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    )1 0 / .(   ]٨:العنكبوت[.  

أَخبرنا أَبو نصرٍ أَحمد بن محمد بنِ الْحسنِ بنِ حامد بنِ هارونَ بنِ  -١
    فَـأَقْر ـهلَياَءةً عـرق يـازِكينِ النبِاب وفراملَع ارِيخارِ الباجلْب دبـا     عنلَيع مقَـد بِـه

  ئَـةمثَالثو نيعـبةَ سنس فَري صا فاجقَـالَ  ،ح:       ـنب ـدمـرِ أَحيـو الْخنـاَ أَبربأَخ
محمد بنِ اجلَليلِ بنِ خالد بنِ حريث البخارِي الْكرمانِي الْعبقَِسي البزار سـنة  

شعنِ ويتاثْنئَةمثَالَثو ـنِ      :قَالَ ،رِينيلَ باعـمإِس ـنب ـدمحاِهللا م دبو عا أَبثَندح
 :قَالَ ،حدثَنا أَبو الْوليد :إِبراهيم بنِ املُغرية بنِ اَألحنف الْجعفي البخاري قال

سمعت أَبا عمـرٍو الشـيبانِي    :زارِ أَخبرنِي قَالَالْوليد بن الْعي :حدثَنا شعبةُ قَالَ
سـأَلْت   :وأَومأَ بِيده إِلَى دارِ عبـد اِهللا قَـالَ   ،حدثَنا صاحب هذه الدارِ :يقُولُ
 بِيـلَّ  :%النجو زإِلَى اِهللا ع بلِ أَحمالْع قَـالَ  ؟أَي: ” ـالَةُ عـا  الصهقْتلَـى و“، 
قُلْت:  أَي نِ” :قَالَ ؟ثُميدالالْو بِر ثُم“، قُلْت:  أَي ـي    ” :قَـالَ  ؟ثُـمف ـادالْجِه ثُـم

  .ولَوِ استزدته لَزادنِي ،حدثَنِي بِهِن :قَالَ “سبِيلِ اِهللا
٢ - ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندطَاٍء :قَالَ ،حع نلَى بعا يثَندح،   ـنع
أَبِيه، رمنِ عاِهللا ب دبع نقَالَ $ ع: دالا الْوي رِضف با الرطُ  ،رِضخسو

دالالْو طخي سف بالر.  
 

يا  :قُلْت ،جده عن ،عن أَبِيه ،عن بهزِ بنِ حكيمٍ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٣
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مـن   :قُلْـت  ،“أُمك”  :قَالَ ؟من أَبر :قُلْت ،“ أُمك” :قَالَ ؟من أَبر ،رسولَ اِهللا
رقَالَ ؟أَب: ”كأُم“، قُلْت: رأَب نقَالَ ؟م: ”اكأَب، بفَاَألقْر باَألقْر ثُم“.  

٤- أَبِي م نب يدعا سثَندحميـنِ أَبِـي       :قَالَ ،رفَـرِ بعج ـنب ـدمحا منربأَخ
 ،$ عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    ،عن عطَاِء بنِ يسارٍ ،أَخبرنِي زيد بن أَسلَم :كَثريٍ قَالَ

 ،ها غَيـرِي وخطَب ،فَأَبت أَنْ تنكحنِي ،إِني خطَبت امرأَةً :أَنه أَتاه رجلٌ فَقَالَ
هحكنأَنْ ت تبـا  ،فَأَحهلْتا فَقَتهلَيع ترفَغ،     ـةبوت ـنـي مـلْ لقَـالَ  ؟فَه:   ـكأُم

.  وتقَـرب إِلَيـه مـا اسـتطَعت     ،تب إِلَـى اِهللا عـز وجـلَّ    :قَالَ ،الَ :قَالَ ؟حيةٌ
إِنـي الَ أَعلَـم    :فَقَالَ ؟سأَلْته عن حياة أُمهلم  :& فَذَهبت فَسأَلْت ابن عباسٍ

ةدالالْو بِر نلَّ مجو زإِلَى اِهللا ع بالً أَقْرمع.  
 

عـنِ   ،حـدثَنا وهيـب بـن خالـد     :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ٥
يـا   :قيـلَ  :قَـالَ  ^ عـن أَبِـي هريـرةَ    ،سمعت أَبا زرعةَ :قَالَابنِ شبرمةَ 
 :قَـالَ  ،“أُمـك ” :قَالَ ؟ثُم من :قَالَ ،“أُمـك ” :قَالَ ؟من أَبر %رسولَ اِهللا 

نم قَالَ ؟ثُم: ”كقَالَ ،“أُم: نم اك” :قَالَ ؟ثُمَأَب“.  
٦- ب را بِشثَندحدمحم اِهللا :قَالَ ،ن دبا عنربقَالَ ،أَخ:   ـنى بيحا ينربأَخ
وبةَ :قَالَ ،أَيعرو زا أَبثَندةَ ،حريرأَبِي ه ناِهللا     ،^ ع بِـيـلٌ نجـى رأَت %
 ،ثُـم عـاد   ،“أُمـك  بِـر ” :فَقَـالَ  ،ثُـم عـاد   ،“بِر أُمك” :فَقَالَ ؟ما تأْمرنِي :فَقَالَ
  .“بِر أَباك” :فَقَالَ ،ثُم عاد الرابِعةَ ،“بِر أُمك” :فَقَالَ
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٧- اججا حثَندةَ      :قَـالَ  ،حـلَمس ـناب ـوه ـادما حثَنـدانَ    ،حمـلَيس ـنع
يميي ،التعس نعِسيالْقَي اسٍ ،دبنِ عنِ ابقَالَ $ ع:    انـدالو مٍ لَـهلسم نا مم

مـن الْجنـة وإِنْ    :إِالَّ فَتح لَه اللَّه بـابينِ يعنِـي   ،مسلمان يصبِح إِلَيهِما محتِسبا
داحا فَوداحـ   ،كَانَ وي ا لَـممهدأَح بإِنْ أَغْضـى     وضرـى يتح ـهنع اللَّـه ضر

هنيلَ ،عق: اهإِنْ ظَلَمقَالَ ؟و: اهإِنْ ظَلَمو.  
 

٨- ددسا مثَندقَالَ ،ح: يماهرإِب نيلُ باعما إِسثَندقَـالَ  ،ح:    ـادا زِيثَنـدح
فَأَصـبت   ،كُنت مع النجدات :ثَنِي طَيسلَةُ بن مياسٍ قَالَحد :بن مخراقٍ قَالَ

 ؟مـا هـي   :قَـالَ  $ نِ عمـر بالفَذَكَرت ذَلك  ،ذُنوبا الَ أَراها إِالَّ من الْكَبائرِ
كَذَا :قُلْترِ :قَالَ ،كَذَا وائالْكَب نم هذه تسلَي،  ـعست نا :ه  بِاللَّـه اكـرِإلش، 

ةمسلُ نقَتو، فحالز نم اررالْفو،   ةـنصحالْم قَـذْفـا   ،وبأَكْـلُ الرأَكْـلُ   ،وو
الْوالـدينِ مـن    وبكَـاءُ  ،والَّـذي يستسـخر   ،وإِلْحاد في الْمسـجِد  ،مالِ الْيتيمِ
 :قُلْت ؟حب أَنْ تدخلَ الْجنةَوت ،أَتفْرق النار :$ قَالَ لي ابن عمر. الْعقُوقِ
اللَّهقَالَ ،إِي و: كدالو ي؟أَح ي :قُلْتي أُمدنـا      :قَالَ ،علَه ـتأَلَن لَـو اللَّـهفَو
الْكَالَم، اما الطَّعهتمأَطْعا ،و تبنتا اجةَ منالْج لَنخدلَترائلْكَب.  

عن أَبِيه  ،عن هشامِ بنِ عروةَ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ٩
ــالَ 8 :قَـ  7   )¨  § ¦ ¥ ــراء[  )£ ¤  الَ  :قَـــالَ ،]٢٤: اإلسـ

اهبٍء أَحيش نم نِعتمت.   
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عـن   ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -١٠

ةَ ،أَبِيهريرأَبِي ه نع ^،  بِينِ النقَـالَ % ع: ”   هـدالو لَـدـزِي وجإِالَّ أَنْ  ،الَ ي
قَهتعفَي هرِيتشلُوكًا فَيمم هجِدي“.  

١١- ما آدثَندقَالَ ،ح: دةُحبعا شةَ       :قَـالَ  ،ثَندـرأَبِـي ب ـنب يدـعا سثَنـدح
ورجـلٌ يمـانِي يطُـوف     $أَنـه شـهِد ابـن عمـر      ،سمعت أَبِي يحدثُ :قَالَ

تيبِالْب، رِهاَء ظَهرو هلَ أُممقُولُ ،حي:  
ذَلَّلُ إِنْ أُذْعا الْمهريعا بي لَهرِإِنأُذْع ا لَمهرِكَاب تر  

 ،والَ بِزفْـرة واحـدة   ،الَ :قَـالَ  ؟أَترانِـي جزيتهـا   $ يا ابن عمـر  :ثُم قَالَ
رمع ناب طَاف نِ  ،$ ثُمـيتكْعلَّى رفَص قَامى الْمقَـالَ   ،فَأَت أَبِـي     :ثُـم ـنـا ابي

  .نِ تكَفِّران ما أَمامهماإِنَّ كُلَّ ركْعتي ،^ موسى
حدثَنِي خالد بن  :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -١٢
زِيدالَلٍ ،ينِ أَبِي هب يدعس نازِمٍ ،عأَبِي ح نيلٍ ،عقلَى عوةَ مرأَبِي م نأَنَّ  ،ع

ه فَكَانت أُمـ  ،وكَانَ يكُونُ بِذي الْحلَيفَة ،كَانَ يستخلفُه مروانُ^أَبا هريرةَ 
ري آخف وهو تيي بـا فَقَـالَ       :قَـالَ . فابِهلَـى بع قَـفو جـرخأَنْ ي ادفَـإِذَا أَر: 

هكَاتربةُ اِهللا ومحرو اهتا أُمي كلَيع الَمالس، قُولُفَت:      ـينـا بي ـالَمالس ـكلَيعو
  ـهكَاتربـةُ اِهللا ومحرقُـولُ  ،وا      :فَيريـغنِـي صتيبـا ركَم اللَّـه ـكمحقُـولُ  ،رفَت: 

  . ثُم إِذَا أَراد أَنْ يدخلَ صنع مثْلَه ،رحمك اللَّه كَما بررتنِي كَبِريا
١٣ - ا أَبثَندمٍحيعانُ  :قَالَ ،و نـفْيا سثَندبِ     ،حـائـنِ السطَـاِء بع ـنع،   ـنع
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ـرٍو  ،أَبِيهمنِ عاِهللا ب دبع نقَـالَ  $ ع:      بِـيـلٌ إِلَـى النجـاَء رلَـى   % جع ـهايِعبي
ةرالْهِج، انيكبي هيوأَب كرتا” :فَقَالَ ،وهِمإِلَي جِعأَ ،اراومهتكَيا أَبا كَممكْهحض“ .  
 :أَخبرنِي ابـن أَبِـي الْفُـديك قَـالَ     :حدثَنا عبد الرحمنِ بن شيبةَ قَالَ -١٤

مولَى أُم هـانِئ ابنـة أَبِـي طَالـبٍ      ،أَنَّ أَبا مرةَ ،عن أَبِي حازِمٍ ،حدثَنِي موسى
هربأَخ، ةَ أَنـريرأَبِي ه عم بكر ه ^        ـهضـلَ أَرخيقِ فَـإِذَا دقبِـالْع ـهضإِلَـى أَر

 هتـولَى صبِأَع احص:       ـاهتـا أُمي ـهكَاتربـةُ اِهللا ومحرو ـالَمالس ـكلَيقُـولُ  ،عت: 
  ـهكَاتربـةُ اِهللا ومحرو الَمالس كلَيعقُـولُ  ،وي: حا    رريـغنِـي صتيبر اللَّـه ـكم، 

وأَنت فَجزاك اللَّه خيرا ورضي عنك كَما بررتنِي كَبِريا قَـالَ   ،يا بني :فَتقُولُ
  .عبد اِهللا بن عمرٍو :^ كَانَ اسم أَبِي هريرةَ :موسى

 
١٥- ا مثَندحددلِ :قَالَ ،سالْفَض نب را بِشثَندقَالَ ،ح: رِييرا الْجثَندح، 

أَالَ ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :قَالَ $ عن أَبِيه ،عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ
 ،اِإلشـراك بِاللَّـه  ” :قَـالَ  ،لَ اِهللابلَى يا رسو :قَالُوا ،ثَالَثًا “؟أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ

مـا زالَ يكَررهـا حتـى     ،“وعقُوق الْوالدينِ وجلَس وكَانَ متكئًا أَالَ وقَـولُ الـزورِ  
قُلْت: كَتس هتلَي.  

ملـك بـنِ   عـن عبـد الْ   ،أَخبرنـا جرِيـر   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سـالَمٍ  - ١٦
 :$ كَتب معاوِيةُ إِلَى الْمغـرية  :قَالَ ،كَاتبِ الْمغرية بنِ شعبةَ ،عن وراد ،عميرٍ

فَـأَملَى علَـي وكَتبـت     :قَـالَ وراد . %اكْتب إِلَي بِما سـمعت مـن رسـولِ اِهللا    
يدى :بِيهني هتعمي سالِ إِنؤالس ةكَثْر نالِ ،عالْم ةاعإِضقَالَ ،ويلَ وق نعو.  
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عنِ الْقَاسـمِ بـنِ أَبِـي     ،أَخبرنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -١٧

 بِشـيٍء لَـم   %هلْ خصكُم النبِي  :^ علي سئلَ :عن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ ،بزةَ
بِشـيٍء لَـم يخـص بِـه     % ما خصنا رسـولُ اِهللا   :قَالَ ؟يخص بِه الناس كَافَّةً

اسي   ،النفـيابِ سـري قا فيفَةً    ،إِالَّ مـحص جـرأَخ ثُـم،    ـوبكْتـا ميهفَـإِذَا ف:  
لَعـن اللَّـه مـن لَعـن      ،لَعن اللَّه من سرق منـار اَألرضِ  ،ه من ذَبح لغيرِ اِهللالَعن اللَّ” 

هيدالثًا ،ودحى مآو نم اللَّه نلَع“.  
 

حدثَنا عبد الْملك بن الْخطَّابِ بـنِ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبد الْعزِيزِ -١٨
 ،حدثَنِي راشد أَبـو محمـد   :عبيد اِهللا بنِ أَبِي بكْرةَ الْبصرِي لَقيته بِالرملَة قَالَ

أَوصـانِي   :قَـالَ ^ عن أَبِي الـدرداِء   ،عن أُم الدرداِء ،عن شهرِ بنِ حوشبٍ
والَ  ،بِاللَّـه شـيئًا ؛ وإِنْ قُطِّعـت أَو حرقْـت      تشرِكالَ  :بِتسعٍ% رسولُ اِهللا 

والَ  ،ومن تركَها متعمدا برِئَـت منـه الذِّمـةُ    ،تتركَن الصالَةَ الْمكْتوبةَ متعمدا
رمالْخ نبرشت، فَإِنركُلِّ ش احفْتا مه، كيدالو عأَطو،    جـرخأَنْ ت اكـرإِنْ أَمو

والَ  ،والَ تنازِعن والَةَ اَألمـرِ وإِنْ رأَيـت أَنـك أَنـت     ،من دنياك فَاخرج لَهما
  ـفحالز ـنم رفْرت،    كابـحأَص فَـرو لَكْـتإِنْ هو، أَنلَـى     وع ـكلطَو ـنم ـقف

كلأَه، كلأَه نع اكصع فَعرالَ تلَّ  ،وجو زي اِهللا عف مفْهأَخو.  
ــثريٍ -١٩ عــن عطَــاِء بــنِ  ،حــدثَنا ســفْيانُ :قَــالَ ،حــدثَنا محمــد بــن كَ
 % جاَء رجلٌ إِلَى النبِي  :قَالَ $ عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو ،عن أَبِيه ،السائبِ
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ارجِع إِلَيهِما ” :قَالَ ؟تركْت أَبوي يبكيانو ،جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرة :فَقَالَ
  .“فَأَضحكْهما كَما أَبكَيتهما

٢٠- دعالْج نب يلا عثَندةُ   :قَالَ ،حبـعـا شنربـنِ أَبِـي      ،أَخبِيـبِ بح ـنع
جاَء  :قَالَ $ عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو ،سمعت أَبا الْعباسِ اَألعمى :ثَابِت قَالَ

 بِيلٌ إِلَى النجر %ادالْجِه رِيدفَقَالَ ،ي: ”اكدالو يفَقَالَ “؟أَح:  ـمعفَقَـالَ  ،ن: 
”داها فَجيهِمفَف“.  

 
٢١- لَدخم نب دالا خثَندبِالَلٍ :قَالَ ،ح نانُ بملَيا سثَندا   :قَالَ ،حثَنـدح
 ،فُـه رغـم أَن  ،رغم أَنفُه” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،سهيلٌ

فُهأَن مغقَالُوا ،“ر:  ـنولَ اِهللا مسا رـرِ    ” :قَـالَ  ؟يبالْك ـدنع ـهيدالو كرأَد ـنم،  أَو
  .“فَدخلَ النار ،أَحدهما

 
عـن يحيـى بـنِ     ،رنِـي ابـن وهـبٍ   أَخب :حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرجِ قَالَ -٢٢
وبأَي،  ـدنِ فَائانَ ببز نع،     ـاذعـنِ ملِ بـهس ـنقَـالَ    ،$ ع أَبِيـه ـنقَـالَ   :ع
 بِيالن%: ”ى لَهطُوب هيدالو رب نم، رِهمي علَّ فجو زع اللَّه ادز“.  

 
٢٣ - اقحا إِسثَندنٍ قَـالَ  :قَالَ ،حيسح نب يلا عنربثَنِي أَبِـي   :أَخـدح، 

وِيحالن زِيدي نةَ ،عكْرِمع ناسٍ ،عبنِ عنِ ابلَّ ،$ عجو زع هلي قَوف: 
)y  x  w  v  u t  s  r  q  p(  ]٢٣:اإلســـراء[.  ــه ــى قَولـ   :إِلَـ
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) ¬¯ ــراء[ )®  ـــسـَفَن ،]٢٤:اإلس ــآلختها اـ اَءةَ ـيــر ــي ب 5 ( :ةُ ف  4  3

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
F  E( ]١١٣:التوبة[ .  

 
٢٤- فوسي نب دمحا مثَنديلُ :قَالَ ،حائرا إِسثَندقَالَ ،ح:   اكـما سثَنـدح، 
م نعدعنِ سبِ بعقَّاصٍ  ،صنِ أَبِي وب دعس أَبِيه نقَالَ^ ع:   ـعبأَر يف لَتزن

كَانت أُمي حلَفَت أَنْ الَ تأْكُلَ والَ تشرب حتـى   :آيات من كتابِ اِهللا تعالَى
ــ ز وجــزلَ اللَّه عـفَأَن ،%أُفَارِق محمدا  ^ ( :لَّـ  ] \  [ Z Y  X

i  h  g  f  e d  c  b  a ̀ ـان[  ) _  أَنــي  :والثَّانِيــةُ      .]١٥:لقمـ
هـب لـي    ،% يـا رسـولَ اهللاِ   :فَقُلْـت  ،كُنت أَخذْت سيفًا أَعجبنِي

#(  :فَنزلَت ،هذَا أَني مرِضت فَأَتانِي  :والثَّالثَةُ     .]١: األنفال[    )! " 
 ،إِنـي أُرِيـد أَنْ أَقِْسـم مـالي     ،يا رسـولَ اهللاِ  :فَقُلْت ،%اِهللا  رسولُ

فصي بِالنالَ :فَقَالَ ؟أَفَأُوص، لثُّلُثُ :فَقُلْت لثُّلُثُ فَكَ ،فَسكَت ؟ا انَ ا
نصـارِ  :والرابِعةُ. بعده جائزا  ،إِني شرِبت الْخمر مع قَومٍ من اَأل

هم أَنفي بِلَحيِ جملٍفَ نلٌ مجر برض،   بِـيالن تيلَ  % فَأَتزفَـأَن
  .عز وجلَّ تحرِمي الْخمرِ

٢٥ - يديما الْحثَندةَ :قَالَ ،حنييع نا ابثَندةَ قَالَ :قَالَ ،حورع نب امشا هثَندح: 
في  ،أَتتنِي أُمي راغبةً :قَالَت $ أَخبرتنِي أَسماُء بِنت أَبِي بكْرٍ :أَخبرنِي أَبِي قَالَ

 بِيالن دهع%،  بِيالن أَلْتا :%فَسلُهقَالَ ؟أَص: ”معـةَ . “ننييع نلَ   :قَالَ ابزفَـأَن
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ع اــاللَّهيهلَّ فجو ز: )O  N M  L K J I( ]٨ :املمتحنة [.      
عن عبـد اِهللا بـنِ    ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن مسلمٍ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٢٦
حلَّـةً سـيراَء تبـاع     ^رأَى عمـر   :يقُـولُ  $ سمعت ابـن عمـر   :دينارٍ قَالَ

وإِذَا جــاَءك  ،يـوم الْجمعــة فَالْبســها  ،ابتــع هـذه  ،% يــا رسـولَ اهللاِ  :فَقَـالَ 
فُودقَالَ ،الْو: ”لَه الَقالَ خ نم هذه سلْبا يمإِن“،   بِـيالن يلَـلٍ  % فَأُتـا بِحهنم، 

رملَ إِلَى عسفَأَر  ^لَّةفَقَالَ ،بِح:   ف قُلْـت قَـدا وهسأَلْب فكَي   ـا قُلْـتـا م؟يه 
 ^ سلَ بِها عمرفَأَر ،“ولَكن تبِيعها أَو تكْسوها ،ي لَم أُعطكَها لتلْبسهاإِن” :قَالَ

ملسلَ أَنْ يكَّةَ قَبلِ مأَه نم إِلَى أَخٍ لَه.  
 

حدثَنِي سـعد بـن    :الَأَخبرنا سفْيانُ قَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -٢٧
يماهرنِ ،إِبمحالر دبنِ عب ديمح نـرٍو  ،عمنِ عاِهللا ب دبع نقَـالَ   :قَـالَ  $ ع
 بِيالن%: ”هيداللُ وجالر متشرِ أَنْ يائالْكَب نفَقَـالُوا  ،“م:   مـتشي ـفقَـالَ  ؟كَي: 

  .“يشتم أَباه وأُمهفَ ،يشتم الرجلَ”
أَخبرنـا ابـن    :قَـالَ  ،أَخبرنـا مخلَـد   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سـالَمٍ  -٢٨

أَنَّ عـروةَ بـن    ،سمعت محمـد بـن الْحـارِث بـنِ سـفْيانَ يـزعم       :جريجٍ قَالَ
هرباضٍ أَخيع، ع عمس هاصِأَننِ الْعرِو بمع ناِهللا ب دقُولُ $ برِ   :يـائالْكَب نم

هدالولُ لجالر ِسبتسالَى أَنْ يعاِهللا ت دنع.  
 

٢٩- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:   الـر ـدبع نةُ بنييا عثَندنِحمح،   ـنع
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ةَ ،أَبِيهكْرأَبِي ب نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ”  بِهـاحصلَ لجعأَنْ ي ردبٍ أَجذَن نا مم
لَه رخدا يم عةُ مقُوبمِ ،الْعحالر ةيعقَطو يغالْب نم“.  

عـن   ،لْحكَم بن عبـد الْملـك  حدثَنا ا :قَالَ ،حدثَنا الْحسن بن بِشرٍ -٣٠
 :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :قَـالَ  ^ عن عمرانَ بنِ حصـينٍ  ،عنِ الْحسنِ ،قَتادةَ

 :قَـالَ  ،اللَّه ورسولُه أَعلَم :قُلْنا “؟والسرِقَة ،وشربِ الْخمرِ ،ما تقُولُونَ في الزنا”
”شاحالْفَو نةُ ،هقُوبالْع يهِنفو، برِأَالَ أُنائرِ الْكَببِأَكْب ـلَّ  ؟ئُكُمجو زع بِاللَّه كرالش، 

  .“والزور” :وكَانَ متكئًا فَاحتفَز قَالَ ،“وعقُوق الْوالدينِ
 

 ،عن زِياد بنِ مخراقٍ ،حماد بن سلَمةَحدثَنا  :قَالَ ،حدثَنا موسى -٣١
  .بكَاُء الْوالدينِ من الْعقُوقِ والْكَبائرِ :يقُولُ $ أَنه سمع ابن عمر ،عن طَيسلَةَ

 
عن يحيى هو ابـن أَبِـي    ،محدثَنا هشا :قَالَ ،حدثَنا معاذُ بن فَضالَةَ -٣٢
ثَـالَثُ  ” :%قَالَ النبِي  :يقُولُ ^ أَنه سمع أَبا هريرةَ ،عن أَبِي جعفَرٍ ،كَثريٍ

نلَه اتابجتسم اتوعد، يهِنف كظْلُومِ :الَ شةُ الْموعرِ ،دافسةُ الْموعدةُ   ،وـوعدو
الاالْومهلَدلَى ونِ عيد“.  

٣٣- يدلالْو نب اشيا عثَندلَى :قَالَ ،حاَألع دبا عثَندقَالَ ،ح:   ـدمحا مثَندح
اقحإِس نب، طينِ قُساِهللا ب دبنِ عب زِيدي نبِيلَ     ،عحـرـنِ شب ـدمحم ـنـي   ،عأَخ

مـا  ” :يقُـولُ % سـمعت رسـولَ اِهللا    :قَـالَ  ^ عن أَبِي هريـرةَ  ،بنِي عبد الدارِ
 ميرم نى ابيسإِالَّ ع دهي ماسِ فالن نم لُودوم كَلَّمت، ٍجيرج باحصيلَ ،“وق: 
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 راهبا في صـومعة  فَإِنَّ جريجا كَانَ رجالً” :قَالَ ؟وما صاحب جريجٍ ،يا نبِي اِهللا
لَه،    هتعمـوـفَلِ صأْوِي إِلَـى أَسقَرٍ يب ياعكَانَ رو،       ـةيـلِ الْقَرأَه ـنأَةٌ مـرام ـتكَانو

فَقَالَ في نفِْسه  ،وهو يصلِّي ،يا جريج :فَأَتت أُمه يوما فَقَالَت ،تختلف إِلَى الراعي
هلِّيوصي ي :وي أُمالَتص؟و هالَتص رثؤأَى أَنْ يةَ ،فَرالثَّانِي بِه تخرص ـي   ،ثُمفَقَالَ ف

فِْسهي :نالَتصي و؟أُم هالَتص رثؤأَى أَنْ يثَـةَ     ،فَرالثَّال بِـه تخـرص ـي  :فَقَـالَ  ،ثُـمأُم 
الَ أَماتك اللَّه يا جريج حتى  :فَلَما لَم يجِبها قَالَت ،صالَته فَرأَى أَنْ يؤثر ؟وصالَتي

اتسومالْم هجي وف ظُرنت، فَترصان ثُم . تلَـدو أَةرالْم لْكبِت كلالْم يفَقَـالَ  ،فَأُت: 
نم؟م جٍ  :قَالَتيـرج نـ   :قَـالَ  ،مالص بـاحأَصةعم؟و  قَالَـت:  ـمعوا   :قَـالَ  ،نمـداه

هتعموص، ونِي بِهأْتو، تعمووا صبرفَضتقَعى وتبِالْفُئُوسِ ح ه . هقنإِلَى ع هدلُوا يعفَج
ن ينظُرنَ إِلَيه في وه ،فَرآهن فَتبسم ،فَمر بِه علَى الْمومسات ،ثُم انطُلق بِه ،بِحبلٍ
 ،تـزعم أَنَّ ولَـدها منـك    :قَالَ ؟ما تزعم :قَالَ ؟ما تزعم هذه :فَقَالَ الْملك ،الناسِ
هـذا هـو فـي     :قَـالُوا  ؟أَيـن هـذَا الصـغري    :قَـالَ  ،نعم :قَالَت ؟أَنت تزعمني :قَالَ

أَنجعـلُ   :قَالَ الْملك. راعي الْبقَرِ :قَالَ ؟من أَبوك :لَ علَيه فَقَالَفَأَقْب ،حجرِها
 نم كتعموبٍصقَالَ ،الَ :قَالَ ؟ذَه:  ةضف نـا   :قَالَ ،الَ :قَالَ ؟ملُهعجـا ن؟فَم 

أَدركَتنِي  ،أَمرا عرفْته :لَقَا ؟متفَما الَّذي تبس :قَالَ ،ردوها كَما كَانت :قَالَ
  .“ثُم أَخبرهم ،دعوةُ أُمي

 
٣٤-  ـكلالْم دبع نب امشه يدلو الْوا أَبثَندقَـالَ  ،ح:     ـنـةُ بكْرِما عثَنـدح

مـا   :يقُولُ ^ سمعت أَبا هريرةَ :أَبو كَثريٍ السحيمي قَالَ حدثَنِي :عمارٍ قَالَ
دبِي أَح عمس، انِيرصالَ نو يودهنِي ،يبلَـى   ،إِالَّ أَحا عهأُرِيد تي كُنإِنَّ أُم
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 ،ادع اللَّـه لَهـا   :فَقُلْـت  %فَأَتيت النبِـي   ،فَأَبت ،فَقُلْت لَها ،اِإلسالَمِ فَتأْبى
إِنــي  ،يــا أَبــا هريــرةَ :فَقَالَــت ،وقَــد أَجافَــت علَيهــا الْبــاب ،فَأَتيتهــا ،فَــدعا

تلَمأَس،  بِيالن تربفَأَخ % فَقُلْـت:   ـي ول اللَّـه عـي الُادفَقَـالَ  ،م: ” ـماللَّه، 
  .“أَحبهما إِلَى الناسِ ،وأُمه عبدك أَبو هريرةَ

 
 :حدثَنا عبـد الـرحمنِ بـن الْغِسـيلِ قَـالَ      :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ٣٥

ديبنِ عب يلع نب دينِي أُسربأَخ، أَبِيه نع،   عـمس ـهثُ     أَنـدحي دـيـا أُسأَب
هـلْ بقـي    ،% يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ رجلٌ% كُنا عند النبِي  :الْقَوم قَالَ

الـدعاُء   :خصالٌ أَربع ،نعم” :قَالَ ؟بعد موتهِما أَبرهمامن بِر أَبوي شيٌء 
وصـلَةُ الـرحمِ    ،وإِكْرام صـديقهِما  ،وإِنفَاذُ عهدهما ،ماستغفَار لَهواال ،لَهما

  .“الَّتي الَ رحم لَك إِالَّ من قبلهِما
٣٦- سوني نب دما أَحثَندكْـرٍ   :قَالَ ،حـو با أَبثَندـمٍ   ،حاصع ـنع،   ـنع

 :فَيقُـولُ . ت بعد موته درجتـه ترفَع للْمي :لَقَا ^ عن أَبِي هريرةَ ،أَبِي صالحٍ
بر أَي،  هذٍء هيش قَالُ ؟أَيفَي: لَك فَرغتاس كلَدو.  
 :عـن غَالـبٍ قَـالَ    ،حدثَنا سالَّم بن أَبِي مطيعٍ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٣٧

ريِينس نب دمحةَ :قَالَ مريرأَبِي ه دنا علَةً ^ كُنَألبِـي   :فَقَالَ ،لَي راغْف ماللَّه
فَـنحن نسـتغفر لَهمـا     :قَـالَ لـي محمـد    .ولمنِ استغفَر لَهما ،ميألو ،هريرةَ

  .^ حتى ندخلَ في دعوة أَبِي هريرةَ
٣٨- و الرا أَبثَندفَـرٍ   :قَالَ ،بِيعِحعج ـنيلُ باعما إِسثَندـا   :قَـالَ  ،حنربأَخ
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إِذَا مـات  ” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،^ عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيه ،الْعالَُء
 ثَـالَث نإِالَّ م لُهمع هنع قَطَعان دبالْع:   ـةارِيج قَةـدص،  لْـمٍ يع أَو  بِـه فَـعتن،   لَـدو أَو

و لَهعدحٍ يالص“.  
عـن   ،حـدثَنا محمـد بـن مسـلمٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا يسـرةُ بـن صـفْوانَ    -٣٩
إِنَّ  ،يـا رسـولَ اهللاِ   :أَنَّ رجالً قَـالَ  ،$ عنِ ابنِ عباسٍ ،عن عكْرِمةَ ،عمرٍو

  . “نعم” :قَالَ ؟عها أَنْ أَتصدق عنهاأَفَينفَ ،م توصِأُمي توفِّيت ولَ
 

 ،عن خالد بنِ يزِيـد  ،حدثَنِي اللَّيثُ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٤٠
فَكَـانَ أَبـو    ،مـر أَعرابِـي فـي سـفَرٍ     :$ رعنِ ابنِ عم ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ

 رمعيقًا لدص ابِيراَألع^، ابِيرَألعفَقَالَ ل:    فُـالَن ـناب ـتلَـى  :قَـالَ  ؟أَلَسب، 
    ــرمع ـناب لَـه رفَـأَم$    بقعـتسـارٍ كَـانَ يمبِح، اممع عــزنو   ــهأْسر ـنع ـهت

طَاهفَأَع. هعم نم ضعفَقَالَ ب:    ـانمهرد يـهكْفـا يفَقَـالَ  ؟أَم:    بِـيقَـالَ الن%: 
”أَبِيك دفَظْ واح، كورن ئَ اللَّهطْففَي هقْطَعالَ ت“.  

٤١ - زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندةُ قَـالَ  :قَالَ ،حويا حثَندـو    :حثَنِي أَبـدح
 ،$ عنِ ابنِ عمـر  ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ ،الْوليد بن أَبِي الْوليد عثْمانَ

  .“إِنَّ أَبر الْبِر أَنْ يصلَ الرجلُ أَهلَ ود أَبِيه” :قَالَ% عن رسولِ اِهللا 
 

أَخبرنا عبد اِهللا  :قَالَ ،أَخبرنا عبد اِهللا :قَالَ ،خبرنا بِشر بن محمدأَ -٤٢
كُنت جالسا في  :أَنَّ أَباه قَالَ ،أَخبرنِي سعد بن عبادةَ الزرقي :بن الَحقٍ قَالَ
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فَمر بِنا عبد اِهللا بن سالَّمٍ متكئًا علَى ابنِ  ،مسجِد الْمدينة مع عمرِو بنِ عثْمانَ
يهسِ ،أَخلجنِ الْمفَذَ عفَن،  ـهلَيع طَفع فَقَـالَ    ،ثُم هِملَـيع ـعجـ  :فَرم  ـئْتا ش

إِنه لَفي  ،قبِالْح% فَوالَّذي بعثَ محمدا  ،مرتينِ أَو ثَالَثًا ؟عمرو بن عثْمانَ
  .الَ تقْطَع من كَانَ يصلُ أَباك فَيطْفَأَ بِذَلك نورك :مرتينِ ،كتابِ اِهللا عز وجلَّ

 
٤٣-  ــد محم ــن ب ــر ا بِشثَنــد ــالَ ،ح ــد اِهللا :قَ بــا ع نربــالَ ،أَخ ــا  :قَ نربأَخ
 دمحنِممحالر دبع نـةَ  ،بنِ طَلْحب نِ فُالَنب دمحم نـنِ      ،عكْـرِ بأَبِـي ب ـنع
% كَفَيتـك أَنَّ رسـولَ اِهللا    :قَـالَ % عن رجلٍ مـن أَصـحابِ النبِـي     ،حزمٍ
  .“إِنَّ الْود يتوارثُ” :قَالَ

 
حدثَنا هشام  :قَالَ ،عن إِسماعيلَ بنِ زكَرِيا ،حدثَنا أَبو الربِيعِ - ٤٤
فَقَـالَ   ،أَبصـر رجلَـينِ  ^ أَو غَيـرِه أَنَّ أَبـا هريـرةَ    ، عن أَبِيه  ،بن عروةَ
والَ تمـشِ   ،الَ تسمه بِاسمه :فَقَالَ ،أَبِي :فَقَالَ ؟هذَا منك ما :َألحدهما

هامأَم، لَهقَب سلجال تو.  
 

أَخبرنِـي يـونس بـن يحيـى بـنِ       :حدثَنا عبد الرحمنِ بن شيبةَ قَـالَ  -٤٥
خرجنـا مـع ابـنِ     :عن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ ،يد اِهللا بنِ موهبٍعن عب ،نباتةَ
رمع $، مالس نِ :فَقَال لَهمحالر دبا عا أَبالَةَ يالص.  

ـارِي  :قَالَ أَبـو عبـد اِهللا يعنِـي    - ٤٦ خا   :الْبنابـحا أَصثَنـديـعٍ   ،حكو ـنع،   ـنع
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  .لَكن أَبو حفْصٍ عمر قَضى :قَالَ $عنِ ابنِ عمر  ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ ،نَسفْيا
 

حدثَنا ضمضم بن عمرٍو  :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ٤٧
يفنقَالَ ،الْح:    ـنب ـبا كُلَيثَنـدـةَ قَـالَ   حفَعني   :مـدـا   :$ قَـالَ جي

ومـوالَك   ،وأُختك وأَخاك ،أُمك وأَباك” :قَالَ ؟من أَبر ،% رسولَ اِهللا
ي ذَاكلي يالَّذ، اجِبو قولَةٌ ،حصوم محرو“.  

عـن عبـد    ،وانـةَ حـدثَنا أَبـو ع   :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بـن إِسـماعيلَ   -٤٨
لَمـا نزلَـت    :قَالَ ^ عن أَبِي هريرةَ ،عن موسى بنِ طَلْحةَ ،الْملك بنِ عميرٍ

Q(يةُ آلهذه ا  P  O(   ]٢١٤ :الشعراء[.   بِـيالن ى % قَـامـادنِـي   ” :فَنـا بي
ينِ لُؤبِ بكَع، كُمفُسذُوا أَنقأَن الن نارِم .افنم دبنِي عا بي، قأَن   ـنم ـكُمفُسذُوا أَن

ذُوا أَنقـ  ،يـا بنِـي عبـد الْمطَّلـبِ    . م مـن النـارِ  أَنقـذُوا أَنفُسـكُ   ،يا بنِي هاشمٍ. النارِ
فَـإِني الَ أَملـك    ،نـارِ أَنقذي نفْسك من ال ،يا فَاطمةُ بِنت محمد. أَنفُسكُم من النارِ
  .“غَير أَنَّ لَكُم رحما سأَبلُّهما بِبِالَلها ،لَك من اِهللا شيئًا

 
حدثَنا عمرو بن عثْمانَ بنِ عبـد اِهللا   :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ٤٩

عـن أَبِـي أَيـوب     ،موسى بـن طَلْحـةَ يـذْكُر   سمعت  :بنِ موهبٍ قَالَ
ارِيصاَألن ^،  بِيلَى النع ضرا عابِيرأَنَّ أَع %ِسريِهي مفَقَـالَ  ،ف: 

ةنالْج ننِي مبقَرا ينِي مبِرأَخ، نِي مداعبيارِوالن قَـالَ  ؟ن: ”   اللَّـه ـدبعت
  .“وتصلُ الرحم ،وتؤتي الزكَاةَ ،وتقيم الصالَةَ ،ه شيئًاوالَ تشرِك بِ
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ـالَ    - ٥٠ ـلَيمانُ بـن بِـالَلٍ     :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِـي أُويـسٍ قَ ثَنِي سـدح،   ـنع
درزنِ أَبِي مةَ باوِيعارٍ ،مسنِ يب يدعس نةَ ،عريرأَبِي ه نـولَ اِهللا   ،^ عسأَنَّ ر %

ـام   :قَالَت ،مه :فَقَالَ ،فَلَما فَرغَ منه قَامت الرحم ،خلَق اللَّه عز وجلَّ الْخلْق” :قَالَ هذَا مقَ
ةيعالْقَط نم بِك ذائقَالَ ،الْع: لَكصو نلَ مأَنْ أَص نيضرأَالَ ت، ونم أَقْطَع  ـك؟قَطَع  قَالَـت: 

با رلَى يـالَ  ،ب ـئْتم   :^ أَبـو هريـرةَ   قَـالَ ثُـم   “فَـذَلك لَـك   :قَ وا إِنْ شؤاقْـر: ) N
W V U  T S R Q P O(  ]٢٢ :حممد[.     

٥١- يديما الْحثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندح، دعأَبِي س نع،    ـدمحم ـنع
n ( :الَـقَـ  $ عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    ،ي موسـى بنِ أَبِ  m  l  k  j i

 o        . . . .    ( ]ــالَ ،.]٣٨ :الــروم ــوقِ  :قَ ــبِ الْحقُ جبِأَو هرــأَم ــدأَ فَ ــى  ،ب ــه علَ   ودلَّ
Å Ä ( :أَفْضلِ اَألعمالِ إِذَا كَانَ عنده شـيٌء فَقَـالَ    Ã Â  Á À

Æ(  ]٢٦ :اإلسراء[، هلَّمعقُولُ وي فٌء كَييش هدنع كُني فَقَـالَ  ،إِذَا لَم: ) !
,  + *  )  (  ' & %  $  # عدةً حسنةً كَأَنـه  ، ]٢٨ :اإلسراء[   )" 

ــانَ  ــد كَ ــه   ،قَ ــاَء اللَّ ــونَ إِنْ ش ــه أَنْ يكُ 3( ،ولَعلَّ  2 1  0 /  .(  
7( ،الَ تعطي شـيئًا  ]٢٩ :اإلسـراء [   6 5  ،تعطـي مـا عنـدك    ]٢٩ :اءاإلسـر [   )4 

):   والَ يجِـد عنـدك شـيئًا    ،يلُومك من يأْتيـك بعـد   ]٢٩ :اإلسراء[   )8 9 
  .قَد حسرك من قَد أَعطَيته :قَالَ ]٢٩ :اإلسراء[  ):( 

 
عـنِ   ،حـدثَنا ابـن أَبِـي حـازِمٍ     :قَـالَ  ،حـدثَنا محمـد بـن عبيـد اهللاِ     -٥٢
يـا   :فَقَـالَ % أَتـى رجـلٌ النبِـي     :قَـالَ ^ عن أَبِي هريرةَ  ،عن أَبِيه ،الْعالَِء
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 ،وأُحِسـن إِلَـيهِم ويِسـيئُونَ إِلَـي     ،إِنَّ لي قَرابةً أَصلُهم ويقْطَعـونَ  ،رسولَ اِهللا
هجيومهنع لُمأَحو لَيـلَّ   ” :قَالَ ،لُونَ عالْم مِسـفُّهـا تمقُولُ كَأَنا تكَانَ كَم نلَئ، 

كلَى ذَلع تما دم هِملَيع اِهللا ظَهِري نم كعالُ مزالَ يو“ .  
ن سلَيمانَ بـنِ  ع ،حدثَنِي أَخي :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ -٥٣
عـن أَبِـي سـلَمةَ بـنِ عبـد       ،عنِ ابنِ شـهابٍ  ،عن محمد بنِ أَبِي عتيقٍ ،بِالَلٍ

أَنـه   ،^ عن عبد الـرحمنِ بـنِ عـوف    ،أَنَّ أَبا الرداد اللَّيثي أَخبره ،الرحمنِ
وأَنـا خلَقْـت    ،أَنـا الـرحمن   :قَـالَ اللَّـه عـز وجـلَّ    ” :يقُـولُ % سمع رسولَ اِهللا 

محي ،الرماس نا ملَه قَقْتتاشو، هلْتصا ولَهصو نفَم، هتتا بهقَطَع نمو“ .  
انَ بـنِ  عـن عثْمـ   ،حدثَنا أَبـو عوانـةَ   :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ٥٤
ةريغسِ قَالَ ،الْمبنأَبِي الْع نـرٍو   :عمـنِ عاِهللا ب دبلَى عع لْتخد $    طهـي الْـوف

فبِالطَّائ ا لَهضنِي أَرعفَقَالَ ،ي:  بِيا النلَن طَففَقَالَ% ع هعبةٌ   ” :إِصنـجش محالـر
  . “لَها لسانٌ طَلْق ذَلْق يوم الْقيامة ،ومن يقْطَعها يقْطَعه ،صلْهمن يصلْها ي ،من الرحمنِ

 ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِـي مـزرد   ،حدثَنِي سلَيمانُ :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٥٥
% أَنَّ النبِـي   ،&ئشـةَ  عـن عا  ،عن عروةَ بـنِ الزبيـرِ   ،عن يزِيد بنِ رومانَ

  . “ومن قَطَعها قَطَعه اللَّه ،من وصلَها وصلَه اللَّه ،الرحم شجنةٌ من اِهللا” :قَالَ
 

 ،حـدثَنِي عقيـلٌ   :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٥٦
 :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،^ أَخبرنِي أَنس بن مالـك  :عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ

”هقي رِزف طَ لَهسبأَنْ ي بأَح نم، ي أَثَرِهف أَ لَهسنأَنْ يو، همحلْ رصفَلْي“.  
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 :حـدثَنا محمـد بـن معـنٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ذرِحدثَنا إِبـراهيم بـن الْمنـ    -٥٧
 :قَـالَ ^ عـن أَبِـي هريـرةَ     ،عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبـرِي  ،حدثَنِي أَبِي

 وأَنْ ينسأَ لَه فـي  ،من سره أَنْ يبسطَ لَه في رِزقه” :يقُولُ% سمعت رسولَ اِهللا 
أَثَرِه، همحلْ رصفَلْي“ .  

 
عن  ،عن أَبِي إِسحاق ،أَخبرنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -٥٨
 ،سئَ في أَجلهن ،ووصلَ رحمه ،منِ اتقَى ربه :قَالَ $ عنِ ابنِ عمر ،مغراَء

الُهى مثَرو، لُهأَه هبأَحو.  
حـدثَنِي   :حدثَنا يونس بن أَبِي إِسـحاق قَـالَ   :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٥٩

يدبالْع وارِقٍ هخو ماُء أَبرغم،   ـرمع ـنقَالَ اب $:    ـهبقَـى رـنِ اتـلَ   ،مصوو
رهمح، رِهمي عف ِسئَ لَهأُن، الُهى مثَرو، لُهأَه هبأَحو.  

 
عن خالد بنِ  ،عن بحريٍ ،حدثَنا بقيةُ :قَالَ ،حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ -٦٠
 :يقُـولُ % أَنه سمع رسـولَ اِهللا   ،^ بعنِ الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِ ،معدانَ

”كُماتهبِأُم يكُموصي إِنَّ اللَّه،   كُمـاتهبِأُم ـيكُموصي ثُم،    كُمـائبِآب ـيكُموصي ثُـم،   ثُـم
  .“يوصيكُم بِاَألقْربِ فَاَألقْربِ

ثَنا الْخزرج بن عثْمـانَ أَبـو   حد :قَالَ ،،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٦١
يدعطَّابِ السفَّانَ :قَالَ ،الْخنِ عانَ بثْملَى عوانُ مملَيس وبو أَيا أَبنربأَخ ^ 

أُحرج علَى كُلِّ  :عشيةَ الْخميسِ لَيلَةَ الْجمعة فَقَالَ ^ جاَءنا أَبو هريرةَ :قَالَ
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فَأَتى فَتى عمةً لَه  ،فَلَم يقُم أَحد حتى قَالَ ثَالَثًا ،طعِ رحمٍ لَما قَام من عندناقَا
 ؟ما جـاَء بِـك   ،يا ابن أَخي :فَقَالَت لَه ،فَدخلَ علَيها ،قَد صرمها منذُ سنتينِ

لم قَالَ  :ارجِع إِلَيه فَسلْه :قَالَت ،كَذَا وكَذَا يقُولُ ^ سمعت أَبا هريرةَ :قَالَ
قَالَ ؟ذَاك:  بِيالن تعمقُولُ% سي: ”  كـاربلَى اِهللا تع ضرعت منِي آدالَ بمإِنَّ أَع

ةعملَةَ الْجيسٍ لَيمةَ كُلِّ خيشالَى ععتو، عِ رلَ قَاطملُ عقْبمٍفَالَ يح“ .  
حدثَنا أَيوب بن جـابِرٍ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عمرانَ بنِ أَبِي لَيلَى -٦٢
يفنالْح، يلنِ عب مآد نع،  ـرمنِ عنِ ابع $:       فِْسـهلَـى نـلُ عجالر فَـقـا أَنم

ت اللَّه هرا إِالَّ آجهِسبتحي هلأَهاويهالَى فولُ ،ععت نأْ بِمدابـالً    ،وفَإِنْ كَـانَ فَض
باَألقْر باوِلْ ،فَاَألقْرالً فَنإِنْ كَانَ فَضو.  

 
 :انُ أَبـو إِدامٍ قَـالَ  أَخبرنـا سـلَيم   :قَـالَ  ،حدثَنا عبيد اِهللا بن موسـى  -٦٣

إِنَّ الرحمـةَ الَ  ” :قَـالَ % عنِ النبِي  :يقُولُ ^ أَوفَى سمعت عبد اِهللا بن أَبِي
  .“تنزِلُ علَى قَومٍ فيهِم قَاطع رحمٍ

 
 ،حـدثَنِي عقيـلٌ   :ثَنِي اللَّيثُ قَالَحد :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٦٤

^ أَنَّ جبير بن مطْعـمٍ   ،أَخبرنِي محمد بن جبيرِ بنِ مطْعمٍ ،عنِ ابنِ شهابٍ
هربولَ اِهللا  ،أَخسر عمس هقُولُ% أَنمٍ” :يحر عةَ قَاطنلُ الْجخدالَ ي“.  

٦٥- ا حثَندالٍحهنم نب اجةُ قَـالَ  :قَالَ ،جبعا شثَندح:    ـدمحنِـي مربأَخ
^ أَنـه سـمع أَبـا هريـرةَ      ،سـمعت محمـد بـن كَعـبٍ     :بن عبد الْجبارِ قَالَ
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يـا   :تقُـولُ  ،إِنَّ الـرحم شـجنةٌ مـن الـرحمنِ    ” :قَالَ% عن رسولِ اِهللا  ،يحدثُ
بر،  ـتمي ظُلإِن،  بـا ري،   ـتعـي قُطإِن،  بـا رـي   ،يـي إِنإِن،  بـا ري،   بـا ري .

  .“؟لَكوأَصلَ من وص ،أَالَ ترضين أَنْ أَقْطَع من قَطَعك :فَيجِيبها
 :قَـالَ  ،ثَنا ابـن أَبِـي ذئْـبٍ   حـد  :قَـالَ  ،حدثَنا آدم بن أَبِي إِياسٍ - ٦٦

ة يتعـوذُ مـن إِمـار    ^ سمعت أَبـا هريـرةَ   :حدثَنا سعيد بن سمعانَ قَالَ
فَأَخبرنِي ابن حسنةَ الْجهنِي  :فَقَالَ سعيد بن سمعانَ. الصبيان والسفَهاِء
رقَالَ َألبِي ه هةَأَنري ^: كةُ ذَلا آيقَالَ ؟م: امحاَألر قْطَعأَنْ ت،   طَـاعيو

  .ويعصى الْمرشد ،الْمغوِي
 

٦٧- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندقَالَ ،ح:  محالـر دبع نةُ بنييا عثَندنِ ح
مـا مـن   ” :%قَالَ رسـولُ اِهللا   :عن أَبِي بكْرةَ قَالَ ،سمعت أَبِي يحدثُ :قَالَ

 ،خـرة مع ما يدخر لَه في اآل ،ذَنبٍ أَحرى أَنْ يعجلَ اللَّه لصاحبِه الْعقُوبةَ في الدنيا
  .“من قَطيعة الرحمِ والْبغيِ

 
 ،عــنِ اَألعمــشِ ،أَخبرنــا ســفْيانُ :قَــالَ ،حــدثَنا محمــد بــن كَــثريٍ -٦٨

عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَـالَ سـفْيانُ    ،عن مجاهد ،وفطْرٍ ،والْحسنِ بنِ عمرٍو
 :قَـالَ % ورفَعه الْحسن وفطْر عـنِ النبِـي    ،%نبِي لَم يرفَعه اَألعمش إِلَى ال

”ئكَافلُ بِالْماصالْو سا ،لَيلَهصو همحر تعي إِذَا قُطلَ الَّذاصالْو نلَكو“.  
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 ،حدثَنا عيسى بـن عبـد الـرحمنِ    :قَالَ ،لَحدثَنا مالك بن إِسماعي -٦٩

 :جاَء أَعرابِي فَقَالَ :عنِ الْبراِء قَالَ ،عن عبد الرحمنِ بنِ عوسجةَ ،عن طَلْحةَ
الْخطْبةَ لَقَـد  لَئن كُنت أَقَصرت ” :قَالَ ،علِّمنِي عمالً يدخلُنِي الْجنةَ ،يا نبِي اِهللا

 ،الَ” :قَالَ ؟أَو لَيستا واحدا :قَالَ “وفُك الرقَبةَ ،أَعتقِ النسمةَ ،أَعرضت الْمسأَلَةَ
ــةُ  ،وفَــك الرقَبــة أَنْ تعــني علَــى الرقَبــة  ،عتــق النســمة أَنْ تعتــق النســمةَ نِيحالْمو

غُوبمِ ،الرحي الرلَى ذُء عالْفَيو، كذَل قطت فَإِنْ لَم، وفرعبِالْم رـنِ    ،فَأْمع ـهانو
  .“فَكُف لسانك إِالَّ من خيرٍ ،فَإِنْ لَم تطق ذَلك ،الْمنكَرِ

 
أَخبرنِـي   :عنِ الزهرِي قَالَ ،أَخبرنا شعيب :قَالَ ،أَبو الْيمانحدثَنا  -٧٠

أَرأَيت أُمورا  :%أَنه قَالَ للنبِي  ،أَنَّ حكيم بن حزامٍ أَخبره ،عروةُ بن الزبيرِ
ةيلاهي الْجا فثُ بِهنحأَت تكُن، لَةص نم، اقَةتعو،  قَةـدصـا     ،ويهـي فـلْ لفَه

ر؟أَج يمكولُ اِهللا  :قَالَ حسرٍ” :%قَالَ ريخ نم لَفا سلَى مع تلَمأَس“.  
 

عـن   ،عـن عبيـد اهللاِ   ،أَخبرنـا عبـدةُ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٧١
لَـوِ اشـتريت    ،يا رسولَ اِهللا :رأَى عمر حلَّةً سيراَء فَقَالَ ،عنِ ابنِ عمر ،نافعٍ
هذه، ةعمالْج موا يهتفَلَبِس، كوإِذَا أَت فُودلْولفَقَالَ ،و: ”رما عي،  هذه سلْبا يمإِن
فَأَهـدى إِلَـى عمـر منهـا      ،منهـا حلَـلٌ  % ثُم أُهدي للنبِـي   ،“خالَق لَه من الَ
 ،بعثْـت إِلَـي هـذه    ،يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ% فَجاَء عمر إِلَى رسولِ اِهللا  ،حلَّةً



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

ا قُلْتا ميهف قُلْت كتعمس قَدقَالَ ،و: ” ي لَماإِنهسلْبتل ا لَكهدا  ،أُههتيدا أَهمإِن
  .فَأَهداها عمر َألخٍ لَه من أُمه مشرِك ،“إِلَيك لتبِيعها أَو لتكْسوها

 
٧٢ -   ـدالخ ـنو برما عثَندـريٍ     :قَـالَ  ،حشب ـنب ـابتا عثَنـدح،   ـنع

داشنِ رب اقحقَالَ ،إِس رِيهنِ الزمٍ :عطْعنِ مرِ بيبج نب دمحثَنِي مدح، 
هربمٍ أَخطْعم نب ريبطَّـابِ   ،أَنَّ جالْخ نب رمع عمس هلَـى    ^أَنقُـولُ عي

واللَّـه إِنـه ليكُـونُ بـين      ،ثُـم صـلُوا أَرحـامكُم    ،علَّموا أَنسابكُمت :الْمنبرِ
 ،ولَو يعلَم الَّذي بينه وبينه من داخلَة الـرحمِ  ،الرجلِ وبين أَخيه الشيُء

  .وزعه ذَلك عنِ انتهاكه َأل
أَخبرنـا إِسـحاق بـن سـعيد بـنِ       :قَـالَ  ،د بـن يعقُـوب  حدثَنا أَحمـ  -٧٣
 ،احفَظُـوا أَنسـابكُم   :أَنه قَـالَ  ،عنِ ابنِ عباسٍ ،أَنه سمع أَباه يحدثُ ،عمرٍو

كُمامحلُوا أَرصت،     ـتبمِ إِذَا قَرحبِـالر ـدعالَ ب ـهـ  ،فَإِنإِنْ كَانةً ويـدعب الَ  ،تو
تدعا إِذَا ببِه بةً ،قُرقَرِيب تإِنْ كَانو،        ـامأَم ـةاميالْق مـوـةٌ ييـمٍ آتحكُـلُّ رو

  .وعلَيه بِقَطيعة إِنْ كَانَ قَطَعها ،تشهد لَه بِصلَة إِنْ كَانَ وصلَها ،صاحبِها
 

 :قَالَ ،حدثَنا عبد الْواحد بن زِياد :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٧٤
يثاللَّي داود نلُ بائا وثَندبِيبٍ قَالَ :قَالَ ،حأَبِي ح ننِ بمحالر دبا عثَندقَالَ  :ح

اِهللا ب دبي علرمع ن: تأَن نم؟م يمٍ :قُلْتممِ تيت نقَالَ ،م: أَن نم نم أَو فُِسهِم
يهِمالو؟م قُلْت: يهِمالوم نقَالَ ،م: الَّ قُلْتإِذًا :فَه يهِمالوم ن؟م.  
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٧٥- الخ نو برما عثَندحقَالَ ،د: ريها زثَندقَالَ ،ح:  ناِهللا ب دبا عثَندح

 ،عن رِفَاعةَ بنِ رافـعٍ  ،عن أَبِيه عبيد ،أَخبرنِي إِسماعيلُ بن عبيد :عثْمانَ قَالَ
 بِيأَنَّ الن % رمعقَالَ ل^: ”   ـكمـي قَول ـعماج“،  ـمهعموا   فَلَ ،فَجـرضـا حم

 بِيالن ابفَقَالَ% ب رمع هلَيلَ عخي   :دمقَـو لَـك تعمج قَد،    ـكذَل عـمفَس
فَجاَء الْمستمع والنـاظر مـا يقَـالُ     ،قَد نزلَ في قُريشٍ الْوحي :اَألنصار فَقَالُوا

ملَه،  بِيالن جرفَخ%، ب فَقَـالَ  فَقَام مـرِهأَظْه ني: ”    ـرِكُمغَي ـنم ـيكُمـلْ ف؟ه“ 
وابن  ،حليفُنا منا” :%قَالَ النبِي  ،فينا حليفُنا وابن أُختنا وموالينا ،نعم :قَالُوا

فَـإِنْ كُنـتم    ،ي مـنكُم الْمتقُـونَ  إِنَّ أَوليـائ  :وأَنتم تسـمعونَ  ،وموالينا منا ،أُختنا منا
فَذَاك كوا ،أُولَئظُرإِالَّ فَانو، ةاميالْق موالِ يمبِاَألع اسي النأْتونَ بِاَألثْقَالِ ،الَ يأْتتو، 
كُمنع ضرعى فَقَالَ ،“فَيادن ثُم: ”  ـاسـا النها أَيي“،   ي ـهيدي فَـعرلَـى   وا عمهـعض

شٍؤريوسِ قُر، ”اسا النهأَي، ةانلُ أَما أَهشيإِنَّ قُر،    ـى بِهِـمغب ـنم“،   ـريهقَـالَ ز: 
  .يقُولُ ذَلك ثَالَثَ مرات ،“كَبه اللَّه لمنخريه ،الْعواثر” :أَظُنه قَالَ

 
٧٦ - زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندـو       :قَالَ ،حانَ أَبـرمع ـنلَـةُ بمرا حثَنـدح

جِيبِيفْصٍ التح،  رِيـافعةَ الْمانشأَبِي ع نرٍ قَـالَ      ،عـامـنِ عـةَ بقْبع ـنع: 
 ،وصـبر علَـيهِن   ،بنـات  من كَانَ لَـه ثَـالَثُ  ” :يقُولُ% سمعت رسولَ اِهللا 
هتجِد نم ناهكَسارِ ،والن نا مابجح لَه كُن“.  

 :عـن شـرحبِيلَ قَـالَ    ،حـدثَنا فطْـر   :قَـالَ  ،حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ -٧٧
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فَيحِسـن   ،درِكُـه ابنتـان  ما من مسلمٍ ت” :قَالَ% عنِ النبِي  ،سمعت ابن عباسٍ
  .“إِالَّ أَدخلَتاه الْجنةَ ،صحبتهما
٧٨ - انمعو النا أَبثَندقَـالَ    :قَالَ ،ح ـديز ـنب يدعا سثَندثَنِي   :حـدح

ن عبـد اِهللا  أَنَّ جـابِر بـ   ،حدثَنِي محمـد بـن الْمنكَـدرِ    :علي بن زيد قَالَ
 ،يـؤوِيهِن  ،مـن كَـانَ لَـه ثَـالَثُ بنـات     ” :%قَالَ رسـولُ اِهللا   :حدثَهم قَالَ
يهِنكْفيو، نهمحريةَ ،وتةُ الْبنالْج لَه تبجو ـضِ     ،“فَقَدعب ـنـلٌ مجفَقَالَ ر
  . “وثنتينِ” :قَالَ ؟يا رسولَ اِهللا ،وثنتينِ :الْقَومِ

 
 ،حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بـن محمـد   :حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا قَالَ -٧٩

وب عن أَيـ  ،عن سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ مكْملٍ ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ
اوِيعريٍ الْمشنِ بب،     رِيـدالْخ يدـعأَبِـي س ـنـولَ اِهللا   ،عسالَ ” :قَـالَ % أَنَّ ر

اتنثَالَثُ ب دكُونُ َألحي، اتوثَالَثُ أَخ أَو، هِنإِلَي ِسنحةَ ،فَينلَ الْجخإِالَّ د“ .  
 

 ،عـن أَبِيـه   ،حدثَنِي موسى بن علـي  :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٨٠
 بِيـمٍ % أَنَّ النشعنِ جاقَةَ برسقَالَ ل: ”    قَةـدظَـمِ الصلَـى أَعع لُّـكأَالَ أَد،   ـنم أَو

قَةدظَمِ الصولَ اِهللا :قَالَ “؟أَعسا رلَى يقَالَ ،ب: ”كةٌ إِلَيوددرم كتنـا    ،ابلَه سلَـي
كرغَي بكَاس“.  

٨١- را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربى قَالَ :قَالَ ،أَخوسا منربأَخ:  تعمس
  .ثْلَهم “يا سراقَةُ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن سراقَةَ بنِ جعشمٍ ،أَبِي
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 ،عـن خالـد   ،عن بحـريٍ  ،حدثَنا بقيةُ :قَالَ ،حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ -٨٢
ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمـولَ اِهللا   ،عسر عمس هقُـولُ % أَني: ”   ـتمـا أَطْعم

ومـا أَطْعمـت زوجـك     ،فَهو لَك صدقَةٌ وما أَطْعمت ولَدك ،نفْسك فَهو لَك صدقَةٌ
  .“وما أَطْعمت خادمك فَهو لَك صدقَةٌ ،فَهو لَك صدقَةٌ

 
 ،عن سفْيانَ ،حدثَنا ابن مهدي :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن أَبِي شيبةَ -٨٣

ولَه  ،أَنَّ رجالً كَانَ عنده :عنِ ابنِ عمر ،عن عثْمانَ بنِ الْحارِث أَبِي الرواعِ
نهتوى منمفَت اتنفَقَالَ ،ب رمع ناب بضفَغ: نقُهزرت ت؟أَن.  

 
٨٤- دحٍ قَـالَ   حـالص ـناِهللا ب دبا عـثُ قَـالَ    :ثَنثَنِي اللَّيـدح:    إِلَـي ـبكَت
امشه، أَبِيه نةَ  ،عشائع نع& كْـرٍ     :قَالَتـو بـا  ^قَـالَ أَبموـا    :يم اللَّـهو

رمع نم إِلَي بلٌ أَحجضِ راَألر هجلَى وع،   ـعجر جرا خفَقَـالَ فَلَم:   ـفكَي
  .والْولَد أَلْوطُ ،أَعز علَي :فَقَالَ ،فَقُلْت لَه ؟حلَفْت أَي بنيةُ

حدثَنا ابن أَبِي  :قَالَ ،حدثَنا مهدي بن ميمون :قَالَ ،حدثَنا موسى -٨٥
قُوبعمٍ قَالَ ،يعنِ أَبِي ننِ ابع: داهش تمِ   كُند ـنـلٌ عجر أَلَهإِذْ س رمع نا اب

 ةوضعفَقَالَ ؟الْب: تأَن نماقِ :فَقَالَ ؟مرلِ الْعأَه نذَا :فَقَالَ ،موا إِلَى هظُران، 
ةوضعمِ الْبد نأَلُنِي عسي،  بِيالن نلُوا ابقَت قَدو%،  بِيالن تعمقُولُ% سي: 

  .“هما ريحاني من الدنيا”
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٨٦- يدلو الْوا أَبثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندقَـالَ      ،ح ـنِ ثَابِـتب يـدع ـنع: 

 ،يه علَى عاتقهوالْحسن صلَوات اِهللا علَ% رأَيت النبِي  :سمعت الْبراَء يقُولُ
  .“إِني أُحبه فَأَحبه ،اللَّهم” :وهو يقُولُ

 
٨٧- دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:   ـنانُ بفْوا صنربأَخ

جلَسنا إِلَـى   :عن أَبِيه قَالَ ،رحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍحدثَنِي عبد ال :عمرٍو قَالَ
طُوبى لهاتينِ الْعينينِ اللَّتينِ رأَتا  :فَمر بِه رجلٌ فَقَالَ ،الْمقْداد بنِ اَألسود يوما

. وشـهِدنا مـا شـهِدت     ،أَيـت واللَّـه لَوددنـا أَنـا رأَينـا مـا ر      ،%رسولَ اِهللا 
بضغتفَاس، بجأَع لْتعا    ،فَجـريـا قَـالَ إِالَّ خفَقَـالَ     ،م ـهلَيـلَ عأَقْب ـا   :ثُـمم

 حـى منمتلَى أَنْ يلُ عجلُ الرمحي    ـهنع اللَّـه ـهبا غَيـر؟ض     هـهِدش رِي لَـوـدالَ ي
يكَيكُونُ في ف؟ه اللَّهـولَ اِهللا    ،وسر ـرضح لَـى     % لَقَدع اللَّـه مهكَـب امأَقْـو

منهي جف مرِهاخنم، قُوهدصي لَمو وهجِيبي ـلَّ    ،لَمجو ـزع ونَ اللَّهدمحالَ تأَو
كُمبرِفُونَ إِالَّ رعالَ ت كُمجرقُونَ بِ ،إِذْ أَخدصفَت     كُمبِـين ـاَء بِـهـا جم%،   قَـد

رِكُميالََء بِغالْب ميتكُف،  بِيثَ النعب لَقَد اللَّهـا   % وهلَيـثَ ععالٍ بح دلَى أَشع
َء فَجا ،ما يرونَ أَنَّ دينا أَفْضلُ من عبادة اَألوثَان ،في فَترة وجاهلية ،نبِي قَطُّ

حتى إِنْ كَانَ  ،وفَرق بِه بين الْوالد وولَده ،بِفُرقَان فَرق بِه بين الْحق والْباطلِ
 ،وقَد فَتح اللَّه قُفْلَ قَلْبِـه بِاِإلميـان   ،الرجلُ لَيرى والده أَو ولَده أَو أَخاه كَافرا

هأَن لَمعيو ارلَ النخد لَكإِنْ ه، هنيع قَرـارِ   ،فَالَ تـي النف هبِيبأَنَّ ح لَمعي وهو، 
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z ( :وأنها للَّتـي قَـالَ اللَّـه عـز وجـلَّ       y  x  w v  u  t  s

|   .]٧٤:الفرقان[   )} 
 

٨٨- ديلَحاعمإِس نى بوسا مقَالَ ،ثَن:  ةـريغالْم نانُ بملَيا سثَندح،   ـنع
سٍ قَالَ ،ثَابِتأَن نع:  بِيلَى النع لْتخا% دموي،   أُمـي وأُما وإِالَّ أَن وا همو

وذَاك فـي غَيـرِ وقْـت     “؟صلِّي بِكُمأَالَ أُ” :إِذْ دخلَ علَينا فَقَالَ لَنا ،حرامٍ خالَتي
الَةمِ ،صالْقَو نلٌ مجفَقَالَ ر: هنا مسلَ أَنعج نفَقَالَ ؟فَأَي:    ينِـهمي ـنع لَـهع؟ج 

 ،ثُم دعا لَنا أَهـلَ الْبيـت بِكُـلِّ خيـرٍ مـن خيـرِ الـدنيا واآلخـرة         ،ثُم صلَّى بِنا
 ،فَـدعا لـي بِكُـلِّ خيـرٍ     ،ادع اللَّه لَـه  ،خويدمك ،يا رسولَ اِهللا :قَالَت أُميفَ

  . “وبارِك لَه ،اللَّهم أَكْثر مالَه وولَده” :كَانَ في آخرِ دعائه أَنْ قَالَ
 

حدثَنا بكْر  :قَالَ ،حدثَنا ابن فَضالَةَ :قَالَ ،براهيمحدثَنا مسلم بن إِ -٨٩
نِيزاِهللا الْم دبع نب،     ـكالـنِ مـسِ بأَن ـنـةَ      :عشائأَةٌ إِلَـى عـرام ـاَءتج&، 

 اتـرمةُ ثَالَثَ تشائا عهطَتةً      ،فَأَعـرمـا تلَه ـبِيكُـلَّ ص طَـتأَ ،فَأَعو  ـكَتسم
فَعمدت إِلَى التمـرة   ،فَأَكَلَ الصبيانُ التمرتينِ ونظَرا إِلَى أُمهِما ،لنفِْسها تمرةً

فَأَخبرتـه عائشـةُ   % فَجـاَء النبِـي    ،فَأَعطَت كُلَّ صبِي نِصف تمـرة  ،فَشقَّتها
  .“لَقَد رحمها اللَّه بِرحمتها صبِييها ؟ن ذَلكما يعجِبك مو” :فَقَالَ

 
٩٠ - فوسي نب دمحا مثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندامٍ ،حشه نع،  نع
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أَتقَبلُـونَ   :قَالَفَ% جاَء أَعرابِي إِلَى النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  ،عروةَ
كُمانيب؟ص ملُهقَبا نفَم،  بِيال  ” :%فَقَالَ الن عـزأَنْ ن لَـك كلأَم أَو   ـنم لَّـه

  .“؟قَلْبِك الرحمةَ
٩١- انمو الْيا أَبثَندقَالَ ،ح: بيعا شنربأَخ، رِيهنِ الزا   :قَالَ ،عثَنـدح
و سنِأَبمحالر دبع نةَ بةَ قَالَ ،لَمريرا هولُ اِهللا  :أَنَّ أَبسلَ رقَب %  ـنب نسح

سالج ييممابِسٍ التح نب عاَألقْر هدنعو يلع،  عةً    :فَقَالَ اَألقْـرـرشـي عإِنَّ ل
مـن ال  ” :ثُـم قَـالَ  % ر إِلَيـه رسـولُ اِهللا   فَنظَـ  ،من الْولَد ما قَبلْت منهم أَحدا

محرال ي محري“.  
 

 ،حدثَنا الْوليـد بـن مسـلمٍ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبد الْعزِيزِ - ٩٢
 :كَـانوا يقُولُـونَ   :نـه سـمع أَبـاه يقُـولُ    أَ ،عنِ الْوليد بـنِ نميـرِ بـنِ أَوسٍ   

  .واَألدب من اآلباِء ،الصالَح من اِهللا
أَخبرنا عبد اَألعلَى بـن عبـد اَألعلَـى     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٩٣
يشالْقُر، دننِ أَبِي هب داود نرٍ ،عامع نع،    ثَـهدـريٍ حشب ـنانَ بمعأَنَّ  ،أَنَّ الن

إِنـي أُشـهِدك    ،يـا رسـولَ اهللاِ   :يحملُه فَقَالَ% أَباه انطَلَق بِه إِلَى رسولِ اِهللا 
 ،الَ :قَـالَ  “؟أَكُـلَّ ولَـدك نحلْـت    ” :فَقَـالَ  ،أَني قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا

 :قَـالَ  “؟يكُونوا فـي الْبِـر سـواءً    أَلَيس يسرك أَنْ” :ثُم قَالَ ،“فَأَشهِد غَيرِي” :قَالَ
  . “فَالَ إِذًا” :قَالَ ،بلَى

ارِيخاِهللا الْب دبو عقَالَ أَب:  بِيالن نةُ مادهالش سةً% لَيصخر.  
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٩٤- ح  لَـدخم ـنا ابثَند،     سـونـنِ يـى بيسع ـنع،   يـافصـنِ الْوع،   ـنع

َألنهـم بـروا    ،إِنمـا سـماهم اللَّـه أَبـرارا     :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،محارِبِ بنِ دثَارٍ
  .ك لولَدك علَيك حقكَذَل ،كَما أَنَّ لوالدك علَيك حقا ،باَء واَألبناَءاآل

 
عـن   ،حـدثَنا معاوِيـةُ بـن هشـامٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمـد بـن الْعـالءِ    -٩٥
مـن الَ  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي سعيد ،عن عطيةَ ،عن فراسٍ ،شيبانَ

ريمحرالَ ي مح“.  
ــالمٍ  - ٩٦ س ــن ب ــد محا مثَنــد ــالَ ،ح ــةَ  :قَ اوِيعــو م ــا أَب نربــنِ  ،أَخ ع
 :عن جرِيرِ بنِ عبد اِهللا قَـالَ  ،وأَبِي ظَبيانَ ،عن زيد بنِ وهبٍ ،اَألعمشِ

  .“الناس الَ يرحم اللَّه من ال يرحم” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
عن جرِيـرِ بـنِ عبـد اِهللا     ،عن قَيسٍ ،عنِ ابنِ أَبِي خالد ،وعن عبدةَ -٩٧

  .“من الَ يرحم الناس ال يرحمه اللَّه” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :قَالَ
أَتـى   :تقَالَـ  &عن عائشةَ  ،عن أَبِيه ،عن هشامٍ ،وعن عبدةَ - ٩٨
  بِـيابِ  % النــراَألع ـنم ـاسن،    مهـنــلٌ مجر ــولَ اهللاِ  :فَقَـالَ لَـهسـا ري، 

أَو أَملـك إِنْ  ” :%فَقَالَ رسـولُ اِهللا   ،فَواللَّه ما نقَبلُهم ،أَتقَبلُونَ الصبيانَ
حالر قَلْبِك نم عزلَّ نجو زع ةَ كَانَ اللَّه؟م“.  

٩٩- انمعو النا أَبثَندقَالَ ،ح: ديز نب ادما حثَندـمٍ   ،حاصع ـنع،   ـنع
إِنَّ لي كَذَا وكَذَا من  :فَقَالَ الْعاملُ ،استعملَ رجالً ^أَنَّ عمر  ،أَبِي عثْمانَ
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لَدالْو، مهنا مداحو لْتا قَبم، عفَزرمع م، رمقَالَ ع ـلَّ الَ   :أَوجو زع إِنَّ اللَّه
مهرإِالَّ أَب هادبع نم محري.  

 
 :قَـالَ  ،عنِ الزهرِي ،أَخبرنا شعيب :قَالَ ،حدثَنا الْحكَم بن نافعٍ -١٠٠

نب يدعا سنرببِ أَخيسةَ قَالَ ،الْمريرا هولَ اِهللا  :أَنَّ أَبسر تعمقُـولُ % سي: 
وأَنـزلَ فـي    ،فَأَمسك عنـده تسـعةً وتسـعني    ،جعلَ اللَّه عز وجلَّ الرحمةَ مئَةَ جزٍء”

حتى ترفَع الْفَـرس حافرهـا    ،الْخلْق فَمن ذَلك الْجزِء يتراحم ،اَألرضِ جزًءا واحدا
  .“خشيةَ أَنْ تصيبه ،عن ولَدها

 
عن يحيى بنِ  ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ -١٠١
عـنِ   ،&عـن عائشـةَ    ،عـن عمـرةَ   ،محمد أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن :سعيد قَالَ

 بِيرِيلُ ” :قَالَ% النالَ جِبا زم ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ حينِي بِالْجوصي“.  
عـن نـافعِ بـنِ     ،عن عمرٍو ،أَخبرنا ابن عيينةَ :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -١٠٢

يبرٍج، ياعزحٍ الْخيرأَبِي ش نع،    بِـيـنِ النـ   ” :قَـالَ % عكَـانَ ي ـنم  بِاللَّـه نمؤ
خـرِ فَلْيكْـرِم   الْيـومِ اآل ومـن كَـانَ يـؤمن بِاللَّـه و     ،خرِ فَلْيحِسن إِلَى جـارِه والْيومِ اآل

فَهيض، كَانَ ي نموالْيو بِاللَّه نممِ اآلؤوتمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيخ“.  
 

١٠٣ - ديمح نب دما أَحثَندلٍ :قَالَ ،حيفُض نب دمحا مثَندح،    ـدمحم ـنع
بـن اَألسـود   سـمعت الْمقْـداد    :سـمعت أَبـا ظَبيـةَ الْكَالَعـي قَـالَ      :بنِ سعد قَالَ
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ــحابه عــنِ الزنــا% ســأَلَ رســولُ اِهللا  :يقُــولُ ــالُوا ؟أَص ــه  ،حــرام :قَ حرمــه اللَّ
ولُهسرفَقَالَ ،و: ”    ةـوـرِ نِسشـلُ بِعجالر نِـيزَألنْ ي،       أَةربِـام نِـيزأَنْ ي ـنم ـهلَيع ـرسأَي
ارِهنِ ا ،“جع مأَلَهسو ـرِقَةقَـالُوا  ؟لس:  امـرح،      ـولُهسرـلَّ وجو ـزع ـا اللَّـههمرح، 
  .“أَيسر علَيه من أَنْ يسرِق من بيت جارِه ،َألنْ يسرِق من عشرة أَهلِ أَبيات” :فَقَالَ

 
حدثَنا  :قَالَ ،حدثَنا يزِيد بن زريعٍ :قَالَ ،لٍحدثَنا محمد بن منها -١٠٤

دمحم نب رمع، أَبِيه نقَـالَ  ،ع رمنِ عنِ ابـولُ اِهللا    :عسالَ  ” :%قَـالَ رـا زم
ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ حينِي بِالْجوصرِيلُ يجِب“.  

١٠٥-  دمحا مثَندالمٍحس نةَ :قَالَ ،بنييع نانُ بفْيا سنربأَخ،   داود ـنع
ورابنِ شيلَ ،باعمأَبِي إِسو، داهجم نرٍو ،عمنِ عاِهللا ب دبع نع،  تذُبِح هأَن

ديت لجارِنـا  أَهـ  ؟ديت لجارِنـا الْيهـودي  أَهـ  :فَجعـلَ يقُـولُ لغالَمـه    ،لَه شاةٌ
يودهولَ اِهللا  ؟الْيسر تعمقُولُ% سـى   ” :يتـارِ حينِي بِالْجوصرِيلُ يالَ جِبا زم

ثُهرويس هأَن تنظَن“.  
 :أَخبرنا عبد الْوهـابِ الثَّقَفـي قَـالَ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -١٠٦
 تعمقُـولُ سي يدعس نى بيحكْـرٍ    :يـو بثَنِي أَبـدح،   ـهثَتدةَ حـرمـا   ،أَنَّ عهأَن

مـا زالَ جِبرِيـلُ   ” :يقُـولُ % سـمعت رسـولَ اِهللا    :تقُـولُ  &سمعت عائشةَ 
ثُهرولَي هأَن تنى ظَنتارِ حينِي بِالْجوصي“.  

 
أَخبرنِـي أَبـو    :حـدثَنا شـعبةُ قَـالَ    :قَالَ ،حدثَنا حجاج بن منهالٍ -١٠٧
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إِنَّ لـي   ،يا رسـولَ اهللاِ  :قُلْت :عن عائشةَ قَالَت ،سمعت طَلْحةَ :عمرانَ قَالَ
  .“إِلَى أَقْربِهِما منك بابا” :قَالَ ؟فَإِلَى أَيهِما أُهدي ،جارينِ

 :قَـالَ  ،حـدثَنا محمـد بـن جعفَـرٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -١٠٨
رجلٌ من بنِي  ،عن طَلْحةَ بنِ عبد اِهللا ،عن أَبِي عمرانَ الْجونِي ،حدثَنا شعبةُ
 ،إِنَّ لـي جـارينِ   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قُلْـت  :قَالَـت  &عن عائشةَ  ،تيمِ بنِ مرةَ

  .“إِلَى أَقْربِهِما منك بابا” :قَالَ ؟فَإِلَى أَيهِما أُهدي
 

١٠٩- ثيرح نب نيسا الْحثَندا الْ :قَالَ ،حثَندـى حوسم نلُ بـنِ   ،فَضع
 ،أَربعني دارا أَمامـه  :فَقَالَ ،أَنه سئلَ عنِ الْجارِ ،عنِ الْحسنِ ،الْوليد بنِ دينارٍ
لْفَهخ نيعبأَرو، ينِهمي نع نيعبأَرو، ارِهسي نع نيعبأَرو.  

١١٠ - دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربـةُ    :قَـالَ  ،أَخكْرِمـا عنربأَخ
 :سـمعت أَبـا هريـرةَ قَـالَ     :حدثَنا علْقَمةُ بن بجالَةَ بنِ زيـد قَـالَ   :قَالَ ،بن عمارٍ

  .نى قَبلَ اَألقْصىولَكن يبدأُ بِاَألد ،والَ يبدأُ بِجارِه اَألقْصى قَبلَ اَألدنى
 

 ،عـن لَيـث   ،حدثَنا عبد السالَمِ :قَالَ ،حدثَنا مالك بن إِسماعيلَ -١١١
حـد  ومـا أَ  ،حـني  :أَو قَالَ ،لَقَد أَتى علَينا زمانٌ :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،عن نافعٍ

نَ الدينار والدرهم أَحـب إِلَـى   ثُم اآل ،أَحق بِدينارِه ودرهمه من أَخيه الْمسلمِ
كَم من جارٍ متعلِّـق بِجـارِه   ” :يقُولُ% سمعت النبِي  ،أَحدنا من أَخيه الْمسلمِ

  .“فَمنع معروفَه ،هذَا أَغْلَق بابه دونِي ،رب يا :يوم الْقيامة يقُولُ
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عن عبد الْملك بـنِ   ،أَخبرنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -١١٢
ابن عباسٍ يخبِر ابـن الزبيـرِ    سمعت :عن عبد اِهللا بنِ الْمساوِرِ قَالَ ،أَبِي بشريٍ

  .“لَيس الْمؤمن الَّذي يشبع وجاره جائع” :يقُولُ% سمعت النبِي  :يقُولُ
 

١١٣- دمحم نب را بِشثَندا :قَالَ ،حنرباِهللا أَخ دبةُ :قَالَ ،عبعا شنربأَخ، 
   نِيـوانَ الْجـرمأَبِـي ع نع،     تـامـنِ الصاِهللا ب ـدبع ـنقَـالَ    ،ع أَبِـي ذَر ـنع: 

وإِذَا  ،أَسمع وأُطيع ولَو لعبد مجـدعِ اَألطْـراف   :بِثَالَث% أَوصانِي خليلي 
فَأَصـبهم منـه    ،ثُم انظُر أَهـلَ بيـت مـن جِريانِـك     ،أَكْثر ماَءهاصنعت مرقَةً فَ

وفرعا ،بِمهقْتوالَةَ للِّ الصصلَّى ،وص قَد اماِإلم تدجفَإِنْ و،   تزـرأَح فَقَد
كالَتلَةٌ  ،صافن إِالَّ فَهِيو.  
١١٤ - يديما الْحثَندقَالَ ،ح: يمالْع دمالص دبو عا أَبثَندقَـالَ  ،ح: 

قَـالَ   :عـن أَبِـي ذَر قَـالَ    ،عن عبـد اِهللا بـنِ الصـامت    ،حدثَنا أَبو عمرانَ
 بِيالن%: ”ا ذَرا أَبي، قَةراَء الْمم رقَةً فَأَكْثرم تخجِ ،إِذَا طَب داهعتوكانري، 

انِكي جِريف أَوِ اقِْسم“.  
 

١١٥- زِيــدي ــن اِهللا ب ــد با عثَنــدــالَ ،ح ــدثَنا حيــوةُ :قَ ــالَ ،ح ــا  :قَ نربأَخ
رِيكش نبِيلُ بحرثُ ،شدحي يلبنِ الْحمحالر دبا عأَب عمس هأَن،  ـدبع ناِهللا  ع
خيـر اَألصـحابِ عنـد اِهللا    ” :أَنه قَـالَ % عن رسولِ اِهللا  ،بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
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بِهاحصل مهريالَى خعت، ارِهجل مهريالَى خعاِهللا ت دنع انالْجِري ريخو“.  
 

١١٦- ب دمحا مثَندريٍحكَث انُ :قَالَ ،نفْيا سنربـنِ أَبِـي    ،أَخبِيبِ بح نع
 :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن نافعِ بنِ عبد الْحارِث ،حدثَنِي خميلٌ :ثَابِت قَالَ

  .“ركَب الْهنِيُءوالْم ،والْجار الصالح ،الْمسكَن الْواسع :من سعادة الْمرِء الْمسلمِ”
 

عـنِ ابـنِ    ،أَخبرنـا سـلَيمانُ هـو ابـن حيـانَ      :قَـالَ  ،حدثَنا صدقَةُ -١١٧
اللَّهـم  ” :%كَانَ مـن دعـاِء النبِـي     :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن سعيد ،عجالَنَ

نم وذُ بِكي أَعقَامِ إِنارِ الْمي دوِء فارِ السلُ ،جوحتا يينالد ارفَإِنَّ ج“ .  
١١٨ - كالم نب لَدخا مثَنداَء :قَالَ ،حرغم ننِ بمحالر دبا عثَندح، 

قَـالَ   :عـن أَبِـي موسـى    ،عـن أَبِـي بـردةَ    ،حدثَنا بريد بن عبـد اهللاِ  :قَالَ
  .“لُ جاره وأَخاه وأَباهالَ تقُوم الساعةُ حتى يقْتلَ الرج” :%رسولُ اِهللا 

 
١١٩- ددسا مثَندقَالَ ،ح: داحالْو دبا عثَندقَالَ ،ح:   ـشما اَألعثَنـدح، 

 :سمعت أَبـا هريـرةَ يقُـولُ    :ولَى جعدةَ بنِ هبيرةَ قَالَحدثَنا أَبو يحيى م :قَالَ
 بِيلنيلَ لولَ اِهللا :%قسا ري،   ـارهالن ـومصتلَ واللَّي قُومةً تـلُ  ،إِنَّ فُالَنفْعتو، 
قدصتو، تاوانِهسا بِلهاني جِريذولُ اِهللا  ؟ؤسـا ” :%فَقَالَ ريهف ريالَ خ،   ـيه

والَ تـؤذي   ،وتصـدق بِـأَثْوارٍ   ،وفُالَنةٌ تصلِّي الْمكْتوبـةَ  :قَالُوا ،“من أَهلِ النارِ
  .“هي من أَهلِ الْجنة” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا  ؟أَحدا
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١٢٠ - زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندثَ :قَالَ ،حدح    ـادزِي ـننِ بمحالـر دبا عن
أَنها سأَلَت عائشةَ أُم  ،أَنَّ عمةً لَه حدثَته ،حدثَنِي عمارةُ بن غُرابٍ :قَالَ

 نِنيمؤالْم&، ا   :فَقَالَتـهفْسن ـهعنما فَتهرِيدا ياندإِح جوكُـونَ    ،إِنَّ زـا أَنْ تإِم
يطَةًغَضشن كُنت لَم ى أَوب، لْ عجٍفَهرح نم كي ذَلا فن؟لَي  قَالَـت:  ـمعن،   ـنإِنَّ م

يهعنمت بٍ لَملَى قَتع تأَنو كادأَر أَنْ لَو كلَيع قِّهح،  ـا   :قَالَـتلَه ا   :قُلْـتانـدإِح
يضحا إِالَّ ،تجِهوزلا ولَه سلَيو داحو افحل أَو داحو اشرف،   عـنصت ـف؟فَكَي 
قَالَت:   ـهعم ـامنت ا ثُمهارا إِزهلَيع دشتل،     ـكذَل قـا فَـوم فَلَـه،     فـوـي سأَن ـعم

   بِـيالن عـنا صم كبِرأُخ%:     ـهنـي ملَتكَـانَ لَي ـهإِن،    ـنئًا مـيش ـتنريٍ  فَطَحـعش، 
وكَـانَ إِذَا أَراد أَنْ   ،ودخلَ إِلَـى الْمسـجِد   ،فَدخلَ فَرد الْباب ،فَجعلْت لَه قُرصا
ابالْب أَغْلَق امنةَ ،يبركَأَ الْقأَوو،  حأَكْفَأَ الْقَـدو،   احـبصأطْفَـأَ الْمأَنْ   ،و ـهتظَرتفَان
مفَأُطْع رِفصنيصالْقُر ه،   ـرِفصني فَلَـم،    مـونِـي النـى غَلَبتح،   دـرالْب ـهعجأَوو، 

 ،وإِنْ” :فَقَـالَ  ،إِنـي حـائض   :فَقُلْت لَه ،“أَدفئينِي أَدفئينِي” :فَأَتانِي فَأَقَامنِي ثُم قَالَ
كذَيفَخ ني عفاكْش“، ذَيفَخ نع لَه فْتفَكَش، هأْسرو هدخ عضفَو  ذَيلَى فَخع

 ،ثُم عمدت إِلَى الْقُرصِ فَأَخذَته ،فَأَقْبلَت شاةٌ لجارِنا داجِنةٌ فَدخلَت. حتى دفئَ
بِه تربأَد ثُم .قَالَت: هنع قْتقَلو،  بِيقَظَ النيتاسا إِلَ% وهترادابِفَبفَقَالَ  ،ى الْب

 بِيالن%: ”كصقُر نم كْترا أَدي مذخ، هاتي شف كاري جذؤالَ تو“.  
حـدثَنا إِسـماعيلُ بـن     :قَـالَ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن داود أَبـو الربِيـعِ   -١٢١

أَنَّ  ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيـه  ،رحمنِحدثَنا الْعالَُء بن عبد ال :قَالَ ،جعفَرٍ
  .“الَ يدخلُ الْجنةَ من الَ يأْمن جاره بوائقَه” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
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عن زيـد   ،حدثَنِي مالك :قَالَحدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ  - ١٢٢
لَمنِ أَسب، يلهاَألش اذعنِ مرِو بمع نع، هتدج نع، ا قَالَتهي  :أَنقَالَ ل

ولَـو   ،الَ تحقرنَّ امرأَةٌ منكُن لجارتهـا  ،يا نِساَء الْمؤمنات” :%رسولُ اِهللا 
 اةش اعقٍكُررحم“ .  
١٢٣- ما آدثَنــدئْــبٍ :قَــالَ ،حأَبِــي ذ ــنا ابثَنــدقَــالَ ،ح:  يدــعا سثَنــدح
رِيقْبالْم، أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نع:  بِيقَالَ الن%: ”  اتمـلسـاَء الْما نِسـا   ،يي

اتملساَء الْمنِس، ةٌ لارنَّ جرقحالَ تاةش نسرف لَوا وهتارج“.  
 

 :قَـالَ  ،حدثَنا صـفْوانُ بـن عيسـى    :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -١٢٤
 :قَالَ رجـلٌ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عجالَنَ

ــؤذينِي ،يــا رســولَ اِهللا ا يــار ــي جإِلَــى  ” :فَقَــالَ ،إِنَّ ل ــكاعتم رِجفَــأَخ ــق طَلان
 ؟مـا شـأْنك   :فَقَـالُوا  ،فَـاجتمع النـاس علَيـه    ،فَانطَلَق فَأَخرِج متاعه ،“الطَّرِيقِ
انطَلق فَأَخرِج متاعـك إِلَـى   ” :الَفَقَ ،%فَذَكَرت للنبِي  ،لي جار يؤذينِي :قَالَ

ارجِع  :فَأَتاه فَقَالَ ،فَبلَغه. أَخزِهاللَّهم  ،اللَّهم الْعنه :فَجعلُوا يقُولُونَ ،“الطَّرِيقِ
كزِلنإِلَى م، يكذالَ أُؤ اللَّهفَو.  
١٢٥- يديمٍ اَألوكح نب يلا عثَندقَـالَ  ،ح:   ـرِيكا شثَنـدأَبِـي    ،ح ـنع

رمفَةَ قَالَ ،عيحأَبِي ج نع:  بِيلٌ إِلَى النجكَا رش % هـارـلْ  ” :فَقَـالَ  ،جماح
 ،فَجعـلَ كُـلُّ مـن مـر بِـه يلْعنـه       ،“فَمن مر بِه يلْعنه ،متاعك فَضعه علَى الطَّرِيقِ



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

إِنَّ لَعنـةَ اِهللا فَـوق   ” :فَقَـالَ  ؟مـا لَقيـت مـن النـاسِ     :فَقَـالَ % لَى النبِـي  فَجاَء إِ
هِمتنكَا ،“لَعي شلَّذقَالَ ل ثُم: هوحن أَو يتكُف.  

١٢٦- كالم نب لَدخا مثَندقَالَ ،ح:      ـننِ بمحالـر ـدبـرٍ عيهو زا أَبثَندح
غاَءمرٍ قَالَ :قَالَ ،رشبم ننِي ابعلُ يا الْفَضثَندقُـولُ    :حا يـابِرج تعـمـاَء   :سج

 بِيلٌ إِلَى النجر %ارِهلَى جع يهدعتسقَـامِ     ،يالْمكْنِ والـر نـيب دقَاع وا هنيفَب
 بِيلَ النـ  % إِذْ أَقْبهـلُ وجالر آهرو       ـدنع ـاضيب ـابيث ـهلَيـالً عجر قَـاوِمم و

بِأَبِي أَنت وأُمي يا  :فَقَالَ% فَأَقْبلَ النبِي  ،الْمقَامِ حيثُ يصلُّونَ علَى الْجنائزِ
 :الَقَـ  ؟ه ثيـاب بِـيض  منِ الرجلُ الَّذي رأَيت معك مقَاوِمك علَيـ  ،رسولَ اِهللا

”هتأَير قَالَ “؟أَقَد: معا” :قَالَ ،نريا كَثريخ تأَيرِيلُ  ،رجِب ذَاك   ـيبـولُ رسر، 
  .“ما زالَ يوصينِي بِالْجارِ حتى ظَننت أَنه جاعلٌ لَه مرياثًا

 
 :حـدثَنا أَرطَـاةُ بـن الْمنـذرِ قَـالَ      :قَـالَ  ،ن خالـد حدثَنا عصـام بـ   -١٢٧
تعمس، يصمرٍ الْحاما عنِي أَبعقُـولُ   :قَالَ ،يـانُ يبنِ     :كَانَ ثَولَـيجر ـنـا مم

مـن   فَماتـا وهمـا علَـى ذَلـك     ،فَيهلـك أَحـدهما   ،يتصارمان فَوق ثَالَثَة أَيـامٍ 
ةمارصا ،الْميعملَكَا جإِالَّ ه، هرقْهيو هارج مظْلارٍ يج نا ممو،   لَـهمحى يتح

هزِلنم نم جرخلَى أَنْ يع كذَل، لَكإِالَّ ه.  
 

 :عـن مجاهـد قَـالَ    ،بن سـلَيمانَ  حدثَنا بشري :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ١٢٨
إِذَا فَرغْـت   ،يـا غُـالَم   :فَقَالَ ،وغُالَمه يسلُخ شاةً ،كُنت عند عبد اِهللا بنِ عمرٍو
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يودها الْيارِنأْ بِجدمِ ،فَابالْقَو نلٌ مجا :فَقَالَ راللَّه كلَحأَص يودهـي  إِ :قَـالَ  ؟لْين
 بِيالن تعمارِ% سي بِالْجوصي، ثُهرويس ها أَنينئر ا أَوينشى ختح.  

 
عـن   ،عـن عبيـد اهللاِ   ،أَخبرنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٢٩

يدعنِ أَبِي سب يدعس، يرأَبِي ه نةَ قَـالَ عـولُ اِهللا    :رسلَ رـئـاسِ   :%سالن أَي
مقَالَ ؟أَكْر: ”مقَاهاِهللا أَت دنع مهمقَالُوا ،“أَكْر:     ـأَلُكسـذَا نه ـنع سقَـالَ  ،لَـي: 

عـن هـذَا   لَـيس   :قَـالُوا  ،“فَأَكْرم الناسِ يوسف نبِي اِهللا ابن نبِي اِهللا ابنِ خليلِ اِهللا”
أَلُكسقَالَ ،ن: ”م نأَلُونِيفَعسبِ ترالْع نادقَالُوا “؟ع: معـي   ” :قَـالَ  ،نف كُمـاريفَخ

  .“الْجاهلية خياركُم في اِإلسالَمِ إِذَا فَقهوا
 

١٣٠- يديما الْحثَندانُ :الَقَ ،حفْيا سثَندأَبِـي   :قَالَ ،ح نب مالا سثَندح
± ( :عـن محمـد بـنِ علـي بـنِ الْحنفيـة       ،عن منذرٍ الثَّورِي ،حفْصةَ  °

´  ³   .هي مسجلَةٌ للْبر والْفَاجِرِ :قَالَ ،]٦٠:الرمحن[   )² 
  .مسجلَةٌ مرسلَةٌ :لَ أَبو عبيدقَا :قَالَ أَبو عبد اِهللا

 
عـن أَبِـي    ،عن ثَورِ بنِ زيد ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٣١
ثيةَ  ،الْغـريرأَبِي ه نع،    بِـيـنِ النا   ” :%عو لَـةملَـى اَألري عـاعنيِ  السـاكسلْم

  .“وكَالَّذي يصوم النهار ويقُوم اللَّيلَ ،كَالْمجاهد في سبِيلِ اِهللا
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١٣٢- ــانمــو الْيا أَبثَنــدقَــالَ ،ح: بيــعــا شنربقَــالَ ،أَخ ــرِيهــنِ الزع: 

ناِهللا ب دبثَنِي عدكْـرٍ  حأَبِي ب،     هـربـرِ أَخيبالز ـنةَ بوـرأَنَّ ع،   جوـةَ زشائأَنَّ ع
 بِيالن %ا :قَالَتلَه انتنا ابهعأَةٌ مرنِي اماَءتي إِالَّ   ،جـدنع جِدت نِي فَلَمأَلَتفَس

فَـدخلَ   ،ثُم قَامـت فَخرجـت   ،نتيهافَقَسمتها بين اب ،فَأَعطَيتها ،تمرةً واحدةً
 بِيالن %هثْتدئًا” :فَقَالَ ،فَحيش اتنالْب هذه ني ملي نم، هِنإِلَي نسفَأَح،   لَـه كُن

  .“سترا من النارِ
 

١٣٣- با عثَندحدمحم ناِهللا ب ـةَ     :قَـالَ  ،دنييع ـنانُ بـفْيا سثَنـدح،   ـنع
عـنِ   ،عن أَبِيها ،عن أُم سعيد بِنت مرةَ الْفهرِي ،حدثَتنِي أُنيسةُ :صفْوانَ قَالَ

 بِينِ” :%النياتكَه ةني الْجيمِ فتلُ الْيكَافا وأَن، هذه نم هذكَه انُ . “أَوفْيس كش
امهي اِإلبلي تالَّتطَى وسي الْوف.  

١٣٤- ــدمحم ــنو بــرما عثَنــدقَــالَ ،ح: مــيشا هثَنــدــا  :قَــالَ ،حنربأَخ
ورصننِ ،مسنِ الْحع،     ـرمـنِ عاب ـامطَع ـرضحا كَانَ ييمتـامٍ  فَـ  ،أَنَّ يا بِطَععد

فَدعا لَه ابـن   ،فَجاَء بعد ما فَرغَ ابن عمر ،فَطَلَب يتيمه فَلَم يجِده ،ذَات يومٍ
 ،دونـك هـذَا   :فَقَـالَ  ،فَجاَءه بِسـوِيقٍ وعسـلٍ   ،لَم يكُن عندهم ،عمر بِطَعامٍ

تا غُبِنم اللَّهقُولُ الْ .فَوينسح: ا غُبِنم اللَّهو رمع نابو.  
حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بـن أَبِـي    :حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الْوهابِ قَالَ -١٣٥
أَنا ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،سمعت سهلَ بن سعد :حدثَنِي أَبِي قَالَ :حازِمٍ قَالَ
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  .وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والْوسطَى ،“الْيتيمِ في الْجنة هكَذَاوكَافلُ 
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حدثَنا الْعالَُء بن خالد بنِ وردانَ :قَالَ ،حدثَنا موسى - ١٣٦

  .ما إِالَّ وعلَى خوانِه يتيمأَنَّ عبد اِهللا كَانَ الَ يأْكُلُ طَعا ،أَبو بكْرِ بن حفْصٍ
 

أَخبرنـا   :قَـالَ  ،،أَخبرنا عبـد اهللاِ  :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن عثْمانَ -١٣٧
وبأَبِي أَي نب يدعس، ملَينِ أَبِي سى بيحي نـابٍ    ،انَعتـنِ أَبِـي عنِ ابع،   ـنع

خير بيـت فـي الْمسـلمني بيـت فيـه يتـيم       ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :أَبِي هريرةَ قَالَ
هإِلَي نسحي، هاُء إِلَيسي يمتي يهف تيب نيملسي الْمف تيب رشيمِ ،وتلُ الْيكَافا وي  أَنف

  .يشري بِإِصبعيه “الْجنة كَهاتينِ
 

 :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الـرحمنِ    :قَـالَ  ،حدثَنا عمرو بن عبـاسٍ  - ١٣٨
نِ بـن أَبـزى   سـمعت عبـد الـرحم    :عن أَبِي إِسحاق قَـالَ  ،حدثَنا سفْيانُ

واعلَـم أَنـك كَمـا تـزرع      ،كُن للْيتـيمِ كَـاَألبِ الـرحيمِ    :قَالَ داود :قَالَ
دصحت كى ،كَذَلنالْغ دعب الْفَقْر حا أَقْبم، كذَل نم أَكْثَرو،  نم حأَقْب أَو

كى ،ذَلدالْه دعالَلَةُ بإِذَ ،الضو ـهتدعا وم لَه جِزفَأَن كباحص تدعا و، 
وتعـوذْ بِاللَّـه مـن صـاحبٍ إِنْ      ،فَإِنْ الَ تفْعلْ يورِثُ بينك وبينـه عـداوةٌ  

كنعي لَم تذَكَر،  كذَكِّري لَم ِسيتإِنْ نو.  
 :زةُ بـن نجِـيحٍ أَبـو عمـارةَ قَـالَ     حـدثَنا حمـ   :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٣٩

وإِنَّ الرجـلَ مـنهم لَيصـبِح     ،لَقَـد عهِـدت الْمسـلمني    :سمعت الْحسن يقُولُ
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مسـكينكُم   ،يـا أَهليـه   ،يا أَهليه ،يتيمكُم يتيمكُم ،يا أَهليه ،يا أَهليه :فَيقُولُ
مكُمينكس، هيلا أَهي، هيلا أَهي،   كُمـارج كُمـارج،     مـتأَنو ـارِكُميبِخ ـرِعأُسو

ذُلُونَكُلَّ يرمٍ تقُولُ. وي هتعمسأَلْفًـا     :و نيبِـثَالَث ـقمعتقًا يفَاس هتأَير ئْتإِذَا شو
اللَّإِلَى الن لَهقَات ا لَهارِ مـزٍ     ؟هننِ عاِهللا بِـثَم ـنم الَقَـهخ اعب،    ـهتأَير ـئْتإِنْ شو

طَانيبِيلِ الشي سا فدبرا معيضاسِ ،مالن نالَ مو فِْسهن نم ظَ لَهاعالَ و.  
اَء بـنِ  عـن أَسـم   ،حدثَنا سالَّم بن أَبِي مطيعٍ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٤٠
 ،اصنع بِه مـا تصـنع بِولَـدك    :قَالَ ،عندي يتيم :بنِ سريِينقُلْت ال :عبيد قَالَ

كلَدو رِبضا تم هرِباض.  
 

عن  ،عن شداد أَبِي عمارٍ ،نهاسِ بنِ قَهمٍ عن ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -١٤١
كالنِ مب فوع،  بِينِ الننِ  ” :قَالَ% عيـداُء الْخـفْعأَةٌ سراما وأَن،    ـتأَةٌ آمـرام

  .“كَهاتينِ في الْجنة ،من زوجِها فَصبرت علَى ولَدها
 

١٤٢- ملسا مثَندةُ  :قَالَ ،حبـعا شثَندح،     قَالَـت ـةيكتـةَ الْعسيمش ـنع: 
  .إِني َألضرِب الْيتيم حتى ينبِسطَ :فَقَالَت ،&ذُكر أَدب الْيتيمِ عند عائشةَ 

 
عـنِ ابـنِ    ،عنِ ابنِ شـهابٍ  ،حدثَنِي مالك :إِسماعيلُ قَالَحدثَنا  -١٤٣
الَ يمـوت َألحــد مــن  ” :قَــالَ% أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عــن أَبِـي هريــرةَ  ،الْمسـيبِ 

لَدالْو نثَالَثَةٌ م نيملسالْم، ارالن هسممِ ،فَتلَّةَ الْقَسحإِالَّ ت“.  
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١٤٤- اثينِ غفْصِ بح نب رما عثَندا أَبِي :قَالَ ،حثَندـنِ   ،حطَلْقِ ب نع
بِصـبِي  % أَنَّ امـرأَةً أَتـت النبِـي     ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِي زرعةَ ،معاوِيةَ
فَقَالَت: لَه عثَالَثَةً ،اد تفَند فَقَالَ ،فَقَد: ”ارِاحالن نم يددظَارٍ شبِح تظَرت“.  

١٤٥ - اشيا عثَندلَى :قَالَ ،حاَألع دبا عثَندقَـالَ  ،ح:    يدـعا سثَنـدح
رِييرقَالَ ،الْج ِسيبالْع دالخ ني :عل ناب اتا     ،مـدجو ـهلَيع تـدجفَو
ه شيئًا تسـخي بِـ  % ما سمعت من النبِي  ،ريرةَيا أَبا ه :فَقُلْت ،شديدا

ــا  انتوم ــن ا عــن فُســالَ ؟أَن ــي   :قَ ــن النبِ م تعــم قُــولُ% سي: ” كُمارــغ ص
ةنالْج يصامعد“.  

١٤٦- اشيا عثَندلَى :قَالَ ،حاَألع دبا عثَندقَالَ ،ح:  حا مثَنـدح   ـنب ـدم
 ،عن محمود بـنِ لَبِيـد   ،حدثَنِي محمد بن إِبراهيم بنِ الْحارِث :إِسحاق قَالَ

من مـات لَـه ثَالَثَـةٌ    ” :يقُولُ% سمعت رسولَ اِهللا  :عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا قَالَ
لَ الْجخد مهبستفَاح لَدالْو نةَما ،“نولَ اِهللا :قُلْنسا ري، اناثْنقَالَ ؟و: ” ـاناثْنو“، 

  .وأَنا أَظُنه واللَّه :قَالَ. ى لَو قُلْتم واحد لَقَالَأَر ،واللَّه :قُلْت لجابِرٍ
 :حـدثَنا حفْـص بـن غيـاث قَـالَ      :قَـالَ  ،حدثَنا علي بن عبـد اهللاِ  -١٤٧

 ،عن أَبِي هريـرةَ  ،سمعت أَبا زرعةَ :قَالَ ،هو جده ،سمعت طَلْق بن معاوِيةَ
 بِيالن تأَةً أَترأَنَّ ام %فَقَالَت بِيبِص: لَه اللَّه عثَالَثَةً ،اد تفَند فَقَالَ ،فَقَد: 

  .“لنارِاحتظَرت بِحظَارٍ شديد من ا”
١٤٨- يلا عثَندانُ  :قَالَ ،حـفْيا سثَندأَبِـي      :قَـالَ  ،ح ـنلُ بيـها سثَنـدح
يا  :فَقَالَت% جاَءت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،صالحٍ
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 :فَقَـالَ  ،فَواعدنا يوما نأْتك فيه ،ِسكإِنا الَ نقْدر علَيك في مجل ،رسولَ اِهللا
”فُالَن تيب كُندعوم“، دعالْو كذَلل ناَءهفَج، نثَهدا حيمكَانَ فو: ”  كُنـنا مم

لَدالْو نا ثَالَثٌ ملَه وتمأَةٌ يرام، مهِسبتحةَ ،فَتنالْج لَتخأَةٌ   ،“إِالَّ دـرام فَقَالَـت: 
انقَالَ ؟أَوِ اثْن: ”اناثْن ِفَظُ “أَوحيو يثدي الْحف ددشتلٌ ييهكَانَ س،  كُني لَمو

هدنع بكْتأَنْ ي رقْدي دأَح.  
حـدثَنا   :قَـاالَ  ،وموسـى بـن إِسـماعيلَ    ،حدثَنا حرمي بن حفْصٍ -١٤٩

عداحالْو دـيمٍ قَـالَ    :قَالَ ،بكح ـنانُ بثْما عثَندرٍ      :حـامع ـنو بـرمثَنِي عـدح
يـا أُم  ” :فَقَـالَ % كُنت عنـد النبِـي    :حدثَتنِي أُم سلَيمٍ قَالَت :اَألنصارِي قَالَ

إِالَّ أَدخلَهمـا اللَّـه الْجنـةَ بِفَضـلِ      ،ثَـةُ أَوالَد سلَيمٍ ما من مسـلمينِ يمـوت لَهمـا ثَالَ   
ماهإِي هتمحر“، قُلْت: اناثْنان” :قَالَ ؟واثْنِو“ .  
١٥٠- يلا عثَندقَالَ :قَالَ ،ح رمتعا مثَندلِ    :حـيلَـى الْفُضع أْتقَـر:   ـنع
أَنه لَقي  ،أَنَّ صعصعةَ بن معاوِيةَ حدثَه ،حدثَه بِواسطَأَنَّ الْحسن  ،أَبِي حرِيزٍ

 ؟أَالَ أُحـدثُك  :ما لَـك مـن الْولَـد يـا أَبـا ذَر قَـالَ       :قَالَ ،أَبا ذَر متوشحا قربةً
لَى :قُلْتولَ اِهللا  :قَالَ ،بسر تعمقُولُ% سي: ”م نا مثَالَثَـةٌ   م لَـه وتممٍ يلس

ومـا مـن    ،إِالَّ أَدخلَه اللَّه الْجنةَ بِفَضـلِ رحمتـه إِيـاهم    ،من الْولَد لَم يبلُغوا الْحنثَ
هنوٍ مضلَّ كُلَّ عجو زع لَ اللَّهعا إِالَّ جملسم قتلٍ أَعجر، كُلِّ عل كَاكَهفهنوٍ مض“.  

١٥١ -  دــو أَبِــي اَألس ــن اِهللا ب ــد با عثَنــد ــالَ ،ح ــن عمــارةَ   :قَ ــا بكَرِيا زثَنــد ح
ارِيصبٍ :قَالَ ،اَألنيهص نزِيزِ بالْع دبا عثَندح، كالنِ مسِ بأَن نع،   بِـينِ النع %

  .“أَدخلَه اللَّه وإِياهم بِفَضلِ رحمته الْجنةَ ،م يبلُغوا الْحنثَمن مات لَه ثَالَثَةٌ لَ” :قَالَ
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١٥٢- زِيدي نب اقحا إِسثَندقَالَ :قَالَ ،ح دالخ نقَةُ بدا صثَندثَنِي  :حدح

ميرأَبِي م نب زِيدي، أُم نعه، ةيظَلننِ الْحلِ بهس نع، لَه ولَدكَانَ الَ يفَقَالَ ،و: 
هِسبتقْطٌ فَأَحس لَدالَمِ وي اِإلسي فل ولَدَألنْ ي،     ـيأَنْ يكُـونَ ل ـنم إِلَي بأَح

  .تحت الشجرة  وكَانَ ابن الْحنظَلية ممن بايع ،الدنيا جميعا وما فيها
 :قَـالَ  ،أَخبرنـا أَبـو معاوِيـةَ    :قَـالَ  ،حدثَنا محمـد بـن سـالَمٍ    - ١٥٣

شما اَألعثَندح، يميالت يماهرإِب نع، ديونِ سب ارِثنِ الْحع،    ـدبع ـنع
 :قَالُوا “؟أَحب إِلَيه من ماله لُ وارِثهأَيكُم ما” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :اِهللا قَالَ

فَقَـالَ   ،ما منا من أَحد إِالَّ مالُه أَحب إِلَيه من مـالِ وارِثـه   ،يا رسولَ اِهللا
مـن   اعلَموا أَنه لَيس منكُم أَحد إِالَّ مالُ وارِثـه أَحـب إِلَيـه   ” :%رسولُ اِهللا 

هالم، تما قَدم الُكم، ترا أَخم كارِثالُ ومو“.  
ــالَ - ١٥٤ ــولُ اِهللا  :قَ ســالَ ر ــوب ” :%وقَ ــيكُم الرقُ ونَ فــدعــا ت ــالُوا “؟م  :قَ

لَه ولَدي الَ يالَّذ قُوبالَ” :قَالَ ،الر، و نم مقَدي ي لَمالَّذ قُوبالر نلَكئًاويش هلَد“.  
 :قَـالُوا  “؟تعدونَ فيكُم الصرعةَ ما” :%وقَالَ رسولُ اِهللا  :قَالَ - ١٥٥

ولَكـن الصـرعةَ الَّـذي يملـك      ،الَ” :فَقَـالَ  ،هو الَّـذي الَ تصـرعه الرجـالُ   
  .“نفْسه عند الْغضبِ

 
١٥٦- دح  ـرمع ـنب فْصا حـلِ     :قَـالَ  ،ثَنالْفَض ـنب ـرما عثَنـدقَـالَ  ،ح: 

زِيدي نب ميعا نثَندقَالَ ،ح:   ـهلَياِهللا ع اتـلَوبٍ صأَبِي طَال نب يلا عثَندأَنَّ  ،ح
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 بِيا ثَقُلَ قَالَ% النلَم: ”يلا عقٍ أَكْ ،ينِي بِطَبيائْتدعي بتلُّ أُمضا الَ تم يهف بت“، 
بِقَنِي فَقُلْتسأَنْ ي يتشي َأل :فَخإِنيفَةحيِ الصاعرذ نفَظُ مح،    ـهأْسكَـانَ رو

 ،فَجعلَ يوصي بِالصالَة والزكَاة وما ملَكَـت أَيمـانكُم   ،بين ذراعي وعضدي
وأَمره بِشهادة أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا  ،ذَاك حتى فَاضت نفْسهوقَالَ كَ

ولُهسرو هدبارِ ،علَى النع مرا حبِهِم هِدش نم.  
 ،عـنِ اَألعمـشِ   ،حـدثَنا إِسـرائيلُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سابِقٍ -١٥٧

والَ تـردوا   ،أَجِيبـوا الـداعي  ” :قَـالَ % عن عبد اِهللا عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي وائلٍ
  .“والَ تضرِبوا الْمسلمني ،الْهديةَ

عـن   ،أَخبرنـا محمـد بـن فُضـيلٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سـالَمٍ  -١٥٨
كَـانَ آخـر كَـالَمِ     :عـن علـي صـلَوات اِهللا علَيـه قَـالَ      ،أُم موسى عن ،مغريةَ
 بِيالَةَ” :%النالَةَ ،الصالص، كُمانمأَي لَكَتا ميمف قُوا اللَّهات“.  

 
عـن   ،اوِيـةُ بـن صـالحٍ   حـدثَنِي مع  :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -١٥٩

أَنـه كَـانَ يقُـولُ     ،عن أَبِي الـدرداءِ  ،عن أَبِيه ،عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ
ا خيـاركُم مـن   قَـد عرفْنـ   ،نحن أَعـرف بِكُـم مـن الْبيـاطرة بِالـدواب      :للناسِ

ارِكُمرش .أَمكُماريا خ:   هـريـى خجري يالَّذ،   هـرش نمـؤيو .  كُمارـرـا شأَمو: 
هريى خجري الَ يفَالَّذ، هرش نمؤالَ يو، هررحم قتعالَ يو.  

١٦٠ - دالخ نب امصا عثَندانَ :قَالَ ،حثْمع نب رِيزا حثَندـنِ  ،حنِ ابع  ـانِئ ه،   ـنع
  .ويضرِب عبده ،وينزِلُ وحده ،الَّذي يمنع رِفْده :الْكَنود :سمعته يقُولُ ،أَبِي أُمامةَ
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عن علـي   ،حدثَنا حماد بن سلَمةَ :قَالَ ،حدثَنا حجاج بن منهالٍ -١٦١
دينِ زب،  يدعس نبِعيسنِ الْمب، ادمحبِيبٍ ،وح نع، ديمحنِ  ،وسنِ الْحع

ريٍ لَهعلَى بع ونسأَنْ ي ا لَهغُالَم رالً أَمجأَنَّ ر،  ـالَمالْغ امفَن،     ـنم لَةـعـاَء بِشفَج
هِهجي وا فارٍ فَأَلْقَاهـي بِئْـرٍ     ،نف ـالَمى الْغدـرفَلَ ،فَت      ـنب ـرمـى عأَت حـبـا أَصم

  .فَأَعتقَه ،فَرأَى الَّذي في وجهِه ،^الْخطَّابِ 
 

عـن يحيـى    ،حدثَنا حماد بـن زيـد   :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ١٦٢
يدعنِ سب، رمنِ عنِ ابةَ ،ةَعرمع نةَ  ،عشائـا  &أَنَّ عةً لَهأَم تربد،   كَتـتفَاش
إِنكُـم تخبِرونِـي عـنِ امـرأَة      :فَقَـالَ  ،فَسأَلَ بنو أَخيهـا طَبِيبـا مـن الـزطِّ     ،عائشةُ

ةورحسا ،مةٌ لَها أَمهترحةُ ،سشائع تبِرفَأُخ، قَالَت: حينِيست؟ر فَقَالَت:  ـمعن، 
فَقَالَت: ملا ؟ودأَب نيجنالَ ت، قَالَت لَكَةً :ثُمبِ مرالْع رش نا موهبِيع.  

 
١٦٣ - اججا حثَندقَالَ ،،ح: ادما حثَندةَ  ،حـلَمس ناب وقَـالَ  ،،ه: 
 ،معـه غُالمـان  % أَقْبـلَ النبِـي    :قَالَ ،عن أَبِي أُمامةَ ،أَبو غَالبٍأَخبرنا 

هلَياِهللا ع اتلَوص يلعا لمهدأَح بهقَالَ ،فَوو: ”هرِبضالَ ت،  نع هِيتي نفَإِن
الَةلِ الصبِ أَهرض، ذُ أَقْبنلِّي مصي هتأَيي رإِناوـا   ،“لْنغُالَم ـا ذَرطَى أَبأَعو، 

أَمرتنِـي أَنْ   :قَـالَ  “؟مـا فَعـلَ  ” :فَقَـالَ  ،فَأَعتقَـه  “استوصِ بِه معروفًا” :وقَالَ
هقْتتا فَأَعريخ ي بِهصوتأَس.  

حـدثَنا عبـد    :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْـوارِث    :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -١٦٤
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فَأَخـذَ أَبـو    ،الْمدينـةَ ولَـيس لَـه خـادم    % قَدم النبِـي   :عن أَنسٍ قَالَ ،الْعزِيزِ
 ،يـا نبِـي اهللاِ   :فَقَـالَ  ،%فَانطَلَق بِي حتى أَدخلَنِي علَى النبِـي   ،طَلْحةَ بِيدي

 ،فَخدمتـه فـي السـفَرِ والْحضـرِ     :قَالَ. فَلْيخدمك ،بإِنَّ أَنسا غُالَم كَيس لَبِي
 فِّيوى تتةَ حيندالْم همقْدم%،  تعـنٍء صيشي لا قَالَ لـذَا    ” :مه تعـنص ـمل

  .“؟أَالَ صنعت هذَا هكَذَا” :والَ قَالَ لي لشيٍء لَم أَصنعه “؟هكَذَا
 

١٦٥- ددسا مثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندةَ    ،حـلَمـنِ أَبِـي سب رمع نع، 
أَبِيه نةَ قَالَ ،عريرأَبِي ه نولُ اِهللا  :عسقَالَ ر%: ” لَوو هبِع لُوكمالْم قرإِذَا س

شاِهللا “بِن دبو عقَالَ أَب: شونَ :النرشاةُ. عوالنةٌ :وسمةُ. خياُألوقونَ :وعبأَر.  
 

١٦٦-   ـدمحم ـنب دما أَحثَندنِ قَـالَ      ،حمحالـر ـدبع ـنب داوا دثَنـدح: 
انتهيت إِلَـى   :عن أَبِيه قَالَ ،عن عاصمِ بنِ لَقيط بنِ صبِرةَ ،سمعت إِسماعيلَ

 بِيلَةً ،%النخاحِ سري الْمي فاعالر فَعدو،    بِـيفَقَـالَ الن%: ” نِسـبحالَ ت“، 
ة فَإِذَا جاَء الراعـي بِسـخلَ   ،الَ تحسبن إِنَّ لَنا غَنما مئَةً الَ نرِيد أَنْ تزِيد” :ولَم يقُلْ

وإِذَا  ،الَ تضرِب ظَعينتك كَضـربِك أَمتـك  ” :فَكَانَ فيما قَالَ ،“ذَبحنا مكَانها شاةً
  .“إِالَّ أَنْ تكُونَ صائما ،استنشقْت فَبالغْ

 
١٦٧- حم نب را بِشثَندحداهللاِ  :قَالَ ،م ـدبا عنربـو    :قَـالَ  ،أَخـا أَبنربأَخ

 ،ونكيـلَ  ،كُنـا نـؤمر أَنْ نخـتم علَـى الْخـادمِ      :عن أَبِـي الْعاليـة قَـالَ    ،خلْدةَ
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  .وٍءأَو يظُن أَحدنا ظَن س ،كَراهيةَ أَنْ يتعودوا خلُق سوٍء ،ونعدها
 

عن حارِثَـةَ   ،عن أَبِي إِسحاق ،حدثَنا إِسرائيلُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ١٦٨
  .ظَّنعد الْعراق علَى خادمي مخافَةَ الإِني َأل :عن سلْمانَ قَالَ ،بنِ مضربٍ
١٦٩ - اججا حثَندةُ قَـالَ    :قَـالَ  ،حبـعا شثَنـدقَـالَ     :ح اقـحـو إِسـا أَبأَنبأَن: 

  .عد الْعراق خشيةَ الظَّنإِني َأل :سمعت سلْمانَ :سمعت حارِثَةَ بن مضربٍ قَالَ
 

١٧٠ - ما أَحثَندىحيسع نب بٍ قَالَ :قَالَ ،دهو ناِهللا ب دبا عثَندنِي  :حربأَخ
أَرسـلَ   :سمعت يزِيد بن عبد اِهللا بنِ قُسيط قَـالَ  :عن أَبِيه قَالَ ،مخرمةُ بن بكَيرٍ

فَرجع إِلَيه  ،فَأَنظَر بِالصرف ،رفَهفَص ،عبد اِهللا بن عمر غُالَما لَه بِذَهبٍ أَو بِورِقٍ
  .والَ تصرِفْه ،فَخذ الَّذي لي ،اذْهب :فَجلَده جلْدا وجِيعا وقَالَ

 ،عنِ اَألعمـشِ  ،أَخبرنا أَبو معاوِيةَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٧١
ميالت يماهرإِب نعي، أَبِيه نقَالَ ،ع ودعسأَبِي م ني :عا لغُالَم رِبأَض تكُن، 

 ،“لَلَّـه أَقْـدر علَيـك منـك علَيـه      ،اعلَـم أَبـا مسـعود   ” :فَسمعت من خلْفي صوتا
 ،حـر لوجـه اهللاِ   فَهـو  ،يا رسـولَ اهللاِ  :قُلْت ،%فَالْتفَت فَإِذَا هو رسولُ اِهللا 

  .“لَو لَم تفْعلْ لَمستك النار أَو لَلَفَحتك النار أَما” :فَقَالَ
 

١٧٢- اججا حثَندـةَ  :قَالَ ،حنييع نا ابثَندـالَنَ    ،حجـنِ عـنِ ابع،   ـنع
يدعأَ ،س نةَعريربِي ه،  بِينِ النقُولُوا” :قَالَ% عالَ ت: ههجو اللَّه حقَب“.  
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١٧٣-    ـدمحم ـناِهللا ب ـدبا عثَندـةَ    :قَـالَ  ،حنييع ـنا ابثَنـدـنِ    ،حـنِ ابع
لَّه وجهك ووجـه  قَبح ال :الَ تقُولَن :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن سعيد ،عجالَنَ

كهجو هبأَش نم،  مآد لَقلَّ خجو زع فَإِنَّ اللَّه %هتورلَى صع.  
 

١٧٤-    لَـدخم ـنب ـدالا خثَندبِـالَلٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح: 
حثَنِي مدالَنَ قَالَحجع نب دنِي أَبِي :مربأَخ، يدعسةَ  ،وـريرأَبِي ه نـنِ   ،عع

 بِيقَالَ% الن: ”هجنِبِ الْوتجفَلْي همادخ كُمدأَح برإِذَا ض“.  
١٧٥- دالا خثَندانُ  :قَالَ ،حـفْيا سثَندـرِ    ،حيبأَبِـي الز ـنـابِ   ،عج ـنرٍ ع

لَعـن اللَّـه   ” :%قَالَ النبِـي   ،بِدابة قَد وسم يدخن منخراه% مر النبِي  :قَالَ
  .“الَ يِسمن أَحد الْوجه والَ يضرِبنه ،من فَعلَ هذَا

 
١٧٦- دحما آدةُ :قَالَ ،ثَنبعا شثَندقَالَ :قَالَ ،ح نيصا حثَندح:  تعمس

فَخرجـت   ،كُنا نبِيـع الْبـز فـي دارِ سـويد بـنِ مقَـرن       :هالَلَ بن يساف يقُولُ
 :الَ لَـه سـويد بـن مقَـرن    فَقَ ،فَلَطَمها ذَلك الرجلُ ،جارِيةٌ فَقَالَت لرجلٍ شيئًا

 ،فَلَطَمهـا بعضـنا   ،لَقَد رأَيتنِي سابِع سبعة وما لَنا إِالَّ خـادم  ؟أَلَطَمت وجهها
 بِيالن هرا% فَأَمقُهتعأَنْ ي.  
١٧٧- نوع نو برما عثَندح،  دـدسما أَ  :قَـاالَ  ،وثَنـدـةَ  حانوـو عب،   ـنع

% سـمعت النبِـي    :عنِ ابـنِ عمـر قَـالَ    ،عن زاذَانَ ،عن أَبِي صالحٍ ،فراسٍ
  .“فَكَفَّارته عتقُه ،من لَطَم عبده أَو ضربه حدا لَم يأْته” :يقُولُ
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١٧٨ - ددسا مثَندقَالَ ،ح: يحا يثَندحيدعس نانَ قَالَ ،ى بفْيس نع: 
 :حدثَنِي معاوِيةُ بن سـويد بـنِ مقَـرن قَـالَ     :حدثَنِي سلَمةُ بن كُهيلٍ قَالَ

ا فَفَرلًى لَنوم تلَطَم،    انِي أَبِـي فَقَـالَ لَـهعفَد:  صاقْـت،     نقَـرم لَـدـا وكُن
مـرهم  ” :فَقَـالَ % فَذُكر ذَلـك للنبِـي    ،فَلَطَمها أَحدنا ،ملَنا خاد ،سبعةً

فَلْيستخدموها ” :قَالَ ،لَيس لَهم خادم غَيرها :%فَقيلَ للنبِي  ،“فَلْيعتقُوها
  .“فَإِذَا استغنوا خلُّوا سبِيلَها

١٧٩- زرم نو برما عثَندقَالَ ،وقٍح:     ـنب ـدمحـي مةُ قَالَ لبعا شنربأَخ
عـن سـويد بـنِ     ،حدثَنِي أَبو شعبةَ :شعبةُ قَالَ :فَقُلْت ؟ما اسمك  :الْمنكَدرِ

نِــيزالْم نقَــرم، ــهغُالَم ــالً لَطَــمجأَى ررــ :فَقَــالَ ،وملــا عأَمــورأَنَّ الص ةَ ت
مـا لَنـا    ،%علَى عهـد رسـولِ اِهللا    ،رأَيتنِي وإِني سابِع سبعة إِخوة ؟محرمةٌ

مادا ،إِالَّ خندأَح هفَلَطَم،  بِيا الننرفَأَم %قَهتعأَنْ ن.  
عـن   ،نا فـراس حـدثَ  :قَالَ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٨٠
فَدعا بِغالَمٍ لَه كَـانَ   ،كُنا عند ابنِ عمر :عن زاذَانَ أَبِي عمر قَالَ ،أَبِي صالحٍ

ثُـم رفَـع عـودا     ،فَأَعتقَـه . الَ :قَالَ ؟أَيوجِعك :ضربه فَكَشف عن ظَهرِه فَقَالَ
يـا أَبـا عبـد     :فَقُلْت ،يه من اَألجرِ ما يزِنُ هذَا الْعودمالي ف :من اَألرضِ فَقَالَ

مـن ضـرب   ” :يقُـولُ أَو قَـالَ  % سمعت النبِي  :قَالَ ؟لم تقُولُ هذَا ،الرحمنِ
هأْتي ا لَمدح لُوكَهمم، ههجو لَطَم أَو، قَهتعأَنْ ي هتفَكَفَّار“.  

 
١٨١- فوسي نب دمحا مثَندـةُ  ،حقَبِيصانُ   :قَـاالَ  ،وـفْيا سثَنـدح،   ـنع
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نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ ببِيبٍ ،حنِ أَبِي شب ونميم نرٍ قَالَ ،عاسنِ يارِ بمع نالَ  :ع
مظَال وهو ا لَهدبع دأَح رِبضي  ةاميالْق موي هنم يدإِالَّ أُق لَه.  

١٨٢- رمع نب فْصح رمو عا أَبثَندةُ قَـالَ  :قَالَ ،حبعا شثَندثَنِي   :حـدح
دابتـه يتسـاقَطُ    خرج سلْمانُ فَإِذَا علَف :سمعت أَبا لَيلَى قَالَ :أَبو جعفَرٍ قَالَ

ناآل مرِي، همادخفَقَالَ ل: َأللَو اصصالْق افي أَخالَ أَنكتعجو.  
عن  ،حدثَنا الْعالَُء :قَالَ ،حدثَنا إِسماعيلُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو الربِيعِ -١٨٣

ةَ ،أَبِيهريرأَبِي ه نع،  بِينِ الننَّ الْ” :قَالَ% عدؤالَتهلإِلَى أَه قُوقح،  قَادى يتح
  .“للشاة الْجماِء من الشاة الْقَرناِء

١٨٤- يفعالْج دمحم ناِهللا ب دبا عثَندةَ قَـالَ   :قَالَ ،حـامو أُسا أَبثَندح: 
حدثَني عبد الـرحمنِ بـن    :الَحدثَنِي داود بن أَبِي عبد اِهللا مولَى بنِي هاشمٍ قَ

 ،كَـانَ فـي بيتهـا   % أَنَّ النبِـي   ،عن أُم سلَمةَ ،أَخبرتنِي جدتي :محمد قَالَ
 طَـأَتا فَأَبلَه أَو يفَةً لَهصا وعفَد،     هِـهجـي وف ـبضانَ الْغبـتفَاس،   أُم ـتفَقَام

لَـوالَ  ” :فَقَـالَ  ،ومعـه سـواك   ،فَوجدت الْوصيفَةَ تلْعـب  ،ى الْحجابِسلَمةَ إِلَ
ةاميالْق موي دةُ الْقَويشَأل ،خاكوذَا السبِه كتعجو“ .  

 :قُلْت%  فَلَما أَتيت بِها النبِي :قَالَ. تلْعب بِبهمة :زاد محمد بن الْهيثَمِ
  .وفي يده سواك :قَالَت ،إِنها لَتحلف ما سمعتك ،يا رسولَ اِهللا
عـن   ،عـن قَتـادةَ   ،حـدثَنا عمـرانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن بِالَلٍ -١٨٥

مـن ضـرب ضـربا    ” :%ِهللا قَالَ رسولُ ا :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،زرارةَ بنِ أَوفَى
ةاميالْق موي هنم صاقْت“.  



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

حـدثَنا أَبـو    :قَـالَ  ،حدثَنا عبد اِهللا بن رجـاءٍ  :قَالَ ،حدثَنا خليفَةُ -١٨٦
% بِـي  عـنِ الن  ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن عبد اِهللا بنِ شقيقٍ ،عن قَتادةَ ،الْعوامِ
  .“من ضرب ضربا ظُلْما اقْتص منه يوم الْقيامة” :قَالَ

 
١٨٧- ادبع نب دمحا مثَنديلَ     :قَـالَ  ،حاعـمإِس ـنب مـاتا حثَنـدح،   ـنع

عبادةَ بنِ الْوليد بـنِ عبـادةَ بـنِ الصـامت     عن  ،يعقُوب بنِ مجاهد أَبِي حزرةَ
قَبـلَ أَنْ   ،خرجت أَنا وأَبِي نطْلُـب الْعلْـم فـي هـذَا الْحـي فـي اَألنصـارِ        :قَالَ

 ،ومعـه غُـالَم لَـه   % فَكَانَ أَولَ من لَقينا أَبو الْيسرِ صـاحب النبِـي    ،يهلكُوا
رِيافعمةٌ ودررِ بسلَى أَبِي الْيعو، رِيافعمةٌ ودرب هلَى غُالَمعو،  لَـه ـا   :فَقُلْتي

أَو أَخــذْت معافرِيــه  ،لَــو أَخــذْت بــردةَ غُالَمــك وأَعطَيتــه معافرِيــك ،عمــي
كتدرب هتطَيأَعو،  كلَيع تلَّةٌكَانح هلَيع لَّةٌ أَوقَالَ ،حي وأْسر حسفَم:  ماللَّه

يهف ارِكي ،بأَخ نا ابنِ ،يياته ينيع رصنِ ،بياته يأُذُن عمسقَلْبِـي    ،و ـاهعوو
 بِيالن قَلْبِه اطإِلَى نِي ارأَشقُولُ% وأْ” :يا تمم موهمـا    ،كُلُونَأَطْعمم مـوهاكْسو

وكَـانَ أَنْ أُعطيـه مـن متـاعِ الـدنيا أَهـونُ علَـي مـن أَنْ يأْخـذَ مـن            “تلْبسونَ
ةاميالْق موي ياتنسح.  

 :قَـالَ  ،حدثَنا مروانُ بـن معاوِيـةَ   :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن سلَيمانَ -١٨٨
% كَانَ النبِي  :سمعت جابِر بن عبد اِهللا يقُولُ :حدثَنا الْفَضلُ بن مبشرٍ قَالَ

وأَلْبِســوهم مــن  ،أَطْعمــوهم ممــا تــأْكُلُونَ” :يوصــي بِــالْمملُوكني خيــرا ويقُــولُ
كُموسلَب، زاِهللا ع لْقوا خذِّبعالَ تلَّ وجو“.  
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١٨٩- ما آدثَندةُ   :قَـالَ  ،حبـعا شثَنـدقَـالَ  ،ح:     بـدـلٌ اَألحاصا وثَنـدح

رأَيت أَبا ذَر وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُالَمـه   :سمعت الْمعرور بن سويد يقُولُ :قَالَ
 ،%إِني ساببت رجالً فَشـكَانِي إِلَـى النبِـي     :فَقَالَ ،ه عن ذَلكفَسأَلْنا ،حلَّةٌ

 بِيالن يفَقَالَ ل%: ”هبِأُم هتري؟أَع“ قُلْت: معقَالَ ،ن ثُم: ”لُكُموخ كُمانوإِنَّ إِخ، 
  يكُمـدأَي ـتحت اللَّه ملَهعج،    ـوهكَـانَ أَخ ـنأْكُـلُ      فَمـا يمم ـهمطْعفَلْي ـهيدي ـتحت، 

سلْبا يمم هلْبِسلْيو، مهبلغا يم مكَلِّفُوهالَ تو، موهينفَأَع مهبلغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت“.  
 

١٩٠- ما آدثَنــدةُ :قَــالَ ،حبــعا شثَنــدــرٍ قَــالَ :قَــالَ ،حــو بِشا أَبثَنــدح: 
قَالَ  :قَالَ% عن رجلٍ من أَصحابِ النبِي  ،سمعت سالَّم بن عمرٍو يحدثُ

 بِيالن%: ”  كُمانـوإِخ أَرِقَّـاكُم،   هِموا إِلَـيِسـنفَأَح،     كُمـا غَلَـبلَـى مع موهينعـتاس، 
 موهينأَعواوبا غُللَى مع“.  
أَخبرنـا   :قَـالَ  ،حدثَنِي ابـن وهـبٍ   :حدثَنا يحيى بن سلَيمانَ قَالَ -١٩١

 ،أَعينـوا الْعامـلَ مـن عملـه     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِي يونس ،عمرو
يبخلَ اِهللا الَ يامنِ ،فَإِنَّ ععيي: مادالْخ.  

 
١٩٢- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَـالَ    :قَالَ ،ح ـوبأَبِـي أَي نب يدعا سثَندح: 

عنِ  ،بِي هريرةَعن أَ ،عن عجالَنَ ،عن بكَيرِ بنِ عبد اِهللا ،حدثَنِي ابن عجالَنَ
 بِيقَالَ% الن: ”هتوسكو هامطَع لُوكملْمل، يقطا الَ يلِ ممالْع نم كَلَّفالَ يو“.  
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عن  ،حدثَنِي ابن عجالَنَ :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -١٩٣
 :أَنـه سـمع أَبـا هريـرةَ يقُـولُ      ،ا محمد حدثَه قُبيلَ وفَاتهأَنَّ عجالَنَ أَب ،بكَيرٍ

  .“والَ يكَلَّف إِالَّ ما يطيق ،للْمملُوك طَعامه وكسوته” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
١٩٤- دــدسا مثَنــدــى :قَــالَ ،حيحا يثَنــدــشِ قَــا ،حمــنِ اَألعقَــالَ  :لَع

وررعم: بثَو هلَيعو ا بِأَبِي ذَرنررلَّـةٌ   ،مح ـهلَى غُالَمعـا  ،وفَقُلْن:    ـذْتأَخ لَـو
هرذَا غَيه تطَيأَعذَا ولَّةٌ ،هح تقَالَ ،كَان:  بِيقَالَ الن%: ”  ـملَهعج كُمانوإِخ

يكُمدأَي تحت اللَّه،  نفَمهدي تحت وهأْكُلُ ،كَانَ أَخا يمم همطْعـا    ،فَلْيمم ـهلْبِسلْيو
سلْبي، هبلغا يم كَلِّفْهالَ يو، هلَيع هنعفَلْي هبلغا يم فَإِنْ كَلَّفَه“.  

 
أَخبرنِـي بحـري    :أَخبرنا بقيةُ قَـالَ  :قَالَ ،نا إِبراهيم بن موسىحدثَ -١٩٥
دعس نانَ ،بدعنِ مب دالخ نامِ   ،عقْـدـنِ الْمع،    بِـيالن عـمقُـولُ % سـا  ” :يم

  .“وخادمك فَهو صدقَةٌ وما أَطْعمت ولَدك وزوجتك ،أَطْعمت نفْسك فَهو صدقَةٌ
١٩٦ - ددسا مثَندقَالَ ،ح: ديز نب ادما حثَندلَـةَ     ،حدهـنِ بـمِ باصع ـنع، 

يـر الصـدقَة مـا بقَّـى     خ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي صالحٍ
أَنفـق علَـي    :تقُولُ امرأَتـك  ،وابدأْ بِمن تعولُ ،ا خير من الْيد السفْلَىوالْيد الْعلْي ،غىن

  .“إِلَى من تكلُنا :ويقُولُ ولَدك ،أَنفق علَي أَو بِعنِي :ويقُولُ مملُوكُك ،أَو طَلِّقْنِي
عـن محمـد بـنِ     ،أَخبرنـا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن كَـثريٍ  -١٩٧
فَقَـالَ   ،بِصـدقَة % أَمـر النبِـي    :عن أَبِي هريرةَ قَـالَ  ،عنِ الْمقْبرِي ،عجالَنَ
أَنفقْه ” :قَالَ ،عندي آخر :قَالَ ،“أَنفقْه علَى نفِْسك” :قَالَ ،عندي دينار :رجلٌ
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  .“ثُم أَنت أَبصر ،أَنفقْه علَى خادمك” :قَالَ ،عندي آخر :قَالَ “زوجتكعلَى 
 

أَخبرنا  :قَالَ ،أَخبرنا مخلَد بن زيد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٩٨
أَنه سمع رجـالً يسـأَلُ جـابِرا عـن خـادمِ       ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ :قَالَابن جريجٍ 

فَـإِنْ   ،نعـم  :قَالَ ؟أَنْ يدعوه% أَمر النبِي  ،إِذَا كَفَاه الْمشقَّةَ والْحر ،الرجلِ
  .كْلَةً في يده كَرِه أَحدكُم أَنْ يطْعم معه فَلْيطْعمه أُ

 
عـنِ   ،حدثَنا مروانُ بـن معاوِيـةَ   :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ -١٩٩

% كَـانَ النبِـي    :سـمعت جـابِر بـن عبـد اِهللا يقُـولُ      :الْفَضلِ بنِ مبشـرٍ قَـالَ  
وأَلْبِســوهم مــن  ،أَطْعمــوهم ممــا تــأْكُلُونَ” :صــي بِــالْمملُوكني خيــرا ويقُــولُيو

كُموساِهللا ،لَب لْقوا خذِّبعالَ تو“.  
 

٢٠٠- ددسا مثَندقَالَ ،ح:   ـعس ـنى بيحا يثَندحـنِ     ،يديلَ باعـمإِس ـنع
دالأَبِي خ،  أَبِيـه نةَ     ،عـريرأَبِـي ه ـنع^،    بِـيـنِ النـاَء  ” :قَـالَ % عإِذَا ج

هسلجفَلْي هامبِطَع همادخ كُمدأَح، هنم اوِلْهنلْ فَلْيقْبي فَإِنْ لَم“.  
٢٠١- دمحم نب را بِشثَنداهللاِ  :الَقَ ،ح ـدبا عنربـو    :قَـالَ  ،أَخـا أَبنربأَخ

رِيصالْب سونكَةَ قَالَ ،يلَينِ أَبِي منِ ابةَ :عذُورحو مقَالَ أَب:  دنا عسالج تكُن
 رمع^،  ـاَءةبي عف فَرا نلُهمحي ةفْنةَ بِجيأُم نانُ بفْواَء صإِذْ ج، ا  فَووهـعض

رمع يدي نيب، لَهواسِ حأَرِقَّاِء الن نأَرِقَّاَء مو نياكسا ماسن رما ععفَأَكَلُوا  ،فَد
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هعم، كذَل دنقَالَ ع مٍ :ثُمبِقَو لَ اللَّهقَالَ ،فَع أَو:     ـنـونَ عغَبرـا يمقَو ا اللَّهلَح
أَنْ ي هِمأَرِقَّائمهعانُ ،أْكُلُوا مفْوفَقَالَ ص: اللَّها وأَم،  مهـنع غَبرا نـا   ،منلَكو
هِملَيع رأْثتسن، مهمطْعنأْكُلُ وا نامِ الطِّيبِ مالطَّع نم اللَّهو دجالَ ن.  

 
عن عبـد اِهللا بـنِ    ،عن نافعٍ ،حدثَنِي مالك :لُ قَالَحدثَنا إِسماعي -٢٠٢

رمولَ اِهللا  ،عسقَالَ% أَنَّ ر: ”هديسل حصإِذَا ن دبإِنَّ الْع،   ـهبةَ رـادبع نسأَحو، 
  .“لَه أَجره مرتينِ

حـدثَنا   :قَـالَ  ،برنـا الْمحـارِبِي  أَخ :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٢٠٣
إِنا نتحدثُ عندنا  ،يا أَبا عمرٍو :قَالَ رجلٌ لعامرٍ الشعبِي :صالح بن حي قَالَ

  ـهتندـبِ باكا كَانَ كَالرهجوزت ثُم هلَدو أُم قتلَ إِذَا أَعجفَقَـالَ  ،أَنَّ الر  رـامع: 
 :ثَالَثَـةٌ لَهـم أَجـران   ” :%قَالَ لَهم رسولُ اِهللا  :عن أَبِيه قَالَ ،حدثَنِي أَبو بردةَ

هبِيبِن نابِ آمتلِ الْكأَه نلٌ مجر،  دمحبِم نآمو %انرأَج فَلَه .  لُـوكمالْم دبالْعو
فَأَدبهـا فَأَحسـن    ،ورجـلٌ كَانـت عنـده أَمـةٌ يطَأهـا     . وحق مواليـه حق اِهللا  إِذَا أَدى
 :قَـالَ عـامر   “فَلَـه أَجـران   ،ثُم أَعتقَها فَتزوجهـا  ،وعلَّمها فَأَحسن تعليمها ،تأْديبها

  .كَب فيما دونها إِلَى الْمدينة وقَد كَانَ ير ،أَعطَيناكَها بِغيرِ شيٍء
 ،عن بريد بنِ عبـد اهللاِ  ،حدثَنا أَبو أُسامةَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْعالَِء - ٢٠٤

ـالَ  ،عن أَبِي بردةَ ـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِي موسى قَ الْمملُـوك الَّـذي يحِسـن    ” :%قَ
عهبةَ رادب، ي فُرِضالَّذ هديي إِلَى سدؤيةُ ،ويحصالنةُ والطَّاع، انرأَج لَه“.  

حدثَنا أَبو بردةَ بن  :قَالَ ،حدثَنا عبد الْواحد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٢٠٥
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قَـالَ   :عـن أَبِيـه قَـالَ    ،ا بـردةَ يحـدثُ  سـمعت أَبـ   :عبد اِهللا بنِ أَبِي بردةَ قَـالَ 
فـي  ” :أَو قَالَ ،“الْمملُوك لَه أَجران إِذَا أَدى حق اِهللا في عبادته” :%رسولُ اِهللا 
هتادبنِ عسح، كُهلمي يالَّذ هيكلم قحو“.  

 
٢٠٦- ما إِسثَندسٍ قَالَحيأَبِي أُو نيلُ باع: كالثَنِي مداِهللا    ،ح ـدبع ـنع
وكُلُّكُــم  ،كُلُّكُــم راعٍ” :قَــالَ% أَنَّ رســولَ اِهللا  ،عــنِ ابــنِ عمــر ،بــنِ دينــارٍ

هتيعر نؤولٌ عساعٍ     ،مـاسِ رلَـى الني عالَّـذ ريفَـاَألم،     ـنـؤولٌ عسم ـوهو ـهتيعر، 
هتيلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو، هتيعر نولٌ عؤسم وهـالِ   ،ولَى ماعٍ علِ رجالر دبعو

هديس، هنولٌ عؤسم وهاعٍ ،ور أَالَ كُلُّكُم، هتيعر نولٌ عؤسم كُلُّكُمو“.  
٢٠٧-  نب دما أَحثَندىحيسـبٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،عهو ـناِهللا ب ـدبا عثَنـدح: 

عن عبد اِهللا بنِ سعد مـولَى عائشـةَ زوجِ    ،عن أَبِيه ،أَخبرنِي مخرمةُ بن بكَيرٍ
 بِيقُولُ :قَالَ ،%النةَ يريرا هأَب تعمس: هديس إِذَا أَطَاع دبالْع،    أَطَـاع فَقَـد

  .فَإِذَا عصى سيده فَقَد عصى اللَّه عز وجلَّ  ،اللَّه عز وجلَّ
 

عـنِ   ،عـن يـونس   ،حدثَنِي سلَيمانُ بـن بِـالَلٍ   :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٢٠٨
رِيهالز، يدعس نبِ عيسنِ الْمةَ ،بريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ،عسقَالَ% أَنَّ ر: ” دبالْع

هديس قحاِهللا و قى حإِذَا أَد ملسالْم، انرأَج لَه“،     هـدةَ بِيـريرأَبِـي ه فْـسي نالَّذو، 
  .حببت أَنْ أَموت مملُوكًاَأل ،أُمي وبِر ،والْحج ،لَوالَ الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا
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 ،عـنِ الْعـالَءِ   ،حدثَنِي ابن أَبِي حازِمٍ :حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا قَالَ - ٢٠٩
أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نع،   بِـينِ النقَـالَ % ع: ”  ـدقُـلْ أَحالَ يي  :كُمـدبـي  ،عتأَم، 

  .“وفَتاتي ،وفَتاي ،جارِيتي ،غُالَمي :ولْيقُلْ ،وكُلُّ نِسائكُم إِماُء اِهللا ،كُلُّكُم عبِيد اِهللا
 

عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا حجاج بن منهـالٍ  -٢١٠
وببِيبٍ ،أَيحامٍ ،وشهو، دمحم نةَ ،عريرأَبِي ه نع،   بِـينِ النقَـالَ % ع: 

”كُمدأَح قُولَني :الَ يتأَمي ودبع، لُوكمالْم قُولَنالَ يي :وتبري وبقُـلْ  ،رلْيو:   ـايفَت
  .“والرب اللَّه عز وجلَّ ،لُّكُم مملُوكُونَكُ ،وسيدي وسيدتي ،وفَتاتي

٢١١- ددسا مثَندـلِ     :قَالَ ،حالْفَض ـنب ـرا بِشثَنـدـو    :قَـالَ  ،حا أَبثَنـدح
انطَلَقْـت فـي وفْـد بنِـي      :قَالَ أَبِـي  :عن مطَرف قَالَ ،عن أَبِي نضرةَ ،مسلَمةَ
وأَفْضـلُنا   :قَالُوا ،“السيد اللَّه” :قَالَ ،أَنت سيدنا :فَقَالُوا ،%لَى النبِي عامرٍ إِ
  .“والَ يستجرِينكُم الشيطَانُ ،قُولُوا بِقَولكُم” :فَقَالَ :قَالَ ،وأَعظَمنا طَوالً ،فَضالً

 
٢١٢- دحارِما عقَالَ ،ثَن: ديز نب ادما حثَندح، وبأَي نعٍ   ،عـافن ـنع، 

 ،وكُلُّكُـم مسـؤولٌ عـن رعيتـه     ،كُلُّكُم راعٍ” :%قَالَ النبِي  :عنِ ابنِ عمر قَالَ
والْمـرأَةُ راعيـةٌ    ،وهـو مسـؤولٌ   والرجلُ راعٍ علَى أَهله ،فَاَألمري راعٍ وهو مسؤولٌ

  .“وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيته ،أَالَ وكُلُّكُم راعٍ ،علَى بيت زوجِها وهي مسؤولَةٌ
٢١٣- ددسا مثَنديلُ :قَالَ ،حاعما إِسثَندقَـالَ  ،ح:   ـوبا أَيثَنـدح،   ـنع
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الَبقَالَ ،ةَأَبِي ق رِثيونِ الْحب كالانَ مملَيأَبِي س نع:   بِـيا الننيأَت %  ـنحنو
 فَسأَلْنا عن ،فَظَن أَنا اشتهينا أَهلينا ،فَأَقَمنا عنده عشرِين لَيلَةً ،شببةٌ متقَارِبونَ

ارجِعـوا إِلَـى   ” :فَقَـالَ  ،وكَـانَ رفيقًـا رحيمـا    ،رنـاه فَأَخب ؟من تركْنا في أَهلينـا 
موهرمو موهلِّمفَع يكُمللِّي ،أَهونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَمصـالَةُ    ،والص تـرضفَـإِذَا ح، 

كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤفَلْي، كُمرأَكْب كُممؤلْيو“.  
 

٢١٤-   ـانمـو الْيا أَبثَندةَ      :قَـالَ  ،حـزمأَبِـي ح ـنب بيـعـا شنربـنِ   ،أَخع
رِيهقَالَ ،الز: مالا سنربأَخ، رمنِ عنِ ابولَ اِهللا  ،عسر عمس هقُـولُ % أَني: 

 ،ِإلمـام راعٍ وهـو مسـؤولٌ عـن رعيتـه     ا ،وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيته ،كُلُّكُم راعٍ”
هلي أَهاعٍ فلُ رجالرا ،وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمي ،وف مادالْخو   هدـيـالِ سم“، 

 بِينِ النالَِء عؤه تعمس%،  بِيالن بسأَحالِ أَ” :قَالَ% وي ملُ فجالروبِيه“.  
 

عـن عمـارةَ    ،حدثَنِي يحيى بن أَيوب :حدثَنا سعيد بن عفَيرٍ قَالَ -٢١٥
 :قَالَعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا اَألنصارِي  ،عن شرحبِيلَ مولَى اَألنصارِ ،بنِ غَزِيةَ

 بِيقَالَ الن%: ”زِئْهجفَلْي وفرعم هإِلَي نِعص نـثْنِ        ،مفَلْي زِئُـهجـا يم جِـدي فَـإِنْ لَـم
هلَيع، هكَرش ى فَقَدإِذَا أَثْن هفَإِن، هكَفَر فَقَد همإِنْ كَتـطَ     ،وعي ـا لَـملَّـى بِمحت نمو، 

  .“س ثَوبي زورٍفَكَأَنما لَبِ
٢١٦ - ددسا مثَندـةَ   :قَالَ ،حانوـو عا أَبثَندـشِ   ،حمـنِ اَألعع،   ـنع
 ـداهجقَــالَ ،م ــرمــنِ عــنِ ابــولُ اِهللا   :عسقَـالَ ر%: ” اذَ بِاللَّــهعــتــنِ اسم
يذُوهفَأَع، طُوهفَأَع أَلَ بِاللَّهس نمى إِ ،وأَت نموئُوهوفًا فَكَافرعم كُملَي،   فَإِنْ لَـم
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وا لَهعوا فَادجِدت، وهمكَافَأْت أَنْ قَد لَمعى يتح“.  
 

 عـن  ،حدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ    :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٢١٧
سٍ ،ثَابِتأَن نقَالُوا ،ع اجِرِينهولَ اِهللا :أَنَّ الْمسا ري، برِ   ذَهبِـاَألج ارصاَألن
الَ” :قَالَ ؟كُلِّه، ملَه اللَّه متوعا دم، بِه هِملَيع متيأَثْنو“.  

 
٢١٨- مإِس نى بوسا مثَنديلَحمٍ  :قَالَ ،اعـلسم نب بِيعا الرثَندقَـالَ  ،ح: 

ادزِي نب دمحا مثَندةَ ،حريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ” نم اللَّه كُرشالَ ي
اسالن كُرشالَ ي“.  

 :قَـالَ  ،ربِيع بن مسـلمٍ حدثَنا ال :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٢١٩
ادزِي نب دمحا مثَندةَ ،حريرأَبِي ه نع،  بِينِ النـالَى    ” :قَـالَ % ععت قَـالَ اللَّـه

  .“الَ أَخرج إِالَّ كَارِهةً :قَالَت ،اخرجِي :للنفَسِ
 

٢٢٠- ما إِسثَندسٍ قَـالَ حيأُو نيلُ بأَبِـي       :اع ـننِ بمحالـر ـدبثَنِي عـدح
ادنالز، أَبِيه نةَ ،عورع ناوِحٍ ،عرأَبِي م نع،  أَبِـي ذَر نع،    بِـيـنِ النع%، 
فَـأَي   :قيـلَ  ،“وجِهـاد فـي سـبِيله    ،إِميـانٌ بِاللَّـه  ” :قَـالَ  ؟أَي اَألعمالِ خيـر  :قيلَ

م أَفَرأَيـت إِنْ لَـ   :قَـالَ  ،“وأَنفَسها عند أَهلها ،أَغْالَها ثَمنا” :قَالَ ؟الرقَابِ أَفْضلُ
أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ  ،“أَو تصنع َألخرق ،فَتعني ضائعا” :قَالَ ؟أَستطع بعض الْعملِ

فْتعقَالَ ؟ ض: ”ترالش نم اسالن عد، فِْسكلَى نا عبِه قدصقَةٌ تدا صهفَإِن“.  
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حدثَنِي نصير بـن عمـر بـنِ يزِيـد      :حدثَنا علي بن أَبِي هاشمٍ قَالَ -٢٢١

 ،سمعت برمةَ بن لَيث بنِ برمـةَ  :عن فُالَن قَالَ ،قَبِيصةَ بنِ يزِيد اَألسدي بنِ
 :فَسـمعته يقُـولُ  % كُنت عند النبِي  :أَنه سمع قَبِيصةَ بن برمةَ اَألسدي قَالَ

وأَهلُ الْمنكَـرِ فـي الـدنيا     ،خرةالْمعروف في اآل هم أَهلُأَهلُ الْمعروف في الدنيا ”
ةري اآلخكَرِ فنلُ الْمأَه مه“.  

حـدثَنا عبـد اِهللا بـن حسـانَ      :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بـن إِسـماعيلَ   -٢٢٢
رِيبنـمٍ   :قَالَ ،الْعاصع ـنانُ ببا حثَندكَـانَ  ،حو    ـهـا أُملَـةُ أَبمرنِي   ،حثَتـدفَح

أَنـه   ،وكَانَ جـدهما حرملَـةُ أَبـا أَبِيهِمـا     ،ودحيبةُ ابنةُ علَيبةَ ،صفيةُ ابنةُ علَيبةَ
مهرباِهللا ،أَخ دبنِ علَةَ بمرح نع،  بِيى النى أَتتح جرخ هفَكَ ،%أَن هدنانَ ع

 بِيالن فَهرى عتفِْسـي  ،%حي نف لَ قُلْتحتا ارآل  :فَلَم اللَّـهو   بِـيالن نـيت %
قُلْـت مـا تـأْمرنِي    فَجِئْت أَمشي حتى قُمت بين يديـه فَ  ،حتى أَزداد من الْعلْمِ

حتـى   ،ثُم رجعـت  ،“واجتنبِ الْمنكَر ،ئْت الْمعروفا ،يا حرملَةُ” :قَالَ ؟أَعملُ
 ،يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت ،ثُم أَقْبلْت حتى قُمت مقَامي قَرِيبا منه ،جِئْت الراحلَةَ

وانظُـر مـا    ،الْمنكَر واجتنبِ ،ائْت الْمعروف ،يا حرملَةُ” :قَالَ ؟ما تأْمرنِي أَعملُ
هفَأْت مهدنع نم تإِذَا قُم مالْقَو قُولَ لَكأَنْ ي كأُذُن جِبعأَنْ   ،ي هكْـري تظُرِ الَّذانو

هنِبتفَاج مهدنع نم تإِذَا قُم مالْقَو قُولَ لَكي“، تفَكَّرت تعجا رـ  ،فَلَمما فَإِذَا ه
  .لَم يدعا شيئًا

٢٢٣- رمع نب نسا الْحثَندقَـالَ   :قَالَ ،ح ـرمتعا مثَندَألبِـي    :ح تذَكَـر
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هـم  إِنَّ أَهلَ الْمعروف فـي الـدنيا    :أَنه قَالَ ،عن سلْمانَ ،حديثَ أَبِي عثْمانَ
عـن   ،إِني سمعته من أَبِـي عثْمـانَ يحدثُـه    :الَفَقَ ،خرةأَهلُ الْمعروف في اآل

  .فَما حدثْت بِه أَحدا قَطُّ  ،فَعرفْت أَنَّ ذَاك كَذَاك ،سلْمانَ
عـن أَبِـي    ،عن عاصـمٍ  ،حدثَنا عبد الْواحد :قَالَ ،حدثَنا موسى -(...)
  .مثْلَه% ِهللا قَالَ رسولُ ا :عثْمانَ

 
حـدثَنِي   :حـدثَنا أَبـو غَسـانَ قَـالَ     :قَـالَ  ،حدثَنا علي بـن عيـاشٍ   -٢٢٤

كُلُّ معـروف  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا ،محمد بن الْمنكَدرِ
  .“صدقَةٌ

حـدثَنِي سـعيد    :حدثَنا شعبةُ قَـالَ  :قَالَ ،حدثَنا آدم بن أَبِي إِياسٍ -٢٢٥
علَـى  ” :%قَـالَ النبِـي    :عن جده قَالَ ،عن أَبِيه ،بن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى

 ،فَينفَـع نفْسـه   ،فَيعتمـلُ بِيديـه  ” :لَقَـا  ؟فَإِنْ لَـم يجِـد   :قَالُوا ،“كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ
 قـدصتيقَـالُوا  ،“و:    عطـتسي ـلْ   ،فَـإِنْ لَـمفْعي لَـم قَـالَ  ؟أَو: ”  ــةاجذَا الْح نيعفَـي
 ـوفلْهـلْ  :قَالُوا ،“الْمفْعي رِ  ” :قَـالَ  ؟فَإِنْ لَميبِـالْخ رـأْمفَي،   رعبِـالْم رـأْمي أَووف“، 

  .“فَإِنه لَه صدقَةٌ ،فَيمِسك عنِ الشر” :قَالَ ؟فَإِنْ لَم يفْعلْ :قَالُوا
٢٢٦- ددسا مثَندـى   :قَالَ ،حيحا يثَنـدةَ قَـالَ      ،حوـرـنِ عـامِ بشه ـنع: 

أَنـه سـأَلَ    ،أَبـا ذَر أَخبـره   أَنَّ ،أَنَّ أَبـا مـراوِحٍ الْغفَـارِي أَخبـره     ،حدثَنِي أَبِـي 
 :قَـالَ  ،“وجِهاد في سبِيله ،إِميانٌ بِاللَّه” :قَالَ ؟أَي الْعملِ أَفْضلُ :%رسولَ اِهللا 

 أَرأَيـت إِنْ  :قَـالَ  ،“وأَنفَسها عند أَهلها ،أَغْالَها ثَمنا” :قَالَ ؟فَأَي الرقَابِ أَفْضلُ
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 ؟أَرأَيـت إِنْ لَـم أَفْعـلَ    :قَـالَ  ،“أَو تصـنع َألخـرق   ،تعني ضائعا” :قَالَ ؟لَم أَفْعلْ
  .“فَإِنها صدقَةٌ تصدق بِها عن نفِْسك ،تدع الناس من الشر” :قَالَ

عـن واصـلٍ    ،ي بـن ميمـون  حدثَنِي مهد :حدثَنا أَبو النعمان قَالَ -٢٢٧
عن أَبِـي اَألسـود    ،عن يحيى بنِ يعمُر ،عن يحيى بنِ عقيلٍ ،مولَى أَبِي عيينةَ

ييلقَالَ ،الد أَبِي ذَر نيلَ :عولَ اِهللا :قسا رورِ    ،يثُورِ بِـاُألجـلُ الـدأَه بذَه، 
ا نلُّونَ كَمصلِّييص، ومصا نونَ كَمومصيو،    هِمالـوـولِ أَمقُونَ بِفُضـدصتيو، 

 ،إِنَّ بِكُـلِّ تسـبِيحة وتحميـدة صـدقَةً     ؟اللَّه لَكُم ما تصدقُونَأَلَيس قَد جعلَ ” :قَالَ
 ،لَـو وضـع فـي الْحـرامِ    ” :الَقَ ؟في شهوته صدقَةٌ :قيلَ ،“وبضع أَحدكُم صدقَةٌ
روِز هلَيكَانَ ع س؟أَلَي رأَج الَلِ كَانَ لَهي الْحا فهعضإِنْ و كذَل“ .  

 
 ،عن أَبِـي الْـوازِعِ جـابِرٍ    ،عن أَبانَ بنِ صمعةَ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٢٢٨

دلَّنِـي علَـى عمـلٍ يـدخلُنِي      ،يا رسولَ اِهللا :قُلْت :اَألسلَمي قَالَ عن أَبِي برزةَ
  .“أَمط اَألذَى عن طَرِيقِ الناسِ” :قَالَ ،الْجنةَ

عـن   ،عـن أَبِيـه   ،عن سـهيلٍ  ،حدثَنا وهيب :قَالَ ،حدثَنا موسى -٢٢٩
 :فَقَـالَ  ،مر رجلٌ مسلم بِشوك في الطَّرِيقِ” :قَالَ% بِي عنِ الن ،^أَبِي هريرةَ 

  .“فَغفر لَه ،الَ يضر رجالً مسلما ،ميطَن هذَا الشوكُأل
عـن يحيـى بـنِ     ،عن واصلٍ ،حدثَنا مهدي :قَالَ ،حدثَنا موسى -٢٣٠

قَـالَ   :عن أَبِـي ذَر قَـالَ   ،عن أَبِي اَألسود الديلي ،بنِ يعمُر عن يحيى ،عقيلٍ
فَوجــدت فــي  ،حســنها وســيئُها ،عرِضــت علَــي أَعمــالُ أُمتــي” :%رســولُ اِهللا 
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 :اوِئِ أَعمالهـا ووجـدت فـي مسـ    ،محاسنِ أَعمالهـا أَنَّ اَألذَى يمـاطُ عـنِ الطَّرِيـقِ    
فَندالَ ت جِدسي الْمةَ فاعخالن“ .  

 
٢٣١- دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربقَـالَ  ،أَخ:    ـدبـا عنربأَخ

انِيدماسِ الْهبالع نارِ ببـنِ ثَا    ،الْجب يـدع ـنع بِـت،      زِيـدـنِ ياِهللا ب ـدبع ـنع
  .“كُلُّ معروف صدقَةٌ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :الْخطْمي قَالَ

عـن   ،عـن ثَابِـت   ،حدثَنا مبـارك  :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن سلَيمانَ -٢٣٢
هـا  فَإِن ،اذْهبوا بِـه إِلَـى فُالَنـة   ” :يقُولُإِذَا أُتي بِالشيِء % كَانَ النبِي  :أَنسٍ قَالَ

  .“فَإِنها كَانت تحب خدجيةَ ،اذْهبوا بِه إِلَى بيت فُالَنة. كَانت صديقَةَ خدجيةَ
عــن أَبِــي مالــك  ،أَخبرنــا ســفْيانُ :قَــالَ ،حــدثَنا محمــد بــن كَــثريٍ - ٢٣٣
جاَألشيع، يعرِب نفَةَ قَالَ ،عذَيح نع:  كُمبِيقَةٌ” :%قَالَ ندص وفرعكُلُّ م“.  

 
٢٣٤- لَدخم نب اقحا إِسثَندنِ ،حب ادمح نةَ  عـامرٍ   ،أُسـعسم ـنقَـالَ  ،ع: 

عـرض أَبِـي علَـى     :عن عمرِو بنِ أَبِي قُرةَ الْكندي قَالَ ،حدثَنا عمر بن قَيسٍ
هتانَ أُخلْمس، الَةً لَهوم جوزتى وا ،فَأَبقَالُ لَهةُ :يرقَيكَـانَ   ،ب هةَ أَنا قُرلَغَ أَبفَب

 ،فَتوجه إِلَيـه  ،فَأَخبر أَنه في مبقَلَة لَه ،فَأَتاه يطْلُبه ،بين حذَيفَةَ وسلْمانَ شيٌء
 ،وهو علَى عاتقه ،قَد أَدخلَ عصاه في عروة الزبِيلِ ،فَلَقيه معه زبِيلٌ فيه بقْلٌ

P ( :يقُولُ سلْمانُ :قَالَ ؟نَ بينك وبين حذَيفَةَما كَا ،د اِهللايا أَبا عب :فَقَالَ

R  Q(   ] انَ    ،]١١:اإلسـراءـلْمس ارـا ديـى أَتتطَلَقَا حفَان،     ارانُ الـدـلْملَ سخفَـد
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طٌ موضـوع علَـى   فَـإِذَا نمـ   ،فَدخلَ ،ثُم أَذنَ َألبِي قُرةَ ،السالَم علَيكُم :فَقَالَ
اجلـس علَـى فـراشِ موالَتـك      :فَقَالَ ،وإِذَا قُرطَاطٌ ،وعند رأْسه لَبِنات ،بابٍ

 ،إِنَّ حذَيفَـةَ كَـانَ يحـدثُ بِأَشـياءَ     :ثُم أَنشأَ يحدثُه فَقَالَ ،الَّتي تمهد لنفِْسها
 :فَـأَقُولُ  ؟فَأُوتى فَأُسـأَلُ عنهـا   ،في غَضبِه َألقْوامٍ% ِهللا كَانَ يقُولُها رسولُ ا
 ،فَـأُتي حذَيفَـةُ   ،وأَكْره أَنْ تكُونَ ضغائن بـين أَقْـوامٍ   ،حذَيفَةُ أَعلَم بِما يقُولُ

يلَ لَهقُـولُ      :فَقـا تبِم ككَـذِّبالَ يو قُكـدصانَ الَ يـلْمفَـةُ    ،إِنَّ سذَيـاَءنِي حفَج
أَو  ،لَتنتهِـين  ،فَقُلْت يا حذَيفَةُ ابن أُم حذَيفَةَ ،يا سلْمانُ ابن أُم سلْمانَ :فَقَالَ
 :%وقَد قَـالَ رسـولُ اِهللا    ،فَلَما خوفْته بِعمر تركَنِي ،كْتبن فيك إِلَى عمرَأل
”لَدو نا مأَن مةً ،آدنلَع هتني لَعتأُم نم دبا عمةً   ،فَأَيـبس هتبـبس أَو،    هِـهـرِ كُنـي غَيف، 

  .“فَاجعلْها علَيه صالةً
 ،عـنِ اَألعمـشِ   ،حدثَنا يحيى بن عيسى :قَالَ ،حدثَنا ابن أَبِي شيبةَ - ٢٣٥
وا اخرجـ  :^قَـالَ عمـر    :عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ  ،سعيد بنِ جبيرٍ عن ،عن حبِيبٍ

 ،فَكُنت أَنـا وأُبـي بـن كَعـبٍ فـي مـؤخرِ النـاسِ        ،فَخرجنا. بِنا إِلَى أَرضِ قَومنا
وقَـد ابتلَّـت    ،فَلَحقْنـاهم . هم اصـرِف عنـا أَذَاهـا   اللَّ :فَقَالَ أُبي ،فَهاجت سحابةٌ

مالُها :فَقَالُوا ،رِحا  منـابي أَصالَّذ كُماب؟أَص  ـلَّ أَنْ       :قُلْـتجو ـزع ـا اللَّـهعد ـهإِن
  .أَالَ دعوتم لَنا معكُم :فَقَالَ عمر ،يصرِف عنا أَذَاها

 
عن يحيـى   ،حدثَنا هشام الدستوائي :قَالَ ،حدثَنا معاذُ بن فَضالَةَ -٢٣٦

وكَـانَ لـي    ،أَتيـت أَبـا سـعيد الْخـدرِي     :عن أَبِي سـلَمةَ قَـالَ   ،بنِ أَبِي كَثريٍ
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  .وعلَيه خميصةٌ لَه ،جفَخر ؟تخرج بِنا إِلَى النخلِ أَالَ :فَقُلْت ،صديقًا
 ،أَخبرنا محمد بن الْفُضيلِ بنِ غَزوانَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ - ٢٣٧
أَمـر   :سـمعت عليـا صـلَوات اِهللا علَيـه يقُـولُ      :عن أُم موسـى قَالَـت   ،عن مغريةَ

 بِياِهللا% الن دبٍءعيا بِشهنم هيأْتةً فَيرجش دعصأَنْ ي ودعسم نب ،   هابـحأَص ظَرفَن
     هـاقَيس ـةوشمح ـنكُوا مـحاِهللا فَض ـدباقِ عـولُ اِهللا    ،إِلَى سسـا  ” :%فَقَـالَ رم

  . “لَرِجلُ عبد اِهللا أَثْقَلُ في الْميزان من أُحد ؟تضحكُونَ
 

أَخبرنِـي خالـد بـن     :أَخبرنِـي ابـن وهـبٍ قَـالَ     :حدثَنا أَصبغُ قَالَ -٢٣٨
ديمح، زِيدنِ يب دالخ نع، داشنِ رانَ بملَيس نـعٍ     ،عافـنِ راِهللا ب ـدبع ـنع، 

  .إِذَا رأَى فيها عيبا أَصلَحه ،الْمؤمن مرآةُ أَخيه :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
عـن كَـثريِ    ،حدثَنا ابن أَبِي حـازِمٍ  :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن حمزةَ -٢٣٩
دينِ زاحٍ ،ببنِ رب يدلنِ الْوةَ ،عريرأَبِي ه نع،   بِـينِ النقَـالَ % ع: ”  نمـؤالْم

يهآةُ أَخرنِ ،ممؤو الْمأَخ نمؤالْمو، هتعيض هلَيع كُفي، هائرو نم وطُهحيو“.  
 ،حـدثَنا بقيـةُ   :قَـالَ  ،حدثَنِي حيـوةُ  :حدثَنا أَحمد بن عاصمٍ قَالَ -٢٤٠

عــنِ  ،عــن وقَّــاصِ بــنِ ربِيعــةَ ،مكْحــولٍ عــن ،عــن أَبِيــه ،عــنِ ابــنِ ثَوبــانَ
رِدوتسالْم،  بِينِ النمٍ أُكْلَةً” :قَالَ% علسأَكَلَ بِم نم،  نا مثْلَهم همطْعي فَإِنَّ اللَّه

منهـ    ،جهج ـنم ـوهكْسلَّ يجو زع مٍ فَإِنَّ اللَّهلسلٍ مجبِر كُِسي نمومن،    قَـام ـنمو
قُومي فَإِنَّ اللَّه ةعمساٍء ورِي قَاملٍ مجبِر ةاميالْق موي ةعمساٍء ورِي قَامم بِه“.  
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٢٤١- يلع نب ماصا عثَندئْ :قَالَ ،حأَبِي ذ نا ابثَنداِهللا    ،بٍح ـدبع ـنع
 :يقُولُ ،يعنِي ،%سمعت رسولَ اِهللا  :عن جده قَالَ ،عن أَبِيه ،بنِ السائبِ

فَـإِذَا أَخـذَ أَحـدكُم عصـا صـاحبِه       ،الَ يأْخذُ أَحدكُم متاع صاحبِه الَعبا والَ جادا”
ها إِلَيهدرفَلْي“.  

 
عـن   ،عنِ اَألعمـشِ  ،أَخبرنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -٢٤٢

 انِيبــيــرٍو الشمقَــالَ ،أَبِـي ع ــارِيصاَألن ودــعسأَبِــي م ــنــلٌ إِلَــى  :عجــاَء رج
 بِيبِي  :فَقَالَ% الن عدي أُبلْنِيإِنمقَـالَ  ،فَاح: ” ـا    ،الَ أَجِـدفُالَن ـنِ ائْـتلَكو، 

لَكمحأَنْ ي لَّهفَلَع“، لَهمفَح اهفَأَت،  بِيى النفَأَت %هربلَى ” :فَقَالَ ،فَأَخلَّ عد نم
هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيخ“ .  

 
 ،حدثَنا خالد بن الْحـارِث  :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الْوهابِ -٢٤٣

% أَنَّ يهوديةً أَتت النبِـي   ،عن أَنسٍ ،عن هشامِ بنِ زيد ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ
ةوممسم اةا ،بِشهنا ،فَأَكَلَ ميلَ ،فَجِيَء بِهفَق: قْتاأَالَ نقَـالَ  ،“الَ” :قَـالَ  ؟لُه: 

  .%فَما زِلْت أَعرِفُها في لَهوات رسولِ اِهللا 
 ،حدثَنا هشام :قَالَ ،حدثَنا أَبو معاوِيةَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٢٤٤

 :د اِهللا بـن الزبيـرِ يقُـولُ علَـى الْمنبـرِ     سـمعت عبـ   :عن وهبِ بنِ كَيسانَ قَالَ
)K  J I  H  G  F E(   ]ـا أَنْ   :قَالَ ،]١٩٩:األعرافبِه را أَمم اللَّهو
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  .خذَنها منهم ما صحبتهمواللَّه آل ،تؤخذَ إِالَّ من أَخالَقِ الناسِ
أَخبرنـا محمـد بـن فُضـيلِ بـنِ       :الَقَـ  ،حدثَنا محمـد بـن سـالمٍ    -٢٤٥
 :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عنِ ابـنِ عبـاسٍ قَـالَ    ،عن طَاوسٍ ،عن لَيث ،غَزوانَ

  .“وإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيسكُت ،علِّموا ويسروا والَ تعسروا”
 

٢٤٦ - اننس نب دمحا مثَندانَ     :قَالَ ،حمـلَيس ـنب حا فُلَـيثَنـدا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
يلع نالَلُ بارٍ قَالَ ،هسنِ يطَاِء بع نـاصِ        :عـنِ الْعـرِو بمع ـناِهللا ب ـدبع يـتلَق

ولِ اِهللا  :فَقُلْتسر فَةص ننِي عبِري % أَخفاةروفَقَـالَ  :قَـالَ  ،الت:   اللَّـهـلْ وأَج، 
 آني الْقُـرف هفَتضِ صعبِب اةروي التف وفصولَم هإِن: ) /  .  - , +

ــيني ،]٤٥:األحــزاب[   )0 1 ُألما لزــر حي ،وــول سري وــد بع ــتأَن،  كتيــم س
والَ يـدفَع بِالسـيئَة    ،والَ صخابٍ في اَألسـواقِ  ،يظلَيس بِفَظٍّ والَ غَل ،الْمتوكِّلَ
 ،ولَن يقْبِضه اللَّه تعالَى حتى يقيم بِه الْملَّـةَ الْعوجـاءَ   ،ولَكن يعفُو ويغفر ،السيئَةَ

  .وقُلُوبا غُلْفًا ،وآذَانا صما ،عينا عمياويفْتحوا بِها أَ ،الَ إِلَه إِالَّ اللَّه :بِأَنْ يقُولُوا
عن  ،حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٢٤٧

 إِنَّ :عـن عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو قَـالَ      ،عن عطَاِء بنِ يسارٍ ،هالَلِ بنِ أَبِي هالَلٍ
0 1(يـــةَ الَّتـــي فـــي الْقُـــرآن هـــذه اآل  /  .  -  , +(   

  .في التوراة نحوه ]٤٥:األحزاب[
 :حدثَنا عمرو بـن الْحـارِث قَـالَ    :قَالَ ،حدثَنا إِسحاق بن الْعالَِء -٢٤٨

رِيعمٍ اَألشالس ناِهللا ب دبثَنِي عدح، دمحم نع يديبالز يدلالْو ناب وـنِ   ،هع
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أَنَّ  ،عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ حدثَه ،ابنِ جابِرٍ وهو يحيى بن جابِرٍ
ثَهدح اهقُولُ ،أَبةَ ياوِيعم عمس هأَن:  بِيالن نم تعمنِـ % سفَعا نكَالَم  ي اللَّـه

قُولُ ،بِهي هتعمقَالَ ،س ـولَ اِهللا    :أَوسر تعـمقُـولُ % سي: ”   ـتعبإِذَا ات ـكإِن
مهفَأُفِْسد يهِمةَ فيبالر بِعي الَ أَتفَإِن مهتداسِ أَفْسي النةَ فيبالر“.  

عن معاوِيةَ بنِ أَبِي  ،حدثَنا حاتم :لَقَا ،حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا -٢٤٩
درزقَالَ ،م أَبِيه نقُـولُ   :عةَ يـريرا هأَب تعمس:    ـاناته ـايأُذُن عـمس،   ـرصبو

أَوِ الْحسـينِ   ،أَخذَ بِيديه جميعا بِكَفَّـي الْحسـنِ  % عيناي هاتان رسولَ اِهللا 
ولِ اِهللا صسمِ رلَى قَدع يهمقَدا وهِملَياِهللا ع اتولُ اِهللا  ،%لَوسرقُولُ% وي: 
”قَهـولِ اِهللا    :قَالَ ،“ارسرِ رـدلَى صع هيمقَد عضى وتح الَمالْغ يقفَر%،   ثُـم

  .“فَإِني أُحبه ،اللَّهم أَحبه” :قَالَ ثُم ،ثُم قَبلَه ،“افْتح فَاك” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
 

عن  ،عن إِسماعيلَ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنِا علي بن عبد اِهللا -٢٥٠
الَّ منـذُ أَسـلَمت إِ  % مـا رآنِـي رسـولُ اِهللا     :سمعت جرِيرا يقُولُ :قَيسٍ قَالَ

يدخلُ من هذَا الْبابِ رجلٌ مـن خيـرِ   ” :%وقَالَ رسولُ اِهللا  ،تبسم في وجهِي
  .فَدخلَ جرِير ،“علَى وجهِه مسحةُ ملَك ،ذي يمنٍ
 :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد اِهللا بـن وهـبٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا أَحمد بـن عيسـى   -٢٥١

عـن   ،عن سلَيمانَ بـنِ يسـارٍ   ،أَنَّ أَبا النضرِ حدثَه ،خبرنا عمرو بن الْحارِثأَ
 بِيجِ النوةَ زشائع %ـولَ اِهللا    :قَالَتسر ـتأَيا رـى    % متكًا قَـطُّ حـاحض
هاتولَه هنى مأَر،  مسبتا كَانَ يمإِن%، ـا    :قَالَترِحي ـا أَومأَى غَيكَانَ إِذَا رو
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هِهجي وف رِفع، ـولَ اهللاِ   :فَقَالَتسـا رـوا    ،يفَرِح مـيا الْغأَوإِذَا ر ـاسإِنَّ الن، 
 طَـرالْم يهكُونَ فاَء أَنْ يجرِ  ،رع ـهتأَيإِذَا ر اكأَرـةُ    واهالْكَر هِـكجـي وف ؟فَـت 

وقَـد رأَى   ،عـذِّب قَـوم بِـالريحِ    ؟ني أَنْ يكُونَ فيه عذَابما يؤم ،ا عائشةُي” :فَقَالَ
_ `( :قَوم الْعذَاب منه فَقَالُوا   .]٢٤:األحقاف[   “)[ ^ 

 
ماعيلُ بـن  حـدثَنا إِسـ   :قَـالَ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن داود أَبـو الربِيـعِ   -٢٥٢
عـن واثلَـةَ بـنِ     ،عـن مكْحـولٍ   ،عـن بـرد   ،حـدثَنا أَبـو رجـاءٍ    :قَـالَ  ،زكَرِيا
فَـإِنَّ كَثْـرةَ    ،أَقـلَّ الضـحك  ” :%قَـالَ النبِـي    :عـن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ     ،اَألسقَعِ

الْقَلْب يتمت كحالض“.  
٢٥٣- حا مثَندـارٍ حشب نب دقَـالَ  ،م:     ـيفنكْـرٍ الْحـو با أَبثَنـدقَـالَ  ،ح: 

عـنِ   ،عن أَبِي هريرةَ ،عن إِبراهيم بنِ عبد اِهللا ،حدثَنا عبد الْحميد بن جعفَرٍ
 بِيقَالَ% الن: ”كحوا الضركْثالَ ت،  كحةَ الضفَإِنَّ كَثْرالْقَلْب يتمت“.  

حدثَنا محمد بـن   :قَالَ ،حدثَنا الربِيع بن مسلمٍ :قَالَ ،حدثَنا موسى - ٢٥٤
ادةَ قَالَ ،زِيريرأَبِي ه نع:  بِيالن جركُونَ    % خـحضي ابِهـحأَص ـنم طهلَى رع

ولَبكَيتم  ،لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قَليالً ،ي نفِْسي بِيدهوالَّذ” :فَقَالَ ،ويتحدثُونَ
لـم   ،يـا محمـد  ” :وأَوحى اللَّه عـز وجـلَّ إِلَيـه    ،ثُم انصرف وأَبكَى الْقَوم ،“كَثريا

  .“وقَارِبوا ،وسددوا ،بشرواأَ” :فَقَالَ% فَرجع النبِي  ،“؟تقَنطُ عبادي
 

٢٥٥ - دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:   ـنةُ باما أُسنربأَخ
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أَنـه ربمـا    ،عن أَبِـي هريـرةَ   ،مسلمٍ مولَى ابنة قَارِظأَخبرنِي موسى بن  :زيد قَالَ
 بِينِ النثَ عدقُولُ ،%حنِ  :فَييـفْرالش بدأَه ثَنِيهدنِ   ،حيـحالْكَش ضـيإِذَا  ،أَب
  .ولَن تراه ،ين مثْلَهلَم تر ع ،أَدبر جميعا ،وإِذَا أَدبر ،أَقْبلَ أَقْبلَ جميعا

 
٢٥٦- ما آدثَندـةَ    :قَالَ ،حاوِيعـو مانُ أَببـيا شثَندقَـالَ  ،ح:    ـدبا عثَنـدح

قَـالَ   :عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ   ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ ،الْملك بن عميرٍ
 بِيثَمِ% النيَألبِي الْه: مادخ لْ لَكـا      :قَالَ ،الَ :قَالَ ؟هنفَأْت يـبـا سانفَـإِذَا أَت

 بِيالن يثٌ% فَأُتا ثَالمهعم سنِ لَييأْسثَمِ ،بِريو الْهأَب اهفَأَت،    بِـيقَـالَ الن%: 
إِنَّ الْمستشـار  ” :%فَقَالَ النبِـي   ،اختر لي ،سولَ اِهللايا ر :قَالَ ،“اختر منهما”

نمتؤذَا ،مذْ هلِّي ،خصي هتأَيي را ،فَإِنريخ صِ بِهوتاسو“، هأَترام فَقَالَت:  تا أَنم
 بِيالن يها قَالَ فغٍ مالبِب %قَهتعفَ :قَالَ ،إِالَّ أَنْ ت يـقتع وه،    بِـيفَقَـالَ الن%: 

بِطَانةٌ تـأْمره بِـالْمعروف وتنهـاه     :إِالَّ ولَه بِطَانتان ،إِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا والَ خليفَةً”
  . “قَد وقيومن يوق بِطَانةَ السوِء فَ ،وبِطَانةٌ الَ تأْلُوه خباالً ،عنِ الْمنكَرِ

 
عـن   ،عن عمر بنِ حبِيـبٍ  ،أَخبرنا ابن عيينةَ :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -٢٥٧

  .وشاوِرهم في بعضِ االمرِ  :قَرأَ ابن عباسٍ :عمرِو بنِ دينارٍ قَالَ
 ،عـنِ السـرِي   ،حدثَنا حماد بن زيـد  :قَالَ ،حدثَنا آدم بن أَبِي إِياسٍ -٢٥٨

 ،واللَّه ما استشار قَوم قَطُّ إِالَّ هدوا َألفْضـلِ مـا بِحضـرتهِم    :عنِ الْحسنِ قَالَ
p o ( :ثُم تالَ  n(   ]٣٨:الشورى[.  
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 :حدثَنِي سعيد بـن أَبِـي أَيـوب قَـالَ     :حدثَنا عبد اِهللا بن يزِيد قَالَ -٢٥٩

 :عن أَبِي هريرةَ قَـالَ  ،عن أَبِي عثْمانَ مسلمِ بنِ يسارٍ ،حدثَنِي بكْر بن عمرٍو
 بِيأَقُ” :%قَالَ الن ا لَمم لَيلَ عقَوت نلْم،    هـارشتـنِ اسمارِ والن نم هدقْعأْ موبتفَلْي

ملسالْم وهأَخ،     ـتـرِ ثَبيـا بِغيفُت ـيأُفْت نمو هانخ فَقَد دشرِ ريبِغ هلَيع ارفَأَش،   ـهفَإِثْم
اهأَفْت نلَى مع“.  

 
عـن سـلَيمانَ    ،حدثَنِي أَخـي  :نا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَحدثَ -٢٦٠
عـنِ   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عـن جـده   ،عـن إِبـراهيم بـنِ أَبِـي أُسـيد      ،بنِ بِالَلٍ

 بِيقَالَ% الن: ”هدفِْسي بِيي نالَّذى ،وتةَ حنلُوا الْجخدوا الَ تملسوا   ،تمـلسالَ تو
الَ أَقُولُ  ،فَإِنها هي الْحالقَةُ ،وإِياكُم والْبغضةَ ،وأَفْشوا السالَم تحابوا ،حتى تحابوا

لَكُم: رعالش قلحت، ينالد قلحت نلَكو“.  
(...)-    ـديبع ـنب ـدمحا مثَندـاضٍ     :لَقَـا  ،حيع ـنب ـسا أَنثَنـدح،   ـنع

ثْلَهم دينِ أَبِي أُسب يماهرإِب.  
 

حدثَنِي  :حدثَنا سعيد بن عفَيرٍ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عاصمٍ -٢٦١
 ،ن عيسى بنِ هالَلٍ الصـدفي ع ،عن دراجٍ ،عن حيوةَ بنِ شريحٍ ،ابن وهبٍ

إِنَّ روح الْمـؤمنينِ  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بـنِ الْعـاصِ  
  .“وما رأَى أَحدهما صاحبه ،لَيلْتقيان في مِسرية يومٍ
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٢٦٢- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندـنِ     ،حب يماهـرإِب ـنع
ولَم نر  ،والرحم تقْطَع ،النعم تكْفَر :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن طَاوسٍ ،ميسرةَ

  .مثْلَ تقَاربِ الْقُلُوبِ
عـن   ،الْقَاسم بن مالـك  حدثَنا :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ بن أَبِي الْمغراِء -٢٦٣

نونِ عاِهللا ب دبقَالَ ،ع اقحنِ إِسرِ بيمع نثُ :عدحتا نكُن:   فَـعرا يلَ مإِنَّ أَو
  .من الناسِ اُأللْفَةُ

 
٢٦٤- ددسا مثَنديلُ :قَالَ ،حاعما إِسثَندثَ  :قَـالَ  ،حـدح ـوبا أَين،   ـنع
علَى بعضِ نِسـائه ومعهـن   % أَتى النبِي  :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ،أَبِي قالَبةَ
  .“رويدا سوقَك بِالْقَوارِيرِ ،يا أَنجشةُ” :فَقَالَ ،أُم سلَيمٍ

ة لَـو تكَلَّـم بِهـا بعضـكُم لَعبتموهـا      بِكَلم% فَتكَلَّم النبِي  :قَالَ أَبو قالَبةَ
هلَيع، لُهارِيرِ” :قَوبِالْقَو قَكوس“.  

حـدثَنِي ابـن    :حدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ   :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٢٦٥
إِنـك   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :الُواقَـ  ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيه أَو سـعيد  ،عجالَنَ
  .“ِني الَ أَقُولُ إِال حقاإ” :قَالَ ؟تداعبنا

عـن   ،عن حبِيبٍ أَبِي محمـد  ،أَخبرنا معتمر :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -٢٦٦
فَـإِذَا   ،بِـالْبِطِّيخِ  يتبـادحونَ % كَـانَ أَصـحاب النبِـي     :بكْرِ بنِ عبـد اِهللا قَـالَ  

  .كَانت الْحقَائق كَانوا هم الرجالَ
٢٦٧ - دمحم نب را بِشثَنداهللاِ  :قَالَ ،ح ـدبا عنربـا   :قَـالَ  ،أَخنربأَخ
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مزحـت عائشـةُ    :عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ ،عمر بن سعيد بنِ أَبِي حسينٍ
بعـض دعابـات هـذَا     ،يـا رسـولَ اهللاِ   :فَقَالَت أُمها ،%عند رسولِ اِهللا 
  .“بلْ بعض مزحنا هذَا الْحي” :%قَالَ النبِي  ،الْحي من كنانةَ

عـن   ،حدثَنا محمد بن الصـباحِ حـدثَنا خالـد هـو ابـن عبـد اهللاِ       -٢٦٨
 ،يسـتحملُه % جاَء رجلٌ إِلَى النبِي  :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ،حميد الطَّوِيلِ

 ؟وما أَصنع بِولَـد ناقَـة   ،يا رسولَ اِهللا :قَالَ ،“أَنا حاملُك علَى ولَد ناقَـة ” :فَقَالَ
  .“اِإلبِلَ إِالَّ النوق وهلْ تلد” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا 

 
٢٦٩- ما آدثَندةُ   :قَالَ ،حبـعا شثَنـدـاحِ قَـالَ     :قَـالَ  ،حيـو التا أَبثَنـدح: 

حتى يقُولَ َألخٍ لـي   ،لَيخالطُنا% كَانَ النبِي  :سمعت أَنس بن مالك يقُولُ
غرٍ” :ريٍصيما عا أَبي، ريغلَ النا فَع؟م“.  

 ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِي مـزرد  ،حدثَنا وكيع :قَالَ ،حدثَنا ابن سالمٍ -٢٧٠
أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نع:  بِيذَ الننِ    % أَخـيسـنِ أَوِ الْحسالْح ـدبِي$،   ثُـم
 عضوهيملَى قَدع هيمقَالَ ،قَد ثُم: ”قرت“ .  

 
عنِ الْقَاسمِ بنِ أَبِي بـرزةََ    ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو الْوليد -م٢٧٠

عـنِ   ،ي الـدرداءِ عـن أَبِـ   ،عـن أُم الـدرداءِ   ،سمعت عطَـاًء الْكَيخـارانِي   :قَالَ
 بِيلُقِ” :%الننِ الْخسح نأَثْقَلُ م انيزي الْمٍء فيش نا مم“.  

عـن   ،عنِ اَألعمـشِ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -٢٧١
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% لَـم يكُـنِ النبِـي     :الَعن عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو قَـ     ،عن مسروقٍ ،أَبِي وائلٍ
  .“خياركُم أَحاسنكُم أَخالَقًا” :وكَانَ يقُولُ ،فَاحشا والَ متفَحشا

حـدثَنِي يزِيـد    :حدثَنِي اللَّيثُ قَـالَ  :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٢٧٢
ادالْه نبٍ ،بيعنِ شرِو بمع نع، عأَبِيه ن،  هـدج نع،     بِـيالن عـمس ـهأَن %
 ،فَسكَت الْقَوم “؟ي مجلسا يوم الْقيامةوأَقْربِكُم من ،أُخبِركُم بِأَحبكُم إِلَي” :يقُولُ

  .“أَحسنكُم خلُقًا” :قَالَ ،نعم يا رسولَ اِهللا :قَالَ الْقَوم ،فَأَعادها مرتينِ أَو ثَالَثًا
 ،حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بـن محمـد   :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ - ٢٧٣

عـن   ،عن أَبِي صـالحٍ السـمان   ،عنِ الْقَعقَاعِ بنِ حكيمٍ ،عن محمد بنِ عجالَنَ
  .“تمم صالح اَألخالقِإِنما بعثْت ُأل” :قَالَ% رسولَ اِهللا  أَنَّ ،أَبِي هريرةَ
عـن   ،عنِ ابـنِ شـهابٍ   ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٢٧٤

بـين أَمـرينِ إِالَّ   % ما خير رسولُ اِهللا  :أَنها قَالَت&عن عائشةَ  ،عروةَ
ااخمهرسأَي ارا ،تإِثْم كُني ا لَمم،   ـهنـاسِ مالن دعا كَانَ أَبفَإِذَا كَانَ إِثْم، 

فَينتقم  ،إِالَّ أَنْ تنتهك حرمةُ اِهللا تعالَى ،لنفِْسه% وما انتقَم رسولُ اِهللا 
  .للَّه عز وجلَّ بِها

٢٧٥ - محا مثَندريٍحكَث نب انُ :قَالَ ،دفْيا سنربأَخ،  ـديبز نةَ   ،عـرم ـنع، 
 ،كَما قَسم بينكُم أَرزاقَكُم ،إِنَّ اللَّه تعالَى قَسم بينكُم أَخالَقَكُم :عن عبد اِهللا قَالَ

مو بأَح نالَ مي الْمطعالَى يعت إِنَّ اللَّهوبحالَ ي ن،    ـنـانَ إِالَّ مي اِإلميطعالَ يو
بحي، قَهفنالِ أَنْ يبِالْم نض نفَم، هداهجأَنْ ي ودالْع افخـلَ أَنْ    ،واللَّي ـابهو
هكَابِدلِ ،يقَو نم ركْثفَلْي: إِالَّ اللَّه انَ اِهللا ،الَ إِلَهحبسو، الْحولَّهل دم، رأَكْب اللَّهو.  
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عنِ  ،عنِ ابنِ عجالَنَ ،حدثَنا اللَّيثُ :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ -٢٧٦
لَـيس الْغنـى   ” :قَـالَ % عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِي صالحٍ ،الْقَعقَاعِ

ضِعرالْع ةكَثْر فْسِ ،نى الننى غنالْغ نلَكو“.  
وسـلَيمانُ   ،حدثَنا حماد بن زيـد  :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٢٧٧
ةريغالْم نب، ثَابِت نسٍ قَالَ ،عأَن نع:  بِيالن تمدخ %  ـنِنيس ـرشـا   ،عفَم

والَ  “؟أَالَ كُنـت فَعلْتـه  ” :ومـا قَـالَ لـي لشـيٍء لَـم أَفْعلْـه       ،“قَطُّ ،أُف” :لي قَالَ
هلْتٍء فَعيشل: ”هلْتفَع م؟ل“.  
٢٧٨ - دوأَبِي االس نا ابثَندـرٍو    :قَالَ ،حمع ـنب ـكلالْم دبا عثَندقَـالَ  ،ح: 

ةُ بامحا سثَندقَالَح منِ اَألصنِ بمحالر دبع قُـولُ     :ني ـكالم ـنب ـسأَن تعمس: 
 بِيا% كَانَ النيمحر، هدعإِالَّ و دأَح يهأْتكَانَ الَ يو، هدنإِنْ كَانَ ع لَه زجأَنو، 

 ،إِنما بقي من حاجتي يِسـريةٌ  :بِه فَقَالَوجاَءه أَعرابِي فَأَخذَ بِثَو ،وأُقيمت الصالَةُ
  .ثُم أَقْبلَ فَصلَّى ،فَقَام معه حتى فَرغَ من حاجته ،وأَخاف أَنساها

عـن جـابِرٍ    ،عنِ ابنِ الْمنكَدرِ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -٢٧٩
  .“ال” :شيئًا فَقَالَ% ئلَ النبِي ما س :قَالَ

 ،حـدثَنا علـي بـن مسـهِرٍ     :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ بن أَبِي الْمغراِء - ٢٨٠
عـن عبـد اِهللا بـنِ     ،أَخبرنِي الْقَاسم بـن محمـد   :عن هشامِ بنِ عروةَ قَالَ

وجودهمـا   ،وأَسـماءَ  ،ت امـرأَتينِ أَجـود مـن عائشـةَ    ما رأَي :الزبيرِ قَالَ
فلتخءِ   ،مـيَء إِلَـى الشيالش عمجت تةُ فَكَانشائا عـى إِذَا كَـانَ    ،أَمتح
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تما قَسهدنع عمتاج، دغئًا ليش ِسكمالَ ت تاُء فَكَانما أَسأَمو.  
 

٢٨١- ددسا مثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندحٍ ،حالنِ أَبِي صلِ بيهس نع، 
زِيدنِ أَبِي يانَ بفْوص نـالَجِ  ،عنِ اللَّجقَاعِ بنِ الْقَعةَ قَـالَ     ،عـريرأَبِـي ه ـنع: 

ي سبِيلِ اِهللا ودخانُ جهنم في جـوف عبـد   الَ يجتمع غُبار ف” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
  .“والَ يجتمع الشح واِإلميانُ في قَلْبِ عبد أَبدا ،أَبدا

٢٨٢- ملسا مثَندقَـالَ  ،ح:         ةـريغـو الْمأَب ـوـى هوسم ـنقَةُ بـدا صثَنـدح
يلَمقَالَ ،الس: الا مثَندارٍحيند نب ك،   انِيـدالْح ـوبٍ هنِ غَالاِهللا ب دبع نع، 

رِيدالْخ يدعأَبِي س نع،  بِينِ الننٍ ” :قَالَ% عمـؤي مف انعمتجالَ ي انلَتصخ: 
  .“الْبخلُ وسوُء الْخلُقِ

 ،عن مالك بـنِ الْحـارِث   ،عمشحدثَنا اَأل :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٢٨٣
 ،فَـذَكَروا رجـالً   ،كُنـا جلُوسـا عنـد عبـد اهللاِ     :عن عبـد اِهللا بـنِ ربِيعـةَ قَـالَ    

هلُقخ نوا ماِهللا ،فَذَكَر دبفَقَالَ ع:     مـتأَكُن ـهأْسر مـتقَطَع لَو متأَيونَ  أَريعطـتست
عأَنْ توهقَالَ ،الَ :قَالُوا ؟يد: هدقَالَ ،الَ :قَالُوا ؟فَي:  لُـهقَـالَ  ،الَ :قَـالُوا  ؟فَرِج: 

  لْقَـهوا خـريغى تتح لُقَهوا خريغونَ أَنْ تيعطتسالَ ت كُمفَإِن،    رقـتسطْفَـةَ لَتإِنَّ الن
ثُم  ،ثُم تكُونُ مضغةً ،ثُم تكُونُ علَقَةً ،نحدر دماثُم ت ،في الرحمِ أَربعني لَيلَةً

لُقَهخو قَهرِز بكْتلَكًا فَيم ثُ اللَّهعبا ،ييدعس ا أَويقشو.  
 

ضـيلُ بـن سـلَيمانَ    حـدثَنا الْفُ  :قَـالَ  ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا - ٢٨٤
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رِييمـرٍ       ،النيبـنِ جب اتـوـنِ خحِ بـالـنِ صب اتونِ خحِ بالص نع،   ـنع
قَـالَ   :عن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ    ،عن أَبِي صالحٍ ،محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ

  .“سنِ خلُقه درجةَ الْقَائمِ بِاللَّيلِإِنَّ الرجلَ لَيدرِك بِح” :%رسولُ اِهللا 
عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا حجاج بن منهـالٍ  -٢٨٥

 :يقُـولُ % سمعت أَبا الْقَاسمِ  :سمعت أَبا هريرةَ يقُولُ :محمد بنِ زِياد قَالَ
  .“ما أَحاسنكُم أَخالَقًا إِذَا فَقهواخيركُم إِسالَ”

حـدثَنا اَألعمـش    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٢٨٦
 ،ما رأَيت أَحدا أَجـلَّ إِذَا جلَـس مـع الْقَـومِ     :حدثَنِي ثَابِت بن عبيد قَالَ :قَالَ

الَ أَفْكَهو هتيي بف، نِ ثَابِتب ديز نم.  
عـن محمـد بـنِ     ،أَخبرنـا يزِيـد بـن هـارونَ     :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -٢٨٧
اقحنٍ   ،إِسـيصـنِ حب داود نـةَ   ،عكْرِمع ـنـاسٍ قَـالَ     ،عبـنِ عـنِ ابلَ   :عـئس
 بِيأَ :%الن انياَألد أَيلَّحجو زإِلَى اِهللا ع ةُ” :قَالَ ؟بحمةُ السينِيفالْح“.  

 ،عن أَبِيه ،حدثَنِي موسى بن علي :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٢٨٨
ما عزِلَ عنك أَربع خالَلٍ إِذَا أُعطيتهن فَالَ يضرك  :عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ

  .وحفْظُ أَمانة ،وصدق حديث ،وعفَاف طُعمة ،حسن خليقَة :من الدنيا
سـمعت أَبِـي    :حـدثَنا داود بـن يزِيـد قَـالَ     :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٢٨٩

أَكْثَـر مـا يـدخلُ     تـدرونَ مـا  ” :%نبِـي  قَـالَ ال  :سمعت أَبا هريرةَ يقُولُ :يقُولُ
ارقَالُوا “؟الن:  لَـمأَع ولُهسرو قَـالَ  ،اللَّه: ” فَـانواَألج:   الْفَـمو جأَ ،الْفَـرـا   وم كْثَـر

  .“تقْوى اِهللا وحسن الْخلُقِ ؟يدخلُ الْجنةَ
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٢٩٠- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندرٍ   :قَالَ ،حـامـو عا أَبثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
قَـام أَبـو الـدرداِء     :عـن أُم الـدرداِء قَالَـت    ،عـن شـهرٍ   ،عبد الْجليلِ بن عطيةَ

 ،اللَّهـم أَحسـنت خلْقـي فَحسـن خلُقـي      :فَجعـلَ يبكـي ويقُـولُ    ،لَيلَةً يصلِّي
ححبى أَصت، اِء :قُلْتدرا الدا أَبلَـ   ،يـذُ اللَّينم كاؤعا كَانَ دـنِ   مسـي حإِالَّ ف ة

حتـى يدخلَـه    ،إِنَّ الْعبد الْمسـلم يحسـن خلُقُـه    ،يا أُم الدرداِء :فَقَالَ ؟الْخلُقِ
والْعبـد   ،حتـى يدخلَـه سـوُء خلُقـه النـار      ،قُهويِسيُء خلُ ،حسن خلُقه الْجنةَ

مائن وهو لَه فَرغي ملسالْم، اِء :قُلْتدرا الدا أَبي، كَي    مـائن ـوهو لَـه فَـرغي ؟ف 
 ،يسـتجِيب لَـه  يقُوم أَخوه مـن اللَّيـلِ فَيجتهِـد فَيـدعو اللَّـه عـز وجـلَّ فَ        :قَالَ

يهف لَه جِيبتسفَي يهو َألخعديو.  
٢٩١- ــان معــو النا أَبثَنــدــةَ :قَــالَ ،حانوــو عا أَبثَنــد ــنِ  ،ح ب ــاد زِي ــن ع

 ،وجـاَءت اَألعـراب  % كُنت عند النبِي  :عن أُسامةَ بنِ شرِيك قَالَ ،عالَقَةَ
يـا   :فَقَـالُوا  ،فَسكَت الناس الَ يتكَلَّمونَ غَيـرهم  ،ثري من هاهنا وهاهناناس كَ

الَ بـأْس   ،في أَشياَء من أُمورِ النـاسِ  ؟ينا حرج في كَذَا وكَذَاأَعلَ ،رسولَ اِهللا
إِالَّ امرًءا اقْترض امـرًءا ظُلْمـا فَـذَاك     ،جوضع اللَّه الْحر ،يا عباد اِهللا” :فَقَالَ ،بِها

لَكهو رِجي حـولَ اهللاِ  :قَالُوا ،“الَّذسا رى  ،ياوـدتاِهللا    ” :قَـالَ  ؟أَن ـادبـا عي ـمعن
 ،“واحـد  غَيـر داءٍ  ،فَإِنَّ اللَّه عز وجـلَّ لَـم يضـع داًء إِالَّ وضـع لَـه شـفَاءً       ،تداووا
خيـر  مـا   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قَـالُوا  ،“الْهـرم ” :قَالَ ؟وما هي يا رسولَ اِهللا :قَالُوا

  . “خلُق حسن” :قَالَ ؟ما أُعطي اِإلنسانُ
 ،حـدثَنا إِبـراهيم بـن سـعد     :قَـالَ  ،حدثَنا موسـى بـن إِسـماعيلَ    -٢٩٢
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أَنَّ ابـن عبـاسٍ    ،عن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا بـنِ عتبـةَ   ،برنا ابن شهابٍأَخ :قَالَ
وكَانَ أَجود ما يكُونُ في  ،أَجود الناسِ بِالْخيرِ% كَانَ رسولُ اِهللا  :قَالَ

ه في كُـلِّ لَيلَـة مـن    وكَانَ جِبرِيلُ يلْقَا ،حني يلْقَاه جِبرِيلُ  ،رمضانَ
فَـإِذَا لَقيـه جِبرِيـلُ كَـانَ      ،الْقُـرآنَ % يعرِض علَيـه رسـولُ اِهللا    ،رمضانَ

  .أَجود بِالْخيرِ من الريحِ الْمرسلَة% رسولُ اِهللا 
 ،عنِ اَألعمـشِ  ،ةَأَخبرنا أَبو معاوِي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٢٩٣
حوسـب  ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِي مسعود اَألنصارِي قَـالَ  ،عن شقيقٍ

لَكُمكَانَ قَب نملٌ مجر،      ـاسطُ النـالخـالً يجكَـانَ ر هرِ إِالَّ أَنيالْخ نم لَه دوجي فَلَم
 :قَـالَ اللَّـه عـز وجـلَّ     ،مر غلْمانه أَنْ يتجاوزوا عنِ الْمعِسرِفَكَانَ يأْ ،وكَانَ موسرا

هنم كبِذَل قأَح نحفَن، هنع زاوجفَت“.  
سـمعت أَبِـي    :عـنِ ابـنِ إِدرِيـس قَـالَ     ،حدثَنا محمـد بـن سـالَمٍ    -٢٩٤

كْثَر ما يـدخلُ  ما أَ :%سئلَ رسولُ اِهللا  :هريرةَعن أَبِي  ،يحدثُ عن جدي
 :قَالَ ؟أَكْثَر ما يدخلُ النار وما :قَالَ ،“وحسن الْخلُقِ ،تقْوى اِهللا” :قَالَ ؟الْجنةَ

”فَانواَألج: جالْفَرو الْفَم“.  
عـن   ،عـن معاوِيـةَ   ،حدثَنا معـن  :الَقَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٢٩٥

أَنـه سـأَلَ    ،عن نواسِ بنِ سمعانَ اَألنصارِي ،عن أَبِيه ،عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ
ي واِإلثْـم مـا حـك فـ     ،الْبِر حسن الْخلُقِ” :قَالَ ؟عنِ الْبِر واِإلثْمِ% رسولَ اِهللا 

اسالن هلَيع عطَّلأَنْ ي تكَرِهو فِْسكن“.  
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٢٩٦ - دــوأَبِــي اَألس ــناِهللا ب ــدبا عثَنــدقَــالَ ،ح:  ــنب ــديما حثَنــدح
دوقَالَ ،اَألس افواجِ الصجنِ الْحـرِ    :عيبـو الزثَنِي أَبـدا   :قَـالَ  ،حثَنـدح

قَالَج ولُ اِهللا  :ابِرسقَالَ ر%: ”نةَ مملنِي سا بي كُمديا “؟سقُلْن:   ـنب دج
بـلْ ســيدكُم   ؟داٍء أَدوى مـن الْبخـلِ   وأَي” :قَــالَ ،علَـى أَنـا نبخلُـه    ،قَـيسٍ 

وكَـانَ   ،ي الْجاهليـة وكَانَ عمرو علَى أَصـنامهِم فـ   ،“عمرو بن الْجموحِ
  .إِذَا تزوج% يولم عن رسولِ اِهللا 

عن عبد الْملك بـنِ   ،حدثَنا هشيم :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٢٩٧
الْمغـرية بـنِ    كَتب معاوِيـةُ إِلَـى   :حدثَنا وراد كَاتب الْمغرية قَالَ :قَالَ ،عميرٍ
 :فَكَتب إِلَيه الْمغـريةُ  ،%أَن اكْتب إِلَي بِشيٍء سمعته من رسولِ اِهللا  :شعبةَ

ــالَ % أَنَّ رســولَ اِهللا  ــن قيــلَ وقَ ــى عهنــانَ ي ــالِ ،كَ الْم ةــاعإِضو،  ةــر وكَثْ
  .وعن وأْد الْبنات ،اُألمهات وعقُوقِ ،وعن منعٍ وهات ،السؤالِ

سمعت  :سمعت ابن عيينةَ قَالَ :حدثَنا هشام بن عبد الْملك قَالَ -٢٩٨
  .“ال” :عن شيٍء قَطُّ فَقَالَ% ما سئلَ النبِي  :سمعت جابِرا ،ابن الْمنكَدرِ

 
٢٩٩-    زِيـدي ـناِهللا ب ـدبا عثَندقَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـيلع ـنـى بوسا مثَنـدح: 

% بعـثَ إِلَـي النبِـي     :سـمعت عمـرو بـن الْعـاصِ قَـالَ      :سمعت أَبِي يقُولُ
 ،فَفَعلْت فَأَتيتـه وهـو يتوضـأُ    ،ثُم آتيه ،فَأَمرنِي أَنْ آخذَ علَي ثيابِي وسالَحي

جـيشٍ   إِني أُرِيد أَنْ أَبعثَك علَـى  ،يا عمرو” :ثُم قَالَ ،فَصعد إِلَي الْبصر ثُم طَأْطَأَ
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اللَّه كنِمغةً ،فَيحالالِ صالْم نةً مغْبر لَك غَبأَرو“، ـةً    إِ :قُلْتغْبر مـلأُس ي لَـمن
 :فَقَالَ ،%إِنما أَسلَمت رغْبةً في اِإلسالَمِ فَأَكُونُ مع رسولِ اِهللا  ،في الْمالِ

  .“نِعم الْمالُ الصالحِ للْمرِء الصالحِ ،يا عمرو”
 

٣٠٠-  را بِشثَندومٍححرم نةَ :قَالَ ،باوِيعم نانُ بورا مثَندح،   ـدبع نع
يائالْقُب ارِيصلَةَ اَألنيمنِ أَبِي شنِ بمحنٍ  ،الرصحنِ ماِهللا ب ديبنِ عةَ بلَمس نع

ارِيصاَألن، أَبِيه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ” حبأَص نمبِهري سا فنـي   ،آمافًى فعم
هدسج، هموي امطَع هدنا ،عينالد لَه تيزا حمفَكَأَن“.  

 
 ،حـدثَنِي سـلَيمانُ بـن بِـالَلٍ     :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ -٣٠١

ملَينِ ساِهللا ب دبع نعيلَمةَ اَألسلَمنِ أَبِي ساِهللا     ،انَ ب ـدبع ـنـاذَ بعم عمس هأَن
خـرج  % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عـن عمـه   ،عن أَبِيـه  ،بنِ خبيبٍ الْجهنِي يحدثُ

يـا   :فَقُلْنـا  ،أَلَـم بِأَهلـه   فَظَننا أَنـه  ،وهو طَيب النفْسِ ،علَيهِم وعلَيه أَثَر غُسلٍ
 ،ثُـم ذُكـر الْغنـى    ،“والْحمد للَّـه  ،أَجلْ” :قَالَ ؟نراك طَيب النفْسِ ،رسولَ اِهللا

والصحةُ لمنِ اتقَى خير مـن   ،إِنه الَ بأْس بِالْغنى لمنِ اتقَى” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا 
ىالْغمِ ،نعالن نفْسِ مالن يبطو“.  

عـن   ،عـن معاوِيـةَ   ،حدثَنا معـن  :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٣٠٢
 ،عنِ النواسِ بنِ سمعانَ اَألنصـارِي  ،عن أَبِيه ،عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ

س هولَ اِهللا أَنساِإلثْمِ% أَلَ رو نِ الْبِرلُقِ” :فَقَالَ ؟عالْخ نسح ـا    ،الْبِرم اِإلثْـمو
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اسالن هلَيع عطَّلأَنْ ي تكَرِهو فِْسكي نف كح“.  
٣٠٣- نوع نو برما عثَندقَالَ ،ح: ادما حنربأَخ، ثَابِت نـسٍ   ،عأَن نع

ولَقَـد   ،وأَشـجع النـاسِ   ،وأَجـود النـاسِ   ،أَحسن الناسِ% كَانَ النبِي  :قَالَ
 ــة ــة ذَات لَيلَ يندــلُ الْم أَه ــزِع ــوت  ،فَ ــلَ الص بق ــاس الن طَلَقــان ــتقْبلَهم  ،فَ فَاس

 بِيقُ% الني وهو توإِلَى الص اسالن قبس ـوا  ” :ولُقَداعرت ـوا   ،لَـناعرت لَـن“، 
 :فَقَالَ ،وفي عنقه السيف ،ما علَيه سرج ،وهو علَى فَرسٍ َألبِي طَلْحةَ عريٍ

  .“أَو إِنه لَبحر ،لَقَد وجدته بحرا”
قَـالَ   :عن جابِرٍ قَـالَ  ،أَبِيه عن ،حدثَنا ابن الْمنكَدرِ ،حدثَنا قُتيبةُ -٣٠٤

إِنَّ مـن الْمعـروف أَنْ تلْقَـى أَخـاك بِوجـه       ،كُلُّ معروف صـدقَةٌ ” :%رسولُ اِهللا 
  .“وأَنْ تفْرِغَ من دلْوِك في إِناِء أَخيك ،طَلْقٍ

 
عـن   ،حدثَنا عبد الرحمنِ بـن أَبِـي الزنـاد    :قَالَ ،ويِسيحدثَنا اُأل -٣٠٥

ةَ ،أَبِيهورع ناوِحٍ ،عرأَبِي م نع، أَبِي ذَر نع:  بِيلَ النئـالِ   :%سماَألع أَي
ريقَالَ ؟خ: ”انٌ بِاللَّهإِمي، هبِيلي سف ادجِهقَـالَ  ،“و:   ـلُ  فَـأَيقَـابِ أَفْضقَـالَ  ؟الر: 

 ؟م أَستطع بعـض الْعمـلِ  أَفَرأَيت إِنْ لَ :قَالَ ،“وأَنفَسها عند أَهلها ،أَغْالَها ثَمنا”
تـدع  ” :قَـالَ  ؟رأَيـت إِنْ ضـعفْت  أَفَ :قَالَ ،“أَو تصنع َألخرق ،تعني ضائعا” :قَالَ

نم اسالن رالش، فِْسكلَى نا عقَهدصقَةٌ تدا صهفَإِن“.  
٣٠٦- رمع نب فْصا حثَندةُ قَالَ :قَالَ ،حبعا شثَندح:  نب يدعنِي سربأَخ
علَـى كُـلِّ   ” :قَـالَ % عنِ النبِـي   ،عن جدي ،سمعت أَبِي يحدثُ ،أَبِي بردةَ
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 ،فَلْينفَــع نفْســه ،فَلْيعمــلْ” :قَــالَ ؟أَفَرأَيــت إِنْ لَــم يجِــد :قَــالَ ،“صــدقَةٌ مسـلمٍ 
قدصتلْيقَالَ ،“و: عطتسي إِنْ لَم تأَيلْ ،أَفَرفْعي لَم قَالَ ؟أَو: ”   ـةاجذَا الْح نعـيل
ــوف لْهــالَ ،“الْم ــ  :قَ سي ــم ــت إِنْ لَ أَيأَفَرعطــلْ  ،ت فْعي ــم ــالَ ؟أَو لَ ــأْمر ” :قَ فَلْي
وفرعقَالَ ،“بِالْم:  عطـتسي إِنْ لَم تأَيـلْ   ،أَفَرفْعي لَـم ـنِ   ” :قَـالَ  ؟أَوع ِسـكمي

رقَةٌ ،الشدص ا لَههفَإِن“.  
 

٣٠٧- حا مثَندالمٍحس نب دقَالَ ،م: ارِيةَ الْفَزاوِيعم نانُ بورا منربأَخ، 
عـن   ،عن عبد الرحمنِ بنِ رافعٍ التنـوخي  ،عن عبد الرحمنِ بنِ زِياد بنِ أَنعمٍ

اللَّهم إِني أَسأَلُك ” :نْ يدعوكَانَ يكْثر أَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عبد اِهللا بنِ عمرٍو
  .“والرضا بِالْقَدرِ ،وحسن الْخلُقِ ،واَألمانةَ ،والْعفَّةَ ،الصحةَ
عـن يزِيـد    ،عن أَبِي عمـرانَ  ،حدثَنا جعفَر :قَالَ ،حدثَنا عبد السالمِ -٣٠٨

مـا كَـانَ خلُـق     ،يـا أُم الْمـؤمنِني   :ا علَـى عائشـةَ فَقُلْنـا   دخلْن :بنِ بابنوس قَالَ
 :قَالَـت  ؟رؤونَ سورةَ الْمؤمنِنيتقْ ،كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ :قَالَت ؟%رسولِ اِهللا 

#( :اقْرأْ  " #( :فَقَـرأْت  :قَـالَ يزِيـد   ،]١:املؤمنون[   )!   " إِلَـى     )! 
)9   .%هكَذَا كَانَ خلُق رسولِ اِهللا  :قَالَت ]٥:ؤمنونامل[ )8 

 
 ،أَخبرنِي ابن أَبِي الْفُديك :حدثَنا عبد الرحمنِ بن شيبةَ قَالَ - ٣٠٩

دينِ زريِ بكَث ناِهللا قَالَ ،ع دبنِ عمِ بالس نا :عـا    مناِهللا الَع ـدبع تعمس
قَـالَ   :قَالَ عبد اِهللا بـن عمـر   :وكَانَ سالم يقُولُ. لَيس إِنسانا ،أَحدا قَطُّ
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  .“الَ ينبغي للْمؤمنِ أَنْ يكُونَ لَعانا” :%رسولُ اِهللا 
عـنِ الْفَضـلِ بـنِ     ،الْفَـزارِي حدثَنا  :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٣١٠

ارِيصرٍ اَألنشباِهللا قَالَ ،م دبنِ عابِرِ بج نولُ اِهللا  :عسالَ  ” :%قَالَ ر إِنَّ اللَّـه
شفَحتالْم شالْفَاح بحي ا ،يف احيالَ الصاقِألووس“.  

عـن   ،عن عبـد اِهللا بـنِ أَبِـي ملَيكَـةَ     ،عن أَيوب ،وعن عبد الْوهابِ - ٣١١
فَقَالَـت   ،السـام علَـيكُم   :فَقَالُوا% أَنَّ يهودا أَتوا النبِي  ،عائشةَ رضي اللَّه عنها

 ،عائشـةُ مهـالً يـا   ” :قَـالَ  ،وغَضـب اللَّـه علَـيكُم    ،ولَعنكُم اللَّه ،وعلَيكُم :عائشةُ
أَو ” :قَـالَ  ؟أَو لَم تسمع مـا قَـالُوا   :قَالَت ،“وإِياك والْعنف والْفُحـش  ،علَيك بِالرفْقِ

ا قُلْتي معمست ؟لَم هِملَيع تددر، يهِمي فل ابجتسفَي، يف ملَه ابجتسالَ يو“.  
٣١٢ - دما أَحثَندح سوني ناشٍ :قَالَ ،بيع نكْرِ بو با أَبثَندنِ  ،حسنِ الْحع
عـنِ   ،عـن عبـد اهللاِ   ،عن أَبِيـه  ،عن محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ يزِيد ،بنِ عمرٍو

 بِيقَالَ% الن: ”انبِالطَّع نمؤالْم سلَي، انالَ اللِّعو، يوذالَ الْبشِ والَ الْفَاح“.  
٣١٣ - لَدخم نب دالا خثَندبِـالَلٍ   :قَالَ ،ح ـنانُ بملَيا سثَندح،   ـنع

 :قَـالَ % عنِ النبِي  ،^عن أَبِي هريرةَ  ،عن أَبِيه ،عبيد اِهللا بنِ سلْمانَ
”نِ أَنْ ييهجي الْوذي لغبناالَ يينكُونَ أَم“.  

 ،عن أَبِـي إِسـحاق   ،أَخبرنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٣١٤
  .أََألم أَخالَقِ الْمؤمنِ الْفُحش  :عن عبد اِهللا قَالَ ،عن أَبِي اَألحوصِ

 :حدثَنا مروانُ بن معاوِيةَ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبد الْعزِيزِ -٣١٥
يالْكُوف يدنالْك ديبع نب دمحثَنِي مدقَالَ ،ح أَبِيه نأَبِـي   :ع نب يلع تعمس
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  .لُعن اللَّعانونَ  :يقُولُ ،صلَوات اِهللا علَيه ،طَالبٍ
  .ونَ الناسالَّذين يلْعن :قَالَ مروانُ

 
٣١٦- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندفَـرٍ قَـالَ     :قَالَ ،حعج ـنب ـدمحا منربأَخ: 

لَمأَس نب دينِي زرباِء ،أَخدرالد أُم ناِء قَالَ ،عدرأَبِي الد نع:   بِـيقَالَ الن%: 
”انِنياَءإِنَّ اللَّعدهش ةاميالْق موونَ يكُوناَء ، الَ يفَعال شو“.  

 ،حـدثَنا سـلَيمانُ بـن بِـالَلٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -٣١٧
ي للصـديقِ  الَ ينبغـ ” :%قَالَ النبِي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِيه ،عنِ الْعالَِء

  .“أَنْ يكُونَ لَعانا
٣١٨- فوسي نب دمحا مثَندانُ   :قَالَ ،حـفْيا سثَنـدـشِ   ،حمـنِ اَألعع، 

  .ما تالَعن قَوم قَطُّ إِالَّ حق علَيهِم اللَّعنةُ :عن حذَيفَةَ قَالَ ،عن أَبِي ظَبيانَ
 

حدثَنِي يزِيـد بـن الْمقْـدامِ بـنِ      :حدثَنا أَحمد بن يعقُوب قَالَ - ٣١٩
أَنَّ أَبا بكْرٍ لَعن بعض  ،أَخبرتنِي عائشةُ :عن جده قَالَ ،عن أَبِيه ،شريحٍ
ــهيققر،  بِــيفَقَــالَ الن%: ”ــا بــا أَبكْــرٍي، نييقــدالصو ــانِني؟اللَّع  بركَــالَّ و
ةبثَالَثًا ،“الْكَع نِ أَويترم،   ـهيققر ـضعب ذئموكْرٍ يو بأَب قتـاَء    ،فَأَعج ثُـم
 بِيفَقَالَ% الن: ودال أَع.  

 
٣٢٠- ملسا مثَندقَالَ ،ح: امشا هثَندةَ ،حادقَت نـنِ   ،عسـنِ الْحع،   ـنع
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  .“والَ بِالنارِ ،والَ بِغضبِ اِهللا ،الَ تتالَعنوا بِلَعنة اِهللا” :%قَالَ النبِي  :سمرةَ قَالَ
 

٣٢١-   ـدمحا مثَندقَـالَ ح:         ـنانُ بوـرا مثَنـدحممـد قـال ح ـناِهللا ب ـدبع
 ،يا رسولَ اِهللا :قيلَ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي حازِمٍ ،حدثَنا يزِيد ،معاوِيةَ

نيرِكشلَى الْمع اللَّه عا” :قَالَ ،ادانثْ لَععأُب ي لَمإِن، عب نلَكةًومحر ثْت“.  
 

٣٢٢ - دمحا مثَندمٍ :قَالَ ،حيعو نا أَبثَندانُ   :قَـالَ  ،حـفْيا سثَنـدح، 
إِنَّ  :فَقيـلَ لَـه   ،كُنـا مـع حذَيفَـةَ    :عـن همـامٍ   ،عن إِبراهيم ،عن منصورٍ

% سـمعت النبِــي   :فَقَـالَ حذَيفَــةُ  ،مــانَرجـال يرفَـع الْحــديثَ إِلَـى عثْ   
  .“ال يدخلُ الْجنةَ قَتات” :يقُولُ

٣٢٣- ــد محا مثَنــد ــالَ ،ح ــدد :قَ سا مثَنــد ــالَ ،ح ــن   :قَ ب ــر ا بِشثَنــد ح
 ،ن شهرِ بـنِ حوشـبٍ  ع ،حدثَنا عبد اِهللا بن عثْمانَ بنِ خثَيمٍ :قَالَ ،الْمفَضلِ

قَالَت زِيدي تاَء بِنمأَس نع:   بِـيأَ” :%قَالَ الن  ـارِكُميبِخ كُمبِـرقَـالُوا  “؟الَ أُخ: 
 ،بلَـى  :قَـالُوا  “؟الَ أُخبِـركُم بِشـرارِكُم  أَفَـ  ،الَّذين إِذَا رؤوا ذُكر اللَّـه ” :قَالَ ،بلَى
  .“الْباغُونَ الْبرآَء الْعنت ،الْمفِْسدونَ بين اَألحبة ،نَ بِالنميمةالْمشاؤو” :قَالَ

 
٣٢٤- دمحا مثَندى :قَالَ ،حثَنالْم نب دمحا مثَندقَالَ ،ح:  بها وثَندح
عن يزِيد بـنِ أَبِـي    ،سمعت يحيى بن أَيوب :ثَنا أَبِي قَالَحد :قَالَ ،بن جرِيرٍ
عـن علـي بـنِ أَبِـي      ،عن حسـانَ بـنِ كُريـبٍ    ،عن مرثَد بنِ عبد اِهللا ،حبِيبٍ
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  .في اِإلثْمِ سواٌء ،والَّذي يشيع بِها ،الْقَائلُ الْفَاحشةَ :قَالَ ^طَالبٍ 
٣٢٥ - دمحا مثَندقَالَ ،ح:     ـدمحم ـنب ـرا بِشثَنـدا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
عـن شـبيلِ بـنِ عـوف      ،حدثَنا إِسـماعيلُ بـن أَبِـي خالـد     :قَالَ ،عبد اِهللا

  .الَّذي أَبداهافَهو فيها كَ ،من سمع بِفَاحشة فَأَفْشاها :كَانَ يقَالُ :قَالَ
عـنِ   ،حدثَنا حجاج :قَالَ ،،حدثَنا محمد قَالَ حدثَنا قَبِيصةُ - ٣٢٦
 ،أَنـه كَـانَ يـرى النكَـالَ علَـى مـن أَشـاع الزنـا         ،عن عطَاٍء ،ابنِ جريجٍ

  .أَشاع الْفَاحشةَ :يقُولُ
 

٣٢٧ - دحدمحم ناِهللا ب دبا عانُ :قَالَ ،ثَنفْيا سثَندانَ    ،حـرمع ـنع
الَ  :سـمعت عليـا يقُـولُ    :عن أَبِي يحيى حكيمِ بنِ سعد قَالَ ،بنِ ظَبيانَ

وأُمورا  ،ملحافَإِنْ من ورائكُم بالًَء مبرحا م ،تكُونوا عجالً مذَايِيع بذُرا
  .متماحلَةً ردحا

٣٢٨- دمحا مثَندقَالَ ،ح:   ـدمحم ـنب را بِشثَندقَـالَ  ،ح:    ـدبا عثَنـدح
 ،عن أَبِي يحيى ،عن أَبِي إِسحاق ،حدثَنا إِسرائيلُ بن أَبِي إِسحاق :قَالَ ،اِهللا

 ـداهجم نـ  ،عـاسٍ قَـالَ   عبـنِ عنِ اب:    بِكـاحص ـوبيع ـذْكُرأَنْ ت تدإِذَا أَر، 
فِْسكن وبيع فَاذْكُر.  

٣٢٩ - دمحا مثَندقَالَ ،ح:  ـدمحم نب را بِشثَنداهللاِ   :قَـالَ  ،ح ـدبـا عنربـالَ  ،أَخ  :قَ
وددوو ما أَبثَندلَى ،حوم ديز نذَّاِء عسٍ الْحةَ ،قَيكْرِمع نـاسٍ    ،ع بـنِ عـنِ ابـي   ،عف
  .الَ يطْعن بعضكُم علَى بعضٍ :قَالَ ،]١١:احلُجرات[    )Ó Ò Ñ( :قَوله عز وجلَّ
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٣٣٠-  ـدمحا مثَندـى   :قَـالَ  ،حوسا مثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـبيها وثَنـدقَـالَ  ،ح: 
نربأَخداورٍ قَالَ ،ا دامع نقَالَ :ع اكحالض نةَ ببِريو جثَنِي أَبدح: لَتزا نينف، 

Ö( :في بنِي سلمةَ  Õ  Ô ×(   ]راتـولُ اِهللا    :قَالَ ]١١:احلُجسـا رنلَيع مقَد %
انماس لٌ إِالَّ لَهجا رنم سلَيو،  بِيلَ النعفَج %ا فُـالَنُ ” :قُولُيقُولُـونَ  ،“يفَي: 

  .إِنه يغضب منه ،يا رسولَ اِهللا
حـدثَنا يزِيـد بـن     :قَـالَ  ،أخربنا الْفَضلُ بن مقَاتلٍ :حدثَنا محمد قَالَ - ٣٣١
يهمـا جعـلَ   الَ أَدرِي أَ :سـمعت عكْرِمـةَ يقُـولُ    :عـنِ الْحكَـمِ قَـالَ    ،أَبِي حكيمٍ

إِذْ قَـالَ   ،فَبينا الْجارِيةُ تعملُ بين أَيـديهِم  ،ابن عباسٍ أَوِ ابن عمه ،لصاحبِه طَعاما
 ،خـرة فـي الـدنيا تحـدك فـي اآل    إِنْ لَم تحدك  ،مه :فَقَالَ ،يا زانِيةُ :أَحدهم لَها

  .إِنَّ اللَّه الَ يحب الْفَاحش الْمتفَحش  :قَالَ ؟رأَيت إِنْ كَانَ كَذَاكأَفَ :قَالَ
  .إِنَّ اللَّه الَ يحب الْفَاحش الْمتفَحش :ابن عباسٍ الَّذي قَالَ

٣٣٢- دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:     ـدمحم ـناِهللا ب ـدبا عثَنـدـ  :قَـالَ  ،حا حثَند
عـن   ،عـن إِبـراهيم   ،عـنِ اَألعمـشِ   ،حدثَنا إِسـرائيلُ  :قَالَ ،محمد بن سابِقٍ

 ،والَ اللِّعـان  ،لَيس الْمؤمن بِالطَّعـان ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا ،علْقَمةَ
  .“والَ الْبذي ،والَ الْفَاحشِ

 
٣٣٣- دمحا مثَندقَالَ ،ح: ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح،   ـدالخ ـنع، 

% أَنَّ رجـالً ذُكـر عنـد النبِـي      ،عـن أَبِيـه   ،عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْـرةَ 
يقُولُه  ،“ويحك قَطَعت عنق صاحبِك” :%فَقَالَ النبِي  ،فَأَثْنى علَيه رجلٌ خيرا
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إِنْ كَانَ يرى  ،أَحسب كَذَا وكَذَا :إِنْ كَانَ أَحدكُم مادحا الَ محالَةَ فَلْيقُلْ” ،مرارا
ككَذَل هأَن، اللَّه هِسيبحا ،ودلَى اِهللا أَحكِّي عزالَ يو“ .  
٣٣٤- دمحا مثَنداحِ     :قَـالَ  ،حـبالص ـنب ـدمحا مثَنـدا   :قَـالَ  ،حثَنـدح

عـن أَبِـي    ،عن أَبِي بـردةَ  ،حدثَنِي بريد بن عبد اِهللا :إِسماعيلُ بن زكَرِيا قَالَ
 :%فَقَالَ النبِي  ،جلٍ ويطْرِيهرجالً يثْنِي علَى ر% سمع النبِي  :موسى قَالَ

”ملَكْتأَه، متقَطَع لِ ،أَوجالر رظَه“.  
٣٣٥- دمحا مثَندـةُ   :قَالَ ،حا قَبِيصثَنـدانُ   :قَـالَ  ،حـفْيا سثَنـدح،   ـنع

 ،كُنا جلُوسا عند عمـر  :عن أَبِيه قَالَ ،عن إِبراهيم التيمي ،عمرانَ بنِ مسلمٍ
هِهجي ولٍ فجلَى رلٌ عجى رلَ :فَقَالَ ،فَأَثْنجالر تقَرع، اللَّه كقَرع.  

٣٣٦- دمحا مثَندـالمِ   :قَالَ ،حالس ـدبا عثَندقَـالَ  ،ح:   فْـصا حثَنـدح، 
الْمـدح   :سمعت عمر يقُـولُ  :عن أَبِيه قَالَ ،معن زيد بنِ أَسلَ ،عن عبيد اِهللا

حذَب، دمحا :قَالَ منِي إِذَا قَبِلَهعي.  
 

٣٣٧- دمحا مثَنداِهللا قَـالَ  :قَالَ ،ح دبع نزِيزِ بالْع دبا عثَندثَنِي   :حـدح
أَنَّ  ،عــن أَبِـي هريــرةَ  ،عــن أَبِيـه  ،عــن سـهيلٍ  ،عبـد الْعزِيــزِ بـن أَبِــي حـازِمٍ   

 بِيكْرٍ” :قَالَ% النو بلُ أَبجالر منِع، رملُ عجالر مةَ    ،نِعـديبـو عـلُ أَبجالر منِع، 
يضح نب ديلُ أُسجالر ماسٍ   ،رٍنِعـمـنِ شسِ بقَي نب لُ ثَابِتجالر مـلُ    ،نِعجالر ـمنِع
وبِـئْس الرجـلُ   ” :قَـالَ  ،“نِعم الرجلُ معـاذُ بـن جبـلٍ    ،معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ

  .حتى عد سبعةً “وبِئْس الرجلُ فُالَنٌ ،فُالَنٌ
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٣٣٨ - حا مثَندحدقَالَ ،م: يماهرا إِبثَندقَالَ ،ح:    ـنب ـدمحا مثَندح
عـن أَبِـي يـونس     ،عن عبد اِهللا بنِ عبد الرحمنِ ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،فُلَيحٍ

فَقَالَ  ،%استأْذَنَ رجلٌ علَى رسولِ اِهللا  :أَنَّ عائشةَ قَالَت ،مولَى عائشةَ
 ،فَلَما دخلَ هـش لَـه وانبسـطَ إِلَيـه     ،“بِئْس ابن الْعشرية” :%رسولُ اِهللا 

رأْذَنَ آختلُ اسجالر جرا خقَالَ ،فَلَم: ”ةريشالْع ناب منِع“،    ـلَ لَـمخا دفَلَم
 ،خـرِ هِش إِلَيـه كَمـا هـش لآل   ولَم ي ،خرِلَيه كَما انبسطَ إِلَى اآلينبِسطْ إِ

قُلْت جرا خولَ اِهللا :فَلَمسا ري،    ـهإِلَي ـتششه ثُـم ا قُلْتم فُالَنل قُلْت، 
 ا قُلْتم فُالَنل قُلْتوثْلَهم تعنص كأَر لَمةُ” :قَالَ ؟وشائا عي،   ـرش نإِنَّ م

اسِ مالنهشفُحل يقنِ ات“.  
 

٣٣٩- دمحا مثَنداهللاِ  :قَالَ ،ح ـدبع نب يلا عثَندقَـالَ  ،ح:    ـدبا عثَنـدح
يدهم ننِ بمحقَالَ ،الر: يدعس نانُ بفْيا سثَندنِ أَبِي ،حبِيبِ بح نع ثَابِت، 

داهجم نرٍ قَالَ ،عمعأَبِي م ناِء :عراُألم نريٍ ملَى أَمثْنِي علٌ يجر لَ  ،قَامعفَج
ابرالت هِهجي وي فثحي ادقْدقَالَ ،الْمـولُ اِهللا   :وسا رنرـي   % أَمف ـيثحأَنْ ن

ابرالت نياحدالْم وهجو.  
٣٤٠- حدمحا مثَنيلَ    :قَالَ ،داعـمإِس ـنـى بوسا مثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح

ادمكَمِ ،حنِ الْحب يلع ناحٍ ،عبنِ أَبِي رطَاِء بع نع،   حـدمالً كَانَ يجأَنَّ ر
قَـالَ   :وقَـالَ  ،و فيـه رجالً عند ابنِ عمر فَجعلَ ابـن عمـر يحثُـو التـراب نحـ     

  .“إِذَا رأَيتم الْمداحني فَاحثُوا في وجوههِم التراب” :%رسولُ اِهللا 
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٣٤١- دمحا مثَندى :قَالَ ،حوسا مثَندـةَ  :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندح،   ـنع
عـن محجـنٍ    ،رجـاِء بـنِ أَبِـي رجـاءٍ     عـن  ،عن عبد اِهللا بنِ شقيقٍ ،أَبِي بِشرٍ

أَقْبلْت مع محجنٍ ذَات يـومٍ حتـى انتهينـا إِلَـى مسـجِد       :اَألسلَمي قَالَ رجاٌء
ةرصلِ الْبأَه،       سـالج ـجِدسابِ الْمـوأَب ـنـابٍ ملَـى بع يلَمةُ اَألسديرفَإِذَا ب، 

فَلَمـا انتهينـا    ،يطيلُ الصـالَةَ  ،سكْبةُ :كَانَ في الْمسجِد رجلٌ يقَالُ لَهو :قَالَ
جِدسابِ الْمةٌ ،إِلَى بدرب هلَيعو،   ـاتاحزم بـاحةُ صديركَانَ بـا   :فَقَـالَ  ،وي

أَت نجحةُمكْبلِّي سصا يلِّي كَملَ ؟صع دري فَلَمنجحم هي، عجرقَـالَ   :قَـالَ  ،و
نجحولَ اِهللا  :مسي% إِنَّ ردذَ بِيا  ،أَخـدا أُحندعى صتي حشما نطَلَقْنفَان، 

 ،يتركُها أَهلُها كَأَعمر ما تكُـونُ  ،ويلُ أُمها من قَرية” :فَأَشرف علَى الْمدينة فَقَالَ
ثُـم انحـدر    ،“فَـالَ يـدخلُها   ،فَيجِد علَى كُلِّ بابٍ من أَبوابِها ملَكًا ،تيها الدجالُيأْ

  ـجِدسـي الْما فى إِذَا كُنتـولُ اِهللا   ،حسأَى رـلِّي  % رصـالً يجر،  دـجسيو، 
كَعريولُ اِهللا  ،وسي رـذَا  ” :%فَقَالَ له ـنفَ “؟م  أُطْرِيـه ـذْتأَخ،  ـا   :فَقُلْـتي

 :قَـالَ  ،“الَ تسـمعه فَتهلكَـه   ،أَمِسـك ” :فَقَـالَ . وهـذَا  ،هـذَا فُـالَنٌ   ،رسولَ اِهللا
إِنَّ خير ” :لَكنه نفَض يديه ثُم قَالَ ،حتى إِذَا كَانَ عند حجرِه ،فَانطَلَق يمشي

سأَي ينِكُمدهر، هرسأَي ينِكُمد ريثَالثًا “إِنَّ خ.  
 

٣٤٢-   ـدمحا مثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـاججا حثَنـدقَـالَ  ،ح:    ــنب ـادما حثَنـدح
اَألسـود بـنِ   عـنِ   ،عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْـرةَ  ،عن علي بنِ زيد ،سلَمةَ

قَد مـدحت اللَّـه بِمحامـد     ،يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت% أَتيت النبِي  :سرِيعٍ قَالَ
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فَاسـتأْذَنَ   ،فَجعلْت أُنشده ،“أَما إِنَّ ربك يحب الْحمد” :فَقَالَ. وإِياك ،ومدحٍ
لَعالٌ أَصلٌ طُوجفَقَالَ ،ر  بِيالن يل%: ”كُتلَ ،“اسخفَد،    ةً ثُـمـاعس كَلَّمفَت

جرخ، هتدشنِي ،فَأَنكَّتاَء فَسج ثُم،  جـرخ ثَالَثًـا     ،ثُم نِ أَويتـرم ـكـلَ ذَلفَع، 
فَقُلْت: نم نِي لَهكَّتي سذَا الَّذالْ” :قَالَ ؟ه بحلٌ الَ يجذَا رلَهاطب“.  

 (...)- دمحا مثَندانُ   :قَالَ ،حمـلَيا سثَنـدقَـالَ  ،ح:     ـنب ـادما حثَنـدح
ديز، يلع نةَ ،عكْرنِ أَبِي بنِ بمحالر دبع نع، رِيعٍ قُلْتنِ سب دونِ اَألسع: 

 بِيلنل%: زع اللَّه تحدمو كتحدلَّ مجو.  
 

٣٤٣- دمحا مثَندقَالَ ،ح: يلا عثَندـابٍ     :قَالَ ،حبح ـنب ـديا زثَنـدح، 
حدثَنا يوسف بن عبد اِهللا بنِ نجيـد بـنِ عمـرانَ بـنِ حصـينٍ الْخزاعـي        :قَالَ
فَقيلَ  ،أَنَّ شاعرا جاَء إِلَى عمرانَ بنِ حصينٍ فَأَعطَاه ،حدثَنِي أَبِي نجيد :قَالَ
لَه: راعي شطعي :فَقَالَ ؟اتضرلَى عي عقأُب.  

 
حـدثَنا ابـن    :قَـالَ  ،حـدثَنا معـاذٌ   :لَقَـا  ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -٣٤٤

نوقَالَ ،ع دمحم نقُولُونَ :عوا يكَان: هلَيع قشا يبِم يقَكدص كْرِمالَ ت.  
 

٣٤٥- دمحا مثَندانَ :قَالَ ،حثْمع ناِهللا ب دبا عثَندا  :قَالَ ،حثَندح  ـدبع
كاربالْم نةَ ،اِهللا بلَمس نب ادما حنربأَخ، يامالش اننأَبِي س نـانَ   ،عثْمع نع
إِذَا عـاد الرجـلُ أَخـاه أَو    ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،بنِ أَبِي سودةَ
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هارز، لَه قَالَ اللَّه:  تبطاكشمم طَابو، ةني الْجزِالً فنم أْتوبتو“.  
٣٤٦- دمحا مثَندقَالَ ،ح: دمحم نب را بِشثَنداِهللا   :قَالَ ،ح ـدبا عثَندح
كاربالْم نذَبٍ قَالَ ،بونِ شنِ ابثُ :عدحارٍ ييند نب كالم تعمأَبِـ  ،س ني ع

 ،زارنا سلْمانُ مـن الْمـدائنِ إِلَـى الشـامِ ماشـيا      :عن أُم الدرداِء قَالَت ،غَالبٍ
درورداناٌء وسك هلَيعةً :قَالَ ،ورمشاوِيلَ مرنِي سعذَبٍ  ،يـوش نقَالَ اب:  ؤِير

. يعنِـي أَنـه كَـانَ أَرفَـش      ،سِ ساقطُ اُألذُنينِسلْمانُ وعلَيه كساٌء مطْموم الرأْ
يلَ لَهفَق: كفْسن تهوقَالَ ،ش: ةراالخ ريخ ريإِنَّ الْخ.  

 
٣٤٧- دمحا مثَندـالمٍ  :قَالَ ،حس نب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:  ـدح  ـدبا عثَن
أَنَّ  ،عـن أَنـسِ بـنِ مالـك     ،عن أَنسِ بنِ سريِين ،عن خالد الْحذَّاِء ،الْوهابِ

فَلَما خـرج   ،فَطَعم عندهم طَعاما ،زار أَهلَ بيت من اَألنصارِ% رسولَ اِهللا 
تيالْب نم كَانبِم رلَ ،أَم حضفَناطلَى بِسع ه، هلَيلَّى عفَص، ما لَهعدو.  

عن  ،حدثَنا صالح بن عمر الْواسطي :قَالَ ،حدثَنا علي بن حجرٍ -٣٤٨
وعلَيـه ثيـاب    ،جـاَء عبـد الْكَـرِميِ أَبـو أُميـةَ إِلَـى أَبِـي الْعاليـة         :أَبِي خلْدةَ قَالَ

وفص، ةيالو الْعفَقَالَ أَب:   ـانبهالر ـابيث هذا همونَ إِذَا    ،إِنمـلسإِنْ كَـانَ الْم
  .تزاوروا تجملُوا

 :قَـالَ  ،عن عبد الْملك الْعرزمـي  ،عن يحيى ،حدثَنا مسدد - م٣٤٨
أَخرجت إِلَي أَسماُء جبةً مـن طَيالسـة    :َء قَالَحدثَنا عبد اِهللا مولَى أَسما
هـذه   :فَقَالَـت  ،وإِنَّ فَرجيهـا مكْفُوفَـان بِـه    ،علَيها لَبِنةُ شبرٍ مـن ديبـاجٍ  



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

  .ويوم الْجمعة ،كَانَ يلْبسها للْوفُود ،%جبةُ رسولِ اِهللا 
 :عـن سـالمِ بـنِ عبـد اِهللا قَـالَ      ،حدثَنا حنظَلَـةُ  :قَالَ ،الْمكِّيحدثَنا  - ٣٤٩

% فَـأَتى بِهـا النبِـي     ،وجد عمـر حلَّـةَ إِسـتبرقٍ    :سمعت عبد اِهللا بن عمر قَالَ
فَقَالَ علَيـه   ،قْدم علَيك الْوفُودأَو حني ت ،والْبسها عند الْجمعة ،اشترِ هذه :فَقَالَ

الَمالسالَةُ والص: ”الَقالَ خ نا مهسلْبا يمي اآل إِنف لَه ةـرـولُ اِهللا    ،“خسر ـيأُتو %
 :فَقَالَ عمـر  ،وإِلَى علي بِحلَّة ،وإِلَى أُسامةَ بِحلَّة ،فَأَرسلَ إِلَى عمر بِحلَّة ،بِحلَلٍ

فَقَـالَ   ؟تك تقُـولُ فيهـا مـا قُلْـت    لَقَـد سـمع   ،أَرسـلْت بِهـا إِلَـي    ،يا رسـولَ اهللاِ 
 بِيا” :%النهبِيعت، كتاجا حي بِهقْضت أَو“.  

 
حـدثَنا   :قَـاالَ  ،ماعيلَوموسى بـن إِسـ   ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٣٥٠

% عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريـرةَ  ،عن أَبِي رافعٍ ،عن ثَابِت ،حماد بن سلَمةَ
أَيـن   :فَقَـالَ  ،فَأَرصد اللَّه لَه ملَكًـا علَـى مدرجتـه    ،زار رجلٌ أَخا لَه في قَرية” :قَالَ
رِيدقَالَ ؟ت: ةيالْقَر هذي هي فا لفَقَالَ ،أَخ: ع لْ لَهاههبرت ةمنِع نم كالَ :قَـالَ  ؟لَي، 

  .“أَنَّ اللَّه أَحبك كَما أَحببته ،فَإِني رسولُ اِهللا إِلَيك :قَالَ ،إِني أُحبه في اِهللا
 

عـن   ،حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ -٣٥١
 ،يا رسولَ اِهللا :عن أَبِي ذَر قُلْت ،عن عبد اِهللا بنِ الصامت ،حميد بنِ هالَلٍ

سالَ يو مالْقَو بحلُ يجالرطتهِملمبِع قلْحأَنْ ي قَالَ ؟يع: ” نم عم ا ذَرا أَبي تأَن
تببأَح“، قُلْت: ولَهسرو اللَّه بي أُحقَالَ ،إِن: ”ا ذَرا أَبي تببأَح نم عم تأَن“.  
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٣٥٢- يماهرإِب نب ملسا مثَندا :قَالَ ،حشا هثَندحةُ  :قَالَ ،مـادا قَتثَندح، 
 :فَقَـالَ  ؟ى السـاعةُ متـ  ،يا نبِي اِهللا :فَقَالَ% أَنَّ رجالً سأَلَ النبِي  ،عن أَنسٍ

 ،إِالَّ أَنـي أُحـب اللَّـه ورسـولَه     ،ما أَعددت من كَبِريٍ :قَالَ “؟وما أَعددت لَها”
  .“ُء مع من أَحبالْمر” :فَقَالَ

سقَالَ أَن: ذئمووا يا فَرِحمم دالَمِ أَشاِإلس دعوا بفَرِح نيملسالْم تأَيا رفَم.  
 

عن أَبِي  ،حدثَنا عبد اِهللا بن وهبٍ :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عيسى -٣٥٣
مـن لَـم يـرحم    ” :قَـالَ % عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ ،عنِ ابنِ قُسيط ،صخرٍ
  .“فَلَيس منا ،ويعرِف حق كَبِريِنا ،صغرينا

٣٥٤- يلا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندجٍ     ،حيـرأَبِـي ج ـنا ابثَنـدح،   ـنع
 ،%يبلُـغُ بِـه النبِـي     ،عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بـنِ الْعـاصِ   ،بنِ عامرٍعبيد اِهللا 

  .“فَلَيس منا ،ويعرِف حق كَبِريِنا ،من لَم يرحم صغرينا” :قَالَ
عنِ ابنِ  ،نةَحدثَنا سفْيانُ بن عيي :قَالَ ،،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -(...) 
سمع عبيد اِهللا بن عامرٍ يحدثُ عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  ،أَبِي نجِيحٍ

 بِيالن لُغُ بِهبي %ثْلَهم.  
عن  ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ ،عن محمد بنِ إِسحاق ،حدثَنا عبدةُ -٣٥٥

قَالَ ،أَبِيه هدج نولُ اِهللا  :عسـا   ” :%قَالَ ركَبِريِن ـقح ـرِفعي لَم نا منم سلَي، 
  .“ويرحم صغرينا

٣٥٦- ودمحا مثَندونَ :قَالَ ،حاره نب زِيدا يثَندح،     ـنب يـدلـا الْونربأَخ
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% أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عـن أَبِـي أُمامـةَ    ،لـرحمنِ عنِ الْقَاسمِ بنِ عبـد ا  ،جميلٍ
  .“فَلَيس منا ،ويجِلَّ كَبِرينا ،من لَم يرحم صغرينا” :قَالَ

 
٣٥٧- دمحم نب را بِشثَنداِهللا ،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ: فوا عنربأَخ، نع 

إِنَّ مـن إِجـالَلِ اِهللا    :عنِ اَألشعرِي قَـالَ  ،قَالَ أَبو كنانةَ :زِياد بنِ مخراقٍ قَالَ
 ،والَ الْجافي عنه ،غَيرِ الْغالي فيه ،وحاملِ الْقُرآن ،إِكْرام ذي الشيبة الْمسلمِ

قِْسطالْم لْطَاني السذ امإِكْرو.  
عـن محمـد بـنِ     ،أَخبرنـا جرِيـر   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سـالمٍ  -٣٥٨
اقحبٍ ،إِسيعنِ شرِو بمع نع، أَبِيه نـاصِ    ،عـنِ الْعرِو بمنِ عاِهللا ب دبع نع

  .“ويوقِّر كَبِرينا ،رينالَيس منا من لَم يرحم صغ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :قَالَ
 

عن يحيى بنِ  ،حدثَنا حماد بن زيد :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٣٥٩
يدعارِ ،سصلَى اَألنوارٍ مسنِ يرِ بيشب نع، عِ بافر نيجٍعدـنِ أَبِـي    ،نِ خلِ بهسو
أَتيا  ،ومحيصةَ بن مسعود ،أَنَّ عبد اِهللا بن سهلٍ ،أَو حدثَاه ،أَنهما حدثَا ،حثْمةَ

 ،لٍفَجاَء عبد الـرحمنِ بـن سـه    ،فَقُتلَ عبد اِهللا بن سهلٍ ،خيبر فَتفَرقَا في النخلِ
 بِيإِلَى الن ودعسا منةُ ابصيحمةُ وصيوحو%، بِهِماحرِ صي أَموا فكَلَّمأَ  ،فَتدفَب

قَـالَ   ،“كَبـرِ الْكبـر  ” :%فَقَـالَ لَـه النبِـي     ،وكَانَ أَصغر الْقَومِ ،عبد الرحمنِ
 :%فَقَـالَ النبِـي   . لَّمـوا فـي أَمـرِ صـاحبِهِم    فَتكَ ،رليلي الْكَالَم اَألكْب :يحيى

” ــيلَكُم قُّوا قَتحــت ــالَ ،“اس ــاحبكُم” :أَو قَ ص،  كُمــن م ــني ــان خمِس مــالُوا ،“بِأَي   :قَ
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 ،“همفَتبــرِئُكُم يهـود بِأَيمــان خمِسـني مــن  ” :قَـالَ  ،أَمــر لَـم نــره  ،يـا رسـولَ اهللاِ  
  .من قبله% فَفَداه رسولُ اِهللا . قَوم كُفَّار ،يا رسولَ اِهللا :قَالُوا

 ،فَـدخلْت مربـدا لَهـم    ،فَأَدركْـت ناقَـةً مـن تلْـك اِإلبِـلِ      :قَالَ سهلٌ
  .فَركَضتنِي بِرِجلها

 
٣٦٠- ددسا مثَندقَالَ ،ح: يدعس نى بيحا يثَنداِهللا قَـالَ    ،ح ـديبع ـنع: 

عافثَنِي ندقَالَ ،ح رمنِ عنِ ابولُ اِهللا  :عسـا  ” :%قَالَ رثَلُهم ةرجونِي بِشبِرأَخ
فَوقَع في نفِْسـي   ،“الَ تحت ورقَها ،ها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربهاتؤتي أُكُلَ ،مثَلُ الْمسلمِ

فَلَمـا لَـم يتكَلَّمـا قَـالَ      ،$وثَم أَبو بكْرٍ وعمر  ،فَكَرِهت أَنْ أَتكَلَّم ،النخلَةُ
 بِيلَةُ” :%النخالن يه“، أَبِي قُلْت عم تجرا خفَلَم: تا أَبفِْسي  ،يي نف قَعو
لَو كُنت قُلْتها كَانَ أَحـب إِلَـي مـن كَـذَا      ؟ما منعك أَنْ تقُولَها :قَالَ ،النخلَةُ
  .فَكَرِهت ،والَ أَبا بكْرٍ تكَلَّمتما ،ما منعنِي إِالَّ لَم أَرك :قَالَ ،وكَذَا

 
سـمعت   :عن قَتادةَ ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٣٦١
 :أَنَّ أَباه أَوصى عند موته بنِيـه فَقَـالَ   ،عن حكيمِ بنِ قَيسِ بنِ عاصمٍ ،مطَرفًا

كُمروا أَكْبدوسو قُوا اللَّهفَإِنَّ ،ات ماهلَفُوا أَبخ مهروا أَكْبدوإِذَا س مإِذَا  ،الْقَوو
 ،وعلَيكُم بِالْمـالِ واصـطناعه  . بِهِم ذَلك في أَكْفَائهِمسودوا أَصغرهم أَزرى 

هـا مـن   فَإِن ،مسأَلَةَ الناسِوإِياكُم و. ستغنى بِه عنِ اللَّئيمِوي ،فَإِنه منبهةٌ للْكَرِميِ
. %فَإِنه لَم ينح علَى رسولِ اِهللا  ،وإِذَا مت فَالَ تنوحوا. آخرِ كَسبِ الرجلِ
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فَـإِني كُنـت    ،وإِذَا مت فَادفنونِي بِأَرضٍ الَ يشعر بِدفْنِي بكْـر بـن وائـلٍ   
  .جاهليةأُغَافلُهم في الْ

 
عـن سـهيلِ بـنِ أَبِـي      ،حـدثَنا عبـد الْعزِيـزِ    :قَـالَ  ،حدثَنا موسـى  -٣٦٢
زهوِ إِذَا أُتـي بِـال  % كَـانَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِيه ،صالحٍ
ثُـم ناولَـه    ،“بركَـةً مـع بركَـة    ،وصـاعنا  ،اللَّهم بارِك لَنا في مدينتنا ومـدنا ” :قَالَ

انالْوِلْد نم يهلي نم رغأَص.  
 

عـن عبـد    ،ن أَبِي الزنـاد حدثَنِي اب ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -٣٦٣
  ـارِثـنِ الْحنِ بمحبٍ     ،الريـعـنِ شـرِو بمع ـنع،   أَبِيـه ـنع،   هـدج ـنأَنَّ  ،ع

  .“ويعرِف حق كَبِريِنا ،لَيس منا من لَم يرحم صغرينا” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
 

عن  ،حدثَنا معاوِيةُ بن صالحٍ :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ - ٣٦٤
دعنِ سب داشقَالَ ،ر هةَ أَنرنِ ملَى بعي نع:  بِيالن عا منجرا  ،%خينعدو

 ،أَمـام الْقَـومِ  % النبِي  فَأَسرع ،إِلَى طَعامٍ فَإِذَا حسين يلْعب في الطَّرِيقِ
هيدطَ يسب ـا     ،ثُمنـا هةً هـرمـا ونا هةً هرم رملَ يعـى    ،فَجتح كُهـاحضي

ذَهأَخ،       ـهأْسـي رى فـراُألخو ـي ذَقْنِـهف ـهيدى يدلَ إِحعفَج،    قَـهنتاع ثُـم
لَهبِـ  ،فَقَبقَالَ الن ثُم ي%: ”    ـهنـا مأَنـي ونم نـيسح،      ـبأَح ـنم اللَّـه ـبأَح

نيسالْحو نسالْح، اطباَألس نم بِطَانس“.  
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مـةُ بـن   أَخبرنِـي مخر  :أَخبرنِي ابن وهـبٍ قَـالَ   :حدثَنا أَصبغُ قَالَ -٣٦٥

أَنه رأَى عبد اِهللا بن جعفَرٍ يقَبلُ زينـب بِنـت عمـر بـنِ أَبِـي       ،عن أَبِيه ،بكَيرٍ
  .وهي ابنةُ سنتينِ أَو نحوه ،سلَمةَ

عـن   ،أَخبرنا الربِيع بن عبد اِهللا بـنِ خطَّـاف   :قَالَ ،حدثَنا موسى -٣٦٦
 ،إِن استطَعت أَنْ الَ تنظُر إِلَى شعرِ أَحد من أَهلك :عنِ الْحسنِ قَالَ ،حفْصٍ

  .فَافْعلْ ،إِالَّ أَنْ يكُونَ أَهلَك أَو صبِيةً
 

 :أَبِـي الْهيـثَمِ الْعطَّـار قَـالَ     حدثَنا يحيى بن :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٣٦٧
 ،يوسـف % سـمانِي رسـولُ اِهللا    :حدثَنِي يوسف بن عبد اِهللا بنِ سالَّمٍ قَالَ

رِهجلَى حنِي عدأَقْعي ،وأْسلَى رع حسمو.  
 :قَـالَ  ،خـازِمٍ  حـدثَنا محمـد بـن    :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٣٦٨

كُنت أَلْعب بِالْبنات عند  :عن عائشةَ قَالَت ،عن أَبِيه ،حدثَنا هشام بن عروةَ
 بِيي ،%النعم نبلْعي باحوي صكَانَ لـولُ اِهللا   ،وسـلَ  % فَكَانَ رخإِذَا د

هنم نعقَمنإِ ،ي نهبرسفَيي ،لَيعم نبلْعفَي.  
 

٣٦٩ - يدعس ناِهللا ب دبا عثَندةَ :قَالَ ،حامو أُسا أَبثَندح،  كلالْم دبا عثَندح
كُنـت فـي    :لْمحـارِبِي قَـالَ  عن أَبِي الْعجالَن ا ،عن أَبِيه ،بن حميد بنِ أَبِي غَنِيةَ

فَقُلْـت   ،وأَوصى بِجملٍ لَـه فـي سـبِيلِ اهللاِ    ،فَتوفِّي ابن عم لي ،جيشِ ابنِ الزبيرِ
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اذْهـب بِنـا إِلَـى ابـنِ      :فَقَـالَ  ،فَإِني في جيشِ ابنِ الزبيرِ ،ادفَع إِلَي الْجملَ :بنِهال
رمع أَلَهسى نتح، رمع نا ابنينِ :فَقَالَ ،فَأَتمحالر دبا عا أَبي،   فِّيـوي تـدالإِنَّ و، 

 ،وهو فـي جـيشِ ابـنِ الزبيـرِ     ،وهذَا ابن عمي ،وأَوصى بِجملٍ لَه في سبِيلِ اِهللا
فَـإِنْ   ،إِنَّ سبِيلَ اِهللا كُلُّ عمـلٍ صـالحٍ   ،يا بني :ن عمرقَالَ اب ؟أَفَأَدفَع إِلَيه الْجملَ

فَـإِذَا رأَيـت قَومـا     ،كَانَ والـدك إِنمـا أَوصـى بِجملـه فـي سـبِيلِ اِهللا عـز وجـلَّ        
نيرِكشالْم نا ممونَ قَوزغي نيملسـلَ  ،ممالْج هِمإِلَي فَعفَاد،     هابـحأَصـذَا وفَـإِنْ ه

عالطَّاب عضي مهمٍ أَيقَو انلْمبِيلِ غي سف.  
حـدثَنا اَألعمـش    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٣٧٠

مـن الَ  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،سمعت جرِيرا :حدثَنِي زيد بن وهبٍ قَالَ :قَالَ
  .“يرحمِ الناس الَ يرحمه اللَّه عز وجلَّ

٣٧١- اججا حثَندةُ قَالَ :قَالَ ،حبعا شثَندقَـالَ  :ح كلالْم دبنِي عربأَخ: 
 ،حم الَ يـرحم من الَ ير :أَنه قَالَ ،سمعت عمر :سمعت قَبِيصةَ بن جابِرٍ قَالَ

رفغالَ ي نم فَرغالَ يو، فعي لَم نمع فعالَ يو، قوتال ي نم وقالَ يو.  
 

٣٧٢- رمع نب فْصا حثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندـنِ     ،حب ـكلالْم ـدبع نع
والَ يغفَـر   ،الَ يرحم من الَ يرحم :عن عمر قَالَ ،قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ عن ،عميرٍ

رفغالَ ي نمل، وبتالَ ي نلَى مع ابتالَ يو، قوتال ي نم وقالَ يو.  
٣٧٣ -  دــدسا مثَنـدقَــالَ ،ح: يماهــرإِب ــنيلُ باعــما إِسثَنــدقَــالَ ،ح: 

  :قَـالَ رجـلٌ   :عن أَبِيه قَـالَ  ،عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ ،حدثَنا زِياد بن مخراقٍ
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رحم الشاةَ أَنْ إِني َأل :أَو قَالَ ،ذْبح الشاةَ فَأَرحمهاإِني َأل ،يا رسولَ اِهللا
  .“رحمك اللَّه مرتينِ ،تهاوالشاةُ إِنْ رحم” :قَالَ ،أَذْبحها

٣٧٤- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندورٍ ،حصنم نـانَ    ،عثْمـا عأَب تعمس
% سـمعت النبِـي    :سمعت أَبـا هريـرةَ يقُـولُ    :مولَى الْمغرية بنِ شعبةَ يقُولُ

  .“الَ تنزع الرحمةُ إِال من شقي” :يقُولُ% با الْقَاسمِ الصادق الْمصدوق أَ
٣٧٥ - ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَنديلَ قَالَ ،حاعمإِس نع:   سنِي قَـيربأَخ

  .“رحمه اللَّهمن ال يرحم الناس ال ي” :قَالَ% عنِ النبِي  ،أَخبرنِي جرِير :قَالَ
 

حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا وهيـب   :قَـالَ  ،حدثَنا حرمـي بـن حفْـصٍ    -٣٧٦
وبأَي، يدعنِ سرِو بمع نقَالَ ،ع كالنِ مسِ بأَن نع:   بِـيكَانَ الن %  ـمحأَر

 ،وكَـانَ ظئْـره قَينـا    ،لَه ابن مسترضع في ناحية الْمدينة وكَانَ ،الناسِ بِالْعيالِ
يهأْتا نكُنرٍ ،وبِإِذْخ تيالْب نخد قَدو، همشيو لُهقَبفَي.  
٣٧٧- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حورا مثَندقَالَ ،ح: ا يثَندح  زِيـد
رجـلٌ ومعـه   % أَتى النبِـي   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي حازِمٍ ،بن كَيسانَ

بِيص، هإِلَي همضلَ يعفَج،  بِيفَقَالَ الن%: ”همحرقَالَ “؟أَت: معقَـالَ  ،ن: ”  فَاللَّـه
بِه كنم بِك محأَر، حأَر وهونيماحالر م“.  

 
 ،عن سمي مولَى أَبِي بكْـرٍ  ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٣٧٨

انمحٍ السالأَبِي ص نةَ ،عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ،عسـلٌ  ” :قَالَ% أَنَّ رجا رمنيب
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فَـإِذَا   ،فَشـرِب ثُـم خـرج    ،فَوجد بِئْـرا فَنـزلَ فيهـا    ،اشتد بِه الْعطَش يمشي بِطَرِيقٍ
لَقَـد بلَـغَ هـذَا الْكَلْـب مـن       :فَقَالَ الرجـلُ  ،يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ ،كَلْب يلْهثُ

فَسـقَى   ،ثُـم أَمسـكَها بِفيـه    ،فَملَأَ خفَّـاه  فَنزلَ الْبِئْر ،الْعطَشِ مثْلُ الَّذي كَانَ بلَغنِي
الْكَلْب، لَه اللَّه كَرفَش، لَه فَرـولَ اهللاِ   :قَـالُوا  ،“فَغسـا رإِنَّ ،يمِ     وـائهـي الْبـا فلَن
  .“في كُلِّ ذَات كَبِد رطْبة أَجر” :قَالَ ؟أَجرا

عن عبـد اِهللا بـنِ    ،عن نافعٍ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٣٧٩
رمولَ اِهللا  ،عسا” :قَالَ% أَنَّ روعج تاتى متا حهتسبح ةري هأَةٌ فرام تذِّبع، 

ارا النيهف لَتخقَالُ ،“فَدي، لَمأَع اللَّهـا  :ويهتمأَطْع تالَ  ،الَ أَنو   ـنيا حيهيتـقس
  .فَأَكَلَت من خشاشِ اَألرضِ ،والَ أَنت أَرسلْتيها ،حبستيها
 ،حدثَنا محمد بن عثْمـانَ الْقُرشـي   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عقْبةَ -٣٨٠

عـن عبـد اِهللا بـنِ     ،د الشـرعبِي حدثَنا حبانُ بـن زيـ   :قَالَ ،حدثَنا حرِيز :قَالَ
 ،واغْفروا يغفر اللَّه لَكُم ،ارحموا ترحموا” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عمرِو بنِ الْعاصِ
  .“ونَويلٌ للْمصرين الَّذين يصرونَ علَى ما فَعلُوا وهم يعلَم ،ويلٌ َألقْماعِ الْقَولِ

٣٨١ - ودمحا مثَندقَالَ ،ح: زِيدا يثَندقَـالَ  ،ح:     ـنب يـدلـا الْونربأَخ
يدنيلٍ الْكمنِ ،جمحالر دبنِ عمِ بنِ الْقَاسةَ قَـالَ  ،عامأَبِي أُم نقَـالَ   :ع

  .“يوم الْقيامة رحمه اللَّه ،من رحم ولَو ذَبِيحةً” :%رسولُ اِهللا 
 

عـنِ الْحسـنِ بـنِ     ،حدثَنا الْمسـعودي  :قَالَ ،حدثَنا طَلْق بن غَنامٍ -٣٨٢
دعاِهللا ،س دبنِ عنِ بمحالر دبع ناِهللا ،ع دبع نع،  بِيـ  % أَنَّ الننلَ مـززِالً ن
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 ةـرمح ضيلٌ بجذَ رـولِ اِهللا      ،فَأَخسأْسِ رلَـى رع ـرِفت ـاَءتفَقَـالَ % فَج: 
 ،أَنـا أَخـذْت بيضـتها    ،يـا رسـولَ اهللاِ   :فَقَالَ رجلٌ “؟م فَجع هذه بِبيضتهاأَيكُ”

 بِيفَقَالَ الن%: ”ددا ،ارةً لَهمحر“.  
 

٣٨٣- ارِما عثَندقَالَ ،ح:  ـديز نب ادما حثَندةَ      ،حوـرـنِ عـامِ بشه ـنع
  .يحملُونَ الطَّير في اَألقْفَاصِ% كَانَ ابن الزبيرِ بِمكَّةَ وأَصحاب النبِي  :قَالَ

عـن   ،عن ثَابِـت  ،ثَنا سلَيمانُ بن الْمغريةحد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٣٨٤
وكَـانَ   ،أَبو عميـرٍ  :فَرأَى ابنا َألبِي طَلْحةَ يقَالُ لَه% دخلَ النبِي  :أَنسٍ قَالَ

بِه بلْعي ريغن رٍ” :فَقَالَ ،لَهيما عا أَبي، لَ أَوا فَعم، نأَي، ريغ؟الن“.  
 

حــدثَنِي  :حــدثَنِي اللَّيــثُ قَــالَ :حــدثَنا عبــد اِهللا بــن صــالحٍ قَــالَ -٣٨٥
سونابٍ قَـالَ  ،يهنِ شنِ ابنِ      :عمحالـر ـدبع ـنب ـديمنِـي حربأَخ،   أُم ـهأَنَّ أُم

 :يقُـولُ % أَنهـا سـمعت رسـولَ اِهللا     ،بنِ أَبِي معيط أَخبرته كُلْثُومِ ابنةَ عقْبةَ
ولَم  :قَالَت ،“أَو ينمي خيرا ،فَيقُولُ خيرا ،لَيس الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ”

 :ذبِ إِالَّ فــي ثَــالَثأَســمعه يــرخص فــي شــيٍء ممــا يقُــولُ النــاس مــن الْكَــ
  .وحديث الْمرأَة زوجها ،وحديث الرجلِ امرأَته ،اِإلصالَحِ بين الناسِ

 
٣٨٦- ددسا مثَندقَالَ ،ح: داود ناِهللا ب دبا عثَندشِ ،حمنِ اَألعع،   ـنع
فَـإِنَّ الصـدق    ،علَـيكُم بِالصـدقِ  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا ،أَبِي وائلٍ
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ي إِلَى الْبِردهي، ةني إِلَى الْجدهي إِنَّ الْبِرو،     ـدنع ـبكْتـى يتح قدصلَ يجإِنَّ الرو
والْفُجـور يهـدي    ،الْكَذب يهدي إِلَـى الْفُجـورِ  فَإِنَّ  ،وإِياكُم والْكَذب ،اِهللا صديقًا
  .“وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب عند اِهللا كَذَّابا ،إِلَى النارِ

عن  ،عن مجاهد ،عنِ اَألعمشِ ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -٣٨٧
والَ أَنْ  ،الَ يصلُح الْكَـذب فـي جِـد والَ هـزلٍ     :عبد اِهللا قَالَ عن ،أَبِي معمرٍ

لَه جِزنالَ ي ئًا ثُميش هلَدو كُمدأَح دعي.  
 

٣٨٨- ما آدثَندةُ  :قَالَ ،حبـعا شثَندـشِ   ،حمـنِ اَألعع،   ـنـنِ   عـى بيحي
ويصبِر  ،الْمؤمن الَّذي يخالطُ الناس” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عنِ ابنِ عمر ،وثَّابٍ

ملَى أَذَاهع، اسطُ النالخي الَ يالَّذ نم ريخ، ملَى أَذَاهع بِرصالَ يو“.  
 

٣٨٩- ثَندحددسقَالَ ،ا م:   يدـعس ـنى بيحا يثَندانَ قَـالَ    ،حـفْيس ـنع: 
شمثَنِي اَألعدرٍ ،حيبنِ جب يدعس نع،   يـلَمنِ السمحالـر دبأَبِي ع نع،   ـنع

ر علَـى أَذًى  أَصـب  ،أَو لَـيس شـيءٌ   ،لَيس أَحـد ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،أَبِي موسى
  .“وإِنه لَيعافيهِم ويرزقُهم ،وإِنهم لَيدعونَ لَه ولَدا ،يسمعه من اِهللا عز وجلَّ

حـدثَنا اَألعمـش    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٣٩٠
كَـبعضِ مـا    ،قسمةً% قَسم النبِي  :قَالَ عبد اِهللا :سمعت شقيقًا يقُولُ :قَالَ

قِْسمارِ ،كَانَ يصاَألن نلٌ مجفَقَالَ ر: اللَّهو،      ـهجـا وبِه ـا أُرِيـدةٌ ممسا لَقهإِن
 ،أَصـحابِه  وهـو فـي   ،فَأَتيتـه  ،%قُـولَن للنبِـي   َأل :قُلْـت أَنـا   ،اِهللا عز وجـلَّ 
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هترارفَس،  هلَيع كذَل قفَش %ههجو ريغتو، بغَضو،   ي لَـمأَن تددى وتح
هتربأَخ قَالَ ،أَكُن ثُم: ”ربفَص كذَل نم ى بِأَكْثَروسم يأُوذ قَد“.  

 
عن عمـرِو   ،عنِ اَألعمشِ ،حدثَنا أَبو معاوِيةَ :قَالَ ،ةُحدثَنا صدقَ -٣٩١
عـنِ   ،عـن أَبِـي الـدرداءِ    ،عن أُم الـدرداءِ  ،عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد ،بنِ مرةَ
 بِيالَ” :قَالَ% النالص نلَ مأَفْض ةجربِد ئُكُمباأَالَ أُنو ةقَةدالصامِ ويقَـالُوا  “؟لص: 
  .“وفَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ ،صالَح ذَات الْبينِ” :قَالَ ،بلَى

أَخبرنـا سـفْيانُ بـن     :قَالَ ،حدثَنا عباد بن الْعوامِ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٣٩٢
- ( :عنِ ابنِ عبـاسٍ  ،مجاهد عن ،عنِ الْحكَمِ ،الْحسينِ  ,  + *

هذَا تحرِيج من اِهللا علَى الْمؤمنِني أَنْ يتقُـوا اللَّـه وأَنْ    :قَالَ ،]١:األنفال[   )/. 
نِهِميب وا ذَاتحلصي.  

 
٣٩٣- نةُ بويا حثَندحٍ حيرةُ :قَالَ ،شيقا بثَندح،     ـكالـنِ مةَ بارـبض نع
يمرضرٍ ،الْحفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع، ثَهدح اهأَنَّ أَب،  نانَ بفْيأَنَّ س

ثَهدح يمرضالْح ديأُس،  بِيالن عمس هقُولُ% أَنثَ    ” :يـدحـةً أَنْ تانيخ تـركَب
قدصم لَك ويثًا هدح اكأَخ، بكَاذ لَه تأَنو“.  

 
٣٩٤- يدعس ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:      ـدمحم ـننِ بمحالـر ـدبا عثَندح
ارِبِيحالْم، نع ثلَي، كلالْم دبع نـةَ  ،عكْرِمع نـاسٍ قَـالَ     ،عبـنِ عـنِ ابع: 
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  .“والَ تعده موعدا فَتخلفَه ،والَ تمازِحه ،الَ تمارِ أَخاك” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
 

 ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيه ،جالَنَعنِ ابنِ ع ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٣٩٥
 بِينِ الني” :قَالَ% عتا أُممكُهرتالَ ت انتبعابِ :شسي اَألنف نالطَّعةُ واحيالن“.  

 
حدثَنا زِيـاد   :قَالَ ،ركحدثَنا الْحكَم بن الْمبا :قَالَ ،حدثَنا زكَرِيا -٣٩٦

 ،فُسـيلَةُ  :حـدثَتنِي امـرأَةٌ يقَـالُ لَهـا     :حدثَنِي عباد الرملي قَالَ :بن الربِيعِ قَالَ
قُولُ :قَالَتأَبِي ي تعمس: ولَ اِهللا :قُلْتسا رـلُ   ،يجالر نيعأَنْ ي ةبِيصالْع نأَم
ملَى ظُلْمٍ قَوع قَالَ ؟ه: ”معن“.  

 
حـدثَنِي عبـد    :حدثَنِي اللَّيثُ قَـالَ  :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٣٩٧

دالخ ننِ بمحابٍ ،الرهنِ شنِ ابلِ ،عنِ الطُّفَيب ارِثنِ الْحب فوع نع،  وهو
ةَ ُألابشائي عأَخ انهةَ  ،مشائأَنَّ ع& ثَتدي  ،حرِ قَالَ فيبالز ناِهللا ب دبأَنَّ ع
 ،حجـرنَّ علَيهـا  تنتهِـين عائشـةُ أَو ألَ  واللَّـه لَ  :أَعطَتـه عائشـةُ   ،أَو عطَـاءٍ  ،بيعٍ

ذَا  :فَقَالَتقَالَ ه وقَالُوا ؟أَه: معةُ ،نشائع قَالَت:     أَنْ الَ أُكَلِّـم ـذْرن لَّـهل وفَه
فَاستشفَع ابن الزبيرِ بِالْمهاجِرِين حني طَالَـت هجرتهـا    ،ابن الزبيرِ كَلمةً أَبدا

اهإِي، فَقَالَت: اللَّها ،ودا أَبدأَح يهف فِّعالَ أُ ،الَ أُشو   تـذَري نذْرِي الَّـذثُ ننح
اأَبد .      ـننِ بمحالـر ـدبعـةَ ومرخم ـنب روسالْم رِ كَلَّميبنِ الزلَى ابا طَالَ عفَلَم

أَنشـدكُما بِاللَّـه إِالَّ    :فَقَـالَ لَهمـا   ،وهما مـن بنِـي زهـرةَ    ،اَألسود بنِ يغوثَ



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

لْتخةَأَدشائلَى عانِي عي ،متيعقَط رذنا أَنْ تلُّ لَهحا الَ يهفَإِن،  روسالْم لَ بِهفَأَقْب
 :حتـى اسـتأْذَنا علَـى عائشـةَ فَقَـاالَ      ،وعبد الرحمنِ مشتملَينِ علَيه بِأَرديتهِمـا 

ةُ اِهللا ومحرو كلَيع الَمالسهكَاترلُ ،بخدـةُ  ؟أَنشائع لُـوا  :فَقَالَتخقَـاالَ  ،اد: 
والَ تعلَم عائشةُ أَنَّ معهمـا  . ادخلُوا كُلُّكُم ،نعم :قَالَت ؟لُّنا يا أُم الْمؤمنِنيكُ

واعتنق عائشـةَ وطَفـق    ،فَلَما دخلُوا دخلَ ابن الزبيرِ في الْحجابِ ،ابن الزبيرِ
وطَفق الْمسـور وعبـد الـرحمنِ يناشـدان عائشـةَ إِالَّ كَلَّمتـه        ،يناشدها يبكي
هنم قَبِلَتو، قُوالَنيولَ اِهللا  :وسأَنَّ ر تملع قَد % نم تملع ا قَدمى عهن

ةرأَ ،الْهِجورجهلِ أَنْ يجلرلُّ لحالَ ي هـالٍ     نلَي ثَـالَث قفَـو ـاهـا   :قَـالَ . أَخفَلَم
إِنـي قَـد نـذَرت     :أَكْثَروا التذْكري والتحرِيج طَفقَت تذَكِّرهم وتبكـي وتقُـولُ  

يددش ذْرالنو،   ـتى كَلَّمتا حالُوا بِهزي ـرِ  فَلَميبالز ـنا     ،ابـذْرِهبِن قَـتتأَع ثُـم
ما أَعتقَـت أَربعـني رقَبـةً فَتبكـي حتـى تبـلَّ       ثُم كَانت تذْكُر بعد ،أَربعني رقَبةً

  .دموعها خمارها
 

عـن أَنـسِ    ،عنِ ابنِ شهابٍ ،مالك حدثَنِي :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٣٩٨
كالنِ مولَ اِهللا  ،بسـوا ” :قَالَ% أَنَّ راغَضبوا  ،الَ تـداسحالَ توا  ،ورابـدالَ تو، 

  .“والَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَث لَيالٍ ،وكُونوا عباد اِهللا إِخوانا
حــدثَنِي  :حــدثَنِي اللَّيــثُ قَــالَ :دثَنا عبــد اِهللا بــن صــالحٍ قَــالَحــ -٣٩٩
سونابٍ ،يهنِ شنِ ابع،        يعـدنالْج ثُـم ـيثاللَّي زِيـدـنِ يطَـاِء بع ـنـا   ،عأَنَّ أَب

الَ يحـلُّ َألحـد   ” :قَالَ% أَخبره أَنَّ رسولَ اِهللا % أَيوب صاحب رسولِ اِهللا 
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وخيرهمـا الَّـذي    ،يلْتقيان فَيصد هذَا ويصـد هـذَا   ،أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَث لَيالٍ
  .“يبدأُ بِالسالمِ
عـن   ،حـدثَنا سـهيلٌ   :قَـالَ  ،حـدثَنا وهيـب   :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٠٠

أَبِيه، نةَ عريرأَبِي ه،  بِينِ النـوا ” :قَالَ% عاغَضبـوا  ،الَ تافَسنالَ تـوا   ،وكُونو
  .“عباد اِهللا إِخوانا

 :حــدثَنِي ابــن وهــبٍ قَــالَ :حــدثَنا يحيــى بــن ســلَيمانَ قَــالَ - ٤٠١
 ،عن أَنسٍ ،سنان بنِ سعد عن ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ،أَخبرنِي عمرو
 ،ما تواد اثْنـان فـي اِهللا جـلَّ وعـز أَو فـي اِإلسـالَمِ      ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا 

  .“فَيفَرق بينهما إِالَّ بِذَنبٍ يحدثُه أَحدهما
قَالَت  :عن يزِيد قَالَ ،لْوارِثحدثَنا عبد ا :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٤٠٢

وكَـانَ   ،ابن عم أَنـسِ بـنِ مالـك    ،سمعت هشام بن عامرٍ اَألنصارِي :معاذَةَ
دأُح موي وهلَ أَبولَ اِهللا  ،قُتسر عمس هقَالَ% أَن: ”   ـارِمصمٍ أَنْ يـلسملُّ لحالَ ي

وإِنَّ أَولَهمـا   ،فَإِنهما ناكبان عنِ الْحق ما داما علَـى صـرامهِما   ،وق ثَالَثمسلما فَ
وإِنْ ماتا علَى صرامهِما لَم يدخالَ الْجنةَ جميعا  ،فَيئًا يكُونُ كَفَّارةً عنه سبقُه بِالْفَيِء

ورد علَـى   ،رد علَيـه الْملَـك   ،يه فَأَبى أَنْ يقْبلَ تسليمه وسـالَمه وإِنْ سلَّم علَ ،أَبدا
  .“خرِ الشيطَانُاآل

 ،عن هشامِ بنِ عروةَ ،حدثَنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٤٠٣
أَبِيه نةَ  ،عشائع نع& ـولُ اِهللا   قَـالَ  :قَالَتسـي ألَ إِ” :%رن   كـبغَض ـرِفع
اكرِضو“، قَالَت: قُلْت: ت فكَيـولَ اهللاِ   وسـا ري ـكذَل رِفإِذَا  ” :قَـالَ  ؟ع ـكإِن

ــت ــت راضــيةً قُلْ لَــى :كُنب، ــدمحم برو، ــت ــت ســاخطَةً قُلْ إِذَا كُنالَ :و،  برو
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يماهرقَالَ ،“إِبت: لْ :قُلْتأَج، كمإِال اس اجِرأُه تلَس.  
 

٤٠٤-  زِيـدي ناِهللا ب دبا عثَندةُ قَـالَ    :قَـالَ  ،حـويا حثَنـدـو    :حثَنِي أَبـدح
نِيدالْم يدلأَبِي الْو نب يدلانَ الْوثْمع، نانَ برمأَنَّ ع ثَهدسٍ حأَبِـي   ،أَبِي أَن نع

يلَماشٍ السرولَ اِهللا  ،خسر عمس هقُـولُ % أَنةً    ” :يـنس ـاهأَخ ـرجه ـنم،   ـوفَه
همد فْككَس“.  
٤٠٥- ميرأَبِي م نا ابثَندقَـالَ  :قَالَ ،ح وبأَي نى بيحا ينربثَنِي   :أَخـدح

لالْونِيدالْم يدلأَبِي الْو نب يد،   ثَـهدـسٍ حأَبِي أَن نانَ برمأَنَّ ع،    ـنـالً مجأَنَّ ر
 بِيابِ النحأَص نم لَمأَس %ثَهدح،  بِينِ النةً   ” :قَالَ% عـنمِ سـلسةُ الْمرجه

همكَد“، نالْم نب دمحسِ ملجي الْمفرِوابٍ ،كَدتأَبِي ع ناِهللا ب دبعفَقَـاالَ  ،و: 
هنذَا عا هنعمس قَد.  

 
عن عطَـاِء   ،عنِ ابنِ شهابٍ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٤٠٦

يثاللَّي زِيدنِ يب، ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نولَ اِهللا  ،عسـلُّ  ” :قَـالَ % أَنَّ رحالَ ي
وخيرهما  ،يلْتقيان فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا ،لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَثَة أَيامٍ

  .“الَّذي يبدأُ بِالسالمِ
٤٠٧- ددسا مثَندقَالَ ،ح: الْو دبا عثَندحارِث، زِيدي نـاذَةَ   ،ععم ـنع، 

الَ يحـلُّ  ” :يقُـولُ % سمعت رسـولَ اِهللا   :أَنها سمعت هشام بن عامرٍ يقُولُ
 ،فَإِنهمـا مـا صـارما فَـوق ثَـالَث لَيـالٍ       ،لمسلمٍ أَنْ يصارِم مسلما فَوق ثَالَث لَيالٍ
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وإِنَّ أَولَهما فَيئًا يكُـونُ كَفَّـارةً لَـه     ،ناكبان عنِ الْحق ما داما علَى صرامهِمافَإِنهما 
  .“وإِنْ هما ماتا علَى صرامهِما لَم يدخالَ الْجنةَ جميعا ،سبقُه بِالْفَيِء

 
٤٠٨- نب دمحا مثَندالمٍ حةُ :قَالَ ،سدبا عثَندقَـالَ  ،ح:    ـدمحا مثَنـدح
 :%قَالَ رسـولُ اِهللا   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،حدثَنا أَبو سلَمةَ :قَالَ ،بن عمرٍو

  .“وكُونوا عباد اِهللا إِخوانا ،والَ تحاسدوا ،الَ تباغَضوا”
٤٠٩- ا مثَندحدمفْصٍ :قَالَ ،،حح نب رما عثَندا أَبِـي   :قَالَ ،حثَنـدح، 

% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،حدثَنا أَبو صالحٍ :قَالَ ،حدثَنا اَألعمش :قَالَ
الَّـذي يـأْتي هـؤالَِء     ،هينِتجِد من شر الناسِ يـوم الْقيامـة عنـد اِهللا ذَا الْـوج    ” :قَالَ
هجه ،بِوجالَِء بِوؤهو“ٍ.  

٤١٠- دمحم ناِهللا ب دبا عثَنداقِ :قَالَ ،حزالر دبا عثَندا  :قَالَ ،حنربأَخ
رمعامٍ ،ممه نةَ قَالَ ،عريرأَبِي ه نولُ اِهللا  :عسـاكُ ” :%قَالَ رإِي الظَّـن و م، 

يثــدالْح ــذَب والَ  ،والَ تباغَضــوا ،والَ تحاســدوا ،والَ تناجشــوا ،فَــإِنَّ الظَّــن أَكْ
  .“والَ تدابروا وكُونوا عباد اِهللا إِخوانا ،تنافَسوا

عـن   ،عن أَبِيـه  ،عن سهيلٍ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٤١١
تفْـتح أَبـواب الْجنـة يـوم االثْنـينِ ويـوم       ” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،أَبِي هريرةَ
إِالَّ رجـلٌ كَانـت بينـه وبـين أَخيـه       ،فَيغفَر لكُلِّ عبد الَ يشرِك بِاللَّه شيئًا ،الْخميسِ
  .“أَنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا :يقَالُفَ ،شحناُء

٤١٢ - را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عثَندقَالَ ،ح:  سـونا ينربـنِ   ،أَخع
أَالَ  :أَنـه سـمع أَبـا الـدرداِء يقُـولُ      ،أَخبرنِـي أَبـو إِدرِيـس    :الزهرِي قَـالَ 
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أَالَ  ،صالَح ذَات الْبـينِ  ؟والصيامِهو خير لَكُم من الصدقَة  أُحدثُكُم بِما
  .وإِنَّ الْبغضةَ هي الْحالقَةُ

 ،عـن لَيـث   ،حـدثَنا أَبـو شـهابٍ    :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن سلَيمانَ -٤١٣
 :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    ،عن يزِيد بنِ اَألصم ،عن أَبِي فَزارةَ

”يهف كُني لَم ناَء ،ثَالَثٌ مش نمل اهوا سم لَه رئًا   ،غُفـيش بِاللَّـه رِكشالَ ي اتم نم، 
  .“ولَم يحقد علَى أَخيه ،ولَم يكُن ساحرا يتبِع السحرةَ

 
حدثَنِي محمد بن هـالَلِ بـنِ    :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ -٤١٤

جِيذْحبٍ الْمنِ كَعلَى ابوالَلٍ مأَبِي ه، أَبِيه نةَ قَـالَ     ،عـريرـا هأَب عـمس هأَن: 
 بِيالن تعمقُ% سـامٍ   ” :ولُيأَي ثَالَثَـة قا فَـونمؤم رجهلٍ أَنْ يجرلُّ لحفَـإِذَا   ،الَ ي

هلَيع لِّمسفَلْي لْقَهامٍ فَلْيثَالَثَةُ أَي ترـرِ   ،مـي اَألجكَا فرتاش فَقَد الَمالس هلَيع دفَإِنْ ر، 
  .“ئ الْمسلم من الْهِجرةوإِنْ لَم يرد علَيه فَقَد برِ

 
٤١٥- كالم نب لَدخا مثَنداءَ      :قَـالَ  ،حـرغم ـننِ بمحالـر ـدبا عثَنـدح، 

نَ عمـر  كَـا  ،عـن أَبِيـه   ،عن سالمِ بنِ عبـد اهللاِ  ،حدثَنا الْفَضلُ بن مبشرٍ :قَالَ
نِيهبقُولُ لوا :يددبفَت متحبإِذَا أَص، ةداحارٍ وي دوا فعمتجالَ تو،   ـافي أَخفَإِن

  .أَو يكُونَ بينكُم شر ،علَيكُم أَنْ تقَاطَعوا
 

٤١٦ - ا عثَندحدالخ نو برقَالَ ،م: كْرا بثَندـالَنَ  ،حجنِ عنِ ابع، 
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هربانَ أَخسكَي نب بهأَنَّ و،    ـرمع ـناِهللا ب ـدبع كرأَد بهكَانَ وأَنَّ  ،و
هنثَلَ ما أَمكَانأَى مرقَبِيحٍ و كَاني ما فمغَنا وياعأَى رر رمع نفَقَـالَ   ،اب

لَه: كحيي ،واعا را ،يلْهوولَ اِهللا  ،حسر تعمي سقُولُ% فَإِنكُلُّ ” :ي
هتيعر نئُولٌ عساعٍ مر“.  

 
 ،رِمـةَ عـن عكْ  ،عن أَيـوب  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٤١٧

 ،الْعائـد فـي هبتـه    ،لَـيس لَنـا مثَـلُ السـوءِ    ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عنِ ابنِ عباسٍ
هئي قَيف جِعركَالْكَلْبِ ي“.  

 
 :قَالَ ،اتم بن إِسماعيلَحدثَنا ح :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن الْحجاجِ -٤١٨

 ،عن يحيى بنِ أَبِـي كَـثريٍ   ،حدثَنا أَبو اَألسباط الْحارِثي واسمه بِشر بن رافعٍ
 ،الْمؤمن غـر كَـرِمي  ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ
بخ الْفَاجِرو يملَئ“.  

 
عـن عبـد اِهللا بـنِ     ،حدثَنا عيسى بـن موسـى   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن أُميةَ - ٤١٩
 ،%استب رجالَن علَـى عهـد رسـولِ اهللاِ     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن عكْرِمةَ ،كَيسانَ

فَـنهض  . ثُـم رد اآلخـر   ،جالس% والنبِي  ،خر ساكتواآل فَسب أَحدهما
 بِييلَ ،%النفَق: تضهقَالَ ؟ن: ”مهعم تضهكَةُ فَنالَئالْم تضهـا    ،نـذَا مإِنَّ ه

هبي سلَى الَّذكَةُ عالَئالْم تدا رتاككَانَ س، هن دا ركَةُفَلَمالَئالْم تض“.  
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حـدثَنا   :قَالَ ،حدثَنا رديح بن عطيةَ :قَالَ ،حدثَنا هشام بن عمارٍ -٤٢٠
إِنَّ رجالً نالَ منك  :عن أُم الدرداِء أَنَّ رجالً أَتاها فَقَالَ ،إِبراهيم بن أَبِي عبلَةَ

  .فَطَالَما زكِّينا بِما لَيس فينا ،إِنْ نؤبن بِما لَيس فينا :فَقَالَت ،ملكعند عبد الْ
٤٢١- ادبع نب ابها شثَندقَالَ ،ح: ياسؤالر ديمح نب يماهرا إِبثَندح، 

أَنـت   :ا قَـالَ الرجـلُ لصـاحبِه   إِذَ :قَالَ عبـد اهللاِ  :عن قَيسٍ قَالَ ،عن إِسماعيلَ
  .أَو برِئ من صاحبِه ،فَقَد خرج أَحدهما من اِإلسالَمِ ،عدوي

سفَةَ :قَالَ قَييحو جأَب دعنِي بربأَخاِهللا قَالَ ،و دبأَنَّ ع: ابت نإِال م.  
 

٤٢٢- ا مثَندحددقَالَ ،س: داحالْو دبا عثَندـثٌ  :قَالَ ،حا لَيثَندح،   ـنع
فـي ابـنِ آدم سـتونَ     :قَـالَ  ،شـك لَيـثٌ   ،أَظُنه رفَعه ،عنِ ابنِ عباسٍ ،طَاوسٍ

 ،يومٍ صدقَةٌ علَى كُلِّ واحد في كُلِّ ،أَو مفْصلٍ ،أَو عظْمٍ ،وثَالَثُمئَة سالَمى
والشربةُ من الْماِء يسقيها  ،وعونُ الرجلِ أَخاه صدقَةٌ ،كُلُّ كَلمة طَيبة صدقَةٌ

  .وإِماطَةُ اَألذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ ،صدقَةٌ
 

 :قَالَ ،حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ :قَالَ ،هيم بن موسىحدثَنا إِبرا -٤٢٣
 :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،حدثَنا الْعالَُء بن عبد الرحمنِ

  .“ومما لَم يعتد الْمظْلُ ،الْمستبان ما قَاالَ فَعلَى الْبادئِ”
أَخبرنِـي   :حـدثَنا ابـن وهـبٍ قَـالَ     :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عيسى -٤٢٤

ارِثالْح نو برمبِيبٍ ،عنِ أَبِي حب زِيدي نع، دعنِ سب اننس نسٍ ،عأَن نع، 
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 بِينِ النا قَاالَ” :قَالَ% عم انبتسلَى الْ ،الْمئِفَعادب، ظْلُومالْم يدتعى يتح“.  
٤٢٥-  بِيقَالَ النو%: ”هضا الْعونَ مردقَالُوا “؟أَت:    لَـمأَع ـولُهسرو اللَّـه، 

  .“ليفِْسدوا بينهم ،نقْلُ الْحديث من بعضِ الناسِ إِلَى بعضٍ” :قَالَ
٤٢٦-  بِيقَالَ النوا إِنَّ” :%وعاضوأَنْ ت ى إِلَيحلَّ أَوجو زع ـغِ   ،اللَّهبالَ يو

  .“بعضكُم علَى بعضٍ
 

زِيـد  عن ي ،عن قَتادةَ ،أَخبرنا عمرانُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٤٢٧
الرجـلُ   ،يا رسولَ اِهللا :قُلْت :عن عياضِ بنِ حمارٍ قَالَ ،بنِ عبد اِهللا بنِ الشخريِ

  .“الْمستبان شيطَانان يتهاتران ويتكَاذَبان” :%قَالَ النبِي  ؟يسبنِي
٤٢٨- دما أَحثَندا أَبِ :قَالَ ،حثَندي قَالَح: يماهرثَنِي إِبداجِ  ،حجح نع
قَالَ  :عن عياضِ بنِ حمارٍ قَالَ ،عن يزِيد بنِ عبد اِهللا ،عن قَتادةَ ،بنِ حجاجٍ
والَ  ،إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى الَ يبغي أَحد علَى أَحد” :%رسولُ اِهللا 

دلَى أَحع دأَح رفْخي“، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري،  لَـو تأَيـي     أَرنِي فـبـالً سجأَنَّ ر
الْمستبان ” :قَالَ ؟هلْ علَي في ذَلك جناح ،فَرددت علَيه ، هم أَنقُص منيمٍأل

كَاذَبتيو انراتهتي انطَانيشان“.  
 ،فَأَهـديت إِلَيـه ناقَـةً   % وكُنت حربا لرسـولِ اِهللا   :قَالَ عياض -م٤٢٨

مللَ أَنْ أُسقَالَ ،قَبا ولْهقْبي فَلَم: ”نيرِكشالْم دبز هي أَكْرإِن“.  
 

أَخبرنِي يحيى بن زكَرِيـا بـنِ أَبِـي     :سى قَالَحدثَنا إِبراهيم بن مو -٤٢٩
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عـن   ،عن محمد بـنِ سـعد بـنِ مالـك     ،عن أَبِي إِسحاق ،عن زكَرِيا ،زائدةَ
أَبِيه،  بِينِ النقَالَ% ع: ”وقمِ فُسلسالْم اببس“.  

٤٣٠- اننس نب دمحا مثَندانَ     :قَالَ ،حمـلَيس ـنب حـا فُلَـينربقَـالَ  ،أَخ: 
يلع نالَلُ با هثَندسٍ قَالَ ،حأَن نـولُ اِهللا     :عسر كُـني ـا % لَـمشالَ  ،فَاحو

  .ما لَه ترِب جبِينه :كَانَ يقُولُ عند الْمعتبة ،والَ سبابا ،لَعانا
٤٣١ - ثَندبٍحرح نانُ بملَيةُ :قَالَ ،ا سبعا شثَندقَالَ ،ح ديبز نع:  تعمس
  .“وقتالُه كُفْر ،سباب الْمسلمِ فُسوق” :%عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا ،أَبا وائلٍ

عـن   ،عـنِ الْحسـينِ   ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٤٣٢
 ،أَنَّ أَبا اَألسود الديلي حدثَه ،حدثَنا يحيى بن يعمُر :قَالَ ،عبد اِهللا بنِ بريدةَ

 ،الَ يرمي رجلٌ رجالً بِالْفُسوقِ” :يقُولُ% سمعت النبِي  :أَنه سمع أَبا ذَر قَالَ
  .“إِنْ لَم يكُن صاحبه كَذَلك ،إِالَّ ارتدت علَيه ،يرميه بِالْكُفْرِ والَ

٤٣٣- دنبِالسو، أَبِي ذَر نع،  بِيالن عمقُولُ% سي: ” رِ أَبِيهيغى لعنِ ادم
كَفَر فَقَد لَمعي وهو، م وه سا لَيمى قَوعنِ ادمـارِ والن نم هدقْعأْ موبتفَلْي مهن،   ـنمو
  .“ولَيس كَذَلك إِال حارت علَيه ،عدو اِهللا :أَو قَالَ ،دعا رجالً بِالْكُفْرِ

٤٣٤-  ـرما عثَندا أَبِـي   :قَـالَ  ،حثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـشما اَألعثَنـدقَـالَ  ،ح: 
يدا عثَندقَالَ ح ثَابِت نب:  دـرص نانَ بملَيس تعمابِ     ،سـحأَص ـنـالً مجر

 بِيقَالَ ،%الن:      بِـيالن ـدنع ـالَنجر بـتا  % اسمهـدأَح ـبضفَغ،   دـتفَاش
ريغتو ههجو فَختى انتح هبغَض،  بِيـي ألَ ” :%فَقَالَ النلَـ إِنـا    عقَالَه ـةً لَـومكَل م

جِدي يالَّذ هنع بلُ ،“لَذَهجالر هإِلَي طَلَقفَان،     بِـيلِ النبِقَـو هربقَـالَ % فَـأَخو: 
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  .اذْهب ؟أَمجنونٌ أَنا ،أَترى بِي بأْسا :وقَالَ ،تعوذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ
٤٣٥ - ثَندىحيحي نب الَّدانُ :قَالَ ،ا خفْيا سثَندنِ أَبِي  ،حب زِيدي نع

ادةَ ،زِيلَمنِ سرِو بمع ناِهللا قَالَ ،ع دبع نا  :عمهنينِ إِالَّ بيملسم نا مم
رتلَّ سجو زاِهللا ع نم، كَل بِهاحصا لمهدفَإِذَا قَالَ أَح قرخ رٍ فَقَدجةَ هم

  .فَقَد كَفَر أَحدهما ،أَنت كَافر :خرِوإِذَا قَالَ أَحدهما لآل ،ستر اِهللا
 

 ،حدثَنا اَألعمـش  :قَالَ ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٤٣٦
 ،شـيئًا % صـنع النبِـي    :قَالَت عائشةُ :عن مسروقٍ قَالَ ،حدثَنا مسلم :قَالَ

يهف صخفَر، مقَو هنع هزنفَت،  بِيالن كلَغَ ذَلفَب %طَبفَخ،   اللَّـه ـدمفَح،   ثُـم
 ،علَمهـم بِاللَّـه  فَواللَّـه إِنـي ألَ   ؟هشـيِء أَصـنع  ما بـالُ أَقْـوامٍ يتنزهـونَ عـنِ ال    ” :قَالَ

  .“وأَشدهم لَه خشيةً
٤٣٧- كاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندقَالَ ،ح: ديز نب ادما حثَندح،  نع

لَوِيلْمٍ الْعسٍ قَالَ ،سأَن نع:    بِـيٍء      قَـلَّ % كَـانَ النـيـلَ بِشجالر اجِـهوـا يم
ههكْرلٌ ،يجا رموي هلَيلَ عخفَد، ةفْرص أَثَر هلَيعو،    ابِهـحقَـالَ َألص ا قَـامفَلَم: 

”رغَي لَو، عزن ةَ ،أَوفْرالص هذه“.  
 

عن  ،حدثَنا حصين :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٣٨
 :يقُولُ ^سمعت عليا  :عن أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي قَالَ ،سعد بنِ عبيدةَ

 بِيثَنِي النعامِ% بوالْع نب ريبالزو، وا فَارِسالَنوا  :فَقَالَ ،كلُغبى تتقُوا حطَلان
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 ،وبِها امـرأَةٌ معهـا كتـاب مـن حاطـبٍ إِلَـى الْمشـرِكني        ،روضةَ كَذَا وكَذَا
 :فَقُلْنـا  ،%فَوافَيناها تِسري علَى بعريٍ لَها حيثُ وصف لَنا النبِي  ،فَأْتونِي بِها

  ـكعي مالَّــذ ـابت؟الْك قَالَــت:  ــابتـي كعــا مــا  ،مهريعبـا واهثْنحفَقَــالَ  ،فَب
ــاحبِي ى :صــا أَر م، ــت ــي   :فَقُلْ ــذَب النبِ ــا كَ م%،   هــد ــي بِي ــذي نفِْس والَّ

 ،علَيهـا إِزار صـوف  فَأَهوت بِيـدها إِلَـى حجزتهـا و    ،جردنك أَو لَتخرِجِنهُأل
تجرفَأَخ،  بِيا الننيفَأَت%، رمفَقَالَ ع: نِنيمؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهنِي  ،خعد

قَهنع رِبقَالَ ،أَضو: ”لَكما حفَقَالَ “؟م:      ـا بِاللَّـهنمؤـا بِـي إِالَّ أَنْ أَكُـونَ مم، 
أَو لَـيس قَـد شـهِد     ،صدق يـا عمـر  ” :قَالَ ،نَ لي عند الْقَومِ يدوأَردت أَنْ يكُو

 ،“اعملُـوا مـا شـئْتم فَقَـد وجبـت لَكُـم الْجنـةُ        :لَعلَّ اللَّه اطَّلَع إِلَـيهِم فَقَـالَ   ،بدرا
  .اللَّه ورسولُه أَعلَم :فَدمعت عينا عمر وقَالَ

 
عـن   ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ ،حدثَنا مالك :قَالَ ،حدثَنا إِسماعيلُ -٤٣٩

رمنِ عاِهللا ب دبولَ اِهللا  ،عسقَالَ% أَنَّ ر: ”  يـهلٌ قَـالَ َألخجا رمأَي:  ركَـاف،   فَقَـد
ا أَحاَء بِهابمهد“.  
٤٤٠- داود نب يدعا سثَندقَالَ ،ح:   ـكالا مثَنـدح،   ثَـهدـا حعافأَنَّ  ،أَنَّ ن

هربأَخ رمع ناِهللا ب دبولَ اِهللا  ،عسآل”إ :قَالَ% أَنَّ ررِِذَا قَالَ لخ:  ركَـاف،   فَقَـد
وإِنْ لَم يكُن كَمـا قَـالَ لَـه     ،لَه كَافرا فَقَد صدق إِنْ كَانَ الَّذي قَالَ ،كَفَر أَحدهما

  .“فَقَد باَء الَّذي قَالَ لَه بِالْكُفْرِ
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٤٤١- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندح،  يـمس نع،   ـنع
 ،كَـانَ يتعـوذُ مـن سـوِء الْقَضـاءِ     % أَنَّ النبِـي   ،بِي هريـرةَ عن أَ ،أَبِي صالحٍ

  .وشماتة االعداِء
 

٤٤٢- فوسي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح: كالا منربـنِ أَبِـي      ،أَخلِ بيـهس ـنع
إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،ي هريرةَعن أَبِ ،عن أَبِيه ،صالحٍ
وأَنْ  ،أَنْ تعبـدوه والَ تشـرِكُوا بِـه شـيئًا     :يرضـى لَكُـم   ،ويسخطُ لَكُم ثَالَثًـا  ،ثَالَثًا

قيـلَ   :ويكْره لَكُـم  ،لَّه أَمركُموأَنْ تناصحوا من والَّه ال ،تعتصموا بِحبلِ اِهللا جميعا
  .“وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ ،وقَالَ
٤٤٣- يدعس ناِهللا ب دبا عثَندورٍ :قَالَ ،حصنم نب يدعا سثَندا  :قَالَ ،حثَندح

عـن سـعيد    ،عنِ الْمنهـالِ  ،الْمالَئيعن عمرِو بنِ قَيسٍ  ،إِسماعيلُ بن زكَرِيا
Ô Ó ( :في قَوله عـز وجـلَّ   ،عنِ ابنِ عباسٍ ،بنِ جبيرٍ  Ò Ñ  Ð  Ï  Î

×  Ö  Õ(   ]قَالَ ،]٣٩:سبأ: افررِ إِسي غَيريٍ ،فقْتوال ت.  
 

عــن مســلمٍ  ،عــن ســلَمةَ ،ســفْيانُحــدثَنا  :قَــالَ ،حــدثَنا قَبِيصــةُ -٤٤٤
الَّـذين   :قَـالَ  ،سأَلْت عبـد اِهللا عـنِ الْمبـذِّرِين    :عن أَبِي الْعبيدينِ قَالَ ،الْبطنيِ

قرِ حي غَيقُونَ ففني.  
٤٤٥- ارِما عثَندقَالَ ،ح: ميشا هثَندقَالَ ،ح: نيصا حثَندـةَ  ،حكْرِمع نع، 
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  .الْمبذِّرِين في غَيرِ حق :قَالَ ،]٢٧:اإلسراء[   )Ì( :عنِ ابنِ عباسٍ
 

٤٤٦ - فوسي ناِهللا ب دبا عثَندثُ :قَالَ ،حا اللَّيثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
كَـانَ عمـر يقُـولُ علَـى      :عن أَبِيـه قَـالَ   ،لَمعن زيد بنِ أَس ،ابن عجالَنَ

وأَخيفُوا هـذه الْجِنـانَ    ،أَصلحوا علَيكُم مثَاوِيكُم ،يا أَيها الناس :الْمنبرِ
يفَكُمخلَ أَنْ تا ،قَبوهملسم لَكُم ودبي لَن هفَإِن،  ـالَما سم اللَّها وإِنو ناهن
ناهنيادذُ عنم.  

 
عـن   ،عـن أَبِـي إِسـحاق    ،عـن إِسـرائيلَ   ،حدثَنا عبد اِهللا بن موسى - ٤٤٧

  .ناَءإِال الْبِ ،إِنَّ الرجلَ لَيؤجر في كُلِّ شيٍء :عن خبابٍ قَالَ ،حارِثَةَ بنِ مضربٍ
 

٤٤٨- يلع نفْصِ بو حا أَبثَندمٍ :قَالَ ،حاصو عا أَبثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
يفبٍ الطَّائهو نو برمانَ   :قَالَ ،عـفْيأَبِـي س نب فا غُطَيثَندح،    ـنب عـافأَنَّ ن

مٍ أَخاصعهرب، ع عمس هرٍو قَالَ الأَنمع ناِهللا ب دبطهالْو نم جرخ نِ أَخٍ لَهب: 
الُكملُ عمعرِي :قَالَ ؟أَيـلُ        :قَالَ ،الَ أَدمعـا يم ـتملـا لَعيثَقَف ـتكُن ا لَـوأَم

الُكما فَقَالَ ،عنإِلَي فَتالْت ثُم: إِنَّ الرارِهي دف هالمع علَ مملَ إِذَا عقَـالَ   ،جو
  .كَانَ عامالً من عمالِ اِهللا عز وجلَّ ،في ماله :أَبو عاصمٍ مرةً

 
عـن عبـد    ،عـن أَبِيـه   ،حدثَنِي ابـن أَبِـي الزنـاد    ،حدثَنا إِسماعيلُ -٤٤٩
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الَ تقُـوم السـاعةُ   ” :قَـالَ % عن رسولِ اِهللا  ،عن أَبِي هريرةَ ،الرحمنِ اَألعرجِ
انيني الْبف اسلَ النطَاوتى يتح“.  

سـمعت   :حدثَنا حريثُ بـن السـائبِ قَـالَ    :قَالَ ،أَخبرنا عبد اِهللا -٤٥٠
نسقُولُ الْحي:    بِـياجِ النوأَز ـوتيلُ بخأَد تـنِ     % كُنـانَ بثْمع الَفَـةـي خف

  .عفَّانَ فَأَتناولُ سقُفَها بِيدي
رأَيـت   :أَخبرنـا داود بـن قَـيسٍ قَـالَ     :قَالَ ،وبِالسند عن عبد اِهللا -٤٥١

وأَظُـن عـرض    ،مغشيا من خارِجٍ بِمسوحِ الشـعرِ  الْحجرات من جرِيد النخلِ
 ،الْبيت من بابِ الْحجـرة إِلَـى بـابِ الْبيـت نحـوا مـن سـت أَو سـبعِ أَذْرعٍ        

نحـو   وأَظُـن سـمكَه بـين الثَّمـان والسـبعِ      ،وأَحزِر الْبيت الداخلَ عشر أَذْرعٍ
كذَل، رِبغقْبِلٌ الْمتسم وةَ فَإِذَا هشائابِ عب دنع قَفْتوو.  

عن عبد اِهللا  ،أَخبرنا علي بن مسعدةَ :قَالَ ،وبِالسند عن عبد اِهللا -٤٥٢
 :قَالَت ؟ر سقْف بيتك هذَا ما أَقْص :دخلْت علَى أُم طَلْقٍ فَقُلْت :الرومي قَالَ

أَنْ الَ  :كَتـب إِلَـى عمالـه    ^يا بني إِنَّ أَمـري الْمـؤمنِني عمـر بـن الْخطَّـابِ      
اَءكُميلُوا بِنطت، كُمامأَي رش نم هفَإِن.  

 
عـنِ   ،حـدثَنا جرِيـر بـن حـازِمٍ     :الَقَـ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن حـربٍ  -٤٥٣
 ،وسـواَء بـنِ خالـد    ،عن حبـةَ بـنِ خالـد    ،عن سالَّمِ بنِ شرحبِيلَ ،اَألعمشِ

 بِيا النيا أَتمهأَن %اًء لَهبِن طًا أَوائح جالعي وهو، اهانفَأَع.  
٤٥٤- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، دالنِ أَبِي خيلَ باعمإِس نع،   ـنع
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 ،وقَد اكْتوى سبع كَيات ،دخلْنا علَى خبابٍ نعوده :قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ
وإِنا أَصـبنا مـا الَ    ،إِنَّ أَصحابنا الَّذين سلَفُوا مضوا ولَم تنقصهم الدنيا :فَقَالَ

  ابـرا إِالَّ التـعضوم لَه جِدن،    بِـيالَ أَنَّ النلَـوو %    توبِـالْم وعـدـا أَنْ نانهن
بِه توعلَد.  
إِنَّ الْمسـلم   :فَقَـالَ  ،وهـو يبنِـي حائطًـا لَـه     ،ثُم أَتيناه مرةً أُخرى -٤٥٥
ف رجؤابِيري التف لُهعجٍء ييي شإِالَّ ف قُهفنٍء ييي كُلِّ ش.  

٤٥٦-  ـرما عثَندا أَبِـي   :قَـالَ  ،حثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـشما اَألعثَنـدقَـالَ  ،ح: 
لح وأَنـا أُصـ   ،%مـر النبِـي    :عن عبد اِهللا بنِ عمـرٍو قَـالَ   ،حدثَنا أَبو السفَرِ

اَألمـر  ” :فَقَـالَ  ،أُصلح خصنا يا رسـولَ اهللاِ  :قُلْت “؟ما هـذَا ” :فَقَالَ ،خصا لَنا
كذَل نم عرأَس“.  

 
عن حبِيبِ بـنِ أَبِـي    ،حدثَنا سفْيانُ :حدثَنا أَبو نعيمٍ وقَبِيصةُ قَاالَ -٤٥٧

مـن  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن نافعِ بـنِ عبـد الْحـارِث    ،عن خميلٍ ،ابِتثَ
عاسالْو كَنسِء الْمرالْم ةادعس، حالالص ارالْجنِيُء ،والْه كَبرالْمو“.  

 
عـن   ،لضحاك بن نِبراسٍ أَبو الْحسنِحدثَنا ا :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٥٨

 ثَابِـت،    لَـه فَــةغُر قفَــو ـةاوِيــسٍ بِالزأَن ــعكَـانَ م ــهاَألذَانَ ،أَن عــملَ  ،فَســزفَن
لْتزنطَا فَقَالَ ،وي الْخف بفَقَار:       هـذـى بِـي هشفَم ـنِ ثَابِـتب ديز عم تكُن
مشـى بِـي هـذه الْمشـيةَ     % فَإِنَّ النبِي  ؟أَتدرِي لم فَعلْت بِك :وقَالَالْمشيةَ 
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ليكْثُـر عـدد    :قَـالَ  ،اللَّه ورسـولُه أَعلَـم   :قُلْت ؟أَتدرِي لم مشيت بِك :وقَالَ
الةي طَلَبِ الصا فطَانخ.  

 
٤٥٩- دح    سـوني ـننِ بمحالـر ـدبا عأَبِـي      :قَـالَ  ،ثَن ـنب ـدمحا مثَنـدح

عـن أَبِـي    ،عـنِ ابـنِ أَبِـي هنـد     ،حدثَنِي عبد اِهللا بن أَبِي يحيـى  :الْفُديك قَالَ
يشـبهونها   ،النـاس بيوتـا  الَ تقُوم الساعةُ حتى يبنِـي  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،هريرةَ

  .“بِالْمراحلِ
يماهرطَّطَةَ :قَالَ إِبخالْم ابنِي الثِّيعي.  

حـدثَنا عبـد الْملـك     :قَالَ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٦٠
اكْتـب   :كَتب معاوِيـةُ إِلَـى الْمغـرية    :عن وراد كَاتبِ الْمغرية قَالَ ،بن عميرٍ

كَـانَ يقُـولُ   % إِنَّ نبِي اِهللا  :فَكَتب إِلَيه ،%إِلَي ما سمعت من رسولِ اِهللا 
الَةرِ كُلِّ صبي دف: ”لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه ـ     ،الَ إِلَهمالْح لَـهو لْـكالْم لَـهد، 

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو، تطَيا أَعمل انِعالَ م ماللَّه،    ـتعنـا ملَم ـيطعالَ مالَ  ،وو
دالْج كنم دذَا الْج فَعني“، هإِلَي بكَتقَالَ :ويلَ وق نى عهنكَانَ ي هإِن،   ةكَثْـرو

 ،ووأْد الْبنـات  ،وكَانَ ينهى عـن عقُـوقِ اُألمهـات   . مالِوإِضاعة الْ ،السؤالِ
اتهعٍ ونمو.  

٤٦١- ما آدثَندئْبٍ :قَالَ ،حأَبِي ذ نا ابثَندح، رِيقْبالْم يدعس نع،   ـنع
والَ أَنـت   :قَالُوا ،“م عملٌلَن ينجي أَحدا منكُ” :%قَالَ النبِي  :أَبِي هريرةَ قَالَ
فَسـددوا وقَـارِبوا    ،إِالَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّه منه بِرحمـة  ،والَ أَنا” :قَالَ ،يا رسولَ اِهللا
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  .“والْقَصد الْقَصد تبلُغوا ،وشيٌء من الدلْجة ،واغْدوا وروحوا
 

عنِ  ،حدثَنا إِبراهيم بن سعد :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -٤٦٢
دخـلَ   :قَالَـت % عن عائشـةَ زوجِ النبِـي    ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ ،ابنِ شهابٍ

قَالَـت عائشـةُ    ،ام علَـيكُم السـ  :فَقَـالُوا % رهطٌ من الْيهود علَى رسـولِ اِهللا  
ا فَقُلْتهتةُ :فَفَهِمناللَّعو امالس كُملَيع، ولُ اِهللا  :قَالَتسـا  ” :%فَقَالَ رالً يهم

أَو لَم تسمع  ،يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت ،“إِنَّ اللَّه يحب الرفْق في اَألمرِ كُلِّه ،عائشةُ
ولُ اِهللا  ؟ا قَالُوامسقَالَ ر%: ”قُلْت قَد: كُملَيعو“.  

٤٦٣- ددسا مثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندـشِ  ،حمنِ اَألعـيمِ    ،عمت ـنع
قَـالَ   :عـن جرِيـرِ بـنِ عبـد اِهللا قَـالَ      ،عن عبد الرحمنِ بـنِ هـالَلٍ   ،بنِ سلَمةَ

سولُ اِهللا ر%: ”ريالْخ مرحي فْقالر مرحي نم“.  
  .مثْلَه ،عنِ اَألعمشِ ،أَخبرنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -

٤٦٤- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندـةَ   :قَالَ ،حنييع ـنا ابثَندـرٍو   ،حمع ـنع، 
نِ ابكَةَعلَينِ أَبِي م، لَكمنِ ملَى بعي ناِء ،عدرالد أُم ناءِ   ،عدرأَبِـي الـد نع، 

 بِينِ النـرِ ” :قَالَ% عيالْخ نم ظَّهح يطأُع فْقِ فَقَدالر نم ظَّهح يطأُع نم،   ـنمو
أَثْقَلُ شيٍء في ميزان الْمؤمنِ يـوم   ،ظَّه من الْخيرِفَقَد حرِم ح ،حرِم حظَّه من الرفْقِ
  .“وإِنَّ اللَّه لَيبغض الْفَاحش الْبذي ،الْقيامة حسن الْخلُقِ

حـدثَنِي أَبـو بكْـرِ بـن نـافعٍ       :حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الْوهابِ قَالَ -٤٦٥
ماسطَّابِ قَالَونِ الْخب ديلَى زوكْرٍ مو بأَب ـنِ   :هكْرِ بأَبِي ب نب دمحم تعمس
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أَقيلُـوا ذَوِيِ  ” :%قَـالَ النبِـي    :قَالَـت عائشـةُ   :عمرِو بـنِ حـزمٍ قَالَـت عمـرةُ    
هِماتثَرع ئَاتيالْه“.  

٤٦٦- مأَح انِيدا الْغثَنداهللاِ ح ـديبع نب أَبِـي      :قَـالَ  ،د ـنب ريا كَـثثَنـدح
الَ يكُونُ الْخرق فـي  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَنسٍ ،حدثَنا ثَابِت :قَالَ ،كَثريٍ

هانٍء إِالَّ شيش، فْقالر بحي يقفر إِنَّ اللَّهو“.  
٤٦٧- و برما عثَندوقٍحزرم ةُ   :قَـالَ  ،نبـعـا شنربةَ قَـالَ    ،أَخـادقَت ـنع: 

كَـانَ   :عن أَبِـي سـعيد الْخـدرِي قَـالَ     ،سمعت عبد اِهللا بن أَبِي عتبةَ يحدثُ
 وكَـانَ إِذَا كَـرِه شـيئًا    ،أَشد حيـاًء مـن الْعـذْراِء فـي خـدرِها     % رسولُ اِهللا 

هِهجي وف اهفْنرع.  
٤٦٨- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح: ريها زثَندح، وسقَاب نع،   ـاهأَنَّ أَب

ثَهدـاسٍ    ،حبـنِ عـنِ ابع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: ”  حـالالص يـدالْه،  تـمالسو، 
  .“ًءا من النبوةقْتصاد جزٌء من سبعني جزواال

٤٦٩- رمع نب فْصا حثَندةُ   :قَالَ ،حبـعا شثَنـدامِ   ،حقْـدـنِ الْمع،   ـنع
ةَ  ،أَبِيهشائع نع& ةٌ   :قَالَتوبـعص يـهريٍ فعلَى بع تكُن،    بِـيفَقَـالَ الن%: 

  .“والَ ينزع من شيٍء إِال شانه ،شيٍء إِال زانه فَإِنه الَ يكُونُ في ،علَيك بِالرفْقِ”
 ،عن أَبِـي رافـعٍ   ،حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ -٤٧٠

رِيقْبالْم يدعس نع،  أَبِيـه نةَ قَـالَ     ،عـريرأَبِـي ه ـنـولُ اِهللا    :عسقَـالَ ر%: 
”حالشو اكُمإِي، لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه هفَإِن،  مـاَءهمفَكُوا دس،   مهـامحـوا أَرقَطَعو، 

ةاميالْق موي اتظُلُم الظُّلْمو“.  
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حـدثَنا   :قَـالَ  ،الْواحد حدثَنا عبد :قَالَ ،حدثَنا حرمي بن حفْصٍ -٤٧١

دخلْـت علَـى عائشـةَ أُم     :حـدثَنِي أَبِـي قَـالَ    :سعيد بن كَـثريِ بـنِ عبيـد قَـالَ    
 نِنيمؤالْم&، فَقَالَت:      فَقُلْـت ـكْتسـي فَأَمتقْبـيطَ نـى أَختح ِسكأَم:   ـا أُمي
نِنيمؤفَ ،الْم تجرخ الًلَوخب كنم وهدلَع مهتربأَخ، قَالَت: كأْنش رصأَب،  هإِن

لَقالْخ سلْبالَ ي نمل يددالَ ج.  
 

عن  ،عنِ الْحسنِ ،عن حميد ،حدثَنا حماد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٧٢
بفَّلٍعغنِ ماِهللا ب د،  بِينِ النقَالَ% ع: ”فْقالر بحي يقفر إِنَّ اللَّه،  هلَيي عطعيو

فنلَى الْعي عطعا الَ يم“.  
- سوني نعو، ثْلَهم ديمح نع.  

 
٤٧٣- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَنداحِ قَالَ ،حيأَبِي الت نع:  سأَن تعمس

  .“وسكِّنوا وال تنفِّروا ،يسروا والَ تعسروا” :%قَالَ النبِي  :بن مالك قَالَ
عـن عبـد اِهللا    ،عن أَبِيـه  ،عن عطَاٍء ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ - ٤٧٤

نِ عرٍو قَالَبيلَ :مائرنِي إِسي بف فيلَ ضزن،    ـمـةٌ لَهارِ كَلْبي الـدفـا   :فَقَـالُوا  ،وي
 :فَذَكَروا لنبِي لَهم فَقَـالَ  ،الَ تنبحي علَى ضيفنا فَصحن الْجِراُء في بطْنِها ،كَلْبةُ

كُونُ بت ةثَلِ أُمذَا كَمثَلَ هإِنَّ مكُمدا ،عاَءهلَما عهاؤفَهس بلغي.  
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٤٧٥- يدلو الْوا أَبثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندحٍ قَالَ ،حيرنِ شامِ بقْدنِ الْمع: 

علْت فَج ،كُنت علَى بعريٍ فيه صعوبةٌ :سمعت عائشةَ تقُولُ :سمعت أَبِي قَالَ
هرِبأَض،  بِيفْقِ” :%فَقَالَ النبِالر كلَيع،   ـهانٍء إِالَّ زـيي شكُونُ فالَ ي فْقفَإِنَّ الر، 

هانٍء إِال شيش نم عزنالَ يو“.  
 :ةَعـن أَبِـي نضـر    ،عنِ الْجريرِي ،أَخبرنا ابن علَيةَ ،حدثَنا صدقَةُ -٤٧٦

قَالُ لَها ينلٌ مجقَالَ ر: بِريوج أَو ابِرج:   ـهالَفَتـي خف رمةً إِلَى عاجح تطَلَب، 
 :أَو قَالَ ،وقَد أُعطيت فطْنةً ولسانا ،فَغدوت علَيه ،فَانتهيت إِلَى الْمدينة لَيالً

وإِلَـى جنبِـه    ،فَتركْتهـا الَ تسـوى شـيئًا    ،يا فَصغرتهافَأَخذْت في الدن ،منطَقًا
 ،كُلُّ قَولك كَانَ مقَارِبـا  :فَقَالَ لَما فَرغْت ،رجلٌ أَبيض الشعرِ أَبيض الثِّيابِ

 :أَو قَـالَ  ،ا فيها بالَغُناإِنَّ الدني ؟وهلْ تدرِي ما الدنيا ،إِالَّ وقُوعك في الدنيا
فَأَخـذَ   :قَـالَ  ،خـرة بِها فـي اآل وفيها أَعمالُنا الَّتي نجزى  ،خرةإِلَى اآل ،زادنا

لرجـلُ  من هـذَا ا  ،يا أَمري الْمؤمنِني :فَقُلْت ،في الدنيا رجلٌ هو أَعلَم بِها مني
  .سيد الْمسلمني أُبي بن كَعبٍ :قَالَ ؟ى جنبِكالَّذي إِلَ

٤٧٧- يلا عثَندانُ :قَالَ ،حورا مثَنداِهللا      :قَالَ ،ح ـدبع ـنـانُ بنا قثَنـدح
يمهةَ :قَالَ ،النجسوع ننِ بمحالر دبا عثَندـازِبٍ    ،حـنِ عاِء بـرنِ الْبقَـالَ  ع: 

  .“اَألشرةُ شر” :%قَالَ رسولُ اِهللا 
 

 :عـن أَبِيـه قَـالَ    ،حدثَنا حنش بن الْحارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٤٧٨
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 ؟ى أَركَـب هـذَا  ا أَعـيش حتـ  أَنـ  :كَانَ الرجلُ منا تنتج فَرسه فَينحرها فَيقُـولُ 
رمع ابتا كاَءنفَج: اللَّه قَكُمزا روا محلا ،أَنْ أَصفُّسنرِ تي االمفَإِنَّ ف.  

٤٧٩- يدلو الْوا أَبثَندةَ  :قَالَ ،حـلَمس نب ادما حثَندـنِ     ،حـامِ بشه ـنع
كالنِ مسِ بنِ أَنب ديسِ ،زأَن نع كالنِ مب،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: ”  ـتإِنْ قَام

  .“فَإِن استطَاع أَنْ الَ تقُوم حتى يغرِسها فَلْيغرِسها ،الساعةُ وفي يد أَحدكُم فَِسيلَةٌ
٤٨٠-  ـيلجالْب لَدخم نب دالا خثَندقَـالَ  ،ح:    ـنانُ بمـلَيا سثَنـدبِـالَلٍ   ح

عـن   ،أَخبرنِي محمد بن يحيى بـنِ حبـانَ   :أَخبرنِي يحيى بن سعيد قَالَ :قَالَ
إِنْ سـمعت بِالـدجالِ قَـد     :قَالَ لي عبد اِهللا بن سـالَمٍ  :داود بنِ أَبِي داود قَالَ

جرخ، رِسغت ةيدلَى وع تأَناوا   ،ههحـلصـلْ أَنْ تجعفَالَ ت،     ـدعـاسِ بلنفَـإِنَّ ل
  .ذَلك عيشا

 
 ،عن أَبِي جعفَرٍ ،عن يحيى ،حدثَنا شيبانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٤٨١

دعــوةُ  :ثُ دعــوات مســتجاباتثَــالَ” :قَــالَ% عــنِ النبِــي  ،عــن أَبِــي هريــرةَ
  .“ودعوةُ الْوالد علَى ولَده ،ودعوةُ الْمسافرِ ،الْمظْلُومِ

:)7   ]١١٤:املائدة[   )4 5 6 
٤٨٢- أَبِي أُو نيلُ باعما إِسثَندسٍ قَالَحي:  ـادنأَبِي الز نثَنِي ابدح،   ـنع

علَـى الْمنبـرِ   % أَنه سمع النبِي  ،عن جابِرٍ ،عن أَبِي الزبيرِ ،موسى بنِ عقْبةَ
فَقَـالَ مثْـلَ   ونظَـر نحـو الْعـراقِ     ،“اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُـوبِهِم ” :نظَر نحو الْيمنِ فَقَالَ

كذَل،  ـكثْلَ ذَلكُلِّ أُفُقٍ فَقَالَ م وحن ظَرنقَـالَ  ،وو: ”     اثـرت ـنـا مقْنزار ـماللَّه
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  .“وبارِك لَنا في مدنا وصاعنا ،اَألرضِ
 

٤٨٣ -  ـرا بِشثَنداهللاِ   :قَـالَ  ،ح ـدبا عثَنـدالَقَـ  ،ح:    ـنب داوا دثَنـدح
سـمعت جـابِر بـن عبـد اِهللا      :حدثَنا عبيد اِهللا بن مقْسمٍ قَالَ :قَالَ ،قَيسٍ
 ،فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يـوم الْقيامـة   ،اتقُوا الظُّلْم” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :يقُولُ

حقُوا الشاتفَإِنَّ ،و  لَكُمكَانَ قَـب نم لَكأَه حـفَكُوا     ،الشلَـى أَنْ سع ـملَهمحو
ماَءهمد، مهارِمحلُّوا محتاسو“.  

٤٨٤ - ماتا حثَندفَرٍ :قَالَ ،حعج نب نسا الْحثَندقَالَ ،ح:    ركَـدنا الْمثَنـدح
يكُـونُ  ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن جابِرٍ قَـالَ  ،ن أَبِيهع ،بن محمد بنِ الْمنكَدرِ

خسي مترِ أُمي آخف، قَذْفو، فسخمِ ،وظَاللِ الْمأُ بِأَهدبيو“.  
٤٨٥- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح:     ـوناجِشالْم ـنزِيـزِ بالْع دبا عثَندح

الظُّلْـم  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عنِ ابنِ عمر ،ي عبد اِهللا بن دينارٍأَخبرنِ :قَالَ
ةاميالْق موي اتظُلُم“.  

٤٨٦- ددسا مثَندقَاالَ ،ح اقحإِساذٌ قَالَ :وعا مثَندثَنِي أَبِي :حدح،  نع
 :قَـالَ % عـن رسـولِ اِهللا    ،عن أَبِي سعيد ،اجِيعن أَبِي الْمتوكِّلِ الن ،قَتادةَ

فَيتقَاصـونَ مظَـالم    ،إِذَا خلَص الْمؤمنونَ من النارِ حبِسوا بِقَنطَرة بين الْجنة والنارِ”
فَوالَّـذي نفْـس    ،خولِ الْجنـة أُذنَ لَهـم بِـد   ،حتى إِذَا نقُّوا وهذِّبوا ،بينهم في الدنيا
هدبِي دمحاَأل ،ميني الدف هنلُّ مأَد هزِلنبِم مهدح“.  
٤٨٧- ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَندـالَنَ  ،حجنِ عنِ ابع،    يدـعس ـنع

رِيقْبالْم يدعنِ أَبِي سب، ريرأَبِي ه نةَع،  بِينِ النقَالَ% ع: ”  الظُّلْـمو ـاكُمإِي، 
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 ـةاميالْق موي اتظُلُم فَإِنَّ الظُّلْم،   ـشالْفُحو ـاكُمإِيو،      شالْفَـاح ـبحالَ ي فَـإِنَّ اللَّـه
شفَحتالْم، حالشو اكُمإِيـ  ،وفَقَطَع لَكُمكَانَ قَب نا معد هفَإِن مهـامحوا أَر،   مـاهعدو

مهارِمحلُّوا محتفَاس“.  
عن عبيـد   ،حدثَنا داود بن قَيسٍ :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ -٤٨٨

لْـم  فَـإِنَّ الظُّ  ،إِيـاكُم والظُّلْـم  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن جابِرٍ ،اِهللا بنِ مقْسمٍ
ةاميالْق موي اتظُلُم، حقُوا الشاتو، لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه هلَـى أَنْ    ،فَإِنع ـملَهمحو

ماَءهمفَكُوا دس، مهارِمحلُّوا محتاسو“.  
 ،عـن عاصـمٍ   ،حدثَنا حماد بن زيـد  :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٤٨٩

 ،اجتمـع مسـروق وشـتير بـن شـكَلٍ فـي الْمسـجِد        :عن أَبِـي الضـحى قَـالَ   
جِدسالْم لَقا حهِمإِلَي ضقَوفَت، وقرسـا    :فَقَالَ منـونَ إِلَيعمتجالَِء يؤى هالَ أَر

وإِمـا أَنْ   ،ا أَنْ تحدثَ عن عبد اِهللا فَأُصـدقَك أَنـا  فَإِم ،إِالَّ ليستمعوا منا خيرا
هلْ سمعت  :قَالَ ،حدثْ يا أَبا عائشةَ :فَقَالَ ؟ فَتصدقَنِيأُحدثَ عن عبد اِهللا

والْفَـرج   ،الَن يزنِيـان والـرج  ،والْيدان يزنِيـان  ،الْعينان يزنِيان :عبد اِهللا يقُولُ
يهكَذِّبي أَو كذَل قدفَقَالَ ؟ص: معقَالَ ،ن:  هتعـما سأَنقَـالَ  ،و:    تعـمـلْ سفَه

مـن هـذه    ،ما في الْقُرآن آيةٌ أَجمع لحالَلٍ وحرامٍ وأَمرٍ ونهيٍ :عبد اِهللا يقُولُ
M ( :يــةاآل  L KR  Q P  O  N(   ]ــالَ ؟]٩٠:النحــل  ،نعــم :قَ
مـا فـي الْقُـرآن آيـةٌ      :فَهلْ سمعت عبد اِهللا يقُـولُ  :قَالَ ،وأَنا قَد سمعته :قَالَ
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  .وأَنا سمعته :قَالَ ،نعم :قَالَ

حدثَنا سعيد  :قَالَ ،،أَو بلَغنِي عنه ،حدثَنا عبد األعلَى بن مسهِرٍ -٤٩٠
 ،عن أَبِـي ذَر  ،عن أَبِي إِدرِيس الْخوالَنِي ،عن ربِيعةَ بنِ يزِيد ،بن عبد الْعزِيزِ

 بِينِ النالَى قَالَ ،%ععتو كاربنِ اِهللا تي” :عادبا عي،      الظُّلْـم ـتمرح ـي قَـدإِن
إِنكُـم الَّـذين تخطئُـونَ     ،يا عبادي. ا بينكُم فَالَ تظَالَموالْته محرموجع ،علَى نفِْسي

وبالذُّن را أَغْفأَنارِ وهالنلِ وي ،بِاللَّيالالَ أُبفَ ،و لَكُـم رونِي أَغْفرفغتي  . اسـادبـا عي، 
هتمأَطْع نإِالَّ م عائج كُلُّكُم، كُممونِي أُطْعمطْعتي. فَاسادبا عي،   ـنارٍ إِالَّ مع كُلُّكُم

هتوكَس،   ـكُمـونِي أَكْسكْستي  . فَاسـادبـا عي،    كُمـرآخو لَكُـمأَنَّ أَو لَـو،   ـكُمسإِنو
كُمجِنو، كُمنم دبقَى قَلْبِ علَى أَتوا عكَان،  كذَل زِدي ئًالَميي شلْكي موا  ،فكَان لَوو

ولَـوِ اجتمعـوا فـي صـعيد      ،لَم ينقُص ذَلك من ملْكي شـيئًا  ،علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ
 ،لَم ينقُص ذَلك من ملْكي شيئًا ،واحد فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ إِنسان منهم ما سأَلَ

إِنمـا هـي    ،يـا عبـادي  . ه الْخيطُ غَمسـةً واحـدةً  الَّ كَما ينقُص الْبحر أَنْ يغمس فيإِ
كُملَيا علُهعأَج الُكُممأَع، اللَّه دمحا فَلْيريخ دجو نفَـالَ     ،فَم ـكذَل ـرغَي دجو نمو

هفْسإِالَّ ن لُومكَانَ أَ “يهيتكْبلَى رثَى عج يثدذَا الْحثَ بِهدإِذَا ح رِيسو إِدب.  
 

 :قَـالَ  ،حدثَنا عمرو بن الْحارِث :قَالَ ،حدثَنا إِسحاق بن الْعالَِء -٤٩١
 ،حدثَنا سلَيمانُ بن عامرٍ :قَالَ ،ديعن محمد الزبي ،حدثَنا عبد اِهللا بن سالمٍ

هربأَخ ارِثالْح نب فاحِ      ،أَنَّ غُطَيـرالْج ـنةَ بـديبـا عـى أَبالً أَتجأَنَّ ر،   ـوهو
جِعريِ  :فَقَالَ ،واَألم رى أَجسأَم فا  :فَقَالَ ؟كَييمونَ فردلْ تهونَ بِهرجؤ؟ت 
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 ،إِنما تؤجرونَ بِما أَنفَقْتم فـي سـبِيلِ اهللاِ   :فَقَالَ ،بِما يصيبنا فيما نكْره :فَقَالَ
لَكُم قفنتاسو، نذَوالْبِر ذَارلَغَ عى بتا حلِ كُلَّهحاةَ الرأَد دع ـذَا   ،ثُمه نلَكو

 كُميبصي يالَّذ بصالْواكُمطَايخ نم بِه اللَّه كَفِّري كُمادسي أَجف.  
٤٩٢- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندـرٍو     :قَالَ ،حمع ـنب ـكلالْم ـدبا عثَندح، 

نِ عن عطَاِء ب ،عن محمد بنِ عمرِو بنِ حلْحلَةَ ،حدثَنا زهير بن محمد :قَالَ
ما يصـيب  ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،وأَبِي هريرةَ ،عن أَبِي سعيد الْخدرِي ،يسارٍ

حتـى   ،والَ غَـم  ،والَ أَذًى ،والَ حـزن  ،والَّهـم  ،والَ وصـبٍ  ،الْمسـلم مـن نصـبٍ   
  .“من خطَاياهإِالَّ كَفَّر اللَّه بِها  ،الشوكَةُ يشاكُها

 ،عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٩٣
يدعنِ سنِ بمحالر دبع نقَالَ ،ع أَبِيه نانَ   :عـلْمس ـعم تـا    ،كُنرِيضم ـادعو

فَـإِنَّ مـرض الْمـؤمنِ يجعلُـه اللَّـه لَـه        ،أَبشـر  :فَلَما دخلَ علَيه قَالَ ،في كندةَ
فَـالَ   ،وإِنَّ مـرض الْفَـاجِرِ كَـالْبعريِ عقَلَـه أَهلُـه ثُـم أَرسـلُوه        ،كَفَّارةً ومستعتبا

  .يدرِي لم عقلَ ولم أُرسلَ
 ،أَخبرنا عدي بن عدي :قَالَ ،ادحدثَنا حم :قَالَ ،حدثَنا موسى -٤٩٤

الَ يـزالُ الْـبالَُء بِـالْمؤمنِ    ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِي سلَمةَ
ةنمؤالْمو، هالمو هلأَهو هدسي جف، هلَيا عملَّ وجو زع لْقَى اللَّهى يتيئَةٌ حطخ“.  

 (...)- ديبع نب دمحا مثَندةَ :قَالَ ،حطَلْح نب رما عثَندح،  دمحم نع
ثْلَهرٍو ممنِ عب، ادزو: هلَدي وف.  

٤٩٥- سوني نب دما أَحثَندكْـرٍ   :قَالَ ،حـو با أَبثَندـنِ     ،حب ـدمحم ـنع
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 :%فَقَـالَ النبِـي    ،جاَء أَعرابِـي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ ،وعمرٍ
 :قَالَ ،“حر بين الْجِلْد واللَّحمِ” :قَالَ ؟وما أُم ملْدمٍ :قَالَ “؟هلْ أَخذَتك أُم ملْدمٍ”
 ،رِيـح تعتـرِض فـي الـرأْسِ    ” :قَالَ ؟صداعوما ال :قَالَ “؟فَهلْ صدعت” :قَالَ ،الَ

وقرالْع رِبضقَالَ :قَالَ ،الَ :قَالَ ،“ت ا قَامفَلَم: ”  ـنلٍ مجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم
ارِ أَيلِ النأَه: هظُرنفَلْي“.  

 
٤٩٦- رما عثَندةَحرسيم نلٍ   :قَالَ ،انُ بـيفُض ـنا ابثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
نيصةَ ،حلَمنِ سيقِ بقش نبِيعِ قَالَ ،عنِ الرب دالخ نع:  عمفَةُ سذَيا ثَقُلَ حلَم

ارصاَألنو طُههر كبِذَل،  دنع لِ أَواللَّي فوي جف هوحِفَأَتبقَالَ ،الص:  ةاعس أَي
هذا ؟هحِ :قُلْنبالص دنع لِ أَواللَّي فوـارِ     :قَالَ ،جاحِ النـبص ـنم وذُ بِاللَّـهأَع، 
فَإِنه إِنْ يكُن لي  ،الَ تغالُوا بِاَألكْفَان :قَالَ ،نعم :قُلْنا ؟جِئْتم بِما أُكَفَّن بِه :قَالَ
عهنا مريخ بِه لْتدب رياِهللا خ دا ،نرِيعا سلْبس تبلى سراُألخ تإِنْ كَانو.  

رِيسإِد نلِ :قَالَ ابضِ اللَّيعي بف اهنيأَت.  
عـنِ   ،حدثَنا عيسـى بـن الْمغـرية    :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٤٩٧

ئْبٍابحٍ ،نِ أَبِي ذالنِ أَبِي صرِ بيبج نابٍ   ،عـهـنِ شنِ ابةَ   ،عوـرع ـنع،   ـنع
إِذَا اشتكَى الْمؤمن أَخلَصه اللَّـه كَمـا يخلِّـص    ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،&عائشةَ 

يددثَ الْحبخ ريالْك“.  
٤٩٨- را بِشثَندقَـالَ  ،ح:  ـداهللاِ ح ـدبا عقَـالَ  ،ثَن:   سـونـا ينربـنِ   ،أَخع

مـا مـن   ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،&عن عائشـةَ   ،حدثَنِي عروةُ :الزهرِي قَالَ
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 ةـيبصبِم ابصمٍ يلسضٍ   ،مـرم ـعٍ أَوجو،    وبِـهةَ ذُنكَةُ    ،إِالَّ كَـانَ كَفَّـارـوـى الشتح
شايةُ ،اكُهكْبأَوِ الن“.  

٤٩٩- كِّيا الْمثَندنِ :قَالَ ،حمحالر دبع نب ديعا الْجثَندـةَ   ،حشائع نع
دعس تا قَالَ ،بِناهةً :أَنَّ أَبيددى شكْوكَّةَ شبِم تكَيتاش،    بِـيـاَء النفَج %
وإِنـي لَـم أَتـرك إِالَّ ابنـةً      ،إِنـي أَتـرك مـاالً    ،ولَ اِهللايـا رسـ   :فَقُلْـت  ،يعودنِي
ــي مــالي ،واحــدةً أُوصــي  :قَــالَ ،“الَ” :قَــالَ ؟وأَتــرك الثُّلُــثَ ،أَفَأُوصــي بِثُلُثَ
فصأَ ،النوفصا النلَه كرقَالَ ،“الَ” :قَالَ ؟ت:   ـي بِالثُّلُـثصفَأَو،  كـرأَتـا   ولَه
ثُـم مسـح    ،ثُم وضع يده علَـى جبهتـي   ،“والثُّلُثُ كَثري ،الثُّلُثُ” :قَالَ ؟الثُّلُثَينِ

فَما زِلْـت أَجِـد    ،“وأَتم لَه هجرته ،اللَّهم اشف سعدا” :ثُم قَالَ ،وجهِي وبطْنِي
  .يخالُ إِلَي حتى الساعةبرد يده علَى كَبِدي فيما 

 
عـن علْقَمـةَ بـنِ     ،حـدثَنا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا قَبِيصةُ بـن عقْبـةَ   -٥٠٠

ثَدرةَ ،مرميخنِ ممِ بنِ الْقَاسع، نِ عاِهللا ب دبع نرٍوعم،   بِـينِ النقَـالَ % ع: 
”ضرمي دأَح نا مم، يححص وهلُ ومعا كَانَ يثْلُ مم لَه بإِالَّ كُت“.  

٥٠١- ارِما عثَندقَالَ ،ح: ديز نب يدعا سثَندـو     :قَالَ ،حانٌ أَبـنا سثَنـدح
مـا مـن مسـلمٍ ابـتالَه     ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،ن مالكحدثَنا أَنس ب :قَالَ ،ربِيعةَ

هتحي صلُ فمعا كَانَ يم لَه بإِالَّ كُت هدسي جف ا ،اللَّهرِيضا كَانَ مم،   افَـاهفَـإِنْ ع، 
  .“وإِنْ قَبضه غَفَر لَه ،عسلَه :أُراه قَالَ

 (...)- وسا مثَندةَ  :قَالَ ،ىحـلَمس نب ادما حثَندح،   انـنس ـنع،   ـنع
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  .“فَإِنْ شفَاه عسلَه” :وزاد قَالَ ،مثْلَه ،%عنِ النبِي  ،أَنسٍ
عـن   ،حـدثَنا إِيـاس بـن أَبِـي تميمـةَ      :قَـالَ  ،حدثَنا قُرةُ بن حبِيبٍ -٥٠٢

نِ أَبِي رطَاِء باحٍعةَ قَـالَ     ،بـريرأَبِـي ه ـنع:      بِـيـى إِلَـى النمالْح ـاَءتج %
فَقَالَت: كدنع كلثْنِي إِلَى آثَرِ أَهعارِ ،ابصا إِلَى اَألنثَهعةَ  ،فَبتس هِملَيع تيقفَب

يهِناللَيامٍ وأَي، هِملَيع كذَل دتفَاش، ف ماهفَأَت مـارِهيي د،    ـهإِلَي ـكا ذَلـكَوفَش، 
 بِيلَ النعا% فَجارا دارلُ دخدا ،يتيا بتيبو، ةيافبِالْع مو لَهعدي،    ـعجـا رفَلَم

فَقَالَت مهنأَةٌ مرام هتبِعـارِ     :تصاَألن ـنمـي لإِن قبِـالْح ثَكعي بالَّذإِ ،ونَّ أَبِـي  و
إِنْ شـئْت   ،ما شـئْت ” :قَالَ ،فَادع اللَّه لي كَما دعوت لَألنصارِ ،لمن اَألنصارِ

كيافعأَنْ ي اللَّه توعةُ ،دنالْج لَكو تربص ئْتإِنْ شو“، قَالَت:   ـبِرـلْ أَصوال  ،ب
  .أَجعلُ الْجنةَ خطَرا

٥٠٣- عطَاٍءوع ةَ قَالَ ،نريرأَبِي ه نع:  إِلَي بنِي أَحيبصضٍ يرم نا مم
وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يعطـي كُـلَّ    ،َألنها تدخلُ في كُلِّ عضوٍ مني ،من الْحمى

  .عضوٍ قسطَه من اَألجرِ
٥٠٤- فوسي نب دمحا مثَندانُ   :قَالَ ،حـفْيا سثَنـدـشِ   ،حمـنِ اَألعع، 

اللَّهـم انقُـص مـن     :قَـالَ  ،ادع اللَّـه  :قيـلَ لَـه   ،عن أَبِي نحيلَةَ ،عن أَبِي وائلٍ
اللَّهـم اجعلْنِـي    :فَقَـالَ . ادع ،ادع :فَقيلَ لَـه  ،والَ تنقُص من اَألجرِ ،الْمرضِ
  .واجعلْ أُمي من الْحورِ الْعنيِ ،لْمقَربِنيمن ا

٥٠٥- ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَندكْرٍ  ،حمٍ أَبِي بلسنِ مانَ برمع نع
مـن  أَالَ أُرِيك امرأَةً  :قَالَ لي ابن عباسٍ :حدثَنِي عطَاُء بن أَبِي رباحٍ قَالَ :قَالَ
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ةنلِ الْج؟أَه لَى :قُلْتقَالَ ،ب:     بِـيالن ـتاُء أَتدـوأَةُ السرالْم هذه % فَقَالَـت: 
عري أُصإِن، فكَشي أَتإِنـي    ،ول اللَّـه عقَـالَ  ،فَـاد: ”    لَـكو ترـبص ـئْتإِنْ ش

إِنــي  :فَقَالَــت ،أَصــبِر :فَقَالَــت ،“افيــكوإِنْ شــئْت دعــوت اللَّــه أَنْ يع ،الْجنــةُ
فكَشأَت، فكَشي أَنْ ال أَتل اللَّه عا ،فَادا لَهعفَد.  
 :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ ،حدثَنا مخلَد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٥٠٦

  .طَوِيلَةً سوداَء علَى سلَّمِ الْكَعبة ،تلْك الْمرأَةُ ،فَرأَنه رأَى أُم ز ،أَخبرنِي عطَاٌء
 ،أَنَّ عائشةَ أَخبرته ،أَنَّ الْقَاسم أَخبره ،وأَخبرنِي عبد اِهللا بن أَبِي ملَيكَةَ :قَالَ

 بِيقُولُ% أَنَّ النكَانَ ي: ”ش نم نمؤالْم ابا أَصامقَها فَوفَم كَةةٌ ،وكَفَّار وفَه“.  
٥٠٧- را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عثَندقَالَ ،ح:    ـدبع ـناِهللا ب ديبا عثَندح

حدثَنِي عمي عبيد اِهللا بـن عبـد اِهللا بـنِ     :الرحمنِ بنِ عبد اِهللا بنِ موهبٍ قَالَ
وبٍ قَالَمقُـولُ  :هةَ يريرا هأَب تعمـولُ اِهللا    :سسمٍ    ” :%قَـالَ رـلسم ـنـا مم

  .“إِالَّ قُص بِها من خطَاياه يوم الْقيامة ،يشاك شوكَةً في الدنيا يحتِسبها
٥٠٨- رما عثَندا أَبِي :قَالَ ،حثَندثَ :قَالَ ،حدقَالَح شما اَألعثَنِي  :ندح
 ،ما من مؤمنٍ والَ مؤمنة” :يقُولُ% سمعت النبِي  :عن جابِرٍ قَالَ ،أَبو سفْيانَ

ةلَمسالَ ممٍ ولسالَ مو، اهطَايخ نم هنع بِه اللَّه ا إِالَّ قَصضرم ضرمي“.  
 

 :عن أَبِيه قَـالَ  ،عن هشامٍ ،حدثَنا أَبو أُسامةَ :قَالَ ،حدثَنا زكَرِيا -٥٠٩
 ،قَبـلَ قَتـلِ عبـد اِهللا بِعشـرِ لَيـالٍ      ،دخلْت أَنا وعبد اِهللا بن الزبيرِ علَى أَسـماءَ 

إِني  :قَالَ ،وجِعةٌ :قَالَت ؟كَيف تجِدينك :فَقَالَ لَها عبد اِهللا ،سماُء وجِعةٌوأَ
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توي الْمف، ي :فَقَالَتتوهِي متشت لَّكلَع، اهنمتت كذَلـلْ  ؟فَلفْعفَالَ ت،   اللَّـهفَو
لَيع يأْتى يتح وتهِي أَنْ أَمتا أَشم كفَيطَر دأَح، كِسبتلَ فَأَحقْتت ـا   ،أَوإِمو

فَتقْبلُهـا   ،فَـالَ توافقُـك   ،فَإِياك أَنْ تعـرض علَيـك خطَّـةٌ    ،أَنْ تظْفُر فَتقَر عينِي
توةَ الْمياهكَر.  

ا ذَلهزِنحلَ فَيقْتيرِ ليبالز نى ابنا عمإِنوك.  
 :حـدثَنا عبـد اِهللا بـن وهـبٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،حدثَنا أَحمد بن عيسى -٥١٠

دعس نب امشنِي هربأَخ، لَمنِ أَسب ديز نـارٍ    ،عسـنِ يطَـاِء بع نأَبِـي    ،ع ـنع
رِيدالْخ يدعولِ اِهللا  ،سسلَى رلَ عخد هأَن %وهو  ـوكعويفَـةٌ   ،مقَط ـهلَيع، 
هلَيع هدي عضفَو،  يفَـةالْقَط قا فَوهتاررح دجفَو،    يدـعـو سفَقَـالَ أَب:    ـدـا أَشم

 ،“ويضاعف لَنا اَألجر ،يشتد علَينا الْبالَُء ،إِنا كَذَلك” :قَالَ ،حماك يا رسولَ اِهللا
وقَـد   ،ثُم الصالحونَ ،اَألنبِياُء” :قَالَ ؟أَي الناسِ أَشد بالًَء ،يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ

ويبتلَى بِالْقُمـلِ   ،كَانَ أَحدهم يبتلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يجِد إِالَّ الْعباَءةَ يجوبها فَيلْبسها
لَهقْتى يتَأل ،حطَاِءوبِالْع كُمدأَح نالَِء ما بِالْبحفَر دكَانَ أَش مهدح“.  

 
٥١١- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندرِ ،حكَدننِ الْمنِ ابع، 

يعودنِي وأَبـو  % فَأَتانِي النبِي  ،رِضت مرضام :سمع جابِر بن عبد اِهللا يقُولُ
انياشا ممهكْرٍ وب، لَيع يانِي أُغْمدجفَو،  بِيأَ النضوفَت % وَءهضو بص ثُم

لَيع،  بِيفَإِذَا الن فَأَفَقْت%، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري،  فـ  كَيـي مف عنيأَص؟ال 
  .فَلَم يجِبنِي بِشيٍء حتى نزلَت آيةُ الْمرياث ؟كَيف أَقْضي في مالي
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٥١٢- اججا حثَندقَالَ ،ح: ادما حثَندلِ ،حومٍ اَألحاصع نأَبِي  ،ع نع

يدهانَ النثْمـنِ  ،عةَ بامأُس نع  ـديـولِ اِهللا     ،زسر ـةنا الَبـبِيثَقُـلَ % أَنَّ ص، 
 بِيإِلَى الن هأُم ثَتعفَب%، توي الْمي فلَدولِ ،أَنَّ وسلرفَقُلْ ” :فَقَالَ ل باذْه

فَلْتصـبِر   ،سـمى وكُلُّ شيٍء عنـده إِلَـى أَجـلٍ م    ،ولَه ما أَعطَى ،إِنَّ للَّه ما أَخذَ :لَها
ِسبتحلْتا ،“وهربولُ فَأَخسالر عجـاءَ  ،فَرا جلَم هلَيع قِْسمت هإِلَي ثَتعفَب،   فَقَـام

 بِيالن % ابِهـحأَص نفَرٍ مي نف،  مهـنةَ    :مـادبع ـنب دـعس،    بِـيـذَ النفَأَخ %
نيب هعضفَو بِيالص هيتودثَن،    ةـنالش ـةقَعـةٌ كَقَعقَعقَع رِهدصلـا    ،ونيع تعمفَـد

إِنمـا أَبكـي   ” :فَقَـالَ  ؟تبكـي وأَنـت رسـولُ اهللاِ   أَ :فَقَالَ سـعد  ،%رسولِ اِهللا 
  .“إِنَّ اللَّه الَ يرحم من عباده إِالَّ الرحماَء ،رحمةً لَها

 
عن إِبراهيم بنِ  ،حدثَنا ضمرةُ :قَالَ ،حدثَنا الْحسن بن واقعٍ - ٥١٣

 :فَكُنت أَجِيُء إِلَى أُم الدرداِء فَتقُولُ لـي  ،مرِضت امرأَتي :أَبِي عبلَةَ قَالَ
لُكأَه فا ؟كَيى :فَأَقُولُ لَهضرم، و لعدامٍفَتفَآكُلُ ،ي بِطَع،    تـدع ثُـم
كذَل لَتفَفَع، ةً فَقَالَترا مهفَجِئْت: ف؟كَي ـاثَلُوا   :قُلْتمت قَـد،  فَقَالَـت: 

 ،إِنما كُنت أَدعو لَك بِطَعامٍ أَنْ كُنت تخبِرنا عـن أَهلـك أَنهـم مرضـى    
  .ندعو لَك بِشيٍء فَأَما أَنْ تماثَلُوا فَالَ

 
 :قَـالَ  ،حدثَنا عبد الْوهابِ الثَّقَفـي  :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٥١٤
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دخـلَ  % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عنِ ابنِ عباسٍ ،عن عكْرِمةَ ،حدثَنا خالد الْحذَّاُء
قَـالَ   :قَـالَ  ،“طَهـور إِنْ شـاَء اللَّـه    ،الَ بـأْس علَيـك  ” :فَقَالَ ،عرابِي يعودهعلَى أَ

ابِيراَألع: فُورى تمح يلْ هخٍ كَبِريٍ ،بيلَى شع،    ـورالْقُب هزِيـرـا تمقَـالَ  ،كَي: 
  .“فَنعم إِذًا”

 
٥١٥- ثَندزِيزِحالْع دبع نب دمحـةَ     :قَـالَ  ،ا ماوِيعم ـنانُ بوـرا مثَنـدح، 

قَـالَ   :عـن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ     ،عـن أَبِـي حـازِمٍ    ،حدثَنا يزِيد بن كَيسانَ :قَالَ
مـن   :قَـالَ  ،أَنـا  :رٍقَالَ أَبو بكْـ  “؟ح الْيوم منكُم صائمامن أَصب” :%رسولُ اِهللا 

”اعرِيضم موالْي كُمنم كْرٍ “؟ادو با :قَالَ أَبقَالَ ،أَن: ”ازنج موالْي كُمنم هِدش ن؟ةًم“ 
  .أَنا :قَالَ أَبو بكْرٍ “؟أَطْعم الْيوم مسكينا من” :قَالَ ،أَنا :قَالَ أَبو بكْرٍ

ما اجتمع هذه الْخصالُ في رجلٍ في ” :قَالَ% لَغنِي أَنَّ النبِي ب :قَالَ مروانُ
  .“إِالَّ دخلَ الْجنةَ ،يومٍ

٥١٦- وبأَي نب دما أَحثَندةُ قَالَ :قَالَ ،حاببا شثَندةُ    :حـريغثَنِي الْمـدح
 ،علَى أُم السـائبِ % دخلَ النبِي  :عن جابِرٍ قَالَ ،عن أَبِي الزبيرِ ،بن مسلمٍ

فْزِفزت يهفَقَالَ ،و: ” ا لَـك؟م“ قَالَت: ا اللَّهاهزى أَخمالْح،   بِـيفَقَالَ الن%: 
”ها ،ميهبسنِ ،الَ تمؤا الْمطَايخ بذْها تهفَإِن، خ ريالْك بذْها يكَميددثَ الْحب“.  

٥١٧- اقحا إِسثَندلٍ     :قَـالَ  ،حيـمش ـنب ـرضـا الننربـا   :قَـالَ  ،أَخنربأَخ
عـن   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عـن أَبِـي رافـعٍ    ،عن ثَابِت الْبنانِي ،حماد بن سلَمةَ

 ،يا رب :فَيقُولُ :قَالَ ،عمتك فَلَم تطْعمنِياستطْ :يقُولُ اللَّه” :قَالَ% رسولِ اِهللا 
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كمأُطْع لَمنِي وتمطْعتاس فكَيو، نيالَمالْع بر تأَني    :قَالَ ؟وـدبأَنَّ ع ـتملا عأَم
ه لَوجـدت ذَلـك   تـ أَمـا علمـت أَنـك لَـو كُنـت أَطْعم      ؟استطْعمك فَلَم تطْعمهفُالَنا 
ك وأَنـت  وكَيـف أَسـقي   ،يـا رب  :فَقَالَ ،استسقَيتك فَلَم تسقنِي ،ابن آدم ؟عندي

نيالَمالْع بقُولُ ؟رفَي:  هـقست فَلَم قَاكستا اسي فُالَندبإِنَّ ع،      لَـو ـكأَن ـتملـا عأَم
قَيس تكُنهي تدنع كذَل تدج؟لَو مآد نا ابنِي ،يدعت فَلَم ترِضقَالَ ،م:  بـا ري، 

كودأَع فكَي، نيالَمالْع بر تأَنقَالَ ؟و:    ـرِضـا مي فُالَنـدبأَنَّ ع تملا عأَم،   فَلَـو
دع تيكُندنع كذَل تدجلَو هنِ ؟تتدجو أَوهدن؟ي ع“.  
 :قَـالَ  ،حـدثَنا أَبـانُ بـن يزِيـد     :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٥١٨

عــنِ  ،عــن أَبِــي ســعيد ،حــدثَنِي أَبــو عيســى اُألســوارِي :حـدثَنا قَتــادةُ قَــالَ 
 بِيقَالَ% الن: ”رِيضوا الْمودع، نوا الْجعباتوزةَ ،ائراآلخ كُمذَكِّرت“.  

عن عمـر بـنِ    ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا مالك بن إِسماعيلَ -٥١٩
ثَـالَثٌ كُلُّهـن حـق    ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،أَبِي سلَمةَ

وتشـميت الْعـاطسِ إِذَا حمـد     ،وشهود الْجنـازة  ،يادةُ الْمرِيضِع :علَى كُلِّ مسلمٍ
  .“اللَّه عز وجلَّ

 
حـدثَنا   :قَالَ ،حدثَنا عبد الْوهابِ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -٥٢٠

حـدثَنِي ثَالَثَـةٌ    :عن حميد بنِ عبد الرحمنِ قَالَ ،عن عمرِو بنِ سعيد ،يوبأَ
دخـلَ علَـى سـعد    % من بنِي سعد كُلُّهم يحـدثُ عـن أَبِيـه أَنَّ رسـولَ اِهللا     

خشـيت أَنْ أَمـوت بِـاَألرضِ     :قَالَ ،“؟ما يبكيك” :فَقَالَ ،فَبكَى ،يعوده بِمكَّةَ
دعس اتا ما كَمهنم تراجي ها” :قَالَ ،الَّتدعس فاش مي  :فَقَالَ ،ثَالَثًا “اللَّهل
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ريالٌ كَثم، يتنرِثُنِي ابي،    ي كُلِّـهـالـي بِمنِ  :قَـالَ  ،“الَ” :قَـالَ  ؟أَفَأُوص؟فَبِـالثُّلُثَي 
والثُّلُـثُ   ،الثُّلُـثُ ” :قَـالَ  ؟فَالثُّلُـثُ  :قَـالَ  ،“الَ” :قَـالَ  ؟فَالنصف :الَقَ ،الَ :قَالَ
ريقَةٌ    ،كَثـدص ـكالم ـنم كقَتدقَةٌ     ،إِنَّ صـدص ـكاليلَـى عع ـكفَقَتنأْكُـلُ    ،وـا تمو

 ،بِعـيشٍ ” :أَو قَـالَ  ،“ك بِخيـرٍ وإِنك أَنْ تدع أَهلَـ  ،امرأَتك من طَعامك لَك صدقَةٌ
اسكَفَّفُونَ النتي مهعدأَنْ ت نم ريقَالَ ،“خو: ”هدبِي“.  

 
 :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْواحـد    :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بـن إِسـماعيلَ   -٥٢١

ماصا عثَندح، نةَ عالَبأَبِي ق، انِيعنالص ثعأَبِي اَألش ناَء     ،عـمأَبِـي أَس ـنع
 ؟ما خرفَـةُ الْجنـة   :قُلْت َألبِي قالَبةَ ،من عاد أَخاه كَانَ في خرفَة الْجنة :قَالَ
 ،عـن ثَوبـانَ   :قَـالَ  ؟سماَءمن حدثَه أَبو أَ عن :قُلْت َألبِي قالَبةَ ،جناها :قَالَ

  .%عن رسولِ اِهللا 
- نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح نا ابثَندةَ :قَالَ ،حامو أُسا أَبثَندـى   ،حثَنـنِ الْمع، 
هأَظُن، يدعس نةَ :قَالَ ،ابالَبو قا أَبثَندح، ثعأَبِي اَألش نا   ،عـمأَبِـي أَس نَء ع

بِيحانَ ،الربثَو نع،  بِينِ النع%، هوحن.  
 

 :قَـالَ  ،حـدثَنا خالـد بـن الْحـارِث     :قَالَ ،حدثَنا قَيس بن حفْصٍ -٥٢٢
 ،أَنَّ أَبـا بكْـرِ بـن حـزمٍ     ،يأَخبرنِـي أَبِـ   :حدثَنا عبد الْحميـد بـن جعفَـرٍ قَـالَ    

عادوا عمر بن الْحكَمِ بـنِ   ،في ناسٍ من أَهلِ الْمسجِد ،ومحمد بن الْمنكَدرِ
ارِيصعٍ اَألناففْصٍ :قَالُوا ،را حا أَبا ،يثْنداِهللا  :قَالَ ،ح دبع نب ابِرج تعمس
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حتى إِذَا قَعد  ،من عاد مرِيضا خاض في الرحمة” :يقُولُ% النبِي  سمعت :قَالَ
  .“استقَر فيها

 
٥٢٣- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندـرٍو  ،حمع نع،   ـنع
فَصـلَّى بِهِـم ابـن     ،فَحضـرت الصـالَةُ   ،ابن عمر ابن صفْوانَ عاد :عطَاٍء قَالَ

  .إِنا سفْر :وقَالَ ،عمر ركْعتينِ
 

عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن زيـد     :قَـالَ  ،حدثَنا سـلَيمانُ بـن حـربٍ    -٥٢٤
سٍ ،ثَابِتأَن نع،   بِـيالن مدخكَانَ ي ودهالْي نا مأَنَّ غُالَم % ـرِضفَم،   ـاهفَأَت
 بِيالن %هودعفَقَالَ ،ي هأْسر دنع دفَقَع: ”ملأَس“،  إِلَى أَبِيـه ظَرفَن،    ـدنع ـوهو
هأْسر، مِ  :فَقَالَ لَها الْقَاسأَب عأَط%، لَمفَأَس، فَخ بِيالن جقُـولُ % ري وهو: 

  .“الْحمد للَّه الَّذي أَنقَذَه من النارِ”
 

عـن هشـامِ    ،حـدثَنِي مالـك   :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ -٥٢٥
الْمدينـةَ  % لَما قَدم رسـولُ اِهللا   :ها قَالَتعن عائشةَ أَن ،عن أَبِيه ،بنِ عروةَ

كَيـف   ،يـا أَبتـاه   :قُلْـت  ،فَـدخلْت علَيهِمـا   :قَالَـت  ،وعك أَبو بكْـرٍ وبِـالَلٌ  
كجِدا بِالَلُ ؟تيو، كجِدت فـى       :قَـالَ  ؟كَيمالْح ـهذَتكْـرٍ إِذَا أَخـو بكَـانَ أَبو
  :يقُولُ

هلعن اكرش نى منأَد توالْمو هلي أَهف حبصرِئٍ مكُلُّ ام  
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  :وكَانَ بِالَلٌ إِذَا أُقْلع عنه يرفَع عقريته فَيقُولُ
  أَالَ لَيت شعرِي هلْ أَبِيتن لَيلَةً بِواد وحولي إِذْخر وجليلُ

  مياه مجنة وهلْ يبدونْ لي شامةٌ وطَفيلُوهلْ أَرِدنْ يوما 
اللَّهـم حبـب   ” :فَقَـالَ  ،فَأَخبرتـه % فَجِئْت رسولَ اِهللا  :&قَالَت عائشةُ 

دأَش كَّةَ أَوا منبةَ كَحيندا الْمنإِلَي،   هـدما وهـاعي صا فلَن ارِكبا وهححصقُـلْ   ،اوانو
فَةحا بِالْجلْهعا فَاجاهمح“.  

حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْعزِيـزِ بـن الْمختـارِ      :قَالَ ،حدثَنا معلَّى - ٥٢٦
دالةَ ،خكْرِمع ناسٍ ،عبنِ عنِ ابع،  بِيأَنَّ الن %هودعي ابِيرلَى أَعلَ عخالَقَ ،د: 

 بِيكَانَ النقَالَ% و هودعرِيضٍ يلَى ملَ عخإِذَا د: ”   ـاَء اللَّـهإِنْ ش ـورطَه أْسالَ ب“، 
تزِيـره   ،علَـى شـيخٍ كَـبِريٍ    ،أَو تثُـور  ،كَالَّ بلْ هي حمى تفُور ،ذَاك طَهور :قَالَ

ورالْقُب،  بِيإِ” :%قَالَ الن معذًافَن“.  
عـن   ،حـدثَنا عبـد اِهللا بـن وهـبٍ     :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عيسى -٥٢٧
كَانَ ابن عمر إِذَا دخـلَ   :عن نافعٍ قَالَ ،عن محمد بنِ علي الْقُرشي ،حرملَةَ

أَلُهسرِيضٍ يلَى مع: وه ف؟كَي نم قَالَ فَإِذَا قَام هدنع:    لَـك اللَّـه ـارخ،   لَـمو
هلَيع هزِدي.  

 
٥٢٨-  قُـوبعي نب دما أَحثَندـنِ       :قَـالَ  ،حب يدـعس ـنب اقـحا إِسثَنـدح

يدعنِ سرِو بمقَالَ ،ع أَبِيه نـ    :عمـنِ علَـى ابع اججلَ الْحخدر،   هـدنـا عأَنو، 
أَصـابنِي مـن أَمـر     :قَـالَ  ؟مـن أَصـابك   :قَـالَ  ،صالح :قَالَ ؟كَيف هو :فَقَالَ
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لُهمح يهلُّ فحمٍ الَ يوي يالَحِ فلِ السمنِي ،بِحعي: اججالْح.  
 

 :أَخبرنـا بكْـر بـن مضـر قَـالَ      :قَـالَ  ،مـريم حدثَنا سعيد بن أَبِـي   -٥٢٩
عـن عبـد اِهللا بـنِ عمـرِو      ،عن حبانَ بنِ أَبِي جبلَةَ ،حدثَنِي عبيد اِهللا بن زحرٍ

  .الَ تعودوا شراب الْخمرِ إِذَا مرِضوا :بنِ الْعاصِ قَالَ
 

 :حـدثَنا الْحكَـم بـن الْمبـارك قَـالَ      :قَالَ ،حدثَنا زكَرِيا بن يحيى -٥٣٠
حدثَنا الْحارِثُ بـن عبيـد اِهللا اَألنصـارِي     :قَالَ ،أَخبرنِي الْوليد هو ابن مسلمٍ

عائـدةً لرجـلٍ    ،علَى رِحالها أَعواد لَيس علَيها غشـاءٌ  ،ِءرأَيت أُم الدردا :قَالَ
  .من أَهلِ الْمسجِد من اَألنصارِ

 
 ،عنِ اَألجلَحِ ،بن مسهِرٍ أَخبرنا علي :قَالَ ،حدثَنا علي بن حجرٍ -٥٣١

دخـلَ عبـد اِهللا بـن مسـعود علَـى مـرِيضٍ        :عن عبد اِهللا بنِ أَبِي الْهـذَيلِ قَـالَ  
هودعي، مقَو هعمأَةٌ    ،وـرام ـتيـي الْبفإِلَـى        ،و ظُـرنمِ يالْقَـو ـنـلٌ مجـلَ رعفَج
أَةرالْم، اِهللا فَقَالَ لَه دبع: ا لَكريكَانَ خ كنيع فَقَأَتان لَو.  

 
٥٣٢-  كـاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندـةَ     :قَـالَ  ،حبيقُت ـنب ـلْما سثَنـدح، 

سـمعت زيـد بـن     :اق قَالَعن أَبِي إِسح ،حدثَنا يونس بن أَبِي إِسحاق :قَالَ
لَو أَنَّ عينك لَما  ،يا زيد” :ثُم قَالَ% فَعادنِي النبِي  ،رمدت عينِي :أَرقَم يقُولُ
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عنصت تكُن فا كَيقَالَ “؟بِه: ِسبتأَحو بِرأَص تـا    ” :قَالَ ،كُنلَم ـكنيأَنَّ ع لَـو
  .“ثُم صبرت واحتسبت كَانَ ثَوابك الْجنةَ ،بِها

عنِ الْقَاسمِ  ،عن علي بنِ زيد ،حدثَنا حماد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٥٣٣
دمحنِ مب،      هـرصب ـبذَه ـدمحابِ مـحأَص ـنالً مجأَنَّ ر،  وهـادفَقَـالَ  ،فَع: 
فَواللَّه ما يسـرنِي  % فَأَما إِذْ قُبِض النبِي  %نظُر إِلَى النبِي ما َأليدهكُنت أُرِ

  .أَنَّ ما بِهِما بِظَبيٍ من ظباِء تبالَةَ
 :حدثَنا اللَّيثُ قَالَ :قَاالَ ،وابن يوسف ،حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ -٥٣٤
سـمعت   :عـن أَنـسٍ قَـالَ    ،عن عمرٍو مولَى الْمطَّلـبِ  ،يزِيد بن الْهاد حدثَنِي
 بِيقُولُ% النلَّ” :يجو زع قَالَ اللَّه: هيتبِيببِح هتلَيتإِذَا اب،   ـهينيع رِيـدي،    رـبص ثُـم

  .“عوضته الْجنةَ
 ،عن ثَابِـت بـنِ عجـالَنَ    ،حدثَنا إِسماعيلُ :قَالَ ،بحدثَنا خطَّا -٥٣٥

زِيدنِ يب اقحإِسيلُ قَالَ :قَاالَ ،واعما إِسثَندح: ثَنِي ثَابِتدـمِ   ،حـنِ الْقَاسع، 
 ،كَرِميتيـك  إِذَا أَخـذْت  ،يـا ابـن آدم   :يقُولُ اللَّه” :%عنِ النبِي  ،عن أَبِي أُمامةَ

تبستاحو ةمدالص دنع تربفَص، ةنونَ الْجا دابثَو لَك ضأَر لَم“.  
 

 :حـدثَنا عبـد اِهللا بـن وهـبٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،حدثَنا أَحمد بن عيسى -٥٣٦
عـن   ،حدثَنِي الْمنهالُ بن عمـرٍو  :بد ربه بنِ سعيد قَالَعن ع ،أَخبرنِي عمرو

ارِثنِ الْحاِهللا ب دباسٍ قَالَ ،عبنِ عنِ ابع:    بِـيكَـانَ الن %   ـرِيضالْم ـادإِذَا ع
هأْسر دنع لَسارٍ ،جرم عبقَالَ س ثُم: ”يمظالْع أَلُ اللَّهـيمِ   ،أَسظشِ الْعـرالْع بر، 
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يكفشأَنْ ي“، هعجو نم يوفع ريأْخت هلي أَجفَإِنْ كَانَ ف.  
ذَهبـت مـع    :حدثَنا الربِيع بـن عبـد اِهللا قَـالَ    :قَالَ ،حدثَنا موسى -٥٣٧

هودعةَ نادنِ إِلَى قَتسـ   ،الْحأْسر ـدنع دفَقَعقَـالَ      ،ه ـا لَـهعد ثُـم ـأَلَهفَس:   ـماللَّه
هقَلْب فاش، هقَمس فاشو.  

 
 ،حـدثَنا شـعبةُ   :قَاالَ ،وحفْص بن عمر ،حدثَنا عبد اِهللا بن رجاٍء -٥٣٨
مـا كَـانَ    :&سـأَلْت عائشـةَ    :عـنِ اَألسـود قَـالَ    ،عن إِبراهيم ،عنِ الْحكَمِ

 بِيالن عنصي %هلي أَه؟ف فَقَالَت: هلأَه ةنهي مكُونُ فكَانَ ي،    تـرضفَـإِذَا ح
جرالةُ خالص.  

نِ عـن هشـامِ بـ    ،حدثَنا مهـدي بـن ميمـون    :قَالَ ،حدثَنا موسى -٥٣٩
 ؟يعمـلُ فـي بيتـه   % ما كَانَ النبِي  :&سأَلْت عائشةَ  :عن أَبِيه قَالَ ،عروةَ
قَالَت: لَهعن فصخي، هتيي بلُ فجلُ الرمعا يلُ ممعيو.  

٥٤٠- اقحا إِسثَندقَالَ ،ح: يدلالْو ناِهللا ب دبا عنربأَخ، انَعفْيس ن،  نع
 ؟يصـنع فـي بيتـه   % مـا كَـانَ النبِـي     :سـأَلْت عائشـةَ   :عن أَبِيه قَالَ ،هشامٍ
قَالَت: ا يمهتيي بف كُمدأَح عن؟ص قَالَت: هتيي بف كُمدأَح عنصا يم،  فصخي
  .يطُويخ ،ويرقَع الثَّوب ،النعلَ

عـن يحيـى بـنِ     ،حدثَنِي معاوِيـةُ بـن صـالحٍ    :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -٥٤١
يدعةَ ،سرمع نـةَ    ،عشائعيـلَ لـولُ اِهللا     :&قسـاذَا كَـانَ رـلُ  % ممعـي  يف
هتي؟ب رِ :قَالَتشالْب نا مرشكَانَ ب، هبي ثَوفْلي، حيوهاتش بل.  
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٥٤٢-  دـدسا مثَندقَـالَ  ،ح:     يدـعس ـنـى بيحا يثَنـدرٍ قَـالَ    ،حثَـو ـنع: 

ديبع نب بِيبثَنِي حدح،  ي كَـرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمع،    كَـهرأَد كَـانَ قَـدو، 
  .“إِذَا أَحب أَحدكُم أَخاه فَلْيعلمه أَنه أَحبه” :%قَالَ النبِي  :قَالَ

 ،حـدثَنا سـفْيانُ   :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بِشرٍ -٥٤٣
ي رجـلٌ مـن أَصـحابِ    لَقينِـ  :عن مجاهد قَـالَ  ،عن أَبِي عبيد اِهللا ،عن رباحٍ

 بِيي% النائرو نبِي مكنذَ بِمقَالَ ،فَأَخ: كبي أُحا إِني  :قَالَ ،أَمالَّذ كبأَح
نِي لَهتببـولَ اِهللا    :فَقَـالَ  ،أَحسالَ أَنَّ رـلَ    ” :قَـالَ % لَـوجـلُ الرجالر ـبإِذَا أَح

أَمـا إِنَّ   :ثُم أَخذَ يعرِض علَي الْخطْبةَ قَـالَ  :قَالَ ،“حبه ما أَخبرتكفَلْيخبِره أَنه أَ
  .أَما إِنها عوراُء ،عندنا جارِيةً

عن أَنـسٍ   ،حدثَنا ثَابِت :قَالَ ،حدثَنا مبارك :قَالَ ،حدثَنا موسى -٥٤٤
  .“ما تحابا الرجالَن إِالَّ كَانَ أَفْضلُهما أَشدهما حبا لصاحبِه” :% قَالَ النبِي :قَالَ

 
 أَنَّ أَبـا الزاهرِيـة   ،حـدثَنِي معاوِيـةُ   :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٥٤٥

ثَهدرٍ ،حفَينِ نرِ بيبج نقَـالَ   ،ع ـهلٍ أَنبنِ جب اذعم نـا فَـالَ     :عأَخ ـتببإِذَا أَح
ارِهمت، هارشالَ تو، هنأَلْ عسالَ تـا      ،وبِم كبِـرخا فَيوـدع لَـه يافوى أَنْ تسفَع

يهف سلَي، بو كنيب قفَرفَيهني.  
٥٤٦- قْرِئا الْمثَندنِ :قَالَ ،حمحالر دبا عثَندح، زِيدنِ ياِهللا ب دبع نع، 

 :قَـالَ  ،فـي اهللاِ  ،من أَحب أَخا للَّه” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو
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لَّهل كبي أُحا ،إِنيعمالَ جخةَ فَدنالْج،    ـهبحـةً لجرد فَـعي اِهللا أَرف بي أَحكَانَ الَّذ، 
لَه هبي أَحلَى الَّذع“.  

 
٥٤٧ - ميرأَبِي م نب يدعا سثَندمٍ      :قَـالَ  ،حـلسم ـنب ـدمحـا منربأَخ

 ،عن عيـاضِ بـنِ خليفَـةَ    ،عنِ ابنِ شهابٍ ،ينارٍأَخبرنِي عمرو بن د :قَالَ
 يلع نقُولُ ،^عي فِّنيبِص هعمس هي الْقَلْـبِ  :أَنقْلَ فـةَ   ،إِنَّ الْعمحالرو
ي الْكَبِدالِ ،في الطِّحأْفَةَ فالرو، ئَةي الرف فَسالنو.  

 
عـنِ   ،حـدثَنا حمـاد بـن زيـد     :قَـالَ  ،نا سـلَيمانُ بـن حـربٍ   حدثَ -٥٤٨

 ،الَ أَعلَمه إِالَّ عن عطَاِء بنِ يسـارٍ  :عن زيد بنِ أَسلَم قَالَ ،الصقْعبِ بنِ زهيرٍ
فَجاَء رجـلٌ مـن   %  كُنا جلُوسا عند رسولِ اِهللا :عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ

   انـيجـةُ سبج ـهلَيع ةيادلِ الْبأَه،      بِـيأْسِ النلَـى رع ـى قَـامتإِنَّ  :فَقَـالَ % ح
ويرفَـع   ،يرِيـد أَنْ يضـع كُـلَّ فَـارِسٍ     :أَو قَالَ ،صاحبكُم قَد وضع كُلَّ فَارِسٍ

أَالَ أَرى علَيـك لبـاس مـن الَ    ” :بِمجامعِ جبته فَقَـالَ  %فَأَخذَ النبِي  ،كُلَّ راعٍ
إِنـي قَـاص    :لَما حضرته الْوفَـاةُ قَـالَ لابنِـه   % إِنَّ نبِي اِهللا نوحا ” :ثُم قَالَ ،“يعقلُ

فَـإِنَّ   ،آمـرك بِـالَ إِلَـه إِالَّ اللَّـه     :نِوأَنهـاك عـنِ اثْنتـي    ،آمرك بِاثْنتينِ ،علَيك الْوصيةَ
عبالس نيضاَألرو عبالس اتاومي  ،السف إِالَّ اللَّه الَ إِلَه تعضوو فَّةي كف نعضو لَو

بِهِن تحجلَر فَّةكُـ  ،ك عبالس نيضاَألرو عبالس اتاومأَنَّ الس لَوـةً   ومهبلْقَـةً مح ن
إِالَّ اللَّه الَ إِلَه نهتملَقَص، هدمبِحانَ اِهللا وحبسٍء ،ويالَةُ كُلِّ شا صهفَإِن،  قزرا يبِهو
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هـذَا   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :أَو قيـلَ  ،فَقُلْت ،“وأَنهاك عنِ الشرك والْكبرِ ،كُلُّ شيٍء
الشاهفْنرع قَد كر، ربا الْككُونَ ؟فَمأَنْ ي وا ههسلْبلَّةٌ يا حندَال” :قَـالَ  ؟َألح“، 
 :قَـالَ  ؟مـا شـراكَان حسـنان   لَه ،فَهو أَنْ يكُونَ َألحدنا نعالَن حسـنتان  :قَالَ

فَهـو أَنْ   :قَـالَ  ،“الَ” :قَـالَ  ؟يركَبهـا  َألحـدنا دابـةٌ  فَهو أَنْ يكُـونَ   :قَالَ ،َ“ال”
فَمـا   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قَالَ ،“الَ” :قَالَ ؟أَصحاب يجلسونَ إِلَيه يكُونَ َألحدنا

ربقَالَ ؟الْك: ”قالْح فَهاسِ ،سالن صغَمو“.  
عن عبد  ،عن زيد ،نا عبد الْعزِيزِحدثَ :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ -

  .نحوه ؟...أَمن الْكبرِ  ،يا رسولَ اِهللا :اِهللا بنِ عمرٍو أَنه قَالَ
٥٤٩- ددسا مثَندقَالَ ،ح:    يـاممالْي ـرمـو عمِ أَبالْقَاس نب سونا يثَندح، 

 :يقُـولُ % عـنِ النبِـي    ،سمعت ابن عمر :ةُ بن خالد قَالَحدثَنا عكْرِم :قَالَ
”فِْسهي نف ظَّمعت نم، هتيشي مالَ فتانُ ،أَوِ اخبغَض هلَيع وهلَّ وجو زع اللَّه يلَق“.  

عـن   ،الْعزِيـزِ بـنِ محمـد   عـن عبـد    ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بـن عبـد اهللاِ   - ٥٥٠
مـا  ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ ،محمد بنِ عمرٍو

همادخ هعأَكَلَ م نم ركْبتاقِ ،اسوبِاَألس ارمالْح بكرا ،وهلَباةَ فَحقَلَ الشتاعو“.  
٥٥١- درٍححب نى بوسا مقَالَ ،ثَن:     رِيـدـنِ الْبـمِ باشه ـنب يلا عثَندح، 

اشـترى   ^رأَيت عليـا   :عن جدته قَالَت ،حدثَنا صالح بياع اَألكِْسية :قَالَ
نك يا أَحملُ ع :لَ لَه رجلٌأَو قَا ،فَقُلْت لَه ،فَحملَه في ملْحفَته ،تمرا بِدرهمٍ
نِنيمؤالْم ريلَ ،الَ :قَالَ ؟أَممحأَنْ ي قالِ أَحيو الْعأَب.  

٥٥٢-  ـرما عثَندا أَبِـي   :قَـالَ  ،حثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـشما اَألعثَنـدقَـالَ  ،ح: 
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اقحو إِسا أَبثَندح،  مٍ اَألغَرلسأَبِي م نعثَهدح،     رِيـدالْخ يدـعأَبِـي س ـنع، 
فَمـن نـازعنِي    ،والْكبرِياُء رِدائـي  ،الْعز إِزارِي” :قَالَ% عنِ النبِي  ،وأَبِي هريرةَ

هتذَّبا عمهنٍء ميبِش“.  
حدثَنِي أَبو  :الَحدثَنا إِسماعيلُ قَ :قَالَ ،حدثَنا علي بن حجرٍ - ٥٥٣

مهأَي نب زِيدةَ ياحوقَالَ ،ر يالطَّائ كالنِ مثَمِ بينِ الْهانَ  :عمعالن تعمس
وإِنَّ  ،إِنَّ للشـيطَان مصـاليا وفُخوخـا    :قَـالَ  ،بن بشريٍ يقُولُ علَى الْمنبرِ

ــ  وخفُخو طَانــي الش يــال صممِ اهللاِ  :هعــأَن ــر بِ ــاِء اهللاِ  ،الْبطَ ــر بِعطَ الْفَخو، 
  .واتباع الْهوى في غَيرِ ذَات اِهللا ،والْكبرِياُء علَى عباد اِهللا

٥٥٤- يلا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندح، ادنأَبِي الز نجِ   ،عـرـنِ اَألعع، 
يرأَبِي ه نةَعر،  بِينِ النقَالَ% ع: ”ارالنةُ ونالْج تجتـا  ،احضانُ أَيفْيقَالَ سو: 

 ـارالنةُ ونالْج تمصتاخ،   ـارالن ونَ   :قَالَـتـاربنِـي الْججلونَ   ،يـركَبتنِـي الْمجليو، 
 :قَالَ اللَّـه تبـارك وتعـالَى للْجنـة    . نِي الْفُقَراُءويلج ،يلجنِي الضعفَاُء :وقَالَت الْجنةُ

 ،أَنت عذَابِي أُعذِّب بِك من أَشـاءُ  :ثُم قَالَ للنارِ ،أَنت رحمتي أَرحم بِك من أَشاُء
  .“ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها

٥٥٥ - اقحا إِسثَندلِ :قَالَ ،حيفُض نب دمحا مثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
لَم يكُن أَصحاب  :عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ قَالَ ،الْوليد بن جميعٍ

وكَانوا يتناشـدونَ الشـعر فـي     ،والَ متماوِتني ،متحزقني% رسولِ اِهللا 
فَإِذَا أُرِيد أَحد مـنهم علَـى شـيٍء     ،ويذْكُرونَ أَمر جاهليتهِم ،ممجالِسهِ

  .دارت حماليق عينيه كَأَنه مجنونٌ ،من أَمرِ اِهللا
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ا حـدثَن  :قَالَ ،حدثَنا عبد الْوهابِ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -٥٥٦
امشه، دمحم نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِيى النالً أَتجيالً ،%أَنَّ رمكَانَ جو، 
حتـى مـا أُحـب أَنْ يفُـوقَنِي      ،وأُعطيـت مـا تـرى    ،حبب إِلَي الْجمالُ :فَقَالَ
دا قَالَ ،أَحلٍ :إِمعن اكرا قَالَ ،بِشإِمو: بِشرمعٍ أَحس، ذَاك ربالَ” :قَـالَ  ؟الْك، 

قالْح طَرب نم ربالْك نلَكو، اسطَ النغَمو“.  
عـن   ،أَخبرنا عبد اِهللا بـن الْمبـارك   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٥٥٧

عــنِ  ،عـن جـده   ،عــن أَبِيـه  ،عــن عمـرِو بـنِ شـعيبٍ    ،محمـد بـنِ عجـالَنَ   
 بِيـالِ     ” :قَالَ% النجالر ةـورـي صف ثَـالَ الـذَّرأَم ةاميالْق موونَ يركَبتالْم رشحي، 

كَانكُلِّ م نالذُّلُّ م ماهشغى ،يمسي منهج ننٍ مجاقُونَ إِلَى سسي: ولَسب، ملُوهعت 
  .“طينةَ الْخبالِ ،ويسقَونَ من عصارة أَهلِ النارِ ،نار اَألنيارِ

 
 :قَـالَ  ،أَخبرنِـي ابـن أَبِـي زائـدةَ     :حدثَنا إِبراهيم بن موسـى قَـالَ   -٥٥٨
أَنَّ  ،&عن عائشةَ  ،عن عروةَ ،عنِ الْبهِي ،عن خالد بنِ سلَمةَ ،أَخبرنا أَبِي

 بِيا% النرِي” :قَالَ لَهصتفَان كوند“.  
عـنِ   ،أَخبرنا شعيب بن أَبِي حمـزةَ  :قَالَ ،حدثَنا الْحكَم بن نافعٍ -٥٥٩

أَنَّ  ،الـرحمنِ بـنِ الْحـارِث بـنِ هشـامٍ     أَخبرنِي محمد بن عبـد   :الزهرِي قَالَ
 ةَ قَالَـتشائع:    بِـيالن اجوـلَ أَزسأَر %    بِـيـةَ إِلَـى النمفَاط%،   تأْذَنـتفَاس

  بِـيالنـةَ   % وشائع ـعـا   &مهطرـي مف،    لَتخـا فَـدنَ لَهفَـأَذ، إِنَّ  :فَقَالَــت
أَتحـبني   ،أَي بنيةُ” :قَالَ ،ننِي يسأَلْنك الْعدلَ في بِنت أَبِي قُحافَةَأَزواجك أَرسلْ
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 ـبا أُح؟م“ لَى :قَالَتقَـالَ  ،ب: ”  هـذي هبفَـأَح“،    مهثَتـدفَح ـتجرفَخ ـتفَقَام، 
فَقُلْن:  ـهي إِلَيجِعئًا فَاريا شنع تيا أَغْنقَالَـ  ،مت:  اللَّـها    وـدـا أَبيهف ـهالَ أُكَلِّم .

  بِـيالن جوز بنيز لْنسفَأَر%،  تأْذَنـتـا   ،فَاسنَ لَهفَـأَذ،    ـكذَل لَـه فَقَالَـت، 
فَلَـم أَزلْ   ،%هلْ يأْذَنُ لي النبِـي   :فَطَفقْت أَنظُر ،ووقَعت في زينب تسبنِي

تح بِيأَنَّ الن فْترى ع %رصتأَنْ أَن هكْرالَ ي، بنيبِز تقَعأَنْ  ،فَو بشأَن فَلَم
  .“أَما إِنها ابنةُ أَبِي بكْرٍ” :ثُم قَالَ ،%فَتبسم رسولُ اِهللا  ،أَثْخنتها غَلَبةً

 
ــى    -٥٦٠ ثَنالْم ــن ب ــد محا مثَنــد ــالَ ،ح ــريٍ     :قَ شب ــن ب ــاد ما حثَنــدح
يمضهقَالَ ،الْج: يلوعةُ الْمارما عثَندقَـالَ  ،ح:     ـريِينس ـنب ـدمحا مثَنـدح، 

مـن أَدركَتـه فَـالَ يعـدلَن      ،يكُونُ في آخرِ الزمان مجاعةٌ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
ةعائالْج ادبِاَألكْب.  

٥٦١- انمو الْيا أَبثَندةَ      :قَـالَ  ،حـزمأَبِـي ح ـنب بيـعا شثَنـدقَـالَ  ،ح: 
ادنو الزا أَبثَندجِ ،حرنِ اَألعةَ ،عريرأَبِي ه نع، لنل قَالَت ارصأَنَّ اَألن بِي%: 

ــين إِخوانِنــا النخيــلَ  بــا وننيب ــالَ ،اقِْســم ــةَ :فَقَــالُوا ،“الَ” :قَ ونؤــا الْمكْفُونت، 
 ةري الثَّمف رِكُكُمشنا :قَالُوا ؟ونأَطَعا ونعمس.  

عـنِ   ،سأَخبرنِـي يـون   :أَخبرنِي ابن وهبٍ قَالَ :حدثَنا أَصبغُ قَالَ -٥٦٢
أَنَّ عمـر بـن    ،أَنَّ عبـد اِهللا بـن عمـر أَخبـره     ،أَنَّ سـالما أَخبـره   ،ابنِ شهابٍ
بعـد مـا اجتهـد     ،وكَانت سنةً شديدةً ملمـةً  ،قَالَ عام الرمادة ^الْخطَّابِ 

حتـى   ،والْقَمحِ والزيـت مـن اَألريـاف كُلِّهـا    عمر في إِمداد اَألعرابِ بِاِإلبِلِ 
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كا ذَلهدها جما مكُلُّه افياَألر تلَحو فَقَالَ ،بعدي رمع ـلْ   :فَقَامعاج ماللَّه
لَى رع مقَهالِؤرِزوسِ الْجِب، نيملسلْملو لَه اللَّه ابجتفَاس،  ـنيلَ  فَقَالَ حـزن 

فَواللَّه لَو أَنَّ اللَّه لَم يفْرِجها ما تركْت بِأَهلِ بيت مـن   ،الْحمد للَّه :بِه الْغيثُ
فَلَـم يكُـنِ اثْنـان     ،الْمسلمني لَهم سعةٌ إِالَّ أَدخلْت معهم أَعدادهم من الْفُقَراِء

 نم كَانلهايداحو يمقا يلَى مامِ عالطَّع.  
عن سلَمةَ بنِ اَألكْوعِ  ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيد ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٥٦٣

. “وفي بيته منه شيٌء ،الَ يصبِح أَحدكُم بعد ثَالثَة ،ضحاياكُم” :%قَالَ النبِي  :قَالَ
قْبِلُ قَالُوافَلَمالْم امولَ اِهللا :ا كَانَ الْعسا ري، لُ كَمفْعن  ـياضالْم ـاما الْعلْن؟ا فَع 
  .“فَإِنَّ ذَلك الْعام كَانوا في جهد فَأَردت أَنْ تعينوا ،كُلُوا وادخروا” :قَالَ

 
عـن   ،حدثَنا علـي بـن مسـهِرٍ    :قَالَ ،ي الْمغراِءحدثَنا فَروةُ بن أَبِ -٥٦٤

ثُـم   ،فَحدثَ نفْسه ،كُنت جالسا عند معاوِيةَ :عن أَبِيه قَالَ ،هشامِ بنِ عروةَ
  .يعيدها ثَالثًا ،الَ حلْم إِالَّ تجرِبةٌ :انتبه فَقَالَ
٥٦٥- عا سثَندرٍحفَيع نب قَالَ ،يد:    ـوبأَي ـنـى بيحا يثَندـنِ    ،حـنِ ابع

والَ حكيم  ،الَ حليم إِالَّ ذُو عثْرة :عن أَبِي سعيد قَالَ ،عن أَبِي الْهيثَمِ ،زحرٍ
ةرِبجإِالَّ ذُو ت.  

عـن   ،عـن عمـرِو بـنِ الْحـارِث     ،حدثَنا ابن وهـبٍ  :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -
  .مثْلَه ،%عنِ النبِي  ،عن أَبِي سعيد ،عن أَبِي الْهيثَمِ ،دراجٍ
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 ،حدثَنا جرِيـر بـن عبـد الْحميـد     :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ أَبو الربِيعِ -٥٦٦
ثلَي نرٍ ،عشنِ نب دمحم نع، ةيفننِ الْحب دمحم نقَـالَ    ،ع ـيلع ـنَألنْ  :ع

أَحـب إِلَـي مـن أَنْ     ،أَجمع نفَرا من إِخوانِي علَى صاعٍ أَو صاعينِ من طَعـامٍ 
  .أَخرج إِلَى سوقكُم فَأُعتق رقَبةً

 
٥٦٧- يماهرنِ إِبب دمحم ناِهللا ب دبا عثَندةَ :قَالَ ،حلَيع نا ابثَندح،  نع

اقحنِ إِسنِ بمحالر دبع، رِيهنِ الزمٍ ،عطْعنِ مرِ بيبنِ جب دمحم نع،   ـنع
أَبِيه،   حالـر ـدبع نع  فـوـنِ عنِ بـولَ اِهللا   ،مسقَـالَ % أَنَّ ر: ”   ـعم تـهِدش

بِنيطَيالْم لْفي حتوممع، كُثَهأَنْ أَن با أُحمِ ،فَمعالن رمي حأَنَّ لو“.  
 

عـن   ،حدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ    :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٥٦٨
سٍ قَالَ ،ثَابِتأَن نع:  بِيى النرِ% آخيبالزو ودعسنِ ماب نيب.  

حـدثَنا   :قَـالَ  ،أَخبرنـا ابـن عيينـةَ    :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٥٦٩
بـين قُـريشٍ   %  حالَف رسـولُ اهللاِ  :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ،عاصم اَألحولُ

ةيندي بِالْمارِي الَّتي دارِ فصاَألنو.  
 

٥٧٠-    لَـدخم ـنب ـدالا خثَندبِـالَلٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح: 
ارِثالْح ننِ بمحالر دبثَنِي عدح، نِ شرِو بمع نبٍعيع، أَبِيه نع،  هدج نع
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 ،فَحمد اللَّه وأَثْنـى علَيـه   ،عام الْفَتحِ علَى درجِ الْكَعبة% جلَس النبِي  :قَالَ
 والَ هجـرةَ  ،لَم يـزِده اِإلسـالَم إِالَّ شـدةً    ،من كَانَ لَه حلْف في الْجاهلية” :ثُم قَالَ

  .“بعد الْفَتحِ
 

٥٧١- دوأَبِي اَألس ناِهللا ب دبا عثَندانَ   :قَالَ ،حمـلَيس ـنب فَرعا جثَندح، 
ثَابِت نسٍ قَالَ ،عأَن نع:  بِيالن عا منابأَص %طَرم،   بِـيالن رسثَ% فَح  ـهبو

طَرالْم هابى أَصتح هنا ،عقُلْن: لْتفَع مقَالَ ؟ل: ”هببِر دهيثُ عدح هَألن“.  
 

عن محمـد بـنِ عمـرِو بـنِ      ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٥٧٢
كُنت جالسا مع أَبِـي هريـرةَ    :بنِ مالك بنِ خثَيمٍ أَنه قَالَعن حميد  ،حلْحلَةَ

 :قَـالَ حميـد   ،فَنزلُوا ،فَأَتاه قَوم من أَهلِ الْمدينة علَى دواب ،بِأَرضه بِالْعقيقِ
 :ابنك يقْرِئُـك السـالَم ويقُـولُ    إِنَّ :اذْهب إِلَى أُمي وقُلْ لَها :فَقَالَ أَبو هريرةَ
وشيئًا من زيـت وملْـحٍ    ،فَوضعت ثَالَثَةَ أَقْراصٍ من شعريٍ :قَالَ ،أَطْعمينا شيئًا
فَةحي صي ،فأْسلَى را عهتعضفَو، هِما إِلَيهلْتمفَح، يهِمدأَي نيب هتعضا وفَلَم، 

الْحمد للَّه الَّذي أَشبعنا من الْخبزِ بعد أَنْ لَم يكُن طَعامنا  :كَبر أَبو هريرةَ وقَالَ
اندواُء :إِالَّ اَألسالْمو رمئًا ،التيامِ شالطَّع نم مبِ الْقَوصي فُوا   ،فَلَمـرصا انفَلَم

 ،وأَطب مراحها ،وامسح الرغَام عنها ،أَحِسن إِلَى غَنمك ،خييا ابن أَ :قَالَ
والَّذي نفِْسي بِيده لَيوشك أَنْ يأْتي  ،فَإِنها من دواب الْجنة ،وصلِّ في ناحيتها

مِ أَحنالْغ نكُونُ الثُّلَّةُ مانٌ تماسِ زلَى النانَعورارِ مد نا مبِهاحإِلَى ص ب.  
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٥٧٣-     ـفوسي ـنب ـدمحا مثَنـدقَـالَ  ،ح:   يـعكا وثَنـدا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
قريلُ اَألزاعــمإِس، ــرمأَبِــي ع ــنع، ــةيفنــنِ الْحــنِ ابع،  ــيلع ــنأَنَّ  ،^ع

 بِيي ا” :قَالَ% الناةُ فكَةٌالشرب تيلْب، انكَترب اناتالشو، كَاترالثَّالَثُ بو“.  
 

 ،عـنِ اَألعـرجِ   ،عن أَبِي الزناد ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٥٧٤
والْفَخـر   ،الْكُفْـرِ نحـو الْمشـرِقِ    رأْس” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن أَبِي هريـرةَ 

  .“والسكينةُ في أَهلِ الْغنمِ ،الْفَدادين أَهلِ الْوبرِ ،والْخيالَُء في أَهلِ الْخيلِ واِإلبِلِ
 عن عمارةَ بنِ أَبِـي  ،أَخبرنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٥٧٥
إِنَّ الشاَء  ،عجِبت للْكالَبِ والشاِء :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن عكْرِمةَ ،حفْصةَ

والْكَلْب تضـع الْكَلْبـةُ    ،ويهدى كَذَا وكَذَا ،يذْبح منها في السنة كَذَا وكَذَا
نم اُء أَكْثَرالشكَذَا وةُ كَذَا وداحاالْوه.  

عـن محمـد بـنِ     ،حدثَنا وهب بن إِسماعيلَ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -٥٧٦
قَـالَ لـي عمـر بـن      :عـن أَبِـي ظَبيـانَ قَـالَ     ،عـن أَبِـي هنـد الْهمـدانِي     ،قَيسٍ

يا أَبـا   :قَالَ لَه ،وخمسمئَة أَلْفَان :قُلْت ؟كَم عطَاؤك ،يا أَبا ظَبيانَ :الْخطَّابِ
الَ يعـد   ،اتخذْ من الْحرث والسابياِء من قَبلِ أَنْ تليكُم غلْمـةُ قُـريشٍ   ،ظَبيانَ

  .الْعطَاُء معهم ماالً
 :قَـالَ  ،رٍحـدثَنا محمـد بـن جعفَـ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -٥٧٧

تفَاخر أَهلُ  :سمعت عبدةَ بن حزن يقُولُ ،سمعت أَبا إِسحاق ،حدثَنا شعبةُ
وبعـثَ   ،بعثَ موسى وهـو راعـي غَـنمٍ   ” :%فَقَالَ النبِي  ،اِإلبِلِ وأَصحاب الشاِء
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  .“نا أَرعى غَنما َألهلي بِأَجيادوبعثْت أَنا وأَ ،داود وهو راعٍ
 

عن عمر بـنِ   ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٥٧٨
شـراك  اِإل :أَولُهـن  ،الْكَبـائر سـبع   :عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ   ،عن أَبِيه ،أَبِي سلَمةَ

فْسِ ،بِاللَّهلُ النقَتو، اتنصحالْم يمرو، ةرالْهِج دعةُ بابِيراَألعو.  
 

حـدثَنا بقيـةُ    :قَـالَ  ،حـدثَنا حيـوةُ   :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عاصمٍ -٥٧٩
سـمعت ثَوبـانَ    :سـمعت راشـد بـن سـعد يقُـولُ      :حدثَنِي صفْوانُ قَالَ :قَالَ
فَـإِنَّ سـاكن الْكُفُـورِ كَسـاكنِ      ،الَ تسكُنِ الْكُفُور” :%قَالَ لي رسولُ اِهللا  :يقُولُ
  .الْقُرى :الْكُفُور :ِ قَالَ أَحمد“الْقُبور
- اقحا إِسثَندقَالَ ،ح: يقا بنربانُ قَـالَ   :ةُ قَالَأَخـفْوثَنِي صدح:   تعـمس

الَ  ،يـا ثَوبـانُ  ” :%قَـالَ لـي النبِـي     :سمعت ثَوبانَ قَالَ :راشد بن سعد يقُولُ
كُنِ الْكُفُورسورِ ،تنِ الْقُباكالْكُفُورِ كَس ناكفَإِنَّ س“.  

 
عنِ الْمقْـدامِ بـنِ    ،حدثَنا شرِيك :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصباحِ -٥٨٠
% وهـلْ كَـانَ النبِـي     :سأَلْت عائشةَ عنِ الْبـدوِ قُلْـت   :عن أَبِيه قَالَ ،شريحٍ
  .كَانَ يبدو إِلَى هؤالَِء التالعِ ،نعم :فَقَالَت ؟يبدو

٥٨١- يلع نفْصِ بو حا أَبثَندـمٍ  :قَالَ ،حاصو عا أَبثَندـرِو    ،حمع ـنع
 ،وهـو محـرِم   ،رأَيت محمد بن عبد اِهللا بنِ أُسيد إِذَا ركـب  :بنِ وهبٍ قَالَ
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هيبكنم نع هبثَو عضو، هذَيلَى فَخع هعضوفَ ،وـذَا   :قُلْتـا هقَـالَ  ؟م:   ـتأَير
  .عبد اِهللا يفْعلُ مثْلَ هذَا

 
٥٨٢- دمحم ناِهللا ب دبا عثَنداقِ :قَالَ ،حزالر دبا عثَندا أَ :قَالَ ،حنربخ
عـن   ،أَخبرنِي محمد بن عبد اِهللا بنِ عبد الرحمنِ بنِ عبد الْقَارِي :معمر قَالَ

نِ     ،أَبِيهـيسالـا جـارِ كَانصاَألن ـنالً مجرطَّابِ والْخ نب رمأَنَّ ع،    ـدبـاَء عفَج
الْقَارِي دبع ننِ بمحا الرهِمإِلَي لَسفَج،  ـرمفَقَالَ ع:      فَـعري ـنم ـبحـا الَ نإِن

قَـالَ   ،لَست أُجالس أُولَئك يا أَمـري الْمـؤمنِني   :فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ ،حديثَنا
رملَى :عذَا ،بهذَا وه سالا ،فَجيثَندح فَعرالَ تقَـالَ   ،و ثُـم  ـارِيصَألنل:   ـنم

فَعــدد اَألنصــارِي رِجــاالً مــن  ؟نَ يكُــونُ الْخليفَــةَ بعــديتــرى النــاس يقُولُــو
اجِرِينها ،الْميلع مسي لَم، رمنِفَ :فَقَالَ عسأَبِي الْح نع ما لَه؟م    ـهإِن اللَّـهفَو
ماهرإِنْ كَانَ  ،لَأَحهِملَيع، قالْح نم لَى طَرِيقَةع مهيمقأَنْ ي.  

 
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو هالَلٍ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٥٨٣
نسالْح، لًى لَهومو ا لَهناب كرتو فِّيوالً تجأَنَّ ر،    نِـهبِاب الَهـوـى مصفَأَو،   فَلَـم

هجوزو كرى أَدتح أْلُوهي،  فَقَالَ لَـه:    لْـمنِـي أَطْلُـبِ الْعزهج،  هـزهى   ،فَجفَـأَت
أَلَها فَسمالفَقَالَ ،ع: كلِّمي أُعفَقُلْ ل قطَلنأَنْ ت تدـي   :فَقَالَ ،إِذَا أَرنم رضح

نِيالْخلِّمفَع وجفَقَالَ ،ر: بِراصو قِ اللَّهجِلْ   ،اتعـتسالَ تو .  ـنسـي   :قَـالَ الْحف
كُلُّه ريذَا الْخه، ناهسني كَادالَ ياَء وثَـالَثٌ   ،فَج ـنا همإِن،     لَـهـاَء أَهـا جفَلَم
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هلَتاحر نلَ عزن،  ارلَ الدزا نفَلَم   أَةـرـنِ الْماخٍ عـرتمٍ مائلٍ نجبِر وإِذَا  ،إِذَا هو
فَلَما أَراد  ،فَرجع إِلَى راحلَته ؟أُرِيد ما أَنتظر بِهذَا واللَّه ما :قَالَ ،امرأَته نائمةٌ

فَلَما قَـام علَـى    ،فَرجع. جِلْعوالَ تست ،اتقِ اللَّه واصبِر :أَنْ يأْخذَ السيف قَالَ
فَلَما أَراد أَنْ يأْخـذَ سـيفَه    ،فَرجع إِلَى راحلَته ،ما أَنتظر بِهذَا شيئًا :رأْسه قَالَ

هذَكَر، هإِلَي عجلُ ،فَرجقَظَ الريتاس هأْسلَى رع ا قَامفَلَم،   ثَـبو آهـا رفَلَم   ـهإِلَي
لَهقَبو قَهانقَالَ ،فَع اَءلَهسي :ودعب تبا أَصا    :قَالَ ؟مـريخ كـدعب اللَّهو تبأَص

أَني مشيت اللَّيلَةَ بين السيف وبين رأْسك ثَـالَثَ   :أَصبت واللَّه بعدك ،كَثريا
  .صبت من الْعلْمِ عن قَتلكفَحجزنِي ما أَ ،مرارٍ

 
 ،حدثَنا يـونس  :قَالَ ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٥٨٤

 قَــالَ لــي :عــن أَشــج عبــد الْقَــيسِ قَــالَ ،عــن عبــد الــرحمنِ بــنِ أَبِــي بكْــرةَ
 بِيالن%: ”ا اللَّهمهبحنِ يلُقَيلَخ يكإِنَّ ف“، ولَ اِهللا  :قُلْتسا را يما همقَالَ ؟و: 

الْحمـد للَّـه    :قُلْت ،“قَدميا” :قَالَ ؟قَدميا كَانَ أَو حديثًا :قُلْت ،“الْحلْم والْحياُء”
  .حبهما اللَّهالَّذي جبلَنِي علَى خلُقَينِ أَ

حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا إِسـماعيلُ   :قَـالَ  ،حدثَنا علي بن أَبِـي هاشـمٍ   - ٥٨٥
حدثَنا من لَقي الْوفْـد الَّـذين قَـدموا علَـى      :قَالَ ،عن قَتادةَ ،سعيد بن أَبِي عروبةَ

 بِيالْقَ% الن دبع نسِمةَ ،يرضا نةُ أَبادقَت ذَكَرقَـالَ   ،و رِيـدالْخ يدعأَبِي س نع: 
 بِيسِ% قَالَ النالْقَي دبع جَألش: ”ا اللَّهمهبحنِ ييلَتصلَخ يكاةُ :إِنَّ فاَألنو لْمالْح“.  
 ،أَخبرنا بِشر بـن الْمفَضـلِ   :الَقَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الْوهابِ -٥٨٦
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لَألشـج  % قَالَ النبِي  :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن أَبِي جمرةَ ،حدثَنا قُرةُ :قَالَ
  .“الْحلْم واألناةُ :إِنَّ فيك لَخصلَتينِ يحبهما اللَّه” :أَشج عبد الْقَيسِ

٥٨٧ - دفْصٍحح نب سا قَيقَـالَ   :قَالَ ،ثَن يـدبرٍ الْعيجح نب با طَالثَندح: 
دعنِ ساِهللا ب دبع نب ودثَنِي هدقَـالَ  ،ح يدبةَ الْعزِيدم هدج عمس:    ـجـاَء اَألشج

 بِيالن دذَ بِيى أَختي حشما% يلَهفَقَ ،فَقَب بِيالن نِ   ” :%الَ لَهلُقَـيلَخ يـكا إِنَّ فأَم
ولُهسرو ا اللَّهمهبحقَالَ ،“ي: هلَيع بِلْتالً جبي ،جعقَا ملخ الً   ،الَ” :قَالَ ؟أَوـبلْ جب

هلَيع بِلْتاللَّ :قَالَ ،“ج بحا يلَى ملَنِي عبي جالَّذ لَّهل دمالْحولُهسرو ه.  
 

سـمعت   :عن أَبِي يحيى قَـالَ  ،حدثَنا فطْر :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٥٨٨
  .لَو أَنَّ جبالً بغى علَى جبلٍ لَدك الْباغي :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،مجاهدا

عـن   ،أَخبرنا إِسـماعيلُ بـن جعفَـرٍ    :قَالَ ،مٍحدثَنا محمد بن سالَ -٥٨٩
 :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِي سلَمةَ ،محمد بنِ عمرٍو

 :وقَالَت الْجنـةُ . نَكَبرونَ والْمتجبرويدخلُنِي الْمت :فَقَالَت النار ،احتجت النار والْجنةُ”
 ،أَنـتقم بِـك ممـن شـئْت     ،أَنت عذَابِي :فَقَالَ للنارِ. الَّ الضعفَاُء الْمساكنيالَ يدخلُنِي إِ
ةنلْجقَالَ لو: ئْتش نم بِك محي أَرتمحر تأَن“.  
 :قَـالَ  ،أَخبرنا عبد اِهللا بـن وهـبٍ   :قَالَ ،حدثَنا عثْمانُ بن صالحٍ -٥٩٠

الَنِيوالْخ انِئو ها أَبثَندح، بِينالْج يلأَبِي ع نع،  ـديبنِ عالَةَ بفَض نـنِ   ،عع
 بِيقَالَ% الن: ” مهـنأَلُ عسثَالَثَةٌ الَ ي:      ـهامـى إِمصعـةَ واعمالْج قـلٌ فَـارجر   ـاتفَم
وكَفَاهـا   ،وامـرأَةٌ غَـاب زوجهـا    ،وأَمةٌ أَو عبد أَبِق مـن سـيده   ،فَالَ تسأَلْ عنه ،عاصيا
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 هدعب تجرمتو تجربا فَتينةَ الدونؤم .مهنأَلُ عسثَالَثَةٌ الَ يو:  اَءهرِد اللَّـه عازلٌ نجر، 
  .“والْقُنوطُ من رحمة اِهللا ،ورجلٌ شك في أَمرِ اِهللا ،وإِزاره عزه ،إِنَّ رِداَءه الْكبرِياُءفَ

٥٩١ - رمع نب داما حثَندزِيـزِ      :قَالَ ،حالْع ـدبع ـنب كَّـارا بثَنـدح، 
أَبِيه نع، هدج نع،  بِينِ النـا      ” :قَالَ% عـا مهنم اللَّـه رخـؤـوبٍ يكُلُّ ذُن

ةاميمِ الْقواَء إِلَى يش، يغنِ ،إِالَّ الْبيدالالْو قُوقعمِ  ،وحةَ الـريعقَط ـلُ   ،أَوجعي
تولَ الْما قَبيني الدا فبِهاحصل“.  

حدثَنا مسكني بن بكَيـرٍ   :قَالَ ،ميمون حدثَنا محمد بن عبيد بنِ -٥٩٢
انِيرذَّاُء الْحقَانَ ،الْحرنِ بفَرِ بعج نقَالَ ،ع منِ اَألصب زِيدي نـا    :عأَب تعـمس

وِ أَ ،وينسـى الْجِــذْلَ  ،يبصـر أَحــدكُم الْقَـذَاةَ فــي عـينِ أَخيــه    :هريـرةَ يقُــولُ 
الْجِذْع، فِْسهنِ نيي عف.  

ديبو عةُ :الْجِذْلُ :قَالَ أَبةُ الْكَبِرييالةُ الْعبشالْخ.  
٥٩٣- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:  ـدمأَح نيلُ بلا الْخثَندقَـالَ  ،ح: 

كُنت مـع معقـلٍ    :نِي معاوِيةُ بن قُرةَ قَالَحدثَ :حدثَنا الْمستنِري بن أَخضر قَالَ
نِيزنِ الطَّرِيقِ ،الْماطَ أَذًى عفَأَم،    ـهترادئًا فَبـيش ـتأَيفَقَـالَ  ،فَر:    لَـكمـا حم

سـنت  أَح :قَالَ ،رأَيتك تصنع شيئًا فَصنعته :قَالَ ؟ى ما صنعت يا ابن أَخيعلَ
من أَماطَ أَذًى عن طَرِيقِ الْمسلمني كُتـب  ” :يقُولُ% سمعت النبِي  ،يا ابن أَخي

  .“ومن تقُبلَت لَه حسنةٌ دخلَ الْجنةَ ،لَه حسنةٌ
 

٥٩٤- دالخ نو برما عثَندقَالَ ،ح:  ـديلَ قَـالَ    حاعـمإِس ـنب امـما ضثَن: 
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تهـادوا  ” :يقُـولُ % عـنِ النبِـي    ،عن أَبِـي هريـرةَ   ،سمعت موسى بن وردانَ
  .“تحابوا

 :عن ثَابِـت قَـالَ   ،حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية :قَالَ ،حدثَنا موسى -٥٩٥
  .فَإِنه أَود لما بينكُم ،تباذَلُوا بينكُم ،يا بنِي :لُكَانَ أَنس يقُو

 
٥٩٦- دالخ نب دما أَحثَندقَـالَ  ،ح:     اقـحإِس ـنب ـدمحا مثَنـدح،   ـنع

أَهـدى رجـلٌ مـن بنِـي      :عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ   ،عن أَبِيه ،ي سعيدسعيد بنِ أَبِ
 بِيلنةَ لاراقَةً% فَزن، هضوفَع،  طَهـخسفَت،    بِـيالن تعـمـرِ   % فَسبنلَـى الْمع

الَ أَقْبـلُ بعـد    ،سـخطُه وايـم اهللاِ  ثُـم ي  ،يهدي أَحدهم فَأُعوضه بِقَدرِ ما عندي” :يقُولُ
يشقُر نةً إِالَّ ميدبِ هرالْع نذَا مي هامع، ارِيصأَن أَو، يثَقَف أَو، يسود أَو“.  

 
٥٩٧- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح: ريها زثَندثَ :قَالَ ،حدحورصنا من، 

إِنَّ ” :%قَالَ النبِـي   :حدثَنا أَبو مسعود عقْبةُ قَالَ :قَالَ ،عن رِبعي بنِ حراشٍ
ةوبكَالَمِ الن نم اسالن كرا أَدمم: ئْتا شم عنحِ فَاصتست إِذَا لَم“.  

عن سـهيلِ بـنِ    ،أَخبرنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ - ٥٩٨
عنِ  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِي صالحٍ ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ ،أَبِي صالحٍ

 بِيونَ” :قَالَ% النتسو عانُ بِضونَ ،اِإلميعبسو عبِض ةً ،أَوبعا الَ   ،شـلُهأَفْض
  .“والْحياُء شعبةٌ من اإلميان ،وأَدناها إِماطَةُ اَألذَى عنِ الطَّرِيقِ ،الَّ اللَّهإِلَه إِ

٥٩٩- دعالْج نب يلا عثَندةُ :قَالَ ،حبعا شنربةَ  ،أَخـادقَت نع،    ـدبع ـنع



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

أَشـد  % كَانَ النبِي  :با سعيد قَالَسمعت أَ :اِهللا بنِ عبيد اِهللا مولَى أَنسٍ قَالَ
  .وكَانَ إِذَا كَرِه شيئًا عرفْناه في وجهِه ،حياًء من الْعذْراِء في خدرِها

حدثَنا  :قَاالَ ،وابن مهدي ،حدثَنا يحيى :قَالَ ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -
عـن أَبِـي    ،عن عبد اِهللا بنِ أَبِي عتبةَ مولَى أَنسِ بـنِ مالـك   ،عن قَتادةَ ،شعبةُ

ثْلَهم رِيدالْخ يدعس.  
  .مولَى أَنسٍ :وقَالَ غُندر وابن أَبِي عدي :قَالَ أَبو عبد اِهللا

 ،حدثَنا إِبراهيم بن سعد :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا - ٦٠٠
أَنَّ  ،أَخبرنِي يحيى بن سعيد بنِ الْعاصِ :عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ ،عن صالحٍ

هرباصِ أَخالْع نب يدعةَ ،سشائعانَ وثْمأَنَّ ع، ثَاهدأْذَنَ  ،حتكْرٍ اسا بأَنَّ أَب
لَى رـولِ اِهللا  عطَ         ،%سـرـا مـةَ الَبِسشائاشِ عـرلَـى فع ـطَجِعضم ـوهو
. ثُم انصـرف  ،فَقَضى إِلَيه حاجته ،فَأَذنَ َألبِي بكْرٍ وهو كَذَلك ،عائشةَ

 رمأْذَنَ عتاس ثُم^،  ككَـذَل وهو نَ لَهفَأَذ،    ـهتاجح ـهـى إِلَيفَقَض،   ثُـم
فرصانُ. انثْمقَالَ ع: هلَيع تأْذَنتاس ةَ ،ثُمشائعقَالَ لو لَسـي  ” :فَجعماج

 ـكابيث كي :قَالَ ،“إِلَيتاجح هإِلَي تيفَقَض،   فْتـرصان قَـالَ  ،ثُـم:   فَقَالَـت
كَما فَزِعـت   $بكْرٍ وعمر لَم أَرك فَزِعت َألبِي  ،يا رسولَ اِهللا :عائشةُ
وإِنـي خشـيت إِنْ    ،إِنَّ عثْمـانَ رجـلٌ حيِـي   ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    ؟لعثْمانَ
لَه تنالِ ،أَذالْح لْكلَى تا عأَنو، هتاجي حف لُغَ إِلَيبأَنْ الَ ي“.  
 ،عـن معمـرٍ   ،حدثَنا عبد الرزاقِ :الَقَ ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى -٦٠١

انِينالْب ثَابِت نع، كالنِ مسِ بأَن نع،  بِينِ النـي  ” :قَالَ% عاُء فيا كَانَ الْحم
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هانٍء إِالَّ زيش، هانٍء إِال شيي شف شالَ كَانَ الْفُحو“.  
عـن   ،عـنِ ابـنِ شـهابٍ    ،حـدثَنِي مالـك   :قَـالَ حـدثَنا إِسـماعيلُ    -٦٠٢

 :فَقَـالَ  ،مر بِرجلٍ يعظُ أَخاه فـي الْحيـاءِ  % أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِيه ،سالمٍ
”هعد، اناإلمي ناَء ميفَإِنَّ الْح“.  

عـنِ ابـنِ    ،زِ بـن أَبِـي سـلَمةَ   حـدثَنِي عبـد الْعزِيـ    :حدثَنا عبـد اِهللا قَـالَ   -
علَى رجلٍ يعاتب أَخـاه  % مر النبِي  :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،عن سالمٍ ،شهابٍ

  .“فَإِنَّ الْحياَء من اِإلميان ،دعه” :فَقَالَ ،أَضر بِك :كَأَنه يقُولُ ،في الْحياِء
٦٠٣- ا أَبثَندبِيعِ قَالَحيلُ قَالَ :و الراعمثَنِي إِسدح:    ـنب ـدمحثَنِي مدح
أَنَّ  ،وأَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ ،عن عطَاٍء وسلَيمانَ ابني يسارٍ ،أَبِي حرملَةَ
ةَ قَالَتشائع:  بِيي% كَانَ النتيي با فطَجِعضم، كَاشهاقَيس أَو هذفَخ نفًا ع، 

فَأَذنَ  ،^ثُم استأْذَنَ عمر . فَتحدثَ ،فَأَذنَ لَه كَذَلك ،^فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ 
ككَذَل ثَ ،لَهدحت ـانُ  . ثُمثْمأْذَنَ عتاس ثُم^،    بِـيالن لَـسى  % فَجـوسو

هابيث، محقَالَ مد: داحمٍ ووي يالَ أَقُولُ فثَ ،ودحلَ فَتخقَالَ ،فَد جرا خفَلَم: 
ولَ اِهللا :قُلْتسا ري، هالبت لَمو شهت كْرٍ فَلَمو بلَ أَبخد،     فَلَـم ـرمـلَ عخد ثُم

هالبت لَمو شهانُ فَ ،تثْملَ عخد ثُموسو تلَسجكابيث تي  ” :قَالَ ؟يحـتأَالَ أَس
  .“؟تستحي منه الْمالَئكَةُمن رجلٍ 

 
عن  ،حدثَنا عمر :قَالَ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى - ٦٠٤

ةَ قَالَ ،أَبِيهريرأَبِي ه نكَانَ ا :ع بِيقَالَ %لن حبإِذَا أَص: ” حبأَصا ونحبأَص
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لَّهل كُلُّه دمالْح، لَه رِيكالَ ش، إِالَّ اللَّه الَ إِلَه،   ـورشالن ـهإِلَيـى   ،“وسإِذَا أَمو
الَ إِلَـه إِالَّ   ،يك لَهالَ شرِ ،والْحمد كُلُّه للَّه ،أَمسينا وأَمسى الْملْك للَّه” :قَالَ
اللَّه، ريصالْم هإِلَيو“.  

 
أَخبرنـا محمـد    :قَالَ ،أَخبرنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٦٠٥
 :%قَالَ رسـولُ اِهللا   :أَبِي هريرةَ قَالَ عن ،حدثَنا أَبو سلَمةَ :قَالَ ،بن عمرٍو

يوسف بن يعقُوب بـنِ إِسـحاق بـنِ     ،إِنَّ الْكَرِمي ابن الْكَرِميِ ابنِ الْكَرِميِ ابنِ الْكَرِميِ”
بِثْـت فـي   لَو لَ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :قَالَ ،“إِبراهيم خليلِ الرحمنِ تبارك وتعالَى

فوسا لَبِثَ ينِ مجي َأل ،الساعاَءنِي الدج ثُمتبولُ فَقَالَ ،جسالر اَءهإِذْ ج: ) ¢

 ¬  «  ª ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  ،ورحمةُ اهللاِ علَى لُوط ،]٥٠:يوسف[   )®£ 
   يدـدكْـنٍ شأْوِي إِلَـى رإِنْ كَانَ لَي،   ـهمقَوإِذْ قَـالَ ل: ) Å  Ä Ã Â  Á É È Ç Æ

Ê(   ] ٨٠:هـود[، همقَو نم ةوي ثَرإِالَّ ف بِين نم هدعب ثَ اللَّهعا بفَم“. دمحقَالَ م: 
  .الْكَثْرةُ والْمنعةُ :الثَّروةُ

 
حـدثَنا اَألعمـش    :الَقَـ  ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٦٠٦

كَانَ الربِيـع   :عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ ،حدثَنِي مالك بن الْحارِث :قَالَ
ةعمالْج موةَ يلْقَمي عأْتي،  لُوا إِلَـيسةَ أَرثَم أَكُن فَإِذَا لَم،     ـتلَسةً وـرـاَء مفَج

أَلَم تر أَكْثَـر مـا    :قَالَ ؟تر ما جاَء بِه الربِيع أَلَم :قينِي علْقَمةُ وقَالَ ليفَلَ ،ثَمةَ
اسو النعدي، مهتابا أَقَلَّ إِجملَـةَ    ؟واخـلُ إِالَّ النقْبلَّ الَ يجو زع أَنَّ اللَّه كذَلو
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قَـالَ   :قَـالَ  ؟وما قَـالَ  :قَالَ ؟قَد قَالَ ذَلك عبد اِهللا أَو لَيس :قُلْت ،من الدعاِء
إِال داعٍ دعا يثْبت  ،وال العبٍ ،والَ مراٍء ،الَ يسمع اللَّه من مسمعٍ :عبد اِهللا
قَلْبِه نةَ :قَالَ ،ملْقَمع قَالَ ؟فَذَكَر: معن.  

 
حـدثَنا عبـد الْعزِيـزِ بـن أَبِـي       :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بـن عبيـد اهللاِ   -٦٠٧

إِذَا ” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن أَبِـي هريـرةَ   ،عن أَبِيه ،عنِ الْعالَِء ،حازِمٍ
فَـإِنَّ اللَّـه الَ    ،ولْـيعظِّمِ الرغْبـةَ   ،ولْيعزِمِ الْمسأَلَةَ ،إِنْ شئْت :لُدعا أَحدكُم فَالَ يقُو

طَاهٌء أَعيش هلَيع ظُمعي“.  
عـن   ،أَخبرنـا إِسـماعيلُ ابـن علَيـةَ     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٦٠٨

إِذَا دعـا أَحـدكُم   ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَنسٍ قَالَ ،عبد الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ
  .“فَإِنَّ اللَّه الَ مستكْرِه لَه ،اللَّهم إِنْ شئْت فَأَعطنِي :والَ يقُلِ ،فَلْيعزِم في الدعاِء

 
٦٠٩-  نب يماهرا إِبثَندرِ حـذنحٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،الْمفُلَـي ـنب ـدمحا مثَنـدح: 

رأَيـت ابـن عمـر وابـن الزبيـرِ       :عن أَبِي نعيمٍ وهو وهـب قَـالَ   ،أَخبرنِي أَبِي
انوعدي، هجلَى الْونِ عيتاحبِالر انيردي.  

٦١٠- ددسا مثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندبٍ ،حرنِ حب اكمس نع،  نع
يـدعو  % أَنهـا رأَت النبِـي    ،زعم أَنه سمعه منها ،&عن عائشةَ  ،عكْرِمةَ

منِني آذَيتـه أَو  أَيمـا رجـلٌ مـن الْمـؤ     ،إِنما أَنا بشر فَالَ تعـاقبنِي ” :رافعا يديه يقُولُ
يهنِي فباقعفَالَ ت هتمتش“.  
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٦١١ - يلا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندقَالَ ،ح: ادنو الزا أَبثَندح، 
قَدم الطُّفَيـلُ بـن عمـرٍو الدوسـي      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عنِ اَألعرجِ
 ،إِنَّ دوسا قَد عصت وأَبت ،يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ% اِهللا  علَى رسولِ

ها لَيع اللَّه عولُ اِهللا  ،فَادسلَ رقْبتفَاس %  ـهيدي فَـعرلَةَ وبالْق،   فَظَـن
هِملَيو ععدي هأَن اسا” :فَقَالَ ،النسود داه ماللَّه، بِهِم ائْتو“.  

عـن   ،أَخبرنا إِسـماعيلُ بـن جعفَـرٍ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٦١٢
ديمسٍ قَالَ ،حأَن نا :عامع طَرطَ الْمقَح،  بِيإِلَى الن نيملسالْم ضعب فَقَام %

ةعمالْج موولَ اِهللا :فَقَالَ ،يسا رطَ الْ ،يقَحطَرم،  ضاَألر تبـدأَجو،   لَـكهو
فَمد يديه حتـى رأَيـت    ،وما يرى في السماِء من سحابة ،فَرفَع يديه. الْمالُ 

ي اللَّهقستسي هطَيإِب اضيب، الد الْقَرِيب ابالش مى أَهتةَ حعما الْجنلَّيا صارِ فَم
هلإِلَى أَه وعجةٌ ،الرعمج تاما ،فَديهلي تةُ الَّتعمالْج تا كَانـا   :فَقَـالَ  ،فَلَمي

فَتبسم لسرعة مالَلِ ابنِ آدم . واحتبس الركْبانُ ،تهدمت الْبيوت ،رسولَ اِهللا
هدقَالَ بِيالَ” :ووح مااللَّهنا ،ينلَيالَ عو، ةيندنِ الْمع طَتكَشفَت“.  
٦١٣- لْتا الصثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندح، اكمس نةَ ،عكْرِمع نع، 

يـدعو رافعـا يديـه    % أَنهـا رأَت النبِـي    ،أَنـه سـمعه منهـا    ،&عن عائشةَ 
أَيما رجلٌ من الْمؤمنِني آذَيته أَو شتمته فَال  ،اللَّهم إِنما أَنا بشر فَالَ تعاقبنِي” :يقُولُ

يهنِي فباقعت“.  
٦١٤ - ارِما عثَندقَالَ ،ح: ديز نب ادما حثَندقَالَ ،ح:  اججا حثَندح
افوأَ ،الص نرِعيباِهللا ،بِي الز دبنِ عابِرِ بج نـرٍو     ،عمع ـنـلَ بأَنَّ الطُّفَي
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 بِيلنقَالَ ل%:    ـةعنمـنٍ وصـي حف لْ لَكسٍ  ،هوـنِ دصى   :قَـالَ  ؟حفَـأَب
 وهـاجر معـه   ،فَهـاجر الطُّفَيـلُ   ،لما ذَخر اللَّه لَألنصـارِ  ،%رسولُ اِهللا 

همقَو نلٌ مجـا  ،رةٌ بِهبِيهةٌ شمكَل أَو جِرلُ فَضجالر رِضـا إِلَـى    ،فَمبفَح
نقَر، اتفَم هيجدو ا فَقَطَعقَصشذَ مـامِ قَـالَ   ،فَأَخني الْملُ فالطُّفَي آهفَر: 

لَ بِكا فُعقَـالَ  ؟م:      بِـيـي إِلَـى النترـي بِهِجل ـرـأْنُ    :قَـالَ  ،% غُفـا شم
كيديلَ :قَالَ ؟يفَق:       كيـدي ـنم تـدـا أَفْسم ـكنم حـلصا الَ نقَـالَ  ،إِن: 

 بِيلَى النلُ عا الطُّفَيهفَقَالَ ،%فَقَص: ”رفَاغْف هيديلو ماللَّه، هيدي فَعرو“.  
حـدثَنا عبـد    :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْـوارِث    :لَقَا ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٦١٥

يتعـوذُ  % كَـانَ رسـولُ اِهللا    :عـن أَنـسِ بـنِ مالـك قَـالَ      ،الْعزِيزِ بن صهيبٍ
ن وأَعـوذُ بِـك مـ    ،وأَعوذُ بِك من الْجبنِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْكَسلِ” :يقُولُ
  .“وأَعوذُ بِك من الْبخلِ ،الْهرمِ

٦١٦- اطيخ نيفَةُ بلا خثَندامٍ :قَالَ ،حشه نب ريا كَثثَندا  :قَالَ ،حثَندح
فَرعج، منِ اَألصب زِيدي نةَ ،عريرأَبِي ه نولِ اِهللا  ،عسر نقَـالَ  ” :قَـالَ % ع

 زع لَّاللَّهجي :ودبع ظَن دنا عانِي ،أَنعإِذَا د هعا مأَنو“.  
 

٦١٧- ددسا مثَندعٍ :قَالَ ،حيرز نب زِيدا يثَندقَالَ ،ح:   نـيسا حثَنـدح، 
عنِ  ،عن شداد بنِ أَوسٍ ،بنِ كَعبٍعن بشيرِ  ،حدثَنا عبد اِهللا بن بريدةَ :قَالَ

 بِياال” :قَالَ% الن ديفَارِسغتس:    ـتإِالَّ أَن ـي الَ إِلَـهبر تأَن مـا    ،اللَّهأَننِـي ولَقْتخ
كدبع،    تطَعـتـا اسم كـدعوو كدهلَى عا عأَنو،    ـكتمبِنِع ـوُء لَـكـو  ،أَبأَبو  ُء لَـك
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إِذَا . ذُ بِك من شر ما صنعتأَعو. غفر الذُّنوب إِالَّ أَنتفَإِنه الَ ي ،فَاغْفر لي ،بِذَنبِي
وإِذَا قَالَ حني يصبِح  ،كَانَ من أَهلِ الْجنة :أَو ،قَالَ حني يمِسي فَمات دخلَ الْجنةَ

وي نم اتفَمثْلَهم هم“.  
عـن مالـك بـنِ     ،حدثَنا ابن نميرٍ :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن عبد اِهللا -٦١٨

إِنْ كُنا لَنعد في الْمجلسِ  :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،عن نافعٍ ،عنِ ابنِ سوقَةَ ،مغولٍ
 بِيلني” :%لل راغْف بر، ولَيع بت، يمحالر ابوالت تأَن كإِن“ ةرئَةَ مم.  

عـن   ،حدثَنا خالـد بـن عبـد اهللاِ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصباحِ -٦١٩
صـلَّى   :قَالَـت  &عـن عائشـةَ    ،عـن زاذَانَ  ،عن هالَلِ بنِ يسـاف  ،حصينٍ
إِنك أَنت التـواب   ،وتب علَي ،اللَّهم اغْفر لي” :الضحى ثُم قَالَ% اِهللا رسولُ 
يمحالر“، ةرئَةَ ما مى قَالَهتح.  

 ،حدثَنا حسين :قَالَ ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٦٢٠
 :حـدثَنِي بشـير بـن كَعـبٍ الْعـدوِي قَـالَ       :ا عبد اِهللا بن بريدةَ قَالَحدثَن :قَالَ

اللَّهـم   :سـتغفَارِ أَنْ يقُـولَ  سـيد اال ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،حدثَنِي شداد بن أَوسٍ
وأَنـا علَـى عهـدك ووعـدك مـا       ،ا عبـدك خلَقْتنِـي وأَنـ   ،الَ إِلَه إِالَّ أَنـت  ،أَنت ربي
تطَعتاس، تعنا صم رش نم وذُ بِكأَع، كتمبِنِع وءُ لَكبِي ،أَببِذَن وُء لَكأَبو،  رفَاغْف

فَمات من  ،موقنا بِها من قَالَها من النهارِ” :قَالَ ،“فَإِنه الَ يغفر الذُّنوب إِالَّ أَنت ،لي
ةنلِ الْجأَه نم وفَه ِسيملَ أَنْ يقَب هموا ،يبِه نوقم وهلِ واللَّي نا مقَالَه نمو،  اتفَم

ةنلِ الْجأَه نم وفَه بِحصلَ أَنْ يقَب“.  
٦٢١- فْصا حثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندةَ  ،حـرنِ مرِو بمع نأَبِـي    ،ع ـنع

 :يحـدثُ عبـد اِهللا بـن عمـر قَـالَ      ،رجـلٌ مـن جهينـةَ    ،سمعت اَألغَـر  ،بردةَ
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 بِيالن تعمقُولُ% سوا إِلَى اِهللا” :يوبت، ةرئَةَ ممٍ موكُلَّ ي هإِلَي وبي أَتفَإِن“.  
 ،حدثَنا منصور :قَالَ ،حدثَنا زهير :قَالَ ،نا أَحمد بن يونسحدثَ -٦٢٢
 :عـن كَعـبِ بـنِ عجـرةَ قَـالَ      ،عن عبد الرحمنِ بـنِ أَبِـي لَيلَـى    ،عنِ الْحكَمِ

نلُهقَائ يبخالَ ي اتقِّبعانَ اِهللا :محبس، لَّهل دمالْحو، و إِالَّ اللَّـه الَ إِلَه،   اللَّـهو
رأَكْب،  ةرئَةَ مسٍ. مقَي نو برمعةَ وسيأَبِي أُن ناب هفَعر.  

 
٦٢٣- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَـالَ    :قَالَ ،ح ـادزِي ـننِ بمحالر دبا عثَندح 

زِيدي ناِهللا ب دبي عرٍو :لمع ناِهللا ب دبع تعمس،  بِينِ النقَالَ% ع: ”  عـرأَس
  .“الدعاِء إِجابةً دعاُء غَائبٍ لغائبٍ

٦٢٤- دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عثَندةُ :قَالَ ،حويا حنربأَخ، 
أَنـه سـمع أَبـا عبـد الـرحمنِ       ،أَخبرنـا شـرحبِيلُ بـن شـرِيك الْمعـافرِي      :قَالَ

يلبالْح، يابِحنالص عمس هأَن،  يقدكْرٍ الصا بأَب عمس هةَ اَألخِ  :^أَنوعإِنَّ د
ابجتسي اِهللا تف.  

٦٢٥- دمحا مثَندالَمٍ حس نـةَ   :قَالَ ،بأَبِـي غَنِي نى بيحا يثَندقَـالَ  ،ح: 
عن صفْوانَ بـنِ عبـد اِهللا    ،عن أَبِي الزبيرِ ،أَخبرنا عبد الْملك بن أَبِي سلَيمانَ

قَـدمت علَـيهِم    :الَقَـ  ،وكَانت تحته الدرداُء بِنت أَبِـي الـدرداءِ   ،بنِ صفْوانَ
امالش، تيي الْباِء فدرالد أُم تدجاءِ   ،فَودرـا الـدأَب أَجِد لَمو،  قَالَـت:   رِيـدأَت

امالْع ج؟الْح قُلْت: معن، ـرٍ    :قَالَتيـا بِخلَن اللَّـه عفَاد،    بِـيكَـانَ  % فَـإِنَّ الن
عنـد رأْسـه ملَـك     ،وةَ الْمرِء الْمسلمِ مستجابةٌ َألخيه بِظَهـرِ الْغيـبِ  إِنَّ دع” :يقُولُ
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فَلَقيت أَبا الـدرداِء   :قَالَ ،“ولَك بِمثْلٍ ،آمني :كُلَّما دعا َألخيه بِخيرٍ قَالَ ،موكَّلٌ
كثْلَ ذَلوقِ فَقَالَ مي السنِ ،فع أْثُري  بِيالن%.  

عـن   ،حـدثَنا حمـاد   :قَاالَ ،وشهاب ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٦٢٦
اللَّهـم   :قَـالَ رجـلٌ   :عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَـالَ  ،عن أَبِيه ،عطَاِء بنِ السائبِ

  .“لَقَد حجبتها عن ناسٍ كَثريٍ” :%ي فَقَالَ النبِ ،اغْفر لي ولمحمد وحدنا
عن يـونس بـنِ    ،حدثَنا يحيى بن يعلَى :قَالَ ،حدثَنا جندلُ بن والقٍ - ٦٢٧
يسـتغفر اللَّـه فـي    % سـمعت النبِـي    :عنِ ابنِ عمـر قَـالَ   ،عن مجاهد ،خبابٍ

سِ ملجالْمةري” :ئَةَ مل راغْف بر، لَيع بتنِي ،ومحارو، يمحالر ابوالت تأَن كإِن“.  
 

٦٢٨- يشعي نب ديبا عثَندقَالَ ،ح: سونا يثَندح، اقحنِ إِسنِ ابع،  نع
ي كُلِّ شيٍء من أَمرِي حتـى أَنْ يفِْسـح   دعو فإِني َأل :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،نافعٍ

  .حتى أَرى من ذَلك ما يسرنِي ،اللَّه في مشيِ دابتي
 :قَـالَ  ،حدثَنا عمرو بن عبـد اِهللا أَبـو معاوِيـةَ    :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ٦٢٩

سو الْحأَب اجِرها مثَندنِح، يداَألو ونمينِ مرِو بمع نا  ،عيمكَانَ ف هأَن رمع نع
  .وأَلْحقْنِي بِاألخيارِ ،والَ تخلِّفْنِي في اَألشرارِ ،اللَّهم توفَّنِي مع اَألبرارِ :يدعو

 ،حدثَنا اَألعمـش  :قَالَ ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٦٣٠
ربنـا   :حدثَنا شقيق قَالَ كَانَ عبد اِهللا يكْثر أَنْ يـدعو بِهـؤالَِء الـدعوات    :قَالَ

واصـرِف   ،ونجنا من الظُّلُمات إِلَى النورِ ،واهدنا سبِيلَ اِإلسالَمِ ،أَصلح بيننا
ا الْفَونع    طَـنـا بمـا وهنم ـرا ظَهم شا       ،احـارِنصأَبا وناعـمـي أَسـا فلَن ـارِكبو
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واجعلْنـا   ،وتب علَينا إِنك أَنـت التـواب الـرحيم    ،وقُلُوبِنا وأَزواجِنا وذُرياتنا
كتمنِعل رِيناكا ،شبِه ثْنِنيبِ ،م نيلاقَائا ،هنلَيا عهممأَتو.  

عن  ،حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٦٣١
جعلَ اللَّه علَيـه صـالَةَ قَـومٍ أَبـرارٍ      :كَانَ أَنس إِذَا دعا َألخيه يقُولُ :ثَابِت قَالَ

و ةوا بِظَلَمسارٍلَيلَ ،الَ فُجونَ اللَّيقُومي، ارهونَ النومصيو.  
حـدثَنا إِسـماعيلُ    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو الْيمان :قَالَ ،حدثَنا ابن نميرٍ -٦٣٢

ذَهبـت بِـي أُمـي إِلَـى      :سمعت عمرو بـن حريـث يقُـولُ    :بن أَبِي خالد قَالَ
الن ي ،%بِيأْسلَى رع حسقِ ،فَمزي بِالرا لعدو.  

 :حــدثَنا عمــر بــن عبــد اِهللا الرومــي قَــالَ :قَــالَ ،حــدثَنا موســى -٦٣٣
 ،إِنَّ إِخوانك أَتوك من الْبصرة :قيلَ لَه :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ،أَخبرنِي أَبِي

هوةاوِيبِالز ذئموي و، ملَه اللَّه وعدتا :قَالَ ،للَن راغْف مـا  ،اللَّهنمحارـا   ،ونآتو
فَقَـالَ   ،فَاسـتزادوه  ،وقنا عـذَاب النـارِ   ،خرة حسنةًوفي اآل ،في الدنيا حسنةً

  .فَقَد أُوتيتم خير الدنيا واآلخرة ،اإِنْ أُوتيتم هذَ :فَقَالَ ،مثْلَها
حـدثَنا أَبـو    :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْـوارِث    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٦٣٤

نفَضـه  غُصـنا ف % أَخذَ النبِـي   :حدثَنا أَنس بن مالك قَالَ :قَالَ ،ربِيعةَ سنانٌ
ي فَلَمضفتن، ضفتني فَلَم هفَضن ثُم، فَضتفَان هفَضن انَ اهللاِ ” :قَالَ ،ثُمحـبإِنَّ س، 

لَّهل دمالْحو، إِالَّ اللَّه الَ إِلَها ،وقَهرةُ ورجالش فُضنا تا كَمطَايالْخ نفُضني“.  
 :سـمعت أَنسـا يقُـولُ    :دثَنا سـلَمةُ قَـالَ  ح :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٦٣٥

 بِيأَةٌ النرام تةَ% أَتاجالْح هكُو إِلَيشت، ةاجالْح ضعب فَقَالَ ،أَو: ”  لُّـكأَالَ أَد



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

 نرٍ ميلَى خعك؟ذَل      ـكامنم ـدنع ـنيثَالَث اللَّـه ـنيلِّلهثَالَ  ،ت نيحـبستو  ـنيثَالَثثًـا و، 
نيثَالَثا وعبأَر يندمحتا ،ويها فما وينالد نم ريئَةٌ خم لْكفَت“.  

٦٣٦-  بِيقَالَ النئَةً” :%ولَّلَ مه نئَةً ،مم حبسئَةً ،وم ركَبو،     ـنم لَـه ـريخ
  .“ت ينحرهاوسبعِ بدنا ،عشرِ رِقَابٍ يعتقُها

٦٣٧-  بِيى النلٌ فَقَـالَ % فَأَتجـولَ اهللاِ   :رسـا رـلُ   ،ياِء أَفْضعالـد ؟أَي 
 ،يا نبِي اِهللا :ثُم أَتاه الْغد فَقَالَ ،“خرةلْعافيةَ في الدنيا واآلسلِ اللَّه الْعفْو وا” :قَالَ

فَإِذَا أُعطيت  ،خرةلْعافيةَ في الدنيا واآلسلِ اللَّه الْعفْو وا” :قَالَ ؟أَي الدعاِء أَفْضلُ
  .“خرة فَقَد أَفْلَحتلْعافيةَ في الدنيا واآلا

٦٣٨- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، رِييرنِ الْجاِهللا    ،ع ـدبأَبِـي ع نع
نالْعزِي، تامنِ الصاِهللا ب دبع نع، أَبِي ذَر نع،   بِـينِ النقَـالَ % ع: ”  ـبأَح

وهو علَى كُلِّ شيٍء  ،لَه الْملْك ولَه الْحمد ،سبحانَ اهللاِ الَ شرِيك لَه :الْكَالَمِ إِلَى اِهللا
يرةَ إِالَّ بِال ،قَدالَ قُولَ ووالَ حلَّه، هدمبِحانَ اِهللا وحبس“.  

٦٣٩ -  ـدمحم نب لْتا الصثَندقَـالَ  ،ح:     ـونميم ـنب يـدها مثَنـدـنِ   ،حع
رِييربِيبٍ ،الْجنِ حرِ ببج نكْـرٍ     ،عأَبِـي ب ـةنكُلْثُـومِ اب أُم نـةَ    ،عشائع ـنع& 
ا :قَالَت لَيلَ عخد بِيلِّي% لنا أُصأَنـةٌ  ،واجح لَهو،   ـهلَيع طَـأْتـا  ” :قَـالَ  ،فَأَبي
ومـا   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :فَلَما انصرفْت قُلْت ،“علَيك بِجملِ الدعاِء وجوامعه ،عائشةُ

هعاموجاِء وعلُ الدمي ” :قَالَ ؟جـ   :قُـولإِن ـماللَّه    ـرِ كُلِّـهيالْخ ـنم ـأَلُكي أَس،   ـهاجِلع
هآجِلو، لا عملَمأَع ا لَممو هنم تم .       ـهآجِلو ـهاجِلع كُلِّـه ـرالش ـنم ـوذُ بِـكأَعـا   ،وم

 لَمأَع ا لَممو هنم تملع .قَو نا مهإِلَي با قَرمةَ ونالْج أَلُكأَسلٍومع لٍ أَو،  وذُ بِكأَعو
وأَعـوذُ   ،%وأَسأَلُك مما سأَلَك بِه محمد . لَيها من قَولٍ أَو عملٍمن النارِ وما قَرب إِ
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 دمحم هنذَ موعا تمم ا ،%بِكدشر هتباقلْ ععاٍء فَاجقَض ني مل تيا قَضمو“.  
% 

أَخبرنِـي   :حدثَنِي ابـن وهـبٍ قَـالَ    :حدثَنا يحيى بن سلَيمانَ قَالَ -٦٤٠
ــارِث الْح ــن و بــر ماجٍ ،عرد ــن ع، ــه ــثَم حدثَ يــا الْه أَنَّ أَب،   يدــع أَبِــي س ــن ع

رِيدالْخ،  بِينِ النقَةٌ” :لَقَا% عدص هدنع كُني لَم ملسلٌ مجا رمي  ،أَيقُلْ ففَلْي
هائعد: دمحلَى ملِّ عص ماللَّه، كولسرو كدبع، اتنمؤالْمو نِنيمؤلَى الْملِّ عصو، 

اتملسالْمو نيملسالْمكَاةٌ ،وز ا لَههفَإِن“.  
عن سعيد  ،حدثَنا إِسحاق بن سلَيمانَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْعالِء - ٦٤١

عن أَبِـي   ،حدثَنا حنظَلَةُ بن علي :قَالَ ،مولَى سعيد بنِ الْعاصِ ،بنِ عبد الرحمنِ
كَما  ،وعلَى آلِ محمد ،اللَّهم صلِّ علَى محمد :من قَالَ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،هريرةَ

يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع تلَّيص، دمحلَى مع ارِكبو، دمحلَى آلِ معو،  كْتارا بكَم
يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع، دمحلَى مع محرتلَى آلِ ،وعو دمحلَـى   ،مع تمحرا تكَم

يماهرآلِ إِبو يماهرإِب، ةادهبِالش ةاميالْق موي لَه تهِدش، لَه تفَعشو“.  
سـمعت   :حـدثَنا سـلَمةُ بـن وردانَ قَـالَ     :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو نعـيمٍ  -٦٤٢

خرج يتبرز فَلَم يجِد أَحدا % أَنَّ النبِي  ،سِ بنِ الْحدثَانومالك بن أَو ،أَنسا
هعبتي، ةرطْهم أَو ةاربِفَخ هعبفَات رمع جربٍ     ،فَخـرسـي ما فـاجِدس هـدجفَو، 

اَءهرو لَسى فَجحنفَت،  بِيالن فَعى رتفَ% ح هأْسقَالَر: ”  ـنيح رما عي تنسأَح
مـن صـلَّى علَيـك واحـدةً      :إِنَّ جِبرِيلَ جاَءنِي فَقَالَ ،وجدتنِي ساجِدا فَتنحيت عني

  .“ورفَع لَه عشر درجات ،صلَّى اللَّه علَيه عشرا
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عـن بريـد    ،ا يونس بن أَبِـي إِسـحاق  حدثَن :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٦٤٣
ميرنِ أَبِي مب، كالم نب سأَن تعمس،   بِـينِ النقَـالَ % ع: ”    لَـيـلَّى عص ـنم

  .“وحطَّ عنه عشر خطيئَات ،واحدةً صلَّى اللَّه علَيه عشرا
% 

أَخبرنِـي عبـد اِهللا بـن نـافعٍ      :حدثَنا عبد الـرحمنِ بـن شـيبةَ قَـالَ     -٦٤٤
عـن محمـد بـنِ     ،وأَثْنى علَيـه ابـن شـيبةَ خيـرا     ،عن عصامِ بنِ زيد ،الصائغُ

فَلَمـا رقَــى   ،رقَــى الْمنبـر % أَنَّ النبِـي   ،عبـد اهللاِ  عـن جـابِرِ بــنِ   ،الْمنكَـدرِ 
ثُـم رقَـى الثَّالثَـةَ     ،“آمـني ” :ثُم رقَى الثَّانِيـةَ فَقَـالَ   ،“آمني” :الدرجةَ اُألولَى قَالَ

 ؟ثَ مـرات آمـني ثَـالَ   :سـمعناك تقُـولُ   ،يا رسـولَ اهللاِ  :فَقَالُوا ،“آمني” :فَقَالَ
شـقي عبـد أَدرك   ” :فَقَـالَ % لَما رقيت الدرجةَ اُألولَى جـاَءنِي جِبرِيـلُ    :قَالَ

شقي عبد أَدرك والديه أَو  :ثُم قَالَ. آمني :فَقُلْت ،ولَم يغفَر لَهمنه  فَانسلَخ ،رمضانَ
ي ا فَلَممهدةَأَحنالْج الَهخد، فَقُلْت: نيقَالَ. آم ثُم:      لَـمو هـدنع تـرذُك ـدبع يقش
كلَيلِّ عصي، فَقُلْت: نيآم“.  
 :حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَـرٍ قَـالَ   :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى -٦٤٥

من صـلَّى  ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِي هريرةَ ،يهعن أَبِ ،أَخبرنِي الْعالَُء
  .“عشرا% علَي واحدةً 
عن كَثريٍ  ،حدثَنا ابن أَبِي حازِمٍ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا -٦٤٦

وِيهراحٍ ،يبنِ رب يدلنِ الْوع، يرأَبِي ه نةَعر،  بِيفَقَـالَ % أَنَّ الن ربنقَى الْمر: 
”نيآم، نيآم، نيآم“، يلَ لَهولَ اِهللا :قسا رذَا ،يه عنصت تا كُنقَـالَ  ” :فَقَالَ ؟م
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ثُم . آمني  :لْتقُ ،رغم أَنف عبد أَدرك أَبويه أَو أَحدهما لَم يدخلْه الْجنةَ :لي جِبرِيلُ
رغم أَنف  :ثُم قَالَ. آمني :فَقُلْت ،رغم أَنف عبد دخلَ علَيه رمضانُ لَم يغفَر لَه :قَالَ

كلَيلِّ عصي فَلَم هدنع تررِئٍ ذُكام، فَقُلْت: نيآم“.  
٦٤٧- يلا عثَندفْ :قَالَ ،حا سثَندانُحقَـالَ  ،ي:      ـدبع ـنب ـدمحا مثَنـدح

 ،عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    ،سمعت كُريبا أَبـا رِشـدين   :الرحمنِ مولَى آلِ طَلْحةَ قَالَ
 ،خـرج مـن عنـدها   % أَنَّ النبِـي   ،عن جويرِيةَ بِنت الْحارِث بنِ أَبِي ضـرارٍ 

مكَانَ اسةَورا به،  بِيلَ النوا% فَحهمةَ ،اسرِييوا جاهمفَس،   كَـرِهو جرفَخ
وهــي فــي  ،ما تعــالَى النهــارثُــم رجــع إِلَيهــا بعــد ،أَنْ يــدخلَ واســمها بــرةُ

دك أَربـع كَلمـات ثَـالَثَ    لَقَـد قُلْـت بعـ    ؟ما زِلْت في مجلِسك” :فَقَالَ ،مجلِسها
اترم، نهتنزو كاتمبِكَل تزِنو لَو: هلْقخ ددع هدمبِحانَ اِهللا وحبس، فِْسها نرِضو، 

هشرةَ عزِنو، اددمو، ددم أَو، هاتمكَل“.  
 (...)- دمحقَالَ م: يلا عثَندقَالَ ،ح: ةرم رانُ غَيفْيس ا بِهثَندقَـالَ  ،ح: 

دمحا مثَندبٍ ،حيكُر نـاسٍ   ،عبـنِ عنِ ابع،   بِـيأَنَّ الن %    ـدنع ـنم جـرخ
  .عن جويرِيةَ إال مرةً :ولَم يقُلْ ،جويرِيةَ

عـن   ،عـنِ اَألعمـشِ   ،أَبـو معاوِيـةَ   حدثَنا :قَالَ ،حدثَنا ابن سالَمٍ -٦٤٨
اسـتعيذُوا بِاللَّـه مـن    ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ   ،أَبِي صالحٍ

منهرِ ،جذَابِ الْقَبع نم يذُوا بِاللَّهعتالِ  ،اسجِسيحِ الـدالْم ةنتف نم يذُوا بِاللَّهعتاس، 
اتمالْما ويحالْم ةنتف نم يذُوا بِاللَّهعتاس“.  

 
 ،عـن لَيـث   ،حـدثَنا ابـن إِدرِيـس    :قَالَ ،حدثَنا الْحسن بن الربِيعِ -٦٤٩
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اللَّهـم  ” :يقُـولُ % سـولُ اِهللا  كَـانَ ر  :عن جـابِرٍ قَـالَ   ،عن محارِبِ بنِ دثَارٍ
 ،وانصرنِي علَـى مـن ظَلَمنِـي    ،واجعلْهما الْوارِثَينِ مني ،أَصلح لي سمعي وبصرِي

  .“وأَرِنِي منه ثَأْرِي
عـن   ،عن محمـد بـنِ عمـرٍو    ،حدثَنا حماد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٦٥٠

اللَّهـم متعنِـي بِسـمعي    ” :يقُولُ% كَانَ النبِي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،ي سلَمةَأَبِ
  .“وأَرِنِي منه ثَأْرِي ،وانصرنِي علَى عدوي ،واجعلْهما الْوارِثَ مني ،وبصرِي

 :قَـالَ  ،دثَنا مـروانُ بـن معاوِيـةَ   حـ  :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٦٥١
كُنـا نغـدو    :حدثَنِي أَبِي قَـالَ  :حدثَنا سعد بن طَارِقِ بنِ أَشيم اَألشجعي قَالَ

 بِيقُـولُ  ،%إِلَى النأَةُ فَيرجِيُء الْمتلُ وججِيُء الرـولَ اهللاِ   :فَيسـا ري،   ـفكَي
 ،وارزقْنِـي  ،واهـدنِي  ،وارحمنِي ،اللَّهم اغْفر لي” :قُلِ :فَيقُولُ ؟إِذَا صلَّيتأَقُولُ 

كترآخو اكيند لَك تعمج فَقَد“.  
 (...)- يلا عثَندـانَ   :قَالَ ،حيح ـنانُ بملَيا سثَندـو    :قَـالَ  ،حا أَبثَنـدح
ويزِيـد   ،وتابعه عبـد الْواحـد  . إِذَا صلَّيت :سمعت أَبِي ولَم يذْكُر :مالك قَالَ
  .بن هارونَ

 
عـن   ،عن يزِيد بنِ أَبِـي حبِيـبٍ   ،حدثَنا اللَّيثُ :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -٦٥٢

 :قَالَ لَها% أَنَّ النبِي  ،عن أُم قَيسٍ ،ى أُم قَيسِ ابنة محصنٍأَبِي الْحسنِ مولَ
ا قَالَتا :مهرم؟طَالَ ع، ترما عم ترمأَةً عرام لَمعالَ نو.  
٦٥٣- ارِما عثَندقَالَ ،ح: ديز نب يدعا سثَندح، اننس نقَالَ ،ع: دا حثَن
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 ،فَدخلَ يومـا فَـدعا لَنـا    ،أَهلَ الْبيت ،يدخلُ علَينا% كَانَ النبِي  :أَنس قَالَ
وأَطـلْ   ،أَكْثر مالَه وولَـده  ،اللَّهم” :قَالَ ؟خويدمك أَالَ تدعو لَهفَقَالَت أُم سلَيمٍ 

هاتيح، لَه راغْفو“.  
فَدي بِثَالَثا لثَالَثَةً ،عئَةً وم تفَننِ ،فَديترم ةني السف مطْعي لَتترإِنَّ ثَمو، 

  .وأَرجو الْمغفرةَ ،وطَالَت حياتي حتى استحييت من الناسِ
 

٦٥٤- ــدحــانمــو الْيا أَبقَــالَ ،ثَن: بيــعا شثَنــدقَــالَ ،ح ــرِيهــنِ الزع: 
أَنه سمع  ،وكَانَ من الْقُراِء وأَهلِ الْفقْه ،أَخبرنِي ابن عبيد مولَى عبد الرحمنِ

 :يقُـولُ  ،دكُم مـا لَـم يعجـلْ   يستجاب َألح” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،أَبا هريرةَ
  .“دعوت فَلَم يستجب لي

أَنَّ ربِيعـةَ بـن يزِيــد    ،حــدثَنا معاوِيـةُ  :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد اهللاِ   - ٦٥٥
ثَهدح، رِيسأَبِي إِد نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ”  ابجـتسي

دعـوت فَـالَ    :أَو يسـتعجِلَ فَيقُـولُ   ،حدكُم ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة رحـمٍ َأل
  .“فَيدع الدعاَء ،أَرى يستجِيب لي

 
عـن   ،حدثَنِي ابـن الْهـاد   :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -٦٥٦

اللَّهـم  ” :يقُـولُ % سمعت النبِي  :عن جده قَالَ ،عن أَبِيه ،عمرِو بنِ شعيبٍ
وأَعـوذُ   ،وأَعوذُ بِك من فتنة الْمِسيحِ الـدجالِ  ،إِني أَعوذُ بِك من الْكَسلِ والْمغرمِ

ع نم ارِبِكذَابِ الن“.  
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 ،أَخبرنا محمد بن زِيـاد  :قَالَ ،حدثَنا حماد :قَالَ ،حدثَنا موسى -٦٥٧
 ،يتعوذُ بِاللَّه مـن شـر الْمحيـا والْممـات    % كَانَ النبِي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

  .حِ الدجالِوشر الْمِسي ،وعذَابِ الْقَبرِ
 

٦٥٨- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندـةَ  :قَالَ ،حاوِيعم نانُ بورا مثَندقَـالَ  ،ح: 
 حيـبيحِ صلو الْما أَبثَندحٍ    :قَـالَ  ،حـالـو صا أَبثَنـدةَ    ،حـريرأَبِـي ه ـنـنِ   ،عع

 بِيقَالَ% الن: ”هلَيع اللَّه بغَض أَلِ اللَّهسي لَم نم“.  
عـن   ،حدثَنِي حاتم بن إِسماعيلَ :حدثَنا محمد بن عبد اِهللا قَالَ -(...) 
قَـالَ   :رةَ يقُـولُ سـمعت أَبـا هريـ    :عن أَبِي صالحٍ الْخـوزِي قَـالَ   ،أَبِي الْمليحِ
  .“من لَم يسأَلْه يغضب علَيه” :%رسولُ اِهللا 
٦٥٩- ددسا مثَندقَالَ ،ح: ارِثالْو دبا عثَندزِيـزِ    ،حالْع ـدبع ـنع،   ـنع
والَ يقُـولَن   ،عاِءإِذَا دعوتم اللَّه فَاعزِموا في الد” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :أَنسٍ قَالَ
كُمدنِي :أَحطفَأَع ئْتإِنْ ش، لَه كْرِهتسالَ م فَإِنَّ اللَّه“.  

حدثَنا عبد الـرحمنِ   :قَالَ ،حدثَنا أَبو داود :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا -٦٦٠
ادنأَبِي الز نب، أَبِيه نـنِ     ،عـانَ بأَب ـنـانَ قَـالَ  عثْمـانَ قَـالَ    :عثْمع تعـمس: 
 بِيالن تعمقُولُ% سمٍ” :يوكُلِّ ي احبقَالَ ص نم، لَةاَء كُلِّ لَيسمثَالَثًا ثَالَثًـا  ،و: 

     يعـمالس ـوهاِء وـمـي السالَ فضِ وـي اَألرٌء فيش هماس عم رضي الَ يمِ اِهللا الَّذبِس 
يملٌء ،الْعيش هرضي لَم“.  

إِنَّ  :فَفَطـن لَـه فَقَـالَ    ،فَجعـلَ ينظُـر إِلَيـه    ،وكَانَ أَصابه طَرف من الْفَالجِ
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كثْتدا حيثَ كَمدالْح، موالْي كذَل أَقُلْه ي لَمنلَكاِهللا ،و رقَد يضميل.  
 

عـن سـهلِ    ،عن أَبِي حـازِمٍ  ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٦٦١
 :وقَلَّ داعٍ ترد علَيه دعوتـه  ،ساعتان تفْتح لَهما أَبواب السماِء :بنِ سعد قَالَ

  .والصف في سبِيلِ اِهللا ،حني يحضر النداُء
% 

عـن يحيـى بـنِ     ،حـدثَنِي اللَّيـثُ   :حدثَنا عمرو بن خالد قَالَ - ٦٦٢
 :عن أَبِي صـرمةَ قَـالَ   ،عن لُؤلُؤةَ ،سعيد عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ

  .“اللَّهم إِني أَسأَلُك غناي وغنى موالي” :يقُولُ%  كَانَ رسولُ اِهللا
 (...)- سوني نب دما أَحثَندقَالَ :قَالَ ،ح ريها زثَندـى  :حيحثَنِي يدح، 

  .مثْلَه ،%عنِ النبِي  ،عن أَبِي صرمةَ ،عن مولًى لَهم ،عن محمد بنِ يحيى
حـدثَنا سـعد    :قَـالَ  ،حدثَنا وكيع :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن موسى -٦٦٣
 :عن أَبِيـه قَـالَ   ،عن شتيرِ بنِ شكَلِ بنِ حميد ،عن بِالَلِ بنِ يحيى ،بن أَوسٍ

ولَ اِهللا :قُلْتسا ري، عفتاًء أَنعنِي دلِّمع قُـلِ ” :قَالَ ،بِه:      ـرش ـننِي مـافع ـماللَّه
  .“وشر منِيي ،وقَلْبِي ،ولسانِي ،وبصرِي ،سمعي

يعكقَالَ و: ورالْفُجا وننِي الزعي ينِيم.  
عبـد اِهللا   عن ،عن عمرِو بنِ مرةَ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ - ٦٦٤

ارِثنِ الْحسٍ ،بنِ قَييقِ بطَل نـاسٍ قَـالَ   ،عبنِ عاِهللا ب دبع نع:    بِـيكَـانَ الن %
  .“ويسرِ الْهدى لي ،وانصرنِي والَ تنصر علَي ،اللَّهم أَعني والَ تعن علَي” :يقُولُ
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 :حدثَنا سـفْيانُ قَـالَ   :قَالَ ،حدثَنا يحيى :قَالَ ،صٍحدثَنا أَبو حفْ -٦٦٥
سمعت طَليـق   :سمعت عبد اِهللا بن الْحارِث قَالَ :سمعت عمرو بن مرةَ قَالَ

نـي والَ  رب أَع” :يدعو بِهـذَا % سمعت النبِي  :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،بن قَيسٍ
لَيع نعت، لَيع رصنالَ تنِي ورصانو، لَيع كُرمالَ تي ول كُرامى ،ودالْه يل رسيو، 
صانولَيى عغب نلَى منِي عر . ا لَـككَّارلْنِي شعاج بر،   ا لَـكذَكَّـار،   ـا لَـكباهر، 

ا لَكاعطْوم، بِتخما ،ا لَكنِيبا ماهي ،أَوتبولْ تقَبي ،تتبواغِْسلْ حي ،وتوعد أَجِبو، 
  .“واسلُلْ سخيمةَ قَلْبِي ،وسدد لسانِي ،واهد قَلْبِي ،وثَبت حجتي

عن محمـد   ،دعن يزِيد بنِ زِيا ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٦٦٦
يظبٍ الْقُرنِ كَعـرِ       ،ببنلَـى الْمانَ عـفْيأَبِـي س ـنـةُ باوِيعـا    ” :قَالَ ممل ـانِعالَ م ـهإِن

تطَيأَع، اللَّه عنا ممل يطعالَ مفَ ،ونالَ يودالْج هنم دذَا الْج ع .  ـريخ بِـه اللَّه رِدي نما و
  .علَى هذه األعواد% سمعت هؤالَِء الْكَلمات من النبِي  ،“يفَقِّهه في الدينِ

حدثَنا عثْمانُ بن  :قَالَ ،حدثَنا عبد الْواحد :قَالَ ،حدثَنا موسى -(...) 
  .سمعت معاوِيةَ نحوه :حدثَنا محمد بن كَعبٍ قَالَ :قَالَ ،حكيمٍ

 ،عنِ ابنِ عجـالَنَ  ،حدثَنا يحيى :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -(...) 
  .سمعت معاوِيةَ نحوه ،عن محمد بنِ كَعبٍ

 :قَالَ ،ثَم بن جميلٍحدثَنا الْهي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى - ٦٦٧
أَخبرنِي عمرو بن أَبِي  :عنِ ابنِ أَبِي حسينٍ قَالَ ،حدثَنا محمد بن مسلمٍ

 :إِنَّ أَوثَـق الـدعاِء أَنْ تقُـولَ   ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،سفْيانَ
الَ يغفـر   ،واعترفْـت بِـذَنبِي   ،ظَلَمـت نفِْسـي   ،نـا عبـدك  وأَ ،اللَّهم أَنت ربـي 
تإِالَّ أَن وبي ،الذُّنل راغْف بر“.  
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عـنِ ابـنِ أَبِـي     ،حـدثَنا أَبـو قَطَـنٍ    :قَـالَ  ،حدثَنا يحيـى بـن بِشـرٍ    -٦٦٨
عـن أَبِـي    ،عـن أَبِـي صـالحٍ    ،نِ موسـى عن قُدامةَ بـ  ،سلَمةَ يعنِي عبد الْعزِيزِ

اللَّهـم أَصـلح لـي دينِـي الَّـذي هـو       ” :يـدعو % كَـانَ رسـولُ اِهللا    :هريرةَ قَالَ
واجعلِ الْموت رحمـةً لـي مـن     ،وأَصلح لي دنياي الَّتي فيها معاشي ،عصمةُ أَمرِي

  .أَو كَما قَالَ ،“كُلِّ سوٍء
٦٦٩- يلا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندقَالَ ،ح:   يـما سثَنـدأَبِـي    ،ح ـنع
ودرك  ،يتعـوذُ مـن جهـد الْـبالَءِ    % كَانَ النبِي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،صالحٍ
  .األعداِءوشماتة  ،وسوِء الْقَضاِء ،الشقَاِء

  .ال أَدرِي أَيتهن ،زِدت أَنا واحدةً ،في الْحديث ثَالَثٌ :قَالَ سفْيانُ
عن عمـرِو بـنِ    ،عن أَبِي إِسحاق ،عن إِسرائيلَ ،حدثَنا عبيد اِهللا -٦٧٠
ونميقَالَ ،م رمع نع:    بِـيـ  % كَـانَ النذُ مـوعتـسِ يمالْخ ـلِ   :نالْكَس ـنم، 
  .وعذَابِ الْقَبرِ ،وفتنة الصدرِ ،وسوِء الْكبرِ ،والْبخلِ

٦٧١- ددسا مثَندقَالَ :قَالَ ،ح رمتعا مثَندأَبِي قَالَ :ح تعمس:  تعمس
اللَّهم إِني أَعـوذُ بِـك مـن الْعجـزِ     ” :يقُولُ% كَانَ النبِي  :أَنس بن مالك يقُولُ

وأَعـوذُ بِـك    ،وأَعوذُ بِـك مـن فتنـة الْمحيـا والْممـات      ،والْجبنِ والْهرمِ ،والْكَسلِ
  .“من عذَابِ الْقَبرِ

٦٧٢ - كِّيا الْمثَندـنِ     :قَالَ ،حب يدـعس ـناِهللا ب ـدبا عثَندأَبِـي   ح
دنرٍو ،همنِ أَبِي عرِو بمع نـسٍ قَـالَ   ،عأَن نع:    بِـيالن تعـمس %
 ،والْعجـزِ والْكَسـلِ   ،اللَّهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مـن الْهـم والْحـزن      ” :يقُولُ
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  .“وغَلَبة الرجالِ ،وضلَعِ الدينِ ،والْجبنِ والْبخلِ
 ،حدثَنا خالد بن الْحـارِث  :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الْوهابِ -٦٧٣

 ،عن أَبِي الربِيـعِ  ،عن علْقَمةَ بنِ مرثَد ،حدثَنا عبد الرحمنِ الْمسعودي :قَالَ
اللَّهم اغْفر لـي مـا قَـدمت ومـا     ” :% كَانَ من دعاِء النبِي :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

ترأَخ،  ـتلَنا أَعمو تررا أَسمـي      ،ونم بِـه لَـمأَع ـتـا أَنمو،     مقَـدالْم ـتأَن ـكإِن
رخؤالْمو، تإِال أَن ال إِلَه“.  
 ،عن أَبِـي إِسـحاق   ،ا شعبةُأَخبرن :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٦٧٤

اللَّهم إِني أَسأَلُك ” :يدعو% كَانَ النبِي  :عن عبد اِهللا قَالَ ،عن أَبِي اَألحوصِ
  .“والتقَى”عن عمرٍو  ،وقَالَ أَصحابنا. “والْغنى ،والْعفَاف ،الْهدى

عن ثُمامةَ  ،حدثَنا الْجريرِي :قَالَ ،حدثَنا يزِيد :قَالَ ،حدثَنا بيانٌ -٦٧٥
اللَّهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مـن      :سمعت شيخا ينادي بِأَعلَى صوته :بنِ حزن قَالَ

  .اِءأَبو الدرد :قيلَ ؟من هذَا الشيخ :قُلْت ،الشر الَ يخلطُه شيٌء
٦٧٦- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندرٍ   :قَالَ ،حـامـو عا أَبثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
 :كَـانَ يقُـولُ  % أَنَّ النبِي  ،عن عبد اِهللا بنِ أَبِي أَوفَى ،عن مجزأَةَ ،إِسرائيلُ

 ،“الْوسخِ كَما يطَهر الثَّوب الدنِس من ،ماِء الْبارِداللَّهم طَهرنِي بِالثَّلْجِ والْبرد والْ”
وملَْء ما شـئْت مـن    ،اللَّهم ربنا لَك الْحمد ملَْء السماِء وملَْء اَألرضِ” :ثُم يقُولُ
دعٍء بيش“.  
 ،حدثَنا ثَابِت :قَالَ ،ا شعبةُأَخبرن :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٦٧٧
اللَّهم آتنا في الدنيا ” :كَانَ يكْثر أَنْ يدعو بِهذَا الدعاِء% أَنَّ النبِي  ،عن أَنسٍ
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  .“وقنا عذَاب النارِ ،خرة حسنةًوفي اآل ،حسنةً
  .ولَم يرفَعه ،كَانَ أَنس يدعو بِه :فَقَالَ ،ةَفَذَكَرته لقَتاد :قَالَ شعبةُ

عـن إِسـحاق    ،حدثَنا حماد يعنِي ابن سلَمةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٦٧٨
كَـانَ   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عـن سـعيد بـنِ يسـارٍ     ،بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِي طَلْحـةَ 

 بِيقُولُ %الني: ”  الذِّلَّـةو لَّـةالْقالْفَقْرِ و نم وذُ بِكي أَعإِن مأَنْ    ،اللَّه ـوذُ بِـكأَعو
أُظْلَم أَو مأَظْل“.  

عـن   ،عـن لَيـث   ،حدثَنا معتمر :قَالَ ،حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ -٦٧٩
كُنـا عنـد    :عـن أَبِـي أُمامـةَ قَـالَ     ،عبـد الـرحمنِ   عن أَبِي ،ثَابِت بنِ عجالَنَ

 بِيالن %  فَظُـهحريٍ الَ ناٍء كَـثعا بِدعـا  ،فَدفَقُلْن: د   فَظُـهحاٍء الَ نعبِـد تـو؟ع 
ك ممـا سـأَلَك نبِيـك    اللَّهم إِنا نسأَلُ :سأُنبئُكُم بِشيٍء يجمع ذَلك كُلَّه لَكُم” :فَقَالَ

 دمحم%،  دمحم كبِين هنم اذَكعتا اسمم يذُكعتسنانُ  ،%وعتسالْم تأَن ماللَّه
  .أَو كَما قَالَ ،“والَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاللَّه ،وعلَيك الْبالَغُ

٦٨٠- نى بيحا يثَندرٍ حكَيثُ :قَالَ ،با اللَّيثَندح،    ـادـنِ الْهب زِيـدي نع، 
 :يقُـولُ % سـمعت النبِـي    :عن جـده قَـالَ   ،عن أَبِيه ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ

  .ِ“نة الناروأَعوذُ بِك من فت ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من فتنة الْمِسيحِ الدجالِ”
٦٨١- سوني نب دما أَحثَندكْرٍ :قَالَ ،حو با أَبثَندنِ أَبِـي   ،حرِ بيصن نع
ثعبِ ،اَألشائنِ السطَاِء بع نقَـالَ   ،ع يدـعس نقُـولُ     :عـاسٍ يبع ـنكَـانَ اب: 

  .“واخلُف علَي كُلَّ غَائبة بِخيرٍ ،لي فيهوبارِك  ،اللَّهم قَنعنِي بِما رزقْتنِي”
٦٨٢- ددسا مثَندقَالَ ،ح: ارِثالْو دبا عثَندزِيـزِ    ،حالْع ـدبع ـنع،   ـنع
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ة خري اآلوف ،اللَّهم آتنا في الدنيا حسنةً” :%كَانَ أَكْثَر دعاِء النبِي  :أَنسٍ قَالَ
  .“وقنا عذَاب النارِ ،حسنةً

ــعِ -٦٨٣ ــنِ  ،حــدثَنا أَبــو اَألحــوصِ :قَــالَ ،حــدثَنا الْحســن بــن الربِي ع
يكْثـر أَنْ  % كَـانَ النبِـي    :عن أَنسٍ قَالَ ،ويزِيد ،عن أَبِي سفْيانَ ،اَألعمشِ
  .“ثَبت قَلْبِي علَى دينِك ،الْقُلُوبِ اللَّهم يا مقَلِّب” :يقُولَ

٦٨٤- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندقَـالُ   :قَالَ ،حي لَمأَس نلٌ مجا رثَندح
أَةُ قَالَ :لَهزجفَـى   :مأَبِـي أَو ناِهللا ب دبع تعمس،    بِـيـنِ النكَـانَ    ،%ع ـهأَن

َء مـا شـئْت مـن    ىوملْـ  ،َء اَألرضِىَء السماوات وملْىهم لَك الْحمد ملْاللَّ” :يدعو
دعٍء بيش، ارِداِء الْبالْمالثَّلْجِ وو درنِي بِالْبرطَه موبِ   ،اللَّهالـذُّن ـننِي مرطَه ماللَّه، 

ياَألب بقَّى الثَّونا يقِّنِي كَمنسِونالد نم ض“.  
٦٨٥-  داود ــن ــارِ ب ــد الْغفَّ با عثَنــد ــالَ ،ح ــد   :قَ بع ــن ب قُــوبعا يثَنــد ح
عن عبد اِهللا بـنِ عمـر    ،عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ ،عن موسى بنِ عقْبةَ ،الرحمنِ

 ،اللَّهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مـن زوالِ نِعمتـك     ” :%كَانَ من دعاِء رسولِ اِهللا  :قَالَ
كتيافلِ عوحتو، كتنِقْم أَةفُجو، كطخيعِ سمجو“.  

 
بـنِ   عـنِ الْمقْـدامِ   ،حـدثَنا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا خالَّد بن يحيى -٦٨٦

انِئنِ هحِ بيرش، أَبِيه نـةَ   ،عشائع نع&  ـولُ اِهللا    :قَالَـتسإِذَا % كَـانَ ر
ثُـم   ،وإِنْ كَـانَ فـي صـالَة    ،ترك عملَه ،رأَى ناشئًا في أُفُقٍ من آفَاقِ السماِء

هلَيلَ عأَقْب، اللَّه دمح اللَّه فَهقَالَ ،فَإِنْ كَش تطَرإِنْ ما” :وعافا نبيص ماللَّه“.  
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٦٨٧- ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَنديلَ قَـالَ    ،حاعـمإِس ـنثَنِي   :عـدح
% نَّ رسـولَ اِهللا  لَـوالَ أَ  :وقَـالَ  ،وقَد اكْتوى سـبعا  ،أَتيت خبابا :قَيس قَالَ

توعلَد توبِالْم وعدا أَنْ نانهن.  
% 

 :قَالَ ،حدثَنا عبد الْملك بن الصباحِ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -٦٨٨
 ،%عنِ النبِي  ،عن أَبِيه ،ي موسىعنِ ابنِ أَبِ ،عن أَبِي إِسحاق ،حدثَنا شعبةُ

وإِسرافي في أَمـرِي   ،رب اغْفر لي خطيئَتي وجهلي” :أَنه كَانَ يدعو بِهذَا الدعاِء
ي ،كُلِّهنم بِه لَمأَع تا أَنمو، ي كُلَّهطَئي خل راغْف ماللَّه، ي ولهجي ودمعيولزه، 

 ،وما أَسررت وما أَعلَنت ،اللَّهم اغْفر لي ما قَدمت وما أَخرت. وكُلُّ ذَلك عندي
رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن، يرٍء قَديلَى كُلِّ شع تأَنو“.  

 :قَـالَ  ،عبيد اِهللا بن عبـد الْمجِيـد   حدثَنا :قَالَ ،حدثَنا ابن الْمثَنى -٦٨٩
وأَبِي  ،عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى ،حدثَنا أَبو إِسحاق :قَالَ ،حدثَنا إِسرائيلُ

 :أَنـه كَـانَ يـدعو    ،%عـنِ النبِـي    ،أَحسبه عن أَبِي موسى اَألشـعرِي  ،بردةَ
”رِياللَّهي أَمي فافرإِسي ولهجي ويئَتطي خل راغْف ي ،منم بِه لَمأَع تا أَنمو،  ماللَّه

  .“وكُلُّ ذَلك عندي ،وخطَئي وعمدي ،اغْفر لي هزلي وجدي
سمع  ،بن مسلمٍ حدثَنا عقْبةُ :قَالَ ،عن حيوةَ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٦٩٠

يلبنِ الْحمحالر دبا عأَب، يابِحننِ الصلٍ قَالَ ،عبنِ جب اذعم ني   :عـدذَ بِيأَخ
 بِياذُ” :فَقَالَ% النعا مي“، قُلْت: كيقَالَ ،لَب: ”كبي أُحإِن“، قُلْت:   اللَّـها وأَنو
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كبقُولُ” :قَالَ ،أُحت اتمكَل كلِّمأَالَ أُع   كـالَتـرِ كُـلِّ صبي دا ف؟ه“  قُلْـت:  ـمعن، 
  .“وحسنِ عبادتك ،وشكْرِك ،اللَّهم أَعني علَى ذكْرِك :قُلِ” :قَالَ

٦٩١-  دـدسا مثَنديفَـةُ قَـاالَ   ،حلخـلِ     :وفَضالْم ـنب ـرا بِشثَنـدقَـالَ  ،ح: 
رِييرا الْجثَندح، درأَبِي الْو نع، يمرضالْح دمحأَبِي م نع،   ـوبأَبِي أَي نع
ريا طَيبـا  الْحمـد للَّـه حمـدا كَـث     :%قَالَ رجـلٌ عنـد النبِـي     :اَألنصارِي قَالَ

يهكًا فاربم . بِيفَقَالَ الن%: ”مةمالْكَل باحص ؟ن“ كَتفَس،   ـمجه هأَى أَنرو
 بِيالن نم %هٍء كَرِهيلَى شفَقَالَ ،ع: ”وه نا    ؟مابـوقُـلْ إِالَّ صي فَقَـالَ   ،“فَلَـم

عشر ملَكًا  رأَيت ثَالَثَةَ ،والَّذي نفِْسي بِيده” :فَقَالَ ،أَرجو بِها الْخير ،أَنا :رجلٌ
  .“يبتدرونَ أَيهم يرفَعها إِلَى اِهللا عز وجلَّ

٦٩٢- انمعو النا أَبثَندقَالَ ،ح: ديز نب يدعا سثَندقَالَ ،ح:   ـدبا عثَندح
إِذَا أَراد أَنْ يـدخلَ  % كَانَ النبِـي   :حدثَنِي أَنس قَالَ :الْعزِيزِ بن صهيبٍ قَالَ

  .“اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْخبث والْخبائث” :الْخالََء قَالَ
عن يوسف بـنِ   ،حدثَنا إِسرائيلُ :قَالَ ،حدثَنا مالك بن إِسماعيلَ -٦٩٣
إِذَا خـرج  % كَـانَ رسـولُ اِهللا    :قَالَـت  &عن عائشةَ  ،عن أَبِيه ،أَبِي بردةَ

  .“غُفْرانك” :من الْخالَِء قَالَ
حدثَنا بكْـر بـن سـلَيمٍ الصـواف      :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٦٩٤

 :قَـالَ  ،بـاسٍ عـن كُريـبٍ مـولَى ابـنِ ع     ،حدثَنِي حميد بن زِياد الْخراطُ :قَالَ
يعلِّمنا هذَا الدعاَء كَما يعلِّمنـا السـورةَ   % كَانَ النبِي  :حدثَنا ابن عباسٍ قَالَ

آنالْقُر نم: ”منهذَابِ جع نم وذُ بِكرِ ،أَعذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكأَعو،  وذُ بِكأَعو
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الْم ةنتف نالِمجِسيحِ الد، اتمالْما ويحالْم ةنتف نم وذُ بِكأَعو،     ـنم ـوذُ بِـكأَعو
  .“فتنة الْقَبرِ
 ،عـن سـفْيانَ   ،حدثَنا ابـن مهـدي   :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٦٩٥

 ،بِـت عنـد ميمونـةَ    :ابنِ عبـاسٍ قَـالَ   عنِ ،عن كُريبٍ ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ
 بِيالن فَقَام %هتاجى حفَأَت، امن ثُم هيديو ههجلَ وسـةَ   ،فَغبرى الْقفَأَت قَام ثُم

 ،فَصـلَّى  ،لَـغَ لَم يكْثر وقَد أَب ،ثُم توضأَ وضوًءا بين وضوَءينِ ،فَأَطْلَق شناقَها
 يـهقأَب تي كُنى أَنرةَ أَنْ يياهكَر تطَّيمفَت تفَقُم،  ـأْتضوـلِّي   ،فَتصي فَقَـام، 

ارِهسي دنع تفَقُم، ينِهمي ننِي عارذَ بِأُذُنِي فَأَدـلِ   ،فَأَخاللَّي نم هالَتص تامتفَت
كْعةَ ررشةًثَالَثَ ع، فَخى نتح امفَن عطَجاض ثُم،   فَـخن ـامكَانَ إِذَا نو،   ـهفَآذَن

الَةأْ ،بِالَلٌ بِالصضوتي لَملَّى وفَص،  ـهائعي دكَانَ فـي قَلْبِـي     ” :وـلْ فعاج ـماللَّه
 ،وفَـوقي نـورا   ،نـورا  وعـن يسـارِي   ،وعـن يمينِـي نـورا    ،وفي سمعي نـورا  ،نورا

  .“وأَعظم لي نورا ،وخلْفي نورا ،وأَمامي نورا ،وتحتي نورا
بيقَالَ كُر: وتابي التا فعبساسِ. وبالْع لَدو نالً مجر يتثَنِي   ،فَلَقـدفَح

بِهِن، بِي :فَذَكَرصي ،عملَحي ،ومدو، شرِيورِي ،عشبنِ ،ويلَتصخ ذَكَرو.  
حــدثَنِي عبــد الْعزِيــزِ بــن  :حــدثَنا عبــد الْعزِيــزِ بــن عبــد اِهللا قَــالَ -٦٩٦
دمحنِ ،ممحالر دبنِ علِ بيهنِ سب جِيدالْم دبع نأَبِي  ،ع ادبنِ عى بيحي نع
إِذَا % كَـانَ النبِـي    :عن عبد اِهللا بنِ عباسٍ قَـالَ  ،سعيد بنِ جبيرٍ عن ،هبيرةَ

ثُـم يكُـونُ    ،يثْنِي علَى اِهللا بِما هو أَهلُـه  ،فَصلَّى فَقَضى صالَته ،قَام من اللَّيلِ
هرِ كَالَمآخ ني قَلْبِـ ” :ما فوري نلْ لعاج مي      ،ياللَّهعـمـي سا فـورـي نـلْ لعاجو، 
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واجعلْ  ،ونورا عن شمالي ،واجعلْ لي نورا عن يمينِي ،واجعلْ لي نورا في بصرِي
يدي نيب نا موري ني ،للْفخ نا مورنا ،وورنِي نزِدا ،وورنِي نزِدا ،وورنِي نزِدو“.  

عن طَـاوسٍ   ،عن أَبِي الزبيرِ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٦٩٧
انِيماسٍ ،الْيبنِ عاِهللا ب دبع نولُ اِهللا  :عسكَانَ ر %  ـنم الَةإِلَى الص إِذَا قَام

 ،السماوات واَألرضِ ومـن فـيهِن   أَنت نور ،اللَّهم لَك الْحمد” :جوف اللَّيلِ قَالَ
دمالْح لَكضِ ،واَألرو اتاومالس امقَي تأَن،      اتاوـمالس بر ـتأَن ـدمالْح لَـكو

يهِنف نمضِ واَألرو، قالْح تأَن،   ـقالْح كـدعوو،   ـقالْح كقَـاؤلو،   ـقـةُ حنالْجو، 
قح ارالنو، قةُ حاعالسو .  تـلَمأَس لَـك ماللَّه،   ـتنآم بِـكو،   كَّلْـتوت ـكلَيعو، 

تبأَن كإِلَيو، تماصخ بِكو، تاكَمح كإِلَيو،   تـرـا أَخمو تما قَدي مل رفَاغْف، 
تلَنا أَعمو تررا أَسمإِ ،و تلَهِيأَن، تإِال أَن ال إِلَه“.  

عـن   ،حـدثَنا عبيـد اِهللا بـن عمـرٍو     :قَالَ ،حدثَنا الْوليد بن صالحٍ -٦٩٨
عـنِ   ،عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعـمٍ  ،عن يونس بنِ خبابٍ ،زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ
لْعافيـةَ فـي   اللَّهـم إِنـي أَسـأَلُك الْعفْـو وا    ” :يدعو% النبِي  كَانَ :ابنِ عباسٍ قَالَ

وآمـن   ،واسـتر عـورتي   ،اللَّهم إِني أَسأَلُك الْعافيةَ في دينِي وأَهلي ،خرةالدنيا واآل
ومـن   ،وعـن يسـارِي   ،وعن يمينِـي  ،يومن خلْف ،واحفَظْنِي من بين يدي ،روعتي
  .“وأَعوذُ بِك أَنْ أُغْتالَ من تحتي ،فَوقي

٦٩٩- يلا عثَندـةَ   :قَالَ ،حاوِيعم ـنانُ بورا مثَندقَـالَ  ،ح:    ـدبا عثَنـدح
نمأَي نب داحرِفَ :قَالَ ،الْو نب ديبا عثَندحيقرةَ الزقَالَ ،اع أَبِيه نا كَانَ  :علَم

استووا حتى أُثْنِي علَى ربـي  ” :%يوم أُحد وانكَفَأَ الْمشرِكُونَ قَالَ رسولُ اِهللا 
الَ  اللَّهـم  ،اللَّهـم لَـك الْحمـد كُلُّـه    ” :فَقَـالَ  ،فَصاروا خلْفَه صـفُوفًا  ،“عز وجلَّ
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طْتسا بمل قَابِض، تداعا بمل بقَرالَ مو، تبا قَرمل داعبالَ مـا    ،ومل ـيطعالَ مو
تعنم، تطَيا أَعمل انِعالَ مو .    كـلفَضو ـكتمحرو ـككَاترب نا منلَيطْ عساب ماللَّه
كقرِزو، إِن مالَّـ  اللَّه ـيمقالْم يمعالن أَلُكولُ  ي أَسـزالَ يـولُ وحي الَ يـي   . ذإِن ـماللَّه

لَةيالْع موي يمعالن أَلُكبِ    ،أَسـرالْح مـوي ـناَألمـا        ،وـوِء مس ـنم ـذًا بِـكائع ـماللَّه
وكَـره إِلَينـا    ،حبب إِلَينا اِإلميانَ وزينه في قُلُوبِنااللَّهم . وشر ما منعت منا ،أَعطَيتنا

وأَحيِنـا   ،اللَّهم توفَّنـا مسـلمني  . واجعلْنا من الراشدين ،الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ
نيملسم، نيحالا بِالصقْنأَلْحو، ا غَيايزخ رونِنيفْتالَ مو .    ينةَ الَّـذـلِ الْكَفَـرقَات ماللَّه

كبِيلس نونَ عدصي، لَكسونَ ركَذِّبيو،     كـذَابعو كـزرِج هِملَـيلْ ععاجو .  ـماللَّه
ابتوا الْكأُوت ينةَ الَّذلِ الْكَفَرقَات، قالْح إِلَه“.  

يلقَالَ ع: مسرٍونِ بِشب دمحم نم هتع، ال أَجِيُء بِهو هدنأَسو.  
 

٧٠٠- ملسا مثَندقَالَ ،ح: امشا هثَندةُ   :قَالَ ،حـادا قَتثَنـدأَبِـي    ،ح ـنع
ةيالاسٍ قَالَ ،الْعبنِ عنِ ابع:  بِيكَانَ الن %بِيالْكَر دنو ععد: ” إِالَّ اللَّه الَ إِلَه

يملالْح يمظيمِ ،الْعظشِ الْعرالْع برضِ واَألرو اتاومالس بر إِالَّ اللَّه الَ إِلَه“.  
٧٠١- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندـرٍو     :قَالَ ،حمع ـنب ـكلالْم ـدبا عثَندح، 

حدثَنِي عبد الرحمنِ بن  :عن جعفَرِ بنِ ميمون قَالَ ،حدثَنا عبد الْجليلِ :قَالَ
اللَّهم عافنِي ” :إِني أَسمعك تدعو كُلَّ غَداة ،يا أَبت :أَنه قَالَ َألبِيه ،أَبِي بكْرةَ
 ،“الَ إِلَـه إِالَّ أَنـت   ،اللَّهـم عـافنِي فـي بصـرِي     ،في سمعياللَّهم عافنِي  ،في بدنِي

اللَّهـم إِنـي أَعـوذُ بِـك     ” :وتقُولُ ،وحني تصبِح ثَالَثًا ،تعيدها ثَالَثًا حني تمِسي
تعيدها  ،“الَ إِلَه إِالَّ أَنت ،رِاللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَب ،من الْكُفْرِ والْفَقْرِ
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سـمعت   ،يـا بنـي   ،نعـم  :فَقَـالَ  ،وحني تصبِح ثَالَثًـا  ،ثَالَثًا حني تمِسي
  .وأَنا أُحب أَنْ أَستن بِسنته ،يقُولُ بِهِن% رسولَ اِهللا 

والَ  ،اللَّهم رحمتك أَرجو” :كْروبِدعوات الْم :%وقَالَ رسولُ اِهللا  :قَالَ
  .“ال إِلَه أَال أَنت ،وأَصلح لي شأْنِي كُلَّه ،تكلْنِي إِلَى نفِْسي طَرفَةَ عينٍ

حــدثَنا عبــد الْملــك بــن  :قَــالَ ،حــدثَنا محمــد بــن عبــد الْعزِيــزِ -٧٠٢
بنِ عطَّابِ بةَ قَالَالْخكْرنِ أَبِي باِهللا ب دي: دمحو مأَب داشثَنِي ردح،    ـدبع ـنع

يقُـولُ عنـد   % كَـانَ النبِـي    :سمعت ابن عباسٍ يقُـولُ  :اِهللا بنِ الْحارِث قَالَ
الَ إِلَـه   ،الَّ اللَّه رب الْعرشِ الْعظيمِالَ إِلَه إِ ،الَ إِلَه إِالَّ اللَّه الْعظيم الْحليم” :الْكَربِ

  .“اللَّهم اصرِف شره ،إِالَّ اللَّه رب السماوات ورب اَألرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِميِ
 

٧٠٣-  ــو الْماِهللا أَب ــدبع ــنب فطَــرا مثَنـدبِحــعقَــالَ ،ص:  ــدبا عثَنــدح
كَـانَ   :عـن جـابِرٍ قَـالَ    ،عـن محمـد بـنِ الْمنكَـدرِ     ،الرحمنِ بن أَبِي الْموالِ

 بِيا اال% الننلِّمعي آنالْقُـر نم ةورورِ كَالسي اُألمةَ فارخترِ    :سبِـاَألم ـمإِذَا ه
كْعر كَعرقُولُفَلْيي نِ ثُميت: ” ـكلْمبِع كريختي أَسإِن ماللَّه،   كتربِقُـد كرقْدـتأَسو، 

وأَنـت عـالَّم    ،وتعلَم والَ أَعلَم ،فَإِنك تقْدر والَ أَقْدر ،وأَسأَلُك من فَضلك الْعظيمِ
وعاقبـة   ،ومعاشـي  ،لَم أَنَّ هذَا اَألمر خير لي فـي دينِـي  اللَّهم إِنْ كُنت تع. الْغيوبِ
وإِنْ كُنت تعلَم أَنَّ هذَا اَألمر  ،فَاقْدره لي ،في عاجِلِ أَمرِي وآجِله :أَو قَالَ ،أمري

رِي وآجِلـه فَاصـرِفْه عنـي    أَمـ  ،عاجِلِ :أَو قَالَ ،وعاقبة ،ومعاشي ،شر لي في دينِي
هنرِفْنِي عاصثُ كَانَ ،ويح ريالْخ يل راقْدنِي ،وضر ثُم، هتاجي حمسيو“.  

 :حـدثَنا سـفْيانُ بـن حمـزةَ قَـالَ      :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٧٠٤
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يز نب ريثَنِي كَثدحبٍ قَالَ ،دنِ كَعنِ بمحالر دبع نع:  دبع نب ابِرج تعمس
ثْنـينِ  يوم اال ،مسجِد الْفَتحِ ،في هذَا الْمسجِد% دعا رسولُ اِهللا  :اِهللا يقُولُ

ينِ من يومِ اَألربِعاِء قَالَ فَاستجِيب لَه بين الصالَت ،ويوم الثُّالَثَاِء ويوم اَألربِعاِء
ابِرةَ   :جـاعالس لْـكت تيخوظٌ إِالَّ تغائ هِمم رزِلْ بِي أَمني لَمو،    اللَّـه توعفَـد

ةاعالس لْكي تاِء فبِعاَألر مونِ ييالَتالص نيب يهةَ ،فاباإلج فْترإِال ع.  
حدثَنِي حفْص ابـن أَخـي    :عن خلَف بنِ خليفَةَ قَالَ ،نا عليحدثَ -٧٠٥

 ،يا بديع السماوات :فَدعا رجلٌ فَقَالَ ،%كُنت مع النبِي  :عن أَنسٍ ،أَنسٍ
وما قَيي يا حي، أَلُكي أَسـا   :فَقَالَ. إِنعـا دونَ بِمردا” ؟أَتو   هـدفِْسـي بِيي نلَّـذ، 

ابأَج بِه يعي إِذَا دالَّذ همبِاس ا اللَّهعد“.  
أَخبرنِـي   :قَـالَ  ،حدثَنا ابن وهبٍ :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن سلَيمانَ -٧٠٦

عبد اِهللا بن عمرٍو  أَنه سمع ،عن أَبِي الْخيرِ ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ،عمرو
 :قَـالَ  ،علِّمنِي دعاًء أَدعو بِـه فـي صـالَتي    :%للنبِي  ^قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ
فَـاغْفر لـي    ،والَ يغفر الذُّنوب إِالَّ أَنـت  ،اللَّهم إِني ظَلَمت نفِْسي ظُلْما كَثريا” :قُلِ

غم كدنع نةًمرف، يمحالر فُورالْغ تأَن كإِن“.  
 

٧٠٧-   ـديبع ـنب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:     سـوني ـنـى بيسا عثَنـدـنِ   ،حع
 :يقُولُ سمعت الْحارِثَ بن سويد :حدثَنا ثُمامةُ بن عقْبةَ قَالَ :قَالَ ،اَألعمشِ

  ودـعسم ـناِهللا ب دبقَالَ ع:        أَو ـهسطْرغت ـافخي ـامإِم كُمـدلَـى أَحإِذَا كَـانَ ع
هقُلِ ،ظُلْمعِ :فَلْيبالس اتاومالس بر مـيمِ  ،اللَّهظشِ الْعرالْع برـي    ،ول كُـن
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أَنْ يفْرطَ علَي أَحـد مـنهم أَو    ،ه من خالَئقكجارا من فُالَن بنِ فُالَن وأَحزابِ
  .وال إِلَه إِال أَنت ،وجلَّ ثَناؤك ،عز جارك ،يطْغى

 :عنِ الْمنهالِ بنِ عمرٍو قَالَ ،حدثَنا يونس :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٧٠٨
بج نب يدعثَنِي سدرٍحاسٍ قَالَ ،يبنِ عنِ ابـا  :عهِيبا ملْطَانس تيإِذَا أَت،   ـافخت

بِك طُوسفَقُلِ ،أَنْ ي: رأَكْب ـا     ،اللَّهيعمج ـهلْقخ ـنم ـزأَع ـا     ،اللَّهمم ـزأَع اللَّـه
ذَرأَحو افأَخ، وإِالَّ ه ي الَ إِلَهالَّذ وذُ بِاللَّهأَعو،  عبالس اتاومالس ِسكمالْم

ضِ إِالَّ بِإِذْنِــهلَــى اَألرع ــنقَعأَنْ ي، فُــالَن كــدبع ــرش ــنم،  ــهاعبأَتو هــودنجو
 ،جـلَّ ثَنـاؤك   ،اللَّهم كُن لـي جـارا مـن شـرهم     ،وأَشياعه من الْجِن واِإلنسِ

كارج زعو، كماس كاربتو، كرغَي الَ إِلَهو، اترثَالَثَ م.  
 ،حـدثَنا سـكَين بـن عبـد الْعزِيـزِ بـنِ قَـيسٍ        :قَالَ ،حدثَنا موسى -٧٠٩

و من نزلَ بِـه هـم أَو غَـم أَو كَـرب أَ     :أَنَّ ابن عباسٍ حدثَه قَالَ ،أَخبرنِي أَبِي
لْطَانس نم افخ، لَه جِيبتالَِء اسؤا بِهعفَد:   ـتإِالَّ أَن بِالَ إِلَـه أَلُكأَس،  بر
رب  ،وأَسـأَلُك بِـالَ إِلَـه إِالَّ أَنـت     ،ورب الْعـرشِ الْعظـيمِ   ،السماوات السبعِ
وأَســأَلُك بِــالَ إِلَــه إِالَّ أَنــت رب  ،كَــرِميِورب الْعــرشِ الْ ،الســماوات الســبعِ

يهِنا فمعِ وبالس نيضاَألرعِ وبالس اتاومالس، يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن،   ثُـم
كتاجح لِ اللَّهس.  

 
٧١٠- ثَندرٍحصن نب اقحةَ :قَالَ ،ا إِسامأُس نب ادما حثَندح،   ـيلع نع

عنِ  ،قَالَ أَبو سعيد الْخدرِي :سمعت أَبا الْمتوكِّلِ الناجِي قَالَ :بنِ علي قَالَ
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 بِيو” :%النعدمٍ يلسم نا مالَ بِقَ  ،مبِـإِثْمٍ و سـمٍ  لَيحر ـةيعى    ،طـدإِح طَـاهإِالَّ أَع
ثَالَث: هتوعد لَ لَهجعا أَنْ يإِم، إِمي اآلوف ا لَههرخدا أَنْ يةرخ،   ـهنع فَعدا أَنْ يإِمو

  .“اللَّه أَكْثَر :قَالَ ،إِذًا نكْثر :قَالَ ،من السوِء مثْلَها
حدثَنِي عبيـد   :أَخبرنِي ابن أَبِي الْفُديك قَالَ :ابن شيبةَ قَالَ حدثَنا -٧١١

مـا  ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن عمه عبيد اِهللا ،اِهللا بن موهبٍ
إِما عجلَهـا لَـه فـي     ،إِالَّ أَعطَاه إِياها ،من مؤمنٍ ينصب وجهه إِلَى اِهللا يسأَلُه مسأَلَةً

ومـا   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قَـالَ  ،“خـرة مـا لَـم يعجـلْ    وإِما ذَخرها لَه فـي اآل  ،الدنيا
هلَتجقُولُ :قَالَ ؟عي: ”توعدو توعي ،دل ابجتسي اهالَ أُرو“.  

 
عـن   ،عـن قَتـادةَ   ،أَخبرنا عمرانُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ -٧١٢

لَيس شـيٌء أَكْـرم   ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،سعيد بنِ أَبِي الْحسنِ
  .“علَى اِهللا من الدعاِء

عـن   ،حـدثَنا عمـرانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو داود :قَالَ ،حدثَنا خليفَةُ -٧١٣
 :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن سعيد بنِ أَبِـي الْحسـنِ   ،قَتادةَ

  .“أَشرف الْعبادة الدعاُء”
٧١٤- يدلو الْوا أَبثَندقَالَ ،ح: بعا شثَندورٍ ،ةُحصنم نع، ذَر نع،   ـنع

عيسريٍ ،يشنِ بب انمعنِ النع،  بِينِ النةُ” :قَالَ% عادبالْع واَء هعإِنَّ الد“،   ثُـم
0 1( :قَرأَ   .]٦٠:غافر[   )/ 

 &عائشـةَ   عن ،عن عطَاٍء ،عنِ مبارك بنِ حسانَ ،حدثَنا عبيد اِهللا - ٧١٥
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قَالَت:  بِيلَ النئلُ :%سأَفْض ةادبالْع قَالَ ؟أَي: ”فِْسهنِء لراُء الْمعد“.  
٧١٦- يسرالن اسبا عثَندقَالَ ،ح: داحالْو دبا عثَندثٌ  :قَالَ ،حا لَيثَندح

 :سـمعت معقـلَ بـن يسـارٍ يقُـولُ      :صـرة قَـالَ  أَخبرنِي رجلٌ من أَهلِ الْب :قَالَ
لَلشـرك   ،يا أَبا بكْـرٍ ” :فَقَالَ ،%إِلَى النبِي  ^انطَلَقْت مع أَبِي بكْرٍ الصديقِ 

ِهللا مع اوهلِ الشرك إِالَّ من جعلَ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،“فيكُم أَخفَى من دبِيبِ النملِ
را آخ؟إِلَه  بِيفَقَالَ الن%: ”هدفِْسي بِيي نالَّذلِ ،ومبِيبِ الند نفَى مأَخ كرلَلش، 

ذَه هٍء إِذَا قُلْتيلَى شع لُّكأَالَ أَدهريكَثو يلُهقَل كنع ـوذُ    :قُلِ :قَالَ ؟بـي أَعإِن ماللَّه
  .“وأَستغفرك لما ال أَعلَم ،ك بِك وأَنا أَعلَمبِك أَنْ أُشرِ

 
حـدثَنا الْمثَنـى هـو     :قَـالَ  ،حدثَنا ابن مهدي :قَالَ ،حدثَنا خليفَةُ -٧١٧
يدعس نةَ ،ابادقَت نسٍ قَالَ ،عأَن نبِ :عكَانَ الن ةٌ  % ييدـدش رِيح تاجإِذَا ه

  .“وأَعوذُ بِك من شر ما أُرسلَت بِه ،اللَّهم إِني أَسأَلُك من خيرِ ما أُرسلَت بِه” :قَالَ
عـن   ،حدثَنا مغريةُ بن عبد الرحمنِ :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن أَبِي بكْرٍ - ٧١٨

زِيدةَ قَالَ ،يلَمس نقُولُ :عي يحالر تدتا :كَانَ إِذَا اشحالَق ما ،اللَّهيمقالَ ع.  
 

عـن   ،عـنِ اَألعمـشِ   ،حـدثَنا أَسـباطٌ   :قَالَ ،حدثَنا ابن أَبِي شيبةَ -٧١٩
نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح،  نى  عـزـنِ أَبنِ بمحالر دبنِ عب يدعس،   أَبِيـه ـنع،   ـنع

اللَّهـم إِنـا    :فَـإِذَا رأَيـتم منهـا مـا تكْرهـونَ فَقُولُـوا       ،الَ تسبوا الريح :أَبِي قَالَ
ونعوذُ بِك من  ،هوخير ما أُرسلَت بِ ،وخير ما فيها ،نسأَلُك خير هذه الريحِ
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  .وشر ما أُرسلَت بِه ،وشر ما فيها ،شر هذه الريحِ
٧٢٠ - دــد سا مثَنــدــى ،حيحي ــنقَــالَ ،ع ــياعزــنِ اَألوثَنِي  :عــد ح

قَـالَ   :ةَ يقُـولُ سمعت أَبا هريـر  :حدثَنِي ثَابِت الزرقي قَالَ :الزهرِي قَالَ
 ،فَالَ تسبوها ،تأْتي بِالرحمة والْعذَابِ ،الريح من روحِ اِهللا” :%رسولُ اِهللا 

  .“وتعوذُوا بِاللَّه من شرها ،ولَكن سلُوا اللَّه من خيرِها
 

٧٢١- عا مثَندحدأَس نقَالَ ،لَّى ب:    ـادزِي ـنب ـداحالْو دبا عثَندقَـالَ  ،ح: 
عـن أَبِيـه    ،أَنه سمع سالم بن عبد اِهللا ،حدثَنِي أَبو مطَرٍ :حدثَنا الْحجاج قَالَ

 ،اللَّهم الَ تقْتلْنا بِصعقك” :إِذَا سمع الرعد والصواعق قَالَ% كَانَ النبِي  :قَالَ
ذَابِكا بِعكْنلهالَ تو، كلَ ذَلا قَبنافعو“.  

 
٧٢٢- را بِشثَندزِيـزِ قَـالَ       :قَالَ ،حالْع ـدبع ـنـى بوسا مثَنـدثَنِي   :حـدح

 :أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ إِذَا سمع صوت الرعد قَالَ ،حدثَنِي عكْرِمةُ :الْحكَم قَالَ
لَه تحبي سانَ الَّذحبقَالَ ،س:     ـثيبِالْغ ـقعني لَـكم ـدعإِنَّ الر،    ـقعنـا يكَم

همني بِغاعالر.  
عن عامرِ بـنِ عبـد    ،حدثَنِي مالك بن أَنسٍ :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٧٢٣

أَنه كَانَ إِذَا سمع الرعد ترك الْحـديثَ   ،عن عبد اِهللا بنِ الزبيرِ ،اِهللا بنِ الزبيرِ
É(سـبحانَ الَّـذي    :وقَالَ  È  Ç  Æ  Å  Ä(   ] ١٣:الرعـد[،   ثُـم
  .إِنَّ هذَا لَوعيد شديد ألهلِ األرضِ :يقُولُ
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٧٢٤- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندـرٍ قَـالَ   :قَالَ ،حيمخ نب زِيدا يثَندح: 

سـمعت أَبـا بكْـرٍ     :عـن أَوسـطَ بـنِ إِسـماعيلَ قَـالَ      ،سمعت سلَيم بن عامرٍ
 يقدفَ ^الصو دعب بِيالن قَالَ% اة:  بِيالن ـذَا   % قَامي هقَـاملَ مأَو ـامع، 

 ،وهما فـي الْجنـة   ،فَإِنه مع الْبِر ،علَيكُم بِالصدقِ :ثُم قَالَ ،ثُم بكَى أَبو بكْرٍ
بالْكَذو اكُمإِيورِ ،والْفُج عم هـا   ،فَإِنـي النا فمهافَـاةَ    ،رِوعالْم ـلُوا اللَّـهسو، 

  افَـاةعالْم ـنم رينيِ خقالْي دعب تؤي لَم هوا  ،فَإِنقَـاطَعالَ توا  ،ورابـدالَ تالَ  ،وو
  .وكُونوا عباد اِهللا إِخوانا ،والَ تباغَضوا ،تحاسدوا
عـن أَبِـي    ،عـنِ الْجريـرِي   ،نا سـفْيانُ حـدثَ  :قَـالَ  ،حدثَنا قَبِيصـةُ  -٧٢٥

درالَجِ ،الْونِ اللَّجقَالَ ،ع اذعم نع:  بِيالن رقُـولُ  % مـلٍ يجلَى رع:   ـماللَّه
ةمعالن اممت أَلُكي أَسقَالَ ،إِن: ”رِي مدلْ تهةمعالن اممقَـالَ  “؟ا ت: ” الن ـاممت  ـةمع

ةنولُ الْجخار ،دالن نم زالْفَوقُـولُ  . “ِوـلٍ يجلَى رع رم ثُم:     ـأَلُكـي أَسإِن ـماللَّه
ربالََء” :قَالَ ،الصالْب كبر أَلْتس ةَ ،قَديافالْع لْهقُـولُ . “فَسلٍ يجلَى رع رمـا   :وي

  .“سلْ” :قَالَ ،ذَا الْجالَلِ واِإلكْرامِ
عن عبد  ،عن يزِيد بنِ أَبِي زِياد ،حدثَنا عبِيدةُ :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ -٧٢٦

ارِثنِ الْحبِ ،اِهللا بطَّلالْم دبنِ عاسِ ببنِ الْعع، ـولَ اهللاِ  :قُلْتسا رنِـي   ،يلِّمع
بِه أَلُ اللَّهئًا أَسيالَفَقَ ،ش: اسبا عةَ” ،ييافالْع لِ اللَّهثَالَثًـا   ،“س كَثْـتم ثُم،   ثُـم

فَقُلْت ولَ اِهللا :جِئْتسا ري بِه أَلُ اللَّهئًا أَسينِي شلِّمفَقَالَ ،ع: ”اسبا عي،  ما عي
  .“ةسلِ اللَّه الْعافيةَ في الدنيا واآلخر ،رسولِ اِهللا
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٧٢٧- سوني نب دما أَحثَندكْرٍ :قَالَ ،حو با أَبثَندح،   ـديمح ـنع،   ـنع
 ،اللَّهـم لَـم تعطنِـي مـاالً فَأَتصـدق بِـه       :%قَالَ رجلٌ عند النبِـي   :أَنسٍ قَالَ

 :أَالَ قُلْت ،الَ تطيقُه ،سبحانَ اِهللا” :فَقَالَ ،فيه أَجر :أَو قَالَ ،ٍء يكُونُفَابتلنِي بِبالَ
  .“وقنا عذَاب النارِ ،خرة حسنةًوفي اآل ،اللَّهم آتنا في الدنيا حسنةً

٧٢٨- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح: ريها زثَندقَالَ ،ح:   ـديما حثَنـدح، 
دخـلَ علَـى رجـلٍ     ،نعم :قَالَ ؟%قُلْت لحميد النبِي  ،دخلَ :عن أَنسٍ قَالَ

 ،ُ“ادع اللَّـه بِشـيٍء أَو سـلْه   ” :قَـالَ  ،فَكَأَنه فَرخ منتوف ،قَد جهِد من الْمرضِ
 :قَـالَ  ،فَعجلْـه فـي الـدنيا    ،خرةا أَنت معذِّبِي بِه في اآلم اللَّهم :فَجعلَ يقُولُ

اللَّهـم آتنـا فـي الـدنيا      :أَالَ قُلْت ،الَ تستطيعوا :أَو قَالَ ،الَ تستطيعه ،سبحانَ اِهللا”
  .فَشفَاه اللَّه عز وجلَّ ،ودعا لَه “؟وقنا عذَاب النارِ ،خرة حسنةًوفي اآل ،حسنةً

 
حـدثَنا اَألعمـش    :قَـالَ  ،حـدثَنا أَبِـي   :قَـالَ  ،حدثَنا عمر بن حفْـصٍ  - ٧٢٩

اللَّهم إِني أَعوذُ  :لرجلُيقُولُ ا :عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ ،حدثَنِي مجاهد :قَالَ
  .إِالَّ بالًَء فيه عالٌء :فَإِذَا قَالَ ذَلك فَلْيقُلْ ،ثُم يسكُت ،بِك من جهد الْبالَِء

عـن   ،حـدثَنا سـفْيانُ بـن عيينـةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بـن سـالَمٍ   -٧٣٠
يما ،سأَبِي ص نحٍعةَ ،لريرأَبِي ه نع،  بِيأَنَّ الن %    ـدهج ـنذُ مـوعتكَانَ ي
  .وسوِء الْقَضاِء ،وشماتة اَألعداِء ،ودرك الشقَاِء ،الْبالَِء
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حدثَنا اَألسـود   :قَاالَ ،ومسلم نحوه ،حدثَنا عبد اِهللا بن أَبِي بكْرٍ -٧٣١
عـنِ  % أَنَّ أَبـاه سـأَلَ النبِـي     ،عـن أَبِـي نوفَـلِ بـنِ أَبِـي عقْـرب       ،بن شيبانَ
 :قَالَ ،زِدنِي ،بِأَبِي أَنت وأُمي :قُلْت ،“صم يوما من كُلِّ شهرٍ” :فَقَالَ ،الصومِ

”نِي ،نِيزِدرٍ ،زِدهكُلِّ ش ننِ ميموي مص“، ي :قُلْتأُمو تنِي ،بِأَبِي أَني   ،زِدفَـإِن
حتى ظَننـت   ،فَأَفْحم ،“إِني أَجِدنِي قَوِيا ،إِني أَجِدنِي قَوِيا” :فَقَالَ ،أَجِدنِي قَوِيا

  .“م ثَالَثًا من كُلِّ شهرٍص” :ثُم قَالَ ،أَنه لَن يزِيدنِي
 

عن واصلٍ مولَى أَبِي  ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٧٣٢
عن جـابِرِ بـنِ عبـد     ،عن طَلْحةَ بنِ نافعٍ ،حدثَنِي خالد بن عرفُطَةَ :عيينةَ قَالَ
أَتـدرونَ  ” :فَقَـالَ  ،وارتفَعت رِيح خبِيثَةٌ منتنةٌ% نا مع رسولِ اِهللا كُ :اِهللا قَالَ
هذا ه؟م نِنيمؤونَ الْمابتغي ينالَّذ رِيح هذه“.  

٧٣٣- ددسا مثَنداضٍ :قَالَ ،حيع نلُ بيا فُضثَندانَ  ،حمـلَيس نع،   ـنع
 ،%هاجت رِيـح منتنـةٌ علَـى عهـد رسـولِ اِهللا       :عن جابِرٍ قَالَ ،يانَأَبِي سفْ

فَبعثَـت   ،إِنَّ ناسا من الْمنافقني اغْتابوا أُناسا من الْمسلمني” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا 
كذَلل يحالر هذه“.  

٧٣٤- ص ناِهللا ب دبا عثَندحٍ قَالَححٍ     :الـالص ـنـةُ باوِيعثَنِي مـدح،   ـنع
ارِثنِ الْحريِ بكَث، يامنِ الشمحالر دبنِ عمِ بنِ الْقَاسع،   ـدبع أُم ناب تعمس

 ،خـرة آلا واها خيرا في الدنيمنِ اغْتيب عنده مؤمن فَنصره جزاه اللَّه بِ :يقُولُ
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 ،ومنِ اغْتيب عنده مؤمن فَلَم ينصره جزاه اللَّه بِها فـي الـدنيا واآلخـرة شـرا    
 ،فَقَد اغْتابه ،إِنْ قَالَ فيه ما يعلَم ،وما الْتقَم أَحد لُقْمةً شرا من اغْتيابِ مؤمنٍ

يهإِنْ قَالَ فو هتهب فَقَد لَمعا الَ يبِم.  
 )2 1  0   ]١٢:احلُجرات[   )/ 

٧٣٥ -  ـفوسي نب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:   ـرضا النثَنـدـو    :قَـالَ  ،حا أَبثَنـدح
اهبِيعٍ الْبر نزِيزِ بالْع دبامِ عوالْعيقَالَ ،ل: دمحرِ ميبو الزا أَبثَندـنِ    ،حـابِرِ بج نع

 ،فَـأَتى علَـى قَبـرينِ يعـذَّب صـاحباهما      ،%كُنا مـع رسـولِ اِهللا    :عبد اِهللا قَالَ
خـر  وأَمـا اآل  ،يغتاب الناس أَما أَحدهما فَكَانَ ،وبلَى ،إِنهما الَ يعذَّبان في كَبِريٍ” :فَقَالَ

ثُـم   ،فَكَسـرهما  ،أَو بِجرِيـدتينِ  ،فَدعا بِجرِيدة رطْبـة  ،“فَكَانَ الَ يتأَذَّى من الْبولِ
 أَمـا إِنـه سـيهونُ مـن    ” :%فَقَـالَ رسـولُ اِهللا    ،أَمر بِكُلِّ كسرة فَغرِست علَى قَبرٍ

  .“أَو لَم تيبسا ،عذَابِهِما ما كَانتا رطْبتينِ
عـن   ،حـدثَنا إِسـماعيلُ   :قَـالَ  ،حدثَنِي أَبِي :حدثَنا ابن نميرٍ قَالَ -٧٣٦
 فَمـر علَـى بغـلٍ    ،كَانَ عمرو بن الْعاصِ يِسري مع نفَرٍ من أَصحابِه :قَيسٍ قَالَ

فَختان قَد تيفَقَالَ ،م: اللَّهأْكُلََأل ،وَأل نْ يمى يتذَا حه كُمدأَح ـهطْنب ،   ـريخ
  .من أَنْ يأْكُلَ لَحم مسلمٍ

 
٧٣٧- دالخ نو برما عثَندةَ  :قَالَ ،حـلَمس نب دمحا مثَندأَبِـي    ،ح ـنع

عـن عبـد الـرحمنِ بـنِ      ،عن أَبِي الزبيرِ ،عن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ ،عبد الرحيمِ
يسواضِ الدهضةَ قَـالَ  ،الْهريرأَبِي ه نع:      يـلَماَألس ـكالم ـنب زـاعـاَء مج، 
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 بِــيالن ــهمجــ% فَر ابِعالر ــد نعــولُ اِهللا  ،ةسر بِــه ــر فَم % ــن م ــر ــه نفَ عمو
ابِهحأَص،  مهـنم الَنجفَقَالَ ر:      بِـيـى النأَت نـائـذَا الْخا % إِنَّ هارـركُـلُّ   ،م

هدري كذَل، لُ الْكَلْبقْتا يلَ كَمى قُتتح،   بِـيالن مهنع كَتفَس %   ـرـى متح
لُهلَةٌ رِجائارٍ شمح ذَا” :فَقَالَ ،بِجِيفَةه نجِ  :قَـاالَ  ،“كُالَ م ـنـا    مـارٍ يمح يفَـة

والَّـذي نفْـس    ،فَالَّـذي نِلْتمـا مـن عـرضِ أَخيكُمـا آنِفًـا أَكْثَـر       ” :قَالَ ؟رسولَ اِهللا
  .“لْجنة يتغمسمحمد بِيده فَإِنه في نهرٍ من أَنهارِ ا

 
٧٣٨- اقحا إِسثَندقَالَ ،ح:       نِيـدالْم ـيقرـرٍو الزمع ـنظَلَـةُ بنا حنربأَخ

ليد بنِ عبـادةَ بـنِ الصـامت    أَخبرنِي عبادةُ بن الْو :حدثَنِي أَبو حزرةَ قَالَ :قَالَ
مـا   ،أَي عـم  :قُلْـت  ،فَنلْقَـى شـيخا   ،خرجت مع أَبِي وأَنا غُالَم شـاب  :قَالَ

 ،فَتكُونُ علَيـك بردتـان   ،وتأْخذَ الْبردةَ ،منعك أَنْ تعطي غُالَمك هذه النمرةَ
رمن هلَيعلَى أَبِي فَقَالَ ؟ةٌولَ عذَا :فَأَقْبه كنقَالَ ؟اب: معلَـى    :قَالَ ،نع ـحسفَم

ــالَ ــك  :رأْســي وقَ ــه في ــارك اللَّ ــولَ اِهللا   ،ب سر تعــم لَس دــه ــولُ% أَش  :يقُ
ذَهـاب متـاعِ    ،ييا ابـن أَخـ   ،“واكْسوهم مما تكْتسونَ ،أَطْعموهم مما تأْكُلُونَ”

نم إِلَي با أَحيناعِ اآل الدتم نذَ مأْخأَنْ ي ةـرخ،  قُلْـت:  ـاهتأَب ـذَا    ،أَيه ـنم
  .أَبو الْيسر كَعبِ بن عمرٍو :قَالَ ؟الرجلُ

 
٧٣٩- با عثَندةُحةُ :قَالَ ،ديقا بثَندقَالَ :قَالَ ،ح ادزِي نب دمحا مثَندح: 

لَفالس كْترأَد، يهِمالبِأَه داحزِلِ الْوني الْمونَ فكُونلَي مهإِنلَى  ،ولَ عزا نمبفَر
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فيالض مهضعارِ ،بلَى النع مهدأَح ردقفَ ،وهفيضل فيالض باحا صذُهأْخي، 
نحـن   :فَيقُولُ صاحب الضيف ؟من أَخذَ الْقدر :فَيفْقد الْقدر صاحبها فَيقُولُ

أَو كَلمةً نحوها  ،بارك اللَّه لَكُم فيها :فَيقُولُ صاحب الْقدرِ ،أَخذْناها لضيفنا
نهم إِالَّ جـدر  ولَيس بيـ  ،والْخبز إِذَا خبزوا مثْلُ ذَلك :وقَالَ محمد :الَ بقيةُقَ

  .محمد بن زِياد وأَصحابه :وأَدركْت أَنا ذَلك :قَالَ بقيةُ. الْقَصبِ
 

٧٤٠- دــد سا مثَنــد ــالَ ،ح ــن داود  :قَ اِهللا ب ــد با عثَنــد ــنِ   ،ح لِ بــي فُض ــن ع
فَبعـثَ   ،%أَنَّ رجـالً أَتـى النبِـي     ،عن أَبِـي هريـرةَ   ،عن أَبِي حازِمٍ ،غَزوانَ

هائإِلَى نِس، ـاءُ   :فَقُلْنـا إِالَّ الْمنعا مـولُ اِهللا  فَقَـا  ،مسلَ ر%: ”  ـمضي ـنم،  أَو
يفضذَا ،يـارِ  “؟هصاَألن نلٌ مجـا  :فَقَالَ رفَقَـالَ     . أَن ـهأَترإِلَـى ام بِـه طَلَقفَـان: 

 :فَقَـالَ  ،ما عندنا إِالَّ قُـوت للصـبيان   :فَقَالَت ،%أَكْرِمي ضيف رسولِ اِهللا 
ــك امــي طَعئيه، كاجــر ي سحــل أَصــاًء ،و شوا عادإِذَا أَر كانيــب ي صمــو نو، 
ثُـم قَامـت كَأَنهـا     ،ونومـت صـبيانها   ،وأَصلَحت سـراجها  ،فَهيأَت طَعامها

ها فَأَطْفَأَتهاجرس حلصت،  ـأْكُالَنا يمهأَن انِهرِيالَ يعجو، نِ  ويـا طَـاوِياتـا   ،بفَلَم
 ،عجِـب  :أَو ،لَقَـد ضـحك اللَّـه   ” :%فَقَـالَ   ،%أَصبح غَدا إِلَى رسـولِ اِهللا  

Ó ( :وأَنزلَ اللَّـه  ،“من فَعالكُما  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É
×  Ö Õ  Ô(   ]٩:احلشر[.  

 
حـدثَنِي   :حـدثَنا اللَّيـثُ قَـالَ    :قَـالَ  ،بـن يوسـف  حدثَنا عبد اِهللا  -٧٤١



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

رِيقْبالْم يدعقَـالَ     ،س وِيـدحٍ الْعيـرأَبِـي ش نع:   ـايأُذُن تعـمس،   تـرصأَبو
اينيع،  بِيالن كَلَّمت نيفَقَالَ% ح: ”كَانَ ي نمِ اآلموالْيو بِاللَّه نمـرِ ؤخ   كْـرِمفَلْي
هارج،    بِاللَّـه نمـؤكَانَ ي نممِ اآل وـوالْيو    ـهتزائج فَهـيض كْـرِمـرِ فَلْيـ  :قَـالَ  ،“خما و

ذَلـك  فَما كَانَ وراَء  ،والضيافَةُ ثَالَثَةُ أَيامٍ ،يوم ولَيلَةٌ” :قَالَ ؟جائزته يا رسولَ اِهللا
  .“خرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ليصمتمِ اآلومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيو. ةٌ علَيهفَهو صدقَ

 
 :حـدثَنا أَبـانُ بـن يزِيـد قَـالَ      :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بن إِسـماعيلَ  -٧٤٢

اب وى هيحثَنِي يدريٍحأَبِي كَث ةَ ،نلَمأَبِي س نةَ قَـالَ     ،عـريرأَبِـي ه ـنقَـالَ   :ع
  .“فَما كَانَ بعد ذَلك فَهو صدقَةٌ ،الضيافَةُ ثَالَثَةُ أَيامٍ” :%رسولُ اِهللا 

 
عـن   ،عـن سـعيد الْمقْبـرِي    ،نِي مالكحدثَ :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٧٤٣

بِيحٍ الْكَعيرولَ اِهللا  ،أَبِي شسقَالَ% أَنَّ ر: ”كَانَ ي نمِ اآلموالْيو بِاللَّه نمـرِ  ؤخ
تمصيل ا أَوريقُلْ خفَلْي، كَانَ ي نممِ اآلووالْيو بِاللَّه نمؤكْرِمرِ فَلْيخ  فَهـيض   ـهتزائج

والَ يحـلُّ لَـه أَنْ يثْـوِي     ،فَما بعد ذَلك فَهو صـدقَةٌ  ،والضيافَةُ ثَالَثَةُ أَيامٍ. يوم ولَيلَةٌ
هرِجحى يتح هدنع“.  

 
 ،عنِ الشـعبِي  ،عن منصورٍ ،ا سفْيانُحدثَن :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٧٤٤

لَيلَةُ الضيف حـق واجِـب   ” :%قَالَ النبِي  :عنِ الْمقْدامِ أَبِي كَرِميةَ الشامي قَالَ
وإِنْ  ،تضـاه فَإِنْ شـاَء اقْ  ،فَمن أَصبح بِفنائه فَهو دين علَيه إِنْ شاَء ،علَى كُلِّ مسلمٍ

كَهراَء تش“.  
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عن يزِيـد بـنِ أَبِـي     ،حدثَنِي اللَّيثُ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٧٤٥
إِنـك   ،ِهللايـا رسـولَ ا   :قُلْت :عن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ ،عن أَبِي الْخيرِ ،حبِيبٍ

إِنْ نـزلْتم بِقَـومٍ   ” :فَقَـالَ لَنـا   ؟فَما ترى في ذَلـك  ،تبعثُنا فَننزِلُ بِقَومٍ فَالَ يقْرونا
فَإِنْ لَم يفْعلُوا فَخذُوا منهم حق الضيف الَّذي  ،فَأُمر لَكُم بِما ينبغي للضيف فَاقْبلُوا

بنيمي لَهغ“.  
 

 ،حـدثَنا يعقُـوب بـن عبـد الـرحمنِ      :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ -٧٤٦
أَنَّ أَبـا أُسـيد السـاعدي دعـا      ،سـمعت سـهلَ بـن سـعد     :عن أَبِي حازِمٍ قَالَ

بِــيالن  %ــهسرــي عف، ــذئموي مهمــادخ ــهأَترام ــتكَانو، وســرالْع ــيهو، 
قَالَ ،فَقَالَت ولِ اِهللا  :أَوسرل تقَعا أَنونَ مرد؟%أَت     ـنم اتـرمت لَـه تقَعأَن

  .اللَّيلِ في تورٍ
 

ــرٍ  -٧٤٧ معــو م ا أَبثَنــد ــالَ ،ح ــالَ  :قَ ــوارِث قَ ــد الْ با عثَنــد ثَنِي  :حــد ح
رِييراِهللا :قَالَ ،الْج دبع نالَِء بو الْعا أَبثَندبٍ قَالَ ،حننِ قَعمِ بيعن نع:  تيأَت

قْهافأُو فَلَم ا ذَرال ،أَب فَقُلْترمهأَت: و ذَرأَب ن؟أَي قَالَت: هِنتمأْ ،يياآلس يكنَت، 
لَه تلَسفَج، انريعب هعماَء وفَج، ـزِ اآل   قَدجا بِعمهـدأَح ـرِ قَطَرـقِ    ،خنـي عف

ا مـن رجـلٍ   مـ  ،يا أَبـا ذَر  :فَقُلْت ،فَوضعهما ثُم جاَء ،كُلِّ واحد منهما قربةٌ
كنا ملُقْي إِلَي بكَانَ أَح أَلْقَاه تكُن،   ـكنـا ملُقْي إِلَي ضغالَ أَبقَـالَ  ،و:   لَّـهل
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وكذَا ،أَبه عما جمإِنْ  :قَالَ ؟و بهأَر ةيلاهي الْجةً فُءودوم تأَدو تي كُنإِن
لَـك   :وكُنت أَرجـو أَنْ تقُـولَ   ،الَ مخرج لَك ،توبةَ لَك الَ :لَقيتك أَنْ تقُولَ
جرخمةٌ وبوقَالَ ،ت: تبأَص ةيلاهي الْج؟أَف قُلْت: معـا     :قَـالَ  ،نمع فَـا اللَّـهع

لَفقَالَ ال. سوهأَترامٍ :ما بِطَعينآت، تـ    ،فَأَبـا فَأَبهرأَم ثُـمت،    ـتفَعتـى ارتح
ا ومـ  :قُلْـت  ،%فَإِنكُن الَ تعدونَ ما قَـالَ رسـولُ اِهللا    ،إِيه :قَالَ ،أَصواتهما

يهِنولُ اِهللا فسلَعٍ” :قَالَ ؟قَالَ رض نم قَتلأَةَ خرا  ،إِنَّ الْمهيمقأَنْ ت رِدإِنْ ت كإِنو
 ،فَولَّت فَجاَءت بِثَرِيدة كَأَنها قَطَاةٌ ،“تدارِها فَإِنَّ فيها أَودا وبلْغةً وإِنْ ،تكِْسرها
 ،فَجعلَ يهذِّب الركُـوع  ،ثُم قَام يصلِّي ،كُلْ والَ أَهولَنك فَإِني صائم :فَقَالَ

للَّـه   :قَـالَ  ،مـا كُنـت أَخـاف أَنْ تكْـذبنِي     ،إِنـا للَّـه   :فَقُلْت ،ثُم انفَتلَ فَأَكَلَ
وكنِي ،أَبيتذُ لَقنم تا كَذَبم، أَلَ :قُلْتمائص كنِي أَنبِرخت لَى :قَالَ ؟مي  ،بإِن

هري أَجل بامٍ فَكُترِ ثَالَثَةَ أَيهذَا الشه نم تمص، امالطَّع يلَّ لحو.  
 

٧٤٨- اججا حثَندقَالَ ،ح: ديز نب ادما حثَندح، وبأَي نأَبِـي    ،ع ـنع
إِنَّ مـن أَفْضـلِ دينـارٍ    ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،عن ثَوبانَ ،عن أَبِي أَسماَء ،قالَبةَ

لُ عجالر فَقَهأَنهاليـبِيلِ اهللاِ    ،لَى عـي سف ابِهـحلَى أَصع فَقَهأَن اريندو،    فَقَـهأَن ـاريندو
  .“علَى دابته في سبِيلِ اِهللا

وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا من رجلٍ ينفـق علَـى    ،وبدأَ بِالْعيالِ :قَالَ أَبو قالَبةَ
ارٍ حغالٍ صيعو زع اللَّه مهنِيغى يلَّت؟ج.  

٧٤٩- اججا حثَندةُ قَالَ :قَالَ ،حبعا شثَندح:     ثَابِـت ـنب يـدنِي عربأَخ
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عـنِ   ،عـن أَبِـي مسـعود الْبـدرِي     ،سـمعت عبـد اِهللا بـن يزِيـد يحـدثُ      :قَالَ
 بِيأَ” :قَالَ% الن نمهللَى أَهفَقَةً عن فَقا ،نهِسبتحي وهقَةً ،ودص لَه تكَان“.  

حدثَنا أَبو رافعٍ  :قَالَ ،حدثَنا الْوليد :قَالَ ،حدثَنا هشام بن عمارٍ -٧٥٠
قَـالَ   :ن جـابِرٍ قَـالَ  عـ  ،حدثَنا محمد بـن الْمنكَـدرِ   :قَالَ ،إِسماعيلُ بن رافعٍ

عنـدي   :قَـالَ  ،“أَنفقْـه علَـى نفِْسـك   ” :قَالَ ؟عندي دينار ،يا رسولَ اِهللا :رجلٌ
رفَقَالَ ،آخ: ”كمادلَى خع قْهفقَالَ ،“أَن أَو: ”كلَدلَى وقَالَ ،“ع:   ـري آخـدنع، 
  .“و أَخسهاوه ،ضعه في سبِيلِ اِهللا” :قَالَ

٧٥١- فوسي نب دمحا مثَندانُ  :قَالَ ،حـفْيا سثَندـنِ     ،حمِ باحـزم ـنع
فَرز، داهجم نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ”  ـانِرينـةُ دعبا   :أَرـاريند

ودينـارا   ،ودينـارا أَنفَقْتـه فـي سـبِيلِ اهللاِ     ،ته في رقَبةودينارا أَعطَي ،أَعطَيته مسكينا
كللَى أَهع هفَقْتأَن، كللَى أَهع هفَقْتي أَنا الَّذلُهأَفْض“.  

 
حدثَنِي  :عنِ الزهرِي قَالَ ،حدثَنا شعيب :قَالَ ،بو الْيمانحدثَنا أَ -٧٥٢

دعس نب رامع، هربأَخ هقَّاصٍ أَننِ أَبِي وب دعس نع،  بِيأَنَّ الن %دعسقَالَ ل: 
” زاِهللا ع هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كاإِنبِه تلَّ إِالَّ أُجِرجـي   ،ولُ فعجا تى متح

كأَترفَمِ ام“.  
 

عـن أَبِـي    ،عنِ ابنِ شـهابٍ  ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٧٥٣
اِهللا اَألغَر دبةَ  ،عـريرأَبِي ه نـولَ اِهللا  أَ ،عسقَـالَ % نَّ ر: ”    كـاربـا تنبـزِلُ رني
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 مـن  :فَيقُـولُ  ،حني يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ اآلخـر  ،وتعالَى في كُلِّ لَيلَة إِلَى السماِء الدنيا
لَه جِيبتونِي فَأَسعد؟ي هيطأَلُنِي فَأُعسي ن؟م  ننِي فَمرفغتسيلَه ر؟أَغْف“.  

 
 

عن  ،حدثَنا إِبراهيم بن سعد :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -٧٥٤
أَخبرنِي ابن أَخي أَبِـي رهـمٍ كُلْثُـوم     :عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ ،صالحِ بنِ كَيسانَ

فَارِينِ الْغيصالْح نمٍ ،بها رأَب عمس هولِ اِهللا  ،أَنسابِ رحأَص نكَانَ مو %
ةرجالش تحت وهعايب ينقُولُ ،الَّذولِ اِهللا  :يسر عم توغَ% غَز ـوكبةَ توز، 

فَطَفقْـت   ،فَـأُلْقي علَينـا النعـاس    ،فَصـرت قَرِيبـا منـه    ،فنمت لَيلَـةً بِاَألخضـرِ  
  ـهلَتاحر ـني ملَتاحر تند قَدظُ وقيتأَس،      ـيبصةَ أَنْ تـيشـا خهوننِـي دفْزِعفَي

 ،ؤخـر راحلَتـي حتـى غَلَبتنِـي عينِـي بعـض اللَّيـلِ       فَطَفقْت أُ ،رِجلَه في الْغرزِ
 ،فَأَصـبت رِجلَـه   ،ورِجلُه في الْغرزِ ،%فَزاحمت راحلَتي راحلَةَ رسولِ اِهللا 

هلظْ إِالَّ بِقَوقيتأَس فَلَم: ” ـسح“،  ـولَ اهللاِ   :فَقُلْـتسـا رـي   ،يل رفغـتفَقَـالَ   ،اس
يسأَلُنِي عن من تخلَّف من بنِـي  % فَطَفق رسولُ اِهللا . “سر” :%رسولُ اِهللا 
هبِرفَارٍ فَأُخأَلُنِي ،فَقَالَ ،غسي وهو: ” فْرلَ النا فَعالُ الثِّطَاطُمالطِّو رمقَالَ “؟الْح: 

هِملُّفخبِت هثْتدفَ” :قَالَ ،فَح ينالَّذ ارصالْق ادالْجِع ودلَ السا فَعم    كَةـببِش ـمعن ـملَه
فَلَم أَذْكُرهم حتى ذَكَرت أَنهـم رهـطٌ مـن     ،فَتذَكَّرتهم في بنِي غفَارٍ “؟شرخٍ
لَمأَس، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري، لَمأَس نم كقَالَ ،أُولَئ: ”فَم  ـكأُولَئ ـدأَح عنما ي، 

لَّفختي نيح، رام هإِبِل نريٍ معلَى بلَ عمحـبِيلِ اهللاِ   أَنْ يـي سـيطًا فش؟ًءا ن    ـزفَـإِنَّ أَع
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ارصاَألنشٍ ويقُر نونَ ماجِرهي الْمنع لَّفختأَنْ ي لَيي علأَه، لَمأَسو فَارغو“.  
عـن محمـد بـنِ     ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَالَ ،حدثَنا موسى -٧٥٥

% استأْذَنَ رجلٌ علَـى النبِـي    :قَالَت &عن عائشةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ ،عمرٍو
إِنَّ اللَّـه  ” :فَقَـالَ  ؟ت لَهفَقُلْ ،فَلَما دخلَ انبسطَ إِلَيه ،“بِئْس أَخو الْعشرية” :فَقَالَ

شفَحتالْم شالْفَاح بحالَ ي“.  
حـدثَنِي عبـد    :أَخبرنـا سـفْيانُ قَـالَ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -٧٥٦
% اسـتأْذَنت رســولَ اِهللا   :قَالَـت  &عـن عائشـةَ    ،عـنِ الْقَاسـمِ   ،الـرحمنِ 

وعٍسملَةَ جةُ لَييلَةً ثَبِطَةً ،دأَةً ثَقرام تكَانا ،ونَ لَهفَأَذ.  
 

٧٥٧- دــدسا مثَنــدقَــالَ ،ح: ــديز ــنب ــادما حثَنــدــنِ  ،حــمِ باصع ــنع
% لَمـا قَسـم رسـولُ اِهللا     :مسـعود قَـالَ   عـنِ ابـنِ   ،عـن أَبِـي وائـلٍ    ،بهدلَةَ

  ـهلَيـوا عمحداز ةانرنٍ بِالْجِعينح مائـولُ اِهللا    ،غَنسفَقَـالَ ر%: ”   ـنا مـدبإِنَّ ع
بهتـه  فَكَـانَ يمسـح الـدم عـن ج     ،“فَكَذَّبوه وشجوه ،عباد اِهللا بعثَه اللَّه إِلَى قَومٍ

 :قَـالَ عبـد اِهللا بـن مسـعود    . “فَـإِنهم الَ يعلَمـونَ   ،اللَّهم اغْفـر لقَـومي  ” :ويقُولُ
  .يحكي الرجلَ يمسح عن جبهته% فَكَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ اِهللا 

 
٧٥٨- ــنب ــرا بِشثَنــدح ــدمحاِهللا :قَــالَ ،م ــدبــا عنربا  :قَــالَ ،أَخثَنــدح

يطشن نب يماهرةَ ،إِبلْقَمنِ عبِ بكَع نثَمِ قَالَ ،عيأَبِي الْه نإِلَـى    :ع ماَء قَـوج
 ؟رفَعهم إِلَـى اِإلمـامِ  فَنأَ ،إِنَّ لَنا جِريانا يشربونَ ويفْعلُونَ :عقْبةَ بنِ عامرٍ فَقَالُوا
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 ،مـن رأَى مـن مسـلمٍ عـورةً فَسـترها     ” :يقُولُ% سمعت رسولَ اِهللا  ،الَ :قَالَ
  .“كَانَ كَمن أَحيا موُءودةً من قَبرِها

 
 ،عن سهيلِ بنِ أَبِـي صـالحٍ   ،نِي مالكحدثَ :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٧٥٩
أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ،عسقُـولُ  :قَالَ% أَنَّ رلَ يجالر تعمإِذَا س: 

”اسالن لَكه، ملَكُهأَه وفَه“.  
 

٧٦٠-  نب يلا عثَنداِهللاح دبامٍ قَالَ :قَالَ ،عشه ناذُ بعا مثَندثَنِي  :حدح
 :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِيه قَـالَ  ،عن عبد اِهللا بنِ بريدةَ ،عن قَتادةَ ،أَبِي

  .“طْتم ربكُم عز وجلَّفَإِنه إِنْ يك سيدكُم فَقَد أَسخ ،سيد :الَ تقُولُوا للْمنافقِ”
 

٧٦١- كالم نب لَدخا مثَندقَالَ ،ح:     ـدمحم ـنب ـاججا حثَنـدقَـالَ  ،ح: 
بـنِ أَرطَـأَةَ    عن عـدي  ،عن بكْرِ بنِ عبد اِهللا الْمزنِي ،أَخبرنا مبارك بن فَضالَةَ

اللَّهـم الَ تؤاخـذْنِي    :إِذَا زكِّي قَـالَ % كَانَ الرجلُ من أَصحابِ النبِي  :قَالَ
  .واغْفر لي ما ال يعلَمونَ ،بِما يقُولُونَ
عن أَبِـي   ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ ،عنِ اَألوزاعي ،حدثَنا أَبو عاصمٍ - ٧٦٢

مـا   :أَو أَبو مسعود قَـالَ َألبِـي عبـد اهللاِ    ،أَنَّ أَبا عبد اِهللا قَالَ َألبِي مسعود ،قالَبةَ
 بِيالن تعمي % سف)معلِ” :قَالَ ؟)زجةُ الريطم بِئْس“.  

 ،بـن يـونس الْيمـامي    حدثَنا عمـر  :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن موسى -٧٦٣
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 ،عـن أَبِـي قالَبـةَ    ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ ،حدثَنا يحيى بن عبد الْعزِيزِ :قَالَ
ما سمعت رسـولَ   ،يا أَبا مسعود :عن أَبِي الْمهلَّبِ أَنَّ عبد اِهللا بن عامرٍ قَالَ

وسـمعته   ،“بِئْس مطيةُ الرجلِ” :سمعته يقُولُ :قَالَ ؟في زعموا يقُولُ % اِهللا 
  .“لَعن الْمؤمنِ كَقَتله” :يقُولُ

 
 :قَـالَ عمـرو   :قَـالَ  حـدثَنا سـفْيانُ   :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٧٦٤

؛ واللَّه يعلَم غَير اللَّه يعلَمه :الَ يقُولَن أَحدكُم لشيٍء الَ يعلَمه :عنِ ابنِ عباسٍ
كذَل، لَمعا الَ يم اللَّه لِّمعفَي، يمظاِهللا ع دنع فَذَاك.  

 
عن علـي بـنِ    ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حسن بن عمرحدثَنا الْ -٧٦٥
بـاب مـن    :الْمجرةُ :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،حدثَنِي يوسف بن مهرانَ :زيد قَالَ

  .ومِ نوحٍ علَيه السالمفَأَمانٌ من الْغرقِ بعد قَ :وأَما قَوس قُزحٍ ،أَبوابِ السماِء
 

٧٦٦-  يـديما الْحثَندانُ   :قَـالَ  ،حـفْيا سثَنـدنٍ      ،حـيسـنِ أَبِـي حـنِ ابع
رِهغَيو،   ةـرجـنِ الْما عيلا عالْكَو نأَلَ ابلِ سأَبِي الطُّفَي نقَـالَ  ،ع:    جـرش ـوه
  .منها فُتحت السماُء بِماٍء منهمرٍو ،السماِء

٧٦٧- ارِما عثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندرٍ ،حأَبِي بِش ننِ  ،عب يدعس نع
باب  :والْمجرةُ ،أَمانٌ َألهلِ اَألرضِ من الْغرقِ :الْقَوس :عنِ ابنِ عباسٍ ،جبيرٍ
السهنم قشني تاِء الَّذم.  
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حدثَنِي أَبـو الْحـارِث الْكَرمـانِي     :حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ قَالَ -٧٦٨

وأَسـأَلُ اللَّـه أَنْ    ،أُ علَيـك السـالَم  أَقْـر  :سمعت رجالً قَالَ َألبِـي رجـاءٍ   :قَالَ
هتمحر قَرتسي مف كنيبنِي ويب عمجقَالَ ،ي: و ـكذَل دأَح يعطتسلْ يقَـالَ  ؟ه: 

هتمحر قَرتسا مةُ :قَالَ ؟فَمنقَالَ ،الْج: بصت قَالَ ،لَم:   ـهتمحر قَرـتسا م؟فَم 
  .رب الْعالَمني :قُلْت :قَالَ

 
عــنِ  ،عــن أَبِــي الزنــاد ،حــدثَنِي مالــك :حــدثَنا إِســماعيلُ قَــالَ -٧٦٩
 ،دهرِيا خيبةَ ال :الَ يقُولَن أَحدكُم” :قَالَ% أَنَّ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،اَألعرجِ

رهالد وه فَإِنَّ اللَّه“.  
عـن   ،حدثَنا حاتم بن إِسماعيلَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا -٧٧٠

ارِيصى اَألنيحنِ يكْرِ بأَبِي ب، أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: 
 ،أُرسلُ اللَّيلَ والنهار ،أَنا الدهر :قَالَ اللَّه عز وجلَّ ،يا خيبةَ الدهرِ :حدكُمالَ يقُلْ أَ”

  .“فَإِنَّ الْكَرم الرجلُ الْمسلم ،الْكَرم :والَ يقُولَن للْعنبِ. فَإِذَا شئْت قَبضتهما 
 

٧٧١- دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:   ـادما حثَندح
ديز نب، ثلَي نقَالَ ،ع داهجم نع:   ظَـرالن يـهلُ إِلَى أَخجالر دحأَنْ ي هكْري، 

ب هبِعتي لَّىأَوإِذَا و هرص، أَلَهسي أَو: جِئْت نأَي نم، بذْهت نأَي؟و.  
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ــالَ ،حــدثَنا موســى - ٧٧٢ ــن قَتــادةَ ،حــدثَنا همــام :قَ ــسٍ ،ع أَن ــنأَنَّ  ،ع

 بِيـةً % النندب وقسالً يجأَى رـا ” :فَقَـالَ  ،رهكَبـةٌ   :فَقَـالَ  ،“ارندـا بهقَـالَ  ،إِن: 
  .“ويلَك ،اركَبها” :قَالَ ،فَإِنها بدنةٌ :قَالَ ،“اركَبها” :قَالَ ،إِنها بدنةٌ :قَالَ ،“اركَبها”

ةَ عبـد اِهللا بـن   حـدثَنا أَبـو علْقَمـ    :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٧٧٣
 :حدثَنِي الْمسـور بـن رِفَاعـةَ الْقُرظـي قَـالَ      ،محمد بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِي فَروةَ

فَهـلْ   ،إِنـي أَكَلْـت خبـزا ولَحمـا     :فَقَـالَ  ،ورجلٌ يسأَلُه ،سمعت ابن عباسٍ
  .؟أُ من الطَّيباتأَتتوض ،ويحك :فَقَالَ ؟أَتوضأُ

٧٧٤- يلا عثَندانُ قَـالَ  :قَالَ ،حفْيا سثَندـرِ    :حيبـو الزثَنِي أَبـدح،   ـنع
 ،والتبر في حجرِ بِـالَلٍ  ،يوم حنينٍ بِالْجِعرانة% كَانَ رسولُ اِهللا  :جابِرٍ قَالَ
قِْسمي وهو، لٌ فَقَالَفَججر لْ :اَءهدلُ ،اعدعالَ ت كفَقَالَ ،فَإِن: ” لَـكيـ  ،وفَم ن

أَضـرِب عنـق هــذَا    ،دعنِـي يـا رسـولَ اهللاِ    :قَـالَ عمـر   “؟يعـدلُ إِذَا لَـم أَعـدلُ   
 ،يقْـرؤونَ الْقُـرآنَ   ،في أَصحابٍ لَه :أَو ،إِنَّ هذَا مع أَصحابٍ لَه” :فَقَالَ ،الْمنافقِ

مهياقرت اوِزجالَ ي، ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي“.  
رواه  :قُلْـت لسـفْيانَ  . سـمعته مـن جـابِرٍ    :قَالَ أَبو الزبيـرِ  :ثُم قَالَ سفْيانُ

وإِنمـا حـدثَناه أَبـو     ،الَ أَحفَظُـه عـن عمـرٍو    :جابِرٍ قَالَعن  ،عن عمرٍو ،قُرةُ
  .عن جابِرٍ ،الزبيرِ

عن خالـد   ،حدثَنا اَألسود بن شيبانَ :قَالَ ،حدثَنا سهلُ بن بكَّارٍ -٧٧٥
 ،انَ اسـمه زحـم بـن معبـد    وكَـ  ،عـن بشـريٍ   ،عن بشريِ بنِ نهِيك ،بنِ سميرٍ
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 بِيإِلَى الن راجفَقَالَ ،%فَه: ”كما اسقَالَ “؟م: محقَالَ ،ز: ” ـريشب تلْ أَنب“، 
لَقَـد  ” :إِذْ مر بِقُبورِ الْمشـرِكني فَقَـالَ  % بينما أَنا أَمشي مع رسولِ اِهللا  :قَالَ

لَقَـد أَدرك هـؤالَِء   ” :فَمـر بِقُبـورِ الْمسـلمني فَقَـالَ     ،ثَالَثًا “خير كَثريسبق هؤالَِء 
فَـرأَى رجـالً يمشـي فـي      ،نظْـرةٌ % فَحانـت مـن النبِـي     ،ثَالَثًا “خيرا كَثريا

فَنظَـر   ،“أَلْـقِ سـبتيتيك   ،تينِيـا صـاحب السـبتي   ” :فَقَـالَ  ،وعلَيه نعـالَن  ،الْقُبورِ
  .خلَع نعلَيه فَرمى بِهِما% فَلَما رأَى النبِي  ،الرجلُ

 
 ،حـدثَنا محمـد بـن أَبِـي فُـديك      :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٧٧٦

مـن جرِيـد مسـتورةً    % أَنه رأَى حجـر أَزواجِ النبِـي    ،عن محمد بنِ هالَلٍ
 ،كَانَ بابه من وِجهـة الشـامِ   :فَقَالَ ،فَسأَلْته عن بيت عائشةَ ،بِمسوحِ الشعرِ

فَقُلْت: صنِمياعرصم ا كَانَ أَواعا    :قَالَ ؟رـداحـا وابقُلْـ  ،كَـانَ بت:   أَي ـنم
  .من عرعرٍ أَو ساجٍ :قَالَ ؟شيٍء كَانَ
عن عبـد اِهللا   ،حدثَنا ابن أَبِي فُديك :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ - ٧٧٧

 :%سولُ اِهللا قَالَ ر :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن سعيد بنِ أَبِي هند ،بنِ أَبِي يحيى
  .“الَ تقُوم الساعةُ حتى يبنِي الناس بيوتا يوشونها وشي الْمراحيلِ”

يماهرطَّطَةَ :قَالَ إِبخالْم ابنِي الثِّيعي.  
 

ا محمـد بـن فُضـيلِ بـنِ     أَخبرن :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ - ٧٧٨
جـاَء رجـلٌ إِلَـى     :عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِي زرعةَ ،عن عمارةَ ،غَزوانَ
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أَمـا  ” :قَـالَ  ؟الصـدقَة أَفْضـلُ أَجـرا    أَي ،يـا رسـولَ اهللاِ   :فَقَالَ% رسولِ اِهللا 
هأَنبنلَت أَبِيكو: دصأَنْ ت ى الْفَقْـرشخت يححش يححص تأَنو ـى   ،قنـلُ الْغأْمتالَ  ،وو

قُلْت لْقُومالْح تلَغى إِذَا بتهِلْ حمكَذَا :ت فُالَنكَذَا ،ل فُالَنلو، فالنكَانَ ل قَدو“.  
 

٧٧٩- مٍ قَالَحيعو نا أَبثَند:  ـشمثَنِي اَألعدح،    اقـحأَبِـي إِس ـنع،   ـنع
إِذَا طَلَـب أَحـدكُم الْحاجـةَ فَلْيطْلُبهـا طَلَبـا       :عن عبد اِهللا قَالَ ،أَبِي اَألحوصِ

  .فَيقْطَع ظَهره ،حبه فَيمدحهوالَ يأْتي أَحدكُم صا ،فَإِنما لَه ما قُدر لَه ،يِسريا
٧٨٠-   دـدسا مثَنـديلُ  :قَـالَ  ،حاعــما إِسثَنـدح،   ـوبأَي ـنأَبِــي   ،ع ـنع

% عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي عزةَ يسـارِ بـنِ عبـد اِهللا الْهـذَلي     ،الْمليحِ بنِ أُسامةَ
  .“حاجةًفيها أ :أَو ،جعلَ لَه بِها ،ا أَراد قَبض عبد بِأَرضٍإِنَّ اللَّه إِذَ” :قَالَ

 
 :سمعت أَبا جمـرةَ قَـالَ   :حدثَنا الصعق قَالَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -٧٨١

فَنظَـر إِلَـى نجـمٍ علَـى      ،مسى عندنا أَبو هريـرةَ أَ :أَخبرنِي أَبو عبد الْعزِيزِ قَالَ
لَيودنَّ أَقْوام ولَوا إِمارات في الدنيا  ،والَّذي نفْس أَبِي هريرةَ بِيده :حياله فَقَالَ

والَ  ،م يلُوا تلْك اِإلمـارات ولَ ،وأَعماالً أَنهم كَانوا متعلِّقني عند ذَلك النجمِ
لِ أَكُـلُّ هـذَا سـاغَ َألهـ     ،الَ بـلَّ شـانِئُك   :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَـالَ . تلْك اَألعمالَ

هِمرِقشي مرِقِ فش؟الْم قُلْت: اللَّهو معقَالَ ،ن:  كَـرمو اللَّه حقَب ي   ،لَقَدالَّـذفَو
كَأَنمـا وجـوههم الْمجـانُّ     ،لَيسـوقُنهم حمـرا غضـابا    ،بِي هريرةَ بِيدهنفْس أَ
  .وذَا الضرعِ بِضرعه ،حتى يلْحقُوا ذَا الزرعِ بِزرعه ،الْمطْرقَةُ
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 :قَـالَ ابـن جـريجٍ    ،حـدثَنا حجـاج   :قَالَ ،لْفَضلِحدثَنا مطَر بن ا -٧٨٢

معزيثًا يغم تعمس، أَلَهس رمع نأَنَّ اب: الَهوم نفُـالَنٌ   :فَقَالَ ؟مو قَـالَ   ،اللَّـه
رمع ناب: كقُلْ كَذَلا ،الَ تداِهللا أَح علْ معجقُلْ ،الَ ت نلَكاِهللا فُالَنٌ :و دعب.  

 
 ،عـن يزِيـد   ،عـنِ اَألجلَـحِ   ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٧٨٣

ه جعلْـت للَّـ  ” :قَـالَ  ،ما شاَء اللَّه وشئْت :%قَالَ رجلٌ للنبِي  :عنِ ابنِ عباسٍ
  .“ما شاَء اللَّه وحده ،نِدا

  
 ،حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بن أَبِي سـلَمةَ  :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٧٨٤

فَمـر   ،سـوقِ خرجت مع عبد اِهللا بنِ عمـر إِلَـى ال   :عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ قَالَ
  .إِنَّ الشيطَانَ لَو ترك أَحدا لَترك هذه :فَقَالَ ،علَى جارِية صغرية تغني

أَخبرنا يحيى بن محمد أَبو عمـرٍو   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٧٨٥
سـمعت أَنـس بـن مالـك      :الْمطَّلـبِ قَـالَ   سمعت عمرا مـولَى  :الْبصرِي قَالَ

لَـيس   :يعنِي ،“والَ الدد مني بِشيٍء ،لَست من دد” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :يقُولُ
  .الْباطلُ مني بِشيٍء

٧٨٦- رمع نب فْصا حثَنداهللاِ     :قَـالَ  ،ح ـدبع ـنب ـدالـا خنربقَـالَ  ،أَخ: 
B ( :عنِ ابنِ عباسٍ ،عن سعيد بنِ جبيرٍ ،أَخبرنا عطَاُء بن السائبِ  A  @

E  D C(   ]قَالَ ،]٦:لقمان: هاهبأَشاُء ونالْغ.  
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 :قَاالَ ،وأَبو معاوِيةَ ،أَخبرنا الْفَزارِي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٧٨٧
يمهاِهللا الن دبع نانُ بنا قنربةَ ،أَخجسونِ عنِ بمحالر دبع ننِ  ،عاِء برنِ الْبع

  .“واألشرةُ شر ،أَفْشوا السالَم تسلَموا” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عازِبٍ قَالَ
  .الْعبثُ :واألشر :قَالَ أَبو معاوِيةَ

٧٨٨- امصا عثَندقَالَ ،ح: رِيزا حثَندح، انِيرٍ اَأللَهيمنِ سانَ بلْمس نع، 
ديبنِ عالَةَ بفَض نعِ     ،عـامجالْم ـنـعٍ ممكَـانَ بِجـونَ     ،وبلْعـا يامأَنَّ أَقْو ـهلَغفَب

ةبِالْكُوب، دا أَشهنى عهنانَ يبغَض يِ فَقَامهقَـالَ   ،الن ـا    :ثُـمبِه ـبأَالَ إِنَّ الالَّع
  .النرد :يعنِي بِالْكُوبة. ومتوضئ بِالدمِ ،كَآكلِ لَحمِ الْخنزِيرِ ،لَيأْكُلُ ثَمرها

 
٧٨٩- دوأَبِي اَألس ناِهللا ب دبا عثَندالَقَ ،ح: ادزِي نب داحالْو دبا عثَندح، 

سمعت ابن  :حدثَنا زيد بن وهبٍ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا الْحارِثُ بن حصريةَ :قَالَ
كَثري  ،قَليلٌ سؤالُه ،قَليلٌ خطَباؤه ،كَثري فُقَهاؤه :إِنكُم في زمان :مسعود يقُولُ

طُوهعىالْ ،مولْهل دقَائ يهلُ فمانٌ. عمز كُمدعب ني مأْتيسو: هاؤيلٌ فُقَهقَل،  ريكَث
هاؤطَبخ، الُهؤس ريكَث، طُوهعيلٌ ملِ ،قَلملْعل دقَائ يهى فوالْه،  نسوا أَنَّ حلَماع
  .خير من بعضِ الْعملِ ،مانفي آخرِ الز ،الْهديِ

عـنِ   ،أَخبرنـا خالـد بـن عبـد اهللاِ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٧٩٠
رِييرلِ ،الْجأَبِي الطُّفَي نقَالَ ،ع: لَه قُلْت:  بِيالن تأَيقَالَ ؟%ر:  ـمعالَ  ،نو

 ،وكَانَ أَبيض :قَالَ ،غَيرِي% رضِ رجالً حيا رأَى النبِي أَعلَم علَى ظَهرِ اَأل
هجالْو يحلم.  
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كُنـت أَنـا وأَبـو الطُّفَيـلِ      :عـنِ الْجريـرِي قَـالَ    ،وعن يزِيد بنِ هـارونَ  -
تيبِالْب طُوفلِ ،نو الطُّفَيأَى  :قَالَ أَبر دأَح يقا بم بِيـرِي % النغَي،  قُلْـت: 

هتأَيرقَالَ ؟و: معن، كَانَ :قُلْت فا :قَالَ ؟كَيدقَصا ميحلم ضيكَانَ أَب.  
عـن   ،عـن قَـابوس   ،حدثَنا عبِيـدةُ بـن حميـد    :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ -٧٩١

اسٍ ،أَبِيهبنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ%  ع: ”حالالص يدالْه،  حـالالص تمالسو، 
  .“جزٌء من خمسة وعشرِين جزًءا من النبوة ،قْتصادواال

 (...)- ســوني ــنب ــدما أَحثَنــدقَــالَ ،ح: ــريها زثَنــدا  :قَــالَ ،حثَنــدح
وسقَاب،   ثَـهدح ـاهـاسٍ    ،أَنَّ أَببـنِ عـنِ ابع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: ”  يـدإِنَّ الْه
حالالص، حالالص تمالساال ،ووادصقْت، ةوبالن نًءا مزج نيعبس نٌء مزج“.  

 
٧٩٢- الص نب دمحا مثَندرٍحأَبِي ثَو نب يدلا الْوثَنداحِ حب،  اكـمس نع، 

يتمثَّلُ شعرا % هلْ سمعت رسولَ اِهللا  :&سأَلْت عائشةَ  :عن عكْرِمةَ قَالَ
  .“زودويأْتيك بِاَألخبارِ من لَم ت” :إِذَا دخلَ بيته يقُولُ ،أَحيانا :فَقَالَت ؟قَطُّ

عنِ  ،عن طَاوسٍ ،عن لَيث ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٧٩٣
  .“ويأْتيك بِاَألخبارِ من لَم تزود” :إِنها كَلمةُ نبِي :ابنِ عباسٍ قَالَ

 
٧٩٤- ا مثَندحددةَ :قَالَ ،سانوو عا أَبثَندةَ    ،حـلَمـنِ أَبِـي سب رمع نع، 
أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ،عسا ” :قَالَ% أَنَّ رم ظُرنفَلْي كُمدى أَحنمإِذَا ت
  .“فَإِنه الَ يدرِي ما يعطَى ،يتمنى
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٧٩٥ - ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، اكمس نلٍ ،عائنِ وةَ بلْقَمع نع،  نع

أَبِيه،  بِينِ النقَالَ% ع: ”كُمدأَح قُولَنالَ ي: ملَةَ ،الْكَربقُولُوا الْحنِي ،“وعي: بنالْع.  
 

٧٩٦- دالخ نب دما أَحثَندقَـالَ  ،ح:     اقـحإِس ـنب ـدمحا مثَنـدح،   ـنع
 ،بِرجـلٍ يسـوق بدنـةً   % مـر النبِـي    ،عن أَبِي هريـرةَ  ،عمه موسى بنِ يسارٍ

إِنهـا   :قَـالَ  ،“اركَبها” :فَقَالَ ،ا بدنةٌإِنه ،يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ ،“اركَبها” :فَقَالَ
  .“ويحك اركَبها” :قَالَ في الثَّالثَة أَو في الرابِعة ،بدنةٌ

 
 بنِ عن عبد اِهللا ،حدثَنِي أَبِي :حدثَنا عبد الرحمنِ بن شرِيك قَالَ -٧٩٧

عـن أُمـه    ،عن عمـرانَ بـنِ طَلْحـةَ    ،عن إِبراهيم بنِ محمد ،محمد بنِ عقيلٍ
شٍ قَالَتحج تةَ بِننمح:  بِيقَالَ الن%: ”يا ه؟م اهتنا هي“.  

عـن حبِيـبِ بـنِ     ،شِعنِ اَألعمـ  ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -٧٩٨
يدانَ اَألسبهص:     بِـهنـلٍ إِلَـى ججرقَـالَ ل ةَ ثُموبكْتلَّى الْما صارمع تأَيـا   :ري

اهنه، قَام ثُم.  
عـن إِبـراهيم بـنِ     ،حـدثَنا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٧٩٩
 هـلْ ” :فَقَـالَ % أَردفَنِـي النبِـي    :عن أَبِيه قَالَ ،عن عمرِو بنِ الشرِيد ،ميسرةَ

 ،“هيـه ” :فَقَـالَ  ،فَأَنشدته بيتـا . نعم :قُلْت “؟أُميةَ بنِ أَبِي الصلْت معك من شعرِ
تيئَةَ بم هتدشى أَنتح.  
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حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا أَبـو داود   :قَـالَ  ،حدثَنا محمـد بـن بشـارٍ    -٨٠٠

قَالَـت   :سمعت عبد اِهللا بن أَبِي موسـى قَـالَ   :عن يزِيد بنِ خميرٍ قَالَ ،شعبةُ
وكَانَ إِذَا مـرِض أَو   ،كَانَ الَ يذَره% النبِي  فَإِنَّ ،الَ تدع قيام اللَّيلِ :عائشةُ

  .كَِسلَ صلَّى قَاعدا
 

٨٠١-    لَـدخم ـنب ـدالا خثَندبِـالَلٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح: 
كَـانَ   :سـمعت أَنـس بـن مالـك يقُـولُ      :حدثَنِي عمرو بـن أَبِـي عمـرٍو قَـالَ    

 بِيقُولَ% النأَنْ ي ركْثي: ”       نـزالْحو ـمالْه ـنم ـوذُ بِـكـي أَعإِن ـمـزِ   ،اللَّهجالْعو
  .“وغَلَبة الرجالِ ،وضلَعِ الدينِ ،والْجبنِ والْبخلِ ،والْكَسلِ

 
 :عنِ ابنِ جدعانَ قَـالَ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا - ٨٠٢

% كَانَ أَبو طَلْحةَ يجثُـو بـين يـدي رسـولِ اِهللا      :سمعت أَنس بن مالك يقُولُ
  .ونفِْسي لنفِْسك الْفداُء ،وجهِي لوجهِك الْوِقَاُء :وينثُر كنانته ويقُولُ

عـن زيـد بـنِ     ،عـن حمـاد   ،عـن هشـامٍ   ،حدثَنا معاذُ بن فَضـالَةَ  -٨٠٣
 ،وانطَلَقْـت أَتلُـوه   ،نحـو الْبقيـعِ  % فَانطَلَق النبِـي   :عن أَبِي ذَر قَالَ ،وهبٍ
وأَنا  ،وسعديك ،لَبيك يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت ،“يا أَبا ذَر” :تفَت فَرآنِي فَقَالَفَالْ

كاؤدفَقَالَ ،ف: ”ةاميالْق مولُّونَ يقالْم مه رِينكْثكَـذَا   ،إِنَّ الْمهكَذَا وقَالَ ه نإِالَّ م
قي حف“، قُلْت: سرو اللَّهلَمأَع كَـذَا ” :فَقَالَ ،ولُهه“    ـدـا أُحلَن ضرع ثَالَثًا، ثُم
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مـا  ” :قَـالَ  ،وأَنا فـداؤك  ،لَبيك رسولَ اِهللا وسعديك :فَقُلْت ،يا أَبـا ذَر  :فَقَالَ
ثُـم   ،“مثْقَـالٌ ” :أَو قَالَ ،“فَيمِسي عندهم دينـار  ،لِ محمد ذَهبايسرنِي أَنَّ أُحدا آل

ادا ولَن ضرةً ،عاجح أَنَّ لَه تنلَ فَظَنتنتريٍ    ،فَاسـفلَـى شع ـتلَسطَـأَ   ،فَجأَبو
لَيقَالَ. ع: هلَيع يتشـالً     ،فَخجـاجِي رني ـهكَأَن هتعـمس ثُم،     إِلَـي جـرخ ثُـم
هدحو، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا رـنِ ال  ،يـاجِي    منت ـتي كُنـلُ الَّـذجفَقَـالَ  ؟ر: ” أَو
هتعم؟س“ قُلْت: معانِي” :قَالَ ،نرِيلُ أَتجِب هـي الَ    ،فَإِنتأُم ـنم اتم نم هنِي أَنرشفَب

  .“نعم” :قَالَ ؟نى وإِنْ سرقوإِنْ ز :قُلْت ،“يشرِك بِاللَّه شيئًا دخلَ الْجنةَ
 

 :عن سـعد بـنِ إِبـراهيم قَـالَ     ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -٨٠٤
% أَيـت النبِـي   ما ر :يقُولُ ^سمعت عليا  :حدثَنِي عبد اِهللا بن شداد قَالَ

دعس دعالً بجي رفَدقُولُ ،يي هتعممِ” :سي ،ارأُمأَبِي و اكدف“.  
حـدثَنا عبـد    :قَالَ ،أَخبرنا الْحسين :قَالَ ،حدثَنا علي بن الْحسنِ -٨٠٥

 ،إِلَـى الْمسـجِد وأَبـو موسـى يقْـرأُ     %  خرج النبِـي  :عن أَبِيه ،اِهللا بن بريدةَ
قَد أُعطي هـذَا مزمـارا   ” :قَالَ ،أَنا بريدةُ جعلْت فداك :فَقُلْت “؟من هذَا” :فَقَالَ

داوريِ آلِ دامزم نم“.  
 

 ،حدثَنا محبوب بن محرِزٍ الْكُوفي :قَالَ ،حدثَنا بِشر بن الْحكَمِ -٨٠٦
أَتيـت عمـر بـن     :عـن جـده قَـالَ    ،عن أَبِيـه  ،حدثَنا الصعب بن حكيمٍ :قَالَ

فَعـرف   ،فَانتسـبت لَـه   ؟نِيثُم سأَلَ ،يا ابن أَخي :فَجعلَ يقُولُ ،^الْخطَّابِ 
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الَماِإلس رِكدي قُولُ ،أَنَّ أَبِي لَملَ يعفَج: ينا بي ينا بي.  
٨٠٧- دمحا مثَنداهللاِ   :قَالَ ،،ح ـدبا عثَنـدقَـالَ  ،ح:     ـنب رِيـرـا جنربأَخ

 ،%كُنت خادمـا للنبِـي    :أَنسا يقُولُ سمعت :عن سلْمٍ الْعلَوِي قَالَ ،حازِمٍ
فَإِنـه   ،كَما أَنت يا بنـي ” :فَقَالَ ،فَجِئْت يوما ،فَكُنت أَدخلُ بِغيرِ استئْذَان :قَالَ

رأَم كدعثَ بدح قَد: إِال بِإِذْن لَنخدال ت“.  
٨٠٨-  ناِهللا ب دبا عثَندحٍ قَالَحالةَ  :صـلَمأَبِي س نزِيزِ بالْع دبثَنِي عدح، 

  .يا بني :أَنَّ أَبا سعيد الْخدرِي قَالَ لَه ،عن أَبِيه ،عنِ ابنِ أَبِي صعصعةَ
 

٨٠٩- فوسي نب دمحا مثَندقَالَ ،ح: ثَندانُحفْيـامٍ   ،ا سشه ـنع،   ـنع
ةَ  ،أَبِيهشائع نع&،  بِينِ النقَالَ% ع: ” كُمـدأَح قُولَنفِْسـي   :الَ ين ثَـتبخ، 

  .“لَقست نفِْسي :ولَكن ليقُلْ
ابـنِ   عـنِ  ،حدثَنِي يونس :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -٨١٠
الَ يقُـولَن  ” :قَـالَ % عـن رسـولِ اِهللا    ،عـن أَبِيـه   ،عـن أَبِـي أُمامـة َ    ،شهابٍ
كُمدفِْسي :أَحن ثَتبقُلْ ،خلْيفِْسي :ون تسلَق“.  

دمحيلٌ :قَالَ مقع هدنأَس.  
 

٨١١-  نب دما أَحثَندحقُوبعحِ  :قَالَ ،ييرنِ شامِ بقْدالْم نب زِيدا يثَندح
يارِثالْح انِئنِ هامِ ،بقْدالْم أَبِيه نقَالَ ،ع انِئنِ هحِ بيرش نـانِئُ   :عثَنِي هدح

زِيدي نب،   بِـيإِلَى الن فَدا ولَم هأَن %  ـهمقَو ـعم،  هعـمفَس  بِـيالن م %  ـمهو
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وإِلَيـه   ،إِنَّ اللَّـه هـو الْحكَـم   ” :فَقَـالَ % فَـدعاه النبِـي    ،يكَنونه بِـأَبِي الْحكَـمِ  
كْمالْح، مكَمِ فَلبِأَبِي الْح تيكَنٍء  ،الَ :قَالَ “؟تيي شلَفُوا فتي إِذَا اخمقَو نلَكو

كَمنِي فَحوأَتمهنيب نِ ،تالَ الْفَرِيقَيك يضذَا :قَالَ ،فَره نسا أَحقَـالَ  ،م ثُم: 
لَدالْو نم ا لَك؟م قُلْت: حيري شاهللاِ  ،ل ـدبعو،  مـلسمو،   ـانِئـو هنقَـالَ  ،ب: 

”مهرأَكْب ن؟فَم“ قُلْت: حيرحٍ” :قَالَ ،شيرو شأَب تفَأَن“، هلَدوو ا لَهعدو.  
  ــي ــمع النبِ سو %  مهــن ــالً م جونَ رــم ســا ي مــرِ  :قَو جالْح ــد بــالَ  ،ع فَقَ

 بِيالن%: ”كما اسرِ :قَالَ “؟مجالْح دباِهللا ،الَ” :قَالَ ،ع دبع تأَن“.  
حيرـ  :قَالَ شوعجر رضا حانِئًا لَمإِنَّ هو     بِـيـى النأَت هإِلَـى بِـالَد فَقَـالَ % ه: 

  .“وبذْلِ الطَّعامِ ،علَيك بِحسنِ الْكَالَمِ” :قَالَ ؟أَخبِرنِي بِأَي شيٍء يوجِب لي الْجنةَ 
% 

٨١٢- ثَنالْم نب دمحا مثَندةَ :قَالَ ،ىحبيقُت نب لْما سثَندا  :قَالَ ،حثَندح
قَـالَ   :عن أَبِي حـدرد قَـالَ   ،حدثَنِي عمي :حملُ بن بشريِ بنِ أَبِي حدرد قَالَ

 بِيالن%: ”وقسي نم هذا هقَالَ “؟إِبِلَن أَو: ”هذا هلِّغُ إِبِلَنبي نلٌ “؟مجـا  :قَالَ رأَن، 
مـا  ” :فَقَـالَ  ،ثُـم قَـام آخـر    ،“اجلـس ” :قَـالَ  ،فُـالَنٌ  :قَـالَ  “؟ما اسـمك ” :فَقَالَ
كمفقَالَ ،فُالَنٌ :قَالَ “؟اس: سلاج، رآخ قَام فَقَـالَ  ،ثُم: ”  كـمـا اسقَـالَ  “؟م: 
  .“فَسقْها ،أَنت لَها” :قَالَ ،ناجِيةُ

 
٨١٣- اقحا إِسثَندقَالَ ،ح: رِيرا جنربأَخ، وسقَاب نع،   أَبِيـه ـنـنِ   ،عع

حتـى أَفْزعنـا سـرعته     ،مسرِعا ونحن قُعود% أَقْبلَ نبِي اِهللا  :ابنِ عباسٍ قَالَ
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خبِـركُم بِلَيلَـة   ُأل ،قَد أَقْبلْـت إِلَـيكُم مسـرِعا   ” :ثُم قَالَ ،ا سلَّمفَلَما انتهى إِلَين ،إِلَينا
  .“فَالْتمسوها في الْعشرِ األواخرِ ،فَنِسيتها فيما بينِي وبينكُم ،الْقَدرِ

 
٨١٤- حا مثَندحفوسي نب دقَالَ ،م: دما أَحثَندقَالَ ،ح:  امشا هثَندح
يدعس ناجِرٍ قَالَ :قَالَ ،بهم نب دمحا منرببِيبٍ :أَخش نيلُ بقثَنِي عدح،   ـنع
 ،أَسـماِء اَألنبِيـاءِ  تسـموا بِ ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،وكَانت لَه صحبةٌ ،أَبِي وهبٍ

 ،حـارِثٌ  :وأَصـدقُها  ،وعبـد الـرحمنِ   ،عبـد اهللاِ  :وأَحب اَألسماِء إِلَـى اِهللا عـز وجـلَّ   
اممها ،وهحأَقْبو: برةُ ،حرمو“.  

 ،نا ابن الْمنكَـدرِ حدثَ :قَالَ ،حدثَنا ابن عيينةَ :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -٨١٥
الَ نكَنيـك أَبـا    :فَقُلْنـا  ،الْقَاسـم  :ولد لرجلٍ منا غُـالَم فَسـماه   :عن جابِرٍ قَالَ

  .“سم ابنك عبد الرحمنِ” :فَقَالَ% فَأُخبِر النبِي  ،الْقَاسمِ والَ كَرامةَ
 

٨١٦- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندانَ قَـالَ  :قَالَ ،حو غَسا أَبثَندثَنِي   :حـدح
حـني  % أُتي بِالْمنذرِ بـنِ أَبِـي أُسـيد إِلَـى النبِـي       :عن سهلٍ قَالَ ،أَبو حازِمٍ

دلو، هذلَى فَخع هعضفَو، يو أُسأَبو سـالج د،    بِـيـى النفَلَه %   نـيٍء بـيبِش
هيدي،  بِيالن ذفَخ نلَ ممتفَاح نِهبِاب ديو أُسأَب رأَمو%،    بِـيالن فَاقـتفَاس %
 “؟سـمه مـا ا ” :قَـالَ  ،قَلَبنـاه يـا رسـولَ اهللاِ    :فَقَالَ أَبو أُسيد “؟أَين الصبِي” :فَقَالَ
  .فَسماه يومئذ الْمنذر ،“لَكنِ اسمه الْمنذر ،الَ” :قَالَ ،فُالَنٌ :قَالَ
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٨١٧- انمو الْيا أَبثَندةَ      :قَـالَ  ،حـزمأَبِـي ح ـنب بيـعا شثَنـدقَـالَ  ،ح: 

 :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ    ،عنِ اَألعرجِ ،أَبو الزنادحدثَنا 
”الكاألم كلى ممسلٌ تجاِهللا ر دناِء عمى اَألسنأَخ“.  

 
عـن سـعيد بـنِ     ،الْفَضـلِ  حدثَنا الْقَاسم بـن  :قَالَ ،حدثَنا موسى -٨١٨
 ،كُنـت أَشـد النـاسِ تكْـذيبا بِالشـفَاعة      :عن طَلْقِ بـنِ حبِيـبٍ قَـالَ    ،الْمهلَّبِ

يخرجـونَ مـن النـارِ    ” :يقُولُ% سمعت النبِي  ،يا طُلَيق :فَقَالَ ،فَسأَلْت جابِرا
  .قْرأُ الَّذي تقْرأُونحن ن ،“بعد دخولٍ

 
٨١٩-    يمقَـدكْـرٍ الْمأَبِـي ب نب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:     ـنب ـدمحا مثَنـدح

يشانَ الْقُرثْمظَلَـةَ قَـ    :قَالَ ،عنـنِ حب ديبع نالُ با ذَيثَندي    :الَحـدثَنِي جـدح
يعجِبه أَنْ يدعى الرجلُ بِأَحب أَسـمائه  % كَانَ النبِي  :حنظَلَةُ بن حذْيم قَالَ

هإِلَي، اهكُن بأَحو.  
 

 ،ى بـن سـعيد الْقَطَّـانُ   حدثَنا يحي :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ -٨٢٠
أَنت ” :أَنَّ النبِي غَير اسم عاصيةَ وقَالَ ،عنِ ابنِ عمر ،عن نافعٍ ،عن عبيد اِهللا

  .“جميلَةُ
حدثَنا يعقُـوب   :قَاالَ ،وسعيد بن محمد ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٨٢١
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حدثَنِي محمد بن  :عن محمد بنِ إِسحاق قَالَ ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،براهيمبن إِ
سـمِ  فَسـأَلَته عـنِ ا   ،أَنه دخلَ علَى زينـب بِنـت أَبِـي سـلَمةَ     ،عمرِو بنِ عطَاٍء
هدنع لَه تقَالَ ؟أُخ: ةُ :فَقُلْترا بهماس، ا :قَالَتهمرِ اسغَي،   بِـيفَإِنَّ الن %

ودخـلَ علَـى    ،فَغير اسمها إِلَى زينـب  ،نكَح زينب بِنت جحشٍ واسمها برةُ
وا الَ تزكُّ” :فَقَالَ ،برةَ :فَسمعها تدعونِي ،واسمي برةُ ،أُم سلَمةَ حني تزوجها

كُمفُسأَن،  ةالْفَـاجِرو كُننم ةربِالْب لَمأَع وه فَإِنَّ اللَّه،   ـبنيا زيهـمس“،  فَقَالَـت:   فَهِـي
بنيا ،زلَه ي :فَقُلْتمس، ـولُ اِهللا       :فَقَالَتسر ـهإِلَي ـرـا غَيإِلَـى م هرغَي%، 

بنيا زهمفَس.  
 

 :حـدثَنا زيـد بـن حبـابٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،حدثَنا إِبراهيم بـن الْمنـذرِ   -٨٢٢
        ـيومزخالْم يدـعـنِ سنِ بمحالـر ـدبـنِ عـانَ بثْمع ـنب رمثَنِي عدثَنِي   ،حـدح

رأَيـت   :قَالَ ،سعيدا% لنبِي فَسماه ا ،وكَانَ اسمه الصرم ،عن أَبِيه ،جدي
  .متكئًا في الْمسجِد ^عثْمانَ 

عـن هـانِئ بـنِ     ،عن أَبِي إِسحاق ،عن إِسرائيلَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٢٣
ــانِئه،  ــيلع ــنقَــالَ ^ع:  ــنسالْح ــدلــا ولَم^ هتيــمــا :سبرــاَء  ،حفَج
 بِينِي” :فَقَالَ% النونِي ابأَر، وهمتيما سا “؟ما :قُلْنبرقَالَ ،ح: ”   ـنسح ـوـلْ هب“. 

 نيسالْح دلا وا ^فَلَمبرح هتيمس،  بِياَء الننِـي  ” :فَقَـالَ % فَجونِـي ابـا   ،أَرم
وهمتيما “؟سا :قُلْنبرلْ” :قَالَ ،حب نيسح وه“ . هتيـمثُ سالثَّال دلا وـا  :فَلَمبرح، 

 بِياَء الننِي” :فَقَالَ% فَجونِي ابأَر،  وهمتيـما سـا  “؟مـا  :قُلْنبرقَـالَ  ،ح: ”   ـوـلْ هب
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ِسنحقَالَ ،“م ونَ” :ثُماره لَداِء ومبِأَس مهتيمي سإِن: ربش، وبِريش، ربشمو“.  
 

٨٢٤ - اننس نب دمحا مثَندى    :قَالَ ،حـزـنِ أَبب ارِثالْح ناِهللا ب دبا عثَندح
% شـهِدت مـع النبِـي     :عـن أَبِيهـا قَـالَ    ،حدثَتنِي أُمي رائطَةُ بِنت مسـلمٍ  :قَالَ
  .“بلِ اسمك مسلم ،ال” :قَالَ ،غُراب :قُلْت “؟ما اسمك” :لي فَقَالَ ،حنينا

 
 ،عـن قَتـادةَ   ،حدثَنا عمـرانُ الْقَطَّـانُ   :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ - ٨٢٥

ذُكر عنـد   ،رضي اللَّه عنهاعن عائشةَ  ،عن سعد بنِ هشامٍ ،عن زرارةَ بنِ أَوفَى
  .“بلْ أَنت هشام” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا  ،شهاب :رجلٌ يقَالُ لَه% رسولِ اِهللا 

 
٨٢٦- ددسا مثَندقَالَ ،ح:    يدـعس ـنـى بيحا يثَندـا قَـالَ    ،حكَرِيز ـنع: 

رامثَنِي عديـعٍ قَـالَ   ،حطنِ ماِهللا ب دبع نقُـولُ    :عـا ييعطم تعـمس:   تعـمس
 بِيقُولُ% النكَّةَ ،يحِ مفَت موي: ”  ـةاميمِ الْقـومِ إِلَى يوالْي دعا بربص يشلُ قُرقْتالَ ي، 

شٍ غَييقُر اةصع نم دأَح الَماِإلس رِكدي يعٍفَلَمطم ر“،      اهـمفَس ـاصالْع هـمكَـانَ اس
 بِيا% النيعطم.  

 
٨٢٧- انمو الْيا أَبثَندقَالَ ،ح: بيعا شثَندقَالَ ،ح رِيهنِ الزثَنِي  :عدح
 ،يـا عـائش  ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :أَنَّ عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت ،أَبو سلَمةَ

الَمالس كلَيأُ عقْررِيلُ يذَا جِبه“،  قَالَـت:     ـهكَاتربـةُ اِهللا ومحرو ـالَمالس ـهلَيعو، 
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ى :قَالَتا ال أَرى مري وهو.  
٨٢٨- دمحا مثَندةَ حقْبع نقَالَ ،ب:  كُرِيشالْي يماهرإِب نب دمحا مثَندح

فَـإِنَّ   ،أَنها قَدمت حاجةً ،حدثَتنِي جدتي أُم كُلْثُومٍ بِنت ثُمامةَ :الْبصرِي قَالَ
وسليها عـن عثْمـانَ بـنِ     ،ةَادخلي علَى عائش :أَخاها الْمخارِق بن ثُمامةَ قَالَ

بعـض   :فَدخلْت علَيها فَقُلْـت  :قَالَت ،فَإِنَّ الناس قَد أَكْثَروا فيه عندنا ،عفَّانَ
الَمالس قْرِئُكي نِيكفَّـانَ  ،بنِ عانَ بثْمع نع أَلُكسيو،  قَالَـت:    ـالَمالس ـهلَيعو

أَما أَنا فَأَشهد علَى أَني رأَيت عثْمانَ في هذَا الْبيـت فـي    :قَالَت ،اِهللا ورحمةُ
ظَةقَائ لَةاِهللا  ،لَي بِينو %هي إِلَيوحرِيلُ يجِبو،  بِيالنو % كَـف رِبضي،  أَو

فكَت، هدفَّانَ بِينِ عاب: ”باكْت،  ـثْمع“، فَم     ـنزِلَـةَ منالْم لْـكـزِلُ تني ا كَانَ اللَّه
 هبِيا% نكَرِمي هلَيالً عجةُ اِهللا ،إِالَّ رنلَع هلَيفَّانَ فَعع ناب بس نفَم.  

 
 :قَـالَ  ،حـدثَنا اَألسـود بـن شـيبانَ     :قَـالَ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ٨٢٩

أَتـى   :حدثَنا بشري قَـالَ  :قَالَ ،حدثَنِي بشري بن نهِيك :حدثَنا خالد بن سميرٍ قَالَ
 بِيفَقَالَ ،%الن: ”كما اسقَالَ “؟م:  ـمحقَـالَ  ،ز: ”   ـريشب ـتـلْ أَنـا    ،“بـا أَنمنيفَب

 بِيي الناشفَقَالَ ،%أُم: ”ا ابيةياصصالْخ ا  ،نلَـى اهللاِ مع مقنت تحب؟أَص   تحـبأَص
كُلَّ خيـرٍ قَـد    ،ما أَنقم علَى اِهللا شيئًا ،بِأَبِي وأُمي :قُلْت ،“%تماشي رسولَ اِهللا 

تبفَقَالَ. أَص نيرِكشورِ الْملَى قُبى عفَأَت: ”يالَِء خؤه قبس ا لَقَدريا كَـثـى    ،“رأَت ثُـم
فَإِذَا رجلٌ علَيه سبتيتان  ،“لَقَد أَدرك هؤالَِء خيرا كَثريا” :علَى قُبورِ الْمسلمني فَقَالَ

  .لَيهفَخلَع نع ،“أَلْقِ سبتيتك ،يا صاحب السبتيتينِ” :فَقَالَ ،يمشي بين الْقُبورِ
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عن أَبِيـه   ،حدثَنا عبيد اِهللا بن إِياد :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن منصورٍ -٨٣٠
وكَـانَ   ،عـن بشـريِ ابـنِ الْخصاصـية     ،سمعت لَيلَى امرأَةَ بشريٍ تحـدثُ  :قَالَ

  .بشريا% فَسماه النبِي  ،اسمه زحما
 

عن محمد بنِ عبـد الـرحمنِ    ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -٨٣١
 ،أَنَّ اسـم جويرِيـةَ كَـانَ بـرةَ     ،عنِ ابنِ عبـاسٍ  ،عن كُريبٍ ،مولَى آلِ طَلْحةَ
 بِيا الناهمةَ% فَسرِييوج.  

عن عطَـاِء بـنِ أَبِـي     ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ ،نا عمرو بن مرزوقٍحدثَ -٨٣٢
فَسـماها   ،كَانَ اسم ميمونةَ بـرةَ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي رافعٍ ،ميمونةَ
 بِيةَ% النونميم.  

 
٨٣٣ - نب رما عثَندفْصٍ حا أَبِـي   :قَالَ ،حثَنـدقَـالَ  ،ح:   ـشما اَألعثَنـدح، 

إِنْ  ،إِنْ عشت نهيت أُمتي” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن جابِرٍ ،حدثَنا أَبو سفْيانَ :قَالَ
اَء اللَّهكَةَ ،شرب مهدي أَحمسا ،أَنْ يعافنو، أَفْلَحالَ  ،“ورِي قَـالَ والَ  :أَد ـا أَمعاف؟ر، 
  .ولَم ينه عن ذَلك% فَقُبِض النبِي  ،“لَيس ها هنا :فَيقَالُ ؟ها هنا بركَةُ” :يقَالُ

٨٣٤- كِّيا الْمثَندجٍ  :قَالَ ،حيـرج نا ابثَندـرِ    ،حيبأَبِـي الز ـنع،   عـمس
دبع نب ابِرقُولُ جاِهللا ي:  بِيالن ادلَـى % أَرعى بِيمسى أَنْ يهنكَـةَ  ،أَنْ يربِبو، 

  .فَلَم يقُلْ شيئًا ،ثُم سكَت بعد عنها ،ونحو ذَلك ،وأَفْلَح ،ويسارٍ ،ونافعٍ
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 ،حدثَنا عمر بـن يـونس بـنِ الْقَاسـمِ     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى - ٨٣٥

 :حدثَنِي عبد اِهللا بن عبـاسٍ قَـالَ   :عن سماك أَبِي زميلٍ قَالَ ،حدثَنا عكْرِمةُ :قَالَ
نـا بِربـاحٍ   فَإِذَا أَ ،نِساَءه% لَما اعتزلَ النبِي  :قَالَ ^حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ 

  .%استأْذنْ لي علَى رسولِ اِهللا  ،يا رباح :فَناديت ،%غُالَمِ رسولِ اِهللا 
 

حـدثَنِي موسـى    :حدثَنا داود بن قَيسٍ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٣٦
والَ تكَنـوا   ،تسـموا بِاسـمي  ” :قَـالَ % عنِ النبِـي   ،هريرةَ سمعت أَبا :بن يسارٍ
  .“فَإِني أَنا أَبو الْقَاسمِ ،بِكُنيتي

٨٣٧- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندالطَّوِيلِ ،ح ديمح نـنِ   ،عسِ بأَن نع
فَالْتفَـت   ،يا أَبـا الْقَاسـمِ   :فَقَالَ رجلٌ ،سوقِفي ال% كَانَ النبِي  :مالك قَالَ
 بِيالن هـولَ اهللاِ  :فَقَالَ ،%إِلَيسا رـذَا    ،يه تـوعـا دمإِن،    بِـيفَقَـالَ الن%: 

  .“والَ تكَنوا بِكُنيتي ،سموا بِاسمي”
 :حيى بن أَبِي الْهيـثَمِ الْقَطَّـانُ قَـالَ   حدثَنا ي :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٣٨

 ،يوســف% سـمانِي النبِــي   :حـدثَنِي يوســف بـن عبــد اِهللا بــنِ سـالَّمٍ قَــالَ   
  .وأَقْعدنِي علَى حجرِه ومسح علَى رأْسي

٨٣٩- يدلو الْوا أَبثَندةُ  :قَالَ ،حبـعا شثَندـ  ،حانَ عمـلَيس ـورٍ  ،نصنمو، 
فُالَنو، دعأَبِي الْج نب مالوا سعماِهللا ،س دبنِ عابِرِ بج نلٍ  :قَالَ ،عجرل دلو

   ـارِ غُـالَمصاَألن ـنا منا   ،مـدمحم هيـمسأَنْ ي ادأَرو،      يثـدـي حةُ فبـعقَـالَ ش
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وفـي   ،%فَأَتيت بِـه النبِـي    ،حملْته علَى عنقي :صارِي قَالَإِنَّ اَألن :منصورٍ
تسـموا  ” :قَـالَ  ،ولـد لَـه غُـالَم فَـأَرادوا أَنْ يسـميه محمـدا       :حديث سـلَيمانَ 

 :وقَـالَ حصـين  . “قِْسم بيـنكُم أَ ،فَإِني إِنما جعلْت قَاسما ،والَ تكَنوا بِكُنيتي ،بِاسمي
”كُمنيب ا أَقِْسممقَاس ثْتعب“.  

عـن بريـد بـنِ     ،حدثَنا أَبـو أُسـامةَ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْعالَِء -٨٤٠
 ،ولـد لـي غُـالَم    :عن أَبِي موسـى قَـالَ   ،عن أَبِي بردةَ ،عبد اِهللا بنِ أَبِي بردةَ

 بِيالن بِه تيفَأَت%، يماهرإِب اهمفَس، ةرمبِت كَهنفَح، كَةربِالْب ا لَهعدو،  هفَعدو
  .إِلَي وكَانَ أَكْبر ولَد أَبِي موسى

 
٨٤١- يلا عثَندا :قَالَ ،حزالر دبا عثَندقَالَ ،قِح:   ـرمعـا منربـنِ   ،أَخع
رِيهبِ ،الزيسنِ الْمب يدعس نع،  أَبِيـه نع،   هـدج ـنع،     بِـيـى النأَت ـهأَن %
ير اسما سـمانِيه  الَ أُغَ :قَالَ ،“أَنت سهلٌ” :قَالَ ،حزنٌ :قَالَ “؟ما اسمك” :فَقَالَ
  .فَما زالَت الْحزونةُ فينا بعد :بن الْمسيبِقَالَ ا. أَبِي

أَنَّ  ،حـدثَنا هشـام بـن يوسـف     :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى -(...) 
ت جلَسـ  :أَخبرنِي عبد الْحميد بن جبيرِ بنِ شـيبةَ قَـالَ   :ابن جريجٍ أَخبره قَالَ

 :فَقَـالَ  ،^أَنَّ جده حزنا قَدم علَى النبِـي   ،إِلَى سعيد بنِ الْمسيبِ فَحدثَنِي
”كما اسنٌ :قَالَ “؟مزي حملٌ” :قَالَ ،اسهس تلْ أَنا   :قَالَ ،“بـمرٍ اسيغا بِما أَنم

  .ا زالَت فينا الْحزونةُفَم :سمانِيه أَبِي قَالَ ابن الْمسيبِ
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% 
٨٤٢- فوسي نب دمحا مثَندانُ   :قَالَ ،حـفْيا سثَنـدـشِ   ،حمـنِ اَألعع، 

   ـدعـنِ أَبِـي الْجمِ بالس نـابِرٍ قَـالَ    ،عج ـنع:       اهـمفَس ـا غُـالَمنـلٍ مجرل ـدلو
فَـأَتى   ،والَ ننعمـك عينـا   ،الَ نكَنيـك أَبـا الْقَاسـمِ    :فَقَالَت اَألنصـار  ،قَاسمالْ

 بِيالن %فَقَالَ لَه:  ـارصاَألن ا قَالَتم،    بِـيفَقَـالَ الن%: ”  ـارصاَألن تـنسأَح، 
  .“ما أَنا قَاسمفَإِن ،والَ تكْتنوا بِكُنيتي ،تسموا بِاسمي

سـمعت ابـن    :عن منذرٍ قَـالَ  ،حدثَنا فطْر :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٤٣
إِنْ ولـد لـي بعـدك     ،يا رسـولَ اهللاِ  :قَالَ ،كَانت رخصةً لعلي :الْحنفية يقُولُ
كمبِاس يهمبِكُ ،أُس يهأُكَنو كتيقَالَ ؟ن: ”معن“.  

٨٤٤- فوسي ناِهللا ب دبا عثَندثُ قَالَ :قَالَ ،حا اللَّيثَندح:    ـنثَنِي ابـدح
أَنْ نجمـع بـين   % نهى رسـولُ اِهللا   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِيه ،عجالَنَ

هتيكُنو همقَالَ ،اسو: ”مِأَنو الْقَاسي ،ا أَبطعي اللَّهو، ا أَقِْسمأَنو“.  
٨٤٥- رمو عا أَبثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، ديمح نـسٍ قَـالَ    ،عأَن ـنع: 

 بِيوقِ% كَانَ الني السلٌ ،فجـمِ  :فَقَالَ را الْقَاسا أَبي،    بِـيالن فَـتفَالْت%، 
  .“والَ تكَنوا بِكُنيتي ،سموا بِاسمي” :فَقَالَ ،دعوت هذَا :فَقَالَ

 
عنِ  ،حدثَنِي عقيلٌ :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ - ٨٤٦
% أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،نَّ أُسامةَ بن زيد أَخبـره أَ ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ ،ابنِ شهابٍ

 ،وذَلك قَبلَ أَنْ يسلم عبد اِهللا بن أُبي ،بلَغَ مجلسا فيه عبد اِهللا بن أُبي بن سلُولٍ
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أَي ” :بـنِ عبـادةَ فَقَـالَ    علَى سعد% فَدخلَ النبِي  ،الَ تؤذينا في مجلِسنا :فَقَالَ
دعس، سابٍأَالَ تبو حقُولُ أَبا يم علُولٍ ،“؟مس ناب يأُب ناِهللا ب دبع رِيدي.  

 
عـن   ،حدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ    :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٨٤٧

أَبـا   :ولي أَخ صغري يكَنى ،يدخلُ علَينا% كَانَ النبِي  :عن أَنسٍ قَالَ ،تثَابِ
 :فَقَـالَ  ،فَـرآه حزِينـا  % فَدخلَ النبِي  ،وكَانَ لَه نغر يلْعب بِه فَمات ،عميرٍ

”هأْنا ش؟م“ يلَ لَهق: هرغن اتا” :فَقَالَ ،مرٍ ييما عأَب، ريغلَ النا فَع؟م“.  
 

 ،عـن إِبـراهيم   ،عن مغـريةَ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٤٨
  .ولَم يولَد لَه ،أَبا شبلٍ :أَنَّ عبد اِهللا كَنى علْقَمةَ

٨٤٩- ارِما عثَندقَالَ ،ح:  ـشمانُ اَألعملَيا سثَندح،   يماهـرإِب ـنع،   ـنع
  .كَنانِي عبد اِهللا قَبلَ أَنْ يولَد لي :علْقَمةَ قَالَ

 
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا أَبـو معاوِيـةَ    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٨٥٠

أَتيـت   :قَالَت &عن عائشةَ  ،عن يحيى بنِ عباد بنِ حمزةَ ،هشام بن عروةَ
 بِيالن %ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري، اَءكنِس تينِ   ” :فَقَـالَ  ،فَاكْنِنِي ،كَنـي بِـابكَنت

  .“أُختك عبد اِهللا
٨٥١ - دىحوسا مقَالَ ،ثَن: بيها وثَندقَالَ ،ح:   ـامشا هثَنـدح،    ـادبع ـنع

 ؟تكَنينِـي أَالَ  ،يا نبِـي اهللاِ  :قَالَت &أَنَّ عائشةَ  ،بنِ حمزةَ بنِ عبد اِهللا بنِ الزبيرِ
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  .أُم عبد اِهللا :فَكَانت تكَنى ،الزبيرِعبد اِهللا بن  :يعنِي ،“اكْتنِي بِابنِك” :فَقَالَ
 

٨٥٢-    لَـدخم ـنب ـدالا خثَندبِـالَلٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح: 
إِلَيه  ^إِنْ كَانت أَحب أَسماِء علي  ،عن سهلِ بنِ سعد ،حدثَنِي أَبو حازِمٍ

ــرابٍَأل ــو تــا  ،ب ى بِهعــد أَنْ ي حــر ــانَ لَيفْ ــرابٍ إِالَّ   ،وإِنْ كَ ــا ت أَب اهــم ــا س مو
 بِيةَ ،%النما فَاطموي بغَاض، جِدسارِ إِلَى الْمإِلَى الْجِد عطَجفَاض جرفَخ، 

% فَجاَء النبِـي   ،هو ذَا مضطَجِع في الْجِدارِ :فَقَالَ ،يتبعه% لنبِي وجاَءه ا
 :يمسـح التـراب عـن ظَهـرِه ويقُـولُ     % فَجعلَ النبِي  ، ظَهره تراباوقَد امتَأل

  .“اجلس أَبا ترابٍ”
 

حـدثَنا عبـد    :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْـوارِث    :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -٨٥٣
تبـرز   ،نخلٍ َألبِي طَلْحـةَ  ،في نخلٍ لَنا% بينما النبِي  :عن أَنسٍ قَالَ ،الْعزِيزِ
هتاجحل، ري وشمبِالَلٌ يواَءه،   بِـيالن كْرِمي %   بِـهنإِلَـى ج ـيشمأَنْ ي،   ـرفَم
 بِيالن %رٍ فَقَامبِالَلٌ ،بِقَب هإِلَي مى تتا بِالَلُ” :فَقَالَ ،حي كحيـا    ،وم عـمسلْ ته
عمئًا :قَالَ “؟أَسيش عما أَسفَقَالَ ،م: ”رِ يذَا الْقَبه باحصذَّبا ،“عيودهي جِدفَو.  

 
٨٥٤ - دمحم ناِهللا ب دبا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَنديلَ  ،حاعـمإِس نع،   ـنع
فَقَـالَ لَـه    ،فَـأَبى  ،أَردف الْغـالَم  :سمعت معاوِيةَ يقُولُ َألخٍ لَه صغريٍ :قَيسٍ قَالَ
  .دع عنك أَخاك :فَسمعت أَبا سفْيانَ يقُولُ :قَالَ قَيس ،ئْس ما أُدبتبِ :معاوِيةُ
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عـن موسـى    ،حدثَنِي يحيى بن أَيوب :حدثَنا سعيد بن عفَيرٍ قَالَ -٨٥٥
يلنِ عب، أَبِيه ناصِ قَالَ ،عنِ الْعرِو بمع نع: ـاءُ  إِذَا كَثُرمرالْغ الَُّء كَثُراَألخ، 

  .الْحقُوق :قَالَ ؟وما الْغرماُء :قُلْت لموسى
 

٨٥٦ - دمحم ناِهللا ب دبا عثَندرٍ :قَالَ ،حامو عا أَبثَندقَالَ ،ح:  وبا أَيثَندح
ثَابِت نب، ه دالخ نانَ قَالَعسكَي ناب و: رمنِ عاب دنع تكُن،  اسإِي هلَيع قَففَو

الَ  ولَكـن  ،بلَـى  :قَـالَ  ؟شعرِي يـا ابـن الْفَـاروقِ    أَالَ أُنشدك من :بن خيثَمةَ قَالَ
  .أَمِسك :قَالَ لَه ،هه ابن عمرفَأَنشده حتى إِذَا بلَغَ شيئًا كَرِ. تنشدنِي إِالَّ حسنا

سمع مطَرفًا  ،عن قَتادةَ ،أَخبرنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ - ٨٥٧
هو فَقَلَّ منزِلٌ ينزِلُه إِالَّ و ،صحبت عمرانَ بن حصينٍ من الْكُوفَة إِلَى الْبصرة :قَالَ

  .إِنَّ في الْمعارِيضِ لَمندوحةٌ عنِ الْكَذبِ :وقَالَ ،ينشدنِي شعرا
٨٥٨- ــانمــو الْيا أَبثَنــدقَــالَ ،ح: بيــعــا شنربقَــالَ ،أَخ ــرِيهــنِ الزع: 

أَنَّ عبـد   ،أَخبـره  أَنَّ مـروانَ بـن الْحكَـمِ    ،أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن عبـد الـرحمنِ  
   هـربـوثَ أَخغي ـدبنِ عب دواَألس ننِ بمحالر،     هـربـبٍ أَخكَع ـنب ـيأَنَّ  ،أَنَّ أُب

  .“إِنَّ من الشعرِ حكْمةً” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
٨٥٩-   ـدمحم ـناِهللا ب دبا عثَندـو    :قَـالَ  ،حا أَبثَنـدح    ـنب ـدمحـامٍ ممه
رِقَانبقَالَ ،الز: ديبع نب سونا يثَندنِ ،حسنِ الْحـرِيعٍ   ،عـنِ سب دونِ اَألسع: 
ولَ اِهللا :قُلْتسا ري، دامحلَّ بِمجو زي عبر تحدي مقَالَ ،إِن: ”   ـكبـا إِنَّ رأَم

دمالْح بحلَ ،“يوكلَى ذَلع هزِدي م.  
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حـدثَنا اَألعمـش    :قَـالَ  ،حدثَنا أَبِي :قَالَ ،حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٨٦٠
نْ يمتلئَ َأل” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،سمعت أَبا صالحٍ :قَالَ

هرِيى يتا ححلٍ قَيجر فوا ،جرعئَ شلتمأَنْ ي نم ريخ“.  
عـنِ   ،عنِ الْحسـنِ  ،حدثَنا مبارك :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن سلَيمانَ -٨٦١

أَالَ أُنشـدك   :فَقُلْـت % فَأَتيـت النبِـي    ،كُنت شـاعرا  :اَألسود بنِ سرِيعٍ قَالَ
ا ربِه تدمح دامحيمقَالَ ؟ب: ”دامحالْم بحي كبإِنَّ ر“، هلَينِي عزِدي لَمو.  

أَخبرنـا هشـام بـن     :قَالَ ،حدثَنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ - ٨٦٢
% بِت رسولَ اِهللا استأْذَنَ حسانُ بن ثَا :قَالَت &عن عائشةَ  ،عن أَبِيه ،عروةَ

نيرِكشاِء الْمجي هولُ اِهللا  ،فسي  ” :%فَقَالَ رتـببِنِس ـفَأل :فَقَـالَ  “؟فَكَي  كـلَّنس
  .منهم كَما تسلُّ الشعرةُ من الْعجِنيِ

 ،ذَهبـت أَسـب حسـانَ عنـد عائشـةَ      :عن أَبِيه قَـالَ  ،وعن هشامٍ -٨٦٣
فَقَالَت: هبسولِ اِهللا  ،الَ تسر نع حافنكَانَ ي هفَإِن%.  

 
عـن   ،عنِ الزهـرِي  ،عن زِياد ،عنِ ابنِ جريجٍ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -٨٦٤
% عـنِ النبِـي    ،عن أُبي بنِ كَعـبٍ  ،حمنِ بنِ اَألسودعن عبد الر ،أَبِي بكْرٍ

  .“من الشعرِ حكْمةٌ” :قَالَ
 ،حـدثَنا إِسـماعيلُ بـن عيـاشٍ     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ - ٨٦٥

عـن   ،حمنِ بـنِ رافـعٍ  عـن عبـد الـر    ،عن عبد الرحمنِ بنِ زِياد بنِ أَنعـمٍ 
 ،الشـعر بِمنزِلَـة الْكَـالَمِ   ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عبد اِهللا بـنِ عمـرٍو قَـالَ   
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  .“وقَبِيحه كَقَبِيحِ الْكَالمِ ،حسنه كَحسنِ الْكَالمِ
٨٦٦ - يدلت نب يدعا سثَندـبٍ قَـالَ   :قَالَ ،حهو نا ابثَندنِـي   :حربأَخ

عن  ،عن عروةَ ،عنِ ابنِ شهابٍ ،عن عقَيلٍ ،وغَيره ،جابِر بن إِسماعيلَ
خــذْ  ،الشـعر منــه حسـن ومنــه قَبِـيح    :أَنهــا كَانـت تقُــولُ  ،&عائشـةَ  

عِ الْقَبِيحدنِ وسرِ كَ ،بِالْحعش نم تيور لَقَدا    وارـعأَش ـكالـنِ مـبِ بع، 
  .ودونَ ذَلك ،منها الْقَصيدةُ فيها أَربعونَ بيتا

عنِ الْمقْدامِ بنِ  ،حدثَنا شرِيك :قَالَ ،،حدثَنا محمد بن الصباحِ -٨٦٧
مثَّـلُ بِشـيٍء   يت% اِهللا  أَكَانَ رسـولُ  :&قُلْت لعائشةَ  :عن أَبِيه قَالَ ،شريحٍ

ويأْتيـك  ” :كَانَ يتمثَّلُ بِشيٍء من شعرِ عبد اِهللا بـنِ رواحـةَ   :فَقَالَت ؟من الشعرِ
وزت لَم نارِ مببِاَألخد“.  

أَنَّ  ،حـدثَنا الْحسـن   :قَـالَ  ،حـدثَنا مبـارك   :قَـالَ  ،حدثَنا موسى -٨٦٨
امتـدحت   ،يـا رسـولَ اهللاِ   :كُنت شاعرا فَقُلْـت  :اَألسود بن سرِيعٍ حدثَه قَالَ

  .وما استزادنِي علَى ذَلك ،“أَما إِنَّ ربك يحب الْحمد” :فَقَالَ ،ربي
 

٨٦٩- عو نا أَبثَندمٍحلَـى     :قَالَ ،يعـنِ ينِ بمحالـر دبع ناِهللا ب دبا عثَندح
شـعر  % استنشدنِي النبِي  :عنِ الشرِيد قَالَ ،سمعت عمرو بن الشرِيد :قَالَ

لْتنِ أَبِي الصةَ بيأُم،  هتـدشأَنو،    بِـيـذَ النقُـولُ % فَأَخيـ ” :يهه،  يـهـى   “هتح
ةيئَةَ قَافم هتدشفَقَالَ ،أَن: ”ملسلَي إِنْ كَاد“.  
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ــى  - ٨٧٠ وسم ــن اِهللا ب ــد يبا عثَنــد ــالَ ،ح ــةُ :قَ ــا حنظَلَ نربأَخ،  ــن ع

َألنْ يمتلـئَ جـوف أَحـدكُم    ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عنِ ابـنِ عمـر   ،سالمٍ
  .“قَيحا خير لَه من أَنْ يمتلئَ شعرا

٨٧١- اقحا إِسثَندنِ قَالَ :قَالَ ،حيسالْح نب يلا عنربثَنِي أَبِي :أَخدح، 
وِيحالن زِيدي نـةَ  ،عكْرِمع نـاسٍ    ،عبـنِ عـنِ ابع: )ª  ©  ¨(   

º( :إِلَى قَولـه  ]٢٢٤:الشـعراء [  ¹  ̧  ¶  µ(   ] ٢٢٦:الشـعراء[،     ـكذَل ـنم ـخسفَن
¾( :واستثْنى فَقَالَ  ½  ¼( هلإِلَى قَو: )    Ï(   ]٢٢٧:الشعراء[.  

 
٨٧٢- ارِما عثَندقَالَ ،ح: ا أَبثَندةَحانوو ع،  اكـمس نـةَ   ،عكْرِمع ـنع، 

فَقَالَ  ،فَتكَلَّم بِكَالَمٍ بينٍ% أَتى النبِي  ،أَو أَعرابِيا ،أَنَّ رجالً ،عنِ ابنِ عباسٍ
 بِيا” :%النرحس انيالْب نةً ،إِنَّ مكْمرِ حعالش نإِنَّ مو“.  

حدثَنِي عمر بن  :حدثَنِي معن قَالَ :براهيم بن الْمنذرِ قَالَحدثَنا إِ -٨٧٣
 :فَقَـالَ  ،أَنَّ عبد الْملك بـن مـروانَ دفَـع ولَـده إِلَـى الشـعبِي يـؤدبهم        ،سالَّمٍ

وجـز   ،حـم تشـتد قُلُـوبهم   وأَطْعمهـم اللَّ  ،علِّمهم الشـعر يمجـدوا وينجِـدوا   
مهرِقَاب دتشت مهورعش، الْكَالم موهضاقنالِ يجةَ الرلْيع بِهِم سالجو.  

 
نِ عن عمرِو ب ،عنِ اَألعمشِ ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ - ٨٧٤

عـنِ   ،&عن عائشـةَ   ،عن عبيد بنِ عميرٍ ،عن يوسف بنِ ماهك ،مرةَ
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 بِيا” :قَالَ% النرِهأَس نو الْقَبِيلَةَ مجهي راعانٌ شسا إِنمراسِ جالن ظَمإِنَّ أَع، 
أَبِيه نفَى متلٌ انجرو“.  

 
٨٧٥- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:  يقَـدرٍ الْعامو عا أَبثَندقَـالَ  ،ح: 

قَدم رجالَن مـن   :سمعت ابن عمر يقُولُ :حدثَنا زهير عن زيد بنِ أَسلَم قَالَ
وقَـام   ،فَقَامـا فَتكَلَّمـا ثُـم قَعـدا     ،%الْمشرِقِ خطيبان علَى عهد رسولِ اِهللا 

 ،فَعجِب الناس من كَالَمهِما ،فَتكَلَّم% خطيب رسولِ اِهللا  ،ثَابِت بن قَيسٍ
فَإِنمـا تشـقيق    ،قُولُوا قَولَكُم ،يا أَيها الناس” :يخطُب فَقَالَ% فَقَام رسولُ اِهللا 

  .“إِنَّ من الْبيان سحرا” :%ثُم قَالَ رسولُ اِهللا  ،“مِ من الشيطَانالْكَالَ
٨٧٦- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندفَـرٍ قَـالَ     :قَالَ ،حعج ـنب ـدمحا مثَندح: 

ديمنِي حربقُولُ ،أَخا يسأَن عمس هأَن:  دنلٌ عجر طَبخ  الْكَـالَم فَـأَكْثَر رمع، 
رمفَقَالَ ع: طَانيقِ الشقَاشش نطَبِ مي الْخةَ الْكَالَمِ فإِنَّ كَثْر.  
٨٧٧- اقحإِس نب دما أَحثَندقَالَ ،ح:     ـادمح ـنـى بيحا يثَنـدقَـالَ  ،ح: 

 :حـدثَنِي سـهيلُ بـن ذراعٍ قَـالَ     :بٍ قَالَعن عاصمِ بنِ كُلَي ،حدثَنا أَبو عوانةَ
 بِيأَنَّ الن زِيدي نب نعم أَو زِيدا يأَب تعمقَالَ% س: ”  كُمـاجِدسـي موا فعمتاج، 

 ،متكَلِّم منـا فَتكَلَّم  ،فَجلَس ،فَأَتانا أَولَ من أَتى ،“وكُلَّما اجتمع قَوم فَلْيؤذنونِي
. والَ وراَءه منفَـذٌ  ،إِنَّ الْحمد للَّه الَّـذي لَـيس للْحمـد دونـه مقْصـد      :ثُم قَالَ

فَقَام بضا ،فَغننيا بنمالَوا ،فَتـى  :فَقُلْنأَت نلَ ما أَوانأَت،     ـجِدسإِلَـى م بفَـذَه
يهف لَسفَج رآخ، اهنفَكَلَّم اهنيفَأَت،      ـنـا مقَرِيب أَو ِسـهلجـي مف دا فَقَعنعاَء مفَج
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ِسهلجقَالَ ،م ثُم: ”هيدي نيلَ بعاَء جا شي مالَّذ لَّهل دمالْح،     لْفَـهـلَ خعـاَء جـا شمو، 
  .علَّمناثُم أَمرنا و ،“وإِنَّ من الْبيان سحرا

 
٨٧٨-  لَـدخم نب دالا خثَندبِـالَلٍ     :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدقَـالَ  ،ح: 

قَالَـت   :سمعت عبد اِهللا بن عامرِ بنِ ربِيعةَ يقُولُ :حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ
لَيت رجالً صالحا من أَصـحابِي يجِيئُنِـي   ” :ذَات لَيلَة فَقَالَ% أَرِق النبِي  :عائشةُ

سـعد يـا    :قَـالَ  “؟من هـذَا ” :فَقَالَ ،إِذْ سمعنا صوت السالَحِ ،“فَيحرسنِي اللَّيلَةَ
  .يطَهحتى سمعنا غَط% فَنام النبِي  ،جِئْت أَحرسك ،رسولَ اِهللا

 
٨٧٩- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندةَ قَالَ ،حادقَت نع:    ـنب ـسأَن تعمس

يقَالُ  ،ةَفَرسا َألبِي طَلْح% فَاستعار النبِي  ،كَانَ فَزع بِالْمدينة :مالك يقُولُ
لَه: وبدنالْم، هبكقَالَ ،فَر عجا رٍء” :فَلَميش نا منأَيا را ،مرحلَب اهندجإِنْ وو“.  

 
عـن نـافعٍ    ،عـن عبيـد اهللاِ   ،حدثَنا سـفْيانُ  :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٨٠

  .كَانَ ابن عمر يضرِب ولَده علَى اللَّحنِ :الَقَ
عـن كَـثريٍ أَبِـي     ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا موسى -٨٨١
دمحالَنَ قَالَ ،مجنِ عنِ بمحالر دبع نطَّابِ  :عالْخ نب رمع رنِ  ^ملَيجبِر
انيمرآل ،يا لمهدرِفَقَالَ أَحخ: تبأس،   ـرمفَقَـالَ ع:      ـنم ـدـنِ أَشـوُء اللَّحس

  .سوِء الرميِ
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حدثَنا  :قَالَ ،خالد حدثَنا عنبسةُ بن :قَالَ ،حدثَنا أَحمد بن صالحٍ -٨٨٢
سونابٍ قَالَ ،يهنِ شنِ ابـرِ    :عيبـنِ الزةَ بوـرع نى بيحنِي يربأَخ،    عـمس ـهأَن

عنِ % سأَلَ ناس النبِي  :%قَالَت عائشةُ زوج النبِي  :عروةَ بن الزبيرِ يقُولُ
انفَقَالَ  ،الْكُهمٍء” :لَهيوا بِشسـولَ اهللاِ   :فَقَالُوا ،“لَيسـا رثُ   ،يـدحي مهونَ فَـإِن

 ،تلْك الْكَلمةُ من الْحق يخطَفُها الشيطَانُ” :%فَقَالَ النبِي  ؟بِالشيِء يكُونُ حقا
ةاججالد ةقَركَقَر هيلو يبِأُذُن هرققَرفَي، ةذْبك ئَةم نم ا بِأَكْثَريهطُونَ فلخفَي“.  

 
٨٨٣- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، انِينالْب ثَابِت نـنِ     ،عـسِ بأَن ـنع

ــالَ ــك قَ الــولُ اِهللا  :مســانَ ر ــه% كَ ــادي ،فــي مِســريٍ لَ ا الْحــدــالَ  ،فَح فَقَ
  .ِ“ارفُق يا أَنجشةُ ويحك بِالْقَوارِير” :%نبِي ال

٨٨٤- رمع نب نسا الْحثَندقَالَ أَبِي :قَالَ ،ح رمتعا مثَندح:    ـنا ابثَنـدح
رمع، رمع نأَبِي ،ع كى شا أَريمقَالَ ،ف هبِ أَنْ  :أَنالْكَـذ نرِئٍ مام بسح 

عما سثَ بِكُلِّ مدحي.  
أَمــا فــي الْمعــارِيضِ مــا يكْفــي  :قَــالَ عمــر :وفيمــا أَرى قَــالَ :قَــالَ

  .الْمسلم من الْكَذبِ
٨٨٥- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندةَ ،حادقَت ناِهللا  ،ع دبنِ عب فطَرم نع

فَما أَتى علَينا يوم إِالَّ  ،صحبت عمرانَ بن حصينٍ إِلَى الْبصرة :قَالَبنِ الشخريِ 
رعالش يها فندشقَالَ ،أَنبِ :ونِ الْكَذةٌ عوحدنارِيضِ الْكَالَمِ لَمعي مإِنَّ ف.  
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٨٨٦- ص ناِهللا ب دبا عثَندحٍ قَالَحال: يلع نى بوسثَنِي مدح، أَبِيه نع، 

 ،عجِبت من الرجلِ يفـر مـن الْقَـدرِ وهـو مواقعـه      :عن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ
نِهيي عف الْجِذْع عديو يهنِ أَخيي عى الْقَذَاةَ فريو، نم نغالض رِجخيفْسِ  ون

  فِْسـهـي نف نغالض عديو يهلَـى         ،أَخع ـهتفَلُم ـدأَح ـدني عـرس تـعضـا ومو
هائأَلُو ،إِفْش فكَياوعذَر بِه قْتض قَدو ه؟م.  

 
Á( :وقَولُ اِهللا عز وجلَّ  À ¿  ¾  ]١١:احلُجرات[   )½ 

٨٨٧- ثَنديلُ قَالَحاعمي :ا إِسثَنِي أَخدنِ بِـالَلٍ  ،حانَ بملَيس نع،   ـنع
مـر رجـلٌ مصـاب     :قَالَـت  &عـن عائشـةَ    ،عن أُمه ،علْقَمةَ بنِ أَبِي علْقَمةَ

ةولَى نِسنَ ،عرخسي بِه كْناحضفَت، نهضعب يبفَأُص.  
 

٨٨٨ - دمحم نب را بِشثَنداِهللا :قَالَ ،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:    ـنب دـعا سنربأَخ
ارِيصاَألن يدعس، رِيهنِ الزقَـالَ   ،ع ـيلب نلٍ مجر نـولَ اِهللا    :عسر ـتيأَت %

إِذَا أَردت أَمـرا  ” :قَالَ ؟ما قَالَ لَك :فَقُلْت َألبِي :الَقَ ،فَناجى أَبِي دونِي ،مع أَبِي
جرخالْم هنم اللَّه كرِيى يتح ةدؤبِالت كلَيا ،فَعجرخم لَك لَ اللَّهعجى يتح أَو“.  

٨٨٩- يمرٍو الْفُقَيمنِ عنِ بسنِ الْحعو، رٍ الثَّوذنم نعرِي،    ـدمحم ـنع
لَـيس بِحكـيمٍ مـن الَ يعاشـر بِـالْمعروف مـن الَ يجِـد مـن          :ابنِ الْحنفية قَالَ

  .حتى يجعلَ اللَّه لَه فَرجا أَو مخرجا ،معاشرته بدا
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٨٩٠ - ا مثَندالمٍحس نب دمقَالَ ،ح: ارِيا الْفَزثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح

 ،عنِ الْبراِء بـنِ عـازِبٍ   ،عن عبد الرحمنِ بنِ عوسجةَ ،قنانُ بن عبد اِهللا
 بِينِ النقَاقًا” :قَالَ% عى زده ةً أَونِيحم حنم نقَالَ ،“م كَانَ  ،رِيقًاطَ” :أَو

ةمساقِ نتلُ عدع لَه“.  
٨٩١-  ـدمحا مثَندـاءٍ     :قَـالَ  ،حجر ـناِهللا ب ـدبـا عنربـا   :قَـالَ  ،أَخنربأَخ

عـن أَبِـي    ،عـن أَبِيـه   ،عن مالك بنِ مرثَـد  ،عن أَبِي زميلٍ ،عكْرِمةُ بن عمارٍ
ذَر، هفَعرقَالَ ،ي: كذَل دعقَالَ ب ثُم:   ـهفَعإِالَّ ر ـهلَمقَـالَ  ،الَ أَع: ”   ـنم اغُـكإِفْر

 ،وأَمـرك بِـالْمعروف ونهيـك عـنِ الْمنكَـرِ صـدقَةٌ       ،دلْوِك فـي دلْـوِ أَخيـك صـدقَةٌ    
ر والشـوك والْعظْـم عـن طَرِيـقِ     وإِماطَتك الْحجـ  ،وتبسمك في وجه أَخيك صدقَةٌ

  .“وهدايتك الرجلَ في أَرضِ الضالَّة صدقَةٌ ،الناسِ لَك صدقَةٌ
 

حدثَنِي عبد الرحمنِ بن  :حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ قَالَ - ٨٩٢
ادنرٍو ،أَبِي الزمنِ أَبِي عرِو بمع نةَ ،عكْرِمع نـاسٍ   ،عبـنِ عنِ ابأَنَّ  ،ع

  .“لَعن اللَّه من كَمه أَعمى عنِ السبِيلِ” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
 

 حـدثَنا عبـد الْحميـد بــن    :قَــالَ ،حـدثَنا إِسـماعيلُ بـن أَبـانَ     - ٨٩٣
امرهقَالَ :قَالَ ،ب رها شثَنداسٍ قَـالَ  :حبع نثَنِي ابدح:    بِـيـا النمنيب %

   سـالكَّـةَ جبِم ـهتياِء بنبِف،      ـونظْعم ـنـانُ بثْمع بِـه ـرإِلَـى    ،إِذْ م ـرفَكَش



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

 ــي ــي   ،%النبِ ــه النبِ ــالَ لَ ــس” :%فَقَ لجــ “؟أَالَ ت ــى :الَقَ ــس  ،بلَ فَجلَ
 بِيالن %قْبِلَهتسم،    بِـيالن صـخإِذْ ش ثُهدحي وا همنيإِلَـى   % فَب هـرصب

فَمـا قَـالَ    :قَـالَ  ،“وأَنت جـالس  ،آنِفًا أَتانِي رسولُ اِهللا ” :السماِء فَقَالَ
قَالَ ؟لَك: ” ) U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

 X W  V[  Z  Y(   ]ــل ــانُ “  ]٩٠:النحــ ــالَ عثْمــ  :قَــ
  .وذَلك حني استقَر اِإلميانُ في قَلْبِي وأَحببت محمدا

 
٨٩٤-   دـوأَبِـي اَألس ناِهللا ب دبا عثَندقَـالَ  ،ح:      ـديبع ـنب ـدمحا مثَنـدح
ِسيافزِيزِ :قَالَ ،الطَّنالْع دبع نب دمحا مثَندـنِ    ،حاِهللا ب ـديبنِ عكْرِ بأَبِي ب نع

 ،من عالَ جارِيتينِ حتى تـدرِكَا ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن جده ،عن أَبِيه ،أَنسٍ
  .حمد بِالسبابة والْوسطَىوأَشار م ،“دخلْت أَنا وهو في الْجنة كَهاتينِ

  .وقَطيعةُ الرحمِ ،الْبغي :وبابان يعجالَن في الدنيا -٨٩٥
 

٨٩٦ - يقورٍ الْعمعم نب ابها شثَندةَ   :قَالَ ،حـلَمس ـنب ادما حثَندح،   ـنع
إِنَّ ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِي سـلَمةَ  ،محمد بنِ عمرٍو

يماهرنِ إِبب اقحنِ إِسب قُوبعي نب فوسنِ الْكَرِميِ ينِ الْكَرِميِ ابالْكَرِميِ اب ناب الْكَرِمي“.  
حـدثَنا عبـد الْعزِيـزِ بـن      :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا - ٨٩٧
دمحـرٍو  ،ممنِ عب دمحم نةَ    ،عـلَمأَبِـي س ـنةَ    ،عـريرأَبِـي ه ـنأَنَّ  ،ع

وإِنْ كَانَ نسب أَقْرب  ،إِنَّ أَوليائي يوم الْقيامة الْمتقُونَ” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
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 ،ينِي الناس بِاَألعمالِ وتأْتونَ بِالدنيا تحملُونها علَى رِقَابِكُمفَالَ يأْت ،من نسبٍ
  .“وأَعرض في كال عطْفَيه ،الَ :فَأَقُولُ هكَذَا وهكَذَا ،يا محمد :فَتقُولُونَ
٨٩٨- كاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندا  :قَالَ ،حثَندح   يدـعس ـنـى بيحي، 

ى الَ أَر :عـنِ ابـنِ عبـاسٍ قَـالَ     ،حـدثَنا عطَـاءٌ   :قَالَ ،حدثَنا عبد الْملك :قَالَ
K J( :يـــةأَحــدا يعمـــلُ بِهــذه اآل    I H  G F  E(     َلَـــغــى بتح:  

)U  T  S R  Q(   ]راتلِ ،]١٣:احلُججلرلُ لجقُولُ الرفَي: أَن  ـكنم ما أَكْـر، 
  .فَلَيس أَحد أَكْرم من أَحد إِال بِتقْوى اِهللا

 :عـن يزِيـد قَـالَ    ،حدثَنا جعفَر بـن برقَـانَ   :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٨٩٩
فَـأَكْرمكُم عنـد اِهللا    ،وقَد بـين اللَّـه الْكَـرم    ؟ما تعدونَ الْكَرم :قَالَ ابن عباسٍ

قَاكُمأَت، بسونَ الْحدعا تلُقًا ؟مخ كُمنسا أَحبسح لُكُمأَفْض.  
 

عـن   ،عن يحيـى بـنِ سـعيد    ،حدثَنِي اللَّيثُ :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -٩٠٠
اَألرواح ” :يقُـولُ % سمعت النبِي  :شةَ رضي اللَّه عنها قَالَتعن عائ ،عمرةَ

  .“وما تناكَر منها اختلَف ،فَما تعارف منها ائْتلَف ،جنود مجندةٌ
 (...)- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندـ   :قَالَ ،حأَي ـنى بيحا يثَندحوب،   ـنع

   يدـعـنِ سـى بيحنِ    ،يمحالــر ـدبع ـتةَ بِنـرمع ــنـةَ    ،عشائع ـنــنِ  ،&عع
 بِيالن%، ثْلَهم.  

عن  ،حدثَنِي سلَيمانُ بن بِالَلٍ :حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا قَالَ -٩٠١
 اَألرواح جنـود ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :ي هريرةَ قَـالَ عن أَبِ ،عن أَبِيه ،سهيلٍ
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  .“وما تناكَر منها اختلَف ،فَما تعارف منها ائْتلَف ،مجندةٌ
 

٩٠٢- رِيصحٍ الْمالص نى بيحا يثَندح، ى الْكَلْبِييحنِ يب اقحإِس نع، 
أَنَّ أَبـا هريـرةَ    ،أَخبرنا أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ :قَالَ ،حدثَنا الزهرِي :قَالَ
خذَ منـه  عدا علَيه الذِّئْب فَأَ ،بينما راعٍ في غَنمه” :يقُولُ% سمعت النبِي  :قَالَ
لَـيس لَهـا راعٍ    ؟من لَها يوم السبعِ :فَالْتفَت إِلَيه الذِّئْب فَقَالَ ،فَطَلَبه الراعي ،شاةً

 ،فَـإِني أُؤمـن بِـذَلك   ” :%فَقَالَ رسولُ اِهللا  ،سبحانَ اِهللا :فَقَالَ الناس ،“غَيرِي
معكْرٍ وو بأَبا وأَنر“.  

٩٠٣ - ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندـشِ قَـالَ   ،حمنِ اَألعع:   تعـمس
 ^عـن علـي    ،عن أَبِي عبد الرحمنِ السـلَمي  ،سعد بن عبيدةَ يحدثُ

بِــه فــي  فَأَخـذَ شــيئًا فَجعــلَ ينكُـت   ،فــي جنــازة% كَــانَ النبِـي   :قَـالَ 
ومقْعده من  ،ما منكُم من أَحد إِالَّ قَد كُتب مقْعده من النارِ” :فَقَالَ ،اَألرضِ
ةنولَ اِهللا :قَالُوا ،“الْجسا را ،يابِنتلَى كلُ عكتلَ ،أَفَالَ نمالْع عدنقَالَ ؟و: 

أَمـا مـن كَـانَ مـن أَهـلِ السـعادة       ” :قَالَ ،“ا خلق لَـه فَكُلٌّ ميسر لم ،اعملُوا”
ةادعلِ السمعل رسييـلِ          ،فَسمعل ـرسييفَس ةـقَاوـلِ الشأَه ـنكَـانَ م ـنـا مأَمو

ةقَاوأَ ،“الشقَر ثُم: ” )}  |  {  z  y  x  w(  “ ]٦، ٥:الليل[.  
 

حــدثَنا عبــد الْعزِيــزِ بــن  :قَــالَ ،حــدثَنا محمــد بــن عبــد اِهللا - ٩٠٤
دمحم، دينِ أَبِي أُسب ديأُس نع، قَالَت هأُم نةَ :عادَألبِي قَت قُلْت:  ا لَكم
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 :فَقَالَ أَبـو قَتـادةَ   ؟الناس كَما يحدثُ عنه% الَ تحدثُ عن رسولِ اِهللا 
من كَذَب علَي فَلْيسهلْ لجنبِه مضجعا مـن  ” :يقُولُ% سمعت رسولَ اِهللا 

  .يقُولُ ذَلك ويمسح األرض بِيده% وجعلَ رسولُ اِهللا  ،“النارِ
 

٩٠٥ - ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندةَ قَالَ ،حادقَت نةَ  :عقْبع تعمس
نهـى   :عن عبد اِهللا بـنِ مغفَّـلٍ الْمزنِـي قَـالَ     ،بن صهبانَ اَألزدي يحدثُ

 ،والَ ينكي الْعدو ،إِنه الَ يقْتلُ الصيد” :وقَالَ ،عنِ الْخذْف% رسولُ اِهللا 
نيفْقَأُ الْعي هإِنو، نالس كِْسريو“.  

 
عـنِ ابـنِ    ،عن يونس ،حدثَنا اللَّيثُ :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ -٩٠٦
اس الـريح فـي   أَخـذَت النـ   :أَنَّ أَبـا هريـرةَ قَـالَ    ،عن ثَابِت بنِ قَيسٍ ،شهابٍ

فَلَـم   ؟يحمـا الـر   :فَقَالَ عمر لمن حولَـه  ،فَاشتدت ،وعمر حاج ،طَرِيقِ مكَّةَ
بلَغنِي أَنك سأَلْت عـنِ   :فَقُلْت ،فَاستحثَثْت راحلَتي فَأَدركْته ،يرجِعوا بِشيٍء

ــريحِ ــمعت رســ  ،ال ــي س إِنــولُ% ولَ اِهللا و ــن روحِ اِهللا” :يقُ م يحــر ــأْتي  ،ال ت
ةمحذَابِ ،بِالري بِالْعأْتتا ،ووهبسا ،فَالَ تهريخ لُوا اللَّهسا ،وهرش نوذُوا معو“.  

 
عن  ،عن صالحِ بنِ كَيسانَ ،حدثَنِي مالك :قَالَحدثَنا إِسماعيلُ  -٩٠٧

ودعسنِ مةَ ببتنِ عاِهللا ب دبنِ عاِهللا ب ديبع،      نِـيهالْج ـدالـنِ خب ـديز ـنع،   ـهأَن
سـماٍء كَانـت   صالَةَ الصبحِ بِالْحديبِية علَى أَثَرِ % صلَّى لَنا رسولُ اِهللا  :قَالَ
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لَةاللَّي نم،  بِيالن فرصا انـاسِ فَقَـالَ  % فَلَملَى النلَ عـ  ” :أَقْبـلْ تـاذَا  هونَ مرد
كُمبقَالُوا “؟قَالَ ر: لَمأَع ولُهسرو قَالَ ،اللَّه: ”ركَافبِي و نمؤي مادبع نم حبأَص، 

وأَما من  ،فَذَلك مؤمن بِي كَافر بِالْكَوكَبِ ،طرنا بِفَضلِ اِهللا ورحمتهم :فَأَما من قَالَ
  .“مؤمن بِالْكَوكَبِ ،فَذَلك كَافر بِي ،بِنوِء كَذَا وكَذَا :قَالَ

 
٩٠٨- إِب نب كِّيا مثَندحيماهجٍ :قَالَ ،ريرج نا ابنربطَاٍء ،أَخع نع،  نع
وأَقْبــلَ  ،إِذَا رأَى مخيلَــةً دخــلَ وخــرج% كَــانَ النبِــي  :قَالَــت &عائشــةَ 
ربأَدو، ههجو ريغتو، يراُء سمالس تطَرفَإِذَا م،  ـكةُ ذَلشائع هفَترفَقَـالَ   ،فَع
 بِيـلَّ       ” :%النجو ـزع ـا قَـالَ اللَّـهكَم لَّـهرِي لَعـا أَدمو: ) Z  Y  X  W

  .]٢٤:األحقاف[  “ )]
عـن   ،عن سلَمةَ بـنِ كُهيـلٍ   ،عن سفْيانَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ الْفَضلُ -٩٠٩

 :%قَـالَ النبِـي    :قَـالَ  ،عبـد اهللاِ  عـن  ،عن زِر بنِ حبيشٍ ،عيسى بنِ عاصمٍ
”كرةُ شرا ،الطِّينا ممكُّلِ ،ووبِالت هبذْهي اللَّه نلَكو“.  

 
عنِ الزهـرِي   :يعنِي ،أَخبرنا شعيب :قَالَ ،حدثَنا الْحكَم بن نافعٍ -٩١٠

سـمعت   :أَنَّ أَبـا هريـرةَ قَـالَ    ،عبيد اِهللا بـن عبـد اِهللا بـنِ عتبـةَ    أَخبرنِي  :قَالَ
 بِيقُولُ% النةَ” :يريا الْفَـأْلُ  ،الَ طهريخـا الْفَـأْلُ   :قَـالُوا  ،“ومـةٌ  ” :قَـالَ  ؟ومكَل

كُمدا أَحهعمسةٌ يحالص“.  
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٩١١ - اججا حثَندح، مآدةَ     :قَـاالَ  ،وـلَمس ـنب ـادما حثَنـدح،   ـنع
عرِضـت  ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا بنِ مسعود ،عن زِر ،عاصمٍ

  ـجالْح ـاممِ أَيسوبِالْم ماُألم لَيع،   ةُ أُمنِي كَثْـربجـي فَـأَعت،   ـألُ قَـدلَ   وامـهالس
فَإِنَّ مـع  ” :قَالَ ،“أَي رب ،نعم” :قَالَ “؟أَرضيت ،يا محمد :قَالُوا ،والْجبلَ

وهم الَّـذين الَ يسـترقُونَ والَ    ،هؤالَِء سبعني أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ
فَادع اللَّه أَنْ  :قَالَ عكَّاشةُ ،“وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ،يتطَيرونَ والَ ،يكْتوونَ

مهنلَنِي معجقَالَ ،ي: ”  مهـنم لْـهعاج ماللَّه“،    ـرـلٌ آخجفَقَـالَ ر:   اللَّـه عاد
مهنلَنِي معجةُ” :قَالَ ،يكَّاشا عبِه قَكبس“.  

 (...)- ىحوسا مثَنقَالَ ،د: ادما حثَندح،  ـاممهـمٍ   ،واصع ـنع،   ـنع
اِهللا ،زِر دبع نع،  بِينِ النيثَ ،%عدالْح اقسو.  

 
 ،مـةَ عـن علْقَ  ،حدثَنِي ابن أَبِـي الزنـاد   :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٩١٢
هأُم نةَ ،عشائع نوا ،عدلإِذَا و انيبى بِالصتؤت تا كَانهأَن،   ـمو لَهعدفَت
كَةربِالْب، بِيبِص تيفَأُت، هتادوِس عضت تبى ،فَذَهوسم هأْسر تحفَإِذَا ت، 

فَأَخـذَت الْموسـى    ،لُهـا مـن الْجِـن   نجع :فَقَـالُوا  ،فَسأَلَتهم عنِ الْموسى
كَانَ يكْـره الطِّيـرةَ   % إِنَّ رسولَ اِهللا  :ونهتهم عنها وقَالَت ،فَرمت بِها
  .وكَانت عائشةُ تنهى عنها ،ويبغضها
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٩١٣- ملسا مثَندقَالَ ،ح: شا هثَندحةُ :قَالَ ،امادا قَتثَندـسٍ  ،حأَن نع، 
 بِينِ النى” :%عودةَ ،الَ عريالَ طو، حالنِي الْفَأْلُ الصجِبعيةُ ،ونسةُ الْحمالْكَل“.  
٩١٤- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندرٍ   :قَالَ ،حـامـو عا أَبثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح

أَنَّ أَبـاه   ،حـدثَنِي حيـةُ التميمـي    :عن يحيى بنِ أَبِي كَـثريٍ قَـالَ   ،بن الْمباركا
هربأَخ،  بِيالن عمس هقُولُ% أَني: ”امي الْهَء فيالْفَـأْلُ    ،الَ ش ةـرالطِّي قـدأَصو، 

قح نيالْعو“.  
 

حـدثَنِي عبـد    :عن معنِ بنِ عيسى قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -٩١٥
عــام % أَنَّ النبِــي  ،عــن عبــد اِهللا بــنِ الســائبِ ،عــن أَبِيــه ،اِهللا بــن مؤمــلٍ

 ـةبِييدالْح،      ـنـانُ بثْمع ذَكَـر ـنيح    ــهمقَو ـهإِلَي ـلَهسأَر الً قَـديـهفَّــانَ أَنَّ سع، 
امذَا الْعه مهنع جِعرلَى أَنْ يع وهالَحفَص،    قَابِـلَ ثَالَثَـة ـما لَهلُّوهخيفَقَـالَ   ،و

 بِييلَ% النى فَقأَت نيلٌ :حيهى سأَت: ”كُمرأَم لَ اللَّههس“، كَانَ عو   ـناِهللا ب ـدب
 بِيالن كربِ أَدائالس%.  

 
 ،عـن حمـزةَ   ،عنِ ابنِ شهابٍ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ٩١٦

رمنِ عاِهللا ب دبع ينمٍ ابالسو،   ـرمـنِ عاِهللا ب دبع نـ  ،عسقَـالَ % ولَ اِهللا أَنَّ ر: 
  .“والْفَرسِ ،والْمرأَة ،الشؤم في الدارِ”

 ،عن أَبِـي حـازِمِ بـنِ دينـارٍ     ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -٩١٧
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دعنِ سلِ بهس نولَ اِهللا  ،عسءٍ   ” :قَالَ% أَنَّ رـيـي شف مـؤـي  ،إِنْ كَانَ الشفَف 
أَةرسِ ،الْمالْفَركَنِ ،وسالْمو“.  

حـدثَنا بِشـر بـن     :قَـالَ  ،حدثَنا عبيد اِهللا بن سعيد يعنِي أَبا قُدامةَ -٩١٨
انِيرهالز رمارٍ :قَالَ ،عمع نةُ بكْرِما عثَنداِهللا ،ح دبنِ عب اقحإِس نع،   ـنع

إِنـا كُنـا فـي دارٍ كَثُـر فيهـا       ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قَالَ رجـلٌ  :بنِ مالك قَالَأَنسِ 
وقَلَّـت   ،فَقَلَّ فيها عددنا ،فَتحولْنا إِلَى دارٍ أُخرى ،وكَثُر فيها أَموالُنا ،عددنا

  .“وهي ذَميمةٌ ،أَو دعوها ،ارده” :%قَالَ رسولُ اِهللا  ؟فيها أَموالُنا
  .في إِسناده نظَر :قَالَ أَبو عبد اِهللا

 
٩١٩- ما آدثَنــدئْــبٍ :قَــالَ ،حأَبِــي ذ ــنا ابثَنــدقَــالَ ،ح:  يدــعا سثَنــدح
رِيقْبالْم،  أَبِيـه نةَ    ،عـريرأَبِـي ه ـنبِـ   ،عـنِ النع قَـالَ % ي: ”   ـبحي إِنَّ اللَّـه
طَاسالْع، بثَاؤالت هكْريأَنْ    ،و هعـممٍ سـلسلَى كُلِّ مع قفَح اللَّه دمفَح طَسفَإِذَا ع
هتمشي، طَانيالش نم وا همفَإِن بثَاؤا التأَمو، طَاعتا اسم هدرقَـالَ فَإِذَا  ،فَلْي:  ـاهه، 

  .“ضحك منه الشيطَانُ
 

 ،عن سعيد بـنِ جبيـرٍ   ،عن عطَاٍء ،عن أَبِي عوانةَ ،حدثَنا موسى -٩٢٠
رب  :قَـالَ الْملَـك   ،الْحمد للَّـه  :إِذَا عطَس أَحدكُم فَقَالَ :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

نيالَمفَإِذَا قَالَ ،الْع: نيالَمالْع بر، لَكقَالَ الْم: اللَّه كمحري.  
حـدثَنا عبـد الْعزِيـزِ بـن أَبِـي       :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بن إِسـماعيلَ  -٩٢١
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عـن أَبِـي    ،حٍ السـمان عـن أَبِـي صـال    ،حدثَنا عبد اِهللا بن دينـارٍ  :قَالَ ،سلَمةَ
فَـإِذَا قَـالَ فَلْيقُـلْ لَـه      ،الْحمد للَّه :إِذَا عطَس فَلْيقُلِ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،هريرةَ

هباحص أَو وهأَخ: اللَّه كمحري،  قُـلْ    :فَإِذَا قَالَ لَـهفَلْي اللَّـه ـكمحري:    اللَّـه يكـدهي
يوالَكب حلص“.  

أَثْبت ما يروى في هذَا الْبابِ هذَا الْحديثُ الَّذي يروى  :قَالَ أَبو عبد اِهللا
انمحٍ السالأَبِي ص نع.  

 
بد الـرحمنِ  عن ع ،أَخبرنا الْفَزارِي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٩٢٢

أَنهم كَانوا غُزاةً في الْبحرِ زمـن   ،حدثَنِي أَبِي :بنِ زِياد بنِ أَنعمٍ اِإلفْرِيقي قَالَ
فَلَما حضر غَداؤنا  ،فَانضم مركَبنا إِلَى مركَبِ أَبِي أَيوب اَألنصارِي ،معاوِيةَ

فَلَـم يكُـن لـي بـد مـن أَنْ       ،دعوتمونِي وأَنـا صـائم   :فَأَتانا فَقَالَ ،يهأَرسلْنا إِلَ
كُمـولَ اِهللا   ،أُجِيبسر تعمي سقُـولُ % َألني: ”     ـتس يـهلَـى أَخمِ عـلسلْمإِنَّ ل

ةاجِبالٍ وصخ، ا وقح كرت ئًا فَقَديا شهنم كرإِنْ تهلَيع يها َألخإِذَا    :اجِب ـهلَيع ـلِّمسي
هيلَق،   ـاهعإِذَا د ـهجِيبيو،   طَـسإِذَا ع هتـمشيو،   ـرِضإِذَا م هـودعيإِذَا   ،و هـرضحيو
اتم، هحصنتإِذَا اس هحصنيو“ .  

جزاك اللَّه خيـرا   :جلٍ أَصاب طَعامناوكَانَ معنا رجلٌ مزاح يقُولُ لر :قَالَ
ما ترى فـي رجـلٍ إِذَا    :فَقَالَ َألبِي أَيوب ،فَغضب علَيه حني أَكْثَر علَيه ،وبِرا

لَه ا :قُلْتبِرا وريخ اللَّه اكزنِي ،جمتشو ب؟غَض   ـوبـو أَيـ   :فَقَالَ أَبـا كُنا إِن
فَقَـالَ لَـه حـني     ،فَاقْلـب علَيـه   ،إِنَّ من لَم يصلحه الْخير أَصلَحه الشر :نقُولُ
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اها :أَترعا ورش اللَّه اكزقَالَ ،جو يضرو كحفَض:   ـكاحزم عـدا تفَقَـالَ   ،م
  .رِي خيراجزى اللَّه أَبا أَيوب األنصا :الرجلُ

 :قَـالَ  ،حـدثَنا يحيـى بـن سـعيد     :قَـالَ  ،حدثَنا علي بن عبـد اهللاِ  -٩٢٣
عنِ ابنِ  ،عن حكيمِ بنِ أَفْلَح ،حدثَنِي أَبِي :حدثَنا عبد الْحميد بن جعفَرٍ قَالَ

ودعسم،  بِينِ النقَالَ% ع: ” ـعبمِ    أَرـلسلَـى الْممِ عـلسلْمل:   ـرِضإِذَا م هـودعي، 
اتإِذَا م هدهشيو، اهعإِذَا د هجِيبيو، طَسإِذَا ع هتمشيو“.  

 ،عن أَشعثَ ،أَخبرنا أَبو اَألحوصِ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -٩٢٤
نِ سةَ باوِيعم نعديازِبٍ قَالَ ،ونِ عاِء برنِ الْبولُ اِهللا  :عسا رنرعٍ% أَمببِس، 
 ،وتشميت الْعـاطسِ  ،واتباعِ الْجنائزِ ،أَمرنا بِعيادة الْمرِيضِ :ونهانا عن سبعٍ
ونهانـا  . وإِجابـة الـداعي    ،مِوإِفْشاِء السـالَ  ،ونصرِ الْمظْلُومِ ،وإِبرارِ الْمقِْسمِ

نبِ :عيمِ الذَّهاتوخ، ةضالْف ةآنِي نعرِ ،واثينِ الْمعو، ةيالْقَسقِ ،وربتاِإلسو، 
  .والْحرِيرِ ،والديباجِ
 ،عن أَبِيه ،نِعنِ الْعالَِء بنِ عبد الرحم ،وعن إِسماعيلَ بنِ جعفَرٍ -٩٢٥

 ،“حـق الْمسـلمِ علَـى الْمسـلمِ سـت     ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِي هريرةَ
وإِذَا  ،وإِذَا دعاك فَأَجِبـه  ،إِذَا لَقيته فَسلِّم علَيه” :قَالَ ؟ما هي يا رسولَ اِهللا :قيلَ

وإِذَا  ،وإِذَا مـرِض تعـوده   ،وإِذَا عطَس فَحمد اللَّـه فَشـمته   ،هاستنصحك فَانصح لَ
هبِعفَات اتم“.  

 
عـن   ،عن أَبِي إِسحاق ،حدثَنا شيبانُ :قَالَ ،حدثَنا طَلْق بن غَنامٍ -٩٢٦
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ةَخثَمي،  يلع نا     :قَالَ ^عهعـمس ـةطْسع ـدنقَـالَ ع نم:    بر لَّـهل ـدمالْح
  .لَم يجِد وجع الضرسِ وال اُألذُن أَبدا ،الْعالَمني علَى كُلِّ حالٍ ما كَانَ

 
٩٢٧- ا مثَنديلَ   حاعـمإِس ـنب ـكأَبِـي       :قَـالَ  ،ال ـنزِيـزِ بالْع ـدبا عثَنـدح

عـنِ   ،عن أَبِي هريـرةَ  ،عن أَبِي صالحٍ ،أَخبرنا عبد اِهللا بن دينارٍ :قَالَ ،سلَمةَ
 بِيقُلِ” :قَالَ% النفَلْي كُمدأَح طَسإِذَا ع:  لَّـهل دمذَا قَـالَ فَـإِ  ،الْح:   لَّـهل ـدمالْح، 

هباحص أَو وهأَخ قُلْ لَهفَلْي: اللَّه كمحري، وقُلْ هلْيو: الَكُمب حلصيو اللَّه يكُمدهي“.  
٩٢٨- ماصا عثَندئْبٍ :قَالَ ،حأَبِي ذ نا ابثَندح،   ـرِيقْبالْم يدـعس نع، 
أَبِيه نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ” طَـاسالْع بحي إِنَّ اللَّه،   هكْـريو
بثَاؤأَنْ         ،الت هعـممٍ سـلسلَـى كُـلِّ مـا عقكَـانَ ح اللَّـه دمحو كُمدأَح طَسإِذَا عو
فَـإِذَا تثَـاَءب أَحـدكُم     ،ما هـو مـن الشـيطَان   فَأَما التثَاؤب فَإِن. يرحمك اللَّه :يقُولَ

طَاعتا اسم هدرطَانُ ،فَلْييالش هنم كحض ثَاَءبإِذَا ت كُمدفَإِنَّ أَح“.  
٩٢٩- رمع نب داما حثَندـةَ   :قَالَ ،حانوـو عا أَبثَندةَ     ،حـرمأَبِـي ج ـنع

 ،عافَانـا اللَّـه وإِيـاكُم مـن النـارِ      :عت ابـن عبـاسٍ يقُـولُ إِذَا شـمت    سم :قَالَ
اللَّه كُممحري.  

٩٣٠ - اقحا إِسثَندلَى :قَالَ ،حعا ينربنٍ     :قَـالَ  ،أَخـينـو مـا أَبنربأَخ
كُنا جلُوسـا   :أَبِي هريرةَ قَالَعن  ،عن أَبِي حازِمٍ ،وهو يزِيد بن كَيسانَ

 :%فَقَـالَ لَـه رسـولُ اِهللا     ،فَعطَس رجلٌ فَحمد اللَّه% عند رسولِ اِهللا 
”اللَّه كمحري“، رآخ طَسع ئًا ،ثُميش قُلْ لَهي ـولَ اهللاِ  :فَقَالَ ،فَلَمسا ري، 
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  .“وسكَت ،إِنه حمد اللَّه” :قَالَ ؟تقُلْ لي شيئًاولَم  ،خرِاآلرددت علَى 
 

٩٣١- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندقَـالَ  :قَالَ ،ح يميانُ التملَيا سثَندح: 
ولَـم   ،فَشـمت أَحـدهما  % نـد النبِـي   عطَس رجالَن ع :سمعت أَنسا يقُولُ

ولَم  ،إِنَّ هذَا حمد اللَّه” :قَالَ ؟ت هذَا ولَم تشمتنِيشم :فَقَالَ ،خريشمت اآل
هدمحت“.  

و أَخـو  حدثَنا رِبعي بن إِبـراهيم هـ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٩٣٢
 ،عن سعيد بـنِ أَبِـي سـعيد    ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِسحاق :قَالَ ،ابنِ علَيةَ

أَحـدهما أَشـرف مـن    % جلَـس رجـالَن عنـد النبِـي      :عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ  
خـر  وعطَـس اآل  ،ولَم يشمته ،د اللَّهفَعطَس الشرِيف منهما فَلَم يحم ،خرِاآل

اللَّه دمفَح،  بِيالن هتمفَش%، رِيفنِي  :فَقَالَ الشتـمشت فَلَم كدنع تطَسع، 
اللَّه  وأَنت نِسيت ،إِنَّ هذَا ذَكَر اللَّه فَذَكَرته” :فَقَالَ ،خر فَشمتهوعطَس هذَا اآل

كِسيتفَن“.  
 

 ،عـن عبـد اِهللا بـنِ عمـر     ،عن نافعٍ ،عن مالك ،حدثَنا إِسماعيلُ -٩٣٣
يلَ لَهفَق طَسكَانَ إِذَا ع هأَن: اللَّه كمحرفَقَالَ ،ي: اكُمإِيو ا اللَّهنمحري، غيو رف

لَكُما ولَن.  
عـن أَبِـي عبـد     ،عن عطَـاءٍ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٩٣٤
الْحمــد للَّــه رب  :إِذَا عطَــس أَحــدكُم فَلْيقُــلِ :عــن عبــد اِهللا قَــالَ ،الــرحمنِ
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نيالَمالْع، دري نقُلْ ملْيو: رياللَّه كمح، وقُلْ هلْيو: لَكُمي ول اللَّه رفغي.  
٩٣٥- يلع نب ماصا عثَندةُ :قَالَ ،حكْرِما عثَندقَـالَ  ،ح:    ـاسا إِيثَنـدح
 ،“يرحمـك اللَّـه  ” :فَقَـالَ % عطَس رجلٌ عند النبِي  :عن أَبِيه قَالَ ،بن سلَمةَ

  .“هذَا مزكُوم” :%فَقَالَ النبِي  ،ثُم عطَس أُخرى
 

٩٣٦- ارِما عثَنداذَانَ قَالَ :قَالَ ،حز نةُ بارما عثَندـولٌ   :حكْحثَنِي مدح
 ،فَعطَس رجلٌ مـن ناحيـة الْمسـجِد    ،ابنِ عمر كُنت إِلَى جنبِ :اَألزدي قَالَ

رمع نفَقَالَ اب: اللَّه تدمح تإِنْ كُن اللَّه كمحري.  
 

أَخبرنـا ابـن    :قَـالَ  ،أَخبرنـا مخلَـد   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -٩٣٧
عطَـس ابـن    :أَنه سـمعه يقُـولُ   ،عن مجاهد ،أَخبرنِي ابن أَبِي نجِيحٍ ،جريجٍ

رمنِ عاِهللا ب دبعكْرٍ ،لو با أَبإِم، رما عإِمفَقَالَ ،و: آب، رمع نـا   :فَقَالَ ابمو
؟آب لَهعنيِ جاطيالش نم طَانيش ماس إِنَّ آبدمالْحو ةطْسالْع نيا ب.  

 
٩٣٨- يدلو الْوا أَبثَندـارٍ قَـالَ      :قَالَ ،حمع ـنـةُ بكْرِما عثَنـدثَنِي   :حـدح

 ،فَعطَـس رجـلٌ  % كُنت عنـد النبِـي    :حدثَنِي أَبِي قَالَ :إِياس بن سلَمةَ قَالَ
  .هذَا مزكُوم :%فَقَالَ النبِي  ،ثُم عطَس أُخرى ،يرحمك اللَّه :قَالَفَ

 ،عـنِ الْمقْبـرِي   ،عنِ ابنِ عجـالَنَ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ - ٩٣٩
  .فَما كَانَ بعد هذَا فَهو زكَام ،ثًاشمته واحدةً وثنتينِ وثَالَ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
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٩٤٠- فوسي نب دمحا مثَندانُ  :قَالَ ،حـفْيا سثَندـنِ     ،حـيمِ بكح ـنع
نَ عنـد  كَـانَ الْيهـود يتعاطَسـو    :عن أَبِـي موسـى قَـالَ    ،عن أَبِي بردةَ ،الديلَمِ
 بِيالن %مقُولَ لَهاَء أَنْ يجر: اللَّه كُممحرقُـولُ   ،يفَكَـانَ ي: ”  اللَّـه يكُمـدهي، 

الَكُمب حلصيو“.  
- يلع نفْصِ بو حا أَبثَندـى   :قَالَ ،حيحا يثَنـدانُ    :قَـالَ  ،حـفْيا سثَنـدح
  .عن أَبِيه مثْلَه ،حدثَنِي أَبو بردةَ :بن الديلَمِ قَالَ حدثَنِي حكيم :قَالَ

 
حدثَنا الْقَاسم بن مالـك   :قَاالَ ،وأَحمد بن إِشكَاب ،حدثَنا فَروةُ -٩٤١
نِيزبٍ ،الْمنِ كُلَيمِ باصع نع،  نةَ قَالَعدرـى  :أَبِي بوسلَى أَبِي مع لْتخد، 

وعطَسـت   ،فَعطَست فَلَـم يشـمتنِي   ،وهو في بيت ابنته أُم الْفَضلِ بنِ الْعباسِ
عطَـس ابنِـي فَلَـم     :فَلَمـا أَتاهـا وقَعـت بِـه وقَالَـت      ،فَأَخبرت أُمـي  ،فَشمتها

تهتما ،شهتمفَش تطَسعـا  ،وفَقَالَ لَه:     بِـيالن تعـمـي سقُـولُ % إِنإِذَا ” :ي
وهتمفَش اللَّه دمفَح كُمدأَح طَسع،  وهتـمشفَالَ ت اللَّه دمحي إِنْ لَمو“،   ـكنإِنَّ ابو

  اللَّــه ـدمحي فَلَــم طَـســ  ،عأُش فَلَـمهتا   ،مهتــمفَش اللَّـه تــدمفَح ـتطَسعو، 
فَقَالَت: تنسأَح.  

 
٩٤٢- فوسي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:  ـكالا منربـنِ     ،أَخـالَِء بـنِ الْعع

إِذَا تثَـاَءب  ” :قَـالَ % ي عـنِ النبِـ   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيه ،عبد الرحمنِ
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طَاعتا اسم مكْظفَلْي كُمدأَح“.  
 

عـن   ،عـن قَتـادةَ   ،حدثَنا همام :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٩٤٣
لَبيـك   :قُلْـت  ،“يـا معـاذُ  ” :فَقَـالَ  ،%نبِـي  أَنا رديف ال :عن معاذ قَالَ ،أَنسٍ

كيدعسثَالَثًا ،و ثْلَهقَالَ م ثُم: ”رِي مدلْ ته  ـادبلَـى الْعاِهللا ع ق؟ا ح“  الَ :قُلْـت، 
 :قُلْـت  ،“اذُيا معـ ” :ثُم سار ساعةً فَقَالَ ،“أَنْ يعبدوه والَ يشرِكُوا بِه شيئًا” :قَالَ

كيدعسو كيقَالَ ،لَب: ”     ـزلَـى اِهللا عع ـادبالْع ـقـا حرِي مدلْ تلُـوا    هـلَّ إِذَا فَعجو
ك؟ذَل مهذِّبعأَنْ ال ي“.  

 
 ،حدثَنِي عقَيلٌ :الَحدثَنِي اللَّيثُ قَ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -٩٤٤

 ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبد اِهللا بنِ كَعبِ بـنِ مالـك   :عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ
سـمعت   :قَـالَ  ،وكَانَ قَائد كَعبٍ من بنِيه حني عمي ،أَنَّ عبد اِهللا بن كَعبٍ

عـن غَـزوة   % حديثَه حني تخلَّف عـن رسـولِ اِهللا   كَعب بن مالك يحدثُ 
وكبت، هلَيع اللَّه ابولُ اِهللا  :فَتسآذَنَ رالَةَ % ولَّى صص نيا حنلَياِهللا ع ةبوبِت
را ،الْفَججا فَوجفَو اسلَقَّانِي النقُولُونَ ،فَتي ةبوونِي بِالتنهـةُ اِهللا    :يبوت نِـكهتل
كلَيع، جِدسالْم لْتخى دتولِ اِهللا  ،حسفَإِذَا بِر %اسالن لَهوح،    إِلَـي فَقَـام

واللَّه ما قَـام إِلَـي رجـلٌ     ،حتى صافَحنِي وهنانِي ،طَلْحةُ بن عبيد اِهللا يهروِلُ
  .ال أَنساها لطَلْحةَ ،يرهمن الْمهاجِرِين غَ

عـن سـعد بـنِ     ،حـدثَنا شـعبةُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمـد بـن عرعـرةَ    -٩٤٥
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يماهرإِب،  ـفيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع،     رِيـدالْخ يدـعأَبِـي س ـنأَنَّ  ،ع
عكْمِ سلَى حلُوا عزا ناسناذعنِ مب د، هلَ إِلَيسـارٍ    ،فَأَرملَـى حـاَء عـا   ،فَجفَلَم

 بِيقَالَ الن جِدسالْم نا ملَغَ قَرِيبب%: ” كُمـريوا خائْت،  كُمدـيس ـا   :فَقَـالَ  ،“أَوي
    ــككْملَـى حلُـوا عزالَِء نـؤإِنَّ ه دـعس،   دـعفَقَـالَ س:   ـيهِمف كُـمــلَ  أَحقْتأَنْ ت

مهلَتقَاتم، مهتيى ذُربستو،   بِـيكْـمِ اهللاِ  ” :%فَقَالَ النبِح ـتكَمقَـالَ  ،“ح أَو: 
”كلكْمِ الْمبِح تكَمح“.  

عـن   ،حدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ    :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٩٤٦
ديمأَ ،ح نسٍ قَالَعن:        بِـيالن ـنـةً ميؤر هِمإِلَـي ـبأَح صـخا كَانَ شم%، 

هوا إِلَيقُومي لَم هأَووا إِذَا ركَانو، كذَلل هتياهكَر نونَ ملَمعا يمل.  
ثَنا حـد  :قَـالَ  ،أَخبرنـا النضـر   :قَـالَ  ،حدثَنا محمـد بـن الْحكَـمِ    -٩٤٧
 :أَخبرنِي الْمنهالُ بن عمرٍو قَالَ :أَخبرنا ميسرةُ بن حبِيبٍ قَالَ :قَالَ ،إِسرائيلُ

مـا رأَيـت    :قَالَـت  &عن عائشـةَ أُم الْمـؤمنِني    ،حدثَتنِي عائشةُ بِنت طَلْحةَ
كَالَمـا والَ حـديثًا والَ جِلْسـةً مـن     % النبِي أَحدا مـن النـاسِ كَـانَ أَشـبه بِـ     

ثُم قَـام إِلَيهـا    ،إِذَا رآها قَد أَقْبلَت رحب بِها% وكَانَ النبِي  :قَالَت ،فَاطمةَ
ت إِذَا أَتاهـا  وكَانـ  ،ثُم أَخذَ بِيدها فَجاَء بِها حتى يجلسها في مكَانِه ،فَقَبلَها
 بِيالن %بِه تبحر، هلَتفَقَب هإِلَي تقَام ثُم،  بِيلَى النع لَتخا دهـي  % وأَنف

يهف ي قُبِضالَّذ هضرا ،ملَهقَبو بحا ،فَرهإِلَي رأَسو، كَتـا   ،فَبهإِلَي ـرأَس ثُم، 
كَتــحــ ،فَض ــاِءفَقُلْ سلنل َأل :ت ــتــى  إِنْ كُن ــالً علَ فَض أَةــر الْم هــذ هى أَنَّ لر

مـا   :فَسـأَلْتها  ،بينما هي تبكي إِذَا هي تضـحك  ،فَإِذَا هي من النساِء ،النساِء
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؟قَالَ لَك ةٌ  :قَالَترـذي إِذًا لَبإِن،     بِـيالن ـا قُـبِضفَلَم%،  فَقَالَـت:    إِلَـي ـرأَس
 ،“إِنـك أَولُ أَهلـي بِـي لُحوقًـا    ” :ثُم أَسر إِلَي فَقَالَ ،فَبكَيت ،“إِني ميت” :فَقَالَ

  .فَسرِرت بِذَلك وأَعجبنِي
 

حـدثَنِي أَبـو    :حـدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ    :لحٍ قَالَحدثَنا عبد اِهللا بن صا -٩٤٨
وأَبـو   ،فَصـلَّينا وراَءه وهـو قَاعـد    ،%اشتكَى النبِـي   :عن جابِرٍ قَالَ ،الزبيرِ

 هكْـبِريت اسالن عمسكْرٍ يـا     ،باميـا قآنـا فَرنإِلَي فَـتـ   ،فَالْتنإِلَي ـارا فَأَشنـدا فَقَع، 
 ،إِنْ كـدتم لَتفْعلُـوا فعـلَ فَـارِس والـرومِ     ” :فَلَما سلَّم قَالَ ،فَصلَّينا بِصالَته قُعودا

 ـودقُع مهو هِملُوكلَى مونَ عقُوملُـوا   ،يفْعفَـالَ ت،   كُمتمـوا بِـأَئمـا    ،ائْتمـلَّى قَائإِنْ ص
يلُّوا قافَصا ،امودلُّوا قُعا فَصدلَّى قَاعإِنْ صو“.  

 
٩٤٩- ددسا مثَندقَالَ ،ح: دالا خثَندلٌ  :قَالَ ،حيـها سثَندـنِ    ،حـنِ ابع
يدعأَبِي س، يدعأَبِي س نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ” هدي عضفَلْي كُمدأَح ثَاَءبإِذَا ت

يهبِف، يهلُ فخدطَانَ ييفَإِنَّ الش“.  
عـن هـالَلِ بـنِ     ،عن منصـورٍ  ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا عثْمانُ -٩٥٠
افسطَاٍء ،يع ناسٍ قَـالَ  ،عبنِ عنِ ابع:   ـعضفَلْي ثَـاَءبإِذَا ت    يـهلَـى فع هـدي، 

طَانيالش نم وا همفَإِن.  
٩٥١ - دــدسا مثَنــدــلِ :قَــالَ ،حفَضالْم ــنب ــرا بِشثَنــدا  :قَــالَ ،حثَنــدح
 :عـن أَبِيـه قَـالَ    ،سمعت ابنا َألبِي سعيد الْخـدرِي يحـدثُ أَبِـي    :سهيلٌ قَالَ
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  .“فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُه ،إِذَا تثَاَءب أَحدكُم فَلْيمِسك علَى فيه” :%اِهللا  قَالَ رسولُ
- لَدخم نب دالا خثَندانُ قَالَ :قَالَ ،حملَيا سثَندلٌ قَـالَ  :حيهثَنِي سدح: 

يدعأَبِي س ننِ بمحالر دبثَنِي عدأَبِ ،ح نعيه،  بِيقَـالَ % أَنَّ الن: ”  ثَـاَءبإِذَا ت
هفَم هدبِي ِسكمفَلْي كُمدأَح، لُهخدطَانَ ييفَإِنَّ الش“.  

 
٩٥٢- فوسي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح: كالا منربـنِ   ،أَخب اقـحإِس نع 
يـدخلُ علَـى أُم   % كَـانَ النبِـي    :أَنه سمع أَنس بن مالك يقُولُ ،أَبِي طَلْحةَ

فَأَطْعمتـه   ،وكَانـت تحـت عبـادةَ بـنِ الصـامت      ،فَتطْعمه ،حرامِ ابنة ملْحانَ
هأْسي رفْلت لَتعجقَظَ  ،ويتاس ثُم امفَنكحضي.  

حدثَنا الْمغريةُ بن سلَمةَ أَبو هشـامٍ   :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -٩٥٣
يومزخقَةً ،الْمكَانَ ثقَالَ :قَالَ ،،و نزح نب قعا الصثَندح:    ـمثَنِي الْقَاسـدح
أَتيـت   :عن قَيسِ بنِ عاصمٍ السـعدي قَـالَ   ،عنِ الْحسنِ الْبصرِي ،بن مطَيبٍ

مـا الْمـالُ    ،يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت ،“هذَا سيد أَهلِ الْوبرِ” :فَقَالَ% رسولَ اِهللا 
 :%فَقَـالَ رسـولُ اِهللا    ؟والَ مـن ضـيف   ،الَّذي لَيس علَي فيه تبِعةٌ من طَالبٍ

 ،وويلٌ َألصحابِ الْمـئني إِالَّ مـن أَعطَـى الْكَرِميـةَ     ،واَألكْثَر ستونَ ،نِعم الْمالُ أَربعونَ”
حنمةَ وزِيرةَ ،الْغينمالس رحنو، رتعالْمو الْقَانِع مأَطْعفَأَكَلَ و“، ـولَ اهللاِ   :قُلْتسـا ري، 

هذه ما أَكْرالَقِ مأَ ،اَألخ ادلُّ بِوحـي     الَ يمعن ةكَثْـر ـنم يـهـا ففَقَـالَ  ؟ن: ”  ـفكَي
ةيطبِالْع عنص؟ت“ قُلْت: ي الْبِكْرطأُع،  ـابي النطأُعـي    كَ” :قَـالَ  ،وف عـنصت ـفي

ةنِيحي َأل :قَالَ “؟الْماقَةَإِنالن حنكَ” :قَالَ ،مت فيوقَةي الطَّرف عنو   :قَالَ “؟صـدغي
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هِمالببِح اسالن،  ـهمطتخلٍ يمج نلٌ مجر عوزالَ يو،     ا لَـهـدـا بم ِسـكُهمفَي، 
هدري وكُونَ هى يتح،  بِيفَقَالَ الن%: ”   وـالُ مم أَم ـكإِلَي ـبأَح الُكفَم يـك؟ال 

 ،أَو أَعطَيـت فَأَمضـيت   ،فَإِنما لَك من مالك ما أَكَلْـت فَأَفْنيـت   :قَالَ ،يمال :قَالَ
 يـكالومل هرائسو“، فَقُلْت: مرُأل ،الَ ج تعجر نلَئ     هـرضـا حا فَلَمهدـدع لَّـنق

فَإِنكُم لَن تأْخذُوا عن أَحد هـو   ،عنيخذُوا  ،يا بنِي :الْموت جمع بنِيه فَقَالَ
وقَـد   ،لَـم يـنح علَيـه   % فَإِنَّ رسـولَ اِهللا   ،الَ تنوحوا علَي :أَنصح لَكُم مني
 بِيالن تعمس %ةاحينِ النى عهنـلِّي     ،يأُص ـتـي كُنابِي الَّتيي ثونِي فكَفِّنو

فَإِنكُم إِذَا سودتم أَكَابِركُم لَم يـزلْ َألبِـيكُم فـيكُم     ،وسودوا أَكَابِركُم ،هافي
وزهـدوا فـيكم    ،وإِذَا سودتم أَصاغركُم هانَ أَكَـابِركُم علَـى النـاسِ    ،خليفَةٌ

كُمشيوا عحلأَصطَلَبِ ،و نى عنغ يهاسِ فَإِنَّ فـأَلَةَ  ،النسالْمو اكُمإِيـا   ،وهفَإِن
فَإِنه كَانَ يكُونُ شـيٌء   ،وإِذَا دفَنتمونِي فَسووا علَي قَبرِي ،آخر كَسبِ الْمرِء

تي فَالَ آمن سـفيها أَنْ يـأْ   ،خماشات :بينِي وبين هذَا الْحي من بكْرِ بنِ وائلٍ
 ينِكُمي دا فبيع كُملَيلُ عخدا يرأَم.  

يلـلِ  :قَالَ عالْفَض نب دمحم انمعا النأَب تفَقَـالَ  ،فَذَاكَر:    قـعالص ـتيأَت
يثدذَا الْحي هف نزح نـنِ   ،بسـنِ الْحا عثَندفَح،   يـلَ لَـهـنِ   :فَقسـنِ الْح؟ع 

 ،الَ :قَالَ ؟سمعته من يونس :قيلَ لَه ،عنِ الْحسنِ ،يونس بن عبيد ،الَ :قَالَ
 ،عـن قَـيسٍ   ،عـنِ الْحسـنِ   ،عن يونس بنِ عبيـد  ،حدثَنِي الْقَاسم بن مطَيبٍ

انمعَألبِي الن فَقُلْت: محت مفَلال :قَالَ ؟لُه، عيضاهن  
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عن أَبِـي   ،حدثَنا أَيوب :قَالَ ،حدثَنا وهيب :قَالَ ،حدثَنا موسى -٩٥٤
 :فَقَـالَ  ،ذَرسـأَلْت خليلـي أَبـا     :سأَلْت عبد اِهللا بن الصامت قَالَ :الْعالية قَالَ

 بِيالن تيوٍء% أَتضبِو، هأْسر كرفَح، هيفَتلَى شع ضعبِـ  ،و قُلْت  ـتأَبِي أَن
كتي آذَيأُمـا   ،الَ” :قَالَ ؟وهقْتوـالَةَ لونَ الصرخؤةً يمأَئ اَء أَورأُم رِكدت كنلَكو“، 

قُلْت: رأْما تـا ” :قَالَ ؟نِيفَمهقْتوالَةَ للِّ الصص،     ـلِّهفَص ـمهعم كْـترالَ  ،فَـإِنْ أَدو
قُولَنت: تلَّيلِّي ،صفَالَ أُص“.  

 
عـنِ ابـنِ    ،عن عقَيـلٍ  ،ثَنا اللَّيثُحد :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ -٩٥٥
أَنَّ  ،^عـن علـي    ،أَنَّ حسين بن علي حدثَه ،عن علي بنِ حسينٍ ،شهابٍ

يا  :فَقُلْت “؟أَالَ تصلُّونَ” :فَقَالَ ،%طَرقَه وفَاطمةَ بِنت النبِي % رسولَ اِهللا 
ــولَ اِهللا ساهللاِ  ،ر ــد نا عــن فُســا أَن مــا  ،إِن ثَنعــا ب ثَنعبــاَء أَنْ ي ــإِذَا ش ــرف  ،فَ صفَان

 بِيئًا ،%النيش إِلَي جِعري لَمقُولُ ،وي ذَهفَخ رِبضي بِردم وهو تعمس ثُم: 
)/  . -  ,   .]٥٤:الكهف[   )+ 

٩٥٦- س نب دمحا مثَندةَ :قَالَ ،الَمٍحاوِيعو ما أَبنربـشِ  ،أَخمنِ اَألعع، 
يا أَهلَ  :رأَيته يضرِب جبهته بِيده ويقُولُ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِي رزِينٍ

مهنأُ وعلَي لْأَيكُونُ لَكُم ا ،%أَتزعمونَ أَني أَكْذب علَى رسولِ اِهللا  ،الْعراقِ
أْثَمولَ اِهللا  ؟الْمسر تعملَس دهقُولُ% أَشي: ”  كُمـدـلِ أَحعن عسش قَطَعإِذَا ان، 

هحلصى يتى حراُألخ هلعي ني فشمفَالَ ي“.  
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٩٥٧- رٍحمعو ما أَبثَنقَالَ ،د: ارِثالْو دبا عثَندقَـالَ  ،ح:    ـوبا أَيثَنـدح

 ،مـر بِـي عبـد اِهللا بـن الصـامت      :عن أَبِي الْعاليـة الْبـراِء قَـالَ    ،بن أَبِي تميمةَ
فَمـا   ،ن زِيـاد قَـد أَخـر الصـالَةَ    إِنَّ ابـ  :فَقُلْت لَه ،فَجلَس ،فَأَلْقَيت لَه كُرسيا

رأْمةً ؟تبري ضذفَخ برقَالَ ،فَض هبسا :أَحيهف ى أَثَّرتقَالَ ،ح ـا   :ثُمأَب أَلْتس
صـلِّ الصـالَةَ    :فَقَـالَ  ،فَضرب فَخذي كَما ضربت فَخـذَك  ،ذَر كَما سأَلْتنِي

  .فال أُصلِّي ،قَد صلَّيت :والَ تقُلْ ،إِنْ أَدركْت معهم فَصلِّفَ ،لوقْتها
٩٥٨- انمو الْيا أَبثَندقَالَ ،ح: بيعا شنربأَخ، رِيهنِ الزمِ    ،عـالس ـنع
خطَّـابِ انطَلَـق مـع    أَنَّ عبد اِهللا بـن عمـر أَخبـره أَنَّ عمـر بـن الْ      ،بنِ عبد اِهللا
حتى وجدوه يلْعب مع  ،في رهط من أَصحابِه قبلَ ابنِ صياد% رسولِ اِهللا 

فَلَـم يشـعر    ،وقَد قَارب ابن صياد يومئـذ الْحلُـم   ،الْغلْمان في أُطُمِ بنِي مغالَةَ
 بِيالن برى ضتح %هدبِي هرقَالَ ،ظَه ولُ اِهللا” :ثُمسي رأَن دهش؟أَت“  هإِلَي ظَرفَن

 ؟فَتشـهد أَنـي رسـولُ اهللاِ    :قَالَ ابـن صـياد   ،“أَشهد أَنك رسولُ اُألميني” :فَقَالَ
 بِيالن هصقَالَ% فَر ـ ” :ثُمسبِرو بِاللَّه تنآمهقَـالَ ال   ،“ول ثُـم  ادـيـنِ صـاذَا   :بم

خلِّـطَ علَيـك   ” :%فَقَالَ النبِي  ،يأْتينِي صادق وكَاذب :فَقَالَ ابن صياد ؟ترى
راَألم“،  بِيبِيئًا” :%قَالَ النخ لَك أْتبي خقَالَ ،“إِن: خالد وـأْ  ” :قَـالَ  ،هساخ
ت فَلَمكرقَد دع“، رمولَ اِهللا :قَالَ عسا ري، أْذَنُ لأَتقَهنع رِبأَنْ أَض يهفَقَالَ  ؟ي ف
 بِيالن%: ”هلَيلَّطُ عسالَ ت وه كإِنْ ي، هلي قَتف لَك ريفَالَ خ وه كي إِنْ لَمو“.  
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مالقَالَ س: ناِهللا ب دبع تعمقُولُ فَسي رمع:     بِـيالن ـكذَل ـدعب طَلَقان %
اديص نا ابيهي فلِ الَّتخا إِلَى النموي ارِيصبٍ اَألنكَع نب يأُبو وـى إِذَا   ،هتح

 بِيلَ النخد % بِيالن قلِ% طَفخذُوعِ الني بِجقتـنِ ا    ،يم عـمسي ـوهـنِ  وب
اهرلَ أَنْ يئًا قَبيش اديـا     ،صيهف لَـه يفَـةي قَطف هاشرلَى فع طَجِعضم اديص نابو

فَقَالَت لابنِ  ،وهو يتقي بِجذُوعِ النخلِ% فَرأَت أُم ابنِ صياد النبِي  ،زمزمةٌ
ادــيص: ــافص أَي، ــماس ــوهوه، ــدمحــذَا مه، ادــيص ــنى ابــاهنقَــالَ  ،فَت
 بِيالن%: ”نيلَب هكَترت لَو“.  

مالاِهللا :قَالَ س دبقَالَ ع:  بِيالن اسِ% قَامي النف،   ـوا هلَى اِهللا بِمى عفَأَثْن
لُهالَ فَقَالَ ،أَهجالد ذَكَر ثُم: ”ذي أُنإِنوهكُمر،   ـهمقَو ـذَرأَن قَدإِالَّ و بِين نا ممو، 

همقَو وحن ذَرأَن لَقَد،  ـهمقَول بِين قُلْهي الً لَمقَو يهف أَقُولُ لَكُمس نلَكو:    ـهـونَ أَنلَمعت
روأَع، روبِأَع سلَي أَنَّ اللَّهو“.  

٩٥٩- وسا مثَندقَالَ ،ىح:   ـبيها وثَنـدقَـالَ  ،ح:   فَـرعا جثَنـدح،   ـنع
ابِرٍ قَالَ ،أَبِيهج نع:  بِيا% كَانَ النبنثَـالَثَ    ،إِذَا كَانَ ج ـهأْسلَى رع بصي

 ـدمحم نب نساٍء قَالَ الْحم نم اتفَناهللاِ   :ح ـدبـا عرِي أَكْ  ،أَبـعإِنَّ ش   ـنم ثَـر
نِ فَقَالَ :قَالَ ،ذَاكسالْح ذلَى فَخع هدبِي برضـي   :وأَخ ـنا ابي،    رـعكَـانَ ش

 بِيالن %بأَطْيو رِكعش نم أَكْثَر.  
 

عـن أَبِـي    ،عـنِ اَألعمـشِ   ،عوانةَحدثَنا أَبو  :قَالَ ،حدثَنا موسى -٩٦٠
من فَرسٍ بِالْمدينة علَـى جِـذْعِ   % صرِع رسولُ اِهللا  :عن جابِرٍ قَالَ ،سفْيانَ
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لَةخن،  ـهمقَد فَكَّتـةَ       ،فَانشائعل ةبـرشـي مف هـودعـا نفَكُن&،    ـوهو ـاهنيفَأَت
 ،ثُم أَتيناه مرةً أُخرى وهو يصلِّي الْمكْتوبةَ قَاعدا ،صلَّينا قيامافَ ،يصلِّي قَاعدا

إِذَا صـلَّى  ” :فَلَما قَضى الصالَةَ قَـالَ  ،فَأَومأَ إِلَينا أَن اقْعدوا ،فَصلَّينا خلْفَه قياما
والَ تقُوموا واِإلمام قَاعد  ،ذَا صلَّى قَائما فَصلُّوا قياماوإِ ،اِإلمام قَاعدا فَصلُّوا قُعودا
هِمائظَمبِع لُ فَارِسفْعا تكَم“.  

فَقَالَـت   ،فَسـماه محمـدا   ،وولد لفُالَن مـن اَألنصـارِ غُـالم    :قَالَ -٩٦١
ارصولِ اِهللا :األنسبِر يككَنى . ال نتح   ةـاعـنِ السع ـأَلُهسي الطَّرِيقِ نا فندقَع، 
 ،ما من نفْـسٍ منفُوسـة  ” :قَالَ ،نعم :قُلْنا “؟ي تسأَلُونِي عنِ الساعةجِئْتمونِ” :فَقَالَ

ةنئَةُ سا مهلَيي عأْتـا  ،“يقُلْن:       اهـمفَس ـارِ غُـالَمصاَألن ـنم فُـالَنل ـدلا  وـدمحم، 
ــار صاألن ــولِ اِهللا :فَقَالَــتسبِر ــك ــالَ ،ال نكَني ــار” :قَ صاَألن تــن سوا  ،أَحــمس

  .“وال تكْتنوا بِكُنيتي ،بِاسمي
 

عـن   ،حـدثَنِي الـدراوردي   :حدثَنا عبد الْعزِيـزِ بـن عبـد اِهللا قَـالَ     -٩٦٢
مـر فـي السـوقِ    % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا ،ن أَبِيهع ،جعفَرٍ

هفَيكَن اسالنو ةيالضِ الْععب نالً ماخد، كيٍ أَسدبِج رفَم،  ذَ بِأُذُنِهفَأَخ لَهاونفَت
ومـا   ،ما نحب أَنه لَنا بِشـيءٍ  :فَقَالُوا “؟رهمٍب أَنَّ هذَا لَه بِدأَيكُم يح” :ثُم قَالَ
بِه عنصقَالَ ؟ن: ”لَكُم هونَ أَنبحثَالَثًا ،الَ :قَالُوا “؟أَت ملَه كالَ  :فَقَـالُوا  ،قَالَ ذَل

اللَّهو، كأَس هأَن يها فبيا لَكَانَ عيكَانَ ح لَو، كاَألسا :و ـانأُذُن لَه سي لَيلَّذ، 
تيم وهو فقَالَ ؟فَكَي: ”اللَّهفَو، كُملَيذَا عه نلَى اِهللا منُ عوا أَهينلَلد“.  
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عـن   ،عـنِ الْحسـنِ   ،حـدثَنا عـوف   :قَالَ ،حدثَنا عثْمانُ الْمؤذِّنُ -٩٦٣
فَأَعضه أُبـي   ،عند أُبي رجالً تعزى بِعزاِء الْجاهلية رأَيت :عتي بنِ ضمرةَ قَالَ

كْنِهي لَمو، هابحأَص هإِلَي ظَرقَالَ ،فَن: وهمتكَرأَن كُمفَقَالَ ؟كَأَن:    ـابـي الَ أَهإِن
مـن تعـزى بِعـزاِء الْجاهليـة     ” :يقُولُ% إِني سمعت النبِي  ،في هذَا أَحدا أَبدا
وهكْنال تو وهضفَأَع“.  

عـن   ،عنِ الْحسنِ ،حدثَنا مبارك بن فَضالَةَ :قَالَ ،حدثَنا عثْمانُ -(...) 
يتع، ثْلَهم.  

 
عن عبـد   ،عن أَبِي إِسحاق ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،بو نعيمٍحدثَنا أَ -٩٦٤

اذْكُـر أَحـب    :فَقَالَ لَه رجـلٌ  ،خدرت رِجلُ ابنِ عمر :الرحمنِ بنِ سعد قَالَ
كاسِ إِلَيفَقَالَ ،الن: دمحا مي.  

 
٩٦٥- ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَندح،   ـاثيـنِ غانَ بثْمع نقَـالَ  ،ع: 

فـي حـائط مـن    % أَنه كَـانَ مـع النبِـي     ،عن أَبِي موسى ،حدثَنا أَبو عثْمانَ
ةيندالْم يطَانح،  بِيالن دي يفالطِّـنيِ % واِء والْم نم بِه رِبضي ودـاَء   ،عفَج
حفْتتسلٌ يجر،  بِيفَقَالَ الن%: ”لَه حافْت، ةنبِالْج هرشبو“،  بـو    ،فَـذَهفَـإِذَا أَب

افْـتح   :فَقَـالَ  ،ثُم استفْتح رجلٌ آخـر . وبشرته بِالْجنة ،فَفَتحت لَه ،^بكْرٍ 
لَه، ةنبِالْج هرشبو، مفَإِذَا ع ر^، ”لَه تحفَفَت، ةنبِالْج هترشبو“ .   حفْتـتاس ثُـم

رلٌ آخجر، لَسئًا فَجكتكَانَ مقَالَ ،وو: ” لَه حى    ،افْتلْـولَـى بع ةنبِالْج هرشبو
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هيبصكُونُ ،تت أَو“، تبانُ ،فَذَهثْمفَإِذَا ع، لَه تحي قَـالَ   فَأَ ،فَفَتبِالَّـذ ـهتربخ، 
  .“اللَّه الْمستعانُ” :قَالَ

 
عـن سـلَمةَ بـنِ وردانَ     ،حـدثَنا ابـن نباتـةَ    :قَالَ ،حدثَنا ابن شيبةَ -٩٦٦

مـولًى   :فَقُلْـت  ؟من أَنـت  :فَسأَلَنِي ،رأَيت أَنس بن مالك يصافح الناس :قَالَ
ثنِي لَيبقَالَ ،لي ثَالَثًا وأْسلَى رع حسفَم: يكف اللَّه كارب.  

 
٩٦٧- اججا حثَندةَ  :قَالَ ،حـلَمس نب ادما حثَندح،   ـديمح ـنع،   ـنع

قَد أَقْبـلَ أَهـلُ الْـيمنِ    ” :%جاَء أَهلُ الْيمنِ قَالَ النبِي لَما  :أَنسِ بنِ مالك قَالَ
كُمنا مقُلُوب قأَر مهو، ةافَحصاَء بِالْمج نلُ مأَو مفَه“.  

عـن   ،حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِيا :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصباحِ -٩٦٨
مـن تمـامِ    :عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ ،عن عبد اِهللا بنِ يزِيد ،جعفَرٍ الْفَراِء أَبِي

اكأَخ حافصأَنْ ت ةيحالت.  
 

٩٦٩- دوأَبِي اَألس ناِهللا ب دبا عثَندا إِ :قَالَ ،حثَندوقٍ    حزـرم ـنب يماهـرب
 ،وكَانَ لعبـد اِهللا بـنِ الزبيـرِ فَأَخـذَه الْحجـاج منـه       ،حدثَنِي أَبِي :الثَّقَفي قَالَ

كَانَ عبد اِهللا بن الزبيرِ بعثَنِي إِلَى أُمه أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ فَأُخبِرها بِمـا   :قَالَ
عياججح ملُهي ،امو لعدتي ،وأْسر حسمتو، يفصو ذئموا يأَنو.  
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 ،عنِ الْقَاسمِ بنِ عبـد الْواحـد   ،حدثَنا همام :قَالَ ،حدثَنا موسى -٩٧٠

أَنه بلَغـه حـديثٌ عـن رجـلٍ مـن       ،هأَنَّ جابِر بن عبد اِهللا حدثَ ،عنِ ابنِ عقيلٍ
 بِيابِ النحا  ،%أَصرـهي شلحر هإِلَي تددا فَشريعب تعتفَاب،    تمـى قَـدتح

امسٍ ،الشيأُن ناِهللا ب دبابِ ،فَإِذَا عا بِالْبابِرأَنَّ ج هإِلَي ثْتعـولُ   ،فَبسالر ـعجفَر 
حديثٌ بلَغنِي  :قُلْت ،فَخرج فَاعتنقَنِي ،نعم :فَقُلْت ؟جابِر بن عبد اِهللا :فَقَالَ

هعمأَس لَم،  ـوتمت أَو وتأَنْ أَم يتشقَـالَ  ،خ:    بِـيالن تعـمقُـولُ % سي: 
”ادبالْع اللَّه رشحي، اسالً ،أَوِ الناةً غُررا عمهب“،  ـا   :قُلْـتمهـا بقَـالَ  ؟م: ”  سلَـي

كَمـا يسـمعه مـن    ” :أَحسـبه قَـالَ   ،“فَيناديهِم بِصوت يسمعه من بعد ،معهم شيٌء
بقَر: كلا الْمأَن، نم دأَحةَ ونلُ الْجخدي ةنلِ الْجأَه نم دي َألحغبنـارِ    الَ يـلِ النأَه

ةظْلَمبِم هطْلُبي،       ـةنـلِ الْجأَه ـنم ـدأَحو ـارلُ النخدارِ يلِ النأَه نم دي َألحغبنالَ يو
ةظْلَمبِم هطْلُبي“، قُلْت: فكَيا  ؟ومإِناومهاةً برع ي اللَّهأْتقَـالَ  ؟ن: ”  اتـنسبِالْح

السوئَاتي“.  
 

 :قَـالَ  ،حـدثَنا عثْمـانُ بـن عمـر     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -٩٧١
عـن عائشـةَ    ،عنِ الْمنهالِ بنِ عمـرٍو  ،عن ميسرةَ بنِ حبِيبٍ ،حدثَنا إِسرائيلُ
ما رأَيت أَحدا كَانَ أَشـبه حـديثًا    :عن عائشةَ أُم الْمؤمنِني قَالَت ،بِنت طَلْحةَ

 ،وكَانـت إِذَا دخلَـت علَيـه قَـام إِلَيهـا      ،مـن فَاطمـةَ  % وكَالَما بِرسولِ اِهللا 
إِذَا دخلَ علَيها قَامـت إِلَيـه   وكَانَ  ،وأَجلَسها في مجلِسه ،فَرحب بِها وقَبلَها
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هدبِي ذَتفَأَخ، هلَتقَبو بِه تبحا ،فَرِسهلجي مف هتلَسأَجـي    ،وف ـهلَيع لَتخفَد
فِّيوي تالَّذ هضرا ،ملَهقَبا وبِه بحفَر.  

 
 ،عن يزِيـد بـنِ أَبِـي زِيـاد     ،حدثَنا أَبو عوانةَ :الَقَ ،حدثَنا موسى -٩٧٢

فَحـاص   ،كُنـا فـي غَـزوة    :عنِ ابنِ عمر قَـالَ  ،عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى
¼( :فَنزلَت ؟وقَد فَررنا% كَيف نلْقَى النبِي  :قُلْنا ،الناس حيصةً  »(   

فَخـرج   ،لَـو قَـدمنا   :فَقُلْنـا  ،فَالَ يرانـا أَحـد   ،الَ نقْدم الْمدينةَ :فَقُلْنا ،]١٦:األنفال[
 بِيرِ% النالْفَج الَةص نـا  ،مونَ   :قُلْنارالْفَـر ـنحونَ  ” :قَـالَ  ،نكَّـارالْع مـتأَن“، 

هدا يلْنئَ” :قَالَ ،فَقَبا فأَنكُمت“.  
٩٧٣ - ميرأَبِي م نا ابثَندقَـالَ     :قَالَ ،ح ـدالخ ـنب طَّـافا عثَندثَنِي   :حـدح

 ،ها هنا سـلَمةُ بـن اَألكْـوعِ    :مررنا بِالربذَة فَقيلَ لَنا :عبد الرحمنِ بن رزِينٍ قَالَ
هلَيا عنلَّمفَس اهنيفَقَـالَ  ،فَأَت هيدي جراِهللا     :فَأَخ بِـينِ نيـاتبِه ـتعايب%،   جرفَـأَخ

  .فَقُمنا إِلَيها فَقَبلْناها ،كَفا لَه ضخمةً كَأَنها كَف بعريٍ
٩٧٤-    ـدمحم ـناِهللا ب ـدبا عثَندـةَ    :قَـالَ  ،حنييع ـنا ابثَنـدـنِ    ،حـنِ ابع

انَجعسٍ ،دَألن قَالَ ثَابِت:  بِيالن تسسأَم %كدقَالَ ؟بِي: معا ،نلَهفَقَب.  
 

حــدثَنا مطَــر بــن عبــد  :قَــالَ ،حــدثَنا موســى بــن إِســماعيلَ - ٩٧٥
أُم  :ن صباحِ عبد الْقَيسِ يقَـالُ لَهـا  حدثَتنِي امرأَةٌ م :الرحمنِ اَألعنق قَالَ

قَـدمنا   :أَنَّ جـدها الْـزارِع بـن عـامرٍ قَـالَ      ،عن جدها ،أَبانَ ابنةُ الْوازِعِ
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  .فَأَخذْنا بِيديه ورِجلَيه نقَبلُها ،ذَاك رسولُ اِهللا :فَقيلَ
٩٧٦- الر دبا عثَندحكاربالْم ننِ بمبِيـبٍ  :قَالَ ،حح نانُ بفْيا سثَندح، 

رأَيـت   :عن صهيبٍ قَالَ ،عن ذَكْوانَ ،حدثَنا عمرو :قَالَ ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ
هلَيرِجاسِ وبالْع دلُ يقَبا ييلع.  

  
٩٧٧- ما آدثَندةُ  :قَالَ ،حبـعا شثَندح،   ـاججا حثَنـدحا   :قَـالَ  ،وثَنـدح

ادمقَـالَ    :قَالَ ،ح ـهِيدالش ـنب بِيبا حثَندقُـولُ     :حلَـزٍ يجـا مأَب تعـمإِنَّ  :س
جرةَ خاوِيعم، دبعرٍ وامع ناِهللا ب دبعو ودرِ قُعيبالز نرٍ   ،اِهللا بـامع ـناب فَقَام، 

مـن سـره أَنْ   ” :%قَالَ النبِـي   :قَالَ معاوِيةُ ،وكَانَ أَرزنهما ،وقَعد ابن الزبيرِ
  .“فَلْيتبوأْ بيتا من النارِ ،يمثُلَ لَه عباد اِهللا قياما

 
٩٧٨- دمحم ناِهللا ب دبا عثَنداقِ :قَالَ ،حزالر دبا عثَندا  :قَالَ ،حنربأَخ

رمعامٍ ،ممه نةَ ،عريرأَبِي ه نع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: ”   مآد اللَّـه لَـقخ %
هتورلَى صا ،عاعرونَ ذتس طُولُهقَالَثُ ،و م: باذْه،  ـكلَى أُولَئع لِّمفَس،    ـنم فَـرن

لُوسج كَةالَئالْم،       ـكتيـةُ ذُريحتو ـكتيحـا تهفَإِن بِـه ـكونيحا يم عمتفَقَـالَ  ،فَاس: 
كُملَيع الَمةُ اِهللا :فَقَالُوا ،السمحرو كلَيع الَمو ،السادفَزةُ اِهللا :همحرو،   ـنفَكُلُّ م

هتورلَى صةَ عنلُ الْجخدى اآلنَ ،يتح لْقالْخ قُصنلْ يزي فَلَم“.  
 

٩٧٩- ددسا مثَندقَالَ ،ح:  ـداحالْو دبا عثَنداِهللا      ،ح ـدبـنِ عـانَ بنق ـنع
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يمهالن، ةَ  عـجسوـنِ عنِ بمحالر دبع اءِ   ،نـرـنِ الْبع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: 
  .“أَفْشوا السالم تسلَموا”

 ،والْقَعنبِـي  ،حدثَنا ابن أَبِـي حـازِمٍ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا - ٩٨٠
الَ ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،ِءعنِ الْعالَ ،عن عبد الْعزِيزِ

 “؟م علَى مـا تحـابونَ بِـه   أَالَ أَدلُّكُ ،والَ تؤمنوا حتى تحابوا ،تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمنوا
  .“بينكُم أَفْشوا السالم” :قَالَ ،يا رسولَ اِهللا ،بلَى :قَالُوا

عـن   ،حدثَنا محمد بن فُضيلِ بنِ غَـزوانَ  :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ - ٩٨١
ـالَ      ،عن أَبِيه ،عطَاِء بنِ السائبِ ـالَ رسـولُ اِهللا    :عـن عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو قَ  :%قَ

”نمحوا الردبوا ال ،اعمأَطْعوامطَّع، الَموا السأَفْشانَ ،ولُوا الْجِنخدت“.  
 

مـا   :عن بشيرِ بنِ يسارٍ قَالَ ،عن سعيد بنِ عبيد ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٩٨٢
  .ابن عمر بِالسالمِ ،أَو يبدر ،كَانَ أَحد يبدأُ

٩٨٣ - الَمٍحس نب دمحا مثَنقَالَ ،د:  زِيـدي نب لَدخا منربقَـالَ  ،أَخ: 
يسـلِّم   :أَنه سمع جابِرا يقُولُ ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ :أَخبرنا ابن جريجٍ قَالَ
شـيان أَيهمـا يبـدأُ    والْما ،والْماشي علَـى الْقَاعـد   ،الراكب علَى الْماشي
  .بِالسالمِ فَهو أَفْضلُ

عـن عبـد    ،عـن سـلَيمانَ   ،حـدثَنِي أَخـي   :حدثَنا إِسـماعيلُ قَـالَ   -٩٨٤
 ،أَنَّ اَألغَـر  ،أَنَّ ابن عمر أَخبره ،عن نافعٍ ،الرحمنِ بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِي عتيقٍ

هةَونيزم نلٌ مجر و،  بِيالن عةٌ مبحص لَه تكَانو%،   ـنم قسأَو لَه تكَان



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

فونِ عرِو بمنِي عب نلٍ مجلَى ررٍ عما    ،تارـرم ـهإِلَي لَـفتقَـالَ  ،اخ:   فَجِئْـت
 بِيإِلَى الن%، يقدكْرٍ الصا بي أَبعلَ مسوا      :قَـالَ  ،فَأَرـلَّمـا سينلَق ـنفَكُـلُّ م

 ؟لَهـم اَألجـر  أَالَ ترى الناس يبدأُونك بِالسالَمِ فَيكُـونُ   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،علَينا
فِْسهن نع رمع نذَا ابثُ هدحي راَألج لَك كُنالَمِ يبِالس مأْهداب.  

٩٨٥- ا عثَندحفوسي ناِهللا ب دب، بِينالْقَعقَاالَ ،و:   ـكالـا منربـنِ   ،أَخع
الَ ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِي أَيوب ،عن عطَاِء بنِ يزِيد ،ابنِ شهابٍ

 ،يعرِض هذَا ويعرِض هذَافَيلْتقيان فَ ،مرِئٍ مسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَثيحلُّ ال
  .“وخيرهما الَّذي يبدأُ بِالسالمِ

 
حدثَنِي محمد بـن جعفَـرِ بـنِ     :حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا قَالَ -٩٨٦
 ،عن أَبِي هريـرةَ  ،عن سعيد الْمقْبرِي ،عن يعقُوب بنِ زيد التيمي ،أَبِي كَثريٍ

 ،السـالَم علَـيكُم   :وهو فـي مجلـسٍ فَقَـالَ   % أَنَّ رجالً مر علَى رسولِ اِهللا 
 ،السـالَم علَـيكُم ورحمـةُ اهللاِ    :فَمر رجلٌ آخـر فَقَـالَ   ،“عشر حسنات” :فَقَالَ
السـالَم علَـيكُم ورحمـةُ اِهللا     :فَمر رجـلٌ آخـر فَقَـالَ    ،“عشرونَ حسنةً” :فَقَالَ

هكَاتربةً” :فَقَالَ ،ونسثَالَثُونَ ح“،   ـلِّمسي لَـمسِ ولجالْم نلٌ مجر فَقَـالَ   ،فَقَام
 ،جاءَ أَحدكُم الْمجلس فَلْيسلِّمإِذَا  ،ما أَوشك ما نِسي صاحبكُم” :%رسولُ اِهللا 

سلجفَلْي سلجأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب، لِّمسفَلْي إِذَا قَامو، ةراآلخ نم قا اُألولَى بِأَحم“.  
نا حـدثَ  :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن جعفَرٍ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن بشارٍ - ٩٨٧

كُنـت   :عـن عمـر قَـالَ    ،عن زيد بنِ وهـبٍ  ،عن عبد الْملك بنِ ميسرةَ ،شعبةُ
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السـالَم   :فَيقُولُـونَ  ،السـالَم علَـيكُم   :فَيمر علَـى الْقَـومِ فَيقُـولُ    ،رديف أَبِي بكْرٍ
الســالَم  :فَيقُولُـونَ  ،الَم علَـيكُم ورحمــةُ اهللاِ السـ  :ويقُــولُ ،علَـيكُم ورحمـةُ اهللاِ  

هكَاتربةُ اِهللا ومحرو كُملَيكْرٍ ،عو بفَقَالَ أَب: ةريكَث ةادبِزِي موالْي اسا النلَنفَض.  
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا يحيـى بـن سـعيد     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -

  .حدثَنا عمر مثْلَه :قَالَ ،عن زيد ،حدثَنِي عبد الْملك :شعبةُ قَالَ
٩٨٨- اقحا إِسثَندقَالَ ،ح: دمالص دبا عنربقَالَ ،أَخ:   ـنب ادما حثَندح

% عن رسـولِ اِهللا   ،عن عائشةَ ،أَبِيهعن  ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ ،سلَمةَ
  .“ما حسدكُم الْيهود علَى شيٍء ما حسدوكُم علَى السالمِ والتأْمنيِ” :قَالَ

 
٩٨٩- ابها شثَندقَالَ ،ح:   ـنب ادما حثَندةَ حـلَمس،   ـديمح ـنع،   ـنع
وضـعه   ،إِنَّ السالم اسـم مـن أَسـماِء اِهللا تعـالَى    ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :أَنسٍ قَالَ

  .“فَأَفْشوا السالم بينكُم ،اللَّه في اَألرضِ
ت شقيق بن سـلَمةَ  سمع :حدثَنا محلٌّ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -٩٩٠

ذْكُرلٍ يائا وقَالَ ،أَب ودعسنِ منِ ابع:      بِـيالن لْـفـلُّونَ خصوا يقَـالَ  % كَـان
 :مـنِ الْقَائـلُ  ” :صـالَته قَـالَ  % فَلَمـا قَضـى النبِـي     ،السالَم علَـى اهللاِ  :الْقَائلُ

التحيـات للَّـه والصـلَوات     :ولَكـن قُولُـوا   ،ه هـو السـالَم  إِنَّ اللَّـ  ؟السالَم علَى اِهللا
اتبالطَّيو، هكَاتربةُ اِهللا ومحرو بِيا النهأَي كلَيع الَمالس،  ادبلَى ععا ونلَيع الَمالس

نيحالإِالَّ ا ،اِهللا الص أَنْ الَ إِلَه دهأَشللَّه،   ـولُهسرو هـدبا عدمحأَنَّ م دهأَشقَـالَ  “و: 
آنالْقُر نةَ مورالس كُمدأَح لَّمعتا يا كَمهونلَّمعتوا يكَان قَدو.  
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ــ -٩٩١ ا إِسثَنــد يلُحاعــالَ ،م ــك :قَ الا مثَنــد ح،   ــد بــنِ ع ــالَِء ب ــنِ الْع ع
حـق الْمسـلمِ علَـى    ” :قَـالَ % عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،الرحمنِ

تمِ سلسيلَ ،“الْمق: يا همقَالَ ؟و: ”  ـهلَيع ـلِّمفَس هيتإِذَا  ،إِذَا لَقو  ـهفَأَجِب ـاكعد، 
لَه حصفَان كحصنتإِذَا اسو،    هتـمفَش اللَّـه ـدمفَح طَسإِذَا عو،   هـدفَع ـرِضإِذَا مو، 

هبحفَاص اتإِذَا مو“.  
 

عـن   ،ا علـي بـن الْمبـارك   حـدثَن  :قَـالَ  ،حدثَنا سعيد بـن الربِيـعِ   -٩٩٢
عـن أَبِـي راشـد     ،عـن جـده أَبِـي سـالَّمٍ     ،حدثَنا زيد بن سـالَّمٍ  :قَالَ ،يحيى

انِيربلٍ قَالَ ،الْحبنِ شنِ بمحالر دبع نع:  بِيالن تعمقُـولُ % سـلِّمِ  ” :يسيل
لَى الرع باكاجِلِالر، دلَى الْقَاعاجِلُ علِّمِ الرسلْيلَـى اَألكْثَـرِ   ،ولِّمِ اَألقَلُّ عسلْيو، 

لَه وفَه الَمالس ابأَج نفَم، َء لَهيفَال ش جِبي لَم نمو“.  
٩٩٣- اقحا إِسثَندةَ قَالَ :قَالَ ،حادبع نب حوا رنربنِي :أَخربجٍ   أَخيـرج ناب
يروِيه عن أَبِـي   ،وهو مولَى عبد الرحمنِ ،أَنَّ ثَابِتا أَخبره ،أَخبرنِي زِياد :قَالَ

والْماشـي علَـى    ،يسلِّم الراكب علَى الْماشـي ” :قَالَ% عن رسولِ اِهللا  ،هريرةَ
دلَى ا ،الْقَاعيلُ عالْقَلريِولْكَث“.  

 :أَنـه سـمع جـابِرا يقُـولُ     ،فَـأَخبرنِي أَبـو الزبيـرِ    :قَالَ ابن جـريجٍ  -٩٩٤
  .الْماشيان إِذَا اجتمعا فَأَيهما بدأَ بِالسالَمِ فَهو أَفْضلُ
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٩٩٥-  ميعا نثَندحادمح نقَالَ ،ب:    كـاربالْم ـنـا ابنربـا   :قَـالَ  ،أَخنربأَخ

رمعامٍ ،ممه نةَ ،عريرأَبِي ه نع،  بِينِ النلَـى    ” :قَـالَ % عع ـباكالر ـلِّمسي
  .“والْقَليلُ علَى الْكَثريِ ،والْماشي علَى الْقَاعد ،الْماشي

٩٩٦- دغُ قَالَحبا أَصبٍ قَـالَ  :ثَنهو ننِي ابربأَخ:    ـانِئه ـننِـي ابربأَخ، 
كالنِ مرِو بمع نالَةَ ،عفَض نع،    بِـيـنِ النلَـى    ” :قَـالَ % عع الْفَـارِس ـلِّمسي

دريِ ،الْقَاعلَى الْكَثيلُ عالْقَلو“.  
 

عـن   ،أَخبرنـا سـلَيمانُ بـن كَـثريٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بـن كَـثريٍ   -٩٩٧
 ؟تبـدأُه بِالسـالَمِ   :فَقُلْت ،أَنه لَقي فَارِسا فَبدأَه بِالسالَمِ ،عنِ الشعبِي ،حصينٍ
  .بدأُ بِالسالمِرأَيت شريحا ماشيا ي :قَالَ

 
٩٩٨- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندةُ قَـالَ  :قَالَ ،حويا حثَندح:    ـديمنِـي حربأَخ
انِئو هأَب، ثَهدح بِينالْج يلا عأَنَّ أَب،    ـديبـنِ عـالَةَ بفَض نـنِ   ،عع  بِـيالن %

  .“والْقَليلُ علَى الْكَثريِ ،والْماشي علَى الْقَاعد ،يسلِّم الراكب علَى الْماشي” :قَالَ
أَخبرنِـي أَبـو    :أَخبرنا حيوةُ بن شريحٍ قَـالَ  :قَالَ ،أَخبرنا عبد اِهللا -٩٩٩

الَنِيوالْخ انِئه، أَبِي ع نعبِينالْج يالَةَ ،لفَض نولَ اِهللا  ،عسقَـالَ % أَنَّ ر: 
  .“والْقَليلُ علَى الْكَثريِ ،والْماشي علَى الْقَائمِ ،يسلِّم الْفَارِس علَى الْماشي”
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أَخبرنـا ابـن    :قَالَ ،أَخبرنا مخلَد :لَقَا ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٠٠٠
أَنه سمع أَبـا هريـرةَ    ،أَنه سمع ثَابِتا مولَى ابنِ زيد ،أَخبرنِي زِياد :جريجٍ قَالَ

والْماشــي علَــى  ،يســلِّم الراكــب علَــى الْماشــي” :%قَــالَ رســولُ اِهللا  :يقُــولُ
  .“والْقَليلُ علَى الْكَثريِ ،لْقَاعدا

حـدثَنِي   :حـدثَنِي أَبِـي قَـالَ    :حدثَنا أَحمد بن أَبِـي عمـرٍو قَـالَ    -١٠٠١
يماهرةَ ،إِبقْبنِ عى بوسم نمٍ ،علَينِ سانَ بفْوص نـارٍ     ،عسـنِ يطَـاِء بع ـنع، 

والْماشـي   ،يسلِّم الصغري علَى الْكَبِريِ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
دلَى الْقَاعريِ ،علَى الْكَثيلُ عالْقَلو“.  

 
أَخبرنا ابـن   :قَالَ ،أَخبرنا مخلَد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -م١٠٠١

كَـانَ خارِجـةُ يكْتـب علَـى      :عن أَبِـي الزنـاد قَـالَ    ،أَخبرنِي زِياد :قَالَ جريجٍ
ــلَّمإِذَا س ــديــابِ زتــةُ اِهللا  :قَــالَ ،كمحرو نِنيمــؤالْم ــريــا أَمي ــكلَيع ــالَمالس

هترفغمو هكَاتربو، هاتلَوص بطَيو.  
 

حـدثَنا هيـاج بـن بسـامٍ أَبـو قُـرةَ        :قَالَ ،حدثَنا بِشر بن الْحكَمِ -١٠٠٢
انِياسرالْخ، ةرصبِالْب هتأَيـا         :قَالَ ،رنإِلَي هـدئُ بِيـومـا فَينلَيع ـرمـا يسأَن ـتأَير

لِّمسفَي، ضو كَانَ بِهوح،   ةـفْربِالص ـبضخي نسالْح تأَيرـةٌ    ،واممع ـهلَيعو
  .بِيده إِلَى النساِء بِالسالمِ% أَلْوى النبِي  :وقَالَت أَسماُء ،سوداُء
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 :حـدثَنا محمـد بـن معـنٍ قَـالَ      :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -١٠٠٣
دعس نى بوسثَنِي مدح، دعس أَبِيه نع، رمنِ عاِهللا ب دبع عم جرخ هأَن،  عمو

دمحنِ ممِ بالْقَاس،        هِمإِلَـي ـارـرِ فَأَشيبالز ـناِهللا ب ـدبع ـررِفًا مالَ سزى إِذَا نتح
  .فَردا علَيه ،بِالسالَمِ

١٠٠٤- الدا خثَندقَالَ ،ح: رعسا مثَندح،     ثَـدرـنِ مـةَ بلْقَمع ـنع،   ـنع
كَـانَ يكْـره    :أَو قَـالَ  ،كَانوا يكْرهونَ التسليم بِالْيد :عطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ

دبِالْي يملسالت.  
 

عن ثَابِت بنِ عبيـد   ،حدثَنا مسعر :قَالَ ،نا خالَّد بن يحيىحدثَ -١٠٠٥
فَإِنهـا   ،إِذَا سـلَّمت فَأَسـمع   :فَقَـالَ  ،أَتيت مجلسا فيه عبد اِهللا بن عمـر  :قَالَ

  .تحيةٌ من عند اِهللا مباركَةً طَيبةً
 

عن إِسحاق بـنِ عبـد اِهللا    ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٠٠٦
أَنه كَانَ يأْتي عبد اِهللا بن  ،أَنَّ الطُّفَيلَ بن أُبي بنِ كَعبٍ أَخبره ،بنِ أَبِي طَلْحةَ
و مدغفَي رموقِعإِلَى الس هقَالَ ،ع:  ناِهللا ب دبع رمي وقِ لَما إِلَى السنوفَإِذَا غَد

قَّاطلَى سع رمع، ةعيبِ باحالَ صنيٍ ،وكسالَ مو،  هلَيع لِّمسإِالَّ ي دالَ أَحو.  
 ،فَاسـتتبعنِي إِلَـى السـوقِ    ،افَجِئْـت عبـد اِهللا بـن عمـر يومـ      :قَالَ الطُّفَيلُ

عِ :فَقُلْتيلَى الْبع فقالَ ت تأَنوقِ وبِالس عنصا تـلَعِ    ،مـنِ السـأَلُ عسالَ تو، 
 ،فَاجلس بِنا هاهنا نتحـدثُ  ؟تجلس في مجالسِ السوقِوالَ  ،والَ تسوم بِها
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إِنمـا نغـدو مـن أَجـلِ      ،وكَانَ الطُّفَيلُ ذَا بطْـنٍ  ،يا أَبا بطْنٍ :ِهللافَقَالَ لي عبد ا
  .نسلِّم علَى من لَقينا ،السالَمِ

 
ن عـ  ،عن سعيد الْمقْبـرِي  ،عنِ ابنِ عجالَنَ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -١٠٠٧

فَـإِنْ   ،إِذَا جاَء أَحدكُم الْمجلـس فَلْيسـلِّم  ” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :أَبِي هريرةَ قَالَ
لِّمسفَلْي عجاألولَى ،ر نم قبِأَح تسى لَيرفَإِنَّ اُألخ“.  
عـنِ   ،بـن عيسـى   حدثَنا صفْوانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى -(...) 
عـنِ   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عـن أَبِيـه   ،عن سـعيد بـنِ أَبِـي سـعيد     ،ابنِ عجالَنَ

 بِيالن%، ثْلَهم.  
 

١٠٠٨- لَدخم نب دالا خثَندـ    :قَـالَ  ،حانُ بمـلَيا سثَنـدبِـالَلٍ قَـالَ  ح ن: 
عــنِ  ،عــن أَبِــي هريــرةَ ،أَخبرنِــي ســعيد :حــدثَنِي محمــد بــن عجــالَنَ قَــالَ

 بِيقَالَ% الن: ”لِّمسفَلْي سلجلُ الْمجاَء الرإِذَا ج،    قُـومأَنْ ي ا لَـهدب ثُم لَسفَإِنْ ج
لجالْم قفَرتلَ أَنْ يقَبلِّمسفَلْي ى ،سراألخ نم قبِأَح تسفَإِنَّ اُألولَى لَي“.  

 
 :قَـالَ  ،حـدثَنا روح بـن عبـادةَ    :قَـالَ  ،حدثَنا مطَر بـن الْفَضـلِ   -١٠٠٩

إِنْ  ،يـا بنـي   :قَـالَ لـي أَبِـي    :قَـالَ  سمعت معاوِيةَ بن قُرةَ :حدثَنا بِسطَام قَالَ
 هـريو خجرسٍ تلجي مف تـةٌ فَقُـلْ     ،كُناجح بِـك جِلَـتفَع:   كُملَـيع ـالَمس، 

ومـا مـن قَـومٍ يجلسـونَ      ،فَإِنك تشركُهم فيمـا أَصـابوا فـي ذَلـك الْمجلـسِ     
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قُونَ عفَرتا فَيسلجمذْكَرِ اللَّهي لَم هارٍ ،نمح جِيفَة نقُوا عفَرا تمإِالَّ كَأَن.  
 ،عن أَبِـي مـريم   ،حدثَنِي معاوِيةُ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ -١٠١٠

فَـإِنْ حالَـت    ،م علَيـه من لَقـي أَخـاه فَلْيسـلِّ    :أَنه سمعه يقُولُ ،عن أَبِي هريرةَ
  .ثُم لَقيه فَلْيسلِّم علَيه ،بينهما شجرةٌ أَو حائطٌ

حدثَنا الضحاك بن نِبراسٍ أَبو  :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٠١١
% أَنَّ أَصـحاب النبِـي    ،كعـن أَنـسِ بـنِ مالـ     ،عن ثَابِت الْبنـانِي  ،الْحسنِ

فَتنطَلق طَائفَةٌ منهم عن يمينِهـا   ،كَانوا يكُونونَ مجتمعني فَتستقْبِلُهم الشجرةُ
  .فَإِذَا الْتقَوا سلَّم بعضهم علَى بعضٍ ،وطَائفَةٌ عن شمالها

 
١٠١٢ - يدعس ناِهللا ب ديبا عثَنداشٍ     :قَالَ ،حـدخ ـنب ـدالا خثَنـدقَـالَ  ،ح: 

رِيصبٍ الْمهو ناِهللا ب دبا عثَندـانَ       ،حيح ـناب ـوه ـرِيصشٍ الْبيقُـر ـنع،   ـنع
انِينالْب ا كَانَ إِذَ ،ثَابِتسأَنَّ أَنانِهوإِخ ةافَحصمبٍ لنٍ طَيهبِد هدي نهاد حبا أَص.  

 
عـن   ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ،حدثَنا اللَّيثُ :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -١٠١٣
أَي اِإلسالَمِ  ،يا رسولَ اِهللا :أَنَّ رجالً قَالَ ،مرٍوعن عبد اِهللا بنِ ع ،أَبِي الْخيرِ

ريقَالَ ؟خ: ”امالطَّع مطْعت، رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع الَمالس قْرِئتو“.  
  

١٠١٤- ددسا مثَندـعٍ   :قَالَ ،حيرز ـنب زِيدا يثَندثَ  :قَـالَ  ،حـدح  ـدبا عن
نهـى  % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن أَبِي هريرةَ ،عن سعيد بنِ أَبِي سعيد ،الرحمنِ
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الَ  ،الَ نسـتطيعه  :فَقَـالَ الْمسـلمونَ   ،عنِ اَألفْنِية والصعدات أَنْ يجلَـس فيهـا  
يقُهطا الَ” :قَالَ ،نقَّ ،أَمطُوا حافَأَعـا   :قَالُوا ،“هقُّهـا حمـرِ  ” :قَـالَ  ؟وصالْب غَـض، 

  .“ورد التحية ،وتشميت الْعاطسِ إِذَا حمد اللَّه ،وإِرشاد ابنِ السبِيلِ
١٠١٥- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح: ريها زثَندـةُ    :قَالَ ،حاننا كثَنـدح

والْمغبـونُ   ،أَبخلُ الناسِ من بخلَ بِالسـالَمِ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،ى صفيةَمولَ
هدري لَم نةٌ ،مرجش يكأَخ نيبو كنيب الَتإِنْ حو،     أَهـدبأَنْ ت تطَعـتاس فَـإِن

  .بِالسالمِ ال يبدأُك فَافْعلْ
١٠١٦- ــدةَحــرسيم ــنانُ بــرما عقَــالَ ،ثَن: ارِثالْــو ــدبا عثَنــدح،  ــنع

 :عـن سـالمٍ مـولَى عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو قَـالَ        ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ ،حسينٍ
ادز دفَر هلَيع لِّمرٍو إِذَا سمع نكَانَ ابو،    سـالج ـوهو هتيفَأَت فَقُلْـت:   ـالَمالس

كُملَيـةُ اهللاِ    :فَقَـالَ  ،عمحرو كُملَـيع ـالَمالس،      ى فَقُلْـتـرةً أُخـرم ـهتيأَت ثُـم: 
ثُـم   ،السـالَم علَـيكُم ورحمـةُ اِهللا وبركَاتـه     :قَالَ ،السالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللا

رةً أُخرم هتيأَتى فَقُلْت:  ـهكَاتربةُ اِهللا ومحرو كُملَيع الَمفَقَـالَ  ،الس:   ـالَمالس
هكَاتربةُ اِهللا ومحرو كُملَيع، هاتلَوص بطَيو.  

 
١٠١٧- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندقَالَ ،ح:  كْـرا بثَندح   ـرضم ـنقَـالَ  ،ب: 

عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بـنِ   ،عن حبانَ بنِ أَبِي جبلَةَ ،حدثَنا عبيد اِهللا بن زحرٍ
  .الَ تسلِّموا علَى شرابِ الْخمرِ :الْعاصِ قَالَ
حـدثَنا أَبـو    :الُواقَ ،وعارِم ،ومعلَّى ،حدثَنا محمد بن محبوبٍ -١٠١٨
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  .لَيس بينك وبين الْفَاسقِ حرمةٌ :عنِ الْحسنِ قَالَ ،عن قَتادةَ ،عوانةَ
 :حـدثَنِي معـن بـن عيسـى قَـالَ      :حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ -١٠١٩

الَ  :ي بـن عبـد اِهللا يكْـره اَألسـبِرنج ويقُـولُ     أَنه سـمع علـ   ،حدثَنِي أَبو رزيقٍ
  .وهي من الْميِسرِ ،تسلِّموا علَى من لَعب بِها

 
 ،الْقَاسم بن الْحكَمِ الْعرنِيحدثَنِي  :حدثَنا زكَرِيا بن يحيى قَالَ -١٠٢٠

عـن علـي بـنِ أَبِـي      ،عن علي بنِ ربِيعـةَ  ،أَخبرنا سعيد بن عبيد الطَّائي :قَالَ
علَـى قَـومٍ فـيهِم رجـلٌ متخلِّـق      % مـر النبِـي    :طَالبٍ رضـي اللَّـه عنـه قَـالَ    

 :فَقَـالَ الرجـلُ   ،وأَعـرض عـنِ الرجـلِ    ،نظَر إِلَـيهِم وسـلَّم علَـيهِم   فَ ،بِخلُوقٍ
  .“بين عينيه جمرةٌ” :قَالَ ؟أَعرضت عني
عـن   ،عـنِ ابـنِ عجـالَنَ    ،حـدثَنِي سـلَيمانُ   :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ١٠٢١

 ،محمد بنِ عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ بنِ وائلٍ السـهمي  عمرِو بنِ شعيبِ بنِ
أَبِيه نع، هدج نع،  بِيى النالً أَتجبٍ% أَنَّ رذَه نم ماتخ هدي يفو،  ضرفَأَع
 بِيالن %هنع،  بذَه هتياهلُ كَرجأَى الرا رفَلَمماتفَأَلْقَى الْخ،   ـنا مماتذَ خأَخو

هفَلَبِس يددح،  بِيى النأَتقَـالَ  ،%و: ”  ـرـذَا شـارِ     ،هـلِ النـةُ أَهلْيـذَا حه“،   ـعجفَر
هحرِقٍ ،فَطَرو نا مماتخ لَبِسو،  بِيالن هنع كَتفَس%.  

١٠٢٢- ناِهللا ب دبا عثَندحٍ قَالَ حالـثُ  :صثَنِي اللَّيدح،     ـوـرٍو همع ـنع
ارِثالْح نةَ ،ابادونِ سكْرِ بب نجِيـبِ  ،عأَبِي الن نقَـالَ     ،ع يدـعأَبِـي س ـنع: 

 بِينِ إِلَى النيرحالْب نلٌ مجلَ رأَقْب %هلَيع لَّمفَس، دري ـ   ،فَلَمخ هـدي يفو مات
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 ،فَشـكَا إِلَـى امرأَتـه    ،فَانطَلَق الرجـلُ محزونـا   ،وعلَيه جبةُ حرِيرٍ ،من ذَهبٍ
ولِ اِهللا  :فَقَالَتسلَّ بِرلَع %كماتخو كتجِبو، دع ا ثُمهِملَ ،فَأَلْقفَفَع،  دفَر
الَمآنِفًا فَأَجِئْ :فَقَالَ ،الس كيتنع تضرار” :قَالَ ؟عن نم رمج كدي يٍكَانَ ف“، 
إِنَّ مـا جِئْـت بِـه لَـيس بِـأَجزأَ عنـا مـن        ” :قَالَ ،لَقَد جِئْت إِذًا بِجمرٍ كَثريٍ :فَقَالَ

ةرالْح ةارجا ،حينالد اةيالْح اعتم هنلَكقَالَ ،“و: اذَا أَتفَبِمبِه متقَالَ ؟خ: ”  لْقَـةبِح
  .“أَو حديد ،أَو صفْرٍ ،من ورِقٍ

 
١٠٢٣- داود ــنفَّــارِ بالْغ ــدبا عثَنــدقَــالَ ،ح:  ــدبع ــنب قُــوبعا يثَنــدح
أَنَّ عمر بن عبد الْعزِيزِ سأَلَ  ،بٍعنِ ابنِ شها ،عن موسى بنِ عقْبةَ ،الرحمنِ

مـن أَبِـي بكْـرٍ     :لم كَانَ أَبـو بكْـرٍ يكْتـب    :أَبا بكْرِ بن سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ
ي من عمر بنِ الْخطَّابِ خليفَة أَبِ :ثُم كَانَ عمر يكْتب بعده ،خليفَة رسولِ اِهللا

 ،حـدثَتنِي جـدتي الشـفَاءُ    :فَقَـالَ  ؟أَمـري الْمـؤمنِني   :من أَولُ من كَتـب  ،بكْرٍ
إِذَا هـو دخـلَ    ^وكَانَ عمر بن الْخطَّـابِ   ،وكَانت من الْمهاجِرات اُألولِ

أَن  :طَّابِ إِلَى عامـلِ الْعـراقَينِ  كَتب عمر بن الْخ :قَالَت ،السوق دخلَ علَيها
فَبعـثَ إِلَيـه    ،أَسـأَلُهما عـنِ الْعـراقِ وأَهلـه     ،ابعثْ إِلَي بِرجلَينِ جلْدينِ نبِيلَينِ
اخـا  فَقَـدما الْمدينـةَ فَأَن   ،وعـدي بـنِ حـاتمٍ    ،صاحب الْعراقَينِ بِلَبِيد بنِ ربِيعةَ

جِدساِء الْمنا بِفهِميلَتاحاصِ ،رالْع نو برما عدجفَو جِدسالَ الْمخد فَقَاالَ  ،ثُم
و :لَهرما عي، رمع نِنيمؤريِ الْملَى أَما عنْ لَنأْذتلَـى   ،اسلَ عخو فَدرمع ثَبفَو

ما بدا لَك في هذَا  :فَقَالَ لَه عمر ،يا أَمري الْمؤمنِنيالسالَم علَيك  :عمر فَقَالَ
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 ،قَـدم لَبِيـد بـن ربِيعـةَ     ،نعـم  :قَالَ ،لَتخرجن مما قُلْت ؟االسمِ يا ابن الْعاصِ
أَنتما واللَّه  :فَقُلْت ،نِنياستأْذنْ لَنا علَى أَمريِ الْمؤم :فَقَاالَ لي ،وعدي بن حاتمٍ
هما اسمتبأَص، رياَألم هإِنونَ ،ونمؤالْم نحنمِ. ووالْي كذَل نم ابتى الْكرفَج.  
١٠٢٤-  ـانمو الْيا أَبثَندقَـالَ  ،ح:   بيـعـا شنربقَـالَ    ،أَخ ـرِيهـنِ الزع: 

 ديبنِي عرباِهللا قَـالَ أَخ دبع ناِهللا ب:        ـوهاُألولَـى و ـهتجـا حاجـةُ حاوِيعم مقَـد
السـالَم علَيـك أَيهـا     :فَدخلَ علَيه عثْمانُ بن حنيف اَألنصارِي فَقَـالَ  ،خليفَةٌ

من هذَا الْمنافق الَّـذي يقَصـر    :افَأَنكَرها أَهلُ الشامِ وقَالُو ،اَألمري ورحمةُ اِهللا
بِتنِنيمؤريِ الْمأَم ةيقَالَ ؟ح ثُم هتكْبلَى رانُ عثْمع كرفَب:   نِنيمـؤالْم ـريا أَمإِنَّ  ،ي

مهنم بِه لَمأَع تا أَنرأَم لَيوا عكَرالَِء أَنؤه، يح لَقَد اللَّهكْـرٍ     فَوـا بـا أَببِه ـتي
فَقَـالَ معاوِيـةُ لمـن تكَلَّـم مـن أَهـلِ        ،فَما أَنكَره منهم أَحـد  ،وعمر وعثْمانَ

ولَكـن أَهـلَ الشـامِ قَـد      ،فَإِنه قَد كَانَ بعض مـا يقُـولُ   ،علَى رِسلكُم :الشامِ
نتالْف هذه ثَتدا :قَالُوا ،حنيفَتلةُ خيحا تندنع رقَصلَ  ،الَ تا أَهي الُكُمي إِخفَإِن

قَةدلِ الصامعقُولُونَ لت ةيندالْم: ريا األمهأَي.  
 ،عن محمد بنِ الْمنكَـدرِ  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٠٢٥

نابِرٍ قَالَ عج: هلَيع تلَّما ساجِ فَمجلَى الْحع لْتخد.  
 ،عن مغريةَ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٠٢٦

يبةَ الضلَمنِ سب اكمس نذْلَمٍ قَـالَ  ،عنِ حيمِ بمت نأَ   :ع ـي لَـأَذْكُرإِن  ـنلَ مو
بِالْكُوفَة ةربِاِإلم هلَيع لَّمس،   ـةبحـابِ الرب نةَ مبعش نةُ بريغالْم جرخ،   ـأَهفَفَج

السـالَم   :فَقَـالَ  ،فَسـلَّم علَيـه   ،أَبو قُرةَ الْكنـدي  :زعموا أَنه ،رجلٌ من كندةَ
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ا اَألمهأَي كلَيةُ اِهللاعمحرو ري، كُملَيع الَمالس، هفَقَالَ ،فَكَرِه:  كُملَيع الَمالس
 :قَالَ سماك ؟أَم الَ ،هلْ أَنا إِالَّ منهم ،السالَم علَيكُم ،أَيها اَألمري ورحمةُ اِهللا

دعا ببِه أَقَر ثُم.  
١٠٢٧- دمحا مثَنداِهللا :قَالَ ،،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:     ـنةُ بـويـا حنربأَخ
 ،دخلْنا علَى رويفعٍ :قَالَ ،بطْن من حميرٍ ،حدثَنِي زِياد بن عبيد :شريحٍ قَالَ

لُسطَابلَى أَنا عريكَانَ أَمو،    ـهلَيع ـلَّمـلٌ فَسجاَء رفَج،  ـنحنو  هـدنفَقَـالَ  ،ع: 
ريا اَألمهأَي كلَيع الَمالس،  ـعفيور فَقَالَ لَه:       ـكلَيـا عنددـا لَرنلَيع تـلَّمس لَـو

الَمالس،      لَـدخـنِ مةَ بـلَمسلَـى مع تـلَّما سمإِن نلَكلَـى     ،وةُ عـلَمسكَـانَ مو
رصفَ ،م هإِلَي باذْهالَمالس كلَيع درلْي.  

ادا :قَالَ زِيسِ قُلْنلجي الْمف وها ونلَّما فَسا إِذَا جِئْنكُنو: كُملَيع المالس.  
 

 :قَالَ ،ريةحدثَنا سلَيمانُ بن الْمغ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ١٠٢٨
ا ثَابِتثَندلَى ،حنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبع نقَالَ ،ع دونِ اَألسب ادقْدنِ الْمكَـانَ   :ع

 بِيلِ% الناللَّي نجِيُء ما ،يمائظُ نوقا الَ ييملست لِّمسقْظَانَ ،فَيالْي عمسيو.  
 

 ،عن سفْيانَ ،حدثَنا عبد الرحمنِ :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن عباسٍ -١٠٢٩
أَبِيه نع، بِيعنِ الشمٍ ،عاتنِ حب يدعقَالَ ل رمأَنَّ ع: رِفَةعم نم اللَّه اكيح.  

 
 ،عـن عـامرٍ   ،عـن فـراسٍ   ،حدثَنا زكَرِيا :لَقَا ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٠٣٠
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أَقْبلَت فَاطمةُ تمشي كَأَنَّ مشيتها مشي  :قَالَت &عن عائشةَ  ،عن مسروقٍ
 بِيي” :فَقَالَ ،%النتنا بِاببحرم“، ينِهمي نا عهلَسأَج ثُم، هالمش نع أَو.  

عـن   ،عـن أَبِـي إِسـحاق    ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٠٣١
انِئنِ هب انِئه،  يلع نقَالَ ^ع:      بِـيلَـى النع ـارمأْذَنَ عـتاس%،   فـرفَع

هتوبِ” :فَقَالَ ،صطَيبِ الْما بِالطَّيبحرم“.  
 

أَخبرنِـي   :حدثَنِي ابن وهبٍ قَـالَ  :حدثَنا يحيى بن سلَيمانَ قَالَ -١٠٣٢
بينمـا نحـن جلُـوس     :عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ ،عن عقْبةَ بنِ مسلمٍ ،حيوةُ

 بِيالن دنع %م نيب ةرجلِّ شي ظفةيندالْمكَّةَ و،   لَـفأَج نم ابِيراَء أَعإِذْ ج
  .وعلَيكُم :فَقَالُوا ،السالم علَيكُم :الناسِ وأَشدهم فَقَالَ

١٠٣٣- رمع نب داما حثَندةَ :قَالَ ،حانوو عا أَبثَندةَ  ،حـرمأَبِي ج نع، 
  .ورحمةُ اِهللا ،وعلَيك :إِذَا سلِّم علَيه يقُولُ سمعت ابن عباسٍ

السـالَم علَيـك يـا     :قَـالَ رجـلٌ   :وقَالَـت قَيلَـةُ   :قَالَ أَبو عبد اِهللا -١٠٣٤
  .“وعلَيك السالَم ورحمةُ اِهللا” :قَالَ ،رسولَ اِهللا
١٠٣٥- سم ناِهللا ب دبا عثَندةَحقَالَ ،لَم:     ةـريغالْم ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح، 

أَتيـت   :عـن أَبِـي ذَر قَـالَ    ،عن عبـد اِهللا بـنِ الصـامت    ،عن حميد بنِ هالَلٍ
 بِيالن %هالَتص نغَ مفَر نيالَمِ ،حاِإلس ةيحبِت اهيح نلَ مأَو تلَفَقَا ،فَكُن: 

”كلَيعةُ اِهللا ،ومحرو، تأَن نم؟م“ فَارٍ :قُلْتغ نم.  
عنِ ابنِ  ،حدثَنِي يونس :حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -١٠٣٦
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 :%اِهللا قَـالَ رسـولُ    :قَالَت &أَنَّ عائشةَ  ،قَالَ أَبو سلَمةَ :شهابٍ أَنه قَالَ
”شائا عرِيلُ ،يذَا جِبه، الَمالس كلَيأُ عقْري وهو“، قَالَت: فَقُلْت:   ـالَمالس هلَيعو

هكَاتربةُ اِهللا ومحرى ،وا الَ أَرى مرولَ اِهللا . تسر كبِذَل رِيدت%.  
١٠٣٧- طَرا مثَندقَالَ ،ح:  حوا رثَندةَحادبع نقَـالَ  ،ب:    ـطَاما بِسثَنـدح

إِذَا مـر بِـك الرجـلُ     ،يـا بنـي   :قَالَ لي أَبِي :سمعت معاوِيةَ بن قُرةَ قَالَ :قَالَ
فَإِنـه   ،كَأَنك تخصه بِـذَلك وحـده   ،وعلَيك :فَالَ تقُلْ ،السالَم علَيكُم :فَقَالَ

هدحو سقُلِ ،لَي نلَكو: كُملَيع المالس.  
 

١٠٣٨- يدلالْو نب اشيا عثَندلَى :قَالَ ،حاَألع دبا عثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
يدعةَ ،سادقَت نالَلٍ ،عنِ هب ديمح ناِهللا  ،ع دبع نقَالَع تامنِ الصب:   قُلْـت

َألبِي ذَر:  تـلَّمكَمِ فَسالْح نِ أُمنِ بمحالر دببِع تررئًا    ،مـيش لَـيع دـا ر؟فَم 
 ،رد علَيك من هو خيـر منـه   ؟ما يكُونُ علَيك من ذَلك  ،يا ابن أَخي :فَقَالَ

  .هملَك عن يمينِ
ــصٍ  -١٠٣٩ ــن حفْ ب ــر ما عثَنــد ــالَ ،ح ــي :قَ ــدثَنا أَبِ ــالَ ،ح ــدثَنا  :قَ ح
شمبٍ :قَالَ ،اَألعهو نب ديا زثَنداِهللا قَالَ ،ح دبع نع:    ـنم ـماس الَمإِنَّ الس
إِنَّ الرجلَ إِذَا سـلَّم علَـى    ،مفَأَفْشوه بينكُ ،وضعه اللَّه في اَألرضِ ،أَسماِء اِهللا

ةجرلُ دفَض هِملَيع لَه تكَان هلَيوا عدمِ فَرالْقَو، الَمالس مهذَكَّر هَألن،  إِنْ لَمو
بأَطْيو هنم ريخ وه نم هلَيع در هلَيع دري.  

١٠٤٠- ي نب دمحا مثَندحفانُ :قَالَ ،وسفْيا سثَندامٍ ،حشه ننِ  ،عع
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  .والرد فَرِيضةٌ ،التسليم تطَوع :الْحسنِ قَالَ
 

عن  ،حدثَنا فُضيلُ بن سلَيمانَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ -١٠٤١
عن عبد اِهللا بـنِ   ،عن أَبِيه ،حدثَنِي عبيد اِهللا بن سلْمانَ :عقْبةَ قَالَ موسى بنِ

والْبخيـلُ مـن بخـلَ     ،الْكَذُوب من كَذَب علَـى يمينِـه   :عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ
  .والسروق من سرق الصالةَ ،بِالسالَمِ

عـن   ،حـدثَنا علـي بـن مسـهِرٍ     :قَـالَ  ،إِسماعيلُ بن أَبانَ حدثَنا -١٠٤٢
أَبخـلُ النـاسِ الَّـذي يبخـلُ      :عـن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ     ،عن أَبِي عثْمـانَ  ،عاصمٍ
  .وإِنَّ أَعجز الناسِ من عجز بِالدعاِء ،بِالسالَمِ

 
١٠٤٣-  ـدعالْج نب يلا عثَندةُ   :قَـالَ  ،حبـعا شثَنـدارٍ   ،حـيس ـنع،   ـنع
انِينالْب ثَابِت، كالنِ مسِ بأَن نع،   هِملَـيع ـلَّمفَس انيبلَى صع رم هقَـالَ  ،أَنو: 
 بِيكَانَ الن %بِهِم لُهفْعي.  
١٠٤٤- ديبع نب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:     سـوني ـنـى بيسا عثَنـدح،   ـنع
  .رأَيت ابن عمر يسلِّم علَى الصبيان في الْكُتابِ :عنبسةَ قَالَ

 
١٠٤٥- ــفوسي ــناِهللا ب ــدبا عثَنــدالَقَــ ،ح: ــكالــا منربأَبِــي  ،أَخ ــنع

أَنـه سـمع أُم هـانِئ     ،أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئ ابنة أَبِي طَالبٍ أَخبـره  ،النضرِ
 “؟همـن هـذ  ” :فَقَالَ ،فَسلَّمت علَيه ،وهو يغتِسلُ% ذَهبت إِلَى النبِي  :تقُولُ
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قُلْت: انِئه ا” :قَالَ ،أُمبحرم“.  
 :سمعت الْحسن يقُـولُ  :حدثَنا مبارك قَالَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٠٤٦

  .كُن النساُء يسلِّمن علَى الرجالِ
 

١٠٤٧ - فوسي نب دمحا مثَندالَقَ ،ح: امرهب نب يدمالْح دبا عثَندح،  نع
وعصـبةٌ مـن النسـاِء     ،مر في الْمسـجِد % أَنَّ النبِي  ،سمعت أَسماَء :شهرٍ قَالَ

ودالَمِ ،قُعبِالس هِنإِلَي هدفَقَالَ ،قَالَ بِي: ”  نيمعـنانَ الْمكُفْـرو اكُنانَ    ،إِيكُفْـرو ـاكُنإِي
نيمعنالْم“، ناهدإِح قَالَت: وذُ بِاللَّهعاهللاِ  ،ن بِـيا نـمِ اهللاِ    ،ينِع انكُفْـر ـنقَـالَ  ،م: 

اعةً واللَّه مـا رأَيـت منـه سـ     :ثُم تغضب الْغضبةَ فَتقُولُ ،بلَى إِنَّ إِحداكُن تطُولُ أَيمتها”
  .“وذَلك كُفْرانُ نِعمِ الْمنعمني ،فَذَلك كُفْرانُ نِعمِ اِهللا ،خيرا قَطُّ

١٠٤٨- لَدخا مثَنديلَ   :قَالَ ،حاعـمإِس ـنب رشبا مثَندـنِ أَبِـي     ،حـنِ ابع
مـر   ،اَء ابنة يزِيـد اَألنصـارِية  عن أَسم ،عن أَبِيه ،عن محمد بنِ مهاجِرٍ ،غَنِيةَ

 بِيالن ـي   % بِيابٍ لـرارِ أَتي جِـوا فأَنقَـالَ    ،وـا ونلَيع ـلَّمفَس: ”   كُفْـرو ـاكُنإِي
نيمعنالْم“، هأَلَتسلَى مع هِنئرأَج نم تكُنو، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري،  ا كُفْرمو

 ،ثُـم يرزقُهـا اللَّـه زوجـا     ،لَعلَّ إِحداكُن تطُولُ أَيمتها من أَبويهـا ” :قَالَ ؟منعمنيلْا
  .“ما رأَيت منك خيرا قَطُّ :فَتغضب الْغضبةَ فَتكْفُر فَتقُولُ ،ويرزقُها منه ولَدا

 
 ،عن سيارٍ أَبِـي الْحكَـمِ   ،عن بشريِ بنِ سلْمانَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٠٤٩

قَـد قَامـت    :فَجـاَء آذنـه فَقَـالَ    ،كُنـا عنـد عبـد اِهللا جلُوسـا     :عن طَارِقٍ قَالَ
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فَرأَى النـاس ركُوعـا فـي مقَـدمِ      ،جِدفَدخلْنا الْمس ،فَقَام وقُمنا معه ،الصالَةُ
جِدسالْم، كَعرو رلَ ،فَكَبا فَعثْلَ ما ملْنفَعا ونيشمفَقَالَ ،و رِعسلٌ مجر رفَم: 

لَمـا  فَ ،وبلَّـغَ رسـولُه   ،صـدق اللَّـه   :فَقَـالَ  ،علَيكُم السالَم يا أَبا عبد الرحمنِ
عجا رنلَّيص، هللَى أَهع لَجفَو، جرخى يتح هرظتنا نكَانِني ما فنلَسجفَقَـالَ   ،و

عـنِ   :فَقَـالَ  ،فَسـأَلَه  ،أَنـا أَسـأَلُه   :قَـالَ طَـارِق   ؟أَيكُـم يسـأَلُه   :بعضنا لـبعضٍ 
 بِيقَالَ% الن: ”يِ السدي نيبةاع:   ـةاصالْخ يمـلست،      ـنيعـى تتح ةـارجالت ـوفُشو

   ةـارجلَـى التـا عهجوأَةُ زرـامِ   ،الْمحاَألر قَطْـعالْقَلَـمِ   ،و ـوفُشو،    ةادـهالش ـورظُهو
  .“وكتمانُ شهادة الْحق ،بِالزورِ

١٠٥٠- ناِهللا ب دبا عثَندحٍ قَالَ حالثُ قَالَ :صثَنِي اللَّيدح:   زِيـدثَنِي يدح
أَنَّ رجـالً سـأَلَ    ،عـن عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو     ،عن أَبِـي الْخيـرِ   ،بن أَبِي حبِيبٍ

ى مـن  وتقْرأُ السالَم علَـ  ،تطْعم الطَّعام” :قَالَ ؟أَي اِإلسالَمِ خير :%رسولَ اِهللا 
رِفعت لَم نمو فْترع“.  

 
حـدثَنِي   :حـدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ    :حدثَنا عبد اِهللا بـن صـالحٍ قَـالَ    -١٠٥١

ني مقْـدم  أَنه كَـانَ ابـن عشـرِ سـنِ     ،أَخبرنِي أَنس :عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ ،عقَيلٌ
فَخدمتـه عشـر    ،فَكُن أُمهاتي يوطِّوننِي علَى خدمته ،الْمدينةَ% رسولِ اِهللا 

نِنيس، رِينشع نا ابأَنو فِّيوتـابِ   ،وجالْح ـأْناسِ بِشالن لَمأَع تفَكَـانَ   ،فَكُن
 ،أَصبح بِها عروسا ،بِزينب بِنت جحشٍ% لُ اِهللا أَولُ ما نزلَ ما ابتنى رسو

 ،%وبقـي رهـطٌ عنـد النبِـي      ،ثُم خرجوا ،فَدعى الْقَوم فَأَصابوا من الطَّعامِ
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 ،فَمشى فَمشيت معه ،فَقَام فَخرج وخرجت لكَي يخرجوا ،فَأَطَالُوا الْمكْثَ
فَرجـع ورجعـت معـه     ،ثُم ظَن أَنهـم خرجـوا   ،حتى جاَء عتبةَ حجرة عائشةَ

بنيلَى زلَ عخى دتح،   لُـوسج ـمـةَ       ،فَإِذَا هبتلَـغَ عـى بتح ـتعجرو ـعجفَر
فَـإِذَا هـم قَـد     ،ورجعـت معـه  فَرجـع   ،وظَـن أَنهـم خرجـوا    ،حجرة عائشـةَ 

  .وأَنزلَ الْحجاب ،بينِي وبينه الستر% فَضرب النبِي  ،خرجوا
 

 ،حدثَنا إِبـراهيم بـن سـعد    :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -١٠٥٢
ص نانَعسنِ كَيحِ بابٍ ،الهنِ شنِ ابع، يظالْقُر كالنِ أَبِي مةَ بلَبثَع نع،  هأَن

 ديـونِ ساِهللا ب دبإِلَى ع بكر،      ـارِثـنِ الْحارِثَـةَ بنِـي حـي بـنِ    ،أَخع ـأَلُهسي
الثَّالَث اتروالْع، لُ بِهِنمعكَانَ يفَقَالَ ،و: مرِيد؟ا ت ـلَ    :فَقُلْتمأَنْ أَع أُرِيـد

لَـغَ   :فَقَالَ ،بِهِني بلأَه نم دأَح لَيلْ عخدي لَم ةالظَّهِري نابِي ميث تعضإِذَا و
حـرك  والَ إِذَا طَلَـع الْفَجـر وت  . فَـذَلك إِذْنـه   ،إِالَّ أَنْ أَدعـوه  ،الْحلُم إِالَّ بِإِذْنِي

الَةُالنلَّى الصصى تتح اس .امى أَنتابِي حيث تعضواَء وشالْع تلَّيالَ إِذَا صو.  
 

١٠٥٣- يديما الْحثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندرٍ ،حعسم نـى   ،عوسم نع
% كُنت آكُلُ مع النبِـي   :قَالَت &عن عائشةَ  ،عن مجاهد ،ثريٍبنِ أَبِي كَ

لَـو   ،حـس  :فَقَـالَ  ،فَأَصـابت يـده إِصـبعي    ،فَدعاه فَأَكَلَ ،فَمر عمر ،حيسا
  .فَنزلَ الْحجاب. يكُن ما رأَتكُن عينأُطَاع فَ

ــالَ  حــدثَنا -١٠٥٤ ــسٍ قَ يأَبِــي أُو ــن يلُ باعــمإِس:  ــن ــةُ بارِجثَنِي خــدح
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نِيهالْج يثكنِ معِ بافنِ رب ارِثةَ        ،الْحـبِيص لَى أُمـوجٍ مـرـنِ سمِ بـالس ـنع
 :ا تقُـولُ أَنـه سـمعه   ،وهي جدةُ خارِجةَ بنِ الْحارِث ،بِنت قَيسٍ وهي خولَةُ

  .في إِناٍء واحد% اختلَفَت يدي ويد رسولِ اِهللا 
 

حدثَنِي هشـام   :حدثَنِي معن قَالَ :حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ -١٠٥٥
دعس نعٍ ،بافن نا ،ع دبقَالَأَنَّ ع رمع نِهللا ب:  كُونسالْم رغَي تيلَ الْبخإِذَا د
  .السالَم علَينا وعلَى عباد اِهللا الصالحني :فَلْيقُلِ

١٠٥٦- اقحا إِسثَندنِ قَـالَ  :قَالَ ،حيسالْح نب يلا عثَندثَنِي أَبِـي   :حـدح، 
 ـوِيحالن زِيدي نـةَ   ،عكْرِمع ـنـاسٍ قَـالَ     ،عبـنِ عـنِ ابع: ) Ä  Ã  Â  Á

Í  Ì Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å(   ] ور واســتثْنى مــن  ،]٢٧:الـن
ـــكفَقَـــالَ ،ذَل: ) I  H  G F E D C  B  A  @ ? > =  < ;

L  K  J(   ]٢٩:النور[.  
)£ ¢ ¡ �(   ]٥٨:النور[ 

١٠٥٧- دمحم نانُ بثْما عثَندقَالَ ،ح:    ـانمالْي ـنـى بيحا يثَندح،   ـنع
£( :عـنِ ابـنِ عمـر    ،عـن نـافعٍ   ،عن لَيـث  ،شيبانَ  ¢  ¡ �(   

  .هي للرجالِ دونَ النساِء :قَالَ ،]٥٨:النور[
)% $ # " !(   ]٥٩:النور[  

عـن   ،حـدثَنا يزِيـد بـن هـارونَ     :قَـالَ  ،حدثَنا مطَر بن الْفَضـلِ  -١٠٥٨
يائوتسامٍ الدشريٍ ،هنِ أَبِي كَثى بيحي نعٍ ،عافن نع، رمنِ عنِ ابكَانَ  ،ع هأَن
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لَهزع لُمالْح هلَدو ضعلَغَ بإِذَا ب، إِال بِإِذْن هلَيلْ عخدي فَلَم.  
 

١٠٥٩- فوسي نب دمحا مثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندـشِ   ،حمـنِ اَألعع، 
يماهرإِب نةَ قَالَ ،علْقَمع ناِهللا قَـالَ      :ع ـدبـلٌ إِلَـى عجـاَء رلَـى    :جنُ عأْذـتأَس

  .تراها ما علَى كُلِّ أَحيانِها تحب أَنْ :فَقَالَ ؟أُمي
١٠٦٠- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندقَـالَ  ،ح اقحأَبِي إِس نع:   تعـمس

إِنْ  :فَقَـالَ  ؟أَستأْذنُ علَى أُمي :سأَلَ رجلٌ حذَيفَةَ فَقَالَ :مسلم بن نذيرٍ يقُولُ
هكْرا تم تأَيا رهلَينْ عأْذتست لَم.  

 
عـن   ،عـن لَيـث   ،حدثَنا الْقَاسـم بـن مالـك    :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ -١٠٦١
فَـدخلَ   ،دخلْـت مـع أَبِـي علَـى أُمـي      :عن موسى بنِ طَلْحـةَ قَـالَ   ،عبيد اِهللا
هتعبي  ،فَاتف فَعفَد فَتي   فَالْتـتلَـى اسنِي عـدى أَقْعترِي حدلُ   :قَـالَ  ،صخـدأَت

رِ إِذْني؟بِغ.  
 

عـن   ،حـدثَنا علـي بـن مسـهِرٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبانَ -١٠٦٢
 ،وأُمـه  ،يستأْذنُ الرجـلُ علَـى ولَـده    :قَالَ عن جابِرٍ ،عن أَبِي الزبيرِ ،أَشعثَ

  .وأَبِيه ،وأُخته ،وأَخيه ،وإِنْ كَانت عجوزا
 

١٠٦٣- يديما الْحثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندو   :قَالَ ،حـرما عثَنـدح،   ـنابو
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 :فَقَـالَ  ؟أَستأْذنُ علَى أُختي :سأَلْت ابن عباسٍ فَقُلْت :عن عطَاٍء قَالَ ،جريجٍ
معن،  فَقُلْـت تدـرِي    :فَأَعجـي حف ـانتـا     ،أُخهِملَيع ـقفأُنـا ومهنوـا أُمأَنو، 

| ( :ثُـم قَـرأَ   ؟مـا عريـانتينِ  أَنْ تراهأَتحب  ،نعم :قَالَ ؟أَستأْذنُ علَيهِما
£  ¢  ¡  �  ~ ¾ (إِلَى  ){   ½ فَلَم  :قَالَ ،]٥٨:النـور [   )¼ 

الثَّالَث اتروالْع هذي هإِالَّ ف الَِء بِاِإلذْنؤه رمؤقَـالَ  ،ي: ) $  #  "  !

+  * )  (  '  &   .]٥٩:النور[   )% 
  .علَى الناسِ كُلِّهِم :اد ابن جريجٍز. فَاِإلذْنُ واجِب :قَالَ ابن عباسٍ

 
عن  ،عن كُردوسٍ ،عن أَشعثَ ،حدثَنا عبثَر :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -١٠٦٤
  .أُختهو ،وأَخيه ،وأُمه ،يستأْذنُ الرجلُ علَى أَبِيه :عبد اِهللا قَالَ

 
أَخبرنـا ابـن    :قَالَ ،أَخبرنا مخلَد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٠٦٥
أَنَّ أَبـا موسـى اَألشـعرِي     ،عـن عبيـد بـنِ عميـرٍ     ،أَخبرنِي عطَاٌء :جريجٍ قَالَ

ملَى عأْذَنَ عتطَّابِاسنِ الْخب ر، ذَنْ لَهؤي والً ،فَلَمغشكَانَ م هكَأَنو  ،وأَب عجفَر
 :قيلَ ،إِيذَنوا لَه ؟صوت عبد اِهللا بنِ قَيسٍأَلَم أَسمع  :فَفَرغَ عمر فَقَالَ ،موسى
عجر قَد، اهعفَقَالَ ،فَد: كبِذَل رمؤا نالَفَقَ ،كُن:     ـةنيبِالْب ـكلَـى ذَلينِي عـأْتت، 

  مـأَلَهـارِ فَسصسِ اَألنلجإِلَى م طَلَقـذَا إِالَّ      :فَقَـالُوا  ،فَانلَـى هع لَـك دـهشالَ ي
أَخفي علَـي مـن    :فَقَالَ عمر ،أَبو سعيد الْخدرِي فَذَهب بِأَبِي سعيد :أَصغرنا

  .يعنِي الْخروج إِلَى التجارة ،أَلْهانِي الصفْق بِاَألسواقِ ؟%رسولِ اِهللا  أَمرِ
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حدثَنا عبد الْملك بن أَبِي  :قَالَ ،حدثَنا يزِيد :قَالَ ،حدثَنا بيانُ -١٠٦٦

الَ  :عن أَبِـي هريـرةَ فـيمن يسـتأْذنُ قَبـلَ أَنْ يسـلِّم قَـالَ        ،عن عطَاٍء ،سلَيمانَ
  .يؤذَنُ لَه حتى يبدأَ بِالسالمِ

أَنَّ ابـن جـريجٍ    ،أَخبرنا هشـام  :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى -١٠٦٧
إِذَا دخـلَ ولَـم    :سمعت أَبا هريـرةَ يقُـولُ   :قَالَ ،سمعت عطَاًء :أَخبرهم قَالَ

  .السالمِ :حتى يأْتي بِالْمفْتاحِ ،الَ :فَقُلْ ،السالَم علَيكُم :يقُلِ
 

١٠٦٨- انمو الْيا أَبثَندقَالَ ،ح: يعا شنربأَخقَالَ ،ب: ادنو الزا أَبثَندح، 
 ،لَو اطَّلَـع رجـلٌ فـي بيتـك    ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عنِ اَألعرجِ

هنيع فَفَقَأْت اةصبِح هذَفْتفَخ، احنج كلَيا كَانَ عم“.  
١٠٦٩- اججا حثَندقَالَ ،ح: ثَندح ـادمقَـالَ  ،ا ح:     ـنب اقـحا إِسثَنـدح

 ،فَاطَّلَع رجلٌ فـي بيتـه   ،قَائما يصلِّي% كَانَ النبِي  :عن أَنسٍ قَالَ ،عبد اِهللا
هتاننك نا ممهذَ سفَأَخ، هينيع وحن ددفَس.  

 
حـدثَنِي ابـن    :حدثَنا اللَّيثُ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ -١٠٧٠

أَنَّ رجـالً اطَّلَـع مـن جحـرٍ فـي بـابِ        ،أَنَّ سـهلَ بـن سـعد أَخبـره     ،شـهابٍ 
 بِيالن%،  بِيالن عمو %هأْسر بِه كحى يردفَلَ ،م  بِـيالن آها رقَـالَ % م: 

”نِكيي عف بِه تننِي لَطَعرظتنت كأَن لَمأَع لَو“.  
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١٠٧١-  بِيقَالَ النرِ” :%وصلِ الْبأَج نلَ اِإلذْنُ معا جمإِن“.  
عن  ،حميد عن ،أَخبرنا الْفَزارِي :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٠٧٢
% فَسـدد رسـولُ اِهللا    ،%اطَّلَع رجلٌ من خلَلٍ في حجرة النبِي  :أَنسٍ قَالَ
  .فَأَخرج الرجلُ رأْسه ،بِمشقَصٍ

 
عـن خالـد بـنِ     ،حـدثَنِي اللَّيـثُ   :قَالَحدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ  -١٠٧٣

زِيدالَلٍ ،ينِ أَبِي هب يدعس نـانَ   ،عثْمـنِ عانَ بورم نـرٍ     ،عيمع ـنب ـديبأَنَّ ع
هربى قَـالَ  ،أَخوسأَبِي م نع:    ـرملَـى عع تأْذَنـتـي ثَالَثًـا     ،اسذَنْ لـؤي فَلَـم، 

تربفَقَالَ ،فَأَد لَ إِلَيساِهللا :فَأَر دبا عي، لَيع دتـابِي  اشلَـى بع سبتحأَنْ ت ؟ك 
      ابِـكلَـى بـوا عسبتحأَنْ ي هِملَـيع دـتشي ككَـذَل اسأَنَّ الن لَماع،  ـلِ   :فَقُلْـتب

 ؟ممـن سـمعت هـذَا    :فَقَـالَ  ،عتفَرج ،فَلَم يؤذَنْ لي ،استأْذَنت علَيك ثَالَثًا
فَقُلْت:  بِيالن نم هتعمفَقَالَ ،%س:   بِـيالن نم تعمأَس %   عـمسن ـا لَـم؟م 

أْتت لَم نَأللَئ ةنيذَا بِبلَى هكَاالًنِي عن كلَنعج،     ـنا مفَـرن ـتيى أَتتح تجرفَخ
صاَألن    مهـأَلْتفَس ـجِدسـي الْمـا فلُوسفَقَـالُوا  ،ارِ ج:     ـدـذَا أَحـي هف ـكشي؟أَو 

رما قَالَ عم مهتربا    :فَقَـالُوا  ،فَأَخنرـغإِالَّ أَص ـكعم قُـومـو     ،الَ يـي أَبعم فَقَـام
رِيدالْخ يدعس، ودعسو مأَب أَو، رمفَقَالَ ،إِلَى ع:  بِيالن عا منجرخ % وهو

ثُـم   ،ثُـم سـلَّم الثَّانِيـةَ    ،فَلَم يـؤذَنْ لَـه   ،حتى أَتاه فَسلَّم ،يرِيد سعد بن عبادةَ
 :قَـالَ فَأَدركَـه سـعد فَ   ،ثُم رجع ،قَضينا ما علَينا :فَقَالَ ،فَلَم يؤذَنْ لَه ،الثَّالثَةَ

وأَرد  ،والَّذي بعثَك بِالْحق ما سلَّمت من مرة إِالَّ وأَنـا أَسـمع   ،يا رسولَ اِهللا
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كلَيـي  ،عتيلِ بلَى أَهعو لَيالَمِ عالس نم ركْثأَنْ ت تببأَح نلَكـو    ،وفَقَـالَ أَب
 ،أَجـلْ  :فَقَـالَ  ،%مينا علَـى حـديث رسـولِ اِهللا    واللَّه إِنْ كُنت َأل :موسى

ثْبِتتأَنْ أَس تببأَح نلَكو.  
 

ــربٍ  -١٠٧٤ ح ــن انُ بمــلَي ا سثَنــد ــالَ ،ح ــعبةُ :قَ ا شثَنــد ــي  ،ح ــن أَبِ ع
اقحصِ ،إِسوأَبِي اَألح نا ،ع دبع نِهللا قَالَع: نَ لَهأُذ لُ فَقَدجالر يعإِذَا د.  

١٠٧٥- يدلالْو نب اشيا عثَندلَى :قَالَ ،حاَألع دبا عثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
يدعةَ ،سادقَت نعٍ ،عافأَبِي ر نةَ  ،عـريرأَبِي ه نع،    بِـيـنِ النإِذَا ” :قَـالَ % ع
عولِدسالر عاَء مفَج كُمدأَح ي، هإِذْن وفَه“.  

عـن   ،حدثَنا حماد بن سـلَمةَ  :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٠٧٦
رسـولُ  ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ ،عن محمد ،وهشامٍ ،حبِيبٍ

  .“الرجلِ إِذْنهالرجلِ إِلَى 
ـالَ  ،حدثَنا عبـد الْواحـد   :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ١٠٧٧ حـدثَنا   :قَ

ماصـالَ  ،ع ـالَ     ،حـدثَنا محمـد   :قَ ـا سـعيد الْخـدرِي      :عـن أَبِـي الْعالَنِيـة قَ أَب ـتيأَت
ذَنْ لؤي فَلَم تلَّمي ،يفَسذَنْ لؤي فَلَم تلَّمس ي    ،ثُمتـوص ـتفَعثَةَ فَرالثَّال تلَّمس ثُم

قُلْتارِ    :وـلَ الـدـا أَهي كُملَيع الَمـي    ،السذَنْ لـؤي فَلَـم،    تـدـةً فَقَعياحن ـتيحنفَت، 
أَما إِنك لَـو زِدت لَـم    :الَ لي أَبو سعيدفَقَ ،فَدخلْت ،ادخلْ :فَخرج إِلَي غُالَم فَقَالَ

ذَنْ لَكؤي، ةيعنِ اَألوع هأَلْتـالَ   ،فَس حتـى سـأَلْته    ،حـرام  :فَلَم أَسأَلْه عن شـيٍء إِالَّ قَ
فنِ الْجفَقَالَ ،ع: امرح .دمحفَقَالَ م: مإِد هأْسلَى رذُ عختوكَأُ ،يفَي.  
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حـدثَنِي   :حـدثَنا بقيـةُ قَـالَ    :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن عبد الْعزِيزِ -١٠٧٨

صـاحب   ،حدثَنِي عبـد اِهللا بـن بسـرٍ    :محمد بن عبد الرحمنِ الْيحصبِي قَالَ
صلى اهللا عليه وسلمالن بِي،  بِينَ    % أَنَّ النأْذـتسأَنْ ي رِيـدـا يابى بكَانَ إِذَا أَت

قْبِلْهتسي االً ،لَممشا وينماَء يج، فرصإِال انو نَ لَهفَإِنْ أُذ.  
 

١٠٧٩- حٍ قَالَحالص ناِهللا ب دبا عثَننِ :دمحالر دبحٍ عيرش نثَنِي ابدح، 
حدثَنِي عبد الرحمنِ بن معاوِيةَ  :أَنه سمع واهب بن عبد اِهللا الْمعافرِي يقُولُ

فَاسـتأْذَنت   ^ر بـنِ الْخطَّـابِ   قَـدمت علَـى عمـ    :عن أَبِيه قَـالَ  ،بنِ حديجٍ
هلَيي ،عفَقَالُوا ل: كإِلَي جرخى يتح ككَانم،    ابِـهب ـنـا مقَرِيب تدقَـالَ  ،فَقَع: 

 ،يا أَمري الْمـؤمنِني  :فَقَالَ ،ثُم مسح علَى خفَّيه ،فَخرج إِلَي فَدعا بِماٍء فَتوضأَ
أَمذَا نلِ هولِ :قَالَ ؟الْبوالْب نم، رِهغَي نم أَو.  

 
 ،حـدثَنا الْمطَّلـب بـن زِيـاد     :قَـالَ  ،حدثَنا مالك بـن إِسـماعيلَ   -١٠٨٠

بـنِ مالـك بـنِ     عـن محمـد   ،حدثَنا أَبـو بكْـرِ بـن عبـد اِهللا اَألصـبهانِي      :قَالَ
  .كَانت تقْرع بِاألظَافريِ% إِنَّ أَبواب النبِي  :عن أَنسِ بنِ مالك ،الْمنتصرِ

 
 ،وأَفْهمنِي بعضه عنـه أَبـو حفْـصِ بـن علـي      ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -١٠٨١

أَنَّ عمـرو بـن    ،أَخبرنِي عمـرو بـن أَبِـي سـفْيانَ     :ابن جريجٍ أَخبرنا قَالَ :قَالَ
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هربانَ أَخفْونِ صاِهللا ب دبع،  هـربلٍ أَخبنح نةَ بـةَ     ،أَنَّ كَلَديأُم ـنانَ بـفْوأَنَّ ص
 بِيإِلَى الن ثَهعنٍ% بحِ بِلَبي الْفَتف ابِيسغضو ةايجِدـمٍ  ،واصو عنِـي   :قَالَ أَبعي

 ،ارجِـع ” :فَقَـالَ  ،ولَم أُسـلِّم ولَـم أَسـتأْذنْ    ،بِأَعلَى الْوادي% والنبِي  ،الْبقْلَ
كُملَيع الَملُ ،فَقُلِ السخانُ ،“؟أَأَدفْوص لَما أَسم دعب كذَلو.  

رمةَ :وقَالَ عكَلَد نذَا عانَ بِهفْوص نةُ بينِي أُمربأَخقُـلْ  ،وي لَمو:   هتعـمس
  .من كَلَدةَ

حـدثَنا سـفْيانُ بـن حمـزةَ      :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ - ١٠٨٢
أَنَّ  ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،ربـاحٍ  عنِ الْوليد بـنِ  ،حدثَنِي كَثري بن زيد :قَالَ

  .“إِذَا أَدخلَ الْبصر فَالَ إِذْنَ لَه” :قَالَ% رسولَ اِهللا 
 

أَخبرنـا   :قَالَ ،أَخبرنِي مخلَد بن يزِيد :حدثَنا محمد بن سالَمٍ قَالَ - ١٠٨٣
 ؟أَأَدخـلُ  :إِذَا قَـالَ  :سمعت أَبا هريرةَ يقُـولُ  :أَخبرنِي عطَاٌء قَالَ :ابن جريجٍ قَالَ

لِّمسي لَماحِ ،الَ :فَقُلْ ،وفْتبِالْم يأْتى تتح، قُلْت: الَمقَالَ ؟الس: معن.  
 :عن رِبعي بـنِ حـراشٍ قَـالَ    ،عن منصورٍ ،وأَخبرنا جرِير :قَالَ -١٠٨٤

 بِياَء إِلَى النرٍ جامنِي عب نلٌ مجثَنِي ردفَقَالَ% ح:  ـج؟أَأَل    بِـيفَقَـالَ الن %
ةارِيلْجل: ”   ي لَـهجِـي فَقُـولرقُـلِ  :اخ:   كُملَـيع ـالَمـلُ  ،السخِسـنِ     ؟أَأَدحي لَـم ـهفَإِن

الســالَم  :فَســمعتها قَبــلَ أَنْ تخــرج إِلَــي الْجارِيــةُ فَقُلْــت  :قَــالَ ،“انَســتئْذَاال
كُملَيلُ ،عخفَقَالَ ؟أَأَد: ”كلَيعلْ ،وخقَالَ ،“اد:   فَقُلْـت لْتخٍء    :فَـدـيش بِـأَي
ـرٍ  ” :فَقَالَ ؟جِئْتيإِالَّ بِخ كُـمآت لَم،  عتل كُمـتيأَت     لَـه ـرِيكالَ ش هـدحو وا اللَّـهـدب، 
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 ،وتصــلُّوا فــي اللَّيــلِ والنهــارِ خمــس صــلَوات  ،وتــدعوا عبــادةَ الــالَّت والْعــزى
وتأْخـذُوا مـن مـالِ أَغْنِيـائكُم      ،وتحجـوا هـذَا الْبيـت    ،وتصوموا في السـنة شـهرا  

 :قَـالَ  ؟الْعلْمِ شـيٌء الَ تعلَمـه  هلْ من  :فَقُلْت لَه :قَالَ ،“ها علَى فُقَرائكُمفَتردو
الْخمـس الَ يعلَمهـن إِالَّ    ،وإِنَّ من الْعلْمِ ما الَ يعلَمـه إِالَّ اللَّـه   ،لَقَد علَّم اللَّه خيرا”

اللَّـــــه: ) Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ Ì  Ë  Ê  É  È
Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð Ï Î Í(  “ ]٣٤:لقمان[.  

 
عـنِ   ،حدثَنِي يحيـى بـن آدم   :حدثَنا عبد اِهللا بن أَبِي شيبةَ قَالَ -١٠٨٥

نِ عبـاسٍ  عنِ اب ،عن سعيد بنِ جبيرٍ ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ ،الْحسنِ بنِ صالحٍ
السـالَم   ،السـالَم علَـى رسـولِ اهللاِ    :فَقَـالَ % استأْذَنَ عمر علَى النبِـي   :قَالَ

كُملَيع، رملُ عخد؟أَي.  
 

١٠٨٦- يدلو الْوا أَبثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندح، حم نرِ   عكَـدنـنِ الْمب دم
فَـدقَقْت   ،في دينٍ كَانَ علَى أَبِـي % أَتيت النبِي  :سمعت جابِرا يقُولُ :قَالَ

ابذَا :فَقَالَ ،الْب ن؟م ا :فَقُلْتا” :قَالَ ،أَنا ،أَن؟أَن“، هكَرِه هكَأَن.  
حدثَنا عبد  :قَالَ ،حدثَنا الْحسين :الَقَ ،حدثَنا علي بن الْحسنِ -١٠٨٧
وأَبـو موسـى    ،إِلَـى الْمسـجِد  % خـرج النبِـي    :عن أَبِيه قَالَ ،اِهللا بن بريدةَ

ذَا قَد أُعطي ه” :فَقَالَ ،جعلْت فداك ،أَنا بريدةُ :فَقُلْت “؟من هذَا” :فَقَالَ ،يقْرأُ
داوريِ آلِ دامزم نا مارمزم“.  
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عـن أَبِـي    ،حـدثَنا إِسـرائيلُ   :قَـالَ  ،حدثَنا مالك بـن إِسـماعيلَ   -١٠٨٨

 ،مع عبد اِهللا بـنِ عمـر  كُنت  :جعفَرٍ الْفَراِء عن عبد الرحمنِ بنِ جدعانَ قَالَ
تيلِ بلَى أَهأْذَنَ عتيلَ ،فَاسالَمٍ :فَقلْ بِسخاد، هِملَيلَ عخدى أَنْ يفَأَب.  

 
 ،حدثَنِي أَبو بكْرِ بن أَبِـي أُويـسٍ   :حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ قَالَ -١٠٨٩

نانَ عملَيس، دينِ زريِ بكَث ناحٍ ،عبنِ رب يدلنِ الْوةَ قَالَ ،عريرا هقَـالَ   :أَنَّ أَب
  .“إِذَا دخلَ الْبصر فَال إِذْنَ” :%رسولُ اِهللا 
 ،عن أَبِي إِسحاق ،أَخبرنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -١٠٩٠

يرٍ قَالَعذنِ نمِ بلسم قَالَ :نو فَةَ فَاطَّلَعذَيلَى حلٌ عجأْذَنَ رتلُ :اسخقَـالَ   ؟أَد
  .وأَما استك فَلَم تدخلْ ،أَما عينك فَقَد دخلَت :حذَيفَةُ

أْذنْ رأَيـت مـا   إِنْ لَم تست :قَالَ ؟أَستأْذنُ علَى أُمي :وقَالَ رجلٌ -م١٠٩٠
كوؤسي.  

 ،حـدثَنِي يحيـى   :حدثَنا أَبانُ بن يزِيد قَالَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٠٩١
 ثَـهداِهللا ح دبع نب اقحأَنَّ إِس،     ـكالـنِ مـسِ بأَن ـنع،     ـتيـى بـا أَتابِيرأَنَّ أَع

 ،فَأَخـذَ سـهما أَو عـودا محـددا     ،نه خصاصةَ الْبابِفَأَلْقَم عي% رسولِ اِهللا 
ابِيرى اَألعخوفَت،   ابِـيراَألع نـيفْقَأَ عيل،  بفَقَـالَ  ،فَـذَه: ”     ـتثَب لَـو ـكـا إِنأَم

كنيع لَفَقَأْت“.   
١٠٩٢-  زِيـدي ناِهللا ب دبا عثَندثَ  :قَـالَ  ،حـدةُ حبـعا شـنِ     ،نطَـاِء بع ـنع



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

 من مـألَ  :%قَالَ عمر بن الْخطَّابِ  :عن عمارِ بنِ سعد التجِيبِي قَالَ ،دينارٍ
تيب ةقَاع نم هينيع، ذَنَ لَهؤلَ أَنْ يقَب، قفَس فَقَد.  

 :حدثَنِي عمرو بن الْحارِث قَـالَ  :حدثَنا إِسحاق بن الْعالَِء قَالَ -١٠٩٣
حـدثَنا يزِيـد بـن     :قَـالَ  ،عـن محمـد بـنِ الْوليـد     ،حدثَنِي عبد اِهللا بن سـالمٍ 

أَنَّ  ،حدثَه% أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسولِ اِهللا  ،أَنَّ أَبا حي الْمؤذِّنَ حدثَه ،شريحٍ
الن لُّ ال” :قَالَ% بِيحنَ     الَ يأْذـتسـى يتح ـتيب فـوإِلَـى ج ظُرنمٍ أَنْ يلسرِئٍ مم، 

والَ . والَ يؤم قَوما فَيخص نفْسه بِدعوة دونهم حتى ينصـرِف  . فَإِنْ فَعلَ فَقَد دخلَ
ختى يتح ناقح وهلِّي وصيفَّف“.  

  .أَصح ما يروى في هذَا الْبابِ هذَا الْحديثُ :قَالَ أَبو عبد اِهللا
 

 :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ بن خالد :قَالَ ،حدثَنا هشام بن عمارٍ - ١٠٩٤
حدثَنِي سلَيمانُ بن حبِيبٍ  :بن أَبِي الْعاتكَة قَالَ حدثَنا أَبو حفْصٍ عثْمانُ

ارِبِيحةَ قَالَ ،الْماما أُمأَب عمس هأَن:  بِيقَالَ الن%: ”    نـامض ـمثَالَثَـةٌ كُلُّه
بِسـالَمٍ فَهـو    من دخـلَ بيتـه   :وإِنْ مات دخلَ الْجنةَ ،إِنْ عاش كُفي ،علَى اِهللا

ومن  ،ومن خرج إِلَى الْمسجِد فَهو ضامن علَى اِهللا ،ضامن علَى اِهللا عز وجلَّ
  .“خرج في سبِيلِ اِهللا فَهو ضامن علَى اِهللا

أَخبرنـا   :قَـالَ  ،أَخبرنـا عبـد اهللاِ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن مقَاتلٍ -١٠٩٥
إِذَا دخلْـت علَـى    :أَنه سمع جـابِرا يقُـولُ   ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ :ابن جريجٍ قَالَ

مـا رأَيتـه إِالَّ يوجِبـه     :قَـالَ .أَهلك فَسلِّم علَيهِم تحيةً من عند اِهللا مباركَةً طَيبةً
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لُهقَو: )Ô Ó  Ò  Ñ  Ø ×  Ö  Õ(   ]٨٦:النساء[. 
 

 ،حدثَنا ابن جريجٍ :قَالَ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ :قَالَ ،حدثَنا خليفَةُ -١٠٩٦
 ،إِذَا دخـلَ الرجـلُ بيتـه   ” :يقُولُ% مع النبِي أَنه س ،عن جابِرٍ ،عن أَبِي الزبيرِ

هولخد دنلَّ عجو زع اللَّه فَذَكَر، هامطَع دنعطَانُ  ،وـيالَ    :قَالَ الشو لَكُـم بِيـتالَ م
وإِنْ  ،أَدركْتم الْمبِيـت  :انُوإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عند دخوله قَالَ الشيطَ ،عشاَء

  .“أَدركْتم الْمبِيت والْعشاَء :لَم يذْكُرِ اللَّه عند طَعامه قَالَ الشيطَانُ
 

 :الَحدثَنا أَعين الْخوارِزمي قَ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٠٩٧
كالم نب سا أَننيأَت،       ـدأَح ـهعم سلَـيو يـزِهلهـي دف ـدقَاع وهو،    ـهلَيع ـلَّمفَس

 ،هذَا مكَانٌ الَ يسـتأْذنُ فيـه أَحـد    ،ادخلْ :فَقَالَ أَنس ؟أَدخلُ :صاحبِي وقَالَ
  .وسقَانا ،اَء بِعس نبِيذ حلْوٍ فَشرِبفَج ،فَأَكَلْنا ،فَقَرب إِلَينا طَعاما

 
عـن   ،عـنِ ابـنِ عـون    ،حـدثَنا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا أَبو نعـيمٍ  -١٠٩٨
  .كَانَ ابن عمر الَ يستأْذنُ علَى بيوت السوقِ :مجاهد قَالَ
١٠٩٩- يلع نفْصِ بو حا أَبثَندقَالَ ،ح:     لَـدخم ـنب اكـحا الضثَنـدح، 

  .كَانَ ابن عمر يستأْذنُ في ظُلَّة الْبزازِ :عن عطَاٍء قَالَ ،عنِ ابنِ جريجٍ
 

١١٠٠- دبا عثَندح  كـاربالْم ننِ بمحقَـالَ  ،الر:    ارِثالْـو ـدبا عثَنـدح، 
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مولَى أُم مسـكنيٍ   ،عن أَبِي عبد الْملك ،حدثَنا علي بن الْعالَِء الْخزاعي :قَالَ
 ،إِلَـى أَبِـي هريـرةَ   أَرسلَتنِي مـوالَتي   :قَالَ ،بِنت عاصمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ

يـا أَبـا    :فَقَالَت ،أَندرونْ :قَالَت ؟أَندرايِيم :فَلَما قَام بِالْبابِ فقَالَ ،فَجاَء معي
عب روينِي الزأْتي هةَ إِنريرثُهدحفَأَت ةمتالْع رِي :قَالَ ؟دوتت ا لَمي مثدحفَإِذَا  ،ت

ترِأَوالْوِت دعيثَ بدفَالَ ح تر.  
 

 :قَـالَ  ،حدثَنا الْحكَم بـن الْمبـارك   :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بِشرٍ -١١٠١
ادبع ننِي ابعي ادبا عثَندلِ   ،حـوـمٍ اَألحاصع نع،      يـدهـانَ النثْمأَبِـي ع ـنع

سلِّم علَيه أَت :فَقيلَ لَه ،كَتب أَبو موسى إِلَى رهبان يسلِّم علَيه في كتابِه :قَالَ
ركَاف وهقَالَ ؟و: لَيع لَّمفَس إِلَي بكَت هإِن، هلَيع تددفَر.  

 
١١٠٢- دالخ نب دما أَحثَندقَالَ ،ح:    اقـحإِس ـنب ـدمحا مثَندح،   ـنع

 :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي بصرةَ الْغفَارِي ،عن مرثَد ،يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ
”ودها إِلَى يغَد باكي رـالَمِ  فَ ،إِنبِالس مأُوهـدبفَقُولُـوا     ،الَ ت كُملَـيوا عـلَّمفَـإِذَا س: 

كُملَيعو“.  
عـنِ ابـنِ    ،أَخبرنـا يحيـى بـن واضـحٍ     :قَـالَ  ،حدثَنا ابـن سـالمٍ   -(...) 
اقحإِس،  ثْلَهم .ادزو:  بِيالن تعمس%.  

عـن   ،حـدثَنا سـهيلٌ   :قَـالَ  ،حدثَنا وهيب :قَالَ ،حدثَنا موسى -١١٠٣
ةَ ،أَبِيهريرأَبِي ه نع،  بِينِ النـالَمِ   ” :قَالَ% عبِالس مأُوهـدبـابِ الَ تتلُ الْكأَه، 
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  .“واضطَروهم إِلَى أَضيقِ الطَّرِيقِ
 

عـن   ،عـن عاصـمٍ   ،أَخبرنا حفْص بن غيـاث  :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ - ١١٠٤
ادمح، يماهرإِب نةَ قَالَ ،علْقَمع نةً :عارإِش نياقهلَى الداِهللا ع دبع لَّما سمإِن.  

 ،حدثَنا قَتادةُ :قَالَ ،همامحدثَنا  :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن عاصمٍ -١١٠٥
فَـرد أَصـحابه    ،السام علَيكُم :فَقَالَ% مر يهودي علَى النبِي  :عن أَنسٍ قَالَ

الَمقَالَ :فَقَالَ ،الس: ”كُملَيع امالس“،    فرتفَـاع يـودهـذَ الْيوا ” :قَـالَ  ،فَأُخدر
 هلَيا قَالَعم“.  

 
 ،عـن عبـد اِهللا بـنِ دينـارٍ     ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١١٠٦

  ـرمـنِ عاِهللا ب دبع نقَـالَ   ،ع ـهـولُ اِهللا    :أَنسقَـالَ ر%: ”   ـلَّمإِذَا س ـودهإِنَّ الْي
لَيعمهدأَح قُولُ ،كُما يمفَإِن: كلَيع امفَقُولُوا ،الس: كلَيعو“.  

عـن   ،حدثَنا الْوليـد بـن أَبِـي ثَـورٍ     :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصباحِ -١١٠٧
اكمةَ ،سكْرِمع ناسٍ قَالَ ،عبنِ عنِ ابلَى :عع الَموا السدا ريودهكَانَ ي نم، 

Õ ( :ذَلك بِـأَنَّ اللَّـه يقُـولُ    ،أَو مجوسيا ،أَو نصرانِيا  Ô  Ó  Ò  Ñ

 Ø  × Ö(   ]٨٦:النساء[. 
 

١١٠٨-  ـانمو الْيا أَبثَندقَـالَ  ،ح:   بيـعـا شنربقَـالَ    ،أَخ ـرِيهـنِ الزع: 
ركب علَـى  % أَنَّ النبِي  ،أَنَّ أُسامةَ بن زيد أَخبره ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ
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ةيكفَد يفَةلَى قَطع إِكَاف هلَيارٍ عمح،   اَءهرو ـديز ـنةَ بامأُس فدأَرو،   ـودعي
نب دعةَ سادبلُولٍ ،عس ناب يأُب ناِهللا ب دبع يهسٍ فلجبِم رى متلَ  ،حقَب كذَلو

فَـإِذَا فـي الْمجلـسِ أَخـالَطٌ مـن الْمسـلمني والْمشـرِكني         ،أَنْ يسلم عبـد اهللاِ 
ثَاناَألو ةدبعو، هِملَيع لَّمفَس.  

 
١١٠٩ - انمو الْيا أَبثَندقَالَ ،ح:  بيـعا شنربقَـالَ    ،أَخ ـرِيهـنِ الزنِـي   :عربأَخ

 أَنَّ أَبـا سـفْيانَ بـن    ،أَنَّ عبد اِهللا بن عبـاسٍ أَخبـره   ،عبيد اِهللا بن عبد اِهللا بنِ عتبةَ
هرببٍ أَخرومِ    :حالـر ـكلقْـلُ مره هلَ إِلَيسـولِ اِهللا      ،أَرسـابِ رتـا بِكعد ثُـم %

فَـإِذَا   ،فَدفَعه إِلَي هرقْلُ فَقَرأَه ،الَّذي أُرسلَ بِه مع دحيةَ الْكَلْبِي إِلَى عظيمِ بصرى
يهنِ ا” :فمحمِ اِهللا الريمِبِسحومِ    ،لرـيمِ الـرظقْـلَ عرإِلَى ه هولسراِهللا و دبع دمحم نم، 

يؤتك  ،أَسلم تسلَم ،فَإِني أَدعوك بِدعاية اِإلسالَمِ ،أَما بعد ،سالَّم علَى منِ اتبع الْهدى
> = < (ت فَـإِنَّ علَيـك إِثْـم اَألرِيِسـيني و    فَـإِنْ تولَّيـ   ،اللَّه أَجرك مـرتينِ   ;

A @ ? B(   هلإِلَى قَو: )Y  X W( “  ]٦٤:آل عمران[.  
 

ن أَخبرنـا ابـ   :قَالَ ،أَخبرنا مخلَد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١١١٠
سـلَّم نـاس مـن الْيهـود      :أَخبرنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمع جابِرا يقُـولُ  :جريجٍ قَالَ
 بِيلَى النفَقَالُوا ،%ع: كُملَيع امقَالَ ،الس: ” كُملَـيعـةُ    ،“وشائع فَقَالَـت& 
تبغَضا قَالُوا  :وم عمست قَالَ ؟أَلَم: ”   هِملَـيع تددفَـر تعـمس لَى قَدب،   ـابجن
هِملَيا ،عينونَ فابجال يو“.  



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

 
عن  ،عن أَبِيه ،عن سهيلٍ ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١١١

فَـالَ تبـدأُوهم    ،إِذَا لَقيتم الْمشرِكني في الطَّرِيقِ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،بِي هريرةَأَ
  .“واضطَروهم إِلَى أَضيقها ،بِالسالَمِ

 
١١١٢- يدلت نب يدعا سثَندقَـالَ  ،ح:   ـنا ابثَنـدـبٍ قَـالَ   حهنِـي   :وربأَخ

عـن   ،عـن أَبِيـه   ،أَنه سمع يحيى بن أَبِي عمـرٍو السـيبانِي   ،عاصم بن حكيمٍ
نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبمٍ  ،عـلسئَةُ ميه هئَتيلٍ هجبِر رم هأَن،  ـلَّمفَس،   ـهلَيع دفَـر: 

كلَيعو هكَاتربةُ اِهللا ومحرو، الَمالْغ فَقَالَ لَه: انِيرصن هإِن،     ـهبِعـةُ فَتقْبع فَقَـام
لَكـن أَطَـالَ اللَّـه     ،إِنَّ رحمةَ اِهللا وبركَاتـه علَـى الْمـؤمنِني    :حتى أَدركَه فَقَالَ

كاتيح، كلَدوو الَكم أَكْثَرو.  
عـن   ،عن ضرارِ بـنِ مـرةَ   ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١١٣

 ،بـارك اللَّـه فيـك    :لَو قَـالَ لـي فرعـونُ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،سعيد بنِ جبيرٍ
قُلْت: يكفو، اتم نُ قَدوعرفو.  

كَانَ  :عن أَبِي موسى قَالَ ،عن أَبِي بردةَ ،بنِ ديلَمٍ وعن حكيمِ -١١١٤
 بِيالن دنونَ عاطَسعتي ودهالْي %مقُولَ لَهاَء أَنْ يجر:  اللَّـه كُممحرفَكَـانَ   ،ي

  .“يهديكُم اللَّه ويصلح بالَكُم” :يقُولُ
 

عـن أَبِـي جعفَـرٍ     ،أَخبرنـا سـفْيانُ   :قَالَ ،حدثَنا محمد بن كَثريٍ -١١١٥
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 ،فَـرد علَيـه   ،مر ابن عمر بِنصراينٍّ فَسلَّم علَيه :عن عبد الرحمنِ قَالَ ،الْفَراِء
 هأَن بِرفَأُخانِيرصفَقَالَ ،ن هإِلَي عجر ملا عي :فَلَمالمس لَيع در.  

 
 :سمعت عامرا يقُـولُ  :حدثَنا زكَرِيا قَالَ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١١٦

دبع نةَ بلَمو سثَنِي أَبدنِ حمحالر، هثَتدةَ حشائأَنَّ ع،  بِيا% أَنَّ النقَالَ لَه: 
”المالس كلَيأُ عقْررِيلُ يجِب“، ةُ اِهللا :فَقَالَتمحرو الَمالس هلَيعو.  

 
 ،عنِ الْعباسِ بنِ ذَرِيحٍ ،أَخبرنا شرِيك :قَالَ ،حدثَنا علي بن حجرٍ - ١١١٧
  .رى لجوابِ الْكتابِ حقا كَرد السالمِإِني َأل :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن عامرٍ

 
حدثَنِي موسى بن  :حدثَنا أَبو أُسامةَ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا ابن رافعٍ -١١١٨

وأَنـا فـي    ،قُلْـت لعائشـةَ   :حـدثَتنا عائشـةُ بِنـت طَلْحـةَ قَالَـت      :عبد اِهللا قَـالَ 
فَكَانَ الشيوخ ينتابونِي لمكَانِي  ،وكَانَ الناس يأْتونها من كُلِّ مصرٍ ،حجرِها
 ،ويكْتبـونَ إِلَـي مـن اَألمصـارِ     ،يتأَخونِي فَيهـدونَ إِلَـي   وكَانَ الشباب ،منها

أَي  :فَتقُـولُ لـي عائشـةُ    ،هذَا كتاب فُـالَن وهديتـه   ،يا خالَةُ :فَأَقُولُ لعائشةَ
  .فَتعطينِي :فَقَالَت ،عطَيتكفَإِنْ لَم يكُن عندك ثَواب أَ ،فَأَجِيبِيه وأَثيبِيه ،بنيةُ

 
 ،عـن عبـد اِهللا بـنِ دينـارٍ     ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١١١٩

 :فَكَتـب إِلَيـه   ،هأَنَّ عبد اِهللا بن عمر كَتب إِلَى عبد الْملـك بـنِ مـروانَ يبايِعـ    
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 :لعبد الْملك أَمريِ الْمؤمنِني مـن عبـد اِهللا بـنِ عمـر     ،بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
كلَيع الَمس،  ـوإِالَّ ه ي الَ إِلَهالَّذ اللَّه كإِلَي دمي أَحعِ     ،فَإِنـمبِالس لَـك ـرأُقو

ةالطَّاعو هولسر ةنساِهللا و ةنلَى سع، تطَعتا اسيمف.  
 

 :عـن زيـد بـنِ أَسـلَم قَـالَ      ،حدثَنا سـفْيانُ  :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -١١٢٠
رمنِ علَنِي أَبِي إِلَى ابسأَر، بكْتي هتأَيفَر: محمِ اِهللا الريمِبِسحنِ الر، دعا بأَم.  

عـن   ،حـدثَنا أَبـو أُسـامةَ    :قَـالَ  ،حدثَنا روح بن عبـد الْمـؤمنِ   -١١٢١
كُلَّمـا انقَضـت    ،%رأَيت رسـائلَ مـن رسـائلِ النبِـي      :هشامِ بنِ عروةَ قَالَ

  .أَما بعد :قصةٌ قَالَ
 

 ،حـدثَنا ابـن أَبِـي الزنـاد     :قَالَ ،حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ -١١٢٢
أَبِيه نع، دينِ زةَ بارِجخ نع،      ـنِ ثَابِـتب ـدياِء آلِ زـركُب ـنع،    ـنب ـديأَنَّ ز
كَت ثَابِتالَةسالر هذبِه يمِ  :بحنِ الـرمحمِ اِهللا الرـريِ     ،بِسـةَ أَماوِيعاِهللا م ـدبعل
نِنيمؤالْم، نِ ثَابِتب ديز نـةُ اهللاِ   ،ممحرو نِنيمـؤالْم ريأَم كلَيع الَمي   ،سفَـإِن

  .أَما بعد ،هوأَحمد إِلَيك اللَّه الَّذي ال إِلَه إال 
١١٢٣- ارِيصاَألن دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:      ـرِييرالْج ودـعسـو ما أَبثَنـدح

تلْـك   :قَـالَ  ؟مِ اِهللا الـرحمنِ الـرحيمِ  سأَلَ رجلٌ الْحسن عـن قـراَءة بِسـ    :قَالَ
  .صدور الرسائلِ
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عـن   ،عنِ ابنِ عون ،حدثَنا يحيى بن زكَرِيا :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -١١٢٤
 :فَقَـالُوا  ،فَأَراد أَنْ يكْتب إِلَيه ،بنِ عمر حاجةٌ إِلَى معاوِيةَكَانت ال :نافعٍ قَالَ
أْ بِهداب، الُوا بِهزي فَلَم بى كَتتيمِ :ححنِ الرمحمِ اِهللا الرةَ ،بِساوِيعإِلَى م.  

١١٢٥- نونِ عنِ ابعقَـالَ  ،و ريِيننِ سسِ بأَن نال  :ع ـتبكَت  ـرمـنِ عب، 
  .إِلَى فُالن :أَما بعد ،اكْتب بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ :فَقَالَ

١١٢٦ - نِ ابعونوقَالَ ،نِ ع ريِيننِ سسِ بأَن نع:    نـيـلٌ بجر بكَت
رمنِ عيِ ابديمِ :يحنِ الرمحمِ اِهللا الربِس، فُالَنقَـالَ  ،لو رمع ناب اههفَن: 

  .هو لَه ،بِسمِ اِهللا :قُلْ
عن  ،عن أَبِيه ،الزناد حدثَنِي ابن أَبِي :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ - ١١٢٧

دينِ زةَ بارِجخ، دياِء آلِ زركُب نع، الَةسالر هذبِه با كَتديأَنَّ ز:   ـدبعل
نِنيمؤريِ الْمةَ أَماوِيعاِهللا م، نِ ثَابِتب ديز نم:  نِنيمؤالْم ريأَم كلَيع الَمس

  .أَما بعد ،فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذي الَ إِلَه إِالَّ هو ،ورحمةُ اِهللا
عـن   ،حدثَنا عمـر  :قَالَ ،حدثَنا أَبو عوانةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١١٢٨

 ةَ   ،أَبِيـهــريرأَبِـي ه ـنقُـولُ   ،عي هتعـمس:   بِــينِــي    إِنَّ” :%قَـالَ النب ـنـالً مجر
  .من فُالَن إِلَى فُالن :وكَتب إِلَيه صاحبه ،وذَكَر الْحديثَ ،“إِسرائيلَ

 
 ،عن عاصمِ بنِ عمر ،حدثَنا ابن الْغِسيلِ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١٢٩

حولُوه  ،لَما أُصيب أَكْحلُ سعد يوم الْخندقِ فَثَقُلَ :يد قَالَعن محمود بنِ لَبِ
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إِذَا % فَكَـانَ النبِـي    ،وكَانت تداوِي الْجرحـى  ،رفَيدةُ :عند امرأَة يقَالُ لَها
  .فَيخبِره “؟تبحكَيف أَص” :وإِذَا أَصبح ،“؟كَيف أَمسيت” :مر بِه يقُولُ
 ،حدثَنا إِسحاق بن يحيى الْكَلْبِي :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن صالحٍ -١١٣٠

 ،أَخبرنِي عبد اِهللا بن كَعـبِ بـنِ مالـك اَألنصـارِي     :حدثَنا الزهرِي قَالَ :قَالَ
أَنَّ ابـن عبـاسٍ    ،أَحد الثَّالَثَة الَّـذين تيـب علَـيهِم    وكَانَ كَعب بن مالك :قَالَ

هرببٍ  ،أَخأَبِي طَال نب يلولِ اِهللا  ^أَنَّ عسر دنع نم جرخ %   ـهعجـي وف
يهف فِّيوي تالَّذ، اسنِ :فَقَالَ النسا الْحا أَبـولُ اهللاِ    ،يسر حـبأَص ـف؟% كَي 

 :فَقَالَ ،فَأَخذَ عباس بن عبد الْمطَّلبِ بِيده :قَالَ ،أَصبح بِحمد اِهللا بارِئًا :قَالَ
كتأَيا ؟أَرصالْع دبع ثَالَث دعب اللَّهو تـولَ اِهللا   ،فَأَنسى رلَأَر اللَّهي وإِنو %

إِنـي أَعـرِف وجـوه بنِـي عبـد الْمطَّلـبِ عنـد         ،ذَاسوف يتوفَّى في مرضه هـ 
توولِ اِهللا  ،الْمسا إِلَى ربِن بفَاذْه %أَلْهسفَلْن: رذَا اَألمه نيمفَإِنْ كَانَ  ؟ف

كا ذَلنملا عينا ،فى بِنصفَأَو اهنا كَلَّمرِني غَيإِنْ كَانَ فو، فَقَالَ عيا  :لإِن
وإِنـي واللَّـه الَ    ،واللَّه إِنْ سأَلْناه فَمنعناها الَ يعطيناها النـاس بعـده أَبـدا   

  .أَبدا% أَسأَلُها رسولَ اِهللا 
 

 
١١٣١- ميــر أَبِــي م ــن ا ابثَنــدــالَ  :قَــالَ ،ح ــاد قَ نأَبِــي الز ــنــا ابنربأَخ: 
ومـن كُبـراِء آلِ    ،أَنه أَخذَ هـذه الرسـالَةَ مـن خارِجـةَ بـنِ زيـد       ،حدثَنِي أَبِي

ديز: حمِ اِهللا الريمِبِسحنِ الرم، نِنيمؤريِ الْمةَ أَماوِيعاِهللا م دبعـنِ     ،لب ـديز ـنم
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ةُ اِهللا :ثَابِتمحرو نِنيمؤالْم ريأَم كلَيع الَمي     ،سالَّـذ اللَّـه ـكإِلَي دمي أَحفَإِن
وإِالَّ ه الَ إِلَه، دعا بـأَلُنِي    :أَمست ـكفَإِن    ةـواِإلخو ـدالْج اثـريم ـنع،   فَـذَكَر

ونعـوذُ بِاللَّـه    ،ونسأَلُ اللَّه الْهدى والْحفْظَ والتثَبت فـي أَمرِنـا كُلِّـه    ،الرسالَةَ
مـري  والسـالَم علَيـك أَ   ،أَو نكَلَّف ما لَيس لَنـا بِـه علْـم    ،أَو نجهلَ ،أَنْ نضلَّ

يوم الْخمـيسِ لثنتـي    :وكَتب وهيب.  وبركَاته ومغفرتهالْمؤمنِني ورحمةُ اِهللا
نيعبأَرنِ ويةَ اثْننانَ سضمر نم تيقةَ برشع.  

 
عن إِسحاق بـنِ عبـد اِهللا    ،كحدثَنِي مال :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١١٣٢

وسـلَّم   ،^أَنه سمع عمر بن الْخطَّـابِ   ،عن أَنسِ بنِ مالك ،بنِ أَبِي طَلْحةَ
الَمالس دلٌ فَرجر هلَيلَ ،عجالر رمأَلَ عس ثُم: تأَن ففَقَالَ ؟كَي:    اللَّـه ـدمأَح

كفَ ،إِلَيرمقَالَ ع: كنم تدي أَرذَا الَّذه.  
 

 ،عن سـلَمةَ الْمكِّـي   ،عن عبد اِهللا بنِ مسلمٍ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -١١٣٣
بِخيـرٍ مـن قَـومٍ    ” :قَالَ ؟أَصبحتكَيف  :%قيلَ للنبِي  :عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا

  .“ولَم يعودوا مرِيضا ،لَم يشهدوا جنازةً
عن مهاجِرٍ هو  ،حدثَنا شرِيك :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصباحِ -١١٣٤

ضـخمٍ مـن   % بِـي  كُنت أَجلس إِلَى رجـلٍ مـن أَصـحابِ الن    :قَالَ ،الصائغُ
نييمرضالْح، يلَ لَهفَكَانَ إِذَا ق: تحبأَص فقَالَ ؟كَي: بِاللَّه رِكشال ن.  
حـدثَنا رِبعـي بـن عبـد اِهللا بـنِ الْجـارود        :قَـالَ  ،حدثَنا موسـى  -١١٣٥
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يذَلبٍ قَـا  :قَالَ ،الْههو نب فيا سثَندـلِ     :لَحـو الطُّفَيـي أَبـى    :قَـالَ لأَت كَـم
كلَي؟ع قُلْت: نيثَالَثو ثَالَث نا ابقَالَ ،أَن:   ـنم هتعمس يثدبِح ثُكدأَفَالَ أُح

انمنِ الْيفَةَ بذَيفَةَ :حصارِبِ خحم نالً مجإِنَّ ر، قَالُ لَهعٍ  :يـلَيص نو برمع، 
أَتينـا حذَيفَـةَ فـي     ،وكَانَ بِِسني يومئذ وأَنا بِِسـنك الْيـوم   ،انت لَه صحبةٌوكَ

جِدسمِ ،مرِ الْقَوي آخف تدفَقَع،      ـهيدي نـيب ـى قَـامتو حـرمع طَلَققَـالَ  ،فَان: 
تحبأَص فكَي، كَي أَو دبا عي تيسأَم قَـالَ  ؟اِهللاف:   اللَّـه ـدمـا   :قَـالَ  ،أَحم

 :قَـالَ  ؟مـا بلَغـك عنـي يـا عمـرو     و :قَـالَ  ؟ديثُ الَّتي تأْتينـا عنـك  هذه اَألحا
إِني واللَّه لَو أُحدثُكُم بِكُلِّ ما سمعت ما انتظَرتم  :قَالَ ،أَحاديثُ لَم أَسمعها

لِبِي جذَا اللَّيه حعٍ ،نلَيص نو برما عي نلَكـامِ   ،وبِالش الَتوا تسقَي تأَيإِذَا ر
ذَرالْح ذَرفَالْح، هلَتقَت أَو هافَتا إِالَّ أَخنمؤم لَّها لدبع سقَي عدالَ ت اللَّهفَو،  اللَّهو
مز هِملَيع نيأْتلَيةلْعت بذَن يهونَ فعنمقَالَ ،انٌ الَ ي:   ع كـبصنـا يم   ـكملَـى قَو

اللَّه كمحرقَالَ ؟ي: إِلَي ذَاك، دقَع ثُم.  
 

١١٣٦- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح: رٍ الْعامو عا أَبثَندحيقَالَ ،قَد: 
أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي عمـرةَ   :حدثَنا عبد الرحمنِ بن أَبِي الْموالي قَالَ

فَكَأَنـه تخلَّـف حتـى     :قَالَ ،أُوذنَ أَبو سعيد الْخدرِي بِجِنازة :اَألنصارِي قَالَ
وقَـام   ،فَلَمـا رآه الْقَـوم تسـرعوا عنـه     ،ثُـم جـاَء معـه    ،لسهمأَخذَ الْقَوم مجا

  ِسـهلجـي مف سلجيل هنع مهضعـولَ اِهللا     ،الَ :فَقَـالَ  ،بسر تعـمـي سإِن %
  .“اسعٍثُم تنحى فَجلَس في مجلسٍ و ،خير الْمجالسِ أَوسعها” :يقُولُ
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عـن   ،حـدثَنِي حرملَـةُ بـن عمـرانَ     :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَـالَ  - ١١٣٧

ذقننِ مانَ بفْيقَالَ ،س أَبِيه نقْبِلٌ   :عـتسم وهو رمنِ عاِهللا ب دبلُوسِ عج كَانَ أَكْثَر
فَقَرأَ يزِيد بن عبـد اِهللا بـنِ قُسـيط سـجدةً بعـد طُلُـوعِ الشـمسِ فَسـجد          ،الْقبلَةَ

رمع ناِهللا ب دبوا إِالَّ عدجسو،        ثُـم ـهتوباِهللا ح ـدبـلَّ عح سـمالش ـتا طَلَعفَلَم
  .هم سجدوا في غَيرِ حنيِ صالةإِن ؟لَم تر سجدةَ أَصحابِكأَ :سجد وقَالَ

 
١١٣٨- لَدخم نب دالا خثَندبِـالَلٍ قَـالَ      :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح: 

إِذَا قَام أَحدكُم مـن  ” :%عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن أَبِيه ،حدثَنِي سهيلٌ
ِسهلجم، هإِلَي عجر ثُم، بِه قأَح وفَه“.  

 
عـن   ،أَخبرنا أَبـو خالـد اَألحمـر    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالمٍ -١١٣٩

ديمسٍ ،حأَن نولُ اِهللا  :عسا رانانُ %أَتيبص نحنا ،ونلَيع لَّمـلَنِي   ،فَسسأَرو
ةاجي حف،    ـهإِلَي ـتعجـى رتنِي حرظتني الطَّرِيقِ يف لَسجقَـالَ  ،و:   طَـأْتفَأَب

 ،فـي حاجـة  % بعثَنِـي النبِـي    :فَقُلْـت  ؟مـا حبسـك   :فَقَالَت ،علَى أُم سلَيمٍ
قَالَت: مي؟ا ه قُلْت: را سهإِن، ولِ اِهللا  :قَالَتسر رفَظْ سفَاح%.  

 
١١٤٠- يديما الْحثَندةَ :قَالَ ،حنييع نا ابثَنداِهللا   :قَالَ ،ح ـديبا عثَندح
رمع نعٍ ،بافن نع،   ـرمـنِ عنِ ابقَـالَ  ع:    بِـيقَـالَ الن%: ”   كُمـدأَح نـيمقالَ ي
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ِسهلجم نلَ مجالر، يهف سلجي وا ،ثُمعسوتوا وحفَست نلَكو“.  
 

 ،ن سـماك عـ  ،حـدثَنا شـرِيك   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن الطُّفَيلِ -١١٤١
  .جلَس أَحدنا حيثُ انتهى% كُنا إِذَا أَتينا النبِي  :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ

 
عـن   ،حدثَنا الْفُرات بـن خالـد   :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى -١١٤٢
أَنَّ  ،عن عبد اِهللا بـنِ عمـرٍو   ،عن أَبِيه ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ ،زيد أُسامةَ بنِ

 بِينِ” :قَالَ% النياثْن نيب قفَرلٍ أَنْ يجرلُّ لحا ،الَ يإِال بِإِذْنِهِم“.  
 

١١٤٣- انُ بيا بثَندرٍوحمع قَالَ ،ن:   ـرضا النثَنـدـو    :قَـالَ  ،حـا أَبنربأَخ
متسر نب حالص وه نِيزرٍ الْمامكَةَ ،علَينِ أَبِي منِ ابـاسٍ قَـالَ    ،عبـنِ عنِ ابع: 

 رمع نا طُعلَم^ ارالد اهلْنخى أَدتح لَهمح نيمف تـي  فَقَالَ ،كُنل:    ـنـا ابي
 ،فَذَهبت فَجِئْت لأُخبِره ،ومن أَصاب معي ،اذْهب فَانظُر من أَصابنِي ،أَخي

 ،وكُنــت حــديثَ الســن ،فَكَرِهــت أَنْ أَتخطَّـى رِقَــابهم  ،فَـإِذَا الْبيــت ملْــآنُ 
تلَسـ     ،فَجـلَ أَحسإِذَا أَر رـأْمكَـانَ يـا   وبِه هبِـرخأَنْ ي ـةاجا بِالْحد،   ـوإِذَا هو
واللَّه لَئن دعا أَمري الْمؤمنِني لَيبقينه اللَّه ولَيرفَعنـه   :وجاَء كَعب فَقَالَ ،مسجى

 ،قني فَسـمى وكَنـى  حتى ذَكَر الْمناف ،لهذه اُألمة حتى يفْعلَ فيها كَذَا وكَذَا
قُـولُ    :قُلْتـا تم ـهلِّغقَـالَ  ؟أُب:      ـهلِّغبأَنْ ت ـا أُرِيـدأَنإِالَّ و ـا قُلْـتم،   تعـجشفَت

تفَقُم،    ـهأْسر ـدنع ـتلَسى جتح مهرِقَاب تطَّيخفَت،  نِي    :قُلْـتـلَتسأَر ـكإِن
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وأَصاب كُلَيبا الْجـزار وهـو يتوضـأُ     ،ثَالَثَةَ عشر ،كَذَاوأَصاب معك  ،بِكَذَا
 ،فَـدعي  ،ادعـوا كَعبـا   :فَقَـالَ  ،وإنَّ  كَعبا يحلف بِاللَّه بِكَذَا ،عند الْمهراسِ

ولَكن شـقي   ،دعوالَ واللَّه الَ أَ :قَالَ ،أَقُولُ كَذَا وكَذَا :قَالَ ؟ما تقُولُ :فَقَالَ
لَه رِ اللَّهفغي إِنْ لَم رمع.  

عـنِ ابـنِ أَبِـي     ،أَخبرنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ - ١١٤٤
دالقَالَ ،خ بِيعنِ الشرٍو :عمنِ عاِهللا ب دبلٌ إِلَى عجاَء رج،  مالْقَو هدنعو
فَجاَء حتى جلَـس   ،اتركُوا الرجلَ :فَقَالَ ،فَمنعوه ،يتخطَّى إِلَيه ،وسجلُ
هـولِ اِهللا     :فَقَالَ ،إِلَيسر ـنم هتعـمٍء سينِي بِشبِرقَـالَ  ،%أَخ:   تعـمس

 ،ه ويــدهالْمســلم مـن ســلم الْمســلمونَ مـن لســانِ  ” :يقُــولُ% رسـولَ اِهللا  
هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرهالْمو“.  

 
حـدثَنِي   :حدثَنا السائب بن عمـر قَـالَ   :قَالَ ،حدثَنا أَبو عاصمٍ -١١٤٥

أَكْـرم   :قَالَ ابن عبـاسٍ  :بنِ جعفَرٍ قَالَ عن محمد بنِ عباد ،عيسى بن موسى
  .الناسِ علَي جليِسي

 ،عنِ ابـنِ أَبِـي ملَيكَـةَ    ،عن عبد اِهللا بنِ مؤملٍ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١٤٦
رِقَاب الناسِ حتـى  أَنْ يتخطَّى  ،أَكْرم الناسِ علَي جليِسي :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

إِلَي سلجي.  
 

 ،حـدثَنا أَسـد بـن موسـى     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن عبد الْعزِيـزِ  -١١٤٧
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حدثَنِي كَثري بـن   :ي أَبو الزاهرِية قَالَحدثَنِ :حدثَنا معاوِيةُ بن صالحٍ قَالَ :قَالَ
فَوجدت عوف بن مالك اَألشـجعي   ،دخلْت الْمسجِد يوم الْجمعة :مرةَ قَالَ

هيدي نيب هلَيا رِجادم لْقَةي حا فسالج، هلَيرِج ضآنِي قَبا رقَـ  ،فَلَم ـي ثُمالَ ل: 
  .لَيجِيَء رجلٌ صالح فَيجلس ؟ي شيٍء مددت رِجلَيتدرِي َأل

 
حـدثَنا عتبـةُ    :قَـالَ  ،حدثَنا عبد الْوارِث :قَالَ ،حدثَنا أَبو معمرٍ -١١٤٨

كلالْم دبع نقَالَ ب:  يمـهرٍو السمنِ عب ارِثنِ الْحكَرِميِ ب نةُ باررثَنِي زدح، 
أَو  ،وهـو بِمنـى  % أَتيت النبِـي   :أَنَّ الْحارِثَ بن عمرٍو السهمي حدثَه قَالَ

فَاتربِع، اسالن بِه أَطَاف قَدو،   ابـرجِـيُء اَألعيقَـالُوا  فَـ  ،و ـههجا وأَوإِذَا ر: 
كاربم هجذَا وه، ولَ اِهللا :قُلْتسا ري ،يل رفغتـا  ” :فَقَالَ ،اسلَن ـراغْف ماللَّه“، 
فَقُلْت تري :فَدل رفغتا” :قَالَ ،اسلَن راغْف ماللَّه“، فَقُلْت تري :فَدل رفغتاس، 

ومسـح بِـه    ،فَقَالَ بِيده فَأَخذَ بِها بزاقَه ،فَذَهب يبزق ،“لَّهم اغْفر لَناال” :فَقَالَ
لَهعن، هلوح نا مدأَح يبصأَنْ ي كَرِه.  

 
 ،لَيمانُ بـن بِـالَلٍ  حدثَنا س :قَالَ ،حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا -١١٤٩
نهـى عـنِ الْمجـالسِ    % أَنَّ النبِـي   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن أَبِيـه  ،عنِ الْعالَِء
اتدعولَ اِهللا :فَقَالُوا ،بِالصسا رلَ ،يع قشالَينوتيي بف لُوسا الْجنفَإِنْ ” :قَالَ ؟ي

طُوا الْمفَأَع متلَساجقَّهح سالقَالُوا ،“ج: ولَ اِهللاوسا را يقُّها حالَلُ ” :قَـالَ  ؟مإِد
  .ِ“والنهي عنِ الْمنكَر ،واَألمر بِالْمعروف ،وغَض اَألبصارِ ،ورد السالَمِ ،السائلِ
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عـن زيـد    ،ا الدراورديحدثَن :قَالَ ،حدثَنا محمد بن عبيد اِهللا -١١٥٠
لَمنِ أَسارٍ ،بسنِ يطَاِء بع نع،    رِيـدالْخ يدـعأَبِي س نع^،   بِـيأَنَّ الن %

مـا لَنـا بـد مـن     ” ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قَـالُوا  ، ِ“إِياكُم والْجلُوس في الطُّرقَات” :قَالَ
فَـأَعطُوا الطَّرِيـق    ،أَمـا إِذْ أَبيـتم  ” :%فَقَالَ رسـولُ اِهللا   ،“فيها مجالِسنا نتحدثُ

قَّهقَالُوا ،“ح: قا حمولَ اِهللا وسا ررِ” :قَالَ ؟الطَّرِيقِ يصالْب اَألذَى ،غَض كَفو، 
وفرعبِالْم راَألمكَرِ ،وننِ الْمع يهالنو“.  

 
١١٥١- ميرأَبِي م نب يدعا سثَندفَـرٍ  :قَالَ ،حعج نب دمحا مثَندح،   ـنع

 :قَـالَ  عن أَبِي موسى اَألشـعرِي  ،عن سعيد بنِ الْمسيبِ ،شرِيك بنِ عبد اِهللا
 بِيالن جرخ %هتاجحل ةيندالْم طائوح نم طائا إِلَى حموـي    ،يف ـتجرخو

أَثَرِه،   ابِـهلَـى بع تلَسطَ جائلَ الْحخا دفَلَم،  قُلْـتَأل :و    ابـوب مـوالْي نكُـون
 بِينِي ،%النرأْمي لَمو، الن بفَذَه بِي %   لَـى قُـفع لَسجو هتاجى حفَقَض
ليسـتأْذنَ   ^فَجـاَء أَبـو بكْـرٍ     ،ودالَّهما في الْبِئْرِ ،وكَشف عن ساقَيه ،الْبِئْرِ

% وجِئْت النبِي  ،فَوقَف ،كَما أَنت حتى أَستأْذنَ لَك :فَقُلْت ،علَيه ليدخلَ
وبشـره   ،ائْـذَنْ لَـه  ” :فَقَـالَ  ؟و بكْـرٍ يسـتأْذنُ علَيـك   أَبـ  ،يا رسـولَ اهللاِ  :لْتفَقُ

ةنبِالْج“،  بِينيِ النمي ناَء علَ فَجخفَد%، اقَيس نع فـي   فَكَشـا فمالَّهدو ه
 :%فَقَـالَ النبِـي    ،أَسـتأْذنَ لَـك  كَما أَنـت حتـى    :فَقُلْت ،فَجاَء عمر. الْبِئْرِ

”ائْذَنْ لَه، ةنبِالْج هرشبو“،  بِيارِ النسي نع رماَء عفَج %   هـاقَيس ـنع ففَكَش
 ،ثُـم جـاَء عثْمـانُ   . فَلَـم يكُـن فيـه مجلـس     ، الْقُـف هما في الْبِئْرِ فَـامتألَ ودالَّ
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وبشره بِالْجنة  ،ائْذَنْ لَه” :%فَقَالَ النبِي  ،كَما أَنت حتى أَستأْذنَ لَك :تفَقُلْ
هيبصالٌَء يا بهعا ،“مسلجم مهعم جِدي لَ فَلَمخفَد،   مقَـابِلَهاَء مى جتلَ حوحفَت
فَجعلْـت أَتمنـى أَنْ    ،قَيه ثُم دالَّهما في الْبِئْـرِ فَكَشف عن سا ،علَى شفَة الْبِئْرِ
  .فَلَم يأْت حتى قَاموا ،وأَدعو اللَّه أَنْ يأْتي بِه ،يأْتي أَخ لي

  .وانفَرد عثْمانُ ،اجتمعت ها هنا ،فَأَولْت ذَلك قُبورهم :قَالَ ابن الْمسيبِ
١١٥٢ - يلا عثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندح،  زِيـدنِ أَبِي ياِهللا ب ديبع نع،   ـنع

فـي طَائفَـة النهـارِ الَ    % خرج النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ ،نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ
هالَ أُكَلِّمنِي وكَلِّمى  ،يى أَتتقَـاعٍ حننِي قَيب وقـةَ     ،سمفَاط ـتيـاِء بنبِف لَـسفَج، 

 ،فَظَننت أَنها تلْبِسه سـخابا أَو تغسـلُه   ،فَحبسته شيئًا “؟أَثَم لُكَع ؟أَثَم لُكَع” :فَقَالَ
لَهقَبو قَهانى عتح دتشاَء يقَالَ ،فَجو: ”أَح ماللَّههبِب، هبحي نم بِبأَحو“.  

 
عـنِ   ،عن نـافعٍ  ،عن عبيد اِهللا ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ - ١١٥٣
  .جلَ من الْمجلسِ ثُم يجلس فيهأَنْ يقيم الر% نهى النبِي  :ابنِ عمر قَالَ

يهف سلجي لَم ِسهلجم نلٌ مجر لَه إِذَا قَام رمع نكَانَ ابو.  
 

 :عـن أَنـسٍ   ،عن ثَابِـت  ،حدثَنا سلَيمانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١٥٤
حتـى إِذَا رأَيـت أَنـي قَـد فَرغْـت مـن خدمتـه         ،يوما%  خدمت رسولَ اِهللا

قُلْت:  بِييلُ النقي%، هدنع نم تجرونَ ،فَخبلْعةٌ يلْمفَإِذَا غ،    ظُـرأَن ـتفَقُم
بِهِمإِلَى لَع هِمإِلَي،   بِـياَء النفَج %   ـلَّمفَس هِمى إِلَـيهتفَـان  هِملَـيـانِي    ،ععد ثُـم
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ةاجثَنِي إِلَى حعفَب، ى أَتتٍء حي فَيفَكَانَ فهتي. يلَى أُمع طَأْتأَبو، ا  :فَقَالَتم
كسب؟ح قُلْت:  بِيثَنِي النعب %ةاجإِلَى ح، قَالَت: يا ه؟م  قُلْـت:    ـرس ـهإِن
 بِيلنل%، ـولِ اِهللا    :فَقَالَتسلَـى رفَظْ عاح % هـرس،     لْـكبِت ثْتـدـا حفَم

  .فَلَو كُنت محدثًا حدثْتك بِها ،الْحاجة أَحدا من الْخلْقِ
 

 :بـن الْحـارِث قَـالَ   حـدثَنِي عمـرو    :حدثَنا إِسحاق بن الْعالَِء قَالَ - ١١٥٥
عـن   ،أَخبرنِـي محمـد بـن مسـلمٍ     :عنِ الزبيدي قَـالَ  ،حدثَنِي عبد اِهللا بن سالمٍ

وهـو   ،كَانَ ربعـةً  :%سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه سمع أَبا هريرةَ يصف رسولَ اِهللا 
لِ أَقْرإِلَى الطُّوـاضِ  ،بيالْب يددش،    ـةيرِ اللِّحـعش دـوـرِ   ،أَسالثَّغ ـنسح،   بـدأَه
لَـيس   ،يطَأُ بِقَدمه جميعـا  ،مفَاض الْجبِنيِ ،بعيد ما بين الْمنكبينِ ،أَشفَارِ الْعينينِ
صما أَخا ،لَهيعمقْبِلُ جا ،ييعمج بِرديو، لَم دعال بلُ وقَب ثْلَهم أَر.  

 
١١٥٦- دمحا مثَندقَالَ ،،ح:    ـلَمـنِ أَسب ـديز ناِهللا ب دبا عنربأَخ،   ـنع

قَالَ ،أَبِيه هدج نع: رمي عإِلَـ  :قَالَ ل كلْتسـلٍ إِذَا أَرجـا     ،ى ربِم هبِـرخفَـالَ ت
هإِلَي كلْتسأَر، كذَل دنةً عذْبك لَه دعطَانَ ييفَإِنَّ الش.  

 
١١٥٧- رمع نب داما حثَندح،     ـديـنِ زب ـادمح ـنع،   ـثلَي ـنع،   ـنع
أَو يتبِعـه بصـره إِذَا    ،كَانَ يكْره أَنْ يحد الرجلُ النظَر إِلَى أَخيـه  :مجاهد قَالَ
هدنع نم قَام، أَلَهسي أَو: جِئْت نأَي نم، بذْهت نأَي؟و.  
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عـن   ،عـن أَبِـي إِسـحاق    ،حـدثَنا زهيـر   :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١١٥٨
 :قُلْنـا  ؟من أَين أَقْبلْـتم  :فَقَالَ ،مررنا علَى أَبِي ذَر بِالربذَة :مالك بنِ زبيد قَالَ

ا معـه  أَمـ  :قَالَ ،نعم :قُلْنا ؟هذَا عملُكُم :قَالَ ،أَو من الْبيت الْعتيقِ ،من مكَّةَ
عيالَ بةٌ وارجاقُ ؟تلَ :قَالَ ،الَ :لْنمأْنِفُوا الْعتاس.  

 
١١٥٩- ددسا مثَنديلُ :قَالَ ،حاعما إِسثَندقَالَ ،ح:  ـوبا أَيثَندح،   ـنع

من صور صـورةً كُلِّـف أَنْ يـنفُخ    ” :لَقَا% عنِ النبِي  ،عنِ ابنِ عباسٍ ،عكْرِمةَ
ذِّبعو يهف، يهف فُخني لَنو . ـذِّبعنِ ويتريعش نيب دقعأَنْ ي كُلِّف لَّمحت نمو،   لَـنو
  .“ذُنيه اآلنكصب في أُ ،ومنِ استمع إِلَى حديث قَومٍ يفرونَ منه ،يعقد بينهما

 
 :قَالَ ،حدثَنا اَألسود بن شيبانَ :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -١١٦٠

وفَـد أَبِـي إِلَـى     :عـنِ الْعريـان بـنِ الْهيـثَمِ قَـالَ      ،حدثَنا عبد اِهللا بـن مضـارِبٍ  
ورجـلٌ قَاعـد معـه     ،مرحبـا مرحبـا   :فَلَما دخلَ علَيه قَالَ ،وأَنا غُالَم ،يةَمعاوِ

هـذَا   :قَـالَ  ؟ن هذَا الَّـذي ترحـب بِـه   م ،يا أَمري الْمؤمنِني :قَالَ ،علَى السرِيرِ
هـذَا   :قَـالُوا  ؟مـن هـذَا    :قُلْـت  ،سودوهذَا الْهيثَم بن اَأل ،سيد أَهلِ الْمشرِقِ

 ؟ن أَين يخرج الـدجالُ م ،يا أَبا فُالَن :قُلْت لَه ،عبد اِهللا بن عمرِو بنِ الْعاصِ
أَنـت  والَ أَترك للْقَرِيبِ من أَهلِ بلَـد   ،ما رأَيت أَهلَ بلَد أَسأَلَ عن بعيد :قَالَ
هنقَالَ ،م اقِ :ثُمرضِ الْعأَر نم جرخلٍ ،يخنرٍ وجش ذَات.  

 ،حدثَنا خالد بن دينـارٍ  :قَالَ ،حدثَنا وكيع :قَالَ ،حدثَنا يحيى -١١٦١
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  .جلَست مع ابنِ عباسٍ علَى سرِيرٍ :عن أَبِي الْعالية قَالَ
- حدعالْج نب يلا عثَنةُ :قَالَ ،دبعا شثَندةَ قَـالَ  ،حرمأَبِي ج نع:   ـتكُن

أَقـم عنـدي حتـى     :فَقَالَ لي ،فَكَانَ يقْعدنِي علَى سرِيرِه ،أَقْعد مع ابنِ عباسٍ
  رينِفَأَقَمت عنده شه ،أَجعلَ لَك سهما من مالي

١١٦٢- ديبا عثَندـرٍ  :قَالَ ،حكَيب نب سونا يثَندقَـالَ  ،ح:    ـدالا خثَنـدح
وهـو مـع الْحكَـمِ أَمـري      ،سـمعت أَنـس بـن مالـك     :بن دينارٍ أَبو خلْدةَ قَـالَ 
 ،إِذَا كَـانَ الْحـر أَبـرد بِالصـالَة    % كَانَ النبِي  :يقُولُ ،بِالْبصرة علَى السرِيرِ

الةبِالص كَّرب درإِذَا كَانَ الْبو.  
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حـدثَنا مبـارك   :قَـالَ  ،حدثَنا عمرو بـن منصـورٍ   -١١٦٣

نسقَالَ :قَالَ ،الْح كالم نب سا أَنثَندبِـ  :حلَى النع لْتخد لَـى   % يع ـوهو
رِيطولٍ بِشمررِيرٍ مس،     يـفا لهـوشمٍ حأَد ـنةٌ مـادوِس هأْسر تحت،    نـيـا بم

برِيرِ ثَوالس نيبو هكَى ،جِلْدفَب رمع هلَيلَ عخفَد،     بِـيالن ـا  ” :%فَقَـالَ لَـهم
رما عي يككبقَالَ “؟ي: ا وولَ اِهللاأَمسا ري يكا أَبم اللَّه،     ـكأَن لَـمأَالَّ أَكُـونَ أَع

رصقَيى ورسك نلَى اِهللا مع ما     ،أَكْرينالـد ـنم يـهف يثَـانعا ييمف يثَانعا يمفَه، 
ما ترضى يـا عمـر   أَ” :%فَقَالَ النبِي  ،وأَنت يا رسولَ اِهللا بِالْمكَان الَّذي أَرى

  .“فَإِنه كَذَلك” :قَالَ ،بلَى يا رسولَ اِهللا :قُلْت “؟خرةُاآل أَنْ تكُونَ لَهم الدنيا ولَنا
١١٦٤ - زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح:  ةـريغالْم نانُ بملَيا سثَندح، 

% انتهيت إِلَى النبِي  :عن أَبِي رِفَاعةَ الْعدوِي قَالَ ،عن حميد بنِ هالَلٍ
طُبخي وهو، ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري،  ينِـهد نأَلُ عساَء يج لٌ غَرِيبجر، 
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هينا درِي مدالَ ي، هتطْبخ كرتو لَ إِلَيفَأَقْب،  لْتخ يسى بِكُرفَأَت  ـهمائقَو
فَجعلَ  ،فَقَعد علَيه ،أُراه خشبا أَسود حسبه حديدا :قَالَ حميد ،حديدا

اللَّه هلَّما عمنِي ملِّمعي، هتطْبخ مأَت ا ،ثُمهرآخ.  
 :هقَـانَ قَـالَ  عن موسى بنِ د ،حدثَنا وكيع :قَالَ ،حدثَنا يحيى -١١٦٥

  .علَيه ثياب حمر ،رأَيت ابن عمر جالسا علَى سرِيرِ عروسٍ
رأَيت أَنسا جالسا علَـى   :عن عمرانَ بنِ مسلمٍ قَالَ ،وعن أَبِيه -م١١٦٥

  .سرِيرٍ واضعا إِحدى رِجلَيه علَى األخرى
 

١١٦٦- دمحا مثَنداهللاِ  :قَالَ ،،ح ـدبا عنربقَـالَ  ،أَخ:    ـنب داوـا دنربأَخ
ومعه رجـلٌ   ،مررت علَى ابنِ عمر :سمعت سعيدا الْمقْبرِي يقُولُ :قَيسٍ قَالَ
إِذَا وجدت اثْنينِ يتحـدثَان   :فَلَطَم في صدرِي فَقَالَ ،مت إِلَيهِمافَقُ ،يتحدثُ

أَصـلَحك اللَّـه    :فَقُلْت ،حتى تستأْذنهما ،والَ تجلس معهما ،فَالَ تقُم معهما
  .منكُما خيرا إِنما رجوت أَنْ أَسمع ،يا أَبا عبد الرحمنِ

 ،أَخبرنـا عبـد الْوهـابِ الثَّقَفـي     :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سـالَمٍ  -١١٦٧
من تسمع إِلَـى حـديث    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،عن عكْرِمةَ ،حدثَنا خالد :قَالَ

ومـن تحلَّـم بِحلْـمٍ كُلِّـف أَنْ     . نـك ذُنِـه اآل صب في أُ ،قَومٍ وهم لَه كَارِهونَ
  .يعقد شعريةً

 
 ،عـن عبـد اهللاِ   ،عن نافعٍ ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١١٦٨
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  .“فَالَ يتناجى اثْنان دونَ الثَّالث ،الَثَةًإِذَا كَانوا ثَ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا 
 

حدثَنا اَألعمـش   :قَالَ ،حدثَنِي أَبِي :حدثَنا عمر بن حفْصٍ قَالَ -١١٦٩
نـتم ثَالَثَـةً فَـالَ    إِذَا كُ” :%قَـالَ النبِـي    :عن عبد اِهللا قَـالَ  ،حدثَنِي شقيق :قَالَ

ثونَ الثَّالد انى اثْناجنتي، كذَل هزِنحي هفَإِن“.  
 :قُلْنـا  ،مثْلَـه % عنِ النبِي  ،عنِ ابنِ عمر ،وحدثَنِي أَبو صالحٍ -١١٧٠

  .ال يضره :قَالَ ؟فَإِنْ كَانوا أَربعةً
 ،عن أَبِي وائلٍ ،عن منصورٍ ،حدثَنا جرِير :قَالَ ،حدثَنا عثْمانُ -١١٧١
خرِ حتـى يختلطُـوا    يتناجى اثْنان دونَ اآلالَ :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن عبد اِهللا

  .من أَجلِ أَنَّ ذَلك يحزِنه ،بِالناسِ
عـن أَبِـي    ،عـنِ اَألعمـشِ   ،ثَنا سـفْيانُ حـد  :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ -١١٧٢

  .إِذَا كَانوا أَربعةً فَال بأْس :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،صالحٍ
 

عـن   ،عن أَشعثَ ،اثعن حفْصِ بنِ غي ،حدثَنا عمرانُ بن ميسرةَ - ١١٧٣
إِنك جلَست  :فَقَالَ ،جلَست إِلَى عبد اِهللا بنِ سالَّمٍ :أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى قَالَ

  .فَاتبعته حتى بلَغَ الْباب ،فَقَام ،فَإِذَا شئْت :فَقُلْت ،وقَد حانَ منا قيام ،إِلَينا
 

١١٧٤- ددسا مثَندى :قَالَ ،حيحا يثَندقَـالَ  ،ح:     ـنيلُ باعـما إِسثَنـدح
 ،يخطُـب % أَنه جـاَء ورسـولُ اِهللا    ،عن أَبِيه ،حدثَنِي قَيس :أَبِي خالد قَالَ
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  .تحولَ إِلَى الظِّلِّفَأَمره فَ ،فَقَام في الشمسِ
 

حـدثَنِي   :حـدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ    :حدثَنا عبد اِهللا بـن صـالحٍ قَـالَ    -١١٧٥
سونابٍ قَالَ ،يهنِ شنِ ابع: دعس نب رامنِي عربأَخ،    رِيـدالْخ يدـعا سأَنَّ أَب
والْمنابذَة  ،نهى عنِ الْمالَمسة :عن لبستينِ وبيعتينِ% نهى رسولُ اِهللا  :قَالَ

 ،خر إِلَيه ثَوبـه ينبذُ اآل :والْمنابذَةُ ،أَنْ يمس الرجلُ ثَوبه :الْمالَمسةُ ،في الْبيعِ
ككُونُ ذَليو غَي نع مهعيظَرٍباءِ . رِ نـمالُ الصمتنِ اشيتساللِّباءُ  ،وـمالصأَنْ  :و

هقَياتى عدلَى إِحع بِهثَو فلَ طَرعجءٌ      ،يـيش ـهلَيع سلَـي هـقَّيش ـدو أَحدبفَي، 
سالج وهو بِهبِثَو هاؤبتى احرةُ اُألخساللِّبو، لَى فَرع سٌءلَييش هنم جِه.  

 
١١٧٦- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح: فوع نو برما عثَندقَـالَ  ،ح: 

أَخبرنِـي أَبـو الْملـيحِ     :عن خالد عن أَبِي قالَبةَ قَـالَ  ،حدثَنا خالد بن عبد اِهللا
% فَحـدثَنا أَنَّ النبِـي    ،دخلْت مع أَبِيك زيد علَى عبـد اِهللا بـنِ عمـرٍو    :قَالَ

 ،فَأَلْقَيـت لَـه وِسـادةً مـن أَدمٍ حشـوها ليـف       ،فَدخلَ علَـي  ،ذُكر لَه صومي
أَما يكْفيك من ” :فَقَالَ لي ،ينهوصارت الْوِسادةُ بينِي وب ،فَجلَس علَى اَألرضِ

يـا   :قُلْـت  ،“خمسـا ” :قَالَ ،يا رسولَ اِهللا :قُلْت :قَالَ “؟ثَةُ أَيامٍكُلِّ شهرٍ ثَالَ
يـا   :قُلْـت  ،“تسـعا ” :قَـالَ  ،يا رسولَ اِهللا :قُلْت ،“سبعا” :قَالَ ،رسولَ اِهللا
الَ صـوم  ” :قَـالَ  ،يـا رسـولَ اهللاِ   :قُلْـت  ،“حدى عشرةَإِ” :قَالَ ،رسولَ اِهللا

  .“صيام يومٍ وإِفْطَار يومٍ ،فَوق صومِ داود شطْر الدهرِ
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١١٧٧-  يماهـرإِب نب ملسا مثَندةُ   :قَـالَ  ،حبـعا شثَنـدـنِ     ،حب زِيـدي ـنع
فَـأَلْقَى لَـه قَطيفَـةً     ،مر علَـى أَبِيـه  % أَنَّ النبِي  ، بنِ بسرٍعن عبد اِهللا ،خميرٍ

  .فَجلَس علَيها
 

 :حدثَنا عبد اِهللا بـن حسـانَ الْعنبـرِي قَـالَ     :قَالَ ،حدثَنا موسى -١١٧٨
ع تةُ بِنيفص ايتدنِي جثَتدةَحبةَ ،لَيبلَيع تةُ بِنبيحدلَـةَ   ،وقَي ـيتبِيبا رتكَانو، 

لَةُ قَالَتا قَيمهتربا أَخمهأَن:   بِـيالن تأَيـاءَ  % رفُصا الْقُرـدقَاع،    ـتأَيـا رفَلَم
  .النبِي الْمتخشع في الْجِلْسة أُرعدت من الْفَرقِ

 
حـدثَنا محمـد بـن عثْمـانَ      :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن أَبِـي بكْـرٍ   -١١٧٩

يشظَلَـةَ  :قَالَ ،الْقُرننِ حب ديبع نالُ با ذَيثَندح،      ـنظَلَـةُ بني حـدثَنِي جـدح
  .يته جالسا متربعافَرأَ% أَتيت النبِي  :حذْيمٍ قَالَ
حـدثَنِي أَبـو    :حدثَنِي معـن قَـالَ   :حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ -١١٨٠

واضـعا إِحـدى    ،جالسـا متربعـا   ،أَنه رأَى علي بن عبد اِهللا بنِ عبـاسٍ  ،رزيقٍ
رلَى اُألخع هلَيى ،ىرِجرسلَى الْيى عنمالْي.  

١١٨١- فوسي نب دمحا مثَندانُ :قَالَ ،حفْيا سثَندـنِ    ،حانَ بـرمع نع
ويضع إِحـدى قَدميـه    ،رأَيت أَنس بن مالك يجلس هكَذَا متربعا :مسلمٍ قَالَ

  .علَى األخرى
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١١٨٢- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندرِيـرٍ  :قَالَ ،حج نب بها وثَندقَـالَ  ،ح: 

عـن سـلَيمِ بـنِ     ،حدثَنِي قُرةُ بـن موسـى الْهجيمـي    :حدثَنا قُرةُ بن خالد قَالَ
وإِنَّ هـدابها   ،وهـو محتـبٍ فـي بـردة    % أَتيت النبِـي   :جابِرٍ الْهجيمي قَالَ

هيملَى قَدلَع،  ـولَ اهللاِ   :فَقُلْـتسـا رـنِي  ،يصقَـاِء اهللاِ  ” :قَـالَ  ،أَوبِات ـكلَيالَ  ،عو
أَو تكَلِّـم   ،ولَو أَنْ تفْرِغَ للْمستسقي من دلْوِك في إِنائه ،تحقرنَّ من الْمعروف شيئًا

 ،والَ يحبها اللَّـه  ،فَإِنها من الْمخيلَة ،وإِياك وإِسبالَ اِإلزارِ ،أَخاك ووجهك منبِسطٌ
 ـهنم هلَمعٍء تيبِش هريعفَالَ ت كنم هلَمعٍء ييبِش كريع ؤرام إِنو،   بكُـونُ وي ـهعد  الُـه

هلَيع، لَك هرأَجئًا ،ويش نبسالَ تا: قَالَ .“وانسال إِنةً وابد دعب تببا سفَم.  
حـدثَنِي ابـن أَبِـي فُـديك      :حدثَنا إِبراهيم بـن الْمنـذرِ قَـالَ    - ١١٨٣

عـن أَبِـي هريـرةَ     ،نِ الْمجمـرِ عـن نعـيمِ بـ    ،حدثَنِي هشام بن سعد :قَالَ
ــالَ ــا     :قَ وعمد ــاي نيع ــت ــطُّ إِالَّ فَاض ــنا قَ سح ــت أَيــا ر أَنَّ  ،م ــك ذَلو

 بِيا% النموي جرخ، جِدسي الْمنِي فدجي   ،فَوـدـذَ بِيفَأَخ،   طَلَقْـتفَان
هعم، وقا سى جِئْنتنِي حا كَلَّمقَاعٍ فَمننِي قَيب،    ظَـرنو يـهف فَطَـاف،   ثُـم

هعا مأَنو فرصان، جِدسا الْمى جِئْنتقَـالَ    ،ح ى ثُـمبتفَـاح لَسفَج: ”  ـنأَي
ا ؟لَكَاعي لَكَاعل عاد“،   ـرِهجـي حف قَعفَو دتشي نساَء حـلَ    ،فَجخأَد ثُـم

يحي لف هديهت،  بِيلَ النعج ثُم %     يـهـي فف لُ فَـاهخـدفَي فَـاه حفْتي،   ثُـم
  .“وأَحب من يحبه ،فَأَحبِبه ،اللَّهم إِني أُحبه” :قَالَ
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 ،سحاق بن يحيى الْكَلْبِيحدثَنا إِ :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن صالحٍ -١١٨٤

صـلَّى بِهِـم   % أَنَّ النبِـي   ،حدثَنا أَنس بن مالـك  :قَالَ ،حدثَنا الزهرِي :قَالَ
رةَ        ،الظُّهـاعالس ـرِ فَـذَكَربنلَـى الْمع قَـام ـلَّمـا سا     ،فَلَمـورـا أُميهأَنَّ ف ذَكَـرو
فَواللَّـه الَ تسـأَلُونِي    ،من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شيٍء فَلْيسأَلْ عنـه ” :قَالَ ثُم ،عظَاما

فَأَكْثَر النـاس الْبكَـاَء    :قَالَ أَنس ،“عن شيٍء إِالَّ أَخبرتكُم ما دمت في مقَامي هذَا
 :أَنْ يقُـولَ % أَكْثَـر رسـولُ اِهللا   و ،%حني سـمعوا ذَلـك مـن رسـولِ اِهللا     

 ،وبِاِإلسـالَمِ دينـا   ،رضـينا بِاللَّـه ربـا    :فَبرك عمر علَى ركْبتيـه وقَـالَ   ،“سلُوا”
ثُـم قَـالَ    ،حـني قَـالَ ذَلـك عمـر    % فَسكَت رسـولُ اِهللا   ،وبِمحمد رسوالً

لَقَـد عرِضـت علَـي الْجنـةُ      ،أَما والَّذي نفْس محمد بِيده ،ىأَولَ” :%رسولُ اِهللا 
طائذَا الْحضِ هري عف ارالنلِّي ،وا أُصأَنو، رالشرِ ويي الْخمِ فوكَالْي أَر فَلَم“.  

 
سـمعت   :حدثَنا ابن عيينةَ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا مالك بن إِسماعيلَ -١١٨٥

ثُهدحي رِيهيمٍ ،الزمنِ تب ادبع نقَالَ ،ع همع نع: هتأَيال ،ر ـةَ  قُلْتنييـنِ عب: 
 بِيا :قَالَ ؟%النيلْقتسم معى ،نرلَى اُألخع هلَيى رِجدا إِحعاضو.  

١١٨٦- دمحم نب اقحا إِسثَندفَرٍ :قَالَ ،حعج ناِهللا ب دبا عثَندح،   ـنع
 ،رأَيت عبد الرحمنِ بن عوف مسـتلْقيا  :عن أَبِيها قَالَ ،أُم بكْرٍ بِنت الْمسورِ

  .رافعا إِحدى رِجلَيه علَى األخرى
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١١٨٧- لَفنِ خى بوسم نب لَفا خثَندا أَبِي :قَالَ ،حثَندى  ،حيحي نع
عـنِ ابـنِ طخفَـةَ     ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الـرحمنِ بـنِ عـوف    ،بنِ أَبِي كَثريٍ

فَارِيالْغ، هربأَخ اهكَا ،أَنَّ أَب هأَنفَّةابِ الصحأَص نـي   :قَالَ ،نَ مف مائا نا أَننيب
فَحركَنِـي بِرِجلـه    ،أَتانِي آت وأَنا نـائم علَـى بطْنِـي    ،الْمسجِد من آخرِ اللَّيلِ

قَـائم  %  فَـإِذَا النبِـي   ،فَرفَعـت رأْسـي   ،“هذه ضجعةٌ يبغضها اللَّـه  ،قُم” :فَقَالَ
  .علَى رأْسي
١١٨٨- ودمحا مثَندونَ     :قَالَ ،حـاره ـنب زِيـدا يثَنـدـا   :قَـالَ  ،حنربأَخ

يدنيلٍ الْكمج نب يدلالْو، نيطلَسلِ فأَه ننِ   ،ممحالـر ـدبنِ عمِ بنِ الْقَاسع، 
 ،مر بِرجلٍ فـي الْمسـجِد منبطحـا لوجهِـه    % ِهللا أَنَّ رسولَ ا ،عن أَبِي أُمامةَ

  .“نومةٌ جهنميةٌ ،قُم” :فَضربه بِرِجله وقَالَ
 

حـدثَنِي   :حدثَنا ابن وهبٍ قَـالَ  :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن سلَيمانَ -١١٨٩
عـن   ،حدثَنِي الْقَاسم بن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا بـنِ عمـر   :عمر بن محمد قَالَ

والَ يشـربن   ،الَ يأْكُـلُ أَحـدكُم بِشـماله   ” :%قَـالَ النبِـي    :عن أَبِيه قَـالَ  ،سالمٍ
هالمطَانَ ،بِشيفَإِنَّ الش هالمأْكُلُ بِشي، هالمبِش برشيو“.  
  .وال يعطي بِها ،وال يأْخذْ بِها :كَانَ نافع يزِيد فيها :قَالَ

 
ا عبـد  حـدثَن  :قَالَ ،حدثَنا صفْوانُ بن عيسى :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -١١٩٠
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مـن   :عنِ ابنِ عبـاسٍ قَـالَ   ،عنِ ابنِ نهِيك ،عن زِياد بنِ سعد ،اِهللا بن هارونَ
هلَيعن لَعخلُ أَنْ يجالر لَسإِذَا ج ةنالس، بِهنا إِلَى جمهعضفَي.  

 
عن أَزهر بنِ سـعيد   ،حدثَنِي معاوِيةُ :حدثَنا عبد اِهللا بن صالحٍ قَالَ - ١١٩١

إِنَّ الشيطَانَ يأْتي إِلَى فراشِ أَحدكُم بعد ما يفْرِشـه   :سمعت أَبا أُمامةَ يقُولُ :قَالَ
فَـإِذَا   ،ليغضبه علَـى أَهلـه   ،فَيلْقي علَيه الْعود أَوِ الْحجر أَوِ الشيَء ،ونهأَهلُه ويهيئُ

هللَى أَهع بضغفَالَ ي كذَل دجقَالَ ،و: طَانيلِ الشمع نم هَألن.  
 

١١٩٢- ثَندىحثَنالْم نب دمحـوحٍ     :قَالَ ،ا من ـنب مـالا سثَنـدقَـالَ  ،ح: 
رما عنربابِرٍ ،أَخج ناب ونِيفَةَ هنِي حب نلٌ مجنِ    ،رمحالـر ـدبنِ علَةَ بعو نع
من بات ” :قَالَ% نبِي عنِ ال ،عن أَبِيه ،عن عبد الرحمنِ بنِ علي ،بنِ وثَّابٍ

  .“علَى ظَهرِ بيت لَيس علَيه حجاب فَقَد برِئَت منه الذِّمةُ
  .في إِسناده نظَر :قَالَ أَبو عبد اِهللا

عـن عمـرانَ بـنِ     ،أَخبرنـا سـفْيانُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بـن كَـثريٍ   - ١١٩٣
لسمياحٍ الثَّقَفنِ رِيةَ قَـالَ  ،مِ بارمنِ عب يلع نع:     ـارِيصاَألن ـوبـو أَيـاَء أَبج، 

لَحطْحٍ أَجلَى سع بِه تدعقَالَ ،فَصلَ وزي :فَنةَ لمالَ ذلَةَ واللَّي أَنْ أَبِيت تدك.  
حـدثَنا الْحـارِثُ بـن عبيـد      :الَقَـ  ،حدثَنا موسى بن إِسـماعيلَ  -١١٩٤

عـنِ   ،%عن رجلٍ من أَصحابِ النبِي  ،عن زهيرٍ ،حدثَنِي أَبو عمرانَ :قَالَ
 بِيقَالَ% الن: ”  ـاتفَم ـهنم قَعارٍ فَوجلَى إِنع اتب نـةُ    ،مالذِّم ـهنم رِئَـتب،   ـنمو
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الْب بكرجتري نيح رنِي ،“حعي: ملتغةُ” ،يالذِّم هنم رِئَتب لَكفَه“.  
 

عـن   ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي الزنـاد  :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١١٩٥
أَخبـره عبـد الـرحمنِ بـن      ،بو سلَمةَ بن عبد الـرحمنِ شهِد عندي أَ :أَبِيه قَالَ

  ــي اعزالْخ ــارِث الْح ــد بــنِ ع عِ بــاف ن،  هــر بأَخ رِيــع ــى اَألش وســا م أَنَّ  ،أَنَّ أَب
 بِيالْبِئْرِ% الن لَى قُفع طائي حي الْبِئْ ،كَانَ فف هلَيا رِجلِّيدرِم.  

 
١١٩٦- دمحا مثَنداِهللا :قَالَ ،،ح دبا عنربقَالَ ،أَخ:    ـنب ـدمحا منربأَخ
أَنَّ ابـن عمـر كَـانَ إِذَا خـرج مـن       ،حدثَنِي مسلم بن أَبِي مريم :إِبراهيم قَالَ

هتيي :قَالَ بنم لِّمسنِي ولِّمس ماللَّه.  
حدثَنا حـاتم بـن    :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الصلْت أَبو يعلَى - ١١٩٧
 ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صـالحٍ  ،عن عبد اِهللا بنِ حسينِ بنِ عطَاٍء ،إِسماعيلَ
أَبِيه نع، أَبِي ه نةَعرير،  بِينِ النقَالَ% ع هتيب نم جركَانَ إِذَا خ هأَن: 

  .“ال حولَ وال قُوةَ إِال بِاللَّه ،التكْالَنُ علَى اِهللا ،بِسمِ اِهللا”
 

 
حدثَنا يحيى بن عبد الرحمنِ  :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١١٩٨
رِيصقَالَ ،الْع: رِيصالْع ادبع نب ابها شثَندسِ     ،حالْقَـي ـدبع فْـدو ضعأَنَّ ب

ذْكُري هعمـي وِ    :قَالَ ،سا فأْنـدـا بلَم    بِـيـا إِلَـى الننتا % فَادنـرـى إِذَا   ،ستح
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  لَـه ـودلَى قَعع عوضلٌ يجا رلَقَّانت وما الْقُدفْنارش،  ـلَّمفَس،   ـهلَيـا عنددفَر،   ثُـم
 ،هـالً مرحبـا بِكُـم وأَ   :قَـالَ  ،وفْد عبد الْقَـيسِ  :قُلْنا ؟ممنِ الْقَوم :وقَف فَقَالَ
تطَلَب اكُمُأل ،إِي جِئْتكُمرشب،    بِـيـا  % قَـالَ النسِ لَنإِلَـى     :بِـاَألم ظَـرن ـهإِن
 ،“خير وفْـد الْعـربِ   ،الْمشرِق :يعنِي ،لَيأْتين غَدا من هذَا الْوجه” :الْمشرِقِ فَقَالَ

تحبى أَصتوغُ حأَر تي ،فَبلَتاحلَى رع تددى  ،فَشتِسريِ حي الْمف تنعفَأَم
ارهالن فَعتوعِ   ،ارجبِـالر ـتممهو،   ر ـتعفر ؤثُـم كُـملاحور ـى    ،وسثَن ثُـم

هئدلَى بع هدوع عوضا ياجِعا رهامبِزِم هلَتاحبِـ    ،رـى إِلَـى النهتى انتح ي % ،
جِئْـت أُبشـرك    ،وأُمي بِأَبِي :فَقَالَ ،وأَصحابه حولَه من الْمهاجِرِين واَألنصارِ

 ،هـم أُوالَِء علَـى أَثَـرِي    :قَالَ “؟أَنى لَك بِهِم يا عمر” :فَقَالَ ،بِوفْد عبد الْقَيسِ
 ،وتهيأَ الْقَوم في مقَاعدهم ،“بشرك اللَّه بِخيرٍ” :الَفَقَ ،فَذَكَر ذَلك ،قَد أَظَلُّوا

 بِيكَانَ النا% ودقَاع،       ـهلَيكَـأَ عفَات هـدي ـتحت ـهائـلَ رِدـطَ   ،فَأَلْقَى ذَيسبو
 هلَيرِج . ـارصاَألنونَ واجِرهالْم بِهِم فَفَرِح فْدالْو مفَقَد،    بِـيا النأَوـا رفَلَم %

 ــم ــراعا ،وأَصــحابه أَمرحــوا رِكَــابهم فَرحــا بِهِ ــوا س ــوم ،وأَقْبلُ ــع الْقَ سفَأَو، 
 بِيالنو %هاللَى حئٌ عكتم، جاَألش لَّفخفَت، وهرِ  :وذننِ مب ذائع نب رذنم

وحطَّ  ،فَجمع رِكَابهم ثُم أَناخها ،النعمان بنِ زِياد بنِ عصر بنِ الْحارِث بنِ
ثُم أَخرج عيبةً لَه وأَلْقَى عنـه ثيـاب السـفَرِ ولَـبِس      ،وجمع متاعها ،أَحمالَها

 ،مـن سـيدكُم وزعـيمكُم   ” :%ي فَقَـالَ النبِـ   ،ثُم أَقْبـلَ يمشـي مترسـالً    ،حلَّةً
رِكُمأَم باحص؟و“ هإِلَي هِمعموا بِأَجارقَالَ ،فَأَشـذَا  ” :وه كُمتـادس نقَـالُوا  “؟اب: 

ةيلاهي الْجا فنتادس هاؤالَمِ ،كَانَ آبا إِلَى اِإلسندقَائ وهو،  ـجى اَألشهتا انفَلَم 
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ةياحن نم دقْعأَنْ ي ادأَر،   بِـيى النوتا قَـالَ  % اسـدقَاع: ”    ـجـا أَشـا ينـا هه“، 
موالْي كذَل جاَألش يممٍ سولَ يكَانَ أَوو، يمفَط وها ورِهافةٌ بِحارمح هتابأَص، 

وعـرف فَضـلَه    ،وأَلْطَفَـه  ،عـده إِلَـى جنبِـه   فَأَقْ ،فَكَانَ في وجهِـه مثْـلُ الْقَمـرِ   
هِملَيع،  بِيلَى النع ملَ الْقَوفَأَقْب %  مهبِـرخيو هـأَلُونسـبِ     ،يقـى كَـانَ بِعتح

كُلُّ  ،افَقَاموا سراع ،نعم :قَالُوا “؟كُم من أَزوِدتكُم شيٌءهلْ مع” :الْحديث قَالَ
ي أَكُفِّهِمرِ فمرِ التباُءوا بِصفَج هقَلإِلَى ث مهنلٍ مجر،   نـيلَى نِطَعٍ بع تعضفَو

هيداعِ  ،يالـذِّر قفَونِ وياعونَ الذِّرةٌ درِيدج هيدي نيبـا    ،وبِه ـرصتخفَكَـانَ ي، 
تسـمونَ هـذَا   ” :بِهـا إِلَـى صـبرة مـن ذَلـك التمـرِ فَقَـالَ        فَأَومـأَ  ،قَلَّما يفَارِقُهـا 

وتسمونَ ” ،نعم :قَالُوا “؟وتسمونَ هذَا الصرفَانَ” :قَالَ ،نعم :قَالُوا “؟تعضوضال
نِيرذَا الْبقَالُوا ،“؟ه: معـ  ” :قَالَ ،نفَعأَنو ـرِكُممت ريخ وه لَكُـم ه“،    ـضعقَـالَ بو

يوخِ الْحيا :شنريمحا وا إِبِلَنفُهلعةٌ نبصا خندنع تا كَانمإِنكَةً ورب هظَمأَعو، 
وفَسـلْناها حتـى تحولَـت     ،فَلَما رجعنا من وِفَادتنا تلْك عظُمت رغْبتنـا فيهـا  

نارماثهنا ،ا ميهكَةَ فرا الْبنأَيرو.  
 

حدثَنا سـهيلُ بـن أَبِـي     :قَالَ ،حدثَنا وهيب :قَالَ ،حدثَنا معلَّى -١١٩٩
اللَّهـم  ” :قَـالَ إِذَا أَصبح % كَانَ النبِي  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ ،عن أَبِيه ،صالحٍ

وإِذَا أَمسى  ،“وإِلَيك النشور ،وبِك نموت ،وبِك نحيا ،وبِك أَمسينا ،بِك أَصبحنا
  .“وإِلَيك الْمصري ،وبِك نموت ،وبِك نحيا ،وبِك أَصبحنا ،اللَّهم بِك أَمسينا” :قَالَ

١٢٠٠- ثَندالَمٍحس نب دمحقَـالَ  ،ا م:   يـعكا وثَنـدـنِ     ،حةَ بـادبع ـنع
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 :حدثَنِي جبير بن أَبِي سلَيمانَ بنِ جبيـرِ بـنِ مطْعـمٍ قَـالَ     :مسلمٍ الْفَزارِي قَالَ
الْكَلمـات إِذَا   يـدع هـؤالَءِ  % لَم يكُن رسـولُ اِهللا   :سمعت ابن عمر يقُولُ

اللَّهم إِني أَسأَلُك . ةَ في الدنيا واآلخرةاللَّهم إِني أَسأَلُك الْعافي” :أَصبح وإِذَا أَمسى
اييندينِي وي دةَ فيافالْعو فْوي ،الْعالمي ولأَهي. واتروع رتاس ماللَّه، ر نآميواتعو .

 ،ومـن فَـوقي   ،وعن يمينِي وعـن شـمالي   ،اللَّهم احفَظْنِي من بينِ يدي ومن خلْفي
  .“وأَعوذُ بِعظَمتك من أَنْ أُغْتالَ من تحتي

١٢٠١ - اقحا إِسثَندـةُ   :قَالَ ،حيقا بثَنـدـ     ،حـنِ زِيمِ بـلسم ـنعلَى   ،ادـوم
 بِيجِ النوةَ زونميقَالَ :قَالَ ،%م كالم نب سأَن تعمولُ اِهللا  :سسقَالَ ر%: 

”بِحصي نيقَالَ ح نم:  كـهِدشا ننحبا أَصإِن اللَّه،    ـكشرلَـةَ عمح ـهِدشنو،   ـككَتالَئمو
كلْقخ يعمجو، أَن كأَن     لَـك ـرِيكالَ ش كـدحو ـتإِالَّ أَن الَ إِلَـه اللَّه ا   ،تـدمحأَنَّ مو
ولُكسرو كدبمِ ،عوالْي كي ذَلف هعبر اللَّه قتإِالَّ أَع،   ـفَهنِص اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نمو

  .“رات أَعتقَه اللَّه من النارِ في ذَلك الْيومِومن قَالَها أَربع م ،من النارِ
 

عن يعلَى بنِ عطَـاٍء   ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن الربِيعِ -١٢٠٢
 :قَـالَ أَبـو بكْـرٍ    :رةَ يقُولُسمعت أَبا هري :سمعت عمرو بن عاصمٍ قَالَ :قَالَ

اللَّهـم   :قُـلِ ” :قَـالَ  ،علِّمنِي شيئًا أَقُولُه إِذَا أَصـبحت وأَمسـيت   ،يا رسولَ اِهللا
ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ ،عاَألرو اتاومالس رفَاط، يكَهلمٍء ويكُلِّ ش بر،   دـهأَش

قُلْـه إِذَا   ،ومن شر الشـيطَان وشـركه   ،أَعوذُ بِك من شر نفِْسي ،إِلَه إِالَّ أَنتأَنْ الَ 
تيسإِذَا أَمو تحبأَص، كعجضم ذْتإِذَا أَخو“.  

١٢٠٣ - ددسا مثَندقَالَ ،ح: ميشا هثَندلَـى   ،حعي ـنـرٍو   ،عمع ـنع،   ـنع
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ثْلَهةَ مريرقَالَ. أَبِي هو: يكَهلمٍء ويكُلِّ ش بقَالَ ،رو: هكرشو طَانيالش رش.  
عـن محمـد    ،حدثَنا إِسـماعيلُ  :قَالَ ،حدثَنا خطَّاب بن عثْمانَ -١٢٠٤

ادنِ زِيب، انِيربالْح داشأَبِي ر نع:  تيأَت لَـه رٍو فَقُلْتمع ناِهللا ب دبا   :عثْنـدح
هذَا ما كَتـب لـي    :فَأَلْقَى إِلَي صحيفَةً فَقَالَ ،%بِما سمعت من رسولِ اِهللا 

 بِيا% النيهف تظَرا ،فَنيهفَإِذَا ف:   يقـدكْرٍ الصا بإِنَّ أَب^    بِـيـأَلَ النس %
يـا أَبـا   ” :فَقَالَ ،علِّمنِي ما أَقُولُ إِذَا أَصبحت وإِذَا أَمسيت ،يا رسولَ اِهللا :قَالَ
رب كُلِّ شيٍء  ،عالم الْغيبِ والشهادة ،اللَّهم فَاطر السماوات واَألرضِ :قُلِ ،بكْرٍ

يكَهلمفِْسي ،ون رش نم وذُ بِكأَع، هكرشو طَانيالش رشفِْسي  ،ولَى نع رِفأَنْ أَقْتو
  .“سوًءا أَو أَجره إِلَى مسلمٍ

 
عن عبد الْملك  ،حدثَنا سفْيانُ :قَاالَ ،وأَبو نعيمٍ ،حدثَنا قَبِيصةُ -١٢٠٥

نِ عرٍبياشٍ ،مرنِ حب يعرِب نفَةَ قَالَ ،عذَيح نع:   بِـيأَنْ % كَانَ الن ادإِذَا أَر
الْحمـد  ” :وإِذَا استيقَظَ من منامـه قَـالَ   ،“بِاسمك اللَّهم أَموت وأَحيا” :ينام قَالَ

  .“وإِلَيه النشور للَّه الَّذي أَحيانا بعد ما أَماتنا
عـن   ،عن ثَابِـت  ،حدثَنا حماد :قَالَ ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -١٢٠٦
الْحمـد للَّـه الَّـذي أَطْعمنـا     ” :إِذَا أَوى إِلَى فراشه قَالَ% كَانَ النبِي  :أَنسٍ قَالَ
  .“م من ال كَاف لَه وال مؤوِيكَ ،وكَفَانا وآوانا ،وسقَانا

حـدثَنا شـبابةُ    :قَـاالَ  ،ويحيى بـن موسـى   ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ١٢٠٧
عـن جـابِرٍ    ،عـن أَبِـي الزبيـرِ    ،حدثَنِي الْمغريةُ بـن مسـلمٍ   :بن سوارٍ قَالَ
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#( :نام حتى يقْـرأَ الَ ي% كَانَ رسولُ اِهللا  :قَالَ  :و ]١:السـجدة [   )! " 
)$  #  "   .]١:املُلك[   )! 

ومـن   ،فَهما يفْضالَن كُلَّ سورة في الْقُرآن بِسبعني حسنةً :قَالَ أَبو الزبيرِ
وحـطَّ   ،نَ درجـةً ورفع بِهِما لَـه سـبعو   ،قَرأَهما كُتب لَه بِهِما سبعونَ حسنةً

  .بِهِما عنه سبعونَ خطيئَةً
 :قَـالَ  ،حـدثَنا عبـد الْواحـد    :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن محبـوبٍ  -١٢٠٨

قَـالَ   :عن أَبِي اَألحوصِ قَالَ ،أَو سميط ،عن شميط ،حدثَنا عاصم اَألحولُ
إِذَا أَخـذَ أَحـدكُم    ،إِنْ شئْتم فَجربوا ،نوم عند الذِّكْرِ من الشيطَانال :عبد اِهللا

  .مضجعه وأَراد أَنْ ينام فَلْيذْكُرِ اللَّه عز وجلَّ
عـن أَبِـي    ،عن لَيـث  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ - ١٢٠٩

رِالزيـابِرٍ قَـالَ    ،بج ـنع:    بِـيأَ   % كَـانَ النقْـرـى يتح ـامنالَ ي:   و كـاربت
)#   .السجدة ]١:السجدة[   )! " 

 ،عن عبيد اِهللا ،أَخبرنا عبدةُ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ - ١٢١٠
قَـالَ   :عن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ    ،عن أَبِيه ،يعن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِ

فَلْينفُض  ،فَلْيحلَّ داخلَةَ إِزارِه ،إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فراشه” :%رسولُ اِهللا 
هاشرا فبِه، هاشري فف لَّفا خرِي مدالَ ي هاَأل ،فَإِن قِّهلَى شع طَجِعضلْيـنِ ومي، 

وإِنْ أَرسـلْتها   ،فَإِن احتبست نفِْسي فَارحمها ،بِاسمك وضعت جنبِي :ولْيقُلْ
نيحالالص فَظُ بِهحا تا بِمفَظْهقَالَ ،فَاح أَو: نيحالالص كادبع“.  

١٢١١- يدعس ناِهللا ب دبا عثَندح،  يدعو سأَبجقَـالَ  ،اَألش:    ـدبا عثَنـدح
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يعخكْرٍ النو بازِمٍ أَبنِ خب يدعس نبِ     :قَالَ ،اِهللا بـيسالْم ـنـالَُء بـا الْعنربأَخ، 
أَبِيه نازِبٍ قَالَ ،عنِ عاِء برنِ الْبع:   بِـيكَانَ الن %    ـامن ـهاشرى إِلَـى فإِذَا أَو
 ،وأَسلَمت نفِْسي إِلَيـك  ،اللَّهم وجهت وجهِي إِلَيك” :ثُم قَالَ ،ه اَأليمنِعلَى شقِّ

 ـكرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو،    ـكـةً إِلَيغْبرـةً وبهر،     ـكإِالَّ إِلَي ـكنـأَ ملْجالَ مـا وجنالَ م، 
لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم، نولْتسي أَرالَّذ كقَالَ ،بِي:     ثُـم لَـةـي لَيف نقَالَه نفَم

ةطْرلَى الْفع اتم اتم“.  
حـدثَنا   :قَـالَ  ،حدثَنا وهيـب  :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٢١٢

% كَـانَ رسـولُ اِهللا    :ةَ قَـالَ عن أَبِـي هريـر   ،عن أَبِيه ،سهيلُ بن أَبِي صالحٍ
هاشرى إِلَى فقُولُ إِذَا أَوضِ  ” :ياَألرو اتاوـمالس بر ـمءٍ   ،اللَّهـيكُـلِّ ش برو، 

أَعوذُ بِك من كُلِّ ذي شـر   ،منزِلَ التوراة واِإلنجِيلِ والْقُرآن ،فَالق الْحب والنوى
خـر فَلَـيس بعـدك    وأَنـت اآل  ،أَنـت اَألولُ فَلَـيس قَبلَـك شـيءٌ     ،خذٌ بِناصيتهأَنت آ
اقْـضِ   ،وأَنت الْباطن فَلَيس دونـك شـيءٌ   ،وأَنت الظَّاهر فَلَيس فَوقَك شيٌء ،شيٌء

نيي الدنالْفَقْرِ ،ع نأَغْنِنِي مو“.  
 

١٢١٣ - ددسا مثَندقَالَ ،ح:      ـادزِي ـنب ـداحالْو ـدبا عثَنـدقَـالَ  ،ح: 
 :عنِ الْبراِء بنِ عـازِبٍ قَـالَ   ،حدثَنِي أَبِي :حدثَنا الْعالَُء بن الْمسيبِ قَالَ

 :ثُـم قَـالَ   ،لَى فراشه نام علَى شقِّه اَأليمنِإِذَا أَوى إِ% كَانَ رسولُ اِهللا 
”كفِْسي إِلَين تلَمأَس ماللَّه، كهِي إِلَيجبِو تهجوو،  ـكرِي إِلَيأَم تضفَوو، 

كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو، كةً إِلَيبهرةً وغْبر، كنأَ ملْجالَ ما وجنالَ م كإِالَّ إِلَي، 
لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم، لْتسي أَرالَّذ كبِينـولُ اِهللا    ،“وسقَـالَ ر%: 
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”ةطْرلَى الْفع اتم هلَتلَي تحت اتم ثُم نقَالَه نم“.  
عـن   ،أَبِـي عـدي   حـدثَنا ابـن   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى - ١٢١٤

افواجٍ الصجرِ ،حيبأَبِي الز نابِرٍ قَالَ ،عج نع:     ـهتيـلُ بجـلَ الرخإِذَا د
 ،اخـتم بِخيـرٍ   :فَقَـالَ الْملَـك   ،أَو أَوى إِلَى فراشه ابتدره ملَك وشـيطَانٌ 

 ،وبات يكْلَؤه ،إِنْ حمد اللَّه وذَكَره أَطْردهفَ ،اختم بِشر :وقَالَ الشيطَانُ
   ثْلَـهطَانٌ فَقَـاالَ مـيشو لَكم هردتقَظَ ابيتقَـالَ     ،فَإِذَا اسو اللَّـه فَـإِنْ ذَكَـر: 

امني ما فهتمي لَما وهتوم دعفِْسي بن إِلَي دي رالَّذ لَّهل دماالْحه،  دمالْح
r (للَّه الَّـذي    q p  o  n  m  l  k j  i  h g  f e  d  c

u  t  s(   ] ي    ،]٤١:فـاطرالَّـذ لَّـهل دمالْح) 5  4  3  2  1  0  /
>( إِلَــى     )6 ج[   );  ــهِيدا]٦٥:احلــ ش ــاتم ــاتــإِنْ م وإِنْ قَــام  ،فَ

  .فَصلَّى صلَّى في فَضائلَ
 

 ،عن أَبِي إِسـحاق  ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا قَبِيصةُ بن عقْبةَ -١٢١٥
إِذَا أَراد أَنْ ينــام وضــع يــده تحــت خــده % كَــانَ النبِــي  :عــنِ الْبــراِء قَــالَ

  .“تبعثُ عبادك اللَّهم قنِي عذَابك يوم” :ويقُولُ ،اَأليمنِ
 ،عـن أَبِـي إِسـحاق    ،حدثَنا إِسـرائيلُ  :قَالَ ،حدثَنا مالك بن إِسماعيلَ -

  .مثْلَه% عنِ النبِي  ،عنِ الْبراِء
 

عن  ،عن أَبِيه ،عن عطَاٍء ،حدثَنا سفْيانُ :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٢١٦
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خلَّتـان الَ يحصـيهِما رجـلٌ مسـلم إِالَّ     ” :قَـالَ % عنِ النبِي  ،عبد اِهللا بنِ عمرٍو
 ؟وما هما يا رسـولَ اهللاِ  :قيلَ ،“ومن يعملُ بِهِما قَليلٌ ،وهما يِسري ،دخلَ الْجنةَ

 ،ويسـبح عشـرا   ،ويحمـد عشـرا   ،كُلِّ صـالَة عشـرا   يكَبر أَحدكُم في دبرِ” :قَالَ
     ـانلَـى اللِّسئَـةٌ عمـونَ وسمخ كفَـذَل،     انيـزـي الْمف ئَةـمسمخو أَلْـفو“،   ـتأَيفَر

 بِيالن %هدبِي نهدعكَ”. يو هدمحو هحبس هاشرى إِلَى فإِذَا أَوو هـرئَـةٌ    ،بم لْـكفَت
انلَى اللِّسع، انيزي الْمف أَلْفو،     ئَةـمسمخنِ وأَلْفَـي لَـةاللَّيمِ ووي الْيلُ فمعي كُمفَأَي

ئَةييلَ “؟سولَ اِهللا :قسا را ،ييهِمصحالَ ي فطَانُ  ” :قَالَ ؟كَيـيالش كُمدي أَحأْتي
  .“فَال يذْكُره ،فَيذَكِّره حاجةَ كَذَا وكَذَا ،تهفي صالَ

 
عـن   ،حدثَنا أَنـس بـن عيـاضٍ    :قَالَ ،حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ -١٢١٧
قَـالَ   :عـن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ     ،عن أَبِيه ،الْمقْبرِيحدثَنِي سعيد  :عبيد اِهللا قَالَ

 بِيالن%: ”ارِهلَةَ إِزاخذْ دأْخفَلْي هاشرإِلَى ف كُمدى أَحإِذَا أَو،   ـهاشرا فبِه فُضنفَلْي
 اللَّـه مسلْيو،       لَـى فع هـدعب لَّفَـهـا خم لَـمعالَ ي ـهفَإِن ـهاشر،    ـطَجِعضأَنْ ي ادفَـإِذَا أَر

وبِـك   ،بِـك وضـعت جنبِـي    ،سـبحانك ربـي   :فَلْيضطَجِع علَى شقِّه اَأليمنِ ولْيقُـلْ 
هفَعا ،أَرلَه رفِْسي فَاغْفن كْتسـا   ،إِنْ أَمبع فَظُ بِـهحا تا بِمفَظْها فَاحهلْتسإِنْ أَرو كد

نيحالالص“.  
 

عـن   ،حـدثَنا هشـام الدسـتوائي    :قَـالَ  ،حدثَنا معاذُ بن فَضـالَةَ  -١٢١٨
 :الَحدثَنِي ربِيعـةُ بـن كَعـبٍ قَـ     :عن أَبِي سلَمةَ قَالَ ،يحيى هو ابن أَبِي كَثريٍ
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 بِيابِ النب دنع أَبِيت تكُن %وَءهضو يهطقَـالَ  ،فَأُع:     ـنم ـوِيالْه هعـمفَأَس
الْحمـد  ” :وأَسمعه الْهوِي من اللَّيلِ يقُولُ ،“سمع اللَّه لمن حمده” :اللَّيلِ يقُولُ

نيالَمالْع بر لَّهل“.  
 

١٢١٩- كَابإِش نب دما أَحثَندلٍ  :قَالَ ،حـيفُض نب دمحا مثَندح،   ـنع
ثطَاٍء ،لَينِ عرِو بمنِ عب دمحم ناسٍ ،عبنِ عنِ ابع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: 

”لَ أَنْ يقَب رغَم هدبِيو امن نمِسلَهٌء ،غيش هابفَأَص، هفْسإِال ن نلُومفَال ي“.  
عـن   ،عـن سـهيلٍ   ،حدثَنا حماد بن سلَمةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٢٢٠

ةَ ،أَبِيهريرأَبِي ه نع،  بِينِ النقَالَ% ع: ”رغَم هدبِيو اتب نءٌ  ،مـيش هابفَأَص، 
هفْسإِال ن نلُومفَال ي“.  

 
 ،عـن أَبِـي الزبيـرِ الْمكِّـي     ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٢٢١

وأَوكُـوا   ،أَغْلقُـوا اَألبـواب  ” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،عن جابِرِ بـنِ عبـد اهللاِ  
اَء ،قَاَءالسئُوا اِإلنأَكْفاَء ،ووا اِإلنرمخو، احبصئُوا الْمأَطْفو،  حفْتطَانَ الَ ييفَإِنَّ الش
  .“وإِنَّ الْفُويِسقَةَ تضرِم علَى الناسِ بيتهم ،والَ يكْشف إِناًء ،والَ يحلُّ وِكَاًء ،غَلَقًا

١٢٢٢- دبا عثَندح دمحم نةَ :قَالَ ،اِهللا بطَلْح نو برما عثَندقَـالَ  ،ح: 
 :عـنِ ابـنِ عبـاسٍ قَـالَ     ،عـن عكْرِمـةَ   ،عن سماك بـنِ حـربٍ   ،حدثَنا أَسباطٌ

ــةَ    ــر الْفَتيلَ جت ــذَت ةٌ فَأَخــأْر ــاَءت فَ ــا   ،ج هرجزــةُ ت ارِيالْج تبــذَه ــالَ ،فَ  فَقَ
 بِيا” :%النيهعا ،“دهلَيا عدي كَانَ قَاعالَّت ةرملَى الْخا عها فَأَلْقَتبِه اَءتفَج، 
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إِذَا نِمـتم فَـأَطْفئُوا   ” :%فَقَـالَ رسـولُ اِهللا    ،فَاحترق منها مثْلُ موضـعِ درهـمٍ  
كُمجرثْلَ ،سلُّ مدطَانَ ييفَإِنَّ الش رِقُكُمحذَا فَتثْلِ هلَى مع هذه“.  

١٢٢٣- سوني نب دما أَحثَندكْرٍ :قَالَ ،حو با أَبثَندنِ أَبِي  ،حب زِيدي نع
ادمٍ ،زِيعنِ أَبِي ننِ بمحالر دبع نقَالَ ،ع يدعأَبِي س نع:    بِـيقَظَ النيـتاس %

فَصـعدت بِهـا إِلَـى السـقْف لتحـرِق       ،فَإِذَا فَأْرةٌ قَد أَخذَت الْفَتيلَةَ ،ةذَات لَيلَ
تيالْب هِملَيع،  بِيا النهنرِمِ% فَلَعحلْما للَهلَّ قَتأَحو.  

 
عـن   ،عـنِ الزهـرِي   ،حـدثَنا ابـن عيينـةَ    :قَـالَ  ،نعيمٍحدثَنا أَبو  -١٢٢٤

  .“الَ تتركُوا النار في بيوتكُم حني تنامونَ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِيه ،سالمٍ
١٢٢٥- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندأَبِ :قَالَ ،ح نب يدعا سثَندقَـالَ ح وبي أَي: 

ادنِ الْهاِهللا ب دبع نب زِيدثَنِي يدعٍ ،حافن نقَـالَ  ،ع رمنِ عنِ ابع:   ـرمقَـالَ ع: 
  .إِنَّ النار عدو فَاحذَروها

بِيتلَ أَنْ يا قَبئُهطْفيو هلانَ أَهنِري عبتي رمع نفَكَانَ اب.  
١٢٢٦- دحميرأَبِي م نا ابقَـالَ   :قَالَ ،ثَن زِيـدي نب عافا ننربثَنِي   :أَخـدح

الَ تتركُوا ” :يقُولُ% سمع النبِي  ،عنِ ابنِ عمر ،حدثَنِي نافع :ابن الْهاد قَالَ
كُموتيي بف ارالن، ودا عهفَإِن“.  

عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن أُسـامةَ     :قَالَ ،محمد بن الْعالِءحدثَنا  -١٢٢٧
احترق بِالْمدينـة بيـت    :عن أَبِي موسى قَالَ ،عن أَبِي بردةَ ،بريد بنِ عبد اِهللا

نَّ هـذه النـار عـدو    إِ” :فَقَـالَ  ،%فَحـدثَ بِـذَلك النبِـي     ،علَى أَهله من اللَّيلِ
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لَكُم، كُمنا عئُوهفَأَطْف متفَإِذَا نِم“.  
 

عـنِ   ،حـدثَنا محمـد بـن ربِيعـةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا بِشر بن الْحكَـمِ  -١٢٢٨
رمنِ عبِ بائكَةَ ،السلَينِ أَبِي منِ ابنِ ،عاسٍ عبنِ عاب،     تطَـركَـانَ إِذَا م ـهأَن
o ( :ويقُـولُ  ،أَخرِجِي ثيـابِي  ،أَخرِجِي سرجِي ،يا جارِيةُ :السماُء يقُولُ

s  r q  p(   ]٩:ق[.  
 

ثَنا النضر بـن علْقَمـةَ   حد :قَالَ ،حدثَنا إِسحاق بن أَبِي إِسرائيلَ -١٢٢٩
ةريغو الْمأَب، يلنِ عب داود نع، أَبِيه ناسٍ ،عبنِ عنِ ابع،   بِـيأَنَّ الن %  ـرأَم

تيي الْبف طويقِ السلعبِت.  
 

١٢٣٠- ددسا مثَندا :قَالَ ،حثَندح يدعس نى بيحـالَنَ   ،يجـنِ عنِ ابع، 
قَـالَ رسـولُ    :عـن جـابِرِ بـنِ عبـد اِهللا قَـالَ      ،حدثَنا الْقَعقَاع بن حكـيمٍ  :قَالَ
 فَإِنَّ أَحدكُم الَ يدرِي ما يبثُّ اللَّه مـن  ،إِياكُم والسمر بعد هدوِء اللَّيلِ” :%اِهللا 
هلْقخ، ابوقَاَء ،غَلِّقُوا اَألبكُوا السأَواَء ،وئُوا اِإلنأَكْفو، ابِيحصئُوا الْمأَطْفو“.  

 
١٢٣١- ارِما عثَندةَ :قَالَ ،حلَمس نب ادما حثَندقَالَ ،ح:   بِيـبا حثَندح

لِّمعـاحٍ   ،الْمبنِ أَبِـي رطَاِء بع نـابِرٍ   ،عج ـنع،    بِـيـنِ النا  ” :قَـالَ % عكُفُـو
  .“ساعةَ تهب الشياطني ،الْعشاِء ،أَو فَورةُ ،صبيانكُم حتى تذْهب فَحمةُ
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عن أَبِي  ،حدثَنا هاشم بن الْقَاسمِ :قَالَ ،د بن مالكحدثَنا مخلَ -١٢٣٢

ازِيفَرٍ الرعج، ثلَي نع، داهجم نع،   ـرمـنِ عنِ ابع،     شـرحأَنْ ي كَـرِه ـهأَن
  .بين الْبهائمِ

 
١٢٣٣- ا عثَندحٍ قَالَحالص ناِهللا ب دثُ قَالَ :بثَنِي اللَّيدح:  دالثَنِي خدح
زِيدي نالَلٍ ،بنِ أَبِي هب يدعس نع،  ـادنِ زِيب يدعس نع،      ـدبـنِ عـابِرِ بج ـنع

فَمـن   ،لَّه دواب يبـثُّهن فَإِنَّ ل ،أَقلُّوا الْخروج بعد هدوٍء” :قَالَ% عنِ النبِي  ،اِهللا
فَـإِنهم   ،فَلْيستعذْ بِاللَّـه مـن الشـيطَان الـرجِيمِ     ،أَو نهاق حمارٍ ،سمع نباح الْكَلْبِ
  .“يرونَ ما ال ترونَ

١٢٣٤- دالخ نب دما أَحثَندـ    :قَالَ ،حإِس ـنب ـدمحا مثَندحاقح،   ـنع
يماهــرــنِ إِبب ــدمحــارٍ ،مســنِ يطَــاِء بع ــناِهللا ،ع ــدبــنِ عــابِرِ بج ــنــنِ  ،عع

 بِيـلِ    ” :قَالَ% الناللَّي ـنـريِ ممالْح ـاقهن الَبِ أَوالْك احبن متعمذُوا   ،إِذَا سـوعفَت
بِاللَّه، االَ تنَ موري مهنَفَإِنور،  ابـوأَجِيفُوا اَألبـا    ،وهلَياِهللا ع ـموا اساذْكُـرفَـإِنَّ   ،و

هلَياِهللا ع ماس رذُكو ا أُجِيفابب حفْتطَانَ الَ ييالش، ارغَطُّوا الْجِرو،  برئُوا الْقكأَوو
  .“وأَكْفئُوا اآلنِيةَ
١٢٣٥- ص ناِهللا ب دبا عثَندحٍحال،  ـفوسي ناِهللا ب دبعا   :قَـاالَ  ،وثَنـدح
عـنِ   ،عـن عمـر بـنِ علـي بـنِ حسـينٍ       ،حدثَنِي يزِيـد بـن الْهـاد    :اللَّيثُ قَالَ

 بِيالن% .  ـادالْه ـنبِيلُ   :قَالَ ابحـرثَنِي شـدحـابِرٍ   ،وج ـنع،     ـنم عـمس ـهأَن
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فَـإِذَا   ،فَـإِنَّ للَّـه خلْقًـا يبـثُّهم     ،أَقلُّوا الْخروج بعـد هـدوءٍ  ” :يقُولُ% ِهللا رسولِ ا
  .“فَاستعيذُوا بِاللَّه من الشيطَان ،سمعتم نباح الْكالَبِ أَو نهاق الْحمريِ

 
حـدثَنِي   :حـدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ    : بـن صـالحٍ قَـالَ   حدثَنا عبد اِهللا -١٢٣٦

عـن رسـولِ    ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن عبد الرحمنِ بنِ هرمز ،جعفَر بن ربِيعةَ
فَسـلُوا   ،ملَكًـا  فَإِنهـا رأَت  ،إِذَا سمعتم صياح الديكَة من اللَّيلِ” :أَنه قَالَ% اِهللا 

هلفَض نم لِ ،اللَّهاللَّي نريِ ممالْح اقهن متعمإِذَا سا   ،وطَانـيش أَتـا رهذُوا   ،فَإِنـوعفَت
طَانيالش نم بِاللَّه“.  

 
 :قَـالَ  ،ثَنا صفْوانُ بن عيسـى حد :قَالَ ،حدثَنا محمد بن بشارٍ -١٢٣٧

أَنَّ رجالً لَعن برغُوثًا  ،عن أَنسِ بنِ مالك ،عن قَتادةَ ،حدثَنا سويد أَبو حاتمٍ
 بِيالن دنفَقَالَ ،%ع: ”هنلْعالَ ت، الةلصاِء لبِياألن نا مبِيقَظَ نأَي هفَإِن“.  

 
١٢٣٨- دمحم ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ ،ح: فوسي نب امشا هثَندقَالَ ،ح: 
رمعا منربنِ ،أَخمحالر دبنِ عب يدعس نبِ ،عائنِ السقَالَ ،ع رمع نـا   :عمبر

قُومـوا فَمـا    :فَإِذَا فَاَء الْفَيُء قَالَ ،من قُريشٍقَعد علَى بابِ ابنِ مسعود رِجالٌ 
طَانيلشل وفَه يقب، هإِالَّ أَقَام دلَى أَحع رمالَ ي قَالَ ،ثُم:     ككَـذَل ـوـا هنيب ثُم

 ؟كَيـف قُلْـت   :فَدعاه فَقَـالَ  ،هذَا مولَى بنِي الْحسحاسِ يقُولُ الشعر :إِذْ قيلَ
 ،ودع سلَيمى إِنْ تجهزت غَازِيا كَفَى الشيب واِإلسـالَم للْمـرِء ناهيـا    :فَقَالَ
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  .صدقْت صدقْت ،حسبك :فَقَالَ
ا أَخبرنـ  :قَالَ ،حدثَنا عبد الرزاقِ :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -١٢٣٩

رمعم، يشحنِ الْجمحالر دبنِ عب يدعس نـنِ       ،عب ـدمحـنِ مكْـرِ بأَبِـي ب نع
يمـر بِنـا نِصـف     ^كَـانَ عمـر    :عنِ السائبِ بنِ يزِيد قَـالَ  ،عمرِو بنِ حزمٍ

  .فَما بقي فَللشيطَان ،قُوموا فَقيلُوا :فَيقُولُ ،أَو قَرِيبا منه ،النهارِ
١٢٤٠- اججا حثَندقَالَ ،ح: ادما حثَندح، ديمح نسٍ قَـالَ  ،عأَن نع: 

  .ثُم يقيلُونَ ،كَانوا يجمعونَ
 ،عـن ثَابِـت   ،حدثَنا سـلَيمانُ بـن الْمغـرية    :قَالَ ،حدثَنا موسى -١٢٤١

أَعجـب   ،حيـثُ حرمـت الْخمـر    ،ما كَانَ َألهـلِ الْمدينـة شـراب    :نسقَالَ أَ
وهـم عنـد    ،%سقي أَصـحاب رسـولِ اِهللا   فَإِني َأل ،إِلَيهِم من التمرِ والْبسرِ

أَو حتـى   ؟متى :قَالُوا فَما ،إِنَّ الْخمر قَد حرمت :مر رجلٌ فَقَالَ ،أَبِي طَلْحةَ
ظُرنقَالُوا ،ن: سا أَنا ،يرِقْهـلُوا  ،أَهساغْتوا ودرى أَبتمٍ حلَيس أُم دنقَالُوا ع ثُم، 

  .فَإِذَا الْخبر كَما قَالَ الرجلُ ،%ثُم راحوا إِلَى النبِي  ،ثُم طَيبتهم أُم سلَيمٍ
  .فَما طَعموها بعد :لَ أَنسقَا

 
حـدثَنا   :قَـالَ  ،أَخبرنـا عبـد اهللاِ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن مقَاتلٍ -١٢٤٢

رعسم، ديبنِ عب ثَابِت نلَى ،عنِ أَبِي لَينِ ابرٍ قَالَ ،عيبنِ جب اتوخ نع:  مون
قرارِ خهلِ النأَو، لْقخ طُهسأَوو، قمح هرآخو.  

 



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

 
١٢٤٣- دالخ نو برما عثَندـيحِ قَـالَ    :قَالَ ،حلـو الْما أَبثَندح:   تعـمس

 ؟عمر يدعو للْمأْدبـة  نَ ابنهلْ كَا :سأَلْت نافعا :ميمونا يعنِي ابن مهرانَ قَالَ
قَـالَ   ،احشـر علَـي الْمدينـةَ    :ثُم قَـالَ  ،لَكنه انكَسر لَه بعري مرةً فَنحرناه :قَالَ
عافن: نِ :فَقُلْتمحالر دبا عا أَبٍء ،ييش لَى أَي؟ع    ـزبا خنـدنع سفَقَـالَ  ،لَـي: 
فَمـن شـاَء    ،مرق وبضع :أَو قَالَ ،وهذَا مرق ،هذَا عراق ،للَّهم لَك الْحمدا

  .ومن شاَء ودع ،أَكَلَ
 

عـنِ   ،حـدثَنا أَبـو الزنـاد    :قَـالَ  ،أَخبرنا شعيب بن أَبِـي حمـزةَ   -١٢٤٤
بعـد  % اختـتن إِبـراهيم   ” :قَـالَ % أَنَّ رسـولَ اِهللا   ،هريرةَ عن أَبِي ،اَألعرجِ

  .يعنِي موضعا :قَالَ أَبو عبد اِهللا .“واختتن بِالْقَدومِ ،ثَمانِني سنةً
 

حـدثَتنا   :د الْواحد قَالَحدثَنا عب :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ١٢٤٥
ابٍ قَالَتنِ غُرب يلةُ عدج لِ الْكُوفَةأَه نم وزجع:   ـاجِرِ قَالَـتهالْم نِي أُمثَتدح: 

فَلَـم يسـلم منـا     ،فَعـرض علَينـا عثْمـانُ اِإلسـالَم     ،سبِيت في جوارِي من الـرومِ 
  .وطَهروهما ،اذْهبوا فَاخفضوهما :فَقَالَ عثْمانُ ،ير أُخرىغَيرِي وغَ

 
عـن عمـر بـنِ     ،حدثَنا أَبو أُسامةَ :قَالَ ،حدثَنا زكَرِيا بن يحيى -١٢٤٦
فَـذَبح علَينـا    ،ي ابـن عمـر أَنـا ونعيمـا    ختننِـ  :أَخبرنِي سالم قَـالَ  :حمزةَ قَالَ
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  .فَلَقَد رأَيتنا وإِنا لَنجذَلُ بِه علَى الصبيان أَنْ ذَبح عنا كَبشا ،كَبشا
 

أَنَّ  ،رنِـي عمـرو  أَخب :أَخبرنِي ابن وهبٍ قَالَ :حدثَنا أَصبغُ قَالَ -١٢٤٧
 ثَـهدا حركَيب،   ـهتربـةَ أَخلْقَمع أَنَّ أُم،     نـتتـةَ اخشائـي عأَخ ـاتنيـلَ   ،أَنَّ بفَق

 ،فَأَرسلْت إِلَى عدي فَأَتاهن. بلَى :قَالَت ؟دعو لَهن من يلْهِيهِنأَالَ ن :لعائشةَ
ائع ترـا     فَمبطَر ـهأْسر كـرحيـى ونغتي ـهأَتفَر تيي الْبةُ فرٍ    ،شـعكَـانَ ذَا شو

  .أَخرِجوه ،أَخرِجوه ،شيطَانٌ ،أُف :فَقَالَت ،كَثريٍ
 

١٢٤٨- دالخ نب دما أَحثَندإِ   :قَالَ ،ح ـنب ـدمحا مثَندح اقـحس،   ـنع
لَما قَدمنا مع عمر بنِ الْخطَّـابِ الشـام أَتـاه     :عن أَسلَم مولَى عمر قَالَ ،نافعٍ

فَأُحب أَنْ تأْتينِي  ،إِني قَد صنعت لَك طَعاما ،يا أَمري الْمؤمنِني :الدهقَانُ قَالَ
كعم نم افرـي    ،بِأَشلمـي عـي فى لأَقْو هـي   ،فَإِنل فـرأَشـا الَ   :قَـالَ  ،وإِن

  .نستطيع أَنْ ندخلَ كَنائسكُم هذه مع الصورِ الَّتي فيها
 

ثَتنا حـد  :حـدثَنا عبـد الْواحـد بـن زِيـاد قَـالَ       :قَالَ ،حدثَنا موسى - ١٢٤٩
ابٍ قَالَتنِ غُرب يلةُ عدج لِ الْكُوفَةأَه نم وزجع:   ـاجِرِ قَالَـتهالْم نِي أُمثَتدح: 

فَلَم يسـلم منـا غَيـرِي     ،فَعرض علَينا عثْمانُ اِإلسالَم ،سبِيت وجوارِي من الرومِ
  .وطَهروهما فَكُنت أَخدم عثْمانَ ،فضوهمااخ :فَقَالَ ،وغَير أُخرى
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عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن زيـد     :قَـالَ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -١٢٥٠

  يدـعـنِ سى بيحبِ     ،يـيسـنِ الْمب يدـعس ـنةَ قَـالَ     ،عـريرأَبِـي ه ـنع:   نـتتاخ
 يماهرإِب %ئَةمو رِينشع ناب وهةً ،ونس انِنيثَم كذَل دعب اشع ثُم.  

يدعقَالَ س: نتتنِ اخلُ مأَو يماهرإِب،   ـافأَض ـنلُ مأَوو،    قَـص ـنلُ مأَوو
ارِبالش، الظُّفُر قَص نلُ مأَولُ  ،وأَوفَقَـالَ  و ـابش نم:  بـا رـذَا   ،يـا ه؟م 

  .زِدنِي وقَارا ،يا رب :قَالَ ،وقَار :قَالَ
١٢٥١- دمحا مثَنداِهللا :قَالَ ،،ح دبا عنربقَالَ :قَالَ ،أَخ رمتعا منربأَخ: 

سـمعت الْحسـن    :قَالَ ،يثوكَانَ صاحب حد ،حدثَنِي سالم بن أَبِي الذَّيالِ
مالك بن الْمنذرِ عمد إِلَى شـيوخٍ مـن أَهـلِ     :يعنِي ؟أَما تعجبونَ لهذَا :يقُولُ

فَبلَغنِي أَنَّ بعضـهم   ،وهذَا الشتاُء ،فَفَتشهم فَأَمر بِهِم فَختنوا ،كَسكَر أَسلَموا
اتلَ ،مولِ اِهللا وسر عم لَمأَس ٍء% قَديش نوا عشا فُتفَم يشبالْحو يومالر.  

حـدثَنِي سـلَيمانُ    :حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا اُألويِسـي قَـالَ   -١٢٥٢
جـلُ إِذَا أَسـلَم أُمـر    وكَـانَ الر  :عـنِ ابـنِ شـهابٍ قَـالَ     ،عن يونس ،بن بِالَلٍ

  .ختتان وإِنْ كَانَ كَبِريابِاال
 

١٢٥٣- رِيمزِيزِ الْعالْع دبع نب دمحا مثَندقَـالَ  ،ح:     ـنةُ برـما ضثَنـدح
أَنـا   ،ا يحيى بن حسانَ في قَريتـه زرن :عن بِالَلِ بنِ كَعبٍ الْعكِّي قَالَ ،ربِيعةَ

مهأَد نب يماهرإِبقَرِيرٍ ،و نزِيزِ بالْع دبعارٍ ،وسي نى بوسمـامٍ  ،وا بِطَعاَءنفَج، 
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أَمنا في هذَا الْمسجِد رجلٌ مـن   :فَقَالَ يحيى ،وكَانَ صائما ،فَأَمسك موسى
يصوم يومـا   ،يكَنى أَبا قرصافَةَ أَربعني سنةً% ي كنانةَ من أَصحابِ النبِي بنِ

فَقَـام   ،فَدعاه في الْيومِ الَّذي يصوم فيه فَأَفْطَر ،فَولد َألبِي غُالَم ،ويفْطر يوما
هائسبِك هسفَكَن يماهرأَفْ ،إِباِهللاو دبو عى قَالَ أَبوسم طَر:     هـمـافَةَ اسصرـو قأَب

  .جندرةُ بن خيشنةَ
 

عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَالَ ،حدثَنا حجاج بن منهالٍ -١٢٥٤
سٍ قَالَ ،ثَابِتأَن نا :ع دببِع تبذَه بِيةَ إِلَى الننِ أَبِي طَلْحِهللا ب %دلو موي، 

 بِيالنو %ا لَهريعأُ بنهي اَءةبي عفَقَالَ ،ف: ”اترمت كع؟م“ قُلْت: معن،  هلْتاوفَن
نفَالَكَه اترمت، بِيفَا الص رفَغ ثُم،  ـاهإِي نهرجأَولَ  ،وفَـت ـبِيظَ الصفَقَـالَ   ،م

 بِيالن%: ”رمارِ التصاَألن بح“، اهمساِهللا :و دبع.  
 

١٢٥٥- دمحا مثَنداِهللا :قَالَ ،،ح دبا عنربقَـالَ   :قَالَ ،أَخ مـزا حنربأَخ: 
قُر نةَ باوِيعم تعمقُولُسابِ       :ةَ يـحأَص ـنا مفَـرن تـوعد ـاسي إِيل دلا ولَم

 بِيالن %مهتما ،فَأَطْعوعفَد، ـا     :فَقُلْتيمف لَكُـم اللَّـه كارفَب متوعد قَد كُمإِن
متوعوا ،دناٍء فَأَمعو بِدعي إِنْ أَدإِنلَ :قَالَ ،و توعفَد    ينِـهـي دريٍ فاٍء كَـثعبِد ه

  .فَإِني لَأَتعرف فيه دعاَء يومئذ :قَالَ ،وعقْله وكَذَا
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 ،حـدثَنا عبـد اِهللا بـن دكَـينٍ     :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٢٥٦
فـي   :يعنِي ،إِذَا ولد فيهِم مولُود &كَانت عائشةُ  :سمع كَثري بن عبيد قَالَ

 ،نعـم  :فَـإِذَا قيـلَ   ؟خلـق سـوِيا   :تقُـولُ  ،غُالَما والَ جارِيـةً  :الَ تسأَلُ ،أَهلها
قَالَت: نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح.  

 
١٢٥٧-     ـيمالْجِر ـدمحم ـنب يدـعا سثَندقَـالَ  ،ح:     ـنب قُـوبعا يثَنـدح

يماهرا أَبِي :قَالَ ،إِبثَندح،    اقـحـنِ إِسـنِ ابـنِ       ،عب يماهـرـنِ إِبب ـدمحم ـنع
الْحيميالت نِ ،ارِثمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نةَ قَـالَ   ،عـريرأَبِي ه نقَـالَ   :ع

وحلْـق   ،وتقْلـيم اَألظْفَـارِ   ،قَـص الشـارِبِ   :خمس مـن الْفطْـرة  ” :%رسولُ اِهللا 
ةانالْع، طاِإلب فتنو، اكوالسو“.  

 
حـدثَنا الْوليـد بـن مسـلمٍ      :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن عبـد الْعزِيـزِ   -١٢٥٨

أَنَّ ابن عمر كَانَ يقَلِّم أَظَافريه  ،أَخبرنِي نافع :حدثَنِي ابن أَبِي رواد قَالَ :قَالَ
  .ستحد في كُلِّ شهرٍوي ،في كُلِّ خمس عشرةَ لَيلَةً

 
 ،أَخبرنا إِبراهيم بن الْمختـارِ  :قَالَ ،حدثَنا فَروةُ بن أَبِي الْمغراِء -١٢٥٩

يمجرلٍ الْبيهنِ سب وفرعم نقَـالَ    ،ع ةـريغنِ أَبِـي الْمفَرِ بعج نلَ بِـي    :عـزن
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 يدعرٍ فَقَالَسيبج ناسٍ :ببع نثَنِي ابدقَالُ ،حكَانَ ي هورِ  :أَنـزالْج ارسأَي ن؟أَي 
فَيجِيلُـونَ   ،فَيشترونَ الْجزور بِعشـرة فصـالَن إِلَـى الْفصـالِ     ،فَيجتمع الْعشرةُ

امهالس،   ةـعسلَت ـريصإِ   ،فَت ـريصـى تتح  ـداحاآل  ،لَـى و مـرغيـيالً   وونَ فَصـرخ
  .إِلَى الْفصالِ فَهو الْميِسر ،فَصيالً

١٢٦٠- ِسييا اُألوثَندبِالَلٍ :قَالَ ،ح نانُ بملَيا سثَندـنِ   ،حى بوسم نع
  .الْقمار :الْميِسر :عنِ ابنِ عمر قَالَ ،عن نافعٍ ،عقْبةَ

 
حـدثَنِي ابـن    :حدثَنِي معـن قَـالَ   :حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ -١٢٦١
أَنَّ رجلَـينِ   ،عن ربِيعةَ بنِ عبد اِهللا بنِ الْهديرِ بنِ عبد اِهللا ،عن أَبِيه ،الْمنكَدرِ

فَقَالَ لَه رجلٌ مـن   ،كَينِ علَى عهد عمر فَأَمر عمر بِقَتلِ الديكَةاقْتمرا علَى دي
  .فَتركَها ؟أَتقْتلُ أُمةً تسبح :اَألنصارِ

 
عنِ  ،عن عقَيلٍ ،لَّيثُحدثَنا ال :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ - ١٢٦٢
قَـالَ   :أَنَّ أَبـا هريـرةَ قَـالَ    ،أَخبرنِي حميد بن عبد الـرحمنِ  ،ابنِ شهابٍ
الَ  :فَلْيقُلْ ،بِالالَّت والْعزى :من حلَف منكُم فَقَالَ في حلفه” :%رسولُ اِهللا 
إِالَّ اللَّه إِلَه، نمو بِهاحصقَالَ ل: كرالَ أُقَامعت، قدصتفَلْي“.  

 
عـن   ،أَخبرنا مـروانُ بـن معاوِيـةَ    :قَالَ ،حدثَنا عمرو بن زرارةَ -١٢٦٣

رِيمةَ الْعزمنِ حب رمبٍ ،ععصنِ منِ بيصح نع، را هلٌأَنَّ أَبجر ةَ قَالَ لَهري: 
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فَنكْره أَنْ نجعلَ بينهما محلِّالً تخـوف أَنْ يـذْهب بِـه     ،إِنا نتراهن بِالْحمامينِ
  .وتوشكُونَ أَنْ تتركُوه ،ذَلك من فعلِ الصبيان :فَقَالَ أَبو هريرةَ ؟الْمحلِّلُ 

 
 :قَالَ ،حدثَنا حماد بن سلَمةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٢٦٤
ا ثَابِتنربسٍ ،أَخأَن نـالِ      ،عجو بِالرـدحكَـانَ ي ـكالم ـناَء بركَـانَ   ،أَنَّ الْبو

 ،يـا أَنجشـةُ  ” :%فَقَالَ النبِي  ،ن الصوتوكَانَ حس ،أَنجشةُ يحدو بِالنساِء
  .“رويدك سوقَك بِالْقَوارِيرِ

 
١٢٦٥- رمع نب فْصا حثَنداهللاِ    :قَالَ ،ح ـدبع ـنب ـدالا خثَندقَـالَ  ،ح: 

فـي قَولـه    ،عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    ،يـرٍ عن سعيد بـنِ جب  ،أَخبرنا عطَاُء بن السائبِ
E( :عز وجلَّ  D  C  B  A   .الْغناُء وأَشباهه :قَالَ]٦:لقمان[   )@ 

 ،وأَبـو معاوِيـةَ   ،أَخبرنـا الْفَـزارِي   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بـن سـالَمٍ   - ١٢٦٦
عـنِ الْبـراِء    ،عن عبد الرحمنِ بنِ عوسجةَ ،لنهميأَخبرنا قنانُ بن عبد اِهللا ا :قَاالَ

  .“واَألشرةُ شر ،أَفْشوا السالَم تسلَموا” :%قَالَ رسولُ اِهللا  :بنِ عازِبٍ قَالَ
  .الْعبثُ :األشرةُ :قَالَ أَبو معاوِيةَ

١٢٦٧- امصا عثَندقَالَ ،ح: ثَندحرِيزا ح،    ـانِيانَ اَأللَهـلْمس ـنع،   ـنع
ــديبــنِ عــالَةَ بعِ ،فَضــامجالْم ــنــا معمجكَــانَ مــونَ  ،وبلْعــا يامأَنَّ أَقْو ــهلَغفَب

ةيِ ،بِالْكُوبهالن دا أَشهنى عهنا يانبغَض قَـالَ   ،فَقَام ـ   :ثُـمبِه ـبا أَالَ إِنَّ الالَّع
  .ومتوضئ بِالدمِ ،لَيأْكُلُ قَمرها كَآكلِ لَحمِ الْخنزِيرِ
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ةنِي بِالْكُوبعي: درالن.  
 

١٢٦٨- يدعس ناِهللا ب ديبا عثَندي ،حكَمِ الْقَاضنِ الْحمِ بنِ الْقَاسقَالَ ،ع: 
يافصالْو يدلالْو ناِهللا ب ديبا عنربمٍ  ،أَخـلسنِ ملِ بينِ الْفُضقَـالَ    ،ع أَبِيـه ـنع: 

فَـرأَى أَصـحاب النـرد     ،كَانَ علي رضي اللَّه عنه إِذَا خرج مـن بـابِ الْقَصـرِ   
 ةوغُد نم مقَلَهفَع بِهِم طَلَقلِانإِلَى اللَّي، ي نم مهنـارِ  فَمهالن ـفقَلُ إِلَى نِصع .

وكَـانَ الَّـذي    ،وكَانَ الَّذي يعقَلُ إِلَى اللَّيلِ هم الَّذين يعـاملُونَ بِـالْورِقِ   :قَالَ
  .يسلِّموا علَيهِم وكَانَ يأْمر أَنْ ال ،يعقَلُ إِلَى نِصف النهارِ الَّذين يلْهونَ بِها

 
 ،عـن موسـى بـنِ ميسـرةَ     ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٢٦٩

دننِ أَبِي هب يدعس نع، رِيعى اَألشوسأَبِي م نـولَ اِهللا   ،عسقَـالَ % أَنَّ ر: 
  .“النرد فَقَد عصى اللَّه ورسولَهمن لَعب بِ”

١٢٧٠- ددسا مثَندقَـالَ  :قَالَ ،ح رمتعا مثَندح:    ـكلالْم ـدبع تعـمس، 
إِيـاكُم وهـاتينِ الْكَعبتـينِ     :عن عبد اِهللا بـنِ مسـعود قَـالَ    ،عن أَبِي اَألحوصِ

  .فَإِنهما من الْميِسرِ ،اللَّتينِ يزجران زجرا الْموسومتينِ
١٢٧١- فوسي نب دمحا مثَندةُ ،حقَبِيصانُ   :قَاالَ ،وـفْيا سثَنـدح،   ـنع

ثَدرنِ مةَ بلْقَمةَ ،عديرنِ بنِ ابع،   أَبِيـه ـنع،    بِـيـنِ النقَـالَ % ع: ”   ـبلَع ـنم
همدزِيرٍ ونمِ خي لَحف هدغَ يبا صمريِ فَكَأَنشدربِالن“.  

١٢٧٢- سوني نب دما أَحثَنديلَ    ،حاعـمإِس ـنب ـكالما   :قَـاالَ  ،وثَنـدح



األدب يف السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب املفرد     

عـن   ،هنـد  عن سعيد بنِ أَبِي ،حدثَنِي نافع :حدثَنِي عبيد اِهللا قَالَ :زهير قَالَ
  .“من لَعب بِالنرد فَقَد عصى اللَّه ورسولَه” :قَالَ% عنِ النبِي  ،أَبِي موسى

 
أَنَّ عبد اِهللا بـن   ،نافعٍعن  ،حدثَنِي مالك :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٢٧٣

هبرض دربِالن بلْعي هلأَه نا مدأَح دجكَانَ إِذَا و رما ،عهركَسو.  
عــن علْقَمــةَ بــنِ أَبِــي  ،حــدثَنِي مالــك :حــدثَنا إِســماعيلُ قَــالَ -١٢٧٤

كَـانوا   ،ه بلَغها أَنَّ أَهلَ بيت فـي دارِهـا  أَن ،&عن عائشةَ  ،عن أُمه ،علْقَمةَ
خرِجنكُم مـن  لَئن لَم تخرِجوها أل :فَأَرسلَت إِلَيهِم ،عندهم نرد ،سكَّانا فيها

  .وأَنكَرت ذَلك علَيهِم ،دارِي
 :بـن كُلْثُـومِ بـنِ جبـرٍ قَـالَ      حـدثَنا ربِيعـةُ   :قَـالَ  ،حدثَنا موسى -١٢٧٥

بلَغنِي عن رِجـالٍ مـن    ،يا أَهلَ مكَّةَ :خطَبنا ابن الزبيرِ فَقَالَ :حدثَنِي أَبِي قَالَ
$ % ( :قَـالَ اللَّـه   ،وكَـانَ أَعسـر   ،النردشري :قُريشٍ يلْعبونَ بِلُعبة يقَالُ لَها

الَ أُوتى بِرجلٍ لَعب بِهـا إِالَّ عاقَبتـه فـي     :وإِني أَحلف بِاللَّه ،]٩٠:ئـدة املا[   )&
رِهشبو رِهعش، انِي بِهأَت نمل هلَبس تطَيأَعو.  
 عن عبيد ،حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِيا :قَالَ ،حدثَنا ابن الصباحِ -١٢٧٦

ِسيافالطَّن وه يفنةَ الْحينِ أَبِي أُمةَ قَالَ :قَالَ ،برو ملَى أَبعثَنِي يدح:   تعـمس
والَّـذي   ،كَالَّذي يأْكُلُ لَحم الْخنزِيـرِ  :أَبا هريرةَ في الَّذي يلْعب بِالنرد قمارا

مرِ الْقغَي نم بِه بلْعزِيـرٍ   ينمِ خـي دف هـدي سمغي يارِ كَالَّذ،    ـسلجي يالَّـذو
  .عندها ينظُر إِلَيها كَالَّذي ينظُر إِلَى لَحمِ الْخنزِيرِ
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١٢٧٧-    ـرمع ـنب ـنسا الْحثَندـعٍ     :قَـالَ  ،حيرز ـنب زِيـدا يثَنـدح،   ـنع
عن عبد اِهللا بـنِ عمـرِو بـنِ الْعـاصِ      ،عن أَبِيه ،شعيبٍ عن عمرِو بنِ ،حبِيبٍ
والالَّعب بِهِما غَير قمـارٍ   ،الالَّعب بِالْفُصينِ قمارا كَآكلِ لَحمِ الْخنزِيرِ :قَالَ

  .كَالْغامسِ يده في دمِ خنزِيرٍ
 

حـدثَنِي   :حـدثَنِي اللَّيـثُ قَـالَ    :حدثَنا عبد اِهللا بـن صـالحٍ قَـالَ    -١٢٧٨
سونابٍ قَـالَ   ،يـهنِ شنِ اببِ     :عـيسالْم ـنب يدـعنِـي سربةَ    ،أَخـريرـا هأَنَّ أَب
هربولَ اِهللا  ،أَخسغُ ” :قَالَ% أَنَّ رلْدنِالَ ييتررٍ محج نم نمؤالْم“.  

 
١٢٧٩- زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَـالَ  :قَالَ ،ح وبأَبِي أَي نب يدعا سثَندح: 

عـنِ   ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن سـعيد الْمقْبـرِي   ،حدثَنِي يحيى بن أَبِي سلَيمانَ
 بِيا” :قَالَ% الننم سلِ فَلَيا بِاللَّيانمر نم“.  

  .في إِسناده نظَر :قَالَ أَبو عبد اِهللا
١٢٨٠- لَدخم نب دالا خثَندبِـالَلٍ     :قَـالَ  ،ح ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح،   ـنع

 :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :ن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ   ع ،عن أَبِيه ،سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ
  .“من حملَ علَينا السالَح فَلَيس منا”

عن بريـد بـنِ    ،حدثَنا أَبو أُسامةَ :قَالَ ،حدثَنا محمد بن الْعالِء -١٢٨١
مـن حمـلَ   ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عن أَبِي موسى قَالَ ،عبد اِهللا بنِ أَبِي بردةَ
  .“علَينا السالَح فَلَيس منا
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عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن زيـد     :قَـالَ  ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -١٢٨٢

وبأَي، نيحِ علأَبِي الْم، همقَو نلٍ مجر نةٌ  ،عبـحص لَه تكَانقَـالَ   :قَـالَ  ،و
 بِيةً” :%الناجا حبِه لَ لَهعضٍ جبِأَر دبع ضقَب اللَّه ادإِذَا أَر“.  

 
١٢٨٣- رمع نب فْصا حثَندثَ  :قَالَ ،حـدح   يماهـرإِب ـنب زِيـدا يقَـالَ  ،ن: 

ريِينس نب دمحا مثَندةَ ،حريرأَبِي ه نقَـالَ    ،ع ثُـم بِـهي ثَوطَ فخمت هـخٍ   :أَنب
رأَيتنِــي أُصــرع بــين حجــرة عائشــةَ  ،أَبــو هريــرةَ يــتمخطُ فــي الْكَتــان ،بـخٍ 

بنالْمرِو، اسقُولُ النونٌ :ينجم، وعا بِي إِال الْجمو.  
 

عـن محمـد بـنِ     ،أَخبرنـا عبـدةُ   :قَـالَ  ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٢٨٤
إِنا نجِد  ،اِهللايا رسولَ  :قَالُوا :عن أَبِي هريرةَ ،حدثَنا أَبو سلَمةَ :قَالَ ،عمرٍو

سمالش هلَيع تا طَلَعا مإِنَّ لَنو بِه كَلَّمتأَنْ ن بحا نئًا ميا شفُِسني أَنقَـالَ  ،ف: 
”كذَل متدجو قَد قَالُوا “؟أَو: معقَالَ ،ن: ”اناإلمي رِيحص ذَاك“.  

دخلْـت   :هرِ بنِ حوشبٍ قَالَعن ش ،عن لَيث ،وعن جرِيرٍ - ١٢٨٥
إِنَّ أَحدنا يعرض في صدرِه ما لَـو تكَلَّـم    :فَقَالَ ،أَنا وخالي علَى عائشةَ

هترآخ تبذَه بِه، لَ بِهلَقُت رظَه لَوثَالَثًـا   :قَـالَ  ،و تـرفَكَب،   قَالَـت ثُـم: 
إِذَا كَانَ ذَلك من أَحـدكُم فَلْيكَبـر   ” :فَقَالَ ،ن ذَلكع% سئلَ رسولُ اِهللا 

  .“فَإِنه لَن يحس ذَلك إِال مؤمن ،ثَالَثًا
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١٢٨٦- كُونِيالس دالنِ خةَ بقْبع نعقَالَ ،و:   ـنب يدعس دعو سا أَبثَندح
لَـن يبـرح   ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :بن مالك يقُـولُ سمعت أَنس  :مرزبانَ قَالَ

كُني ا لَممأَلُونَ عسي اسقُولُوا ،النى يتٍء :حيكُلِّ ش قالخ اللَّه، اللَّه لَقخ نفَم“.  
 

عـنِ   ،الزنـاد عـن أَبِـي    ،حـدثَنِي مالـك   :حدثَنا إِسـماعيلُ قَـالَ   -١٢٨٧
فَـإِنَّ الظَّـن    ،إِيـاكُم و الظَّـن  ” :قَالَ% أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِي هريرةَ ،اَألعرجِ

يثــد الْح ــذَب ــوا ،أَكْ سسجالَ تــوا ،و افَسنالَ توا ،ورابــد الَ توا ،وــد اسحالَ تالَ  ،وو
  .“اِهللا إِخوانا وكُونوا عباد ،تباغَضوا

 :قَالَ ،حدثَنا حماد بن سلَمةَ :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٢٨٨
ا ثَابِتنربسٍ قَالَ ،أَخأَن نع:  بِيا النمنيب % هـائنِس نم أَةرام عم،    بِـه ـرإِذْ م

من كُنت  :قَالَ ،“إِنَّ هذه زوجتي فُالَنةٌ ،يا فُالَنُ” :الَفَقَ% فَدعاه النبِي  ،رجلٌ
بِك أَظُن أَكُن فَلَم بِه مِ” :قَالَ ،أَظُنى الدرجم منِ آدنِ ابرِي مجطَانَ ييإِنَّ الش“.  

١٢٨٩- قُوبعي نب فوسا يثَندقَالَ ،ح:   ـنـى بيحا يثَندـو    حأَخ يدـعس
يشالْقُر ديبقَالَ ،ع: شما اَألعثَندلٍ ،حائأَبِي و ناِهللا قَـالَ    ،ع ـدبع ـنـا   :عم

  .يزالُ الْمسروق منه يتظَنى حتى يصري أَعظَم من السارِقِ
 :قَالَ ،ا حماد بن سلَمةَحدثَن :قَالَ ،حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٢٩٠

عـن بِـالَلِ    ،أَخبرنا عبد اِهللا بن عثْمانَ بنِ عبد اِهللا بنِ عبد الرحمنِ بنِ سـمرةَ 
رِيعاَألش دعنِ ساءِ     ،بدرإِلَـى أَبِـي الـد ـبةَ كَتاوِيعأَنَّ م:     ـاقفُس إِلَـي ـباكْت

قشمفَقَالَ ،د: قشمد اقفُسي وا ل؟م مرِفُهأَع نأَي نمبِـالَلٌ  ؟و هنـا   :فَقَالَ ابأَن
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مهبأَكْت، مهبقَالَ ،فَكَت: تملع نأَي ن؟م       ـتأَنإِالَّ و ـاقفُس ـمهأَن فْـترـا عم
مهنم، فِْسكأْ بِنداب، ملْ بِأَسسري لَموهِمائ.  

 
حدثَنِي سكَين بن عبـد الْعزِيـزِ    :حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ قَالَ -١٢٩١
وجارِيـةٌ تحلـق عنـه     ،دخلْت علَى عبد اِهللا بـنِ عمـر   :عن أَبِيه قَالَ ،بنِ قَيسٍ

الشرقَالَ ،عو: الْجِلْد رِقةُ تورالن.  
 

عـنِ ابـنِ    ،حدثَنا إِبراهيم بن سعد :قَالَ ،حدثَنا يحيى بن قَزعةَ -١٢٩٢
فطْرةُ الْ” :قَالَ% عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ ،عن سعيد بنِ الْمسيبِ ،شهابٍ
سمانُ :ختالْخ، اددحتاسالو، طاِإلب فتنارِبِ ،والش قَصاألظْفَارِ ،و يمقْلتو“.  

١٢٩٣- ددسا مثَندـعٍ   :قَالَ ،حيرز ـنب زِيدا يثَندقَـالَ  ،ح:    ـدبا عثَنـدح
عـن أَبِـي    ،د بـن أَبِـي سـعيد الْمقْبـرِي    حدثَنِي سعي :الرحمنِ بن إِسحاق قَالَ

 ،وتقْليم اَألظْفَارِ ،وحلْق الْعانة ،الْختانُ :خمس من الْفطْرة” :%عنِ النبِي  ،هريرةَ
  .“وقَص الشارِبِ ،ونتف الضبعِ
عن سعيد بنِ أَبِي سـعيد   ،ي مالكحدثَنِ :حدثَنا عبد الْعزِيزِ قَالَ -١٢٩٤
رِيقْبالْم، أَبِيه نةَ    ،عـريرأَبِـي ه ـنع:    ةطْـرالْف ـنم ـسماَألظْفَـارِ   :خ ـيمقْلت، 

  .والْختانُ ،وحلْق الْعانة ،ونتف اِإلبط ،وقَص الشارِبِ
 

١٢٩٥- ثَندمٍحاصو عانَ قَـالَ  ،ا أَببنِ ثَوى بيحنِ يفَرِ بعج نثَنِي   :عـدح
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يقِْسـم لَحمـا   % رأَيت النبِي  :حدثَنِي أَبو الطُّفَيلِ قَالَ :عمارةُ بن ثَوبانَ قَالَ
ةانرريِ     ،بِالْجِععالْـب ـوضـلُ عمأَح غُـالَم ذئموا يأَنأَةٌ   ،وـرام ـهتـا    ،فَأَتـطَ لَهسفَب

اَءهرِد، قُلْت:  هذه نقَالَ ؟م: هتعضي أَرالَّت هأُم هذه.  
 

عـنِ   ،عـن أَبِـي إِسـحاق    ،حدثَنا يـونس  :قَالَ ،حدثَنا أَبو نعيمٍ -١٢٩٦
إِنَّ آذنـك يعـرِف رِجـاالً     ،أَصـلَح اللَّـه اَألمـري    :رجـلٌ قَـالَ   :الْمغرية بنِ شعبةَ
بِاِإلذْن مهرثؤقَالَ ،فَي:  اللَّـه هذَرقُـورِ      ،عالْكَلْـبِ الْع ـدنع فَـعنرِفَـةَ لَتعإِنَّ الْم، 

  .وعند الْجملِ الصؤولِ
 

١٢٩٧- يلَحاعمإِس نى بوسا مثَنةَ :قَالَ ،دانوو عا أَبثَندةَ ،حريغم نع، 
غَيرِ الْكـالَبِ   ،كَانَ أَصحابنا يرخصونَ لَنا في اللُّعبِ كُلِّها :عن إِبراهيم قَالَ
  .يعنِي للصبيان :قَالَ أَبو عبد اِهللا

١٢٩٨- ثَندىحوسزِيزِ قَالَ :قَالَ ،ا مالْع دبا عثَندح:     ـنم خـيثَنِي شـدح
فَمر بِغلْمـة   ،مررت مع ابنِ عمر مرةً بِالطَّرِيقِ :أَهلِ الْخيرِ يكَنى أَبا عقْبةَ قَالَ

  .أَعطَاهمفَأَخرج درهمينِ فَ ،فَرآهم يلْعبونَ ،من الْحبشِ
عـن   ،أَخبرنِي عبـد الْعزِيـزِ بـن أَبِـي سـلَمةَ      :حدثَنا عبد اِهللا قَالَ -١٢٩٩

كَانَ يسرب إِلَي صواحبِي يلْعـبن  % أَنَّ النبِي  ،عن عائشةَ ،عن أَبِيه ،هشامٍ
  .الْبنات الصغارِ ،بِاللَّعبِ
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عـن   ،حـدثَنا حمـاد بـن سـلَمةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا شهاب بن معمرٍ -١٣٠٠

% رأَى رسـولُ اِهللا   :عن أَبِي هريرةَ قَـالَ  ،عن أَبِي سلَمةَ ،محمد بنِ عمرٍو
  .“يطَانةًشيطَانٌ يتبع ش” :قَالَ ،رجالً يتبع حمامةً

 ،حـدثَنا يوسـف بـن عبـدةَ     :قَـالَ  ،حدثَنا موسى بن إِسـماعيلَ  -١٣٠١
كَــانَ عثْمــانُ الَ يخطُــب جمعــةً إِالَّ أَمــر بِقَتــلِ   :حــدثَنا الْحســن قَــالَ :قَــالَ

  .وذَبحِ الْحمامِ ،الْكالَبِ
سـمعت عثْمـانَ    :عنِ الْحسنِ قَـالَ  ،ثَنا مباركحد :قَالَ ،حدثَنا موسى -

  .وذَبحِ الْحمامِ ،يأْمر في خطْبته بِقَتلِ الْكالَبِ
 

١٣٠٢- دمحا مثَنداهللاِ  :قَالَ ،ح ـدبا عنربقَـالَ  ،أَخ:     ـنـى بيحا يثَنـدح
أَنَّ سعيد بن سلَيمانَ بنِ زيـد بـنِ ثَابِـت     ،حدثَنِي عقَيلُ بن خالد :أَيوب قَالَ

ثَهدح، أَبِيه نع، نِ ثَابِتب ديز هدج ننُ  ،عأْذتسي اَءهطَّابِ جالْخ نب رمأَنَّ ع
هلَيا عموي،   لُـهجرت لَـه ةارِيج دي يف هأْسرو نَ لَهفَأَذ،   ـهأْسر عـزفَن،    فَقَـالَ لَـه
رمع: لُكجرا تهعفَقَالَ ،د: نِنيمؤالْم ريا أَمي،  ـكجِئْت إِلَي لْتسأَر فَقَـالَ   ،لَو
رمي :عةُ لاجا الْحمإِن.  

 
عـن   ،أَخبرنـا ثَابِـت   :قَالَ ،عن حماد بنِ سلَمةَ ،حدثَنا موسى -١٣٠٣

يشاشٍ الْقُرينِ عنِ بمحالر دبةَ قَـالَ    ،عـريرأَبِـي ه نيِ     :عـدي نـيب ـعخنإِذَا ت



األدب املفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدب يف السنة    

ارِ بِكَفَّيومِ فَلْيضِالْقَوإِلَى اَألر هتاعخن قَعى تتح ه، نهدفَلْي امإِذَا صى  ،ورالَ ي
  .علَيه أَثَر الصومِ

 
سماعيلَ بـنِ  عن إِ ،أَخبرنا هشيم :قَالَ ،حدثَنا محمد بن سالَمٍ -١٣٠٤

كَانوا يحبـونَ إِذَا حـدثَ الرجـلُ أَنْ الَ     :عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت قَالَ ،سالمٍ
داحلِ الْوجلَى الرقْبِلَ عي، مهمعيل نلَكو.  

 
عـنِ   ،عنِ اَألجلَحِ ،كْرِ بن عياشٍحدثَنا أَبو ب :قَالَ ،حدثَنا قُتيبةُ -١٣٠٥

فَلَمـا   ،ومعـه رجـلٌ مـن أَصـحابِه     ،عاد عبـد اِهللا رجـالً   :ابنِ أَبِي الْهذَيلِ قَالَ
ظُرني هباحلَ صعج ارلَ الدخاِهللا ،د دبع كَانَ :فَقَالَ لَه اكنيع فَقَّأَتت لَو اللَّهو 

ا لَكريخ.  
١٣٠٦- الَّدا خثَندزِيزِ :قَالَ ،حالْع دبا عثَندعٍ  ،حـافن نع،    ـنا مفَـرأَنَّ ن

رمنِ علَى ابلُوا عخاقِ درلِ الْعـبٍ      ،أَهذَه ـنقًـا مطَو ـممٍ لَهـادلَى خا عأَوفَر، 
  .ا أَفْطَنكُم للشرم :فَقَالَ ،فَنظَر بعضهم إِلَى بعضٍ

 
١٣٠٧- ددسا مثَندقَالَ ،ح: رمتعا مثَندح، ثلَي نطَـاءٍ  ،عع نع،   ـنع

  .الَ خير في فُضولِ الْكَالمِ :أَبِي هريرةَ قَالَ
١٣٠٨- طَرا مثَندقَالَ ،ح: زِيدا يثَندقَـالَ  ،ح:     زِيـدي ـناُء بـرا الْبثَنـدح، 

شـرار أُمتـي   ” :قَـالَ % عـنِ النبِـي    ،عـن أَبِـي هريـرةَ    ،عن عبد اِهللا بنِ شقيقٍ
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  .“وخيار أُمتي أَحاسنهم أَخالقًا ،الْمتفَيهِقُونَ ،الْمشدقُونَ ،الثَّرثَارونَ
 

عـنِ   ،عـن أَبِـي الزنـاد    ،حـدثَنِي مالـك   :حدثَنا إِسـماعيلُ قَـالَ   -١٣٠٩
ــرجِ ةَ  ،اَألعــر يرــي ه ــن أَبِ ــولَ اِهللا  ،ع ســالَ% أَنَّ ر ــاسِ ذُو  ” :قَ الن ــر ش ــن م
  .“وهؤالَِء بِوجه ،الَّذي يأْتي هؤالَِء بِوجه ،الْوجهينِ

 
١٣١٠- انِيهباَألص يدعس نب دمحا مثَندقَالَ ،ح:   ـرِيكا شثَنـدح،   ـنع

% سـمعت النبِـي    :عن عمـارِ بـنِ ياسـرٍ قَـالَ     ،عن نعيمِ بنِ حنظَلَةَ ،ركَينٍ
فَمـر   ،“كَانَ لَه لسانان يوم الْقيامة من نـارٍ  ،نيامن كَانَ ذَا وجهينِ في الد” :يقُولُ

  .“هذَا منهم” :قَالَ ،رجلٌ كَانَ ضخما
 

درِ سمعت ابن الْمنكَ :حدثَنا ابن عيينةَ قَالَ :قَالَ ،حدثَنا صدقَةُ -١٣١١
% استأْذَنَ رجـلٌ علَـى النبِـي     :سمع عروةَ بن الزبيرِ أَنَّ عائشةَ أَخبرته :قَالَ
يـا   :فَقُلْـت  ،فَلَما دخلَ أَالَنَ لَه الْكَالَم ،“بِئْس أَخو الْعشرية” ،ائْذَنوا لَه :فَقَالَ

إِنَّ شـر   ،أَي عائشـةُ ” :قَـالَ  ،ثُـم أَلَنـت الْكَـالَم    ،تقُلْت الَّذي قُلْ ،رسولَ اِهللا
اسالن كَهرت ناسِ مالن، اسالن هعدو أَو، هشقَاَء فُحات“.  

   
١٣١٢- ما آدثَندةُ  :قَالَ ،حبـعا شثَندةَ   ،حـادقَت ـنارِ     ،عـوأَبِـي الس ـنع

الْحياُء الَ يـأْتي  ” :%قَالَ النبِي  :سمعت عمرانَ بن حصينٍ قَالَ :عدوِي قَالَالْ
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 ،إِنَّ من الْحياِء وقَارا :مكْتوب في الْحكْمة :فَقَالَ بشير بن كَعبٍ ،“إِالَّ بِخيرٍ
ــكينةً  ــاِء س يالْح ــن إِنَّ م، ع ــه ــالَ لَ ــرانُفَقَ ــولِ اِهللا   :م سر ــن ع ثُكــد أُح %
كيفَتحص نثُنِي عدحتو.  

١٣١٣-   ـدمحم ـنب را بِشثَنداهللاِ   :قَـالَ  ،ح ـدبـا عنربـا   :قَـالَ  ،أَخنربأَخ
مـر  عـنِ ابـنِ ع   ،عن سـعيد بـنِ جبيـرٍ    ،عن يعلَى بنِ حكيمٍ ،جرِير بن حازِمٍ

  .فَإِذَا رفع أَحدهما رفع اآلخر ،إِنَّ الْحياَء واِإلميانَ قُرِنا جميعا :قَالَ
 

عنِ  ،عن منصورٍ ،حدثَنا هشيم :قَالَ ،حدثَنا سعيد بن سلَيمانَ -١٣١٤
واِإلميـانُ فـي    ،الْحياُء من اِإلميـان ” :قَالَ% ي عنِ النبِ ،عن أَبِي بكْرةَ ،الْحسنِ
ةنفَاِء ،الْجالْج نذَاُء مالْبارِ ،وي النفَاُء فالْجو“.  

عــنِ ابــنِ  ،حــدثَنا حمـاد  :قَـالَ  ،حـدثَنا موســى بـن إِســماعيلَ   -١٣١٥
ضخم % كَانَ النبِي  :عن أَبِيه قَالَ ،لْحنفيةعن محمد بنِ علي ابنِ ا ،عقيلٍ
إِذَا الْتفَـت   ،كَأَنما يمشـي فـي صـعد    ،إِذَا مشى تكَفَّأَ ،عظيم الْعينينِ ،الرأْسِ

  .الْتفَت جميعا
 

١٣١٦- ما آدثَندةُ :قَالَ ،حبعا شثَندورٍ قَالَ ،حصنم نع:  يعرِب تعمس
إِنَّ مما أَدرك الناس ” :%قَالَ النبِي  :عن أَبِي مسعود قَالَ ،بن حراشٍ يحدثُ

  .“إِذَا لَم تستحيِ فَاصنع ما شئْت :من كَالَمِ النبوة اُألولَى
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عـن   ،عـنِ ابـنِ شـهابٍ    ،حـدثَنِي مالـك   :حدثَنا إِسماعيلُ قَالَ -١٣١٧

لَـيس الشـديد   ” :قَـالَ % أَنَّ رسولَ اِهللا  ،عن أَبِي هريرةَ ،سعيد بنِ الْمسيبِ
ةعربِالص، هفْسن كلمي يالَّذ يددا الشمبِ إِنضالْغ دنع“.  

١٣١٨- سوني نب دما أَحثَندقَالَ ،ح: هبر دبابٍ عهو شا أَبثَندح،   ـنع
سوننِ ،يسنِ الْحقَالَ ،ع رمنِ عنِ ابا       :عـراِهللا أَج ـدنع ظَـمأَع ـةعرج ـنا مم

غتاب دبا عهكَظَم ظغَي ةعرج ناِهللام هجاَء و.  
 

سـمعت   :حدثَنا أَبو أُسـامةَ قَـالَ   :قَالَ ،حدثَنا علي بن عبد اِهللا -١٣١٩
اسـتب   :عن سلَيمانَ بـنِ صـرد قَـالَ    ،حدثَنا عدي بن ثَابِت :اَألعمش يقُولُ

نع الَنجر بِيالن د%، بضغا يمهدلَ أَحعفَج،  ـههجو رمحيو،    ـهإِلَي ظَـرفَن
 بِيي َأل” :فَقَالَ% النإِن      ـهنـذَا عه بـا لَـذَهقَالَه ـةً لَـومكَل لَمع:     ـنم ـوذُ بِاللَّـهأَع

 :قُلْ :قَالَ ؟تدرِي ما قَالَ :لِ فَقَالَفَقَام رجلٌ إِلَى ذَاك الرج ،“الشيطَان الرجِيمِ
  .؟أَمجنونا ترانِي :فَقَالَ الرجلُ ،أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

ــراَءةً  -م١٣١٩ ــانَ ق ثْمع ــن اِهللا ب ــد با عثَنــد ةَ  ،حــز مــي ح ــن أَبِ ــنِ  ،ع ع
كُنـت جالسـا مـع     :سـلَيمانَ بـنِ صـرد قَـالَ    عـن   ،عنِ ابنِ ثَابِـت  ،اَألعمشِ

 بِيالن % انبـتسي الَنجرو،    ـههجو ـرما احمهـدفَأَح،   ـهاجدأَو ـتفَختانو، 
 بِيفَقَالَ الن%: ”ي َألإِنجِدا يم هنع با لَذَهقَالَه ةً لَومكَل لَمع“،   إِنَّ  :فَقَـالُوا لَـه

 بِيجِيمِ :قَالَ% النالر طَانيالش نم ذْ بِاللَّهوعقَالَ ،ت: وننج نلْ بِي مه؟و.  
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١٣٢٠- ددسا مثَندقَالَ ،ح:  ـادزِي نب داحالْو دبا عثَندا   :قَـالَ  ،حثَنـدح
علِّمـوا  ” :%قَـالَ رسـولُ اِهللا    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ،نِي طَاوسحدثَ :لَيثٌ قَالَ
  .مرتينِ ،“وإِذَا غَضبت فَاسكُت ،ثَالَثَ مرات ،علِّموا ويسروا ،ويسروا

 
حـدثَنا   :قَـالَ  ،مـروانُ بـن معاوِيـةَ    حدثَنا :قَالَ ،حدثَنا عبد اِهللا -١٣٢١

يدنالْك ديبع نب دمحقَالَ ،م أَبِيه نقُولُ ال :عا ييلع تعماِءسنِ الْكَوـلْ   :به
ا قَالَ اَألورِي مدا ؟لُتا منوه كبِيبح بِبـا   ،أَحموي كيضغكُونَ بى أَنْ يسع

ا ،اما منوه كيضغب ضغأَبا ،وا مموي كبِيبكُونَ حى أَنْ يسع.  
 

١٣٢٢-  ميـرأَبِي م نب يدعا سثَندفَـرٍ     :قَـالَ  ،حعج ـنب ـدمحـا منربأَخ، 
الَ يكُـن   :عـن عمـر بـنِ الْخطَّـابِ قَـالَ      ،عن أَبِيه ،حدثَنا زيد بن أَسلَم :قَالَ

إِذَا أَحببـت كَلفْـت    :قَـالَ  ؟كَيف ذَاك :فَقُلْت ،والَ بغضك تلَفًا ،حبك كَلَفًا
بِيالص لَف ،كَلَفالت بِكاحصل تببأَح تضغإِذَا أَبو.  


