا أ
اس مركوع ًا يف مقدم السجد ,فكَّب ور أك أع ,أ
فعل,
السجدأ  ,فر أأى الن أ
ٌ
أ
صدق اهللم ,وبل أغ
مّسع فقال :عليكم السالم يا أأبا عبد الرمحن ,فقال:
رجل
فمر
ٌ
رج ,فقال
رجع,
رسو مله ,فلام صلينا
فولج عىل أأهله ,وجلسنأا يف مكاننا ننت مظره حتى أي أ
أ
أ
لبعض :أأ ُّيكم أ
ٍ
يسأ مله؟.
بعضنا
م
ٌ
تسليم
طارق :أنا أأس أأ مله ,فس أأ أله ,فقال :عن النبي ﷺ قال :بني يدي الساعة:
قال
م
وفشو
وقطع الأرحام,
زوجها عىل التجارة,
اخلاصة,
وفشو التجارة حتى مت أ
ُّ
م
عني الر أأ مة أ
ُّ
م
وكتامن شهادة احلق.
بالزور,
القلم,
وظهور الشهادة ُّ
م

( )

____________________________________

ويشهد له ما قبله.
( ) أخرجه أمحد ( )4611 ,4140والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 40/1والبزار يف "مسنده"
( ) 156والشايش يف "مسنده" (  )40وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )164/ 4من مطرق عن بشري بن
سلامن أأيب إسامعيل به.
وصححه احلاكم (.)115 ,61/1
واخترصه البزار والشايش .وعند بعضهم عن سيار فقط دون كنيته.
وابن معني .بأن سيار ًا هو أأبو محزة ,وليس أأبا احلكم الثقة.
ورجاله ثقات رجال الصحيح .لكن جزم أمحدم
م
ومال إليه احلافظ ابن حجر يف "التهذيب" (.)152/1
قلت :وسيار أبو محزة مل أأر من وثقه.
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال يف "التقريب" :مقبول.
م
رجال الصحيح.
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)141/4رجال أمحد والبزار

=
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باب :العورات ال ّثالث

 -262حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدثنا إبراهيم بن ٍ
سعد عن صالح بن
ٍ
شهاب عن ثعلبة بن أيب ٍ
ٍ
سويد,
القرظي ,أنّه ركب إىل عبد اهلل بن
مالك
كيسان عن ابن
ّ
أخي بني حارثة بن احلارث ,يسأ مله عن العورات الثالث  -وكان يعمل هبن  -فقال :ما
وضعت ثيايب من الظهرية مل يدخل عيل
تريد؟ فقلت :مأريدم أأن أأعمل هبن ,فقال :إذا
م
أأحدٌ من أأهيل أ
الفجر وحتر أك
طلع
حل مل أم إال بإذين ,إال أأن أأدعوه ,فذلك إذ منه .وال إذا أ
م
بلغ ا م
ووضعت ثيايب حتى أأنام.
يت العشا أء
م
اس حتى متصىل الصال أة .وال إذا صل م
الن م

( )

____________________________________

وقال الدارقطني يف "العلل" ( :) 5/5يرويه بشري بن سلامن عن سيار .واخ متلف عنه .فرواه مجاع ٌة
ووكيع وُييى بن آدم وعبد اهلل بن داود اخلمريبي وأبو أمحد الزبريي فقالوا كلهم :عن
منهم خملد بن يزيد
ٌ
سيار أيب احلكم ,وقوهلم (سيار أبو احلكم) وه ٌم ,وإنام هو سيار أبو محزة ال مكويف كذلك .رواه عبد الرزاق
عن الثوري عن بشري عن سيار أيب محزة ,وهو الصواب .وسيار أأبو احلكم مل أيسمع من طارق بن شهاب
شيئ ًا ,ومل يرو عنه .انتهى.
( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )1 1/ 6من طريق مقرة بن عبد الرمحن ,وأبو نمعيم يف "العرفة" ()4411
الزهري به.
وابن منده كام يف "الصابة" ( ) 11/1من طريق معقيل كلهم عن ُّ
الزهري عن ثعلبة ,أنه س أأ أل عبدأ اهلل بن مسويد ,وكان من
ابن إسحاق و مقرة عن ُّ
قال ابن منده :ورواه م
أصحاب النبي ﷺ .انتهى
وإسناده قوي .عبد اهلل بن سويد النصاري .قال البخاري وابن أيب حاتم وابن السكن وابن حبان :له
مصحبة.
الزهري عن ثعلبة عن
وأخرجه ابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )651من طريق مقرة بن عبد الرمحن عن ُّ
أ
رسول اهلل ﷺ عن العورات الثالث ..فذكر نحوه".
سألت
عبد اهلل بن مسويد قال" :
م
الصحيح من قول عبد اهلل بن مسويد .انتهى.
قال ابن قانع :كذا قال عن النبي ﷺ !,وإنام
م
وهم.
وقيل :عن ثعلبة عن سويد دون عبد اهلل ,وهو ٌ
انظر الصابة.
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الرجل مع امرأته
باب :أكل ّ
ميدي ,قال :حدثنا سفيان عن مس أع ٍر عن موسى بن أيب ٍ
كثري عن
حل
ُّ
 -264حدثنا ا م
ٍ
كنت م
آكل مع النبي ﷺ أحيس ًا ,فمر معمر ,فدعاه
جماهد عن عائشة رض اهلل عنها قالت :م
عني .أ
فنزل
طاع فيكن ما ر أأت مكن ٌ
حس ,لو مأ م
أفأ أك أل ,أفأصابت يدم ه إصبعي ,فقالّ :
احلجاب.

( )

ٍ
أويس قال :حدثني خارجة بن احلارث بن رافع بن
 -261حدثنا إسامعيل بن أيب
ٍ
ٍ
قيس  -وهي خولة ,وهي جد مة
هني عن سامل بن ُسجٍ موىل مأم صبية بنت
جل ُّ
مكيث ا م
خارجة بن احلارث  -أأنه سمعها تقول :اختلفت يدي ويدم رسول اهلل ﷺ يف ٍ
إناء
أ
ٍ
واحد( ).

( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 1 6وابن أيب حاتم يف "تفسريه" (  )160/والطَّباين يف "العجم
الوسط" ( )1614ويف "الصغري" ( )114وأبو الشيخ يف "أخبار أصبهان" ( )14/4من مطرق عن
سفيان بن معيينة به.
وصححه السيوطي يف "الدر النثور".
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)1 /4رواه الطَّباين يف الوسط ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن
أيب كثري وهو ثقة .انتهى.
( )1أخرجه أمحد ( )14024والرتمذي يف "العلل الكبري" ( )12وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )2651والطَّباين
يف "الكبري" ( )145/11وابن سعد يف "الطبقات" ( )165/1وابن الثري يف "أسد الغابة" ( ) 415/
من مطرق عن إسامعيل بن أيب أويس به.
وابن حبان.
ابن معني م
وإسناده جيد .خارجة بن احلارث  .وثقه م
وقال النسائي :ال بأس به.
وقال أبو حاتم :صالح احلديث.
وسامل بن ُسج .قال عنه ابن معني :ثق ٌة ٌ
مشهور.
شيخ
ٌ

=
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ٍ
مسكون
باب :إذا دخل بيت ًا غري
 -266حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدثني معن قال :حدثني هشام بن ٍ
سعد عن
أ ٌ
ناف ٍع ,أن عبد اهلل بن معمر قال :إذا د أ
غري السكون فليقل :السال مم علينا وعىل
خل
أ
البيت أ
عباد اهلل الصاحلني.

( )

عيل بن احلسني قال :حدثني أأيب عن يزيد
 -400حدثنا إسحاق ,قال :حدثنا ُّ
النحوي عن عكرمة عن ابن عب ٍ
اس قال{ :ال م
غري بيوتكم حتى أتستأن مسوا
تدخلوا بيوت ًا أ
____________________________________

وذكره ابن حبان يف الثقات".
وأخرجه المام أمحد ( )14114وأبو داود ( )41وابن ماجه ( )411وابن أيب شيبة (  )44والرتمذي يف
"العلل الكبري" ( )15وإسحاق بن راهويه ( )1 46والبيهقي يف "الكَّبى"  ) 60/0وابن أيب عاصم
يف "اآلحاد والثاين" ( )40 1والطَّباين يف "الكبري" ( )145/11والطحاوي يف "رشح العاين"
(  )15/وابن سعد يف "الطبقات" ( )165/1وغريهم من مطرق عن مأسامة بن زيد عن سامل أأيب النُّعامن
 وهو ابن ُسج  -عن مأم مصبية اجلهنية .كذا عند ابن ماجه.وقيل :عن سامل بن خربوذ أيب النعامن ,وقيل :سامل بن النعامن ,وقيل :النعامن بن خربوذ ,وقيل :ابن
خربوذ .وقيل غري ذلك.
وطريق خارجه بن احلارث عند الصنف خالية من هذا االضطراب.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :)444/4قال احلاكم أبو أمحد :أمن قال .ابن ُسج فقد عربه ,ومن قال ابن
يصح ,وخالفه أأبو زرعة
خربوذ أأرا أد به الكاف بالفارسية .وقال البخاري :وقال بعضهم :ابن النعامن ,ومل ّ
فرجح رواية أمن قال :عن سامل بن النعامن .وهي رواية الثوري وابن وهب عن أسامة ,وقال وكيع يف
ابن أيب
غريه عن وكيع :النعامن بن خربوذ ,وحكاه م
روايته عند أيب داود :عن ابن خربوذ ,ومل ميسمه ,وسامه م
حاتم ,وقال الدارقطنيُ :سج ميعرف بخربوذ .انتهى.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15415عن أيب خالد المحر عن ُييى بن سعيد عن نافع به.
صحيح.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
وحسنه احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( .)10/
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جناح أأن م
تدخ ملوا مبيوت ًا
و متسلموا عىل أأهلها} ,واستثنى من ذلك ,فقال{ :ليس عليكم
ٌ
( )
ٍ
يعلم ما متبدون وما أتك متمون}.
غري مسكونة فيها ٌ
متاع لكم ,واهللم م
أ
باب { :ليس أتأذنكم الذين ملكت أأيام منكم }
 -40حدثنا عثامن بن حمم ٍد ,قال :حدثنا ُييى بن اليامن عن شيبان عن ٍ
ليث عن
م
ناف ٍع عن ابن معمر{ :ليس أتأذنكم الذي أن ملكت أأيام منكم} ,قال :هي للرجال دون
النساء.

( )

بلغ الأ م
باب :قول اهلل { :وإذا أ
منكم احلم مل أم }
طفال
م
ستوائي
 -401حدثنا مطر بن الفضل ,قال :حدثنا يزيد بن هارون عن هشا ٍم الد
ّ
عن ُييى بن أيب ٍ
كثري عن ناف ٍع عن ابن عمر ,أأنه كان إذا أ
بعض ولده احلم ملم عز أله,
بلغ م
فلم يدخل عليه إال بإ ٍ
ذن.

( )

باب :يستأذن عىل أ ّمه
حممد بن يوسف ,قال :حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن
 -404حدثنا ّ
علقمة قال :جاء ٌ
رجل إىل عبد اهلل قال :أأستأ م
ذن عىل مأمي؟ فقال :ما عىل كل أأحياّنا

( ) أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( ) 54/ 6من طريق ُييى بن واضح عن احلمسني به.
و أأخرجه الطَّبي ( ) 54/ 6والنحاس يف "الناسخ والنسوخ" ( )461من وجهني آخرين عن ابن
عباس نحوه.
( )1أخرجه الطَّبي يف "تفسريه" (/ 6

 )1من طريق أعنبسة ,والنحاس يف "الناسخ والنسوخ" ()104

من طريق مسفيان كالمها عن ليث به.
وليث :هو ابن أيب مسليم ,وقد ضعفه اجلمهور كام تقدم.
( )4أأخرجه مسدد كام يف "احتاف الهرة" ( ) 1/2عن ُييى عن هشام به.
صحيح.
وقال البوصريي يف "االحتاف" :هذا إسنا ٌد
ٌ
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( )

سمعت ممسلم ب أن أن ٍ
ذير
 -401حدثنا آدم ,قال :حدثنا مشعبة عن أأيب إسحاق قال:
م
يقول :أ
سأ أل ٌ
رجل محذيفة فقال :أأستأ م
يت ما
ذن عىل مأمي؟ فقال :إن مل أتستأذن عليها ر أأ أ
كره.
أت أ

( )

باب :يستأذن عىل أبيه
مالك عن ٍ
ٍ
ليث عن معبيد اهلل عن موسى
 -405حدثنا فروة ,قال :حدثنا القاسم بن
أ
فدفع يف أصدري حتى
فالتفت
فدخل فاتبع مته,
دخلت مع أأيب عىل مأمي,
بن طلحة قال:
أ
م
أ
ٍ ( )
أأق أعدأ ين عىل استي ,قال :أأتد م
خل بغري إذن؟.

( ) أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" (  ) 424عن أأيب معاوية عن الأعمش به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)15/
وأخرج البيهقي يف "السنن" ( )404/1واخلرائطي يف "مكارم الخالق" (  )45وابن عبد الَّب يف
أ
هذيل بن رشحبيل الأزدي الأعمى يقول:
سمعت
الزهري قال:
م
"االستذكار" ( )144/1من مطرق عن ُّ
ابن مسعود يقول" :عليكم إ ٌ
ذن عىل مأمهاتكم".
م
سمعت أ
( )1أأخرجه عبد الرزاق (  ) 611وابن أيب شيبة يف "الصنف" (  )12144 , 420ويف "الدب" ()14
والبيهقي يف "السنن" ( )64/4و ممسدد كام يف "الطالب العالية" ( )1416من مطرق عن أأيب إسحاق
السبيعي به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح" ( .)15/
( )4مل أأجد أمن أخرجه.
بن أأيب مسليم.
غري منسوب عن موسى بن طلحة بن معبيد اهلل ,وعنه ليث م
قال الزي وابن حجر :معبيد اهلل م
ٌ
اجلمهور كام تقدم.
وليث ضعفه
قلت:
م
الثر مع أأثر ابن مسعود وحذيفة وابن عمر التقدمة .وكذا
وذكر ابن حجر يف "الفتح" (  )15/هذا أ
أثر ابن عباس اآليت .ثم قال :و أأسانيد هذه اآلثار كلها صحيح ٌة.
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باب :يستأذن عىل أبيه وولده
بن مم ٍ
الزبري
سهر عن أأشعث عن أيب ُّ
عيل م
 -402حدثنا إسامعيل بن أأبان ,قال :حدثنا ُّ
ٍ
ذن الر م
جابر قال :يستأ م
جل عىل ولده ,و مأمه ,وإن كانت أعجوز ًا ,و أأخيه ,و مأخته,
عن
و أأبيه.

( )

م
ستأذن عىل مأخته
باب :أي
ٍ
جريج عن
عمرو ,واب من
حل
ُّ
ميدي ,قال :حدثنا سفيان ,قال :حدثنا ٌ
 -404حدثنا ا م
ٍ
عطاء قال :أ
ابن عب ٍ
فقلت :أأستأ م
فقلت:
عدت
اس
م
ذن عىل مأختي؟ فقال :نعم ,أفأ م
م
سأ م
لت أ
م
حتب أأن
مأختان يف حجري ,و أأنا مأمو مّنام و مأنفق عليهام ,أأ
ستأذن عليهام؟ قال :نعم ,أأ ُّ
ترامها معريانتني؟ ثم قرأ{ :يا أأ ُّّيا الذي أن آمنموا ليس أتأذنكم الذين ملكت أأيام منكم} إىل
ٍ
{ م
عورات لكم} ,قال :فلم ميؤمر هؤالء بالذن إال يف هذه العورات الثالث,
ثالث
بلغ الأ م
طفال منكم احلم مل أم فليستأذ منوا كام استأ أ
قال{ :وإذا أ
ذن الذين من قبلهم} .قال ابن
عب ٍ
م
ٍ
جريج :عىل الناس كلهم.
ابن
فالذن
اس:
واجب .زاد م
ٌ

( )

م
يستأذن عىل أخيه
باب:
ٍ
بثر عن أأ أ
ردوس عن عبد اهلل قال:
شعث عن مك
 -401حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا أع ٌ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( ) 4025من طريق أشعث ,وُييى بن سالم البرصي يف "تفسريه"
بن عبد
جابر م
كام يف "تفسري بن أيب زمنني" (  )125/من طريق ابن هليعة كالمها عن أيب الزبري .قال :مسئل م
م
م
الرجل عىل والدته .وإن كانت عجوز ًا ,أأو عىل أخته؟ قال :نعم" .لفظ ابن سالم.
يستأذن
اهلل .أأ
( )1أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )64/4من طريق سفيان عن عمرو وحدأ ه عن عطاء به.
وصححه ابن حجر يف "الفتح".
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ستأذن الر م
م
جل عىل أأبيه ,و مأمه ,و أأخيه ,و مأخته.
أي

( )

م
االستئذان غري السالم
باب:
ٍ
عطاء
 -406حدثنا بيان ,قال :حدثنا يزيد ,قال :حدثنا عبد اللك بن أيب سليامن عن
ذن أ
عن أيب هريرة ,فيمن يستأ م
قبل أأن ميسلم .قال :ال ميؤذن له حتى أيبد أأ بالسالم.

( )

َّبهم قال:
 -4 0حدثنا إبراهيم بن موسى ,قال :أخَّبنا هشا ٌم ,أن أ
ابن مجريجٍ أأخ أ
سمعت أأبا مهريرة يقول :إذا أ
دخل ومل يقل :السال مم عليكم ,فقل:
سمعت عطا ًء ,قال:
م
م
ال ,حتى يأيت بالفتاح :السالم.

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 4202والطَّبي يف "تفسريه" ( ) 14/ 6من مطرق عن أأشعث بن سوار به.
كردوس :هو ابن عباس الثعلبي ,وقيل :ابن عمرو .وقيل :ابن هانئ .وقيل :هم ثالثة .وهو م
قليل
احلديث.
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15114خمترص ًا عن عبد الرحيم بن سليامن عن عبد اللك عن
عطاء عن أيب هريرة قال" :ال تأ أذنموا حتى تمؤ أذنموا بالسالم".
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )1204من طريق احلسن بن محاد  -سجادة  -نا حفص بن غياث عن
عبد اللك عن عطاء عن أيب هريرة  -أأ ُّ
شك يف رفعه  -قال" :ال ميؤ أذ من للمستأذن حتى يبد أأ بالسالم".
قال الطَّباين :مل يرو هذا احلديث عن عبد اللك بن أأيب سليامن إال حفص بن غياث .تفرد به سجادة.
انتهى.
ثقات إال أن عبدأ اللك مل أأجد
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)21/1رواه الطَّباين يف "الوسط" ورجا مله ٌ
له سامع ًا من أيب هريرة .قال ابن حبان :روى عن يزيد بن الصم" .انتهى.
قلت :وقع يف نسخة اهليثمي "عبد اللك بن عطاء" .والصواب عن عطاء .وكالم الطَّباين ُّ
يدل عليه.
أصح .واهلل أعلم.
م
والوقوف ُّ
وانظر ما بعده.
( )4إسناده صحيح .وسيأيت عند الصنف من ٍ
وجه آخر عن ابن جريج نحوه .انظر ( .) 414
ٌ
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باب :إذا نظر بغري ٍ
إذن متفقأ عينه
إسحاق بن عبد اهلل عن ٍ
م
أنس
اج ,قال :حدثنا محا ٌد ,قال :حدثنا
 -4حدثنا حج ٌ
بي ﷺ قائ ًام ميصيل ,فاطلع ٌ
رجل يف بيته ,أفأ أ
نحو
خذ أسه ًام من كنانته ,فسد أد أ
قال :كان الن ُّ
أعينيه.

( )

باب :االستئذان من أجل النظر
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ال أف أزاري عن ممح ٍ
يد عن أأ ٍ
 -4 1حدثنا حممد بن أ
لع
نس قال :اط أ
ُّ
رسول اهلل ﷺ بمش أق ٍ
خرج الر م
م
ٌ
جل
بي ﷺ ,فسد أد
ص ,أفأ أ
رجل من أخ أل ٍل يف محجرة الن ُّ
رأ أسه.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1615واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )456من طريق محاد بن سلمة به.
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )2501 ,5111ومسلم ( )1 54من ٍ
وجه آخر عن معبيد اهلل بن أيب بكر
عن أأ ٍ
النبي ﷺ بمشقص أو بمشاقص .فك أأين
نس " ,أأن رجالً اط أ
لع من بعض محجر النبي ﷺ فقا أم إليه ُّ
أ
الرجل ليط أعنه".
أأنظر إليه أي متل
وليس عند الشيخني قوله " قائ ًام ميصيل" وقوله "سه ًام من كنانته".
ٍ
والشقص :بكّس أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه :م
نصل السهم إذا كان طوي ً
ريض.
غري أع
ال أ
وعند الشيخني من حديث سهل بن سعد " ومع رسول اهلل ﷺ مدرى أُي ُّك هبا رأ أسه" .ولعله مُيمل
وُيتمل أأن رأ أس الدرى كان محمدد ًا ف أأشبه الن أ
صل".
عىل التعدُّ د .كام قال ابن حجر يف "الفتح" ,ثم قال :م
انتهى.
قلت :وانظر ما بعده.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 1116عن سهل بن يوسف عن محيد به.
لع يف بيت النبي ﷺ
رجالً اط أ
وهو يف "صحيح البخاري" ( )2161من رواية ُييى عن محيد خمترص ًا" ,أن م
فسدد إليه مشقص ًا".
م
الرجل رأ أسه".
خرج
دون قوله " ف أأ أ

=
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الرجل يف بيته
الرجل عىل ّ
باب :إذا س ّلم ّ
ٍ
صالح قال :حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن
 -4 4حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
هالل عن مروان بن عثامن ,أأن معبيد بن محنني
أأيب

( )

خَّبه عن أأيب موسى قال:
أأ أ أ

دبرت ,أفأ أ
رسل إيل فقال :يا عبدأ اهلل ,اشتد
ذنت عىل معمر ,فلم ميؤذن يل ثالث ًا ,أفأ م
استأ م
اس كذلك أيشتدُّ عليهم أن مُيتبسوا عىل بابك,
تبس عىل بايب؟ اعلم أأن الن أ
عليك أن أحت أ
سمعت هذا؟
فرجعت ,فقال :ممن
ذنت عليك ثالث ًا ,فلم ميؤذن يل,
أ
م
فقلت :بل استأ م
م
أسمعت من النبي ﷺ ما مل نسمع؟ لئن مل تأتني
فقلت :سمع مته من النبي ﷺ ,فقال:
أ
تيت نفر ًا من النصار جلوس ًا يف
عىل هذا ببي ٍنة لجعلنك نكاالً,
فخرجت حتى أأ م
م
السجد فسأل متهم ,فقالوا :أأ أو ُّ
خَّبهتم ما قال معمر ,فقالوا :ال يقو مم
يشك يف هذا أأحدٌ ؟ أفأ م
ٍ
ٍ
مسعود ,إىل عمر.
اخلدري ,أأو أأبو
سعيد
معك إال أأصغرنا ,فقام معي أأبو
ّ
____________________________________

وانظر ما قبله.
م
الصواب ابن معمري.
الشيخ الألباين بأن
( ) زعم
أ
فقال يف حتقيقه لألدب (ص  :)1 1الصل"حنني" ,ويف اهلندية "حسني" فصححه الستاذ حمب الدين
رمحه اهلل فجعله "حنني"! وهو خط ٌأ تبعه عليه الشارح اجليالين ,والتصويب من "الصحيحني" ,وقد مر
عىل الصواب برقم ( ,) 025/1 2وقد رواه معبيد هنا عن أيب موسى ممسند ًا ,و أأرس أله هناك ,وهو كذلك
نت وجهه ثمة ,و أأحل مت يف وصله إىل هنا .انتهى كالمه.
يف "الصحيحني" ,وقد بي م
قلت :والصواب ما قاله حمب الدين واجليالين أنه "حنني" .لوجوه.
أأوالً :أن الراوي يف الصحيحني عن ٍ
عبيد عطا ٌء ,وهنا عثامن بن مروان فافرتقا.
وعبيد بن محنني يف "التهذيب" أأّنام يرويان عن بعض .بخالف معبيد بن
ثاني ًا :أنه وقع يف ترمجة مروان م
معمري فلم أيذكر يف "التهذيب" أن مروان روى عنه.
ثالث ًا :ذكر ابن حجر يف "الفتح" الزيادات والفوائد يف رواية الباب ,وذكر أأّنا من رواية معبيد بن محنني عن
أيب موسى ,وفرق بينها وبني رواية معبيد بن معمري يف الصحيحني .واهلل أعلم.
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فقال :خرجنا مع النبي ﷺ وهو يريدم سعد بن عبادة ,حتى أأتاه فسلم ,فلم ميؤذن له,
ثم سلم الثانية ,ثم الثالثة ,فلم ميؤذن له ,فقال :قضينا ما علينا ,ثم رجع ,أفأدركه سعدٌ
ٍ
سمع ,و أأر ُّد عليك,
فقال :يا رسول اهلل ,والذي بعثك باحلق ما سل أ
مت من مرة إال و أأنا أأ م
كنت
ولكن أأ
كثر من السالم عيل وعىل أأهل بيتي ,فقال أأبو موسى :واهلل إن م
م
حببت أن مت أ
ستثبت.
حببت أن أأ
لأمين ًا عىل حديث رسول اهلل ﷺ ,فقال :أجل ,ولكن أأ
أ
م

( )

الزرقي.
( ) رجال إسناده ال بأس هبم سوى مروان بن عثامن بن أيب أسعيد بن ا ملعىل النصاري ُّ
ضعيف.
قال أبو حاتم:
ٌ
وقال المام أمحدٌ :
رجل جمهول.
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )2610 , 652ومسلم ( )1 54وسنن أيب داود ( )5 11خمترص ًا
من رواية عطاء عن عبيد بن معمري" ,أن أأبا موسى استأذن عىل معمر :استأذن أبو موسى عىل عمر فكأنه
صوت عبد اهلل بن قيس؟ ائذنوا له .فدم عي له .فقال :ما محلك
وجدأ ه مشغوالً .فرجع فقال عمر :أمل أأسمع
أ
ٍ
جملس من
عىل ما صنعت؟ فقال :إنا كنا نؤمر هبذا .قال :فأتني عىل هذا ببينة .أو لأفعلن بك .فانطلق إىل
النصار .فقالوا :ال يشهد إال أصاغرنا .فقام أبو سعيد اخلدري .فقال :قد كمنا نمؤمر هبذا .فقال عمر :خفي
الصفق بالأسواق".
عيل هذا من أأمر النبي ﷺ .أهلاين
م
دون قصة سعد بن عبادة .
ويف حديث الباب زوائد مأخرى ,وفوائد استوفاها احلافظ يف "الفتح".
خلدري نحوه دون القصة.
وأخرج البخاري يف "صحيحه"( )516
ومسلم ( )1 54عن أأيب سعيد ا م
ٌ
قال ابن حجر يف "الفتح" (

رشت إليها يف "الدب الفرد" زياد ٌة
 :)16/ويف رواية معبيد بن محنني التي أأ م

ممفيد ٌة .وهي أن أأبا سعيد أأو أأبا مسعود قال ل معمر" :خرجنا مع النبي ﷺ يوم ًا وهو ميريد سعد بن عبادة
فثبت ذلك من قوله ﷺ ومن فعله ,وقصة سعد بن عبادة هذه .أخرجها أبو
حتى أتاه فسلم ..احلديث " .أ
داود من حديث قيس بن سعد بن معبادة مطولة بمعناه ,و أأمحد من طريق ٍ
ثابت عن أنس أو غريه .كذا فيه,
م
و أأخرجه البزار عن أنس بغري تر ُّد ٍد ,وأخرجه الطَّباين من حديث مأم طارق موالة سعد .انتهى كالمه.

=
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الرجل إذنه
باب :دعاء ّ

ٍ
حرب قال :حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أأيب الأحوص
 -4 1حدثنا سليامن بن
عي الر م
جل فقد مأذ أن له.
عن عبد اهلل قال :إذا مد أ

( )

 -4 5حدثنا عياش بن الوليد ,قال :حدثنا عبد الأعىل ,قال :حدثنا سعيدٌ عن قتادة
عن أأيب راف ٍع عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال :إذا مدعي أأحدم كم فجا أء مع الرسول ,فهو
إذ منه.

( )

____________________________________

قلت :القصة التي وردت عن سعد بن عبادة .كام ذكر ابن حجر عند أيب داود يف "السنن" ()5 15
والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0 54من حديث قيس بن عبادة .
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )212/1من طريق أيب بكر بن عياش ,والطَّباين يف "الكبري"
(0/6

رقم  )1556من طريق سفيان كالمها عن أأيب إسحاق السبيعي به موقوف ًا.

عيت فهو إذنك .فسلم ثم ادخل".
ولفظه عند ابن أيب شيبة " إذا مد أ
وإسناده صحيح.
و أأبو الحوص :هو عوف بن مالك اجلشمي.
وسئل عنه احلافط الدارقطني يف "العلل" ( )410/5فقال :رواه حممد بن حيان أأبو الحوص عن أيب
م
بن يونس
معاوية عن العمش عن أيب إسحاق عن أيب الحوص عن عبد اهلل مرفوع ًا ,وخال أفه عيسى م
بن مسعري .فروياه عن العمش عن أيب إسحاق عن أيب الحوص عن عبد اهلل أموقوف ًا ,وكذلك
ومالك م
الصحيح .انتهى.
قال الثوري عن أيب إسحاق عن أيب الحوص عن عبد اهلل موقوف ًا .وهو
م
( )1أخرجه أبو داود ( )5 60من طريق عبد العىل ,وأمحد ( ) 0161والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار"
( ) 12/1والبيهقي يف "السنن" ( )410/1ويف " مشعب اليامن" ( )1556من طريق عبد الوهاب بن
عطاء ,وإسحاق بن راهويه ( ) 4من طريق أروح كلهم عن سعيد بن أيب عروبة به.
وعلقه البخاري يف "صحيحه" كتاب االستئذان .باب إذا مدعي الرجل فجاء .هل يستأذن؟.
سمعت أأبا داود يقول :قتادة مل أيسمع من أأيب رافع.
قال أبو عيل اللؤلؤي:
م
وقال يف رواية أيب احلسن بن العبد :ميقال مل أيسمع قتاد مة من أأيب رافع شيئ ًا.

=
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 -4 2حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن أح ٍ
بيب وهشا ٍم عن
( )
م
رسول الرجل إىل الر مجل إذ منه.
حمم ٍد عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ قال:
عاصم,
 -4 4حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا
ٌ
ٍ
مت فلم ميؤذن يل,
تيت أأبا
سعيد اخلدري فسل م
قال :حدثنا حممدٌ عن أأيب العالنية قال :أأ م
وقلت :السالم عليكم يا أأ أ
هل
مت الثالثة أفر أفع مت أصويت
م
مت فلم ميؤذن يل ,ثم سل م
ثم سل م
فخرج إيل مغال ٌم فقال :م
فدخلت,
ادخل,
فقعدت,
يت ناحي ًة
م
م
الدار ,فلم ميؤذن يل ,فتنح م
أ
ٍ
دت مل ميؤذن لك.
فقال يل أأبو
سعيد :أأ أما إنك لو ز أ
ٍ
يشء إال قال :حرا ٌم ,حتى س أأل مته عن اجلف,
فس أأل مته عن الأوعية ,فلم أأس أأله عن
____________________________________

قلت :وهو كام قال.
فقد أأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )2240من طريق سليامن بن عبد الرمحن الدمشقي نا شعيب ب من
ٍ
سعيد عن قتادة عن خالس بن أعمرو عن أأيب رافع به .فزاد خالس ًا.
إسحاق عن
ٍ
أ
بن إسحاق .تفرد به سليامن ب من
خالس جمود ًا إال
احلديث عن قتادة عن
قال الطَّباين :مل يرو هذا
شعيب م
م
عبد الرمحن .انتهى.
وسليامن بن عبد الرمحن وشعيب من رجال الصحيح.
وخالس :روى له اجلامعة وهو ثقة.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( )4 1/1بعده نقله لكالم أيب داود :ك أأنه يعني حديث ًا خمصوص ًا ,وإال ففي
ترصيح بالسامع منه .انتهى.
صحيح البخاري
ٌ
ويشهد للحديث ما بعده .وكذا قول ابن مسعود الاض.
( ) أخرجه أبو داود ( )5 16والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 14/1والبيهقي يف "السنن"
( )410/1ويف " ُّ
الشعب" ( )1551من مطرق عن محاد بن سلمة به.
وصححه ابن حبان ( .)51
وانظر ما قبله.
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( )

باب :كيف يقوم عند الباب؟
 -4 1حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا بقية قال :حدثني حممد ب من عبد
حصبي قال :حدثني عبدم اهلل بن مب ٍ
ّس  -صاحب النبي ﷺ  -أأن النبي ﷺ
الرمحن ال أي
ُّ
كان إذا أأتى باب ًا ميريدم أأن أيستأ أ
ذن مل أيستقبله ,جا أء أيمين ًا وشامالً ,فإن مأذ أن له وإال
ف.
انرص أ
أ أ

( )

خرج ,أأين يقعدم ؟
باب :إذا استأ أذ أن ,فقال :حتى أأ أ

( ) مل أره هبذا السياق مطوالً.
مسلم .وثقه أبو داود والبزار.
وإسناده صحيح .وأبو العالنية الرئي البرصي اسمه
ٌ
وقد أخرجه أمحد يف "مسنده" ( ) 650وأبو يعىل ( ) 404خمترص ًا من رواية هشام عن حممد بن سريين
م
اجلر .
سألت أأبا سعيد اخلدرى عن نبيذ اجلر .فقال " :أّنى
عن أأبى العالنية قال:
م
رسول اهلل ﷺ عن هذا ّ
رش".
رش و أأ ُّ
قال قلت :فاجلف؟ قال :ذاك أأ ُّ
وأخرجه عبدم الرزاق يف "الصنف" ( ) 2614من رواية أيوب عن ابن سريين عن أأيب العالية قال:
دخلت عىل أأيب سعيد اخلدري.
م
ٍ
بن محسني عن هشا ٍم عن ابن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" (:) 525
م
سألت أأيب عن حديث رواه خملد م
ابن سريين عن أأيب ال أعالنية.
سريين عن أيب العالية ,قال :مسئل أبو سعيد اخلدري .فذكره .قال أأيب :إنام هو م
ابن سريين عن أأيب العالية شيئ ًا .انتهى
قال أأيب :ال أيروي م
( )1أخرجه أمحد ( ) 4261 , 4261وأبو داود ( )5 12والبيهقي يف "الكَّبى" ( )446/1ويف " ُّ
الشعب"
(  )1551 ,155وأبو الشيخ يف " أأخالق النبي ﷺ" (

 )1والضياء يف "الختارة" ()101/4

والفسوي يف "العرفة" ( )45 /1واخلطيب يف "اجلامع" ( )110من مطرق عن محممد بن عبد الرمحن به.
ٍ
ب أأ ٍ
متقاربة.
لفاظ
ٍ
تور".
ور مل تكن عليها يومئذ مس ٌ
زاد أأبو داود وغريه "ويقول :السالم عليكم ,السالم عليكم ,وذلك أأن الدُّ أ
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ٍ
سمع
ابن مرشيحٍ عبد الرمحن ,أأنه
 -4 6حدثنا عبد اهلل بن
أ
صالح قال :حدثني م
بن ممعاوية بن محديجٍ عن أأبيه
بن عبد اهلل العافري يقول :حدثني عبدم الرمحن م
واهب أ
أ
رج
قال:
قدمت عىل معمر بن اخلطاب  فاستأ أذ م
م
نت عليه ,فقالوا يل :مكا أنك حتى أي أ
إليك ,فقعدت قريب ًا من بابه ,قال :فخرج إيل فدأ عا ٍ
مسح عىل مخفيه,
بامء فتوض أأ ,ثم
أ
م
أ
أ
مري الؤمنني ,أأم أن البول هذا؟ قال :من البول ,أأو من غريه.
فقال :يا أأ أ

( )

باب :قرع الباب
 -410حدثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدثنا الطلب بن ٍ
زياد ,قال :حدثنا أبو بكر
ٍ
بن عبد اهلل الأ
بواب
صبهاين عن حممد بن مالك بن ا ملنترص عن أأنس بن مالك :إن أأ أ
ُّ
( )
قرع بالأظافري.
النبي ﷺ كانت مت م
باب :إذا دخل ومل يستأذن
( ) أخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )111من طريق البخاري هبذا السناد.
وأخرجه اخلطيب يف "التفق والفرتق" ( )610خمترص ًا من طريق معقبة بن مسلم عن عبدالرمحن بن
مسح عىل اخلمفني".
بن اخلطاب أ
معاوية بن حديج عن أأبيه " ,أأنه ر أأى معمر أ
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" (  )111/وأبو يعىل كام يف "الطالب العالية" (  )2/والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( ) 166و أأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( )1 1واخلطيب يف "اجلامع لخالق الراوي"
( )114من طريق الطلب بن زياد به.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
غري معروف.
أبو بكر بن عبد اهلل .قال الذهبي يف "اليزان" ( :)502/1أأ
صبهاين م
ٌ
أما حممد بني مالك .فقال احلافظ يف "التهذيب" ( :)445/6ذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال :روى عن
ٍ
سمع منه ,قال الذهبي :ال ميعرف .انتهى.
أنس .إن كان
أ
وروي من حديث الغرية بن مشعبة  نحوه .أأخرجه احلاكم يف "علوم احلديث" ( )4وعنه البيهقي يف
م
ضعيف.
"الدخل" ( )511وسندم ه
ٌ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

367

عيل ,قال :اب من جريجٍ
 -41حدثنا أبو عاص ٍم ,و أأفهمني م
بعضه عنه أأبو حفص بن ٍّ
أأخَّبنا قال :أأخَّبين أعمرو بن أيب سفيان ,أن أعمرو بن عبد اهلل بن صفوان أأخَّبه ,أأن
ٍ
بن مأمية بعثه إىل النبي ﷺ يف الفتح ٍ
ٍ
أ
وجداية
بلبن
حنبل أأخَّبه ,أأن
بن
صفوان أ
أك ألد أة أ
بي ﷺ أبأعىل الوادي ,ومل مأسلم ومل
وضغابيس ,قال أبو عاص ٍم :يعني البقل ,والن ُّ
سلم صفوان.
أأستأذن ,فقال :ارجع فقل السال مم عليكم ,أأ أأدخل؟ ,وذلك بعد ما أأ أ

( )

بن صفوان هبذا عن أك ألدة ,ومل يقل :سمع مته من كلدة.
عمرو :وأخَّبين مأمية م
قال ٌ
كثري بن
 -411حدثنا إبراهيم بن النذر ,قال :حدثنا سفيان بن محزة قال :حدثني م
ٍ
رسول اهلل ﷺ قال :إذا أأ أ
أ
البرص فال إ أ
ذن
دخل
زيد عن الوليد بن رباحٍ عن أيب هريرة ,أن
أ
له.

( )

باب :إذا قال :أأ م
دخل؟ ومل ميسلم
 -414حدثنا حممد بن أ
سال ٍم قال :أأخَّبين خملد بن يزيد ,قال :أأخَّبنا اب من مجريجٍ
( ) أخرجه أمحد ( ) 5115وأبو داود ( )5 42والرتمذي ( )14 0والنسائي يف "الكَّبى" ( )2445وابن
سعد يف "الطبقات" ( )151/5والطَّباين يف "الكبري" ( ) 14/ 6وأبو نمعيم يف "العرفة" ()5410
والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )446/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  )44والفاكهي يف
"أخبار مكة" ( ) 101وغريهم من مطرق عن ابن مجريج به.
ٌ
غريب ال نعرفه إال من حديث ابن جريج.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )1أخرجه أمحد ( )1412وأبو داود ( )5 44والبيهقي يف "الكَّبى" ( )446/1واخلطيب يف "اجلامع"
( )110من طريق سليامن بن بالل ,والطَّباين يف "الوسط" ( ) 441من طريق الوليد بن أأيب خرية كلهم
عن كثري بن زيد به .بلفظ " إذا أ
البرص"...
دخل
م
ومدار سنده عىل كثري بن زيد .وهو خمت ألف فيه.
م
ابن حجر إسنا أده يف "الفتح" ( .)11/
وحسن م
وسيأيت عند الصنف (  ) 411من ٍ
وجه آخر عن كثري بن زيد.
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سمعت أأبا هريرة يقول :إذا قال :أأ أأ م
دخل؟ ومل يسلم ,فقل :ال,
قال :أأخَّبين عطا ٌء قال:
م
قلت :السالم؟ قال :نعم.
يت بالفتاح ,م
حتى تأ أ

( )

ٍ
ٍ
حراش قال :حدثني ٌ
رجل من
منصور عن ربعي بن
جرير عن
 -411قال :وأخَّبنا
ٌ
ٍ
اخرجي فقويل له:
بني
بي ﷺ للجارية :م
عامر جاء إىل النبي ﷺ فقال :أأ أألج؟ فقال الن ُّ
رج إيل
قل :السال مم عليكم ,أأ أأدخل؟ فإنه مل مُيسن االستئذان ,قال :فسمع متها قبل أأن أخت أ
اجلارية فقلت :السالم عليكم ,أأ أأدخل؟ فقال :وعليك ,ادخل.
ٍ
ٍ
بخري ,أأتيتكم لتعبدوا ا أ
هلل
جئت؟ فقال :مل آتكم إال
يشء
فدخلت فقلت :بأي
قال:
أ
م
مخس
وحدأ ه ال رشيك له ,و أتدأ معوا عباد أة الالت والعزى ,و متص ُّلوا يف الليل والنهار أ
ٍ
وحتجوا هذا البيت ,أ
وتأ م
خذوا من مال أأغنيائكم
صلوات ,وتصوموا يف السنة شهر ًا,
ُّ
فرت ُّدوها عىل فقرائكم.
هلل خري ًا ,وإن من العلم
فقلت له :هل من العلم يش ٌء ال أتعلمه؟ قال :لقد علم ا م
قال:
م
علم الساعة ,و مينزل
اخلمس ال يعلمهن إال اهللم{ :إن ا أ
علمه إال اهلل,
م
هلل عنده م
ما ال أي م
أ
نفس أبأي
نفس ماذا
الغيث,
تكسب غدأ ًا ,وما أتدري ٌ
م
ويعلم ما يف الأرحام ,وما أتدري ٌ
م
أأ ٍ
وت}.
رض أمت م

( )

( ) أخرجه اخلطيب يف "اجلامع لخالق الراوي وآداب السامع" ( )114من طريق البخاري هبذا السناد.
وقد أخرجه الصنف كام تقدم من ٍ
وجه آخر عن ابن جريج نحوه.
انظر رقم ( .) 4 0
( )1أخرجه أمحد ( )14111وأبو داود ( )5 46 ,5 44والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0 11ويف "عمل اليوم
والليلة" ( )4 2وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )642والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )410/1وأبو نمعيم
يف "العرفة" ( )2510من طريق منصور به .واقترص بعضهم عىل مجلة االستئذان.
قال احلافظ يف "الفتح" (  :)4/بسند ٍ
جيد .وصححه الدارقطني .انتهى.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

369
باب :كيف االستئذان؟

 -415حدثنا عبد اهلل بن أيب شيبة قال :حدّ ثني ُييى بن آدم عن احلسن بن صالحٍ
كهيل عن سعيد بن ٍ
جبري عن ابن عب ٍ
ٍ
مر عىل النبي ﷺ
عن سلمة بن
اس قال :استأ أذ أن مع م
فقال :السال مم عىل رسول اهلل ,السالم عليكم ,أأ م
عمر؟.
يدخل م

( )

باب :من قال :من ذا؟ فقال :أنا
عيل بن احلسن ,قال :حدثنا احلسني ,قال :حدثنا عبد اهلل بن بريدة عن
 -412حدثنا ّ
فقلت :أأنا
ّبي ﷺ إىل السجد ,و أأبو مموسى أيقرأ ,فقال :أمن هذا؟
أبيه قال:
م
أ
خرج الن ُّ
أ
فداك ,فقال :قد مأعطي هذا مزمار ًا من مزامري آل داود.
بريدة ,مجعل مت

( )

باب :إذا استأذن فقيل :ادخل بسال ٍم
ٍ
جعفر الفراء عن عبد
 -414حدثنا مالك بن إسامعيل ,قال :حدثنا إُسائيل عن أأيب
____________________________________

ٍ
ربعي
وجه آخر عن منصور عن
ورواه أبو داود ( )5 41ومسدد كام يف "احتاف الهرة" ( ) 2/2من
ٍّ
أ
استأذن عىل النبي ﷺ بمعناه.
ثت ,أن رجالً من بني عامر
قال :محد م
لكنها علة غري مؤثرة.
( ) أخرجه أمحد ( )1661وأبو داود (  )510والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0 51 , 0 54ويف "عمل اليوم
والليلة" (  )41والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )1515ويف "اآلداب" ( )101من طريق احلسن بن
صالح ,عن أبيه ,عن سلمة به.
وإسناده ال بأس به.
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )2145 ,5505 ,1216ومسلم ( ) 146من رواية عبيد بن حنني عن
ابن عباس عن عمر مطوالً  -يف قصة الرأتني اللتني تظاهرتا  -وفيه قال عمر" :جئت فإذا رسول اهلل ﷺ
يف ممرشبة له ,وغال ٌم لرسول اهلل ﷺ أأسو مد عىل ر أأس الدرجة ,فقلت :قل هذا معمر بن اخلطاب ف أأذ أن يل"
( )1تقدم بسنده ولفظه برقم (  ) 541حمقق ًا.
وهو يف صحيح مسلم بالرفوع فقط .دون الشاهد.
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ذن عىل أأهل ٍ
كنت مع عبد اهلل بن معمر ,فاستأ أ
بيت ,فقيل:
الرمحن بن جدعان قال :م
ادخل بسال ٍم ,أفأ أبى أأن أي أ
م
دخل عليهم.

( )

باب :النّظر يف الدُّ ور
 -411حدثنا أأ ُّيوب بن سليامن قال :حدثني أبو بكر بن أيب مأ ٍ
ويس عن مسليامن عن
كثري بن ٍ
رسول اهلل ﷺ :إذا أ
م
زيد عن الوليد بن ٍ
البرص
دخل
رباح ,أن أأبا مهريرة قال :قال
م
فال إذن.

( )

 -416حدثنا حممد بن ٍ
كثري ,قال :أأخَّبنا سفيان عن أأيب إسحاق عن ممسلم بن ٍ
نذير
ٌ
لع ,وقال :أأ م
دخ مل؟ قال حذيف مة :أأما عينمك فقد
قال :استأ أذ أن
رجل عىل محذيفة فاط أ
دخلت ,و أأما اس متك فلم أتد مخل.

( )

 -440وقال ٌ
رجل :أأستأ م
يت ما أي مسوؤك.
ذن عىل مأمي؟ قال :إن مل أتستأذن ر أأ أ

( )

أ
سحاق ب أن
 -44حدثنا موسى ,قال :حدثنا أأبان بن يزيد قال :حدثني ُييى ,أأن إ
( ) مل أجده من هذا الوجه.
وعبد الرمحن هو :ابن حممد بن زيد بن جدعان .وثقه النسائي وابن حبان .كام ذكره احلافظ يف "التهذيب"
(.)110/2
ابن عمر إذا استأ أ
ذن فقيل له:
وأخرج ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15141عن أيب جملز قال" :كان م
رجع .قال :ال أأدري أأ م
دخل بسال ٍم ,أأو بغري سال ٍم".
ادخل بسال ٍم .أ
وأخرج عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 6140عن الأعمش عن ابن عمر نحوه.
( )1تقدم خترجيه قريب ًا برقم ( .) 411
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الدب" ( )14عن وكيع ,واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" ( )141من طريق
إسحاق بن يوسف الأزرق كالمها عن أيب إسحاق به.
وإسنا مده قوي .وانظر ()401
( )1تقدم رقم (  ) 262من طريق مشعبة عن أيب إسحاق .وانظر خترجيه هناك.
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ٍ
لقم عينأه
عبد اهلل حدثه عن أأنس بن
مالك ,أأن أأعرابي ًا أأتى أ
بيت رسول اهلل ﷺ أفأ أ
مخصاص أة الباب ,أفأ أ
عني الأعرايب,
يب ,ل أيف أق أأ أ
خذ سه ًام أأو معود ًا محمدد ًا ,فتوخى الأعرا ُّ
فذهب ,فقال :أأ أما إنك لو ثبت ألفقأ مت عينأك.
أ

( )

ٍ
دينار عن عامر بن
 -441حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا شعبة عن عطاء بن
أل أعينأيه من قاعة ٍ
ٍ
بن اخلطاب  :أمن أم أ
بيت ,أ
قبل أأن مي أ
ؤذن
سعد ال ُّتجيبي قال :قال معمر م
فسق.
له ,فقد أ

( )

 -444حدثنا إسحاق بن العالء قال :حدثني أعمرو بن احلارث قال :حدثني عبدم
حي ا ملؤذ من حدثه,
اهلل بن ساملٍ عن حممد بن الوليد ,قال :حدثنا يزيد بن رشيحٍ  ,أن أأبا ٍّ
ٍ
ثوبان موىل رسول اهلل ﷺ حدثه ,أن النّبي ﷺ قال :ال ُّ
أ
ينظر إىل
ُيل
أن
المرئ مسل ٍم أن أ
ٍ
جوف ٍ
فعل فقد أ
ذن ,فإن أ
بيت حتى أيستأ أ
بدعوة دوّنم
نفسه
دخل .وال يؤ ُّم قوم ًا
ُّ
فيخص أ
ف.
نرصف .وال ميصيل وهو
حتى أي
حاقن حتى أي أتخف أ
أ
ٌ

( )

( ) أخرجه النسائي يف "السنن" ( )1144والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )644من طريق أبان بن
يزيد به.
وأصله يف الصحيحني خمترص ًا .وقد تقدم برقم (

.) 4

( )1أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1552عن سعيد بن أيب أيوب عن عطاء بن دينار به.
ٍ
سعد السلهمي الرادي ,ويقال :التجيبي الرصي,
بن
قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)45 /4عامر م
وسلهم .هو ابن ناجية بن مراد .روى عن معمر .ومل ميدركه ,ذكره ابن حبان يف "الثقات" ,وقال ابن
يونس :ثق ٌة ت ّ
مويف سنة ثامن وأربعني ومائة .وكان فاض ً
ال .انتهى بتجوز.
( )4أخرجه أمحد ( )111 5وأبو داود ( )60والرتمذي ( )454وابن ماجه ( )614والبيهقي يف " مشعب
اليامن" ( ) 0445والبغوي يف "رشح السنة" (  )125/والطَّباين يف "مسند الشاميني" (, 011
4

) وابن عساكر ( )142/25وابن القري يف "معجمه" ( )21واخلطايب يف "غريب احلديث"

(  )244/وغريهم من مطرق عن حبيب بن صالح عن يزيد بن رشيح به.

=
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____________________________________

وقال الرتمذي والبغوي :حديث حسن.
واختملف فيه عىل يزيد .فقيل هكذا.
حي الؤذن عن أيب هريرة .أخرجه أبو داود
وقيل :عن ثور بن يزيد عن يزيد بن رشيح احلرضمي عن أأيب ٍّ
(  )6واحلاكم (  ) 21/والبيهقي يف "السنن" ( ) 16/4وابن عساكر (.)142/25
وقيل :عن السفر بن نمسري عن يزيد بن رشيح عن أيب أمامة  .أخرجه المام أمحد (,1111 ,11 51
 )11155وابن ماجه ( )2 4والطَّباين يف "الكبري" ( ) 05/1والبيهقي يف "العرفة" () 2 6
والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )41 /1وابن قانع يف "معجم الصحابة" (.) 10/4
الس أفر .انتهى.
قال البوصريي يف "الزوائد" :إسنا مده
ٌ
ضعيف لضعف أ

ٍ
أ
إسناد و أأشهر .انتهى
حي الؤذن عن ثوبان يف هذا أأجو مد
قال الرتمذي :كأن
حديث يزيد بن رشيح عن أأيب ٍّ
الصحيح عن معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد بن
وقال احلافظ الدارقطني يف "العلل" (:)111/1
م
ٍ
حي عن ثوبان .انتهى.
مرشيح عن أيب أمامة ,وعن حبيب بن
صالح عن يزيد بن مرشيح عن أأيب ٍّ
قلت :ومدار احلديث عىل يزيد بن مرشيح.
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الدارقطني :ميعتَّب به.
صالح احلديث.
تابعي
وقال الذهبي يف "اليزان" (:)116/1
م
ٌ
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
االضطراب يف احلديث أأتى من ق أبله .واهلل
تفرده .فكيف إذا أأتى بام مينكر.؟! ولعل
أ
قلت :ومثله ال ميقبل ُّ
أعلم.
واستشكل يف احلديث بأمرين.
ٍ
ينرصف) .ويف رواية أيب داود (فإن أ
فعل
بدعوة دوّنم حتى
نفسه
الأمر الأو مل :قوله (وال يؤ ُّم قوم ًا
أ
ُّ
فيخص أ
بعض أأهل العلم عىل احلديث بالوضع.
خاّنم) .حتى حكم م
فقد أ
لكن قيل :هذا يف الدعاء العام كالقنوت وغريه .وال يفى ما فيه من تك ُّلف .واهلل أعلم.
ف).
المر الثاين :استمشكل أيض ًا قوله( :ال ُيل ...وال ميصيل وهو
حاقن حتى أيتأخف أ
ٌ
قال ابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( :)102/11ومثل هذا اخلَّب ال تقو مم به حج ٌة عند أهل العلم باحلديث,
ولو صح كان معناه ,أأنه إذا كان حاقن ًا جد ًا مل أيتهيأ له إكامل الصالة عىل وجهها .واهلل أعلم
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صح ما ميروى يف هذا الباب هذا احلديث.
قال أبو عبد اهلل :أأ ُّ
باب :فضل أمن أ
دخل بي أته بسال ٍم

ٍ
ٍ
حفص
خالد ,قال :حدثنا أبو
 -441حدثنا هشام بن عام ٍر ,قال :حدثنا صدقة بن
ٍ
يب ,أنه سمع أأبا مأمامة قال:
عثامن بن أيب العاتكة قال :حدثني مسليامن بن
حبيب الحار ُّ
مات أ
دخل اجلن أة :أمن
بي ﷺ :ثالث ٌة ك ُّلهم
ضامن عىل اهلل ,إن عاش مكفي ,وإن أ
ٌ
قال الن ُّ
خرج إىل السجد فهو ضام ٌن عىل
ضامن عىل اهلل عز وجل ,و أمن
دخل بي أته بسال ٍم فهو
أ
ٌ
خرج يف سبيل اهلل فهو ضام ٌن عىل اهلل.
اهلل ,ومن أ

( )

ٍ
مقاتل ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا اب من مجريجٍ قال:
 -445حدثنا حممد بن
دخلت عىل أأهلك فسلم عليهم حتي ًة من
سمع جابر ًا يقول :إذا
الزبري ,أأنه
أ
أأخَّبين أبو ُّ
أ
عند اهلل مبارك ًة طيب ًة .قال :ما ر أأي مته إال ميوج مبه قو مله{ :وإذا محييتم بتحي ٍة فح ُّيوا أبأحس أن
منها أأو مر ُّدوها.

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )1161والطَّباين يف "الكبري" ( )66/1ويف "مسند الشاميني" ( ) 562والبيهقي يف
"الكَّبى" ( ) 22/6وابن أيب عاصم يف "اجلهاد" (  )1وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )1/5من
طريق الوزاعي ,وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )4111والطَّباين يف "الكبري" ( ) 00/1وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" (  ) 1 /من طريق كلثوم بن زياد كلهم عن سليامن بن حبيب به.
وصححه ابن حبان ( )166واحلاكم (.)44/1
ٍ
حديث رواه اهلق مل و أعمرو بن هاشم عن الوزاعي
سألت أأيب عن
وقال ابن أيب حاتم يف "العلل" (:)614
م
عن سليامن بن حبيب عن أيب مأمامة ,عن النبي ﷺ ,قال" :ثالثة ك ُّلهم ضامن عىل اهلل." ..
موقوف.
قال :ورواه الوليد ,وغريه ,عن الوزاعي عن سليامن عن أأيب مأمامة
ٌ
موقوف أأشبه .انتهى.
قال أأيب :هق ٌل أأحفظ ,واحلديث
ٌ
( )1أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 4154والطَّبي يف "تفسريه" ( )115/ 6من مطرق عن ابن
جريج به.

=
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باب :ما ال ميستأذن فيه

نس ب أن
 -442حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أأعني
اخلوارزمي قال :أأتينا أأ أ
ُّ
ٍ
مالك  -وهو قاعدٌ يف دهليزه  -وليس معه أأحدٌ  ,فسلم عليه صاحبي .وقال :أأدخل؟
مكان ال أيستأ م
ٌ
أنس :م
ذن فيه أأحدٌ  ,فقرب إلينا طعام ًا ,أفأكلنا ,فجا أء
ادخل ,هذا
فقال ٌ
( )
بعس ٍ
نبيذ ٍ
فرشب ,وسقانا.
حلو
أ
م
السوق
باب :االستئذان يف حوانيت ُّ
عون عن مجم ٍ
ٍ
اهد قال :كان اب من
 -444حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا مسفيان عن ابن
معمر ال يستأ م
السوق.
ذن عىل بيوت ُّ

( )

 -441حدثنا أبو حفص بن عيل ,قال :حدثنا الضحاك بن ٍ
خملد عن ابن مجريجٍ عن
ٍّ

____________________________________

صحيح.
وإسنا مده
ٌ
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )51/1والطَّباين يف "الكبري" (  )112/من طريق موسى بن
إسامعيل به.
ٌ
جمهول.
و أأعني اخلوارزمي .قال أبو حاتم الرازي والذهبي وابن حجر:
( )1مل أأره من هذا الوجه.
وهذا إسناد صحيح.
كنت مع
لكن أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )11246من طريق ابن معلية عن ابن عون قال " :م
لسوق مما ييل مدور البكاء .فقال :كان ابن عمر أيستأ م
ذن
جماهد يف مسوق الكوفة ,وخيا ٌم للخياطني ممقبلة عىل ا ُّ
يصنع؟ قال :كان م
يلج".
كيف
يف مثل هذه ,قال:
وقلت أ
م
يقول السال مم عليكم أأل مج؟ ثم م
م
وُيمل قوله "ال
وظاهره ميعارض رواية سفيان ,لكن قد مُيمل قوله " أيستأذن" أي :يقول أألج .أأو أدخل .م
يستأذن" أي :ال ينتظر أ
إذن صاحب الحل بعد قوله له :ألج .واهلل أعلم.
وانظر ما بعده.
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ٍ
ابن معمر يستأ م
ذن يف مظلة البزاز.
أعطاء قال :كان م

( )

باب :كيف أيستأذن عىل ال مفرس؟
عيل بن
 -446حدثنا عبد الرمحن بن البارك ,قال :حدثنا عبد الوارث ,قال :حدثنا ُّ

ٍ
مسكني بنت عاصم بن معمر بن اخلطاب,
زاعي عن أأيب عبد اللك موىل مأم
العالء اخلم ُّ
قال :أأرسلتني مواليت إىل أأيب هريرة ,فجا أء معي ,فلام قا أم بالباب فقال :أأندراييم؟ قالت:

أأندرون ,فقالت :يا أبا مهريرة إنه يأتيني الزور بعد ال أع أتمة أفأحتد م
ث؟ قال :أحتدثي ما مل
أ
حديث بعد الوتر.
متوتري ,فإذا أأوترت فال

( )

باب :إذا كتب الذم ُّي فسلم ,ير ُّد عليه
 -410حدثنا ُييى بن ٍ
برش ,قال :حدثنا احلأ أكم بن البارك ,قال :حدثنا عبا ٌد  -يعني
ابن عب ٍ
ٍ
رهبان
اد  -عن عاص ٍم الأحول عن أيب معثامن النهدي قال :كتب أأبو موسى إىل
ب إيل فسلم عيل,
كافر؟ قال :إنه كت أ
ميسلم عليه يف كتابه ,فقيل له :أأتسل مم عليه وهو ٌ

( ) مل أجد من أخرجه من هذا الوجه .وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أأيب شيبة يف "الصنف" ( ) 11242والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1542من طريق عمران بن
ابن
السوق؟ فقال :و أمن مي م
طيق ما كان م
محدير عن عكرمة " ,أأنه قيل له :كان اب من عمر أيستأذ من عىل حوانيت ُّ
معمر ميطيق".
وأخرج البيهقي يف " ُّ
السوق
ابن معمر كان ال م
الشعب" ( )1541 ,1544عن نافع" ,أن أ
يلج ظالل أأهل ُّ
حتى أيستأ أ
ذن" .وإسناده صحيح.
( )1أخرجه اخلطيب يف "اجلامع لخالق الراوي وآداب السامع" ( )110من طريق البخاري هبذا السناد.
دون قوله " فقالت :يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور ...الخ "
و أأبو عبد اللك أجمهول .كام قال ابن حجر يف "التقريب" والذهبي يف "اليزان".
وابن أيب حاتم .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
سكت عنه
وعيل بن العالء:
أ
البخاري م
ُّ

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

376

فرددت عليه.
م

( )

باب :ال يبد مأ أأ أ
بالسالم
هل الذمة ّ
ٍ
خالد ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أأيب أح ٍ
بيب
 -41حدثنا أمحد بن
عن م ٍ
راكب غد ًا إىل أّيود ,فال
رثد عن أأيب أبرصة الغفاري عن النبي ﷺ قال :إين
ٌ
أ
تبد مأوهم بالسالم ,فإذا سلموا عليكم فقولوا :وعلي مكم.
حدثنا ابن أ
ٍ
واضح عن ابن إسحاق ,مثله .وزاد :سمعت
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ُييى بن
النبي ﷺ.

( )

باب :أمن سلم عىل الذمي إشار ًة
غياث عن عاص ٍم عن مح ٍ
ٍ
اد عن إبراهيم
 -411حدثنا صدقة ,قال :أخَّبنا حفص بن

( ) أخرجه ممسدد كام يف "الطالب العالية" ( )1444حدثنا عباد بن عباد به.
ثقات.
وقال البوصريي يف "احتاف الهرة" ( :) 1/2هذا إسنا ٌد رواتمه ٌ
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )1 21وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )141من طريق ابن إسحاق به.
بعض أأصحاب ابن إسحاق يف سنده .فأخرجه أمحد ( ) 4451وابن ماجه ( )4266وابن أيب
وخالف م
شيبة يف "الصنف" (  )1542والطَّباين ( )160/11والطحاوي يف "رشح العاين" ( )41 /1من
جلهني عن النبي ﷺ.
مطرق عنه عن يزيد عن مرثد عن أأيب عبد الرمحن ا م
وأبو عبد الرمحن ,قال ابن عبد الَّب يف "االستيعاب" ( :)14/1له مصحبة عدا مده يف أأهل مرص.
لكن أخرجه المام أمحد ( ) 14144 ,14145والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0110ويف "عمل اليوم
والليلة" ( )441وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )221وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )6 2وأبو
نمعيم يف "العرفة" (  )2 0من طريق عبد احلميد بن جعفر ,و أأمحد أيض ًا ( )14142والطَّباين يف
"الكبري" ( )1 24وابن قانع ( )141من طريق ابن هليعة كالمها عن يزيد بن أيب حبيب به.
بعض أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال عبد احلميد,
قال ابن حجر يف "الفتح" (  :)11/وقد قال م
أخرجه الطحاوي ,والحفوظ م
قول اجلامعة .انتهى
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عن علقمة قال :إنام سلم عبدم اهلل عىل الدهاقني إشار ًة.

( )

نس قال:
 -414حدثنا أعمرو بن عاص ٍم ,قال :حدثنا مها ٌم ,قال :حدثنا قتادة عن أأ ٍ ٍ
ّيودي عىل النبي ﷺ فقال :السام عليكم ,فرد أأصحا مبه السالم ,فقال :قال :السا مم
مر
ٌّ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15122عن حفص به .بلفظ "ما زادهم عبدم اهلل عن الشارة".
وإسناده صحيح.
وقد أأورده ابن أيب شيبة عقب ما أأخرجه ( )15125عن أأيب معاوية عن العمش عن إبراهيم عن علقم أة
فصحبه أدهاقني من أأهل احلرية .فلام دخ ملوا الكموف أة أأخذوا يف
قال " :م
أقبلت مع عبد اهلل من السي ألحني أ
فقلت :أأتمسلم عىل هؤالء الكمفار.
فالتفت إليهم فرآهم قد عدأ ملوا ف أأتبعهم السال أم.
طريقهم غري طريقهم.
م
أ
حق".
فقال :نعم .أصحبوين,
وللصحبة ٌ
ُّ
ابن أيب شيبة عىل الشارة .كام هو ظاهر ترتيبه لألبواب ,لكن أأخرجه
كذا رواه بلفظ "فسلم" .ومح ألها م
البيهقي يف " مشعب اليامن" (  )124من رواية مشعبة عن الغرية والأعمش عن إبراهيم به .وفيه "فقال
عبدم اهلل :عليكم السالم".
قال البيهقي عقبه :هكذا مروي عن عبد اهلل ,ولعله مل يبلغه ما أ
السنة أوىل ,وباهلل
السنة ,ومتابعة ُّ
غريه من ُّ
بلغ أ
التوفيق .انتهى.
قلت :أي عدم بدء أأهل الذمة بالسالم .كام يف حديث أأيب برصة  .يف الباب الاض.
لرضورة ٍ
ٍ
دينية أو
السلم
ابن مسعود ما إذا احتاج لذلك
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  :)1 /واستثنى م
م
ٍ
ٍ
ٍ
كنت ردف ًا البن مسعود
بسند
خرج الطَّبي
صحيح عن علقمة قال " :م
دنيوية كقضاء حق الرافقة .ف أأ أ
فصح أبنا دهقان .فلام انشعبت له الطريق أ
برصه ,فقال :السالم عليكم .فقلت:
أ
أخذ فيها .ف أأت أبعه عبدم اهلل أ
تكره أأن ميبدؤا بالسالم؟ قال :نعم ,ولكن حق الصحبة" .وبه قال الطَّبي ,أ
ومحل عليه سال أم النبي
أأ أل أ
ست أ
ٍ
جملس فيه أأخالط من السلمني والكفار .وقد تقدم اجلواب عنه .انتهى.
ﷺ عىل أأهل
قوله( :الدهاقني) مجع دهقان .قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)45/ 1بكّس الدال عىل الشهور
جمي
ضمها ,وهو زعيم فالحي العجم ,وقيل :زعيم القرية
م
ورئيسها .وهو بمعنى الول .وهو أع ٌ
م
وحكي ُّ
ممعرب .انتهى.
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ف ,قال :ر ُّدوا عليه ما قال.
عليكم ,مفأخ أذ
فاعرت أ
ُّ
اليهودي أ أ

( )

باب :كيف الر ُّد عىل أهل الذمة؟

ٍ
 -411حدثنا حممد بن الصباح ,قال :حدثنا الوليد بن أيب ٍ
سامك عن عكرمة
ثور عن
عن ابن عب ٍ
اس قال :مر ُّدوا السال أم عىل أمن كان ّيودي ًا ,أأو نرصاني ًا ,أو أجموسي ًا ,ذلك بأن
( )
حسن منها أأو مر ُّدوها}.
اهللأ يقول{ :وإذا محييتم بتح ّي ٍة فح ُّيوا أبأ
أ
باب :كيف يدعو للذمي؟
 -415حدثنا سعيد بن أت ٍ
ٍ
وهب قال :أأخَّبين عاصم بن حكي ٍم,
ليد ,قال :حدثنا ابن
عمرو السيباين عن أبيه عن معقبة بن ٍ
أنّه سمع ُييى بن أيب ٍ
ٍ
برجل
عامر اجلهني ,أأنه مر

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1011وأبو يعىل يف "مسنده" ( )4016من مطرق عن مهام به.
وأخرجه الرتمذي (  )440عن شيبان .وأمحد ( ) 4110عن سعيد كالمها عن قتادة نحوه.
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )2514من رواية هشام بن زيد عن قتادة نحوه.
فاعرتف ,قال :ر ُّدوا عليه ما قال".
اليهودي
دون قوله " ف مأخذ
ً
ُّ
علم .سلم يا نبي اهلل.
نبي اهلل ﷺ :هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا :اهلل ورسو مله أأ م
ويف رواية شيبان "فقال ُّ
نبي اهلل ﷺ عند
قال :ال ,ولكنه قال كذا وكذا .ر ُّدوه عيل .فر ُّدوه .قال :أ
قلت السا مم عليكم؟ قال :نعم .قال ُّ
قلت .قال {وإذا جاؤوك حيوك
ذلك :إذا سلم عليكم أأحدٌ من أأهل الكتاب فقولوا عليك .قال :عليك ما أ
بام مل ُييك به اهلل}".
صحاب النبي ﷺ قالوا للنبي
ولسلم يف "صحيحه" ( )1 24من طريق مشعبة عن قتادة عن أأنسّ " ,أن أأ
أ
ﷺ :إن أأ أ
هل الكتاب ميسلمون علينا .فكيف نر ُّد عليهم؟ قال :قولوا وعليكم".
( )1أأخرجه الطَّبي يف "تفسريه" ( )514/1وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )5421وأبو يعىل يف "مسنده"
واللفط له ( ) 540وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )404واخلطيب يف "اجلامع" ( )646من مطرق عن
احلسن بن صالح عن سامك به .بلفظ "من سلم عليك من خلق اهلل فار مدد عليه ,وإن كان أجموسي ًا ,فإن اهلل
تعاىل يقول{ :وإذا محييتم بتحية فح ُّيوا بأحسن منها} لأهل السالم{ ,أو مر ُّدوها} عىل أأهل الرشك".
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هيئ مته هيئ مة ممسل ٍم ,فسلم ,فرد عليه :وعليك ورمح مة اهلل وبركاته ,فقال له الغالم :إنه
نرصاين ,فقام معقبة ف أتب أعه حتى أأدر أكه .فقال :إن رمح أة اهلل وبركاته عىل الؤمنني ,لكن
ٌّ
أأ أ
كثر ما ألك وو ألدأ ك.
طال اهللم حيا أتك ,و أأ أ

( )

 -412حدثنا أأبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن رضار بن ممرة عن سعيد بن ٍ
جبري عن
ابن عب ٍ
م
م
وفرعون قد مات.
قلت :وفيك,
اس قال :لو قال يل
فرعون بارك اهلل فيك ,م

( )

 -414وعن حكيم بن ديل ٍم عن أأيب مبردة عن أأيب موسى قال :كان اليهو مد يتعاطسون
أ
صلح
عند النبي ﷺ رجا أء أأن
يقول هلم :أير م
مح مكم اهللم ,فكان يقول :أّيديكم اهللم و مي م
با أل مكم.

( )

باب :إذا سلم عىل النرصاين ومل يعرفه
 -411حدثنا حممد بن ٍ
ٍ
جعفر الفراء عن عبد
كثري ,قال :أخَّبنا سفيان عن أيب
رصاين ,فلام عل أم
َّب أأنه أن
ابن عمر
الرمحن قال :مر م
بنرصاين فسلم عليه ,فرد عليه ,مفأخ أ
ٌّ
ٍّ
رجع إليه فقال :مرد عيل سالمي.
أ

( )

( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 54والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )16 /1والزي يف
"هتذيب الكامل" ( ) 41/41من طريق ابن وهب هبذا السناد.
وإسناده ال بأس به.
( )1أخرجه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 0206وعنه أبو نمعيم يف "احللية" (  )411/عن عيل بن عبد
العزيز عن أيب نمعيم هبذا السناد.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 0/1رواه الطَّباين .ورجاله رجال الصحيح.
( )4هذا معلق.
وقد تقدم موصوالً .انظر رقم ( .) 2 5
( )1مل أأجد أمن أخرجه من هذا الوجه.

=
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جواب الكتاب
باب:
م

رشيك عن العباس بن أذريحٍ عن ٍ
عيل بن مح ٍ
ٌ
عامر عن
جر ,قال :أأخَّبنا
 -416حدثنا ُّ
ابن ع ّب ٍ
اس قال :إين لأرى جلواب الكتاب حق ًا كرد السالم.

( )

باب :الكتابة إىل النساء وجواهبن
ابن راف ٍع ,قال :حدثنا أأبو مأسامة قال :حدثني موسى بن عبد اهلل قال:
 -450حدثنا م
قلت لعائشة ,و أأنا يف حجرها ,وكان الناس يأ متوّنا من
بنت طلحة قالت :م
حدثتنا عائش مة م
____________________________________

وعبد الرمحن :هو ابن حممد بن زيد بن جدعان .وثقه النسائي وابن حبان .كام ذكره احلافظ يف "التهذيب"
(.)110/2
وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 24/1والبيهقي
وأخرج عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 6151عن قتادة ,م
يف " ُّ
الشعب" ( )1214عن نافع ,والبيهقي أيض ًا ( )1211عن سليامن التيمي كلهم عن عبد اهلل بن عمر,
ٍ
فرجع إليه فقال :مرد عيل سالمى ,قال له :نعم ,قد رددتمه
نرصاين,
برجل فسلم عليه ,فقيل :إنه
" أأنه مر
أ
ٌ
كثر اهللم ما ألك وولدأ ك" .وهذا لفظ سليامن التيمي.
عليك ,فقال م
ابن عمر :أأ أ
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )4/4عن عيل بن محجر ,وابن أيب شيبة يف "الصنف" ()12426
ويف "الدب" ( ) 10ولوين 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 أأيب شيبة ولوين
الوقوف .كام ابن تيمية وغريه .وهو الذي رواه
قلت :الحفوظ
م
م
وعيل بن محجر.
ومدار الوقوف والرفوع عىل أرشيك بن عبد اهلل القاض .وهو يس مء احلفظ.
البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1101من طريق عبد اهلل بن أيب السفر عن ابن عباس.
طريق آخر .أأخرجه
وله
ٌ
ُّ
موقوف ًا.
م
يصح منها يشء.
وروي
احلديث مرفوع ًا من مطرق مأخرى ال ُّ
م
انظر "القاصد احلسنة" (  )25/للسخاوي.
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كل م ٍ
الشيوخ أين أتا مبوين لكاين منها ,وكان الشباب أ
رص ,فكان ُّ
يتأخوين ف ميهدم ون إيل,
ٍ
م
و أيكتبون إيل من الأمصار ,أفأ م
فتقول يل
فالن وهدي مته,
قول لعائشة :يا خالة ,هذا كتاب
ثواب أأعطي متك ,فقالت :ف متعطيني.
عائشة :أأي مبنية مفأجيبيه و أأثيبيه فإن مل يكن عندك ٌ

( )

صدر الكتاب؟
يكتب
باب :كيف
م
أ
مالك عن عبد اهلل بن ٍ
 -45حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني ٌ
دينار ,أن عبدأ اهلل بن معمر
الرحيم ,لعبد اللك
كتب إىل عبد اللك بن مروان ميباي معه,
أ
أ
الرمحن ّ
فكتب إليه :بسم اهلل ّ
أأمري الؤمنني من عبد اهلل بن معمر :سال ٌم عليك ,فإين أأمحدم إليك اهلل الذي ال إله إال هو,
استطعت.
قر لك بالسمع والطاعة عىل مسنة اهلل وسنة رسوله ,فيام
م
و مأ ُّ

( )

باب :أ ّما بعد
رس ألني أأيب إىل ابن
 -451حدثنا قبيصة ,قال :حدثنا سفيان عن زيد بن أأسلم قال :أأ أ
كتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ,أأما بعدم .
معمر ,فر أأي مته أي م

( )

 -454حدثنا أروح بن عبد الؤمن ,قال :حدثنا أأبو مأسامة عن هشام بن معروة قال:

( ) مل أجد من أخرجه .وابن رافع هو حممد .وأبو أسامة :هو محاد بن أسامة.
م
الدارقطني.
رجال الصحيح .سوى موسى بن عبد اهلل بن إسحاق بن طلحة بن معبيد اهلل .وثقه
ورجا مله
ُّ
ابن حبان يف "الثقات".
وذكره م
( )1هو يف موطأ مالك ( )4204عن عبد اهلل بن دينار به.
وأخرجه البيهقي يف "الكَّبى" ( ) 14/1وابن البار يف "معجمه" (  )10/من طريق مالك ,وعبد
الرزاق ( )6114وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 14/1عن الثوري كالمها عن ابن دينار به.
وإسنا مده صحيح.
( )4أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2 /1حدثنا قبيصة به.
وإسناده صحيح.
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( )

الرحيم
الرمحن ّ
باب :صدر الرسائل :بسم اهلل ّ
ٍ
أويس ,قال :حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارج أة
 -451حدثنا إسامعيل بن أيب
ٍ
ٍ
ٍ
كتب هبذه الرسالة :بسم اهلل الرمحن
بن زيد عن مكَّباء آل زيد بن ثابت ,أن زيدأ بن ثابت أ
ٍ
مري الؤمنني
الرحيم ,لعبد اهلل معاوية أأمري الؤمنني ,من زيد بن ثابت ,سال ٌم عليك أأ أ
( )
ورمح مة اهلل ,فإين أأمحدم إليك اهلل الذي ال إله إال هو ,أأما بعد.
ٍ
ريري قال :أ
 -455حدثنا حممدٌ الأ
سأ أل ٌ
رجل
جل ُّ
ُّ
نصاري ,قال :حدثنا أأبو مسعود ا م
صدور الرسائل.
احلسن عن قراءة { بسم اهلل الرمحن الرحيم }؟ قال :تلك
أ
م

( )

بمن يبد مأ يف الكتاب؟
باب :أ

ٍ
عون عن ناف ٍع قال :كانت
 -452حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا ُييى بن زكريا عن ابن
كتب إليه ,فقالوا :ابدأ به ,فلم يزالوا به حتى
البن معمر حاج ٌة إىل ممعاوية ,أفأرا أد أأن أي أ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15111عن عبدة بن سليامن عن هشام به.
وإسنا مده صحيح
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" يف اجلزء التمم (  )55/والطَّباين يف "الكبري" ( ) 41/5والبيهقي يف
"الكَّبى" ( )111 ,114/2ويف "العرفة" ( )4611من طريق عبد الرمحن بن أأيب الزناد به .خمترص ًا
ومطوالً.
وقد تقدم برقم ( )254من رواية زياد ين سعد عن أأيب الزناد نحوه .وسيأيت أيض ًا ( .) 421 ,456
( )4أخرجه البزار يف "مسنده" (21
صحيح
وسندم ه
ٌ
وأبو مسعود :هو سعيد بن إياس.

) عن حممد بن عبد اهلل النصاري به.
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كتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ,إىل ممعاوية.
أ
 -454وعن ابن ٍ
كتبت البن معمر ,فقال :اكتب بسم
عون عن أأنس بن سريين قال:
م
ٍ ( )
اهلل الرمحن الرحيم ,أأما بعد :إىل فالن.
( )

 -451وعن ابن ٍ
عون عن أنس بن سريين قال :كتب ٌ
رجل بني يدي ابن معمر :بسم
( )
ٍ
ابن عمر وقال :قل :بسم اهلل ,هو له.؟!.
اهلل الرمحن الرحيم ,لفالن ,فنهاه م
 -456حدثنا إسامعيل قال :حدثني ابن أأيب الزناد عن أأبيه عن خارجة بن ٍ
زيد عن
م
ٍ
كتب هبذه الرسالة :لعبد اهلل معاوي أة أأمري الؤمنني ,من زيد بن
مكَّباء آل زيد ,أن زيد ًا أ
( ) أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( ) 40/ 0من طريق يزيد بن هارون عن ابن عون به.
صحيح .كام قال ابن حجر يف "الفتح" ( .)11/
وإسنا مده
ٌ
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 40/1عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال" :كانت البن
عمر ..فذكره" .ومل يذكر نافع ًا.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )15116عن أيب معاوية عن ابن عون عن ابن سريين قال" :كان البن عمر..
فذكر مثله".
وانظر ما بعده.
( )1مل أجده هبذا اللفظ عن أنس بن سريين.
وانظر ما بعده .وقد تقدم قريب ًا من ٍ
وجه آخر عن ابن عمر نحوه.
ابن سريين يقول" :كان
وأخرج عبد الرزاق يف "الصنف" ( )106 4عن أمعمر قال :أأخَّبين أمن
سمع أ
أ
ابن عمر إذا كتب { بسم اهلل الرمحن الرحيم } كتب :أما بعدم من عبد اهلل بن عمر.
( )4مل أجده من رواية أنس بن سريين.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2 /1من طريق ُييى بن خليف بن عقبة ,والبيهقي يف "السنن
الكَّبى" ( ) 40/ 0من طريق سليم بن أخرض ,وأبو جعفر بن البخرتي يف "أماليه" ( )244من طريق
عبد الوهاب كلهم عن ابن عون عن حممد بن سريين به .وفيه قال ابن عمر "مه .اسم اهلل هو له".
وهذا إسناد صحيح.

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

384

ٍ
أ
مري الؤمنني ورمح مة اهلل ,فإين أأمحدم إليك اهللأ الذي ال إله إال هو ,أأما
أ
عليك
م
سال
:
ثابت
ٌ
أ
بعد.

( )

 -420حدثنا موسى ,قال :حدثنا أبو عوانة ,قال :حدثنا معمر عن أأبيه عن أيب
رج ً
وكتب
وذكر احلديث,
ال من بني إُسائيل,
أ
بي ﷺ :إن م
أ
هريرة ,سمع مته يقول :قال الن ُّ
ٍ ( )
إليه صاحبه :من ٍ
فالن إىل فالن.
م
صبحت؟
كيف أأ
باب :أ
أ
ابن الغسيل عن عاصم بن معمر عن حممود بن
 -42حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا م
كحل ٍ
أل ٍ
سعد يوم اخلندق أ
بيد قال :لا مأصيب أأ م
فثقل ,حولوه عند امر أأ ٍة يقال هلا :مرفيدة,
بي ﷺ إذا مر به م
صبح:
يف أأ
يقول :أك أ
أ
مسيت؟ ,وإذا أأ أ
وكانت متداوي اجلأ أ
رحى ,فكان الن ُّ
( ) تقدم قريب ًا برقم ( .) 456 ,451وسيأيت برقم ( .) 421
( )1أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )2114والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )45/1من طريق أيب عوانة
الوضاح بن عبد اهلل اليشكري عن معمر به .مطوالً بذكر القصة.
البخاري عىل الشاهد منه.
واقترص
ُّ
النبي
واحلديث علقه البخاري يف "صحيحه" (  )212وقال معمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال ُّ
فجعل أ
أ
وكتب إليه صحيف ًة من فالن إىل فالن".
الال يف أجوفها,
ﷺ" :ن أأج أر خشب ًة
أ

وعلقه أيض ًا يف "صحيحه" ( ) 116 ,1024 , 161ومواضع مأخرى مطوال وخمترص ًا .من ٍ
وجه آخر.
بن ربيعة عن عبد الرمحن بن مهرمز عن أأيب هريرة  ..فذكر القصة.
وقال الليث :حدثنى جعفر م
ووقع يف "البيوع" من الصحيح .قال البخاري عقبه :حدثني عبد اهلل بن صالح حدثنا الليث .فذكره.
الترصيح بوصل العلق الذكور ,ومل يقع ذلك يف أأكثر الروايات
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :) 6/5فيه
م
ذكره أأبو ذر إال يف هذا الوضع ,وكذا وقع يف رواية أيب الوقت.
يف الصحيح ,وال أ
وليس عند البخاري يف الصحيح موضع الشاهد "من فالن إىل فالن".إال يف العلق .ومثله ميعتَّب يف
الزوائد إذا كان موصوالً عند الكتاب الزائد عليه.
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( )

باب :من كتب آخر الكتاب :السالم عليكم ورمحة اهلل ,وكتب فالن بن ٍ
ٍ
لعرش
فالن
أ أ
أ
بقني من الشهر

ابن أأيب الزناد قال :حدثني أيب ,أنه أ
أخذ
 -421حدثنا ابن أيب مريم ,قال :أخَّبنا م
ٍ
ٍ
الرحيم ,لعبد اهلل
الرمحن ّ
هذه الرسال أة من خارجة بن زيد ,ومن كَّباء آل زيد :بسم اهلل ّ
معاوية أأمري الؤمنني ,من زيد بن ٍ
ثابت :سال ٌم عليك أأمري الؤمنني ورمحة اهلل ,فإين أأمحد
إليك اهلل الذي ال إله إال هو ,أما بعد :فإنك أ
فذكر
تسأ ملني عن مرياث اجلد والخوة,
أ
الرسال أة ,و أنس أأ مل اهللأ اهل مدى واحلفظ والتث ُّب أت يف أأمرنا كله ,ونعو مذ باهلل أأن نضل ,أأو
أن م
مري الؤمنني ورمح مة اهلل وبركاته
جهل ,أو منكل أ
ف ما ليس لنا به ٌ
علم ,والسالم عليك أأ أ
ومغفرته.
وهيب :يوم اخلميس لثنتي عرشة بقيت من رمضان سنة اثنني وأربعني.
وكتب
ٌ

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الصغري" (  )11/وابن سعد يف "الطبقات" ( )114/4كالمها عن أيب نمعيم
الفضل بن دكني هبذا السناد .وزادا قص أة وفاة سعد .
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)212/4وسنده صحيح.
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 41/5من طريق سعيد بن أيب مريم به .وفيه قال" :فإنك كتبت تسألني
عن مرياث اجلد والخوة والكاللة وكثري مما يقض به يف هذه الواريث ال يعلم مب ألغها إال اهللم ,وقد كنا
فوعينا منها ما شئنا أن نعي .فنحن نمفتي به بعدم أمن
نحرض من ذلك مأمور ًا عند اخللفاء بعد رسول اهلل ﷺ أ
فذكر الرسال أة".
استفتانا يف الواريث" انتهى .وهو القصود بقوله عند الصنف " أ
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)120/1رواه الطَّباين وجاد ًة .وفيه عبد الرمحن بن أيب الزناد وثقه النسائي
وغريه ,وضعفه اجلمهور.انتهى.
وتقدم قريب ًا باختصار .انظر رقم ( .) 421 ,416 ,451
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باب :كيف أنت؟

 -424حدثنا إسامعيل قال :حدثني ٌ
مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن
ٍ
رجل فرد السال أم ,ثم أ
مر بن اخل ّطاب  ,وسلم عليه ٌ
سأ أل
مالك ,أنّه
أأنس بن
أ
سمع مع أ
مر الر أ
ردت منك.
نت؟ فقال :أأمحدم اهللأ إليك ,فقال معمر :هذا الذي أأ م
جل :كيف أأ أ
مع م

( )

صبحت؟
باب :كيف مجييب إذا قيل له :كيف أأ
أ
 -421حدثنا أبو عاص ٍم عن عبد اهلل بن ممسل ٍم عن سلمة الكي عن جابر بن عبد
صبحت؟ قالٍ :
بخري .من قو ٍم مل يشهدوا جناز ًة ,ومل يعودوا
كيف أأ
اهلل :قيل للنبي ﷺ :أ
أ
مريض ًا.

( )

والبيهقي يف " مشعب اليامن "
الزهد" ()105
( ) أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 415وابن البارك يف " ُّ
ُّ
( ) 06/1من مطرق عن مالك به.
وإسناده صحيح.
يف رواية الوطأ ( :أأمحد إليك اهلل ) ومها بمعنى .قال يف "تاج العروس" وقول العرب :أأمحأدم إ أ
ليك اهلل .أأي:
أ
معك اهلل .قلت :وهو م
قول اخلليل .وقال غريه :أأشكمر إ أ
أ
ليك أأياد أيه
أأشك ممره
عندك .ويف التهذيب :أأي أأمحدم
ون أع أمه .وقال بعضهم :أأشكمر إليك ن أع أمه و مأ أحد مثك هبا .انتهى.
أمحد إليك
وقال ابن الثري يف "النهاية" (  :) 014/أي أمحأدم ه م أعك .ف أأقا أم إىل ممقام أمع .وقيل :معناه أ
نعمة اهلل بتأحديثك إياها .انتهى.
( )1أخرجه ابن ماجه ( )44 0والطَّباين يف "الوسط" ( )1614وأبو يعىل ( ) 644وابن أيب شيبة يف
"الصنف" ( )15461من طريق عيسى بن يونس ,وعبدم بن ممحيد ( ) 46والبيهقي يف " ُّ
الشعب"
الزهد الكبري" ( )561من طريق إُسائيل ,والطَّباين يف "الدعاء" ( ) 111كلهم عن عبد
( )4461ويف " ُّ
اهلل بن ممسلم بن مهرمز إال أّنم قالوا :عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر.
وقالوا "مل ميصبح صائ ًام " بدل "يشهدوا جنازة".
ٍ
مؤمن الكي .ضعفه أمحد وابن معني
ابن
بن مسلم .هو م
قال البوصريي يف "الزوائد" :يف إسناده عبدم اهلل م

=
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ٍ
ٌ
مهاجر هو الصائغ ,قال:
رشيك عن
 -425حدثنا حممد بن الصباح ,قال :حدثنا
ٍ
رجل من أأصحاب النبي ﷺ ضخ ٍم من احلرضميني ,فكان إذا أ
قيل له:
جلس إىل
م
كنت أأ م
صبحت؟ قال :ال من م
رشك باهلل.
كيف أأ
أ
أ

( )

اهلذيل ,قال :حدثنا
ربعي بن عبد اهلل بن اجلارود
 -422حدثنا موسى ,قال :حدثنا
ُّ
ُّ
ٍ
ٍ
ثالث وثالثني,
ابن
سيف بن
وهب قال :قال يل أأبو ال ُّطفيل :كم أأتى عليك؟ م
قلت :أأنا م
ٍ
بحديث سمع مته من محذيفة بن اليامن :إن رج ً
ال من محمارب أخ أصفة,
قال :أأفال مأحد مثك
ٍ
يومئذ و أأنا بسنك اليوم,
يقال له :أعمرو بن مصلي ٍع  -وكانت له صحب ٌة  -وكان بسني
ٍ
مرو حتى قام بني يديه ,قال:
فقعدت يف آخر القوم,
مسجد,
أأتينا محذيف أة يف
أ
م
فانطلق أع ٌ
مسيت يا عبد اهلل؟ قال :أأمحد اهللأ ,قال :ما هذه الأ
م
حاديث
كيف أأ
كيف أأ
صبحت ,أو أ
أ
أ
التي تأتينا عنك؟ قال :وما بلغك عني يا أعمرو؟ قال :أأحاديث مل أأسمعها ,قال :إ ّين
نح هذا الليل ,ولكن يا أعمرو بن
واهلل لو مأحد مثكم بكل ما
م
سمعت ما انتظر متم يب مج أ
قيس عبد ًا هلل ممؤمن ًا
فاحلذر
يت قيس ًا توالت بالشام
مصلي ٍع ,إذا ر أأ أ
تدع ٌ
احلذر ,فواهلل ال م
أ
أ
زمان ال يمنعون فيه ذنب ٍ
تلعة ,قال :ما ينصبك
إال أأخافته أأو قتلته ,واهلل ليأتني عليهم
ٌ أ
____________________________________

وغريمها .انتهى.
وللحديث شاهدٌ من حديث معمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة .أخرجه النسائي يف "الكَّبى"
(.) 00 2
وقال النسائي :معمر بن أيب سلمة ليس بالقوي يف احلديث .انتهى.
آخر من حديث ابن عباس .أخرجه أبو يعىل ( )1242والبيهقي يف " ُّ
الشعب ( .)1165وحسنه
وشاهدٌ م
اهليثمي يف "الجمع" ()451/1
( ) مل أجد من أخرجه.
ثقات رجال الصحيح سوى رشيك بن عبد اهلل القاض .وهو خمت ألف فيه.
ورجاله ٌ
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( )

خري الجالس أأوس معها
باب :م
ٍ
العقدي ,قال :حدثنا عبد
عامر
حمم ٍد ,قال :حدثنا أبو
ُّ
 -424حدثنا عبد اهلل بن ّ
بن أأيب أعمرة الأ
نصاري قال :مأوذ أن أأبو
ُّ
خَّبين عبد الرمحن م
الرمحن بن أأيب الوايل قال :أأ أ أ
ٍ
ٍ
بجنازة ,قال :أ
جمالسهم ,ثم جا أء معه ,فلام
ف حتى أأخ أذ القو مم
اخلدري
سعيد
فكأنه ختل أ
ُّ
أ
سمعت
ليجلس يف جملسه ,فقال :ال ,إين
بعضهم عنه
م
رآه القو مم تّسعوا عنه ,وقا أم م
أ
ٍ
رسول اهلل ﷺ م
أ
جملس واس ٍع.
فجلس يف
خري الجالس أأوس معها " .ثم أتنحى
أ
يقول :م

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )441/2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )12/12وأبو نمعيم يف
"معرفة الصحابة" ( )411/ 1من طريق ربعي بن عبد اهلل به.
حسن.
قال ابن حجر يف "الصابة" ( :)211/1وسندم ه
ٌ
علم
قلت :وله محك مم الرفع ,ومثله ال ميقال رأي ًا ,بدليل قوله "لو مأحد مثكم بكل ما
م
سمعت ." ..وحذيفة أأ م
الناس بالفتن.
وأخرجه ابن عساكر ( )15/12ونعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 140 , 112من وجهني آخرين عن أيب
الطفيل نحوه.
( )1أخرجه أمحد (42

) وأبو داود ( )1110واحلاكم يف "الستدرك" ( )41 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب"

( )10 1ويف "اآلداب" ( )150وعبد بن محيد (  )61والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ) 111من
مطرق عن عبد الرمحن بن أيب الوايل به .بتاممه سوى أأيب دواد .فروى الرفوع فقط دون القصة.
قال أبو داود :هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرة النصاري.
انقطاع .وقد
قلت :وقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمرة ,وقد نمسب عبدم الرمحن إىل جده .وعليه ففيه
ٌ
روى عنه مالك يف "الوطأ".
بن أأيب عمرة نسب ًة إىل جده .وهو
قال ابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( :)15/10قال فيه مالك :عبد الرمحن م
مدين ثق ٌة .أيروي عن القاسم بن حممد ,وعن عمه عبد
بن عبد اهلل بن أيب أعمرة النصاري
عبد الرمحن م
ٌ
سمع منه ,وال أأدركه ,وإنام أيروي عن
الرمحن بن أيب عمرة ,وله رواية عن أيب سعيد اخلدري .وما أأظنُّه
أ

=
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باب :استقبال القبلة

صالح قال :حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن م ٍ
ٍ
نقذ
 -421حدثنا عبد اهلل بن
م
ٌ
مستقبل القبلة ,فقر أأ يزيدم ب من عبد
كثر جلوس عبد اهلل بن معمر وهو
عن أأبيه قال :كان أأ م
اهلل بن مق ٍ
سيط سجد ًة بعد طلوع الشمس فسجدأ وسجدوا إال عبد اهلل بن معمر ,فلام
مس حل عبدم اهلل حبو أته ثم سجدأ  ,وقال :أأ أمل أتر سجد أة أأصحابك؟ إّنم
طلعت الش م
ٍ ( )
سجدوا يف غري حني صالة.
اجللوس عىل الطريق
باب:
م
خالد الأمحر عن ممح ٍ
ٍ
يد عن ٍ
أنس :أأ أتا أنا
 -426حدثنا حممد بن أس أال ٍم ,قال :أأخَّبنا أبو
ٍ
ر م
وجلس يف الطريق
حاجة,
سول اهلل ﷺ ونحن صبيان ,فسلم علينا ,و أأرس ألني يف
أ
____________________________________

ٌ
وغريهم ,و أأما
وابن أيب الوايل
عمه عنه ,يروي عنه
مالك وعبدم اهلل بن خالد  -أخو عطاف بن خالد  -م
م
عمه عبدم الرمحن بن أيب عمرة .فمن كبار التابعني بالدينة .أيروي عن عثامن بن عفان وأيب هريرة وزيد بن
ُّ
خالد اجلهني وغريهم .انتهى.
قلت :للحديث شاهدٌ  .أخرجه احلاكم ( )41 4والبيهقي يف "الشعب" ( )10 4والبزار كام "احتاف
الهرة" ( )46/2والطَّباين يف "الوسط" ( )142وغريهم من رواية مصعب بن ثابت عن عبد اهللّ بن
أيب طلحة عن أنس مرفوع ًا.
وقال البزار :ال نعلمه عن ٍ
حسن احلديث .انتهى.
مشهور
مدين
م
ٌ
أنس إال هبذا السناد ,ومصعب ٌّ
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)444/4رواه البزار والطَّباين يف الوسط .وفيه مصعب بن ثابت .وثقه
ابن حبان وغريه ,وضعفه ابن معني وغريه ,وبقية رجال البزار ثقات.انتهى.
( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( ) 1/1عن عبد اهلل بن صالح به.
وفيه سفيان بن منقذ بن قيس الرصي ووالده .مل أأر من وثقهام.
وذكرمها ابن حبان يف "الثقات".
قال ابن حجر يف "التهذيب" :وذكر ابن يونس ,أن حرمل أة تفرد بالرواية عن سفيان.
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رجعت إليه ,قال :أفأبطأ مت عىل مأم مسلي ٍم ,فقالت :ما ح أب أسك؟ فقلت:
ظرين حتى
م
أين أت م
ٍ
ُس ,قالت :فاحفظ ُس رسول اهلل
بي ﷺ يف
حاجة ,قالت :ما هي؟ م
أب أع أثني الن ُّ
قلت :إّنا ٌّ
ﷺ.

( )

جيلس الر م
جل حيث ان أتهى
باب :م

ٍ
ٌ
سمرة
 -440حدثنا حممد بن ال ُّطفيل ,قال :حدثنا
رشيك عن س أامك عن جابر بن م
جلس أأحدم نا حيث ان أتهى.
قال :كنا إذا أأتينا النبي ﷺ أ

( )

باب :ال ميفرق بني اثنني
( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1020وأبو داود ( )5104وابن أيب شيبة ( )15540والطحاوي يف "رشح مشكل
اآلثار" ( )1142وغريهم من مطرق عد ٍة عن ممحيد به.
وإسناده صحيح.
وهو يف "صحيح مسلم" ( )1111من ٍ
وجه آخر عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.
رجعت إليه".
دون قوله " وجلس يف الطريق ينتظرين حتى
م
ٍ
ٍ
رجعت إليه" .وهذه الزيادة هي الشاهدم من
جدار حتى
حائط .أأو
ويف رواية أمحد وغريه"وقعد يف ظل
م
ترمجة الصنف رمحه اهلل.
وقد أخرجه أبو عوانة يف "مستخرجه" ( )2610عن سليامن بن الغرية عن ثابت .وذكر هذه الزيادة.
وهي زياد ٌة صحيح ٌة ال شك فيها.
وانظر اآليت برقم ( .) 446
وال أأدري ما وجه حكم اللباين عىل هذه الزيادة بالضعف يف كتابه "صحيح أيب داود".
( )1أخرجه أمحد ( )10616وأبو داود ( )1115والرتمذي ( )1415والنسائي يف "الكَّبى" ()5166
والطَّباين يف "الكبري" ( )116/1والبيهقي يف "الكَّبى"( )14 /4وابن عدي يف "الكامل" () 1/1
من مطرق عن رشيك بن عبد اهلل القاض به.
وصححه ابن حبان (.)2144
ٌ
غريب ,وقد رواه زهري بن معاوية عن سامك أيض ًا.
صحيح
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
ٌ
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خالد عن مأسامة بن ٍ
ٍ
زيد
 -44حدثنا إبراهيم بن موسى ,قال :حدثنا ال مفرات بن
عيب عن أأبيه عن عبد اهلل بن أع ٍ
عن أعمرو بن مش ٍ
ٍ
مرو ,أأن النبي ﷺ قال :ال ُّ
لرجل
ُيل
أأن ميفر أق بني اثنني ,إال بإذّنام.

( )

باب :يتخطى إىل صاحب الجلس
ٍ
 -441حدثنا بيان بن أع ٍ
زين هو
مرو ,قال :حدثنا النرض ,قال :أأخَّبنا أأبو
عامر ا مل ُّ
صالح بن مرستم عن ابن أيب ممليكة عن ابن عب ٍ
كنت فيمن
اس قال :لا مطعن معمر  م
ابن أخي ,اذهب فانظر أمن أأصابني ,و أمن أأصاب
مح أله حتى أأدخلناه الد أار ,فقال يل :يا أ
وكنت
رقاهبم,
البيت مآلن,
َّبه ,فإذا
فذهبت
معي,
م
م
م
م
م
فكرهت أأن أأختطى أ
فجئت لمخ أ
مر إذا أأ أ
أ
رسل أأحد ًا باحلاجة أأن ميَّبه هبا ,وإذا هو
حديث السن,
م
فجلست ,وكان يأ م
ممسجى.
مري الؤمنني أل ميبقينه اهلل و ألريفعنه هلذه الممة حتى
وجاء
ٌ
كعب فقال :واهلل لئن أدعا أأ م
قلت :مأبلغه ما م
أ
تقول؟ قال :ما
ذكر النافقني فسمى وكنى ,م
يفعل فيها كذا وكذا ,حتى أ
جلست عند
رقاهبم حتى
عت
م
فقمت ,فتخط م
م
قلت إال و أأنا مأريدم أأن متبلغه ,فتشج م
م
يت أ
رأسه.
قلت :إنك أأرسلتني بكذا ,و أأصاب معك كذا ,ثالث أة عرش ,و أأصاب مكليب ًا اجلزار
م

( ) أخرجه أمحد ( )2666وأبو داود ( )1115والرتمذي ( )1451وابن عبد الَّب يف "اجلامع" ()141
واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )5 4 ,5 0من طريق مأسامة بن زيد ,وأبو داود أأيض ًا ()1111
والبيهقي يف "اآلداب" ( )111والطَّباين يف "الوسط" ( )4251وابن عبد الَّب أأيض ًا ( )144من طريق
ٍ
عامر الحول كالمها عن عمرو بن شعيب به.
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
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لف باهلل بكذا ,فقال :ادعوا كعب ًا ,فدم عي ,فقال:
وهو يتوض مأ عند الهراس ,وإن كعب ًا أُي م
ما م
عمر إن مل يغفر اهلل
قي م
تقول؟ قال :أأقول كذا وكذا ,قال :ال واهلل ال أأدعو ,ولكن أش أ
له.

( )

ٍ
 -444حدثنا حممد بن أ
خالد عن الشعبي قال:
َّبنا عبد مة عن ابن أيب
سال ٍم ,قال :أأخ أ
رجل إىل عبد اهلل بن أع ٍ
جاء ٌ
جلوس ,يتخطى إليه ,فمنأ معوه ,فقال:
مرو ,وعنده القوم
ٌ
ٍ
اتر مكوا الر أ
بيشء سمع أته من رسول اهلل ﷺ.
جلس إليه ,فقال :أأخَّبين
جل ,فجا أء حتى
أ
أ
السلم أمن سلم السلمون من لسانه ويده ,وا ملهاجر
رسول اهلل ﷺ يقول:
سمعت
قال:
م
م
جر ما أّنى اهللم عنه.
أمن أه أ

( )

جليسه
باب :أكر مم النُّاس عىل الرجل
م
ائب بن معمر قال :حدثني عيسى ب من
 -441حدثنا أبو عاص ٍم ,قال :حدثنا الس م
ٍ
ابن عب ٍ
اس :أأكر مم الناس عيل أجليس.
موسى عن حممد بن عباد بن
جعفر قال :قال م

( )

( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )11 /11من طريق النرض بن مشميل ,وابن شبة يف "تاريخ
الدينة" ( )606/4من طريق أأيب مجيع سامل بن راشد كالمها عن أأيب عامر به.
( )1أخرجه المام أمحد ( )2102واحلمميدي يف "مسنده" ( )210وابن منده يف "كتاب اليامن" ( )4 0عن
إسامعيل ,واحلميدي أيض ًا ( )214عن داود بن أيب هند كالمها عن ُّ
الشعبي به.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( ) 0عن عبد اهلل بن أيب السفر وإسامعيل .و أأيض ًا ( )2 6عن زكريا
كلهم عن ُّ
الشعبي به .بالرفوع فقط.
دون قصة الرجل الذي ختطى .ومن أجل هذه الزيادة أورده الصنف يف الباب.
ولسلم ( )10من ٍ
ال أ
رج ً
سأل
وجه آخر عن أيب اخلري ,أنه
سمع عبدأ اهلل بن أعمرو بن العاص يقول" :إن م
أ
أ
رسول اهلل ﷺ :أأ ُّي السلمني خري؟ قال :من سل أم السلمون من لسانه ويده".
الزهد" ( )251من طريق السائب بن
( )4أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )464/2وابن البارك يف " ُّ
معمر به.

=
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 -445حدثنا أبو نمعيم عن عبد اهلل بن ممؤم ٍل عن ابن أأيب ممليكة عن ابن عب ٍ
اس قال:
جيلس إيل.
أأكر مم الناس عيل أجليس ,أن أيتخطى
رقاب الناس حتى أ
أ

( )

باب :هل يقد مم الر م
جل رج أله بني يدي جليسه؟
 -442حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا أأسد بن موسى ,قال :حدثنا معاوية
ٍ
دخلت السجدأ يو أم
بن ممرة قال:
بن
م
كثري م
صالح قال :حدثني أأبو الزاهرية قال :حدثني م
مالك الأشجعي جالس ًا يف حل ٍ
ٍ
قة ماد ًا رجليه بني يدأ يه ,فلام
بن
فوجدت
جلمعة,
أ
م
عوف أ
ا م
ٍ
يشء مدأ أد مت رج أيل؟ ل أيجي أء ٌ
صالح
رجل
قبض رج أليه ,ثم قال يل :أتدري لأي
رآين أ
ٌ

فيجلس.

( )

____________________________________

ٍ
وجوه مأخرى
وأخرجه اخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )221واخلطيب يف "الفقيه والتفقه" ( )111من
عن ابن عباس نحوه.
وانظر ما بعده.
( ) أخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )160/ومن طريقه البيهقي يف " مشعب اليامن"
( )6115واخلطيب يف "الفقيه والتفقه" ( )114عن أيب نمعيم عبد الرمحن بن هاينء النخعي عن ابن
يقع ُّ
لفعلت ".
باب عىل وجهه
الؤمل به .وزادوا "لو
م
م
الذ م
استطعت أأن ال أ
تنبيه :أبو نمعيم شيخ البخاري هنا .ال أأدري .هل هو النخعي ,أو هو أبو نمعيم الفضل بن مدكني الشهور.
وهو من مشيوخ البخاري يف "الصحيح"؟.
ذكر يف "التهذيب" ( )156/2يف ترمجة أيب نمعيم النخعي ,أن البخاري روى عنه يف التاريخ .وكأنه
وقد أ
م
الفضل لظاهر اطالقه .واهلل أعلم.
وانظر ما قبله.
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )56/50من طريق عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح به
نحوه.
وإسناده ال بأ أس به .وأبو الزاهرية :هو محدير بن كمريب احلرضمي ,ويقال :احلمريي احلمص
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باب :الر م
م
فيبزق
جل
يكون يف القوم م
 -444حدثنا أبو أم ٍ
عمر ,قال :حدثنا عبد الوارث ,قال :حدثنا معتبة بن عبد اللك
همي ,أن احلارث بن ٍ
قال :حدثني مزرارة بن كريم بن احلارث بن ٍ
عمرو
عمرو الس ُّ
ٍ
اس,
السهمي حدثه قال :أأ م
تيت النبي ﷺ وهو بمنًى ,أو بعرفات ,وقد أأطاف به الن م
ٌ
قلت :يا رسول اهلل ,استغفر
وجهه قالوا :هذا وج ٌه
مبارك ,م
عراب ,فإذا ر أأوا أ
وجيي مء الأ م
فقلت:
فقلت :استغفر يل ,قال :اللهم اغفر لنا ,فدر مت
يل ,فقال :اللهم اغفر لنا ,فدر مت
م
م
فذهب أي م
ومسح به
بزق ,فقال بيده أفأخذ هبا مبزا أقه,
استغفر يل ,فقال :اللهم اغفر لنا,
أ
أ
صيب أأحد ًا من حوله.
نع أله ,أكره أأن مي أ

( )

الص معدات
باب :جمالس ُّ
 -441حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل ,قال :حدثنا سليامن بن ٍ
بالل عن العالء عن
( ) أخرجه أبو داود ( ) 411والبيهقي يف "الكَّبى" ( )14/5و أأبو نمعيم يف "العرفة" ( ) 612والطَّباين
يف "الكبري" ( )12 /4وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 1/1من طريق أيب معمر عبد اهلل بن عمرو
بن أيب احلجاج به.
والبيهقي عىل شقه الأول حتى قوله .وج ٌه مبارك.
واقترص أأبو داود
ُّ
اهليثمي يف "جممع الزوائد" ( )446/4فقال :وقد رواه أأبو داود باختصار .ورواه الطَّباين يف
ولذا أأورده
ُّ
ثقات .انتهى.
الوسط والكبري .ورجاله ٌ
ولمحد ( ) 5641والنسائي ( )1112وأيب نمعيم ( ) 615والطَّباين يف "الكبري" ( )12 /4ويف
"الوسط" ( )5611وابن سعد يف "الطبقات" ( )21/4من طريق ُييى بن مزرارة بن كريم بن احلارث
أ
رسول اهلل ﷺ يف حجة الوداع .فذكر
لقي
بن أعمرو قال :حدثني أأيب عن جده احلارث بن أعمرو " ,أأنه أ
كحرمة يومكم
ذكر الفرع وال أعترية .ثم قال :أأ أال إن دما أءكم و أأموا ألكم عليكم حرا ٌم م
قصة االستغفار .ثم أ
هذا يف شهركم هذا" .وصححه احلاكم (.)142/1
دون قضية البزاق.

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

395

بالص معدات ,فقالوا :يا رسول اهلل,
أأبيه عن أأيب هريرة ,أأن النبي ﷺ أّنى عن الجالس ُّ
الجالس حقها ,قالوا :وما
اجللوس يف مبيوتنا؟ قال :فإن ج ألس متم أفأعطوا
ليشق علينا
ُّ
أ
م
م
مر
إدالل السائل ,ور ُّد السالم,
ح ُّقها يا رسول اهلل؟ قال:
ُّ
وغض الأبصار ,والأ م
بالعروف ,والنُّهي عن النكر.

( )

باب :الأمانة
 -446حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سليامن عن ٍ
ثابت عن ٍ
أ
رسول اهلل
خدمت
أنس:
م
قلت :أي م
فخرجت من
بي ﷺ,
يت أأين قد
م
فرغت من خدمته م
م
ﷺ يوم ًا ,حتى إذا ر أأ م
قيل الن ُّ
بي ﷺ فان أتهى إليهم
عنده ,فإذا غلم ٌة يلعبون,
م
فقمت أأنظر إليهم إىل لعبهم ,فجاء الن ُّ
ٍ
حاجة ,فكان يف أيف ٍء حتى أأتي مته .و أأبطأ مت عىل مأمي,
فسلم عليهم ,ثم دعاين فبع أثني إىل
ٍ
ُس
بي ﷺ إىل
حاجة ,قالت :ما هي؟ م
فقالت :ما ح أب أسك؟ م
قلت :بع أثني الن ُّ
قلت :إنه ٌّ
ثت بتلك احلاجة أأحد ًا من
للنبي ﷺ ,فقالت :احفظ عىل رسول اهلل ﷺ ُسه ,فام حد م
كنت محمدث ًا حدث متك هبا.
اخللق ,فلو م

( )

( ) مل أأ أره من هذا الوجه.
وقد تقدم من ٍ
وجه آخر عن أيب هريرة برقم (  ) 222نحوه .دون المر والنهي .وهي يف الصحيحني عن
ذكره.
أيب سعيد كام تقدم م
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 4011والطيالس يف "مسنده" ( )1041والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار"
( )1122من طريق سليامن بن الغرية عن ثابت به.
أ
الطيالس محا أد بن سلمة بالغرية .ومل يذكر القيلولة.
وقرن
ُّ
واحلديث يف "صحيح مسلم" ( )1111عن محاد عن ثابت خمترص ًا.
أ
فرغت من خدمته قلت :يقيل".
رأيت أأين قد
خدمت
دون قوله "
م
رسول اهلل ﷺ يوم ًا ,حتى إذا م
م
ودون قوله " فكان يف ٍ
يفء حتى أأتيتمه".

=
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باب :إذا التفت التفت مجيع ًا
 -410حدثنا إسحاق بن العالء قال :حدثني أعمرو بن احلارث قال :حدثني عبدم
سمع أأبا
الزبيدي قال :أأخَّبين حممد بن مسل ٍم عن سعيد بن الس ّيب ,أأنه
اهلل بن ساملٍ عن ُّ
أ
أ
رسول اهلل ﷺ :كان أربع ًة ,وهو إىل ال ُّطول أأقرب ,شديدم البياض ,أأسو مد
يصف
مهريرة
م
جلبني,
شعر اللحية,
هدب أأشفار ال أعينني ,بعيدم ما بني النكبني ,أم م
حسن الثغر ,أأ م
م
فاض ا أ
م
مخص ,ميقب مل مجيع ًا ,و ميدب مر مجيع ًا ,مل أأ أر مث أله م
قبل وال بعدم .
يطأ بقدمه مجيع ًا ,ليس هلا أأ م
ٍ
باب :إذا أأ أ
رج ً
حاجة فال ميَّبه
ال يف
رسل م

( )

____________________________________

انظر ما تقدم برقم ( ) 42
( ) أخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" ( ) 4 4والبزار كام يف "كشف الستار" ( )1414والبيهقي يف
"الدالئل" ( ) 46وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )126/4من طريق عبد اهلل بن سامل عن حممد بن
الزبيدي به.
الوليد ُّ
ورجاله ثقات .حممد بن مسلم هو الزهري.
الزبيدي ,وهو ٌ
رجل
الزهري عن سعيد عن أأيب هريرة إال ُّ
نعلم رواه عن ُّ
قال البزار :وهذا احلديث ال م
مشهور .انتهى.
ٌ
عمر وهو من الثقات  -فرواه عبدم الرزاق يف "الصنف"
بيدي – وهو ثقة ٌ
كذا رواه ُّ
الز ُّ
ثبت – وخالفه أم ٌ
الزهري قال " :مسئ أل أأبو هريرة
( )10160ومن طريقه ابن عساكر ( )126/4والبيهقي ( )141عنه عن ُّ
عن صفة النبي ﷺ فقال :فذكره ".
منقطع.
وهذا
ٌ
الزهري حتى قال الوليد بن مسلم :كان
والزبيدي من كبار احلمفاظ ا ملتقنني عن ُّ
قال ابن حجر يف "الفتح"ُّ :
ال أ
الزهري .وقال أبو داود :ليس يف حديثه خط ٌأ .انتهى.
وزاعي ميفضله عىل مجيع أمن أسمع من ُّ
ُّ
ابن حجر يف "الفتح" ( )526/2مجزء ًا منه ,وعزاه ُّ
الزهريات" وحسنه.
للذهيل يف " ُّ
ذكر م
واحلديث أ
قلت :وغالب أألفاظ احلديث هلا شواهدم صحيح ٌه يف الصحيحني وغريمها.
مخص" فلم أأره إال يف هذا احلديث .واهلل أعلم.
سوى قوله " أيطأ بقدمه مجيع ًا ,ليس هلا أأ م
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حممدٌ  ,,قال :أخَّبنا عبدم اهلل بن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن جده قال:
 -41حدثنا ّ
ٍ
رجل ,فال مختَّبه بام أأرسل متك إليه ,فإن الشيط أ
ان ميعدُّ له
قال يل معمر :إذا أأرسل متك إىل
كذب ًة عند ذلك.

( )

قبلت؟
باب :هل يقول :من أأين أأ أ
ٍ
ٍ
ٍ
كره أأن
 -411حدثنا حامد بن عمر عن محاد بن زيد عن ليث عن جماهد قال :كان مي أ
برصه إذا قام من عنده ,أأو أ
مُيد الر م
جئت,
يسأ أله :من أأين
أ
جل الن أ
ظر إىل أأخيه ,أأو ميتب أعه أ أ
هب؟.
و أأين تذ م

( )

( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )56من طريق هشام بن سعد ,ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ"
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )411/1وابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )451/1من طريق
(  )120/م
محاد بن سلمة كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه مطوالً .قال" :كان معمر إذا بعثني إىل بعض ولده قال :ال
م
الشيطان كذبة .قال :فجاءت امرأ ٌة لعبيد اهلل بن معمر ( يف رواية ابن شبة
تمعلمه لا أأبعث إليه .خمافة أن ميلقنه
فجاءت أم ٍ
يكسوين .فقال :وُيك أمن
ولد لعبد الرمحن ) أ
ذات يو ٍم فقالت :إن أأبا عيسى ال مينفق عيل وال م
ُّ
أأبو عيسى.؟ قالت :ابنك عبد الرمحن قال :وهل لعيسى من ٍ
أب.؟ فبعثني إليه ,وقال :ال مختَّبه .قال :فأتيته
وعنده ٌ
قلتّ :ناين أن
ديك ودجاج مة هنديان .فقلت :أأجب أأباك أمري الؤمنني .قال :وما يريد مني؟ م
مأخَّبك .ال أدري .قال :فإين مأعطيك الديك والدجاجة .عىل أن مختَّبين .قال :فاشرتطت عليه أن ال ميَّب
جئت إىل عمر .قال :أخَّبتأه .فواهلل ما استطعت أن أ
أقول
عمر .ف أأخَّبتمه ف أأعطاين الديك والدجاجة ,فلام
م
أ
فقبض عىل يدي
قلت :نعم .قال :وما
ال.
رشاك؟ قلت :ديك ًا ودجاج ًة .أ
فقلت :نعم .قال :أأرشاك؟ م
م
بيساره .وجعل أيمص معني بالدرة ,وجعلت أأنزو .فقال :إنك جلليدٌ  ,ثم قال :أأتكتأني ب أأيب عيسى .وهل
لعيسى من ٍ
أب؟"
لفظ ابن عساكر .ثم قال :كذا قال .والصواب عبيد اهلل.
ضعيف ,لكن تابعه محا ٌد وهشا ٌم.
صحيح .وعبد اهلل بن زيد بن أأسلم
وإسنا مده
ٌ
ٌ
( )1تقدم خترجيه برقم ( .) 166
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 -414حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا زهري عن أأيب إسحاق عن مالك بن ٍ
زبيد قال:
ٌ
ذر بالر أب أذة ,فقال :من أأين أأقبلتم؟ قلنا :من مكة ,أو من البيت العتيق,
مررنا عىل أأيب ٍّ
أ
بيع؟ قلنا :ال ,قال :استأنفوا
قال :هذا عم ملكم؟ قلنا :أنعم ,قال :أأ أما معه تار ٌة وال ٌ
العمل.

( )

اجللوس عىل الّسير
باب:
م
ٍ
حرب ,قال :حدثنا السود بن شيبان ,قال :حدثنا عبد اهلل
 -411حدثنا سليامن بن
ٍ
مضارب عن ال معريان بن اهليثم قال :أو أفدأ أأيب إىل ممعاوية ,و أأنا مغال ٌم ,فلام أ
دخل عليه
بن
ٌ
مري الؤمنني ,أمن هذا الذي
قال :مرحب ًا مرحب ًا,
ورجل قاعدٌ معه عىل الّسير ,قال :يا أأ أ
ب به؟ قال :هذا سيدم أأهل الرشق ,وهذا اهليثم بن السود ,قلت :أمن هذا؟ قالوا:
مترح م
قلت له :يا أأبا ٍ
فالن ,من أأين يرج الدجال؟ قال :ما
هذا عبد اهلل بن أعمرو بن العاص ,م
ترك للقريب من أأهل ٍ
سأ أل عن ب ٍ
هل ٍ
بلد أأ أ
عيد ,وال أأ أ
رأيت أأ أ
رج
بلد أأ أ
م
نت منه ,ثم قال :أي م
أ
ٍ
ٍ
ونخل.
شجر
من أأرض العراق ,ذات

( )

( ) أخرجه الفاكهي يف "أخبارمكة" ( )161من طريق رشيك عن أيب إسحاق به نحوه.
م
مالك بن مزبيد اهلمداين عن أأيب ذر ال ميعرف ,وذكره ابن حبان يف
قال الذهبي يف "اليزان" (:)112/4
"تاريه" فهو ثق ٌة عنده .روى عنه أبو إسحاق السبيعي .انتهى كالمه.
ٍ
سعيد عن
وأخرج مالك يف "الوطأ" ( ) 205وعنه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )1105عن ُييى بن
حممد بن ُييى بن حبان ,أنّه سم أعه يذكمر ,أأن رج ً
ذر بالر أب أذة ..فذكر نحوه.
ال مر عىل أيب ٍّ
وفيه ٌ
رجل مل يسم.
ٍ
مروا ب أأيب ذر بالربذة .فقال هلم:
وأخرج ابن أيب شيبة ( ) 1215من رواية الأعمش عن
حبيب" ,أن قوم ًا ُّ
ما أأنصبكم إال احلج؟ فاستأنفوا العمل".
( )1مل أره هبذا السياق من هذا الطريق.
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ٍ
دينار عن أأيب العالية
وكيع ,قال :حدثنا خالد بن
 -415حدثنا ُييى ,قال :حدثنا
ٌ
____________________________________

قال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)40/2عبد اهلل بن ممضارب روى عن ال معريان بن اهليثم ,وعنه السود بن
بن شيبان.
شيبان ,وذكر
البخاري يف تاريه عبدأ اهلل بن ممضارب عن محضني بن النذر .روى عنه السود م
ُّ
فال أأدري هو هذا أو ٌ
أخ له .قلت ( ابن حجر ) بل هو هو .وهو معبيد اهلل .كذا وقع يف بعض نمسخ "كتاب
تصحيف من الناسخ ,وقد ذكره ابن أيب حاتم ويعقوب بن
الدب" ممصغر ًا ,ويف بعضها وقع ممكَّب ًا .وهو
ٌ
غري مح أضني .واهلل أعلم.
سفيان وابن حبان يف "الثقات" فيمن اسمه معبيد اهلل ,ولكنهم مل يذكروا له شيخ ًا أ
انتهى كالمه.
قلت :وكذا ذكره البخاري يف "تاريه" فيمن اسمه معبيد اهلل .وذكر أنه أروى عن محضني.
وقال ابن حجر يف "اللسان" يف ترمجة عبد اهلل :ال ميعرف.
وقال يف "التقريب" :معبيد اهلل مقبول.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10116وعنه نمعيم بن محاد يف "الفتن" ( ) 101عن أمعمر عن
دخل ٌ
وفدت عىل معاوية .فبينا أأنا عنده إذ أ
رجل عليه طمران.
حممد بن شبيب عن ال معريان بن اهليثم قال:
م
فرحب به معاوية .و أأج أل أسه عىل الّسير .فقلت :أمن هذا يا أمري الؤمنني؟ فقال :أما تعرف هذا؟! .هذا عبد
يعيش الناس بعد مئة سنة؟ أ
قلت :أأهذا الذي م
يقول ال م
قلت
فأقبل عيل .وقال :أأ أو أ
اهلل بن عمرو بن العاص .م
ذلك أأنا؟ تدم هم يعيشون بعد مئة سنة دهر ًا طويالً ,ولكن هذه المة مأج ألت ثالثني ومئة سنة .قال :ثم قال
قلت نعم .قال:
يل :ممن أأنت؟ قال :قلت من أهل العراق ,أو قال من أهل الكوفة .قال:
م
تعرف كموثا؟ قال :م
منها يرج الدجال".
وروى مسدد كام يف "الطالب العالية" ( )1211من طريق عبد اللك بن معمري عن ال معريان بن اهليثم عن
رض ميقال هلا كوثا.
أبيه قال:
دخلت عىل يزيدأ بن معاوية .فذكر قصة .فقال عبدم اهلل بن عمرو :أأب أأرضكم أأ ٌ
م
ذات سباخ ونخل؟ .فذكره".
وروى ابن سعد يف "الطبقات" ( )125/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )161/4خمترص ًا من
ٌ
وفدت مع أأيب إىل يزيد بن معاوية .فجا أء ٌ
عظيم البطن
محر
رجل
رواية عن العريان بن اهليثم قال:
م
م
طوال أأ م
جلس فقال أيب :أمن هذا؟ فقيل :عبد اهلل بن عمرو".
فسلم ,ثم أ
قال ابن عساكر يف ترمجة العريان :و أفدأ عىل معاوية وعىل يزيد بن معاوية .وعنده ر أأى عبدأ اهلل بن أعمرو.
انتهى.
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ٍ
جلست مع ابن عب ٍ
ُسير.
اس عىل
قال:
م

411
( )

ٍ
 -412حدثنا معبيدٌ  ,قال :حدثنا يونس بن ٍ
دينار أبو
بكري ,قال :حدثنا خالد بن
سمعت أنس بن ٍ
مالك  -وهو مع احل أكم أأمري بالبرصة عىل الّسير  -يقول:
أخلدة قال:
م
احلر أأبر أد بالصالة ,وإذا كان الَّب مد بكر بالصالة.
بي ﷺ إذا كان ُّ
كان الن ُّ

( )

 -414حدثنا أعمرو بن من ٍ
ٌ
مبارك ,قال :حدثنا احلسن ,قال:
صور ,قال :حدثنا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
برشيط ,حتت
مرمول
ُسير
دخلت عىل النبي ﷺ وهو عىل
مالك قال:
حدثنا أأنس بن
م
أ
فدخل عليه معمر
ثوب,
رأسه وساد ٌة من أأ أد ٍم حشوها لي ٌ
ف ,ما بني جلده وبني الّسير ٌ

( ) أخرجه البيهقي يف "الدخل" (  )40واخلطيب يف "الفقيه والتفقه" ( ) 1وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( ) 44/ 1والدينأوري يف "الجالسة" ( )404عن ُييى بن زكريا بن أأيب زائدة ,نا أبو خلدة
ٍ
عباس ,وهو عىل ُسيره ,وحوله ٌ
قريش .في أأخذ بيدي,
ابن
خالد بن دينار عن أأيب العالية ,قال " :م
كنت آيت أ
ف ميجل مسني معه عىل الّسير ,فتمغامزين ٌ
يف
ابن عباس ,فقال :كذاك هذا
العلم ,أيزيدم الرش أ
قريش ,ففط أن هلم م
م
وجيلس ا ألم مل أ
وك عىل الأُسة".
رشف ًا ,م
( )1أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( ) 1/1من طريق أيب إسحاق إسامعيل بن إسحاق القاض حدثنا
معبيد بن يعيش به.
وأخرجه البخاري يف "الصحيح" ( )121والنسائي يف "الجتبى" ( )166ويف "الكَّبى" ( ) 112من
ٍ
وجه آخر عن أيب خلدة بالرفوع فقط.
دون قوله "وهو مع احلكأم أأمري بالبرصة عىل الّسير" .وهو الشاهدم عىل تبويب الصنف رمحه اهلل.
زاد البخاري يف آخره" :يعني اجلممعة".
َّبنا أأبو خالدة .فقال بالصالة .ومل يذكر اجلمعة .اهـ
ثم قال البخاري :قال يونس بن بكري :أأخ أ
صاحب الصحيح.
قلت :وهذا العلق هو الذي وص أله هنا
م
الثقفي .كان نائب ًا عن ابن عمه
ابن أيب عقيل
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)416/1واحلكأم الذكور .هو م
ُّ
احلجاج بن يوسف".انتهى
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أ
بي ﷺ :ما ميبك أ
رسول اهلل ,إال
يك يا معمر؟ قال :أأ أما واهلل ما أأبكي يا
فب أكى ,فقال له الن ُّ
أأكون أأعلم أأنك أأكر مم عىل اهلل من كّسى و أقيرص ,فهام أيعيثان فيام أيعيثان فيه من الدُّ نيا,
أ
أ
تكون هلم
رض يا معمر أأن
نت يا
بي ﷺ :أأ أما أت أ
و أأ أ
رسول اهلل بالكان الذي أأرى ,فقال الن ُّ
أ
رسول اهلل ,قال :فإنه كذلك.
قلت :بىل يا
الدُّ نيا ولنأا اآلخر مة؟ م

( )

رأيت اب أن معمر
وكيع عن موسى بن دهقان قال:
 -411حدثنا ُييى ,قال :حدثنا
م
ٌ
ٍ
ثياب محر.
جالس ًا عىل ُسير أع
روس ,عليه ٌ

( )

ٍ
ُسير واضع ًا
يت أأنس ًا جالس ًا عىل
 -416وعن أبيه عن عمران بن مسل ٍم قال :ر أأ م
خرى.
إحدى رجليه عىل الم أ

( )

باب :إذا رأى قوم ًا يتناجون فال يدخل معهم

الزهد" ( )1100وأبو يعىل ( )1411وابن أيب الدنيا يف
( ) أخرجه أمحد يف "مسنده" ( ) 1451ويف " ُّ
الزهد" ( ) 66وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( )105وأبو
"اجلوع" (  )1وابن أيب عاصم يف " ُّ
وغريهم من مطرق عد ٍة عن مبارك بن فضالة به خمترص ًا ومطوالً.
الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ()121
م
وصححه ابن حبان (.)2421
وهلذه القصة شاهدٌ يف "صحيح البخاري" ( )1216ومسلم ( ) 146من حديث معمر  نحوه.
( )1مل أجد من أخرجه.
موسى بن دهقان ضعفه ابن معني والدارقطني والنسائي وغريهم.
وقال أبو حاتمٌ :
شيخ ليس بالقوي.
وقال اآلجري :قيل لأيب داود كان موسى بن دهقان ساحر ًا؟ قال :كان عراف ًا.
( )4أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )146/1من طريق سفيان ,وابن سعد يف "الطبقات"
( )14/4من طريق إُسائيل كالمها عن عمران بن مسلم به .دون قوله "عىل ُسير".
ومل يتبني يل مقصود الصنف بقوله :وعن أبيه عن عمران.
حممد بن يوسف عن سفيان عن عمران نحوه.
وسيأيت برقم (  ) 100عن ّ
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ٍ
سمعت
قيس قال:
حممدٌ  ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا داود بن
م
 -460حدثنا ّ
مررت عىل ابن معمر ,ومعه ٌ
رجل أي أتحد م
فقمت إليهام ,ف أل أط أم
ث,
القَّبي يقول:
م
م
سعيد ًا م
وجدت اثنني أي أتحدثان فال أت مقم معهام ,وال تلس معهام ,حتى
يف صدري فقال :إذا
أ
أت أ
سمع من مكام خري ًا.
صلحك اهللم يا أأبا عبد الرمحن ,إنام
ذّنام,
م
م
رجوت أأن أأ أ
فقلت :أأ أ
ستأ أ

( )

باب :إذا كانوا أربع ًة
 -46حدثنا عمر بن حفص قال :حدثني أأيب قال :حدثنا الأعمش حدثني أبو
يتناجى اثنان دون الثالث,
صالحٍ عن ابن معمر عن النبي ﷺ قال :إذا مكنتم ثالثة فال
أ
رضه.
فإنه مُيزنه ذلك .مقلنا :فإن كانوا أأربع ًة؟ قال :ال أي ُّ

( )

وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( )16 / 5من طريق عبد اهلل ال معمري
( ) أأخرجه أمحد ()2115 ,5616
م
( أ
بن قيس) واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" (
ابن عبد الَّب معه داو أد أ
وقرن م

 )5وابن عساكر يف

"تاريخ دمشق" (  )110/1من طريق معبيد اهلل بن معمر ال معمري كلهم عن القَّبي به نحوه.
وإسناده جيد.
أ
أستأذّنام".
تناجى اثنان فال تلس إليهام حتى ت
علمت أأن
وزادوا إال اخلرائطي " أأ أما
أ
رسول اهلل ﷺ قال :إذا أ
أ
ٌ
مرتوك.
أما قول اهليثمي يف "الجمع" ( :)141/4رواه أمحد .وفيه عبد اهلل بن سعيد القَّبي وهو
فهو وه ٌم .والظاهر أأنه وقع يف نمسخته ( بن ) بدل ( عن ) فظنه عبد اهلل بن سعيد الرتوك.
( )1أخرجه أمحد ( )5014وأبو داود ( )1151والبيهقي يف " م
الشعب" ( ) 04 1واخلرائطي يف "مساوئ
الخالق" ( )501وابن العرايب يف "معجمه" ( )1410وأبو يعىل ( )5215واخلطيب يف "تاريخ بغداد"
( )111/ 4وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )10/ 0وابن حبان ( )511من مطرق عن العمش به.
فقلت البن عمر :وإن كانوا أأربع ًة؟ قال :ال
ويف رواية أمحد وابن عبد الَّب وابن حبان "قال أبو صالح:
م
يرضك".
ُّ
فرصحوا بوقف هذا اللفظة ,فتبني أأّنا ممدرجة عند الصنف.
وأخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )416/1من رواية ُييى بن سعيد عن الأعمش .وفيه
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 -461حدثنا قبيص مة ,قال :حدثنا سفيان عن الأعمش عن أيب صالحٍ عن ابن معمر
قال :إذا كانوا أأربع ًة فال بأس.

( )

باب :إذا جلس الر م
جل إىل الرجل يستأذنه يف القيام
ٍ
غياث عن أأشعث عن أأيب مبردة بن أأيب
 -464حدثنا عمران بن ميّسة عن حفص بن
جلست إلينا ,وقد أ
جلست إىل عبد اهلل بن أ
حان منا قيا ٌم,
سال ٍم ,فقال :إنك
موسى قال:
أ
م
شئت ,فقا أم ,فاتبع مته حتى أ
الباب.
بلغ
فقلت :فإذا أ
م
أ

( )

جيلس عىل حرف الشمس
باب :ال م

ٍ
خالد قال:
 -461حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا ُييى ,قال :حدثنا إسامعيل بن أأيب
م
طب ,فقا أم يف الشمس ,أفأ أم أره فتحول
قيس عن أأبيه ,أأنه جا أء
ورسول اهلل ﷺ أي م
حدثني ٌ
____________________________________

قلت :يا رسول اهلل ,فإن كنا أربعة؟".
" م
صح .واهلل أعلم.
م
والوقف أأ ُّ
وانظر ما بعده.
واحلديث أخرجه البخاري ( )5640ومسلم ( )1 14من رواية نافع عن ابن معمر رف أعه خمترص ًا "إذا
كانوا ثالث ًة فال يتناجى اثنان دون الثالث".
ٍ
سعود أمرفوع ًا مثله.
أما قوله( :فإنه مُيزنه ذلك) فأخرج الشيخان عن ابن أم
وليس عندمها قوله "قلنا :فإن كانوا أربعة."...
رضه" ممدرجة .و أأّنا من
( ) قصدم البخاري بسياق هذا السند .ليبني أن لفظة " مقلنا :فإن كانوا أأربع ًة؟ قال :ال أي ُّ
الثقات عن الأعمش.
قول ابن معمر  .كام رواه
م
انظر ما قبله.
( )1أأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )15225وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 45/16من مطرق عن
حفص بن غياث به نحوه.
م
احلافظ ابن حجر يف "الصابة" () 6/1
وجود إسنا أده
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( )

باب :من مألقي له وساد ٌة
 -465حدثنا مسلم بن إبراهيم ,قال :حدثنا شعبة عن يزيد بن ممخ ٍري عن عبد اهلل بن
مب ٍ
فجلس عليها.
ّس ,أأن النبي ﷺ مر عىل أأبيه ,أفأل أقى له قطيف ًة
أ

( )

باب :ال مقرفصاء
العنَّبي قال :حدثتني جدتاي
 -462حدثنا موسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن حسان
ُّ
( ) أخرجه أمحد ( ) 1405 , 55 2 , 55 5وأبو داود ( )1111والبيهقي يف "السنن الكَّبى"
( )1 1/4وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )4104والطيالس ( ) 161والدواليب يف "الكنى" ( ) 46وابن
قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 411من مطرق عن إسامعيل عن قيس بن أيب حازم به.
ابن حبان ( )1100واحلاكم ( )4110وابن خزيمة (.) 154
وصححه م
أبو حازم والد ٍ
قيس له مصحبة :اسمه محصني بن عوف ,ويقال :عوف بن عبد احلارث ,ويقال :عبدم عوف
بن احلارث بن عوف البجيل الأمحس .قاله ابن حجر يف "التهذيب".
( )1أخرجه البيهقي يف " ُّشعب اليامن" ( )5212والبزار يف "مسنده" ( )4161وأبو نمعيم يف "العرفة"
( )4441واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( )461/4والطَّباين يف "الدعاء" ( )112من طريق ممسلم بن
إبراهيم به.
م
وأصله يف "صحيح مسلم" ( )1011من مطرق عن مشعبة عن يزيد عن عبد اهلل قال " :أ
رسول اهلل ﷺ
نزل
عىل أأيب ,قال :فقربنا إليه طعام ًا ووطب ًة ف أأك أأل منها ,ثم مأيت ٍ
بتمر فكان يأ مك مله و ميلقي النوى بني إصبعيه,
وجيمع السبابة والوسطى ...احلديث".
دون موضع الشاهد عند الصنف.
ٍ
وجه آخر عن عبد اهلل بن مبّس قال:
وأخرجه أمحد ( ) 4241والنسائي يف "الكَّبى" ( )2421من
ٍ
بسمن ,ثم جاء
"قالت مأمي لأيب :لو صنعنا لرسول اهلل ﷺ طعام ًا فدعوتأه .قال :ففعلت .فصنعنا له ثريد ًة
م
أ
م
رسول اهلل ﷺ...
البيت .فوضعت له مأمي قطيف ًة هلا ,ومجعتها له .فقعد عليها
فدخل
رسول اهلل ﷺ
أ
احلديث".
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بنت معليبة  -وكانتا أربي أب أتي أقيلة  -أأّنام أأخَّبهتام أقيل مة قالت:
صفي مة بنت معليبة ,و مدحيبة م
رعدت من
يت النبي ا ملتخشع يف اجللسة مأ
م
يت النبي ﷺ قاعد ًا ال مقرفصاء ,فلام ر أأ م
ر أأ م
ال أف أر أق.

( )

الرت ُّبع
بابّ :
 -464حدثنا حممد بن أيب ٍ
ريش ,قال :حدثنا
بكر ,قال :حدثنا حممد بن عثامن ال مق ّ
تيت النبي ﷺ فر أأي مته
بن حذ أي ٍم قال :أأ م
بن معبيد بن أحنظلة ,حدثني جدي حنظل مة م
ذيال م
جالس ًا ممرتبع ًا.

( )

 -461حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدثني أمع ٌن قال :حدثني أأبو مر ٍ
زيق ,أأنه ر أأى

السنن"
( ) أخرجه أبو داود ( )1114والرتمذي يف "السنن" ( )11 1ويف "الشامئل" ( ) 11والبيهقي يف " ُّ
( )145/4والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )4/15والبغوي يف "رشح السنة" ( )1 1/2واخلطيب يف
"اجلامع" ( )650من مطرق عن عبد اهلل بن حسان به .مطوالً وخمترص ًا.
و مدحيبة وصفية .ذكرمها ابن حبان يف "الثقات".

ٍ
و أأورد احل أ
بأس به.
ابن حجر يف "الفتح" (  )25/وقال :بسند ال أ
ديث م
الطَّباين يف "الكبري" مطوال .رورى أأ م
السنن ومجاع ٌة من الصنفني أأطراف ًا منه.
قلت :احلديث ساقه
هل ُّ
ُّ
وانظر ما تقدم برقم ()211
( )1أخرجه الطَّباين يف "العجم الكبري" ( )4161وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )425واخلطيب يف
"اجلامع" ( )616وأبو يعىل كام يف "احتاف الهرة" ( )46/2وأبو نمعيم يف "معرفة الصحابة" ( )1011من
طريق حممد بن عثامن به.
وحممد بن عثامن.
ٌ
جمهول.
قال عنه الدارقطني كام يف "التهذيب" (:)166/6
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :)514/1رواه الطَّباين .وفيه حممد بن عثامن القريش .وهو ضعيف.انتهى.
قال ابن حجر يف "التقريب" :حذيم .بكّس الهملة وسكون العجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي.
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بن عبد اهلل بن عب ٍ
اس ,جالس ًا ممرتبع ًا ,واضع ًا إحدأ ى رج أليه عىل المخرى ,ال ميمنى
عيل أ
عىل ال ميّسى.

( )

يت
 -466حدثنا حممد بن يوسف ,قال :حدثنا سفيان عن عمران بن ممسل ٍم قال :ر أأ م
( )
ٍ
ويضع إحدى قد أميه عىل المخرى.
جيلس هكذا ممرتبع ًا,
م
بن مالك م
نس أ
أأ أ
باب :االحتباء
ٍ
جرير ,قال :حدثنا مقرة بن
 -100حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا وهب بن
ٍ
ٍ
تيت
جيمي عن مسليم بن
جابر اهلجيمي قال :أأ م
ُّ
خالد قال :حدثني مقرة بن موسى اهل م
تب يف ب ٍ
فقلت :يا رسول اهلل ,أأوصني,
ردة ,وإن هداهبا لعىل قدأ أميه,
م
النبي ﷺ وهو محم ٍ م
أ
دلوك
للمس أتسقي من
قال :عليك باتقاء اهلل ,وال أحتقرن من العروف شيئ ًا ,ولو أأن متفرغ م
أ
ووجهك مم ٌ
وإسبال الزار ,فإّنا من ا ألخيلة ,وال
نبسط .وإياك
يف إنائه ,أأو متكل أم أأخاك
م
مُي ُّبها اهلل.

ٍ
ٍ
م
يكون وبا مله عليه,
علمه منه ,دعه
وإن ٌ
علمه منك فال متعريه بيشء أت م
امرؤ عريك بيشء أي م

سببت بعدم داب ًة وال إنسان ًا.
جره لك ,وال أتسبن شيئ ًا .قال :فام
م
و أأ م

( )

أخرجه من هذا الوجه.
( ) مل أأجد أمن
أ
و أأبو مر ٍ
زيق الدين.
ٌ
جمهول.
قال ابن حجر يف "التقريب":
وقال الذهبي يف "اليزان" :ال ميعرف.
ابن عباس .
وعيل بن عبد اهلل :هو م
( )1تقدم عند الصنف .برقم ( .) 411
( )4أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )6261والطيالس يف "مسنده" ( ) 101وابن أيب عاصم يف "اآلحاد
والثاين" ( ) 15وأبو نمعيم يف "العرفة" ( ) 142وابن وهب يف "اجلامع" (  )44وابن قانع يف
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 -10حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدّ ثني ابن أيب مف ٍ
ديك قال :حدثني هشام بن
ٍ
حسن ًا ُّ
قط إال فاضت عيناي
سعد عن نمعيم بن الجمر عن أيب هريرة قال :ما
م
رأيت أ
فوجدأ ين يف السجد ,أفأ أ
فانطلقت
خذ بيدي,
دموع ًا ,وذلك أأن النبي ﷺ
م
خرج يوم ًا ,أ
أ
أ
انرصف و أأنا معه,
ونظر ,ثم
فطاف فيه
سوق بني مقينقا ٍع,
معه ,فام كلمني حتى جئنا
أ
أ
أ
حتى جئنا السجدأ ,
كاع؟ ادع يل ملكاع ًا ,فجاء حس ٌن أيشتدُّ
فجلس فاح أت أبى ثم قال :أأين مل ٌ
أ
دخل يدأ ه يف حليته ,ثم أ
فوقع يف حجره ,ثم أأ أ
يفتح فاه ف ميدخل فاه يف فيه,
بي ﷺ م
أ
جعل الن ُّ
ثم قال :اللهم إين مأح ُّبه ,أفأحببه ,و أأحب أمن مُي ُّبه.

( )

____________________________________

"معجم الصحابة" ( )110وابن سعد يف "الطبقات" ( )14/4من مطرق عن قر أة بن موسى به خمترص ًا
ومطوالً.
وصححه ابن حبان ( .)51
و أأخرجه أأمحد ( )10241وأبو داود ( )1011والنسائي يف "الكَّبى" (  )626والرتمذي ()1411
ري
وابن أيب عاصم ( ) 025والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )1151من مطرق مأخرى عن أيب مج ٍّ
جابر بن مسليم  نحوه.
صحيح.
حسن
وقال الرتمذي:
ٌ
ٌ
والنووي يف "رياض الصاحلني".
وصححه احلاكم ( ) 12/1وابن حجر يف "الفتح".
ُّ
( ) أخرجه المام أمحد (  ) 016وابن سعد يف "الطبقات" (  )151/والبزار ( )1 55وأبو نمعيم يف
"احللية" ( ) 112وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 61/ 4من مطرق عن هشام به.
وصححه احلاكم (.) 62/4
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )5515 ,10 2ومسلم (  )111من ٍ
ٍ
وباختصار عن نافع بن
وجه آخر
النبي ﷺ يف طائفة النهار ,ال ميكلمني وال مأكلمه ,حتى أأتى أ
سوق بني
جبري عن أيب مهريرة قال " :أ
خرج ُّ
فظننت أأّنا تملبسه س أخاب ًا ,أو
قينقاع ,فجلس بفناء بيت فاطمة ,فقال :أثم ملكع ,أأثم ملكع .فح أب أسته شيئ ًا,
م
تغسله ,فجا أء أيشتدُّ حتى عانقه ,وقبله .وقال :اللهم أأحببه و أأحب أمن مُي ُّبه .زاد البخاري "وقال أبو هريرة:
م
رسول اهلل ﷺ ما قال".
فام كان أأحدٌ أأحب إيل من احلسن بن عيل ,بعد ما قال

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

418
باب :االستلقاء

جعفر عن مأم ٍ
ٍ
بكر بنت
 -101حدثنا إسحاق بن حمم ٍد ,قال :حدثنا عبد اهلل بن
ٍ
عوف ممستلقي ًا ,رافع ًا إحدى رج أليه عىل
يت عبدأ الرمحن بن
السور عن أأبيها قال :ر أأ م
المخرى.

( )

باب :الضجعة عىل وجهه
ٍ
خلف ,قال :حدثنا أأيب عن ُييى بن أأيب ٍ
كثري عن
 -104حدثنا خلف بن موسى بن
____________________________________

رأيت أح أسن ًا ُّ
قط إال فاضت عيناي دموع ًا".
دون قوله " ما م
دخل يدأ ه يف حليته ,ثم أ
وقوله " ثم أأ أ
يفتح فاه ف ميدخل فاه يف فيه".
بي ﷺ م
جعل الن ُّ
البخاري هذا الباب.
فجلس فاحتبى" ومن أأجل هذه الزيادة بوب
وقوله "
ُّ
أ
فجلس فاحتأبى ) كذا قال .ويف رواية الصحيح قال "بفناء بيت فاطمة" .ويف
قوله ( :حتى جئنا السجدأ ,
أ
رواية احلميدي ( ) 044وأمحد ( )1410من رواية نافع بن جبري "فناء عائشة".
رجح .أأي :رواية فناء فاطمة.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)41 /1والأول أأ م
م
احلافظ رواي أة الصنف هنا .أي "فناء السجد" .فإما أن ميقال جاء إىل السجد ,ثم جاء إىل فناء
قلت :مل يذكر
صح و أأوىل.
فاطمة .وإال فام يف الصحيح أأ ُّ
ويف هشام بن ٍ
سعد كال ٌم ُي ُّطه عن مرتبة الثقات.واهلل أعلم.
قوله ( :لكع ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)41 /1بضم الالم وفتح الكاف .قال اخلطايب :ال ُّلكع عىل
معنيني .أحدمها :الصغري ,واآلخر :اللئيم .والراد هنا الول .والراد بالثاين ما ورد يف حديث أأيب مهريرة
أأيض ًا "يكون أسعدم الناس بالدنيا ملكع بن لكع" ,وقيل :ال ُّلكع العبد ,وعن الأصمعي :ال ُّلكع الذي ال
أرجح
أّيتدي لنطق وال غريه .مأ مخوذ من الالكيع .وهي التي خترج من السال .قال الزهري :وهذا القول
م
صغري ال أّيتدي ألنطق ,ومل ميرد أأنه لئيم ,وال عبد .انتهى بتجوز.
احلسن
القوال هنا ,لأنه أأرا أد أأن
أ
ٌ
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 64/46من طريق عبد اهلل بن جعفر به مطوالً.
وأ ُّم بكر.
قال عنها ابن حجر يف "التقريب" :مقبولة ".
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ٍ
خَّبه ,أأنه كان من
أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن ابن مطخفة الغفاري ,أن أأباه أأ أ أ
ٍ
نائم عىل
أأصحاب ُّ
نائم يف السجد من آخر الليل ,أأتاين آت و أأنا ٌ
الصفة ,قال :بينا أأنا ٌ
بي ﷺ
بطني ,فحر أكني برجله فقال :مقم هذه أضجع ٌة ميبغضها اهلل,
م
فرفعت رأيس فإذا الن ُّ
قائم عىل رأيس.
ٌ

( )

ٍ
مجيل
 -101حدثنا حممو ٌد ,قال :حدثنا يزيد بن هارون ,قال :أخَّبنا الوليد بن
أ
رسول اهلل
الكندي  -من أهل فلسطني  -عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب مأمامة ,أن
ُّ
ٍ
برجل يف السجد ممنبطح ًا لوجهه ,فرض أبه برجله .وقال :مقم ,نوم ٌة أجهنمي ٌة.
ﷺ مر

( )

( ) أخرجه أمحد ( ) 5514وأبو داود ( )5010وابن أيب شيبة ( )12210وأبو نمعيم يف "العرفة" ()45 1
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1510والطَّباين يف "الكبري" ( )411/1والضياء يف "الختارة" ()110/4
وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )421وابن حبان ( )5550من طريق ُييى عن أيب سلمة عن يعيش بن
طخفة عن أبيه.
واختالف .ذكره البخاري يف "التاريخ" ( )161/1وغريه.
اضطراب
ويف سند احلديث
م
ٌ
( )1أخرجه ابن ماجه ( )4415والطَّباين يف "الكبري" ( )141/1من طريق سلمة بن رجاء عن الوليد به.
ومداره عىل الوليد بن مجيل.
فكيف أأحادي أثه؟ قال :تمشبه
قلت:
أ
قال أبو احلسن بن الَّباء عن ابن الديني :ال أأعلم روى عنه إال يزيد .م
ورض أيه.
أأحاديث القاسم بن عبد الرمحن .أ
وقال أبو زرعةٌ :
لني احلديث.
شيخ م
أ
وقال أبو حاتمٌ :
حاديث ممنكر ًة.
شيخ روى عن القاسم أأ
يت شامي ًا أأسن منه.
وقال اآلجري عن أيب داود:
بأس .قال يزيد بن هارون :ما ر أأ م
دمشقي ما به ٌ
ٌ
وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال ابن عدي :هو ٍ
راو عن القاسم ,ومل أأجده له عن غريه شيئ ًا.
وقال البخاري :ممقارب احلديث.
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جلس؟
يضع نعليه إذا أ
باب :أأين م
 -105حدثنا مقتيبة ,قال :حدثنا صفوان بن عيسى ,قال :حدثنا عبد اهلل بن هارون
سعد عن ابن ّن ٍ
عن زياد بن ٍ
يك عن ابن عب ٍ
جلس الر م
لع
جل أأن أي أ
السنة إذا أ
اس قال :من ُّ
أ
نعليه ,ف أي أض معهام إىل جنبه.

( )

طرحه عىل الفراش
باب :الشيطان جيي مء بالعود واليش مء أي م

ٍ
سعيد قال:
 -102حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني ممعاوية عن أأزهر بن
سمعت أأبا مأمامة يقول :إن الش أ
يطان يأيت إىل فراش أأحدكم بعد ما م
وّييئونه,
م
يفرشه أأه مله م
احلجر أو اليش أء ,ل ميغضبه عىل أأهله ,فإذا وجدأ ذلك فال يغضب
ف ميلقي عليه العو أد أأو
أ
عىل أأهله ,قال :لأنه من عمل الشيطان.

( )

( ) أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )1 41والطَّباين يف "العجم الكبري" ( ) 16 4ويف "الوسط"
( )4111والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )20 5وابن عدي يف "الكامل" ( )120/1واخلطيب يف "اجلامع"
( )651من مطرق عن صفوان بن عيسى به.
وعبد اهلل بن هارون .ال ميعرف .مل أأ أر من وثقه.
صاحب القراءة .اسمه
البرصي
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :)111/ 1أبو ّنيك الزدي الفراهيدي
م
ُّ
ٍ
وحسني العلم وزياد بن سعد
عثامن بن أّنيك .روى عن ابن عباس وأيب زيد أعمرو بن أأخطب ,وعنه قتادة م
و أأبو النيب وعبد الؤمن بن خالد احلنفي .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن القطان :ال ميعرف.
انتهى.
( )1أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )4 0من طريق عبد اهلل بن صالح به.
ف فيه.
فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث مخمت أل ٌ
وأزهر بن سعيد .ويقال ابن عبد اهلل .وثقه العجيل.
وذكره اب من حبان يف "الثقات".
وقال ابن سعد والنسائي :م
قليل احلديث.
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بات عىل سطحٍ ليس له سرت ٌة
باب :أمن أ
 -104حدثنا حممد بن الثنى ,قال :حدثنا سامل بن نوحٍ  ,قال :أأخَّبنا معمرٌ ,
رجل من
بني حنيفة  -هو ابن ٍ
جابر  -عن وع ألة بن عبد الرمحن بن وث ٍ
عيل
اب عن عبد الرمحن بن ٍّ
ٍ
جاب فقد برئت منه
عن أأبيه عن النبي ﷺ قال :أمن أ
بات عىل ظهر بيت ليس عليه ح ٌ
( )
نظر.
الذمة . .قال أبو عبد اهلل :يف إسناده ٌ

 -101حدثنا حممد بن ٍ
ٍ
رياح
كثري ,قال :أخَّبنا سفيان عن عمران بن مسلم بن
الثقفي عن عيل بن عامرة قال :جاء أأبو أأ ُّيوب الأ
دت به عىل سطحٍ
نصاري ,فصع م
ُّ
جلح ,أ
بيت الليل أة وال ذم أة يل.
دت أأن أأ أ
فنزل .وقال :ك م
أأ أ

( )

____________________________________

وقال ابن حجر يف "التقريب" :صدم وق تكلموا فيه للنصب.
( ) أخرجه أبو داود (  )501والصنف يف "التاريخ الكبري" ( )156/2وأبو نمعيم يف "العرفة" ()11 6
والبيهقي يف "اآلداب" ( )241وابن عدي يف "الكامل" ( )414/4من طريق سامل بن نوح به.
ضعيف .جلهالة وعلة وعمر بن جابر.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
نظر.
ولذا ضعفه الصنف .بقوله :يف إسناده ٌ
وعيل :هو ابن شيبان .
وللحديث شواهدم .
انظر ما بعده.
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12420ويف "الدب" ( ) 12من طريق سفيان ,والقاسم بن ثابت
الّسقسطي يف "الدالئل يف غريب احلديث" ( )110وأمحد بن منيع كام يف "الطالب العالية" (
والزي يف "هتذيب الكامل" (  )44/1من طريق مسعر بن كدام كالمها عن عمران بن مسلم به.
ُّ
عيل بن معامرة .ذكره ابن حبان يف "الثقات.
ابن معني.
وعمران .وثقه م
وذكره ابن حبان يف "الثقات" أأيض ًا.
قال الّسقسطي :الجلح الذي ليس حوله بنا ٌء ير ُّد الر مج أل .انتهى.

)16
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 -106حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا احلارث بن مع ٍ
بيد قال :حدثني أبو
عمران عن مز ٍ
ٍ
بات عىل
هري عن
رجل من أأصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال :أمن أ
ٍ
رتج  -يعني :أيغتلم -
ب
البحر حني أي ُّ
إنجار فوقع منه فامت ,برئت منه الذمة ,ومن رك أ
أ
فه أل أك برئت منه الذمة.

( )

( ) أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )112/4من طريق احلارث ,وأمحد ( )1 161والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )1511وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )2514وابن الثري يف "أسد الغابة" (  ) 165/من طريق
مري  -يقال له زهري بن عبد اهلل -
هشا ٍم الدستوائي كالمها عن أأيب عمران اجلوين قال :كنا بفارس .وعلينا أأ ٌ
فقال :حدثني ٌ
رجل ..فذكره .لكن وقع عندهم ( إجار )
حسن.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)11/2إسنا مده
ٌ
قلت :واختلفوا عىل أيب عمران.
فقيل :عن محاد بن زيد عن أيب عمران عن مزهري بن عبد اهلل رفعه .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب"
(.)1514
ثم قال :ورواه مشعبة ,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.
قال احلافظ يف "الصابة" ( :)254/1زهري بن أيب ٍ
تابعي.
البغوي ومجاع ٌة يف الصحابة .وهو
جبل .ذكره
ُّ
ٌ
قال ابن أيب حاتم يف "الراسيل" :حديثه مم ٌ
رسل .مع أنه ذكره يف اجلرح والتعديل بني صحابيني .فاقتض
يب .وقال أبو عمر :مزهري بن أيب جبل الزدي .هو زهري بن عبد اهلل بن أيب جبل ,وقال أبو
ذلك أأنه صحا ٌ
أ
احلديث من طريق مغندر عن مشعبة عن أيب عمران عن
نمعيم نحوه ,وزاد .وقيل :حممد بن زهري .ثم أأسند
حممد بن زهري بن أيب أج أب ٍل عن النبي ﷺ ,ومن طريق محاد بن زيد عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل.
فذكره ,ومن طريق هشا ٍم الدستوائي عن أيب عمران قال" :كنا بفارس وعلينا ٌ
بن عبد
رجل ميقال له مزهري م
اهلل .فذكر احلديث" .و أأخرجه ابن شاهني من طريق محاد بن سلمة عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل
ٍ
وسمع من أأنس.
رجل من الصحابة .وعنه أأبو عمران,
بن عبد اهلل أر أوى عن
أ
أأيض ًا ,قال ابن حبان :مزهري م
ٍ
زهري شا ٌّذ التفاق احلامدين وهشا ٍم عىل أنه
بن
قلت :وأبو عمران من صغار التابعني ,وقول مشعبة .حممد م
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باب :ما م
رج حلاجته
يقول إذا خ أ
بن إبراهيم قال :حدثني
حممدٌ  ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا حممدم م
 -1 0حدثنا ّ
خرج من بيته قال :اللهم سلمني وسلم
ابن معمر كان إذا
أ
بن أأيب مريم ,أن أ
ممسلم م
مني.

( )

بن إسامعيل عن عبد اهلل
 -1حدثنا حممد بن الصلت أبو يعىل ,قال :حدثنا حاتم م
ٍ
ٍ
صالح عن أأبيه عن أأيب هريرة عن النبي ﷺ ,أأنه
عطاء عن مسهيل بن أيب
بن محسني بن
خرج من بيته قال :بسم اهلل ,ال ُّتكالن عىل اهلل ,ال أ
حول وال قو أة إال باهلل.
كان إذا أ

( )

____________________________________

بن عبد اهلل .واهلل أعلم .ثم وجدتُّه من طريق ابن البارك عن مشعبة فقال :عن مزهري بن أيب أجبأ ٍل ليس
مزهري م
فيه حممدٌ  .أخرجه اخلطيب يف "الؤتلف" .انتهى بتجوز.
وحلديث البيت شاهدٌ عن سمرة بن مجندب  . أخرجه أبو نمعيم يف "العرفة" ( )4 24واحلارث بن أيب
مأسامة ( .) 4وضعفه البوصريي يف "االحتاف" (,)10/2
ٍ
م
م
ٍ
سطح ليس
الرجل عىل
رسول اهلل ﷺ أن ينا أم
جابر قال  " :أّنى
وللرتمذي ( .)1151واستغر أبه عن
ٍ
بمحجور عليه".
وانظر ما قبله.
طح الذي ليس حوله ما أي مر مد
قوله( :انجار) قال يف "اللسان" ( :) 0/1الج مار بالكّس والتشديد الس م
جار بالنون لغة فيه" .انتهى
الساق أط عنه ,والأن م
( ) مل أجد من أخرجه.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :) 4/6حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش العامري
موالهم الدين .روى عن مسلم بن أيب مريم ,وعنه ابن البارك ,قال الذهبي :ال ميعرف .انتهى.
( )1أخرجه ابن ماجه ( )4115والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( )20وابن أيب الدنيا يف "التوكل عىل اهلل "
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( ) 44واحلاكم يف "الستدرك" (  )5 6/من طريق حاتم
( )14وابن ُّ
بن إسامعيل به.
قال البوصريي يف "الزوائد" :يف إسناده عبد اهلل بن حسني .ضعفه أبو مزرعة وال مبخاري وابن حبان .انتهى.

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

414

باب :هل ميقدم الر م
كئ بني أأيدّيم؟
جل رج أله بني أيدي أصحابه ,وهل يت م
العرصي ,قال:
 -1 1حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا ُييى بن عبد الرمحن
ُّ
حدثنا شهاب بن عب ٍ
بعض وفد عبد القيس سم أعه يذكر ,قال :لا بدأ أنا
اد ال أع أرص ُّي ,أن أ
م م
ٍ
يف وفادتنا إىل النبي ﷺ ُسنا ,حتى إذا شارفنا القدو أم تلقانا ٌ
قعود له,
رجل ميوضع عىل
فسلم ,فرددنا عليه ,ثم وقف فقال :ممن القوم؟ قلنا :وفد عبد القيس ,قال :مرحب ًا بكم
و أأه ً
جئت لمبرشكم.
ال ,إياكم
طلبت ,م
م
نظر إىل الرشق فقال :ليأتني غد ًا من هذا الوجه,
بي ﷺ بالمس لنا :إنه أ
قال الن ُّ
فشددت عىل راحلتي,
صبحت,
فبت أأروغ حتى أأ
م
م
خري وفد العربُّ ,
يعني :الرشق ,م
بالرجوع ,ثم مرفعت مرءوس رواحلكم,
ارتفع النهار,
أفأم أعن مت يف السري حتى
م
أ
ومهمت ُّ
ثم ثنى راحل أته بزمامها راجع ًا ميوض مع عوده عىل بدئه ,حتى انتهى إىل النبي ﷺ,
جئت مأبرشك بوفد عبد
و أأصحا مبه حو أله من الهاجرين والأنصار ,فقال :أبأيب و مأمي,
م
القيس ,فقال :أأنى لك هبم يا معمر؟ قال :هم أأوالء عىل أأثري ,قد أأظ ُّلوا ,فذكر ذلك,
فقال :برش أك اهللم ٍ
بخري.
حتت يده فات أ
بي ﷺ قاعد ًا ,أفأل أقى أ
كأ
ذيل ردائه أ
أ
وهتي أأ القو مم يف مقاعدهم ,وكان الن ُّ
أ
ففرح هبم الهاجرون والنصار ,فلام ر أأوا النبي ﷺ
عليه,
وبسط رجليه .فقد أم الوفدم
أ
____________________________________

قيت فتتنحى له
وو أ
ديت وك أ
قلت :للحديث شاهدٌ عن أنس مثله .وزاد "قال :ميقال حينئذ :مه أ
مفيت م
ٍ
ووقي؟".
الشياطني .فيقول له شيطان آخر :كيف لك
برجل قد مهدي وكمفي م
البخاري.
أخرجه الرتمذي ( )4112وأبو داود ( )5065واللفظ له .وحسنه الرتمذي .و أأعله
ُّ
وروي من حديث عثامن .أخرجه أمحد (  ,)14وعن أيب هريرة عند ابن ماجه ( ,)2114و مأم سلمة عند
م
ابن النذر يف "الوسط" ( ) 66وغريهم.
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كئ
بي ﷺ ممت ٌ
ركاهبم فرح ًا هبم ,و أأقبلوا ُساع ًا ,أفأوسع القو مم ,والن ُّ
و أأصحا أبه أأمرحوا أ
شج ,وهو :ممنذر بن عائذ بن ممنذر بن احلارث بن النّعامن بن زياد
عىل حاله ,فتخلف الأ ّ
ناخها ,وحط أأ أ
ركاهبم ثم أأ أ
خرج أعيب ًة له,
محاهلا,
فجمع
بن عرص,
ومجع أ
متاعها ,ثم أأ أ
أ
أ
أ
ولبس محل ًة ,ثم أأقبل أيميش ممرتس ً
ال.
ثياب السفر أ
و أألقى عنه أ
وصاحب أأمر مكم؟ أفأشاروا أبأمجعهم إليه,
وزعيمكم,
بي ﷺ :أمن أسيدم كم
م
م
فقال الن ُّ
آباؤه ساد أتنا يف اجلاهل ّية ,وهو قائدم نا إىل السالم.
ابن سادتكم هذا؟ قالوا :كان م
وقال :م
ٍ
بي ﷺ قاعد ًا قال :ها هنا يا
فلام انتهى الأ ُّ
شج أأرا أد أن يقعدأ من ناحية ,استوى الن ُّ
طيم ,فكان
شج ,وكان أأو أل يو ٍم مسمي الأ ُّ
أأ ُّ
شج ذلك اليوم ,أأصابته محار ٌة ب أحافرها وهو أف ٌ
وعرف فض أله عليهم ,أفأ أ
يف وجهه م
قبل القو مم عىل
مثل ال أقمر ,أفأقعده إىل جنبه ,و أأل أط أفه,
أ
النبي ﷺ أي أ
َّبهم ,حتى كان بعقب احلديث قال :هل معكم من أأزودتكم
سأ ملونه م
وي م
ٍ
يش ٌء.؟ قالوا :نعم ,فقاموا ُساع ًاُّ ,
بص أَّب التمر يف
كل
رجل منهم إىل ثقله فجاءوا م
فوض أعت عىل ن أط ٍع بني يديه ,وبني يديه جريد ٌة دون الذراعني وفوق الذراع,
أأ مكفهم ,م
ٍ
فكان أيترص هبا ,قلام ميفارقها ,أفأ أ
سمون هذا
ومأ هبا إىل مصَّبة من ذلك التمر فقال :مت ّ
وتسمون هذا
الرص أفان؟ قالوا :نعم,
سمون هذا
ُّ
التعضوض؟ قالوا :نعم ,قال :و مت ُّ
أ
خري متركم و أأنف معه لكم ,وقال بعض شيوخ احلي:
الَّبين؟ ,قالوا :نعم ,قال :هو م
ُّ
ومحرينا ,فلام رجعنا من وفادتنا
عظمه برك ًة ,وإنام كانت عندنا خصب ٌة منعلفها إب ألنا
و أأ م
أ
ثامرنا منها ,ور أأينا الَّبك أة فيها.
تلك ع مظمت رغب متنا فيها ,و أفسلناها حتّى أحتولت م

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1401 , 5651 , 414 , 5556وابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )512/1من
مطرق عن ُييى بن عبد الرمحن به.
ات.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)11/5رواه أمحد .ورجاله ثق ٌ
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باب :ما يقول إذا أصبح

وهيب ,قال :حدثنا مسهيل بن أأيب صالحٍ عن أأبيه
 -1 4حدثنا ممعىل ,قال :حدثنا
ٌ
صبح قال :اللهم بك أأصبحنا ,وبك أأمسينا,
بي ﷺ إذا أأ أ
عن أأيب مهريرة قال :كان الن ُّ
شور ,وإذا أأمسى قال :اللهم بك أأمسينا ,وبك
وبك أنحيا ,وبك أن مموت ,وإليك النُّ م
أأصبحنا ,وبك أنحيا ,وبك أنموت ,وإليك الصري.

( )

 -1 1حدثنا حممد بن أ
ٍ
مسلم ال أف أزاري قال:
وكيع عن معبادة بن
سال ٍم ,قال :حدثنا
ٌ
ابن عمر يقول :مل يكن
حدثني مجبري بن أيب مسليامن بن مجبري بن مطع ٍم قال:
م
سمعت أ
م
مسى :اللهم إين أأس أأ ملك العافي أة يف
يدع هؤالء الكلامت إذا أأ أ
رسول اهلل ﷺ م
صبح وإذا أأ أ
الدُّ نيا واآلخرة .اللهم إين أأ أ
العفو والعافي أة يف ديني و مدنياي ,و أأهيل ومايل .اللهم
سأ ملك
أ
اسرت عورايت ,وآمن أروعايت .اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي ,وعن أيميني
م
وعن شاميل ,ومن أفوقي ,و أأعوذ بعظمتك من أأن مأ أ
غتال من أحتتي.

( )

____________________________________

قلت :وكأن اهليثمي اعتمد عىل ذكر ابن حبان ليحيى بن عبد الرمحن يف "الثقات".
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)141/4وثقه ابن حبان .ال ميعرف .انتهى.
ٍ
باختصار من طريق آخر عن مزيد أة ال أعرصي  .عند أيب يعىل ( )2150والطَّباين يف
نحوه
وقد جاء م
"الكبري" (.)415/10
وتقدم عند الصنف رقم (  )41باختصار.
( ) أخرجه أمحد ( ) 0424 ,4216وأبو داود ( )5021والرتمذي (  )446وابن ماجه ( )4121والنسائي
يف "الكَّبى" ( )6142ويف "عمل اليوم والليلة" ( )1وابن منده يف "التوحيد" ( ) 44والطَّباين يف
"الدعاء" ( )121والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( )15من مطرق عن سهيل بن أيب صالح به.
وصححه ابن حبان (.)621
ٌ
حسن.
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
( )1أخرجه أمحد ( )1415وأبو داود ( )5041والنسائي ( )111/1ويف "الكَّبى" (  )464وابن ماجه

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

417

 -1 5حدثنا إسحاق ,قال :حدثنا بقية عن مسلم بن ٍ
زياد موىل ميمونة زوج النبي
م
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ :من قال حني ميصبح :اللهم
مالك قال :قال
بن
ﷺ ,قال:
م
أنس أ
سمعت أ
نت اهلل ال
إنا أأصبحنا منشهدك ,و منشهدم محل أة عرشك ,ومالئك أتك
ومجيع خلقك ,أأنك أأ أ
أ
أ
عتق اهللم رب أعه يف
إله إال أأنت وحدأ ك ال
رشيك لك ,و أأن حممد ًا عبدم ك ورسو ملك ,إال أأ أ
قاهلا أأربع مر ٍ
عتق اهللم نص أفه من النار ,و أمن أ
هلل
ات أأعت أقه ا م
ذلك اليوم ,و أمن قاهلا مرتني أأ أ
أ
من النار يف ذلك اليوم.

( )

____________________________________

وابن أيب شيبة يف "الصنف"
(  )414وعبدم بن ممحيد ( )146والطَّباين يف "العجم الكبري" ( )414/ 1م
( )146/ 0وغريهم من مطرق عن معبادة بن سامل به.
وصححه ابن حبان (  )62واحلاكم ( ) 151والنووي يف "الذكار".
ٍ
وتقدم مث مله من حديث ابن عباس عند الصنف ( ٍ ) 112
ضعيف .دون تقييد بالصباح والساء.
بسند
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( )6144ويف "العمل" ( )6والضياء يف "الختارة" ( ) 11/4وابن
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )40من طريق إسحاق بن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )64/51وابن ُّ
إبراهيم ,والضياء ( ) 11/4من طريق لوين حممد بن سليامن كالمها عن بقية بسنده ولفظه.
م
إسحاق و ملوين.
وخولف
فأخرجه أبو داود ( )5041والرتمذي (  )450والنسائي يف "الكَّبى" ( )6141والطَّباين يف
"الوسط" ( )4105والبغوي يف "رشح السنة" ( )114/1من مطرق عن بقية بن الوليد به .لكن بلفظ
صاب يف يومه ذلك من ٍ
ذنب ,وإن ق أا أهلا حني ميمس
"من قال حني
يصبح ..فذكره ,ثم قال "إال مغفر له ما أأ أ
م
صاب تلك الليلة ".
مغفر له ما أأ أ
ٌ
غريب.
حديث
وقال الرتمذي:
ٌ

ٍ
ابن حبان يف "الثقات".
سبب استغرابه .أن مدار السند عىل ممسلم بن زياد .فقد ذكره م
قلت :لعل أ
ٌ
جمهول.
وقال ابن القطان :حاله
وللحديث طريق آخر .أخرجه أبو داود ( )5026وغريه من رواية عبد الرمحن بن عبد الجيد عن هشام
ٍ
مكحول الشامي عن أنس .بلفظ حديث الباب.
بن الغاز بن ربيعة عن

=
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ٍ
سمعت
عطاء قال:
الربيع ,قال :حدثنا شعبة عن أيعىل بن
م
 -1 2حدثنا سعيد بن ّ
سمعت أأبا مهريرة يقول :قال أبو ٍ
أ
رسول اهلل ,علمني شيئ ًا
بكر :يا
بن عاص ٍم قال:
م
أعمرو أ
فاطر الساموات
مسيت ,قال :قل :اللهم عامل أ الغيب والشهادة,
صبحت و أأ
أأقو مله إذا أأ
م
م
أ
ٍ
يشء ومليكه ,أأشهدم أأن ال إله إال أأنت ,أأعو مذ بك من رش نفس,
والأرض ,رب كل
مضجعك.
خذت
مسيت ,وإذا أأ
صبحت وإذا أأ
ومن رش الشيطان ورشكه ,مقله إذا أأ
أ
أ
أ
أ
شيم عن يعىل عن ٍ
عمرو عن أيب هريرة مثله.
 -1 4حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا مه ٌ
وقال :رب كل ٍ
( )
يشء ومليكه ,وقال :رش الشيطان ورشكه.
 -1 1حدثنا خ ّطاب بن عثامن ,قال :حدثنا إسامعيل عن حممد بن ٍ
زياد عن أأيب
____________________________________

ضعيف.
وسندم ه
ٌ
وله شاهدان :من حديث سلامن ,ومن حديث أأيب هريرة .أأخرجهام الطَّباين يف "الدعاء" ()400 ,166
ضعيف .واهلل أعلم.
وسندم مها
ٌ
( ) أخرجه أمحد ( )462 ,24وأبو داود ( )5024والرتمذي ( )4461والنسائي يف "الكَّبى" (,44 5
 )6146وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12514والدارمي ( )1445وأبو يعىل ( )44والطيالس ()6
والبيهقي يف "السامء والصفات" ( )16وابن منده يف "التوحيد" ( )100والطَّباين يف "الدعاء" ()120
وهشيم به.
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )411وغريهم من طريق مشعبة م
وابن ُّ
وصححه ابن حبان ( )621واحلاكم (  )5 4/والضياء يف "الختارة" ( .)11/
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
قوله( :ورشكه) قال النووي يف "الذكار" :مروي عىل وجهني :أظهرمها وأشهرمها .بكّس الشني مع
رشكه بفتح
إسكان الراء من الرشاك :أي .ما يدعو إليه ويوسوس به من الرشاك باهلل تعاىل ,والثاين أ أ
رشكة بفتح الشني والراء وآخره هاء .انتهى كالمه.
الشني والراء :حبائله ومصايده ,واحدها أ أ
غري مشكولة يف النُّسخ.
قلت :ولعله من أأجل هذا أ
ذكر الصنف هذه اللفظة من حديث مهشيم .لكنها م
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ٍ
تيت عبدأ اهلل بن أع ٍ
سمعت من رسول اهلل ﷺ,
فقلت له :حدثنا بام
مرو
أ
م
حلَّباين :أأ م
راشد ا م
فنظرت فيها ,فإذا فيها :إن أأبا ٍ
بكر
بي ﷺ
م
أفألقى إيل صحيف ًة فقال :هذا ما أ
كتب يل الن ُّ
الصديق  أ
سأ أل النبي ﷺ قال :يا رسول اهلل ,علمني ما أأ م
صبحت وإذا
قول إذا أأ
م
مسيت .فقال :يا أأبا ٍ
فاطر الساموات والرض ,عامل أ الغيب والشهادة,
أأ
م
بكر ,قل :اللهم أ
رب كل ٍ
قرتف عىل
يشء ومليكه ,أأعو مذ بك من رش نفس ,ورش الشيطان ورشكه ,و أأن أأ أ
نفس مسوء ًا أأو أأجره إىل ممسل ٍم.

( )

باب :ما يقول إذا أوى إىل فراشه
 -1 6حدثنا أبو نمعيم ,وُييى بن موسى ,قاال :حدثنا أش أبابة بن سو ٍار قال :حدثني
الزبري عن ٍ
م
رسول اهلل ﷺ ال ينا مم حتى أيقر أأ{ :امل
جابر قال :كان
ا ملغرية بن ممسل ٍم عن أأيب ُّ
أ
تبارك الذي بيده ا مللك}.
تنزيل} و{ :
ٍ
ب له
قال أبو ُّ
الزبري :فهام يفضالن كل سورة يف القرآن بسبعني حسن ًة ,و أمن قر أأمها مكت أ

( ) أخرجه أمحد (  )215والرتمذي ( )4516والطَّباين يف "مسند الشاميني" ( )116ويف "الدعاء" ( )12
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )112/22ويف "معجمه" ( ) 112والبيهقي يف "السامء والصفات"
( )12واخلطيب يف "تقييد العلم" ( ) 51من مطرق عن إسامعيل بن عياش به.
ٌ
غريب من هذا الوجه.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
غريب.
صحيح .وإسنا مده
وقال ابن عساكر يف "العجم" :هذا مت ٌن
ٌ
ٌ
بن ممحيد ( )410عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن أعمرو به نحوه.
قلت :وله
ٌ
طريق آخر .أخرجه عبدم م
حلبيل عنه .أخرجه أمحد ( .)2564وقيداه بالنوم.
وآخر من رواية أيب عبد الرمحن ا م
رسول اهلل ﷺ أأن أأ أ
م
قول إذا
ولأمحد يف "مسنده" (  )1عن جماهد :قال قال أبو بكر الصديق  " :أأ أمرين
خذت أمضجعي من الليل ..فذكره".
مسيت ,وإذا أأ
صبحت ,وإذا أأ
أأ
م
م
م
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أ
وحط هبام عنه سبعون أخطيئ ًة.
فع هبام له
سبعون درج ًة ,م
ور أ
هبام سبعون حسن ًة ,م

( )

( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0511ويف "عمل اليوم والليلة" ( )402والثعلبي يف "تفسريه"
(

 )52/من طريق الغرية بن مسلم ,وأمحد ( ) 1256والرتمذي ( )4101 ,1161والنسائي يف

"الكَّبى" ( ) 0514وابن أيب شيبة ( )161 2والدارمي ( )4141والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ()1451
وعبد بن محيد ( ) 011والبغوي يف "رشح السنة" ( )455/1وابن عساكر يف "تاريه" ()401/1
والطَّباين يف "الدعاء" (  )11ومتام يف "فوائده" ( )406من طريق ليث بن أيب مسليم ,والطَّباين يف
"الوسط" ( ) 114من طريق عبد احلميد بن جعفر ,و أأيض ًا يف "العجم الصغري" ( )654من طريق
داود بن أيب هند كلهم عن أيب الزبري به.
الزبري :فهام يفضالن كل سورةٍ يف القرآن بسبعني حسن ًة ..الخ ) .ومل يذكر أأحدٌ منهم
دون قوله ( قال أبو ُّ
أ
قول أيب الزبري سوى الثعالبي .فأورده عقب احلديث ممدرج ًا .ومل ينسبه.
ورجال إسناده ال بأس هبم.
لكن أخرجه النسائي ( ) 0515واحلاكم ( )1 1/1وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )405وابن اجلعد
سمعت
لت أأبا الزبري .أأ
أ
يف "مسنده" ( )1405وابن عساكر ( )414/ 4عن مزهري بن معاوية قال :س أأ م
ابن صفوان.
جابر حدثنيه ,ولكن حدثني صفوان ,أو م
جابر ًا يذكر ,أن نبي اهلل ﷺ كان ال ينام ..قال :ليس ٌ
أ
يكون هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابر .انتهى
نكر أأن
قال الرتمذي :كأن مزهري ًا أأ أ
ب جلده.
ابن صفوان شيخ أيب الزبري هو صفوان ابن عبداهلل ابن صفوان نمس أ
قال احلافظ يف "التقريب" :م
مسلم .ووثقه النسائي وغريه.
قلت :وصفوان روى له
ٌ
جابر حدثنيه ,ولكن حدثني صفوان ,أو ابن صفوان.
وقول أيب الزبري :ليس ٌ
مُيتمل :أن يقصد أنه حدثه عن جابر.
وُيتمل :أنه عن صفوان عن النبي ﷺ .فيكون ممرس ً
ال .وهو ظاهر كالم ابن حجر يف "الصابة".
قلت :ما ميؤيده ما أخرجه أبو الفتح الزدي يف "كتاب الخزون يف علم احلديث" ( )46وفيه .قال زهري:
سمعت من جابر؟ فقال :حدثني صفوان أو ابن صفوان ,أن النبي ﷺ .كان ال ينا مم
الزبري:
أ
فقلت لأيب ُّ
م
حتى يقرأ ..فذكره .واهلل أعلم.
ورواه البيهقي يف "الشعب" ( )1451و ممسدد كام يف "احتاف الهرة" ( )11/2للبوصريي من رواية
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ٍ
عاصم الأحول
حمبوب قال :حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا
 -110حدثنا حممد بن
ٌ
ٍ
ٍ
سميط عن أيب الأحوص قال :قال عبد اهلل :النو مم عند الذكر من
شميط ,أو
عن
الشيطان ,إن شئ متم فجربوا ,إذا أأ أ
خذ أأحدم كم مضج أعه .و أأراد أأن ينا أم فليذكر اهللأ عز
وجل.

( )

 -11حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن ٍ
ٍ
جابر قال:
الزبري عن
ليث عن أيب ُّ
السجدة.
بي ﷺ ال ينا مم حتى يقر أأ :تبارك ,و {امل تنزيل} ّ
كان الن ُّ

( )

باب :م
فضل الدُّ عاء عند النوم
عدي عن حجاجٍ الصواف عن أأيب
 -111حدثنا حممد بن الثنى ,قال :حدثنا ابن أيب
ٍّ
الزبري عن ٍ
دخل الر م
جابر قال :إذا أ
ٌ
وشيطان ,فقال
جل بي أته أأو أأوى إىل فراشه ابتدأ أره م أل ٌك
ُّ
ال أل مك :اختم ٍ
بخري ,وقال الش م
يكلؤه,
طر أده,
وبات م
أ
برش ,فإن محدأ اهللأ وذ أك أره أأ أ
يطان :اختم ٍّ
____________________________________

ٍ
سورة من القرآن بستني حسنة".
طاوس :مفضلتا عىل كل
معتمر عن ليث به .ثم قال يف آخره .قال
ٌ
وأخرجه الدارمي يف "السنن" ( )4145عن أم ٍ
عتمر ,والرتمذي يف "اجلامع" ( )1161عن مفضيل كالمها
عن ٍ
ٍ
طاوس .فذكره ممفرد ًا .ومل يذكر احلديث.
ليث عن
والنسائي يف اليوم والليلة من طريق ليث بن أيب
الرتمذي يف اجلامع,
وقال البوصريي يف االحتاف :رواه
ُّ
ُّ
طاوس .انتهى.
مسليم به ...فذكره دون ما قاله
ٌ
سبب ذهول البموصريي عنه ,أن أبا عيسى رواه عقب
قلت :وهو يف جامع الرتمذي .كام ترى .ولعل
أ
ذكرت قب ً
ال.
احلديث ممفرد ًا كام
م
وابن الرضيس يف "فضائل القرآن" ( )104عن محاد عن أيب الزبري
وأخرج الدارمي يف "السنن" ( )4141م
عن عبد اهلل بن صخرة عن ٍ
كعب ,أنه قال " :أمن قرأ يف ليلة "...فذكر مثل قول أيب الزبري.
( ) مل أجد من أخرجه.
وسميط بن سمري السدويس من رجال مسلم.
م
( )1تقدم خترجيه قبل حديث.
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ٌ
أ
وشيطان فقاال مثله ,فإن ذ أك أر اهللأ وقال :احلمدم هلل الذي رد إيل
استيقظ ابتدأ أره م أل ٌك
فإذا
نفس بعد موهتا ومل ميمتها يف منامها ,احلمدم هلل الذي { مي م
رض أن
مسك السموات والأ أ
أتزوال ,ولئن زال أتا إن أأمس أكهام من أأ ٍ
حد من بعده إنه كان حلي ًام أغ مفور ًا} ,احلمد هلل الذي
أ
مات
لرءوف
تقع عىل الأرض إال بإذنه} إىل {
ٌ
مات أ
رحيم} ,فإن أ
{ ميمسك السام أء أأن أ
ٌ
شهيد ًا ,وإن قا أم فصىل صىل يف فضائل.

( )

باب :يضع يده حتت خدّ ه
 -114حدثنا قبيصة بن عقبة ,قال :حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن الَّباء قال:
( ) أخرجه النسائي يف "الكَّبى" "  ) 026ويف "عمل اليوم والليلة" ( )155من طريق هشام ,وابن أيب
الدنيا يف "التهجد وقيام الليل" ( )5 1من طريق يزيد بن زريع كلهم عن احلجاج بن أيب عثامن الصواف
به موقوف ًا.
هكذا أر أووه عن حجاج من قول ٍ
جابر  .وله محكم الرفع.
وأخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( ) 0260ويف "العمل" ( )151والطَّباين يف "الدعاء" ( )104وابن
السني يف "عمل اليوم والليلة" ( )414وأبو يعىل (  ) 46من مطرق عن محاد بن سلمة عن حجاج
ُّ
مرفوع ًا .وصححه ابن حبان (.)5544
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 21/ 0رواه أبو يعىل .ورجا مله رجال الصحيح غري إبراهيم بن احلجاج
الشامي .وهو ثقة .انتهى.
قلت :وه أم اهليثمي يف إيراد احلديث يف الجمع .فاحلديث كام ترى عند النسائي بتاممه .وكذا أورده
البوصريي يف "احتاف الهرة بزوائد السانيد العرشة" ولعله تبع اهليثمي.
وُيتمل أنه اعتمدوا يف الزوائد .السنن الصغرى من النسائي دون الكَّبى .واهلل أعلم.
م
السني ( ) 1وابن عبد الَّب
و أأخرجه النسائي يف "الكَّبى" أيض ًا ( ) 0216ويف "العمل" ( )154وابن ُّ
يف "التمهيد" ( )12/ 6من طريق الغرية بن ممسلم ,واحلاكم ( ) 626وابن منده يف "التوحيد" () 44
والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( )416من طريق هشا ٍم الدستوائي ,والطَّباين يف "الدعاء" ( )101من
الزبريعن ٍ
جابر عن النبي ﷺ مطوالً وخمترص ًا.
طريق أأيب عامر اخلزاز كلهم عن أأيب ُّ
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م
ويقول :اللهم قني عذا أبك
وضع يدأ ه حتت خده الأيمن,
بي ﷺ إذا أأرا أد أأن ينا أم
أ
كان الن ُّ
يو أم م
تبعث عبا أدك.
م
حدثنا م
إُسائيل عن أأيب إسحاق عن الَّباء عن النبي
بن إسامعيل ,قال :حدثنا
مالك م
ﷺ مثله.

( )

باب:
ٍ
عطاء عن أبيه عن عبد اهلل بن ٍ
عمرو
 -111حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا سفيان عن
مسلم إال أ
عن النبي ﷺ قال :أخلتان ال مُيصيهام ٌ
يسري ,و أمن
دخل اجلنة ,ومها
رجل
ٌ
ٌ
أ
يعمل هبام ٌ
م
رسول اهلل؟.
قليل ,قيل :وما مها يا
ٍ
وُيمد عرش ًا ,و ميسب مح عرش ًا ,فذلك
كَّب أأحدم كم يف مد مبر كل
صالة أعرش ًا ,أ
قال :مي م
لف أ
يت النبي ﷺ يعدُّ هن بيده.
مخسون ومائة عىل اللسان ,و أأ ٌ
ومخسام ٍئة يف اليزان ,فر أأ م
( ) أخرجه أمحد ( ) 1241 , 1551والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0516 , 0511والطَّباين يف "الوسط"
( ) 242وأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ( )114 ,110وابن أيب شيبة يف "الدب" ( )154وابن منده
يف "التوحيد" ( )112والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ( )444وغريهم من مطرق عن أيب إسحاق به.
وصححه ابن حبان (.)5511
صحيح .كام قال ابن حجر يف "الفتح" ( .) 5/
وسندم ه
ٌ
لكن اختملف فيه عىل أيب إسحاق .فقيل :هكذا .وهو الكثر.
وقيل :عنه عن عبد اهلل بن يزيد عن الَّباء.
ٍ
ورجل آخر عن الَّباء.
وقيل :عنه عن أيب عبيدة
وقيل :عنه عن أأيب مبردة عن الَّباء.
النسائي يف "الكَّبى" ( ) 11/2ويف "عمل اليوم والليلة" ( .)116/
روى هذا كله
ُّ
وله شاهدٌ من حديث حفصة .أخرجه النسائي يف "الكَّبى" ( .) 60/2وزاد "أنه يقوهلا ثالث ًا".
وصححه ابن حجر يف "الفتح".
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ف يف اليزان,
ومحدأ ه وكَّبه ,فتلك مئ ٌة عىل اللسان ,و أأل ٌ
وإذا أأوى إىل فراشه سبحه أ
أ
أفأ ُّيكم أي م
رسول اهلل ,كيف ال
عمل يف اليوم والليلة أألفني ومخسامئة سي ٍئة؟ قيل :يا
مُيصيهام؟ قال :أيأيت أأحدأ كم الش م
يطان يف صالته ,فيذك مره حاج أة كذا وكذا ,فال أيذ مكره.

( )

باب :ما يقول إذا استيقظ بال ّليل
ستوائي عن ُييى  -هو ابن أأيب
 -115حدثنا ممعاذ بن أف أضالة ,قال :حدثنا هشا ٌم الد
ُّ
ٍ
ٍ
بيت عند باب النبي ﷺ
كثري  -عن أأيب سلمة قال :حدثني ربيع مة ب من
كنت أأ م
كعب قال :م
سمع اهللم لن محدأ ه ,و أأسم معه
وي من الليل يقول:
أ
مفأعطيه وضو أءه ,قال :أفأسم معه اهل أ ُّ
وي من الليل يقول :احلمدم هلل رب العالني.
اهل أ ُّ

( )

( ) أخرجه أمحد ( )26 0 ,2161وأبو داود ( )5025والرتمذي ( )41 0والنسائي ( ) 414وابن ماجه
( )612وعبد الرزاق ( )4 16والطَّبي يف "تفسريه" ( )261/14والبيهقي يف " مشعب اليامن" ()241
حلميدي (  )2والطَّباين يف "الدعاء" ()222
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )45/ 0وا م
واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )601من مطرق عن عطاء به.
وصححه ابن حبان ()10 1
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :هذا
ٌ
ٌ
( )1أخرجه أمحد ( ) 2541والرتمذي ( )41 2وابن ماجه ( )4146والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 4 1وعبد
الرزاق ( )1524والبيهقي يف "السنن" ( )112/1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1 1وأبو
نمعيم يف "العرفة" ( )11 6وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )214والطَّباين يف "الكبري" ()25/5
والطيالس (41

) من مطرق عن الأوزاعي به.

وصححه الرتمذي وابن حبان (.)1561
قلت له :ما اهلأوي؟ .قال :يدعو ساعة".
وزاد عبد الرزاق وابن ماجه " م
م
فقلت يا رسول اهلل .مرافقتأك
رسول اهلل ﷺ :هل لك حاج ٌة؟ قال:
وزاد البيهقي والطَّباين "قال فقال يل
ٌ
فقلت يارسول اهلل مرافقتأك يف اجلنة .قال :فاعنى عىل نفسك بكثرة
يف اجلنة .قال :أو غري ذلك؟ قال:
م

=
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باب :من نام وبيده أغ أم ٌر

فضيل عن ٍ
ٍ
ليث عن حممد بن
 -112حدثنا أمحد بن إشكاب ,قال :حدثنا حممد بن
ٍ
عطاء عن ابن عب ٍ
اس عن النبي ﷺ قال :أمن نا أم وبيده أغ أم ٌر قبل أأن أيغس أله,
أعمرو بن
نفسه.
أفأصا أبه يش ٌء ,فال يلومن إال أ

( )

 -114حدثنا موسى ,قال :حدثنا محاد بن سلمة عن مس ٍ
هيل عن أأبيه عن أأيب مهريرة
نفسه.
عن النبي ﷺ قال :أمن أ
بات وبيده أغ أم ٌر ,أفأصا أبه يش ٌء ,فال يلومن إال أ

( )

____________________________________

السجود".
بيت مع رسول اهلل
كنت ًأ م
وهذه الزيادة .أأخرجها مسلم يف "صحيحه" ( )116مقترص ًا عليها "قال ربيعة :م
ﷺ ف أأتيتمه بوضوئه وحاجته .فقال يل :سل .فقلت :أأس أأ ملك مرافقتك .فذكره".
تص بالليل .اب من
قال يف "اللسان" ( :)44 / 5اهلأو ُّي بالفتح .احلني الطويل من الزمان ,وقيل :هو مخم ٌّ
وهتواء .أأي ساع ٌة منه .انتهى.
وهو ٌّي أ
سيده :مض أهو ٌّي من الليل م
( ) أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )4124من طريق حممد بن فضيل هبذا السناد.
وليث بن أيب سليم ضعفه اجلمهور كام تقدم.
لكن يشهد له حديث أيب هريرة الذي بعده.
آخر عن ابن عباس .أأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )561وأبو الشيخ يف "أخبار أصبهان"
وله
ٌ
طريق م
الزهري عن معبيد اهلل بن عبد اهلل بن معتبة عن ابن عباس رف أعه.
(  )101من رواية ابن معيينة عن ُّ
ثقات.,
ورواته ٌ
لكن أأخرجه الذهبي يف "السري" ( )141/1من ٍ
وجه آخر عن سفيان عن معبيد اهلل ممرسالً.
ُّ
الذهبي :هذا مم ٌ
قوي السناد.
ثم قال
رسل م
ُّ
والز مهومة من اللحم
قوله ( أغ أمر) قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)411/4ال أغ أمر بالتحريك :الد أسم ُّ
كالورض من السمن .انتهى.
أ
( )1أخرجه أمحد ( ) 0610 ,4526وأبو داود ( )4151وابن ماجه ( )4164وابن أيب شيبة يف "الصنف"
( )121 1والدارمي ( )1 5والبيهقي يف "السنن" ( )142/4والبغوي يف "رشح السنة" ()121/5

=
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باب :إطفا مء الصباح

ٌ
سباط
 -116حدثنا عبد اهلل بن حمم ٍد ,قال :حدثنا أعمرو بن طلحة ,قال :حدثنا أأ
ٍ
حرب عن عكرمة عن ابن عب ٍ
تر ال أفتيل أة,
عن سامك بن
اس قال :جاءت فأر ٌة أفأخذت ُّ
بي ﷺ :أدعيها ,فجاءت هبا أفأل أقتها عىل اخلأمرة التي
فذهبت اجلاري مة م
تزجرها ,فقال الن ُّ
م
فاحرتق منها م
أ
رسول اهلل ﷺ :إذا نم متم
مثل موضع دره ٍم ,فقال
كان قاعد ًا عليها,
يطان ُّ
ُس أجكم ,فإن الش أ
حرقكم.
يدل مثل هذه عىل مثل هذا ف مت أ
أفأطفئوا م م

( )

بكر عن يزيد بن أيب ٍ
 -140حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا أأبو ٍ
زياد عن عبد
ذات ٍ
ٍ
أ
ليلة ,فإذا فأر ٌة قد أأخذت
سعيد قال:
الرمحن بن أيب نع ٍم عن أأيب
بي ﷺ أ
استيقظ الن ُّ
بي ﷺ و أأحل قت ألها
الفتيل أة ,فصعدأ ت هبا إىل السقف ل متحرق عليهم
أ
البيت ,فلعنأها الن ُّ
للمحرم.
م

( )

____________________________________

من مطرق عن سهيل به.
وصححه ابن حبان ( .)551
صحيح عىل رشط مسلم.
وقال ابن حجر يف "الفتح":
ٌ
قلت :اختملف فيه عىل مسهيل.
انظر علل الدارقطني ( .) 641وشعب اليامن ( )5526للبيهقي.
( ) أخرجه أبو داود ( )5114والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )5100ويف "اآلداب" ( )454وعبد بن محيد يف
"مسنده" ( )561من مطرق عن أعمرو بن طلحة ال أقناد به.
وصححه ابن حبان ( )55 6واحلاكم (.)111/1
م
وعمرو :هو ابن محاد بن طلحة .قد مينسب إىل جده.
ورجا مله
رجال الصحيح .أ
وأخرج البخاري يف "الصحيح" ( )5644ومسلم ( )10 1عن جابر بن عبد اهلل  مرفوع ًا " :أمخروا
بواب ,و أأطفئوا الصابيح ,فإن ال مفويسق أة ربام جرت ال أفتيلة ف أأحرقت أأ أ
هل البيت".
اآلنية و أأجي مفوا الأ أ
( )1أخرجه أمحد ( ) 1041 , 455وابن ماجه ( ) 4016وابن أيب شيبة ( ) 1144والطحاوي يف "رشح
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باب :ال مترتك النّار يف البيت حني ينامون
بن
 -14حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا سعيد بن أيب أ ُّيوب قال :حدثني يزيدم م
أ
فاحذ مروها .فكان
عدو
عبد اهلل بن اهلاد عن ناف ٍع عن ابن معمر قال :قال معمر :إن الن أّار ٌّ
أ
يبيت.
تبع
نريان أأهله و ميطفئها قبل أأن أ
ابن عمر أي م
م

( )

بن يزيد قال :حدثني اب من اهلاد قال:
نافع م
 -141حدثنا ابن أيب مريم ,قال :أأخَّبنا م
رتكوا الن أار يف مبيوتكم ,فإّنا
نافع عن ابن معمر,
أ
حدثني ٌ
سمع النبي ﷺ يقول :ال أت م
عدو.
ٌّ

( )

____________________________________

العاين" ( ) 22/1وأبو يعىل كام يف "احتاف الهرة" ( )50/2من مطرق عن يزيد بن أيب زياد به.
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :)11/1رواه أبو يعىل .وفيه يزيد بن أيب زياد وهو لني ,وبقية رجاله رجال
الصحيح .انتهى.
وضعفه البوصريي بيزيد يف زوائد ابن ماجه.
ضعيف ,لضعف عبد الرمحن بن زياد بن أأيب أنعم الفريقي.
أما يف "احتاف الهرة" فقال :هذا إسنا ٌد
ٌ
تابعي روى عن أيب هريرة وغريه,
وهو وه ٌم .فعبد الرمحن بن أيب نمعم الذكور يف السند هو ال أب أجيل,
ٌ
خرج له اجلامع مة .والفريقي من أأتباع التابعني.
و أأ أ
( ) أخرجه المام أمحد (  )521من طريق سعيد ,وأبو عوانة يف "الستخرج" (  )256واحلاكم يف
"الستدرك" ( )401/2من طريق نافع بن يزيد كالمها عن ابن اهلاد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
ومل يذكر معمر.
يدع يف البيت نار ًا إال أأطف أأها ,وكان آخر أأهل البيت مرقاد ًا.
زاد احلاكم "فام كان ابن عمر ,يرقدم حتى ال م
الّساج".
كان ميصيل ,فإذا فرغ مل أينأم حتى ميطفئ
أ
وانظر ما بعده.
( )1تقدم قبله.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )5645ومسلم ( )10 5من ٍ
وجه آخر عن سامل عن ابن عمر به.
دون قوله "فإّنا عدو".

=

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

428
يمن بالطر
باب :الت ُّ

 -144حدثنا برش بن احلكم ,قال :حدثنا حممد بن ربيعة عن السائب بن معمر عن
ابن أيب مم أليكة عن ابن عب ٍ
اس ,أأنه كان إذا ممط أرت السامء يقول :يا جارية ,أأخرجي
ُسجي ,أخرجي ثيايب ,ويقول{ :ونزلنا من السامء ما ًء ممبارك ًا}.

( )

باب :تعليق السوط يف البيت
 -141حدثنا إسحاق بن أيب إُسائيل ,قال :حدثنا النرض بن علقمة أأبو الغرية عن
عيل عن أبيه عن ابن عب ٍ
مر بتعليق السوط يف البيت.
اس ,أأن النبي ﷺ أأ أ
داود بن ٍّ

( )

____________________________________

وأخرج الشيخان هذه الزيادة ,لكن من حديث أأيب موسى الأشعري .
انظر ما قبله.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12 42عن وكيع عن عبد اهلل بن الؤمل عن ابن أيب ممليكة" ,أن
رج ُسجه يف أأول أمطرة".
ابن عباس كان أيتأمطر .ميرج ثيا أبه حتى مي أ
أ
وعزاه احلافظ ابن رجب احلنبيل يف "فتح الباري" ( ) 10/4البن أيب الدنيا من طريق ابن الؤمل بلفظ
" أ
الطر" .اهـ
كان م
ابن عباس يتمطر ,يقول :يا عكرمة ,أأخرج الرحل ,أأخرج كذا ,أأخرج كذا ,حتى ميصيبأه م
قلت :ومل أأره يف مظانه من كمتب ابن أأيب الدنيا .واهلل أعلم.
قوله ( :يتمطر ) أي :يتعرض للمطر.
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 4624والطَّباين يف "الكبري" ( ) 0226وابن عدي يف "الكامل"
( )60/4وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )4 1من طريق ابن أيب ليىل ,وعبد الرزاق أيض ًا
وابن عدي أيض ًا ( )60/4من طريق
الطَّباين أيض ًا ( ) 0240من طريق احلسن بن عامرة,
()10 14
م
ُّ
عيل به.
قيس بن الربيع كلهم عن داود بن ٍّ
تج هبم.
بن عامرة ال مُي م
وابن أيب ليىل واحلسن م
والنرض م
أما رواية قيس فهي خطأ.
قال ابن عدي :إنام هو قيس عن ابن أيب ليىل عن داود .ثم رواه من طريق ٍ
قيس عن ابن أيب ليىل.
أما دواد بن عيل.
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باب :غلق الباب بالليل
ٍ
سعيد عن ابن عجالن ,قال :حدثنا
 -145حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا ُييى بن
م
مر بعد
بن حكي ٍم عن جابر بن عبد اهلل قال :قال
قاع م
ال أقع م
رسول اهلل ﷺ :إياكم والس أ
____________________________________

فقال ابن معنيٌ :
هاشمي.
شيخ
ٌ
وذكره ابن حبان يف الثقات ,وقال :ميطىء.
ٌ
حديث واحدٌ استغربه.
له يف الرتمذي
ويف الكامل البن عدي :مسئل اب من معني :كيف حدي مثه؟ قال :أأرجو أأنه ليس يكذب .قال ابن عدي:
وعندي أأنه ال ب أأس بروايته عن أأبيه عن جده.
قلت :وهذا احلديث من رواية أبيه عن جده ,لكن الرواة عنه مضعفاء.
عيل به .أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )111/ 0ويف
وتابعه أأ أ
خواه عيسى وعبدم الصمد عن أأبيهام ٍّ
"الوسط" ( )1411من طريق سالم بن سليامن عنهام به بلفظ "علقوا ...وزاد .فإنه آدب هلم".
والشهور من
بن مسليامن.
قال يف "الوسط" :مل يرو هذا احلديث عن عيسى وعبد الصمد إال سالم م
م
عيل .انتهى.
حديث داود بن ٍّ
قال اهليثمي يف "الجمع" ( :) 64/1رواه الطَّباين يف الكبري والوسط بنحوه والبزار وقال" :حيث يراه
حسن .انتهى.
اخلادم" .وإسناد الطَّباين فيهام
ٌ
قلت :وسالم.
قال أبو حاتم :ليس بالقوي.
وقال ال معقييل :يف حديثه مناكري.
حلسن.
قلت :فأنى له ا م
وأخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد ( )104/ 1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )454/12من طريق
الأمون أمري الؤمنني (عبد اهلل بن هارون الرشيد بن حممد الهدي ) حدثني أأيب عن أأبيه عن عمه عبد
الصمد بن عيل عن أبيه.
ويف سنده نظر.
وروي احلديث عن ابن عمر مرفوع ًا مثله .أخرجه أبو نمعيم يف "احللية" ( )441/4ويف سنده نظر.
م
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مهدوء الليل ,فإن أأحدأ كم ال أيدري ما ُّ
بواب ,و أأو مكوا
يبث اهللم من خلقه ,غلقوا الأ أ
الصابيح.
السقا أء ,و أأكفئوا النا أء ,و أأطف مئوا
أ

( )

م
التحريش بني البهائم
باب:
ٍ
ٍ
جعفر الرازي
مالك ,قال :حدثنا هاشم بن القاسم عن أأيب
 -142حدثنا خملد بن
( )
ليث عن مجم ٍ
عن ٍ
اهد عن ابن معمر ,أأنه أكره أن مُيرش بني البهائم.

( ) أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )111/1من طريق عاصم ,وابن عبد الَّب يف "التمهيد" ( ) 41/ 1من
طريق ُييى بن سعيد عن ابن عجالن به.
احلاكم عىل شقه الول.
واقترص
م
و أأ م
صل احلديث يف "صحيح البخاري" ( ) 4 41 ,4 11 ,4 02ومواضع أخرى ,ومسلم ()10 1
ٍ
وجه آخر عن عطاء عن جابر نحوه "إذا جنح الليل  -أو أمسيتم  -فك ُّفوا صبيانأكم .فإن الشيطان
من
ٍ
ذهب ساع ٌة من الليل فخ ُّلوهم (ويف رواية "فإن للجن انتشار ًا وخطف ًة ") .و أأغلقوا
حينئذ .فإذا
نترش
أ
أي م
أ
اسم اهلل ,ومخروا
اسم اهلل .فإن
الشيطان ال أي م
أ
فتح باب ًا ممغلق ًا ,و أأوكوا قر أبكم .واذكروا أ
البواب .واذكروا أ
أعرضوا عليها أشيئ ًا ,وأطفؤا مصابيحكم".
آنيتكم واذكروا اسم اهلل .ولو أأن ت م
وأخرجه مسلم ( )10 1من طريق أيب الزبري والقعقاع بن حكيم عن جابر نحوه.
( )1أخرجه احلريب يف "غريب احلديث" ( )416من طريق ليث .وابن عدي يف "الكامل" ( )5/2من طريق
لعن أمن
غالب بن معبيد اهلل ال معقييل كالمها عن جماهد عن ابن عمر:
م
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول" :إن اهلل أ
مُيرش بني البهائم".
تج هبام .وقد خولفا.
وليث بن أيب سليم .وغالب ال مُي ُّ
وأخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( ) 4 1ومن طريقه أبو حاتم كام يف "العلل" (  )114عن رشيك عن
ٍ
رجل من أأصحاب النبي ﷺ  -مأراه ابن معمر  -عن النبي ﷺ.
العمش عن مجماهد عن
كذا عند ابن اجلعد.
وقال أبو حاتم :عن ابن عمر أأو غريه من أأصحاب النبي ﷺ.
م
ضعيف.
بن عبد اهلل
قلت:
ٌ
ورشيك م
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وّنيق احلامر
نباح الكلب
م
باب :م
ٍ
صالح قال :حدثني الليث قال :حدثني خالد بن يزيد عن
 -144حدثنا عبد اهلل بن
هالل عن سعيد بن ٍ
ٍ
زياد عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ﷺ قال :أأق ُّلوا
سعيد بن أأيب
أ
اخلروج بعد ه ٍ
دوء ,فإن هللأ دواب يب ُّثهن ,فمن سم أع منباح الكلب ,مأو مّناق ٍ
محار,
م
أ
أ
يرون ما ال أترون.
فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم ,فإّنم

( )

____________________________________

ثم رواه أأبو حاتم عن معبيد اهلل بن موسى ,والبيهقي يف "السنن" ( )11/ 0من طريق وكيع كالمها عن
الأعمش عن جماهد عن النبي ﷺ ,ممرسالً.
الحفوظ مم ٌ
م
رسل.
قال البيهقي:
وأخرجه أبو داود ( )1521والرتمذي ( ) 401والبيهقي يف "الكَّبى" ( )11/ 0وأبو يعىل ()1506
) من طريق قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أأيب ُييى

والطَّباين يف "الكبري" (14
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ .فذكره".
جماهد عن ابن عباس قال " :أّنى
القتات عن
ضعيف.
وأبو ُييى
ٌ

ثم رواه الرتمذي ( ) 406من طريق سفيان عن العمش عن أأيب ُييى عن جماهد :أن النبي ﷺ ممرسالً.
ٌ
رشيك هذا احلديث عن العمش عن مجماهد
صح من حديث مقطبة ,وروى
ثم قال الرتمذي :و ميقال :هذا أأ ُّ
عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه .ومل أيذكر فيه عن أيب ُييى .حدثنا بذلك أبو كريب عن ُييى بن آدم
ٍ
جماهد عن النبي ﷺ نحوه .و أأبو ُييى هو القتات الكويف,
عن رشيك ,وروى أبو معاوية عن الأعمش عن
ويقال اسمه زاذان .انتهى.
ٍ
جماهد
حيح إنام هو عن
وذكر ا
نحو هذا .ثم قال :فس أأ م
لت حممد ًا فقال :الص م
لرتمذي يف "العلل" ( )4 4أ
ُّ
عن النبي ﷺ مم ٌ
رسل .انتهى.
ذكره اختصار ًا .واهلل أعلم.
آخر
قلت :ويف السند
ٌ
م
تركت أ
اختالف م
( ) أخرجه أبو داود ( )5 01والنسائي يف "السنن الكَّبى" ( ) 0441كالمها عن مقتيبة بن سعيد عن الليث
بن سعد به.
حديث ٍ
أ
جابر التقدم قبل حديث.
وانظر
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ٍ
خالد ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن
 -141حدثنا أمحد بن
ٍ
باح الكالب أأو
عطاء بن
يسار عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ﷺ قال :إذا سمعتم من أ
مّن أ
حلمري من الليل ,فتعو مذوا باهلل ,فإّنم أيرون ماال أترون ,و أأجيفوا الأبواب,
اق ا أ
اسم اهلل عليه ,وغ ُّطوا
اسم اهلل عليها ,فإن الشيطان ال أي م
فتح باب ًا مأجيف و مذك أر م
واذكروا أ
رار ,و أأو مكئوا الق أر أب ,و أأكفئوا اآلنية.
اجل أ

( )

ٍ
صالح ,وعبد اهلل بن يوسف ,قاال :حدثنا الليث قال:
 -146حدثنا عبد اهلل بن
حدثني يزيد بن اهلاد عن معمر بن عيل بن مح ٍ
سني عن النبي ﷺ.
ابن اهلاد :وحدثني مرشحبيل عن ٍ
سمع من رسول اهلل ﷺ يقول :أأق ُّلوا
جابر ,أنه
أ
قال م
ٍ
باح الكالب أأو مّناق احلمري,
اخلروج بعد مهدوء ,فإن هلل خلق ًا يب ُّثهم ,فإذا سمعتم من أ
أ
م
فاستعيذوا باهلل من الشيطان.

( )

باب :إذا سمع الديكة
جعفر ب من ربيعة
 -110حدثنا عبد اهلل بن صالحٍ قال :حدثني الليث قال :حدثني
م

( ) أخرجه المام أمحد ( ) 1114وأبو داود ( )5 04وابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )16102وأبو يعىل يف
"مسنده" (  )111من مطرق عن حممد بن إسحاق به.
وصححه احلاكم (  )115/وابن حبان (.)55 4
واقترص أبو داود وابن أيب شيبة عىل صدر احلديث.
وقوله "أجيفوا البواب ..الخ " أخرج الشيخان نحوه من ٍ
وجه آخر عن جابر.
انظر ما تقدم.
( )1أخرجه المام أمحد ( ) 1140وأبو داود ( )5 01من مطرق عن الليث به.
عيل.
لوب,
والصواب عمر م
م
ووقع عند أيب داود "عن عيل بن معمر بن حسني" .وهو مق ٌ
بن ٍّ
وانظر ما قبله.
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صياح
عن عبد الرمحن بن مهرمز عن أأيب مهريرة عن رسول اهلل ﷺ أنه قال :إذا سمع متم
أ
الدي أكة من الليل ,فإّنا ر أأت م ألك ًا ,فس ملوا اهللأ من فضله ,وإذا سمع متم مّن أ
حلمري من
اق ا أ
الليل ,فإّنا ر أأت شيطان ًا ,فتعو مذوا باهلل من الشيطان.

( )

باب :ال تس ُّبوا ال مَّبغوث
 -11حدثنا حممد بن بش ٍ
ار ,قال :حدثنا صفوان بن عيسى ,قال :حدثنا سويدٌ أبو
ٍ
مالك ,أن رج ً
ال ل أع أن مبرغوث ًا عند النبي ﷺ ,فقال :ال
حات ٍم عن قتادة عن أنس بن
تل أعنه ,فإنه أأ أ
يقظ أنبي ًا من الأنبياء للصالة.

( )

( ) أخرجه المام أمحد ( )1021عن هاشم ,و أأيض ًا ( )1421عن مشعيب بن حرب .والطَّباين يف "الدعاء"
( ) 116عن عبد اهلل بن صالح ,والنسائي يف "السنن الكَّبى" ( ) 0446والبيهقي يف "الدعوات
الكبري" ( )464من طريق ابن وهب عن الليث به.
أ
ابن وهب مع الليث سعيدأ بن أيب أيوب.
وقرن م
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )4 14ومسلم ( )1416وأيب داود ( )5 01والرتمذي ()4156
والنسائي يف "الكَّبى" ( ) 0410كلهم عن قتيبة عن الليث به.
دون قوله "من الليل".
ابن وهب عليها عند الديكة.
بن صالح عىل هذه الزيادة أمن ذكرنا يف التخريج ,واقترص م
وقد تابع عبدأ اهلل أ
ختصيص رواية الصحيحني؟ فيه احتامل .واهلل أعلم.
وهل تقتض
أ
قال الناوي يف "التيسري رشح اجلامع الصغري" (  :)1 4/قوله ( :بالليل ) خصه النتشار شياطني النس
واجلن فيه ,وكثرة إفسادهم .انتهى.
قلت :ويؤيده سياق حديث جابر التقدم .واهلل أعلم.
( )1أخرجه أبو يعىل ( )1656والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )1624 ,1621وابن عدي يف "الكامل"
( )111/4وال معقييل يف "الضعفاء" ( ) 51/1وابن حبان يف "الجروحني" (  )450/والطَّباين يف
"الدعاء" ( ) 641والدواليب يف "الكنى" ( ) 0044من مطرق عن مسويد بن إبراهيم أأيب حاتم به.
ٌ
منكر.
وهذا
حديث ٌ

=
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باب :القائلة

ٍ
عمر
حممد ,قال :حدثنا هشام بن يوسف ,قال :أخَّبنا أم ٌ
 -111حدثنا عبد اهلل بن ّ
ٍ
مسعود
عن سعيد بن عبد الرمحن عن السائب عن معمر قال :ربام قعدأ عىل باب ابن
قريش ,فإذا فاء الفيء قال :مقوموا فام بقي فهو للشيطان ,ثم ال يمر عىل أأ ٍ
ٍ
ٌ
حد
رجال من
ُّ
أ
حلسحاس يقول الشعر ,فدعاه
إال أأقامه ,قال :ثم بينا هو كذلك إذ قيل :هذا موىل بني ا أ
قلت؟ فقال:
فقال :كيف أ
زت غازي ًا
ودع سليمى إن ته أ
صدقت.
صدقت
فقال :حس مبك,
أ
أ

يب والسال مم للمرء ناهيا.
كفى الش م
( )

____________________________________

النسائي.
ضعيف .ضعفه
مسويد بن إبراهيم
ٌ
ُّ
ٍ
بحديث مم ٍ
نكر.
وقال الساجي :حدث عن قتادة
وقال ابن عدي :حديثمه عن قتادة ليس بذاك.
قلت :وتاب أعه سعيد بن بشري عن قتادة .أأخرجه الطَّباين يف "مسند الشاميني" (.)1561
ضعيف أأيض ًا.
ٌ
وسعيدٌ
ضعيف جد ًا.
عيل مرفوع ًا نحوه .أخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( .)64 1وسندم ه
ٌ
م
وروي عن ٍّ
شئ .انتهى.
وقال احلافظ ال معقييل :وال ُّ
يصح يف الَّباغيث عن النبي ﷺ ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10501عن أمعمر عن سعيد بن عبد الرمحن اجلحيش عن أيب بكر بن
شاعر ..فذكره".
حممد بن عمرو عن بعض أشياخه " ,أأن معمر بن اخلطاب قيل له :هذا غال مم بني فالن
ٌ
والقصود ببعض أشياخه .هو السائب بن يزيد.
الزهد الكبري" ( )211من طريق أمحد بن منصور الرمادي ,ثنا عبدم الرزاق عن أمعمر
وأخرجه البيهقي يف " ُّ
عن سعيد عن أيب بكر بن حممد" ,أن عمر بن اخلطاب قيل له ..فذكره.
والثر صححه الذهبي يف "تاريخ السالم" ( .)164/
وانظر ما بعده.
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معمر عن سعيد
خَّبنا
عيل م
ٌ
بن عبد اهلل ,قال :حدثنا عبد الرزاق ,قال :أأ أ أ
 -114حدثنا ُّ
بن عبد الرمحن اجلحيش عن أأيب بكر بن حممد بن أعمرو بن حز ٍم عن السائب بن يزيدأ
م
قي
نصف النهار ,أأو قريب ًا منه,
يمر بنا
أ
فيقول :مقوموا فقي ملوا ,فام أب أ
مر ُّ 
قال :كان مع م
فللشيطان.

( )

ٍ
أنس :ما كان
 -111حدثنا موسى ,قال :حدثنا سليامن بن الغرية عن ثابت ,قال ٌ
مر ,أأعجب إليهم من التمر وال مبّس ,فإين لأسقي
لأهل الدينة أرش ٌ
اب ,حيث محرمت اخلأ م
صحاب رسول اهلل ﷺ ,وهم عند أأيب طلحة ,مر ٌ
اخلمر قد محرمت ,فام
رجل فقال :إن
أأ
أ
أ
ننظر ,قالوا :يا أأنس ,أأهرقها.
قالوا :متى؟ أأو حتى أ
راحوا إىل النبي
ثم قالوا عند مأم مسلي ٍم حتى أأبر مدوا واغ أتسلوا ,ثم طيب متهم مأ ُّم مسلي ٍم ,ثم م
َّب كام قال الر م
طعموها بعدم .
جل .قال أأ ٌ
نس :فام م
ﷺ ,فإذا اخل م

( )

باب :نوم آخر النّهار
 -115حدثنا حممد بن م ٍ
سعر عن ثابت بن
قاتل ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا م ٌ
مع ٍ
بيد عن ابن أأيب ليىل عن خوات بن ٍ
خلق,
جبري قال :نوم أأول النهار مخر ٌق ,و أأوسطه ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" ( ) 6141ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1551عن أمعمر به.
م
بأس .وذكره ابن حبان يف
ورجاله
رجال الصحيح سوى سعيد بن عبد الرمحن .قال النسائي :ليس به ٌ
الثقات .كام نقله احلافظ يف "التهذيب".
( )1احلديث يف "صحيح البخاري" (,5166 ,5141 ,5121 ,5120 ,5151 ,1411 ,141 ,1441
 )2112ومسلم ( ) 610من مطرق عد ٍة من رواية ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وإسحاق بن عبد
اهلل بن أيب طلحة .زاد مسلم "سليامن التيمي" كلهم عن أنس به نحوه
ثم قالوا عند مأم مسلي ٍم حتى أأبردوا ...الخ "
دون قوله " ّ ّأ
وقوله ( :قالوا ) أي :ناموا القيلولة ,وهي الشاهدم من تبويب البخاري.
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وآخره ممح ٌق.

( )

باب :الأ مدبة

ٍ
سمعت أميمون ًا  -يعني
خالد ,قال :حدثنا أبو الليح قال:
 -112حدثنا عمرو بن
م
ابن مهران  -قال :أ
انكّس له
يدعو للمأ مدبة؟ قال :لكنه
ابن عمر م
سأ م
لت نافع ًا :هل كان م
أ
فقلت :يا أأبا عبد الرمحن ,عىل
نافع:
م
بعري أمر ًة فنحرناه ,ثم قال :م
احرش عيل الدينة ,قال ٌ
ٌ
ٍ
راق ,وهذا ٌ
يشء؟ ليس عندنا مخ ٌبز ,فقال :اللهم لك احلمد ,هذا مع ٌ
مرق ,أو قال:
أأي
وبضع ,فمن شاء أأ أ
ٌ
كل ,ومن شا أء و أد أع.
مرق
ٌ

( )

باب :خفض الرأة
جوز من
 -114حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا عبد الواحد قال :حدثتنا أع ٌ
أأهل ال مكوفة جد مة عيل بن مغ ٍ
بيت يف جواري من
راب قالت :حدثتني أ ُّم الهاجر قالت :مس م
م
وغري مأخرى ,فقال عثامن:
عثامن السال أم ,فلم ميسلم منا غريي
فعرض علينا
ا ُّلروم,
أ
م
فضومها ,وطه مرومها.
اذهبوا فاخ م

( )

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )12244والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )11/4واحلاكم يف
"الستدرك" ( )4602والبيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )155والدينوري يف "الجالسة وجواهر العلم"
( )1012من مطرق عن مسعر به.
وعزاه ابن حجر يف "الفتح" (  )40/لسفيان بن معيينة يف "اجلامع" وقال :سنده صحيح.
ٍ
جعفر
الزهد" ( )162من طريق عبد اهلل بن
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 25/1وأبو داود يف " ُّ
عن أيب الليح احلسن بن معمر الفزاري موالهم الرقي به.
وإسناده صحيح.
( )4أخرجه ابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( )612/4حدثنا عبد اهلل بن ُييى قال :حدثنا عبدم الواحد به.
وجدة عيل بن مغراب هي أ ُّم غراب .وهي جمهولة.
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باب :الدعوة يف اخلتان

 -111حدثنا زكريا بن ُييى ,قال :حدثنا أبو مأسامة عن معمر بن أمحز أة قال :أأخَّبين
فذبح علينا أكبش ًا ,فلقد ر أأي متنا وإنا لنجذ مل به عىل
ابن معمر أأنا و منعي ًام,
أ
سامل ٌ .قال :خ أتنأني م
ذبح عنا كب أش ًا.
الصبيان أن أ

( )

باب :اللهو يف اخلتان
ٍ
عمرو ,أن مبكري ًا حدثه ,أأن
 -116حدثنا أصبغ قال :أخَّبين ابن
وهب قال :أأخَّبين ٌ
مأم علقمة أأخَّبته ,أن بنات أأخي عائشة اخ أت أتن ,فقيل لعائشة :أأ أال ندعو هلن من
عدي ف أأتاهن ,فمرت عائشة يف البيت فر أأته أي أتغنى
ميلهيهن؟ قالت :بىل .ف أأرسلت إىل
ٍّ
شعر ٍ
وُيرك رأ أسه أط أرب ًا ,وكان ذا ٍ
ٌ
خرجوه.
ف,
كثري ,فقالت :مأ ٍّ
م
خرجوه ,أأ م
شيطان ,أأ م

( )

باب :دعوة ّ
الذ ّم ّي

ٍ
سلم موىل
 -150حدثنا أمحد بن خالد ,قال :حدثنا حممد بن إسحاق عن ناف ٍع عن أأ أ

( ) مل أجد من أخرجه.
ورجاله رجال الصحيح .وأبو أسامة :هو محاد بن أسامة.
قوله ( :لنجذل ) أ
اجلذل ال أف أرح .كام يف كتب اللغة.
( )1أخرجه البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )141/1من طريق حممد بن عبد اهلل بن احلكم عن ابن وهب.
قال الذهبي يف "اليزان" ( :)2 4/1أ ُّم علقمة ال تمعرف .خرج هلا البخاري يف أأدبه من طريق مبكري بن
الشج عنها ,أن عائشة ...فذكره .انتهى.
اسمها ممرجانة.
قلت :و مأ ُّم علقمة غري منسوبة .م
ذكرها ابن حبان يف "الثقات".
وقال العجيل :مدنية تابعية ثق ٌة.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبولة.
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مري الؤمنني ,إين قد
معمر قال :لا قدمنا مع معمر بن اخلطاب الش أ
ام أأتاه الدهقان قال :يا أأ أ
حب أأن تأتيني أبأرشاف أمن أمعك ,فإنه أأقوى يل يف أعميل,
أص م
نعت لك طعام ًا ,مفأ ُّ
أ
الصور التي فيها.
ندخل
نستطيع أأن
رشف يل ,قال :إنا ال
و أأ م
كنائسكم هذه مع ُّ
م
أ

( )

باب :ختان الماء
 -15حدثنا موسى ,قال :حدثنا عبدم الواحد بن ٍ
عجوز من أأهل
زياد قال :حدثتنا
ٌ
ال مكوفة جدة عيل بن مغ ٍ
وجواري من
راب قالت :حدثتني مأ ُّم ا ملهاجر قالت :مسبي مت أ
م
وغري مأخرى ,فقال:
عثامن السال أم ,فلم ميسلم منا غريي
فعرض علينا
الروم,
أ
ُّ
م
( )
فكنت أأخد مم معثامن.
اخف مضومها ,وطه مرومها.
م
باب :اخلتان للكبري
ٍ
حرب ,قال :حدثنا محاد بن ٍ
ٍ
سعيد عن
زيد عن ُييى بن
 -151حدثنا سليامن بن
ٍ
ومئة ,ثم
براهيم ﷺ وهو ابن عرشين
اختتن إ
سعيد بن السيب عن أيب مهريرة قال:
أ
م
أ
عاش بعد ذلك ثامنني أسن ًة.
ارب,
قال سعيدٌ  :إبراهيم أو مل من اخ أت أت أن ,وأول من أأضاف ,وأو مل من قص الش أ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصنف" (, 2 0

 ) 6112 , 2والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ()121/4

ويف "الصغرى" ( )14 1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )2/11وابن النذر يف "الوسط" ()416
من طريق أأيوب وعبد اهلل بن معمر ال معمري عن نافع به.
صحيح.
وإسنا مده
ٌ
وعلقه البخاري يف "صحيحه" باب الصالة يف البيعة.
ضمها,
قوله ( :الدهقان ) قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)45/ 1بكّس الدال عىل الشهور ,م
وحكي ُّ
جمي ممعرب .اهـ
وهو زعيم فالحي العجم ,وقيل :زعيم القرية
ورئيسها .وهو بمعنى الول .وهو أع ٌ
م
( )1تقدم قريب ًا يف باب خفض الرأة.
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وقار ,قال :يا رب,
وأو مل أمن قص ال ُّظفر ,و أأو مل من أ
شاب .فقال :يا رب ,ما هذا؟ قالٌ :
زدين وقار ًا.

( )

( ) احلديث عىل شقني.
أما ّ
الش ُّق الول :وهو قول أأيب هريرة.
فأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )461 ,4611من طريق محاد بن سلمة وأيب معاوية ,والبيهقي يف
" ُّ
الشعب" ( )1412من طريق جعفر بن عون ,وابن سعد يف "الطبقات" (  )14/من طريق مالك .وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 61/2من طريق عكرمة بن إبراهيم ,وابن أيب شيبة يف "الداب" () 15
من طريق عبدة بن سليامن ,وابن أيب الدنيا يف "النفقة عىل العيال" ( )541من طريق عيل بن ممسهر كلهم
عن ُييى بن سعيد به .موقوف ًا.
وأخرجه ابن حبان ( )2101من طريق ابن جريج ,وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 16/2من طريق
الوزاعي كالمها عن ُييى بن سعيد به مرفوع ًا.
انظر علل الدارقطني رقم ( ) 451وتاريخ ابن عساكر ( ) 16/2والتمهيد البن عبد الَّب (.) 41/14
وروي من وجهني آخرين عن أيب هريرة نحوه.
م
لكن ميعارضه ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )5610 ,4 41ومسلم ( )1440عن العرج عن أيب
م
النبي عليه السالم وهو ابن ثامنني سنة بالقدوم".
هريرة قال :قال
رسول اهلل ﷺ" :اختتن إبراهيم ُّ
وانظر وجه اجلمع بينهام يف "فتح الباري" ( )46 /2و (.)411/ 0
الشق الثاين :وهو قول سعيد بن السيب.
أما ُّ
ف أأخرجه مالك يف "الوطأ" ( )4101ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ,) 66/2والبيهقي يف
" مشعب اليامن" ( )5645عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )10115وابن أيب شيبة ( )51/6والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1210وابن عساكر
( )100/2وغريهم من مطرق عن ُييى بن سعيد به.
ٌ
مرسل .فمث مله ال ميقال رأي ًا.
وهذا
وقد مروي عن ُييى عن ابن الس ّيب عن أأيب مهريرة عن النبي ﷺ .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (.)1141
الصحيح الوقوف.
وقال البيهقي :
م
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معتمر قال :حدّ ثني سلم بن
حممدٌ  ,,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :أخَّبنا
ٌ
 -154حدثنا ّ
ٍ
احلسن يقول :أأ أما تعجبون هلذا؟
سمعت
حديث  -قال:
صاحب
أيب الذيال  -وكان
م
أ
أ
مر هبم
يعني :مالك بن النذر .عمدأ إىل مشيوخٍ من أأهل أكس أكر أأسلموا ,ففتشهم أفأ أ
م
ومي
بعضهم أ
فختنوا ,وهذا الشتاء ,فبل أغني أأن أ
الر ُّ
سلم مع رسول اهلل ﷺ ُّ
مات ,ولقد أأ أ
ٍ ( )
واحلبيش فام مفتشوا عن يشء.
ُّ
ٍ
م
بالل عن
سليامن ب من
ويس قال :حدثني
 -151حدثنا عبدم العزيز بن عبد اهلل الم ُّ
ٍ
شهاب قال :وكان الر م
مر باالخت أتان .وإن كان أكبري ًا.
يونس عن ابن
أ
سلم مأ أ
جل إذا أأ أ

( )

باب :الدعوة يف الوالدة
مري ,قال :حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بالل
 -155حدثنا حممد بن عبد العزيز ال مع ُّ
بن ٍ
بن حسان يف قريته ,أأنا وإبراهيم بن أأدهم ,وعبدم العزيز
كعب العكي قال :مزرنا ُييى أ
رير ,وموسى بن ٍ
بن مق ٍ
يسار ,فجا أءنا بطعا ٍم ,أفأمسك موسى  -وكان صائ ًام  -فقال ُييى:
( ) أأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" (  ) 56/1والمام أمحد كام يف "حتفة الولود" البن القيم ( )16/
عن العتمر بن سليامن به.
ابن أيب احلسن البرصي.
وإسناده صحيح .احلسن :هو م
سلم مع رسول اهلل ﷺ ..الخ ) من قبيل المرسل..
وقوله (ولقد أأ أ
( )1مل أأجد أمن أأخرجه من هذا الوجه.
وهذا مم ٌ
صحيح.
رسل إسنا مده
ٌ
م
سلم فليختتن.
الزهري .قال قال
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( :)11/1وعن ُّ
رسول اهلل ﷺ " :أمن أأ أ
ولو كان كبري ًا" .رواه حرب بن إسامعيل .انتهى.
الزهري عن معبيد اهلل عن
قلت :وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 0/5من طريق معمر بن موسى عن ُّ
ابن عباس قال قال رسول اهلل ﷺ :فذكره.
ٌ
ومنسوب إىل الوضع.
مرتوك.
وعمر بن موسى بن الوجيه.
ٌ
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أأمنا يف هذا السجد ٌ
رصافة أأربعني
رجل من بني كنانة من أأصحاب النبي ﷺ ميكنى أأبا ق أ
فطر,
سن ًة ,أيصو مم يوم ًا و ميفطر يوم ًا ,فولد لأيب مغال ٌم ,فدعاه يف اليوم الذي يصو مم فيه أفأ أ
فقام إبراهيم فكنأ أسه بكسائه ,و أأفطر مموسى.

( )

قال أبو عبد اهلل :أبو قرصافة اسمه أجندرة بن أخيشنة.
باب :الدُّ عاء يف الوالدة
حممدٌ  ,,قال :أخَّبنا عبد اهلل قال :أخَّبنا حز ٌم قال :سمعت معاوية بن
 -152حدثنا ّ
دعوت نفر ًا من أأصحاب النبي ﷺ أفأطعم متهم ,فدأ عوا,
إياس
م
مقرة يقول :لا مولد يل ٌ
ٍ
أ
بدعاء ف أأمنوا ,قال:
فبارك اهللم لكم فيام دعو متم ,وإين إن أأدعو
فقلت :إنكم قد أدعو متم
م
ٍ
ٍ ( )
بدعاء ٍ
ف فيه دعا أء يومئذ.
فدعوت له
كثري يف دينه وعقله وكذا ,قال :فإين لأتعر م
م
بابً :من محدأ اهللأ عند الوالدة إذا كان سو ّي أًا ومل ميبال ذكر ًا أأو أنثى

كني ,سمع كثري بن مع ٍ
 -154حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا عبد اهلل بن مد ٍ
بيد
أ أ
قال :كانت عائشة رض اهلل عنها إذا مولدأ فيهم مولو ٌد ,يعني :يف أأهلها ,ال تسأل :غالم ًا
وال جاري ًة ,تقول :مخل أق أسوي ًا؟ فإذا أ
قيل :أنعم ,قالت :احلمدم هلل رب العالني.

( )

( ) أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 045والبيهقي يف "الكَّبى" ( )151/1وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" (  )111/2ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )414/من طريق ضمرة به.
وبالل بن كعب العكي مل أأر من وثقه.
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
خرجه.
( )1مل أجد أمن أأ أ
ثقات .وحزم :هو ابن أأيب حزم مهران ,ويقال :عبد اهلل .القطعي .أبو عبد اهلل البرصي.
ورواتمه ٌ
( )4مل أجد من أخرجه.
عبد اهلل بن مدكني .ضعفه الأكثر.

=
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باب :أحل مق العانة

ٍ
مي ,قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم ,قال :حدثنا
جلر ُّ
 -151حدثنا سعيدم ب من حممد ا أ
أأيب عن ابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أأيب سلمة بن عبد
م
قص الشارب,
الرمحن عن أأيب مهريرة قال :قال
مخس من الفطرةُّ :
رسول اهلل ﷺٌ :
ونتف البط ,والسواك.
وحلق العانة,
وتقليم الأظفار,
م
م
م

( )

باب :الوقت فيه
ابن أأيب
 -156حدثنا حممد بن عبد العزيز ,قال :حدثنا الوليد بن مسل ٍم قال :حدثني م
ٍ
مخس عرشة ليل ًة,
ابن معمر كان ميقلم أأ
ظافريه يف كل أ
نافع ,أن أ
رواد قال :أخَّبين ٌ
أ
ويستحدُّ يف كل أش ٍ
هر.

( )

____________________________________

وكثري بن عبيد .ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال ابن حجر يف "التقريب" :مقبول.
الزهري عن
( ) احلديث يف "صحيح البخاري" ( )5646 ,5551 ,5550ومسلم ( )154من مطرق عن ُّ
سعيد بن السيب عن أيب هريرة به مثله .لكن قال "اخلتان" بدل "السواك".
احلكم بشذوذها متوجه ًا ,لكن مها طريقان خمتلفان.
ولوال اختالف الخرج لكان
م
اخلمس
وهلذه الزيادة شاهدٌ  .أخرجه مسلم (  )12من حديث عائشة مرفوع ًا "عرش من الفطرة" ..فذكر
أ
وذكر مخس ًا مأخرى .ومنها السواك.
التي عند الشيخني.
أ
( )1مل أجد من أخرجه من هذا الوجه موقوف ًا.
ٌ
صدوق ّيم ,وكانت له معرفة من العارشة .قاله
ابن الواسطي.
وحممد بن عبد العزيز :هو ال معمري الرميل م
ابن حجر يف "التقريب".
وأخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )124ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )124/54من طريق
العباس بن عثامن ا ملعلم حدثني الوليد به مرفوع ًا.
وقال "يتنور" بدل " أيستحد" .وضعفه السيوطي.

=
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باب :القامر

 -120حدثنا فروة بن أيب ا ألغ أراء ,قال :أأخَّبنا إبراهيم بن ا ملختار عن أمعروف بن
الَّب ممج ُّي عن جعفر بن أأيب ا ملغرية قال :أنز أل يب سعيدم بن مج ٍ
مس ٍ
بري فقال :حدثني اب من
هيل م
عب ٍ
جلزور بعرشة
جلزور؟
م
فيجتمع العرش مة ,فيشرتون ا أ
اس ,أأنه كان يقال :أأين أأيسار ا أ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ,ويغر مم
تصري إىل
لتسعة ,حتى
صالن إىل الفصال ,فيجيلون السهام ,فتصري
مف
أ
ال أفصي ً
اآلخرون أفصي ً
ال ,إىل الفصال فهو اليّس.

( )

 -12حدثنا المويس ,قال :حدثنا سليامن بن ٍ
بالل عن موسى بن عقبة عن ناف ٍع
ُّ
عن ابن عمر قال :اليّس :القامر.

( )

____________________________________

بن معمر
وأخرج البيهقي يف "السنن" ( )111/4عن مبكري بن عبد اهلل بن الشج عن نافع" ,أن عبدأ اهلل أ
ويقص شار أبه يف كل مجعة".
أظفاره,
كان يقل مم
ُّ
أ
وابن رجب احلنبيل يف "فتح الباري".
وصححه
البيهقي م
ُّ
أصح من رواية عبد العزيز بن أيب رواد .إال أن مُيمل فع مله عىل بعض الأحول .كالسفر ,أو يف
قلت :وهذا ُّ
حال الَّبودة واحلرارة .واهلل أعلم.
( ) مل أأجد أمن أأخرجه.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
إبراهيم بن الختار فيه اختالف.
ٌ
جمهول.
ومعروف بن مسهيل
وبعضهم
الَّبمجي ,بالضم عند ا ملحققني,
م
قال ابن حجر يف "تبصري النتبه يف حترير الشتبه" (  :)41/م
بطن من بني متيم .انتهى.
يفتحه ؛ وهم طائفة من الَّباجمٌ :
م
( )1أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1011والطَّبي يف "تفسريه" ( )415/1والبيهقي يف "الكَّبى"
( )1 4/ 0من مطرق عن موسى بن عقبة به.
وإسناده صحيح.
والويس هو عبد العزيز بن عبد اهلل ثقة.
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باب :قامر الديك

ابن النكدر عن أأبيه
عن قال :حدثني م
 -121حدثنا إبراهيم بن النذر قال :حدثني أم ٌ
عن أربيعة بن عبد اهلل بن اهل مدير بن عبد اهلل ,أأن رج ألني اق أت أمرا عىل دي أكني عىل أعهد معمر.
أفأ أم أر معمر ب أقتل الدي أكة ,فقال له ٌ
فرت أكها.
رجل من الأنصار :أأتق متل أأم ًة متسبح.؟! أ أ

( )

باب :قامر احلامم
 -124حدثنا أعمرو بن مزرارة قال :أأخَّبنا مروان بن معاوية عن معمر بن محزة
ٍ
مصعب ,أأن أأبا مهريرة قال له ٌ
رتاه من باحلام أم أتني,
العمري عن محصني بن
رجل :إنا أن أ أ
أ
نجعل بينهام محمل ً
يذهب به ا ملحلل؟ فقال أبو هريرة :ذلك من فعل
ف أأن
فنكره أن
ختو ٌ
أ
ال ُّ
أ
الصبيان ,و متوشكون أأن أترت مكوه.

( )

باب :احلمداء للنساء
ثابت عن
 -121حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة ,قال :أأخَّبنا ٌ
ٍ
أأ ٍ
حس أن
نس ,أأن الَّبا أء أ
بن مالك كان أُيدم و بالرجال ,وكان أأنجشة أُيدو بالنساء ,وكان أ

( ) أخرجه أبو الشيخ يف "كتاب العظمة" ( ) 14عن أأيب بكر بن خالد عن أمعن عن النكدر بن حممد بن
النكدر عن أبيه به.
والنكدر ضعفة العامة.
قال أبو حاتم ابن حبان :كان من خيار عباد اهلل تعاىل فق أط أعته العباد مة عن ممراعاة احلفظ فكان يأيت باليشء
أومه ًا أ
ت ُّ
االحتجاج ب أأخباره.انتهى.
فبطل
م
( )1أخرجه الصنف يف "التاريخ الكبري" ( )4/4عن عمرو بن زرارة به.
قال احلافظ يف "التهذيب" ( :)442/1محصني بن مصعب روى عن أأيب هريرة ,وعنه معمر بن محزة
العمري .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .قرأ مت بخط الذهبي :ال ميدرى أمن هو .انتهى
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بي ﷺ :يا أأنجشة ,مرويدأ ك أسو أقك بال أقوارير.
الصوت ,فقال الن ُّ

( )

باب :الغناء
 -125حدثنا حفص بن عمر ,قال :حدثنا خالد بن عبد اهلل ,قال :أأخَّبنا عطا مء ب من
السائب عن سعيد بن مج ٍ
بري عن ابن عب ٍ
اس ,يف قوله عز وجل{ :ومن الناس أمن أيشرتي
اهه.
هلو احلديث} ,قال :الغنا مء و أأش أب م
أ

( )

 -122حدثنا حممد بن أ
اري ,و أأبو معاوية ,قاال :أأخَّبنا أقنأان
سال ٍم ,قال :أأخَّبنا ال أ
فز ُّ
ٍ
عازب قال :قال رسول
همي عن عبد الرمحن بن أعوسجة عن الَّباء بن
بن عبد اهلل الن ُّ
رش.
اهلل ﷺ :أأفشوا السال أم تس أل مموا ,والأ أرش مة أ ٌّ

( )

قال أبو معاوية :الرشة :العبث.
حريز عن سلامن الأهلاين عن فضالة بن مع ٍ
بيد -
 -124حدثنا عصا ٌم ,قال :حدثنا
ٌ
وكان بجم ٍع من الجامع  -فبلغه ,أأن أأقوام ًا أيلعبون بال مكوبة ,فقا أم غضبان ًا أينهى عنها

( ) أخرجه المام أمحد ( )151/4والطيالس يف "مسنده" ( )1011وعبد بن محيد كام يف "النتخب"
( ) 414والبيهقي "السنن الكَّبى" ( )411/ 0وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ( )411من مطرق
عن محاد به.
وإسناده صحيح.
واحلديث يف "صحيح البخاري" ( )5154 ,5152 ,5106ومسلم ( )1414من رواية ثابت و أأيب قالبة.
مسلم "قتادة والتيمي" كلهم عن أنس به.
زاد
ٌ
دون قوله " أأن الَّباء بن ٍ
مالك كان ُيدم و بالرجال".
ظاهر .واهلل أعلم.
ووقع عند أأيب بكر الشافعي "الَّباء بن عازب" .وهو خط ٌأ
ٌ
( )1تقدم برقم ( .) 5
( )4تقدم برقم ( .) 240 ,5 1 ,405
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عب هبا ليأ م
كل قمرها كآكل أحلم اخلنزير ,و ممتوض ٍئ
أأشد النهي ,ثم قال :أأ أال إن الال أ
بالدم .يعني بالكوبة :النرد.

( )

باب :من مل يسلم عىل أصحاب النرد
ٍ
سعيد عن القاسم بن احل أكم القاض ,قال :أأخَّبنا معبيد
 -121حدثنا معبيد اهلل بن
خرج من
عيل  إذا
أ
اهلل بن الوليد الوص ُّ
ايف عن ال مفضيل بن ممسل ٍم عن أأبيه قال :كان ٌّ
باب ال أقرص ,فر أأى أأصحاب النرد انطلق هبم فع أق ألهم من مغ ٍ
دوة إىل الليل ,فمنهم أمن
أ
أ
ميع أقل إىل نصف النهار .قال :وكان الذي مي أ
بالورق,
هم الذين يعاملون أ
عقل إىل الليل م
مر أأن ال ميسلموا عليهم.
وكان الذي ميعقل إىل نصف النهار الذين أي م
لهون هبا ,وكان ي أأ م

( )

باب :إثم أمن لعب بالنرد
ٌ
مالك عن موسى بن ميّسة عن سعيد بن أيب
 -126حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني
أ
عص اهللأ
هند عن أيب موسى الشعري ,أن
رسول اهلل ﷺ قال :أمن ألعب بالنرد فقد أ

( ) مل أجد من أخرجه.
وسلامن ,و ميقال سليامن :هو ابن مسمري الأهلاين الشامي .مل فيه قوالً سوى قول أيب داود :شيوخ أحريز ك ُّلهم
ثقات.
ٌ
ٌ
مقبول.
وقال ابن حجر يف "التقريب":
وأخرج البيهقي يف "السنن الكَّبى" ( :)1 4/ 0من طريق أحنش بن عبد اهلل عن مفضالة بن معبيد قال:
ٍ
مت إىل الصالة".
لعبت بالكوبة ,أأو تأوضأ مت بدم
خنزير ,ثم مق م
"ما مأبايل م
( )1مل أأجد من أخرجه.
وفضيل بن مسلم .قال الذهبي يف "اليزان" ( :)424/4ال ميعرف ,وال أأبوه.
وقال ابن حجر يف "اللسان" ( )442/4عن الفضيل :جمهول.
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ورسو أله.

( )

م
 - 140حدثنا أأمحد بن يونس
بن إسامعيل قاال حدثنا مزهري قال حدثني عمبيدم
ومالك م
ب
نافع عن سعيد بن أيب هند عن أأيب مموسى عن النبي ﷺ قال :أمن ألع أ
اهلل قال :حدثني ٌ
عص اهللأ ورسو أله.
بالنرد فقد أ

( )

سمعت عبدأ اللك عن أأيب الأحوص
معتمر قال:
 -14حدثنا مسدّ ٌد ,قال :حدثنا
م
ٌ
ٍ
الوسو أم أتني اللتني ميزجران زجر ًا,
عن عبد اهلل بن مسعود قال :إيا مكم وهاتني ال أكع أب أتني م
فإّنام من اليّس.

( )

( ) أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 4 1ومن طريقه أمحد ( )464/1وأبو داود ( )1640والبيهقي
( )1 1/ 0والبغوي يف "رشح السنة" ( )411/ 1وعبد الرزاق ( )45 1من مطرق عنه به.
وصححه ابن حبان (.)5141
وانظر ما بعده.
أ
صبغ يدأ ه
ويف صحيح مسلم ( )50/4عن سليامن بن بريدة عن أأبيه مرفوع ًا " :أمن ألعب بالنر أد شري .فكأنام
ٍ
خنزير ودمه".
يف حلم
قال النووي يف "رشح مسلم" ( :) 5/ 5قال العلامء :النردشري هو النرد .فالنر مد أعجمي ممعرب ,وشري
معناه محلو .انتهى.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( :)120/1النرد ق أط ٌع مملونة تكون من خشب البقس وغريه .مثل الأبنوس
وشبهه ,وتكون من العاج ومن غري ذلك .ميقال هلام الطبل ,و ميعرف أأيض ًا بالكعاب ,وتمعرف بالأرن,
وتمعرف بالنردشري .انتهى.
( )1أخرجه أمحد ( )100 ,461/1وابن ماجه ( )4421وابن أيب شيبة ( )445/1والطيالس ( )5 1وأبو
يعىل ( )4160واحلاكم (  )50/وغريهم من مطرق عن سعيد بن أيب هند به.
انظر :علل الدارقطني رقم ( ) 4 6والتمهيد ( ) 44/4وما بعدها.
( )4أخرجه اآلجري يف "حتريم النرد والشطرنج" ( ) 6ومسدد كام يف "االحتاف" ( ) 15/5والطَّبي يف
"تفسريه" ( )414/1والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )2111من طريق عبد اللك ,وعبد الرزاق يف
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باب :الدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل
ٌ
مالك عن ناف ٍع ,أن عبدأ اهلل بن معمر كان إذا
 -141حدثنا إسامعيل قال :حدثني
وكّسها.
يلعب بالنرد رض أبه,
وجدأ أأحد ًا من أأهله
م
أ

( )

ٌ
مالك عن علقمة بن أيب علقمة عن مأمه عن
 -144حدثنا إسامعيل قال :حدّ ثني
هل ٍ
عائشة ,أأنه بل أغها أأن أأ أ
بيت يف دارها ,كانوا مسكان ًا فيها عندهم نر ٌد ,أفأرسلت إليهم:
رجوها لمخرجنكم من داري ,و أأنكرت ذلك عليهم.
لئن مل مخت م

( )

____________________________________

"الصنف" ( ) 6414والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2116واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" (  )4من
طريق يزيد بن أيب زياد ,وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )66/1والبيهقي يف "الكَّبى" ( )1 5/ 0من
طريق إبراهيم اهلجري كلهم عن أيب الحوص موقوف ًا.
وأخرجه أمحد ( )1124والبيهقي يف "الكَّبى" ( )1 5/ 0وأمحد بن منيع كام يف "االحتاف" () 10/1
وابن عدي يف "الكامل" (  )1 1/من طريق إبراهيم اهلجري أأيض ًا عن أيب الحوص عن ابن مسعود
مرفوع ًا.
ضعيف.
وإبراهيم اهلجري.
ٌ
وسويد عن أأيب ممعاويه عن إبراهيم.
قال البيهقي يف "السنن" :رف أعه البكائي عن ابراهيم [ اهلجري ] ,م
م
موقوف .ثم رواه من طريق جعفر بن عون عن اهلجري موقوف ًا.
والحفوظ
ٌ
( ) أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 410ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب"  )146/5ويف "السنن الكَّبى"
( )1 2/ 0من مطرق عنه به.
وأخرجه اآلجري يف "حتريم النرد والشطرنج والالهي" ( )44 ,42وابن أأيب شيبة يف "الصنف"
()5114والبيهقي يف "الكَّبى" ( )1 2/ 0من مطرق عن نافع به.
ابن وهب قال :حدثنا سليامن بن بالل عن ُييى بن
قال ابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( :)12 /1وذكر م
سعيد قال :أ
ابن عمر .وقال :ما لدأ اري
ناس أيلعبون فيها بالنرد.
فصاح م
أ
داره فإذا مأ ٌ
دخل عبدم اهلل بن معمر أ
أيلعبون فيها بالأرن .قال :وكانت النر مد تمدعى يف اجلاهلية بالأرن .انتهى
( )1أخرجه مالك يف "الوطأ" ( ) 4 6ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )146/5ويف "الكَّبى"
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 -141حدثنا موسى ,قال :حدثنا ربيعة بن كلثوم بن أج ٍَّب قال :حدثني أأيب قال:
ٍ
ٍ
ٍ
الزبري فقال :يا أأ أ
بلعبة يقال هلا:
قريش يلعبون
رجال من
هل مكة ,بل أغني عن
ابن ُّ
خ أط أبنا م
واليّس} ,وإين أأحلف باهلل :ال مأو أتى
اخلمر
النردشري  -وكان أأعّس  -قال اهلل{ :إنام
م
م
ٍ
عطيت س أل أبه لن أأتاين به.
برجل لعب هبا إال عاقب مته يف شعره وبرشه ,و أأ
م

( )

 -145حدثنا ابن الصباح ,قال :حدثنا إسامعيل بن زكريا عن معبيد بن أأيب مأمية
سمعت أأبا هريرة  -يف الذي
افس ,قال :حدثني يعىل أأبو ممرة قال:
م
ُّ
احلنفي هو الطنأ ُّ
يلعب بالنرد قامر ًا  :-كالذي يأ م
يلعب به من غري القامر كالذي
حلم اخلنزير ,والذي
م
م
كل أ
ٍ
نظر إىل حلم
لس عندها
يغمس يدأ ه يف دم
خنزير ,والذي أجي م
م
ينظر إليها كالذي أي م
م
اخلنزير.

( )

ٍ
حبيب عن عمرو بن
 -142حدثنا احلسن بن عمر ,قال :حدثنا يزيد بن زري ٍع عن
ٍ
شعيب عن أأبيه عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص قال :الالعب بالفصني قامر ًا كآكل
____________________________________

واآلجري يف "حتريم النرد والشطرنج والالهي" ( )45من مطرق عن مالك به.
()146/5
م
اآلجري ( )41من طريق عبد اهلل بن جعفر ,والأصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" ( )1144من
وأخرجه م
راوردي كالمها عن أعلقمة به.
طريق عبد العزيز الد أ
( ) أخرجه اآلجري يف "حتريم النرد والشطرنج" ( )44والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 41/1ويف " ُّ
الشعب"
( )2142من طريق ربيعة بن كلثوم به نحوه.
ورجاله رجال الصحيح.
( )1مل أأجد من أأخرجه.
ثقات سوى يعىل بن مرة.
ورواتمه ٌ
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
كوىف .عن أأيب مهريرة يف النرد .ال ميعرف ذا .وعنه والدم
وقال الذهبي يف "اليزان" ( :)151/1يعىل بن ممرة ٌ
يعىل بن معبيد فقط .انتهى.
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حلم اخلنزير ,والالعب هبام غري ٍ
ٍ
خنزير.
قامر كالغامس يدأ ه يف دم
أ

( )

باب :أمن رمى بالليل
 -144حدثنا عبد اهلل بن يزيد ,قال :حدثنا سعيد بن أيب أ ُّيوب قال :حدثني ُييى بن
ٍ
فليس
القَّبي عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال :أمن أر أمانا بالليل أ
أأيب مسليامن عن سعيد م
منا.

( )

( ) مل أأجد من أخرجه من هذا الوجه .وذكره البيهقي ممعلق ًا .كام سيأيت.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )12 51عن وكيع ,وابن اجلعد يف "مسنده" ( )4064ومن طريقه البيهقي يف
"السنن" ( )1 2/ 0وابن أأيب الدُّ نيا يف "ذم الالهي" (  ,)11كالمها ( ابن اجلعد ووكيع ) عن سالم بن
مسكني ثنا قتادة عن أأيب أيوب عن عبد اهلل بن أعمرو قال" :الالعب بالنرد .فذكر نحوه".
وإسنا مده صحيح .ورجاله ثقات.
البرصي اسمه ُييى ,ويقال حبيب بن مالك .روى له الشيخان.
أبو أيوب :هو الراغي الأزدي الع أتكأي
ُّ
قال البيهقي عقبه  :ورواه أأيض ًا أعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوف ًا.
بن حرب .فرواه عن سالم بن مسكني مرفوع ًا.
عيل بن اجلعد ووكيع) مشعيب م
قلت :وخالفهام أي ( ُّ
أخرجه أبو مسهر عبد العىل بن ممسهر يف "جزئه" ( )15ولؤلؤ بن أمحد الرضير يف "جزئه" ( .)1 /
صح .واهلل أعلم.
والوقف أأ ُّ
( )1أخرجه أمحد ( )1140والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )411/4والطَّباين يف "الوسط"
( )6410وال معقييل يف "الضعفاء" (  )104وابن حبان يف "صحيحه" ( )2204من طريق عبد اهلل بن
يزيد القري هبذا السناد.
لكن وقع عند ابن حبان "بالنبل" بدل "الليل".
وُييى بن أيب سليامن.
قال البخاري :منكر احلديث.
ضطرب احلديث ليس بالقوي يكتب حديثه.
وقال أبو حاتم :مم
م
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
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نظر.
قال أبو عبد اهلل :يف إسناده ٌ

قبض ٍ
ٍ
بأرض جعل له هبا حاج ًة
عبد
باب :إذا أراد اهللم أ
محاد بن ٍ
ٍ
زيد عن أ ّيوب عن أيب الليح
 -141حدثنا سليامن بن
حرب ,قال :حدثنا ّ
قبض ٍ
ٍ
عبد
عن
بي ﷺ :إذا أأرا أد اهللم أ
رجل من قومه  -وكانت له مصحب ٌة  -قال :قال الن ُّ
أبأ ٍ
رض جعل له هبا حاج ًة.

( )

باب :الوسوسة
حممد بن ٍ
حممد بن أ
عمرو ,قال :حدثنا أبو
سال ٍم ,قال :أخَّبنا عبدة عن ّ
 -146حدثنا ّ
حب أأن نتكل أم به,
سلمة عن أيب هريرة :قالوا :يا رسول اهلل ,إنا نجدم يف أأن مفسنا شيئ ًا ما من ُّ
مس ,قال :أأ أو قد وجدأ متم ذلك؟ قالوا :نعم ,قال :أ
ذاك
وإن لنا ما طلعت عليه الش م
َصيح اليامن.
م

( )

جرير عن ٍ
ٍ
ٍ
دخلت
حوشب قال:
ليث عن شهر بن
 -110حدثنا حممد بن سالم عن
م

عرض يف صدره ما لو تكلم به ذهبت آخر مته,
أأنا وخايل عىل عائشة ,فقال :إن أأحدأ نا أي م
____________________________________

ٍ
ٍ
صالح.
بإسناد
قال ال معقييل يف "الضعفاء" :مروي من غري هذا الطريق
قلت :أخرجه الطحاوي (  ) 4والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )455من حديث ابن عباس.
م
حديث ابن عباس.
والبزار ( )1120عن بريدة  .وقالوا بـ الليل .وأقواها
( ) أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( )142/11وأبو يعىل يف "مسنده" ( )614والقضاعي يف "مسند الشهاب"
( ) 464من مطرق عن أيوب به.
وهذا الرجل :هو أبو عزة يسار بن ٍ
عبد اهل مذيل  .كام تقدم الترصيح باسمه عند الصنف.) 505 ( .
م
( )1أخرجه المام أمحد ( )6261وابن أيب عاصم يف "السنة" ( )221وأبو يعىل يف "مسنده" ( )56 1وابن
حبان ( ) 15من مطرق عن حممد بن عمرو به.
و أأصله يف "صحيح مسلم" ( ) 41من ٍ
وجه آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة به .نحوه.
دون قوله " وإن لنا ما طلعت عليه ّ
الشمس".
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م
رسول اهلل ﷺ عن ذلك ,فقال:
ظهر ل مقت أل به ,قال :فكَّبت ثالث ًا ,ثم قالت :مسئ أل
ولو أ
مؤمن.
إذا كان ذلك من أأحدكم فل ميكَّب ثالث ًا ,فإنه لن ُيس ذلك إال
ٌ

( )

باب :الظن
ٍ
ٍ
ريش,
 -11حدثنا يوسف بن يعقوب ,قال :حدثنا ُييى بن سعيد أأخو معبيد ال مق ّ
قال :حدثنا الأعمش عن أأيب ٍ
م
الّسوق منه أيتظنى حتى
وائل عن عبد اهلل قال :ما يزال
عظم من السارق.
يصري أأ أ
أ

( )

الزهد" ( )611من طريق أيب الحوص ,وأبو يعىل يف "مسنده" ( )1216من طريق
( ) أخرجه هناد يف " ُّ
معمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به.
ولفظ أيب يعىل "إنام ميتَّب هبذا الؤمن".
ٍ
ٌ
بلفظ آخر.
وليث ضعفه اجلمهور .كام سبق مرار ًا ,وتوبع .لكن
ويف شهر بن حوشب كال ٌم.

فأخرجه إسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( ) 442وأمحد ( )11462من رواية محاد عن ٍ
ثابت عن شهر

الوس أوسة ,وقالوا :يا
بن أحوشب عن خاله عن عائشة قالت " :أشكوا إىل رسول اهلل ﷺ ما أجيدون من أ
رسول اهلل :إنا لنجد شيئ ًا لو أأن أأحدأ نا خر من السامء أ
النبي ﷺ :ذاك
حب إليه من أن
كان أأ أ
يتكلم به .فقال ُّ
أ
حمض اليامن" .وليس فيه التكبري.
م
وانظر ما قبله.
اسم خال ٍ
شهر ,وال شيئ ًا من ترمجته .انتهى.
قال ابن حجر يف "تعجيل النفعة" (  :)51 /وما
م
عرفت أ
( )1مل أأر من أخرجه.
غرائب .وقال أبو بكر الأثرم:
بأس عنده عن العمش
م
وُييى بن سعيد ,قال أبو داود عن أأمحد :ليس به ٌ
فقلت له :روى عن العمش عن أيب ٍ
م
الّسوق يتظنى
وائل عن عبد اهلل حديث ًا منكر ًا .أأعني قوله "ال يزال
عظم إث ًام من السارق"؟ .فقال أبو عبد اهلل :نعم.
حتى يكون أأ أ
انظر تاريخ بغداد (.)111/2
وكذلك أأنكره ال معقييل يف الضعفاء.كام يف "هتذيب التهذيب" (

) 14/

=
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 -111حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محاد بن سلمة ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل
بن عثامن بن معبيد اهلل بن عبد الرمحن بن سمرة عن بالل بن ٍ
سعد الأشعري ,أن معاوية
م
كتب إىل أأيب الدرداء :اك متب إيل مفس أ
اق دمشق ,فقال :ما يل و مفساق دمشق؟ ومن أأين
أ
أأعرفهم؟ فقال ابنه ٌ
عرفت أأّنم
لمت؟ ما
أ
بالل :أأنا أأك متبهم ,فكت أبهم ,قال :من أأين ع أ
مفس ٌ
نت منهم ,ابدأ بنفسك ,ومل ميرسل أبأسامئهم.
اق إال و أأ أ

( )

زوجها
باب :حل مق اجلارية والرأة أ
ٍ
قيس عن
 -114حدثنا موسى بن إسامعيل قال :حدّ ثني مسكني بن عبد العزيز بن
لق عنه الشعر ,وقال :النور مة ُّ
ترق
أأبيه قال:
دخلت عىل عبد اهلل بن معمر ,وجاري ٌة أحت م
م
اجللدأ .

( )

____________________________________

وروي عن عائشة مرفوع ًا نحوه .أأخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (.)2141
قلت :م
ٌ
منكر .كام قال الذهبي يف "اليزان" (.)545/1
وهو
حديث ٌ
( ) مل أجد من أخرجه.
ضعيف.
وإسنا مده
ٌ
عبد اهلل بن عثامن بن معبيد اهلل .ذكره البخاري وابن أيب حاتم .وس أكتأا عنه .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ومل يرو عنه سوى محاد بن سلمة .كام قال ابن حجر يف "اللسان".
وبالل بن سعد.
ابن حجر يف "التهذيب" :روى عن أأيب الدرداء ,ومل أيسمع منه .انتهى.
قال عنه م
قلت :ولعل هذا مقصود البخاري يف "التاريخ الكبري" ( ) 12/5يف ترمجة عبد اهلل بن عثامن قال :روى
منقطع .انتهى.
عنه محاد بن سلمة
ٌ
( )1أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 4026وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 51/1من مطرق عن مسكني بن
عبد العزيز به.
قال اهليثمي يف "الجمع" (  :)411/رواه الطَّباين يف الكبري ,ورجا مله مموثقون.

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

454
نتف البط
باب :م

 - 111حدثنا مسدد قال :حدثنا يزيد بن مزريع قال :حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق
مخس من الفطرة.
القَّبي عن أأيب هريرة عن النبي ﷺٌ :
قال :حدثني سعيد بن أأيب سعيد م
م
وقص الشارب.
وتقليم الأظفار,
وحلق العانة,
اخلتان,
م
م
ونتف الضبعُّ ,
م

( )

باب :محسن العهد
 -115حدثنا أبو عاص ٍم عن جعفر بن ُييى بن ثوبان قال :حدثني معامرة بن ثوبان
ٍ
يومئذ غال ٌم
قسم حل ًام باجلعرانة ,و أأنا
قال :حدثني أأبو ال ُّطفيل قال:
م
رأيت النبي ﷺ أي م
( ) أأخرجه النسائي "السنن" ( )5014من طريق برش بن معمر ,وأبو يعىل يف "مسنده" ( )2565عن خالد
كالمها عن عبد الرمحن بن إسحاق به.
ثقات سوى عبد الرمحن بن إسحاق .قال البخاري كام يف "التهذيب" ( :)441/4ليس ممن ميعتمد
ورواتمه ٌ
خالف أمن ليس دونه ,وإن كان ممن ُيتمل يف بعض .انتهى.
عىل حفظه إذا
أ
قلت :وقد خولف يف سنده ومتنه.
أما السند.
فرواه ٌ
مالك يف "الوطأ" (  ) 21عن سعيد بن أأيب سعيد عن أأبيه عن أأيب هريرة موقوف ًا .ورواه النسائي
( )5056عن قتيبة عن مالك .ومل يقل "عن أأبيه".
وروي عن ٍ
مالك مرفوع ًا .أأخرجه ابن عبد الَّب يف "التمهيد" (  )54/1وغريه .و
م
صوب الدارقطني يف "العلل" (  ) 12عن ٍ
الوقوف.
مالك
أ
ُّ
قلت :لكن له محكم الرفع.
أما التن.
مالك بلفظ "ونتف البط" .وكذا يف رواية أأيب يعىل .وهو الوافق لرواية الصحيحني من ٍ
فرواه ٌ
وجه آخر
كام تقدم قريب ًا .برقم ( ,) 150
م
القول بالشذوذ .كام جز أم بذلك اللباين.
لكن قد ميقال :إن الراوي رواه بالعنى .وال يتأتى
قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)44/4ميقال لإلبط الضبع للمجاورة.
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أأ م
أ
قلت :أمن هذه؟ قال :هذه مأ ُّمه التي
عضو البعري ,أفأتته امرأ ٌة,
محل
فبسط هلا ردا أءه ,م
أ
أأرضعته.

( )

باب :العرفة
 -112حدثنا أبو نمعيم ,قال :حدثنا يونس عن أأيب إسحاق عن ا ملغرية بن شعبة ,قال
ٌ
عرف رجاالً ف ميؤثرهم بالذن ,قال :أ
عذ أره اهللم ,إن
مري ,إن آذ أن أك أي م
رجل :أأ أ
صلح اهللم الأ أ
لتنفع عند الكلب ال أعقور ,وعند اجلمل الصؤول.
العرف أة
م

( )

( ) أخرجه أبو داود ( )5 11والطَّباين يف "الوسط" ( )1111وأبو يعىل يف "مسنده" ( )600والبزار
(  )141والبغوي يف "رشح السنة" ( )144/2والضياء يف "الختارة" ( )110/4واحلاكم ()2 1/4
وابن حبان ( )1141وأبو نمعيم يف "العرفة" ( )124/ 1وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ()121
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (5/12

) وابن أيب الدنيا يف "مكارم الخالق" ( )1 1من مطرق عن

أيب عاصم النبيل به.
ضعيف.
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
جمهول.
جعفر بن ُييى .قال ابن الديني وابن القطان الفايس:
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
ابن القطان أيض ًا :جمهول.
م
وعامرة بن ثوبان .قال م
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال الذهبي :وثق .وفيه جهالة.
ٌ
غريب.
حديث
وقال احلافظ ابن كثري يف "البداية والنهاية":
ٌ
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )51/20والفسوي يف "العرفة والتاريخ" (  )156/من طريق
مصانع يف إذن مع أمر بن اخلطاب.
حلسب ,واهلل إن كمنا لن
م
أيب منعيم به .وزادوا " أقال :بله من الرجل احلر ذي ا أ
ثقات.
ورواته ٌ
يونس :هو ابن أيب إسحاق السبيعي ,لكن قال أبو حاتم .كام يف "اجلرح والتعديل" ( :)111/2ور أأى
بن مشعبة مرؤي ًة .انتهى.
(أي أبو إسحاق) الغري أة أ

=
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لعب الصبيان باجلوز
باب :م
 -114حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا أبو عوانة عن ممغرية عن إبراهيم قال:
كان أأصحا مبنا ميرخ مصون لنا يف اللعب كلها ,غري الكالب.

( )

قال أبو عبد اهلل :يعني للصبيان.
 -111حدثنا موسى ,قال :حدثنا عبد العزيز قال :حدثني ٌ
شيخ من أأهل اخلري ميكنى
ٍ
حلبش ,فرآهم أيلعبون,
أأبا معقبة قال:
م
مررت مع ابن معمر مر ًة بالطريق ,فمر بغل أمة من ا أ
خرج د أ
رمهني أفأعطاهم.
أفأ أ

( )

ذبح احلامم
باب :م
بن سلمة عن حممد بن أع ٍ
بن أم ٍ
مرو عن
عمر ,قال :حدثنا محا مد م
 -116حدثنا شهاب م
أ
تبع أمحام ًة ,قال :أش ٌ
رج ً
تبع
أأيب س أل أمة عن أأيب مهريرة قال :ر أأى
يطان أي م
ال أي م
رسول اهلل ﷺ م

____________________________________

أي أنه مل يسمع منه.
ٍ
رجل قد سامه عن الغرية.
ابن عساكر ( )51/20عن ابن البارك عن يونس عن
و أأخرجه م
والبن عساكر أأيض ًا ( )51/20وابن سمعون يف "المايل" ( )415من رواية قتاد أة عن احلسن قال :قيل
للمغرية :إن حاج أبك مُيايب .فقال :فذكره.

( ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف "العيال" ( )564من ٍ
وجه آخر عن منصور عن إبراهيم النخعي به.
وإسناده صحيح.
ومغرية :هو ابن مقسم الضبي .وأبو عوانة :الوضاح بن عبد اهلل اليشكري كالمها من الثقات .روى هلام
اجلامع مة.
( )1أخرجه الصنف يف "الكمنى" ( )515عن مموسى به.
و أأبو معقبة.
ٌ
جمهول.
سمعت أأيب يقول :هو
قال ابن أيب حاتم يف "اجلرح والتعديل" (:)1 2/6
م
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( )

 -160حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا يوسف بن عبدة ,قال :حدثنا احلس من
حلامم.
قال :كان معثامن ال أي م
مر بقتل الكالب ,وذبح ا أ
طب ممجع ًة إال أأ أ
ٌ
مر يف مخطبته
مبارك عن احلسن قال:
حدثنا موسى ,قال :حدثنا
م
سمعت عثامن يأ م
حلامم.
بقتل الكالب ,وذبح ا أ

( )

يذهب إليه
أحق أن
باب :من كانت له حاج ٌة فهو ُّ
أ
حممدٌ  ,قال :أخَّبنا عبد اهلل ,قال :حدثنا ُييى بن أ ّيوب قال :حدثني
 -16حدثنا ّ
خالد ,أن سعيدأ بن سليامن بن زيد بن ٍ
ٍ
ثابت حدثه عن أأبيه عن جده زيد بن
معقيل بن
أ م
ٍ
ٍ
ثابت ,أن معمر بن اخلطاب جا أءه أيستأ م
جارية له
ذن عليه يوم ًا ,أفأذ أن له  -ورأ مسه يف يد
مري ا ملؤمنني ,لو أأرسل أت
مترج مله  -أ
فنزع رأ أسه ,فقال له معمر :دعها مترج ملك ,فقال :يا أأ أ
( ) أخرجه أمحد ( )1514وأبو داود ( )1610وابن ماجه ( )4425والبيهقي يف "السنن" ( ) 6/ 0ويف
" ُّ
الشعب" ( )2125ومتام يف "فوائده" ( )142من مطرق عن محاد بن سلمة به.
وصححه ابن حبان (.)5141
وأخرجه متام ( )145من رواية ابن أيب ذئب عن حممد بن أعمرو به.
ٌ
الطَّباين يف "الوسط"
رشيك .فراوه عن حممد بن عمرو عن أأيب سلمة عن عائشة .أأخرجه
وخالفهام
ُّ
(.)5102
ورشيك سي مئ احلفظ .والصواب عن أيب هريرة.
وله شاهدٌ من حديث احلسن عن عثامن  مرفوع ًا مثله .أخرجه ابن ماجه.
و أأعله البوصريي يف "الصباح" باالنقطاع بني احلسن وعثامن .ونقله عن أيب زرعة.
( )1أخرجه المام أمحد يف "مسنده" (  )51والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2122من رواية مبارك ,وابن أيب
شيبة يف "الصنف" ( ) 6614وعبد الرزاق ( ) 1444والبيهقي يف "الكَّبى" ( ) 51/1من رواية
يونس ,واخلطايب يف "غريب احلديث" ( ) 1 /1عن قتادة كلهم عن احلسن به.
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إيل جئ متك ,فقال معمر :إنام احلاج مة يل.

( )

باب :إذا تنخ أع وهو مع القوم
ثابت عن عبد الرمحن بن
 -161حدثنا موسى عن محاد بن سلمة ,قال :أأخَّبنا ٌ
عبا ٍ
س ال مقريش عن أأيب مهريرة قال :إذا تنخ أع بني يدي القوم فل ميوار بكفيه حتى تق أع
منخاع مته إىل الأرض ,وإذا صا أم فليدهن ,ال ميرى عليه أأ مثر الصوم.

( )

ٍ
باب :إذا حدث الر م
واحد
جل القوم ال يقبل عىل

حممد بن أ
هشيم عن إسامعيل بن ساملٍ عن حبيب
سال ٍم ,قال :أخَّبنا
ٌ
 -164حدثنا ّ
بن أيب ٍ
ث الر م
ثابت قال :كانوا مُي ُّبون إذا حد أ
جل أأن ال ميقب أل عىل الر مجل الواحد ,ولكن
ل أي معمهم.

( )

باب :مفضول النظر
 -161حدثنا قتيبة ,قال :حدثنا أبو بكر بن ع ّي ٍ
اش عن الأجلح عن ابن أأيب اهل م أذيل
دخل الد أار أ
رجل من أأصحابه ,فلام أ
ال ,ومعه ٌ
قال :عا أد عبدم اهلل رج ً
ينظر,
جعل صاح مبه م

( ) أخرجه الدارقطني يف "السنن" ( )15/1والبيهقي يف "السنن الكَّبى" ( )11 /1من طريق ابن هليعة
وُييى بن إيوب عن معقيل به.
وزادا قص أة سؤال معمر ٍ
لزيد عن مرياث اجلدة.
م
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )6455والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )2216من مطرق عن محاد به.
ورواته ثقات سوى عبد الرمحن بن عباس مل أأ أر أمن وثقه.
( )4أخرجه اخلطيب يف "اجلامع" ( )611من طريق البخاري هبذا السناد.
وأخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )552و أأبو خيثمة زهري بن حرب يف "العلم" ( ) 15وأبو نمعيم يف
السنة إذا
"احللية" ( )111/1واخلطيب يف "اجلامع" ( ) 614 ,224من مطرق عن مهشيم به .بلفظ "من ُّ
قبل عليهم مجيع ًا ,وال يص أأحد ًا دون أأ ٍ
الرجل القو أم أأن مي أ
م
حد".
حدث
ُّ أ
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( )

 -165حدثنا خ ّ
ال ٌد ,قال :حدثنا عبد العزيز عن ناف ٍع ,أن نفر ًا من أأهل العراق
ٍ
ٍ
بعض,
بعضهم إىل
دخ ملوا عىل ابن معمر ,فر أأوا عىل خاد ٍم هلم أطوق ًا من
فنظر م
ذهب ,أ
فقال :ما أأفطنكم للرش.

( )

باب :مف مضول الكالم
ٍ
 -162حدثنا مسدد ,قال :حدثنا معتمر عن ٍ
عطاء عن أأيب هريرة قال :ال
ليث عن
ٌ
ٌ
خري يف مف مضول الكالم.
أ

( )

مطر ,قال :حدثنا يزيد ,قال :حدثنا الَّباء بن يزيد عن عبد اهلل بن
 -164حدثنا ٌ
ٍ
رشار مأمتي الثرثارون ,التشدقون ,ا ملتفيه مقون,
شقيق عن أأيب هريرة عن النبي ﷺ قال:
م
وخيار مأمتي أأحاسنمهم أأخالق ًا.

( )

( ) تقدم خترجيه برقم (  .) 442ابن أيب اهلذيل :هو عبد اهلل.
والجلح :هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حجية.
كثري اخلطأ ممضطرب احلديث .ميكتب
قال أأبو حاتم كام يف اجلرح والتعديل ( :.) 24/6ليس بقوي .كان أ
تج به .انتهى.
حدي مثه .وال مُي ُّ
أخرجه من هذا الوجه.
( )1مل أأجد أمن
أ
ابن أأيب رواد.
وخالد :هو ابن ُييى .وعبد العزيز :هو م
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )414 0وابن أيب الدنيا يف "الصمت" ( )44من طريق ليث بن أيب
مسليم به.
ولفظ ابن أيب الدنيا " مأنذركم مفضول الكالم ,بحسب أأحدكم ما أ
بلغ حاجتأه".
وليث بن أيب سليم تقدم الكالم عليه مرار ًا.
( )1أخرجه أمحد ( )1111والبيهقي يف "السنن" ( ) 61/ 0ويف " ُّ
الشعب" (  )142وابن عدي يف
"الكامل" ( )16/1من مطرق عن الَّباء بن عبد اهلل بن يزيد الغنوي به.

=
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باب :إثم ذي الوجهني

ٍ
رشيك عن مر ٍ
سعيد الأ
ٌ
كني عن نمعيم بن
صبهاين ,قال :حدثنا
 -161حدثنا حممد بن
ُّ
حنظلة عن عامر بن ٍ
سمعت النبي ﷺ يقول :أمن كان ذا أوجهني يف الدُّ نيا,
ياُس قال:
م
كان له لسانان يو أم القيامة من ٍ
نار ,فمر ٌ
رجل كان أضخ ًام ,قال :هذا منهم.

( )

باب :احلياء
ٍ
جرير ب من حاز ٍم عن
َّبنا
م
 -166حدثنا برش بن حممد ,قال :أأخَّبنا عبد اهلل ,قال :أأخ أ
أيعىل بن حكي ٍم عن سعيد بن مج ٍ
بري عن ابن معمر قال :إن احليا أء وال أ
يامن مقرنا مجيع ًا ,فإذا
اآلخر.
مرفع أأحدم مها مرفع
م

( )

____________________________________

ضعيف.
ب إىل جده .وهو
ٌ
والَّباء بن يزيد نمس أ
ٌ
غريب.
حسن
حديث
وللحديث شواهدم نحوه من حديث جابر  . أأخرجه الرتمذي .وقال:
ٌ
ٌ
ومن حديث أأيب ثعلبة .أخرجه أمحد ( ) 4441وصححه ابن حبان (.)111
ومن حديث هارون بن رئاب ممرس ً
ال .أخرجه عبد الرزاق (.)10 54
وعن معقبة بن ممسلم ممرسالً .أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" (.)126
( ) أخرجه أبو داود ( )1144وأبو يعىل ( ) 244 , 210والدارمي ( )1420وابن أيب شيبة يف "الصنف"
( )440/1ويف "السند (  )14والبيهقي يف "السنن" ( )112/ 0ويف " ُّ
الشعب" ( )1211وابن عساكر
الزهد"
يف "تاريخ دمشق" ( )416/14واخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )146وعبد اهلل بن أمحد يف " ُّ
الزهد" ( )1 5وابن أيب الدنيا يف "ذم الغيبة" ( ) 41من مطرق عن رشيك
( ) 110وابن أيب عاصم يف " ُّ
بن عبد اهلل القاض به.
وصححه ابن حبان (.)5452
حسن.
وقال احلافظ ابن الديني كام نقله ابن حجر يف "التهذيب" ( :)1 4/ 0إسناده
ٌ
ٍ
واحد ممن أأخرج احلديث قوله يف آخره "فمر ٌ
رجل كان أضخ ًام قال :هذا منهم" .واهلل أعلم
تنبيه :مل أأ أر عند
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )40441 ,15450من طريق أيب أسامة ,وحممد بن نرص يف "تعظيم
قدر الصالة" ( )445من طريق وهب بن جرير كالمها عن جرير به موقوف ًا.

=
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باب :اجلمفاء

ٍ
منصور عن احلسن عن أأيب
هشيم عن
 -600حدثنا سعيد بن سليامن ,قال :حدثنا
ٌ
جلفاء,
بكر أة عن النبي ﷺ قال :احليا مء من اليامن ,واليامن يف اجلنة ,والبذا مء من ا م
جلفا مء يف النار.
وا م

( )

____________________________________

ووقع عند ابن أيب شيبة :عن يعىل بن حكيم قال :أأكثر ظني أأنه عن سعيد بن جبري قال :قال ابن معمر.
وأخرجه أبو نمعيم يف "احللية" ( )164/1واحلاكم يف "الستدرك" ( )54وأبو جعفر بن البخرتي يف
"فوائده" ( )41ومن طريقه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4124من طريق أأيب أسلمة موسى بن إسامعيل عن
ٍ
جرير به مرفوع ًا.
قال أبو جعفر :قال حممد بن غالب :حدثنا به أبو سلمة يف "الفوائد" فأسنده ,وحدثنا به يف حديث جرير
بن حازم .ومل يقل فيه عن النبي ﷺ .انتهى
ٌ
صحيح عىل رشطهام فقد احتجا برواته .ومل ميرجاه هبذا اللفظ .ووافقه الذهبي.
حديث
قال احلاكم :هذا
ٌ
وأخرجه الطَّباين يف "الوسط" ( )14 4من حديث ابن عباس .وأيض ًا (  )114من حديث أيب
موسى .وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )142/ 2من حديث أنس .
وأسانيدها ضعيفة.
( ) أخرجه ابن ماجه ( )1 11والبيهقي يف " مشعب اليامن" ( )4116والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار"
( )1402واحلاكم (  )51/والطَّباين يف "الوسط" ( )5055واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ()441/1
والاللكائي يف "رشح الصول" ( ) 410وابن اجلعد يف "مسنده" ( )1140وأبو عبد الرمحن السلمي يف
"آداب الصحبة" ( )12وأبو نمعيم يف "احللية" ( )20/4من مطرق عن مهشيم عن منصور بن زاذان به.
وصححه ابن حبان (.)5401
اجلواب عنه أن
احلسن مل يسمع من أيب بكرة.
قال البوصريي يف "الصباح" :وقول الدارقطني :إن
م
أ
البخاري احتج يف صحيحه برواية احلسن عن أيب بكرة أأربعة أحاديث .ويف مسند أمحد ومعجم الطَّباين
الكبري الترصيح بسامعه من أيب بكرة يف عدة أحاديث .والثب مت ممقد ٌم عىل النايف .انتهى.
قلت :أخرجه الطَّباين يف "الكبري" ( ) 41/ 1من ٍ
وجه آخر عن هشيم فقال :عن احلسن عن عمران.
وقيل :عن احلسن عن أيب بكرة وعمران .أخرجه الطَّباين يف "الوسط" (.)1204
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 -60حدثنا موسى بن إسامعيل ,قال :حدثنا محا ٌد عن ابن أع ٍ
عيل
قيل عن حممد بن ٍّ
عظيم ال أعينني ,إذا أمشى تكف أأ,
ضخم الرأس,
بي ﷺ
أ
أ
ابن احلنفية عن أأبيه قال :كان الن ُّ
ٍ
أ
التفت أمجيع ًا.
التفت
صعد ,إذا
كأنام أيميش يف
أ
أ

( )

باب :ال أغ أضب
ٍ
شهاب عبدم ربه عن ميونس عن احلسن
 -601حدثنا أمحد بن يونس ,قال :حدثنا أأبو
عة أأعظم عند اهلل أأجر ًا من جرعة ٍ
عن ابن معمر قال :ما من جر ٍ
غيظ ك أظ أم أها عبدٌ ابتغا أء
م
م
وجه اهلل.

( )

____________________________________

وقيل :عن احلسن ممرس ً
ال .أخرجه ابن اجلعد يف "مسنده" ( )1140وأبو جعفر الَّبجالين يف "الكرم
واجلود" ( )15من رواية عوف وهشام عنه.
ٌ
م
حمفوظ .انتهى.
حديث احلسن عن أأيب بكرة
قال الرتمذي يف "العلل" (  :) 4/س أأل مت محممدً ا .فقال:
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
وللرتمذي ( )1006عن أأيب هريرة مرفوع ًا مثله .وقال:
ٌ
ٌ
قوي.
قلت :وهو شاهدٌ ٌ
( ) أخرجه المام أمحد ( )211والبزار ( )220والضياء يف "الختارة" ( )441وابن سعد يف "الطبقات"
(  )1 0/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )114/4وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )44 /1من
مطرق عن محاد بن سلمة عن عبد اهلل بن حممد بن أعقيل به.
وأخرجه البزار ( )215وأبو يعىل ( )440من رواية ساملٍ الكي عن عيل ابن احلنفية عن أأبيه نحوه.
وأخرجه أمحد ( )614 ,611وابن سعد يف "الطبقات" (  )1 /وابن أيب شيبة يف "الصنف"
( )4 105والرتمذي يف "الشامئل" ( )2والبيهقي يف "الدالئل" ( )141ويف " ُّ
الشعب" () 466
عيل  نحوه.
وغريهم من مطرق مأخرى عن ٍّ
وللحديث شواهد عدة عن مج ٍع من الصحابة .
( )1أخرجه ابن العرايب يف "معجمه" ( )512من طريق إسامعيل بن معلية كالمها عن يونس بن معبيد به
موقوف ًا.
وأخرجه أمحد يف "مسنده" ( )1 2والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1042واخلرائطي يف "مساوئ الخالق"
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باب :أيسكت إذا غضب

ٍ
زياد ,قال :حدثنا ٌ
ليث قال:
 -604حدثنا ممسد ٌد ,قال :حدثنا عبدم الواحد بن
طاوس عن ابن ع ّب ٍ
ويّسوا ,علموا
اس قال :قال رسول اهلل ﷺ :علموا
حدثني
ٌ
م
( )
ثالث مر ٍ
أ
بت فاس مكت ,مرتني.
ويّسوا,
ات ,وإذا أغض أ
م
باب :أأحبب حب أيبك أهون ًا ما
 -601حدثنا عبد اهلل ,قال :حدثنا مروان بن معاوية ,قال :حدثنا حممد بن مع ٍ
بيد

سمعت علي ًا م
يقول البن الكواء :هل أتدري ما قال الأول؟ أأحبب
الكندي عن أأبيه قال:
م
ُّ
أ
بغيضك هون ًا ما ,عسى أأن
حبي أبك هون ًا ما ,عسى أأن
بغيضك يوم ًا ما ,و أأبغض أ
يكون أ
أ
يكون حبي أبك يوم ًا ما.

( )

____________________________________

( )411من طريق عيل بن عاصم ,وابن ماجه يف "السنن" ( )1 16من طريق محاد بن سلمة .والبيهقي
أيض ًا ( )1045من طريق عبد العىل بن عبد العىل كلهم عن يونس بن معبيد به مرفوع ًا.
صحيح .ورجاله ثقات.
قال البوصريي يف "الزوائد" :إسناده
ٌ
قلت :رواه عبد الرزاق يف "الصنف" ( )10116عن أمعمر عن احلسن ممرسالً .وقيل غري ذلك.
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس .أخرجه أمحد ( )40 5وابن وهب يف "اجلامع" (.)521
( ) تقدم خترجيه برقم ( .) 16
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصنف" ( )14142عن مروان بن معاوية به.
وحممد بن معبيد الكندي أبو جابر الكويف ووا ملده .ذكرمها ابن حبان يف "الثقات".
وله ٌ
عيل  .أأخرجه مسدد كام يف "الطالب" (  )11/والطَّبي يف "هتذيب اآلثار"
طرق مأخرى عن ٍّ
( ) 401 , 404 , 402 , 405والبيهقي يف " مشعب اليامن" (  )241والاللكائي يف "رشح
الصول" ( )1100وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 141وأمحد يف "فضائل الصحابة" ()120
عيل  من قوله.
وابن شبة يف "تاريخ الدينة" ( ) 122/1وغريهم من مطرق عن ٍّ
عيل مرفوع ًا .أخرجه البيهقي (  )241والضياء يف "الختارة" ( .)114/
م
وروي عن ٍّ
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غضك أت ألف ًا
باب :ال ي مكن مب م

ٍ
جعفر ,قال :حدثنا زيد بن
 -605حدثنا سعيد بن أيب مريم ,قال :أخَّبنا حممد بن
فقلت:
غضك ت ألف ًا,
م
سلم عن أأبيه عن معمر بن اخلطاب قال :ال يكن مح ُّبك ك ألف ًا ,وال مب م
أأ أ
بغضت أأحبب أت لصاحبك
ف الصبي ,وإذا أأ
فت أكل أ
أ
كيف ذاك؟ قال :إذا أأحبب أت ك أل أ
الت ألف.

) (

الكتاب بحمد اهلل ,أأ أ
ينفع به السالم والسلمني.
تم
سأ مل اهللأ أأن أ
م

____________________________________

الرتمذي (.) 664
وعن أيب هريرة .أأخرجه
ُّ
ومن حديث ابن معمر .عند الطَّباين يف "الوسط" ( ,)5 6وابن أعمرو .عنده أيض ًا (.)5 10
الشعب" :وروي من أأ ٍ
م
قال البيهقي يف " ُّ
موقوف .انتهى.
والحفوظ
وجه مأخر أضعيف ٌة,
ٌ
م
ٌ
غريب ال نعرفه هبذا السناد إال من هذا الوجه ,وقد
حديث
وقال الرتمذي عن حديث أيب هريرة :هذا
ٌ
ٍ
ٌ
ضعيف أأيض ًا
حديث
إسناد غري هذا ,ورواه احلسن بن أيب جعفر .وهو
مروي هذا احلديث عن أأيوب ب
ٌ
عيل موقوف قوله .انتهى.
بإسناده له عن النبي ﷺ,
م
والصحيح عن ٍّ
انظر علل احلافظ الدارقطني رقم ( ) 142 ,1 6وكشف اخلفاء (  )54/للعجلوين.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )10126والطَّبي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 4 4 , 4 1وابن وهب يف"اجلامع"
( )101والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2411واخلطايب يف "العزلة" ( )141وابن شبة يف "تاريخ الدينة"
( )44 /1من مطرق عن زيد بن أسلم به.
وإسناده صحيح.
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467
رقم الصفحة

أ
النسان بوالديه حسن ًا }
باب :قوله تعاىل { :ووصينا

2

بابُّ :بر ال ّم

2

بابُّ :بر والديه وإن ظ ألام

4

لني الكالم لوالدأ يه
باب :م

1

باب :جزا مء الوالدأ ين

6

َّب والدأ يه ما مل يكن معصي ًة
باب :ي ُّ
باب :أمن بر والدأ يه زا أد اهللم يف معمره

1

يستغفر لأبيه ا ملرشك
باب :ال
م

1

باب :عقوب مة معقوق الوالدين

4

باب :بكا مء الوالدين

1

باب :دعو مة الوالدين

1

بابُّ :بر الوالدين بعد أموهتام

4

بابُّ :بر أمن كان يص مله أأبوه

1

صل أأ أ
باب :ال تقطع أمن كان أي م
نورك
باك ف ميطفأ م

6

باب :الو ُّد أيت أأو م
ارث

10

باب :ال ميسمي الر م
جل أأباه ,وال أجيلس قب أله ,وال أيميش أأما أمه

1

باب ::هل ميكني أأباه؟

1

وجوب صلة الرحم
باب:
م

11

باب :صل مة الرحم

11

باب :م
فضل صلة الرحم

14

أ
محه أأحبه أأه مله
باب :أمن
وصل ر أ

11

بابُّ :بر الأقرب فالأقرب

15

باب :ال م
قاطع رح ٍم
تنزل الرمح مة عىل قو ٍم فيهم
م

15

إثم قاطع الرحم
باب :م

12

باب :عقوب مة قاطع الرحم يف الدُّ نيا

12
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ضل أمن م
باب :ف م
يصل ذا الرحم الظامل

12

باب :تعل مموا من أأنسابكم ما تص ملون به أأرحا أمكم

14

باب :هل م
يقول الوىل :إين من فالن؟

14

باب :موىل القوم من أأنفسهم

11

باب :أمن أ
عال جاريتأني أأو واحد ًة
ٍ
باب :أمن أ
أ
خوات
ثالث أأ
عال

16
40

باب :فضل أمن عال ابنتأه الر مدودة

40

موت البنات
باب :أمن كره أأن أيتمنى أ

4

باب :الولدم مبخل ٌة جمبن ٌة

41

باب :الولدم قر مة العني

41

رحيامت
الوالدات
باب:
ٌ
م

44

وبره لولده
باب :م
أدب الوالد ُّ

41

بابُّ :بر الأب لولده

41

باب :أمن ال أيرحم ال ميرحم

41

حق اجلار
بابُّ :

45

باب :يبد مأ باجلار

42

باب :الأدنى فالأدنى من اجلريان

42

غلق الباب عىل اجلار
باب :أمن أأ أ

44

يشبع دون جاره
باب :ال
م

44

خري اجلريان
باب :م

41

الح.
اجلار الص م
باب :م

41

السوء
اجلار ُّ
باب :م

46

جاره
باب :ال ميؤذي أ

46

باب :ال حتقرن جار ٌة جلارهتا ولو فرسن ٍ
شاة

1

باب :شكاية اجلار

1

رج
جاره حتى أي أ
باب :أمن آذى أ

14
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جار اليهودي
باب :م

11

م
الَّب والفاجر
باب:
الحسان إىل أ

15

فضل أمن م
باب :م
يعول يتي ًام من أأبويه
باب :خري ٍ
يتيم مُيسن إليه
بيت ٌ
بيت فيه ٌ
م
باب :كن لليتيم كالأب الرحيم

15
12

باب :م
فضل الر أأة إذا تصَّبت عىل ولدها ومل تأتزوج

11

دب اليتيم
باب :أأ م

11

باب :م
مات له الولدم
فضل أمن أ

11

مات له سق ٌط
باب :أمن أ

50

12

باب :محسن ال ألكأة

5

باب :مسو مء ال ألكأة

51

بيع اخلادم من الأعراب
باب :م

51

العفو عن اخلادم
باب:
م

51

باب :إذا أ
ُسق العبدم

55

ب
باب :اخلاد مم ميذن م

55

ختم عىل خادمه خماف أة مسوء الظن
باب :أمن أ

52

باب :من عد عىل خادمه خماف أة مسوء الظن

52

باب :أدب اخلادم

52

وجهه
باب :ال ت مقل قب أح اهللم أ

54

باب :ليجتنب الوج أه يف الرضب

54

قصاص العبد
باب:
م

51

اكسوهم مما تلبسون
باب :م

20

عني عبدأ ه؟
باب :هل مي م

2

باب :نفق مة الرجل عىل عبده وخادمه صدق ٌة

2

باب :إذا كأره أأن يأ أ
كل مع عبده

21

طعم العبدأ مما يأكمل
باب :مي م

24
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باب :هل مجيلس خاد أمه معه إذا أأ أ
كل

21

باب :العبد را ٍع

21

أ
يكون عبد ًا
باب :أمن أأحب أأن

25

معروف فليكافئه
نع إليه
ٌ
باب :أمن مص أ

25

باب :أمن مل جيد الكاف أأ أة فليدع له

22

اس
باب :أمن مل يشكر الن أ

22

هل العروف يف الدُّ نيا أأ م
باب :أأ م
هل العروف يف اآلخرة

24

باب :قول العروف

26

اخلروج إىل الب أقلة ,م
ومحل اليشء عىل عاتقه إىل أأهله بالزبيل
باب:
م

40

اخلروج إىل الضيعة
باب:
م

4

السلم مرآ مة أأخيه
باب:
م

41

جيوز من اللعب والمزاح
باب :ما ال م

44

فح عن الناس
باب:
العفو والص م
م

44

باب :االنبساط إىل النّاس

41

بسم
باب :الت ُّ

42

باب :الضحك

42

باب :إذا أأ أ
دبر أأدبر مجيع ًا
قبل أأقبل مجيع ًا ,وإذا أأ أ

41

ؤمتن
باب :ا ملستشار مم ٌ

41

باب :ا ألشور مة

46

شار عىل أأخيه بغري أر أش ٍد
إثم أمن أأ أ
باب :م

10

حاب بني الناس
باب :الت ُّ

10

باب :الملفة

1

باب :ا ملزاح

11

باب :ا ملزاح مع الصبي

14

خللق
سن ا م
باب :مح م

14

باب :أسخاو مة النفس

15
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بابُّ :
الش ّح

12

سن اخلملق إذا أفق مهوا
باب :مح م

11

باب :ال مبخل

61

باب :م
الح للمرء الصالح
الال الص م

61

صبح آمن ًا يف ُسبه
باب :أمن أأ أ

64

يب النفس
باب :ط م

61

دعا اهللأ أن مُيس أن مخ ألقه
باب :أمن أ

65

ؤمن بالطعان
باب :ليس الم م

62

باب :اللعان

64

لعن عبدأ ه ف أأع أت أقه
باب :أمن أ

61

العن بلعنة اهلل وبغضب اهلل وبالنّار
باب :الت
م

61

باب :النامم

61

ٍ
بفاحشة ف أأ أ
فشاها
سمع
باب :أمن
أ

66

باب :العياب

00

باب :ما جاء يف التام مدح

01

باب :أمن أأثنى عىل صاحبه إن كان آمن ًا به

04

باب :مُي أثى يف وجوه الداحني

01

مدح يف الشعر
باب :أمن أ

05

خاف رشه
باب :إعطا مء الشاعر إذا
أ

02

يشق عليه
باب :ال تمكرم صدي أقك أبام ُّ

04

باب :الزيارة

04

باب :أمن زار قوم ًا فطعم عندهم

01

باب :الر م
ب قوم ًا ولا يلحق هبم
جل مُي ُّ

06

باب :م
فضل الكبري

0

م
إجالل الكبري
باب:

1

باب :تسويدم الأكابر

4
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باب :رمح مة الصغري

1

باب :معانق مة الصبي

5

باب :مقبلة الرجل اجلاري أة الصغرية

5

مسح رأس الصبي
باب :م

2

باب :م
ني
قول الرجل للصغري :يا مب ّ

2

باب :ارحم أمن يف الرض

4

باب :رمح مة العيال

1

باب :رمح مة البهائم

6

حلمرة
باب :أأخ مذ البيض من ا م

6

باب :الطري يف القفص

10

يصلح الكذب
باب :ال
م

10

َّب عىل أذى النّاس
باب :الذي يص م

1

إصالح ذات ال أبني
باب:
م

1

ٍ
لرجل هو لك ممصد ٌق
كذبت
باب :إذا
أ

11

باب :ال تعد أأخاك شيئ ًا فتمخل أفه

14

عن يف الأنساب
باب :الط م

14

حب الرجل قو أمه
بابُّ :

11

باب :هجرة السلم.

11

هجر أأخاه سن ًة
باب :أمن أ

15

باب :ا ملهتأج أرين

12

باب :الشحناء

12

زئ من الرصم
باب :أن السال أم مجي م

14

باب :التفرق مة بني الأحداث

11

شار عىل أأخيه وإن مل أيستأرشه
باب :أمن أأ أ

11

باب :ما مذك أر يف الكر واخلديعة

11

باب :السباب

16

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني

473

باب :أسقي الاء

40

باب :الستبان ما قاال ف أعىل الول

40

باب :الستبان شيطانان أيت أأهاتران و أيتكاذبان

4

باب :سباب :السلم مف ٌ
سوق

41

اس بكالمه
باب :أمن مل ميواجه الن أ

44

ف يف الال
الّس م
باب :أ

44

باب :ا ملبذرين

41

إصالح النازل
باب:
م

45

باب :م
عمل الرجل مع معامله

45

باب :الت م
طاول يف ال مبنيان

42

باب :أمن بنى

44

باب :السك من الواسع

41

باب :أمن اختذ ال مغرف

41

باب :م
نقش ال مبنيان

46

باب :الرفق

46

فق يف العيشة
باب :الر م

1

باب :ما ميع أطى العبدم عىل الرفق

1

باب :التسكني

1

خلرق
باب :ا م

11

باب :اصطناع الال

12

باب :دعو مة الظلوم

12

خري الرازقني}
باب :سؤال العبد الرزق من اهلل عز وجل لقوله{ :ارزقنا و أأ أ
نت م

14

لامت
لم مظ ٌ
باب :ال ُّظ م

14

باب :كفارة الريض

16

باب :العيادة أجوف الليل
كتب للمريض ما كان أي م
حيح
عمل وهو أص ٌ
باب :مي م

5
51
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يكون م
م
قول الريض :إين وج ٌع ,شكاي ًة؟
باب :هل

55

باب :إطعام أهل الريض

52

باب :عيادة الرض

52

باب :احلديث للمريض والعائد

52

باب :من صىل عند الريض

54

باب :ما يقول للمريض

54

باب :عيادة الفاسق

51

باب :عيادة النّساء الر أ
جل الريض

51

ينظر إىل ال مفضول من البيت
باب :أمن كأره للعائد أن أ

51

باب :العيادة من الر أمد

56

باب :أين يقعد العائد؟

20

باب :ما يعمل الرجل يف بيته

2

باب :إذا أحب الر م
جل أخاه فليمعلمه

21

باب :إذا أحب رجال فال ميامره ,وال يس أأل عنه

21

باب :العقل يف القلب

22

باب :الكَّب

22

انترص من مظلمه
باب :أمن
أ

26

باب :الواساة يف السنأة والجاعة

40

باب :التّجارب

4

باب :من أطعم أخ ًا له يف اهلل

41

باب :حلف اجلاهل ّية

44

باب :الخاء

44

حلف يف السالم
باب :ال
أ

41

باب :أن الغنم برك ٌة

41

عز لهلها
باب :البل ٌّ

42

باب :العراب ّية

41

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني
باب :ساكن ال مقرى
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1

باب :ال مبدم و إىل التالع

11

جيالس كل قو ٍم فيعرف أأخالقهم
باب :أمن أأحب كتامن الّس ,و أأن
أ

14

باب :التُّؤدة يف المور

14

باب :البغي

15

باب :قبول اهلدية

11

باب :أمن مل أيقبل اهلدي أة لا أ
غض يف الناس
دخل ال مب م

16

باب :احلياء

16

باب :ما يقول إذا أصبح

60

باب :أمن دعا يف غريه من الدُّ عاء

60

باب :الناخلة من الدّ عاء

6

باب :رفع الأيدي يف الدُّ عاء

61

باب :س ّيد الستغفار

65

باب :دعاء الخ بظهر الغيب

62

باب:

61

باب :الصال مة عىل النبي ﷺ

101

بي ﷺ فلم يصل عليه
باب :أمن مذك أر عنده الن ُّ

105

باب :دعا مء الرجل عىل من ظلمه

104

باب :أمن أد أعا ب مطول العمر

101

باب :أمن تعوذ باهلل من الكسل

106

باب :من مل يسأل اهلل يغضب عليه

106

باب :الدُّ عاء عند الصف يف سبيل اهلل

1

دعوات النبي ﷺ
باب:
م

1

باب :الدُّ عاء عند الغيث والطر

1 6

دعوات النبي ﷺ
باب:
م

110

باب :الدُّ عاء عند الكرب

115

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني
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باب :الدُّ عاء عند االستخارة

114

السلطان
باب :إذا خاف ُّ

111

خر للداعي من الأجر والثواب
باب :ما ميد م

140

باب :فضل الدّ عاء

14

باب :الدُّ عاء عند الريح

144

باب :ال تس ُّبوا الريح

141

باب :الدُّ عاء عند الصواعق

145

سمع الرعد
باب :إذا
أ

145

باب :أمن س أأ أل اهللأ العافي أة

142

باب :أمن كأره الدُّ عا أء بالبالء

141

باب :أمن تعو أذ من جهد البالء

146

باب :أمن حكأى كال أم الرجل عند العتاب

146

باب:

146

بعضكم بعض ًا}
باب :الغيبة ,وقول اهلل عز وجل { :وال يغتب م

11

باب :الغيبة للميت

11

ٍ
بعض
باب :دالة أأهل السالم بعضهم عىل

111

باب ::الضيافة ثالثة أ ّيا ٍم

114

باب :إذا أأصبح بفنائه

114

باب :من قدم إىل ضيفه طعام ًا فقام ميصيل

114

باب :نفقة الرجل عىل أهله

115

ٌ
باب :قول الرجلٌ :
طويل,
فالن جعدٌ  ,أأسو مد ,أأو
قصري ,ميريدم الصف أة ,وال ميريدم
ٌ
الغيب أة

112

باب :من مل ير بحكاية اخلَّب بأس ًا

114

رت ممسل ًام
باب :من س أ

111

باب :ال يقول للمنافق :س ّيدٌ

116

يقول الر م
باب :ما م
جل إذا مزكي

116

زوائد الأدب المفرد عىل الصحي أحني
ٍ
باب :ال م
ليشء ال يعلمه :اهلل يعلمه
يقول

477
15

باب :قوس مق ٍ
زح

151

باب :الجرة

151

باب :من كأره أأن ميقال :اللهم اجعلني يف مستقر رمحتك

154

باب :ال مُيدُّ الر م
جل إىل أأخيه النظر إذا وىل

154

للرجل :ويلك
الرجل ّ
باب :قول ّ

154

باب :البناء

151

يمدحه
باب :إذا طلب فليطلب طلب ًا يسري ًا ,وال
م

155

الرجل :ال بل شانئمك
باب :قول ّ

152

ٌ
وفالن
باب :ال يقول الرجل :اهلل

154

باب :قول الرجل :ما شاء اهلل وشئت

154

باب :الغنا مء واللهو

154

مت احلأ أسن
باب:
اهلدي والس م
م

156

تزود
باب ::ويأتيك بالخبار من مل ّ

120

باب :ما ميكره من التمني

12

باب :قول الرجل :وُيك

121

باب :قول الرجل :يا هنتاه

121

الرجلّ :إين كسالن
باب :قول ّ

124

الرجل :نفس لك الفداء
باب :قول ّ

124

باب :م
قول الرجل :فداك أأيب و مأمي

121

الرجل :يا مبني ,لن أأبوه مل ميدرك السالم
باب :قول ّ

121

حل أكم
باب :كنية أأيب ا أ

122

بي ﷺ ميعج ٌبه االسم احلسن
باب ::كان الن ُّ

124

الّسعة يف اليش
بابُّ :

124

أحب الأسامء إىل اهلل عز وجل
بابُّ :

121

باب :أمن دعا آخر بتصغري اسمه

126
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باب :ميدعى الرجل ب أأحب السامء إليه

140

م
حتويل اسم عاصية
باب:

140

باب :الرصم

14

ٍ
غراب
باب:

141

ٍ
شهاب
باب:

144

باب :من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئ ًا

144

باب :زح ٍم

141

باب :برة

145

باب :أفلح

142

باب :أسامء النبياء

142

باب :اسم النبي ﷺ وكنيته.

144

بي
باب :الكمنية ّ
للص ّ

144

باب :الكنية قبل أن ميولد له

141

باب :كنية النّساء

146

باب :كيف اليش مع الكمَّباء وأهل الفضل؟

110

باب:

110

باب :من ّ
الشعر حكم ٌة

11

قبيح
باب :الشعر حس ٌن كحسن الكالم ,ومنه ٌ

114

باب :قول اهلل عز وجل { ُّ
والشعراء يتبعهم الغاوون }

111

باب :من قالّ :
إن من البيان سحر ًا

115

باب :ما يكره من ّ
الشعر

112

باب :كثرة الكالم

112

باب :الرض مب عىل اللحن

111

باب :العاريض

111

باب :إفشاء الّس

116

السخرية وقول اهلل عز وجل { :ال يسخر قو ٌم من قو ٍم }
بابُّ :

116
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باب :التُّؤدة يف المور

160

باب :من هدأ ى مزقاق ًا أو طريق ًا

160

كمه أأعمى
باب :من أ

16

باب :البغي

161

باب :عقوبة البغي

164

باب :احلأ أسب

164

باب :الرواح جنود جمندة

165

باب :مسح الأرض باليد

165

الريح
باب :ال تس ُّبوا ّ

162

باب :ما يقول الر م
جل إذا رأى غي ًام

162

تطري
باب :فضل من مل ي ّ

164

باب :الطرية من اجلن

164

باب :الفأل

166

َّبك باالسم احلسن
باب :التّ ّ

166

بابُّ :
الشؤم يف الفرس

400

باب :ما يقول إذا عطس

400

باب :تشميت العاطس

400

باب :من سمع العطسة يقول :احلمد هلل

40

باب :كيف تشميت من سمع العطسة

40

باب :إذا مل ُيمد اهلل ال ميشمت

401

باب :كيف يبدأ العاطس

404

محدت اهلل
كنت
أ
باب :من قال :يرمحك إن أ

401

باب :ال يقول :آب

405

عطس مرار ًا
باب :إذا
أ

405

اليهودي
عطس
باب :إذا
ُّ
أ

402

باب :تشميت الرجل الرأة

404
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باب :قيام الرجل لخيه
باب :إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه

481
4 0
4

باب :هل يفيل أحدٌ رأس غريه؟

4 1

وعض ّ
ّعجب
الرأس ُّ
الشفتني عند الت ُّ
باب :حتريك ّ

4 4

الر م
جل أ
فخذ أخيه ,ومل ميرد به سوء ًا
باب :إذا رضب ّ

4 1

باب :من كره أن يقعدأ ويقوم له النّاس

4 5

باب:

4 5

الر م
باب :ما م
جل إذا أخدرت رج ٌله
يقول ّ

4 2

باب :مصافحة الصبيان

4 4

باب :ا ملصافحة

4 4

باب :مسح الرأة رأس الصبي

4 1

باب :ا ملعانقة

4 1

باب :الرجل ميقبل ابنتأه

4 6

باب :تقبيل اليد

410

باب :تقبيل الرجل

41

باب :قيام الرجل للرجل تعظي ًام

411

باب :إفشاء السالم

414

بالسالم
باب :من بدأ ّ

414

السالم
باب :فضل ّ

415

اسم من أأسامء اهلل عز وجل
باب :السالم ٌ

414

باب :يس ّلم الايش عىل القاعد

414

الراكب عىل القاعد
باب :تسليم ّ

411

باب ::هل ميسلم الايش عىل الراكب؟

411

م
القليل عىل الكثري
باب :ميسل مم

416

باب :ممنتأهى السالم

440

باب :أمن سلم إشار ًة

44
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481

باب :ميسم مع إذا سلم

441

خرج يسلم ,ويسلم عليه
باب :أمن أ

444

الجلس
باب :التسليم إذا جا أء
أ

441

باب :التسليم إذا قام من الجلس

445

حق أمن سلم إذا قام
بابُّ :

445

للمصافحة
باب :أمن أد أه أن يدأ ه م

442

باب:

444

ٍ
فاسق
باب :ال ميسل مم عىل

441

باب :أمن ترك السالم عىل ا ملتخلق و أأصحاب العايص

410

باب :التسليم عىل المري

41

باب :حياك اهلل

415

باب :مرحب ًا

415

باب :كيف ر ُّد السالم؟

412

باب :من مل يرد السالم

414

باب :أمن بخل بالسالم

416

الصبيان
باب :السالم عىل ّ

450

الرجال
باب :تسليم النّساء عىل ّ

450

باب :التّسليم عىل النّساء

45

اخلاصة
باب :من كره تسليم
ّ

451

باب :العورات ال ّثالث

454

الرجل مع امرأته
باب :أكل ّ

451

ٍ
مسكون
باب :إذا دخل بيت ًا غري

455

باب { :ليستأأذنكم الذين ملكت أأيامنمكم }

452

بلغ الأ م
باب :قول اهلل { :وإذا أ
منكم احلم مل أم }
طفال
م

452

باب :يستأذن عىل أ ّمه

454

باب :يستأذن عىل أبيه

451
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باب :يستأذن عىل أبيه وولده

456

م
ستأذن عىل مأخته
باب :أي

420

باب :يستأذن عىل أخيه

42

م
السالم
باب:
االستئذان غري ّ
باب :إذا نظر بغري ٍ
إذن تمفقأ عينه

42
421

باب :االستئذان من أجل النّظر

421

الرجل يف بيته
الرجل عىل ّ
باب :إذا س ّلم ّ

421

الرجل إذنه
باب :دعاء ّ

425

باب ::كيف يقوم عند الباب؟

422

خرج ,أأين يقعدم ؟
باب :إذا استأ أذ أن ,فقال :حتى أأ أ

424

باب :قرع الباب.

424

باب :إذا دخل ومل يستأذن

421

باب :إذا قال :أأ م
دخل؟ ومل ميسلم

426

باب ::كيف االستئذان؟

440

باب :من قال :من ذا؟ فقال :أنا

440

باب :إذا استأذن فقيل :ادخل بسال ٍم

44

باب :النّظر يف الدُّ ور

44

باب :فضل أمن أ
دخل بيتأه بسال ٍم

441

باب :ما ال ميستأذن فيه

445

السوق
باب :االستئذان يف حوانيت ُّ

445

باب ::كيف أيستأذن عىل ال مفرس؟

442

باب :إذا كتب الذم ُّي فسلم ,ير ُّد عليه

442

باب :ال يبد مأ أأ أ
بالسالم
هل الذمة ّ

444

باب :أمن سلم عىل الذمي إشار ًة

444

باب ::كيف الر ُّد عىل أهل الذمة؟

441

باب ::كيف يدعو للذمي؟

446
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483

باب :إذا سلم عىل النرصاين ومل يعرفه

410

جواب الكتاب
باب:
م

41

باب :الكتابة إىل النساء وجواهبن

41

صدر الكتاب؟
يكتب
باب ::كيف
م
أ

411

باب :أ ّما بعد

411

الرحيم
الرمحن ّ
باب ::صدر الرسائل :بسم اهلل ّ

411

بمن يبد مأ يف الكتاب؟
باب ::أ

414

صبحت؟
كيف أأ
باب ::أ
أ

415

باب :من كتب آخر الكتاب :السالم عليكم ورمحة اهلل ,وكتب فالن بن ٍ
ٍ
لعرش
فالن
أ أ
أ
بقني من الشهر

412

باب ::كيف أنت؟

414

صبحت؟
باب ::كيف مجييب إذا قيل له :كيف أأ
أ

414

خري الجالس أأوس معها
باب :م

416

باب :استقبال القبلة

460

اجللوس عىل الطريق
باب:
م

460

جيلس الر م
جل حيث انتأهى
باب :م

46

باب :ال ميفرق بني اثنني

46

باب :يتخطى إىل صاحب الجلس

461

جليسه
باب :أكر مم النُّاس عىل الرجل
م

464

باب ::هل يقد مم الر م
جل رج أله بني يدي جليسه؟

461

باب :الر م
م
فيبزق
جل
يكون يف القوم م

461

الص معدات
باب :جمالس ُّ

465

باب :الأمانة

465

باب :إذا التفت التفت مجيع ًا

465

ٍ
باب :إذا أأ أ
رج ً
حاجة فال ميَّبه
ال يف
رسل م

464

قبلت؟
باب :هل يقول :من أأين أأ أ

461
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اجللوس عىل الّسير
باب:
م

466

باب :إذا رأى قوم ًا يتناجون فال يدخل معهم

104

باب :إذا كانوا أربع ًة

104

باب :إذا جلس الر م
جل إىل الرجل يستأذنه يف القيام

101

جيلس عىل حرف الشمس
باب :ال م

101

باب :من مألقي له وساد ٌة

105

باب :ال مقرفصاء

105

الرت ُّبع
بابّ :

102

باب :االحتباء

104

باب :االستلقاء

106

باب :الضجعة عىل وجهه

106

جلس؟
يضع نعليه إذا أ
باب ::أأين م

1 0

طرحه عىل الفراش
باب :الشيطان جيي مء بالعود واليش مء أي م

1 0

ٍ
سطح ليس له سرت ٌة
بات عىل
باب :أمن أ

1 1

باب :ما م
خرج حلاجته
يقول إذا أ

1 1

باب ::هل ميقدم الر م
كئ بني أأيدّيم؟
جل رج أله بني أيدي أصحابه ,وهل يت م

1 5

باب :ما يقول إذا أصبح

1 4

باب :ما يقول إذا أمسى

1 1

باب :ما يقول إذا أوى إىل فراشه

110

باب :م
فضل الدُّ عاء عند النوم

11

باب :يضع يده حتت خدّ ه

114

باب:

114

باب :ما يقول إذا استيقظ بال ّليل

111

باب :من نام وبيده أغ أم ٌر

115

باب :إطفا مء الصباح

112

باب :ال ترتك النّار يف البيت حني ينامون

114
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يمن بالطر
باب :الت ُّ

116

باب :تعليق السوط يف البيت

140

باب :غلق الباب بالليل

14

باب :التحريش بني البهائم

14

باب :نباح الكلب وّنيق احلامر

141

باب :إذا سمع الديكة

141

الَّبغوث
باب :ال تس ُّبوا م

141

باب :القائلة

145

باب :نوم آخر النّهار

142

باب :الأ مدبة

144

باب :خفض الرأة

144

باب :الدعوة يف اخلتان

141

باب :اللهو يف اخلتان

146

باب :دعوة ّ
الذ ّم ّي

110

باب :ختان الماء

110

باب :اخلتان للكبري

110

باب :الدعوة يف الوالدة

111

باب :الدُّ عاء يف الوالدة

115

بابً :من محدأ اهللأ عند الوالدة إذا كان سو ّي أًا ومل ميبال ذكر ًا أأو أنثى

142

باب :أحل مق العانة

114

باب :الوقت فيه

115

باب :القامر

115

باب :قامر الديك

112

باب :قامر احلامم

112

حلداء للنساء
باب :ا م

112

باب :الغناء

114
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باب :من مل يسلم عىل أصحاب النرد

114

باب :إثم أمن لعب بالنرد

114

باب :الدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل

116

باب :أمن رمى بالليل

قبض ٍ
ٍ
بأرض جعل له هبا حاج ًة
عبد
باب :إذا أراد اهللم أ

15
15

باب :الوسوسة

151

باب :الظن

154

باب :حلق اجلارية والرأة زوجها

151

باب :نتف البط

151

باب :محسن العهد

155

باب :العرفة

155

لعب الصبيان باجلوز
باب :م

152

ذبح احلامم
باب :م

152

يذهب إليه
أحق أن
باب :من كانت له حاج ٌة فهو ُّ
أ

154

باب :إذا تنخ أع وهو مع القوم

151

ٍ
باب :إذا حدث الر م
واحد
جل القوم ال يقبل عىل

151

باب :مفضول النظر

151

باب :مف مضول الكالم

156

باب :إثم ذي الوجهني

120

باب :احلياء

120

باب :اجلمفاء

121

باب :ال أغ أضب

121

باب :أيسكت إذا غضب

125

باب :أأحبب حب أيبك أهون ًا ما

125

غضك أت ألف ًا
باب :ال يكمن مب م

125
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