


1 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

  زوائد األدب  
م
  فرد  ال

 
 على الص

 
 حي
 
 نيح

 الدب المفرد لإلمام البخاري  

قأ أأحاديثأه ه وحق   أأخرجأ زوائدأ

د   العامرسعٍد  بن عبد اهلل بن  عبدم السالم بن حمم 

 للمؤلف
ٌ
 بعد وللطباعة اخلريية جمانا   ,حقوق الطبع حمفوظة

خذ اإلذن   منه أ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 الــمــقــدمــة

نة ,احلمد هلل العظيم ال ن ة والصالةم والسالمم عىل رسول   ,الانح  الفضل لأهل  السُّ

د بالوحي والع صمة ة الؤي  ن أأهل احلديث   ,الم  م م  ن تأبعهم  وصحب ه ومأ
وعىل آله 

نة  :وبعد.  .والسُّ

تب  .( )حيحنيزوائدم الأدب  المفرد عىل الص   .فهذا الكتابم  هو ثاين سلسلة زوائد كم

حيحني ن ة عىل الص    .السُّ

رمحه  خاري  البم إسامعيل  بن   حممد  نيا وجبل  احلفظ مام الدُّ ل   "دب الفردالأ "وكتاب 

عأ  المامم من الفوائد والفرائد من اآلداب ما ال  فقد ذكرأ  .تب يف باهباالكم  فضل  دُّ من أأ اهلل يم

ه رمحه اهلل ها بكالم   ,ومل يقترص  الصن ف عىل الأحاديث الرفوعة .يموجد عند غري  بل حال 

حابة  والتابعني  .فصار الكتاب جامعًا كافيًا يف بابه .الص 

حةأ يف كتاب ه هذا  الص 
نأ ومجلًة  ,والبخاريُّ رمحه اهلل مل يشرتط  فذكرأ الصحيحأ واحلسأ

ها من باب الرتغيب والرتهيب وإنام ذكأ  -غفلةً ليس -الأحاديث الضعيفة والمعل ة  من رأ

ر  عل تها .والأدب تأساهل العلامءم بذكرها دون ذ ك   ( ).مما يأ

                                                                                                                                                                             

ثم , ل  خمطوطًا عندي حبيس الأدراج من ذاك الزمنثم ظ, هـ فأمتمتمه 1 1 بدأتم بإخراج زوائده يف عام (   )

ه ليستفيد منه أهل العلم حارضًا ومستقبالً  ه وإ خراج  ه وحتقيق   .شاءأ اهلل أأن  أنشط لتنقيح 

ل كتاٍب يف سلسة زوائد كتب السنة . "زوائد الوطأ عىل الصحيحني"وانتهجتم فيه منهجأ كتايب   وهو أأو 

حيحني  .هـ يف جملٍد واحد 141  طمبع عام. عىل الص 

فسلكتم يف التخريج والتحقيق . رأيتم من الناسب ختريجأ الكتاب  وعزو الأحاديث واآلثار لتعم  الفائدة (1)

ن والعراقي والزيلعي وابن حجر وغريهم عون. منهجأ أهل التحقيق كابن اللق  وتارًة يكتفون , فتارًة يتوس 

= 
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ي  :(102/ ) "لسان العرب"قال يف  م  الأدبم الذي يتأد ب به الأديب من الناس سم

بًا لأنه يأ دبم الناسأ إىل الحامد   م عن القابح   ,أأدأ  .انتهى. وينهاهم

وكتاب الدب المفرد يشتملم عىل أأحاديثأ  :(0/100 ) "لفتحا"وقال احلافظ يف 

والأدبم  ,وهو كثريم الفائدة .وفيه قليٌل من اآلثار الوقوفة ,زائدٍة عىل ما يف الصحيح

مد قوالً وفعالً  م عنه بأأن ه الأخذم بمكارم الأخالق ,استعاملم ما ُيم  :وقيل ,وعَّب  بعضهم

ن فوقأك :وقيل ,الوقوف مع المستحسنات ن دونك ,هو تعظيم مأ إنه  :وقيل ,والرفق بمأ

عوة إىل الطعام بة وهي الد  وذ من الأ دم ى إليه ,مأ خم مي بذلك لأنه يمدعأ  .انتهى. سم

ا وصف الكتاب بـ المفرد فلكي يتمي ز عن كتاب الأدب الذي أأودعه البخاريُّ  .أم 

تب وأأبواب كتابه  حيح"ضمنأ كم  ( )."اجلامع الص 

____________________________________
 

ًة ينقلون كالمأ الئمة واختالفهم عىل احلديث اكتفاًء بقوهلم دون وتار, وتارًة ُيكمون, بالعزو فقط

عف, ترجيح حة والض   لوضوحه من حيث الص 
 . وتارًة يسكتون عىل السند 

رم فيهم الورع والسالمة  . وهو منهٌج يمظه 

ن أأكثر من احلمكم عىل السانيد والتون د أهلم العلم يف. وقل  صوابمه. كثمر خطأوه. فمأ  .كالمه وزه 

مني الكبار كأأمحدأ وابن  معني وابن الديني والبخاري وباقي أصحاب الكتب السّتة مل  ن تأم ل حالأ التقد  ومأ

ه أأنه ال يمرُّ عليه حديٌث إال  حكمأ عليه
ة حفظ هم. يرأ أأحدًا منهم أأخذأ عىل نفس  هم وقو 

عة علم  , مع س 

رر  يأ  هم عىل الأحاديث كالدم ه لنمدرتهفأصبحأ حكمم  .تسابق طمالب العلم عىل لقط ه ومجع 

قني يف زمان نا  الأوهامم . وهو منهٌج غفلأ عنه كثرٌي من المحق 
 .وعظممت التناقضات. فكثمرت 

لحمد  "زوائد الدب الفرد عىل الصحيحني"هـ عىل كتاٍب أأسامه مؤلفه بـ 111 اطلعتم عام (  )

فنظرتم ودق قت النظرأ فيه لعل ه يكون . قتأصار عىل الرفوع كام يزعمرشطأ اال. االسكندارين يف جمل د واحد

 .ملحوظات كثريةلكن تبني  أن  الكتاب عليه , كافيًا عن إخراج كتايب

ق :أوالً  ه دون مقارنة بني , أن  الؤلف ال يمدق ق وال ُيق  فإذا رأى احلديثأ يف الصحيحني أو أأحدمها تركأ

ال . وهي واضحٌة جلي ةٌ . ففاته أألفاٌظ وأأحاديثم كثريٌة مل يذكرها يف الزوائد. القليل منها أألفاظ احلديث إال  

= 
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ا منهجي يف استخراج الزوائد فهو كاآليت  :أم 

ومل  .واآلثار الوقوفة عىل الصحابة ومن بعدهم ,ذكرتم الأحاديث  الرفوعة   :أوالً 

 .أأقترص عىل الرفوع

مها عن صحايبٍ  :ثانياً  الدب "وهو يف  ,إذا كان احلديثم يف الصحيحني أأو يف أأحد 

ه يف الزوائد   -حتى لو ات فقا يف التن  -من طريٍق آخر عن صحايٍب آخر  "الفرد رم  ,فأأذكم

ستقالً  ه حديثًا مم
جوا الزوائد  العتبار  ر   .ولعل  هذا مما ات فق عليه خمم

الدب "وهو يف  ,أأو يف أأحدمها عن صحايبٍ  .إذا كان احلديثم يف الصحيحني :ثالثاً 

ه "الفرد أو ختصيص  عامٍّ  ,كتقييد  مطلٍق  .لكن عند الصن ف زيادٌة مؤثرٌة يف التن ,بسند 

____________________________________
 

 !.؟أأدري كيف غفل عنه

!. فاخترصه وذكرأ آخرأ سطٍر منه. ! مل يروه الشيخان أأصالً . أنه أتى حلديٍث طويٍل يف الأدب الفرد :ثانياً 

حيث مل يذكر (.  41) كام فعل يف احلديث رقم . ه اللفظةوكأن  احلديث يف الصحيحني أو أحدمها دون هذ

 !! ".. خذي قرصك "سوى لفظة 

كم الرفع :ثالثاً   . وال بالراسيل. أن  الؤلف ال يعرتفم مطلقًا يف الوقوفات التي هلا حم

بارشة دون مراعاٍة حلم (  ) أو (  ملسو هيلع هللا ىلص) فإذا روى البخاريُّ كالمًا لصحايٍب ليس فيه لفظة  فأه مم كم حذأ

 . وغريها كثري(  422, 114,    ) انظر رقم  !. الرفع 

 .لكنها مرسلة, مع اتفاق العلامء أنه ضمن الرفوع(.  154,  41 )انظر رقم . وال يعتدُّ بالراسيل أأيضاً 

نا يف وإنام نب هتم ه, ومل أمرش إليها أثناء التحقيق لكثرهتا. وأشياء أمخرى كثرية تتبني  للقارئ عند القارنة

مة حتى ال يظنُّ أأحٌد أن  كتايب هذا مكرٌر من ذاك الكتاب علاًم أن  عددأ اآلحاديث واآلثار يف كتايب . القد 

عف 500وعدد كتاب االسكندراين . 602  .ما يقربم من الض 

م الك. ومما زاد الطني بل ة تاب فرفعأ من الجامالت العلمي ة عىل حساب  العلوم الرشعي ة التي انتهجها مقد 

ه د هبا صفحات الكتاب, دون نظٍر ومقارنةٍ , شأن  الكتاب وحتقيق  ليامت أأدبي ة سو  وليته مل . وإنام هي كم

 .واهلل الستعان وعليه التكالن. يفعل
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هملٍ  ,أو عكسهام أو اختالٍف يف السياق مما أأث ر يف احلديث  .أأو إدراٍج  .أأو عددٍ  .أأو بيان مم

ه واحلكم   ه هنا .أأو غريها من الزيادات .عليه ( )أو فقه  ها  .فأموردم كام سيأأيت ذكرم بعض 

 .أأثناء التحقيق إن شاء اهلل تعاىل

مها عن صحايٍب من طريٍق كان احلديثم يف الص  إذا  :رابعاً  وهو يف  ,حيحني أأو يف أأحد 

حايب "الأدب الفرد"  الص 
 .فال أأذكره يف الزوائد لعدم  الفائدة   .من طريٍق آخر عن ذات 

 .ما مل يكن فيه زيادٌة مؤث رةم يف التن

مها موصوالً  :خامساً  وهو عند الصن ف  ,إذا كان احلديثم يف الصحيحني أأو يف أأحد 

دُّ من الزوائد   ,من نفس  الط ريق   عأ رسٌل فال يم  ( ).لكنه مم

ستقلٌّ فيمذكر يف الزوائد رساًل عن تابعيٍّ آخر فهو حديٌث مم  .فإن  كان مم

قاً إذا كان احلديث يف الص   :سادساً  عل  فيمعتَّب  "الدب"ووصلأه الصن ف يف  .حيحني مم

  .من الزوئد

وأن  ينفعأ به السالمأ  , أن  يكونأ هذا العملم خالصًا لوجههوأسأألأ اهللم .هذا

دًا يف إخراج الزوائد   ,والسلمني سد    .واحلمكم  عليها ,والنظر  فيها ,وأن  أكون مم

ر ام  د العأ الم بنم حمم   هـ 141 /    /  15القصيمم  بمريدة    .وكتب عبدم الس 

                                                                                                                                                                             

والنظر  يف كالم  أأئمة  , يكون بجمع  طمرق  احلديث  . احلمكم عىل الزيادة من حيث الشذوذ والنكارة أو الصحة(  )

نٌ , لعلل  ا سأ تلأف الروايات أو الأسانيد فحأ كم عليها بالشذوذ والنكارة, فإن  أأمكن اجلمعم بني خمم . وإال  ُيم

ند, سواٌء كانت الزيادةم يف التن  .أو يف الس 

مة كتايب . لكن ه موجوٌد يف كتاب الوطأ, "الدب الفرد"وهذا ال يوجد يف كتاب (  1) د زوائ"كام بي نته يف مقد 

 . "الوطأ عىل الصحيحني

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 { اً ه حسنبوالدي   ينا النسانأ ووص   } :عاىله تقول   :باب

ثنا -  ثنا :قال ,آدم حد  ثنا :قال ,عبةشم  حد    يعىل بنم  حد 
ٍ
اهلل بن  عبد   عنبيه أأ  عنعطاء

 ( ).يف سخط الوالد ب  وسخط الر   ,يف رضا الوالد   ب  رضا الر   :قال ومرعأ 

 المّ  برُّ  :باب

ثنا -1 ن مأ  ,يا رسول اهلل :قلتم  ,هجد   عنبيه أأ  عنٍم كيهبز بن حأ  عنبو عاصٍم أأ  حد 

 ؟برُّ ن أأ مأ  :قلتم  ,كم  أم  :؟ قالبرُّ ن أأ مأ  :قلتم  ,كم  أم  :قال ؟برُّ ن أأ مأ  :قلتم  ,كم  أم  :؟ قالبرُّ أأ 

                                                                                                                                                                             

من طريق حممد ( 166 ) "السنن"والرتمذي يف , عن سفيان الثوري(  6) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   )

عبة به موقوفاً (  2/12) "رشح السنة"والبغوي يف , بن جعفر ميل كلهم عن شم  .من طريق النرض بن شم

من طريق خالد ( 1062) "مسنده"البزار يف و( 2/121)والبغوي ( 166 ) "السنن"ورواه الرتمذي يف 

من ( 4 15) "البانة"وابنم بطة يف , من طريق عبد الرمحن بن مهدي( 4451)واحلاكم . بن احلارث

الل , من طريق أيب إسحاق الفزاري( 44 /5) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف , طريق أيب عتاب الد 

عاصم بن عيلٍّ وزيد  بن  أيب الزرقاء كلهم عن من طريق ( 12/ ) "تاريخ واسط"وأأسلم بن سهل يف 

عبة مرفوعاً   . شم

عبة موقوفاً , وهذا أأصحُّ : وقال الرتمذي عن الوقوف عبة عن شم وال نعلمم أأحداأ , وهكذا روى أأصحابم شم

عبة ه غريأ خالد بن احلارث عن شم : سمعتم حممد بن الثنى يقول: قال. وخالد بن احلارث ثقٌة مأ مونٌ , رفعأ

 .انتهى. وال بالكوفة مثلأ عبد اهلل بن إدريس, ا رأيتم بالبرصة مثلأ خالد  بن  احلارثم

عبة, : وقال احلافظ البغوي ن شم عبة عأ ه سائرم أأصحاب  شم فأ عبة, مرفوعًا, ووقأ ورواه خالد بن احلارث, عن شم

 .ثقة مأمون: وخالد ب ن احلارث, وهو الصحُّ 

 .واهلل أعلم. رفعه كام ترى وقد توبع خالد بن احلارث عىل: قلت
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 ( ).القرب فالقرب ثم   ,باكأأ  :قال

ثنا -4 خَّبين أأ  :لد بن جعفر بن أيب كثرٍي قاخَّبنا حمم  أأ  :قال ,يب مريمسعيد بن أأ  حد 

 ,امرأةً   خطبتم ين  إ   :تاه رجٌل فقاله أأ أن   ,اسٍ ابن عب   عنعطاء بن يساٍر  عنسلم أأ  بنم  زيدم 

فهل يل  ,هاعليها فقتلتم  فغرتم  ,هنكحأ تأ  ت أن  حب  فأأ  ,ها غرييوخطبأ  ,نيحأ نك  تأ  أن   بت  فأأ 

إليه ما  ب  وتقر   ,عز  وجل  إىل اهلل  ب  تم  :قال ,ال :قال ؟ةٌ ك حي  مُّ أم  :قال ؟من توبةٍ 

  ملأ  :اسٍ عب   ابنأ  تم ل  فسأأ  فذهبتم  .استطعتأ 
اًل علم عمأ  ال أأ ين  إ   :فقال ؟هم  ه عن حياة أم لتأ سأأ

 ( ).الوالدة ن بر  م   عز  وجل  إىل اهلل  قربأ أأ 

 امظلأ  ه وإن  والدي   برُّ  :باب

ثنا -1 ثنا :قال ,اٌج حج   حد  سعيٍد  عن يمي  ليامن الت  سم  عن -هو ابن سلمة  -اٌد مح   حد 

 فتحأ  إال   ,اً تسبصبح إليهام حمم سلامن يم ن مسلٍم له والدان مم ما م   :اٍس قالابن عب   عن القيس  

 اهللم  مها مل يرضأ حدأ أأ  غضبأ أأ  وإن   ,فواحدٌ  اً كان واحد وإن   ,ةمن اجلن   :يعني ,ني  بابأ  اهللله 

 ( ).امهلأ ظأ  وإن   :لقا ؟امهلأ ظأ  وإن   :قيل , عنهى يرضأ عنه حت  

                                                                                                                                                                             

( 50 /1) "الستدرك"واحلاكم يف ( 164 )والرتمذي ( 46 5)وأبو داود ( 10011)رواه المام أمحد (  )

عب"ويف ( 46 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 6/105 ) "الكبري"والطَّباين يف  وغريهم ( 4146) "الشُّ

 . من طمرق عن هبز بن حكيم به

 .نٌ حديٌث حس: وقال الرتمذي

عب"أخرجه البيهقي يف ( 1)  .من رواية حممد بن أأبان بن صالح عن زيد بن أأسلمأ به نحوه( 2/105) "الشُّ

 . وهذا إسناد حسن 

ه  . وله طريقان آخران عن ابن  عب اس نحوأ

 (.44 ) "اجلامع"عند ابن وهب يف : واآلخر, (42) "الَّب والصلة"عند الروزي يف : أأحدمها

 البارك وعيل  بن عاصم(  4) "الَّب والصلة" الروزي يف أخرجه احلسني( 4)
وابن أيب شيبة يف , من طريق ابن 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 هي  لوالدأ  الكالم   لنيم  :باب

ثنا -5 ثنا :قال ,مسّددٌ  حد  ثنا :قال ,إسامعيل بن إبراهيم حد     حد 
 :راٍق قالزياد بن خم 

من  إال  راها ال أم  اً ذنوب صبتم فأأ  ,داتجأ مع الن  كنتم  :اٍس قالة بن مي  يسلأ ثني طأ حد  

هذه من  ليست   :قال ,كذا وكذا :قلتم  ؟ما هي :مر قالذلك البن عم  فذكرتم  ,الكبائر

 ,حصنةالم  وقذفم  ,حفوالفرار من الز   ,نسمةٍ  وقتلم  ,اهللب الرشاكم  :تسعٌ  هن   ,الكبائر

رم حستسيأ  الذيو ,حلاٌد يف السجدوإ   ,اليتيم مال   كلم وأأ  ,باالر   كلم وأأ 
الوالدين  , وبكاءم ( )

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 15104) "الصن ف" د كام يف , من طريق يزيد بن هارون( 5 46) "الشُّ ومسد 

عبة كل( 1/24) "التاريخ الكبري"والبخاري يف , من طريق ُييى( 4/440) "الطالب" هم من طريق شم

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

فال أأدري أأ أهو . ووقع عند الصن ف عن سعيد, وهو الصواب قطعاً . كذا رواه الثقاتم عن التيمي عن سعد 

ه إىل سعيدٍ , خطٌأ من مح اد ف اسمم يُّ وابنم حجر والذهبيُّ برتمجة. أو تصح   . وقد أفردأ سعيدًا الز 

د عنه سليامن التيمي: ال الذهبي يف اليزانوق  . تفر 

 .سعيٌد القيس مقبوٌل من الرابعة بخ: "التقريب"وقال يف 

ا سعدٌ   وسكتأ عنه ابنم أيب حاتم والبخاري, الثقات"فقد ذكره ابن حبان يف . أم 

سعود( 11 10) "الصن ف"وأخرجه عبد الرزاق يف    بن  مأ
عمٍر عن أأبان عن سعد  أأو غريه عن ابن  عن مأ

 . فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : عباس قال

 .والوقوفم أصحُّ . وأأبانم بنم أيب عي اش مرتوكٌ 

وي من وجوٍه أمخرى عن ابن عب اس مرفوعاً  عب"عند البيهقي يف . وال يصحُّ , ورم وابن ( 2 46) "الشُّ

هد"وهناد يف ( 61) "وهب يف اجلامع ها اختصا(. 614) "الزُّ  .راً تركتم ذكرأ

 ( 14 1)وعلل ابن أيب حاتم ( 4/426) "الطالب العالية"انظر 

 "يستسحر"ويف الطالب والحتاف , ووقع عند الطَّبي. من السخرية. وقع يف الطبوع باخلاء العجمة(  )

حر. وهو الصواب. باحلاء الهملة  . وهو الوافق لألأدلة الرشعي ة يف تعظيم  الس 

ُيًا من رو تبة عن طيسلة بهوقد جاءأ َصأ ( 1/110)أأخرجه الطَّبي . "والسحر"قال . اية أيوب بن عم

= 
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  .قوقمن العم 

أحيٌّ  :قال ,اهللإي و :قلتم  ؟ةاجلن   تدخلأ  ن  أأ  وحتبُّ  ,ارأ لن  ا قم تفرأ أأ  :قال يل ابن عمر

 لتدخلن   ,عامأ ها الط  طعمتأ وأأ  ,هلا الكالمأ  تأ ن  لأ لو أأ  اهلل فو :قال ,يم  عندي أم  :قلت ؟والدك

 ( ).الكبائرأ  تأ ب  ما اجتنأ  ةأ اجلن  

ثنا -2 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  روةهشام بن  عنسفيان  حد   واخفض  } :يه قالبأأ  عن عم

 أأ م   تنع  ال متأ  :قال ,{محةمن الر   ل  الذُّ  ناحأ هلام جأ 
ٍ
.اهحب  ن يشء

( ) 

 ني  الوالدأ  جزاءم  :باب

ثنا -4 ثنا :قال ,آدم حد  ثنا :قال ,شعبة حد  أيب  سمعتم  :ردة قالسعيد بن أيب بم  حد 

إيّن  :يقول ,هظهر   ه وراءأ م  أم  محلأ  ,بالبيت ورجٌل يامينٌّ يطوفم  .مرعم  ابنأ  ه شهدأ أن   ,ثم د  ُيم 

 ذعرأذعرت ركاهبا مل أم  إن              ل هلا بعريها الذل  

 .وال بزفرٍة واحدةٍ  ,ال :قال ؟هاراين جزيتم تم مر أأ عم  يا ابنأ  :قال ثم  

 كل   إن   ,وسىيب مم أأ  يا ابنأ  :قال ثم   ,تني   ركعأ فصىل   قامأ ى الم تأ فأأ  ,مرعم  ابنم  طافأ  ثم  

____________________________________
 

 . مرفوعاً ( 4404) "مسنده"ورواه ابن اجلعد يف , موقوفاً 

ثني عباس بن حممد قال: قال ابن اجلعد تبة ليس : سمعتم ُييى بن معني يقول: حد  أأيوب بن عم

 انتهى.بالقوي

من طريق ( 4251) "الطالب"إسحاق بن راهوية كام يف و( 1/146) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (  )

لي ة به  .إسامعيل بن عم

د وإسحاق بن راهويه بسنٍد واحدٍ (: 45 /5) "إحتاف الهرة"قال البوصريي يف   ورواتمه . رواه مسد 

 .ثقات

 .وإسنادمه صحيح. من طريق سفيان به( 5/16 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ( ).هاممامأ ران ما أأ كف  ني تم تأ ركع

ثنا -1  عنثني خالد بن يزيد حد   :يث قالحّدثني الل   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

ه ستخلفم ريرة كان يأ با هم أأ  ن  أأ  ,ة موىل عقيلٍ ر  يب مم أأ  عنيب حازٍم أأ  عنسعيد بن أيب هالٍل 

 ن  راد أأ فإذا أأ  :قال -هو يف آخر ه يف بيٍت ومُّ أم  فكانت   ,ليفةوكان يكون بذي احلم  -مروان 

 وعليكأ  :فتقول ,هاهلل وبركاتم  تاه ورمحةم م  يا أم  الم عليك  الس   :عىل باهبا فقال وقفأ  رجأ يأ 

 ي  كام رب   اهلل رمحك   :فيقول ,هاهلل وبركاتم  ورمحةم  ني  الم يا بم الس  
 رمحكأ  :فتقول ,اً ني صغريت 

 ( ).همثلأ  صنعأ  يدخلأ  ن  أأ  رادأأ  إذا ثم   ,اً بريني كأ تأ ر  كام برأ  اهللم

ثنا -6 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  عبد اهلل  عنأبيه  عنائب عطاء بن الس   عنسفيان  حد 

 :فقال ,بكيانه يأ بوي  أأ  وتركأ  ,ه عىل اهلجرةبايعم يم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  رجٌل إىل الن   جاءأ  :بن عمٍرو قال

                                                                                                                                                                             

وابن أيب الدنيا يف ( 1 4/ ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 44) "الَّب والصلة"لروزي يف أخرجه احلسني ا(  )

عب"والبيهقي يف ( 145) "مكارم الخالق" عبة به( 4612) "الشُّ  . من طريق شم

 .وإسناده صحيح

عر عن بريدة  وي مرفوعًا دون الش  البن حجر رقم  "خمترص زوائده"أأخرجه البزار كام يف .  ورم

ه ضعيٌف (. 444 )  . وإسنادم

ه ابن وهب يف (  1) ثني ابن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل, قال(  5 ) "اجلامع"أخرجأ : حد 

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

 .وإسناد البخاري ال بأس به 

وابن عساكر ( 111) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 16) "الَّب والصلة"حرب يف  وأخرج احلسني بن 

ن منزل ه , من طريق داود بن قيس أأخَّبين رجٌل ( 24/426) "تاريخ دمشق"يف  ريرة كان إذا غدا م  أأن  أأبا هم

ه, لبسأ ثيابه  .فذكر نحوه. ثم وقفأ عىل أمم 

 (. 0 ) وسيأيت قريبًا رقم  
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 ( ).هامبكيتأ هام كام أأ ضحك  وأأ  ,ليهامإ   ارجع  

وسى ثني مم حد   :ديك قالأخَّبين ابن أيب الفم  :عبد الّرمحن بن شيبة قال ثناحد   -0 

ريرة يب هم مع أأ  أّنه ركبأ  ,خَّبهيب طالٍب أأ ابنة أأ  هانئٍ  م  موىل أم  ,ةر  با مم أأ  أن   ,يب حازمٍ أأ  عن

ه تم اهلل وبركا الم ورمحةم عليك الس   :هعىل صوت  بأأ  ه صاحأ رضأ أأ  رضه بالعقيق فإذا دخلأ إىل أأ 

 ,اً غريني صأ يتأ رب   اهللم  رمحكأ  :يقول ,هاهلل وبركاتم  الم ورمحةم وعليك الس   :تقول ,تاهم  يا أم 

 ( ).اً بريني كأ تأ ر  رأ  عنك كام بأ ورض   اً ريخ اهللمفجزاك  نتأ وأأ  ,ني  يا بم  :فتقول

 .عبد اهلل بن عمٍرو :يب هريرةأأ  كان اسمم  :قال موسى

 معصيةً  ه ما مل يكن  ي  والدأ  يَّبُّ  :باب

ثنا -   ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  بيد اهلل بن اب بن عم عبد اللك بن اخلط   حد 

 م  ه بالر  لقيتم  - أيب بكرة البرصيُّ 
شهر بن حوشٍب  عنٍد ثني راشٌد أبو حمم  حد   :قال - لة 

؛  اً شيئ اهللب رشك  ال تم  :بتسعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وصاين رسولم أأ  :رداء قالأيب الد   عنرداء الد   م  أم  عن

                                                                                                                                                                             

من طمرق ( 1411)وابن ماجه ( 14 /4)والنسائي ( 1511)وأبو داود ( 61 /1)مام أمحد أخرجه ال(  )

حه احلاكم . عن عطاء بن يسار به  (.6 1)وابن حبان ( 54 /1)وصح 

من وجٍه آخر عن أيب العباس الشاعر  عن ( 1516)ومسلم ( 1111) "الصحيح"وأخرج البخاري يف 

مرو  . نعم: قال ؟أأحيٌّ والداك: فقال. فاستأ ذنأه يف اجلهاد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   جاء رجٌل إىل: قال عبد اهلل بن عأ

 . ففيهام فجاهد: قال

م قريبًا رقم ( 1)  (.1)تقد 

هبذا ( 41 /2) "التاريخ الكبري"كام أخرجه الصن ف يف . هو ابن يعقوب الزمعي (قال موسى : ) وقوله 

 .ومل يذكر قصة أيب هريرة. السند عنه

. هذا أأحدم الأقول يف اسم أيب هريرة من ثالثني قوالً  (عبد اهلل بن عمٍرو : مم أأيب هريرةكان اس: ) وقوله 

ه أأهلم العلم    .وأأشهرها يف زماننا أأن ه عبدم الرمحن بن صخر. ذكرأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 برئت   اً دتعم  ا مم هأ ن تركأ ومأ  ,اً دتعم  مم  الكتوبةأ  الةأ الص   رتكن  وال تأ  ,قتأ ر  و حم أأ  عتأ ط  قم  وإن  

رج ختأ  ن  مراك أأ أأ  وإن   ,كوالدي   طع  وأأ  ,رشٍّ  كل   ا مفتاحم فإّن   ,اخلمرأ  رشبن  وال تأ  ,ةم  منه الذ  

ر من فرم وال تأ  ,نتأ ك أأ ن  أأ  يتأ رأأ  وإن   .مر  الأ  والةأ  زعن  ناوال تم  ,هلام ج  نياك فاخرم من دم 

صاك عأ  وال ترفع   ,كهل  عىل أأ  ولكأ ن طأ م   نفق  وأأ  ,كصحابم أأ  وفر   .هلكتأ  وإن   ,حف  الز  

 ( ).عز  وجل   خفهم يف اهلل وأأ  ,كهل  أأ  عن

ثنا -1  ثنا :قال ,د بن كثريٍ حمم   حد   عنبيه أأ  عن ائبعطاء بن الس   عنسفيان  حد 

 ,جرةبايعك عىل اهل  أم  جئتم  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  جاء رجٌل إىل الن   :مٍرو قالعبد اهلل بن عأ 

.هامتأ ي  بكأ هام كام أأ ك  ضح  ليهام فأ  إ   ارجع   :قال ؟بكيانيأ  بوي  أأ  وتركتم 
( ) 

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

ثنا -4  ان بن زب   عنوب ُييى بن أيُّ  عنوهٍب  ابنم خَّبين أأ  :الفرج قال بنم  صبغم أأ  حد 

عز   اهللمزاد  ,وبى لهه طم والدي   ن بر  مأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :بيه قالأأ  عنسهل بن معاٍذ  عنفائٍد 

                                                                                                                                                                             

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

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

 .مطوال  وخمترصاً . أيب حممد احلامين عن شهر به

من طريق  "الستدرك"ورواه احلاكم يف . ويف إسناد ه ضعٌف (: 11 /1) "التلخيص"قال ابن حجر يف 

بري بن نفري عن أمميمة موالة رسول  اهلل  : جالسًا إذ دخلأ عليه رجٌل فقال ملسو هيلع هللا ىلصبينا رسولم اهلل  :قالت ملسو هيلع هللا ىلصجم

صني يل فأأو  ورواه أمحد والبيهقي من حديث  مكحوٍل عن أمم , فذكر نحوه مطوالً . إين أمريد الرجوع إىل أأه 

يد, وفيه انقطاعٌ . أأيمن  بن  محم
سند عبد  ورواه الطَّباينُّ من حديث عبادة بن , أأن  المويص بذلك ثوبان, ويف مم

 .انتهى كالمه. وإسنادامها ضعيفان. ومن حديث معاذ بن جبل, الصامت

م قريبًا رقم ( 1)  (. 6) تقد 
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 ( ).مرهيف عم  وجل  

 رشكه الم بي  لأ  ال يستغفرم  :باب

ثنا -1   حوي  الن   يدأ يز عنيب ثني أأ حد   :بن حسنٍي قال أخَّبنا عيلُّ  :قال ,إسحاق حد 

و مها أأ حدم أأ  َّبأ عندك الك   بلغن  ا يأ إم  } :عز  وجل  يف قوله  ,اسٍ ابن عب   عنعكرمة  عن

ما } :ها اآلية يف براءةفنسخت   ,{اً ري  غ  ياين صأ كام رب  } :إىل قوله {فٍّ هلام أأ  ا فال تقل  المهم ك  

 بني  ن بعد ما تأ ربى م  ويل قم وا أم ستغفروا للمرشكني ولو كانم يأ  ن  ن آمنوا أ  الذيو بي  كان للن  

 ( ).{اجلحيم   صحابم م أأ ّن  هلم أأ 

 الوالدين قوق  عم  عقوبةم  :باب

ثنا -5  ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  يب بكرة أأ  عنأبيه  عنمحن يينة بن عبد الر  عم  حد 

من  ,له خرم د  يم  مع ما ه العقوبةأ لصاحب   لأ عج  يم  ن  أأ  جدرم ما من ذنٍب أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

 ( ).حمالر   وقطيعة   البغي

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 51 /1)واحلاكم ( 61 /10) "الكبري"والطَّباين ( 4/25) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  )

عب"  .من طمرق عن زب ان به( 4151) "الشُّ

فه ابن حجر يف   ة. بزب ان بن فائد( 1/410) "الطالب"وضع   .وللحديث شواهد عد 

ومل . عن ُييى بن وضاح عن احلسني عن يزيد عن عكرمة به(  4/11 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف ( 1)

 .يذكر ابن عباس

م يف   من طريق عطاء اخلرساين عن ابن ( 111) "الناسخ والنسوخ"وأأخرجه أأبو عبيد القاسم بن سال 

 .عباس نحوه

من طمرق عن (   11)وابن ماجه (   15)والرتمذي ( 1601)وأبو داود ( 5/42)رجه المام أمحد أخ( 4)

يينة بن عبد الرمحن به حه احلاكم. عم  .وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ثنا -2  ثنا :قال ,احلسن بن برٍش  حد   احلسن   عنقتادة  عنم بن عبد اللك احلكأ  حد 

, رم  اخلأ  , ورشب  ناما تقولون يف الز   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم : مران بن حصنٍي قالع   عن

ئكم نب  ال أم أأ  ,العقوبة وفيهن   ,احشم الفو ن  هم  :قال ,علمم ه أأ ورسولم  اهللم :قلنا ؟قة  والّس  

: فاحتفز قال اً كئت  , وكان مم الوالدين , وعقوقم عز  وجل   اهللب كم ؟ الرش  كَّب الكبائر  بأأ 

 ( ).وروالزُّ 

 الوالدين بكاءم  :باب

ثنا -4  ثنا :قال ,موسى حد     عناد بن سلمة مح   حد 
ه ن  أأ  ,ةسلأ ي  طأ  عنراٍق زياد بن خم 

 ( ).والكبائر   قوق  ن العم الوالدين م   كاءم بٌ  :مر يقولعم  ابنأ  سمعأ 

 الوالدين دعوةم  :باب

ثنا -1  ثنا :قال ,معاذ بن فضالة حد  أيب  عنُييى هو ابن أيب كثرٍي  عنهشاٌم  حد 

                                                                                                                                                                             

( 1245) "مسند الشاميني"ويف ( 10 /1 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 12) "مسنده"أخرجه الروياين يف (  )

 .من طمرق عن سعيد بن بشري عن قتادة به( 1/106) "السنن الكَّبى"البيهقي يف و

م  ه سعيد بن بشري لني  . وإسناده ضعيٌف لضعف احلكأ تابعم  . ومم

ه. ويف سامع احلسن من عمران خالٌف   . جزمأ المام أمحد بعدم 

. والّّسيُّ بنم ُييى( 01 ) "الَّب والصلة"عند الروزي يف . فرواه يونس بن عبيد. وللحديث عل ة أخرى

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

 . احلسن ممرسالً 

ق  احلديث  الول  شاهٌد عند مالك يف   ة ممرسالً (  10) "الوط أ"ولش  ر  ه عن النعامن بن مم  . وغري 

حيحنيزوائد ال"ذكرتمه يف كتايب   ( 64 )برقم . "وطأ عىل الص 

ا آخر احلديث أالأ "مرفوعًا  عن أيب بكرة ( 14)ومسلم (   15) "الصحيح"فأخرجه البخاري يف . أم 

 . فذكره.. أنبئكم بأكَّب الكبائر

الً ( 1) م مطو   (.5)انظر خترجيه برقم . تقد 
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ال  ,دعواٍت مستجاباٌت هلن   ثالثم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :ريرة يقولبا هم أأ  أّنه سمعأ  ,جعفرٍ 

 ( ).مهالوالدين عىل ولد  ا ودعوةم  ,السافر   ودعوةم  ,لظلوم  ا دعوةم  :فيهن   شك  

ثنا -6  ثنا :قال ,عّياش بن الوليد حد  ثنا :قال ,عبد العىل حد  د بن إسحاق حمم   حد 

يب أأ  عنار الد   أخي بني عبد   ,د بن رشحبيلحمم   عنسيٍط عبد اهلل بن قم  بن   يزيدأ  عن

عيسى  إال  اس يف مهٍد م مولوٌد من الن  ما تكل   :ليقو ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعتم  :ريرة قالهم 

 .ريٍج جم  وصاحبم  ,ملسو هيلع هللا ىلصابن مريم 

يف صومعٍة  اً كان رجاًل راهب اً رجيجم  فإن   :قال ؟ريٍج وما صاحب جم  ,اهلل يا نبي   :قيل

إىل  تلفم هل القرية ختأ وكانت امرأٌة من أأ  ,هومعت  سفل صأ وي إىل أأ وكان راعي بقٍر يأ   ,له

ي م  أم  :فقال يف نفسه وهو يصيل   ,وهو يصيل   ,ريجيا جم  :فقالت اً ه يوممُّ أم  تت  أأ ف ,اعيالر  

ي وصاليت؟ م  أم  :فقال يف نفسه ,انيةبه الث   َصخت   ثم   ,هصالتأ  ؤثرأ يم  ى أن  فرأأ  ؟وصاليت

 رأ ؤثيم  ن  ى أأ فرأأ  ؟ي وصاليتم  أم  :فقال ,الثةأ به الث   ت  َصخأ  ثم   ,هصالتأ  ؤثرأ يم  ن  ى أأ فرأأ 

 ثم   ,ومساتالم  يف وجه   نظرأ ى تأ ريج حت  يا جم  اهللمك ماتأ ال أأ  :ها قالتب   مل جيم فلام   ,هصالتأ 

                                                                                                                                                                             

( 4121)وابن ماجه ( 4111, 605 )والرتمذي ( 542 )وأبو داود ( 0 45)أخرجه المام أمحد (  )

حه ابن حبان . وغريهم من طريق ُييى بن أيب كثري به  (.1266)وصح 

يقال له أبو  -وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه ُييى بن أيب كثري , هذا حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي

 تهىان. وال نعرف اسمه, وقد روى عنه ُييى بن أيب كثري غريأ حديٍث  -جعفر الؤذن 

 .أن  أأبا جعفر جمهوٌل , عن ابن القطان( 2/411) "التهذيب"ونقل ابن حجر يف 

د بن عيل بن احلسني: وقيل حًا به عند البيهقي يف . إن  أبا جعفر هو حمم  عب"كام جاء ممرص    "الشُّ

 .لكن ه مل يسمع من أأيب هريرة, وجزمأ به ابن حبان(. 4105)

قبة بن عامر ( 51 /1)عند أمحد . وللحديث شاهدٌ  ( 1/141) "السنن"وآخر عند البيهقي يف , عن عم

 .واهلل أعلم. عن أنس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .انرصفت  

 صاحبم أأ  :قال ,ريٍج من جم  :قالت ؟نمم   :فقال ,ة ولدت  بتلك الرأأ  كم يت الل  فأم 

أ  ,وين بهتم وأ   ,هوا صومعتأ مم اهد   :قال ,نعم :قالت ؟ومعة  الص   ه بالفئوس عتأ وا صومبم فرضأ

 فرآهن   ,ومساتبه عىل الم  ر  فمم  ,به قأ ل  انطم  ثم   ,ه بحبلٍ نق  ه إىل عم فجعلوا يدأ  .ى وقعت  حت  

 :قال ؟ما تزعمم  :قال ؟هذه ما تزعمم  :كفقال اللأ  ,اسليه يف الن  إ   ينظرنأ  وهن   ,مفتبس  

 :قالوا ؟غريم ين هذا الص  أأ  :قال ,نعم :قالت ؟منيتزعم  نت  أأ  :قال ,ها منكولدأ  ن  أأ  تزعمم 

  .راعي البقر   :قال ؟بوكأ ن أأ مأ  :عليه فقال قبلأ فأأ  ,هاهذا هو يف حجر  

فام  :قال ,ال :قال ؟ةٍ ن فض  م   :قال ,ال :قال ؟تك من ذهٍب صومعأ  نجعلم أأ  :كم قال الل  

ي ن  ت  دركأ أأ  ,هعرفتم  اً مرأأ  :قال ؟متأ تبس   الذيفام  :قال ,وها كام كانتردُّ  :قال ؟هانجعلم 

 ( ).همخَّبأ أأ  ثم   ,يم  أم  دعوةم 

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 55) "فنون العجائب"وأبو سعيد النقاش يف ( 4540) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (   )

 .واخترصه ابن أيب حاتم. حممد بن سلمة عن ابن إسحاق به

 . وقد عنعن. سابنم إسحاق مدل  . وهذا إسناٌد ضعيٌف 

حبيل قد , ابن عبد الرمحن بن رشحبيل العبدري أبو مصعب احلجازي: ويقال, ابن ثابت. وحممد بن رشم

ه  .قاله احلافظ يف التقريب. مقبول. يمنسب إىل جد 

والبخاري . من طريق ابن سريين( 1550)ومسلم ( 4154) "صحيحه"أخرجه البخاري يف . واحلديث 

 . عن أيب رافع كلهم عن أيب هريرة مرفوعًا نحوه( 1550)ومسلم . ريق العرجمعل قًا من ط( 11  )

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

متأ   (.أأمرًا عرفتمه, أأد ركت ني دعوةم أمّمي, ثم  أأخَّبهم: قال ؟تبس 

ا الزيادة نكرة لوجهني: الوىل أم   .فهي مم

م. ضعف إ سنادها :الوجه الول  .كام تقد 

 . "راعي غنم "أن  الثقات رووه عن أيب هريرة بلفظ   :الوجه الثاين

= 
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 و  الوالدين بعد مأ  برُّ  :باب
 امهت 

ثنا -10 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   سيد بن عيل  خَّبين أم أأ  :عبد الّرمحن بن الغسيل قال حد 

يا  :فقال رجٌل  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ا عند الن  ن  كم  :ث القوم قالد  سيٍد ُيم با أم ه سمع أأ ن  أأ  ,أبيه عنبيٍد بن عم 

 :خصاٌل أربعٌ  ,نعم :قال ؟مهابرُّ ام أأ يشٌء بعد موهت   بوي  أأ  ن بر  هل بقي م   ,رسول اهلل

تي ال ال حم  الر   وصلةم  ,هامصديق   كرامم وإ   ,مهاعهد   نفاذم وإ   ,هلام واالستغفارم  ,عاء هلامالدُّ 

 بأ من ق   إال  لك  رحمأ 
 ( ).هامل 

____________________________________
 

ي ره"ففي رواية أيب رافع  ن أبوك: وفيه فقال... وكان راعي ضأ ٍن يأ وي إىل دأ ويف  "قال أأيب راعي الضأ ن ؟مأ

ن أبوك؟ قاليا : قال"رواية العرج   . وكذا وقع عند أمحد عن أيب سلمة. راعي الغنم: بابوس مأ

م. ويف رواية ابن سريين أأيضًا عند أمحد حيحني كام تقد  . لكنه مطلٌق دون تقييد بغنم وال بقر, وهي يف الص 

ن أأبوك"بلفظ  اعي: قال ؟يا غالم مأ  ."فالٌن الر 

 ."ي بقٍر وإبلٍ وكان يأ وي إىل صومعته راع"ووقع عند النقاش 

ا الزيادة الثانية ه بحب ل ثم  انطلق به ) وهي قوله  .أم 
نق  ه إىل عم فجاء نحوها عن أيب رافع عن أيب (. فجعلوا يدأ

ها حبالً "بسنٍد عىل رشط مسلم بلفظ ( 1661)هريرة عند أمحد  نق  ه وعم
نق  وجعلوا يطوفون . فجعلوا يف عم

 ."هبام يف الناس

ا الزيادة الثالثة ؟ قال: قال)وهي قوله . أم  متأ ركت ني دعوةم أمّمي, ثم  أأخَّبهم: فام الذي تبس  (. أأمرًا عرفتمه, أأد 

مر بن أيب سلمة عن أأبيه عن أيب هريرة  ؟ قال: فقال له"فيشهد هلا روايةم عم ما ضحكتم : باهلل, مم  ضحكتأ

ت ها أمّمي عيل   وٍة دعأ ع  ن دأ
 (.21 /4) "الضعفاء"قييل يف والعم ( 6204)أخرجه أمحد . "إال  م 

قني كالشيخ اللباين وعبد الباقي وغريهم :تنبيه حيحني مجاعٌة من الحق  وقد . عزا رواية البخاري هنا للص 

 .عرفتأ ما فيه

 "السنن الكَّبى"والبيهقي ( 4221)وابن ماجه ( 11 5)وأبو داود ( 2056 )أخرجه المام أمحد (  )

حه ابن حبان . من طمرق عن أمسيد بن عيل به( 6/124 ) "ريالكب"والطَّباين يف ( 1/11) ( 1 1)وصح 

 (.51 /1)واحلاكم 

 .بالضم: قال أبو نمعيم. أمسيد بن عيل(: 412/ ) "التهذيب"قال احلافظ يف  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ثنا - 1 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد  أيب  عنيب صالٍح أأ  عنعاصٍم  عن أبو بكرٍ  حد 

 هذه يُّ أأ  ,رب   ي  أأ  :فيقول .هه درجتم ت بعد موت  رفع للمي  تم  :هريرة قال
ٍ
 :فيقال ؟يشء

 ( ).لك ك استغفرأ ولدم 

ثنا -11 ثنا :قال ,موسى حد  د بن قال حمم   :غالٍب قال عنم بن أيب مطيٍع سال   حد 

 ولن استغفرأ  ,يم  ولم  ,يب هريرةاغفر لأ  هم  الل :فقال ,ريرة ليلةً يب هم ند أأ ا عكن   :سريين

 ( ).يف دعوة أيب هريرة ى ندخلأ هلام حت   نستغفرم  فنحنم  :قال يل حمّمدٌ . هلام

 بوهه أأ لم ن كان يص  مأ  برُّ  :باب

ثنا -14 عبد اهلل بن  عنيزيد  خالد بنم  عن يثم ثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

فقال  ,مر لعم  اً صديق عرايب  بو الأ فكان أأ  ,عرايبٌّ يف سفرٍ أأ  مر   :مرابن عم  عنديناٍر 

 ونزعأ  ,بم ق  ستع  مر بحامٍر كان يأ عم  له ابنم  مرأ فأأ  ,بىل :قال ؟فالنٍ  ابنأ  لستأ أأ  :لألعرايب  

 :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :فقال ؟ه درمهانا يكفي  مأ أأ  :ن معهمأ  فقال بعضم  .عطاهه فأأ س  ه عن رأ  عاممتأ 

                                                                                                                                                                             

اح عن عاصم به(  42 ) "رشح أصول االعتقاد"أخرجه الاللكائي يف (  )  .من طريق أيب عوانة الوض 

 .ن عياشهو اب: وأبو بكر 

والطَّبانى ىف ( 4/144) "السنن"والبيهقي يف ( 4220)وابن ماجه ( 1 02 )وأخرجه المام أمحد  

من طريق مح اد بن سلمة عن عاصم عن أيب صالح عن أيب هريرة ( 01 5, رقم 0 5/1) "الوسط"

 .مرفوعاً 

تلأٌف فيه, هذا إسناٌد حسٌن, عاصم بن أيب (: 61 /5) "احتاف الهرة"وقال البوصريي يف  النجود خمم

 . وباقي رجال  السناد ثقاٌت 

 . مل أجد من أخرجه(  1)

 .وثقه أمحد وغريه. هو ابن خطاف القطان: وغالب. وهذا إسناد جيد
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 ( ).كنورأ  اهللمطفئ ه فيم طع  ق  ال تأ  ,بيكأأ  ود   احفظ  
 كنورم  طفأ  فيم  باكأ أأ  صلم ن كان يأ مأ  ال تقطع   :باب

 :اهلل بن الحٍق قال خَّبنا عبدم أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ أخَّبنا برش بن حمم   -11

مرو بن لدينة مع عأ ا يف مسجد   اً جالس كنتم  :باه قالأأ  أن   ,رقيُّ بن عبادة الزُّ  خَّبين سعدم أأ 

 عطفأ  ثم   ,عن الجلس فنفذأ  ,خيهعىل ابن أأ  اً كئت  ٍم مم الأ اهلل بن س بنا عبدم  فمر   ,ثامنع

 بعثأ  الذيفو ,اً و ثالثتني أأ مر   ؟عمرو بن عثامن ما شئتأ  :عليهم فقال فرجعأ  ,عليه

 طفأم باك فيم أأ  ن كان يصلم مأ  قطع  ال ت :تنيمر   ,عز  وجل   اهلل  ه لفي كتاب  ن  إ   ,باحلق   ملسو هيلع هللا ىلص اً دم  حمم 

 ( ).كبذلك نورم 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 1244) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف (  ) من طريقني عن عبد اهلل بن ( 4161) "الشُّ

 .صالح به

ولف يف متنه وإسناده, المٌ وعبد اهلل بن صالح فيه ك  . وقد خم

وأبو داود ( 1 52)وأمحد . من طريق يعقوب بن إبراهيم( 1551) "صحيحه"فأخرجه مسلم يف 

, من طريق أيب نوح قراد( 5254)وأمحد , من طريق هاشم بن القاسم(  14)وابن حبان ( 14 5)

عب"والبيهقي يف  ليث عن يزيد بن عبد اهلل بن من طريق إسحاق بن عيسى كلهم عن ال( 4164) "الشُّ

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

ن أأبر  الَّب  صلةم الرجل  أأهلأ ود  أأبيه بعد أأن  يموىل  : يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  
مر. إن  م  يقًا لعم

 . وإن  أأباه كان صد 

 .من طريق إبراهيم بن سعد وحيوة بن رشيح كالمها عن يزيد بن اهلاد به( 1551)ٌم ورواه مسل

 .عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد اهلل بن دينار به( 1551)ورواه مسلٌم أيضًا 

( 12) "الَّب والصلة"واحلسني بن حرب الروزي يف ( 2/61) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف ( 1)

 .من طريق عبد اهلل بن البارك به( 1  / ) "فق والفرتقالت"واخلطيب يف 

 . "الثقات"ذكره ابنم حبان يف . ورجاله ثقات سوى سعد بن عبادة 

 . مقبول: "التقريب"وقال احلافظ يف 

= 
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 ارثم وأ تأ يأ  الودُّ  :باب

ثنا -15 محن الر   د بن عبدم خَّبنا حمم  أأ  :قال ,اهلل خَّبنا عبدم أأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  ٍل من أأ رجم  عنٍم حز   يب بكر بن  أأ  عنالن بن طلحة د بن فم حمم   عن

 ( ).توارثم يأ  الود   ن  إ   :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ن  ك أأ تم ي  فأ كأ  :قال

 همامأ ميش أأ وال يأ  ,هقبلأ  لس  وال جيأ  ,باهأأ  جلم ي الر  سم  ال يم  :باب

ثنا -12 ثنا :قال ,ازكري   إسامعيل بن   عنبيع أبو الر   حد  روةهشام بن  حد   ,أبيه عن عم

ال  :فقال ,يبأأ  :فقال ؟ما هذا منك :مهاحد  فقال لأ  ,لنيبرص رجم ريرة أأ با هم أأ  ن  أأ  ,هو غري  أأ 

 ( ).هقبلأ  لس  وال تأ  ,هامأ مأ أأ  ش  وال متأ  ,هم  ه باس  م  سأ تم 

____________________________________
 

 .وانظر ما قبله

عب"والبيهقي يف ( 61)واحلسني الروزي ( 1114) "اآلحاد والثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (  )  "الشُّ

 . من طريق ابن البارك به( 4166)

 .وإسناده ضعيف

وي عن عبد الرمحن بن أيب بكر الليكي عن حممد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن   ورم

كيف سمعتأ رسول  -عفري بن أيب عفري : يقال له -أبيه, أأن  أأبا بكر, قال لرجٍل من العرب  كان يصحبمه 

, والبغضم يتوارث: سمعتمه يقول: قال ؟لود  يقول يف ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ."الودُّ يتوارثم

وابن أيب عاصم ( 42 /1) "الستدرك"واحلاكم يف (  4/1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف 

 . والليكي ضعيٌف ( 1111)

 (52)وانظر علل المام الدارقطني رقم 

والبيهقي يف ( 41 / )وعبد الرزاق , ادمن طريق أيب الزن( 46 ) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف ( 1)

عب" عمر( 4161) "الشُّ هد"وهن اد بن الّسي يف , من طريق مأ عن عبدة كلهم عن هشام عن ( 644) "الزُّ

ٍل عن أأيب هريرة ثه عن أيب هريرة"وعند ابن وهب . رجم ن حد   .عم 

بهم. وال عَّبة بالشك. والقول قول اجلامعة   .وعليه فالرجل مم

ني يف وأخرجه ا  من طريق قيس بن الربيع عن هشام عن أيوب بن ( 465) "عمل اليوم والليلة"بن السُّ

= 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

21 

 ؟باهي أأ كن  هل يم  :باب

ثنا -14 بيد اهلل عم  عنباتة ُييى بن نم  خَّبين يونس بنم أأ  :عبد الّرمحن بن شيبة قال حد 

با يا أأ  الةأ الص   :فقال له ساملٌ  ,مرعم  نا مع ابن  خرج   :وشٍب قالحأ  هر بن  شأ  عنٍب هأ و  بن مأ 

 ( ).محنعبد الر  

ثنا :البخارّي  :قال أبو عبد اهلل يعني -11  عبد   عنفيان سم  عنوكيٍع  عننا صحابم أأ  حد 

 ( ).قضأ  مرم فٍص عم بو حأ لكن أأ  :مر قالابن عم  عناهلل بن ديناٍر 

 حم  الر   صلة   وجوبم  :باب

ثنا -16 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,مٍرو احلنفّي عأ  ضم بنم ضم   حد   حد 

ك ختأ وأم  ,باكك وأأ أم   :قال ؟برُّ ن أأ مأ  ,يا رسول اهلل :يقال جد   :فعة قالن  ليب بن مأ كم 

____________________________________
 

 . فذكره. رأأى رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي  , ميّسة عن أيب هريرة

م يف رفعه. وقيٌس ضعيٌف   .ووه 

عن عائشة  "الكبري"وأخرجه يف , عن أأيب غسان عن أيب هريرة موقوفاً  "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف  

مها ضعيٌف (. 1/55) "الجمع"ذكرمها اهليثمي يف . مرفوعاً   .وسندم

ه(   )  . مل أأجد من أخرجأ

 .ويف شهر بن حوشب اختالٌف . وإسناده ال بأس به

من ( 0/414 ) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف . عن سفيان( 4111 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (  1)

هات . من رواية قبيصة كلهم عن سفيان به( 0/411 )ورواه أيضًا , رواية أيب حذيفة يف قضاءه ببيع أمم 

 . الوالد

 .وإسناده صحيح

( 141/ )وسعيد بن منصور (  56 1) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 4116 )وأخرجه عبد الرزاق 

 . من طمرق عن نافع عن ابن عمر( 0/411 )والبيهقي 

 .وإسناده صحيٌح أيضاً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ( ).ولةٌ وصم ٌم مأ ح  ورأ  ,حقٌّ واجٌب  ,يل ذاكيأ  الذيوموالك  ,خاكوأأ 

 حم  الر   صلةم  :باب

ثنا -40 ثنا :قال ,ميدّي احلم  حد   عنوسى د بن أيب مم حمم   عنأيب سعٍد  عنفيان س حد 

 وجب  ره بأأ مأ فأأ  بدأأ  :قال {.بيل  الس   وابنأ  ه والسكنيأ حق  ربى ذا القم  وآت  } :اٍس قالابن عب  

ه ى حق  ربأ ذا القم  وآت  } :عامل إذا كان عنده يشٌء فقالفضل الأ ه عىل أأ ودل   ,احلقوق  

 ن  ضأ عر  ا تم وإم  } :فقال ,ذا مل يكن عنده يشٌء كيف يقولمه إوعل   {بيل  الس   وابنأ  والسكنيأ 

 ,ه قد كانن  كأأ  نةٌ حس ةٌ دأ ع   {اً وريسم والً مأ هلم قأ  وها فقل  ك ترجم رمحٍة من رب   عنهم ابتغاءأ 

وال } ,اً عطي شيئال تم  {نقكمغلولًة إىل عم  كأ يدأ  وال تعل  } ,اهللشاء  ن  إ   يكونأ  ن  ه أأ ولعل  

 وال جيدم  ,تيك بعدن يأ  ك مأ يلومم  {اً وملم مأ  فتقعدم } ,عطي ما عندكتم  {سط  البأ  ها كل  سط  ب  تأ 

 ( ).هعطيتأ ن قد أأ ك مأ ّسقد ح :قال ,{اً سورحمأ } اً عندك شيئ

 حم  الر   صلة   فضلم  :باب

ثنا - 4 د حمم   عنسليامن بن بالٍل  عنخي ثني أأ حد   :ويٍس قالإسامعيل بن أيب أم  حد 

ه خَّبأ أأ  يثي  اد الل  د  با الر  أأ  أن   ,محنيب سلمة بن عبد الر  أأ  عنهاٍب ش ابن   عنتيٍق يب عأ بن أأ 

 ,محنم نا الر  أأ  :عز  وجل   اهللقال  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ه سمعأ ن  أأ  ,محن بن عوٍف عبد الر   عن

                                                                                                                                                                             

( 5140) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 0 11/4) "الكبري"والطَّباين يف ( 10 5) "يف السننأخرجه أبو داود (  )

ليب ة عن كم   "زاد الطَّباين وأبو نمعيم عن أبيه عن جده. من طريق احلارث بن مر 

 ."العرفة"ذكره أبو نمعيم يف . وعىل كليب, وفيه اختالف آخر عىل احلارث

 .عن احلميدي به( 142/ ) "بريالتاريخ الك"أخرجه الصن ف يف ( 1)

 .وزاد نسبته البن النذر وابن أيب حاتم( 2/120) "الدر النثور"وذكره السيوطي يف  

 .واهلل أعلم. وأبو سعد هو سعيد بن الرزبان 
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 ( ).هها بتتُّ عأ ن قطأ ومأ  ,هها وصلتم وصلأ  فمن   ,مياس   هلا من   واشتققتم  ,حمأ الر   نا خلقتم وأأ 

ثنا -41 ثنا أأ  :قال ,موسى بن إسامعيل حد  عن أيب ثامن بن الغرية بو عوانة عن عم حد 

 -ائف له بالط   اً رضيعني أأ  -ط عىل عبد اهلل بن عمٍرو يف الوه   دخلتم  :نبس قالالعأ 

 ,هها يصل  ن يصل  مأ  ,محنجنٌة من الر  شم  حمم الر   :ه فقالإصبعأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ لنا الن   عطفأ  :فقال

 ( ).ا لساٌن طلٌق ذلٌق يوم القيامةهل ,هها يقطع  قطع  ي ومن  

 ههلم ه أأ حب  ه أأ رمحأ  ن وصلأ مأ  :باب

ثنا -44 ابن  عناء رأ غ  عن مأ يب إسحاق فيان عن أأ نا سم خَّبأ أأ  :قال ,بن كثريٍ د حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

( 114)وابن حبان ( 54 /1) "الستدرك"واحلاكم يف ( 265 )وأبو داود ( 210 )أخرجه المام أمحد (  )

هري به( 4/12) "لكَّبىا"والبيهقي يف   .ووقع عند ابن حبان عن رداد. من طمرق عن الزُّ

هري عن أيب سلمة قال( 212 )وأمحد ( 640 )ورواه الرتمذي   اشتكى أأبو : من رواية سفيان عن الزُّ

اد الليثي فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال هم وأأوصلمهم ما علمتم أأبا حممد: الرد  : فقال عبد الرمحن. خريم

 .فذكره.قال اهلل: يقول ملسو هيلع هللا ىلصمعت رسول اهلل س

هري حديٌث صحيح: وقال الرتمذي   .حديث سفيان عن الزُّ

 (165, 1/121)وانظر علل الدارقطني . ترمجة رداد( 20 /1) "هتذيب التهذيب"انظر   

 .عن عثامن به( 1150)وأبو داود الطيالس ( 14 / ) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف ( 1)

عب"البيهقي يف  وأخرجه  .من رواية عبد اللك بن عمري عن أيب العنبس به( 4642) "الشُّ

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

 ."الثقات"

حه احلاكم ( 2441)عند أمحد : أحدمها. وله طريقان نحوه ة الثقفي من رواية أيب ثامم( 21 /1)وصح 

هد"عند هن اد يف : واآلخر. عن ابن عمرو ه( 666) "الزُّ عيب عن أأبيه عن جد   .من رواية عمرو بن شم

كي الفتحم أأيضاً , بضم  أول ه وبكّسه: قال ابن حجر يف الفتح (شجنة ) قوله  وأأصلمه اشتباك العروق , وحم

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

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

24 

 ( ).ههلم ه أأ حب  وأأ  ,هى مالم رأ وثأ  ,هجل  ئ يف أأ س  نم  ,هرمحأ  ووصلأ  ,هقى رب  ات   من   :عمر قال

ثنا -41 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  اء أبو رأ غ  ثني مأ حد   :يونس بن أيب إسحاق قال حد 

ى رأ وثأ  ,رهمم ئ له يف عم س  ن  أم  ,هرمحأ  لأ ووصأ  ,هقى رب  ات   من   :قال ابن عمر ,خمارٍق هو العبديُّ 

 ( ).ههلم ه أأ حب  وأأ  ,همالم 

 قربفالأ  قرب  الأ  برُّ  :باب

ثنا -45 ثنا بقي   :قال ,يٍح يوة بن رشحأ  حد  عن حرٍي عن خالد بن معدان ة عن بأ حد 

 ثم   ,كمهات  م  وصيكم بأم يم  اهللأ إن   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ه سمعأ أن   ,بر  عدي كأ مأ  القدام بن  

 ( ).قربفالأ  قرب  وصيكم بالأ يم  ثم   ,كموصيكم بآبائ  يم  ثم   ,كمهات  م  وصيكم بأم يم 

ثنا موسى بن إسامعيل -42 ثنا :قال ,حد  اب بو اخلط  اخلزرج بن عثامن أأ  حد 

بو هريرة جاءنا أأ  :ان قالوب سليامن موىل عثامن بن عف  يُّ أخَّبنا أبو أأ  :قال ,عديُّ الس  

م فلم يقم  ,ن عندناا قام م  ٍم لأأ رحأ  قاطع   ج عىل كل  حر  أم  :اجلمعة فقال ميس ليلةأ اخلأ  ةأ عشي  

                                                                                                                                                                             

تاريخ ابن "والدوري يف ( 5 5) "الكنى"والدواليب يف ( 14 , 15 ) "الَّب والصلة"خرجه الروزي يف أ(  )

 .من رواية سفيان به( 4/515) "معني

 . وروجاله ثقات سوى مغراء العبدي أيب الخارق الكويف

وابنم  ونقل أبو العرب التميميُّ  "الثقات"ذكره ابن حبان يف (: 5/504) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

وال : قال. يعني العجيل. مل أره يف كتاب الكويف: وقال ابن القطان, ال بأس به: خلفون عن العجيل أنه قال

هبي, وأأنكرأ عىل عبد احلق طعنأه يف حديثه. يمعرف فيه تريح  انتهى. تمكل م فيه: وقرأتم بخط  الذ 

عب"البيهقي يف  ومن طريقه( 1/42) "تاريخ ابن معني"أخرجه الدوري يف ( 1) عن أأيب قطن ( 4640) "الشُّ

 .وانظر ما قبله. عن يونس به

. من طريق إسامعيل بن عياش عن بأحري بن سعد به(  422)وابن ماجه ( 14 4 )أخرجه المام أمحد ( 4)

حه احلاكم   (. 5 /1)وصح 
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 :له فقالت   ,عليها فدخلأ  ,نتنيها منذ سأ ًة له قد َصمأ فًتى عم  تى فأأ  ,اً ى قال ثالثحت   .حدٌ أأ 

ه إلي   ارجع   :قالت ,ريرة يقول كذا وكذابا هم أأ  سمعتم  :قال ؟بك ما جاءأ  ,خيأأ  يا ابنأ 

 عرض عىل اهلل  تم  بني آدمأ  عاملأ أأ  إن   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :قال ؟ قال ذاكمل   :هفسل  

 ( ).رحمٍ  قاطع   قبل عملم فال يم  ,جلمعةمخيٍس ليلة ا كل   ةأ شي  تبارك وتعاىل عأ 

ثنا -44 ثنا :قال ,د بن عمران بن أيب ليىلحمم   حد  آدم  عن وب بن جابٍر احلنفيُّ أيُّ  حد 

 ,تعاىل فيها اهللآجره  إال  ها تسبم ه ُيأ هل  ه وأأ عىل نفس   جلم الر   نفقأ ما أأ  :ابن عمر عنبن عيلٍّ 

 ( ).اًل فناولض  كان فأ  وإن   ,قربم الأ  قربم كان فضاًل فالأ  فإن   ,ن تعولم بمأ  وابدأ  

 رحمٍ  عىل قوٍم فيهم قاطعم  محةم الر   ال تنزلم  :باب

ثنا -41 بيد حد  اهلل  عبدأ  سمعتم  :قال دمآخَّبنا سليامن أبو أأ  :قال ,اهلل بن موسى عم

 ( ).مٍ رح    قوٍم فيهم قاطعم عىل نزلم ال تأ  محةأ أ الر   إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عن الن   :وىف يقوليب أأ أأ  بنأ 

 حمالر   قاطع   إثمم  :باب

ثنا -46 ثنا :قال ,اج بن منهالٍ حج   حد  ار د بن عبد اجلب  خَّبين حمم  أأ  :شعبة قال حد 

 إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عن ثم د  با هريرة ُيم أأ  ه سمعأ ن  أأ  ,كعٍب  بنأ  دأ حمم   سمعتم  :قال

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 0141 )أخرجه المام أمحد (  )  "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 4622) "الشُّ

 . من طريق يونس بن حممد به( 121)

 .واقترص أمحد عىل الرفوع

 .من طريق أيب الحوص عن آدم بن عيل به( 166) "النفقة عىل العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف ( 1)

 "الكامل"وابن عدي يف ( 45 )واحلسني الروزي ( 1 /1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف ( 4)

عب"والبيهقي يف ( 4/156) من طمرق عن سليامن ( 4/11 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 114) "الشُّ

 .أيب آدم به

به ابن معني, ليس بثقة: قال النسائي. وأبو آدم    .وكذ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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إيّن  ,يا رب   ,تم ع  ط   قم إين   ,يا رب   ,تم م  ل   ظم ين  إ   ,يا رب   :تقول ,محنجنٌة من الر  حم شم الر  

 ( ).؟ن وصلك  مأ  صلم وأأ  ,ك  ن قطعأ مأ  قطعأ أأ   ترضني أن  الأ أأ  :هاجيبم فيم  .يا رب   ,يا رب   ,إيّن 

ثنا -10  ثنا :قال ,آدم بن أيب إياسٍ  حد  ثنا :قال ,يب ذئٍب ابن أأ  حد  سعيد بن  حد 

 .فهاءبيان والسُّ من إمارة الص   ذم با هريرة يتعو  أأ  سمعتم  :سمعان قال

أ فأأ  :فقال سعيد بن سمعان ؟ ذلك ما آيةم  :ه قال ليب هريرةأن   ,حسنة اجلهنيُّ  ين ابنم خَّبأ

 ( ).رشد الم عصأ ويم  ,طاع الغويويم  ,رحامم الأ  قطعأ تم  أن   :قال

 نياحم يف الدُّ الر   قاطع   ةم وبعق :باب

ثنا - 1 ثنا :قال ,آدم حد  ثنا :قال ,شعبة حد   سمعتم  :محن قالالر   عبد   بنم  يينةم عم  حد 

 اهللم لأ عج  يم  ى أن  رأ ح  ن ذنٍب أأ ما م   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يب بكرة قالأأ  عن ثم د  يب ُيم أأ 

 ( ).يغ  والبأ  م  ح  عة الر  ي  ط  ن قأ م   ,له يف اآلخرة خرم د  مع ما يم  ,نيايف الدُّ  ه العقوبةأ لصاحب  

 املحم الظ  ذا الر   ن يصلم مأ  فضلم  :باب

                                                                                                                                                                             

من ( 15415) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1514)والطيالس ( 414, 1/165)أخرجه المام أمحد (   )

 . د اجلبار بهمن طريق حممد بن عب

حه احلاكم   ( 111)وابن حبان ( 21 /1)وصح 

عن  خمترصًا من وجٍه آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة ( 5211) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف 

جنة من الرمحن: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ك  قطعتمه, مأن وصلك  وصلتمه: فقال اهلل. إن  الرحم ش  ن قأطأعأ  .ومأ

ه(  1)  . مل أأجد من أخرجأ

حيح سوى سعيد بن سمعانو وذكره ابن . وث قه النسائي والدارقطني. وهو ثقةٌ . رجاله ثقاٌت رجالم الص 

 ."الثقات"حبان يف 

ا ابنم حسنة اجلهني  . ال يمعرف. شيٌخ لسعيد بن سمعان(:  1/56) "اليزان"فقال الذهبي يف . أم 

  .مستوٌر مل يمسم  من الثالثة: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

م برقم ( 4)  (.2 )تقد 
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ثنا -11 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حد   عن طلحةأ  عنمحن عيسى بن عبد الر   حد 

  عنوسجة عأ  محن بن  عبد الر  
 
مني عماًل عل   ,اهلل يا نبي   :عرايبٌّ فقالأأ  جاءأ  :قال الَّباء

 ,سمةأ الن   عتق  أأ  ,لةأ السأأ  عرضتأ لقد أأ  طبةأ اخلم  قرصتأ أأ  لئن كنتأ  :قال ,ةني اجلن  دخلم يم 

 قبة  الر   وفكُّ  ,مةسعتق الن  ن تم أأ  سمة  الن   تقم ع   ,ال :قال ؟اً ا واحدتأ سأ و لي  أأ  :قال ,قبةأ الر   ك  وفم 

ر مم فأ   ,طق ذلكفإن مل تم  ,حم  عىل ذي الر   والفيءم  ,غوبالر   والنيحةم  ,قبةعىل الر   عنيأ ن تم أأ 

 ( ).من خريٍ  إال  ك لسانأ  فكف   ,طق ذلك تم فإن ملم  ,نكر  ه عن الم وان   ,بالعروف  

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

ثنا -14 ثنا :قال ,عمرو بن خالدٍ  حد   عنإسحاق بن راشٍد  عناب بن بشرٍي عت   حد 

مر عم  ه سمعأ ن  أأ  ,َّبهخ  أأ مطعٍم  بري بنأ جم  أن   ,د بن جبري بن مطعمٍ م  ثني حمم حد   :قال هري  الزُّ 

  ثم   ,كمنسابأ موا أأ تعل   :عىل النَّب يقولم  اب بن اخلط  
 ه ليكونم ن  إ   اهلل و ,كمرحامأ وا أأ لم ص 

ه ذلك عأ وزأ لأ  ,حم  الر   ن داخلة  بينه وبينه م   الذي ولو يعلمم  ,ءم خيه اليش  وبني أأ  جل  بني الر  

 ( ).ههاك  انت   عن  

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 45 /1) "السنن"والدارقطني يف ( 446)والطيالس ( 1/166)أخرجه المام أمحد (  )

حه ابن حبان . من طمرق عن عيسى بن عبد الرمحن به( 6 11)والبغوي ( 141/ 0 ) "السنن" وصح 

 (. 4 1/1)واحلاكم ( 441)

ف اليامي: طلحة   .هو ابن مرص 

 .رواته ثقات(: 1/110) "الجمع"هليثمي يف وقال ا 

قيل بن خالد عن ابن  شهاب به( 4 ) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (1)  .أخَّبين ابنم هليعة عن عم

 "مسند الشاميني"والطَّباين يف, من طريق معمر( 4  ) "الَّب والصلة"وأخرجه احلسني الروزي يف 

هري عن حممد بن( 4101) عيب عن الزُّ . فذكره: أن  عمر بن اخلطاب قال, جبري بن مطعم من طريق شم

طعم را والده جبريأ بنأ مم  . ومل يذكم

= 
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ثنا -11 باه أأ  ه سمعأ ن  أأ  ,خَّبنا إسحاق بن سعيد بن عمٍروأأ  :قال ,بأمحد بن يعقو حد 

حم عد بالر  ه ال بم فإن   ,كمرحامأ صلوا أأ تأ كم نسابأ احفظوا أأ  :ه قالن  أأ  ,اسٍ ابن عب   عنث د  ُيم 

رحٍم آتيٌة  وكلُّ  ,وإن كانت قريبةً  ,دتعم رب هبا إذا بأ وال قم  ,بعيدةً  وإن كانت   ,بتإذا قرم 

كان  وعليه بقطيعٍة إن   ,هالأ كان وصأ  له بصلٍة إن   شهدم تأ  ,هاصاحب   مامأ القيامة أأ  يومأ 

.هاعأ قطأ 
( ) 

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

حدثنا وائل  :ثنا عبد الواحد بن زياد قالحد   :حدثنا موسى بن إسامعيل قال - 15

ن مم   :مرعم اهلل بن  يل عبدم قال  :بيب قالثنا عبد الرمحن بن أيب حأ حد   :بن داود الليثي قال

____________________________________
 

عيب ثقتان عمٌر وشم قيل فيه ابن هليعة. ومأ  . وهو يسءم احلفظ. وطريق عم

هري بعضم الوهم: "التقريب"قال عنه ابن حجر يف . وإسحاق بن راشد اجلزري ه عن الزُّ
. ثقٌة يف حديث 

 .واهلل أعلم

مر بن اخلطاب: يف ترمجة حممد بن جبري( 6/10) "التهذيب"بن حجر يف قال ا ه من عم فإن  . ال يصحُّ سامعم

رسٌل  ثامن مم  .انتهى. الدارقطني  نص  عىل أن  حديثأه عن عم

 .ماتأ عىل رأس  الائة: "التقريب"وقال يف 

يح ع(: 2/ ) "الختارة"قال الضياءم يف   قيل عن ابن  شهاٍب عن روى ابنم وهب عن حيوة بن  رشم ن عم

وإذا .. تعل موا أأنسابأكم: وهو قائٌم عىل النَّب. أأخَّبه أأنه سمعأ عمرأ بنأ اخلطاب, حممد بن جبري بن مطعم

ه من عمر  .انتهى كالمه. واهلل أعلم. فال يبعد سامعه من عثامن. صح  سامعم

م عن ابن هليعة وفيه ع: قلت مروالذي يف جامع ابن وهب كام تقد  مع عم بري أأنه سأ  .واهلل أعلم. ن والده جم

 "السنن"والبيهقي يف ( 161/ ) "الستدرك"ومن طريقه احلاكم يف ( 1415)أخرجه الطيالس (  )

عب"ويف ( 1/142)  مرفوعًا . من طمرق عنه به( 0 44) "الشُّ

عب"ورواه البيهقيُّ يف   اد أيب نوح عن إسحاق به مرف(   44) "الشُّ رأ  .وعًا أأيضاً من طريق قم

حه ابن حجر يف    (.1/111) "الطالب"وصح 
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 :قال ,واليهمن مأ م   :قلتم  ؟واليهمن مأ و م  هم أأ س  نفم ن أأ م   :قال ,يم متيمن تأ م   :قلت؟ نتأ أأ 

 ( ).؟ن مواليهم إذام   : قلتأ فهال  

 همنفس  ن أأ م   موىل القوم   :باب

 :حدثنا عبد اهلل بن عثامن قال :هري قالحدثنا زم  :مرو بن خالد قالحدثنا عأ  -12

مر قال لعم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ن  أأ  ,عن رفاعة بن رافع ,بيدبيه عم عن أأ  ,بيدأخَّبين إسامعيل بن عم 

:   قد  :مر فقالعليه عم  دخلأ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   وا بابأ  حرضأ فلام   ,عهمفجمأ  ,كومأ يل قم  امجع

 الستمعم  فجاءأ  ,الوحي ريشٍ يف قم  قد نزلأ  :فقالوا نصارم ذلك الأ  فسمعأ  ,لك قومي مجعتم 

 ؟هل فيكم من غريكم :رهم فقالظهم بني أأ  فقامأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فخرجأ  ,قال هلمما يم  رم والناظ

 ,ان  نا م  خت  أم  وابنم  ,ان  نا م  حليفم  :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيُّ  ,نا ومواليناخت  أم  نا وابنم فينا حليفم  ,نعم :قالوا

 وإال   ,ولئك فذاككنتم أم  فإن   ,ي منكم التقونوليائ  أأ  إن   :سمعوننتم تأ وأأ  ,ان  والينا م  ومأ 

 .عنكم ضم عرأ فيم  ,ثقال  ون بالأ تم وتأ   ,القيامة عامل يومأ بالأ  يت الناسم ال يأ   ,فانظروا

 ,ا الناسّيُّ أأ  -ريش وس قم ؤهام عىل رم ه يضعم ورفع يدي   -الناس  اّيُّ يا أأ  :ى فقالثم نادأ 

 ,هي  رأ ه اهلل لنخأ ب  ك -العواثر  :ه قالظنُّ أأ  :قال زهري -ى هبم غأ ن بأ مأ  ,مانةٍ أأ  هلم أأ  ريشاً قم  إن  

 ( ).اتمر   يقول ذلك ثالثأ 

 و واحدةً  أأ ني  جاريتأ  ن عالأ مأ  :باب

ثنا -14 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد   عن جيبيُّ بو حفٍص التُّ حرملة بن عمران أأ  حد 

ن له ن كامأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم  :قبة بن عامٍر قالعم  عن انة العافري  ش  يب عم أأ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق موسى هبذا السناد( 41 / ) "موضح اجلمع والتفريق"أخرجه اخلطيب يف (  )

والبزار يف ( 1511) "الكبري"والطَّباين يف ( 4144)وابن أيب شيبة ( 4/410)أخرجه المام أمحد ( 1)

حه احلاكم . ن عثامن بهمن طمرق عن عبد اهلل ب( 4415) "مسنده"  (.1/411)وصح 
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 ( ).ار  من الن  اً جابله ح   ن  كم  ,هت  دأ ن ج  م   ساهن  وكأ  ,عليهن   وصَّبأ  ,بناٍت  ثالثم 

ثنا -11 ثنا :قال ,كنيٍ الفضل بن دم  حد   ابنأ  سمعتم  :حبيل قالرشم  عنفطٌر  حد 

اه دخلتأ أأ  إال   ,هامحبتأ صم  حسنم فيم  ,دركه ابنتانسلٍم تم ن مم ما م   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناٍس عب  

.ةأ ن  جلأ ا
( ) 

ثنا -16 ثنا :قال ,عامنأبو النُّ  حد   :زيٍد قال بنم  ثني عيلُّ حد   :سعيد بن زيٍد قال حد 

ن كان مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :ثهم قالاهلل حد   عبد   بنأ  جابرأ  ن  أأ  ,د بن النكدرثني حمم  حد  

فقال رجٌل من  ,ةة البت  اجلن  له  فقد وجبت   ,رمحهن  ويأ  ,فيهن  ك  ويأ  ,ؤوّين  يم  ,بناٍت  له ثالثم 

 ( ).نينتأ وث   :قال ؟اهلل يا رسولأ  ,نينتأ وث   :القوم   بعض  

                                                                                                                                                                             

والطَّباين يف ( 421 ) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4226)وابن ماجه ( 51 /1)أخرجه المام أمحد (  )

عب"والبيهقي يف ( 400, 4/166 ) "الكبري" وزادوا . من طمرق عن أيب عشانة به( 1211) "الشُّ

 . "فأطعمهن  وسقاهن  "

 . هذا إسناٌد صحيٌح : "لزجاجة يف زوائد ابن ماجهمصباح ا"قال البوصريي يف  

( 1615)وابن حبان (  154) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4240)وابن ماجه ( 01 1)أخرجه المام أمحد ( 1)

 . من طمرق عن فطر به( 41 /1)واحلاكم 

فه البوصريي يف    .برشحبيل بن سعد. والذهبي يف تعليقه عىل الستدرك "الصباح"وضع 

فه اجلمهور. فيه رشاحبيل بن سعد وث قه ابن حبان(: 54 /1) "الجمع"اهليثمي يف  قال  وبقي ة . وضع 

 .رجاله ثقات

 (51)انظر حديث أنس اآليت . وكذا حديث عائشة يف الصحيحني. ويشهد له ما قبله وما بعده: قلت 

عب"ي يف والبيهق( 1420) "الوسط"والطَّباين يف ( 4/404)أخرجه المام أمحد ( 4) من ( 015  ) "الشُّ

 .طمرق عن عيل  بن  زيٍد به

, من طريق أيوب السختياين( 141 /5) "الكامل"وابن عدي يف ( 54 5)وأخرجه الطَّباين أيضًا  

من طريق سفيان بن حسني ( 14 /1)وأبو يعىل , من طريق سليامن التيمي( 601 ) "مسنده"والبزار يف 

= 
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 خواٍت أأ  ثالثأ  ن عالأ مأ  :باب

ثنا -50 هيل بن سم  عنٍد ثني عبد العزيز بن حمم  حد   :العزيز بن عبد اهلل قال عبدم  حد 

يب أأ  عن عاوي  شرٍي الم وب بن بأيُّ  عنكمٍل محن بن مم سعيد بن عبد الر   عنيب صالٍح أأ 

 ,خواٍت أأ  و ثالثم أأ  ,بناٍت  حٍد ثالثم لأ  ال يكونم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,سعيٍد اخلدري  

 ( ).ةاجلن   دخلأ  إال   ,ليهن  إ   حسنم فيم 

 ودةه الردم ن عال ابنتأ مأ  فضل   :باب

ثنا - 5  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أ ,بيهأأ  عنيلٍّ ثني موسى بن عم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

بىل يا  :قال ؟دقةالص   عظم  ن أأ و م  أأ  ,دقة  عظم الص  ك عىل أأ دلُّ  أأ الأ أأ  :اقة بن جعشمٍ قال لّسم 

 ( ).ليس هلا كاسٌب غريك ,ردودٌة إليكك مأ ابنتم  :قال ,اهلل رسولأ 

____________________________________
 

 .كلهم عن ابن النكدر به

 . ف ابنم عدي متابعةأ أيوب لأنه من رواية عاصم بن هاللوضع    

واحلسني الروزي يف ( 1/421)وابن أيب شيبة ( 11 5, 14 5)وأبو داود ( 4/11)أخرجه المام أمحد (  )

 .ويف سنده اختالف. من طمرق عن سهيل بن أيب صالح به( 44 ) "الَّب والصلة"

هيل  عنه عن سعيٍد العشى عن أيب سعيٍد بإسقاط ( 1 6 ) فتارة. ورواه الرتمذي من وجهني عن سم

عنه عن أيوب عن سعيٍد الأعشى عن أيب سعيد ( 2 6 )وتارة (. 112)وأخرجه ابن حبان أيضًا . أيوب

 .  حديٌث غريٌب : وقال. بتقديم أيوب عىل سعيد

 "معرفة الصحابة"يف وأبو نمعيم ( 42 /1)واحلاكم ( 4224)وابن ماجه ( 4512 )أخرجه المام أمحد (   1)

من طمرق عن ( 14) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 16 /4) "الكبري"والطَّباين يف ( 41 4)

 . موسى به

اقة بن مالك: ووقع عند أمحد سمعتم أأيب يقولم   .بلغني عن ُسم

ه ثقاٌت (:  2 /4) "مصباح الزجاجة"ولذا قال البوصريي يف   يل بن رباح مل إال  . هذا إسناٌد رجالم أن  عم

اقة  .انتهى. يأسمع من ُسم

= 
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ثنا -51  عنيب أأ  سمعتم  :وسى قالخَّبنا مم أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,برٌش  حد 

 ( ).مثله .اقةيا ُسم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,ة بن جعشمٍ اقُسم 

ثنا -54 ثنا :قال ,حيوة بن رشيٍح  حد  قدام بن ال   عنخالٍد  عنحرٍي بأ  عنة بقي   حد 

وما  ,ك فهو لك صدقةٌ نفسأ  طعمتأ ما أأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ه سمعأ ن  أأ  ,بر  معدي كأ 

 طعمتأ وما أأ  ,ك فهو لك صدقةٌ جأ زو طعمتأ وما أأ  ,ك فهو لك صدقةٌ ولدأ  طعمتأ أأ 

 ( ).ك فهو لك صدقةٌ خادمأ 

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

ثنا -51 ثنا :قال ,عبد اهلل بن أيب شيبة حد   عثامن بن   عنسفيان  عنابن مهديٍّ  حد 

 فغضبأ  ,ن  ى موهتأ وله بناٌت فتمن   ,رجاًل كان عنده ن  أأ  :مرابن عم  عناع و  احلارث أيب الر  

 ( ).؟هن  قم رزم تأ  نتأ أأ  :مر فقالعم  ابنم 

 مبخلٌة جمبنةٌ  الولدم  :باب

____________________________________
 

يل  : وقيل, هو بضم  العني عىل الشهور(: 1/11 )قال النووي يف رشح مسلم . هو ابنم رباح اللخمي: وعم

 .انتهى. وكان يكره الضم  , وبالضم  لقب, بالفتح اسٌم له: وقيل. بفتحها

م يف الذي قبله(    )  .تقد 

 "الكبري"والطَّباين يف ( 6101, 15 6) "الكَّبى"والنسائي يف ( 46 4 )د أخرجه المام أمح( 1)

 . من طمرق عن بقي ة به( 46 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 10/121)

ح بالتحديث  عند أأمحد. ورجاله ثقاٌت سوى بقي ة وهو صدوٌق   .وقد َص 

ه إ سامعيل بن عياش  (.41) "م الخالقمكار"واخلرائطي يف ( 4251 )عند أمحد . وقد تابعأ

حأ احلديثأ ابنم كثري يف  ده النذريُّ يف , ( 1/40) "تفسريه"وصح  (. 4/21) "الرتغيب والرتهيب"وجو 

 (.11 )وسيأيت برقم 

 .مل أجد من أخرجه( 4)

اع و  ه ثقاٌت سوى أيب الر   .ال يمعرف(:  4/4) "اليزان"قال الذهبي يف . ورواتم
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ثنا -55  عنبيه أأ  عنهشاٌم  إيل   كتبأ  :قال يثم ثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

رجٌل  رض  الأ  ما عىل وجه   اهلل و :اً يوم بو بكٍر قال أأ  :قالترض اهلل عنها عائشة 

 عزُّ أأ  :فقال ,له فقلتم  ؟ةني  بم  ي  أأ  .كيف حلفتم  :فقال رجعأ   خرجأ فلام   ,مرعم  من إيل   حبُّ أأ 

 ( ).وطم ل  أأ  والولدم  ,عيل  

 العني   ةم قر   الولدم  :باب

ثنا -52  :مٍرو قالعأ  بنم  خَّبنا صفوانم أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد 

 ,اً سود يومالأ  بن   جلسنا إىل القداد   :بيه قالأأ  عن فريٍ بري بن نم محن بن جم ثني عبد الر  حد  

ينا نا أّنا رأأ د  دأ لوأ  اهلل و .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا رسولأ تأ تني رأأ  الل  نيني   العأ ني  وبى هلاتأ طم  :به رجٌل فقال فمر  

قبل أأ  ثم   ,اً خري إال  ما قال  ,عجبم أأ  فجعلتم  ,فاستغضب .تأ د  ه  نا ما شأ د  وشه   ,ما رأيتأ 

ه كيف دأ ه  دري لو شأ ال يأ  ؟عنه اهللمبه غي   اً رضى حمأ تمن  يأ  ن  عىل أأ  جلأ الر   ملم ما ُيأ  :عليه فقال

مل  ,مهن  هم يف جأ ر  اخ  نأ عىل مأ  اهللمهم قواٌم كب  أأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسولأ حرضأ  لقد   ,اهلل و ؟فيه يكونم 

 ,كمرب   إال  عرفون م ال تأ كم خرجأ إذ أأ  عز  وجل   اهللأمدون  حتأ الأ وأ أأ  ,قوهصد  ومل يم  ,يبوهجيم 

 .فيتم البالء بغريكمقد كم  ,ملسو هيلع هللا ىلصكم ون بام جاء به نبيُّ قم صد  فتم 

ما  ,ةٍ يف فرتٍة وجاهلي   ,عث عليها نبيٌّ قطُّ حاٍل بم  شد  عىل أأ  ملسو هيلع هللا ىلص عث النّبيُّ لقد بم  اهلل و

ق وفر   ,والباطل   ق به بني احلق  رقاٍن فر  بفم  فجاءأ  ,فضل من عبادة الوثانأأ  اً دين ن  رون أأ يأ 

أ  جلم كان الر   ى إن  حت   ,هوولد   به بني الوالد    وقد فتحأ  ,اً خاه كافرو أأ ه أأ و ولدأ ه أأ ى والدأ لريأ

                                                                                                                                                                             

 .من طريق عيسى بن محاد عن الليث به( 11/114) "خ دمشقتاري"أخرجه ابن عساكر يف (  )

. أن  أبا بكر, عن أيب حممد الكي عن هشام عن أبيه( 2 4/1) "أنساب الرشاف"وأخرجه البالذري يف  

 . ومل يذكر عائشة

 . أي ألصق بالقلب: قال أبو عبيد وغريه (أل وطم : ) قوله 
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ه ّن حبيبأ وهو يعلم أأ  ,هعينم  قرُّ فال تأ  ,ارأ الن   هلك دخلأ  ه إن  ن  ويعلم أأ  ,ه باليامنقلب   فلأ قم  اهللم

نا زواج  أأ  نلنا م   نا هب  ن يقولون رب  الذيو} :عز  وجل   اهللا لّلتي قال ّن  وأأ  ,اريف الن 

 ي  وذر  
 ( ).{عنيٍ أأ  ةأ نا قر  ات 

 رحيامٌت  الوالداتم  :باب

ثنا -54 ثنا :قال ,مسلم بن إبراهيم حد  ثنا :قال ,ابن فضالة حد  بكر بن عبد اهلل  حد 

 ا عائشة ثالثأ هعطت  فأأ  ,رض اهلل عنهاامرأٌة إىل عائشة  جاءت   :بن مالٍك  نس  أأ  عن زينُّ الم 

مرتني ان الت  بي  ص  ال لأ كأ فأأ  ,ها مترةً س  لنف   مسكت  وأأ  ,صبيٍّ هلا مترةً  كل   عطت  فأأ  ,متراٍت 

 بيُّ فجاء الن   ,مترةٍ  صبيٍّ نصفأ  كل   عطت  فأأ  ,تهافشق   مرة  إىل الت   فعمدت   ,هامم  ونظرا إىل أم 

أ  لقد   ؟ن ذلكك م  عجبم وما يم  :فقال ه عائشةم ت  َّبأ خ  فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص
 ( ).يهاها صبي  ت  برمح   اهللمها رمح 

                                                                                                                                                                             

من طمرق عن ( 45 / ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 10/151) "الكبري"والطَّباين يف ( 2/1)أخرجه أمحد (  )

حه ابن حبان . ابن البارك به  (.2551)وصح 

من طريق مسلم بن إبراهيم عن (  1/14) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 4154) "الستدرك"أأخرجه احلاكم يف ( 1)

محن بن فمضالة به  الر 
 .عبد 

جاه, دهذا حديٌث صحيحم السنا: وقال احلاكم  ر   .ومل يم

روة عن عائشة قالت( 1216)ومسلم ( 451,5216 )أصله يف صحيح البخاري : قلت جاءت ني : عن عم

يئًا غريأ مترٍة واحدةٍ  تني فلم تد  عندي شأ لأ
فأخذهتا فقسمتها بني . فأأعطيتها إياها. امرأٌة ومعها ابنتان هلا فسأأ

نأتأاهاثم قامت  فخر -ومل تأكل منها شيئًا  -ابنتيها  ثتمه حديثأها ملسو هيلع هللا ىلصفدخل عيل  النبيُّ . جت  واب  فقال . فحد 

رتًا من النار: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ   . من ابتميل من البنات بيشء فأأحسنأ إليهن  كن  له س 

 : تنبيهان

ل سند أنس : التنبيه الو  ا حديث الشيخني فهو من مسند عائشة. حديث الباب من مم  .أم 

ويف . ويف حديث أنس مترات. ويف حديث عائشة أّنام ابنتان. ديث أأنس أّنام صبي انوقع يف ح :التنبيه الثاين

د الختالف الأخرج  . حديث عائشة مترة واحدة ل عىل التعدُّ حيحني  أأصحُّ , فإن  محم واهلل . وإال  فام يف الص 

= 
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 هه لولد  وبرُّ  الوالد   أدبم  :باب

ثنا -51 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  مري بن الوليد بن نم  عنالوليد بن مسلٍم  حد 

 ( ).من اآلباء دبم والأ  ,من اهلل الحم الص   :كانوا يقولون :باه يقولأأ  ه سمعأ ن  أأ  ,وسٍ أأ 

 هلولد   ب  الأ  برُّ  :باب

ثنا -56  ابن   عنارب بن دثاٍر حمم  عن ايف  الوص   عنونس يم  عيسى بن   عنخملٍد  ابنم  حد 

 ,اً عليك حق   لوالدكأ  ن  كام أأ  ,ناءبوالأ  وا اآلباءأ م برُّ ّن  لأ  ,اً برارأأ  اهللمهم ام سام  ن  إ   :مر قالعم 

 ( ).ك عليك حقٌّ كذلك لولد  

 رحمال يم  رحم  ن ال يأ مأ  :باب

ثنا -20 ثنا :قال ,ءد بن العالأ حمم   حد   عنراٍس ف   عنيبان شأ  عنعاوية بن هشاٍم مم  حد 

____________________________________
 

 .أعلم

النفقة عىل "الدنيا يف  وابن أيب. من طريق الوليد(  21/14) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  )

عيب بن حرب كالمها عن الوليد بن نمري به( 454) "العيال  .من طريق شم

 . الشعري: ويقال. ونممري بن أوس الشجعي 

ن مل يممعن النظرأ : قال ابن عبد الَّب ه يف الصحابة مأ رأ حبةٌ , ذكأ وانام روايتمه عن أأيب , وال يصحُّ له عندي صم

ه يف التابعني حممدم بنم سعد وغريه .الدرداء وأمم  الدرداء رأ قاله . إنه عاش اىل بعد العرشين ومائة: وقالوا. ذكأ

 (.  2/5) "الصابة"ابن حجر يف 

من طريق عيسى بن ( 15 /5) "هتذيب اللغة"والزهري يف ( 1415) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف ( 1)

بد الرمحن بن صالح الحاريب كالمها عن الوصايف من طريق ع( 45 ) "العيال"وابن أيب الدنيا يف , يونس

 .به

سم , ليس بيشء: قال ابن معني, هو عبيد اهلل بن الوليد: الوصايف  ه النسائيُّ والفال   . وتركأ

وابن عساكر ( 1/15 ) "الكشف والبيان"والثعلبي يف ( 1/411) "الكامل"ورواه ابن عدي يف  

 .وأأعل ه ابن عدي به. اً من وجٍه آخر عن الوصايف مرفوع( 66 / 2)
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  ( ).مرحأ ال يم  رحم  من ال يأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب سعيٍد أأ  عنة عطي  

ثنا - 2 ثنا :قال ,عامنبو الن  أأ  حد   ن  أأ  ,يب عثامنأأ  عنعاصٍم  عناد بن زيٍد مح   حد 

 ,منهم اً واحد لتم ما قب   ,يل كذا وكذا من الولد   إن   :فقال العاملم  ,رجالً  استعملأ  مرعم 

 ( ).همبر  أأ  إال  باده ن ع  م   رحمم ال يأ  عز  وجل   اهلل ن  إ   :مرأو قال عم  ,مرفزعم عم 

 اجلار   حقُّ  :باب

ثنا -21 ثنا :قال ,أمحد بن محيدٍ  حد   :د بن سعٍد قالحمم   عند بن فضيٍل حمم   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  لأ سأأ  :سود يقولالأ  بنأ  القدادأ  سمعتم  :قال ية الكالعي  با ظب  أأ  سمعتم 

بعرش  جلم يزين الر   ن  لأ  :فقال ,ورسوله اهللمه حر   ,حرامٌ  :قالوا ؟ناه عن الز  صحابأ أأ 

 .هجار   بامرأة   يزينأ  عليه من أن   يّسم أأ  ,نسوةٍ 

 ّسقأ يأ  لن   :فقال ,هورسولم  عز  وجل   اهللممها حر   ,حرامٌ  :قالوا ؟قةهلم عن الّس  وسأأ 

 ( ).هجار   ن بيت  م   ّسقأ يأ  ن  عليه من أأ  يّسم أأ  بياٍت هل أأ أأ  من عرشة  

                                                                                                                                                                             

من طريق شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن (  141)والرتمذي ( 241  , 241  )أخرجه أمحد (  )

 .فراس بن ُييى به

ن هذا الوجه  : وقال الرتمذي   .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح م 

 .مثله مرفوعاً  عن جرير بن عبد اهلل ( 6 14)ومسلم (  261) "صحيحه"وأخرج البخاري يف 

هد"وهناد بن الّسي يف ( 166/  ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف ( 1) من طمرق عن ( 411 ) "الزُّ

 . نحوه. عاصم الحول به

ماًل أأبداً . فأنتأ واهلل  بالناس أقّل رمحة "وإنام قال  "..إن  اهللأ عز  وجل  "وليس عند هن اد   فرد  . ال تعملم يل عأ

ه ح عبد الر "عهدأ يينة بن حصنوَص   .زاق بأن  الرجل عم

ويف ( 10/152) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/51) "التاريخ"والصنف يف ( 11514)أخرجه أمحد ( 4)

عب"والبيهقي يف ( 2444) "الوسط"  .من طريق حممد بن فضيل به( 6551) "الشُّ

أأن  تعلأ : قال ؟أأعظم أيُّ الذنب  : يا رسول اهلل: عن ابن مسعود قلت( 12)ومسلم ( 1104)وللبخاري 

= 
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 باجلار   يبدأم  :باب

ثنا -24 وأيب  ,داود بن شابور عنيينة أخَّبنا سفيان بن عم  :قال ,د بن سالمٍ حمم   حد 

 :هم  الأ لغم  يقولم  فجعلأ  ,له شاةٌ  ت  حأ ب  ذم  أّنه ,مٍروعبد اهلل بن عأ  عنجماهٍد  عنإسامعيل 

ما  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم  ؟ارنا اليهودي  جل   تأ ي  دأ ه  أأ  ؟ودي  هم نا اليأ ار  جل   يتأ دأ ه  أأ 

.هثم ور  يم ه سأ ن  أأ  تم نن  ى ظأ حت   وصيني باجلار  يم  جَّبيلم  زالأ 
( ) 

 ريانن اجل  دنى م  دنى فالأ الأ  :باب

ثنا -21 ثنا :قال ,ريٍث احلسني بن حم  حد  ديناٍر  بن   الوليد   عنموسى  بنم  الفضلم  حد 

ربعني عن وأأ  ,هربعني خلفأ وأأ  ,همامأ أأ  اً ربعني دارأأ  :فقال ,عن اجلار   لأ ئ  ه سم ن  أأ  ,احلسن   عن

 ( ).هربعني عن يسار  وأأ  ,هيمين  

ثنا -25  :قال ,رٍ خَّبنا عكرمة بن عام  أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد 

ثنا قص قبل ه الأ بجار   بدأم وال يأ  :ريرة قالبا هم أأ  سمعتم  :جالة بن زيٍد قالعلقمة بن بأ  حد 

 ( ).قصى قبل الأ دنأ بالأ  ولكن يبدأم  ,دنىالأ 

____________________________________
 

ًا وهو خلقك م  أأي: قلتم . هلل  ند  ن أأجل  أأن  يأطعمأ معك: قال ؟ثم
ك م  أن  : قال ؟ثم أأي: قلت. أأن  تقتلأ ولدأ

 .تزاين حليلة جارك

 . من طريق سفيان به( 614 )والرتمذي ( 51 5)وأبو داود ( 20 /1)أخرجه أمحد (  )

 .ٌب حديث حسٌن غري: وقال الرتمذي 

ة( 1212)ومسلم ( 5226) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   مر الرفوعأ منه فقط دون القص  . عن ابن  عم

 .وأأخرجاه أأيضًا عن عائشة

فه ابن معني. ورجاله ثقات سوى الوليد بن دينار التياس(  1)  .وذكره ابن حبان يف الثقات, ضع 

 . وروي مرفوعًا بأأسانيد ضعيفة 

 ( 00 /2)وإرواء الغليل ( 4/64) البن حجر انظر التلخيص احلبري

عن ابن البارك ( 4/11) "التاريخ الكبري"والصن ف يف ( 5 1) "الَّب والصلة"أخرجه احلسني الروزي يف ( 4)

= 
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 عىل اجلار  باب ال غلقأ ن أأ مأ  :باب

ثنا -22 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حد  ابن  عننافٍع  عنليٍث  عنالم عبد الس   حد 

خيه ه من أأ ه ودرمهأ بدينار   حق  حٌد أأ وما أأ  ,حنيٌ  :و قالأأ  ,ى علينا زمانٌ تأ لقد أأ  :مر قالعم 

 .سلمخيه الم ن أأ نا م  حد  إىل أأ  حبُّ رهم أأ ينار والد  اآلن الد   ثم   ,السلم  

 اهذ ,يا رب   :يقول ,ه يوم القيامةٌق بجار  تعل  ن جاٍر مم كم م   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم 

 ( ).همعروفأ  فمنعأ  ,وينه دم بابأ  غلقأ أأ 

 هدون جار   ال يشبعم  :باب

ثنا -24 عبد  عنعبد اللك بن أيب بشرٍي  عنأخَّبنا سفيان  :قال ,حمّمد بن كثريٍ  حد 

 :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :يقولم  بري  الزُّ  ابنأ  َّبم اٍس يم عب   ابنأ  سمعتم  :اهلل بن الساور قال

 ( ).ه جائعٌ وجارم  .بعم شيأ  الذي ليس الؤمنم 

____________________________________
 

 .به

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . ورجاله رجال الصحيح سوى علقمة بن بجالة 

ه. ال يمعرف: "اليزان"وقال الذهبي يف   ."اللسان"ابن حجر يف  وأقر 

 .ليث بن أيب سليم ضعيف(   )

من وجٍه آخر ( 111) "الرتغيب"والصبهاين يف ( 415) "مكارم الخالق"وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .بالرفوع فقط. عن أأبان بن بشري عن عطاء عن ابن عمر

ب ان يف . جمهول: تمقال ابن أيب حا. أبان بن بشري الكتب(: 110/ ) "اللسان"قال احلافظ يف 
ره ابن ح  كأ وذأ

 انتهى. "الثقات"

هد"وهن اد يف . عن سفيان ممعضالً (  15) "الَّب والصلة"وأخرجه احلسني الروزي يف   عن ( 015 ) "الزُّ

مر مثله  .سفيان عن ابن عم

 والبيهقي يف( 261)وعبد بن محيد ( 51 /1 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 5/61)أخرجه أبو يعىل ( 1)

عب" حه احلاكم . من طريق سفيان به(  651) "الشُّ  (.24 /1)وصح 

= 
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 اجلريان   خريم  :باب

ثنا -21 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد   ,حبيل بن رشيٍك أخَّبنا رشم  :قال ,يوةحأ  حد 

اهلل  رسول   عنمرو بن العاص عبد اهلل بن عأ  عن ثم د  يّل ُيم بم محن احلم با عبد الر  أأ  ه سمعأ ن  أأ 

عند اهلل  ان  اجلري وخريم  ,ههم لصاحب  خريم  عند اهلل تعاىل صحاب  الأ  خريم  :ه قالأن   ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ههم جلار  تعاىل خريم 

 .الحم الص   اجلارم  :باب

ثنا -26 ثني حد   :حبيب بن أيب ثابٍت قال عنأخَّبنا سفيان  :قال ,د بن كثريٍ حمم   حد 

  ن سعادة  م   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناحلارث  عبد   بن   نافع   عنيٌل مخم 
 
 السكنم  :السلم   الرء

 اهلأ  والركبم  ,الحم الص   اجلارم و ,الواسعم 
.يءم ن 

( ) 

____________________________________
 

برٍي عن ابن عباس ( 1/244) "الكامل"والبن  عديٍّ يف   بري عن سعيد بن جم  من حديث حكيم بن  جم

 .نحوه

نه ابن حجر يف , (6  )أخرجه البزار . من حديث أأنس: الول. وله شاهدان د"وحس   "القول السد 

 . "الرتغيب والرتهيب"والنذري يف , "الجمع"واهليثمي يف 

 .من حديث عائشة عند احلاكم: والثاين

من ( 414/ )وسعيد بن منصور ( 1164)والدارمي ( 611 )والرتمذي ( 24 /1)أخرجه المام أمحد (  )

حه احلاكم . طمرق عن رشحبيل بن رشيك به  (.1546)وابن خزيمة ( 1 5)وابن حبان ( 541 )وصح 

 . هذا حديٌث حسٌن غريٌب : الرتمذيوقال  

 "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 415)وعبد بن محيد ( 5444 , 5441 )أخرجه المام أمحد ( 1)

حه احلاكم . من طمرق عن سفيان به( 2100) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 1442)  ( 22 /1)وصح 

يل بن عبد الرمحن   . ورجاله رجال الصحيح سوى مخم

ه يف التابعني(: 1/111) "اليزان"الذهبي يف قال  ه, عدادم ما روى عنه سوى حبيب  بن  أيب , ال يمعرف حالم

 اهـ. "الثقات"لكن ذكره ابن حبان يف . ثابٍت 

= 
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 وءالسُّ  اجلارم  :باب

ثنا -40  عنسعيٍد  عنجالن ابن عأ  عنان أخَّبنا سليامن هو ابن حي   :قال ,صدقة حد 

 السُّ  بك من جار   عوذم  أأ ين  إ   م  الله :ملسو هيلع هللا ىلص بي  عاء الن  ن دم كان م   :يب هريرة قالأأ 
 
يف دار  وء

 ( ).لم نيا يتحو  الدُّ  رأ جا فإن   ,القام

ثنا - 4 ثنا :قال ,خملد بن مالٍك  حد  ثنا :قال ,اءرأ غ  مأ  محن بنم عبد الر   حد  ريد بن بم  حد 

 قتلأ ى يأ حت   اعةم الس   ال تقومم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أيب موسى عنردة يب بم أأ  عنعبد اهلل 

 ( ).باهخاه وأأ ه وأأ جارأ  جلم لر  ا

 هي جارأ ؤذ  ال يم  :باب

ثنا -41 ثنا :قال ,دٌ مسد   حد  ثنا :قال ,عبد الواحد حد  ثنا :قال ,عمشالأ  حد  بو أأ  حد 

 ,اهلل يا رسولأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  قيل للن   :ريرة يقولا هم بأأ  سمعتم  :قال .بريةُييى موىل جعدة بن هم 

فقال  ؟اا بلساّن  ؤذي جرياّنأ وتم  ,قم د  وتص   ,وتفعلم  ,هارالن   وتصومم  يلأ الل   تقومم  فالنةأ  إن  

____________________________________
 

يل حفظه مجاعٌة بضم  اخلاء العجمة(: 40 /4) "التهذيب"وقال احلافظ يف  ا ابن أيب شيبة فقاله , مخم وأم 

أأ ذلك العسكريُّ , وتبعه ابن صاعد, بضم  احلاء الهملة  انتهى. وخط 

الرأة . وزاد. فذكره... أأربٌع من السعادة   "عن سعد بن أأيب وقاص مرفوعًا ( 115 )أخرج أمحد : قلت 

حه ابن حبان . الصاحلة  (.45 /1)واحلاكم ( 1041)وصح 

حه ابن حبان ( 2542) "همسند"وأبو يعىل يف ( 1/514)وابن أيب شيبة ( 1/141)أخرجه النسائي (  ) وصح 

 .من طمرق عن ابن عجالن به( 541/ )واحلاكم ( 044 )

 .نحوه. من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن القَّبي به( 541/ )واحلاكم ( 1554)ورواه المام أمحد  

: قال "وزاد . نحوه. من رواية ُييى بن سعيد الموي عن بمريد به( 4141) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف ( 1)

نا مأن قتلأ أأباه زمانأ الأزارقة   ي   ."فرأأ

س عن أيب ( 4656) "سننه"وابن ماجه يف ( 21 10)ولأمحد   من رواية احلسن عن أأسيد بن التشم 

الً . موسى  .نحوه مطو 
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 .ارالن  هل  ن أأ هي م   ,فيها  خريأ ال :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم 

اهلل  ؟ فقال رسولم .اً دأ حأ ؤذي أأ وال تم  ,ثوارٍ ق بأأ د  تص  و , الكتوبةصيل  وفالنٌة تم  :قالوا

 ( ).ةهل اجلن  هي من أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص

ثنا -44 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  رة بن ثني عامحد   :محن بن زياٍد قالعبد الر   حد 

 إن   :فقالت ,رض اهلل عنهاالؤمنني  م  أم  عائشةأ  لت  ا سأأ ّن  أأ  ,ثتهًة له حد  عم   أن   ,غراٍب 

فهل علينا  ,و مل تكن نشيطةً أأ  ,ضبىغأ  تكونأ  ا أن  إم   ,ها فتمنعه نفسهاريدم حدانا يم إ   زوجأ 

ٍب مل ت  عىل قأ  وأنت   رادك  ن لو أأ ه عليك أأ من حق   إن   ,نعم :قالت ؟يف ذلك من حرٍج 

 .متنعيه

 ,فراٌش واحٌد أو حلاٌف واحدٌ  إال  وليس هلا ولزوجها  ,إحدانا حتيض :هلا قلتم  :قالت

 .فله ما فوق ذلك ,تنام معه ها ثم  عليها إزارأ  لتشد   :قالت ؟فكيف تصنعم 

, من شعريٍ  اً شيئ فطحنتم  ,ه كان ليلتي منهإن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما صنع الن   خَّبك   سوف أم ين  مع أأ 

 غلقأ أأ  ينامأ  وكان إذا أراد أن   ,ودخل إىل السجد ,الباب فدخل فرد   ,اً له قرص فجعلتم 

طعمه فأأ  ينرصفأ  ه أن  فانتظرتم  ,الصباحأ  طفأأ وأأ  ,القدحأ  كفأأ وأأ  ,ربةأ الق   وكأأ وأأ  ,البابأ 

 :ثّم قال ,قامنيتاين فأأ فأأ  ,وجعه الَّبدوأأ  ,ومم ى غلبني الن  حت   ,فلم ينرصف ,القرص

له  فكشفتم  ,اكشفي عن فخذيك ن  أو :فقال , حائٌض ين  إ   :ت لهفقل ,دفئينيدفئيني أأ أأ 

  .ئف  حّتى دأ  ه عىل فخذي  سأ ه ورأ  خد   فوضعأ  ,عن فخذي  

                                                                                                                                                                             

 "كشف الستار"والبزار كام يف ( 164) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 1:110)أخرجه المام أمحد (  )

عب"والبيهقي يف ( 601 ) لة"واحلسني بن حرب يف ( 6114) "الشُّ من طمرق عن ( 111) "الَّب والص 

حه احلاكم . العمش به  (.5421)وابن حبان ( 22 /1)وصح 

 .قاله أهل اللغة. وهي القطعةم من الأق ط, مجع ثور (بأثوار : ) قوله
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 .به دبرت  ثّم أأ  ,هت  ذأ خأ رص فأأ إىل القم  عمدت   ثم   ,شاٌة جلارنا داجنٌة فدخلت   فأقبلت  

ذي ما خم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,ا إىل البابفبادرهت   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ واستيقظ الن   ,قت عنهوقلأ  :قالت

 ( ).هيف شات   ؤذي جارك  وال تم  ,رصك  من قم  دركت  أأ 

 ن شاةٍ س  ر  ا ولو ف  جارٌة جلارهت   ال حتقرن   :باب

ثنا -41 مرو عأ  عنسلم زيد بن أأ  عنثني مالٌك حد   :ويٍس قالإسامعيل بن أيب أم  حد 

ال  ,الؤمنات يا نساءأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال يل رسولم  :ا قالتّن  أأ  ,هت  جد   عن شهيل  بن معاٍذ الأ 

.ٍق ر  راع شاٍة حمم ولو كم  ,اجلارهت   امرأٌة منكن   قرن  حتأ 
( ) 

 شكاية اجلار :باب

ثنا -45 ثنا :قال ,عبد اهلل بنم  عيلُّ  حد  ثنا :قال ,صفوان بن عيسى حد  د بن حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

مر كام يف (  )  .بتاممه. عبد اهلل بن يزيد القرئ بهعن ( 1/12) "احتاف الهرة"أخرجه ابن أيب عم

من طريق عبد اهلل بن ( 4 4/ ) "السنن"ومن طريقه البيهقي يف ( 140) "السنن"وأخرجه أبو داود يف 

ا سألت  عائشةأ . عمر بن غانم عن عبد الرمحن بن زياد به خمترصاً   . إىل قوله..إحدانا حتيضم : قالت, أأّن 

 . حت ى دفئ

لضعف  الفريقي, واسمه عبدم الرمحن بن زياد بن , هذا إسناٌد ضعيٌف : "حتافاال"قال البوصريي يف 

 .انتهى. رواه أبوداود باختصار. أنعم

وإسحاق بن راهويه ( 1/21)وأمحد ( 246 )ومن طريقه الدارمي ( 214 )هو يف موطأ المام مالك (  1)

عب" والبيهقي يف( 41 /11) "الكبري"والطَّباين يف ( 4  /5) "مسنده"يف  من طمرق ( 4121) "الشُّ

 .عن مالك به

يانساءأ المسلامت ال ": من حديث أيب هريرة مرفوعاً ( 4/64)ومسلم ( 1522)ويف صحيح البخاري  

ن شاة. حتقرن  جارٌة جلارهتا س  ر 
 . "ولو ف 

ن : ) قوله  س  ر 
, وهو للبعري هو عظ ٌم قليلم الل. بينهام راء ساكنة وآخره نونٌ . بكّس الفاء والهملة: (ف  حم 

ازًا, ونونمه زائدةٌ  , ويمطلق عىل الشاة جمأ  .قاله احلافظ يف الفتح. أأصلي ة: وقيل, موضعم احلافر  للفرس 
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ثنا :قال ,عجالن  اً يل جار إن   ,يا رسول اهلل :قال رجٌل  :الريرة قأيب هم  عنيب أأ  حد 

 فاجتمعأ  ,همتاعأ  جأ خرأ فأأ  فانطلقأ  ,ريقك إىل الط  ج متاعأ خر  فأأ  انطلق   :فقال ,ؤذينييم 

 انطلق   :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  للن   فذكرتم  ,ؤذينييل جاٌر يم  :قال ؟كنم ما شأ   :فقالوا ,عليه اسم الن  

تاه فأأ  ,هغأ فبلأ  .هخز  أأ  م  الله ,هن  العأ  م  الله :ونوا يقولفجعلم  ,ريقك إىل الط  ج متاعأ خر  فأأ 

 ( ).ؤذيكال أم  اهلل فو ,كارجع إىل منزل   :فقال

ثنا -42 ثنا :قال ,بن حكيٍم الوديُّ  عيلُّ  حد  حيفة أيب جم  عنمر يب عم أأ  عنرشيٌك  حد 

به  فمن مر   ,ريقه عىل الط  ك فضع  امحل متاعأ  :فقال ,هجارأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  شكا رجٌل إىل الن   :قال

 :فقال ؟ما لقيت من النّاس :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل الن   فجاءأ  ,هبه يلعنم  ن مر  مأ  كلُّ  فجعلأ  ,هيلعنم 

 ( ).و نحوهأأ  ,فيتأ كم  :ذي شكاقال لل ثم   ,همفوق لعنت   اهلل  لعنةأ  إن  

ثنا -44 ثنا :قال ,خملد بن مالٍك  حد  ثنا :قال ,اءرأ غ  محن بن مأ بو زهرٍي عبد الر  أأ  حد   حد 

ٍ  -الفضل  ستعديه يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  رجٌل إىل الن   جاءأ  :يقول اً جابر سمعتم  :قال - يعني ابن مبرش 

وهو مقاوٌم  جلم ورآه الر   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قبل الن كن والقام إذ أأ فبينا هو قاعٌد بني الرُّ  ,عىل جاره

يب بأأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   قبلأ فأأ  ,ون عىل اجلنائزصلُّ رجاًل عليه ثياٌب بياٌض عند القام حيث يم 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 2240)وأبو يعىل ( 54 5)أخرجه أبو داود (  ) وغريهم من طمرق عن ابن ( 6514) "الشُّ

حه ابن حبان . عجالن به  (. 25 /1)واحلاكم ( 510)وصح 

 .وانظر ما بعده

عب"والبيهقي يف ( 22 /1)واحلاكم ( 604 )والبزار ( 41 /11) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 1)  "الشُّ

 .من طريق عيل بن حكيم هبذا السناد( 6511)

 . هو ابن عبد اهلل القاض: ورشيك 

 .جمهول: قال ابن حجر يف التقريب. وأبو عمر النبهي الزدي

 .ه حديث أيب هريرة الاضيشهد ل: قلت 
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 :قال ؟قاومك عليه ثياٌب بيٌض معك مم  رأيتم  الذيجل ن الر  مأ  ,ي يا رسول اهللم  وأم  نتأ أأ 

ما زال  ,ريب   رسولم  ملسو هيلع هللا ىلص ذاك جَّبيلم  ,اً كثري اً خري رأيتأ  :قال ,نعم :قال ؟هيتأ رأأ  قد  أأ 

 ( ).اً ه جاعٌل له مرياثن  أأ  ى ظننتم ت  يوصيني باجلار ح

 رجأ ى يأ ه حت  جارأ ن آذى مأ  :باب

ثنا -41 ثنا :قال ,عصام بن خالدٍ  حد  با يعني أأ  ,سمعتم  :النذر قال بنم  رطاةم أأ  حد 

 فيهلكم  ,امٍ ي  ارمان فوق ثالثة أأ صأ تأ لني يأ ن رجم ما م   :كان ثوبان يقول :قال ,عامٍر احلمص  

ه جارأ  من جاٍر يظلمم  وما ,اً ا مجيعكأ هلأ  إال   ,فامتا ومها عىل ذلك من الصارمة ,مهاحدم أأ 

 ( ).كأ هلأ  إال   ,هن منزل  م   ن يرجأ ه ذلك عىل أأ ى ُيملأ حت   ,هويقهرم 

 اليهودي   جارم  :باب

ثنا -46 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  كنت عند عبد اهلل  :جماهٍد قال عنبشري بن سليامن  حد 

فقال  ,ارنا اليهودي  بج فابدأ   إذا فرغًت  ,يا غالم :فقال ,شاةً  ه يسلخم وغالمم  ,بن عمٍرو

                                                                                                                                                                             

من ( 102 )البن حجر  "خمترص زوائده"والبزار كام يف ( 16  ) "النتخب"أخرجه عبد بن محيد كام يف (  )

 .طريق الفضل بن مبرش به

فه أبو داود والنسائي   . ليس بقوٍي يمكتبم حديثه: وقال أبو حاتم. ولي نه أبو زرعة. والفضل ضع 

 . عنيواختلف فيه قولم ابن م

تها مما ال يتابع عليه, له عن جابر دون العرشة(: 4 /2) "الكامل"وقال ابن عدي يف   . وعام 

 . إسناٌد ضعيف(: 1/151) "خمترص زوائد البزار"ولذا قال ابن حجر يف 

م برقم   (.21)وانظر ما تقد 

ثنا عبد القاهر بن ناصح  من رواية عبد الوهاب بن الضحاك(  21) "مسند الشاميني"أخرجه الطَّباين يف ( 1)

ب اد  - : سمعتم ثوبانأ يقول: سمعت أبا عامر الأهلاين يقول: عن أرطاة بن النذر قال -وكان من العم

ه الخري يف اجلار: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول اهلل   .فذكر شق 
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 ,ويص باجلاريم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن    سمعتم ين  إ   :قال ؟اهللصلحك أأ  اليهوديُّ  :رجٌل من القوم

 ( ).هثم ه سيور  ن  ينا أأ أأ و رى خشينا أأ حت  

 والفاجر   إىل الَّبأ   الحسانم  :باب

ثنا -10 ثنا :قال ,احلميديُّ  حد  ثنا :قال ,سفيان حد  نذٍر مم  عنيب حفصة سامل بن أأ  حد 

هي  :قال ,{الحسانم  إال   الحسان   هل جزاءم } :ةبن احلنفي   عيلٍّ  د بن  حمم   عن وري  الث  

 ( ).والفاجر لٌة للَّب  سجأ مم 

 .لٌة مرسلةٌ سجأ مم  :بيدٍ قال أبو عم  :عبد اهلل قال أبو

 بويهن أأ م   يتيامً  ن يعولم مأ  فضلم  :باب

ثنا - 1 ني ثت  حد   :صفوان قال عنيينة سفيان بن عم  ثناحد   :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد 

 ة  يف اجلن   نا وكافل اليتيم  أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبيها أأ  عن هري  ة الف  سعيٍد بنت مر   م  أم  عننيسة أم 

 ( ).تي تيل الهبامليف الوسطى وا سفيانم  شك   .هن هذ  ه م  و كهذ  أأ  ,كهاتني

                                                                                                                                                                             

م خترجيه برقم (  )  (.21)تقد 

عب"والبيهقي يف ( 511 ) "ءالدعا"والطَّباين يف ( 14/21) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف ( 1)  "الشُّ

 .من طريق سامل بن أيب حفصة به( 54 6)

وي عن النبي  : قال البيهقي ثم رواه من . بإسناٍد ضعيٍف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو الحفوظ من قول ابن احلنيفة, وقد رم

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

 "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 10/410) "الكبري"والطَّباين يف ( 141) "دهمسن"أخرجه احلميدي يف ( 4)

عب"والبيهقي يف ( 2115) يينة به( 011  ) "الشُّ  .من طريق سفيان بن عم

ة "الصابة"ويف سنده اختالٌف بي نه ابن حجر يف   ر   .يف ترمجة مم

عن أيب ( 1614)ومسلٌم ,  عن سهل  بن  سعد( 1661) "صحيحه"لكن  احلديث أأخرجه البخاريُّ يف 

 . هريرة مرفوعًا مثله
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ثنا -11 ث :قال ,دٍ عمرو بن حمم   حد   أن   ,احلسن عنأخَّبنا منصوٌر  :قال ,هشيمٌ  ناحد 

بعد  فجاءأ  ,هه فلم جيد  يتيمأ  فطلبأ  ,فدعا بطعاٍم ذات يومٍ  ,مرعم  طعام ابن   كان ُيرضم  يتيامً 

 :فقال ,عسلٍ ه بسويٍق وفجاءأ  ,مل يكن عندهم ,مر بطعامٍ عم  فدعا له ابنم  ,مرعم  ما فرغ ابنم 

.نأ ب  ما غم  وابن عمر واهلل :سنيقول احل .تأ ن ب  ما غم  فواهلل  ,دونك هذا
( ) 

 سن إليهبيٍت بيٌت فيه يتيٌم ُيم  خريم  :باب

ثنا -14 أخَّبنا سعيد بن أيب  :قال ,,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,عبد اهلل بن عثامن حد 

قال رسول اهلل  :أيب هريرة قال عناٍب ابن أيب عت   عنُييى بن أيب سليامن  عنوب أيُّ 

بيٍت يف السلمني بيٌت فيه يتيٌم  ورشُّ  ,سن إليه بيٌت فيه يتيٌم ُيم بيٍت يف السلمني خريم  :ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).صبعيهشري بإ  يم  .ة كهاتنييف اجلن   اليتيم   نا وكافلم أأ  ,ليهساء إ  يم 

 حيم  الر   ب  كالأ  لليتيم   كن   :باب

                                                                                                                                                                             

شيم به( 66 / ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 4 1) "الَّب والصلة"أخرجه احلسني الروزي يف (  )  .من طريق هم

من طريق ( 51) "اجلوع"وابن أيب الدنيا يف , من طريق الّسي بن ُييى( 66 / )ورواه أبو نمعيم أأيضًا 

سني كال فيان بن حم  .مها عن احلسن بهسم

هد"وابن البارك يف ( 4246)أخرجه ابن ماجه ( 1) والبغوي ( 1415) "الوسط"والطَّباين يف ( 204) "الزُّ

 .من طريق ُييى بن أيب سليامن به( 4/14 ) "رشح السنة"يف 

نكر احلديث: قال عنه البخاري: ُييى   . مم

 . يثمهيمكتبم حد. ممضطربم احلديث ليس بالقوي: وقال أبو حاتم

 . والعراقيُّ . ولذا ضع ف احلديثأ البوصرييُّ 

عن عمر ( 2/421) "احللية"وأبو نمعيم يف . عن ابن عمر( 1/162 ) "الكبري"وأخرج الطَّباين يف 

م "مرفوعًا  كر  تيم مم  ."خري بيوتكم بيٌت فيه يأ

نكر. وهو ضعيٌف . ومداره عندمها عىل إسحاق بن إبراهيم احلنيني قال أبو حاتم يف  كام. واحلديث مم

 (.  101) "العلل"
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ثنا -11 ثنا :قال ,اسٍ عمرو بن عب   حد  ثنا :قال ,عبد الّرمحن حد  أيب  عنسفيان  حد 

 ب  كالأ  لليتيم   كن   :قال داود  :بزى قالأأ  محن بنأ الر   عبدأ  سمعتم  :حاق قالإس

 ,من ذلك كثرم وأأ  ,نىبعد الغ   الفقرأ  قبحأ ما أأ  ,صدم كذلك حتأ  زرعم ك كام تأ ن  واعلم أأ  ,حيمالر  

 .بعد اهلدى اللةم الض   من ذلك حم قبأو أأ 

 ,بينك وبينه عداوةٌ  ورثم فعل يم فإن ال ت ,هله ما وعدتأ  ز  نج  ك فأأ صاحبأ  وإذا وعدتأ 

 ( ).ركأ ذك  مل يم  سيتأ نأ  وإن   ,كأ عن  مل يم  ذكرتأ  من صاحٍب إن   اهللذ بوتعو  

ثنا -15 ثنا :قال ,موسى حد   احلسنأ  سمعتم  :جيٍح أبو عامرة قالمحزة بن نأ  حد 

 ,يههليا أأ  ,هليهيا أأ  :منهم ليصبح فيقول جلأ الر   وإن   ,السلمني لقد عهدتم  :يقولم 

كم جارأ  ,هليهيا أأ  ,هليهيا أأ  ,كمكم مسكينأ مسكينأ  ,هليهيا أأ  ,هليهيا أأ  ,كمكم يتيمأ يتيمأ 

 .رذلوننتم كّل يوٍم تم وأأ  ,بخياركم ُسعم وأأ  ,كمجارأ 

 ؟اهلله ه قاتلأ لأ ما .ارإىل الن   اً لفق بثالثني أأ تعم  يأ  اً ه فاسقيتأ رأأ  وإذا شئتأ  :ه يقولوسمعتم 

 ال واعظأ  ,يطانيف سبيل الش   اً ديرمم  اً عضي  ه مم يتأ رأأ  شئتأ  وإن   ,عنزٍ  بثمن  ه من اهلل خالقأ  باعأ 

 ( ).اس  ه وال من الن  له من نفس  

ثنا -12 ثنا :قال ,موسى حد   قلتم  :بيٍد قالسامء بن عم أأ  عنم بن أيب مطيٍع سال   حد 

                                                                                                                                                                             

عب اليامن"والبيهقي يف ( 10564) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   ) وابن برشان يف ( 0561 ) "شم

من  "مكارم الخالق"واخلرائطي يف (   2) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 501) "أماليه"

 .الدنيا واخلرائطي واخترصه ابن أيب. طمرق عن أيب إسحاق به

 .ورجاله رجال الصحيح. رواه الطَّباين(: 4 1/4) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

 .مل أجد من أخرجه( 1)

فه أبو حاتم والزديُّ والعجيل: ومحزة بن نجيح   . ضع 

قه أبو داود  .كان قدرياً : وقال. "الثقات"وذكره ابن حبان يف . ووث 
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 ( ).ولدك ب  ه ما ترضارضب   ,بولدك به ما تصنع   اصنع   :قال ,عندي يتيمٌ  :البن سريين

 جتزو  ها ومل تأ ت عىل ولد  إذا تصَّب   ة  الرأأ  فضلم  :باب

ثنا -14  عنعوف بن مالٍك  عنٍر يب عام  اٍد أأ شد   عنٍم ه  اس بن قأ ّن   عنأبو عاصٍم  حد 

 ,هاعىل ولد   ها فصَّبت  من زوج   آمت   امرأةٌ  ,ني  فعاء اخلد  وامرأٌة سأ  أنا :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 ( ).ةكهاتني يف اجلن  

 اليتيم   دبم أأ  :باب

ثنا -11 ثنا :قال ,سلمٌ مم  حد  اليتيم  دبم أأ  رأ ك  ذم  :ة قالتميسة العتكي  شم  عنشعبة  حد 

 ( ).نبسطى يأ حت   اليتيمأ  رضبم  لأ ين  إ   :فقالت ,رض اهلل عنهاعند عائشة 

 له الولدم  ن ماتأ مأ  فضلم  :باب

                                                                                                                                                                             

 .صحيحوإسناده . مل أجد من أخرجه(   )

مرو بن دينار عن جابر   وي مرفوعًا نحوه من طريق أأيب عامٍر اخلزاز عن عأ أأخرجه الطَّباين يف .  ورم

حه ابن حبان ( 2/2) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 111) "الصغري"  ( 1111)وصح 

( 11 / ) "تفسريه"وعبد الرزاق يف ( 11  ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 2/2)وأخرجه البيهقي 

رسالً  من رين مم مرو بن دينار عن احلسن العم  . طريق السفيانني ومحاد بن زيد وأيوب عن عأ

 . هذا الحفوظ: قال البيهقي

والبيهقي يف ( 1/52 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 16 5)وأبو داود ( 2/16)أخرجه المام أمحد ( 1)

عب"  .النهاس بهمن طريق ( 561) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 2/105) "الشُّ

عن عبد السالم بن عجالن اهلمجيمي حدثنا أبو عثامن النهدي عن أيب (  225) "مسنده"وليب يعىل يف 

بادرين فأقولم هلا: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : هريرة قال ن يفتح له باب اجلنة إال  أأن ه تأيت امرأٌة تم ل مأ  ؟ما لك: أأنا أأو 

ن أأنت؟ فتقول  .أأيتام يل أأنا امرأأٌة قعدتم عىل: مأ

والبيهقي يف (  1  ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 12212) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف ( 4)

عبة به( 62 ) "الَّب والصلة"والروزي يف ( 2/115) "الكَّبى"  .من طمرق عن شم
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ثنا -16  ثنا :قال ,اٌش عي   حد  ثنا :قالعبد العىل  حد   :د بن إسحاق قالحمم   حد 

 :جابر بن عبد اهلل قال عنبيٍد حممود بن لأ  عند بن إبراهيم بن احلارث ثني حمم  حد  

 :قلنا ,ةأ هم دخل اجلن  بأ سأ ن مات له ثالثٌة من الولد فاحتأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم 

 :قال .م واحٌد لقالرى لو قلتم أأ  ,واهلل :جلابرٍ  قلتم  .واثنان :لقا ؟واثنان ,اهلل يا رسولأ 

 ( ).اهلله وظنُّ نا أأ وأأ 

ثنا -60  ثنا :قاال ,وموسى بن إسامعيل ,بن حفصٍ  ميُّ حرأ  حد   ,عبد الواحد حد 

ثنا :قال  مُّ ني أم ثت  حد   :قال نصاريُّ مرو بن عامٍر الأ ثني عأ حد   :عثامن بن حكيٍم قال حد 

هلام ثالثة   يموتم ني  مأ سل  ن مم ليٍم ما مأ سم  م  يا أأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند الن   كنتم  :ليٍم قالتسم 

 ( ).واثنان :قال ؟واثنان :قلتم  ,اهمه إي  بفضل رمحت   ةأ اجلن   اهللدخلهام أأ  إال   ,والدٍ أأ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 4/402)أخرجه المام أمحد (  ) حه . من طمرق عن ابن إسحاق به( 6415) "الشُّ وصح 

 (.1612)ابن حبان 

عن أيب هريرة ( 1241)ومسلٌم . عن أأيب سعيد( 1244)ومسلم (  0 ) "صحيحه"وأأخرج البخاري يف  

 . مرفوعًا نحوه

ا قوله  فقد وردأ الترصيح بالسؤال  "وأأنا أظنُّه واهلل: قال. واهلل , أأرى لو قلتم واحٌد لقال: قلتم جلابرٍ  ": أم 

ة  من هذه : ثم قال( 6  /4) "الفتح"ذكرها ابن حجر يف . أأحاديث عن الواحد يف عد 
ٍ
وليس يف يشء

 ما يصلحم لالحتجاج
 . ثم ذكرأ الأحاديث الواردة يف فضل مأن مات له ولٌد واحدٌ ... الطرق 

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

من ( 12 /15) "الكبري"والطَّباين يف ( 21 1)هويه وإسحاق بن را( 2/444)أخرجه المام أمحد ( 1)

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

لكن صح  . دون السؤال عن االثنني. عن أأنٍس مرفوعًا مثله(  6  ) "صحيحه"وقد أخرج البخاري يف 

 . من حديث أيب سعيد وأيب هريرة يف الصحيح

 .انظر ما قبله
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ثنا - 6 ثنا :قال ,عيلٌّ  حد   ن  أأ  ,ريزٍ يب حأ عن أأ  :ضيلعىل الفم  تم قرأأ  :معتمٌر قال حد 

 :قال ,قربةً  اً حتوش  با ذرٍّ مم ّنه لقي أأ أأ  ,ثهمعاوية حد   عة بنأ صعصأ  ن  أأ  ,ثه بواسطحد   احلسنأ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعتم  :قال .بىل :قلتم  ؟كثم حد   أم الأ أأ  :قال ؟با ذرٍّ ن الولد يا أأ ما لك م  

 بفضل   ةأ اجلن   اهلله دخلأ أأ  إال   ,نثأ له ثالثٌة من الولد مل يبلغوا احل   ن مسلٍم يموتم ما م   :يقول

 .اهمي  إ  ه رمحت  

عضٍو  كل  ه لفكاكأ  عضٍو منه كل   عز  وجل   اهللم جعلأ  إال   سلامً مم  عتقأ ن رجٍل أأ وما م  

 ( ).منه

 طٌ ق  له س   ن ماتأ مأ  :باب

ثنا -61  ثنا :قال ,إسحاق بن يزيد حد  يب ثني يزيد بن أأ حد   :صدقة بن خالٍد قال حد 

ولد يل يف السالم يم  ن  لأ  :فقال -ولد له ال يم  وكان -ة بن احلنظلي   ل  سه   عنه م  أم  عنريم مأ 

  إيل   حبُّ أأ  ,هحتسبم قٌط فأأ ولٌد س  
ة احلنظلي   وكان ابنم  ,وما فيها اً نيا مجيعيكون يل الدُّ  ن  ن أأ م 

  ( ).جرةالش   حتتأ  ن بايعأ مم  

                                                                                                                                                                             

عب"ويف (  4 /6) "الكَّبى"والبيهقي يف (  41 1)وأمحد ( 141 )نسائي أخرجه ال(  ) ( 62 4) "الشُّ

. وغريهم من طمرق عن احلسن به( 4606)والبزار ( 2012)وأبو عوانة ( 1214, 1640)وابن حبان 

ه الول  . واقترصوا مجيعًا عىل شق 

ه الثاينوا. من طريق أيب حريز عن احلسن( 4605)وقد أخرجه البزار أأيضًا    .قترص عىل شق 

م  ه الول ما تقد   . ويشهد لشق 

ه الثاين ا شقُّ  .عن أأيب هريرة مرفوعًا مثله( 506 )ومسلم (  141) "الصحيح"فأخرج البخاري يف . أم 

من ( 05 / ) "تاريه"وأبو زرعة الدمشقي يف ( 40/142) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  1)

 .طريق صدقة بن خالد به

. عن ُييى بن احلنظلية: فقال. فرواه عن يزيد بن أيب مريم عن أأبيه. وخالف صدقةأ مسلمةم بن عيل اخلشني 

= 
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ثنا -64  ثنا :قال ,بو معاويةخَّبنا أأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد   عنالعمش  حد 

 كم مالم يُّ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :عبد اهلل قال عنٍد ي  وأ سم  بن   احلارث   عن يمي  إبراهيم الت  

إليه من  حبُّ ه أأ مالم  إال  حٍد ا من أأ ما من   ,اهلل يا رسولأ  :قالوا ؟هإليه من مال   حبُّ ه أأ وارث  

إليه  حبُّ ه أأ وارث   مالم  إال  حٌد ه ليس منكم أأ ن  اعلموا أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ,هوارث   مال  

 ( ).رتأ خ  ك ما أأ وارث   ومالم  ,متأ ا قد  ك ممالم  ,همن مال  

 ةكأ اللأ  سن  حم  :باب

ثنا -61  ثنا :قال ,حفص بن عمر حد  ثنا :قال ,مر بن الفضلعم  حد  بن  نمعيم حد 

ثنا :قال ,يزيد ائتني بطبٍق  ,يا عيلُّ  :قال لأ قم ا ثأ ل   ملسو هيلع هللا ىلص النّبي   أن   ,أيب طالٍب  بنم  عيلُّ  حد 

حفظ من ذراعي  لأ ين  إ   :سبقني فقلتم يأ  أن   فخشيتم  ,تي بعديم  أم  فيه ما ال تضلُّ  كتبم أأ 

كاة وما الة والز  ويص بالص  يم  فجعلأ  ,ديه بني ذراعي وعضم سم وكان رأ   ,حيفةالص  

 ن  وأأ  ,هللا إال  ن ال إله ه بشهادة أأ مرأ وأأ  ,هنفسم  ى فاضت  وقال كذاك حت   ,كميامنم ملكت أأ 

 ( ).م عىل النّارر  من شهد هبام حم  ,هه ورسولم عبدم  اً دحمم  

____________________________________
 

 (.2021) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 40/142)أخرجه ابن عساكر أيضًا 

ه عىل أمم يزيد وهي جمهولة   . والثر مدارم

فه.يى بن احلنظليةيف ترمجة ُي( 2/221) "الصابة"وذكر الثرأ ابنم حجر يف   . وضع 

مر بن حفص عن أأبيه عن الأعمش به( 2111) "صحيحه"أخرجه البخاري يف (  )  . عن عم

. وقد أأخرجه هبذه الزيادة "اعلموا أأّنه ليس منكم أأحٌد إال  مال وارث ه أأحّب إليه من ماله "دون قوله 

 .وغريمها( 4241)وأمحد ( 1 42)النسائي 

 "الطبقات"وابن سعد يف . خمترصاً ( 461/ ) "الختارة"والضياء يف ( 264)م أمحد أخرجه الما(  1)

مر بن الفضل به( 1/114)  .من طريق عم

 . فيه نمعيم بن يزيد. وهذا إسناٌد ضعيٌف  

 (.  5/21)التهذيب . جمهوٌل : قال أبو حاتم الرازي

= 
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ثنا -65  ثنا :قال ,د بن سابٍق حمم   حد   عنيب وائٍل أأ  عنعمش الأ  عنإُسائيل  حد 

 ( ).وا السلمنيرضبم وال تأ  ,ةأ وا اهلدي  وال تردُّ  ,اعيجيبوا الد  أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عبد اهلل عن الن  

ثن -62  موسى  م  أم  عنمغرية  عنضيٍل د بن فم أخَّبنا حمم   :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   احد 

 فيام ملكت   اهللأوا قم ات   ,الةأ الص   ,الةأ الص   :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   كالم   كان آخرم  :قال عيلٍّ  عن

 ( ).كميامنم أأ 

 ةكأ اللأ  وءم سم  :باب

ثنا -64  محن بن عبد الر   عن ثني معاوية بن صالٍح حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

بكم من  عرفم نحن أأ  :اسه كان يقول للن  أن   ,رداءأيب الد   عنبيه أأ  عنفرٍي جبري بن نم 

____________________________________
 

 . وفيه نكارٌة يف متنه: قلت

ر عائشةأ ماتأ يف ح   ملسو هيلع هللا ىلصفالحفوظم أن  النبي   ا باقي احلديث يف وصي ته بالصالة. كام يف الصحيحني. ج  فقد . أم 

وي من طريق أمخرى عن عيلٍّ   .كام سيأيت بعد حديث. وغريه رم

. من طريق العمش به( 0111 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 111 )والبزار ( 101/ )أخرجه المام أمحد (  )

حه ابن حبان   (.01 /5)ل الدارقطني وانظر عل(. 5204)وصح 

( 562) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1461)وابن ماجه ( 52 5)وأبو داود ( 515)أخرجه المام أمحد ( 1)

 .وغريهم من طمرق عن حممد بن فضيل به

ى موالة عيلٍّ    .ورجاله رجال الصحيح سوى أمم  موسأ

د عنها مغرية بن مقسم(: 1/146) "اليزان"قال الذهبي يف   .انتهى. تفر 

جم حديثمها اعتباراً : قال الدارقطني(: 2/245) "التهذيب"وقال ابن حجر يف  ر  وقال . حديثها مستقيٌم يم

 . انتهى. كوفيٌة تابعيٌة ثقةٌ : العجيل

م قبل حديٍث : قلت   . يشهدم له يف اجلملة حديثم عيلٍّ التقد 

 "الكَّبى"والنسائي يف ( 215 )وابن ماجه (   2/4)رواه أمحد . وله شاهٌد من حديث أمم سلمة

حه البوصريي يف الصباح. نحوه( 1/151)  .وصح 
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 ,هى خريم رجأ ذي يم ال :كما خيارم م  أأ  .كمكم من رشار  نا خيارأ قد عرف   ,واب  بالد   البياطرة  

.رهر  عتق حمم وال يم  ,هرشُّ  ؤمنوال يم  ,هى خريم رجأ ذي ال يم فال :كما رشارم م  وأأ  .هؤمن رشُّ ويم 
( ) 

ثنا -61  ثنا :قال ,عصام بن خالدٍ  حد  أيب  عنهانٍئ  ابن   عنريز بن عثامن حأ  حد 

 ( ).هعبدأ  ويرضبم  ,هوحدأ  وينزلم  ,هفدأ ر   يمنعم  الذي .نودالكأ  :ه يقولسمعتم  ,أممامة

                                                                                                                                                                             

 .وإسناده ال بأس به. مل أأجد من أأخرجه من هذا الوجه(   )

هد"ولمحد يف   عب"والبيهقي يف ( 411) "الزُّ وابن عبد الَّب يف ( 41 /14)وابن عساكر ( 66  ) "الشُّ

, من رواية سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء( 1/411) "ديثغريب احل"واخلطايب يف ( 261) "اجلامع"

وال يأسمعون القرآن , هم الذين ال يأ تمون الصالة إال  دبراً . لأنا أأعلم برشاركم من البأيطار باخليل: أنه قال

راً  ج  وهم, إال  هأ  . "وال يمعتأقم حمررم

 .ورواته ثقات

من طريق العالء بن عبد الرمحن عن ( 514)وابن حبان ( 1124)والرتمذي ( 1 11)وروى المام أمحد 

كم؟ قال: وقفأ عىل أمناٍس جلوٍس فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل  : أبيه عن أيب هريرة : أأال أمخَّبكم بخريكم من رش 

نا: فقال رجٌل . فقال ذلك ثالث مراٍت . فسكتوا نا بخرينا من رش  كم من : قال. بىل يا رسول اهلل أأخَّب  خريم

هيمرجى خ ه. ريم ه, ويمؤمنم رشُّ كم مأن ال يمرجى خريم ه . ورشُّ  ."وال يمؤمنم رشُّ

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي

 .من طريق أأيب الغرية عبد القدوس عن حريز به( 11/522) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (  1)

 . محرة: وقيل. اسمه محزة: قيل. ورجاله ثقات سوى ابن هانئ

 . ال يمعرف: "التقريب" قال ابن حجر يف

ي عن أأيب داود, ذكره ابن حبان يف الثقات(: 1/402) "لسان اليزان"وقال يف  ر  شيوخم : وقد قال اآلجم

 . انتهى. حريز  كلُّهم ثقات

مرو( 4441) "الكبري"ورواه الطَّباين يف : قلت  والطَّبيُّ يف ( 4651)والطَّباينُّ أأيضًا . من طريق أيب عأ

 .من طريق جعفر بن الزبري كالمها عن القاسم عن أأيب أممامة مرفوعاً ( 11/522) "تفسريه"

, وهو ضعيٌف . يف أحدمها جعفر بنم الزبري. رواه الطَّباين بإسنادين(:  4/5) "الجمع"قال اهليثمي يف  

رفه  .انتهى. ويف اآلخر مأن مل أأع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ثنا -66  ثنا :قال ,نهالٍ اج بن م  حج   حد  سعيد  عنبن زيٍد  عيل   عناد بن سلمة مح   حد 

سنو عىل يأ  له أن   اً المغم  مرأ رجاًل أأ  أن   ,احلسن   عنيٍد ومحم حبيٍب  عناٍد ومح   ,بن السّيب

 فلام   ,يف بئرٍ  ى الغالمم فرتد   ,هاها يف وجه  لقأ علٍة من ناٍر فأأ بشم  فجاءأ  ,المم الغم  فنامأ  ,بعرٍي له

.قهتأ ع  فأأ  ,هه  وج   يف الذيى , فرأأ  اب اخلط   بنأ  مرأ تى عم أأ  صبحأ أأ 
( ) 

 عراب  ن الأ م   اخلادم   بيعم  :باب

ثنا -00   ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد   عنُييى بن سعيٍد  عناد بن زيٍد مح   حد 

مرةابن  مرة عن عأ  لأ فسأأ  ,عائشةم  فاشتكت   ,مًة هلاأأ  رت  دب   رض اهلل عنها عائشةأ  أن   ,عأ

 ,مٌة هلاا أأ سحرهت   ,ٍة مسحورةٍ َّبوين عن امرأأ كم ختم إن   :فقال ,ط  من الزُّ  اً خيها طبيببنو أأ 

 حر  سأ  :قالت ,خَّبت عائشةفأم 
 ثم   ,اً دبأ أأ  نجنيأ ال تأ  ؟وملأ  :فقالت ,نعم :فقالت   ؟ينيت 

.ةً كأ لأ مأ  العرب   ن رش  وها م  يعم ب   :قالت  
( ) 

 عن اخلادم   العفوم  :باب

                                                                                                                                                                             

 .وال احلسن. مل أأره من طريق سعيد بن السيب(    )

عمٍر عن رجٍل عن احلسن قال( 4611 ) "الصن ف"عبد الرزاق يف  لكن أخرج  أشعلأ رجٌل يف : عن مأ

ه ناراً  ه فيها. جوف  عبد  ى نفسأ قأ عًا حتى أأتى بئرًا فأل  ه. فقام العبد فز  مر . فلام  أأصبحأ أأتى عمرأ فأأعتقأ فأيت عم

مر مكانه. نكانوا يعاقبون ويمعقبو: قال احلسن. بسبٍي بعد ذلك فأأعطاه عبداً   . "يعني ل ا أأعتقه أأعقبأه عم

 .وهو منقطع 

مر, عن الثوري عن يونس عن احلسن( 1616 )وأخرج   ه عم المًا له بالنار فأأعتقأ ى غم  .أن  رجاًل كوأ

( 1/111) "الستدرك"واحلاكم يف ( 041 ) "مسنده"والشافعي يف ( 2/10)أخرجه المام أمحد ( 1)

 "السنن"والبيهقي يف ( 1450 ) "الصن ف"وعبد الرزاق يف ( 10 /1) "السنن"والدارقطني يف 

رة به( 1/420) م  ه عأ  . من طمرق عن ُييى بن سعيد عن أأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمم 

 .لكن  الأكثر أأنه أأبو الرجال, ووقع عند أمحد شكٌّ يف تسمية شيخ ُييى. وإسناده صحيح
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ثنا - 0   ثنا :قال ,اٌج حج   حد   عنأخَّبنا أبو غالٍب  :قال ,ابن سلمةهو  ,مّحادٌ  حد 

 ,هال ترضب   :وقال ,مها لعيلٍّ حدأ أأ  فوهبأ  ,معه غالمان ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   قبلأ أأ  :قال ,أممامةأيب 

 ,اً با ذرٍّ غالمعطى أأ وأأ  ,ناقبل   منذ أأ صيل  ه يم يتم  رأأ ين  وإ   ,الة  الص   هل  أأ  يت عن رضب   ّنم ين  فإ  

 اً رييص به خأ ستو  أأ  ن  ني أأ مرتأ أأ  :قال ؟ما فعلأ  :فقال ,هقأ عتأ فأأ  اً وفعرم به مأ  استوص   :وقال

.هتم ق  عتأ فأأ 
( ) 

 العبدم  إذا ُسقأ  :باب

ثنا -01   ثنا :قال ,دٌ مسد   حد  أيب  عنأبيه  عنمر بن أيب سلمة عم  عنأبو عوانة  حد 

 ( ).شٍّ ه ولو بنأ بع   الملوكم  إذا ُسقأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :هريرة قال

 .أربعون :ةوقي  والم  .مخسةٌ  :واةوالن  .عرشون :شُّ الن   :بد اهللبو عقال أأ 

 يم  اخلادمم  :باب
 بم ذن 

ثنا -04   ثنا ,دٍ أمحد بن حمم   حد   عنإسامعيل  سمعتم  :محن قالداود بن عبد الر   حد 

                                                                                                                                                                             

وابن عدي يف ( 1/145) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 11111, 0 111)أخرجه المام أمحد ( )

من طمرق عن مح اد عن أأيب غالٍب ( 25 /5) "احتاف الهرة"وابنم أيب شيبة كام يف ( 1/155) "الكامل"

 .حزور البرصي به

 ."الجمع"وسكت عنه اهليثمي يف  

تلأٌف فيههذا إسناٌد حسٌن, أأبو غ:  "االحتاف"وقال البوصريي يف    .انتهى. الب خمم

 :وقيل ,اسمه حزور :قيل .صبهانأأ  نزلأ  مامة برصيٌّ يب أم أأ  أبو غالب صاحبم :  "التقريب"قال احلافظ يف 

 .انتهى. طىء من اخلامسةيم  صدوٌق  .نافعٌ  :وقيل ,احلزور سعيد بنم 

( 1516)بن ماجه وا(  1/6)والنسائي ( 1 11)وأأبو داود ( 1245,  1244)أأخرجه المام أمحد ( 1)

من ( 4/114) "احللية"وأبو نعيم يف ( 5/10) "الكامل"وابن عدي يف ( 1414) "مسنده"والطيالس يف 

الً . طريق عمر به  .خمترصًا ومطو 

 .عمر بن أيب سلمة ليس بالقوي: قال النسائي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

56 

أ قيط بن صأ عاصم بن لأ   اعي يف الراحالر   ودفعأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل الن   انتهيتم  :بيه قالأأ  عنة َّب 

 ,تزيدأ  مئًة ال نريد أن   لنا غنامً  إن   ,بن  ال حتسأ  :ومل يقل ,بن  ال حتس   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,خلةً سأ 

 .خلٍة ذبحنا مكاّنا شاةاعي بسفإذا جاء الر  

 ن  أأ  إال   فبالغ   تأ ق  شأ وإذا استن   ,كمتأ بك أأ ك كرض  ظعينتأ  ال ترضب   :فكان فيام قال

 ( ).صائامً  تكونأ 

 سم  ه خمافةأ عىل خادم   ن ختمأ مأ  :باب
 
 ن  الظ   وء

ثنا -01  يب أأ  عندة أخَّبنا أبو خل   :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمدٍ  حد 

 لقأ دوا خم يتعو   أن   كراهيةأ  ,هاونعد   ,كيلأ ونأ  ,معىل اخلاد   ختمأ نأ  ن  ؤمر أأ ا نم ن كم  :العالية قال

 
ٍ
  نا ظن  حدم أأ  ظنُّ أو يأ  ,سوء

ٍ
 ( ).سوء

 سم  ه خمافةأ عىل خادم  عد  ن م :باب
 
 ن  الظ   وء

                                                                                                                                                                             

لنسائي وا( 411, 41)والرتمذي ( 1422, 14 , 11 )وأبو داود (   1/1)أخرجه المام أمحد (  )

 . وغريهم من طريق إسامعيل به( 104)وابن ماجه ( 46, 22/ )

حه ابن خزيمة   (. 015 )وابن حبان (  2 )وصح 

 .صحيٌح  حسنٌ : وقال الرتمذي

ح به صاحب التوسط بكّس   (ال حتسبن: )قوله(: 21 / ) "عون العبود"قال يف  : قال لقيط, السني َص 

بن) ملسو هيلع هللا ىلصومل يقل النبي  نطقأ ها هنا  ملسو هيلع هللا ىلصمراد الراوي أأن ه : قال النووي يف رشحه, السني   بفتح  ( ال حتسأ

, فال يظنُّ ظانُّ أأين رويتمها بالعنى عىل اللغة المخرى أأو شككتم فيها. مكسورة السني ومل ينطق هبا بفتحها

ه , أأو غلطتم أو نحو ذلك يلزمم أن ال يكون ومع هذا فال , بالكّس وعدم نطقه بالفتح ملسو هيلع هللا ىلصبل أأنا متيقن بنطق 

 .انتهى كالمه. بل قد نطق بذلك فقد قمرئ بوجهني, نطقأ بالفتوحة يف وقت آخر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . عن ابن  البارك عن أأيب خلدة خالد بن دينار التميمي به( 450) "الَّب والصلة"أخرجه احلسني الروزي يف ( 1)

ياحي: وأبو العالية  فيع بن مهران الر   النبي  , أأدركأ اجلاهليةأ , يموالهم البرص. هو رم
 ملسو هيلع هللا ىلصوأأسلمأ بعد وفاة 

ر, بسنتني مر, ودخل عىل أأيب بك   .قاله يف التهذيب. وصىل  خلفأ عم
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ثنا -05   ثنا :قال ,نمعيمبو أأ  حد  ٍب رض  مم  بن   حارثةأ  عنسحاق يب إ  أأ  عنإُسائيل  حد 

.ن  الظ   عىل خادمي خمافةأ  راقأ العم  عدُّ  لأ إين   :قال سلامن  عن
( ) 

ثنا -02  ثنا :قال ,حّجاٌج  حد  حارثة  سمعتم  :اق قالسحبو إ  نا أأ نبأأ أأ  :شعبة قال حد 

.ن  الظ   راق خشيةأ العم  عدُّ  لأ ين  إ   :سلامن  سمعتم  :ٍب قالبن مرض  
( ) 

 اخلادم   دبم أأ  :باب

ثنا -04   ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حد  رمة بن أخَّبين خمأ  :عبد اهلل بن وهٍب قال حد 

مر اهلل بن عم  عبدم  سلأ رأأ  :سيٍط قالعبد اهلل بن قم  بنأ  يزيدأ  سمعتم  :بيه قالأأ  عنكرٍي بم 

أ  ,و بورٍق له بذهٍب أأ  اً المغم   .اً عوجي   اً ده جل  دأ إليه فجلأ  فرجعأ  ,فبالرص   نظرأ فأأ  ,هفأ فرصأ

 ( ).هف  وال ترص   ,يل الذي فخذ   ,اذهب   :وقال

 هوجهأ  اهللم  حأ قب   ل  ال تقم  :باب

ثنا -01   ثنا :قال ,اٌج حج   حد  أيب  عن سعيدٍ  عنابن عجالن  عنيينة ابن عم  حد 

 ( ).هوجهأ  اهللم حأ قب   :ال تقولوا :قال ملسو هيلع هللا ىلص ي  بالن عنهريرة 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف (  12/ ) "احللية"أخرجه أبو نمعيم يف (  ) مكارم "واخلرائطي يف ( 2406) "الشُّ

 . من طريق أيب إسحاق به( 114) "الخالق

 .وإسناده صحيح

راق : ) ولهق  راق العظم بال حلم: قال اخلليل (العم ق, العم نقله ابن حجر يف . وإن  كان عليه حلٌم فهو عر 

 ( 16 /1) "الفتح"

م خترجيه(  1)  .انظر ما قبله. تقد 

 .ورجال إسناده ال بأس هبم. مل أجد من أخرجه( 4)

وابن خزيمة (  4  ) "مسنده"يف  واحلمميدي( 0 54)وابن حبان ( 6201, 4110)أخرجه المام أمحد (  1)

 "الرشيعة"واآلجري يف ( 212) "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 41, 44, 45) "كتاب التوحيد"يف 

= 
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ثنا -06   ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  سعيٍد  عنابن عجالن  عنيينة ابن عم  حد 

عز   اهلل فإن   ,كشبه وجهأ ن أأ ه مأ ك ووج  وجهأ  اهللمح قب   :ال تقولن   :أيب هريرة قال عن

 ( ).ورتهصم عىل  ملسو هيلع هللا ىلص آدمأ  خلقأ  وجل  

 بيف الرض   الوجهأ  ليجتنب   :باب

ثنا -0   ثنا :قال ,خالدٌ  حد   ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ  ر  مأ  :جابٍر قال عنبري يب الزُّ أأ  عنسفيان  حد 

 يأ  ال ,هذا ن فعلأ مأ  اهللم لعنأ  :ملسو هيلع هللا ىلص قال النّبيُّ  ,ن منخراهدخ  يم  مأ س  ٍة قد وم بداب  
حٌد أأ  ن  مأ س 

 ( ).هوال يرضبن   ,الوجهأ 

 العبد   اصم قص :باب

ثنا -     ثنا :قاال ,بيصةوقأ  ,د بن يوسفحمم   حد  يب حبيب بن أأ  عنسفيان  حد 

وهو  -له  اً حٌد عبدأأ  ال يرضب   :ر بن ياٍُس قالعام   عنبيٍب يب شأ يمون بن أأ مأ  عنثابٍت 

____________________________________
 

ريرة. من طمرق عن ابن  عجالن به( 166/ )  .وزادوا مثل الرواية اآلتية عن أأيب هم

وي موقوفًا عىل أأيب هريرة  كم الرفع, ورم  . لكن له حم

 (.1020)وانظر علل الدارقطني رقم . دهانظر ما بع 

من قول . من طريق حممد بن ميمون اخلياط الكي عن سفيان به( 166/ ) "الرشيعة"أخرجه اآلجري يف (   )

كم الرفع. أيب هريرة  . وله حم

 .وانظر ما قبله

 .ن بهعن سفيا( 11 1)وأبو يعىل (  115)وعبد الرزاق ( 1521)وأبو داود ( 1156 )أخرجه أمحد ( 1)

ه فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي   "خمترصًا ( 2  1)وهو يف صحيح مسلم   مأ يف وجه 
س  ر  عليه محاٌر قد وم لعن اهللم : مأ

ه  . الذي وسمأ

ا : ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أيب داود فقال . ودون النهي عن رضب وجه البهيمة. "يدخن منخراه"دون قوله   أأمأ

ها ن وسمأ البهيمة يف وجه  ى عن ذلك ؟أو رضهبا يف وجهها .بلغكم أين قد لعنتم مأ  ."فنهأ
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 ( ).منه يوم القيامة دأ ي  ق  أم  إال   -ظاملٌ له 

ثنا -1    ثنا :قال ,أبو عمر حفص بن عمر حد  ثني أبو جعفٍر حد   :شعبة قال حد 

فقال  ,من اآلري   ساقطم تأ ه يأ ت  فإذا علف داب   سلامنم  خرجأ  :با ليىل قالأأ  سمعتم  :قال

 ( ).كوجعتم لأ  القصاصأ  خافم يّن أأ لوال أأ  :خلادمه

ثنا -4    ثنا :قال ,عفّي عبد اهلل بن حمّمٍد اجلم  حد  ثني داود بن حد   :أبو أسامة قال حد 

 عنيت ي جد  ن  خَّبت  أأ  :محن بن حمّمٍد قالثني عبد الر  حد   : عبد اهلل موىل بني هاشٍم قالأيب

 الغضبم  فاستبانأ  ,ت  بطأأ فأأ  .و هلافدعا وصيفًة له أأ  ,كان يف بيتها ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,سلمة م  أم 

 :فقال ,ومعه سواكٌ  ,تلعبم  الوصيفةأ  فوجدت   ,جابسلمة إىل احل   مُّ أم  فقامت   ,يف وجهه

 .واكهبذا الس   ك  وجعتم لأ  ,لوال خشية القود يوم القيامة

 ,يا رسول اهلل :قلتم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  هبا الن   تيتم  أأ فلام   :قال .ببهمةٍ  تلعبم  :د بن اهليثمزاد حمم  

 ( ).ويف يده سواكٌ  :قالت ,كإّّنا لتحلف ما سمعت  

                                                                                                                                                                             

والبزار يف , من طريق سفيان(  1512)وابن أيب شيبة ( 4651 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

عيب كلهم عن ( 41) "جزئه"وأبو ممسهر يف . من طريق قيس( 100 ) "مسنده" من طريق محاد بن شم

 .حبيب بن أيب ثابت به

فيان ( 1/110) "احللية"وأأبو نمعيم يف . طريق أأيب بكر بن عي اشمن ( 466 )ورواه البزار   من طريق سم

ر مرفوعاً   . كالمها عن حبيٍب عن ميمون عن عام 

فيان وحبيب. والصوابم عن الثوري  الوقفم كام رواه الصن ف وقد . ولذا استغربه أأبو نمعيم من حديث سم

ه ه غريم
ه عىل وقف   .واهلل أعلم. ث واآلثارم اآلتيةم ويشهدم له الأحادي. تابعأ

عبة به( 412) "الَّب والصلة"أخرجه الروزي يف (  1)  .من طريق شم

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 11 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 14/442) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 4)

من طمرق ( 10 /1) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 1/441) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 2611,  260)

 .عن داود بن أيب عبد اهلل هبذا السناد

= 
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ثنا -1    ثنا :قال ,حمّمد بن باللٍ  حد   عنرارة بن أوىف زم  عندة قتا عنعمران  حد 

 ( ).منه يوم القيامة ص  اقتم  اً رضب ن رضبأ مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أيب هريرة قال

ثنا -5    ثنا :قال ,خليفة حد    حد 
ٍ
ثنا :قال ,عبد اهلل بن رجاء قتادة  عنام أبو العو   حد 

 ص  اقتم  ظلامً  اً برض   رضبأ  نمأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عنعبد اهلل بن شقيٍق  عن

 ( ).منه يوم القيامة

 ونسم لبأ ا تأ وهم مم  اكسم  :باب

حدثنا الفضل بن  :حدثنا مروان بن معاوية قال :حدثنا سعيد بن سليامن قال - 2  

 ,ويص بالملوكني خرياً يم  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ  :عبد اهلل يقول بنأ  جابرأ  سمعتم  : قالبرش  مم 

عز  اهلل  بوا خلقأ عذ  وال تم  ,مكم وسن لبم وهم م  بسم ل  وأأ  ,ونكلم وهم مما تأ  مم طع  أأ  :ويقول

 ( ).وجل  

____________________________________
 

ة عبد الرمحن وهي جمهولة. ورجاله ال بأ سأ هبم   . سوى جد 

د  .ووقع عند أيب يعىل مقلوبًا حممد بن عبد الرمحن. هو ابن زيد بن جدعان: وعبد الرمحن بن حمم 

من طريق حممد بن بالل هبذا ( 121 ) "الوسط"والطَّباين يف ( 1/141) "مسنده"أخرجه البزار يف (   )

 . السناد

 .إسناده حسنٌ (: 51 /4) "الرتغيب"و النذري يف ( 0/454 ) "الجمع"قال اهليثمي يف  

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

 .وانظر ما بعده

( 1/11) "السنن"والبيهقي يف ( 5/16, 26 /1) "الكامل"وابن عدي يف ( 114/ )أخرجه البزار (  1)

 .من طريق عبد اهلل بن أأيب رجاء به

 .إال  للبخاري يف الدب "الدر النثور"ومل يعزه السيوطي يف . مل أأجد من أخرجه(  4)

حيح  فه ابن معني والنسائي وأبو داود. ورجاله ثقاٌت رجالم الص   . سوى الفضل بن مبرش  ضع 

تابع عليهاعام  : وقال ابن عدي ه ال يم
 . ة أأحاديث 

= 
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 ؟هعبدأ  عنيم يم  هل   :باب

ثنا -4    ثنا :قال ,آدم حد  ثنا :قال ,شعبة حد  م بن سمعت سال   :أبو برٍش قال حد 

 ,كمكم إخوانم ؤارق  أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  رجٍل من أأ  عن ثم د  عمٍرو ُيم 

 ( ).وهم عىل ما غلبواعينم وأأ  ,كمبأ غلأ  وهم عىل مااستعينم ,وا إليهمحسنم فأأ 

ثنا -1    يب أأ  عنخَّبنا عمٌرو أأ  :قال ,ثني ابن وهٍب حد   :ُييى بن سليامن قال حد 

 مأ ن عأ م   وا العاملأ عينم أأ  :أّنه قال ,ريرةيب هم أأ  عنيونس 
 :يعني ,يبم ال يأ  اهلل  عاملأ  فإن   ,هل 

 ( ).اخلادم

 ه صدقةٌ ه وخادم  عىل عبد   جل  الر   نفقةم  :ابب

ثنا -6     عنسعٍد  حري بنم خَّبين بأ أأ  :ة قالأخَّبنا بقي   :قال ,إبراهيم بن موسى حد 

وما  ,ك فهو صدقةٌ نفسأ  طعمتأ ما أأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعأ  ,قدامال   عنمعدان  خالد بن  

 ( ).ك فهو صدقةٌ ك وخادمأ وزوجتأ  ولدكأ  طعمتأ أأ 

ثنا -10   ثنا :قال ,دٌ مسد   حد  أيب صالٍح  عنعاصم بن هبدلة  عناد بن زيٍد مح   حد 

____________________________________
 

 (.66 )وسيكرره الصنف قريبًا برقم 

عبة( 4041) "العرفة"وأأبو نمعيم يف ( 610) "مسنده"وأأبو يعىل يف (  1051)أخرجه أأمحد (   ) . من طريق شم

 .من طريق أأيب عوانة كالمها عن أأيب برش جعفر بن أيب وحشي ة به( 14111)وأأمحد أيضًا 

م جعلهم اهلل حتت  "عن أيب ذر مرفوعًا (  22 )ومسلم ( 1104, 40)ري وللبخا  إن  إخوانكم خولكم

ل. أأيديكم يلبسه مما يلبسم , فمن  كان أأخوه حتت يده فليمطعمه مما يأ كم وهم ما يغلبهم, ول  فإن  . وال تمكل فم

غلبمهم فأأعينموهم ل فتمموهم ما يأ  .كأ

ليم بن جبريوأأبو يونس هو . إسناده صحيح(  1)  .هو ابن احلرث: وعمرو. سم

يعة عن أأيب يونس عن أأيب هريرة مرفوعاً ( 2104)ورواه المام أمحد    . من طريق ابن  هلأ

يعة ضعيٌف  مرو بن احلارث ثقةٌ . وابن هلأ  .والقول قولمه. وعأ

م خترجيه برقم ( 4)  (.51)تقد 
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ليا خرٌي من العم  واليدم  ,ى غنًىما بق   دقة  الص   خريم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أيب هريرة قال عن

 .ن تعولم بمأ  وابدأ   ,فىلالسُّ  اليد  

 ويقولم  ,نيع  و ب  أأ  فق عيل  ن  أأ  :وككلم ويقول ممأ   ,قنيو طل  أأ  نفق عيل  أأ  :كتم تقول امرأأ 

 ( ).نالم ن تك  إىل مأ  :كولدم 

ثنا - 1    ي  القَّبم  عند بن عجالن حمم   عنأخَّبنا سفيان  :قال ,حمّمد بن كثريٍ  حد 

فقه عىل ن  أأ  :قال ,عندي دينارٌ  :فقال رجٌل  ,بصدقةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  مرأ أأ  :يب هريرة قالأأ  عن

ه عىل فق  ن  أأ  :قال ,عندي آخرم  :ك قالفقه عىل زوجت  ن  أأ  :قال ,عندي آخر :قال ,كنفس  

 ( ).برصم أأ  نتأ أأ  ثم   ,كخادم  

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

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 4/164) "السنن"ني يف والدارقط( 4424)وابن حبان ( 1142)أخرجه ابن خزيمة (  )

 .من طريق عاصم به( 4/140) "السنن الكَّبى"

مٌ . كذا رواه عاصٌم مرفوعًا كله  . الخ... تقول امرأتك: وهو قوله. والصواب أأن  آخرأ احلديث. وهو وه 

 . وليس من الرفوع. من قول أيب هريرة

ثم قال يف آخر .. فذكره. عن أيب صالحمن رواية العمش ( 5010) "صحيحه"فأخرجه البخاري يف 

ن رسول  اهلل  : فقالوا"احلديث  ريرة سمعتأ هذا م  ريرة: قال. ؟ملسو هيلع هللا ىلصيا أأبا هم  . "ال هذا من كيس أأيب هم

هني عن ابن  عجالن عن زيد بن أأسلم عن أأيب صالح به( 5/411) "الكَّبى"ورواه النسائي يف   . من وج 

ة  مر 
ح بالوقف  ة بالرف, فرص   . عومر 

م الرفع( 0/211 ) "الفتح"وجزم احلافظ يف  ه. بوه   .واهلل أعلم. وأن  الصوابأ وقفم آخر 

( 1/24) "السند"والشافعي يف ( 5/21)والنسائي (  26 )وأبو داود (  1/15)أخرجه أمحد (  1)

حه ابن حبان . من طمرق عن ابن عجالن به( 15 / )واحلاكم ( 42  )واحلمميدي   (.4444)وصح 

وي من طريق ابن  عجالن عن أأبيه عن أأيب هريرة   "العلل"كام قال الدارقطني يف . والحفوظم دون أبيه. ورم

( 0/446.) 
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ثنا -11   أخَّبنا ابن جريٍج  :قال ,أخَّبنا خملد بن زيدٍ  :قال ,حمّمد بن سالمٍ  حد 

 ةأ إذا كفاه الشق   ,م الّرجلعن خاد جابراً  لم سأأ رجاًل يأ  أّنه سمعأ  ,بريأخَّبين أبو الزّ  :قال

كلًة ه أم م  ع  ط  طعم معه فليم يأ  م أن  كم حدم ه أأ ر  كأ  فإن   ,نعم :قال ؟يدعوه أن   ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ  رأ مأ أأ  ,واحلر  

 ( ).يف يده

 لكم ا يأ  مم   العبدأ  طعمم يم  :باب

ثنا -14   ثنا :قال ,عبد اهلل بن مسلمة حد  الفضل بن  عنمروان بن معاوية  حد 

 .اً ويص بالملوكني خرييم  ملسو هيلع هللا ىلص كان النّبيُّ  :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول :لمبرّشٍ قا

 ( ).اهلل بوا خلقأ عذ  وال تم  ,بسوهم من لبوسكمل  وأأ  ,طعموهم ممّا تأكلونأً  :ويقول

                                                                                                                                                                             

, من طريق ابن هليعة( 4/412)وأمحد . عن ابن جريج( 1 5) "مسنده"أخرجه احلارث بن أسامة يف (   )

 . الزبري بهمن طريق الأوزاعي كلهم عن أأيب ( 44) "الوسط"والطَّباين يف 

ه جيد  .وإسنادم

ه يسأألم جابراً , أخَّبين أبو الزبري: عن ابن جريج قال"هكذا وقع يف نمسخ الدب والرشح  :تنبيه   ".أأنه سمعأ

ريج . وهو غري مراد قطعاً . وسمع السؤالأ بنفسه, وظاهره أن  ابنأ جريج أأدرك جابرأ بنأ عبد اهلل فإن  ابنأ جم

 . مل يمدرك جابراً 

وعند أمحد , وهو الصواب. "أنه سمع جابر بن عبد اهلل يمسأل, أخَّبين أبو الزبري"عند احلارث ووقع 

بري هو الذي سأألأ جابراً (. 4/412)  . أن  أأبا الزُّ

تمل ه ) وقوله , لأيب الزبري( أنه ) أن  الضمري يف قوله : وُيم ريج( سمعأ ه ابنم جم لكونه , لرجٍل آخرأ مل يذكر 

ثهمعروفًا عند م  .واهلل أعلم. ولعل  يف رواية البمخاري سقطاً . لكن يمشكل عليه رواية أمحد, ن حد 

إذا صنعأ "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 224 )ومسلم ( 1 11) "صحيحه"ويشهدم له ما أخرجه البخاري يف  

ه ه طعامأ كم خادمم
ه به , لأحد  ه ودمخانه  -ثم جاءأ ن  كان الطعامم فإ. فليمقعده معه فليأكل -وقد ويل حر 

ه منه أأكلة أأو أأكلتني  ."مشفوهًا قلياًل فليضع  يف يد 

م قريباً ( 1)  (. 6  )برقم . تقد 
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 كلأ ه معه إذا أأ خادمأ  لس  هل جيم  :باب

ثنا -11    س البرصيُّ ونأخَّبنا أبو يم  :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمدٍ  حد 

 صفوان بنم  إذ جاءأ  ,مر عند عم  اً جالس كنتم  :ذورةبو حمأ قال أأ  :ليكة قاليب مم ابن أأ  عن

مساكني  اً ناس مرم فدعا عم  ,مري عم دأ وها بني يأ فوضعم  ,ملها نفٌر يف عباءةٍ ة بجفنٍة ُيأ مي  أم 

 .وا معهكلم فأأ  ,هحولأ  اس  اء الن  رق  ن أأ اء م  رق  وأأ 

لوا كم يأ   ن  هم أأ ائ  رق  يرغبون عن أأ  اً قوم اهللم حلا  :و قالأأ  ,بقومٍ  اهللم فعلأ  :ثّم قال عند ذلك

من  اهلل و ال نجدم  ,عليهم ثرم ستأ  ا نأ ولكن   ,عنهم ما نرغبم  ,اهللا ومأ أأ  :فقال صفوانم  ,معهم

 ( ).طعمهمونم  لم كم ما نأ   يب  عام الط  الط  

 العبد راعٍ  :باب

ثنا -15   ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حد  رمة بن خَّبين خمأ أأ  :عبد اهلل بن وهٍب قال حد 

با هريرة أأ  سمعتم  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عبد اهلل بن سعٍد موىل عائشة زوج الن   عنأبيه  عنكرٍي بم 

عز   اهللأ ه فقد عصأ دأ فإذا عص سي   ,عز  وجل   اهللأ طاعأ فقد أأ  ,هدأ طاع سي  إذا أم  العبدم  :يقولم 

 ( ).وجل  

 ؟سي ديهل يقول  :باب

ثنا -12   ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,لفض  برش بن الم  حد  أيب  عنأبو مسلمة  حد 

                                                                                                                                                                             

 .وإسناده صحيح. عن ابن البارك به(  45) "الَّب والصلة"أخرجه الروزي يف (   )

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

  .مل أجد من أخرجه(  1)

هول. ورجاله رجال الصحيح  اهلل بن  سعد موىل عائشة وهو جمأ
 . سوى عبد 

 . ما روى عنه سوى بكري بن الأشج(: 04 /1) "اليزان"قال الذهبي يف 
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 نتأ أأ  :فقالوا ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  يف وفد بني عامٍر إىل الن   انطلقتم  :يبقال أأ  :ٍف قالطر  مم  عنة نرض  

قولوا  :فقال :قال ,والً عظمنا طأ وأأ  ,نا فضالً فضلم وأأ  :قالوا ,اهللد ي  الس   :قال ,دناسيُّ 

 ( ).يطانكم الش  ستجرين  وال يأ  ,كمول  بق

 هليه معروٌف فليكافئ  إ   نعأ ن صم مأ  :باب

ثنا -14    عنة زي  امرة بن غأ عم  عنوب يُّ ثني ُييى بن أأ حد   :فرٍي قالسعيد بن عم  حد 

 نعأ من صم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :قال جابر بن عبد اهلل النصاري   عننصار حبيل موىل الأ رشم 

 وإن   ,هرأ ثنى فقد شكأ ه إذا أأ فإن   ,عليه زئه فليثن  فإن مل جيد ما جيم  ,إليه معروٌف فليجزئه

  ( ).ورٍ  زم ام لبس ثويبأ فكأن   ,عطأ مل يم   بامومن حتىل   ,هرأ ه فقد كفأ مأ تأ كأ 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب ( 114) "عمل اليوم والليلة"والنسائي يف ( 1102)وأبو داود ( 1/11)أخرجه المام أمحد (   )

ف به( 1111) "اآلحاد والثاين"عاصم يف   .من طمرق عن ممطر 

 .هو النذر بن مالك العبدي: وأأبو نرضة. هو سعيد بن يزيد الزدي: أبو مسلمة 

ه الشيخم حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد د إسنادأ  . وجو 

ه ثقاٌت (: 46 /5) "الفتح"وقال ابن حجر يف   حه غريم واحدٍ , ورجالم  .انتهى. وقد صح 

عب"ي يف أخرجه البيهق(  1) من طريق ُييى ( 50  )وعبد بن محيد ( 2/401) "السنن"ويف ( 06 6) "الشُّ

امرة به( 6  /0 ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف , بن أيوب  .من طريق إبراهيم بن طهامن كالمها عن عم

امرة عن ( 4 11) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4 11)وأخرجه أبو داود   ل عن عم من رواية برش بن الفض 

ه عن جابررج  . ٍل من قوم 

مأ أأبو داود وأأبو حاتم بأن  الرجلأ هو رشحبيل  .وجزأ

 .من رواية زيد بن أأيب أمنيسة عن رشحبيل به( 5 41) "صحيحه"وأخرجه ابن حبان يف  

بري عن جابر( 1041)وأخرجه الرتمذي   امرة عن أأيب الزُّ  . من رواية إسامعيل بن عياش عن عم

ه ضعيفةٌ ورواية إسامعيل : قلت  . وهذه منها. عن غري  بلد 

عب"ولذا جزمأ البيهقيُّ يف  ا غلط "الشُّ  .بأّن 

= 
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ثنا -11   ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ابن عمر  عنجماهٍد  عنالعمش  عنأبو عوانة  حد 

تى ن أأ ومأ  ,عطوهفأأ  اهللب ومن سألأ  ,عيذوهفأأ  اهللب من استعاذأ  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال رسو :قال

 ( ).قد كافأمتوه حّتى يعلم أن   ,فإن مل تدوا فادعوا له ,وهئم فكاف   اً عروفليكم مأ إ  

 ع لهفليد   ةأ الكافأأ  ن مل جيد  مأ  :باب

ثنا -16   ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   ,أنسٍ  عن ثابٍت  عناد بن سلمة مح   حد 

 اهللأ م عوتم ما دأ  ,ال :قال ؟هكل   جر  بالأ  نصارم الأ  ذهبأ  ,اهلل يا رسولأ  :الهاجرين قالوا أن  

 ( ).م عليهم بهثنيتم وأأ  ,هلم

 اسأ الن   ن مل يشكر  مأ  :باب

ثنا -40   ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,بيع بن مسلمٍ الر   حد  د حمم   حد 

 ( ).اسأ الن   شكر  ن ال يأ مأ  اهلل ال يشكر   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنبن زياٍد 

____________________________________
 

ه فقد شكره": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أأيب سفيان عن جابٍر عن النبي  ( 1 11)ولأيب داود  رأ وإن  , من أمبيل بالًء فذكأ

ره فأ ه فقد  كأ تأمأ  (.1111)وانظر علل احلافظ ابن أيب حاتم . "كأ

والطَّباين يف ( 5/11)والنسائي ( 06 5, 241 )وأبو داود ( 14 , 1/21)أمحد  أخرجه المام(   )

 . من طمرق عن الأعمش به( 66 /1)والبيهقي ( 1 1/ )واحلاكم ( 1/402 ) "الكبري"

حه ابنم حبان  ه ثقاٌت (. 4101)وصح   .ورجالم

. مموسى بن إسامعيل بهمن طريق ( 2/401) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 1 11)أخرجه أبو داود (  1)

حه احلاكم   .عىل رشط مسلم( 1/41)وصح 

يد عن أأنٍس بأأطول منه( 4444)وأأيب يعىل ( 1114)والرتمذي ( 4/100)ولأمحد    . من رواية محم

ن هذا الوجه: وقال الرتمذي  .حديٌث صحيٌح حسٌن غريٌب م 

والبيهقي (  116)والطيالس ( 651 )والرتمذي (   11)وأبو داود ( 4501)أخرجه المام أمحد ( 4)

حه ابن حبان . من طمرق عن الربيع به( 11 /2)  (.4104)وصح 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 
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ثنا - 4   ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,سلمٍ بيع بن مم الر   حد  د حمم   حد 

ال  :قالت ,يج  اخرم  :فستعاىل للن   اهللقال  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عنبن زياٍد 

 ( ).هةً كار إال   خرجم أأ 

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

ثنا -41   ثني نصري بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن حد   :بن أيب هاشٍم قال عيلُّ  حد 

رمة بم  بنأ  ه سمع قبيصةأ ن  أأ  ,رمةرمة بن ليث بن بم بم  سمعتم  :فالٍن قال عن سديُّ يزيد الأ 

 هلم نيا هم أأ يف الدُّ  العروف   هلم أأ  :ه يقولفسمعتم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند الن   كنتم  :قال سدي  الأ 

 ( ).يف اآلخرة النكر   هلم نيا هم أأ يف الدُّ  نكر  الم  هلم وأأ  ,يف اآلخرة العروف  

ثنا -44   ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   :قال ,ان العنَّبيُّ عبد اهلل بن حس   حد 

                                                                                                                                                                             

وابن برشان يف ( 414) "كشف الستار"والبزار كام يف ( 4/145) "تاريه الكبري"أخرجه الصن ف يف (  )

هد"والبيهقي يف ( 141) "المايل"  .من طريق موسى بن إسامعيل به( 120) "الزُّ

د به عنه حممد بن زياد. ال نعلمه إال  عن أيب هريرة: قال البزار   .وهو ثقٌة مأ مونٌ . وال عنه إال  الربيع, تفر 

 .رجاله ثقاٌت (: 1/415) "الجمع"وقال اهليثمي يف   

ه صحيٌح (:  41/ ) "خمترص زوائد البزار"وقال ابن حجر يف    .إسنادم

وأبو نمعيم يف ( 1/445 ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 4161) "كشف الستار"رجه البزار كام يف أخ(  1)

 . من طريق نصري به( 5410) "العرفة"

ن أخرجه. "عن فالن"وسقط قوله  فقد ذكر اخلالفأ الزيُّ . وهو من اختالف الرواة عن نصري. عند مأ

 .وابنم حجر يف إثباته وإسقاط ه

ه    . إضافًة إىل إهبام فالن. ضعيٌف جلهالة نأصري وبمرمة بن ليثوإسنادم

 .وفيه من مل أعرفه(: 4/121) "الجمع"ولذا قال اهليثمي يف 

حابة نحوه  وسيأيت حديثم سلامن (. 121/ )انظر كشف اخلفاء للعجلوين . ويف الباب عن مجٍع من الص 

 .بعدأ حديث
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ثنا  ابنةم  حيبةم ودم  ,ليبةة ابنة عم ثتني صفي  فحد   ,هم  با أم أأ  وكان حرملةم  ,ان بن عاصمٍ حب   حد 

ى حت   ّنه خرجأ أأ  ,حرملة بن عبد اهلل عنخَّبهم ه أأ ن  أأ  ,بيهامبا أأ مها حرملة أأ وكان جدُّ  ,ليبةعم 

 آلتني   اهلل و :يف نفس قلتم   ارحتلأ فلام   ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ى عرفه الن  فكان عنده حت   ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  أأ 

رين مم ما تأ   :فقلتم  .بني يديه ى قمتم ميش حت  أأ  تم فجئ ,من العلم زدادأ حّتى أأ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبي  

 ى جئتم حت   ,رجعتم  ثم   ,نكرأ الم  واجتنب   ,العروفأ  ائت   ,يا حرملةم  :؟ قالعملأأ 

 .منه اً مقامي قريب ى قمتم حت   قبلتم أأ  ثم   ,احلةأ الر  

 واجتنب   ,العروف ائت   ,حرملةم  يا :قال ؟عملم رين أأ مم ما تأ   ,يا رسول اهلل :فقلت

ر وانظم  ,هت  من عندهم فأ   لك القوم إذا قمتم  يقولأ  ذنك أن  أم  بم عج  وانظر ما يم  ,النكر

فإذا  ,رتتفك    رجعتم فلام   ,هب  ن  من عندهم فاجتأ  إذا قمتأ  لك القومم  يقولأ  ه أن  كرأ تأ  الذي

 ( ).اً عا شيئدأ مها مل يأ 

ثنا -41   ثنا :الق ,احلسن بن عمر حد  يب أأ  يب حديثأ لأ  ذكرتم  :معتمٌر قال حد 

 ,يف اآلخرة   العروف   هلم نيا هم أأ يف الدُّ  العروف   هلأ أأ  إن   :ه قالن  أأ  , سلامنأ  عنثامن عم 

به  ثتم فام حد   ,ذاك كذاك ن  أأ  فعرفتم  ,سلامن عنه ثم د  ثامن ُيم يب عم ه من أأ  سمعتم ين  إ   :فقال

 ( ).قطُّ  اً حدأأ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 410/ ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   ) من طريق عبد اهلل بن  (  4/50) "الشُّ

ان به  .  حس 

 .للشيخ الألباين رمحه اهلل( 116 )رقم  "السلسة الضعيفة"انظر . واحلديث يف ثبوته نظرٌ  

 . مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(  1)

 . واختملف فيه عىل أأيب عثامن. وهو موقوف. وهذا إسناٌد صحيٌح 

 .وانظر ما بعده
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ثنا -45   ثنا :قال ,موسى حد  قال  :أيب عثامن عنعاصٍم  عنعبد الواحد  حد 

 ( ).مثله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 قول العروف :باب

ثنا -42  ار بن أخَّبنا عبد اجلب   :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمدٍ  حد 

قال رسول  :قال  طمي  عبد اهلل بن يزيد اخلأ  عنبن ثابٍت  عدي   عن اس اهلمداينُّ العب  

 ( ).معروٍف صدقةٌ  كلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                                                                                                                                             

( 4/111) "العلل"والدارقطني يف . من طريق أيب معاوية( 15116) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

هد "وأمحد يف , من طريق سفيان( 02 ) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف , من طريق عبد الواحد الزُّ

 . من طريق إسامعيل بن إبراهيم كلهم عن عاصم به( 1104)

رسل  . وهذا مم

 "الكبري"أأخرجه الطَّباين يف . عنه عن أأيب عثامن عن سلامن مرفوعاً : فقيل. لف فيه عىل عاصمواختم 

عب"والبيهقي يف ( 1  2) وإن  أأهلأ النكر يف الدنيا هم أأهلم النكر يف "وزادوا (. 0441 ) "الشُّ

 ."اآلخرة

ثامن عن أأيب مموسى الأشعري مرفوعاً : وقيل (. 0  /4) "الكامل"نم عدي يف أأخرجه اب. عنه عن أأيب عم

قييل يف   (.41 /6) "الضعفاء"والعم

مر مرفوعاً : وقيل عب"أأخرجه البيهقي يف . عنه عن أأيب عثامن عن عم  (. 0444 ) "الشُّ

مر من قوله: وقيل  . عنه عن أأيب عثامن عن عم

 . إنه الصواب: وقال(. 1/115)  "العلل"أأخرجه الدارقطني يف 

 .الصوابم الرسل  :(4/111) "العلل"ن وقال يف موضع آخر م

بيصة بن بمرمة السدي بأسانيد ضعيفه ريرة وقأ  . واهلل أعلم. يف الباب عن عيلٍّ وأأيب الدرداء وأأيب هم

م حديث قبيصة بن برمة قريبًا عند الصنٍّف   (. 45 ) وقد تقد 

( 1  1) "اآلحاد والثاين"م يف وابن أيب عاص( 1/516)وابن أيب شيبة ( 1/404)أخرجه المام أمحد ( 1)

 .من طريق عبد اجلبار به

= 
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ثنا -44   ثنا :قال ,سعيد بن سليامن حد  كان  :قال أنٍس  عنثابٍت  عنمبارٌك  حد 

اذهبوا  .خدجية ا كانت صديقةأ فإّن   ,اذهبوا به إىل فالنةٍ  :ء يقوليت باليش  إذا أم  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي 

 ( ).خدجية بُّ ا كانت حتم فإّن   ,به إىل بيت فالنةٍ 

 اليش   ومحلم  ,لةقأ إىل الب   اخلروجم  :باب
 
 بيله بالز  هل  عىل عاتقه إىل أأ  ء

ثنا -41   ثنا :قال ,سعرٍ م   عنسامة اد بن أم مح   عنإسحاق بن خملٍد  حد  مر بن عم  حد 

ج بى وتزو  فأأ  ,هختأ يب عىل سلامن أم أأ  عرضأ  :قال ة الكندي  مرو بن أيب قر  عأ  عنقيٍس 

 ,هتاه يطلبم فأأ  ,ّنه كان بني حذيفة وسلامن يشءٌ ة أأ ر  با قم فبلغ أأ  ,قريةبم  :اقال هليم  ,موالًة له

روةدخل عصاه يف قد أأ  ,ه معه زبيٌل فيه بقٌل فلقيأ  ,ه إليهفتوج   ,ه يف مبقلٍة لهن  خَّب أأ فأم   عم

يقول  :قال ؟ما كان بينك وبني حذيفة ,با عبد اهلليا أأ  :فقال ,وهو عىل عاتقه ,بيلالز  

 ارأ الد   فدخل سلامنم  ,سلامن تيا دارأ ى أأ فانطلقا حت   ,{والً جم عأ  وكان النسانم } :نسلام

ه س  وعند رأ   ,فإذا نمٌط موضوٌع عىل باٍب  ,فدخلأ  ةر  يب قم ذن لأ أأ  ثم   ,الم عليكمالس   :فقال

 .د لنفسهاه  تي متم ك الراش موالت  عىل ف اجلس   :فقال ,وإذا قرطاطٌ  ,اٌت نأ ب  لأ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصا رسول اهلل كان يقوهلم  ,شياءث بأأ د  حذيفة كان ُيم  إن   :ثه فقالد  ُيم  أأ نشأأ  ثم  

 تكونأ  ن  ه أأ كرأ وأأ  ,بام يقول علمم أأ  حذيفةم  :قولفأأ  ؟عنها لم سأأ وتى فأم فأم  ,قوامٍ ه لأ غضب  

 .قوامٍ بني أأ  ضغائنم 

____________________________________
 

 . ورجال أأمحد ثقات(: 42 /4) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

وى البخاري يف : قلت   .مرفوعًا مثله. عن حذيفة( 005 )ومسلم . عن جابر( 5245) "صحيحه"ورأ

من طمرق عن مبارك بن فضالة ( 1 /14) "الكبري"والطَّباين يف ( 601 ) "الكشف"أخرجه البزار كام يف (  )

حه ابن حبان . به  (.45 /1)واحلاكم ( 4004)وصح 

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسولم اهلل  ": عن عائشة قالت( 1145)ومسلم ( 4205) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 خدجية: ذبحأ الشاة يقول
 
 ."أأرسلوا هبا إىل أأصدقاء
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ذيفة ين حم ءأ فجا ,بك بام تقولقك وال يكذ  ال يصد   سلامنأ  إن   :فقيل له ,يت حذيفةفأم 

فيك  بن  كتم و لأ أأ  ,هني  تأ ن  لتأ  ,حذيفة م  يا حذيفة ابن أم  :فقلتم  ,سلامن م  يا سلامن ابن أم  :فقال

 ام عبدٍ يُّ فأأ  ,ناآدم أأ  ن ولد  م   :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اهلل  ,نيمر تركأ ه بعم فتم  خو  فلام   ,مرإىل عم 

 ( ).فاجعلها عليه صالةً  ,ههنيف غري كم  ,ه سّبةً أو سببتم  ,ه لعنةً تي لعنتم م  من أم 

ثنا -46   ثنا :قال ,ابن أيب شيبة حد  حبيٍب  عنعمش الأ  عنُييى بن عيسى  حد 

 .وا بنا إىل أرض قومنااخرجم  :مر قال عم  :اٍس قالابن عب   عنجبرٍي  بن   سعيد   عن

 م  الله :يبّ فقال أم  ,سحابةٌ  فهاجت   ,اسالن   ر  ؤخ  بن كعٍب يف مم  يبُّ فكنت أنا وأم  ,فخرجنا

 ؟صابناأأ  الذيصابكم ما أأ  :فقالوا ,مت رحاهلم وقد ابتل   ,اهمفلحقنأ  .ذاهاا أأ اَصف عن  

 ( ).م لنا معكم دعوتم الأ أأ  :مرفقال عم  ,ذاهاا أأ عن   يرصفأ  أن   عز  وجل   اهللأه دعا ن  إ   :قلت

 يعة  إىل الض   اخلروجم  :باب

ثنا -10   غرية مم  عنضيل بن غزوان د بن الفم خَّبنا حمم  أأ  :قال ,مٍ بن سالأ  دم حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

( 124) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 1256)وأبو داود ( 11111, 14402)أخرجه المام أمحد (  )

مر ( 61 / ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 2/156) "الكبري"والطَّباين يف  الً من طمرق عن عم خمترصًا ومطو 

 . بن قيس الاَص به

ه ال بأس به  .وإسنادم

ه(  120)ومسلم ( 2000) "صحيحه"ما أخرجه البخاري يف . ويشهد للمرفوع : عن أيب هريرة رفعأ

لفنيه, اللهم إن ام حممٌد برٌش يغضبم كام يغضبم البرشم " فأيُّام مؤمٌن آذيتمه . وإين قد اختذتم عندك عهدًا لن  ختم

بمه هبا إليك يوم القيامة  "أو سببتمه أو جلدتمه فاجعلها له كفارًة وقربًة تمقر 

من طريق ُييى ( 14) "الدعوة جمابو"وابن أيب الدنيا يف ( 4/414) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  1)

 . بن عيسى به

تلأٌف فيه  .ورواته ثقاٌت سوى ُييى بن عيسى خمم

طئ: "التقريب"قال ابن حجر يف   .صدوٌق يم
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 ن  مسعوٍد أأ  اهلل بنأ  عبدأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   مرأ أأ  :يقول  اً علي   سمعتم  :موسى قالت م  أم  عن

 شجرًة فيأ   يصعدأ 
ٍ
 وشة  وا من محم كم اهلل فضح   عبد   ه إىل ساق  صحابم أأ  فنظرأ  ,تيه منها بيشء

 عب لم ج  ر  ؟ لأ ما تضحكون :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,هساقي  
 ( ).حدٍ يف اليزان من أم  ثقلم اهلل أأ  د 

 خيهأأ  رآةم م   السلمم  :باب

ثنا - 1   خالد  عنيٍد خَّبين خالد بن محم أأ  :وهٍب قال خَّبين ابنم أأ  :صبغ قالأأ  حد 

رآة م   الؤمنم  :ريرة قالأيب هم  عنرافٍع  اهلل بن   عبد   عنليامن بن راشٍد سم  عنبن يزيد 

 ( ).هصلحأ أأ  اً يبا عأ ى فيهإذا رأأ  ,خيهأأ 

ثنا -11   ثنا :قال ,إبراهيم بن محزة حد   عنكثري بن زيٍد  عنأيب حازٍم  ابنم  حد 

خو أأ  والؤمنم  ,هخي  أأ  آةم ر  م   الؤمنم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنالوليد بن رباٍح 

 ( ).هن ورائ  ه م  وطم وُيأ  ,هعليه ضيعتأ  يكفُّ  ,الؤمن  

                                                                                                                                                                             

( 55 /4) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1  /1 ) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 610)أخرجه أمحد (   )

 .من طمرق عن مغرية به( 565, 546) "سندهم"وأبو يعىل يف ( 6/65) "الكبري"والطَّباين يف 

ية عيٍل   ه ثقاٌت سوى أمم  مموسى ُسم  م الكالم عليها. ورواتم  (.51 )رقم . تقد 

بيش عن ابن مسعود نحوه( 0 54)وأأيب يعىل (  466)ولأمحد   حه ابن حبان . من حديث زر  بن حم وصح 

(4026.) 

يد بهعن خ( 104) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  1)  . الد بن محم

 .وانظر ما بعده 

ويف ( 1/160) "السنن"والبيهقي يف ( 144) "اجلامع"وابن وهب يف ( 1 16)أخرجه أبو داود (  4)

عب"  .من كثري بن زيد به( 4215) "الشُّ

نه ابن حجر يف البلوغ   . والعراقي يف ختريج الحياء. وحس 

فه من وجٍه آخر ع( 616 )وأخرجه الرتمذي   . "فإن  رأى به أذًى فليممطه عنه"بلفظ .ن أيب هريرةوضع 

مها ضعيٌف (. 45 1) "الوسط"ويف الباب عن أنٍس عند الطَّباين يف   .وسندم
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ثنا -14  ثنا :قال ,ثني حيوةحد   :د بن عاصٍم قالمحأأ  حد   عنثوبان  ابن   عنة بقي   حد 

 لأ كأ من أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  عن ستورد الم  عناص بن ربيعة وق   عنكحوٍل مأ  عنبيه أأ 

 عز  وجل   اهللأ س برجٍل مسلٍم فإن  ومن كم  ,مطعمه مثلها من جهن  يم  اهلل فإن   ,بمسلٍم أكلةً 

 وسمعٍة فإن   ن قام برجٍل مقامأ ومأ  ,موه من جهن  يكسم 
ٍ
 وسمعٍة  مقامأ  به يقومم  اهللأ رياء

ٍ
رياء

 ( ).يوم القيامة

 زاح  والم  عب  ن الل  م   ما ال جيوزم  :باب

ثنا -11   ثنا :قال ,عاصم بن عيلٍّ  حد   عنائب عبد اهلل بن الس   عنيب ذئٍب أأ  ابنم  حد 

ه صاحب   كم متاعأ حدم أأ  خذ  ال يأ   :يقول ,يعني ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم  :ه قالجد   عنبيه أأ 

 ( ).ها إليهه فلريد  كم عصا صاحب  حدم أأ  خذأ فإذا أأ  ,اً وال جادّ  اً العب

 اس  عن الن   فحم والص   العفوم  :باب

                                                                                                                                                                             

ويف ( 4541,  40) "الوسط"ويف ( 10/406) "الكبري"والطَّباين يف (  111)أخرجه أبو داود (   )

 . من طريق بقي ة به( 4516, 102) "مسند الشاميني"

عنعناً , ح بقي ة بالتحديث عند بعضهموَص    .لكن رواه الأكثرم عنه مم

من ( 10/401) "الكبري"والطَّباين يف ( 11 /1)واحلاكم ( 2451)وأبو يعىل (   10 )ورواه أمحد  

ريج قال ثهم: قال سليامن بن موسى: طريق ابن جم  .فذكره. نا وق اص بن ربيعة, أن  الستورد حد 

بيعةومدار احلديث عىل    . وق اص بن  رأ

ام(: 01 /  ) "التهذيب"قال احلافظ يف  وذكره , ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة الثانية من أأهل  الش 

 انتهى. ابن حبان يف الثقات

 .مقبول: وقال يف التقريب

 "الكبري"والطَّباين يف ( 20 1)والرتمذي ( 5004)وأبو داود ( 4610 )أخرجه المام أمحد (  1)

 .من طريق ابن أيب ذئب به( 4/446)واحلاكم ( 00 /2) "السنن"والبيهقي يف (  11/11)

 . هذا حديٌث حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي 
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ثنا -15  ثنا :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد  ثنا :قال ,أبو معاوية حد  وهب  عنهشاٌم  حد 

 رف  ر بالعم مم أ  و العفو ذ  خم } :عىل النَّب   يقولم  بري هلل بن الزُّ ا عبدأ  سمعتم  :كيسان قال بن  

 اهللو ,خالق النّاسمن أأ  إال   ؤخذأ تم  مر هبا أن  ما أأ  واهلل  :قال {ض عن اجلاهلني ر  ع  وأأ 

 ( ).همتم ا منهم ما صحب  آلخذّن  

ثنا -12   عنليٍث  عنضيل بن غزوان د بن فم نا حمم  خَّبأ أأ  :قال ,المٍ د بن سأ حمم   حد 

وإذا  ,واعّس  وا وال تم موا ويّس  عل   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :قال اٍس ابن عب   عنطاوٍس 

 ( ).كم فليسكت  حدم أأ  غضبأ 

 االنبساط إىل النّاس :باب

ثنا -14   ثنا :قال ,إسحاق بن العالء حد  ثني عبد حد   :مرو بن احلارث قالعأ  حد 

وهو ُييى  -ابن جابٍر  عن -بيدّي هو ابن الوليد الزُّ  -ٍد حمم   عن شعريُّ اهلل بن ساملٍ الأ 

  ّنه سمع معاويةأ أأ  ,ثهباه حد  أأ  ن  أأ  ,ثهفرٍي حد  محن بن جبري بن نم عبد الر   عن -بن جابٍر 

 رسولأ  سمعتم  :أو قال ,ه يقولسمعتم  ,به اهللنفعني  اً كالم ملسو هيلع هللا ىلص بي  من الن   سمعتم  :يقول

                                                                                                                                                                             

وهناد بن الّسي يف ( 4/414 ) "تفسريه"والطَّبي يف ( 6111) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  )

هد" عاوية به( 154 ) "الزُّ  .من طمرق عن أأيب مم

بري نحوه( 1424)حيح البخاري وهو يف ص  روة عن أأبيه عن ابن الزُّ  . من وجٍه آخرأ عن هشام بن عم

ا منهم ما صحبتمهم"دون قوله   ."واهلل آلخذّن 

وهناد ( 44/  ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1204) "مسنده"والطيالس يف ( 42 1)أخرجه المام أمحد (  1)

هد"يف  عب"والبيهقي يف ( 401 ) "الزُّ ( 1 4) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 1056) "اليامن شم

 .من طمرق عن ليث بن أيب سليم به( 511) "اجلامع"وابن عبد الَّب يف 

 .وهو ضعيف. وفيه ليث بن أيب سليم. رواه أمحد والبزار(: 414/ ) "الجمع"قال اهليثمي يف  

 . ممن وجٍه آخر عن ليث بن أيب سلي(  601) وسيأيت عند الصنف  
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فيهم  يبةأ الر   بعم ت   ال أأ ين  م فإ  فسدهتأ أأ  اس  يف الن   يبةأ الر   تأ بعك إذا ات  إن   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ( ).فسدهمفأم 

ثنا -11  بيدد بن حمم   حد  ثنا :قال ,اهلل عم بيه أأ  عنٍد زر  معاوية بن أيب مم  عنحاتٌم  حد 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   عيناي هاتان رسولأ وبرصم  ,ذناي هاتانأم  سمعأ  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :قال

 رسول   ه عىل قدم  ي  مأ وقدأ  ,سني صلوات اهلل عليهامأو احلم  ,ّي احلسنبكف   اً ه مجيعبيدي   خذأ أأ 

 ه عىل صدر  ي  قدمأ  ى وضعأ حت   المم ي الغم فرق   :قال ,هارقأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسولم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 فإين   ,هحب  أأ  م  الله :قال ثم   ,لهقب   ثم   ,فاك افتح   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  ثم   ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول  

.هحبُّ أم 
( ) 

                                                                                                                                                                             

مرو بن احلارث (  14 ) "مسند الشاميني"ويف ( 6/425 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   ) من طريق عأ

 .به

من طريق راشد ( 1/444) "السنن"والبيهقي يف ( 4416)وأأيب يعىل ( 1111) "السنن"وليب داود يف  

 اتبعتأ عورات  الناس أفسدهت "بن سعد عن معاوية بالرفوع بلفظ 
فقال . م أو كدتأ أن  تمفسدهمإنك إن 

عاويةم من رسول اهلل : أبو الدرداء ها مم ه اهللم تعاىل هبا ملسو هيلع هللا ىلصكلمٌة سمعأ عأ  . نفأ

حه ابن حبان   ."ختريج الحياء"والعراقي يف . "رياض الصاحلني"والنووي يف ( 5420)وصح 

بري بن نفري وكثري بن ( 1116)وأأخرج أبو داود  بيد عن جم يح بن عم مرو بن  الأسود من طريق رشم ة وعأ ر  مم

عد يكرب وأأيب أممامة ى الريبةأ يف الن اس  أأفسدهم: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  : والقدام  بن  مأ مريأ إذا ابتغأ
 ."إن  الأ

ي يف ( 4/16) "الكبري"والطَّباين يف ( 64 41) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة  يف (  1) ر   "الرشيعة"واآلجم

ني( 204 ) من طمرق عن ( 106) "العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 110) "عمل اليوم والليلة"يف  وابن السُّ

د به زر   .معاوية بن أيب مم

د. رواه الطَّباين(: 6/110) "الجمع"قال اهليثمي يف  زر  ن وث قه. وفيه أبو مم وبقي ة رجال ه رجال , ومل أأجد  مأ

حيح  . الص 

من رواية عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب هريرة  ( 111)ومسلم ( 2 10)وأصله يف البخاري 

= 
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 مبسُّ الت   :باب

ثنا -16   ثنا :قال ,بن عبد اهلل عيلُّ  حد   :قيٍس قال عنإسامعيل  عنسفيان  حد 

 .م يف وجهيتبس   إال   سلمتم منذ أأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما رآين رسولم  :يقول  اً سمعت جرير

ه عىل وجه   ,منٍ ذي يأ  رجٌل من خري   ن هذا الباب  م   يدخلم  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل 

 ( ).جريرٌ  فدخلأ  ,ٍك لأ مأ  سحةم مأ 

____________________________________
 

ينقاع . يف طائفة الن هار  ال يمكل مني وال أمكل مه ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبيُّ ": قال الدويس  وق بني قأ حتى أأتى سم

فحسبت ه شيئًا فظننتم أأّنا تملبسه سخابًا أمو . حسناً : يعني. أثم  لمكع أأثم  لكع: فجلس بفناء بيت فاطمة فقال

له به: وقال, فجاء يأشتدُّ حتى عانقه وقب له. تمغس  ن ُيم اللهم إين أحبه "ويف رواية . "اللهم  أأحب ه وأأحب  مأ

 ."فأحبه وأحبب من ُيبه

 "مسنده"واحلميدي يف (  1/40) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 1404) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  )

يي( 100)  .نة بهمن طمرق عن سفيان بن عم

ٍة عن ( 1145)ومسلم ( 5446,  114) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   وغريمها من طمرق عد 

 . الشق  الول منه. إسامعيل

ن هذا الباب"دون قوله   "الخ ... يدخل م 

يينة به دون سائر الرواة  -مع أّنا عىل رشطه يف الظاهر  -ولعل  إعراض البخاري عنها  د سفيان بن عم تفرُّ

 . عيلعن إسام

 .لكن هلذه الزيادة طمرق أمخرى

عن يونس بن أيب إسحاق عن المغرية ( 1401) "الكَّبى"والنسائي يف ( 6104 )ما أخرجه أمحد : منها

رير قال بيل عن جأ يبتي": بن شم تم راحلتي فحللتم عأ ل تي. ل ا قدمتم الدينةأ أأنأخ   -ودخلت  . ولبستم حم

أأي عبدأ : فقلت جلليس. فرماين الناسم باحلدق ملسو هيلع هللا ىلصم عيل  رسول اهلل فسل   -يطبم الناس  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

ري شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصهل ذكرأ رسولم اهلل . اهلل ن أأم 
بينام هو يطبم إذ عرضأ له يف : قال, فأحسن الذكرأ . نعم: قال ؟م 

ن هذا الفج  . إنه سيدخل عليكم رجٌل من هذا الباب: فقال. خطبته
ن خري  ذي يأمن. م 

عىل وجهه  وإن  , م 

 . "فحمدتم اهللأ عىل ما أبالين: قال. مسحةأ ملأك

حه ابن خزيمة   (.66 4)وابن حبان ( 464 )وصح 

= 
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 حكالض   :باب

ثنا -50   ثنا :قال ,بيعسليامن بن داود أبو الر   حد   :قال ,اإسامعيل بن زكري   حد 

ثنا   حد 
ٍ
قال  :أيب هريرة قال عنسقع واثلة بن الأ  عنمكحوٍل  عنرٍد بم  عنأبو رجاء

 ( ).القلبأ  يتم متم  حك  الض   كثرةأ  فإن   ,حكأ الض   ل  ق  أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

ثنا - 5   ثنا :قال ,ارٍ د بن بش  حمم   حد  ثنا :قال ,أبو بكٍر احلنفيُّ  حد  احلميد  عبدم  حد 

 ,حكأ كثروا الض  ال تم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنإبراهيم بن عبد اهلل  عنبن جعفٍر 

 ( ).القلبأ  يتم متم  حك  الض   كثرةأ  فإن  

____________________________________
 

 . عن قابوس بن أأيب ظبيان عن أأبيه عن جرير( 5141) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف 

عن عبد  ( 4452) "فةالعر"وأأيب نمعيم يف . عن ابن عب اس( 0 11) "الكبري"عند الطَّباين يف . وله شواهد

 وغريهم . عن الَّباء بن عازب ( 11 2) "الوسط"والطَّباين يف . اهلل بن ضمرة 

هد"والبيهقي يف ( 4 11)أخرجه ابن ماجه (   ) عب"ويف ( 111) "الزُّ  "احللية"وأبو نمعيم يف ( 5450) "الشُّ

ز( 210) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 0/425 ) ر   .بن عبد اهلل به من طريق أيب رجاء حمم

دل س. وال بأس برجاله   .إال  أأن  أأبا رجاء مم

 . انتهى. يمعتَّب بحديثه ما بني  فيه السامع عن مكحوٍل وغريه. كان يمدل س عن مكحول: قال ابن حبان

دل س أيضاً : قلت ه وأأثبتأ , فأثبتأه الرتمذي وابن يونس. ومع هذا اختملف يف سامعه من واثلة. ومكحوٌل مم

ة ة, أبو حاتم مر  اه مر   . وهو قول البخاري. ونفأ

ه عىل أيب رجاء احلديثم غريم : ثم قال(. 4/125) "العلل"كام ذكره الدارقطني يف . واختملف يف سند 

 .انتهى.ثابٍت 

 .وانظر ما بعده: قلت 

 .من طريق أأيب بكر احلأنأفي به( 64 1)أخرجه ابن ماجه (  1)

 .إسناٌد صحيٌح : "احالصب"وقال البوصريي يف  

من رواية أأيب طارق السعدي عن احلسن ( 1065)وأمحد ( 1405)وله طريٌق أمخرى عند الرتمذي : قلت 

ه ضعيف. عن أيب هريرة مرفوعاً   . وله ثالثم علل, وسندم

= 
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ثنا -51   ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,بيع بن مسلمٍ الر   حد   عند بن زياٍد حمم   حد 

 :فقال ,ثونضحكون ويتحد  ه يأ صحاب  عىل رهٍط من أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   خرجأ  :قال يب هريرة أأ 

 ,انرصفأ  ثم   ,اً م كثرييتم كأ ولبأ  ,تم قليالً ك  ح  علم لضأ لو تعلمون ما أأ  ,نفس بيده الذيو

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فرجعأ  ؟ط عباديقن  تم  ملأ  ,ديا حمم   :إليه عز  وجل   هللماوحى وأأ  ,بكى القومأ وأأ 

 ( ).واوقاربم  ,وادم وسد   ,برشواأأ  :لفقا

 اً دبر مجيعأأ  دبرأ وإذا أأ  ,اً قبل مجيعأأ  قبلأ إذا أأ  :باب

ثنا -54    :سامة بن زيٍد قالأخَّبنا أم  :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمدٍ  حد 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ث عن الن  ام حد  ه رب  ن  أأ  ,يب هريرةأأ  عنقارٍظ  سلٍم موىل ابنة  وسى بن مم خَّبين مأأ 

 دبرأ أأ  .دبرأ وإذا أأ  ,اً مجيع قبلأ أأ  .قبلأ أأ  إذا ,نيحأ ش  الكأ  بيضم أأ  ,نفري  الش   هدبم ثنيه أأ حد   :فيقول

 ( ).راهتأ  ولن   ,هعنٌي مثلأ  مل ترأ  ,اً مجيع

 ؤمتنٌ ستشار مم الم  :باب

ثنا :قال ,آدم ثناحد   -51   ثنا :قال ,شيبان أبو معاوية حد  عبد اللك بن عمرٍي  حد 

____________________________________
 

ة ه السخاوي يف . وللحديث شواهد عد   .فانظرها( 465رقم )  "القاصد"ذكرأ

نن"والبيهقي يف ( 506) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 11 0 , 0016 )أخرجه المام أمحد (   )  "السُّ

عب"ويف ( 1/14) ال وخمترصاً . من طمرق عن حممد بن زياد به( 1/11) "الشُّ  . مطو 

حه ابن حبان   (.451, 4  )وصح 

ه. خمترصاً ( 10 2) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف   لو تعلمون ما . من وجه آخر عن أيب هريرة رفعأ

 .دون القصة. ولبكيتم كثرياً . أعلم لضحكتم قليالً 

وابن عساكر يف ( 5 1/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4/165) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف ( 1)

 .من طريق ابن البارك به( 4/141) "تاريخ دمشق"

ه ال بأ سأ هبم   . سوى موسى بن  مسلم. ورجالم

 .انتهى. وث قه ابن حبان. ال يمعرف(: 4/105) "لسان اليزان"قال ابن حجر يف 
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هل لك  :يب اهليثملأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيٌّ قال الن   :ريرة قالأيب هم  عنمحن أيب سلمة بن عبد الر   عن

تاه فأأ  ,سني ليس معهام ثالٌث برأ   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ يت الن  فأم  .نات  تانا سبٌي فأ  فإذا أأ  :قال ,ال :؟ قالخادمٌ 

 إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,يل اخرت   ,اهلل يا رسولأ  :قال ,اخرت منهام :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   ,بو اهليثمأأ 

 نتأ ما أأ  :هتم امرأأ  فقالت   ,اً به خري واستوص   ,صيل  ه يم يتم  رأ  فإين   ,هذا ذ  خم  ,ؤمتنٌ مم  الستشارأ 

 .فهو عتيٌق  :قال ,هعتقأ ن تم أأ  إال   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ببالٍغ ما قال فيه الن  

ره مم بطانٌة تأ   :وله بطانتان إال   ,وال خليفةً  اً نبي   مل يبعث   اهللأ إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن  ف

 السُّ  بطانةأ  وقأ ن يم ومأ  ,االً بأ وه خأ لم وبطانٌة ال تأ   ,نكرهاه عن الم ن  بالعروف وتأ 
 
 ( ).قيفقد وم  وء

 شورةم الأ  :باب

ثنا -55   مرو بن ديناٍر عأ  عنبيٍب بن حأ مر عم  عنيينة أخَّبنا ابن عم  :قال ,صدقة حد 

 ( ).مرالأ  م يف بعض  هم وشاور   :اسٍ عب   ابنم  قرأأ  :قال

ثنا -52   ثنا :قال ,يب إياسٍ بن أأ  آدمم  حد  احلسن  عن ي  الّس   عناد بن زيٍد مح   حد 

                                                                                                                                                                             

(  4 /1)واحلاكم ( 4415)وابن ماجه ( 11 5)وأبو داود ( 1426, 1111)أخرجه الرتمذي (  )

. من طمرق عن شيبان به( 101) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 6/152 ) "الكبري"والطَّباين يف 

الً   ."المستشار ممؤمتن"قوله واقترص أبو داود وابن ماجه عىل . خمترصًا ومطو 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 

 (.64 /1)وصحيحة اللباين ( 40 /1)انظر علل الدارقطني  

 "صحيحه"أخرجها البخاري يف  ".. إن  اهلل مل يبعث "وهي قوله . اجلملة الأخريةم من احلديث: قلت 

 .مرفوعاً  عن أيب سعيد اخلدري ( 2444)

مرو بن دينار به( 4/111) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  1) يينة عن عأ مر بن . عن ابن عم كر عم
دون ذ 

بيب يينة يأروي عنهام مجيعاً . حأ  .وابنم عم

نه السيوطي يف    .وزاد نسبته لسعيد وابن النذر(: 1/140) "الدر النثور"والثر حس 
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أ  فضل  دوا لأ هم  إال   قوٌم قطُّ  ارأ ما استشأ  اهلل و :قال ورى شم هم رم م  وأأ } :تال ثم   ,مهت  ما بحرض 

 ( ).{بينهم

 دٍ شأ خيه بغري رأ عىل أأ  شارأ ن أأ مأ  إثمم  :باب

ثنا -54   ثني بكر بن حد   :وب قاليُّ يب أأ ثني سعيد بن أأ حد   :عبد اهلل بن يزيد قال حد 

ما  ل عيل  ن تقو  مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النّبّي  :أيب هريرة قال عنسلم بن يساٍر يب عثامن مم أأ  عنعمٍرو 

عليه بغري رشٍد فقد  شارأ فأأ  ,وه السلمم خم ه أأ ارأ شأ تأ اس   ومن   ,اره من الن  عدأ مق أ  فليتبو   ,لقم مل أأ 

 ( ).فتاهن أأ ه عىل مأ ثمم فإ   ,تيا بغري ثبٍت فتي فم ن أم ومأ  ,هخانأ 

 اسبني الن   حابُّ الت   :باب

ثنا -51    عنسليامن بن بالٍل  عنخي ثني أأ حد   :إسامعيل بن أيب أويٍس قال حد 

ال  ,هنفس بيد   الذيو :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عنه جد   عنأسيٍد  إبراهيم بن أيب

اكم وإي   ,واالم حتابُّ وا الس  فشم وأأ  ,واى حتابُّ وا حت  مم سل  وال تم  ,وامم سل  ى تم ة حت  لوا اجلن  تدخم 

                                                                                                                                                                             

 .ي بن ُييى الشيباين بهعن الّس(  11) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   )

ه ابنم حجر يف   ى إسنادأ  .ونسبه البن  أيب حاتم أيضاً ( 4/410 ) "الفتح"وقو 

من وجٍه آخرأ عن ( 12145) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 4/411) "تفسريه"وأخرجه الطَّبي يف 

فل عن احلسن  نحوه غ   .إياس بن  دأ

 "الكَّبى"والبيهقي يف ( 441) "مسنده"اق بن راهوية يف وإسح( 4122)وأخرجه بتاممه المام أمحد (  1)

 . من طريق سعيد بن أيب أيوب به( 1  /0 )

 .وأأد خلأ أأمحدم والبيهقيُّ عمروأ بنأ أأيب نعيمة بني بكر وأيب عثامن

نن"وأخرج أبو داود يف    .اجلملة الثانية( 54)وابنم ماجه . اجلملة الثانية والثالثة( 4254) "السُّ

ٌف واضطراٌب واحل  ع  فه ابنم القطان يف كتابه . ديثم فيه ضأ  ."الوهم والّيام"ولذا ضع 

اجلملةأ الموىل من رواية أأيب صالح عن أأيب ( 4)ومسلم ( 0  ) "صحيحه"أخرج البخاريُّ يف . واحلديث 

 .هريرةأ نحوه
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 .ينالد   قم ل  حتأ  ولكن   ,رع  الش   قم حتل   :لكم قولم ال أأ  ,ا هي احلالقةفإّن   ,ةغضأ والب  

ثنا ثنا :قال ,بيدٍ د بن عم حمم   حد   ( ).يب أسيٍد مثلهإبراهيم بن أأ  عننس بن عياٍض أأ  حد 

 لفةالم  :باب

ثنا -56   ثنا :قال ,أمحد بن عاصمٍ  حد  وهٍب  ثني ابنم حد   :فرٍي قالعيد بن عم سأ  حد 

مرو بن عأ اهلل بن  عبد   عن ديف  هالٍل الص   عيسى بن   عناٍج در   عنيٍح يوة بن رشم حأ  عن

ى وما رأأ  ,يومٍ  ة  قيان يف مسري ليلتأ ني  ؤمنأ الم  يوحأ رم  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن العاص 

 ( ).همها صاحبأ حدم أأ 

ثنا -20   ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد   عنيّسة براهيم بن مأ إ   عنفيان سم  حد 

 ( ).القلوب ب  تقارم  مثلأ  ومل نرأ  ,قطعتم  مم ح  والر   ,كفرتم  عمم الن   :اٍس قالابن عب   عنطاوٍس 

                                                                                                                                                                             

همن رواية  الأعمش عن أأيب صالح عن أيب ه( 51) "الصحيح"أخرج مسلٌم يف (  ) . ريرة الشق  الول منه نحوأ

 ."حتابوا"حتى قوله 

إياكم "لكن بلفظ . من رواية عبد اللك بن عمرو عن سليامن بن بالل به( 1604)وأخرجه أبو داود 

 . "العشب  "أو قال  "فإن  احلسدأ يأكل احلسنات كام تأكلم النارم احلطبأ . واحلسد

 . كام قال ابنم حجر. وهو ال يمعرف. إبراهيم ال بأ سأ برجال ه سوى جد  . واحلديثم ضعيٌف 

بري  بري عن الزُّ  موىًل آلل الزُّ
ه وله شاهٌد من حديث  والرتمذي ( 1 1 )أأخرجه المام أأمحد . نحوأ

ه ضعيٌف ( 0 15) ارقطني . وسندم  (.1/114)وانظر عللأ احلافظ  الد 

اج بن ( 41 )وهو يف جامع ابن وهب (  1)  .سمعان أأيب السمح بهعن ابن هليعة عن در 

 .من طريق ابن هليعة به(  2 رقم  4 ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 2242)وأخرجه أمحد  

اج أأيب السمح  ه عىل در  تلف فيه. ومدارم  .وهو خمم

عب"أخرجه البيهقي يف (  4)  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 61) "العزلة"واخلطايب يف ( 1414) "الشُّ

ي ّسة به من( 114/ 1)  .طريق ابن مأ

هد"وابن البارك يف ( 10114) "الصن ف"ورواه عبد الرزاق يف   "معجمه"وابن القري يف ( 421) "الزُّ

= 
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ثنا - 2   ثنا :قال ,اءرأ غ  يب الأ روة بن أأ فأ  حد  عبد اهلل بن  عنالقاسم بن مالٍك  حد 

 ( ).لفةاس الم ن الن  رفع م  ما يم  لأ و  أأ  ن  أأ  :ثم حد  تأ ا نأ ن  كم  :مري بن إسحاق قالعم  عنعوٍن 

 زاحالم  :باب

ثنا -21   عنعجالن  ثني ابنم حد   :يث قالحّدثني الل   :لعبد اهلل بن صالٍح قا حد 

 إال   قولم  ال أأ ين  إ   :؟ قالناداعبم ك تم ن  إ   ,اهلل يا رسولأ  :اقالو ,ريرة يب هم أأ  عنو سعيٍد بيه أأ أأ 

 ( ).اً حق  

ثنا -24   بكر بن عبد اهلل  عنٍد يب حمم  حبيٍب أأ  عنأخَّبنا معتمٌر  :قال ,صدقة حد 

كانوا هم  احلقائقم  فإذا كانت   ,يخون بالبط  ادحم بأ تأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص لنّبي  ا صحابم كان أأ  :قال

 ( ).جالالر  

ثنا -21   مر بن سعيد بن أيب خَّبنا عم أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد 

يا  :هامُّ فقالت أم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عند رسول   عائشةم  مزحت   :ليكة قاليب مم أأ  ابن   عنحسنٍي 

____________________________________
 

وإن  اهللأ عز  وجل  إذا قاربأ بني "وفيه . من طريق ابن طاوس عن أأبيه عن ابن عباس نحوه( 111)

ها يشٌء أأبداً  ح  ز  لوب مل يمزح   .اآلية {...لو أنفقتأ ما يف الأرض مجيعاً  }ابنم عباس  ثم قرأ: قال. القم

ون ( 52 ) "الفتن"وأأبو عمرو الداين يف ( 1/41 ) "تفسريه"أأخرجه الطَّبي يف (   ) من طريقني عن ابن  عأ

ه صحيٌح . به  .وإسنادم

عن  من طريق الليث عن ابن عجالن( 0/111 ) "السنن"والبيهقي يف (  111)أخرجه المام أمحد (  1)

 .سعيد القَّبي دون شك

من رواية أمسامة بن زيد عن ( 415) "اآلداب"والبيهقي يف ( 660 )والرتمذي ( 1414)وأخرجه أمحد  

 .القَّبي به

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي 

 .كام يف التهذيب. أأدرك مجعًا من الصحابة. هو الزين: بكر بن عبد اهلل(  4)

ح يبدح إذا رمى: يمقال. يرتامون :أي (يتبادحون : ) قوله   (.01 / )قاله يف النهاية . بدأ
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نا هذا مزح   بل بعضم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   ,نانةأ ن ك  م   هذا احلي   عابات  دم  ضم بع ,اهلل رسولأ 

 ( ).احليُّ 

ثنا -25   ثنااح ب  د بن الص  حمم   حد  ويل يٍد الط  محم  عن -هو ابن عبد اهلل  -خالٌد  حد 

ك عىل نا حاملم أأ  :فقال ,هستحملم يأ  ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجٌل إىل النّبي   :قال مالٍك  بن   أنس   عن

 البلأ  وهل تلدم  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ؟ناقةٍ  بولد   صنعم وما أأ  ,اهلل يا رسولأ  :قال ,ناقةٍ  ولد  

 ( ).وقم النُّ  إال  

 بي  زاح مع الص  الم  :باب

ثنا -22   ثنا :قال ,مٍ ابن سالأ  حد  أيب  عنبيه أأ  عنٍد زر  معاوية بن أيب مم  عنوكيٌع  حد 

ه عىل مي  قد وضعأ  ثم   ,رض اهلل عنهام سني  و احلم أأ  احلسن   بيد   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   خذأ أأ  :هريرة

 ( ).ترق   :قال ثم   ,قدميه

 لقاخلم  سنم حم  :باب

                                                                                                                                                                             

 . من رواية ابن البارك به نحوه( 166) "اآلحاد والثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (   )

 . ورواية ابن أيب مليكة عن عائشة يف الصحيحني. لكن ظاهره الرسال. وإسناده صحيح 

تاريخ "ومن طريقه ابن عساكر يف ( 41 / )للذهبي  "خ السالمتاري"وأخرجه الزبري بن بكار كام يف  

ا ( 1/42) "دمشق ليكة, عن عائشة, أّن  مر اجلممحي عن ابن أيب مم تبة عن نافع بن عم من طريق محزة بن عم

 .فذكره.. مزحت

ار(: 201/ ) "اليزان"قال الذهبي يف  ن. محزة بن عتبة, شيٌخ للزبري بن بك   . كرال يمعرف, وحديثمه مم

 "السنن"والبيهقي يف (  66 )والرتمذي ( 1661)وأبو داود ( 4 41 )أخرجه المام أمحد ( 1)

 .من طمرق عن خالد الطحان به( 0/111 )

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 

م برقم (  4)  (.  5 ) تقد 
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ثنا -24   ثنا :قال ,أبو الوليد حد   سمعتم  :قال زةر  يب بأ أأ  بن   القاسم   عنعبة شم  حد 

 يب الد  أأ  عنرداء الد   م  أم  عن عطاًء الكيخاراين  
 
 يف  ما :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن  رداء

ٍ
من يشء

 ( ).لقسن اخلم من حم  ثقلم أأ  اليزان  

ثنا -21    عنثني يزيد بن اهلاد حد   :يث قالثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 ,كم إيل  حب  خَّبكم بأأ أم  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أّنه سمعأ  ,هجد   عنبيه أأ  عنعيٍب عمرو بن شم 

 :قال القومم  ,اً و ثالثتني أأ عادها مر  فأأ  ,القومم  سكتأ ف .؟امةيوم القي اً لسي جمأ كم من  قرب  وأأ 

 ( ).اً قلم كم خم حسنم أأ  :قال ,اهلل رسولأ نعم يا 

ثنا -26   د بن حمم   عنثني عبد العزيز بن حمّمٍد حد   :إسامعيل بن أيب أويٍس قال حد 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولأ ر ن  أأ  ,يب هريرةأأ  عنن ام  يب صالٍح الس  أأ  عنحكيٍم  بن   القعقاع   عنعجالن 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 2 1/5) "الصن ف" وابن أيب شيبة يف( 1466)وأبو داود ( 2/112)أخرجه المام أمحد (   )

عب" عبة به( 4241) "الشُّ حه ابن حبان . من طمرق عن شم  (. 11)وصح 

من رواية ابن أيب مليكة عن يعىل بن مملك ( 5264)وابن حبان ( 6 114)وأمحد ( 1001)وللرتمذي 

رداء به رداء عن أأيب الد    "بذيءوإن  اهللأ ليمبغض الفاحش ال"وزاد . عن أمم  الد 

 . وهذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي

 .وغريمها( 15444)وابن  أأيب شيبة ( 1004)عند الرتمذي . وله طمرق أمخرى

عب"والبيهقي يف ( 11) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 2445)أخرجه المام أمحد (  1) ( 6 42) "الشُّ

 . من طمرق عن الليث بن سعد به

 .من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن اهلاد به( 115)وابن حبان ( 4045)وأأخرجه أمحد  

سن اخللق ص يف فضل  حم  . وشواهدم احلديث  كثريٌة ال حتم

ها ما أخرجه البخاري يف  إن  "رفعه  عن عبد اهلل بن عمرو (  141)ومسلم ( 5211) "صحيحه"أأرفعم

ن خياركم أأحاسنكم أأخالقًا   ."م 
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 ( ).خالق  الأ  م صالحأ مت  لم  عثتم ام بم ن  إ   :قال

ثنا -40    عبد اهلل  عنة ر  مم  عنزبيٍد  عنخَّبنا سفيان أأ  :قال ,د بن كثريٍ حمم   حد 

عطي تعاىل يم  اهللأ وإن   ,كمرزاقأ بينكم أأ  كام قسمأ  ,كمخالقأ بينكم أأ  تعاىل قسمأ  اهللأ إن   :قال

 ,هنفقأ يم  ن  بالال أأ  ضن   فمن   ,بُّ ن ُيم مأ  إال   عطي اليامنأ وال يم  ,بُّ ن ال ُيم ومأ  حب  ن أأ مأ  الالأ 

 ,اهلل إال  ال إله  :ن قول  م   كثر  فليم  ,هكابدأ يم  ن  يل أأ الل   وهابأ  ,هاهدأ جيم  ن  أأ  العدو   وخافأ 

 ( ).كَّبأأ  اهللو ,واحلمد هلل ,وسبحان اهلل

 فس  الن   خاوةم سأ  :باب

ثنا - 4   ثنا :قال ,سوديب الأأ  ابنم  حد  ثنا :قال ,مٍروعبد اللك بن عأ  حد  امة سح   حد 

 ,رحيامً  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :مالٍك يقول بنأ  نسأ أأ  سمعتم  :قال صم  محن بن الأ بن عبد الر  

عرايبٌّ ه أأ وجاءأ  ,الةم قيمت الص  وأم  ,كان عنده له إن   نجزأ وأأ  ,هوعدأ  إال  حٌد تيه أأ أ  وكان ال يأ 

من  ى فرغأ معه حت   فقامأ  ,ساهان  أأ  خافم وأأ  ,سريةٌ تي يأ ن حاجأ م   ام بقيأ إن   :بثوبه فقال أخذأ ف

                                                                                                                                                                             

عب"ويف ( 61 /0 ) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 1651)أخرجه المام أمحد (   ) ( 4411) "الشُّ

( 61 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4460) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 6/500)واحلاكم 

دي به ر  راوأ  . وغريهم من طمرق عن عبد العزيز بن حممد الد 

 .وإسناده جيد

هد "أخرجه ابن البارك يف (  1) هد"داود يف  وأبو( 41  )الزُّ  "عيون الخبار"وابن قتيبة يف ( 14 )أيضًا  "الزُّ

بيد به موقوفاً ( 1660) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 111/ )  . من طمرق عن زم

 .وإسناده صحيح

عب"والبيهقي يف ( 62/ )واحلاكم ( 4241)وأخرجه المام أمحد   ب اح بن ( 5114) "الشُّ من طريق الص 

ة  ر   .عن ابن مسعود مرفوعاً حممد عن مم

بيد  ة اهلمداين, وعىل وسفيان, واحلديث اختملف يف رفعه ووقفه عىل زم ر  كام بي نه الدارقطني يف . وعىل مم

ح وقفه( 5/126) "العلل"  .ورج 
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 ( ).فصىل   قبلأ أأ  ثم   ,هحاجت  

ثنا -41   ثنا :قال ,اءرأ غ  فروة بن أيب الأ  حد  روةشام بن ه   عنسهٍر مم  بنم  عيلُّ  حد   عم

من  جودأ  أأ ني  تأ امرأأ  يتم ما رأأ  :قال بري زُّ عبد اهلل بن ال عنٍد خَّبين القاسم بن حمم  أأ  :قال

 ء إىل اليش  مع اليش  ا عائشة فكانت تأ أم   ,تلٌف مها خمم ودم وجم  ,سامءوأأ  ,عائشة
 
ى إذا حت   ,ء

 ( ).لغدٍ  اً سك شيئال متم  فكانت   سامءم ا أأ م  وأأ  ,سمت  عندها قأ  كان اجتمعأ 

 ّح الشُّ  :باب

ثنا -44   ثنا :قال ,مسّددٌ  حد  صفوان بن  عنهيل بن أيب صالٍح سم  عنأبو عوانة  حد 

 ال جيتمعم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال يب هريرة أأ  عنجالج عقاع بن الل  القأ  عنيب يزيد أأ 

 يف قلب   واليامنم  حُّ الشُّ  تمعم وال جيأ  ,اً بدعبٍد أأ  يف جوف   مأ جهن   غباٌر يف سبيل اهلل ودخانم 

 ( ).اً بدعبٍد أأ 

                                                                                                                                                                             

 .عن ابن أيب السود به(   1/1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

ي يف ( 04 ) "مكارم الخالق"وأخرجه اخلرائطي يف   والعراقي يف ( 0/102 ) "هتذيب الكامل"والز 

امة بنم عبد اهلل قال: من رواية مسلم بن إبراهيم قال( 46 / ) "الربعني العشارية" ثنا سح  مأ : حد 
قأد 

 . فذكر نحوه. علينا أأنسم بنم مالك واسطأ 

امة   بيدي يف وضبأطأ . "التقريب"كام قال ابن حجر يف  –بتثقيل احلاء  -وسح   "تاج العروس"ه الز 

وقد ذكره ابن حبان يف . كام قال الزي. ابن عبد اهلل: ويقال. ابن عبد الرمحن. بالتخفيف( 4454/ )

ن احلديثأ العراقيُّ يف الأربعني. "الثقات"  .وحس 

 أمقيمت صالة": من وجٍه آخر عن أأنٍس قال( 442)ومسلم ( 4 2, 2 2)وأصلمه يف صحيح  البمخاري 

ناجيه حتى نامأ القوم ملسو هيلع هللا ىلصفقامأ النبيُّ . يل حاجة: العشاء فقال رجٌل   ."ثم  صل وا, يم

من طريق أيب ( 6 /26) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1145) "رشح الصول"أخرجه الاللكائي يف (  1)

سهر به  .ورواته ثقاٌت . مم

وابن ( 4 /2)والنسائي ( 1/404) "لكبريالتاريخ ا"والصن ف يف ( 1 15, 4110)أخرجه المام أمحد (  4)

= 
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ثنا -41   ثنا :قال ,سلمٌ مم  حد   :قال ,لمّي غرية السُّ بو الم موسى هو أأ  بنم  صدقةم  حد 

ثنا   يب سعيٍد اخلدري  أأ  عن -ايّن د  هو احلم  -عبد اهلل بن غالٍب  عنمالك بن ديناٍر  حد 

 ( ).اخللق وسوءم  ,البخلم  :ؤمنٍ ان يف مم تمعخصلتان ال جيأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

ثنا -45   ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  عبد اهلل بن  عنمالك بن احلارث  عنالعمش  حد 

 :فقال عبد اهلل ,هق  لم فذكروا من خم  ,فذكروا رجالً  ,عند عبد اهلل اً لوسا جم كن   :ربيعة قال

 ,ال :قالوا ؟هدم يأ فأ  :قال ,ال :قالوا ؟عيدوهتم  ستطيعون أن  كنتم تأ أأ  .هسأ م رأ  م لو قطعتم رأيتم أأ 

 ,هق  لم وا خم غري  ى تم ه حت  قأ وا خل  غري  تم  كم ال تستطيعون أن  فإن   :لقا ,ال :قالوا ؟هلم ج  فر   :قال

 تكونم  ثم   ,علقةً  تكونم  ثم   ,اً دم رم نحد  تأ  ثم   ,ربعني ليلةً حم أأ يف الر   طفة لتستقرُّ النُّ إن  

____________________________________
 

 . من طريق صفوان به(  110)وسعيد بن منصور (  2 /6)والبيهقي (  415)حبان 

هيل  (. 442, 416/ 1) "العلل"كام ذكره الدارقطني يف . واختملف فيه عىل سم

حة عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طل( 1441)وابن ماجه ( 1 /2)والنسائي ( 244 )وللرتمذي 

ودمخان جهنم يف . ال جيتمع غباٌر يف سبيل اهلل": قال ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي  , عن عيسى بن طلحة عن أأيب هريرة

 عبٍد ممسلم
حه ابن حبان . "جوف   (.1204)وصح 

عبة و سفيان الثوري. وحممد بن عبد الرمحن ثقةٌ . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي . روى عنه شم

 .انتهى

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 661)وعبد بن محيد ( 1101) "مسنده"والطيالس يف ( 621 )ذي أخرجه الرتم(   )

عب"والبيهقي يف ( 411 ) من طمرق عن صدقة ( 1) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 4251) "الشُّ

 .بن موسى به

 .يب هريرةويف الباب عن أ, هذا حديٌث غريٌب ال نعرفه إال  من حديث صدقة بن موسى: وقال الرتمذي

فه الأكثر: قلت  . وصدقة ضع 

ه ضعٌف : "البلوغ"ولذا قال ابن حجر يف   .ويف سند 
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 ( ).اً و سعيدأأ  اً وشقي   ,هقأ ل  ه وخأ رزقأ  فيكتبم  اً كلأ مأ  اهللم يبعثم  ثم   ,مضغةً 

 واهم ق  إذا فأ  لق  اخلم  سنم حم  :باب

ثنا -42   ثنا :قال ,بن عبد اهلل عيلُّ  حد  صالح  عن مرييُّ ضيل بن سليامن النُّ الفم  حد 

قال  :يب هريرة قالأأ  عنيب صالٍح أأ  عنان د بن ُييى بن حب  حمم   عنبرٍي ات بن جم بن خو  

 لم خم  ن  س  بحم  دركم ليم  جلأ الر   إن   :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 ( ).يلبالل   القائم   ه درجةأ ق 

                                                                                                                                                                             

البانة "وابن بطة يف ( 0 1) "القضاء والقدر"والبيهقي يف (  1111) "العجم الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

 .من طريق أيب نمعيم الفضل بن دمكني هبذا السناد( 0 1 ) "الكَّبى

 .ورجاله ثقات(: 2  /4) "الجمع"يثمي يف وقال اهل 

هد"وهن اد يف . من طريق زائدة( 1115) "الكبري"فرواه الطَّباين يف . وخولف أبو نمعيم من ( 152 ) "الزُّ

مرو بن ( 0  ) "القدر"والفريايب يف . طريق أيب معاوية من طريق عيل بن ممسهر كلهم عن الأعمش عن عأ

ة عن عبد الرمحن بن أيب ر   .واهلل أعلم.  ليىل عن عبد اهلل بن ربيعةمم

من وجٍه ( 1214)ومسلم ( 4042)يف صحيح البخاري  "الخ ... إن  النطفةأ  "وهو قوله . وآخر احلديث

 .آخر عن ابن مسعود مرفوعًا نحوه

 يف وابن عبد الَّب( 14) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 1/142) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

شيخ البخاري  -من طريق عيل بن الديني ( 4/42 ) "هتذيب الكامل"والزي يف ( 11/15) "التمهيد"

 .هبذا السناد -

ات بن صالح بن خوات بن جبري. هو احلفيد: وصالح  ح بذلك البخاري يف . وهو ابن خو  كام َص 

 . "الثقات"وقد ذكره ابنم حبان يف . "التاريخ"

 .مقبول: "لتقريبا"وقال ابن حجر يف 

من وجٍه آخر عن عطاء عن أأيب ( 4640) "الوسط"والطَّباين يف ( 62 / ) "الستدرك"وللحاكم يف  

 .هريرة نحوه

ة  مرو عند أمحد , (1461)من حديث  عائشة عند أيب داود . وللحديث شواهدم عد  وعبد اهلل بن عأ

رسل ُييى بن  سعيد الأنصاري عند  ,(4406) "الكبري"وأأيب أممامة عند الطَّباين يف , (2104) ومن مم

= 
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ثنا -44  ثنا :قال ,بن منهالٍ  اجم حج   حد   :د بن زياٍد قالحمم   عناد بن سلمة مح   حد 

كم حاسنم أأ  اً سالمكم إ  خريم  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص با القاسم  أأ  سمعتم  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم 

 ( ).هواق  إذا فأ  اً خالقأأ 

ثنا -41   ثنا :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثن :قال ,أيب حد  ثني حد   :عمش قالالأ  احد 

من زيد  ,هه يف بيت  فكأ وال أأ  ,مع القوم   إذا جلسأ  جل  أأ  اً حدأأ  يتم ما رأأ  :بيٍد قالبن عم  ثابتم 

 ( ).بن ثابٍت 

ثنا -46   داود  عند بن إسحاق حمم   عنخَّبنا يزيد بن هارون أأ  :قال ,صدقة حد 

 سم  :اٍس قالابن عب   عنعكرمة  عنصنٍي بن حم 
عز  إىل اهلل  حبُّ ديان أأ الأ  يُّ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   لأ ئ 

 ( ).محةم الس   احلنيفّيةم  :قال ؟وجل  

____________________________________
 

 (.4455) "الوطأ"مالك يف 

من طمرق ( 1/146) "االستذكار"وابن عبد الَّب يف ( 0110 , 0141 , 0022 )أخرجه المام أمحد (   )

حه ابن حبان . عن محاد بن سلمة به  (.  6)وصح 

عب" والبيهقي يف( 15411) "الصن ف"أخرجه ابنم أيب شيبة يف (  1) تاريخ "وابن عساكر يف ( 4641) "الشُّ

 . من طمرق عن الأعمش به( 521) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 6/441 ) "دمشق

ه صحيٌح   .وإسنادم

من ( 526) "مسنده"وعبد بن محيد يف (  1 /  ) "الكبري"والطَّباين يف ( 04 1)أخرجه المام أمحد (  4)

 .طريق ابن إسحاق به

دل سواب   . نم إسحاق صدوٌق إال  أأن ه مم

عنعناً (: 45/ ) "التغليق"قال ابن حجر يف  ه إال  مم
 . انتهى. ومل أأره من حديث 

ة. وفيه داود بن احلصني: قلت نكر احلديث عن عكرمةأ خاص  كام قال ابن الديني وابنم . وهو ثقة إال  أأنه مم

قييل وغريهم  (. 06 /1) "يبالتهذ"كام ذكره يف . عدي والعم

رسلة. فالسند ضعيٌف  ة موصولة ومم  "تغليق التعليق"ذكرها ابن حجر يف . لكن للحديث شواهدم عد 

= 
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ثنا -10   عبد اهلل بن  عنأبيه  عنيلٍّ ثني موسى بن عم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 حسنم  :نيازل عنك من الدُّ ك ما عم فال يرضُّ  عطيتهن  خالٍل إذا أم  أربعم  :قال مٍرو عأ 

 ( ).مانةٍ أأ  وحفظم  ,حديٍث  وصدقم  ,عمةٍ طم  فم وعفا ,خليقةٍ 

ثنا - 1   ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   سمعتم  :يب يقولأأ  سمعتم  :داود بن يزيد قال حد 

ه ورسولم  اهللم :قالوا ؟اردخل الن  كثر ما يم درون ما أأ تأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :أبا هريرة يقول

سن وحم  ,تقوى اهلل  ؟اجلنّة دخلما يم  كثرم وأأ  ,والفمم  الفرجم  :جوفانالأ  :قال ,علمم أأ 

 ( ).لقاخلم 

____________________________________
 

نه يف الفتح, ( 1/1) ن أأجل ذلك حس 
 .واهلل أعلم. ولعل ه م 

هد"وابن البارك يف ( 514) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   ) يل به(  6  ) "الزُّ . كالمها عن موسى بن عم

ه جي د  .وإسنادم

وح بنم صالح الرصي( أي عبد اهلل بن صالح وابن وهب وابن البارك ) وخالفهم   فرواه عن موسى بن . رأ

مرو مرفوعاً  يل عن أأبيه عن عبد اهلل بن عأ ه البيهقيُّ يف . عم عب"أأخرجأ وابنم عساكر يف (  441) "الشُّ

 (. 1/ 2) "تاريخ دمشق"

وٌح ضعيٌف   .ورأ

( 4616) "الستدرك"واحلاكم يف ( 544) "اجلامع"وابن وهب يف ( 2251)ام أمحد وأأخرجه الم 

عب"والبيهقي يف  جرية عن ( 5061) "الشُّ يعة عن احلارث  بن  يزيد احلرضمي عن ابن  حم من طريق ابن  هلأ

مرو  اهلل بن عأ
جرية يف السند. فذكره: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل , عبد  هم ابنأ حم  . ومل يذكر بعضم

ه عىل ابن هليعةو نه اهليثمي يف . وفيه كالٌم معروٌف . مدارم  (. 4 /1) "الجمع"وقد حس 

والبيهقي يف ( 54, 51) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 6262, 4604)أخرجه المام أمحد (  1)

عب" وابن البارك ( 1662) "الوسط"والطَّباين يف (   2/4) "رشح السنة"البغوي يف ( 1 14) "الشُّ

هد"يف   .من طمرق عن داود بن  يزيد بن  عبد  الرمحن الأودي به(  02 ) "الزُّ

 . ليس بالقوي: وداود 

 . ووث قه العجيل. ذكره ابن حبان يف الثقات. وأأبوه يزيد

= 
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ثنا -11   ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,أبو عامرٍ  حد  عبد اجلليل بن  حد 

 ,بكييأ  فجعلأ  ,صيل  ليلًة يم  رداء بو الد  أأ  قامأ  :رداء قالتالد   م  أم  عنشهٍر  عنة عطي  

ما كان  ,رداءبا الد  يا أأ  :قلتم  ,صبحأ ى أأ حت   ,قيلم ن خم قي فحس  خل   حسنتأ أأ  م  الله :ويقول

 .؟لقسن اخلم يف حم  إال  يلة ك منذ الل  دعاؤم 

 لم خم  سنم ه حم دخلأ حّتى يم  ,لقهسن خم ُيأ  السلمأ  العبدأ  إن   ,رداءالد   م  يا أم  :فقال
 ,ةه اجلن  ق 

يا  :قلتم  ,غفر له وهو نائمٌ يم  السلمم  والعبدم  ,ارأ لقه الن  خم  ه سوءم دخلأ حّتى يم  ,لقهسء خم ويم 

عز   اهللو فيدعم  يل فيجتهدم خوه من الل  أأ  يقومم  :قال ؟له وهو نائمٌ  غفرم كيف يم  ,رداءبا الد  أأ 

 ( ).خيه فيستجيب له فيهويدعو لأ  ,فيستجيب له وجل  

ثنا -14   ثنا :قال ,أبو النّعامن حد   سامة بن  أم  عنالقة زياد بن ع   عنأبو عوانة  حد 

 ,ناٌس كثرٌي من هاهنا وهاهنا ,عرابم الأ  وجاءت   ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند الن   كنتم  :قال رشيٍك 

يف  ؟علينا حرٌج يف كذا وكذاأأ  ,يا رسول اهلل :فقالوا ,مون غريهمتكل  ال يأ  اسم الن   فسكتأ 

 اً امرء إال   ,احلرجأ  اهللم وضعأ  ,اهلل  يا عبادأ  :فقال ,هبا سأ ال بأ   ,اس  مور الن  شياء من أم أأ 

 .حرج وهلك الذيفذاك  لامً ظم  اً اقرتض امرء

مل يضع  عز  وجل   اهللأ فإن   ,داووااهلل تأ  نعم يا عبادأ  :قال ؟نتداوىأأ  ,يا رسول اهلل :قالوا

____________________________________
 

 . مقبوٌل : "التقريب"وقال ابن حجر يف 

 (.14 )انظر رقم . وقد توبع داود عند الصن ف

هد"أأخرجه المام أمحد يف (   ) عب"ومن طريقه البيهقي يف (  42) "الزُّ وابن عساكر يف ( 1401) "الشُّ

الكرم "والَّبجالين يف , عن أيب عامر عبد اللك بن عمرو وعبد الصمد( 15 /14) "تاريخ دمشق"

 .من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلهم عن عبد اجلليل به( 6 ) "واجلود

لمقي اللهم  أأحسنتأ خل قي فح: ويقول: ) قوله  ن خم , (4114)جاء مرفوعًا من حديث عائشة عند أمحد ( س 

 .وغريمها( 6/122)والطحاوي ( 11461)ومن حديث ابن مسعود أيضًا عند أمحد 
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 واحدٍ  غريأ  ,وضع له شفاءً  إال  داًء 
ٍ
يا  :قالوا ,اهلرمم  :قال ؟وما هي يا رسول اهلل :قالوا ,داء

 ( ).خلٌق حسنٌ  :قال ؟عطي النسانأم ما  ما خريم  ,رسول اهلل

ثنا -11    عني عن جد   ثم د  يب ُيم أأ  سمعتم  :إدريس قال ابن   عنٍم د بن سالأ حمم   حد 

 سم  :يب هريرةأأ 
 سنم وحم  ,تقوى اهلل :قال ؟ةاجلن   دخلم ما يم  كثرم ما أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  لأ ئ 

 ( ).والفرجم  الفمم  :وفانج  الأ  :قال ؟اردخل الن  كثر ما يم وما أأ  :قال ,لقاخلم 

 خلالبم  :باب

ثنا -15   ثنا :قال ,سوديب الأ عبد اهلل بن أأ  حد  اج احلج   عنسود يد بن الأ محم  حد 

ثنا :قال ,بريثني أبو الزُّ حد   :اف قالو  الص   ن مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال جابٌر  حد 

 أأ  يُّ وأأ  :قال ,هلم خ  با نم ن  عىل أأ  ,قيسٍ  بنم  دُّ جأ  :قلنا ؟كم يا بني سلمةدم سي  
ٍ
ن دوى م  داء

وكان  ,ةهم يف اجلاهلي  صنام  وكان عمٌرو عىل أأ  ,وحمم و بن اجلأ كم عمرم دم ؟ بل سي  خلالبم 

                                                                                                                                                                             

والنسائي ( 4142)وابن ماجه ( 4155)وأبو داود ( 1041)والرتمذي ( 1/141)أأخرجه المام أمحد (   )

والبيهقي يف ( 11 / ) "الكبري"والطَّباين يف ( 111) "مسنده"واحلميدي يف ( 4551) "الكَّبى"يف 

 .وغريهم من طمرق عن زياد بن عالقة به( 6/414) "السنن"

حه ابن حبان   لة الدواء(. 1/466)واحلاكم ( 112)وصح   .واقترص الرتمذي وأبو داود عىل مجم

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي 

ه ثقاٌت إسنادم (: 4 1) "الزائد"وقال البوصريي يف    .ه صحيٌح رجالم

عب"والبيهقي يف ( 1/411)واحلاكم ( 1001)أخرجه الرتمذي (  1) وابنم أيب عاصم يف ( 2 55) "الشُّ

هد"  . من طمرق عن عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن الأودي به( 11) "الزُّ

حه ابن حبان   (.142)وصح 

 .هذا حديٌث صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 

نيا يف ( 1112)أأخرجه ابنم ماجه و   والبغوي يف ( 1) "الصمت"ويف ( 42) "مداراة الناس"وابن أيب الدُّ

ي عن أأيب هريرة به( 1 2/4) "رشح السنة" ي عن جد   .من طمرق عن عبد اهلل بن إدريس أأخَّبين أأيب وعم 
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.جأ إذا تزو   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسول   وملم يم 
( ) 

  الحم الص   الالم  :باب
 
 الحالص   للمرء

ثنا -12   ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد   :أيب يقول سمعتم  :قاليلٍّ موسى بن عم  حد 

يايب ث   آخذ عيل   ن  مرين أأ فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   إيل   بعثأ  :قال مرو بن العاص سمعت عأ 

يا  :قال ثم   ,طأأ طأ   ثم   البرصأ  د إيل  فصع   ,أم ه وهو يتوض  تيتم فأأ  ففعلتم  ,آتيه ثم   ,الحيوس  

 ,ب لك رغبًة من الال صاحلةً رغوأأ  ,اهللغنمك بعثك عىل جيٍش فيم أأ  ن  ريد أأ  أم ين  إ   ,عمرو

اهلل  ون مع رسول  كم رغبًة يف السالم فأأ  سلمتم ام أأ ن  إ   ,سلم رغبًة يف الال مل أم ين  إ   :قلت

  الحم الص   الالم  عمأ ن   ,مرويا عأ  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص
 
 ( ).الح  الص   للمرء

                                                                                                                                                                             

ع"والبيهقي يف ( 11) "المثال"أخرجه أبو الشيخ الصبهاين يف (   ) من طمرق عن ( 0156 ) "بالشُّ

اف به  . احلجاج بن أيب عثامن الصو 

 .وإسناده ال بأس به

مرو بن ( 4 1/1) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 4 16) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف   من رواية عأ

 . من رواية حممد بن النكدر كالمها عن جابر نحوه( 4/401) "احللية"وأأبو نمعيم يف . دينار

 .ا ضعيٌف وإسنادمه

رسلةٌ    "الصابة"ويف , (41 /5) "الفتح"ذكرها ابنم حجر يف . وللحديث شواهدم موصولٌة ومم

 .يف ترمجة عمرو بن اجلأموح( 2 1/2)

والبيهقي يف ( 1 60) "الوسط"والطَّباين يف ( 414/ )وأبو يعىل ( 64 /1)أخرجه المام أمحد (  1)

عب" يل به( 1165) "رشح السنة"والبغوي يف ( 111 ) "الشُّ  . من طمرق عن موسى بن عم

حه ابن حبان  (. 4/406) "ختريج أحاديث الحياء"والعراقيُّ يف ( 1/1)واحلاكم (   41)وصح 

نه ابن حجر يف   (.1/510) "الصابة"وحس 

ة هلؤالء. ذكر احلافظم يف الفتح احلديثأ يف موضعني :تنبيه  ة لمسلم. وعزاه مر  يف فليس . وهو وهمٌ . ومر 

 .الصحيح
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   اً آمن صبحأ ن أأ مأ  :باب
 بهيف ُس 

ثنا -14   ثنا :قال ,برش بن مرحومٍ  حد  محن بن أيب عبد الر   عنمروان بن معاوية  حد 

 عن بيه أأ  عن نصاري  بيد اهلل بن حمصٍن الأ بن عم  سلمةأ  عن ائيُّ بأ نصارّي القم ميلة الأ شم 

   اً آمن صبحأ ن أأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  
ام ن  فكأأ  ,هيوم   ده طعامم عن ,هيف جسد   معاىفً  ,هب  يف ُس 

 ( ).نياله الدُّ  ت  يزح  

 فس  الن   يبم ط   :باب

ثنا -11   عبد اهلل بن  عنثني سليامن بن بالٍل حد   :ويٍس قالإسامعيل بن أيب أم  حد 

 عنث د  ُيم  بيٍب اجلهني  بن عبد اهلل بن خم  ه سمع معاذأ ن  أأ  ,سلميُّ يب سلمة الأ سليامن بن أأ 

ا فظنن   ,فس  الن   بم وهو طي   ,سلٍ غم  ثرم عليهم وعليه أأ  خرجأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,هم  عأ  عنبيه أأ 

  ملأ  ه أأ ن  أأ 
 .هلل واحلمدم  ,جل  أأ  :قال ؟فس  الن  بأ نراك طي   ,اهلل يا رسولأ  :فقلنا ,ههل  بأأ

قى لن ات   ّحةم والص   ,قىنى لن ات  بالغ   سأ ه ال بأ  ن  إ   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,نىالغ   ذكرأ  ثم  

                                                                                                                                                                             

واحلميدي ( 5/444) "التاريخ الكبري"والبخاري يف (  1 1)وابن ماجه ( 1412)أخرجه الرتمذي (   )

عب"والبيهقي يف ( 141 ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 146) قييل يف ( 6644) "الشُّ والعم

 . من طريق مروان بن معاوية هبذا السناد( 4/414) "الضعفاء"

 .هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من حديث مروان بن معاوية: مذيوقال الرت 

 . ال أأعرفه: قال المام أمحد. سلمة بن عبيد اهلل: قلت 

قييل هول يف النقل: وقال العم تابع عىل حديث ه, جمأ  . انتهى. وال يمعرفم إال  به, وال يم

بأائي نسب ميلة القم باءوفيه أأيضًا عبدم الرمحن بن أيب شم  . ًة إىل قم

 . مقبول: قال ابن حجر يف التقريب

مر  وي احلديث عن ابن عم أخرجه ابن حبان . وأيب الدرداء, (161 ) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف . ورم

 . وعن عيلٍّ (  24) "صحيحه"يف 

نكرة. وأأسانيدها ضعيفة ها مم  .واهلل أعلم. وبعضم
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 ( ).عممن الن   فس  الن   وطيبم  ,نىخرٌي من الغ  

ثناح -16   ثنا ,قتيبة د   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال جابٍر  عنبيه أأ  عننكدر الم  حد 

يف  وكأ ن دل  م   فرغأ تم  وأن   ,ٍق ٍه طل  خاك بوج  ى أأ قأ ل  تأ  من العروف أن   إن   ,معروٍف صدقةٌ  كلُّ 

 إ  
 
 ( ).خيكأأ  ناء

 قهلأ خم  نأ س  ُيم  ن  أ   اهللأ ا ن دعأ مأ  :باب

ثنا -60   عبد  عن أخَّبنا مروان بن معاوية الفزاريُّ  :الق ,مٍ حمّمد بن سالأ  حد 

 ,عبد اهلل بن عمٍرو  عن وخيُّ نممحن بن رافٍع الت  عبد الر   عننعٍم محن بن زياد بن أأ الر  

 ,مانةوالأ  ,ةوالعف   ,ةح  لك الص  سأأ  أأ ين  إ   م  الله :دعويأ  كثر أن  كان يم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن  

 ( ).ضا بالقدروالر   ,لقاخلم  وحسنأ 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب ( 5/11) "التاريخ الكبري"والبخاري يف (  1 1)وابن ماجه ( 5/441)أخرجه المام أأمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 520) "مسنده"شيبة يف   "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 146 ) "الشُّ

 . من طمرق عن عبد اهلل بن سليامن به( 1121)

حه احلاكم   . ووفقه الذهبي( 1/4)وصح 

ه صحيٌح : "الزوائد"وقال البوصريي يف   ه ثقات, إسنادم  .ورجالم

والبغوي يف ( 6011) "الوسط"والطَّباين يف ( 640 )والرتمذي ( 4/411,420)أخرجه المام أمحد (  1)

 .من طمرق عن النكدر به( 14 /2) "رشح السنة"

 .حديٌث حسن: وقال الرتمذي. وله شواهدم كثريٌة يف السنة 

ا( 5245)واحلديث يف صحيح البخاري   كلُّ "ن عن حممد بن النكدر عن جابر خمترصًا من رواية أأيب غس 

 ."معروٍف صدقة

ثنا ابن النكدر عن أبيه "فضل اهلل الصمد"وكذا يف رشحه , وقع يف مطبوع الدب :تنبيه  والصواب . حد 

جه للحديث "ابن"بحذف   واهلل أعلم . كام يف الصادر المخر 

عب"يهقي يف والب( 1) "مكارم الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  4) هد"وهن اد يف ( 1510) "الشُّ ( 146) "الزُّ

= 
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ثنا - 6  ثنا :قال ,الّسالم عبدم  حد  وس نم يزيد بن بابأ  عنأيب عمران  عنجعفٌر  حد 

كان  :؟ قالتملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   ما كان خلقم  ,الؤمنني م  يا أم  :دخلنا عىل عائشة فقلنا :قال

 :قال يزيد ,{الؤمنون فلحأ قد أأ } :اقرأ :قالت ؟الؤمنني قرؤون سورةأ تأ  ,لقه القرآنخم 

 هكذا كان خلقم  :قالت ,{ونهم حافظم لفروج  }إىل  {الؤمنون فلحأ قد أأ } :تم فقرأ  

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول  

 انع  بالط   ؤمنم ليس الم  :باب

ثنا -61   عنكثري بن زيٍد  عنديك أيب الفم  خَّبين ابنم أأ  :يبة قالمحن بن شأ عبد الر   حد 

 :وكان ساملٌ يقول .اً نسانليس إ   ,قطُّ  اً حدأأ  اً اهلل العن عبدأ  ما سمعتم  :سامل بن عبد اهلل قال

.اً انلع   كونأ يأ  ن  أأ  نبغي للمؤمن   يأ ال :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :اهلل بن عمر قال عبدم 
( ) 

____________________________________
 

والطَّباين يف ( 51/25) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  1 /1 ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف 

ٍة عن عبد الرمحن بن زياد به( 401 ) "الدعاء"  . من طمرق عد 

 . ومها ضعيفان. رافع وعبد الرمحن بن  , وهذا إسناٌد ضعيٌف من أأجل عبد  الرمحن بن  زياد 

 . ولذا ضع ف احلديثأ البوصريي يف االحتاف

 .بإسناٍد فيه لني: وقال العراقيم يف ختريج الحياء

 .والصواب رواية اجلامعة. عن عبد اهلل بن يزيد بدل ابن رافع. وقع عند الطَّباين يف الدعاء :تنبيه 

من طريق أأيب عمران اجلوين ( 1/161) "لستدركا"واحلاكم يف ( 1 2/1) "الكَّبى"أأخرجه النسائي يف (  )

حه احلاكم. عن يزيد به  .وصح 

ضمنأ حديٍث . من وجٍه آخر خمترصًا عن سعد بن هشام بن عامر( 412) "صحيحه"وأخرجه مسلم يف  

لق  رسول  اهلل : فقلتم "وفيه . طويلٍ  رآن؟ قلتم : قالت   ملسو هيلع هللا ىلصيا أمم الؤمنني أأنبئيني عن خم . بىل: أألستأ تقرأم القم

لقأ نبي  اهلل : قالت  ."كان القرآن ملسو هيلع هللا ىلصفإن  خم

عب"والبيهقي يف ( 0  / )واحلاكم ( 6 10)أخرجه الرتمذي (  1)  "الكامل"وابن عدي يف ( 55 5) "الشُّ

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

= 
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ثنا -64   ثنا :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد  ٍ الفضل بن مم  عن الفزاريُّ  حد    النصاري  برش 

وال  ,شأ فح  الت الفاحشأ  بُّ ال ُيم  اهللأ إن   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :جابر بن عبد اهلل قال عن

 ( ).سواقيف الأ  احأ ي  الص  

ثنا -61  ثنا :قال ,محد بن يونسأأ  حد  عمٍرو  بن   احلسن   عناٍش بو بكر بن عي  أأ  حد 

ليس  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن اهلل  عبد   عنبيه أأ  عنمحن بن يزيد د بن عبد الر  حمم   عن

 ( ).وال البذي ,وال الفاحش ,انع  الل  وال  ,انع  بالط   الؤمنم 

ثنا -65   ثنا :قال ,خالد بن خملدٍ  حد  بيد اهلل بن سلامن عم  عنسليامن بن بالٍل  حد 

 ( ).اً مينأأ  يكونأ  هني أن  نبغي لذي الوج  ال يأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عن  أيب هريرة عنأبيه  عن

ثنا -62   يب أأ  عنيب إسحاق أأ  عنعبة خَّبنا شم أأ  :قال ,مرو بن مرزوٍق عأ  حد 

____________________________________
 

 .هذا حديٌث حسٌن غريب: وقال الرتمذي 

وابن أيب الدنيا يف ( 144 ) "الطالب"وأأبو يعىل كام يف ( 4 /2) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف   ( )

مت"  .من طمرق عن مروان بن معاوية الفزاري به( 410) "الص 

فه الأكثر   . والفضلم ضع 

تابع عليه, له عن جابٍر أأحاديثم دون العرشة: وقال ابن عدي تمها مم ا ال يم  . وعام 

(  4/ )واحلاكم ( 0/104 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 5446)وأبو يعىل ( 4611)أخرجه المام أمحد (  1)

حه ابن حبان . من طريق احلسن بن عمرو به( 1 6 ) "مسنده"والبزار يف ( 64 /0 )والبيهقي  وصح 

( 61 .) 

 (.445)رقم . وسيأيت قريبًا من طريٍق آخر 

عب"ويف ( 0/112 ) "السنن"والبيهقي يف (  141, 4160)أخرجه المام أمحد (  4) وابن ( 1212) "الشُّ

ٍة عن سليامن ( 424) "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف (  1/12 ) "التمهيد"عبد الَّب يف  من طمرق عد 

بيد اهلل به  .فزادوا فيه ابن عجالن. بن بالل عن ابن عجالن عن عم

 .ورجال إسناده ال بأسأ هبم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أ أأ  :قال اهلل  عبد   عنحوص الأ   ( ).حشالفم  ؤمن  الم  خالق  أأ  مم ل 

ثنا -64   ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  د ثني حمم  حد   :مروان بن معاوية قال حد 

 نأ ع  لم  :يقول ,بن أيب طالٍب  عيل   سمعتم  :بيه قالأأ  عن الكويفُّ  بيٍد الكنديُّ بن عم 

 .اسأ الن  ن يلعنونأ الذي :قال مروانم  .( ).انونع  الل  

 انع  الل   :باب

ثنا -61   ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حد   عنيب ظبيان أأ  عنالعمش  عنسفيان  حد 

 ( ).عنةم عليهم الل   حق   إال   قوٌم قطُّ  العنأ ما تأ  :قال ذيفة حم 

 هقأ عتأ ه فأأ عبدأ  ن لعنأ مأ  :باب

ثنا -66    عنأبيه  عنيٍح القدام بن رشم  بنم  ثني يزيدم حد   :يعقوب قال أمحد بن حد 

 ,با بكرٍ يا أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,هرقيق   بعضأ  أبا بكٍر لعنأ  أن   ,أخَّبتني عائشة :ه قالجد  

 بو بكٍر يومئٍذ بعضأ أأ  عتقأ فأأ  ,اً و ثالثتني أأ مر   ,الكعبة ورب   ؟ كال  يقنيد  انني والص  ع  الل  

                                                                                                                                                                             

وابن أيب شيبة يف ( 411) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 04 /6) "الكبري"يف  أخرجه الطَّباين(   )

 . من طمرق عن أيب إسحاق السبيعي به( 15412) "الصن ف"

ه صحيٌح   .هو عوف بن مالك اجلشمي: وأبو الحوص. وإسنادم

ن أأخرجه(  1)  .مل أأجد مأ

 . وحممد بن عبيد وأأبوه 

 . "الثقات"ذكرمها ابن حبان يف 

 .شيخ: قال أبو حاتم عن االبن حممدو

هد"وهناد يف (  4441) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 6545 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (  4)  "الزُّ

والبيهقي يف ( 416/ ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 22) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف (   4 )

عب"  . من طمرق عن الأعمش به( 56 5) "الشُّ

ه صحيٌح   ندب متفٌق عىل االحتجاج به: وأبو ظبيان. وإسنادم صني بن جم  .كام قال ابن حجر. هو حم
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 ( ).عودم ال أأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   جاءأ  م  ث ,هرقيق  

 اهلل وبالنّار وبغضب   اهلل   بلعنة   العنم الت   :باب

ثنا -100  ثنا :قال ,مسلمٌ  حد   :قال رة سمم  عن احلسن   عنقتادة  عنهشاٌم  حد 

 ( ).ار  وال بالن   ,اهلل  وال بغضب   ,اهلل  تالعنوا بلعنة  ال تأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن  

 مام  الن   :باب

ثنا - 10  ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,لفض  برش بن الم  حد  عبد اهلل بن عثامن بن  حد 

كم خَّبم  أم الأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :سامء بنت يزيد قالتأأ  عنشهر بن حوشٍب  عنثيٍم خم 

 ,بىل :قالوا ؟كمكم برشار  خَّبم فال أم أأ  ,اهللم رأ ك  وا ذم ؤم ن إذا رم الذي :قال ,بىل :قالوا ؟كمبخيار  

 ( ).نتآء العأ الباغون الَّبم  ,ةحب  فسدون بني الأ الم  ,ميمةون بالن اؤم الش   :قال

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 264) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 624 ) "الدعاء"أخرجه الطَّباين يف (   )  "الشُّ

ٍة عن يزيد بن القدام به( 51 5)  .من طمرق عد 

ه ثقاٌت   : وقال أأبو حاتم. ليس به بأ س: قال ابنم معني وأبو داود والنسائي. لقدامسوى يزيد بن ا. ورجالم

 .يمكتبم حديثمه

( 4/104) "الكبري"والطَّباين يف ( 642 )والرتمذي ( 1602)وأأبو داود ( 5 /5)أأخرجه المام أمحد (  1)

عب"والبيهقي يف (   6)والطيالس ( 16 / ) "الستدرك"واحلاكم يف  من طمرق عن ( 1464) "الشُّ

 .قتادة به

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

من طمرق أمخرى ( 422/ ) "الكامل"وابن عدي يف (  4 40, 2611) "الكبري"وأأخرجه الطَّباين يف  

رة به مم  .وأأسانيدها ضعيفةٌ . عن سأ

وعبد ( 24 /11) "الكبري"والطَّباين يف ( 6  1)وابن ماجه (  1420, 14566)أخرجه المام أمحد (  4)

يد يف  عب"والبيهقي يف (  104) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 212 ) "مسنده"بن محم  "الشُّ

 . وغريهم من طمرق عن ابن خثيم به( 0225 )

= 
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 اهافشأ بفاحشٍة فأأ  ن سمعأ مأ  :باب

ثنا -101  ثنا :قال ,ىد بن الثن  حمم   حد  ثنا :قال ,وهب بن جريرٍ  حد   :يب قالأأ  حد 

ان بن حس   عنرثد بن عبد اهلل مأ  عنيب حبيٍب يزيد بن أأ  عنوب ُييى بن أيُّ  سمعتم 

يف الثم  ,شيع هبايأ  الذيو ,الفاحشةأ  القائلم  :قال  يب طالٍب بن أأ  عيل   عنريٍب كم 

 ( ).سواءٌ 

ثنا -104  ثنا :قال ,دٍ برش بن حمم   حد  ثنا :قال ,عبد اهلل حد  إسامعيل بن أيب خالٍد  حد 

 الذيفهو فيها ك ,اهافشأ شٍة فأأ بفاح ن سمعأ مأ  :كان يقال :قال بيل بن عوٍف شم  عن

 ( ).اهابدأ أأ 

____________________________________
 

نه البوصريي يف زوائد ابن ماجه( الخ .. أأفال أخَّبكم برشاركم) ومل يذكر ابن ماجه قوله    .وحس 

وقد وث قه غريم واحٍد, وبقي ةم رجال  . وفيه شهر بن حوشب. رواه أأمحد(: 1/4) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

 .انتهى. أأمحد أسانيده رجال الصحيح

 . ومل يمرش اهليثميُّ لرواية ابن ماجه لصدر احلديث

ا البوصريي يف  د وأبو بكر بن أيب شيبة وعبدم : فقد تنب ه لذلك فقال( 2/11) "احتاف الهرة"أم   ورواه مسد 

 .انتهى. بن محيد وأمحدم بنم حنبل, ورواه ابنم ماجه خمترصاً 

عب"والبيهقي يف ( 554) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (   )  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 6411) "الشُّ

 .من طريق وهب بن جرير به( 15 )"التوبيخ والتنبيه"وأبو الشيخ يف ( 1/112 )

وهو . ورجاله رجال الصحيح غري حسان بن كريب. واه أبو يعىلر(: 1/5) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

 .ثقة

هد"أخرجه هناد يف (  1) هد"ووكيع يف ( 461 ) "الزُّ وأبو ( 124) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 114) "الزُّ

 . من طريق إسامعيل به( 45 /1) "احللية"نمعيم يف 

 .وإسناده صحيح

بيل بن عوف  قال فيه شبٌل , س أأبو الطمفيل الكويفهو ابن أيب حي ة المح: شم دأ , ملسو هيلع هللا ىلصأأدركأ النبي  . ويم وشه 

 ( 1/144) "التهذيب"قاله يف . "وذكره مجٌع يف الصحابة لدراكه, ويمقال أأدركأ اجلاهليةأ , القادسيةأ 
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ثنا -101  ثنا :قال ,قبيصة حد    عنريٍج جم  ابن   عناٌج حج   حد 
ٍ
رى ه كان يأ ن  أأ  ,عطاء

 ( ).شاع الفاحشةأ أأ  :يقول ,ناالز   شاعأ ن أأ عىل مأ  كالأ الن  

 ابالعي   :باب

ثنا -105  ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  أيب  عنعمران بن ظبيان  عنسفيان  حد 

من  فإن   ,اً ذراًل مذاييع بم جم ال تكونوا عم  :يقول اً علي   سمعتم  :ُييى حكيم بن سعٍد قال

.اً حدم تامحلًة رم مم  اً موروأم  ,اً لحممم  اً ح  ورائكم بالًء مَّب  
( ) 

ثنا -102  ثنا :قال ,دٍ برش بن حمم   حد  ثنا :قال ,عبد اهلل حد  يب إُسائيل بن أأ  حد 

 ن  أأ  ردتأ إذا أأ  :قال اٍس ابن عب   عنجماهٍد  عنيب ُييى أأ  عنيب إسحاق أأ  عناق إسح

 ( ).كنفس   يوبأ عم  فاذكر   ,كصاحب   يوبأ عم  تذكرأ 

ثنا -104  ثنا :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,دٍ برش بن حمم   حد  زيٍد  عنأبو مودوٍد  حد 

وا زم وال تلم  } :عز  وجل  له يف قو ,اسٍ ابن عب   عنعكرمة  عناء موىل قيٍس احلذ  

                                                                                                                                                                             

ن واب( 26 ) "المايل يف آثار الصحابة"وعبد الرزاق يف ( 5024 ) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (   )

 . من طريق ابن جريج به( 144/  ) "المحىل  "حزم يف 

 .وإسناده صحيح

 .من طريق عبد اهلل بن حممد القرئ به( 11/445) "هتذيب الكامل"أخرجه الّزي يف (  1)

هد"أخرجه أمحد يف ( 4) ويف ( 61 ) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف , من طريق ابن مهدي( 052 ) "الزُّ

عب"والبيهقي يف , من طريق ابن البارك( 11 ) "مداراة الناس" من طريق أيب نمعيم كلهم ( 2111) "الشُّ

 .عن إُسائيل به

بيد اهلل بن موسى عن إُسائيل ( 415/ ) "التدوين يف أخبار قزوين"وأخرجه الرافعي يف   من طريق عم

ه ضعيٌف . مرفوعاً   . وسندم

 .وهو ضعيف. ومدار السند عىل أأيب ُييى القتات. والصوابم الوقوف
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 ( ).كم عىل بعضٍ بعضم  طعنم ال يأ  :قال ,{كمنفسأ أأ 

ثنا -101  ثنا :قال ,موسى حد  ثني حد   :عامٍر قال عنأخَّبنا داود  :قال ,هيٌب وم  حد 

 ,{اب  قأ ل  وا بالأ ابزم نأ وال تأ  } :يف بني سلمة ,فينا نزلت :قال اك ح  برية بن الض  أبو جأ 

يا  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فجعلأ  ,له اسامن إال  ا رجٌل وليس من   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ينا رسولم عل مأ قد   :قال

 ( ).منه ه يغضبم إن   ,اهلل يا رسولأ  :فيقولون ,فالن

ثنا :قال ,خَّبنا الفضل بن مقاتلٍ أأ  -106   :م قالكأ احلأ  عنيزيد بن أيب حكيٍم  حد 

فبينا  ,هعم   و ابنم اٍس أأ عب   ابنم  ,اً امه طعلصاحب   ام جعلأ ّي  دري أأ ال أأ  :يقول عكرمةأ  سمعتم 

                                                                                                                                                                             

عب"وعنه البيهقي يف (  1/10) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف (   ) ذم "وابن أيب الدنيا يف ( 2144) "الشُّ

ومل يذكر  احلاكمم . من طريق عبد اهلل بن البارك(  10) "التنبيه والتوبيخ"وأبو الشيخ يف ( 11) "الغيبة

 .والبيهقيُّ زيدًا احلذاءأ يف إسناده

 . وسكتوا عنه, والبخاريُّ وابنم أيب حاتم فيمن اسمه زياد. "الثقات"كره ابن حبان يف ذ. وزيد جمهوٌل  

ا أأبو مودود وقد نسبأه ابنم البارك يف حديٍث آخر بنفس . فالظاهر أنه عبد العزيز بن أيب سليامن الدين. أم 

 (. 4/422) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف . السند عن ابن عباس بأأنه مدينٌ 

 .وث قه أمحد وابن معني وابن الديني وغريهم. وعبدم العزيز ثقة

ي  تمل أن  يكونأ بحرأ بنأ موسى: وقال الز   .ُيم

 انتهى  . "هو بحر بنم موسى وإال  فمجهول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

 .واهلل أعلم. وليس مدنياً . وبحر بن موسى برصٌي : قلت

 .من وجٍه آخر ابن عباس مثله( 11/166) "تفسريه"وأخرج الطَّبي يف  

وابن ( 2 5  ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4121)والرتمذي ( 1621)وأبو داود ( 1/120)أخرجه أمحد (  1)

. من طمرق عن داود بن أيب هند به( 11/416) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/124)واحلاكم (  441)ماجه 

حه ابن حبان   (. 5406)وصح 

. أنصاري. هو أأخو ثابت بن الضحاك بن خليفة: أبو جبرية, هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي 

 .انتهى
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نيا ك يف الدُّ دُّ إن مل حتأ  ,مه   :فقال ,يا زانية :هم هلاحدم إذ قال أأ  ,يدّيمبني أأ  اجلارية تعملم 

 .شالتفح   الفاحشأ  ال ُيبُّ  اهللأ إن   :قال ؟كان كذاك إن   يتأ فرأأ أأ  :قال ,ك يف اآلخرةدُّ حتأ 

 ( ).شتفح  الم  الفاحشأ  بُّ ال ُيم  اهللأ إن   :قال الذياٍس ابن عب  

ثنا -0 1  ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  ثنا :قال ,حمّمد بن سابٍق  حد  إُسائيل  حد 

 ليس الؤمنم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنعبد اهلل  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنعمش الأ  عن

 ( ).ذيوال البأ  ,وال الفاحش   ,عان  وال الل   ,انع  بالط  

 حامدم ما جاء يف الت   :باب

ثنا -  1  ثنا :قال ,قبيصة حد   يمي  إبراهيم الت   عنعمران بن مسلٍم  عنسفيان  حد 

 قرتأ عأ  :فقال ,هثنى رجٌل عىل رجٍل يف وجه  فأأ  ,مرعند عم  اً لوسا جم كن   :بيه قالأأ  عن

 ( ).اهللم كأ رأ قأ عأ  ,جلأ الر  

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه(   )

م بن أبان العدين  قييل. وث قه ابن معني والنسائي. ورجاله ثقات سوى احلكأ  . وتكل م فيه ابن عدي والعم

هتكل م أأهلم العرفة  باحلدي: "صحيحه"وقال ابن خزيمة يف   . ث يف االحتجاج  بخَّب 

 .صدوٌق عابٌد وله أأوهامٌ : التقريب"قال ابن حجر يف 

 "الكَّبى"والبيهقي يف (  4/ )واحلاكم ( 644 )والرتمذي ( 4146) "السند"أخرجه أمحد يف (  1)

من ( 1 1 ) "الوسط"والطَّباين يف ( 5426)وأبو يعىل ( 514 ) "مسنده"والبزار يف ( 0/114 )

 .عمش بهطمرق عن ال

وي عن عبد  اهلل من غري هذا الوجه  , هذا حديٌث حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي  انتهى. وقد رم

م من وجٍه آخر  (.64 )انظر . وقد تقد 

من طمرق عن ( 41  ) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 46,  4) "الدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

 . عمران بن  ممسلم به

ه يف دين ه؟ "يبة يف آخره زاد ابن أيب ش ثني عليه يف وجه   ."تم
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ثنا -1 1 ثنا :قال ,المعبد الس   حد   عن سلمأ زيد بن أأ  عنبيد اهلل عم  عن حفٌص  حد 

 .هالأ ب  يعني إذا قأ  :قال حمّمدٌ  .( ).ذبٌح  الدحم  :يقول مرأ عم  سمعتم  :أبيه قال

 به اً كان آمن ه إن  ثنى عىل صاحب  ن أأ مأ  :باب

ثنا -4 1   عنثني عبد العزيز بن أيب حازٍم حد   :عبد العزيز بن عبد اهلل قال حد 

 ,مرجل عم الر   عمأ ن   ,بو بكرٍ أأ  جلم الر   عمأ ن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,ريرةأيب ه عنبيه أأ  عنهيٍل سم 

ثابت بن قيس بن  جلم الر   عمأ ن   ,ضريٍ سيد بن حم جل أم الر   عمأ ن   ,بيدةبو عم جل أأ الر   عمأ ن  

وبئس  :قال ,جل معاذ بن جبلٍ الر   عمأ ن   ,مرو بن اجلموحمعاذ بن عأ  جلم الر   عمأ ن   ,سٍ شام  

 ( ).سبعةً  ى عد  فالٌن حت   جلم وبئس الر   ,فالنٌ  جلم الر  

ثنا -1 1  ثنا :قال ,إبراهيم حد  ثنا :قال ,ليٍح د بن فم حمم   حد  عبد اهلل بن  عنيب أأ  حد 

رجٌل عىل رسول اهلل  استأذنأ  :عائشة قالت أن   ,ونس موىل عائشةيب يم أأ  عنمحن عبد الر  

  خرجأ فلام   ,إليه وانبسطأ  ,له هش    دخلأ فلام   ,شريةالعأ  ابنم  بئسأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه أمحد يف (  ) ( 202) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 41) "الدب"وابن ايب شيبة يف ( 210) "الزُّ

 . من طمرق عن عبيد اهلل بن عمر به

مر: عن عبيد اهلل بن عمر قال"ووقع عند ابن أيب الدنيا    ."أظنه عن أسلم موىل عمر عن عم

من رواية معبد اجلمهني عن معاوية قال ( 4414)وابن ماجه ( 2142 , 2144 ) "مسنده"ولمحد يف 

اكم والتامدح فإن ه الذبح: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول اهلل   .إي 

تلأٌف فيه. إسنادم حديث  معاوية حسنٌ : "الزوائد"قال البوصريي يف  وباقي رجال  . لن  معبدًا اجلمهني خمم

 .انتهى. اتال سناد  ثق

وابن أيب عاصم يف ( 1140) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4465)والرتمذي ( 6 1/1)أخرجه أمحد (  1)

هيل بن أيب صالح به( 014 ) "السنة"  .خمترصًا ومطوالً . من طمرق عن سم

حه احلاكم   (.16 4)وابن حبان ( 4/144)وصح 

هيل: وقال الرتمذي   .حديٌث حسٌن إنام نعرفه من حديث سم
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إىل  ليه كام انبسطأ نبسط إ   دخل مل يأ فلام   ,العشرية ابنم  نعمأ  :قال ,آخرم  استأذنأ  جلم الر  

 .لآلخر إليه كام هش   ومل ّيش   ,اآلخر

فالٍن ما ل وقلتأ  ,إليه تأ هشش   ثم   لفالٍن ما قلتأ  قلتأ  ,يا رسول اهلل :قلتم  فلاّم خرجأ 

 ح  قي لفم اس من اتُّ الن  ن رش  م   إن   ,يا عائشة :قال ؟همثلأ  صنعتأ  ركأ ومل أأ  ,قلتأ 
 ( ).هش 

 احنيالد   ى يف وجوه  ثأ ُيم  :باب

ثنا -5 1  ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  عطاء بن  عنم بن احلكأ  عيل   عناٌد مح   حد 

نحو  ابأ ثو الرتُّ عمر ُيأ  فجعل ابنم  .مرعم  بن  رجاًل عند ا رجاًل كان يمدحم  أن   ,يب رباٍح أأ 

                                                                                                                                                                             

 .من طمرق عن فمليح بن سليامن به( 140) "اجلامع"وابن وهب يف ( 15151)أخرجه المام أمحد (  )

روة (  156)ومسلم ( 5410, 5404, 5215) "صحيحه"أخرجه البخاري يف . واحلديث  من طريق عم

فلام  . ائذنوا له بئسأ أخو العشرية أو ابن العشرية: فقال ملسو هيلع هللا ىلصاستأذنأ رجٌل عىل رسول اهلل ": عن عائشة

ن له الكالم ن تأ له الكالم, يا رسولأ اهلل قلتأ الذي قلتأ : قلتم , دخل أأالأ لأ  . فذكره. أي  عائشة: قال ؟ثم أأ

عمأ ابن العشرية"هكذا يف الصحيحني مل يذكرا الرجلأ اآلخر الذي قال له 
 ."ن 

وأبو يعىل يف ( 1464)وأيضًا . من طريق أأيب سلمة( 1461)أبو داود رقم . وأخرج احلديثأ أأيضاً  

واخلطيب يف ( 410)رقم  "الغوامض والبهامت"وابن بشكوال يف . من طريق جماهد( 1 12) "مسنده"

 . من طريق أيب يزيد الدين كلهم عن عائشة نحو هذه القصة( 444ص) "البهامت"

رسلني( 456/ )وأخرجه ابن بشكوال   .من وجهني آخرين مم

 . تي ذكرها فمليح بن سليامن يف حديث البابومل يذكر  أأحٌد منهم الزيادة ال

 .وفمليح فيه اختالٌف 

 .صدوٌق كثريم اخلطأ: "التقريب"قال ابن حجر يف 

رقأى لخالفة حافٍظ واحدٍ : قلت نكرة. فكيفأ إذا خالفأ عددًا من الث قات. فمثله ال يأ . وعليه فهذه الزيادة مم

 .واهلل أعلم
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 ( ).ابأ هم الرتُّ وا يف وجوه  احني فاحثم م الد  يتم إذا رأأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :وقال ,فيه

ثنا -2 1  ثنا :قال ,موسى حد   عنعبد اهلل بن شقيٍق  عنأيب برٍش  عنأبو عوانة  حد 

 
ٍ
ى جٍن ذات يوٍم حت  مع حم   قبلتم أأ  :ءٌ قال رجا ,مي  سلأ جٍن الأ حم   عنرجاء بن أيب رجاء

 ,بواب السجد جالٌس عىل باٍب من أأ  سلميُّ ريدة الأ فإذا بم  ,البرصة هل  انتهينا إىل مسجد أأ 

 , انتهينا إىل باب السجدفلام   ,الةطيل الص  يم  ,بةك  سأ  :وكان يف السجد رجٌل يقال له :قال

فلم  ؟كبة سأ صيل   كام يم صيل  تم ن أأ جأ يا حم   :الفق ,مزاحاٍت  ريدة صاحبأ وكان بم  ,ردةٌ وعليه بم 

 .ورجع ,عليه حمجنٌ  يرد  

 ,اً حدنا أم عد  ى صأ فانطلقنا نميش حت   ,بيدي خذأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  إن   :قال حمجنٌ  :قال

تيها يأ   ,عمر ما تكونها كأأ هلم ها أأ يرتكم  ,ها من قريةٍ م  ويل أم  :عىل الدينة فقال رشفأ فأأ 

ا يف ى إذا كن  حت   انحدرأ  ثم   ,هافال يدخلم  ,اً كأ ا ملأ بواهب  باٍب من أأ  عىل كل   دم فيج ,الج  الد  

ن مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسول اهلل  ,ويركعم   ويسجدم صيل  رجاًل يم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسولم رأأ  ,السجد

ه سمع  ال تم  ,كمس  أأ  :فقال .وهذا ,هذا فالنٌ  ,يا رسول اهلل :فقلتم  ,طريهأم  ؟ فأخذتم .هذا

 إن   :قال ثم   ,هيدي   ه نفضأ لكن   ,هر  جأ ى إذا كان عند حم حت   ,ميشيأ  فانطلقأ  :قال ,ههلك  فتم 

 ( ).اً ه ثالثيّسم م أأ دينك   خريأ  إن   ,هيّسم دينكم أأ  خريأ 

                                                                                                                                                                             

من طريق محاد ( 44) "الدب"وابن أيب شيبة يف ( 4561 ) "الكبري" والطَّباين يف( 5211)أخرجه أمحد (  )

حه ابن حبان . بن سلمة به  (.5440)وصح 

 .مثله من وجهني عن القداد ( 4001) "صحيحه"وأخرج مسلٌم يف 

اآلحاد "وابن أيب عاصم يف ( 10/164) "الكبري"والطَّباين يف ( 10416, 1642 )أخرجه أمحد (  1)

من طريق أيب برش جعفر بن ( 562) "السند"وابن أيب شيبة يف ( 165 )والطيالس ( 01 1) "والثاين

 .خمترصًا ومطوالً . إياس به

مس بن احلسن عن عبد  اهلل ( 10/164) "الكبري"والطَّباين يف ( 10414)وأخرجه أمحد   ه  من طريق كأ

= 
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 عريف الش   ن مدحأ مأ  :باب

ثنا -4 1  ثنا :قال ,حّجاٌج  حد  محن عبد الر   عنبن زيٍد  عيلُّ  عنمّحاد بن سلمة  حد 

قد  ,اهلل يا رسولأ  :فقلتم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تيتم أأ  :سود بن ُسيٍع قالالأ  عنرة كيب بأ بن أأ 

 ,هدم نشم أأ  فجعلتم  ,احلمدأ  بُّ ك ُيم رب   ن  ا إ  مأ أأ  :فقال .اكوإي   ,بمحامد ومدٍح  اهللأ مدحتم 

 م ساعًة ثم  فتكل   ,فدخلأ  ,تاسكم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال يل الن   ,صلعم رجٌل طواٌل أأ  نأ ذأ فاستأ  

ن هذا مأ  :فقلتم  ,اً تني أو ثالثفعل ذلك مر   ,خرجأ  ثم   ,تنيجاء فسك   ثم   ,تهنشدم فأأ  ,خرجأ 

 ( ).الباطلأ  بُّ هذا رجٌل ال ُيم  :قال ؟ني لهت  سك   الذي

ثنا - 1 1  ثنا :قال ,سليامن حد  يب محن بن أأ عبد الر   عنعيلٍّ  عناد بن زيٍد مح   حد 

____________________________________
 

جن حه احلاكم. ومل يذكر رجاءً . بن شقيق عن حم   .وصح 

 "احللية"ويف ( 150) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف (  556 , 5560 , 5515 )مام أمحد أخرجه ال(   )

والبيهقي يف ( 51  ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/104) "الختارة"والضياء يف ( 11/ )

عب"  .من طمرق عن عيل بن زيد به( 1425) "الشُّ

 . وعيل بن زيد ضعيٌف  

هري ع ه الزُّ ويف ( 111) "الكبري"والطَّباين يف ( 5 4/2)أخرجه احلاكم . ن عبد الرمحنوقد تابعأ

عمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عنه به( 5461) "الوسط"  . من رواية مأ

عمراً  قييل يف , لكن  مأ تابع عىل أكثره. يف حديثه وهمٌ (: 1/104) "الضعفاء"قال العم  . انتهى. وال يم

حه احلاكم  .معمٌر له مناكري: به الذهبي بقولهوتعق  . وصح 

 .واهلل أعلم. وأأعل  احلديثأ ابنم منده باالنقطاع بني عبد الرمحن بن أأيب بكرة والسود 

ه النبيُّ . فالشعرم ليس من الباطل. ويف التن أأيضًا نكارةٌ   عأ
م  ه وسأ  . ملسو هيلع هللا ىلصولو كان كذا لأا أقر 

ن وجٍه آخر عن احلسن عن  دون قصة (. 541, 524, 522)السود عند الصنف برقم  وسيأأيت احلديثم م 

مر   .استئذان عم
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 ( ).عز  وجل   اهللأ ك ومدحتم مدحتم  :ملسو هيلع هللا ىلص ي  بللن  قلتم  .ُسيعٍ  سود بن  الأ  عنرة بك  

 هرش   إذا خافأ  اعر  الش   إعطاءم  :باب

ثنا -6 1  ثنا :قال ,عيلٌّ  حد  ثنا :قال ,زيد بن حباٍب  حد  يوسف بن عبد اهلل بن  حد 

جاء إىل  اً شاعر أن   ,جيدٌ يب نم ثني أأ حد   :قالبيه عن أأ  جيد بن عمران بن حصنٍي اخلزاعيُّ نم 

 ( ).رضبقي عىل ع  أأ  :فقال ؟اً عطي شاعرتم  :فقيل له ,عطاهصنٍي فأأ حم  بن   عمران

 عليه ام يشقُّ ك بأ صديقأ  كرم  ال تم  :باب

ثنا -110  ثنا :قال ,ىثن  د بن الم حمم   حد  ثنا :قال ,معاذٌ  حد  ٍد حمم   عنعوٍن  ابنم  حد 

 ( ).عليه ك بام يشقُّ صديقأ  كرم  ال تم  :كانوا يقولون :قال

 يارةالز   :باب

ثنا - 11 ثنا :قال ,عبد اهلل بن عثامن حد  اد بن أخَّبنا مح   ,عبد اهلل بن البارك حد 

                                                                                                                                                                             

 .انظر الذي قبله(   )

ثنا ( 1/422) "الكَّبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1215) "الطالب العالية"أخرجه الطيالس كام يف (  1) حد 

صني, عن أأبيه ثني أأيب, عن نمجيد بن عمران بن حم أأفتدي : وقال... أأعطى شاعراً  أأن ه, يعقوب الطائفي حد 

 .عرض منه

 .ابن عّم يوسف بن عبد اهلل يف سند البخاري. هو ابن حممد بن نمجيد بن عمران بن حصني: ويعقوب 

 . وقد ذكرأ ابنم حبان يوسف وعبدأ اهلل وحممدًا ونمجيدًا يف الثقات. ومل أرأ من وث قهم 

 .بن نمجيد ال يمعرف عبد اهلل(: 1 1/5) "اليزان"وقال الذهبي يف 

ه جمهولون: وقال ابن حزم يف المحىل    . يعقوب وأأبوه وجدُّ

هد"أخرجه أمحد يف (  4)  "الَّب والصلة"واحلمسني بن حرب يف ( 11 ) "اجلامع"وابن وهب يف (  46 ) "الزُّ

عب"والبيهقي يف ( 42 ) ون من طمرق عن عبد  ا( 1/400) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 1512) "الشُّ هلل بن  عأ

 . به

ه صحيٌح   .وحممد هو ابن سريين. وإسنادم
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 :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنودة يب سأ ثامن بن أأ عم  عن امي  يب سناٍن الش  أأ  عنسلمة 

منزالً يف  تأ أ  وتبو   ,ممشاكأ  وطابأ  طبتأ  :له اهللمقال  ,هو زارأ خاه أأ أأ  جلم الر   إذا عادأ 

 ( ).ةاجلن  

ثنا -111  ثنا :قال ,دٍ برش بن حمم   حد   :وذٍب قالابن شأ  عنعبد اهلل بن البارك  حد 

من  نا سلامنم زارأ  :رداء قالتالد   أم   عنيب غالٍب أأ  عن ثم د  ديناٍر ُيم  بنأ  مالكأ  سمعتم 

 .شّمرةً مم  يعني ُساويلأ  :قال ,در  وأ ساٌء واندر  وعليه ك   ,اً ام ماشيالدائن إىل الش  

ه ن  يعني أأ  ,ذننيساقط الم  س  أ  الر   ؤي سلامن وعليه كساٌء مطمومم رم  :قال ابن شوذٍب 

 ( ).خرةاآل خريم  اخلريأ  إن   :قال ,نفسك هتأ شو   :فقيل له .شرفأ كان أأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف (  162)وابن حبان ( 114 )وابن ماجه ( 1001)والرتمذي ( 1415)أخرجه أمحد (   )

عب" هد"وابن البارك يف ( 1442) "الشُّ  وغريهم من طريق أيب سنان عيسى بن  سنان به ( 265) "الزُّ

 .يبحديث حسن غر: وقال الرتمذي 

فه اجلمهور(: 1/111) "ختريج الحياء"وقال العراقي يف   ميل ضع   .انتهى. فيه عيسى بنم سنان القس 

والضياء يف ( 10 1) "مسنده"أأخرجه أبو يعىل يف . نحوه وللحديث شاهٌد من حديث أأنٍس : قلت 

جالن عن ميمون بن سياه عنه( 55 /4) "الختارة"  . من رواية ميمون بن عأ

 . والنذريُّ يف الرتغيب. د إسناده ابنم حجر يف الفتحوجو   

( 141/ 1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 14 ) "التواضع واخلمول"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  1)

 . من طريق عبد اهلل بن البارك به(  1/45) "غريب احلديث"واخلطايب يف 

 .لهومل يذكر أو  . واقترص اخلط ايب عىل قول ابن شوذب

 .ووقع عند ابن عساكر وابن أيب الدنيا عن أيب غالب عن أيب الدرداء بدل أم الدرداء 

له: أي (مطموم الرأس: )قوله  تأأصأ ه واس  ز   .جأ

ف به الطعام: أي :(أرفش الذنني: )وقوله ف ش الذي جيم رأ هام تشبيهًا بالر  ريضأ قاله ابن الثري يف . عأ

 ."النهاية"
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 فطعم عندهم اً ن زار قوممأ  :باب

ثنا -114  ثنا :قال ,عيّل بن حجرٍ  حد   دةأ يب خل  أأ  عن الواسطيُّ  مرصالح بن عم  حد 

ام ن  إ   :بو العاليةفقال أأ  ,صوٍف  وعليه ثيابم  ,اليةيب العأ ة إىل أأ مي  بو أم الكريم أأ  جاء عبدم  :قال

 ( ).لواوا تم  كان السلمون إذا تزاورم  إن   ,هبانالرُّ  هذه ثيابم 

ثنا -111 ثنا :قال ,مي  زأ عبد اللك العر   عنُييى  عنٌد سد  مم  حد  عبد اهلل موىل  حد 

ها فرجي   وإن   ,شٍَّب من ديباٍج  ًة من طيالسٍة عليها لبنةم سامء جب  أأ  يل  إ   خرجت  أأ  :سامء قالأأ 

 ( ).معةاجلم  ويومأ  ,ها للوفود  كان يلبسم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   ةم ب  هذه جم  :فقالت   ,مكفوفان به

 هبم ا يلحق  ول   اً قوم بُّ ُيم  جلم الر   :باب

ثنا -115  ثنا :قال ,اهلل بن مسلمةعبد  حد  يد بن هالٍل محم  عنسليامن بن الغرية  حد 

وال  القومأ  بُّ ُيم  جلم الر   ,يا رسول اهلل :قلتم  ,أيب ذرٍّ  عنامت عبد اهلل بن الص   عن

 اهللأ  حبُّ  أم إين   :قلت ,حببتأ با ذرٍّ مع من أأ يا أأ  نتأ أأ  :قال ؟همبعمل   يلحقأ  ن  أأ  يستطيعم 

 ( ).با ذرٍّ يا أأ  حببتأ ن أأ ت مع مأ نأأ  :قال ,هورسولأ 

                                                                                                                                                                             

من رواية مسلم بن إبراهيم ( 1/111) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 5  /4) "الطبقات"يف أخرجه ابن سعد (   )

. وعليه ثياب صوف. زارين عبدم الكريم أأبو أممي ة: سمعتم أأبا العالية يقول: أأخَّبنا أأبو خلدة قال: قال

 . فذكره

 .اسمه خالد بن دينار. وأأبو خلدة. وإسناده صحيح ورجاله ثقات

 نحوه . من رواية خالد بن عبد اهلل عن عبد اللك به( 1026) صحيح مسلم احلديث يف( 1)

ها للوفود, ويوم اجلمعة "دون قوله    ."كان يلبسم

 "مسنده"والبزار يف ( 1114) "السنن"والدارمي يف ( 12 5)وأبو داود ( 446 1)أخرجه المام أمحد (  4)

حه . من طمرق عن سليامن بن الغرية به( 4450)  (.552)ابن حبان وصح 

 .ورجاله ثقات(: 0/520 ) "الفتح"وقال ابن حجر يف  

= 
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 الكبري   فضلم  :باب

ثنا -112  ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حد  ابن  عنأيب صخٍر  عنعبد اهلل بن وهٍب  حد 

 ,ناكبري   حق   ويعرف   ,ناصغريأ  من مل يرحم   :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنأيب هريرة  عنقسيٍط 

 ( ).افليس من  

ثنا -114  ثنا :قال ,عيلٌّ  حد  ثنا ,سفيان حد  بيد اهلل بن عامٍر عم  عن نجيحيب ابن أأ  حد 

 ويعرف   ,ناصغريأ  من مل يرحم   :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  به الن   يبلغم  ,مرو بن العاصعبد اهلل بن عأ  عن

 .افليس من   ,ناكبري   حق  

ثنا ثنا :قال ,,مٍ حمّمد بن سالأ  حد  بيد سمع عم  ,يب نجيٍح ابن أأ  عنيينة فيان بن عم سم  حد 

 ( ).مثله ملسو هيلع هللا ىلص بي  به الن   يبلغم  .مرو بن العاصعن عبد اهلل بن عأ  ثم د  ن عامٍر ُيم اهلل ب

____________________________________
 

 . نحوه عن أأنس ( 1246)ومسلٌم ( 6 51) "صحيحه"أأخرج البخاري يف . واحلديث 

 .وأخرجاه أيضًا عن ابن مسعود 

عب"والبيهقي يف ( 41 /1)أخرجه احلاكم (  )  (412) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 0646 ) "الشُّ

 . من طريق ابن وهب به( 14 ) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف 

 . هو يزيد بن عبد اهلل بن قسيط: وأبو قسيط. هو محيد بن زياد: أبو صخر 

 .ويشهد له ما بعده

واحلميدي يف ( 15456) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1614)وأبو داود ( 4141)أخرجه المام أمحد ( 1)

عب"والبيهقي يف ( 105/ )واحلاكم ( 1 2) "مسنده" العرفة "ويعقوب بن سفيان يف ( 0642 ) "الشُّ

 .من طريق سفيان به( 1/404) "والتاريخ

ثم قال أبو ( ابن عامر ) ووقع عند أيب داود . ممكَّب  ( عبد اهلل بن عامر ) ووقع عند احلاكم وابن أيب شيبة  

 . هو عبد الرمحن بن عامر: داود عقبه

بيد اهللوج   .زم البخاري وأبو حاتم والبيهقي أن  الصوابأ عم

يينة أنه قال روة بن : ونقل يعقوب بن سفيان عن ابن عم رٌو عن عم م  نأا عأ ثأ د  كان بنو عامر ثالثة بمكة ؛ فحأ

= 
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ثنا -111  ه جد   عنبيه أأ  عنعيٍب مرو بن شم عأ  عند بن إسحاق حمم   عنعبدة  حد 

 ( ).ناصغريأ  ويرحم   ,ناكبري   حق   عرف  ن مل يأ ا مأ ليس من  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال

ثنا -116  ثنا :لقا ,حممودٌ  حد   عنأخَّبنا الوليد بن مجيٍل  ,يزيد بن هارون حد 

 ,ناصغريأ  من مل يرحم   :قال ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل  ,أممامةيب أأ  عنمحن القاسم بن عبد الر  

 ( ).افليس من   ,ناكبريأ  ل  وجيم 

 الكبري   إجاللم  :باب

ثنا -140    بن زياد   عنخَّبنا عوٌف أأ  :قال ,أخَّبنا عبد اهلل ,دٍ برش بن حمم   حد 
راٍق خم 

 ,سلميبة الم ذي الش   ن إجالل اهلل إكرامأ م   إن   :قال شعري  الأ  عننانة بو ك  قال أأ  :قال

 ( ).قسطالم  لطان  ذي السُّ  وإكرامأ  ,وال اجلايف عنه ,الغايل فيه غريأ  ,القرآن   وحاملأ 

____________________________________
 

بأيد اهلل بن عامر, وسمعتم أنا من عبد الرمحن بن عامر نأا ابن أيب نجيح عن عم ثأ د   .انتهى. عامر, وحأ

 .واهلل أعلم. يمؤّيد قولأ البخاري وأأيب حاتم والبيهقيوهو 

هد"وهن اد يف ( 610 )والرتمذي ( 2645)أأخرجه المام أمحد (   ) النفقة "وابن أيب الدنيا يف (  41 ) "الزُّ

 . من طمرق عن حممد بن إسحاق به( 15 ) "عىل العيال

 .حديث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي

وابن عدي يف ( 11 ) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 4611) "الكبري" أخرجه الطَّباين يف(  1)

 .من طريق يزيد بن هارون به(  4/1) "الكامل"

 .من وجهني آخرين عن أأيب أممامة ( 4165, 4404) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  

هد"أخرجه ابن البارك يف (  4) فضائل "وأبو عبيد يف (  1:11 ) "فالصن  "وابن أيب شيبة يف ( 441) "الزُّ

ميل ( 50) "الموال"وابن زنجويه يف , من طريق معاذ بن معاذ( 54) "القرآن من طريق النرض بن شم

 . كلهم عن عوف بن أأيب مجيلة به

 .والشعري هو أبو موسى . وهذا موقوٌف 

ومن ( 1114) "السنن"و داود يف أأخرجه أب. فرواه عن عوٍف مرفوعاً . وخالف اجلميعأ عبدم اهلل بن محران

= 
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ثنا - 14  مرو بن عأ  عند بن إسحاق حمم   عنأخَّبنا جريٌر  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

ن ا مأ ليس من   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :مرو بن العاص قالعبد اهلل بن عأ  عنأبيه  عنعيٍب شم 

 ( ).نار كبريأ وق  ويم  ,ناصغريأ  مل يرحم  

 كابرالأ  تسويدم  :باب

ثنا -141  ثنا :قال ,مرو بن مرزوٍق عأ  حد   عن اً فمطر   سمعتم  :قتادة عنشعبة  حد 

دوا وسو   اهللأوا قم ات   :ه فقالني   عند موته بأ وصأ باه أأ أأ  أن   ,قيس بن عاصمٍ  بن   حكيم  

زرى هبم هم أأ صغرأ دوا أأ وإذا سو   ,هم خلفوا أباهمكَّبأ وا أأ دم إذا سو   القومأ  فإن   ,مكم كَّبأ أأ 

ى به عن ستغنأ ويم  ,نبهٌة للكريمه مأ فإن   ,هوعليكم بالال واصطناع   .همكفائ  ذلك يف أأ 

  .ئيم  الل  

 نحأ ه مل يم فإن   ,واوحم نم فال تأ  وإذا متُّ  .جل  الر   ن آخر كسب  ا م  فإّن   ,اس  الن   لةأ سأأ اكم وموإي  

  كنتم فإين   ,وائلٍ  بنم  بدفني بكرم  شعرم رٍض ال يأ وين بأأ فادفنم  وإذا متُّ  .ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل 

 ( ).ةغافلهم يف اجلاهلي  أم 

____________________________________
 

عب"ويف ( 24 /1) "السنن"طريقه البيهقي يف   ( 0612 ) "الشُّ

 . ومداره عىل أأيب ك نانة

ريش(: 1/141 ) "التهذيب"قال ابن حجر يف  ة, أأبو ك نانة القم عاوية بن قر  وقال , مل يصح  هذا. يقال هو مم

 .انتهى بتجوز. جمهولم احلال  : ابن القطان

م خترجيمه قبل حديثني(   )  .تقد 

وابن ( 1/446 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 641 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1 102)أأخرجه المام أمحد (  1)

وأبو بكر بن اخلالل ( 4/42) "الطبقات"وابن سعد يف ( 21  , 24  ) "اآلحاد والثاين"أيب عاصم يف 

عب"والبيهقي يف ( 1111) "الطالب"د كام يف ومسد  ( 16) "احلث عىل التجارة والصناعة"يف   "الشُّ

عبة بن احلجاج به( 120 )والطيالس ( 0522 ) الً . من طريق شم  . خمترصًا ومطو 

هم عىل الرفوع حه احلاكم . واقترص بعضم  (.411/ )وصح 

= 
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 غري  الص   رمحةم  :باب

ثنا -144   محن بن  عبد الر   عنناد يب الز  أأ  ثني ابنم حد   ,اهلل عبد العزيز بن عبد حد 

ن مل ا مأ ليس من   :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  أن   ,هجد   عنبيه أأ  عنعيٍب مرو بن شم عأ  عناحلارث 

 ( ).ناكبري   حق   عرف  ويأ  ,ناصغريأ  يرحم  

 بي  الص   معانقةم  :باب

ثنا -141  ثنا :قال ,عبد اهلل بن صالٍح  حد  راشد بن سعٍد  عنبن صالٍح معاوية  حد 

يف  سنٌي يلعبم عينا إىل طعاٍم فإذا حم ودم  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  نا مع الن  خرج   :ه قالن  ة أأ ر  يعىل بن مم  عن

ًة ها ًة ها هنا ومر  مر   يمرُّ  فجعلأ  ,هي  دأ يأ  بسطأ  ثم   ,القوم   مامأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   ُسعأ فأأ  ,ريق  الط  

ه قأ نأ اعتأ  ثم   ,هس  خرى يف رأ  ه والم ن  ق  ه يف ذ  ي  دأ دى يأ حإ   فجعلأ  ,هخذأ ى أأ ه حت  ضاحكم يم  ,هنا

سيناً  حب  ن أأ مأ  اهللم حب  أأ  ,نا منهي وأأ حسنٌي من   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   ثم   ,هلأ فقب    طٌ ب  سني س  احلم  ,حم

 ( ).سباطمن الأ 

____________________________________
 

 . سوى حكيم بن قيس. ورواته ثقاٌت 

. وذكره ابن مندة يف الصحابة, "الثقات"ذكره ابن حبان يف (: 1/414) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

دأ يف زمن  النبي  : وقال. وكذا أبو نمعيم
ل   . انتهى. جمهول احلال: وقال ابن القطان, ملسو هيلع هللا ىلصقيل إنه وم

 .ال يمعرف(: 512/ ) "اليزان"وقال الذهبي يف 

 .إسناده جيٌد, وهو موقوٌف : "الطالب"وقال ابن حجر يف 

الً م: قلت  (.210)رقم . ن وجٍه آخر عن قيس بن عاصم وسيأ يت احلديث مطو 

 . من طريق عبد الرمحن بن احلارث به( 415) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 2444)أخرجه أمحد (  )

عيب مرو بن شم م قبل حديٍث من وجٍه آخر عن عأ  . وقد تقد 

وعنه أبو نمعيم يف ( 4/41) "الكبري"والطَّباين يف ( 1 1/1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

 .من طريق عبد اهلل بن صالح به( 2211) "العرفة"

ه ثقاٌت سوى أأيب صالح عبد اهلل بن صالح   . رجالم

= 
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 غريةالص   اجلاريةأ  جل  بلة الر  قم  :باب

ثنا -145  أّنه  ,بيهأأ  عنكرٍي رمة بن بم أخَّبين خمأ  :الأخَّبين ابن وهٍب ق :أصبغ قال حد 

 ( ).سنتني أو نحوه وهي ابنةم  ,يب سلمةمر بن أأ عم  بنتأ  زينبأ  لم قب  جعفٍر يم  اهلل بنأ  ى عبدأ رأأ 

ثنا -142   عنحفٍص  عناٍف عبد اهلل بن خط   بنم  بيعم خَّبنا الر  أأ  :قال ,موسى حد 

ك أو هلأ أأ  يكونأ  أن   إال   ,كهل  ن أأ حٍد م  أأ  عر  إىل ش  تنظرأ ن ال  أأ  استطعتأ  إن   :احلسن قال

 ( ).فافعل ,صبّيةً 

 بي  الص   س  رأ   مسحم  :باب

ثنا -144 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  ثني يوسف حد   :ار قالُييى بن أيب اهليثم العط   حد 

 سحأ وم ,رهج  ين عىل ح  عدأ ق  وأأ  ,يوسفأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ين رسولم سام   :ٍم قالبن عبد اهلل بن سالأ 

 ( ).يس  عىل رأ  

____________________________________
 

 .انتهى. وكانت فيه غفلةٌ , ثبٌت يف كتابه. صدوٌق كثريم الغلط: قال ابن حجر يف التقريب

نه( 4445)والرتمذي (  452 )وأأخرجه المام أمحد   وابن أيب شيبة يف ( 11 )ماجه  وابن, وحس 

, 1216) "الكبري"والطَّباين يف (  264)وابن حبان ( 44 /  )واحلاكم ( 62 41) "الصن ف"

ثيم عن سعيد بن أأيب راشد( 401 ثه فذكره, من طمرق عن عبد اهلل بن عثامن بن خم خمترصًا . أن  يعىل حد 

الً   .ومطو 

عاوية بن  صالح . شدعن سعيد بن أأيب را. كذا قال ابن خثيم  ومالأ البخاريُّ يف تاريه إىل ترجيح رواية مم

لم أصحُّ : فقال  .الو 

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

 .وإسناده صحيح. مل أجد من أخرجه(  1)

 .س بهال بأ: وقال أبو حاتم. وث قه البخاري والنسائي. هو ابن سليامن النقري التميمي البرصي: حفص

( 412) "الشامئل"والرتمذي يف ( 126) "مسنده"واحلميدي يف ( 2104 , 2101 )أخرجه المام أمحد (  4)

 "الكبري"والطَّباين يف ( 6/446) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 21) "العجم"وابن العرايب يف 

= 
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 نّي يا بم  :غريللص   جل  الر   قولم  :باب

ثنا -141 ثنا :قال ,عبد اهلل بن سعيدٍ  حد  ثنا ,أبو أسامة حد  عبد اللك بن محيد بن  حد 

  ابنم ويف  فتم  ,بري  الزُّ  ابن   يف جيش   كنتم  :قال جالن الحاريب  يب العأ أأ  عنبيه أأ  عنة أيب غني  

 يف جيش ابن فإين   ,اجلمل ادفع إيل   :البنه فقلتم  ,مٍل له يف سبيل اهللوص بجوأأ  ,عمٍّ يل

 با عبد  يا أأ  :فقال ,مرعم  نا ابنأ تي  فأأ  ,هلأ ى نسأأ مر حت  عم  اذهب بنا إىل ابن   :فقال ,بريالزُّ 

وهو يف جيش  ,يعم   وهذا ابنم  ,اهلل وص بجمٍل له يف سبيل  وأأ  ,ويف  والدي تم  إن   ,محنالر  

 .؟إليه اجلمل دفعم فأأ أأ  ,بريالزُّ  ن  اب

وص ام أأ ن  ك إ  كان والدم  فإن   ,عمٍل صالٍح  اهلل كلُّ  سبيلأ  إن   ,ني  يا بم  :مرقال ابن عم 

 ,من الرشكني اً قوم سلمني يغزونأ مم  اً قوم يتأ فإذا رأأ  ,عز  وجل  اهلل  ه يف سبيل  ل  بجمأ 

 ( ).ابعأ الط   م يضعم ّيُّ امن قوٍم أأ ل  غ   ه يف سبيلصحابأ هذا وأأ  فإن   ,إليهم اجلملأ  فادفع  

ثنا -146  ثنا :قال ,اٌج حج   حد   سمعت :خَّبين عبد اللك قالأأ  :شعبة قال حد 

ن ال مأ  غفرم وال يم  ,رحمرحم ال يم ن ال يأ مأ  :ه قالن  أأ  مر عم  سمعتم  :بيصة بن جابٍر قالقأ 

 ( ).توّق من ال يأ  وق  وال يم  ,عفن مل يأ عم   عفأ وال يم  ,غفريأ 

 ن يف الرضمأ  ارحم   :باب

ثنا -110  ثنا :قال ,حفص بن عمر حد  بيصة قأ  عنمرٍي عبد اللك بن عم  عنعبة شم  حد 

____________________________________
 

 .همن طريق ُييى بن أيب اهليثم ب(  224) "العرفة"وعنه أبو نمعيم يف ( 11/115)

 . سنده صحيح(: 0/541 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

 (. 554) وسيأيت عند الصنف برقم  

 .عن محيد بن أيب غني ة عن أأبيه عن أأيب العجالن به( 40) "السري"أخرجه أبو إسحاق الفزاري يف (   )

هد"أخرجه أبو داود يف (  1) عبة بهمن ( 4/466) "أنساب الرشاف"والبالذري يف ( 11) "الزُّ  .طمرق عن شم

ه ثقاٌت . وإسناده صحيٌح    .ورجالم
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ن عىل مأ  تابم وال يم  ,غفرغفر لن ال يأ وال يم  ,رحمن ال يأ رحم مأ ال يم  :مر قالعم  عنبن جابٍر 

 ( ).توّق من ال يأ  وق  وال يم  ,ال يتوبم 

ثنا - 11  ثنا :قال ,مسّددٌ  حد  ثنا :قال ,إسامعيل بن إبراهيم حد     حد 
راٍق زياد بن خم 

و أأ  ,هارمحم فأأ  اةأ الش   ذبحم  لأ ين  إ   ,يا رسول اهلل :قال رجٌل  :بيه قالأأ  عنة معاوية بن قر   عن

 ( ).تنيمر   .اهللم رمحكأ  ,هارمحتأ  إن   اةم والش   :قال ,هاذبحأ أأ  ن  اة أأ رحم الش   لأ ين  إ   :قال

ثنا -111  ثنا :قال ,آدم حد   غرية بن  با عثامن موىل الم أأ  سمعتم  ,منصورٍ  عنشعبة  حد 

با القاسم أأ  الصدوقأ  ادقأ الص   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :عبة يقولشم 

 ( ).ن شقيٍّ  م  إال   محةم الر   نزعم ال تم  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

 العيال رمحةم  :باب

ثنا -114  ثنا :قال ,دٍ ن حمم  عبد اهلل ب حد  ثنا :قال ,مروان حد   عنيزيد بن كيسان  حد 

فقال  ,ه إليهضمُّ يأ  فجعلأ  ,رجٌل ومعه صبيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  أأ  :يب هريرة قالأأ  عنيب حازٍم أأ 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه قبله(   )  .تقد 

 "الوسط"ويف ( 6/14 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/514)وابن أيب شيبة ( 5561 )أخرجه أمحد ( 1)

عب"والبيهقي يف ( 6 44)والبزار ( 1454) وابن أيب ( 1/411) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 0211 ) "الشُّ

غريهم من طمرق عن زياد بن ( 146 ) "معجمه"وابن العرايب يف ( 00  ) "اآلحاد والثاين"صم يف عا

راق به حه احلاكم . خم   (4/512)وصح 

ة به( 4411)ورواه البزار   بيد عن معاوية بن قر   .بسنٍد فيه نظر. وغريه عن يونس بن عم

ة  ر   .كام قال البخاري والساجي وغريمها. حبةله صم . هو ابن إياس بن هالل بن رياب المزين: وقم

والطيالس (  225)وأبو يعىل ( 614 )والرتمذي ( 1611)وأبو داود (  100, 6401)أخرجه أمحد (  4)

 . من طريق منصور به(  2 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 1516)

حه ابن حبان   (.1/111)واحلاكم ( 122)وصح 

 .حديث حسن: وقال الرتمذي 
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 ( ).امحنيالر   رحمم وهو أأ  ,بك منك به رحمم أأ  اهللمف :قال ,نعم :قال ؟هترمحم أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

 مالبهائ رمحةم  :باب

ثنا -111  ثنا :قال ,حمّمد بن عقبة حد  ثنا :قال ,حمّمد بن عثامن القريّش  حد   حد 

ثنا :قال ,حريزٌ   بي  الن   عنمرو بن العاص عبد اهلل بن عأ  عن عبيُّ ان بن زيٍد الرش   حب   حد 

ين رص  ويٌل للمم  ,قامع القول  ويٌل لأ  ,لكم اهللم غفر  وا يأ واغفرم  ,رمحواوا تم ارمحم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ون عىل ما فعلوا وهم يعلمونرصُّ ن يم الذي

ثنا -115 ثنا :قال ,حممودٌ  حد   عن خَّبنا الوليد بن مجيٍل الكنديُّ أأ  :قال ,يزيد حد 

 ,ولو ذبيحةً  مأ من رح   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :قال أممامةيب أأ  عنمحن الر   عبد   بن   القاسم  

 ( ).يوم القيامةه اهلل رمحأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقيُّ ( 420) "التوحيد"وابن منده يف ( 0/64 ) "حتفة الرشاف"النسائي يف الكَّبى كام يف  أخرجه(   )

عب"يف   ."فاهلل أأرحم به منك"ولفظ البيهقي . من طمرق عن مروان به( 41 4) "الشُّ

حيح  .ورجالم احلديث رجالم الص 

عب"والبيهقي يف ( 410) "خبالنت"وعبد ين محيد كام يف (  401, 2511,  251)أخرجه أمحد (  1)  "الشُّ

( 542 ) "رشح الصول"والاللكائي يف ( 1:125) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 051  , 4142)

ريز بن عثامن به  .من طمرق عن حأ

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . سوى حب ان بن زيد. ورجال أأمحد ثقاٌت رجال الصحيح 

نه يف . ثقة: "التقريب"فقال يف . واعتمدأ هذا ابنم حجرٍ . ثقاٌت شيوخم حريٍز كلُّهم : وقال أبو داود وحس 

ه النذريُّ يف . "الفتح" د إسنادأ  ."الرتغيب"وجو 

تاريخ "وابن عساكر يف (  4/1) "الكامل"وابن عدي يف ( 1/141) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  4)

عب"والبيهقي يف ( 4  /24) "دمشق من طمرق عن الوليد ( 14  ) "فوائده" ومت ام يف( 040  ) "الشُّ

يل به  .بن مجأ

ة بن  إياس   م ويشهد له حديثم قر   (.  111. ) التقد 
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 رةم  من احلم  ض  البي ذم خ  أأ  :باب

ثنا -112  ثنا :قال ,امٍ ق بن غن  طل   حد  عبد  عناحلسن بن سعٍد  عن السعوديُّ  حد 

 ,رةٍ محم   رجٌل بيضأ  خذأ منزالً فأأ  نزلأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,اهلل عبد   عنمحن بن عبد اهلل الر  

يا  :قال رجٌل ؟ فهاهذه ببيضت   كم فجعأ أيُّ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   س  عىل رأ   رفُّ تأ  فجاءت  

 ( ).رمحًة هلا ,د  اردم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,هابيضتأ  تم خذ  نا أأ أأ  ,اهلل رسولأ 

 ري يف القفصالط   :باب

روةهشام بن  عن حدثنا محاد بن زيد :حدثنا عارم قال - 114   كان ابنم  :قال ,عم

 ( ).قفاص  يف الأ  ريأ ملون الط  ُيأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحابم وأأ  ,بري بمكةالزُّ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي ( 0 10)والبزار ( 422)والطيالس ( 4145)وأمحد ( 5/166) "التاريخ"أخرجه الصن ف يف (   )

طريق عبد  الرمحن بن عبد اهلل بن  من( 21 /1) "دالئل النبوة"وأبو نمعيم يف ( 2/41) "الدالئل"يف 

تبة السعودي به  .عم

عن يزيد كالمها عن السعودي  عن عبد  الرمحن ( 4 46)وأيضًا . عن أيب قأطأن( 1 46)ورواه أمحد  

رسالً   .وقرنأ يزيدم مع السعودي  القاسمأ . مم

حه( 1/146)واحلاكم ( 0442 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1245)وأخرجه أبو داود  والبيهقي . وصح 

هد"وهناد يف ( 2/41) "الدالئل"يف  من طريق أيب ( 61 ) "مسنده"وابن أيب شيبة يف (  44 ) "الزُّ

من طريق أأيب خالد الداالين كالمها عن عبد الرمحن ( 0445 ) "الكبري"والطَّباين يف , إسحاق الشيباين

 .بن عبد اهلل عن أبيه به

فأأثبتأه البخاريُّ وابنم .  أنه اختملف يف سامع عبد الرمحن من أأبيه ابن مسعودإال  . ورجالم إسناد ه ال بأ سأ هبم

 . ونفاه ابنم معني, الديني وأأبو حاتم وغريهم

ن أأبيه: "التقريب"وقال ابن حجر يف   .لكن شيئًا يسرياً , قد سمعأ م 

تاريخ "وابن عساكر يف ( 41 1) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 5/104) "الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (  1)

روة عن : قال. عن محاد بن زيد( 10/101) "دمشق  هشام  بن  عم
ث يف بيت  د  سمعت داودأ بنأ أأيب هند ُيم

= 
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 الكذب ال يصلحم  :باب

ثنا -111  ثنا :قال ,قتيبة حد   عنأيب معمٍر  عنجماهٍد  عنالعمش  عنجريٌر  حد 

ال  ثم   اً ه شيئكم ولدأ حدم أأ  عدأ يأ  ن  وال أأ  ,يف جدٍّ وال هزلٍ  بم الكذ   صلحم ال يأ  :عبد اهلل قال

 يم 
.له زم نج 

( ) 

 عىل أذى النّاس يصَّبم  الذي :باب

ثنا -116  ثناح :قال ,آدم حد  مر ابن عم  عناٍب ُييى بن وث   عنعمش الأ  عنشعبة  د 

 يم  الذي الؤمنم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن
ال  الذين خرٌي م   ,ذاهمعىل أأ  صَّبم ويم  ,اسأ الن   طم ال 

 ( ).ذاهمعىل أأ  صَّبم وال يم  ,اسأ الط الن  يم 

____________________________________
 

 
ٍ
سلت ه, عطاء ل م ابن  أأيب رباح: فقال يومئٍذ هشام. أن  عائشة أمهدي هلا طرٌي أو ظب ٌى يف احلرم  فأأر  كان . ما ع 

بري  يعني عبدأ  -أأمريم المؤمنني  مون فريوّنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأأصحابم رسول  اهلل . بمكة تسعأ سنني -اهلل بنأ الزُّ يقدم

 . هذا لفظ البيهقي "الأقفاص القامري واليعاقيب

 ."ال ينهون عن ذلك"زاد ابن عساكر 

وابن أيب شيبة يف (  50 , 162 ) "هتذيب اآلثار"ويف ( 1/520 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   )

هد"وهن اد يف ( 6/66) "الكبري"والطَّباين يف (  1520) "الصن ف" وسعيد بن منصور ( 425 ) "الزُّ

 . من طمرق عن الأعمش به( 46) "ذم الكذب"وابن أيب الدنيا يف ( 662)

ه صحيٌح  ر. وإسنادم  .هو عبد اهلل بن سخَّبة الزدي: وأأبو معمأ

من ( 61 10, 10042)د الرزاق وعب( 1/520 ) "تفسريه"والطَّبي يف ( 4644)وأأخرجه أمحد 

 .نحوه طريق أأيب إسحاق عن أأيب الأحوص عن ابن مسعوٍد 

 .موقوٌف صحيٌح (: 4/164) "الطالب"قال ابن حجر يف 

وي عن أيب إسحاق مرفوعاً : قلت  ( 115/ )أخرجه احلاكم . ورم

( 12110)شيبة وابن أيب ( 1041)وابن ماجه ( 1504)والرتمذي ( 5011)أخرجه المام أمحد (  1)

عب"ويف ( 0/16 ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 142 )والطيالس  وابن اجلعد يف ( 6462) "الشُّ

 . وغريهم من طمرق عن العمش به( 415) "مسنده"

= 
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 نيذات البأ  إصالحم  :باب

ثنا -150  ثنا :قال ,صدقة حد   عنة ر  مرو بن مم عأ  عن العمش   عنأبو معاوية  حد 

ئكم بدرجٍة نب   أم الأ أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنرداء أيب الد   عنرداء الد   أم   عنأيب اجلعد  سامل بن  

 وفساد ذات   ,البني   ذات   صالحم  :قال ,بىل :قالوا ؟دقة  والص   يام  والص   الة  فضل من الص  أأ 

 ( ).هي احلالقة .البني  

ثنا - 15  ثنا :قال ,ىموس حد  سني فيان بن احلم خَّبنا سم أأ  :قال ,اماد بن العو  عب   حد 

هذا  :قال ,{كمبين   وا ذاتأ حم صل  وأأ  اهللأوا قم فات  } :اسٍ ابن عب   عنجماهٍد  عنم احلكأ  عن

 ( ).بينهم صلحوا ذاتأ يم  ن  وأأ  ,اهللقوا يت   ن  حتريٌج من اهلل عىل الؤمنني أأ 

 ٌق صد  مم  لرجٍل هو لك إذا كذبتأ  :باب

ثنا -151  ثنا :قال ,يٍح حيوة بن رشم  حد  عن  بارة بن مالٍك احلرضمي  ضم  عن ةم بقي   حد 

____________________________________
 

عبة يرى أأنه ابن عمر: قال ابنم أيب عدي. ملسو هيلع هللا ىلصعن شيٍخ من أأصحاب  النبي  : ووقع عند الرتمذي . كان شم

عب: ووقع يف السند مر: قال سليامن: ةقال شم  .وهو ابن عم

نه ابن احلافظ ابن حجر يف   ."البلوغ"ويف  "الفتح"واحلديث حس 

 "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 1560)والرتمذي ( 6 16)وأبو داود ( 2/111)أخرجه المام أمحد (   )

هد"وهن اد يف ( 100) عب" والبيهقي يف( 4541) "رشح السنة"والبغوي يف ( 0 4 ) "الزُّ  "الشُّ

 . من طريق أيب معاوية به( 011  )

حه ابن حبان   (.1/126) "الدراية"كام نقله ابن حجر عنه يف . والبزار. والرتمذي( 5061)وصح 

عب"وأعل ه البيهقي يف   . بالوقف "الشُّ

 (.121)وسيأيت موقوفًا من وجٍه آخر عن أأيب الدرداء عند الصنف برقم 

وابن أيب شيبة يف ( 6544) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 4/411 ) "فسريهت"أخرجه الطَّبي يف (  1)

عب اليامن"والبيهقي يف ( 41410) "الصن ف"  . من طمرق عن عب اد بن العوام به( 0211 ) "شم

تبية يف إ سناد ه   .ومل يذكر الطَّبيُّ احلكمأ بنأ عم
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 سيٍد احلرضمي  فيان بن أأ سم  ن  أأ  ,ثهباه حد  أأ  أن   ,بري بن نفريٍ محن بن جم عبد الر   عنبيه أأ 

 حأ  خاكأ أأ  ثأ د  حتم  ن  خيانًة أأ  ت  َّبم كأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أّنه سمعأ  ,ثهحد  
 ,ٌق صد  هو لك مم  اً يثد 

 ( ).ٌب له كاذ   نتأ وأأ 

 هخلفأ فتم  اً خاك شيئأأ  ال تعد   :باب

ثنا -154  ثنا :قال ,عبد اهلل بن سعيدٍ  حد  ليٍث  عن ٍد الحاريبُّ محن بن حمم  عبد الر   حد 

وال  ,خاكأ أأ  ار  ال متم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :اٍس قالابن عب   عنعكرمة  عناللك  عبد   عن

 ( ).فهفتخلأ  اً ه موعدعد  وال تأ  ,هازح  متم 

                                                                                                                                                                             

 "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/12) "ريالتاريخ الكب"والصن ف يف (  164)أخرجه أبو داود (   )

 "العرفة"وأبو نمعيم يف (  4/4) "الكبري"والطَّباين يف ( 01 /1) "الكامل"وابن عدي يف ( 1214)

عب"ويف ( 66 /0 ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 4501)  . من طمرق عن بقي ة بن الوليد به(  111) "الشُّ

 .جمهوالن ضبارة وأبوه. وهذا إسناٌد ضعيف 

اس بن سمعان ( 1/14) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 14 /1) "مسنده"ولمحد يف    عن النو 

ه نظرٌ . مرفوعًا مثله  .ويف سند 

عب"والبيهقي يف ( 14 ) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 665 )أخرجه الرتمذي (  1) وأبو (  114) "الشُّ

 "اجلامع"وابن عبد الَّب يف ( 1/141) "غريب احلديث"واحلريب يف ( 4/461) "احللية"نمعيم يف 

 . من طريق المحاريب به( 642) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 14  )

 حديٌث غريٌب : وقال الرتمذي وأبو نمعيم 

 . لضعف  ليث بن أيب سليم. وهذا إسناٌد ضعيٌف : قلت

ح أبو نمعيم يف سنده. هو ابن أيب بشري: وعبد اللك  .به جزم الرتمذيو. كام َص 

 . حديث حسٌن غريٌب : وقع يف مطبوع الرتمذي :تنبيه 

بيدي أأيضًا يف ( 11  /4) "ختريج الحياء"والعراقي يف (    /2) "الطراف"وقد نقل الزي يف  والز 

 .حديٌث غريٌب : عنه أنه قال( 211 /1)التخريج 
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 نسابيف الأ  عنم الط   :باب

ثنا -151   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عنأبيه  عنابن عجالن  عنأبو عاصٍم  حد 

 ( ).نسابيف الأ  عنم والط   ياحةم الن   :تيم  كهام أم رت  عبتان ال تأ شم 

 هقومأ  جل  الر   حبُّ  :باب

ثنا -155  ثنا :قال ,ازكري   حد  ثنا :قال ,م بن الباركاحلكأ  حد   :بيع قالزياد بن الر   حد 

 :يب يقولأأ  سمعتم  :قالت ,سيلةفم  :ثتني امرأٌة يقال هلاحد   :قال ميلُّ اٌد الر  ثني عب  حد  

 ( ).نعم :قال ؟ه عىل ظلمٍ قومأ  جلم الر   عنيأ يم  ة أن  العصبي   منأ أأ  ,يا رسول اهلل :قلتم 

 مسل  الم  هجرةم  :باب

ثنا -152  يزيد  عنأخَّبين عمٌرو  :ثني ابن وهٍب قالحد   :ُييى بن سليامن قال حد 

اثنان يف اهلل  ما تواد   :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,أنسٍ  عنسنان بن سعٍد  عنبن أيب حبيٍب 

                                                                                                                                                                             

زاد أمحد ) عن حممد بن عجالن عن أبيه ( 5 5) "النتقى"وابن اجلارود يف ( 6541)أخرجه المام أمحد (  )

 ."ال يرتكهام الناسم أأبدًا "به بلفظ  عن أيب هريرة ( وعن سعيد 

اثنتان يف الناس مها "من وجٍه آخر عن العمش عن أيب صالح عنه بلفظ ( 24)وأأصله يف صحيح مسلم   

فر  ."فذكره... هبم كم

ن  "رفعه  عن أيب مالك الشعري ( 641)ولسلم   وّنأ ن أأمر اجلاهلية ال يأرتكم
تي م  . فذكرمها. أأربٌع يف أمم 

 . "واالستسقاء بالنجوم, الفخر يف الحساب. وزاد

 "الكبري"والطَّباين يف (  0 /5 )وابن أيب شيبة ( 4616)وابن ماجه ( 2616 )أأخرجه أمحد  ( 1)

قييل يف ( 11/414)  .من طمرق عن زياد به( 11 /4) "الضعفاء"والعم

ن يذكرم من أأهل  العلم  أأن  أأباها : قال أبو عبد الرمحن ابن المام أمحد  واثلة بن  -يعنى فمسيلة  -سمعتم مأ

 .انتهى. فظننتم أأن ه أأحلقه ىف حديث واثلة, ورأيتم أأيب جعلأ هذا احلديثأ ىف آخر  أأحاديث  واثلة, السقع

ن رواية سلمة بن برش ال( 6  5)ولأيب داود   أأّنا سمعت  أأباها , دمشقي عن بنت  واثلةأ بن  السقعم 

 .فذكره. ؟يارسول اهلل ما العصبيةم : قلتم : يقول
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 ( ).مهاحدم ه أأ دثم بذنٍب ُيم  إال  ق بينهام فيفر   ,و يف السالمأأ  ,وعز   جل  

ثنا -154  ثنا :قال ,أبو معمرٍ  حد   :قالت معاذة :يزيد قال عنعبد الوارث  حد 

 -حٍد بوه يوم أم أأ  لأ ت  وكان قم  ,أنس بن مالٍك  عم   ابنأ  - سمعت هشام بن عامٍر النصاري  

 ام ناكبانفإّن   ,ثالٍث  فوقأ  سلامً صارم مم يم  ن  لسلٍم أأ  ال ُيلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ه سمعأ أن  

ماتا  وإن   ,ه بالفيءارًة عنه سبقم يكون كف   اً يئهلام فأ و  أأ  وإن   .امهاما عىل َص  ما دام عن احلق  

 ,همأ ه وسالأ تسليمأ  قبلأ يأ  ن  بى أأ م عليه فأأ سل   وإن   .اً بدأأ  اً ة مجيعال اجلن  خم د  مل يأ  امهامعىل َص  

 ( ).يطانالش   عىل اآلخر   ورد   ,كم عليه اللأ  رد  

 خاه سنةً أأ  ن هجرأ مأ  :باب

ثنا -151 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  بو عثامن الوليد بن ثني أأ حد   :حيوة قال حد 

 ه سمعأ ن  أأ  ,مي  سلراٍش الأ يب خ  أأ  عنثه عمران بن أيب أنٍس حد   أن   ,يب الوليد الدينُّ أأ 

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(   )

فه الكثر. سعد بن سنان: ويقال. وفيه سنان بن سعد الكندي الرصي  .ضع 

من وجٍه آخر عن أيب ( 2/42) "لهرةاحتاف ا"و( 15/ ) "الطالب العالية"وأخرجه أبو يعىل كام يف 

 .إسامعيل العبدي عن أنس نحوه

 .انتهى. لضعف أيب إسامعيل العبدي. هذا إسناد ضعيف: وقال البوصريي

ة  هد"أخرجه ابن البارك يف . منها حديث أيب هريرة. وللحديث شواهدم عد  وإسحاق بن ( 4 ) "الزُّ

 .من وجهني عنه( 5/101) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 154)راهويه 

نه اهليثمي يف (  5/4)أخرجه أمحد . ومن حديث  رجٍل من بني سليط  (.41 /  ) "الجمع"وحس 

مر  (. 5454)أخرجه أمحد أيضًا . ومن حديث ابن عم

والطَّباين يف ( 554 ) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 114 )والطيالس ( 2151 , 2154 )أخرجه أمحد (  1)

عب"يهقي يف والب( 45 /11) "الكبري"  . من طريق يزيد الرشك به(  21 ) "الشُّ

حه ابن حبان   (.5221)وصح 
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 ( ).هدم   فهو كسفك   ,خاه سنةً أأ  ن هجرأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ 

ثنا -156  ثني الوليد بن أيب حد   :وب قاليُّ أخَّبنا ُييى بن أأ  :قال ,ريمابن أيب م حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  صحاب الن  من أأ  سلمأ ن أأ اًل م  رجم  أن   ,ثهعمران بن أيب أنٍس حد   أن   ,الوليد الدينُّ 

 .هسلم سنًة كدم  الم  هجرةم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنثه حد  

 ( ).قد سمعنا هذا عنه :فقاال ,اٍب وعبد اهلل بن أيب عت   ,د بن النكدرويف الجلس حمم  

 ني  رأ ج  هتأ الم  :باب

ثنا -120  ثنا :قال ,دٌ مسد   حد   ا سمعت  أّن   ,عاذةمم  عنيزيد  عنعبد الوارث  حد 

فوق  سلامً مم  صارمأ ن يم لسلٍم أأ  ال ُيلُّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعتم  :عامٍر يقول هشام بنأ 

ما داما عىل  ام ناكبان عن احلق  فإّن   ,ليالٍ  الث  ث ما فوقأ ام ما صارأ فإّن   ,ليالٍ  ثالث  

هام مل ام  ا ماتا عىل َص  مهم  وإن   ,ارًة له سبقه بالفيءيكون كف   اً ام فيئهلأ و  أأ  وإن   ,هامام  َص  

 ( ).اً ة مجيعال اجلن  يدخم 

 حناءالش   :باب

ثنا - 12 ثنا :قال ,برش حد   :قال هري  الزُّ  عنأخَّبنا يونس  :قال ,عبد اهلل حد 

كم بام هو خرٌي لكم من ثم حد   أم الأ أأ  :رداء يقولبا الد  ه سمع أأ ن  أأ  ,بو إدريسخَّبين أأ أأ 

                                                                                                                                                                             

 "الكبري"والطَّباين يف ( 155) "اجلامع"وابن وهب يف ( 5 16)وأبو داود ( 4645 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 11/404) والدواليب ( 0 11) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف (  224) "الشُّ

من طمرق عن الوليد بن أيب ( 511) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 14 ) "السامء والكنى" يف

 . الوليد به

حه احلاكم   (.125 /4) "ختريج الحياء"والعراقي يف (. 24 /1)وصح 

م يف الذي قبله هو أبو خراش الأسلمي : الرجل الذي من أسلم(  1)  .كام تقد 

 (. 122) وانظر حديث أيب هريرة اآليت (. 120)تقدم قريبًا برقم (  4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

126 

 ( ).هي احلالقةم  البغضةأ   وإن  الأ أأ  ,صالح ذات البني ؟يامدقة والص  الص  

ثنا -121  ثنا :قال ,سعيد بن سليامن حد   عنزارة يب فأ أأ  عنليٍث  عنبو شهاٍب أأ  حد 

له ما سواه  رأ ف  غم  ,فيه ثالٌث من مل يكن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناٍس ابن عب   عن صم  الأ  بن   يزيدأ 

عىل  قد  ومل ُيأ  ,رةأ حأ الس   بعم يت   اً ومل يكن ساحر ,اً شيئ اهللرشك بن مات ال يم مأ  ,لن شاء

 ( ).خيهأأ 

 ممن الرص   زئم جيم  المأ الس   ن  أ :باب

ثنا -124  د بن هالل بن أيب هالٍل موىل ثني حمم  حد   :ٍس قالإسامعيل بن أيب أوي حد 

 ال ُيلُّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ريرة قالبا هم أأ  ه سمعأ أن   ,بيهأأ  عن جي  كعٍب الذحأ  ابن  

 رد   فإن   ,م عليهه فليسل  قأ اٍم فليل  ي  أأ  ثالثةم  ت  فإذا مر   ,امٍ ي  أأ  ثالثة   فوقأ  اً ؤمنمم  جرأ ّيأ  ن  لرجٍل أأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 5/1) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 24/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

عب"  .وهو موقوٌف . من طمرق عن يونس به( 16 ) "مداراة الناس"وابن أيب الدنيا يف ( 0214 ) "الشُّ

هد"وأأخرج ابن البارك يف   سمعتم أأبا : من طريق يونس بن ميّسة عن أأيب إدريس اخلوالين( 446) "الزُّ

رداء ُيلفم  ٍى اىل صالة: -وأأيم اهلل ما سمعتمه ُيلفم قبلها  -الد  ش  ومن , ما عملأ آدمٌي عماًل خريًا من م 

لق جائز  . ومن صالح  ذات  البني  , خم

 . أأيب إدريس عن أأيب هريرة مرفوعاً  من وجٍه آخر عن يونس عن( 24/ ) "التاريخ"ورواه البخاري يف 

م عند الصنف من وجٍه آخر مرفوعًا عن أأيب الدرداء   ( .154.)وقد تقد 

( 1/66) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 5140) "الوسط"ويف ( 11 /1 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1)

واخلطيب , أيب شهاب احلن اط من طريق( 111 ) "رشح المصول"والاللكائي يف ( 214)وعبد بن محيد 

ليم به( 1/1) "تاريخ بغداد"يف   .من طريق حفص بن غياث الن خعي كالمها عن ليث بن أيب سم

 . ويف لفظه نكارةٌ . لضعف  ليث. وهذا إسناٌد ضعيٌف  

د به أأبو فزارة, غريٌب من حديث يزيد: وقال أأبو نمعيم   .انتهى. واسمه راشد بن كيسان. تفر 
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أ الس  عليه   ( ).م من اهلجرةسل  الم  برئأ  عليه فقد   وإن مل يرد   ,جركا يف الأ الم فقد اشرتأ

 حداثلأ بني ا فرقةم الت   :باب

ثنا -121  ثنا :قالخملد بن مالٍك  حد  ثنا :قالاء رأ غ  عبد الّرمحن بن مأ  حد  الفضل  حد 

ٍ بن مم   لبأ  مر يقولم كان عم  ,أبيه عنسامل بن عبد اهلل  عن برش 
وال  ,دوام فتبد  صبحتم إذا أأ  :هي  ن 

 ( ).بينكم رشٌّ  و يكونأ أأ  ,اطعواقأ تأ  ن  خاف عليكم أأ  أأ ين  فإ   ,وا يف داٍر واحدةٍ تمعم تأ 

 هرش  ستأ مل يأ  خيه وإن  عىل أأ  شارأ ن أأ مأ  :باب

ثنا -125 ثنا :قال ,عمرو بن خالدٍ  حد  وهب بن كيسان  أن   ,ابن عجالن عنبكٌر  حد 

يف مكاٍن  وغنامً  اً ى راعيمر رأأ عم  ابنأ  أن   -اهلل بن عمر  عبدأ  دركأ ان وهٌب أأ وك -خَّبه أأ 

اهلل  رسولأ   سمعتم فإين   ,اهل  حو   ,يا راعي وُيك :فقال له ,منه مثلأ أأ  اً ى مكانورأأ  ,قبيٍح 

 ( ).تهراٍع مسئوٌل عن رعي   كلُّ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                             

( 15444)وابن أيب شيبة ( 154/ ) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 1 16)جه أبو داود أخر(   )

عب"ويف ( 1/52) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 511) "مساوئ  الأخالق"واخلرائطي يف  من ( 6 22) "الشُّ

 .طمرق عن حممد  بن  هالل به

 . ورجاله ثقات سوى هالل  بن  أأيب هاللٍ  

 (. 5  /1) "اجلرح والتعديل"كام يف . ليس بمشهورٍ : وقال أأبو حاتم. عرفهال أأ : قال المام أأمحد

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

 . ال يمعرف: وقال الذهبي

 . مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

حه يف : قلت  واهلل أعلم. "فتح الباري"ومع هذا صح 

 . مل أجد من أخرجه(  1)

فه ال  برش  ضع  لتف فيه. كثرالفضل بن مم  .وابن مغراء خمم

 . من طريق بكر بن ممرض به( 4111 ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 5126)أخرجه المام أمحد ( 4)

= 
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 واخلديعة   يف الكر   رأ ك  ما ذم  :باب

ثنا -122 ثنا :قال ,اجد بن احلج  أمح حد  ثنا :قال ,حاتم بن إسامعيل حد  بو أأ  حد 

يب أأ  عن يب سلمةأ أأ  عنيب كثرٍي ُييى بن أأ  عن -ه برش بن رافٍع واسمم  - سباط احلارثيُّ الأ 

 ( ).بٌّ لئيمٌ خ   والفاجرم  ,ريمٌ رٌّ كأ غ   الؤمنم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ريرة قالهم 

____________________________________
 

ه قوٌي   .وإسنادم

من ( 116 )ومسلم . ومواضع أمخرى( 6 24, 1601, 1141, 154)واحلديث يف صحيح البخاري  

مر  اعي دون. بالرفوع فقط طمرق أمخرى عن ابن عم مر مع الر   .قصة ابن عم

والبيهقي يف ( 14/ )واحلاكم ( 2004)وأأبو يعىل ( 621 )والرتمذي ( 1460)أخرجه أأبو داود (   )

عب" من طمرق ( 11 / ) "الجروحني"وابن حبان يف ( 444) "المايل"وابنم برشان يف ( 4  1) "الشُّ

 .عن برشبن رافع به

مه بع. وبرش بن رافٍع ضعيٌف   هم بالوضعواهت   . ضم

 .ال نعرفه إال  من هذا الوجه. حديٌث غريٌب : وقال الرتمذي

عب"والبيهقي يف ( 1460)وأبو داود ( 1  6)وأخرجه أمحد   . من رواية أيب أمحد( 4164) "الشُّ

من رواية حممد بن كثري كالمها عن سفيان عن احلجاج بن الفرافصة عن ( 112) "العرفة"واحلاكم يف 

 . سلمة عن أيب هريرة رجٍل عن أيب

اج  . ال بأسأ به: قال عنه ابن معني. واحلج 

 . ليس بالقوي: وقال أأبو زرعة

 . شيٌخ صالٌح متعبد: وقال أبو حاتم

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف 

عب"والبيهقي يف ( 51/ ) "الستدرك"وأأخرجه احلاكم يف   ( 2001)وأبو يعىل ( 4164) "الشُّ

الدنيا يف أيب وابن ( 4 /1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 44 ) "لشهابمسند ا"والقضاعي يف 

اج عن ُيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب (   ) "مكارم الخالق" من طمرق عن سفيان عن احلج 

 . هريرة

 إسنادأه, هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية: قال احلاكم
ا الشيخان ف. وأقام بعضم الرواة  إّنام مل ُيتجا فأأم 

= 
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  باب الس   :باب

ثنا -124  ثنا :قال ,ةمي  د بن أم حمم   حد  عبد اهلل بن كيسان  عنعيسى بن موسى  حد 

مها حدم أأ  فسب   ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   رجالن عىل عهد   استب   :اٍس قالعب   ابن   عن عكرمةأ  عن

؟ ضتأ ّنأ  :فقيل ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فنهضأ  .اآلخرم  رد   ثم   ,جالٌس  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والن   ,ساكٌت  واآلخرم 

 الذيعىل  الالئكةم  ت  رد   اً هذا ما كان ساكت إن   ,معهم فنهضتم  الالئكةم  ّنضت   :قال

 ( ).الالئكةم  ّنضت    رد  فلام   ,هسب  

ثنا -121  ثنا :قال ,رٍ هشام بن عام   حد  ثنا :قال ,ةديح بن عطي  رم  حد  إبراهيم بن  حد 

 ,اللك عند عبد   منك   رجاًل نالأ  إن   :تاها فقالرجاًل أأ  أن   ,رداءالد   م  أم  عنة لأ يب عب  أأ 

 ( ).ينا بام ليس فيناك  فطالا زم  ,ؤبن بام ليس فينانم  إن   :فقالت

____________________________________
 

 .انتهى. وال ببرش بن  رافعٍ , باحلجاج بن فرافصة

 (.104 )وانظر علل الدارقطني رقم  

 . مل أجد من أخرجه(   )

فه أبو حاتم وغريه. وفيه عبد اهلل بن كيسان أبو جماهد الروزي  . ضع 

 . منكر احلديث: وقال البخاري

أن  رجالً ": ثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرةحد: عن ابن عجالن قال( 6211)وأخرج المام أمحد 

, فلام  أأكثرأ رد  عليه بعضأ قول ه,  ملسو هيلع هللا ىلصفجعلأ النبيُّ  -جالٌس  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ  -شتمأ أأبا بكر  مم يعجبم و يبتس 

ه أأبو بكر فقال. ملسو هيلع هللا ىلصفغضبأ النبيُّ  قأ فلام  رددتم  -وأنتأ جالٌس  -كان يشتممني ! يا رسول اهلل : وقام, فلح 

ه, غضبتأ و قمتأ عل
ه وقعأ : قال! ؟يه بعضأ قول 

إن ه كان معكأ ملأٌك يردُّ عنك, فلام  رددتأ عليه بعض قول 

, فلم أأكن لأقعدأ مع الشيطان يطانم  .  "احلديث... الش 

ه حسنٌ  ر , (51 /1)"العلل"لكن  أأعل ه الدارقطني يف . وسندم بأن  الصوابأ عن القَّبي عن بشري بن الحر 

رسالً  عن  .سعيد بن السيب مم

ديح(  2 /40) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  1)  "روضة العقالء"وابن حبان يف , من طريق رم

= 
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ثنا -126  ثنا :قال ,ادٍ شهاب بن عب   حد  إسامعيل  عن ؤايسُّ يٍد الرُّ إبراهيم بن محم  حد 

مها حدم أأ  فقد خرجأ  ,يعدو   أنتأ  :لصاحبه جلم إذا قال الر   :قال عبد اهلل :قيٍس قال عن

 :اهلل قال عبدأ  أن   ,حيفةبو جم أأ  خَّبين بعدم وأأ  :قال قيٌس  .رئ من صاحبهو بأ أأ  ,ن السالمم

 ( ). من تابإال  

 قي الاءسأ  :باب

ثنا -140  ثنا :قال ,دٌ مسد   حد  ثنا :قال ,الواحد عبدم  حد  ابن  عنطاوٍس  عنليٌث  حد 

و أأ  ,و عظمٍ أأ  ,ىمأ الأ ئة سم ون وثالثامستُّ آدم  يف ابن   :قال ,ليٌث  شك   ,هعأ ه رفأ ظنُّ أأ  ,اسٍ عب  

خاه أأ  جل  الر   وعونم  ,كلمٍة طيبٍة صدقةٌ  كلُّ  ,يوٍم صدقةٌ  واحٍد يف كل   عىل كل   ,مفصلٍ 

 ( ).ريق صدقةٌ ى عن الط  ذأ الأ  ماطةم وإ   ,سقيها صدقةٌ بة من الاء يأ والرش   ,صدقةٌ 

 لو  ىل الان ما قاال فعأ الستب   :باب

____________________________________
 

 .من طريق هانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة كالمها عن إبراهيم به( 41 / )

هيمة بنت حيي الأوصابية الدمشقية: ويقال, هي هجيمة: وأممم الدرداء  غرىوهي . جم  .الصُّ

 .والراد الرميم بالقبيح. الأبأن بفتحتني التمهمة (نؤبن : ) قوله 

عل قاً  :تنبيه   .وهو خطٌأ ظاهر. ونسبوه لأيب الدرداء , ذكر أهل اللغة هذا الثر مم

العرفة "والفسوي يف ( 511 ) "رشح الصول"والاللكائي يف ( 166 ) "السنة"أخرجه اخلالل يف (   )

 . من طمرق عن إسامعيل بن إيب خالد به( 1/224) "والتاريخ

ه صحيٌح   .هو ابن أأيب حازم: وقيس. وإسنادم

د كام يف ( 014  ) "العجم الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1) من طريق عبد ( 006 ) "الطالب العالية"ومسد 

 .جمزومًا برفعه دون شك. الواحد عن ليث بن أيب سليم به

 . ة يف السن ة نحوهوللحديث شواهدم عد   

وله طريٌق آخرم عن ابن عباس عند ابن حبان . ومسلٌم عن أيب ذر. فأأخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة

 .وعن بريدة عند أيب داود وأمحد. وغريه
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ثنا :قال ,أمحد بن عيسى ثناحد   - 14  احلارث  مرو بنم خَّبين عأ أأ  :ابن وهٍب قال حد 

 ,ان ما قاالستب  الم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عننٍس أأ  عننان بن سعٍد س   عنيب حبيٍب يزيد بن أأ  عن

 ( ).الظلومم  ى يعتديأ حت   ,فعىل البادئ

 لم نق   :قال ,علمم ه أأ ورسولم  اهللم :قالوا ؟هض  ما العأ  تدرونأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقال الن   -141 

 ( ).فسدوا بينهمليم  ,اس إىل بعضٍ الن   من بعض   احلديث  

كم بعضم  وال يبغ   ,واواضعم تأ  ن  أأ  يل  وحى إ  أأ  عز  وجل   اهللأ إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقال الن   -144

 ( ).عىل بعضٍ 

 تكاذباناتران ويأ هأ تأ ان شيطانان يأ الستب   :باب

ثنا -141  عبد اهلل  بن   يزيدأ  عن قتادةأ  عنخَّبنا عمران أأ  :قال ,ٍق عمرو بن مرزو حد 

 بيُّ ؟ قال الن  نيسبُّ يأ  جلم الر   ,اهلل يا رسولأ  :قلتم  :عياض بن محاٍر قال عنري بن الّشخ  

 ( ).اذبانكأ تأ ران ويأ اتأ هأ تأ ان شيطانان يأ ستب  الم  :ملسو هيلع هللا ىلص

ثنا -145 ثنا :قال ,أمحد حد   عناٍج اج بن حج  حج   عنثني إبراهيم حد   :أيب قال حد 

                                                                                                                                                                             

 "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 416) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 1156)أخرجه أبو يعىل (   )

 .بن احلارث والليث بن سعد وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به من طريق عمرو( 44)

 .عن أيب هريرة مرفوعًا مثله( 1514) "صحيحه"وأخرج مسلم يف  

من طريق ابن هليعة ( 1/101) "الكَّبى"والبيهقي يف (  61 ) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف (  1)

 .وعمرو بن  احلارث به

ه( 1202) "صحيحه"وأأخرج مسلٌم يف    ."ليمفسدوا بينهم"دون قوله . عن ابن مسعوٍد مرفوعًا نحوأ

مرو بن احلارث به( 1) "ذم البغي"وابن أيب الدنيا يف ( 1 11)أخرجه ابن ماجه (  4)  .من رواية عأ

سلٌم يف    .وسيأيت بعد حديث. مرفوعًا مثله عن عياض بن  محار ( 1152) "صحيحه"وأأخرج مم

 .انظر احلديث اآليت(  1)
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أوحى  اهللأ إن   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :عياض بن محاٍر قال عنعبد اهلل  بن   يزيدأ  عنقتادة 

 .حدٍ حٌد عىل أأ أأ  فخرأ وال يأ  ,حدٍ أأ حٌد عىل غي أأ ب  ى ال يأ واضعوا حت  تأ  أن   إيل  

 ,عليه فرددتم  ,يمن   نقصم هم أأ  ني يف مألٍ اًل سب  رجم  ن  لو أأ  يتأ رأأ أأ  ,يا رسول اهلل :فقلتم 

 .بانكاذأ تأ ويأ  ران  تهاتأ يأ  ان شيطانان  ستب  الم  :قال ؟يف ذلك جناٌح  هل عيل  

فلم  ,سلمأ أم  ن  قبل أأ  ,ليه ناقةً إ   هديتم فأأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسول   اً بر  وكنت حأ  :قال عياٌض 

 ( ).الرشكني دأ ب  ه زأ كرأ  أأ ين  إ   :وقال ,هابل  ق  يأ 

 سوٌق فم  السلم   بابس :باب

ثنا -142 ا زكري   عنيب زائدة ا بن أأ أخَّبين ُييى بن زكري   :وسى قالإبراهيم بن مم  حد 

 سلم  الم  بابم س   :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنأبيه  عند بن سعد بن مالٍك حمم   عنأيب إسحاق  عن

 ( ).سوٌق فم 

ثنا -144  ثنا :قال ,خاّلد بن ُييى حد  مرو بن عأ  عنيزيد بن أيب زياٍد  عنسفيان  حد 

                                                                                                                                                                             

 ."أأحٌد عىل أأحدٍ "صدر احلديث إىل قوله ( 1152) "صحيحه"أخرج مسلم يف (  )

ه الثاين   ا شقُّ وابن ( 4512)وابن حبان ( 4141 )فأخرجه المام أمحد  "..يا رسولأ اهلل أأرأأيتأ : قلتم  "أم 

ف ( 044 ) "اآلحاد والثاين"أيب عاصم يف  طر  تادة عن مم  .به ض عن عيا( أخي يزيد ) من طريق قأ

ا قوله   رشح "والطحاوي يف ( 544 )والرتمذي ( 4054)فأخرجه أبو داود . "الخ .. كنت حرباً "أم 

. به  ري عن عياضٍ خ  اهلل بن الش   عبد   عن يزيد بن  ( 1/42) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 4464) "الشكل

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي

ب د بسكون الباء(: 1/405) "النهاية"قال ابن الثري يف   ّس. الّرف د والعطاء: الز  بأده يزب ده بالكأ . يقال منه زأ

ب د ه بالضم فهو إط عامم الزُّ بمدم ز   انتهى . فأما يأ

من طمرق ( 04 / ) "الكبري"والطَّباين يف ( 41  )والبزار ( 544 )وأأمحد (  461)أأخرجه ابن ماجه ( 1)

 . ن أيب وقاص هو اب: وسعد بن مالك. عن أيب إسحاق به

 "وقتاله كفر  "وزاد . مرفوعًا مثله عن ابن مسعود ( 21)ومسلم ( 11)وأخرج البخاري 
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ٌ س   عز  وجل  بينهام من اهلل  إال  ما من مسلمني  :عبد اهلل قال عن سلمة مها حدم فإذا قال أأ  ,رت 

أ س   قأ هجٍر فقد خرأ  ه كلمةأ لصاحب    فقد كفرأ  ,كافرٌ  نتأ أأ  :مها لآلخرحدم وإذا قال أأ  ,اهلل  رت 

 ( ).مهاحدم أأ 

 بكالمه اسأ واجه الن  ن مل يم مأ  :باب

ثنا -141 ثنا :قال ,الباركمحن بن عبد الر   حد   عن ٍم العلوي  سل   عناد بن زيٍد مح   حد 

 يأ  جلأ الر   هم واج  ما يم  قل   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن  :نٍس قالأأ 
ٍ
 ,رجٌل  اً عليه يوم فدخلأ  ,هرهم ك  بيشء

 ( ).فرةهذه الصُّ  ,زعأ و نأ أأ  ,لو غري   :هصحاب  قال لأ   قامأ فلام   ,فرةٍ صم  ثرم وعليه أأ 

أ  :باب  ال  يف ال فم الّس 

ثنا -146   عنهيل بن أيب صالٍح سم  عنأخَّبنا مالٌك  :قال ,عبد اهلل بن يوسف حد 

 ,اً الثلكم ثأ  سخطم ويأ  ,اً  لكم ثالثرضأ يأ  اهللأ إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,أيب هريرة عنأبيه 

                                                                                                                                                                             

من رواية حممد بن فضيل ( 1 )وبرقم , من رواية سفيان( 5 ) "مساوئ الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (   )

 .كالمها عن يزيد به موقوفاً 

مرو بن سل  عب"أخرجه البيهقي يف . مة به موقوفاً وتابع يزيدأ سليامنم العمش عن عأ ثم , (1102) "الشُّ

 . من رواية زائدة بن قدامة عن يزيد بن أيب زياد مرفوعاً ( 1104)رواه البيهقي 

 .كام رواه العمش. الصواب موقوٌف : ثم قال البيهقي

من رواية أيب  (0511 ) "الكبري"والطَّباين يف . من رواية زائدة( 126 )وقد رواه أأيضًا البزار : قلت 

 . من رواية الثوري كلهم عن يزيد مرفوعاً ( 110) "العلل"والدارقطني يف , بكر بن عياش

ه عىل ابن مسعود ب الدارقطنُّي وقفأ  .وصو 

والنسائي يف (  41) "الشامئل"والرتمذي يف ( 1416, 11 1)وأبو داود ( 1424 )أخرجه المام أمحد (  1)

رشح "والطحاوي يف ( 1144)وأبو يعىل ( 142, 145) "يوم والليلةعمل ال"ويف ( 0025 ) "الكَّبى"

 .وغريهم من طمرق عن محاد بن زيد به(    /4) "العاين

فه الأكثر, سوى سل م  بن  قيٍس العلوي. ورواته ثقاٌت    .وقد ضع 
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 ن  وأأ  ,اً مجيع اهلل  وا بحبل  مم عتص  تأ  وأن   ,اً رشكوا به شيئعبدوه وال تم تأ  أن   : لكمرضأ يأ 

 ( ).ال  ال ضاعةأ وإ   ,ؤال  السُّ  وكثرةأ  ,وقالأ  قيلأ  :ه لكمرأ ك  ويأ  ,كممرأ أأ  اهللمه ن وال  وا مأ ناصحم تم 

ثنا -110 ثنا :قال ,عبد اهلل بن سعيدٍ  حد  ثنا :قال ,سعيد بن منصورٍ  حد  إسامعيل  حد 

يف  ,اسٍ ابن عب   عنبرٍي سعيد بن جم  عننهال ال   عن مرو بن قيٍس الالئي  عأ  عنا بن زكري  

 فهو يم م م  نفقتم وما أأ  } :عز  وجل  قوله 
ٍ
 يف غري   :قال ,{ نيازق  الر   ه وهو خريم لفم ن يشء

 ( ).تريٍ ق  وال تأ  ,ُساٍف إ  

                                                                                                                                                                             

 .عن سهيل به( 4241)وهو يف موطأ المام مالك (  )

السامء "والبيهقي يف (  0 ) "رشح السنة"غوي يف والب( 4411) "صحيحه"ورواه ابن حبان يف  

عب اليامن"ويف ( 054 ) "والصفات  .من طريق مالك به( 4164) "شم

عب"والبيهقي ( 2415) "صحيحه"وأبو عوانة يف ( 1466)وأأخرجه المام أمحد   من ( 4164) "الشُّ

 .طمرق عن سهيل به

هيل بهمن طريق جرير وأأيب عو( 5 4 ) "صحيح مسلم"وهو يف   وأن  تمناصحوا "دون قوله . انة عن سم

كم ه اهللم أأمرأ ن وال  قوا "زاد جرير  ."مأ  ."مجيعًا وال تفر 

ه  -وهذه الزيادة   كم" -أعني قولأ ه اهلل أأمرأ كام جزم به . هي الثالثة من الرضي ات "وأن تمناصحوا من وال 

العبادة وعدم : وعليه فالموىل. خالفًا للنووي, ادةاستدالالً هبذه الزي(  1/40) "فيض القدير"الناوي يف 

 .الناصحة: والثالثة, االعتصام: والثانية, الرشك

ا النووي يف رشح مس  ه ( 2 /1 )لم أم  عىل  بناءً . هي اخلصلة الثانية "وال تمرشكوا به شيئاً "فجزمأ بأأن  قولأ

سلم  .علمواهلل أ. ولعل ه مل يط لع عىل رواية الباب, رواية مم

 .وهو مطبوع( 121)وهذه الزيادة ذكرهتا يف زوائد الوطأ عىل الصحيحني برقم  

عب اليامن"أخرجه البيهقي يف (  1) الفوائد "وحممد بن عيل الصوري يف ( 6) "جزئه"ولوين يف ( 2110) "شم

ا هبذا السناد( 1 ) "النتقاة  .من رواية إسامعيل بن زكري 

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 111/ ) "سريهتف"ورواه سفيان الثوري يف   مرو بن ( 2110) "الشُّ عن عأ

 .قيس عن النهال عن سعيد بن جبري من قوله
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 رينبذ  الم  :باب

ثنا - 11 ثنا :قال ,قبيصة حد  يب أأ  عنطني سلٍم البأ مم  عنسلمة  عنسفيان  حد 

 ( ).حقٍّ  نفقون يف غري  ن يم الذي :قال ,رينبذ   عن الم اهلل عبدأ  تم ل  سأأ  :ن قالي  دأ بي  العم 

ثنا -111 ثنا :قال ,عارمٌ  حد  ثنا :قال ,شيمٌ هم  حد   ابن   عن عكرمةأ  عنصنٌي حم  حد 

 ( ).رين يف غري حقٍّ البذ   :قال ,{رينبذ  الم } :اسٍ عب  

 النازل   إصالحم  :باب

ثنا -114 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يوسف حد  ثنا :قال ,لّليثا حد   عنابن عجالن  حد 

صلحوا عليكم أأ  ,اسم ا الن  ّيُّ يا أأ  :عىل النَّب يقولم  كان عمرم  :بيه قالأأ  عنسلم زيد بن أأ 

 اهللا ووإن   ,سلموهابدو لكم مم يأ  ه لن  ن  فإ   ,فكمي  ختم   ن  ان قبل أأ خيفوا هذه اجلن  وأأ  ,ممثاويكم 

 ( ).ناهن  ي  نذ عادأ مم  الناهن  ما سأ 

                                                                                                                                                                             

واحلاكم يف ( 12566) "الصن ف"وابنم أيب شيبة يف( 4/111 ) "تفسريه"أأخرجه الطَّبي يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 6 /1) "الستدرك" ٍة ( 6004) "ريالكب"والطَّباين يف ( 2144) "الشُّ من طمرق عد 

بيدين عن ابن مسعود به  .عن أيب العم

ي ن بتصغري وتثنية  بي دأ صني السوائي العامري الكويف الأعمى: وأبو العم ة بن حم وث قه ابنم . هو معاوية بن سَّب 

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف . معني والع جيل

عب"ي يف والبيهق( 4/116 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   1) صني به( 2141) "الشُّ  .من طمرق عن حم

 .من طمرق أمخرى عن ابن عباس نحوه( 4/116 )وأخرجه الطَّبي  

ن أأخرجه من هذا الوجه(  4)  .وهذا إسناد حسنٌ . مل أأجد مأ

سلم البطني( 6154) "الصن ف"وروى عبد الرزاق يف   وابن أيب ( 6150)وعبد الرزاق أيضًا . من رواية مم

 . كالمها عن عمر نحوه من رواية أأيب العدبس منيع بن سليامن( 60) "الدب" شيبة يف

ناهن  "دون قوله  ي  نذ عادأ الناهن  مم  . "وإن ا واهلل ما سأ

ريرة عند أيب داود . وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعٌة من وجوه  وابن  عباس عند أمحد , (5111)عن أأيب هم

= 
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 لهام  مع عم  جل  الر   عملم  :باب

ثنا -111  ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلٍّ  حد  ثنا :قال ,أبو عاصمٍ  حد  عمرو بن  حد 

ثنا :قال ,ائفيُّ وهٍب الط   أ بن عاصٍم أأ  نافعأ  أن   ,ف بن أيب سفياني  طأ غم  حد   ه سمعأ ن  أأ  ,هخَّبأ

 ,دريال أأ  :قال ؟كلم ام  عم  يعملم أأ  :-ط ه  من الوأ  ٍخ له خرجأ أأ  قال البن   -مٍرو اهلل بن عأ  عبدأ 

إذا  جلأ الر   إن   :إلينا فقال التفتأ  ثم   ,كلم ام  عم  ما يعملم  لعلمتأ  اً يّ فأ قأ ثأ  ا لو كنتأ مأ أأ  :قال

 ام  مع عم  عملأ 
عز   ل اهلل  ام  كان عاماًل من عم  -ه يف مال   :ةً بو عاصٍم مر  وقال أأ  -ه ه يف دار  ل 

 ( ).وجل  

 نيانيف البم  طاولم الت   :باب

ثنا :قال ,عبد اهلل أخَّبنا -115   :يقول احلسنأ  سمعتم  :ائب قالريث بن الس  حم  حد 

 ( ).ها بيديسقفأ  اولم نأتأ ان فأأ ثامن بن عف  عم  يف خالفة   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   زواج  أأ  بيوتأ  دخلم أأ  كنتم 

____________________________________
 

 .وغريمها(. 1044)

 . ن أأخرجهمل أأجد مأ (   )

 . وث قه ابن حبان والعجيل. ونافع بن عاصم بن عروة 

 . ثقةٌ : "الكاشف"وقال الذهبي يف 

طيف  . "الثقات"ذكره ابن حبان يف : وغم

مرو بن وهب الثقفي  . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . جمهوٌل : قال أبو حاتم. وعأ

 . صدوٌق (: 4/161) "اليزان"وقال الذهبي يف 

 .و النبيله: وأبو عاصم

وابن أيب (  50/ ) "الطبقات"وابنم سعد يف , من طريق غسان( 121) "الراسيل"أأخرجه أأبو داود يف (  1)

عب"والبيهقي يف ( 115) "قرص المل"الدنيا يف  من طريق حممد بن مقاتل عن عبد اهلل ( 0411 ) "الشُّ

 . بن البارك به

 .هو ابن أيب احلسن البرصي: واحلسن 

= 
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أ أأ  :قال ,ند عن عبد اهللوبالس   -112 رات من جم احلم  رأيتم  :قيٍس قال بنم  نا داودم خَّبأ

جرة إىل احلم  من باب   البيت   ضأ عر   ظنُّ وأأ  ,ر  عأ سوح الش  من خارٍج بمم  اً غشيّ مأ  ل  خ  الن   ريد  جأ 

 ظنُّ وأأ  ,عٍ ذرم أأ  اخل عرشأ الد   حزر البيتأ وأأ  ,عٍ ذرم أأ  و سبع  أأ  من ست   اً البيت نحو باب  

ستقبٌل و مم فإذا هم  شةأ عائ عند باب   ووقفتم  ,نحو ذلك ع  ب  والس   امن  مكه بني الث  سم 

 ( ).الغرب

 :قال وميُّ عبد اهلل الرُّ  عن مسعدةأ  بنم  خَّبنا عيلُّ أأ  :قال ,ند عن عبد اهللوبالس   -114 

الؤمنني  مريأ أأ  ن  نّي إ  يا بم  :قالت   ؟ك هذابيت   سقفأ  قرصأ ما أأ  :طلٍق فقلتم  م  عىل أم  دخلتم 

 ( ).امكمي  أأ  ن رش  ه م  ن  فإ   ,كمطيلوا بناءأ تم  ن الأأ  :لهام  إىل عم  تبأ كأ  مر بن اخلّطاب عم 

 ن بنىمأ  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد  م سال   عنالعمش  عنجرير بن حازٍم  حد 

 اً حائط عالجم وهو يم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ا الن  يأ تأ ام أأ ّن  أأ  ,خالدٍ  بن   وسواءأ  ,ة بن خالدٍ حب   عنبن رشحبيل 

____________________________________
 

وسقط من إسناده شيخ . أخَّبنا عبد اهلل: هكذا يف النسخ الطبوعة ويف خمطوطة جامعة المام :تنبيه 

. عن شيوخه برش بن حممد وحممد بن مقاتل الروزي. وغالب رواية البخاري عن ابن البارك. البخاري

قاتل وقد روى احلديثأ ابنم سعد وابنم أيب الدنيا . وهو قليٌل . وحممد بن سالم. ومها الأكثر  بن  مم
عن حممد 

 .واهلل أعلم. عن ابن البارك

والبيهقي يف ( 111) "قرص المل"وابن أيب الدنيا يف , عن غسان( 124) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف (   )

عب اليامن"  .عن حممد بن مقاتل عن ابن البارك به( 0416 ) "شم

وابن أيب الدنيا ( 4/144) "أنساب الرشاف" والبالذري يف( 1/112) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  1)

سعدة به( 114) "قرص المل"يف   .من طمرق عن عيل  بن  مأ

 . هلا إدراك: وقال( 1/112) "الصابة"ذكرها ابنم حجٍر يف . وأممُّ طلق 

ا: "التقريب"وقال يف   .ال يمعرف حاهلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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.هاانأ عأ فأأ  ,ناًء لهأو ب  
( ) 

ثنا -116 ثنا :قال ,مرعم  حد  ثنا :قال ,أيب حد  ثنا :قال ,العمش حد  ر فأ أبو الس   حد 

 :قلتم  ؟ما هذا :فقال ,لنا اً ص  خم  حم صل  وأنا أم  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   مر   :مٍرو قالعبد اهلل بن عأ  عن

  ُسعم أأ  مرم الأ  :فقال ,اهلل نا يا رسولأ ص  خم  حم صل  أم 
 ( ).ن ذلكم 

 الواسع السكنم  :باب

ثنا -160 ثنا :وقبيصة قاال نمعيمأبو  حد  يٍل مخم  عنبيب بن أيب ثابٍت حأ  عنسفيان  حد 

  ن سعادة  م   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناحلارث  عبد   نافع بن   عن
 
 واجلارم  ,الواسعم  السكنم  الرء

 ( ).اهلنيءم  والركبم  ,لحم االص  

 رفذ الغم ن اخت  مأ  :باب

ثنا - 16 ثنا :قال ,موسى حد  ه كان ن  أأ  ,ثابٍت  عنبو احلسن اك بن نَّباٍس أأ ح  الض   حد 

                                                                                                                                                                             

والطَّباين يف ( 25 1)وابن ماجه ( 4/61) "التاريخ الكبري"والصن ف يف ( 5155 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 2/44) "الطبقات"وابن سعد يف ( 44 /4) "الكبري" من طمرق عن ( 416 ) "الشُّ

حه ابن حبان . الأعمش به  (.4111)وصح 

حبيل أأيب رشحبيل  م بن رشم  . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . ورواته ثقاٌت سوى سال 

 . ما روى عنه سوى الأعمش  (: 4/154) "ناليزا"وقال الذهبي يف 

 . مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

حه "زوائد ابن ماجه"واعتمد البموصريي يف   .عىل توثيق ابن حبان فصح 

والبزار ( 20 1)وابن ماجه ( 1445)والرتمذي ( 5142, 5145)وأبو داود ( 2501)أخرجه أمحد (  1)

 . من طمرق عن العمش به( 1142)

حه ابن حبان و  (.1662)صح 

فر, هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  مد. وأأبو الس  قال, اسمه سعيد بن ُيم  .ابن أمحد الثوري: ويم

م خترجيه برقم (  4)  (. 40)تقد 
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 :طا فقاليف اخلم  بأ فقارأ  ,ونزلتم  فنزلأ  ,ذانأ الأ  فسمعأ  ,رفٍة لهفوق غم  اوية  نٍس بالز  مع أأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ؟ فإن  بك تدري مل فعلتم أأ  :وقال ,شيةى يب هذه ال  ثابٍت فمشأ  بن   مع زيد   كنتم 

 رأ ثم ليك   :قال ,علمم ه أأ ورسولم  اهللم :قلتم  ؟بك شيتم تدري مل مأ أأ  :وقال ,شيةشى يب هذه ال  مأ 

 ( ).الةالص   ب  لأ انا يف طأ طأ خم  عددم 

 نيانالبم  نقشم  :باب

ثنا -161  ثنا :قال ,عبد الّرمحن بن يونس حد  ثني حد   :ديك قالد بن أيب الفم حمم   حد 

 اعةم الس   ال تقومم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  عنريرة يب هم أأ  نعند يب ه  أأ  ابن   عنيب ُييى أأ  اهلل بنم  عبدم 

 ى يأ حت  
 ( ).ل  هوّنا بالراح  شب  يم  ,اً يوتبم  اسم الن   يأ بن 

                                                                                                                                                                             

قييل يف ( 1/64) "الكامل"وابن عدي يف ( 4  /5) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  )  "الضعفاء"والعم

 .عن الضحاك به من طمرق( 6 1/1)

 : قال ابن معني. والضحاك 
ٍ
 . مرتوك: وقال النسائي. ليس بيشء

ه حممد بن ثابت عب"والبيهقي يف ( 1  /5)أخرجه الطَّباين . وقد تابعأ لكن  حممدًا (. 1121) "الشُّ

 .ضعيٌف مثل الضحاك

قييل . وخولفا يف سنده  من طريق ( 1462)والطَّباين . من طريق محاد بن سلمة( 6 1/1)فأأخرجه العم

ي بن ُييى كالمها عن ثابت به  .موقوفًا عىل زيد بن ثابت . الّس 

ه أأبو حاتم الرازي  ح وقفأ  "الطالب العالية"وابن حجر كام يف . البنه( 511) "العلل"كام يف . ورج 

( / 41 .) 

قييل  .حديثم مح اد أوىل: وقال العم

ن أأخرجه(  1)  . مل أأجد مأ

 . بأ س هبمورجال إسناده ال 

يرة: سمعتم أأيب يقولم (: 2 / ) "الراسيل"لكن قال ابن أيب حاتم كام يف  رأ . سعيد بن أيب هند مل يلقأ أبا هم

 .انتهى

= 
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 .طةخط  الم  يابأ يعني الث   :قال إبراهيم

 فقالر   :باب

ثنا -164 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  ليكة يب مم أأ  ابن   عنعمٍرو  عنيينة ابن عم  حد 

 الد   م  أم  عنٍك لأ ىل بن ممأ  يع عن
 
 يب الد  أأ  عن رداء

 
ه ي حظُّ عط  ن أم مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن رداء

ه من رم حظُّ فقد حم  ,فقه من الر  حظُّ  مأ ر  حم  ومن   ,ه من اخلري  عطي حظُّ فق فقد أم من الر  

 يف ميزان الؤمن   ثقلم أأ  ,اخلري
ٍ
 الفاحشأ  غضم بليم  اهللأ وإن   ,لقاخلم  سنم القيامة حم  يومأ  يشء

 ( ).البذي  

ثنا -161 واسمه أبو  -بو بكر بن نافٍع ثني أأ حد   :اب قالالوه   عبدم  اهلل بنم  عبدم  حد 

 حزٍم قالت   رو بن  يب بكر بن عم  أأ  بنأ  دأ حمم   سمعتم  :اب قالموىل زيد بن اخلط   -بكٍر 

مرة  ( ).مراهت  عث ات  ئأ ي  وا ذوي اهلأ قيلم أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :عائشة قالت   :عأ

ثنا -165 ثنا :قال ,بيد اهللايّن أمحد بن عم دأ الغم  حد  ثنا :قال ,كثري بن أيب كثريٍ  حد   حد 

____________________________________
 

. قال إبراهيم: وهو القصود بقوله. عن إبراهيم بن النذر عن ابن أيب فمديك( 415)وسيأ يت عند الصن ف 

 .هو سعيد: وابن أيب هند

والبيهقي يف ( 645 )والبزار ( 464)واحلميدي ( 4 10, 1001)والرتمذي (  2/15) أخرجه أمحد(   )

يينة به( 050 ) "السامء والصفات"ويف ( 64 /0 ) "السنن" حه . من طمرق عن سفيان بن عم وصح 

 (. 5264)ابن حبان 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي

نة كثريةٌ   يف السُّ
 .وما بعده(  40 ) رقم . اخللق وانظر باب حسن. وشواهدم احلديث 

رشح "والطحاوي يف ( 0 1/4) "الكَّبى"والنسائي يف ( 15141)وأمحد ( 1445)أخرجه أبو داود (  1)

ويف ( 1/441) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 61) "صحيحه"وابن حبان يف ( 621 ) "الشكل

عب" مرة بهوغريهم من طم ( 11/ ) "أخبار القضاة"ووكيع يف ( 1041) "الشُّ  .رق عن عأ

ه اختالٌف    (.10/ )والقاصد احلسنة ( 1/10)انظر التلخيص احلبري . لكن للحديث شواهدم . ويف سند 
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  رقم اخلم  ال يكونم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عننٍس أأ  عنثابٌت 
ٍ
 بُّ رفيٌق ُيم  اهللأ  وإن   ,هشانأ  إال  يف يشء

 ( ).فقالر  

ثنا -162 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد   ابن   عنثه باه حد  أأ  أن   ,وسقابم  عنزهرٌي  حد 

 اً جزٌء من سبعني جزء واالقتصادم  ,متم والس   ,الحم الص   اهلديم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناٍس عب  

.ةبو  من النُّ 
( ) 

ثنا -164 ثنا :قال ,عبد العزيز حد  سعيٍد  عنيب رافٍع أأ  عنسلٍم مم  بنم  الوليدم  حد 

                                                                                                                                                                             

ه"أخرجه البزار كام يف (   ) ( 464) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 241 )البن  حجر  "خمترص زائد 

 .به( بن أأيب كثري وهو ا) من طمرق عن كثري بن حبيب ( 424 ) "الختارة"والضياء يف 

اين : ) قوله  دأ ة (الغم م  المعجمأ فيف المهملأة, ب ضأ ختأ  ."الفتح"قاله ابن حجر يف . وأ

لباينُّ  :تنبيه
مٌ . للرتمذي وابن ماجه. عزا هذا احلديثأ الشارحم وعبدم الباقي والأ جاه هبذا . وهو وه  ر  فلم يم

 . اللفظ

 (. 416)أيت يف ختريج حديث رقم كام سي. وإنام أأخرجا ما رواه الصن ف

والبيهقي يف ( 1/14 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1442)وأبو داود ( 1266, 1261)أخرجه أمحد (  1)

عب"  "الكامل"وابن عدي يف ( 0 40/4) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 64 ) "اآلداب"ويف ( 2555) "الشُّ

والضياء ( 411) "إصالح الال"الدنيا يف وابن أيب ( 4/144) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 2/11)

 . وغريهم من طمرق عن قابوس به( 1/52) "الختارة"يف 

 . وكذا عن قابوس. هكذا رواه أأكثر الرواة عن أمحد بن يونس ."مخسة وعرشين"والحفوظ بلفظ 

نه بل ."الفتح"كام قال ابن حجر يف . وهي ضعيفةٌ  "مخسة وأربعني"وجاء عند الطَّباين  مخسة "فظ وحس 

وي احلديث موقوفًا عىل ابن عباس. "وعرشين  .واهلل أعلم. ورم

وله شاهٌد من , (446, 41 ) "معجمه"أأخرجه ابن العرايب يف . وللحديث طريٌق آخرم عن ابن عباس

ٍس  جأ وقال ( 4 0 ) "الوسط"والطَّباين يف ( 0 10)أخرجه الرتمذي . حديث عبد اهلل بن ُسأ 

 .حسن غريب: الرتمذي

 ( 514)وسيأيت حديث الباب عند الصنف أيضًا برقم 
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ن هلك مأ ه أأ فإن   ,ح  م والشُّ اكم إي   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :قالأيب هريرة  عنبيه أأ  عن ي  القَّبم 

 ( ).القيامة امٌت يومأ لم لم ظم والظُّ  ,همرحامأ وا أأ وقطعم  ,هموا دماءأ سفكم  ,كان قبلكم

 يف العيشة فقم الر   :باب

ثنا -164 ثنا :قال ,بن حفصٍ  يُّ مأ حرأ  حد  ثنا :قال ,عبد الواحد حد  سعيد بن كثري  حد 

 :فقالت ,رض اهلل عنهاالؤمنني  م  عىل عائشة أم  دخلتم  :يب قالثني أأ حد   :قال بيدٍ بن عم 

وه م لعدُّ خَّبهتم فأأ  لو خرجتم  ,الؤمنني م  يا أم  :فقلتم  سكتم م  تي فأأ بأ خيط نق  ى أأ ك حت  مس  أأ 

 ( ).قأ اخلل   لن ال يلبسم  ه ال جديدأ ن  إ   ,كنأ  شأ  برص  أأ  :قالت ,خالً بم  منك  

 فقعىل الر   ى العبدم عطأ ما يم  :باب

ثنا -166 ثنا :قال ,موسى حد  ٍل غف  عبد اهلل بن مم  عناحلسن  عنيٍد محم  عناٌد مح   حد 

 ( ).نف  عطي عىل العم عطي عليه ما ال يم ويم  ,فقأ الر   بُّ رفيٌق ُيم  اهللأ إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 1 1 ) "مسنده"واحلمميدي يف ( 6540, 6526)أخرجه أمحد (   ) ( 1 01 ) "الشُّ

مر( 6526)وأأمحد . من طريق ابن عجالن( 14)واحلاكم  بيد اهلل بن عم والبيهقي يف , من طريق عم

ييل كلهم عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة بهمن طريق ثور بن زيد ال( 01 ) "اآلداب" عن "دون قوله . د 

حه ابن حبان . هو إسامعيل بن رافع: وأبو رافع. "أبيه  (. 44 5)وصح 

له "عن أبيه"من رواية ابن عجالن بزيادة ( 1 4)وسيأ يت قريبًا    .بزيادٍة يف لفظه يف أو 

 . بتقديٍم وتأخريٍ . مرفوعًا مثله  عن جابر بن عبد اهلل( 1541) "صحيحه"وأأخرج مسلم يف 

هد"وهناد يف ( 2 4/1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1) نبس سعيد بن ( 402) "الزُّ من طريق أيب العأ

 . كثري عن أأبيه به

ه جي د  .وإسنادم

ية من روا( 45 ) "التواضع واخلمول"وابن أيب الدنيا يف ( 1/44) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

بيد   .به -رضيع عائشة  -شعيب بن احلبحاب عن كثري بن عم

( 502)وعبد بن محيد ( 1116)والدارمي ( 1104)وأبو داود (  215 , 2111 )أخرجه المام أمحد ( 4)

= 
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 ( ).محيٍد مثلهووعن يونس  -

 سكنيالت   :باب

ثنا -400 ثنا :قال ,يبةقت حد    عنجريٌر  حد 
ٍ
 :مٍرو قالعبد اهلل بن عأ  عنبيه أأ  عنعطاء

نا حي عىل ضيف  نبأ ال تأ  ,يا كلبة :فقالوا ,ار كلبٌة هلمويف الد   ,نزل ضيٌف يف بني إُسائيل

 ,ٍة تكون بعدكمم  هذا كمثل أم  ثلأ م   إن   :فذكروا لنبيٍّ هلم فقال ,يف بطنها راءم اجل   نأ ح  فص  

 ( ).هاها علامءأ ؤم يغلب سفها

____________________________________
 

. من طمرق عن محاد بن سلمة عن يونس ومحيد عن احلسن به( 606) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف 

 .ع الخري عىل يونسواقترص أمحد يف الوض

 .عن عائشة رض اهلل عنها مرفوعًا مثله( 1564)وهو يف صحيح مسلم    

يٍد مثله. وقع يف الطبوع(   ) يد. وعن يونس عن محم م ذكرهم. والصواب يونس ومحم . وهو الوافق لرواية من تقد 

 .فإن  يونس يروي عن احلسن مبارشة

من رواية خالد بن عبد اهلل الطحان عن عطاء بن السائب به ( 44) "احللم "أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  1)

 .موقوفاً 

 .وخالد بن عبد اهلل وجريٌر ممن سمعأ منه بعد االختالط. وعطاء اختلطأ بآخره 

 "المثال"والرامهرمزي يف ( 2511)عند أمحد . أبو عوانة الوضاح( أي الطحان وجرير ) وخالفهام 

فنون "وأيب سعيد النقاش يف ( 5206) "الوسط"الطَّباين يف عند . وشعيب بن صفوان, (20)

مرو ( 1 11)عند البزار أيضًا . وأبو محزة السكري( 14) "العجائب فرووه عن عطاء عن أبيه عن ابن عأ

 .واهلل أعلم. مرفوعاً 

ا أبو عوانة . م محلأ عنه بعدم ث, وكان أبو عوانة محلأ عنه قبل أأن  يتلطأ : لكن قال عيل بن الديني. فثقةٌ . أم 

 . فكان ال يمعقل ذا من ذا

تجُّ بحديثه: وقال ُييى بن معني  . وسمع منه أبو عوانة يف الصحة واالختالط فال ُيم

عيب بن صفوان ا شم تلأف فيه. أم  اه أأمحد. فهو خمم ه ابنم معني, مش   .وجرحأ

تجُّ به, يمكتب حديثمه: وقال أأبو حاتم  . وال ُيم

= 
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 رقاخلم  :باب

ثنا - 40 لي ةأخَّبنا ابن  ,صدقة حد  قال رجٌل منّا  :أيب نرضة عن اجلمريري   عن عم

 ,إىل الدينة ليالً  فانتهيتم  ,همر يف خالفت  حاجًة إىل عم  طلبتم  :جابٌر أو جويَّبٌ  :يقال له

 ,ارهتم نيا فصغ  يف الدُّ  تم فأخذ ,اً منطق :أو قال ,اً فطنًة ولسان عطيتم وقد أم  ,عليه فغدوتم 

 :ا فرغتم فقال ل   ,ياببيض الث  عر أأ بيض الش  وإىل جنبه رجٌل أأ  ,اً ها ال تسوى شيئفرتكتم 

نيا فيها الدُّ  ؟ إن  نيادري ما الدُّ وهل تأ  ,نياوقوعك يف الدُّ  إال   ,اً بقار  ك كان مم قول   كلُّ 

 .جزى هبا يف اآلخرةتي نم نا اللم عاموفيها أأ  ,إىل اآلخرة ,نازادم  :أو قال ,نابالغم 

 جلم ن هذا الر  مأ  ,يا أمري الؤمنني :فقلتم  ,يهبا من   علمم نيا رجٌل هو أأ خذ يف الدُّ فأأ  :قال

 ( ).كعٍب  بنم  يبُّ د السلمني أم سي   :قال ؟إىل جنبك الذي

ثنا -401 ثنا :قال ,عيلٌّ  حد  ثنا :قال ,مروان حد   :قال ,هميُّ ان بن عبد اهلل الن  نأ قأ  حد 

ثنا أ الأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :الَّباء بن عازٍب قال عنوسجة عبد الّرمحن بن عأ  حد  ة رشأ

.رشٌّ 
( ) 

____________________________________
 

ري أّما أبو محزة السُّ  ه من عطاء, وهو ثقة -حممد بن ميمون الروزي  -كأ أأهو , فلم أأرأ من نص  عىل سامع 

 يف بعض اآلثار. قبلأ االختالط أأم بعده
ٍ
بار مأ . لكن خالفأ الثور ي  عن عطاء

ن ن سمع م  والثوريُّ من ك 

 . واهلل أعلم. االختالط عطاء قبلأ 

 "تفسريه"والطَّبي يف ( 264) "معرفة الصحابة"بو نمعيم يف وأ( 4/166) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  )

لي ة به( 4/446) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 41 /4 ) واخترصه . من طمرق عن إسامعيل بن عم

 .هو النذر بن مالك العبدي: وأبو نرضة. ابن سعد وأبو نمعيم

ويَّب العبدي(: 1/12) "التهذيب"قال ابن حجر يف  , كان قليلأ احلديث  : ابن سعد قال. جابر أو جم

 .انتهى. ال يمعرف: وقرأتم بخط الذهبي

قييل يف ( 214 )وأبو يعىل ( 1540 )أخرجه أمحد (  1) مسند "والقضاعي يف ( 4/116) "الضعفاء"والعم

عب"والبيهقي يف ( 1 4) "الشهاب وزادوا يف أوله . من طمرق عن قنان بن عبد اهلل به( 1454) "الشُّ

= 
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 اصطناع الال :باب

ثنا -404 ثنا :قال ,نمعيمبو أأ  حد  ا من   جلم كان الر   :بيه قالأأ  عنش بن احلارث حنأ  حد 

 ن  أأ  :مرعم  نا كتابم فجاءأ  ؟اهذ ركبأ ى أأ حت   عيشم أنا أأ  :ها فيقوله فينحرم تنتج فرسم 

 ( ).اً سمر تنفُّ يف الأ  فإن   ,اهللم كم وا ما رزقأ حم صل  أأ 

ثنا -401 ثنا :قال ,أبو الوليد حد  نس بن شام بن زيد بن أأ ه   عناد بن سلمة مح   حد 

 ,كم فسيلةٌ حد  أأ  ويف يد   اعةم الس   قامت   إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عننس بن مالٍك أأ  عنمالٍك 

 ( ).هاها فليغرس  غرسأ ى يأ حت   ن ال تقومأ أأ  استطاعأ  فإن  

ثنا -405 ثنا :قال ,خالد بن خملٍد البجيلُّ  حد  ين ُييى خَّبأ أأ  :سليامن بن بالٍل قال حد 

اهلل  قال يل عبدم  :داود بن أيب داود قال عنان د بن ُييى بن حب  ين حمم  خَّبأ أأ  :بن سعيٍد قال

 أن   فال تعجل   ,هاغرسم ٍة تأ عىل ودي   نتأ وأأ  ,ال قد خرجأ ج  بالد   سمعتأ  إن   :مٍ سالأ  بنم 

____________________________________
 

 . "م تسلمواأفشوا السال"

حه ابن حبان . وإسناده ال بأس به  (.  16)وصح 

رًا هبذه الزيادة يف أوله عند الصنف برقم    (. 2 1) وسيأيت مكر 

ه (الرشة : ) قوله(: 10 /4) "فيض القدير"قال الناوي يف    (رشٌّ : ) قوله. بشني معجمة البطر أأو أأشدُّ

رأ النعمةأ فال يمشكرها أأرّش : "الصباح"قال يف , يف كل  ملةٍ  ب بطأر وكفأ
  .انتهى. أأرشًا من باب تع 

هد"أخرجه وكيع يف (   ) هد"وهناد يف ( 124) "الزُّ (  6) "قرص المل"وابن أيب الدنيا يف (  11 ) "الزُّ

 . من طريق حنش بن احلارث بن لقيط النخعي عن أبيه به( 5 1 ) "الفتن"ونعيم بن محاد يف 

 .وإسناده صحيح 

 "خمترص زوائده"والبزار كام يف ( 2 1 )وعبد بن محيد ( 1021)والطيالس ( 1601 )أخرجه أمحد (  1)

عجمه"وابن العرايب يف . من طريق مح اد( 40 /4) "الختارة"والضياء يف ( 146) وابن ( 10 ) "مم

عبة كالمها عن هشام به( 5/41) "الكامل"عدي يف   .من طريق شم

ه أأثباٌت ثقاٌت . رواه البزار(: 1/24) "جمعال"وقال اهليثمي يف    .ورجالم
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 ( ).اً اس بعد ذلك عيشللن   فإن   ,هاصلحأ تم 

 الظلوم دعوةم  :باب

ثنا -402 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   عنريرة يب هم أأ  عنيب جعفٍر أأ  عنُييى  عنشيبان  حد 

ودعوة الوالد  ,عوة السافرود ,دعوة الظلوم :دعواٍت مستجاباٍت  ثالثم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 ( ).عىل ولده

 {ازقنيالر   خريم  نتأ نا وأأ ارزق  } :لقوله عز  وجل  زق من اهلل لر  سؤال العبد ا :باب

ثنا -404 وسى بن عقبة مم  عنناد حّدثني ابن أيب الز   :ويٍس قالإسامعيل بن أيب أم  حد 

ل قب  أأ  م  الله :من فقالاليأ  نحوأ  النَّب نظرأ عىل  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ه سمع الن  أن   ,جابرٍ  عنبري يب الزُّ أأ  عن

 :وقال ,فٍق فقال مثل ذلكأم  كل   نحوأ  ونظرأ  ,راق فقال مثل ذلكالع   نحوأ  ونظرأ  ,بقلوهبم

 ( ).نااع  نا وصأ د  لنا يف مم  وبارك   ,رض  الأ  راث  ن تم نا م  ارزق   م  الله

 لامٌت ظم  لمم الظُّ  :باب

                                                                                                                                                                             

ه(   )  .مل أأجد من أخرجأ

ه رجالم الصحيح سوى داود بن أيب داود   . ورجالم

 . وسكتا عنه. هو داود بن عامر النصاري الازين: قال البخاري وأبو حاتم

 .روى عنه أهل الدينة. يروي الراسيل: وقال. وجزم أنه ابن مازن. "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

م الكالم عليه( 1)  (.6 )انظر رقم . تقد 

مام أأمحد يف ( 4) ه ال  من حديث  ابن (  14/ ) "تاريخ دمشق"وابنم عساكر يف ( 1260 ) "السند"أأخرجأ

  .هليعة عن أيب الزبري به

 .وإسناده جي د

هذا : وقال(. 4641)الرتمذي و( 250 1)أأخرجه أأمحد . من حديث زيد بن ثابت . وللحديث شاهدٌ  

 . انتهى. حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب 

 (.5 40) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف . ومن حديث أأنسٍ 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

147 

ثنا -401 ثنا :قال ,حاتمٌ  حد  ثنا :قال ,حلسن بن جعفرٍ ا حد  د بن النكدر بن حمم   حد 

 ,وقذٌف  ,تي مسٌخ م  أم  يكون يف آخر   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :جابٍر قال عنأبيه  عنالنكدر 

 ( ).الظامل هل  بأ   بدأم ويم  ,وخسٌف 

ثنا -406 ثنا :قالٌد مسد   حد  سعيد بن أيب سعيٍد  عنابن عجالن  عنُييى  حد 

 ,ظلامٌت يوم القيامة لمأ الظُّ  فإن   ,لماكم والظُّ إي   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة أيب هم  عن ي  القَّبم 

ن كان ا مأ عأ ه دأ فإن   ,ح  م والشُّ اكم وإي   ,شأ تفح  الم  الفاحشأ  بُّ ال ُيم  اهللأ فإن   ,حشأ اكم والفم وإي  

 ( ).هموا حمارمأ م فاستحلُّ ودعاهم  ,همرحامأ قبلكم فقطعوا أأ 

ثنا -0 4 ثنا :قال ,ن بن حرٍب سليام حد  يب أأ  عنعاصٍم  عناد بن زيٍد مح   حد 

 ,السجد قم لأ ض إليهام ح  فتقو   ,ٍل يف السجدتري بن شكأ اجتمع مّسوٌق وشم  :حى قالالضُّ 

ث عن د  حتم  ن  ا أأ فإم   ,اً ا خريليستمعوا من   إال  رى هؤالء جيتمعون إلينا ال أأ  :فقال مّسوٌق 

ا بث يا أأ حد   :فقال ؟نيقم صد  اهلل فتم  ث عن عبد  حد  أم  ن  ا أأ م  وإ   ,ناك أأ قم صد  عبد اهلل فأم 

 .عائشة

 ,زنيانجالن يأ والر   ,واليدان يزنيان ,العينان يزنيان :اهلل يقول عبدأ  هل سمعتأ  :قال

 .هنا سمعتم وأأ  :قال ,نعم :فقال ؟هبم كذ  و يم ذلك أأ  قم صد  يم  والفرجم 

من  ,مٍر وّنٍي مجع حلالٍل وحراٍم وأأ ا يف القرآن آيٌة أأ م :اهلل يقول عبدأ  فهل سمعتأ  :قال

  والحسان   بالعدل   مرم يأ   اهللأ إن  } :هذه اآلية
 
وأنا  :قال ,نعم :لقا ؟{ربىذي القم  وإيتاء

                                                                                                                                                                             

ه من هذا الوجه(   )  .مل أأجد من أخرجأ

ة  باب وعنده . كتاب التفسري( 1/164) "الفتح"استوفاها احلافظ ابنم حجر يف . وللحديث شواهدم عد 

 .ها إال اهللمفاتح الغيب ال يعلم

م برقم ( 1)  (.400)انظر ما تقد 
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 .قد سمعته

 ق  ن يت  ومأ } :من قوله اً ُسع فرجما يف القرآن آيٌة أأ  :فهل سمعت عبد اهلل يقول :قال

 .هوأنا قد سمعتم  :قال ,نعم :لقا ؟{اً رجله خمأ  جيعل   اهللأ

 يا عباديأ } :من قوله اً تفويض شدُّ ما يف القرآن آيٌة أأ  :اهلل يقول عبدأ  فهل سمعتأ  :قال

 ( ).هنا سمعتم وأأ  :قال ,نعم :قال ؟{ اهلل ن رمحة  م   واقنطم هم ال تأ نفس  وا عىل أأ ُسفم ن أأ الذي

 ارة الريضكف   :باب

ثنا -  4 ثنا :قال ,إسحاق بن العالء حد  ثنا :قال ,عمرو بن احلارث حد  عبد  حد 

ثنا :قال ,بيدي  ٍد الزُّ حمم   عناهلل بن ساملٍ  يف بن احلارث ضغم  أن   ,بن عامرٍ  ليمسم  حد 

؟ مري  الأ  جرم مسى أأ كيف أأ  :فقال ,وهو وجعٌ  ,احبيدة بن اجلر  با عم تى أأ رجاًل أأ  أن   ,خَّبهأأ 

ؤجرون بام ام تم إن   :فقال ,هرأ صيبنا فيام نك  بام يم  :فقال ؟به ؤجرونون فيام تم رم هل تد   :فقال

 ,ى بلغ عذار الَّبذونها حت  كل   ل  ح  الر   داةأ أأ  عد   ثم   ,ق لكمف  ن  واستم  ,اهلل نفقتم يف سبيل  أأ 

                                                                                                                                                                             

يس يف (  122) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   ) , من طريق مح اد( 64 ) "فضائل القرآن"وابن الرضم

واقترص الاللكائي . من طريق أيب عوانة كالمها عن عاصم به( 215 ) "رشح الصول"والاللكائي يف 

 .. يا عبادي "عىل آية 

ه   بيح. صحيحوإسنادم  .وعاصم هو ابن هبدلة. أبو الضحى هو مسلم بن صم

 "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 2001)وعبد الرزاق ( 44 , 41 /6)وأخرجه الطَّباين أيضًا  

عب"والبيهقي يف ( 145/ ) عبي قال(  146) "الشُّ تري: من طمرق عن الشُّ فذكر .. جلسأ مّسوٌق وشم

 "..العينان"دون مجلة . نحوه

 من رواية مهام عن عاصمٍ ( 55 /0 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 652 )أخرجها البزار  "..العينان"لة ومج 

 . اهلل مرفوعاً  ّسوٍق عن عبد  حى عن مأ عن أيب الضُّ 

 .ال نعلمم رواه عن عاصٍم مرفوعًا إال  مهام: قال البزار

 .أخرج الشيخان مثله مرفوعًا من حديث ابن عباس : قلت
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 ( ).به من خطاياكم اهللم رم كف  كم يم جساد  صيبكم يف أأ يم  الذي هذا الوصبأ  ولكن  

ثنا -1 4 ثنا :لقا ,موسى حد  محن عبد الر   عنعبد اللك بن عمرٍي  عنأبو عوانة  حد 

 :قال, عليه  دخلأ فلام   ,ندةيف ك   اً ريضمأ  وعادأ  ,مع سلامن كنتم  :بيه قالأأ  عنبن سعيٍد 

ه لأ كالبعري عقأ  الفاجر   مرضأ  وإن   .اً ارًة ومستعتبله كف   اهللمه لم عجيأ  الؤمن   مرضأ  فإن   ,برشأأ 

أ  ,وهسلم رأأ  ه ثم  هلم أأ 
 عم  فال يدري مل 

أ  ,لأ ق 
 ( ).رسلأ أم  ومل 

                                                                                                                                                                             

ومل يذكر . مرو بن احلارث بهإبراهيم عن عأ  عن إسحاق بن  (  4/1) "التاريخ الكبري"الصن ف يف أخرجه (   )

 . "يمكفر به من اخلطايا": وإنام قال. لفظه

عب"والبيهقي يف (  5 5)واحلاكم (  40 )وأخرج المام أمحد   من طريق الوليد بن ( 1 41) "الشُّ

يفة جالسة  -ا عىل أيب عبيدة بن اجلراح نعوده دخلن": عبد الرمحن, عن عياض بن غطيف قال وامرأته حتم

, فقلنا هلا -عند رأسه  ه عىل اجلدار  بيدة الليلة: وهو مقبٌل بوجه  باتأ بأأجٍر, فأقبلأ : قالت ؟كيفأ بات أأبو عم

ه فقال ما قلت فنأسألك عنه,  ما أأعجبنا: فقلنا ؟أأالأ تأسأألموين عام  قلتم : إ ين مل أأبت  بأجٍر, ثم قال: علينا بوجه 

ه وأأهل ه: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسولأ اهلل : فقال ن أأنفقأ عىل نفس  ن أأنفق نفقًة يف سبيل اهلل فبسبع مائة, ومأ أأو , مأ

ه فهو , عادأ مريضاً  رق ها, ومن ابتاله اهلل ببالء يف جسد  نٌة ما مل يأ ا, والصومم جم
أو ما زاد فاحلسنةم بعرش  أأمثاهل 

ط ةٌ   (.1/56) "الختارة"أورده الضياء يف و. "له ح 

 .الصواب غطيف بن احلارث: قال أبو حاتم والبخاري وغريمها

صول الأجر بالرض  أأو الصائب  ( 06 /0 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   وممن : بعد أن  ذكرأ الأدلةأ عىل حم

د حصول الصيبة صلم بمجر  ام ُيصل هبا التكفري فقط من السلف بل إن, جاء عنه الترصيح بأأن  الأجرأ ال ُيأ

بيدة مل يأسمع  احلديث الذي : ثم قال. فذكر احلديث.. أبو عبيدة بن اجلراح فروى أمحد. الول وكأأن  أأبا عم

ح فيه بالأجر  لن أأصابت ه المصيبة معه ومحلأه عىل التأقييد بالصَّب  , َص  والذي نفاه ممطلقم حصولم , أأو سأ

 .انتهى. ن الصَّبالأجر  العاري ع

ن هذا الوجه(  1) ه م  ن أخرجأ  .مل أأجد مأ

 . ثقةٌ . هو ابن وهب اهلمداين اخليواين الكويف: وعبد الرمحن بن سعيد

ا   النبي  (: 10 /1) "السري"قال عنه الذهبي يف فأبوه أم 
مأ عليًا . ملسو هيلع هللا ىلصأأسلمأ يف حياة  ز  حتى كان يمقال  ولأ

= 
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ثنا -4 4 ثنا :قال ,موسى حد  يب سلمة أأ  عنعديٍّ  بنم  خَّبنا عديُّ أأ  :قال ,ادٌ مح   حد 

ه هل  ه وأأ يف جسد   ,والؤمنة البالء بالؤمن   ال يزالم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عن

 .طيئةٌ عليه خأ  وما عز  وجل   اهللأى ى يلقأ حت   ,هومال  

ثنا ثنا :قال ,بيدٍ د بن عم حمم   حد  يف  :وزاد ,د بن عمٍرو مثلهحمم   عنمر بن طلحة عم  حد 

 ( ).ولده

ثنا -1 4 ثنا :قال ,محد بن يونسأأ  حد  أيب سلمة  عنمٍرو د بن عأ حمم   عنأبو بكٍر  حد 

  مُّ ك أم خذت  هل أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,عرايبٌّ جاء أأ  :أيب هريرة قال عن
 مُّ وما أم  :قال ؟لدمٍ م 

 ؟داعوما الصُّ  :قال ؟دعتأ فهل صم  :قال ,ال :قال ,حمرٌّ بني اجللد والل  حأ  :قال ؟لدمٍ م  

 ه أن  ن ُس  مأ  :قال  قامأ فلام   :قال ,ال :قال ,روقأ العم  ترضبم  ,س  أ  عرتض يف الر  ريٌح تأ  :قال

 ( ).هفلينظر   :أي .ارهل الن  إىل رجٍل من أأ  ينظرأ 

____________________________________
 

راد, للزومه إياه  .انتهى .له القم

هد"وهناد يف ( 4 01 ) "الصن ف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف    "هتذيب الكامل"والزي يف ( 101) "الزُّ

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

 .فذكر نحوه :دخلتم مع سلامنأ عىل صديٍق له من كندة يعوده, فقال له سلامن: سعيد بن وهب قال

( 1 20, 1 56)وأبو يعىل (  4/14)وابن أيب شيبة ( 1466)والرتمذي ( 4156)أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف   "الستدرك"واحلاكم يف ( 142 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 6144) "الشُّ

 . من طمرق عن حممد بن عمرو به( 1 1/1) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 412/ )

حه ابن  (.4 16)حبان  وصح 

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

نه ابن حجر يف   (.551) "خمترص زوائد البزار"وحس 

مرية الكندي: عدي يف السند الول وعدي بنم     .أبو فروة اجلزري.هو ابن عم

هد"وهناد يف (  416) "الكَّبى"والنسائي يف ( ,1465)أخرجه أمحد (  1)  والبيهقي يف( 112) "الزُّ

= 
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 يلوف الل  العيادة جأ  :باب

ثنا -5 4 ثنا :قال ,عمران بن ميّسة حد  ثنا :قال ,فضيلٍ  ابنم  حد   عنحصنٌي  حد 

 ,نصارم ه والأ بذلك رهطم  حذيفة سمعأ  لأ ا ثقم ل   :بيع قالخالد بن الر   عنشقيق بن سلمة 

و عند أأ  ,يلجوف الل   :قلنا ؟ساعٍة هذه أيُّ  :قال ,بحو عند الصُّ يل أأ توه يف جوف الل  فأأ 

ال  :قال ,نعم :قلنا ؟به نم كف  م بام أم جئتم  :قال ,النّار من صباح   اهللعوذ بأأ  :قال ,بحالصُّ 

خرى كانت الم  وإن   ,منه اً به خري تم ل  د  يكن يل عند اهلل خرٌي بم  ه إن  فإن   ,كفانغالوا بالأ تم 

 سم 
 ( ).يلتيناه يف بعض الل  أأ  :قال ابن إدريس .اً ُسيع اً سلب ت  بأ ل 

ثنا -2 4 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد   عنابن أيب ذئٍب  عنعيسى بن الغرية  حد 

ى إذا اشتكأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنعائشة  عنروة عم  عنابن شهاٍب  عنجبري بن أيب صالٍح 

 ( ).احلديد   خبثأ  الكريم  صم ل  كام يم  اهللمصه خلأ أأ  ؤمنم الم 

____________________________________
 

عب" من طمرق عن حممد بن ( 4/406)واحلاكم ( 142 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 6552) "الشُّ

حه ابن حبان . عمرو به  (.2 16)وصح 

ه حسنٌ (: 1/414) "الجمع"وقال اهليثمي يف    .إسنادم

ريرة ن( 2552)وأيب يعىل ( 1461)ولمحد   .حوهمن رواية أأيب مأعرش نجيح السندي عن القَّبي عن أأيب هم

تاريخ "وابن عساكر يف ( 141/ ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 5 16) "الوسط"أخرجه ابن النذر يف (   )

 .من طمريق حصني بن عبد الرمحن به( 4/161) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 1/162 ) "دمشق

ه رجالم الصحيح  ذكره ابن حبان يف و. شيٌخ : قال أبو حاتم. سوى خالد بن الربيع العنس الكويف. ورجالم

 (.1/52) "التهذيب"قاله يف . "الثقات"

من ( 24 /4) "الكبري"والطَّباين يف ( 4/116) "الستدرك"واحلاكم يف (   21)وأخرجه عبد الرزاق  

ال بن سَّبة عن حذيفة نحوه  .رواية النز 

وعثامن بن طلحة عن  من طريق عيسى بن الغرية( 145) "الرض والكفارات"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  1)

 .ابن أيب ذئب به

= 
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 حيٌح وهو صأ  عملم ما كان يأ  للمريض   كتبم يم  :باب

ثنا -4 4 ثنا :قال ,قبةبيصة بن عم قأ  حد  القاسم  عنعلقمة بن مرثٍد  عنسفيان  حد 

له  بأ ت  كم  إال   ,حٍد يمرضم ن أأ ما م   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنمٍرو عبد اهلل بن عأ  عنيمرة بن خمم 

 ( ).وهو صحيٌح  ما كان يعملم  مثلأ 

ثنا -1 4 ثنا :قال ,عارمٌ  حد  ثنا :قال ,سعيد بن زيدٍ  حد   :قال ,سناٌن أبو ربيعة حد 

____________________________________
 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . ورجال إسناده ال بأسأ هبم غريأ جبري بن صالح 

ن هو: "اليزان"وقال الذهبي يف   . انتهى. ال يمدرى مأ

. شيوخ ابن أيب ذئب كلُّهم ثقاٌت إال  أأبا جابر البياض: لكن قال ابن معني وأمحد بن صالح الرصي: قلت

 (: 62 /5) "التهذيب"كام يف ترمجة ابن أيب ذئب يف 

والرامهرمزي يف ( 14 1) "الوسط"والطَّباين يف (  16 )وعبد بن محيد ( 1642)وأأخرجه ابن حبان  

روة به( 65) "المثال" هري عن عم  . من طريق ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن الزُّ

برياً من السند فأأسقط   .جم

روة عن أبيه عن عائشة.  بن نافعوخلفهم عبد اهلل  أخرجه الطَّباين . فرواه عن ابن أيب ذئب عن هشام بن عم

 (. 102 ) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 600 ) "الوسط"يف 

 . وعبد اهلل بن نافع العدوي ضعيٌف 

تابعأ ابنأ أيب . أن  عبد اهلل بن نافع ,(154 ) "السلسلة الصحيحة"ذكر الشيخ اللباين رمحه اهلل يف  :تنبيه 

مٌ . فديك ند. وهو وه   .كام هو ظاهٌر يف الس 

هد"وهن اد يف ( 2115, 2111)أخرجه المام أمحد (  ) ( 0101 ) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 141) "الزُّ

عب"والبيهقي يف ( 411/ ) "الستدرك"واحلاكم يف  فيان الثوري بهمن طم ( 6616) "الشُّ . رق عن سم

ه إال  أأمرأ اهللم احلفظةأ  ما من"بلفظ 
 يف جسد 

ٍ
بتيل ببالء اكتبوا لعبدي ما كان يعملم : فقال, أأحٍد من السلمني يم

ودًا يف وثاقي شدم  ."وهو صحيٌح ما دامأ مأ

ضأ ": قال ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي  , عن أأيب موسى الشعري ( 1141) "الصحيح"وأخرج البخاري يف   إذا مر 

تب له مثل  . "ما كان يعملم مقياًم صحيحاً  العبدم أو سافرأ كم
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ثنا له ما  كتبأ  إال  ه يف جسد   اهللسلٍم ابتاله ن مم ما م   :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنبن مالٍك  أنسم  حد 

 .له رأ ه غفأ قبضأ  وإن   ,هلأ سأ عأ  :راه قالأم  ,اهعافأ  فإن   ,اً ما كان مريض ,هت  يف صح   كان يعملم 

ثنا ثنا :قال ,موسى حد   ,همثلأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  عننٍس أأ  عنسناٍن  عنسلمة اد بن مح   حد 

 ( ).هلأ شفاه عسأ  فإن   :وزاد قال

ثنا -6 4 ثنا :قال ,ة بن حبيٍب ر  قم  حد  عطاء بن أيب رباٍح  عنإياس بن أيب متيمة  حد 

 ,عندك هلك  أأ  ر  ابعثني إىل آثأ  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص ى إىل النّبي  م  احلم  جاءت   :أيب هريرة قال عن

تاهم يف فأأ  ,ذلك عليهم فاشتد   ,اٍم ولياليهن  ي  ة أأ عليهم ست   فبقيت   ,نصارالأ  ها إىلثأ فبعأ 

يدعو هلم  ,اً بيت اً وبيت ,اً دار اً دار يدخلم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فجعلأ  ,فشكوا ذلك إليه ,همديار  

 .بالعافية

يب لن أأ  وإن   ,نصار لن الأ إين   بعثك باحلق   الذيو :ه امرأٌة منهم فقالتبعت   رجع تأ فلام  

 أن   اهلل دعوتم  شئت   إن   ,ما شئت :قال ,لألنصار يل كام دعوتأ  اهلل فادعم  ,نصارالأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 1144)وأبو يعىل ( 4/144) "الصنف"وابن أيب شيبة يف ( 1504 )أخرجه أمحد (    )

عب"  .به من طريق محاد( 140 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 6644) "الشُّ

 . شيٌخ مضطربم احلديث  : قال أبو حاتم. ورواته ثقاٌت سوى سنان 

 . ليس بالقوي: وقال ابن معني

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

 .قليلٌة أأرجوا أأنه ال بأس به له أأحاديث: وقال ابن عدي

 .صدوٌق فيه لني: "التقريب"وقال يف 

عب"ورواه البيهقي يف   من رواية عبد اهلل بن بكر ( 146 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1141) "الشُّ

بيد مري عن أنس السهمي عن سنان عن ثابت عن عم  .بن عم

ن أأنس. ه من أأنسٍ بأأن  سنانًا مل يسمع  : واحتج  به البيهقي  ه م   بأأن ه سمعأ
 ومن ثابٍت  ,لكن ال مانع من القول 

 .واهلل أعلم. الباب   يف حديث   امع من أنسٍ ه بالس  ترصُي   بدليل  . أأيضاً 
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 ( ).اً رطأ ة خأ اجلن   جعلم وال أأ  ,صَّب  بل أأ  :قالت ,ةاجلن   ولك   صَّبت   شئت   وإن   ,ك  يعافيأ 

410-  
ٍ
 ,ىم  من احلم  إيل   حبُّ صيبني أأ ما من مرٍض يم  :أيب هريرة قال عنوعن عطاء

.رج  ه من الأ عضٍو قسطأ  عطي كل  يم  عز  وجل   اهللأ وإن   ,يعضٍو من   ا تدخل يف كل  ّن  لأ 
( ) 

ثنا - 41 ثنا :قال ,د بن يوسفحمم   حد   عنيب وائٍل أأ  عنعمش الأ  عنسفيان  حد 

قيل ف ,جرمن الأ  نقص  وال تأ  ,ن الرضم   انقص   م  الله :قال ,اهللادع  :قيل له ,حيلةيب نم أأ 

 ( ).ور العني  ي من احلم م  واجعل أم  ,بنيقر  ن الم اجعلني م   م  الله :فقال .ادع ,ادع :له

                                                                                                                                                                             

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) موضح أأوهام "واخلطيب يف ( 0 11) "دالئل النبوة"وفـي ( 6626) "الشُّ

ة بن حبيب هبذا السناد( 114/ ) "اجلمع والتفريق ر   .من طمرق عن قم

 . ورجاله رجال الصحيح سوى إياس بن أيب متيمة

, صالٌح ال بأ س به: وقال أبو حاتم, صالح: قال ابن معني(: 441/ ) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

 انتهى . ووث قه أمحد

وابن أيب الدنيا يف ( 4 01 ) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1/442) "الطبقات"جه ابن سعد يف أخر(  1)

 .من طمرق عن إياس بن أيب متيمة عن عطاء به( 110) "الرض والكفارات"

حه ابن حجر يف   ه أأبو هريرة برأيه: ثم قال(: 0  /0 ) "الفتح"وصح   .ومثل هذا ال يقولم

 .فانظره. صاًل باحلديث الاض البيهقيُّ واخلطيبم كام مضوأأخرجه أيضًا مت: قلت

ن طريق م( 4044)رقم  "معرفة الصحابة"وعنه أبو نمعيم يف ( 11/441) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 4)

مي بسهمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب نأحيلة رجٍل من أأصحاب  النبي  . ابن مهدي عن سفيان بلفظ  . انزعه: فقيل له. أأنه رم

 ."فذكره.. هم انقصالل: فقال

 .ورجالمه رجالم الصحيح(: 6/461) "الجمع"قال اهليثمي يف  

ورأأيتمه يف , كذا عند الدارقطني وغريه. بمهملة مصغراً . حيلةأبو نم (: 1 4/1) "الصابة"قال ابن حجر يف 

نى ليب أمحد  .هملةء الم واحلا, وذكره عبد الغني بالتصغري, بفتح أوله والعجمة. نسخة معتمدة من الكم

, حكاه الدارقطني عن ُييى بن معني.وزاد هو رجٌل صالٌح من بجيلة. جزم به إبراهيم احلريب وبالهملة

يينة قال, وعن عيل بن الديني . البجيل. وهو باخلاء العجمة: قال. إن  أبا نخيلة له صحبة: أن  سفيان بن عم

= 
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ثنا -411 ثنا :قال ,برٌش  حد  ثنا :قال ,عبد اهلل حد  محن بن عبد بيد اهلل بن عبد الر  عم  حد 

با هريرة عت أأ سم :ٍب قالوهأ بيد اهلل بن عبد اهلل بن مأ ي عم ثني عم  حد   :ٍب قالهأ و  اهلل بن مأ 

هبا من  قص   إال   ,هاتسبم نيا ُيأ شاك شوكًة يف الدُّ ما من مسلٍم يم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يقول

 ( ).خطاياه يوم القيامة

ثنا -414 ثنا :قال ,عمر حد  ثنا :قال ,أيب حد  فيان بو سم ثني أأ حد   :عمش قالالأ  حد 

وال مسلٍم وال  ,وال مؤمنةٍ  ما من مؤمنٍ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :جابٍر قال عن

 ( ).طاياهن خأ به عنه م   اهللم قص   إال   اً رضمأ  مرضم يأ  ,مسلمةٍ 

 ؟شكايةً  ,عٌ  وج  ين  إ   :الريض قولم  هل يكونم  :باب

____________________________________
 

حبة: أبو أمحد احلاكموقال ابن الديني والبخاري و, ذكره الطَّباين وغريه  .انتهى بتجوز. له صم

وهو . استفاد خترجيأه من الصابة: أي. إصابة: ثم قال, احلديثأ للنسائي( 565/ )عزا الشارحم  :تنبيه

مٌ  ومل . والنسائي "الدب"عند البخاري يف . أأن  لأيب نحيلة روايًة عن جرير. وإن ام ذكرأ ابنم حجر, وه 

 .هلل أعلموا. يقصد  حديثأ الباب

عب"والبيهقي يف ( 11 ) "الرض والكفارات"وابن أيب الدنيا يف ( 6 61)أخرجه أمحد (   ) ( 45  ) "الشُّ

بيد اهلل كالمها عن ( 16 )وابن أيب الدنيا أأيضًا . من رواية عبيد اهلل بن عبد الرمحن من رواية ُييى بن عم

 .عبيد اهلل بن عبد اهلل به

ة   . وللحديث شواهدم عد 

ما من "من حديث عائشة مرفوعًا ( 1541) ومسلم( 4 54) "الصحيح"منها ما أخرجه البخاري يف 

ها رأ اهللم هبا عنه حتى الشوكة يمشاكم  . "ممصيبة تمصيبم السلمأ إال  كف 

 .وانظر مابعده

طيب واخل( 444 )والطيالس ( 1405) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 5164 , 12 5 )أخرجه المام أمحد (  1)

 . من طمرق عن العمش به( 5/46) "تاريخ بغداد"يف 

 .وانظر ما قبله. ورجاله ثقات
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ثنا -411 ثنا :قال ,زكرّيا حد   نا وعبدم أأ  دخلتم  :أبيه قال عنهشاٍم  عنسامة أبو أم  حد 

 :اهلل فقال هلا عبدم  ,ةٌ عأ سامء وج  وأأ  ,ليالٍ  اهلل بعرش   عبد   ل  ت  قأ  قبلأ  ,سامءبري عىل أأ اهلل بن الزُّ 

فلذلك  ,ويتهي مأ شتأ ك تأ لعل   :فقالت   , يف الوت  ين  إ   :قال ,عةٌ وج   :قالت ؟دينككيف تأ 

 قتلأ أو تم  ,كي  رفأ طأ  حدم أأ  عيل   يتأ ى يأ  حت   موتأ أأ  ن  هي أأ شتأ ما أأ  اهلل فو ,فعل  فال تأ  ؟اهمن  تأ تأ 

 ,فال توافقك ,ةٌ ط  عليك خم  ضأ عرأ ن تم اك أأ فإي   ,ينيعأ  فتقر   تظفرأ  ن  ا أأ وإم   ,كسبم حتأ فأأ 

 ( ).ّنا ذلكليقتل فيحزم  بري  الزُّ  نى ابنم ام عأ وإن   .الوت   ها كراهيةأ لأ فتقبأ 

ثنا -415 ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حد  أخَّبين هشام بن  :عبد اهلل بن وهٍب قال حد 

عىل رسول  ه دخلأ ن  أأ  ,أيب سعيٍد اخلدري   عنعطاء بن يساٍر  عنأسلم زيد بن  عنسعٍد 

فقال  ,القطيفة   ا فوقأ حرارهتأ  فوجدأ  ,ه عليهفوضع يدأ  ,عليه قطيفةٌ  ,وعوكٌ وهو مأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

لنا  ضاعف  ويم  ,علينا البالءم  يشتدُّ  ,ا كذلكإن   :قال ,اك يا رسول اهللمحم   شد  ما أأ  :أبو سعيدٍ 

وقد  ,احلونالص   ثم   ,نبياءالأ  :قال ؟بالءً  شدُّ أأ  اس  الن   يُّ أأ  ,يا رسول اهلل :لفقا ,جرالأ 

ى ل حت  بتىل بالقمويم  ,وهبا فيلبسهاة جيأ العباءأ  إال   ى ما جيدم بتىل بالفقر حت  هم يم حدم كان أأ 

أ  ,هقتلأ يأ   ( ).كم بالعطاءحد  بالبالء من أأ  اً فرح شد  هم كان أأ حدم ولأ

 الريض هل  إطعام أ :باب

                                                                                                                                                                             

من رواية إبراهيم بن ( 26/11) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/21) "احللية"أخرجه أبو نمعيم يف (   )

 . سعيد اجلوهري عن أيب أمسامة به

 .وإسنادمه صحيح

والطَّباين يف ( 1/101) "الطبقات"وابن سعد يف ( 015 ) وأبو يعىل( 1011)أخرجه ابن ماجه (  1)

عب"والبيهقي يف ( 1/404)واحلاكم ( 6014) "الوسط"  "احللية"وأبو نمعيم يف ( 6441) "الشُّ

 .من طريق هشام بن سعد به( 154/ )

 .رجاله ثقات. هذا إسناٌد صحيٌح : قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

157 

ثنا -412 ثنا :قال ,احلسن بن واقعٍ  حد   :لة قالب  إبراهيم بن أيب عأ  عنضمرة  حد 

 ,رضمأ  :هلا قولم فأأ  ؟كهلم كيف أأ  :يل رداء فتقولم الد   م  إىل أم  جيءم أأ  فكنتم  ,يتامرأأ  ت  مرض  

قد  :قلتم  ؟كيفأ  :فقالت   .ةً ها مر  فجئتم  ,ذلك ففعلتم  دتم عم  ثم   ,فآكل ,و يل بطعامٍ فتدعم 

ا م  فأأ  ,رضأ م مأ ّن  ك أأ هل  نا عن أأ َّبم ختم  كنتأ  ن  دعو لك بطعاٍم أأ أأ  ام كنتم ن  إ   :فقالت ,اثلوامتأ 

 وا فال ندعم اثلم متأ  ن  أأ 
ٍ
 ( ).و لك بيشء

 عيادة الرض :باب

ثنا -414 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,أبان بن يزيد حد   :قتادة قال حد 

وا بعم وات   ,ودوا الريضأ عم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  عنعيٍد يب سأ أأ  عن سواريُّ بو عيسى الم ثني أأ حد  

 ( ).م اآلخرةأ كم رم ذك  تم  ,اجلنائزأ 

 احلديث للمريض والعائد :باب

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر يف ( 5/144) "احللية"ومن طريقه أبو نمعيم يف ( 4) "سند الشامينيم"أخرجه الطَّباين يف (   )

ية عن إبراهيم بن أيب عبلة به نحوه( 2/144) "تاريخ دمشق"  .من طريق بق 

ه جيدٌ    . الرميل احلسن بن واقع هو أبو عيلٍّ . وإسنادم

 .صدوٌق ّيم قليالً : "ريبالتق"قال ابن حجر يف . هو ابن ربيعة أبو عبد اهلل الفلسطيني: وضمرة

عب"والبيهقي يف ( 6   )وأبو يعىل (  111)والطيالس ( 140  , 01   )أخرجه أمحد (  1)  "الشُّ

 . من طمرق عن قتادة به( 504 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 10 6)

حه ابن حبان   (.1655)وصح 

 . سوى أأيب عيسى المسواري. ورجاله رجال الصحيح

رضين اسمه برصيٌّ : وقال الطَّباين, ال أأعلم أأحدًا روى عنه إال  قتادة: أأمحد قال اليموين عن . ثقٌة الُيأ

أأبو عيسى المسواري جمهوٌل مل : وقال عيل بن الديني, روى له مسلٌم متابعة. وذكره ابن حبان يف الثقات

ه أأبو بكر البزار, يرو عنه إال  قتادة  (.1 1/1 ) "التهذيب" قاله يف. فزعم أأنه مشهورٌ  .وخالفأ

ة يف السنة: قلت  .وللحديث شواهد عد 
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ثنا -411 ثنا :قال ,قيس بن حفصٍ  حد  ثنا :قال ,خالد بن احلارث حد  عبد  حد 

يف ناٍس من  ,بن النكدر دأ وحمم   ,مٍ حز   ر بنأ با بك  أأ  ن  أأ  ,يبخَّبين أأ أأ  :احلميد بن جعفٍر قال

 ,ثناحد   ,با حفصٍ يا أأ  :قالوا ,نصاري  م بن رافٍع الأ احلكأ  مر بنأ عادوا عم  ,دج  الس   هل  أأ 

يف  خاضأ  اً ريضمأ  ن عادأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  سمعتم  :جابر بن عبد اهلل قال سمعتم  :قال

 ( ).فيها استقر   ى إذا قعدأ حت   ,محة  الر  

  عند الريضمن صىل   :باب

ثنا -416 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد   قال عنمٍرو عأ  عنفيان سم  حد 
ٍ
 عادأ  :عطاء

                                                                                                                                                                             

يهقي يف والب(  4/41)واحلاكم ( 0411 ) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1120 )أخرجه أمحد (   )

عب"ويف ( 4/410) "الكَّبى"  "مسنده"واحلارث بن أسامة يف , من طريق هشيم( 1142) "اليامن شُّ

 ثوبان عن جابرٍ  احلكم بن   مر بن  عفر عن عم جأ  كالمها عن عبد احلميد بن   من طريق حممد بن عمر( 112)

 . حه ابن حبان  (. 1652)وصح 

مر ثوبان. فأأسقطأا من إسناده والدأ عبد  احلميد بن جعفر  شيٌم جد  عم ى هم  . وسم 

 . واهلل أعلم. بأأّنام واحد(: 4/142) "التهذيب"وجزم ابن معني كام يف 

وابن أيب الدنيا يف ( 604) "الوسط"ويف ( 01 /6 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 5464 ) وأخرجه أمحد 

عبد اهلل  عن عبد الرمحن بن   الديني   السندي   من رواية أيب معرش نجيٍح (. 4 1) "الرض والكفارات"

م بن  ثوبان: النصاري قال مر بن  احلكأ ٍم عىل عم مرو بن حز  يا أأبا حفٍص : فقال دخلأ أبو بكر بنم حممد بن عأ

ثنا حديثا عن رسول اهلل  ثني كعب بنم مالك : قال. ليس فيه اختالف ملسو هيلع هللا ىلصحد   .فذكر نحوه حد 

ن  .حديثأ كعب ."الرتغيب"يف  والنذريُّ . "الجمع"يف  واهليثميُّ . "الفتح"حجر يف  ابنم  وحس 

 . وهو ضعيٌف . أبو معرش ويف سنده 

مر بن احلكمولعل  الحفوظأ عن   .واهلل أعلم. فكام عند الصن  .  جابرٍ عن  عم

ة   . وللحديث شواهدم عد 

فة اجلنة"عن ثوبان رفعه ( 1521) "الصحيح"أأقواها ما رواه مسلٌم يف  ر  ريضًا مل يزل  يف خأ : قيل. مأن عادأ مأ

 ."جناها: قال ؟وما خرفةم اجلنة. يا رسولأ اهلل



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

159 

ا إن   :وقال ,ني  مر ركعتأ عم   هبم ابنم فصىل   ,الةأ الص   فحرضت   ,فوانصأ  عمر ابنأ  ابنم 

 ( ).سفرٌ 

 ما يقول للمريض :باب

ثنا -440 ثنا :قال ,محد بن عيسىأأ  حد  د بن م  حمم  عنة لأ حرمأ  عنوهٍب  اهلل بنم  عبدم  حد 

فإذا قام  ؟هو كيفأ  :هلم سأأ ريٍض يأ عىل مأ  عمر إذا دخلأ  كان ابنم  :نافٍع قال عن ريش  عيلٍّ القم 

 ( ).ه عليهزد  ومل يأ  ,لك اهللم خارأ  :ن عنده قالم  

 عيادة الفاسق :باب

ثنا - 44 اهلل بن  بيدم ثني عم حد   :رض قالنا بكر بن مم أخَّب :قال ,سعيد بن أيب مريم حد 

 ابأ وا رشم  ودم عم ال تأ  :مرو بن العاص قالعأ  اهلل بن   عبد   عنة لأ يب جبأ ان بن أأ حب   عنٍر ح  زأ 

 ( ).وارضم إذا مأ  اخلمر  

 الريض جلأ عيادة النّساء الر   :باب

ثنا -441 ثنا :قال ,زكرّيا بن ُييى حد   -خَّبين الوليد أأ  :احلكم بن البارك قال حد 

ثنا :قال -هو ابن مسلٍم   الد   م  أم  يتم رأأ  :قال نصاريُّ اهلل الأ  بيدم بن عم  احلارثم  حد 
 
عىل  ,رداء

                                                                                                                                                                             

ن هذا الوجه(   ) ه م  ن أخرجأ  .مل أأجد مأ

, عن ابن شهاب عن صفوان( 1444) "الصن ف"وعنه عبد الرزاق يف ( 504) "الوطأ"خرج مالكم يف وأأ 

مر يعودم عبدأ اهلل  بنأ صفوان فصىل  لنا ركعتني ثم انرصف": أأنه قال منا. جاء عبدم اهلل بنم عم  ."فقمنا فأأمت 

عب اليامن"أخرجه البيهقي يف (  1)  نحوه. لة عن أأيب الأسود عن نافع بهابن وهب عن حرمعن ( 1601) "شم

 . وكأن  أأبا الأسود كنية حممد بن عيل 

 .ال يمعرف(: 1 6/4) "التهذيب"قال الذهبي عنه كام يف 

ه الصن ف هبذا السند سواء برقم (  4) اب اخلمر"بلفظ (   22) سيذكرم  "ال تمسل موا عىل رشم 

 .وانظر متام خترجيه ولفظه هناك
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 ( ).نصار  ن الأ م   السجد   هل  عائدًة لرجٍل من أأ  ,اءٌ شأ عواٌد ليس عليها غ  ا أأ رحاهل  

 ضول من البيتإىل الفم  ينظرأ  ه للعائد أن  ر  ن كأ مأ  :باب

ثنا -444 عبد اهلل بن  عنجلح الأ  عنسهٍر بن مم  أخَّبنا عيلُّ  :قال ,رٍ ج  بن حم  عيلُّ  حد 

ويف البيت  ,ومعه قومٌ  ,هعودم اهلل بن مسعوٍد عىل مريٍض يأ  دخل عبدم  :ذيل قاليب اهلم أأ 

ك كان عينم ت  لو انفقأأ  :فقال له عبد اهلل ,ةإىل الرأأ  نظرم يأ  رجٌل من القوم   فجعلأ  ,امرأةٌ 

 ( ).لك اً خري

 مأ العيادة من الر   :باب
 د 

ثنا -441 ثنا :قال ,محن بن الباركعبد الر   حد  ثنا :قال ,تيبةم بن قم سل   حد  يونس  حد 

ين فعادأ  ,عيني ت  دأ مأ رأ  :رقم يقولأأ  بنأ  زيدأ  سمعتم  :أيب إسحاق قال عنبن أيب إسحاق 

 صَّبم أأ  كنتم  :قال ؟صنعم تأ  كيف كنتأ  .ا هباك ل  عينأ  ن  لو أأ  ,يا زيدم  :قال ثم   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

 ( ).ةك اجلن  كان ثوابم  واحتسبتأ  صَّبتأ  ثم   ,ا هباك ل  عينأ  ن  لو أأ  :قال ,حتسبم وأأ 

                                                                                                                                                                             

( 111/  ) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 1/145) "التاريخ الكبري"الصن ف يف أخرجه (  )

 .نحوه. عن زكريا بن ُييى هبذا السناد

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 14/ ) "ذم اهلوى"أخرجه ابن اجلوزي يف (  1)

هد"وأأخرجه هن اد يف    .ر كالمها عن الأجلح بهعن أيب أسامة وأيب خالد المح( 1/250) "الزُّ

 . هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حجي ة: والجلح 

 ممضطرب احلديث. ليس بقوي(: 24 /6) "اجلرح والتعديل"قال أأبو حاتم كام يف 
. كان كثريأ اخلطأ 

تجُّ به. يمكتب حديثمه  . وال ُيم

 (. 165) وسيأيت برقم  

ويف ( 60 /5) "الكبري"والطَّباين يف ( 01 4)ود خمترصًا وأأبو دا( 1/445)أخرجه المام أمحد (  4)

عب"والبيهقي يف ( 114)واحلارث بن أأيب أمسامة (  565) "الوسط" وأبو نمعيم يف (  6 6) "الشُّ

 . أيب إسحاق به من طمرق عن يونس بن  ( 1655) "العرفة"

= 
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ثنا -445 ثنا :قال ,موسى حد   ن  أأ  ,دٍ القاسم بن حمم   عنعيّل بن زيٍد  عنمّحاٌد  حد 

 بي  نظر إىل الن  مها لأ ريدم أم  نتم ك :فقال ,وهفعادم  ,هبرصم  ٍد ذهبأ حمم   صحاب  ن أأ اًل م  رجم 

  ن  ين أأ ّسُّ ما يأ  اهلل فو ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   بضأ ا إذ قم م  فأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص
 
 ( ).بالةتأ  ما هبام بظبٍي من ظباء

ثنا -442 ثنا :قال ,خّطاٌب  حد  وإسحاق بن الن عج   بن   ثابت   عنإسامعيل  حد 

ثنا :قاال ,يزيد  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن أممامةيب أأ  عن القاسم   عنحّدثني ثابٌت  :إسامعيل قال حد 

 رضأ مل أأ  ,واحتسبتأ  دمة  عند الص   فصَّبتأ  ,كي  كريمتأ  خذتم إذا أأ  ,آدم يا ابنأ  :اهلليقول 

 ( ).ةدون اجلن   اً وابلك ثأ 

____________________________________
 

حه احلاكم   ( 441/ )وصح 

 . من وجهني آخرين عن زيد نحوه( 12 5, 5061) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  

 . من وجهني عن أنس ( 4/161)واحلاكم ( 1242 )وأخرجه أمحد 

 .ويف أأسانيدها ضعٌف ونظرٌ 

من طريق محاد بن سلمة ( 16 ) "التمن ني"وابنم أيب الدنيا يف ( 4 1/4) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

 .به

دع   بن جم
ه ثقاٌت سوى عيل بن  زيد   . وهو خمتلأٌف فيه. انورواتم

 .هو ابن أيب بكر الصديق: والقاسم بن حممد

 "مسند الشاميني"ويف (  6 /1) "الكبري"والطَّباين يف ( 564 )وابن ماجه ( 11111)أخرجه أمحد (  1)

من طمرق عن إسامعيل بن عي اش عن ثابت  بن ( 44 /  ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1144)

 . عجالن به

 . وهذه منها. إسامعيل عن الشاميني صحيحةٌ ورواية  

حه البوصريي يف   . "زوائد ابن ماجه"ولذا صح 

ويد بن عبد العزيز  ه سم  (.61 /1) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف . عن ثابت( وفيه لني ) وقد تابعأ

ني يف   ا( 211) "العمل"وأأخرجه ابنم السُّ ين عن أيب عبد من رواية أأيب عبد الرحيم خالد بن يزيد احلر 

 .اللك عيل بن يزيد الأهلاين, عن القاسم به

= 
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 ؟أين يقعد العائد :باب

ثنا -444 ثنا :قال ,أمحد بن عيسى حد   عنخَّبين عمٌرو أأ  :وهٍب قال عبد اهلل بنم  حد 

اٍس ابن عب   عنعبد اهلل بن احلارث  عنمٍرو نهال بن عأ ثني ال  حد   :بن سعيٍد قاله عبد رب  

 اهللأ سألم أأ  :مرارٍ  قال سبعأ  ثم   ,هس  عند رأ   جلسأ  الريضأ  إذا عادأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :قال

 ( ).هويف من وجع  خرٌي عم ه تأ  جل  كان يف أأ  فإن   ,كيشفيأ  ن  أأ  العظيم   العرش   رب   ,العظيمأ 

ثنا -441 ثنا :قال ,موسى حد   تادةأ إىل قأ  مع احلسن   ذهبتم  :بيع بن عبد اهلل قالالر   حد 

 ( ).هسقمأ  واشف   ,هقلبأ  اشف   م  الله :ا له قالدعأ  ثم   ,هلأ فسأأ  ,هس  عند رأ   دأ فقعأ  ,هنعودم 

____________________________________
 

ة  . وللحديث شواهد عد 

إذا ابتليتم عبدي بحبيبتيه فصَّبأ : إن  اهللأ قال": يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم النبي  : قال أأقواها حديثم أأنٍس 

ضتمه منهام اجلنة  (5416) "الصحيح"أخرجه البخاري يف . "يمريد عينيه. عو 

وابن أيب ( 011 ) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0114 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 41 1)أمحد  أخرجه(   )

من طريق ( 4/162)واحلاكم ( 1144)وأبو يعىل ( 4441 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 14541)شيبة 

 . احلجاج بن أأرطاة عن النهال به

عن  من طريق النهال  ( 0111 ) "ىالكَّب"والنسائي يف ( 1014)والرتمذي ( 02 4)ورواه أبو داود  

بري عن ابن عباس بن   سعيد    .جم

 . هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من حديث النهال بن عمرو: وقال الرتمذي

أخرجه النسائي يف . ومرًة عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عباس ,عن النهال عن سعيد: وقيل: قلت

 (. 0111 ) "الكَّبى"

 (. 1645)أأخرجه ابنم حبان . د عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عباسعن سعي: وقيل

ح أبو زرعة وأبو حاتم  .واهلل أعلم .أأنه عن سعيد بن جبري, ورج 

 .مل أجد من أخرجه(  1)

ه ُييى بنم , وث قه أمحد وابن مهدي. هو ابن خطاف الحدب أأبو حممد البرصي: والربيع بن عبد اهلل  وجرحأ

 . سعيد
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 جل يف بيتهما يعمل الر   :باب

ثنا -446 ثنا :قال ,موسى حد  أبيه  عنروة عم هشام بن  عنميموٍن  بنم  مهديُّ  حد 

ما  ويعملم  ,هنعلأ  يصفم  :قالت ؟هيف بيت   يعملم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما كان الن   :عائشةأ  لتم سأأ  :قال

 ( ).هيف بيت   جلم الر   يعملم 

ثنا -410 بيه أأ  عنهشاٍم  عنسفيان  عناهلل بن الوليد  خَّبنا عبدم أأ  :قال ,إسحاق حد 

 .؟هكم يف بيت  حدم أأ  ما يصنعم  :قالت ؟هيف بيت   صنعم يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ما كان الن   :عائشةأ  لتم سأأ  :قال

 ( ).يطم ويأ  ,وبأ الث   ويرقعم  ,لأ ع  الن   يصفم 

ثنا - 41 مرة عنُييى بن سعيٍد  عنثني معاوية بن صالٍح حد   :عبد اهلل قال حد   ,عأ

 يلف  يأ  ,من البرشأ   اً كان برش :قالت ؟هيف بيت   يعملم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ماذا كان رسولم  :قيل لعائشة

.هشاتأ  وُيلبم  ,هثوبأ 
( ) 

 هعلم  أخاه فليم  جلم الر   إذا أحب   :باب

                                                                                                                                                                             

( 112 )وعبد بن محيد ( 10161) "الصنف"وعبد الرزاق يف (  1541, 11604)أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف  وأبو ( 442/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1142, 1254)وأبو يعىل (  464) "الشُّ

روة به( 1 ) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي "الشيخ يف    .وغريهم من طريق عم

حه ابن حبان   (.5244)وصح 

 ملسو هيلع هللا ىلصسألتم عائشة ما كان النبيُّ ": عن السود بن يزيد( 5011, 211) "صحيحه"اري يف وأخرج البخ

 ."فإذا سمعأ الذانأ خرجأ . كان يكون يف مهنة أأهله: قالت ؟يصنعم يف البيت

 . من رواية سفيان به( 2  ) " ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "أخرجه أبو الشيخ يف (  1)

 .وانظر ما قبله

 "رشح السنة"والبغوي يف ( 1144) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 445) "امئلالش"أخرجه الرتمذي يف ( 4)

 . من طريق ُييى بن سعيد به( 1/51) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  2/11)

حه ابن حبان   (.5245)وصح 
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ثنا -411 ثنا :قال ,مسّددٌ  حد   بنم  ثني حبيبم حد   :ثوٍر قال عنُييى بن سعيٍد  حد 

 حب  إذا أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :قال -ه ركأ د  وكان قد أأ  -ب ر  معدي كأ  بن   القدام   عنبيٍد عم 

.هحب  ه أأ ن  علمه أأ خاه فليم كم أأ حدم أأ 
( ) 

ثنا -414 ثنا :قال ,ُييى بن برٍش  حد  ثنا :قال ,قبيصة حد  يب أأ  عنرباٍح  عنسفيان  حد 

 ,يبي من ورائ  ك  بمن   فأخذأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  صحاب  ني رجٌل من أأ يأ ق  لأ  :اهٍد قالجمم  عنبيد اهلل عم 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ن  لوال أأ  :فقال ,ني لهتأ حبب  أأ  الذيك حب  أأ  :قال ,كحبُّ  أم ين  ا إ  مأ أأ  :قال

  عيل   عرضم يأ  خذأ أأ  ثم   :قال ,كتم خَّبأ ه ما أأ حب  ه أأ ن  ه أأ خَّب  فليم  جلأ الر   جلم الر   حب  إذا أأ 
طبة اخل 

 ( ).وراءا عأ ّن  ما إ  أأ  ,عندنا جاريةً  ما إن  أأ  :قال

                                                                                                                                                                             

وابن ( 0014 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1461)والرتمذي ( 11 5)وأبو داود (  4 4 )أخرجه أمحد (   )

من وابن (  22) "الكبري"والطَّباين يف (  4 /1)واحلاكم (  2 1) "اآلحاد والثاين"يف أيب عاصم 

ني يف   . طريق ُييى بن سعيد به( 62 ) "عمل اليوم والليلة"السُّ

حه ابن حبان   (.540)وصح 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 

( 15 5)وأبو داود ( 10 /4)د أخرجه أمح.  عن أنسٍ  ثابٍت  للحديث شاهٌد من حديث  : قلت 

حه ابن حبان . (0 00 ) "الكَّبى"والنسائي يف   . وأأعل ه النسائي بالرسال(.  54)وصح 

عب"والبيهقي يف ( 6 104) "الصن ف"عند عبد الرزاق يف . وله طريق أمخرى عن أنس (   60) "الشُّ

 .نحوه

ن هذا الوجه(  1) ه م  ن أخرجأ  . مل أأجد مأ

صيف بن  (  40) "الخوان"أيب الدنيا يف  وأخرجه ابن   الرمحن عن جماهدٍ  عبد   من وجٍه آخر من رواية خم

 ."فذكر نحوه.. كمحدم أأ  حب  إذا أأ ": قال ملسو هيلع هللا ىلصبلغني أن  النبي  : قال

ليم الكي موىل أمم عيٍل : وأبو عبيد اهلل يف سند البخاري  . هو سم

اهدمن ك بار : وقال أأبو حاتم. صدوق: قال أبو زرعة قاله . وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات, أأصحاب  جمم

= 
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ثنا -411 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,مباركٌ  حد   بيُّ قال الن   :لأنٍس قا عنثابٌت  حد 

 ( ).هلصاحب   اً ب  مها حم شد  هام أأ فضلم كان أأ  إال  جالن ا الرُّ ما حتاب   :ملسو هيلع هللا ىلص

____________________________________
 

 ."التهذيب"ابن حجر يف 

عل قًا عن قبيصة. ومل ينسب ه( 2 4/4) "التاريخ"ذكره البخاري يف . ورباح . ثم  ذكرأ له حديثأ الباب مم

ق البخاريُّ بينه وبني رباح بن   اهد مبارشة. أيب معروف وفر   . الذي يأروي عن جمم

بيد اهلل عن جمم (: 1/111) "الثقات"ن حبان يف وقال اب  روى عنه سفيانم . اهدٍ رباح شيٌخ يأروى عن أأيب عم

ن أبوه, لستم أأعرفه الثوريُّ   .انتهى. وال أأدري مأ

ه. كالمأ ابن حبان( 1/114) "اللسان"ونقل ابنم حجر يف    . وأقر 

رباح عن أيب عبيد اهلل كام : "الدب"من  و يف نسختنا(: 1 1) "صحيحته"قال الشيخ اللباين يف  :تنبيه

بارشة بال واسطة. وهو تصحيٌف ال أأشكُّ فيه. رأيتأ  وعنه سفيان . فإن  رباحًا هذا يأروي عن جماهٍد مم

اخ( عن ) الثوري, فيمحتمل أأن  يكونأ حرف  ن قلم بعض النُّس  فيكون , بني رباح وأيب عبيد اهلل زيادة م 

وهي فائدة غزيرة, حيث مل , هلل, فإذا صح  هذا فيكون أبو عبيد اهلل كنيةأ رباح هذارباح أيب عبيد ا: الأصل

تب الرتاجم التي عندي  من كم
ٍ
 .كالمهانتهى . و اهلل أعلم. أأقف عىل كنيت ه يف يشء

 . ال دليلأ عليه. وال يفى ما يف كالم الشيخ رمحه اهلل من تكلٍُّف ظاهرٍ : قلت 

 .الذي قبله دام ويشهدم للحديث حديثم الق

والبيهقي يف ( 61 4, 6 4) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 1054)والطيالس ( 6 41)أخرجه أبو يعىل (   )

عب" وابن ( 2/164) "رشح السنة"والبغوي يف ( 2/410) "الكامل"وابن عدي يف ( 1451) "الشُّ

طريق البارك بن  من(  41/  ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف (  54/41) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

اهلل بن  من طريق عبد  ( 5 4, 1 1/4) "الختارة"والضياء يف ( 1166) "الوسط"والطَّباين يف , فضالة

 . الزبري اليحمدي كالمها عن ثابت البناين به

حه ابن حبان   (. 4 /1)واحلاكم ( 522)وصح 

ح بالتحديث عند الصن ف وغريه, ومبارٌك صدوٌق    . وَص 

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف , عرفجمهوٌل ال يم : قال أبو حاتم. ن الزبريوعبد اهلل ب

 . برصٌي صالٌح : وقال الدارقطني

= 
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 ل عنهوال يسأأ  ,امرهرجال فال يم  إذا أحب   :باب

ثنا -415 بري جم  عنثه ة حد  اهري  با الز  أأ  أن   ,ثني معاويةحد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 ,ل عنهوال تسأأ  ,هشاروال تم  ,ارهفال متم  اً خأأ  حببتأ إذا أأ  :ه قالن  عاذ بن جبٍل أأ مم  عنبن نفرٍي 

 ( ).ق بينك وبينهفيفر   ,ك بام ليس فيهخَّبم فيم  اً وايف له عدو  تم  ن  فعسى أأ 

____________________________________
 

 . لكن خالفهام مح اد بن سلمة كام سيأيت

من طريق عبد العىل بن محاد النريس حدثنا محاد بن سلمة ( 6/110) "تاريخ بغداد"فأخرجه اخلطيب يف 

 .عن ثابت عن أنس به

ارم بحديث عبد  : اخلطيب رمحه اهلل ثم قال  د الصف  ٌم عىل محاد بن سلمةوإيصالم , محاد العىل بن   تفر  , ه وه 

ف بن عبد   ث أأنه ما حتاب  رجالن يف : اهلل بن الشخري قال لن  محادًا إنام يرويه عن ثابت عن ممطر  كن ا نتحد 

فظ عنه "..اهلل ى. وذلك ُيم ارأ سها وجرأ ة يف ثابٍت عن أنسٍ  فلعل  الصف  . واهلل اعلم. عىل العادة المستمر 

 .انتهى

ثنا عفان قال( 44 45) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف : قلت عن  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابٍت : حد 

ف قال طر  ثم أأنه مل يتحاب  ": مم  . "فذكره. كن ا نتحد 

هد"وأخرجه أمحد يف  من طريق ( 1/60) "العرفة والتاريخ"يان يف ويعقوب بن سف( 141/ ) "الزُّ

 . فذكره. قال مطرف: غيالن بن جرير قأال

رسالً : قال الدارقطني: "الختارة"قال الضياء يف   . وهو الصوابم : قال. رواه محاد بن سلمة عن ثابت مم

هد"أخرجه أبو داود يف (   ) ( 144) "قلوباعتالل ال"واخلرائطي يف , من طريق ليث بن سعد( 14 ) "الزُّ

 "عيون الخبار"وابن قتيبة يف . من طريق الوليد بن عقبة( 51 ) "التحابني"وابن أيب الدنيا يف 

 .من طريق عبد اهلل بن صالح كلهم عن معاوية بن صالح به( 111/ )

 .ورجال إسناده ال بأس هبم 

قييل يف  ني يف ( 240 ) "الضعفاء"وأخرجه العم وأبو نمعيم يف ( 66 ) "لةعمل اليوم واللي"وابن السُّ

ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أيب : من طريق غالب بن وزير, قال( 1/411) "احللية" حد 

 .مرفوعاً . ملسو هيلع هللا ىلصالزاهرية عن جبري بن نفري عن معاذ بن جبل عن رسول  اهلل 

قييل نكر ال أأصلأ : قال العم  ٍب ه  وأ  به عن ابن  له, ومل يأت   غالبم بن وزير الغزي عن ابن وهب, حديثمه مم

= 
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ثنا -412 ثنا :قال ,القرئ حد  عبد اهلل بن  عنعبد اهلل بن يزيد  عنمحن عبد الر   حد 

 اً فدخال مجيع ,هلل ك حبُّ  أم ين  إ   :قال ,يف اهلل هلل اً خأأ  حب  ن أأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنعمٍرو 

 ( ).ه لهحب  أأ  الذيعىل  ,هب  درجًة حلم  رفعأ أأ  يف اهلل  حب  أأ  الذيكان  ,ةاجلن  

 العقل يف القلب :باب

ثنا -414 أخَّبين عمرو بن  :أخَّبنا حمّمد بن مسلٍم قال :قال ,سعيد بن أيب مريم حد 

 إن   :ني يقوله بصف  أّنه سمعأ  عيلٍّ  عنعياض بن خليفة  عنٍب ابن شها عنديناٍر 

 ( ).ئة  يف الر   سأ فأ والن   ,حال  يف الط   فةأ أ  والر   ,يف الكبد   محةأ والر   ,يف القلب   العقلأ 

 َّب  الك   :باب

ثنا -411 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد   عنعب بن زهرٍي ق  الص   عناد بن زيٍد مح   حد 

ا كن   :عبد اهلل بن عمٍرو قال عن -عن عطاء بن يساٍر  إال  علمه ال أأ  :قال -سلم أأ  زيد بن  

عىل  ى قامأ حت   ,ة سيجانٍ ب  عليه جم  البادية   هل  ن أأ رجٌل م   فجاءأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عند رسول   اً جلوس

____________________________________
 

ه  انتهى. وال يمعرف إال  به, غريم

ت صاًل, وأأرسلأه غريم ابن  وهٍب, عن معاوية: وقال أأبو نمعيم  .غريٌب من حديث جبري بن نفري, عن معاذ مم

من طريق ( 441)وعبد بن محيد ( 1146) "مسنده"والبزار يف ( 105) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف (   )

 . اد الفريقي بهعبد الرمحن بن زي

فه اجلمهور. الفريقي وعبد الرمحن   .ضع 

نه اهليثمي يف    (.0 /1) "الرتغيب"والنذري يف ( 11 /  ) "الجمع"واحلديث حس 

عب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 106/ ) "العرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  1)  "شم

 .ذا السنادمن طريق سعيد بن أيب مريم هب( 1111)

مر وعلياً . ورجاله رجال الصحيح سوى عياض بن خليفة  ذكره ابن حبان يف . وروى عنه الناس. سمع عم

حًا وال تعديالً . الثقات ر  را فيه جأ  . وذكره البخاري وابن أيب حاتم مل يذكم

 .مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 
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 كل   يضعأ  ريد أن  يم  :أو قال ,فارسٍ  كل   كم قد وضعأ صاحبأ  إن   :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   س  رأ  

ن مأ  رى عليك لباسأ ال أأ أأ  :ته فقالجب   بمجامع   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   خذأ فأأ  ,راعٍ  كل   ويرفعأ  ,ارسٍ ف

 .لعق  ال يأ 

 ,ة قاصٌّ عليك الوصي  ين  إ   :هقال البن   ه الوفاةم ا حرضت  ل   ملسو هيلع هللا ىلص اً نوح اهللأ  نبي   إن   :قال ثم  

رضني بع والأ اموات الس  الس   ن  فإ ,اهلل إال  آمرك بال إله  :ّناك عن اثنتنيوأأ  ,آمرك باثنتني

 ن  ولو أأ  ,هبن   ٍة لرجحت  يف كف   اهلل إال  ال إله  ضعت  يف كّفٍة ووم  ضعنأ لو وم  ,بعالس  

وسبحان  ,اهلل إال  ال إله  ن  هم مت  صأ حلقًة مبهمًة لقأ  بع كن  رضني الس  بع والأ اموات الس  الس  

  كل   ا صالةم فإّن   ,اهلل وبحمده
ٍ
  كل   رزقم ا يأ وهب ,يشء

ٍ
 .َّب  ك والك  ّناك عن الرش  وأأ  ,يشء

نا حد  لأ  يكونأ  ن  هو أأ  ؟َّب  فام الك   ,ك قد عرفناههذا الرش   ,يا رسول اهلل :و قيلأأ  ,فقلتم 

؟ سنانحأ  اكان  هلام رش   ,سنتانعالن حأ حدنا نأ لأ  يكونأ  فهو أن   :قال ,ال :قال ؟هالبسم ٌة يأ ل  حم 

حدنا يكون لأ  فهو أن   :قال ,ال :قال ؟ٌة يركبهاحدنا داب  ن لأ يكو فهو أنأ  :قال ,ال :قال

 ,احلق   هم سفأ  :؟ قالَّب  فام الك   ,يا رسول اهلل :قال ,ال :قال ؟لسون إليهصحاٌب جيأ أأ 

 ( ).اس  الن   وغمصم 

ثنا - ثنا :قال ,عبد اهلل بن مسلمة حد  عبد اهلل بن عمٍرو  عنزيٍد  عنعبد العزيز  حد 

                                                                                                                                                                             

( 12 ) "السامء والصفات"والبيهقي يف , حهوصح  ( 20/ )واحلاكم (  0 4, 2514)أخرجه أمحد (   )

من طريق ( 21/115) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 104) "التواضع واخلمول"وابن أيب الدنيا يف 

قعب به الً . الص   . دون شكٍّ سوى الوضع  الأول  عند أمحد. خمترصًا ومطو 

ه حسنٌ    . هكذا عنه: فقيل. إال  أأنه اختملف فيه عىل زيد .وإسنادم

 (. 16/ )أأخرجه احلاكم . عن ابن عجالن عنه ممرسالً : وقيل

دي عنه عن عبد اهلل بن عمرو: وقيل ر  راوأ  . عن عبد العزيز الد 
ٍ
بأه. بإسقاط عطاء

ق  ه المصن ف عأ  . أأخرجأ



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

169 

 ( ).نحوه ؟...َّب  الك   نأ م  أأ  ,ا رسول اهللي :ه قالأن  

ثنا -416 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,امميُّ يونس بن القاسم أبو عمر اليأ  حد   حد 

و أأ  ,هم يف نفس  ن تعظ  مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنمر ابن عم  سمعتم  :عكرمة بن خالٍد قال

 ( ).بانض  غأ وهو عليه  عز  وجل   اهللأ لقيأ  ,هشيت  يف م   اختالأ 

ثنا -450 د بن عمٍرو حمم   عنٍد عبد العزيز بن حمم   عنعبد العزيز بن عبد اهلل  حد 

 ,همعه خادمم  لأ كأ أأ  ن  مأ  ما استكَّبأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يب هريرة قالأأ  عنيب سلمة أأ  عن

.هابأ فحلأ  اةأ الش   واعتقلأ  ,سواقبالأ  احلامرأ  وركبأ 
( ) 

ثنا - 45 ثنا :قال ,موسى بن بحرٍ  حد  ثنا :قال ,هاشم بن الَّبيد بنم  عيلُّ  حد   حد 

ه يف لأ فحمأ  ,بدرهمٍ  اً ى متراشرتأ   اً علي   يتم رأأ  :ه قالتت  جد   عن ة  كسيأ الأ  اعم ي  صالٌح بأ 

بو العيال أأ  ,ال :قال ؟الؤمنني مريأ عنك يا أأ  محلم أأ  :و قال له رجٌل أأ  ,له فقلتم  ,هملحفت  

 ( ).ملأ ُيأ  ن  أأ  حقُّ أأ 

                                                                                                                                                                             

م يف الذي قبله(   )  . تقد 

دي: وعبد العزيز ر  راوأ  .هو ابن حممد الد 

عب"والبيهقي يف ( 20/ )حلاكم وا( 5665)أخرجه أمحد (  1) مساوئ "واخلرائطي يف ( 24 1) "الشُّ

 .من طمرق عن يونس بن القاسم به( 514) "الخالق

 .ورجاله ثقات. أخرجه احلاكم: "البلوغ"قال ابن حجر يف  

 .ورجاله رجال الصحيح. رواه أمحد(: 61/ ) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

عب ال"أخرجه البيهقي يف (  4)  .من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل الويس به( 11 1) "يامنشم

رسل    هد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف . اد نحوهشد   اهلل بن   عبد   وله شاهٌد من مم  (.41) "زوائد الزُّ

هد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف (  1) وابن أيب الدنيا يف ( 115) "فضائل الصحابة"ويف ( 4 4) "زوائد الزُّ

. من طريق عيل  بن هاشم به( 11/116) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 01 ) "ضع واخلمولالتوا"

ت ه". لكن وقع عندهم سوى ابن  عساكر ه أو جد   .بالشك   "عن أم 

= 
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ثنا -451 ثنا :قال ,بن حجرٍ  عيلُّ  حد  واحة يزيد بن بو رأ ثني أأ حد   :إسامعيل قال حد 

 إن   :قال ,عىل النَّب بشرٍي يقولم  بنأ  عامنأ النُّ  سمعتم  :قال ائيُّ اهليثم بن مالٍك الط   عنم ّي  أأ 

 والفخرم  ,اهلل م  نعم بأأ  البطرم  :هيطان وفخوخأ مصايل الش   وإن   ,اً وخخم وفم  اً صالييطان مأ للش  

 
 
 ( ).اهلل باع اهلوى يف غري ذات  وات   ,اهلل عىل عباد   والكَّبياءم  ,اهلل بعطاء

ثنا -454 ثنا :قال ,إسحاق حد  ثنا :قال ,د بن فضيلحمم   حد   عنالوليد بن مجيٍع  حد 

 ,ني  ت  اموتأ وال مم  ,قنيتحز  مم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   صحابم مل يكن أأ  :محن قالالر   عبد   يب سلمة بن  أأ 

حٌد منهم عىل ريد أأ فإذا أم  ,تهمجاهلي   مرأ ويذكرون أأ  ,تناشدون الّشعر يف جمالسهموكانوا يأ 

 من أأ 
ٍ
 ( ).نونٌ ه جمأ ن  ه كأأ ي  عينأ  محاليقم  دارت   ,اهلل مر  يشء

ثنا -451 ثنا :قال ,ىحمّمد بن الثن   حد  ثنا :قال ,ابعبد الوه   حد  حمّمٍد  عنهشاٌم  حد 

 ,اجلامل إيل   بأ ب  حم  :فقال -ياًل وكان مجأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  رجاًل أتى الن   أن   ,ةأيب هرير عن

____________________________________
 

ته جمهوالن   .وصالح وجد 

من طريق ( 524) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف (  1/41) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

ليب أيب عبد اهلل عن إسامعيل بن عياش به  .حممد بن كم

ليب جر وحممد بنم كم ولف عيل بنم حم  . وخم

عب"والبيهقي يف ( 1/112) "العرفة والتاريخ"فأأخرجه يعقوب بن سفيان يف  وابن ( 4655) "الشُّ

م بن نافع عن إسامعيل بن ع( 11 /21) "تاريخ دمشق"عساكر يف  ياش به من طريق أأيب اليامن احلكأ

 .مرفوعاً 

هد"وعبد اهلل بن أمحد يف ( 105) "كتاب الدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1) واخلطايب ( 0 1 ) "زوائد الزُّ

 .من طريق حممد بن فضيل به( 4/16) "غريب احلديث"يف 

نه ابن حجر يف    .وعزاه البن أيب شيبة( 0/510 ) "الفتح"وحس 

قني (: ) 611 ) "النهاية"قال ابن الثري يف    ز  تأحأ تقب ضني وجمم تمعني( مم ٌة الن ضامم . أي مم قأ ز 
وقيل للجامعة ح 

 .انتهى. بعضهم إىل بعض



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

171 

 :وإّما قال ,نعلٍ  برشاك   :ا قالإم   ,حدٌ يفوقني أأ  أن   حبُّ ى ما أم حت   ,عطيت ما ترىوأم 

 ( ).اسالن   وغمطأ  ,احلق   ن بطرأ مأ  الكَّبأ  ولكن   ,ال :قال ؟الكَّب ذاك ,محربشسٍع أأ 

ثنا -455 جالن د بن عأ حمم   عناهلل بن البارك  خَّبنا عبدم أأ  :قال ,مٍ ّمد بن سالأ حم حد 

 القيامة   ون يومأ تكَّب  الم  رشم ُيم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنه جد   عنبيه أأ  عنعيٍب مرو بن شم عأ  عن

م ساقون إىل سجٍن من جهن  يم  ,مكانٍ  من كل   لُّ غشاهم الذُّ يأ  ,جالالر   يف صورة   ر  الذ   مثالأ أأ 

 ( ).طينة اخلبال ,ارهل الن  صارة أأ ن عم سقون م  ويم  ,نيارالأ  وهم نارم علم تأ  ,ولسبم  :ىسم  يم 

 لمهن ظم م   ن انترصأ مأ  :باب

ثنا -452  عنيب خَّبنا أأ أأ  :قال ,أيب زائدة خَّبين ابنم أأ  :إبراهيم بن موسى قال حد 

 :قال هلا ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,رض اهلل عنهاعائشة  عنروة عم  عن البهي   عنخالد بن سلمة 

 ( ).يرص  فانتأ  ونك  دم 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 1/141 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 5124)وابن حبان ( 1061)أخرجه أبو داود (   )

عب" من طريق أيب بحر عبد  ( 1 /1) "الستدرك"واحلاكم يف . من طريق عبد الوهاب( 64 2) "الشُّ

 . الرمحن بن عثامن البكراوي كالمها عن هشام بن حسان به

ه صحيٌح    . وإسنادم

 .سريين ممرسالً  عن ابن   بأن  الحفوظأ  ,(02 /1) "العلل"لكن أعل ه الدارقطني يف 

 .نحوه عن ابن مسعود (  6) "صحيحه"ويشهد له ما أأخرجه مسلم يف : قلت 

هد"وابن البارك يف ( 561) "مسنده"واحلميدي يف ( 1161)والرتمذي ( 46 /1)أخرجه أمحد (  1)  "الزُّ

والبيهقي يف ( 2/426) "رشح السنة"والبغوي يف ( 141) "الهوال"وابن أيب الدنيا يف ( 101 )

عب"  .من طريق حممد بن عجالن به( 4651) "الشُّ

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي 

 .يث حسنهذا حد: وقال البغوي 

ويف ( 1 16) "السنن الكَّبى"والنسائي يف ( 146 )وإسحاق بن راهوية ( 2/64)أخرجه المام أمحد ( 4)

= 
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 ة والجاعةنأ الواساة يف الس   :باب

ثنا -454 ثنا :قال ,حمّمد بن الثنّى حد  ثنا :قال ,مّحاد بن بشرٍي اجلهضمّي  حد   حد 

ثنا :قال ,يلُّ وأ ع  امرة ال  عم  مان يف آخر الز   يكونم  :أيب هريرة قال عند بن سريين حمم   حد 

____________________________________
 

ما علمتم حت ى : قالت عائشة"من طمرق عن زكريا بلفظ (  61 ) وابن ماجة( 16, 11) "عرشة النساء"

ضبى  - دخلت  عيل  زينب بغري إذنٍ  ر أأ : ملسو هيلع هللا ىلصقالت  لرسول اهلل  ثم   -وهى غأ حسبك إذا قلبتم لك بنيةأ أأيب بك 

تأها عأ ري  بلأت إيل  فأأعرضتم عن ها, ذم تمها . دونك  فانترصي: ملسو هيلع هللا ىلصحتى قال النبيُّ . ثم أأق  فأأق بلتم عليها حت ى رأأي 

يئاً  ها ما تردُّ عيل  شأ
م  ها يف فأ بمس ريقم ه ملسو هيلع هللا ىلصفرأأيتم النبي  . قد يأ  . "يتأهل لم وجهم

ط ممسلمٍ (: 1  /1) "د ابن ماجهزوائ"وقال البوصريي يف  يح عىل رشأ ح  ذا إ سنادم صأ  .هأ

روة( 1111) "صحيح البخاري"وأصله يف : قلت من طريق حممد بن ( 1111)ومسلم , من طريق عم

 النبي  . عبد الرمحن بن احلارث كالمها عن عائشة
ثم أأرسلنأ زينب " .فاطمة له ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة إرسال زوجات 

, وأنا أأرقبم رسول اهلل : قالت عائشة. فدخلت  عليه , وأأرقب طرفأه, هل ملسو هيلع هللا ىلصثم  وقعت  يب, فاستطالت  عيل 

ه أن  أأنترص, قالت ملسو هيلع هللا ىلصفلم تَّبح زينب حتى عرفتم أن  رسولأ اهلل : يأذنم يل فيها, قالت فلام وقعتم : ال يأكرأ

م  - ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل : هبا مل أأنشبها حتى أأنحيت عليها, قالت   . لفظ مسلم. "نة أأيب بكرإ ّنا اب: -وتبس 

وإنام فهمت  ذلك بسكوت  , لعائشة بالرد   ملسو هيلع هللا ىلصبأأمر  النبي   وليس عندهم الترصيحم . ولفظ البخاري نحوه

 .وأأنه ال يمنع الرد  , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

لكن روى النسائي , ويف هذا جوازم العمل  بام يمفهم من القرائن  (: 5/104: )قال ابن حجر يف الفتح :تنبيه

روة عن عائشة قالتوابن م دخلت  عيل  زينبم بنتم جحش ": اجه خمترصًا من طريق عبد اهلل البهي عن عم

ها النبيُّ  عأ ب يها: فقال. فأأبأت   ملسو هيلع هللا ىلصفسب ت ني فردأ ها. سم م  ها يف فأ ملأ عىل . "فسبب تمها حتى جف  ريقم فيممكنم أن  ُيم

د    .انتهى. الت عدُّ

روةوهذا اللفظ ليس من طريق البهي : قلت ( 1161)أأخرجه أبو داود . وإنام هو لفظم حديٍث آخر, عن عم

ولن انترص بعد ظلمه فأولئك ما }كنتم أأسأألأ عن االنتصار ": من طريق ابن عون, قال( 11614)وأمحد 

ثني عيلُّ [  1: الشورى] {عليهم من سبيل  مدجم  بن   زيد   بنم  فحد   قال ابنم  - أأبيه امرأة   - دعان عن أمم  حمم

موا أأّنا كانت  تأدخلم عىل أمم  الؤمنني, قالت: عون عأ   ملسو هيلع هللا ىلصدخلأ عيل  رسولم اهلل : قالت أم الؤمنني: وزأ

 .فذكر نحوه.. وعندنا زينب بنت جحش
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 ( ).اجلائعة   كباد  بالأ  عدلن  ه فال يأ دركت  ن أأ مأ  ,جماعةٌ 

 ,عن ابن شهاب ,خَّبين يونسأأ  :وهب قال أخَّبين ابنم  :صبغ قالثنا أأ حد   - 451

 -ادة مأ الر   قال عامأ  مر بن اخلطاب عم  أن   ,مر أخَّبهعم  اهلل بنأ  عبدأ  أن   ,هخَّبأ أأ  سالاً  أن  

 مم  شديدةً  وكانت سنةً 
 والزيت   والقمح   عراب بالبل  مداد الأ يف إ   مرم عم  جتهدأ بعدما ا ,ةً م  ل 

 :مر يدعو فقالفقام عم  -ها ذلك ها مما جهدأ كلُّ  ريافم الأ  حتى بلحت   ,هارياف كل  من الأ 

 .له وللمسلمني اهللم فاستجابأ  ,ءوس اجلبالهم عىل رم رزقأ  اجعل   اللهم  

 بيٍت  هل  بأأ  ها ما تركتم مل يفرج   ن اهللألو أأ  فواهلل  ,هلل احلمدم  :به الغيث فقال حني نزلأ 

لكان اثنان ّيأ  فلم يكن   ,قراءن الفم هم م  عدادأ معهم أأ  دخلتم  أأ إال   ةٌ من السلمني هلم سعأ 

 ( ).قيم واحداً عىل ما يم  من الطعام  

 الّتجارب :باب

ثنا -456 ثنا :قال ,راءغ  يب الأ أأ  بنم  فروةم  حد  روةن هشام ب عنسهٍر مم  بنم  عيلُّ  حد   عن عم

                                                                                                                                                                             

ه(   ) اً . مل أأجد من أأخرجأ  . وهذا إسناٌد ضعيٌف جد 

هبي. "ثقاتال"ذكره ابن حبان يف . مح اد بن بأشري(: 4/1) "التهذيب"قال ابن حجر يف  : وقرأ تم بخط  الذ 

ن روى عنه سوى أأيب موسى نكر[ البخاري ] وله يف الأدب , ما علمتم مأ  . انتهى. حديٌث مم

 . من طريق ابن البارك عن يونس به( 1/441) "تاريخ الدينة"أخرجه ابن شب ة يف ( 1)

 .وإسناده صحيح

 .رواية الوزاعي عن ابن شهاب بهخمترصًا من  (016 /4) "غريب احلديث"وأخرجه إبراهيم احلريب يف  

مرم الأعرابأ بالطعام والمدم  " مادة أأمد  عم ا واهلل  ما : فقال رجٌل . حتى أأغاث اهللم الناس ل ا كان عام الر  أأمأ

 . "كنتأ فيها ابن ثأ د

 .انتهى. وهي الأمةم . يعنى ابن ثأداء: قال احلريب

ر   (بلحت ) قوله   زم رم : جقال ابن بأ مأ ع  عم والتم رأ ط لت فال تمز  حم الرضم . البوالح من الرضيني التى قد عم
والبأال 

بتم شيئاً 
ن   (.11 /4) "هتذيب اللغة"قاله يف . التى ال تم
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 ,تربةٌ ذو  إال   مأ يال حل :ه فقالبأ انتأ  ثم   ,هث نفسأ فحد   ,عند معاوية اً جالس كنتم  :بيه قالأأ 

 ( ).اً يعيدها ثالث

ثنا -420 ثنا :قال ,فريٍ سعيد بن عم  حد  يب اهليثم أأ  عنٍر ابن زح   عنوب ُييى بن أيُّ  حد 

 ( ).ذو تربةٍ  إال    حكيمأ وال ,رةٍ ث  ذو عأ  إال   ال حليمأ  :يب سعيٍد قالأأ  عن

ثنا - ثنا :قال ,قتيبة حد   يب اهليثم  أأ  عناٍج در   عناحلارث  مرو بن  عأ  عنوهٍب  ابنم  حد 

 ( ).همثلأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب سعيٍد أأ  عن

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 1/564) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 261) "السنة"أخرجه أبو بكر بن اخلالل يف (   )

عب"  "أخبار أصبهان"وأبو نمعيم يف ( 52/ ) "اجلزء التمم من الطبقات"د يف وابن سع( 1111) "الشُّ

 . من طمرق عن هشام به( 610 )

 .وإسناده صحيح

 .باب ال يلدغ الؤمن من جحر واحد مرتني. كتاب الدب "صحيحه"وعل قه البخاري يف  

ر(  1) ر : ابن زح  بيد اهلل بن زح  مري موالهم الفريقي صدوٌق الض   -بفتح الزاي وسكون الهملة  -هو عم

طىء  . "التقريب"قاله ابن حجر يف . يم

مرو العتواري: وأبو اهليثم  .وهو ثقة. هو سليامن بن عأ

وي مرفوعاً    . وال يصحُّ , وقد رم

 .انظر ما بعده

عب"والبيهقي يف ( 1044)والرتمذي ( 4/1)أخرجه أمحد ( 4)  "الكامل"وابن عدي يف ( 1140) "الشُّ

وغريهم من ( 141) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 44) "أمثال احلديث"أبو الشيخ يف و( 14 / )

حه احلاكم . طمرق عن عبد اهلل بن وهب به  (.64 )وابن حبان ( 1/164)وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من هذا الوجه: وقال الرتمذي

اج بن سمعان: قلت رايش السهمي موالهم . اج لقٌب ودر  , اسمه عبد الرمحن: يقال, در  مح القم أأبو الس 

فه الكثر. الرصي القاص  . ضع 

نكر: وقال أأمحد  . وأنكر ابنم عدي حديثأه هذا, حديثه مم

= 
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 له يف اهلل اً من أطعم أخ :باب

ثنا - 42 ثنا :قال ,بيعسليامن أبو الر   حد   عنٍث لي عنرير بن عبد احلميد جأ  حد 

ٍ د بن نأ حمم   و خواين عىل صاٍع أأ من إ   اً رفأ نأ  مجعأ أأ  ن  لأ  :عيلٍّ قال عنة د بن احلنفي  حمم   عن رش 

  إيل   حبُّ أأ  ,ن طعامٍ ني م  صاعأ 
 ( ).عتق رقبةً وقكم فأم إىل سم  خرجأ أأ  ن  ن أأ م 

 ف اجلاهلّيةحل   :باب

ثنا -421 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمد بن إبراهيم حد  لي ةابن  حد  عبد الّرمحن بن  عن عم

 ,محن بن عوٍف عبد الر   عنبيه أأ  عنطعٍم بري بن مم د بن جم حمم   عن هري  الزُّ  عنإسحاق 

يل  ن  وأأ  ,هثأ نكم أأ  ن  أأ  حبُّ فام أم  ,بنيالطي   تي حلفأ ومأ مم مع عم  شهدتم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن  

.م  عأ الن   رأ محم 
( ) 

____________________________________
 

م قبله. فرواه موقوفًا عىل أيب سعيد -وهو أأقوى منه -وقد خالفه عبيد اهلل بن زحر   .كام تقد 

الكرم "وحممد بن احلسني الَّبجالين يف , من رواية جرير( 154/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

ليم به( 14) "واجلود  .عن عيل بن عاصم كالمها عن ليث بن أيب سم

فه اجلمهور   .وليث ضع 

 . اهلمداين الكويف –بالنون وسكون الشني العجمه  -وحممد بن نرش 

والطحاوي يف (  11) "اآلحاد والثاين"م يف وابن أيب عاص( 112)وأيو يعىل ( 60 / )أخرجه أمحد (  1)

 "الكامل"وابن عدي يف ( 2/422) "السنن"والبيهقي يف ( 000 )والبزار ( 0 51) "رشح الشكل"

 . من طمرق عن عبد الرمحن بن إسحاق به(  1/40)

حه ابن حبان   (.2 6, 5 6)الختارة "والضياء يف ( 6 1/1)واحلاكم ( 1414)وصح 

لن  . بأن  الصوابأ حلف الفمضول. كابن كثري وابن حبان. من أأهل العرفة بالسري وغريهموجزمأ مجاعٌة  

وهبذا أأعل  ابنم عديٍّ . وإنام أأدرك حلفأ الفمضول. همولد   وكان قبلأ . بنيمل يمدريك حلف الطي   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 .واهلل أعلم. احلديثأ 

 . افظ الدارقطنيللح( 516)والعلل ( 04 /4)انظر التلخيص احلبري   
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 الخاء :باب

ثنا -424 ثنا :قال ,ى بن إسامعيلموس حد  نٍس أأ  عنثابٍت  عناد بن سلمة مح   حد 

 ( ).بري  سعوٍد والزُّ مأ  بني ابن   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ آخى الن   :قال

 يف السالم ال حلفأ  :باب

ثنا -421 ثنا :قال ,خالد بن خملدٍ  حد  محن ثني عبد الر  حد   :سليامن بن بالٍل قال حد 

عىل  الفتح   عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   جلسأ  :ه قالجد   عنبيه أأ  عنعيٍب شم  بن   مرو  عأ  عنبن احلارث 

ه زد  مل يأ  ,ةٌف يف اجلاهلي  ل  ن كان له ح  مأ  :قال ثم   ,نى عليهث  وأأ  اهللأ فحمدأ  ,الكعبة   رج  دأ 

 ( ).بعد الفتح   وال هجرةأ  ,ةً شد   إال   سالمم ال  

                                                                                                                                                                             

واخلطيب يف ( 44/42) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/111) "الكَّبى السنن"أخرجه البيهقي يف (   )

عن موسى بن  –صاحب السنن  –كلهم من طريق أيب داود السجستاين ( 6/52) "تاريخ بغداد"

 . إسامعيل به

حه ابن حجر يف   .وعزاه لمحد والصنف(.  0/50 ) "الفتح"وصح 

 .واهلل أعلم. ومل أأره فيه "السنن"احلديث ليب داود يف ( 124/ ) "السري"عزا الذهبيُّ يف  :تنبيه 

 .أنه ليس يف الطبوع, وكذا ذكر حمققو السري 

والرتمذي , من رواية عبد الرمحن بن احلارث( 1/114) "تفسريه"والطَّبي يف ( 1/105)أخرجه أمحد (  1)

 "السنن"والبيهقي يف ( 051 )وابن اجلارود ( 10 /1)وأمحد أيضًا , ممن رواية حسني العل( 515 )

عيب به( 1/51) مرو بن شم الً . من رواية ابن إسحاق كلهم عن عأ  . خمترصًا ومطو 

حه ابن خزيمة   (. 1110)وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي

 . حيحني وغريمهاالص  عامأ الفتح شهريٌة عند أأهل العلم جاءت  يف  ملسو هيلع هللا ىلصوخطبتمه : قلت

بري بن مطعم مرفوعًا ( 1540) "صحيحه"وروى مسلٌم يف  وأأيُّام حلٍف كان , ال حلفأ يف السالم"عن جم

ه السالمم إال  شدةً   ."يف اجلاهلية مل يزد 
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 الغنم بركةٌ  ن  أ :باب

ثنا -425 يد محم  عنة لأ حأ د بن عمرو بن حل  حمم   عنثني مالٌك حد   :إسامعيل قال حد 

تاه قوٌم من فأأ  ,رضه بالعقيقيب هريرة بأأ مع أأ  اً جالس كنتم  :ه قالبن مالك بن خثيٍم أن  

 إن   :هلا ي وقل  م  إىل أم  اذهب   :فقال أبو هريرة :قال محيدٌ  ,فنزلوا ,أهل الدينة عىل دواّب 

 ,أقراٍص من شعريٍ  ثالثةأ  فوضعت   :قال ,اً طعمينا شيئأأ  :ويقول ,المقرئك الس  ك يم ابنأ 

ه بني  وضعتم فلام   ,ها إليهمفحملتم  ,ها عىل رأيسفوضعت   ,من زيٍت وملٍح يف صحفةٍ  اً وشيئ

 إال   يكن طعامنا بز بعد أن مل  شبعنا من اخلم أأ  الذي هللاحلمد  :وقال , أبو هريرةكَّب   ,يدّيمأأ 

 .اً عام شيئمن الط   ومم صب القفلم يم  ,مر والاءالت   :السودان

 طب  وأأ  ,غام عنهاالرُّ  وامسح   ,كحسن إىل غنم  أأ  ,خيأأ  يا ابنأ  : انرصفوا قالفلام  

 يأيتأ  ن  أأ  وشكم ه ليم نفس بيد   الذيو ,ةاجلن   ا من دواب  فإّن   ,يف ناحيتها وصل   ,هامراحأ 

 ( ).مروان ن دار  ها مإىل صاحب   حب  ة من الغنم أأ ل  الثُّ  اس زماٌن تكونم عىل الن  

                                                                                                                                                                             

من ( 0 1/2) "سريالعالم"والذهبي يف , من رواية ُييى بن ُييى( 226 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  )

هري كالمها عن مالك بهطريق أيب  . مصعب الزُّ

غريب "وإبراهيم احلريب يف , من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند( 200 )وأخرجه عبد الرزاق   

إىل  ن  حس  أأ ". خمترصاً . من طريق الضحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو به( 042 /4) "احلديث

 ."إىل قوله اجلنة... كغنم  

ويت هذه ا    . وفيها نأظأرٌ . مرفوعٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق( الغنم ) للفظة قد رم

ه غريم ثابٍت (:  22 ) "العلل"قال الدارقطني يف    عم  .انتهى. رف 

 .وكالمأ الزرقاين اآليت(. 410)رقم . وانظر عللأ احلديث البن أيب حاتم  

 .واٍد عليه أأموالم أأهل  الدينة, بفتح العني(: 1/106) "الشارق"قال عياض يف  (العقيق : ) قوله 

عام : ) قوله(: 1/162)قال الزرقاين  خماط , بضم الراء, وإمهال العني عىل الشهر روايةً  (وامسح الرُّ

رواه : امسح الرتاب عنها, قال يف النهاية: رقيق جيري من أمنوف الغنم, وبفتح الراء, وغني معجمة, أي

= 
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ثنا -422 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حد  ثنا :قال ,وكيعٌ  حد   عنزرق إسامعيل الأ  حد 

اتان والش   ,يف البيت بركةٌ  اةم الش   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,عيلٍّ  عنة ابن احلنفي   عنمر يب عم أأ 

 ( ).الث بركاٌت والث   ,انبركتأ 

 البل عزٌّ لهلها :باب

ثن -424  عنيب حفصة امرة بن أأ عم  عنأخَّبنا شعبة  :قال ,عمرو بن مرزوٍق  احد 

____________________________________
 

سيل من النف, والشهور فيه والرويُّ بعني مهملة, وجيوز أأن  يكونأ إنه ما ي: بعضهم بغني معجمة, وقال

اب عنها رعيًا هلا وإصالحًا لشأ ّنا  .انتهى. أأراد مسحأ الرتم

ه ذلك البعض, فإن ام يأصحُّ عىل المهال: أي  .عىل رواية العجام, ال ما فّس 

راحها : ) قوله. نأظ ف (وأأطب  : )قوله  .ا الذي تأوي فيه, والأمر لإلرشاد والصالحمكاّن. بضم اليم (مم

ا من دواب  اجلنة : ) قوله ن نوع  ما يف اجلنة, نزلت  منها: , أي(فإّن  بمعنى أأن  . أو تأدخلمها بعد احلرش, أأو م 

قال إال  بت فع, فإنه ال يم كم الر  له, وهذا موقوٌف صحيٌح له حم ب ه اليشء يمكرم لأج 
. وقيففيها أأشباهها, وش 

ريرة عن النبي   ا من دواب  اجلنة: ملسو هيلع هللا ىلصوقد أأخرجأ البزارم عن أأيب هم غامها, فإّن  عزى, وامسحوا برم
. "أأكرموا ال 

ه ضعيٌف  : وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوعاً . لكن ه يمقويه هذا الوقوفم الصحيحم , وإسنادم

راح الغنم, وامسحوا برغامها, فإّن" روي مرفوعًا وموقوفًا : قال البيهقي. "ا من دواب اجلنةصلُّوا يف مم

 . وهو أأصحُّ 

بن احلكم أأمريم  (دار مروان : ) قوله. الطائفة القليلة الائة ونحوها: بضم الثلثة وشد  الالم (الثمل ة : ) قوله

ي ٍب يأ قال إال  بتوقيٍف لأن ه إ خبار عن غأ  يأومئٍذ, وهذا أيضًا ال يم
 . انتهى كالمه.يتالدينة 

 (.105)رقم  "زوائد الوطأ عىل الصحيحني"وانظر كتايب 

قييل يف ( 45 ) "إصالح الال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (   ) من طريق إسامعيل بن ( 14/ ) "الضعفاء"والعم

 .سلامن الزرق به

فه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو وضع  . مرتوك: وابن نممري وقال النسائيُّ . ليس بشئٍ : قال ابن معني: وإسامعيل 

 . داود وغريهم

مر البزار الكويف العمى: وأبو عمر تلف فيه. هو دينار بن عم  .خمم
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نة كذا ذبح منها يف الس  يم  اءأ الش   إن   ,اءوالش   للكالب   عجبتم  :اٍس قالابن عب   عنرمة ك  ع  

 ( ).منها كثرم أأ  اءم والش   ,كذا وكذا الواحدةم  الكلبةم  تضعم  والكلبم  ,دى كذا وكذاوّيم  ,وكذا

ثنا -421 ثنا :قال ,بيصةق حد  أيب هند  عند بن قيٍس حمم   عنوهب بن إسامعيل  حد 

 :قلت ؟كطاؤم كم عأ  ,با ظبيانيا أأ  :ابمر بن اخلط  قال يل عم  :بيان قاليب ظأ أأ  عن اهلمداين  

 لمةم م غ  كم ي  ل  تأ  ابياء من قبل أن  والس   ذ من احلرث  اخت    ,بيانبا ظأ يا أأ  :قال له ,لفان ومخسمئةٍ أأ 

 ( ).معهم ماالً  العطاءم  عدُّ ال يم  ,قريشٍ 

ثنا -426 ثنا :قال ,ارٍ د بن بش  حمم   حد  ثنا :قال ,د بن جعفرٍ حمم   حد   ,شعبة حد 

 الش   صحابم وأأ  البل   هلم أأ  تفاخرأ  :ٍن يقولز  حأ  بنأ  بدةأ عأ  سمعتم  ,با إسحاقسمعت أأ 
 
 ,اء

                                                                                                                                                                             

 .ورجاله ثقاٌت . مل أجد من أخرجه(   )

من طريق (  14) "جامع بيان العلم"وابن عبد الَّب يف ( 5 444) "الصن ف"أأخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

تبة ( 22) "إصالح الال"وابن أيب الدنيا يف , زيدموسى بن عبد اهلل بن ي مرو بن عم من طريق أيب بكر بن عأ

ريش  ."أمغيلمٌة من قريش يمنعون هذا العطاء"بلفظ . كالمها عن أأيب ظأبيان الأزدي به, القم

ح به مأن أأخرج الأثر: وأبو ظبيان  نى"ونص  عليه البخاري يف . هو الأزدي كام َص  ق. "الكم بينه وبني  وفر 

هيل ريش الذي يأروى عنه سلمة بن كم  . وكالمها يرويان عن عمر. أأيب ظبيان القم

 .ومل أرأ من وث قه. "الثقات"حبان يف  ذكره ابنم  :والزدي: قلت

 .وقد تموبع كام ترى. "الثقات"ذكره ابن حبان يف . هو احلارث بن عبد الرمحن اهلمداين: وأبو هند

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن نممري قاال( 15 /4) "العرفة"يف وأخرج يعقوب بن سفيان  ثنا : حد  حد 

ش : وكيع قال مأ وليس بأأيب خمنف : عن سلمة بن كهيل عن أيب ظبيان, قال ابن نمري( العمش ) حدثنا العأ

مر فقال له  .فذكر نحوه.. كم عطاؤك: وهو قمريش, أأنه كان عند عم

(. 1/145) "الكنى والسامء"كام نقله الدواليب يف . أنه أبو ظبيان القريشب, وهبذا جزم ابنم معني: قلت

هول: "التقريب"قال ابن حجر يف  مر جمأ ريش عن عم  . أبو ظبيان القم

وايب (السابياء : ) قوله ا. اجلمع الس  هتأ  (.1/424 ) "اللسان"قاله يف . النّتاجأ يف الوايش وكث رأ
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نا وأأ  .ناأأ  عثتم وبم  ,هو راعٍ عث داود ووبم  ,عث موسى وهو راعي غنمٍ بم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن  

 ( ).جيادهيل بأأ لأ  ى غنامً رعأ أأ 

 العرابّية :باب

ثنا -440 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   عنيب سلمة مر بن أأ عم  عنأبو عوانة  حد 

 ورميم  ,فس  الن   وقتلم  ,اهللالرشاك ب :ن  هلم و  أأ  ,سبعٌ  الكبائرم  :ريرة قاليب هم أأ  عنبيه أأ 

 ( ).جرة  بعد اهل   ةم عرابي  والأ  ,حصناتالم 

                                                                                                                                                                             

( 415  , 411  ) "السنن الكَّبى"والنسائي يف ( 4  /2) "الكبريالتاريخ "أخرجه البخاري يف (   )

وابن عساكر (  46/ ) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 41 /1) "الدالئل"والبيهقي يف (   4 )والطيالس 

عبة به( 100) "الكنى والسامء"والدواليب يف ( 11, 4/14 ) "تاريخ دمشق"يف   . من طمرق عن شم

عبة :وزاد البخاري والنسائي ن أدركأ عرصأ النبي  : قلت ليب إسحاق. عن ابن أيب عدي عن شم نرص بن حز 

 . نعم: قال ؟ملسو هيلع هللا ىلص

قال . من رواية  الأعمش ورشيك القاض عن أأيب إسحاق عن عبدة( 1  /2)وأخرجه البخاري أيضًا 

حبة: رشيك  .وله صم

ه  عبة يف اسم  واة عن شم : قال أبو نمعيم يف العرفة. أبو حاتملبخاري ووبه جزم ا. عبدة: فقيل. واختلف الرُّ

عبة)وهو الصواب, وافقه  . عليه الثوري, وزكريا بن أيب زائدة, وإُسائيل, وغريهم( أي من رواه عن شم

بيدة: وقيل. نرص  : وقيل  . ب رش: وقيل. عم

حبته م .واختلفوا أأيضًا يف صم  . فأأثبته مأن تقد 

حبة: وقال "ثقات التابعني"وذكره ابن حبان يف  .ونفاه أأبو حاتم وابنم الَّبقي وابنم السكن . ال تصحُّ له صم

 .واهلل أعلم

 "رشح الصول"والاللكائي يف . من طريق فهد بن عوف( 5115) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  1)

 البن حجر من طريق خالد  ( 51) "خمترص زوائده"والبزار كام يف . من طريق أأيب الربيع الزهراين(  55 )

مر عن أأبيه عن أأيب هريرة يوسف بن   بن   ه: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل , خالد كلهم عن أأيب عوانة عن عم رأ  .فذكأ

عبة وغريه. رواه البزار(: 11 / ) "الجمع"قال اهليثمي يف   فه شم مر بن أيب سلمة ضع  ووث قه أأبو , وفيه عم

= 
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 رىساكن القم  :باب

ثنا - 44 ثنا :قال ,أمحد بن عاصمٍ  حد  ثنا :قال ,يوةحأ  حد  ثني حد   :ة قالبقي   حد 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال يل رسولم  :يقول ثوبانأ  سمعتم  :سعٍد يقول بنأ  راشدأ  سمعتم  :صفوان قال

 .بور  القم  كساكن   فور  الكم  ساكنأ  فإن   ,فورأ الكم  سكن  ال تأ 

 .القرى :فورالكم  :قال أمحد

ثنا - 441  راشدأ  سمعتم  :ثني صفوان قالحد   :ة قالخَّبنا بقي  أأ  :قال ,إسحاق حد 

 فإن   ,فورأ الكم  ال تسكن   ,يا ثوبان :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال يل الن   :قال ثوبانأ  سمعتم  :سعٍد يقول بنأ 

 ( ).بور  القم  كساكن   فور  الكم  ساكنأ 

____________________________________
 

 .انتهى. حاتم وابنم حبان وغريمها

ق أيب الغيث عن من وجٍه آخر من طري( 16)ومسلم ( 5 12) "ح البخاريصحي"واحلديث يف : قلت

وأكل , السحر"وزاد . ؟ فذكر الثالثيا رسول اهلل وما هن  : قيل. اجتنبوا السبع الوبقات"أيب هريرة رفعه 

 ."والتويل يوم الزحف, وأكل الربا, مال اليتيم

  .دون الأعرابية بعد اهلجرة

وعن أيب سعيد عنده يف . "الكبري"عند الطَّباين يف  عيلٍّ  من حديث  . ةوهلذه الزيادة شواهدم عد  

ومن حديث عيلٍّ أأيضًا من وجٍه آخر عند ابن , عند إسامعيل القاض. مرووعن عبد اهلل بن عأ , "الوسط"

 (.11 /1 ) "الفتح"ذكر هذا ابنم حجر يف . وعن غريهم, أيب حاتم

عب"والبيهقي يف ( 612) "مينيمسند الشا"أخرجه الطَّباين يف (   ) أنساب "والبالذري يف ( 4151) "الشُّ

 . من طمرق عن بقي ة به(   1/ ) "الرشاف

سكي: وصفوان. وإسناده جي د  .هو ابن عمرو السك 

عب"وأأخرجه البيهقي يف   من طريق أيب مهدي سعيد  ( 4/456) "الكامل"وابنم عدي يف ( 4156) "الشُّ

ر عىل عرشة جاءأ يوم "وزاد يف آخره . عد بهس سنان عن راشد بن بن   ن تأم  رن  عىل عرشة, فإن  مأ ال تأأم 

ه احلقُّ  ه, فك  ه الظلم . القيامة مغلوالً يده إىل عنق   . "أأو أأوبقأ

 .وأبو مهدي مرتوك

= 
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 العو إىل الت  دم البم  :باب

ثنا -444 ثنا :قال ,احب  د بن الص  حمم   حد  بيه أأ  عنيٍح رشم  بن   القدام   عنرشيٌك  حد 

و كان يبدم  ,نعم :فقالت   ؟ويبدم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وهل كان الن   :قلتم  و  دم عن البم  عائشةأ  لتم سأأ  :قال

 
 
 ( ).العالت   إىل هؤالء

ثنا -441 ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلٍّ  حد   :مرو بن وهٍب قالعأ  عن أبو عاصمٍ  حد 

ه عأ ووضأ  ,ه عن منكبيهثوبأ  وضعأ  ,وهو حمرمٌ  ,بأ عبد اهلل بن أسيٍد إذا رك   بنأ  دأ حمم   رأيتم 

 ( ).مثل هذا اهلل يفعلم  عبدأ  يتم رأأ  :قال ؟ما هذا :فقلتم  ,يهذأ عىل فخ  

 خالقهمقوٍم فيعرف أأ  كل   جيالسأ  ن  وأأ  ,تامن الّس   ك   حب  ن أأ مأ  :باب

ثنا -445 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد   :عمٌر قالنا مأ خَّبأ أأ  :قال ,اقز  عبد الر   حد 

اب مر بن اخلط  عم  أن   ,بيهأأ  عن محن بن عبٍد القاري  د بن عبد اهلل بن عبد الر  أخَّبين حمم  

 ,إليهام فجلسأ  محن بن عبد القاري  الر   عبدم  فجاءأ  ,نصار كانا جالسنيورجاًل من الأ 

يا  ولئكأ أم  جالسم أم  لستم  :محنالر   فقال له عبدم  ,ناحديثأ  رفعم ن يأ مأ  حبُّ ا ال نم إن   :مرفقال عم 

____________________________________
 

يح بن ( 6011) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف   مرو عن رشم نب ه بن عثامن نا صفوان بن عأ بيد من رواية مم عم

 .واهلل أعلم. وذكر نحوأ زيادة  أأيب مهدي. احلرضمي عن ثوبان

وإسحاق ( 15401) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1101, 1141)وأبو داود ( 11404)أخرجه أمحد (   )

( 251) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 2 ) "مسنده"والّساج يف ( 511 ) "مسنده"بن راهويه يف 

 . من طمرق عن رشيك بن عبد اهلل القاض به( 411/ ) "يب احلديثغر"واخلطايب يف 

حه ابن حبان   (.550)وصح 

 من فوق إىل أأسفل. مجع تل عة: قال اخلطايب (التالع : ) قوله 
 
سيلم الاء  .وهي مأ

ه(  1) ن أأخرجأ  . مل أأجد مأ

 . وحممد بن عبد اهلل. وعمرو بن وهب الطائفي

 .مها جمهوالن(: 4/161) " اجلرح"قال أبو حاتم كام يف 
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 .ناحديثأ  وال ترفع   ,س هذا وهذافجال   ,بىل :مرقال عم  ,الؤمنني مريأ أأ 

 نصاريُّ د الأ فعد   ؟بعدي اخلليفةم  يقولون يكونم  اسأ رى الن  ن تأ مأ  :نصاري  قال لألأ  ثم  

ه ن  إ   اهلل فو ؟يب احلسنفام هلم عن أأ  :مرفقال عم  ,اً علي   سم  مل يم  ,من الهاجرين رجاالً 

 ( ).قيمهم عىل طريقٍة من احلق  يم  ن  أأ  ,كان عليهم إن   ,حراهملأ 

 ؤدة يف المورالتُّ  :باب

ثنا -442 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,أبو هاللٍ  حد   أن   ,احلسن حد 

 ,هجأ وزو   دركأ ى أأ لوه حت  فلم يأ   ,هوص مواله بابن  فأأ  ,له وموىًل له اً ابن وتركأ  .ويف  رجاًل تم 

فقل  نطلقأ تأ  ن  أأ  ردتأ إذا أأ  :فقال ,هلأ فسأأ  اً تى عالفأأ  ,زهفجه   ,العلمأ  طلبم زين أأ جه   :فقال له

 .ستعجلوال تأ  ,َّبواص   اهلل ق  ات   :فقال ,منيروج فعل  ي اخلم من   حرضأ  :فقال ,كمم عل  يل أم 

 .ثالٌث  ام هن  ن  إ   ,ساهن  ين   كادم وال ي فجاءأ  ,هكلُّ  يف هذا اخلريم  :قال احلسن

 ,إذا هو برجٍل نائٍم مرتاٍخ عن الرأة ارأ الد    نزلأ فلام   ,هعن راحلت   ه نزلأ هلأ أأ   جاءأ فلام  

 خذأ يأ   ن  راد أأ  أأ فلام   ,هىل راحلت  فرجع إ ؟هبذا نتظرم ريد ما أأ ما أم  اهللو :قال ,ه نائمةٌ تم وإذا امرأأ 

  .ستعجل  وال تأ  ,واصَّب اهلل ق  ات   :قال ,يفأ الس  

 ن  أأ  رادأ  أأ فلام   ,هإىل راحلت   فرجعأ  ,اً هبذا شيئ نتظرم ما أأ  :ه قالس   قام عىل رأ  فلام   ,فرجع

إليه   رآه وثبأ ام  فل ,جلم الر   ه استيقظأ س  عىل رأ    قامأ فلام   ,إليه فرجعأ  ,هرأ ه ذكأ سيفأ  خذأ يأ  

 .؟بعدي صبتأ ما أأ  :ه قاللأ وساءأ  ,هلأ ه وقب  قأ انأ فعأ 

 يف  يلة بني الس  الل    مشيتم ين  أأ  :بعدك اهلل و صبتم أأ  ,اً كثري اً بعدك خري اهلل و صبتم أأ  :قال

                                                                                                                                                                             

عمر به(  642) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )  .عن مأ

هري: وقال "الثقات"ذكره ابن حبان يف . وحممد بن عبد اهلل   انتهى. روى عنه ابنه عبد الرمحن والزُّ

 .ووالده مل أرأ من وث قه: قلت
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 ( ).كمن العلم عن قتل   صبتم ين ما أأ زأ جأ فحأ  ,مرارٍ  ك ثالثأ س  وبني رأ  

ثنا -444 ثنا :الق ,عمرٍ أبو مأ  حد  ثنا :قال ,عبد الوارث حد  عبد  عنيونس  حد 

هام بُّ  ُيم قني  لم فيك خلم  إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال يل الن   :عبد القيس قال شج  أأ  عنكرة محن بن أيب بأ الر  

 :قال ؟اً و حديثكان أأ  قديامً  :قلتم  ,واحلياءم  مم ل  احل   :قال ؟اهلل وما مها يا رسولأ  :قلتم  ,اهللم

 ( ).اهللهام حب  قني أأ لم ني عىل خم لأ بأ جأ  الذي هلل حلمدم ا :قلتم  ,يامً د  قأ 

                                                                                                                                                                             

 .لراسبي البرصيهو حممد بن سليم ا: وأبو هالل. مل أأجد  من أخرجه(   )

وابن ( 15411)وابن أيب شيبة ( 64 , 62 ) "خلق أفعال العباد"والبخاري يف ( 1/105)أخرجه أمحد (  1)

ويف ( 60 ) "السنة"وابنم أأيب عاصم يف ( 4412) "الكَّبى"والنسائي يف ( 5/551) "الطبقات"سعد يف 

بيد به من طمرق عن يونس( 2111)وأأبو يعىل ( 211 ) "اآلحاد والثاين"  . بن عم

 . ورجاله ثقات

حيح إال  أن  ابنأ أيب بكرة مل يمدرك . رواه أأمحد(: 6/214) "الجمع"وقال اهليثمي يف   ورجالمه رجالم الص 

 .انتهى.الأشج

ي ه: قلت لية عن يونس عن عبد . وقع عند ابن  أأيب عاصم يف كتابأ عن أيب بكر بن أيب شيبة عن إسامعيل بن عم

 . "قال يل رسول اهلل : قال يل أأشجُّ بن عرص قال: أيب بكر قالالرمحن بن 

 " ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسولم : قال أشج "وفيه . لكن  احلديث يف الصن ف البن أيب شيبة. وهي َصُيٌة باالتصال

 .كالمام أمحد وابن سعد وغريهم. وكذا رواه مجاعٌة من الثقات عن إسامعيل ."يل  "دون قوله 

وفيه قال عبد . الوارث إدريس عن عبد   عن إسحاق بن  ( 1/516) "تاريخ الدينة"يف  ورواه ابن شب ة 

ثني أأشج: الرمحن  . حد 

به ابن معني. لكن إسحاق بن إدريس الأسواري مرتوكٌ  وقد رواه المصن ف هنا عن أأيب معمر عن عبد  . وكذ 

 .واهلل أعلم. الوارث بالعنعنة

: لألأشج  أأشج عبد القيس ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل , اس وأيب سعيد اخلدريعن ابن عب( 1 , 4 )وأخرج مسلم 

بُّهام اهلل احللم والناة صلأتأني  ُيم  . "إن  فيك خأ

 .وانظر ما بعده. وله طمرق أمخرى
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ثنا -441 ثنا :قال ,قيس بن حفصٍ  حد  ثني حد   :قال جرٍي العبديُّ طالب بن حم  حد 

 خذأ ى أأ ميش حت  يأ  شجُّ الأ  جاءأ  :قال زيدة العبدي  ه مأ سمع جد   ,هود بن عبد اهلل بن سعدٍ 

 :قال ,هورسولم  اهللمهام بُّ  ُيم ني  قأ لم فيك خلم  ن  ا إ  مأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال له الن   ,لهافقب   ملسو هيلع هللا ىلص بي  بيد الن  

 الذي هلل احلمدم  :قال ,عليه بلتأ اًل جم ب  بل جأ  ,ال :قال ؟عيقا مأ ل  و خم أأ  ,عليه لتم ب  اًل جم ب  جأ 

 ( ).هورسولم  اهللم بُّ ني عىل ما ُيم لأ بأ جأ 

 البغي :باب

ثنا -446 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   ابن   عن اً اهدجمم  سمعتم  :يى قاليب ُيأ أأ  عنفطٌر  حد 

 ( ).الباغي ك  ى عىل جبٍل لدم اًل بغأ بأ جأ  لو أن   :اٍس قالعب  

                                                                                                                                                                             

( 10/415) "الكبري"والطَّباين يف ( 2150)وأبو يعىل (  4) "خلق أفعال العباد"أخرجه الصن ف يف (   )

وأبو نمعيم يف ( 260 ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 2) "خصة يف تقبيل اليدالر"والقري يف 

الً . من طمرق عن طالب  بن حجري به( 1041) "الدالئل"والبيهقي يف ( 6 24) "العرفة" . خمترصًا ومطو 

 ."الأناةم والتؤدة: ؟ قالفام مها يا رسول اهلل: قال "وزاد غري واحٍد 

مويشهدم له ما تق  .د 

هد"أخرجه هن اد يف (  1) هد"ووكيع يف ( 462 ) "الزُّ من ( 464/ ) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 110) "الزُّ

 . طريق أأيب ُييى القتات به

 . وأبو ُييى ضعيٌف 

وابن وهب يف ( 4) "ذم البغي"وابن أيب الدنيا يف ( 1/204) "غريب احلديث"لكن  أخرجه احلريب يف 

 .ريق الأعمش عن جماهد بهمن ط( 140) "اجلامع"

هد"وأخرجه وكيع يف  هد"وعنه هن اد أيضًا يف ( 6 1) "الزُّ اهد ( 465 ) "الزُّ عن فطر عن أأيب ُييى عن جمم

رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    . مم

ه أأصحُّ : قال أأيب(:  1/41) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  اهد عن ابن عباس قولأ  انتهى. حديثم جمم

مر(: 51 /1) "كشف اخلفاء"قال العجلوين يف   "الضعفاء"وابنم حبان يف , ورواه ابنم مردويه عن ابن عم

= 
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ثنا -410 ثنا :قال ,خَّبنا عبد اهلل بن وهٍب أأ  :قال ,عثامن بن صالٍح  حد  بو هانٍئ أأ  حد 

 لم سأأ ثالثٌة ال يم : قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبيٍد ضالة بن عم فم  عن بي  ن  يب عيلٍّ اجلأ أأ  عن اخلوالينُّ 

 بقأ و عبٌد أأ ٌة أأ مأ وأأ  ,عنه ل  سأأ فال تأ  ,اً عاصي ه فامتأ مامأ  إ  صأ وعأ  اجلامعةأ  رجٌل فارقأ : عنهم

 .هبعد جت  ومتر   جت  نيا فتَّب  الدُّ  ونةأ ؤم اها مأ , وكفأ هازوجم  , وامرأٌة غابأ دهن سي  م  

ورجٌل  ,هه عزُّ وإزارأ  ,َّبياءم ه الك  رداءأ  فإن   ,هرداءأ  اهللأ رجٌل نازعأ  :سأل عنهموثالثٌة ال يم 

 ( ).اهلل والقنوط من رمحة   ,اهلل  مر  يف أأ  شك  

ثنا - 41 ثنا :قال ,مرحامد بن عم  حد   عنه جد   عنبيه أأ  عنار بن عبد العزيز بك   حد 

 وعقوقأ  ,البغيأ  إال   ,إىل يوم القيامة منها ما شاءأ  اهللم رم ؤخ  ذنوٍب يم  كلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 ( ).الوت   نيا قبلأ ها يف الدُّ لصاحب   لم عج  يم  ,حمالر   و قطيعةأ أأ  ,الوالدين

ثنا -411 بيدد بن حمم   حد  ثنا :قال ,بن ميمونٍ  عم  اينُّ اء احلر  مسكني بن بكرٍي احلذ   حد 

____________________________________
 

اع. عن أنس هم فقال. بسنٍد ضعيٍف : وقال النجم. ويف سنده أأمحد بن الفضل وض   : وقد نظمأ ذلك بعضم

 أأعدلمه*  يا صاحبأ البغي  إن  البغيأ مرصعة  
 
 .فاعدل  فخريم ف عال الرء

ى جبٌل ي  .انتهى كلمه. الندك  منه أأعـاليه وأأسفـله*  ومــًا عىل جبل   فلو بغأ

 "التوحيد"وابن منده يف ( 4416)والبزار ( 1/402 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 14614)أخرجه أمحد (   )

عب اليامن"والبيهقي يف ( 455) يد بن هانئ به( 4464) "شم يوة بن رشيح عن أأيب هانئ محم . من طريق حأ

حه  (. 1556)وابن حبان ( 6  / )احلاكم  وصح 

مرو بن مالك. بسكون النون: وأبو عيل اجلن بي ن ب. اسمه عأ راد: نسبة إىل جأ  .بطن من مم

ه ثقاٌت (: 05 / ) "الجمع"وقال اهليثمي يف    .  ورجالم

عب"والبيهقي يف ( 52 /1) "الستدرك"واحلاكم يف ( 4264) "مسنده"أخرجه البزار يف (  1) ( 4212) "الشُّ

ار بن عبد العزيز بن أيب بكرة به( 142) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف   .من طريق بك 

فه يعقوب بن سفيان  ار ضع   .ليس بشئ: وقال ابن معني. وبك 

م  لة العقوق من وجٍه آخر عن أأيب بكرة ( 11, 2 )وقد تقد   (. 56)وانظر رقم . دون مجم
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م يم  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :قال صم  يزيد بن الأ  عنرقان جعفر بن بم  عن
كم حدم أأ  برص 

 ( ).هنفس   يف عني   و اجلذعأ أأ  ,سى اجلذلأ ن ويأ  ,خيهأأ  يف عني   القذاةأ 

 .اخلشبة العالية الكبرية :اجلذل :بيدٍ قال أبو عم 

ثنا -414 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,اخلليل بن أمحد حد   بنم  ستنريم الم  حد 

 ,ريقًذى عن الط  أأ  ماطأ فأأ  ,زين  عقٍل الم مع م كنتم  :ة قالعاوية بن قر  ثني مم حد   :خرض قالأأ 

 صنعم ك تأ يتم رأأ  :قال ؟خيأأ  يا ابنأ  عىل ما صنعتأ  كأ ما محلأ  :فقال ,هفبادرتم  اً شيئ يتم فرأأ 

أًذى عن  ماطأ ن أأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  ,يا ابن أخي حسنتأ أأ  :قال ,هفصنعتم  اً شيئ

 ( ).ةاجلن   له حسنٌة دخلأ  ت  لقب  ن تم ومأ  ,له حسنةٌ  بأ ت  طريق السلمني كم 

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف (   )  "الصمت"ويف ( 55) "ذم الغيبة"وابن ايب الدنيا يف ( 001 ) "زوائد الزُّ

 .من طريق كثري بن  هشام الكاليب عن جعفر به( 65 )

ولفأ كثرٌي ومسكني بن بكر   . وخم

هد"فأأخرجه ابن البارك يف  مسند "والقضاعي يف ( 11 ) "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف ( 1 1) "الزُّ

عن يزيد عن أيب  ري عن جعفرٍ من طريق حممد بن مح  ( 1/66) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 0 2) "الشهاب

حه ابن حبان . ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن النبي    (. 542)وصح 

 .واهلل أعلم. فروايةم كثرٍي ومسكنٍي أأقوى. ولعل  الصوابأ الوقفم  

مينة عن اخلليل بن  أأمحد من طريق حممد بن ُييى بن ( 41/ ) "التفق والفرتق"أخرجه اخلطيب يف (  1) أيب سأ

 .البرصي الزين عن المستنري به

من طريق ( 1/444) "هتذيب الكامل"ومن طريقه الزي يف ( 2 10/1) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  

 ستنري بن  عن الم  أيب سمينة كلهم عن اخلليل   عبد العظيم وحممد بن   رة والعباس بن  عأ ر  إبراهيم بن حممد بن عأ 

 . رض بن معاوية بن قرة عن أبيه عن معقل بهأخ

ي والنذريُّ روايةأ البخاري. فجعلوه عن أخرض بن معاوية عن معقل ب الز   . وصو 

 . انتهى. جمهوٌل ال أأعرفه: قال ابن الديني. ومدارم السند عىل الستنري بن أخرض: قلت

= 
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 ةاهلدي   قبول   :باب

ثنا -411 ثنا :قال ,عمرو بن خالدٍ  حد  موسى  سمعتم  :إسامعيل قال بنم  ضاممم  حد 

 ( ).واوا حتابُّ هتادم  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عندان ور   بنأ 

ثنا -415 ثنا :قال ,موسى حد   :كان أنٌس يقول :ثابٍت قال عنسليامن بن الغرية  حد 

 ( ).ينكملا بأ  ودُّ ه أأ فإن   ,وا بينكملم تباذأ  ,ني  يا بأ 

 اسيف الن   غضم البم  ا دخلأ ل   ةأ اهلدي   قبل  ن مل يأ مأ  :باب

ثنا -412 ثنا :قال ,أمحد بن خالدٍ  حد  سعيد بن أيب سعيٍد  عند بن إسحاق حمم   حد 

 ,هضأ فعو   ,ناقةً  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ارة للن  زأ فأ  ى رجٌل من بنيهدأ أأ  :ريرة قاليب هم أأ  عنبيه أأ  عن

 ,ما عندي ه بقدر  ضم عو  هم فأأ حدم دي أأ ّيم  :عىل النَّب يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   فسمعتم  ,طهفتسخ  

و أأ  ,من قريشٍّ  إال  ن العرب هدّيًة بعد عامي هذا م   قبلم ال أأ  ,وايم اهلل .هسخطم يأ  ثم  

 ( ).و دويسٍّ أأ  ,و ثقفيٍّ أأ  ,نصاريٍّ أأ 

____________________________________
 

لمي, واخلليل بن أمحد المزين ذكره ابن حبان يف . روضالعأ  ليس صاحبأ . يالبرص أبو برٍش  .ويقال السُّ

 .واهلل أعلم. ضعيف فالسندم . الثقات

 "الكنى"والدواليب يف ( 10 /1)كام يف نصب الراية  "الكنى"والنسائي يف ( 11 2)أخرجه أبو يعىل (   )

 "السنن"والبيهقي يف ( 1 4) "فوائده"ومتام يف ( 01 /1) "الكامل"وابن عدي يف ( 50 / )

عب"ويف ( 26 /2)  . من طمرق عن ضامم به( 1642) "الشُّ

تلأفم فيهام  وسى خمم  . وفيه ضامٌم ومم

 ."زوئد الوطأ عىل الصحيحني"وكتايب ( 40, 4/26)انظر التلخيص احلبري . وللحديث شواهدم 

 .وإسناده جيد. مل أجد من أخرجه(  1)

وأبو يعىل ( 454 ) "اآلحاد الثاين"وابن أيب عاصم يف ( 4544)وأبو داود ( 4612)أخرجه الرتمذي (  4)

 .واخترصه أبو داود. من طريق حممد إسحاق به( 2546)

 .انتهى.وهو أأصحُّ من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. هذا حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي 

= 
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 ياءاحل :باب

ثنا -414 ثنا :قال ,إبراهيم بن موسى حد   ناين  ثابٍت البم  عنعمٍر مأ  عناق ز  عبد الر   حد 

  ما كان احلياءم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبن مالٍك  نس  أأ  عن
ٍ
 حشم وال كان الفم  ,هزانً  إال  يف يشء

 إال  
ٍ
 ( ).ه شانأ يف يشء

 ما يقول إذا أصبح :باب

ثنا -411 ثنا :قال ,أبو عوانة ثناحد   :قال ,موسى حد  أيب هريرة  عنأبيه  عنمر عم  حد 

ال إله  ,ال رشيك له ,هلله كلُّ  احلمدم  صبحنا وأصبحأ أأ  :صبح قالإذا أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :قال

ال  ,هلله كلُّ  واحلمدم  ,هلللك ى الم مسأ مسينا وأأ أأ  :ى قالمسأ وإذا أأ  ,شوروإليه النُّ  ,اهلل إال  

 ( ).وإليه الصري ,اهلل إال  ال إله  ,رشيك له

____________________________________
 

من طريق أأيب ( 1 46)وأمحد . من طريق أيوب بن مسكني أيب العالء( 4615)أخرجه الرتمذي : قلت 

عن ( 11461)وابن أيب شيبة . من طريق ابن عجالن( 5/145)واحلاكم ( 4456)نسائي وال, معرش

 ."عن أبيه"ومل يذكروا . مسعر كلهم عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة

ب احلافظ الدارقطني يف   عجالن  ابن   ومل يذكر سوى خمالفة  . روايةأ ابن إسحاق( 1041) "العلل"وصو 

 . واهلل أعلم. البن  عجالنوأأعرضأ عن متابعة هؤالء . له

مرو عن أأيب سلمة عن أيب ( 2414)أأخرجه ابن حبان . وللحديث طريٌق أمخرى  من رواية حممد بن عأ

بب  .هريرة بالرفوع دون الس 

وابن ( 641 )والرتمذي ( 1216 )ومن طريقه أخرجه أمحد ( 15 10) "مصنف عبد الرزاق"وهو يف (  )

 "الختارة"والضياء يف ( 2/444) "رشح السنة"والبغوي يف ( 112 )وعبد بن محيد ( 15 1)ماجه 

 . عن معمر به( 444 )

 .هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من حديث عبد الرزاق: وقال الرتمذي

م برقم   (.161)وانظر ما تقد 

ني يف (  1)  . من طريق أيب عوانة به( 11) "عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السُّ

= 
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 عاءن دعا يف غريه من الدُّ مأ  :باب

ثنا -416  :قال ,أخَّبنا حمّمد بن عمٍرو :قال ,أخَّبنا عبدة :قال ,حمّمد بن سالمٍ  حد 

ثنا الكريم ابن  ابنأ  الكريمأ  إن   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أيب هريرة قال عنأبو سلمة  حد 

محن تبارك إسحاق بن إبراهيم خليل الر  يوسف بن يعقوب بن  ,الكريم ابن الكريم

اعي ين الد  جاءأ  ثم   ,يوسفم  ما لبثأ  جن  يف الس   لو لبثتم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال ,وتعاىل

 عنأ يت قط  سوة الال  الن  ه ما بالم ل  ك فاسأأ إىل رب   ارجع   } :فقال سولم ه الر  إذ جاءأ  ,جبتم لأ 

 .{يدّين  أأ 

ًة يل بكم قو   ن  أأ لو } :إذ قال لقومه ,ٍن شديدٍ وي إىل رك  كان ليأ   إن   ,اهلل عىل لوطٍ  ورمحةم 

 . ( ).هيف ثروٍة من قوم إال  ن نبيٍّ بعده م   اهللم فام بعثأ  ,{ شديدٍ  كنٍ و آوي إىل رم أأ 

____________________________________
 

الدب "والبخاري يف ( 0446 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 5021)وأيب داود (  446)ذي وللرتم

هيل بن أيب صالٍح (  1 1) كام سيأيت  "الفرد إذا أأصبح  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ ". عن أبيه عن أيب هريرة من رواية سم

نا وبك أأمسينا: قال بك  اللهم  : قال. ىوإذا أأمسأ , وإليك النشور .وبك نحيا وبك نموت ,اللهم  بك أأصبح 

 ."وإليك الصري .وبك نموت .وبك نحيا ,صبحناوبك أأ  ,مسيناأأ 

ى قال ملسو هيلع هللا ىلصكان نبيُّ اهلل ": عن عبداهلل قال( 1414) "صحيحه"ولسلم يف  ى اللك : إذا أأمسأ أأمسينا وأأمسأ

 . "بحنا وأأصبح اللكم هللوإذا أأصبحأ قال ذلك أأيضا أأص....  واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له. هلل

 .. وحديث ابن مسعود شاهٌد قوٌي حلديث الباب

 الباب  ففيه جمم 
ا جزم الشيخ اللباين بضعف  رواية    .واهلل أعلم. مع وجود هذا الشاهد ازفةٌ أم 

نه( 2  4)والرتمذي ( 1/441)أخرجه المام أمحد (  ) واحلاكم ( 6464) "تفسريه"والطَّبي يف . وحس 

 . وغريهم من طريق حممد بن عمرو به( 440) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (   1/2)

حه ابن حبان   (. 2104)وصح 

من طمرق (   5 )ومسلم , ومواضع أمخرى( 4 11, 4104, 61 4) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف 

ؤمن ومل تم أأ  :الوتى قال ييرب  أرين كيف حتم  "نحن أأحقُّ بالشك  من إبراهيم إذ قال  "عن أيب هريرة خمترصًا 

= 
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 الكثرة والنعة :الّثروة :قال حمّمدٌ 

 اخلة من الّدعاءالن   :باب

ثنا -460 ثنا :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثنا :قال ,يبأ حد  ثني حد   :العمش قال حد 

فإذا  ,معةاجلم  يومأ  يت علقمةأ يأ   بيعم كان الر   :محن بن يزيد قالعبد الر   عنمالك بن احلارث 

به  ما جاءأ  مل ترأ أأ  :وقال يل .ني علقمةم يأ فلق   ,ةثم   مّرًة ولستم  فجاءأ  ,رسلوا إيل  ة أأ كن ثم  مل أأ 

ال  عز  وجل   اهللأ ن  وذلك أأ  ؟همجابتأ إ   قل  وما أأ  ,اسعو الن  ما يد   كثرأ أأ  مل ترأ أأ  :قال ؟بيعالر  

 :قال ؟وما قال :قال ؟اهلل و ليس قد قال ذلك عبدم أأ  :قلتم  ,عاءاخلة من الدُّ الن  إال   يقبلم 

 وال مم  ,عٍ سم  من مم  اهلل ال يسمعم  :قال عبد اهلل
ٍ
 , داٍع دعا يثبت من قلبهإال   ,وال العٍب  ,راء

 ( ).نعم :قال ؟فذكر علقمةأ  :قال

 عاءيدي يف الدُّ رفع الأ  :باب

ثنا - 46 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  يب أأ  عنيب خَّبين أأ أأ  :ليٍح قالد بن فم حمم   حد 

____________________________________
 

ٍن شديدٍ  "قال بىل ولكن ليطمئن قلبي ك  جن طولأ , ويرحمم اهللم لوطًا لقد كان يأ وي إىل رم ولو لبثتم يف الس 

اعي أجبتم الد   ."لمبث يوسف لأ

ن نبيٍّ إال  يف ثروة من قومه  "وقوله  .".. إن الكريم "دون قوله 
 ."ما بعثأ اهللم بعده م 

ا  مر مرفوعًا مثله( 4101) "الصحيح"فأخرجه البخاري يف  ".. إن الكريم "قوله أأم   .عن ابن عم

هد"أأخرجه المام أمحد يف (   ) هد"وهن اد يف ( 440) "الزُّ هد"وابن البارك يف ( 141) "الزُّ ( 261 ) "الزُّ

عب اليامن"والبيهقي يف ( 16140) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف  طمرق عن الأعمش  من( 15  ) "شم

الً . به  . خمترصًا ومطو 

ه ثقاٌت   .ورجالم

 داف ق. فاعلة بمعنى مفعولة .النخولة اخلالصة :أأي (الناخلة : ) قوله 
ٍ
 يقبلم اهلل إ ال ال"وفيه أأيضًا . كامء

قال .الن يّات اخلالصة: أأي "نخائلأ القلوب ل تم له النصيحة  :يم ن قاله يف اللسا. إ ذا أأخلصتهانخأ

(  /25 .) 
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 عىل ني  احتأ ديران بالر  يم  ,وانعم د  بري يأ الزُّ  مر وابنأ عم  ابنأ  يتم رأأ  :قال -وهو وهٌب  - نمعيم

.هج  الوأ 
( ) 

ثنا -461 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد   عنعكرمة  عنسامك بن حرٍب  عنأبو عوانة  حد 

 :ه يقولم يدي   اً يدعو رافع ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ت  ا رأأ ّن  أأ  ,ه منهاه سمعأ زعم أن   ,رض اهلل عنهاعائشة 

 ( ).هعاقبني فيه فال تم تمتم و شأ ه أأ من الؤمنني آذيتم  ام رجلٍ يُّ أأ  ,عاقبنينا برٌش فال تم ام أأ ن  إ  

ثنا -464 ثنا :قال ,عيلٌّ  حد  ثنا :قال ,سفيان حد  أيب  عنعرج الأ  عنناد أبو الز   حد 

 ن  إ   ,اهلل يا رسولأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسول   ويسُّ عمٍرو الد   بنم  فيلم الطُّ  مأ قد   :هريرة قال

 ,هي  يدأ  فعأ ور ,القبلةأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  فاستقبلأ  ,عليها اهللأ فادعم  ,بت  وأأ  قد عصت   اً دوس

 ( ).هبم وائت   ,اً وسدأ  اهد   م  الله :فقال ,ه يدعو عليهمن  أأ  اسم الن   فظن  

                                                                                                                                                                             

ن هذا الوجه(   ) ه م  ن أخرجأ  .مل أأجد مأ

مر كان يأبسطم ", عن ابن جريج عن ُييى بن سعيد( 4152) "الصن ف"وروى عبدم الرزاق يف   أأن  ابنأ عم

وا الدعاءأ , يدي ه مع العاص هم لريدُّ
وه  م عىل وجم ون ثمم  يأردُّون أأيدّيأ وذكروا أأن  مأن مأض كانوا يأدعم

ره: قال عبد الرزاق.  َّبكةأ وال عمرًا يدعو بيديه عند صد  ه, رأيتم أأنا مأ ه فيأمسحم وجهأ  ."ثم  يردُّ يدي 

وأبو بكر ( 2/115)والمام أمحد ( 1202)وأبو يعىل ( 101 ) "مسنده"أخرجه إسحاق بن راهوية يف ( 1)

 .من طمرق عن سامك به( 154) "الغيالنيات"الشافعي يف 

 .رجالن ملسو هيلع هللا ىلصدخلأ عىل رسول  اهلل ": عن مّسوق عن عائشة قالت( 1200) "لمصحيح مس"وأصله يف 

نأهام وسب هام. فكل مها بيشء ال أأدري ما هو باه فلعأ ضأ جا. فأأغ  رأ ن : قلتم  .فلام خأ يا رسول اهلل مأن أأصاب م 

 ما شارطتم  أأو ما: قال. قلتم لعنتأهام وسببتأهام: قالت ؟وما ذاك: قال. اخلري شيئًا ما أأصابه هذان
علمت 

 ."اللهم إن ام أأنا برٌش فأأيُّ السلمني لعنتمه أأو سببتمه فاجعله له زكاًة وأأجراً : قلت ؟.عليه ريب

ن أأجل هذه الزيادة أأورده الصن ف الباب. "رافعًا يديه  "دون قوله   .وم 

والبيهقي (   4) "مسنده"والشافعي يف ( 050 ) "مسنده"واحلميدي يف ( 5 44)أخرجه المام أمحد ( 4)

يينة به( 451 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 5:456) "الدالئل"يف   .من طريق سفيان بن عم

= 
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ثنا -461 أنٍس  عنمحيٍد  عنأخَّبنا إسامعيل بن جعفٍر  :قال ,حمّمد بن سالمٍ  حد 

 يا رسولأ  :فقال ,معةاجلم  يومأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  سلمني إىل الن  الم  فقام بعضم  ,اً قحط الطر عام :قال

امء من رى يف الس  وما يم  ,يديه فرفعأ  .الالم  وهلكأ  ,رضم الأ  جدبت  وأأ  ,الطرم  حطأ ق ,اهلل

 هم  ى أأ ينا اجلمعة حت  فام صل   ,اهللبطيه يستسقي إ   بياضأ  يتم ى رأأ يديه حت   فمد   ,سحابةٍ 

 .عةٌ مجم  فدامت   ,هلهإىل أأ  جوعم ار الرُّ القريب الد   اب  الش  

 سأ بأ واحتأ  ,يوتالبم  مت  هتد   ,اهلل يا رسولأ  :فقال ,تليها تيمعة الاجلم   كانت  فلام  

 طت  فتكش   ,وال علينا ,حوالينا م  الله :وقال بيده ,آدم ابن   ة  اللمأ  عة  م لّسم فتبس   .كبانالرُّ 

 ( ).عن الدينة

ثنا -465 ثنا :قال ,الّصلت حد  رض عائشة  عنعكرمة  عنسامٍك  عنأبو عوانة  حد 

نا برٌش ام أأ ن  إ   م  الله :ه يقوليدي   اً يدعو رافع ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ت  ا رأأ ّن  أأ  ,سمعه منها أّنه ,اهلل عنها

____________________________________
 

( 6414)والمام أمحد ( 1511)ومسلم (  2041 4 1, 1446)  "صحيح البخاري"واحلديث يف   

 .وغريهم من طمرق عن أيب الزناد به(  412, 1/415) "العجم الكبري"والطَّباين يف 

ه, القبلةأ ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبلأ رسولم اهلل  "دون قوله    .وهي الشاهد من تبويب البخاري "ورفعأ يدي 

 ."ورفع يديه"وهو يف الصحيحني دون قوله : فقال( 1/116 )وذكر هذه الزيادةأ ابنم حجر يف الفتح  

 . وفاته أأيضًا استقبال القبلة: قلت 

 "صحيحه"وابن حبان يف ( 45 )وإسحاق . مةمن طريق أيب سل( 0512 )وقد أخرجه المام أمحد 

 . من طريق مسلم بن بديل كالمها عن أيب هريرة نحوه( 610)

 .وفيه رفع اليدين دون االستقبال

 .من طريق محيد به( 1156)وابن حبان ( 512 )والنسائي ( 6 10 )أخرجه المام أمحد (  )

من طمرق أخرى عن أنس ( 164)ومسلم , ومواضع أخرى(   16, 160)وهو يف صحيح البخاري  

 .هلذه الزيادة "الفتح"وأأشارأ ابنم حجر يف  "لّسعة ماللة  ابن آدم"دون قوله . نحوه
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 ( ).ني فيهب  عاق  ه فال تم و شتمتم ه أأ ام رجٌل من الؤمنني آذيتم يُّ أأ  ,نيعاقب  فال تم 

ثنا -462 ثنا :قال ,عارمٌ  حد  ثنا :قال ,مّحاد بن زيدٍ  حد  أيب  عناف و  اٌج الص  حج   حد 

هل لك يف حصٍن  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  فيل بن عمٍرو قال للن  الطُّ  أن   ,جابر بن عبد اهلل عنبري الزُّ 

 ,فيلم الطُّ  فهاجرأ  ,نصارلألأ  اهللم ا ذخرأ ل   ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسولم بأ فأأ  :قال ؟حصن دوسٍ  ,ومنعةٍ 

 , قرنٍ ا إىلبأ فحأ  ,مٌة شبيهٌة هبال  و كأ أأ  رأ جأ فضأ  جلم الر   فمرضأ  ,هوم  ه رجٌل من قأ معأ  وهاجرأ 

يل  رأ ف  غم  :قال ؟بك لأ ع  ما فم  :يف النام قال فيلم فرآه الطُّ  ,ه فامتفقطع ودجي   اً شقصخذ م  فأأ 

 فسدتأ منك ما أأ  صلحم ا ال نم ن  إ   :فقيل :قال ؟كيدي   نم ما شأ   :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  هبجريت إىل الن  

  م  الله :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل الن   فيلم ها الطُّ فقص   :قال ,كن يدي  م  
 عأ ورفأ  ,رف  ه فاغ  ي  دأ يأ ول 

 ( ).هيدي  

                                                                                                                                                                             

م قبل حديثني(  )  .تقد 

من طريق أأيب النعامن حممد ( 60) "جزء رفع اليدين"والصن ف يف ( 1/12) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف ( 1)

 .عن محاد به( عارم ) بن الفضل 

رشح "والطحاوي يف ( 42 ) "مسنده"وأيب عوانة يف ( 1611 )وأمحد ( 2  )وهو يف صحيح مسلم  

ٍة عن (  1/4) "السنن"والبيهقي يف ( 1114) "الوسط"والطَّباين يف ( 61 ) "الشكل من طمرق عد 

 .عن سليامن بن حرب عن محاد به

ح هذه الزيا ."ورفع يديه  "دون قوله يف آخر احلديث    (.0/116 )دة ابنم حجر يف الفتح وصح 

من طريق ( 4 40) "صحيحه"وعنه ابن حبان يف ( 45 1) "مسنده"وأخرجه أبو يعىل يف : قلت 

لي ة عن احلجاج بن أيب عثامن ال ؤياه عىل "ولفظه .  هبذه الزيادة. صواف بهإسامعيل بن عم فقص  الطفيلم رم

 "....اللهم: وقال. يدي ه ملسو هيلع هللا ىلصفرفعأ رسولم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل 

لي ة مل يذكر هذه الزيادة "ضعيف الدب الفرد"وظن  الشيخ اللباين يف   مأ بشذوذها . أن  إسامعيل بن عم فجزأ

د عارم فى ما فيه. لتفرُّ  . وال يأ

وهذه الرواية , والودجان مها العرقان الحيطان بالعنق "فقطع ودجيه"وقع هنا يف رواية البخاري  :تنبيه 

= 
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 سّيد الستغفار :باب

ثنا -464 ثنا :قال ,أمحد بن عبد اهلل حد  ابن  عنغوٍل مالك بن م   عنمرٍي ابن نم  حد 

 ب  وتم  ,يل اغفر   رب   :ملسو هيلع هللا ىلص بي  للن   يف الجلس   ا لنعدُّ ن  كم  إن   :مر قالابن عم  عننافٍع  عنوقة سم 

.ةمر   مئةأ  حيمم الر   ابم و  الت   نتأ أأ  كأ إن   ,عيل  
( ) 

ثنا -461 ثنا :قال ,احب  حمّمد بن الص   حد  هالل  عنصنٍي حم  عنخالد بن عبد اهلل  حد 

 م  الله :قال ثم   ,ىحأ الضُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل    رسولم صىل   :عائشة قالت   عنان اذأ زأ  عنساٍف بن يأ 

.ةٍ مر   ا مئةأ ى قاهلأ حت   ,حيمم الر   ابم و  الت   نتأ ك أأ إن   ,عيل   ب  وتم  ,يل اغفر  
( ) 

____________________________________
 

ووقع عند . "فقطع هبا برامجأه فشخبت  يداه حتى مات"ففي صحيح مسلم  "برامجه"اب الصوو. خطأ

ويف  ."؟ما شأنم يأدي ك: قال"ويؤيُّده سياق احلديث ففيه . "هرواجب"احلاكم من نفس طريق البخاري 

يا يأديك: فقال"صحيح مسلم  غط  : بو عبيدقال أ "قيل يل لن  نمصلحأ منك ما أأفسدتأ : قال ؟ما يل أأراكأ مم

 .الَّباجم والرواجب مفاصلم الأصابع  كل ها

وابن ( 0161 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 2 5 )وأبو داود ( 4141)والرتمذي ( 1412)أخرجه أمحد (   )

وغريهم من طمرق عن مالك ( 2124) "الوسط"والطَّباين يف ( 16114)وابن أيب شيبة ( 1 41)ماجه 

ل به وأ غ 
حه ابن حب. بن م   ."التواب الغفور "وقال بعضهم (. 614)ان وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 

وقة   . هو حممد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكويف العابد: وابن سم

ن وجٍه آخرأ عند المصن ف
 (.245)برقم . وسيأ يت م 

 "الدعوات الكبري"والبيهقي يف ( 04 ) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 6645) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  1)

 .من طريق خالد بن عبد اهلل الطحان به( 421)

عبة وعبد العزيز بن  (  2/4) "الكَّبى"وأخرجه النسائي يف   اد سلم وعب  مم  من طريق حممد بن فضيل وشم

ٍل من الأنصار  بن  يأساف عن زاذان عن رجم
صني عن هالل  ام عن حم ه  -بن العو  رأأى النبي  أأنه  -نأس اسمأ

ره. ملسو هيلع هللا ىلص  .  فذكأ

صني بن عبد الرمحن اختلطأ . حديثهم أأوىل عندنا بالصواب  من حديث خالد: ثم قال النسائي وقد كان حم

= 
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ثنا -466 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد  ثنا :قال ,زهريٌ  حد   عنم احلكأ  عنمنصوٌر  حد 

 ,سبحان اهلل :قائلهن   يبم باٌت ال يأ عق  مم  :كعب بن عجرة قال عنعبد الّرمحن بن أيب ليىل 

 ( ).مئة مّرةٍ  ,أكَّب اهللو ,اهلل إال  وال إله  ,هللواحلمد 

 .ابن أيب أنيسة وعمرو بن قيسٍ  رفعه

 دعاء الخ بظهر الغيب :باب

ثنا -100 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  عبد الّرمحن بن زياٍد قال يل عبد اهلل بن  حد 

 الدُّ  ُسعم أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناهلل بن عمٍرو  عبدأ  سمعتم  :يزيد
 
غائٍب  إجابًة دعاءم  عاء

 ( ).لغائٍب 

____________________________________
 

مره  .انتهى. يف آخر عم

( 562)ومسلم أيضًا  ,من طريق مالك بن مغول ومحزة الزيات( 562)احلديث يف صحيح مسلم ( )

 "الكَّبى"والنسائي يف  .مرو بن قيس الالئيطريق عأ  من( 416 )والنسائي ( 1 41)والرتمذي 

ت( 6611) جرة عن  عن عبد  بة يمن طريق منصور كلهم عن احلكم بن عم الرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن عم

يب قائلهن  أأو فاعلهن  دبرأ كل  صالٍة مكتوبةٍ ": قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عقب ات ال يأ , ثالٌث وثالثون تأسبيحةٌ , مم

ميدةٌ وثالثم و  . "وأربٌع وثالثون تكبرية, ثالثون حتأ

ا رواية  .وأن  متام الائة هو التكبري أربع وثالثون, وهذا اللفظ هو الحفوظم من حديث كعٍب هذا أم 

ٌة بذكر   ."وال إله إال اهلل "المصن ف فهي شاذ 

. السياق الذي ذكره البخاري هنا فلم أرأ عند واحٍد منهم هذا. وقد روى احلديثأ مجاعٌة كبريٌة من الصنّفني

ق الأدب الفرد ن حق  تنب ه هلذا كلُّ مأ ه, ومل يأ كام أأشار إليه البخاري . وإنام أأشاروا إىل االختالف يف رفع ه ووقف 

و بنم قيسٍ : بقوله ه ابنم أأيب أمنيسة وعمرم  .رفعأ

ح الرفعأ مسلٌم والرتمذي وأبو نمعيم وابن حبان والنووي وغ وقد بي نت هذا االختالف يف , ريهموقد صح 

الً , حتقيقي لزوائد الأدب قا مطو  ق  نا حت ى يتيّس  إ خراجم الكتاب  حمم  واهلل أعلم . لكن  اخترصتم الكالمأ هم

 "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 444)وعبد بن محيد ( 610 )والرتمذي ( 545 )أخرجه أبو داود (  1)

من طمرق عن عبد (  14 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 441) "الخالق مكارم"واخلرائطي يف ( 411 )

= 
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ثنا - 10 ثنا :قال ,ن حمّمدٍ برش ب حد  خَّبنا أأ  :قال ,يوةم نا حأ خَّبأ أأ  :قال ,اهلل عبدم  حد 

أّنه  ,نابحي  أّنه سمع الصُّ  ,بيل  محن احلم الر   با عبد  أّنه سمع أأ  ,عافريُّ يٍك الأ رشأ  بيل بنم ح  رشم 

 ( ).جابم ستأ يف اهلل تم  خ  الأ  دعوةأ  إن   :يق د  با بكٍر الص  سمع أأ 

ثنا -101 ثنا :قاال ,وشهاٌب  ,ن إسامعيلموسى ب حد  ائب عطاء بن الس   عنمّحاٌد  حد 

فقال  ,ناٍد وحدأ حم  اغفر يل ولم  م  الله :قال رجٌل  :اهلل بن عمٍرو قال عبد   عنأبيه  عن

 ( ).ها عن ناٍس كثريٍ تأ ب  حجأ  لقد   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

ثنا -104 ثنا :قال ,جندل بن والٍق  حد   عناٍب خب  يونس بن  عنُييى بن يعىل  حد 

____________________________________
 

 .الرمحن الفريقي به

ن هذا الوجه: وقال الرتمذي وهو عبد . والفريقي يمضع ف يف احلديث, هذا حديث غريٌب ال نعرفه إال  م 

 .انتهى. وعبد اهلل بن يزيد هو أبو عبد الرمحن احلبيل, الرمحن بن زياد بن أنعم

زوائد "وعبد اهلل بن أمحد يف ( 21 1) "اجلهاد"وابن البارك يف (  2 ) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (   )

هد عب"والبيهقي يف ( 144 ) "الكنى والسامء"والدواليب يف (  51) "الزُّ من طريق ( 1421) "الشُّ

 . رشحبيل به

 .وإسناده صحيح

وابن حبان , (11 /2)واالحتاف ( 4416) "الطالب" وابن أيب شيبة كام يف( 4056)أخرجه المام أمحد (  1)

 . من طمرق عن محاد بن سلمة به( 612) "صحيحه"يف 

 .وإسنادمها حسن. رواه أمحد والطَّباين بنحوه(: 4 /  ) "الجمع"قال اهليثمي يف  

ب اختلط هذا إسناٌد رجالمه رجال الصحيح إال  أن  عطاء بن السائ: "احتاف الهرة"وقال البوصريي يف 

لكن  التنأ له , كام أوضحتمه يف تبيني  حال المختلطني. بأخرة, ومحاد بن سلمة إنام روى عنه بعد االختالط

 اهـ. وغريمها "صحيحه"والبخاري يف  "مسنده"رواه أمحد يف . شاهٌد صحيٌح من حديث أيب هريرة

منا وقم . ىف صالةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  قام": عن أيب هريرة قال( 0 20) "صحيحه"هو يف  البخاري يف : قلت 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلام  سل م النبيُّ . اللهم ارمح نى وحممدًا, وال ترحم  معنا أأحداأ ً: -وهو ىف الصالة  -معه, فقال أأعرايٌب 

رتأ واسعاً : قال لألعرابى  ".يريد رمحة اهلل.. لقد حج 
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اغفر  رب   :ةٍ مر   مئةأ  يف الجلس   اهللأ ستغفرم يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ابن عمر قال عنجماهٍد 

 ( ).حيمم الر   ابم و  الت   نتأ ك أأ إن   ,محنيوار   ,عيل   ب  وتم  ,يل

  :باب

ثنا -101 بيد حد  ثنا :قال ,بن يعيش عم ابن  عننافٍع  عنابن إسحاق  عنيونس  حد 

 م   دعو يف كل   لأ ين  إ   :مر قالعم 
ٍ
رى ى أأ حت   ,تي داب  يش  يف مأ  اهللم فسحأ يأ  ن  ى أأ مري حت  ن أأ يشء

.ينّسُّ ن ذلك ما يأ م  
( ) 

ثنا -105 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  ثنا :قال ,عاويةمرو بن عبد اهلل أبو مم عأ  حد   حد 

 م  الله :ه كان فيام يدعون  أأ  ,مرعم  عن ودي  مرو بن ميموٍن الأ عأ  عنبو احلسن مهاجٌر أأ 

 ( ).خيار  قني بالأ حل  وأأ  ,رشار  فني يف الأ ل  وال ختم  ,برار  ني مع الأ وف  تأ 

                                                                                                                                                                             

من طريق ُييى بن ( 4/444) "قالتفق والفرت"واخلطيب يف ( 4541 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

 . يعىل به

عبة  والنسائي ( 5521)أخرجه أمحد . فرواه عن يونس بن خب اب عن أأيب الفضل عن ابن عمر. وخالفه شم

 (. 641 )والطيالس ( 0161 ) "الكَّبى"يف 

 .ال يمعرف(: 1/521) "اليزان"قال الذهبي يف . وأبو الفضل

وعبد بن محيد ( 5141)وأمحد ( 0164 ) "الكَّبى"ائي يف فأخرجه النس. لكن توبع يونس: قلت 

 . هري عن أيب إسحاق عن جماهد عن ابن عمر بهمن رواية زم ( 1 1)

ظ زهريٌ : قال النسائي  . انتهى. حف 

م من وجٍه آخر عن ابن عمر: قلت  (. 46)انظر . وقد تقد 

 .وإسناده حسن. مل أجد من أخرجه(  1)

والصن ف يف ( 4/111) "أنساب الرشاف"والبالذري يف (  4/44) "قاتالطب"أخرجه ابن سعد يف (  4)

 .من طريق أيب نمعيم الفضل بن دكني به( 2/416) "التاريخ الكبري"

 .ورجاله ثقاٌت رجال الصحيح 
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ثنا -102 ثنا :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثنا :قال أيب حد  ثنا :قال ,عمشالأ  حد   حد 

  أن   كثرم اهلل يم  كان عبدم : شقيٌق قال
 
 نا سبيلأ د  واه   ,ينناصلح بأ نا أأ رب   :عواتالد   يدعو هبؤالء

 ,منها وما بطنأ  ما ظهرأ  واحشأ ا الفأ عن   واَصف   ,ور  لامت إىل النُّ نا من الظُّ ونج   ,سالم  ال  

 ي  نا وذر  زواج  نا وأأ نا وقلوب  بصار  نا وأأ سامع  وبارك لنا يف أأ 
 ابم و  الت   نتأ ك أأ ن  علينا إ   ب  , وتم ناات 

 مأ نع  نا شاكرين ل  واجعل   ,حيمالر  
 ( ).ها علينام  مت   وأأ  ,قائلني هبا ,ثنني هبامم  ,كت 

ثنا -104 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  كان  :ثابٍت قال عنسليامن بن الغرية  حد 

 ,ارٍ براٍر ليسوا بظلمٍة وال فج  قوٍم أأ  عليه صالةأ  اهللم جعلأ  :خيه يقولم نٌس إذا دعا لأ أأ 

 ( ).هارأ ون الن  ومم صم ويأ  ,يلأ الل   يقومونأ 

                                                                                                                                                                             

 . عن أيب معاوية عن العمش به( 16511) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .وهذا إسناٌد صحيٌح موقوٌف 

( 415 )والبزار ( 622)وابن حبان ( 1/111)واحلاكم ( 626) "السنن"رجه أبو داود يف وأخ 

 "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 0  /1) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 0112 ) "الكبري"والطَّباين يف 

( 5426) "الوسط"ويف ( 416 ) "الدعاء"والطَّباين يف , من طريق جامع بن أيب راشد(  41)

من طريق داود بن يزيد الودي كالمها عن شقيق عن ابن ( 4 1) "الدعوات الكبري"يف والبيهقي 

رآن ملسو هيلع هللا ىلصكان نبيُّ اهلل : مسعود عل منا السورةأ من القم  كام يم
الة  عل منا التشهدأ يف الص  عل منا , يم عل منا ما مل يكن  يم ويم

 .لفظ البن حبانوال. فذكره.. اللهم  أأل ف بني قلوب نا: كام يمعلمنا التشهد

ني يف (  1) علل أحاديث يف "وأبو الفضل ابن عامر بن الشهيد يف (  10) "عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السُّ

من طريق جعفر بن ( 5 1/ ) "احللية"وأبو نمعيم يف , من طريق سليامن بن الغرية( 41) "صحيح مسلم

 . سليامن كالمها عن ثابت به

 .وهذا إسناٌد صحيٌح 

ه. ه مح اد بن سلمة عن ثابتوروا   . واختملف عليه يف رفع ه ووقف 

ه عبدم بنم محيد  من طريق مسلم بن إبراهيم عن مح اد ( 164) "الختارة"والضياء يف ( 424 )فأأخرجأ

= 
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ثنا -101 ثنا :قال ,نمريٍ  ابنم  حد  ثنا :قال ,بو اليامنأأ  حد  إسامعيل بن أيب خالٍد  حد 

 ,يسعىل رأ   فمسحأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ي إىل الن  م  يب أم  ذهبت   :ريٍث يقولمرو بن حم عأ  سمعتم  :قال

.قز  ا يل بالر  عأ ودأ 
( ) 

____________________________________
 

عاء ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ ": مرفوعاً   . "فذكره. إذا اجتهدأ لأحٍد يف الدُّ

من طريق ( 1511) "الجالسة"والدينوري يف ( 6/111) "يةالطالب العال"وأأخرجه أأمحد بن منيع كام يف 

ر عن مح اد موقوفاً   .أأيب نرص  التام 

يد عن ثابت عن أنس بقية عن خالدٍ  ورواه وهب بنم : "الختارة"قال الضياء يف  الصمد  ورواه عبدم , عن محم

ثني, سٍ عبد الوارث عن سليامن بن الغرية عن ثابت عن أأنٍس كالمها من قول  أأن بنم  أأن  , وذكرأ بعضم المحد 

سلاًم رواه عن عبد بن محيد هبذا السناد ه يف صحيح  مسلمٍ . مم  واهلل أعلم. ومل أأرأ

 . فليس احلديث يف صحيح مسلم .وهو كام قال: قلت 

ث  م ذكره. الذي قصده الضياء والحد  ر التقد  ثم , (صحيح مسلم)وجدتم فيه : لحيث قا. هو ابن عام 

ر قال  إىل النبي  : ابن عام 
 .انتهى. خطأ ملسو هيلع هللا ىلصورفعم هذا احلديث 

وابن الثري ( 1/115) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 152 ) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (   )

 .من طريق حممد بن نمري عن ُييى بن اليامن به( 115/ ) "أسد الغابة"يف 

من ( 222) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف . يد الواسطيعن حممد بن يز( 126 )وأخرجه أبو يعىل 

 . طريق أيب أسامة عن إسامعيل عن موىل عمرو عن عمرو

كأأين أأسمعم صوتأه  {إذا الشمس كورت  }الفجر فقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصصليتم مع النبي : قال "وزاد أبو يعىل يف أوله 

 .ذكرهف...ذهبت  : وقال {اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس  }: يقول

رعة عن حديٍث رواه ُييى بن اليامن: ( 1/445) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  . فذكره.. سألتم أأيب وأأبا زم

م فيه ُييى ب: فقاال عن  ن يامن, رواه مجاعٌة, عن إسامعيل عن الأصبغ موىل عمرو بن حريثهذا خطأ, وه 

ريث, وهذا الصحيحم  مرو بن حم  انتهى. عأ

من طريق ( 1 1)وابن ماجه . من طريق عيسى بن يونس( 4 1)أخرجها أبو داود . زيادة أأيب يعىل: قلت

 .ابن نمري كالمها عن إسامعيل عن موىل عمرو به

ه  .  دون قصة ذهابه مع أمم 

= 
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ثنا -106 ثنا :قال ,موسى حد  نس أأ  عنيب ين أأ خَّبأ أأ  :ومّي قالعمر بن عبد اهلل الرُّ  حد 

 اهللأ لتدعو  ,اويةوهو يومئٍذ بالز   ,رصةتوك من البأ ك أأ خوانأ إ   إن   :قيل له :بن مالٍك قال

وقنا عذاب  ,ويف اآلخرة حسنةً  ,وآتنا يف الّدنيا حسنةً  ,وارمحنا ,اغفر لنا م  الله :قال ,هلم

 ( ).نيا واآلخرةالدُّ  م خريأ وتيتم فقد أم  ,م هذاوتيتم أم  إن   :فقال ,فقال مثلها ,فاستزادوه ,النّار

ثنا -0 1 ثنا :قال ,أبو معمرٍ  حد  ثنا :قال ,عبد الوارث حد   :قال ,أبو ربيعة سنانٌ  حد 

ثنا ه فلم ضأ فأ ثّم نأ  ,ض  ف  نتأ ه فلم يأ ضأ فأ نأ ف اً صنغم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   خذأ أأ  :أنس بن مالٍك قال حد 

 نأ ض  نفم يأ  ,اهلل إال  وال إله  ,هلل واحلمدأ  ,سبحان اهلل إن   :قال ,ضأ فأ تأ ه فان  ضأ فأ نأ  ثم   ,فض  نتأ يأ 

 ( ).هاورقأ  جرةم الش   ضم نفم ايا كام تأ طأ اخلأ 

____________________________________
 

قييل وابن اجلارود يف الضعفاء. وأأصبغ وث قه النسائي وابن معني  . وذكره العم

من طريق فطر بن خليفة موىل عمرو بن ( 15 /2) "ننالس"والبيهقي يف ( 5 4)وأخرج ابن أيب عاصم 

ريث عن أبيه و بن حريث, حم  .فذكر نحوه. أنه سمعأ عمرأ

 .من طريق عيل بن مسعدة عن عبد اهلل الرومي به نحوه( 16200) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

أأّنم قالوا لأنس  ", مة عن ثابتعن مح اد بن سل( 641)وعنه ابن حبان ( 4464) "مسنده"وليب يعىل يف  

وكان : وفيه قال أنس. فذكر نحو حديث الباب.. اللهم  آتنا يف الدنيا حسنة: فقال. ادع اهللأ لنا: بن  مالك

 ."يمكثر أن  يدعو هبا  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل 

 سأألأ قتادةم ": عن عبدالعزيز بن صهيب قال. واللفظ له( 1260)ومسلم . خمترصاً ( 1150)وللبخاري 

وكان : قال.. اللهم آتنا: يقول. كان أأكثرم دعوٍة يدعو هبا: قال ؟أأكثر ملسو هيلع هللا ىلصأأيُّ دعوة كان يدعو هبا النبيُّ . أأنساً 

 دأعا هبا فيه. أأنٌس إ ذا أأراد أأن  يدعو بدعوٍة دعا هبا
ٍ
 . "فإذا أأراد أأن  يدعو بدعاء

 "الدعاء"والطَّباين يف ( 016 ) "ندهمس"واحلارث بن أيب أسامة يف ( 1541 )أخرجه المام أمحد (  1)

 .من طريق عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أيب عبيدة البرصي به( 514 )

ه ثقاٌت سوى سنان  وذكره . شيٌخ مضطربم احلديث: وقال أبو حاتم, ليس بالقوي: قال ابن معني. ورجالم

قرونًا . ال بأ سأ به وأأرجو أأنه. له أأحاديثم قليلةٌ : وقال ابن عدي, ابنم حبان يف الثقات روى له البخاريُّ مأ

 ."التهذيب"قاله ابن حجر يف . بغريه يف الصحيح

= 
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ثنا -  1 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   بي  امرأٌة الن   تت  أأ  :يقول اً نسأأ  سمعتم  :سلمة قال حد 

 اهلللني ل  هتم  ؟خرٍي من ذلك عىل ك  دلُّ  أأ الأ أأ  :فقال ,احلاجة   و بعضأ أأ  ,ليه احلاجةأ و إ  شكم تأ  ملسو هيلع هللا ىلص

فتلك مئٌة خرٌي  ,وثالثني اً ربعن أأ ي  مد  وحتأ  ,وثالثني اً حني ثالثسب  وتم  ,كثالثني عند منام  

 ( ).نيا وما فيهامن الدُّ 

خرٌي له من عرش رقاٍب  , مئةً وكَّب   ,ح مئةً وسب   ,مئةً  لأ من هل   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقال الن   -1 1

 ( ).هانحرم بدناٍت يأ  وسبع   ,عتقهايم 

 الدُّ  يُّ أأ  ,اهلل يا رسولأ  :رجٌل فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  فأأ  -4 1
 
 اهلل سل   :قال ؟فضلأأ  عاء

____________________________________
 

 .نحوه من طريق الأعمش عن أأنٍس ( 5/55) "احللية"وأيب نمعيم يف ( 4544)وللرتمذي  

 .  وال نعرف لألأعمش سامعًا من أنس إال  أأنه رآه ونظرأ إليه. قال هذا حديٌث غريٌب : وقال الرتمذي 

وابن عساكر يف ( 4/445) "الكامل"وابن عدي يف ( 16112) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .وردان به من طمرق عن سلمة بن  ( 2) "فوائده"وابن مايس يف ( 41/15) "تاريخ دمشق"

ة الحدثني. وسلمة  فة عام   . ضع 

نكر احلديث: وقال أمحد  . مم

ها حديثمه عن أأنسٍ : وقال احلاكم  .مناكريم أأكثرم

عندما جاءت ( 1414)ومسلم ( 1615)أخرجه البخاري .  وللحديث شاهٌد قوٌي عن عيلٍّ : قلت 

 .فقال هلا ذلك. فاطمة تسأألمه خادماً 

وابن الشجري يف ( 4) "فوئده"وابن مايس يف (  450) "الطالب العالية"أخرجه ابن أيب شيبة كام يف (  1)

 . عن سلمة به من طمرق( 6/ ) "أماليه"

 ."الطالب"وسكت عنه ابن حجر يف . وإسناده ضعيف كسابقه

رواه ابن أيب الدنيا من طريق (: 14 /2) "احتاف الهرة يف زوائد السانيد العرشة"وقال البوصريي يف 

فه أمحد . سلمة بن وردان: قلت. إسناٌد متصٌل حسنٌ : قال احلافظ النذري. سلمة بن وردان عن أنس ضع 

ن معني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والعجيل وابن عدي والدارقطني, لكن قال ابن شاهني يف واب

 .كالمه انتهى. و عندي ثقٌة حسنم احلديث  ه: قال أمحد بن صالح: الثقات
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 الدُّ  يُّ أأ  ,اهلل يا نبي   :فقال تاه الغدأ أأ  ثم   ,نيا واآلخرةيف الدُّ  والعافيةأ  العفوأ 
 
 :قال ؟فضلأأ  عاء

 فقد   نيا واآلخرة  يف الدُّ  العافيةأ  يتأ عطفإذا أم  ,نيا واآلخرة  يف الدُّ  والعافيةأ  العفوأ  اهللأ سل  

.تأ فلح  أأ 
( ) 

ثنا -1 1 ثنا :قال ,آدم حد  عبد  عن أيب عبد اهلل العنزي   عن اجلمريري   عنشعبة  حد 

بحان اهلل ال سم  :إىل اهلل الكالم   حبُّ أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب ذرٍّ أأ  عنامت اهلل بن الص  

 قديرٌ  وهو عىل كل   ,وله احلمدم  له اللكم  ,له رشيكأ 
ٍ
 ,اهللب إال   ةأ وال قو   ال حولأ  ,يشء

 ( ).بحان اهلل وبحمدهسم 

ثنا -5 1 ثنا :قال ,دٍ ت بن حمم  ل  الص   حد  جَّب  عن اجلمريري   عنبن ميموٍن  مهديُّ  حد 

 ,صيل  نا أم وأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   عيل   دخلأ  :عائشة قالت عنيب بكٍر أأ  لثوم ابنة  كم  م  أم  عنبن حبيٍب 

  انرصفتم فلام   ,هعاء وجوامع  مل الدُّ بجم  عليك   ,يا عائشة :قال ,عليه تم بطأ  فأأ  ,وله حاجةٌ 

 .؟هعاء وجوامعم ل الدُّ وما مجم  ,يا رسول اهلل :قلتم 

منه وما مل  ما علمتم  ,هه وآجل  عاجل   ,هك من اخلري كل  لم  أسأأ إين   م  الله :قويل :قال

                                                                                                                                                                             

( 100 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 4111)وابن ماجه ( 1 45)والرتمذي (  116 )أخرجه المام أمحد (   )

هدا"وهناد يف  من ( 4/441) "الكامل"وابن عدي يف (  11) "الدعوات"والبيهقي يف ( 110) "لزُّ

 . طمرق عن سلمة بن وردان به

 .وإسناده ضعيف كسابقه

 .انتهى. ردانوأ  سلمة بن   هذا حديٌث حسٌن غريٌب من هذا الوجه إ نام نعرفمه من حديث  : وقال الرتمذي 

ديق و. لعل  حتسني الرتمذي له لشواهده: قلت   (.141)اآليت  انظر حديث أأيب بكر الص 

عبة ووهيب بن الورد كالمها (  144) "صحيح مسلم"احلديث يف (  1) عن سعيد اجلمريري  به من طريق شم

ئ ل ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل "خمترصًا  طأفى اهللم لالئكت ه أأو لعباد ه: قال ؟أأيُّ الكالم  أأفضلم : سم سبحان اهلل : ما اص 

هيبل "وبحمده  .فظ وم
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 .علممنه وما مل أأ  ما علمتم  ,هه وآجل  ه عاجل  ل  ك من الرش    بكأ  عوذم وأأ  .علمأأ 

إليها  بأ ار وما قر  بك من الن   عوذم وأأ  ,و عملٍ ب إليها من قوٍل أأ وما قر   ةأ ك اجلن  لم سأأ وأأ 

  .و عملٍ من قوٍل أأ 

يل  وما قضيتأ  ,ملسو هيلع هللا ىلصٌد منه حمم   ذأ ا تعو  بك مم   عوذم وأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلصٌد ك به حمم  لأ ا سأأ ك مم  لم سأأ وأأ 

 
ٍ
 ( ).اً شده رم عاقبتأ  فاجعل   من قضاء

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل الن   الةم الص   :باب

ثنا -2 1 مرو بن خَّبين عأ أأ  :وهٍب قال ثني ابنم حد   :ُييى بن سليامن قال حد 

ام يُّ أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن دري  أيب سعيٍد اخلم  عنثه با اهليثم حد  أأ  ن  أأ  ,اٍج در   عناحلارث 

ك عبد   ,دٍ عىل حمم   صل   م  الله :عائهفليقل يف دم  ,مل يكن عنده صدقةٌ  سلمٍ مم  رجلٍ 

 ( ).ا له زكاةٌ فإّن   ,والسلمني والسلامت ,عىل الؤمنني والؤمنات وصل   ,كورسول  

                                                                                                                                                                             

وأبو يعىل ( 16415) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 4112)وابن ماجه ( 44 15, 6 150)أخرجه أمحد (   )

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 526 ) "مسنده"والطيالس يف ( 25  )وإسحاق بن راهويه ( 1144)

عبة ومحاد واجلريري عن جَّب بن حبيب به( 14 /5 )  . من طمرق شم

حه اب  (.410 )واحلاكم ( 126)ن حبان وصح 

ث جَّباأ   عبة يف تسمية من حد   .أمُّ كلثوم بنتم عيلٍّ : فقيل. ووقع اختالف عىل شم

 .فاطمة بنت أيب بكر: وقيل

اوي. أأمحد وغريهومحاد  بن  سلمة عند , كرواية اجلمريري  . أمُّ كلثوم بنتم أأيب بكر: وقيل حه الطح   .ورج 

 .واهلل أعلم. يدأمُّ كلثوم دون ق: وقيل

وقد . دون القصة "... اللهم إين: عل مها هذا الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل  "وقع عند ابن ماجه خمترصًا  :تنبيه 

 ."زوائد الدب عىل الستة"نب هت عىل هذه الزيادة يف 

 "ملالكا"وابن عدي يف ( 45 4)واحلاكم ( 604)وابن حبان ( 464 ) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  1)

عب"والبيهقي يف ( 1  /4)  به وهٍب  من طمرق عن ابن  ( 411) "اآلداب"ويف (  14 ) "الشُّ

= 
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ثنا -4 1 ثنا :قال ,د بن العالءحمم   حد  سعيد بن عبد  عنإسحاق بن سليامن  حد 

ثنا :قال ,العاص بن   موىل سعيد   ,محنالر    ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب هريرة أأ  عنبن عيلٍّ  حنظلة حد 

 عىل إبراهيم وآل   يتأ كام صل   ,دٍ وعىل آل حمم   ,دٍ عىل حمم   صل   م  الله :ن قالمأ  :قال

 .إبراهيم عىل إبراهيم وآل   كام باركتأ  ,دٍ وعىل آل حمم   ,دٍ وبارك عىل حمم   ,إبراهيم

له  شهدتم  ,إبراهيم عىل إبراهيم وآل   تأ كام ترمح   ,دٍ وعىل آل حمم   ,دٍ م عىل حمم  وترح  

.له تم وشفع   ,هادةيوم القيامة بالش  
( ) 

ثنا -1 1 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   بنأ  ومالكأ  ,اً نسأأ  سمعتم  :سلمة بن وردان قال حد 

بعه مر فات  عم  فخرجأ  ,هتبعم يأ  اً حدأأ  فلم جيد   زم خرج يتَّب   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,ثانوس بن احلدأ أأ 

 بيُّ الن   ى رفعأ حت   ,هوراءأ  ى فجلسأ فتنح   ,يف مّسٍب  اً ه ساجدفوجدأ  ,و مطهرةٍ ارٍة أأ بفخ  

ين جاءأ  جَّبيلأ  إن   ,يعن   يتأ فتنح   اً ني ساجدمر حني وجدتأ يا عم  حسنتأ أأ  :ه فقالسأ رأ   ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).درجاٍت  رشأ له عأ  ورفعأ  ,اً عليه عرش   اهللم واحدًة صىل    عليكأ ن صىل  مأ  :فقال

____________________________________
 

اج بن سمعان يقال. وهذا إسناٌد ضعيٌف   مح القرايش السهمي . اسمه عبد الرمحن: در  اج لقٌب أأبو الس  ودر 

 . ضّعفه اجلمهور. موالهم الرصي

ة أحاديث لهرأ  بعد أن  . قال ابن عدي ة هذه الأحاديث التي أأمليتمها مما ال : ومنها هذا احلديث. وى عد  وعام 

اٌج عليه تابع در   .انتهى .يم

 .من طريق حممد بن العالء هبذا السناد(  0 / ) "أماليه"أخرجه ابن الشجري يف (   )

حيح إال  سعيد بن عبد الرمحن(: 56 /  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   ه رجالم الص 
موىل  ورجال سند 

 . انتهى. سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عيل فإن ه جمهوٌل 

ه ابنم حبان يف : التهذيب"وقال يف   ."الثقات"ذكرأ

وأبو ( 4/445) "الكامل"وابن عدي يف ( 5) "ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة عىل النبي "أخرجه إسامعيل القاض يف (  1)

 .من طمرق عن سلمة بن وردان به( 52/421) "تاريه"وابنم عساكر يف (  61) "العرفة "نمعيم يف 

ثني. وسلمة  ة المحد  فة عام   . ضع 

= 
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ثناح -6 1 ثنا :قال ,نمعيمأبو  د   ,ريد بن أيب مريمبم  عنيب إسحاق يونس بن أأ  حد 

 ,اً عليه عرش اهلل واحدًة صىل    عيل  ن صىل  مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبن مالٍك  نسأ أأ  سمعتم 

 ( ).خطيئاٍت  عنه عرشأ  وحط  

 عليه فلم يصل   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ عنده الن   رأ ك  ن ذم مأ  :باب

ثنا -110  عصام   عنائغ أخَّبين عبد اهلل بن نافٍع الص   :محن بن شيبة قالعبد الر   حد 

 ن  أأ  ,اهلل عبد   بن   جابر   عننكدر د بن الم حمم   عن - اً شيبة خري ثنى عليه ابنم وأأ  -بن زيٍد 

 ثم   ,آمني :انية فقالى الث  رقأ  ثم   ,آمني :وىل قالالم  رجةأ ى الد   رقأ فلام   ,ى النَّبأ رقأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 :؟ قالاٍت آمني ثالث مر   :اك تقولم سمعنأ  ,اهلل يا رسولأ  :فقالوا ,آمني :الثة فقالى الث  رقأ 

 .منه خأ فانسلأ  ,درك رمضانأ قي عبٌد أأ شأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص ين جَّبيلم وىل جاءأ الم  رجةأ الد   ا رقيتم ل  

  .آمني :فقلتم  ,غفر لهومل يم 

 :قال ثم   .آمني :فقلت ,ةاله اجلن  دخ  م يم مها فلو أحدأ ه أأ والدي   دركأ قي عبٌد أأ شأ  :قال ثم  

 ( ).آمني :فقلتم  ,عليك صل  عنده ومل يم  تأ ر  ك  قي عبٌد ذم شأ 

____________________________________
 

نكر احلديث: وقال أأمحد  . مم

ها: وقال احلاكم  . حديثمه عن أأنٍس مناكريم أأكثرم

ة: قلت   .انظر ما بعده. وللمرفوع شواهد عد 

وابنم أيب ( 421) "مل اليوم والليلةع"ويف ( 4/50) "السنن"والنسائي يف (  4/12)أخرجه المام أمحد (  )

هم من طمرق عن يونس به( 4 1/5)شيبة  فعت له عرشم درجاٍت  "وزاد النسائي والضياء . وغريم  ."ورم

حه ابن حبان  ياء يف ( 642 )واحلاكم ( 601)وصح   (.1/111) "الختارة"والض 

 ."ه عرشأ خطيئاٍت وحط  عن "دون قوله . عن أأيب هريرة مثله( 101)وهو يف صحيح مسلم  

عب"أخرجه البيهقي يف (  1) من طريق أيب ُييى ( 6) "فضائل شهر رمضان"وابن شاهني يف ( 4126) "الشُّ

 .نحوه. صاحب الطعام عن حممد بن النكدر به

أن  عبدأ اهلل بنأ , "الفراد"ذكرأ الدارقطنيُّ يف . زيد عصام بنم (: 45 /4) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

= 
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ثنا - 11 ثنا :قال ,بيد اهللد بن عم حمم   حد  الوليد  عنكثرٍي يرويه  عنابن أيب حازٍم  حد 

يا  :قيل له ,آمني ,آمني ,آمني :فقال ى النَّبأ رقأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,أيب هريرة عنبن رباٍح 

و ه أأ بوي  أأ  دركأ عبٍد أأ  نفم أأ  مأ رغ   :قال يل جَّبيل :فقال ؟هذا تصنعم  ما كنتأ  ,رسول اهلل

 غفر  مل يم  عليه رمضانم  عبٍد دخلأ  نفم أأ  مأ رغ   :قال ثم   .آمني :قلتم  ,ةه اجلن  دخل  مها مل يم حدأ أأ 

 :فقلتم  ,عليك صل  فلم يم  عنده تأ ر  ك  امرٍئ ذم  نفم أأ  مأ رغ   :قال ثم   .آمني :فقلت ,له

 ( ).آمني

 عىل من ظلمه جل  الر   دعاءم  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,بيعاحلسن بن الر   حد  ارب بن حمم  عنليٍث  عندريس إ   ابنم  حد 

____________________________________
 

ه من طريقه , د به عنهنافع تفر   وقال , غوكذا أأخرجه الطَّبيُّ من طريق الصائ(. أي حديث الباب)وأأخرجأ

 .كالمه انتهى. ال يمعرف: الذهبي

 . وتابعه أبو ُييى: قلت

بأه  .عيسى العب دي ه حممد بنم اسمم  الطعام   ُييى صاحبم  أبو: قال أبو عبد اهلل احلافظ: قال البيهقي ه ونسأ سام 

 .انتهى. ه عنهمحاد يف روايت   ب سهل بنم أأبو عتا

 .حممد بن عيسى بن كيسان: قلت

س ث عنه: وقال أبو زرعة. منكر احلديث: قال البخاريُّ والفال  د  نبغى أأن  ُيم  "ميزان االعتدال"كذا يف . ال يأ

(4/244.) 

ة ر وغريهم. وللحديث شواهد عد  جرة وعام   . من حديث أأنٍس وكعب  بن عم

 .بعدهوانظر ما 

( 4 ) " ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة عىل النبي "وإسامعيل القاض يف ( 1661) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف (   )

. من طمرق عن كثري بن زيد به( 52) "فضائل الوقات"ويف ( 4/401) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف 

حه ابن خزيمة   (.111 )وصح 

نه من طريق ا( 4515)والرتمذي (  415)ولمحد    .لقَّبي عن أيب هريرة مرفوعًا نحوهوحس 

ه(  155) "صحيحه"وقد أخرج مسلٌم يف    .مجلةأ الوالدين. من وجٍه آخر عن أيب هريرة رفعأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

218 

 ,رصيمعي وبأ يل سأ  صلح  أأ  م  الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  :جابٍر قال عندثاٍر 

 ( ).ريه ثأ   من  رين  وأأ  ,منيلأ ن ظأ  عىل مأ ينرصم وان   ,يني من  ثأ ام الوار  هم عل  واج  

ثنا -114 ثنا :قال ,موسى حد  أيب  عنأيب سلمة  عنمٍرو حمّمد بن عأ  عنمّحاٌد  حد 

 ام الوارثأ هم واجعل   ,يرص  عي وبأ م  ي بسأ عن  مت   م  الله :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :هريرة قال

 ( ).ير  رين منه ثأ  وأأ  ,يين عىل عدو  رصم وان   ,يمن  

 ول العمرا بطم عأ ن دأ مأ  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,قتيبة حد  يب احلسن موىل أأ  عنيزيد بن أيب حبيٍب  عنالّليث  حد 

 وال نعلمم  ,؟رهاعمم  طالأ  ما قالت   :قال هلا ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,قيسٍ  م  أم  عنقيس ابنة حمصٍن  م  أم 

 ( ).رت  م  ما عم  رت  م  ًة عم امرأ  

                                                                                                                                                                             

 .من طريق ابن إدريس به( 61 4) "كشف الستار"أخرجه البزار كام يف (   )

, وأ ن حمم ال نأعلمم أأحًدا رواه ع :وقال البزار  يسأ ٍب إ ال  ابنم إ در  يمار  ن أأيب ونم بقد رواهم مأ يٍث, عأ نم زيٍد, عن لأ

بري   ديث الزُّ  يف  حأ
ة  ابنم إ دريسأ أأحفظم وأأوىل ب الصح   .انتهى .ه  عن جاب ٍر, وأ

ليم. رواه البزار(:  5/  ) "الجمع"وقال اهليثمي يف   وهو مدل س, وبقية رجاله . وفيه ليث بن أأيب سم

 .انتهى .رجال الصحيح

م ليٌث مع: قلت  فه اجلمهور كام تقد   . تدليسه ضع 

ري وعائشة وغريهم. لكن يشهد له ما بعده  .وجاء من حديث عبد اهلل بن الشخ 

واحلاكم يف ( 64 4) "كشف الستار"والبزار كام يف (  /4 ) "حتفة الرشاف"أخرجه الرتمذي كام يف (  1)

 .من طمرق عن حممد بن عمرو به(  151, 144 ) "الستدرك"

 .حسٌن غريٌب من هذا الوجه: ال الرتمذيوق 

ه يف سنن الرتمذي :تنبيه  وعزاه  "حتفة الأحوذي رشح الرتمذي"لكن هو موجود يف , هذا احلديث مل أأجد 

 .وغريه من الحققني. للرتمذي أأيضًا ابن الثري يف جامع الصول

( 641 ) "الدعاء"ويف ( 11 /15) "الكبري"والطَّباين يف ( 111 )والنسائي ( 12666)أخرجه أمحد (  4)

= 
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ثنا -115 ثنا :قال ,عارمٌ  حد  ثنا :قال ,سنانٍ  عنسعيد بن زيٍد  حد  كان  :أنٌس قال حد 

 .ويدمكخم  :ليمٍ سم  مُّ أم  فقالت   ,ا لناعأ فدأ  اً يوم فدخلأ  ,البيت   هلأ أأ  ,علينا يدخلم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

 ,ا يل بثالٍث فدعأ  .له واغفر   ,هحياتأ  طل  وأأ  ,هه وولدأ مالأ  كثر  أأ  ,م  الله :قال ؟ تدعو لهالأ أأ 

 ى استحييتم حيايت حت   وطالت   ,تنينة مر  مريت لتطعم يف الس  ثأ  وإن   ,مئًة وثالثةً  فدفنتم 

 ( ).و الغفرةأ رجم وأأ  ,اسمن الن  

____________________________________
 

ه المصن ف. من طمرق عن الليث بن سعد به أ ا قالت"وعندهم يف أأوله . واختأرصأ تموىف  ابني : عن أم قيس أّن 

تم عليه ع  له. فجز  صن إىل رسول  , ال تغسل  ابني بالاء البارد فتقتلأه: فقلتم للذي يمغس  اشة بن حم  ك  فانطلق عم

ه ب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مفأأخَّبأ  ."فذكره.. ثم قال. قوهلا فتبس 

 .اٌت سوى أأيب احلسن موىل أم قيسورجاله ثق 

له ابن القطان: "التهذيب"قال ابن حجر يف   .جه 

 اهـ. ال يمعرف إال  هبذا, وال روى عنه سوى يزيد بن أبى حبيب(: 5 1/5) "اليزان"وقال الذهبي يف  

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1142) "مسنده"يعىل يف وأبو ( 6 /4) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  )

 .من طريق محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة به( 6/454)

حه احلافظ ابن حجر يف    (.1/116) "الفتح"وصح 

من طمرق (  111)ومسلم ( 1 20, 4 20, 5611, 5645,  11 ) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

ة عن أنس ليم وأأهل  بيت ها"وفيه . أن ه دخل عىل أم سليم, عد  ليم. فدعا لمم  سم يا رسول اهلل إن  : فقالت أممُّ سم

ويصة نيا إال  دعا يل به. خادمك أأنٌس : قالت. ؟ما هي: قال. يل خم اللهم  : قال. فام تركأ خريأ آخرٍة وال دم

ثتني ابن. فإين لن أأكثر  الأنصار  ماالً . ارزقه ماالً وولدًا وبارك له لبي مقدمأ , تي أمينةوحد  أن ه دمفن لصم

يد عن أنس. "حجاٍج البرصةأ بضٌع وعرشون ومائة  .وهذا لفظ البخاري عن محم

يتعاّدون عىل نحو , فواهلل  إ ن  مايل لكثري: قال أنس "ولسلم عن إسحاق عن أنس  ي وولدأ ولدي لأ وإن  ولدأ

 ."الائة اليوم

 . "حت ى استحييتم من النّاس "وله وق "وأأطل حياته, واغفر له "دون قوله  

مر (وأأطل حياته : ) وقوله وأأشارأ البخاري إىل هذه الرواية كام قال ابن حجر , فيها جواز الدعاء بإطالة العم

ر وبكثرة مالهخلاد ملسو هيلع هللا ىلصباب دعوة النبي "يف كتاب الدعوات  مم  العم
ه بطول  وهي الشاهد من تبويب  "م 

= 
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 من الكسل اهللذ بن تعو  مأ  :باب

ثنا -112 مرو بن عأ  عناهلاد  ثني ابنم حد   :يث قالثني الل  حد   :عبد اهلل قال حد 

 بك من الكسل   عوذم  أأ ين  إ   م  الله :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   معتم س :ه قالجد   عنبيه أأ  عنعيٍب شم 

 ( ).ار  الن   بك من عذاب   عوذم وأأ  ,الج  الد   السيح   بك من فتنة   عوذم وأأ  ,والغرم  

 عليه يغضب   اهلل من مل يسأل   :باب

ثنا -114 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,مروان بن معاوية حد  الليح أبو  حد 

ثنا :قال ,صبيٌح   بأ غض   اهللأ ل  ن مل يسأأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة أيب هم  عنأبو صالٍح  حد 

 ( ).عليه اهللم

____________________________________
 

 .الصنف هنا

ففي . كام قال ابن حجر يف الفتح. هذه الرواية تمبني الدعوة الثالثة التي يف احلديث (واغفر له : ) وقوله

سلم من رواية اجلعد بن عثامن عن أنس قد رأأيتم منها , ثالثأ دعوات ملسو هيلع هللا ىلصفدعا يل رسولم اهلل "صحيح مم

نيا نأتأني  يف الدُّ  ."وأأنا أأرجو الثالثةأ يف اآلخرة, اث 

 .للشيخ اللباين(.  111)رقم  "السلسة الصحيحة"وانظر 

( 414 ) "السنة"وعبد اهلل بن أمحد يف ( 5160)والنسائي ( 2416, 2441)أخرجه المام أمحد (   )

من طمرق عن ( 044 ) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 11 ) "اثبات عذاب القَّب"والبيهقي يف 

 . الليث بن سعد به

 .ني وغريمهاوشواهد احلديث كثرية يف الصحيح. وإسناده قوي

وابن أيب شيبة يف ( 4114) وابن ماجه ( 4444)والرتمذي ( 144, 114, 111)أخرجه أمحد ( 1)

عب اليامن"والبيهقي يف (  16/ )واحلاكم ( 0/100 ) "الصن ف" ( 2255)وأبو يعىل (     ) "شم

 "الدعاء"يف والطَّباين ( 11 /  5) "رشح السنة", والبغوي يف (1450/ 4) "الكامل"وابن عدي يف 

 .وغريهم من طمرق عن أأيب الليح به( 10)

وهذا , بضم  اخلاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي. أبو صالح اخلوزي(: 65/  ) "الفتح"قال احلافظ يف  

فه ابنم معني تلأٌف فيه ضع  رعة, اخلوزي خمم اه أأبو زم ن ف, وقو  ام  جزمأ وظن  احلافظم ابنم كثري أن ه أأبو صالح الس 

= 
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ثنا - 111 أيب  عنيب الليح أأ  عنثني حاتم بن إسامعيل حد   :د بن عبد اهلل قالحمم   حد 

 ه يغضب  ل  ن مل يسأأ مأ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أبا هريرة يقول سمعتم  :قال وزي  صالٍح اخلم 

 ( ).عليه

ثنا -116 ثنا :قال ,عبد اهلل حد  ثنا :قال ,بو داودأأ  حد  ناد يب الز  محن بن أأ عبد الر   حد 

ن قال مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ثامن قالعم  سمعتم  :بان بن عثامن قالأأ  عنبيه أأ  عن

ه يشٌء يف مع اسم   رضُّ ال يأ  الذياهلل  بسم :اً ثالث اً ثالث ,ليلةٍ  كل   ومساءأ  ,يومٍ  كل   صباحأ 

 .ه يشءٌ مل يرض   ,ميع العليمامء وهو الس  رض وال يف الس  الأ 

كام  احلديثأ  إن   :له فقال نأ ففط   ,ليهإ   نظرم يأ  فجعلأ  ,ه طرٌف من الفالجصابأ وكان أأ 

أ ليأ  ,ه ذلك اليومقل  ي مل أأ ولكن   ,كثتم حد  
 ( ).اهلل رم قدأ  مض 

 يف سبيل اهلل ف  عند الص   عاءالدُّ  :باب

____________________________________
 

د بتخرجيه ي يف . وليس كام قال. بأن  أمحد تفر  ه الز  ووقع يف رواية , بام قلتمه "الطراف"فقد جزمأ شيخم

ار واحلاكم عن أأيب صالح اخلموزي سمعتم أأبا هريرة  .انتهى. البز 

م يف الذي قبله(   )  .تقد 

عمل اليوم "ويف ( 41 0 ) "ىالكَّب"والنسائي يف ( 4411)والرتمذي ( 141, 112)أخرجه أمحد (  1)

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 46) "مسنده"والطيالس يف ( 4126)وابن ماجه ( 412) "والليلة

 من طمرق عن عبد  ( 111) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 0 4) "الختارة"والضياء يف (   12)

 . الرمحن بن أيب الزناد به

حه احلاكم   ( 1 5/ )وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : مذيوقال الرت 

 . كام قال الدارقطني .وهذا الطريق أحسنها. وللحديث  طريقان آخران عن أبان بن عثامن 

, 2 , 5 )وعمل اليوم والليلة للنسائي ( 4/1)وعلل احلافظ الدارقطني ( 5011)انظر سنن أيب داود 

 4 , 1 ) 
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ثنا -140  :سهل بن سعٍد قال عنيب حازٍم أأ  عنثني مالٌك حد   :إسامعيل قال حد 

 الس   بوابم هلام أأ  حم فتأ تم  ساعتان  
 
م حني ُيأ  :هعليه دعوتم  دُّ رأ داٍع تم  وقل   ,امء  فُّ والص   ,داءم الن   رضم

 ( ).اهلل  يف سبيل  

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   دعواتم  :باب

ُييى بن سعيٍد عن حمّمد بن  عنحّدثني الّليث  :عمرو بن خالٍد قال ثناحد   - 14

   عنلؤلؤة  عنُييى بن حّبان 
 إين   م  الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  :مة قالأيب َص 

 ( ).ى موالينأ اي وغ  نأ ك غ  سألم أأ 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 0/111 )وابن أيب شيبة ( 0 6 )عبد الرزاق  ومن طريقه( 54 ) "الوطأ"أأخرجه مالك يف (   )

 . وغريهم من طمرق عن مالك به(   1/ ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 61  ) "الوسط"النذر يف 

عند مجاعة   "الوطأ"هكذا هو موقوٌف عىل سهل بن سعد يف (: 41 / 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   

واة قال من جهة  ال, الرُّ أيومثلمه ال يم مر عن , ر  ويد وحممد بن خملد وإسامعيل بن عم وقد رواه أأيوبم بن سم

 .انتهى "مالٍك مرفوعاً 

ويد: قلت   ( 41 / 1) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف ( 421 )عند ابن حبان . ورواية أأيوب بن سم

لد عند ابن عبد الَّب أأيضًا , (5441) "الكبري"والطَّباين يف  ورواية , (46 / 1)ورواية حممد بن خمأ

 (.410 )إسامعيل  عند ابن حبان أيضًا 

والطَّباين يف , من طريق موسى بن يعقوب( 6 1)وابن خزيمة ( 1510) "السنن"وأخرجه أبو داود يف   

من طريق ذياب بن ( 166) "الكنى"والدواليب يف , من طريق عبد احلميد بن سليامن( 5114) "الكبري"

رفوعاً حممد أأيب العب اس الديني كلهم   .عن أأيب حازم عن سهٍل مأ

 "الكبري"والطَّباين يف (   6 ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 5452 )أخرجه أمحد (  1)

من طمرق عن ُييى ( 2 1) "الكنى"والدواليب يف ( 2116) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف ( 11/416)

 .بن سعيد به

 ."اليزان"كام قال الذهبي يف . سوى حممد  بن  ُييى مل يرو عنها. ورجاله ثقاٌت سوى لؤلؤة 

عن يزيد بن هارون عن ُييى بن سعيد عن حممد بن (  6 16)وابن أيب شيبة ( 5451 )وأخرجه أمحد  

= 
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ثنا - 141 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد   د بنحمم   عنثني ُييى حد   :هرٌي قالزم  حد 

  أأ  عنموىًل هلم  عنُييى 
 ( ).مثله ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنمة يب َص 

ثنا -144 ثنا :قال ,ُييى بن موسى حد  ثنا :قال ,وكيعٌ  حد   عنأوٍس  بنم  سعدم  حد 

عاًء مني دم عل   اهلل يا رسولأ  :قلتم  :أبيه قال عنيٍد ل بن محم كأ تري بن شأ شم  عنبالل بن ُييى 

  .يمني   ورش   ,وقلبي ,اينولسأ  ,يوبرصأ  ,عيسم   فني من رش  عا م  الله :قل :قال ,به نتفعم أأ 

 ( ).نا والفجوريعني الز   .يمني   :قال وكيعٌ 

____________________________________
 

ث, ُييى د  مة كان ُيم
ه أأبا َص   .فذكره.. اللهم: كان يقول ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل , أن  عم 

حبان عن لؤلؤة عن أأيب  خطٌأ, إنام يروونه عن حممد بن ُييى بن  هذا ( 1062) "العلل"قال أبو حاتم يف 

مة, عن النبي  
 .انتهى. , وهو الصحيحم ملسو هيلع هللا ىلصَص 

مة النصاري الازين من بني مازن بن النجار(:  1/1) "االستيعاب"قال ابن عبد الَّب يف  . أبو َص 

: وقيل. ن مالك بن أيب أنسقيس ب: وقيل, لبابة بن قيس: وقيل, مالك بن قيس: فقيل, اختلف يف اسمه

تلف يف شهود ه بدرًا وما بعدها من الشاهد. وهو مشهوٌر بكنيته. مالك بن أسعد  انتهى. ومل يم

وهو كلُّ ويٍل كالب  والخ  : قال الزخمرشي(:    /1) "الفيض"قال الناوي يف  (وغنى موالي : ) قوله

ا هنا الصاحب  وعد  . وابن  الأخ  والعم  وابن ه والعصبة  كلهم ن معانيه التي يممكن إ رادهتم
يف القاموس م 

 والرادم بالغ نى الذي . والقريب واجلار واحلليف والناَص والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر

نى الال  وسعة  احلال   نى النفس ال غ  ه غ   .انتهى. كام قاله بعض أهل الكامل. سأألأ

م يف الذي قبله(   ) ح هبا يف الطريق الولوال. تقد   .وىل هي لؤلؤة كام َص 

والطَّباين يف ( 5111)والنسائي ( 4161)والرتمذي (  55 )وأبو داود (  551 )أخرجه أمحد (  1)

حه( 541/ )واحلاكم ( 15 16) "الصن ف"وابنم أيب شيبة يف ( 0 4/4) "الكبري" والبيهقي , وصح 

هم من طمرق عن سعد ( 16  ) "اآلحاد والثاين"اصم يف وابنم أأيب ع( 146) "الدعوات الكبري"يف  وغريم

 .بن أأوس به

 بن   عن بالل   أوسٍ  حديٌث حسٌن غريٌب النعرفه إال  من هذا الوجه من حديث سعد بن  : قال الرتمذي

 . يىُيأ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ثنا -141 ثنا :قال ,بيصةقأ  حد  احلارث  اهلل بن   عبد   عنة ر  مرو بن مم عأ  عنسفيان  حد 

ي وال عن  أأ  م  الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :اٍس قالعبد اهلل بن عب   عنطليق بن قيٍس  عن

 ( ).دى يل اهلم ويّس   , عيل  ين وال تنرصم رصم وان   ,عيل   عن  تم 

ثنا -145 ثنا :قال ,أبو حفصٍ  حد  ثنا :قال ,ُييى حد  عمرو  سمعتم  :سفيان قال حد 

ابن عّباٍس  عنطليق بن قيٍس  سمعتم  :اهلل بن احلارث قال عبدأ  سمعتم  :ة قالبن مر  

 ,نرص عيل  ين وال تأ وانرصم  ,عن عيل  ي وال تم عن  أأ  رب   :عو هبذايد ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :قال

اجعلني  رب   .ى عيل  غأ ن بأ ين عىل مأ وانرصم  ,دى يل اهلم ّس  ويأ  ,ر عيل  كم ر يل وال متأ وامكم 

 ,وبتيل تأ تقب   ,اً نيبمم  اً اهأو   ,لك اً بتخمم  ,لك اً مطواع ,لك اً راهب ,لك اً ارذك   ,لك اً ارشك  

ل واسلم  ,سايند ل  وسد   ,لبيواهد قأ  ,تيج  ت حم وثب   ,عويتدأ  جب  وأأ  ,بتيوواغسل حأ 

 ( ).بيل  قأ  خيمةأ سأ 

ثنا -142 د بن كعٍب م  حمم  عنيزيد بن زياٍد  عنثني مالٌك حد   :إسامعيل قال حد 

 ا منعأ عطي لأ وال مم  ,عطيتأ ا أأ لأ  ه ال مانعأ ن  إ   :يب سفيان عىل النَّبعاوية بن أأ قال مم  ,رظي  القم 

  سمعتم  ,ينهه يف الد  فق  يم  اً به خري اهللم رد  ن يم ومأ  .منه اجلدُّ  ذا اجلد   وال ينفعم  ,اهللم
 
 هؤالء

                                                                                                                                                                             

 "الكَّبى"والنسائي يف (  455)والرتمذي (   5 , 0 5 )وأبو داود ( 664 )أخرجه أمحد (   )

( 6 4)وعبد بن محيد ( 16460)وابن أيب شيبة ( 4140)وابن ماجه ( 204) "العمل"ويف  (0114 )

 "السنة"وابن أيب عاصم يف ( 1 4) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 4 4 ) "الدعاء"والطَّباين يف 

الً وخمترصاً . من طمرق عن سفيان به(   4)  . مطو 

حه ابن حبان   (.1/111) "رشح السنة"وي يف والبغ( 6 5/ )واحلاكم ( 614)وصح 

الً .  هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي   .فانظره. وسيأيت بعده مطو 

الً وخمترصاً (  1) م ذكرهم مطو   .أخرجه مأن تقد 
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 ( ).عواد  ه الأ عىل هذ   ملسو هيلع هللا ىلص بي  ن الن  م   الكلامت  

ثنا -144 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,عبد الواحد حد   :قال ,عثامن بن حكيمٍ  حد 

ثنا  ( ).معاوية نحوه سمعتم  :قالد بن كعٍب حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

 .عن يزيد به( 4415)وهو يف موطأ مالك رقم (  )

اج يف ( 211 ) "رشح الشكل"وأخرجه الطحاوي يف    "الكبري"ين يف والطَّبا( 154) "مسنده"والّس 

وابن ( 411 ) "التفق والفرتق"واخلطيب يف ( 401ص) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 6/161 )

 .وغريهم من طمرق عن مالك به( 412) "التوحيد"منده يف 

ح حممدم بن كعب بسامعه من معاوية كام سيأ يت بعد ذلك       .وقد َص 

اد موىل الغرية بن ( 564)ومسلم , ومواضع أخرى( 111) "صحيح البخاري"وأأصل احلديث  يف    عن ور 

عبة الة ملسو هيلع هللا ىلصاكتب إيل  ما سمعتأ النبي  : كتب معاويةم إىل الغرية": قال, شم مىلأ عيل  الغريةم , يقول خلفأ الص 
فأأ

ا أأعطيت, ال إله إال  اهلل, وحده ال رشيك له, اللهم  ال مانع ل  : يقول خلف الّصالة ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم النبي  : قال

, وال ينفعم ذا اجلد  منك اجلدّ  ا منعتأ
عطي ل   ."وال مم

ه اآلخرم   قُّ
ا ش  : عن معاوية قال( 044 )ومسلم ( 1611,  4) "الصحيح"فأخرجه البخاري يف . أم 

هه يف الدين": يقول -وهو يطب  - ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول اهلل  فق  ن يمرد اهللم به خريًا يم  ."مأ

فكيف . فإن  قلتأ إن  معاوية إذا كان قد سمعأ هذا من رسول اهلل(: 1/15) "عمدة القاري"قال العيني يف         

ه, أأراد أن  يستثبتأ ذلك: قلتم  ؟يسألم عنه روفه, وينظرأ هل رواه غريم . أأو ما أأشبه ذلك, أأو نأس بعضأ حم

 انتهى كالمه

ه منه بعدأ , عىل النَّب ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي  فمعاوية سمعأ هذا الدعاء . الصواب أنه ال منافاة بينهام: قلت  ومل يأسمع 

قال بعد الصالة, الصالة عاويةم الغريةأ عام يم فوافق أأّنا هي الكلامت التي سمعها معاويةم من رسول . فسأألأ مم

 . واهلل أعلم. عىل النَّب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .وانظر ما بعده 

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسولأ اهلل "وفيه . د بن زياد بهمن طريق عبد الواح( 6/410 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 1)

 .دون قيد. فذكره: يقول

وغريهم من ( 6 1)وعبدم بن محيد ( 2150 , 2120 )والمام أمحد ( 2/110)وأخرجه ابن أيب شيبة  

= 
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ثنا - 141 ثنا :قال ,ىثن  د بن الم حمم   حد  , د بن كعٍب حمم   عنابن عجالن  عنُييى  حد 

 ( ).معاوية نحوه سمعتم 

ثنا -146 ثنا :قال ,ىثن  د بن الم حمم   حد  ثنا :قال ,اهليثم بن مجيلٍ  حد  د بن حمم   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنمرو بن أيب سفيان ين عأ خَّبأأ  :سنٍي قاليب حم ابن أأ  عنمسلٍم 

 الدُّ  وثقأ أأ  إن   :قال
 
 واعرتفتم  ,نفس ظلمتم  ,كنا عبدم وأأ  ,نت ريب  أأ  م  الله :تقول ن  أأ  عاء

 ( ).اغفر يل رب   ,نتأأ  إال   نوبأ الذُّ  غفرم ال يأ  ,يبذنب  

ثنا -110 بيد حد  مر عم  عنو بن ميموٍن مرعأ  عنأيب إسحاق  عنإُسائيل  عناهلل  عم

 وسم  ,خل  والبم  ,ل  من الكسأ  :من اخلمس ذم يتعو   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :قال
 
 وفتنة   ,َّبأ الك   وء

____________________________________
 

ثامن بن حكيم به  .سمعه عىل النَّب. طمرق عن عم

ن  ملسو هيلع هللا ىلصهلل سمعتم رسولأ ا: وقال. عن حممد بن فضيل عن عثامن به( 2116 )ولمحد   يقولم إذا انرصفأ م 

الة ة. الص  ه عىل النَّب. وهي روايٌة شاذ   .والصوابم روايةم اجلامعة أأن ه سمعأ

هد"ووكيع يف ( 1) "إبطال احليل"وابن بطة يف ( 151) "مسنده"والّساج يف ( 2146 )ورواه أمحد    "الزُّ

د كام يف , من طريق أمسامة( 111) من طريق حممد بن عجالن كلهم عن ( 15/ ) "إحتاف الهرة"ومسد 

د بن  كعب م   .سمعتم معاوية: قال بعضهم, حمم

 .انظر ما قبله(  )

عبة عن ( 14 /4) "التفق والفرتق"واخلطيب يف ( 0264 )أخرجه المام أمحد (  1) وح عن شم من طريق رأ

 . ابن أيب حسني به

عبة عن يعيل بن عطاء من طريق رأ ( 14 /4)واخلطيب ( 0261 )وأخرجه أمحد أيضًا   وح بن عبادة ثنا شم

ريرة يقول: قال. سمعتم عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهلل: قال عاء": سمعتم أأبا هم ... إن  أأوفقأ الدُّ

 .موقوفاً  "فذكره

ة يف الصحيحني وغريمها نحوه   .وهلذا الدعاء شواهد عد 
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 ( ).القَّب وعذاب   ,در  الص  

ثنا - 11 ثنا :قال ,عبد اهلل بن عبد الوّهاب حد  ثنا :قال ,خالد بن احلارث حد   حد 

ن كان م   :أيب هريرة قال عنبيع يب الر  أأ  عنعلقمة بن مرثٍد  عنعبد الّرمحن السعودّي 

 دم 
 
 نتأ وما أأ  ,علنتم وما أأ  ُسرتم وما أأ  ,رتم خ  وما أأ  متم فر يل ما قد  اغ   م  الله :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عاء

 ( ).نتال أأ ال إله إ   ,رؤخ  م والم قد  الم  نتأ ك أأ ن  إ   ,يبه من   مم علأ أأ 

ثنا -111 ثنا :قال ,بيانٌ  حد   ٍن قال حز   بن   اممةأ ثم  عن ريريُّ اجلم  ثناحد   :قال ,يزيد حد 

 :قلت ,ه يشءٌ لطم ال يأ  ن الرش   بك م   عوذم  أأ ين  إ   م  الله :هىل صوت  ع  نادي بأأ يم  اً شيخ سمعتم : 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 4111)وابن ماجه ( 1/124) "السنن" والنسائي يف( 546 )وأبو داود ( 51/ )أخرجه أمحد (   )

(  511)والنسائي أيضًا . من طريق إُسائيل( 114) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف (  104 )أيب شيبة 

مكارم "واخلرائطي يف , من طريق يونس( 411)والبزار ( 111)والطَّبي ( 011 )وابن حبان 

 .من طريق مسعر كلهم عن أيب إسحاق به( 041 ) "الخالق

ه صحيٌح إال  أنه اختملف فيه عىل إيب إسحق عن عمرو   . ويف صحابيه. يف وصله وإرساله. وإسنادم

ثني أأصحابم حممد : وقيل, عن ابن مسعود: وقيل, هكذا: فقيل  (.1/124)مجيعًا النسائي  ارواه. ملسو هيلع هللا ىلصحد 

 . لمت صل صحيحوا: ثم قال. اخلالفأ يف وصله وإرساله فقط( 14 /1) "العلل"وذكر الدارقطني يف 

ذ من هذه اخلمس جاء يف أأحاديث كثرية: قلت  .واهلل أعلم. والتعوُّ

والطَّباين ( 1461)والطيالس ( 401)وإسحاق بن راهوية (   01 , 0221 , 4 46)أخرجه أمحد (  1)

 .من طمرق عن عبد الرمحن السعودي به( 214 ) "الدعاء"يف 

 . ورجال إسناده ال بأس هبم 

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف . صالح: قال أبو حاتم. الدين أبو الربيع

عن (  44)ويف صحيح مسلم , عن ابن عباس مثله( 026 )وقد ثبتأ هذا الدعاء يف صحيح البخاري  

 . مثله أيضاً  عيل 
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 ( ).رداءبو الد  أأ  :قيل ؟يخن هذا الش  مأ 

ثنا -114 ثنا :قال ,موسى حد   إسحاق بن عبد اهلل بن عنمّحاٌد يعني ابن سلمة  حد 

بك  عوذم  أأ ين  إ   م  الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلصكان النّبّي  ,أيب هريرة عنسعيد بن يساٍر  عنأيب طلحة 

.مأ ظلأ أو أم  مأ ظل  أأ  ن  بك أأ  عوذم وأأ  ,ةل  والذ   ة  ل  والق   من الفقر  
( ) 

 ,عجالن بن   عن ثابت   ,يٍث عن لأ  ,عتمرحدثنا مم  :حدثنا حممد بن أيب بكر قال - 111

 فدعا بدم  ملسو هيلع هللا ىلص ا عند النبي  ن  كم  :قال أممامةأيب  عنيب عبد الرمحن عن أأ 
ٍ
 ,ال نحفظه كثريٍ  عاء

 بدم  دعوتأ  :لنافقم 
ٍ
نا إ   اللهم   :ه لكممع ذلك كل  ئكم بيشء جيأ نب  سأم  :فقال ؟هال نحفظم  عاء

 اللهم   ,ملسو هيلع هللا ىلص ك حممدٌ ك منه نبيُّ استعاذأ ك مما ستعيذم ونأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص ك حممدٌ ك نبيُّ لأ ك مما سأأ لم نسأأ 

                                                                                                                                                                             

عبة عن اجلريري به( 55 /  ) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )  .من طريق شم

 . وهذا إسناٌد صحيٌح  

 .هو سعيد بن إياس: واجلريري. هو ابن هارون: ويزيد. هو ابن عمرو: بيان

( 4162) "السنن الكَّبى"يف ( 5120)والنسائي ( 511 )وأبو داود ( 1214,   14)أخرجه أمحد ( 1)

من ( 111) "الدعوات الكبري"ويف ( 1 /4) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 114 ) "الدعاء"والطَّباين يف 

حه ابن حبان . سلمة به طمرق عن محاد بن  (. 51/ )واحلاكم ( 040 )وصح 

: قال ملسو هيلع هللا ىلص عياض عن أأيب هريرة عن النبي   فرواه عن إسحاق عن جعفر بن  . وخالف مح ادًا الأوزاعيُّ  

ذوا باهلل" وابن ماجه ( 0612 )وأمحد ( 4164) "الكَّبى"ويف ( 5121)أخرجه النسائي . "فذكره. تعو 

 .من طمرق عنه به(  54/ )واحلاكم ( 004 )وابن حبان ( 4111)

 . وجعفر بن عياض 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف 

 . ال أأذكره: وقال المام أمحد

د عنه إسحاق ال يمعرف(: 14 /1) "اليزان"وقال الذهبي يف   .انتهى. تفر 
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 ( ).أو كام قال , باهللإال   وال قوةأ  وال حولأ  ,غالأ ان وعليك البأ ستعالم  نتأ أأ 

ثنا -115 ثنا :قال ,ُييى بن بكريٍ  حد  مرو بن عأ  عنيزيد بن اهلاد  عنيث الل   حد 

 بك من فتنة   عوذم  أأ ين  إ   م  الله :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ه قالجد   عنبيه أأ  عنعيٍب شم 

 ( ).ارالن   ن فتنة  بك م   وذم عوأأ  ,ال  ج  الد   السيح  

ثنا -112 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد   عنشعث يب الأ أأ  بن   نصري   عنأبو بكٍر  حد 

 
 
 وبارك   ,نيتأ زق  عني بام رأ ن  قأ  م  الله :اٍس يقولعب   كان ابنم  :سعيٍد قال عن ائب  الس   بن   عطاء

 ( ).غائبٍة بخريٍ  كل   ف عيل  لم واخ   ,يل فيه

                                                                                                                                                                             

عتمر بن من طر( 1141) "مسند الشاميني"ويف ( 61 /1) "العجم الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   ) يق مم

 .سليامن به

ليم ضعيٌف    . واضطربأ أأيضًا يف إسناده. ليث بن أأيب سم

ثنا الليثم (  451)فأخرجه الرتمذي  ر بن حممد ابن أمخت سفيان الثوري حد   عن عبد   من طريق عام 

 .عن أيب أمامة به سابطٍ  الرمحن بن  

 .هذا حديث حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي 

م خترجيه (  1)  (.111)برقم تقد 

من طريق ( 154) "أخبار مكة "والفاكهي يف ( 1644, 2 51 ) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

كن والمقام أأن  يقولأ  "وفيه . أسباط بن حممد عن عطاء به  ابن  عب اس الذي ال يدعم بني الرُّ
 
: كان من دعاء

 . فذكره.. اللهم  قن عني

 .وهذا موقوٌف 

 "الختارة"والضياء يف ( 412) "اآلداب"والبيهقي يف ( 4 44) "الستدرك"اكم يف وأخرجه احل 

ني يف , من طريق عمرو بن أيب قيس( 1/116) همي يف ( 4) "القناعة"وابنم السُّ  "تاريخ جرجان"والس 

ني أيضًا , من طريق احلارث بن نبهان( 5 / ) كلهم  من طريق عيل بن احلمسني بن واقد( 1)رقم وابنم السُّ

 ."فذكره.. يدعو ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي ": عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال

مرو بن أيب قيس تارًة عن عطاء عن ُييى بن عامرة عن سعيد بن جبري  ( 141 )أخرجه احلاكم .ورواه عأ

= 
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 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

221 

ثنا :قال ,بيعاحلسن بن الر   ثناحد   -114 يب أأ  عنعمش الأ  عنص وأ ح  بو الأ أأ  حد 

 ,لوب  القم  بأ يا مقل   م  الله :يقولأ  ن  أأ  كثرم يم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :نٍس قالأأ  عن ويزيدأ  ,سفيان

 ( ).نكي  قلبي عىل د   ت  ثب  

 عاء عند الغيث والطرالدُّ  :باب

____________________________________
 

 .ُييى بينهام فأدخلأ (. 414)والبيهقي ( 1/116)والضياء 

 مرو بن أيب قيس, واحلارث بن  عن حديٍث رواه عأ وسأألت أيب(: 15 /1) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف 

, ملسو هيلع هللا ىلص جبري عن ابن عباس, عن النبي   عامرة عن سعيد بن   السائب عن ُييى بن   مي عن عطاء بن  ر  نبهان اجلأ 

هيب بن خالد, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبري, عن ابن  "..اللهم قنّعني: أنه كان يدعو ورواه وم

 .انتهى. ما يمدرينا, مرًة قال كذا, ومرًة قال كذا: قال ؟ام أأصحُّ أأّي: قلت لأيب. عباس

ر ُييى بن عامرة: قلت ن طريق احلارث بذك   .واهلل أعلم. ومل أأره م 

, 2414)أبو يعىل ( 40105)وابن أيب شيبة ( 10 1)والرتمذي ( 4262 , 04 1 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 115) "السنة"اصم يف وابن أيب ع( 2251) "تفسريه"والطَّبي يف ( 4211  "الشُّ

ي يف ( 4  /1) "الكامل"وابن عدي يف ( 12 /1) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 454) ر   "الرشيعة"واآلجم

وغريهم من طمرق عن الأعمش عن أيب سفيان طلحة بن نافع ( 1/115) "الختارة"والضياء يف ( 415)

ه عن أنس   . وحدأ

حه احلاكم   (. 512/ )وصح 

ه وأأهلمه"وزادوا  إن  القلوبأ : وقد آمن ا بك وبام جئتأ به؟ قال. يا رسول اهلل أأختافم علينا: فقال له أصحابم

قل بها  . "بيد اهلل عز  وجل  يم

ي ( 24  ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 4141)وأخرجه ابن ماجه   ر  وغريهم من طريق ( 214)واآلجم

 . الرقايش عن أنسٍ أبان  العمش عن يزيد بن  

ٌة عىل أن  الأعمشأ رواه عنهام مجيعاً   كام قال الضياء يف . ورواية أأيب الحوص عند البخاري هنا دال 

 ."الختارة"

فيان عن جابر  وي عن الأعمش  عن أأيب سم  . وغريمها( 2254)والط َّبي ( 4 11)أأخرجه أأبو يعىل . ورم

 . أأنٍس أأصحُّ  وحديث أأيب سفيان عن: قال الرتمذي
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ثنا -111  عنيح بن هانٍئ القدام بن رشم  عنسفيان  ثناحد   :قال ,د بن ُييىخال   حد 

فٍق من آفاق يف أم  اً ى ناشئإذا رأأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسولم  :قالترض اهلل عنها عائشة  عنبيه أأ 

 الس  
 
طرت مم  وإن   ,اهللأ دأ مح   اهللمه فأ كشأ  فإن   ,عليه قبلأ أأ  ثم   ,كان يف صالةٍ  وإن   ,هعملأ  تركأ  امء

 ( ).اً نافع اً بصي   م  الله :قال

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   دعواتم  :باب

ثنا -116 ثنا :قال ,وةي  حأ  عنأبو عاصٍم  حد  با عبد سمع أأ  ,قبة بن مسلمٍ عم  حد 

يا  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بيدي الن   خذأ أأ  :معاذ بن جبٍل قال عن نابحي  الصُّ  عن بيل  محن احلم الر  

ك كلامٍت مم عل   أم الأ أأ  :قال ,كحبُّ أم  اهلل نا ووأأ  :قلتم  ,كحبُّ  أم ين  إ   :قال ,يكلب   :قلتم  ,معاذ

 ,ككر  وشم  ,كي عىل ذكر  عن  أأ  م  الله :قل :قال ,نعم   :قلتم  ؟كصالت   كل   بر  ا يف دم تقوهلم 

 ( ).كعبادت   سن  وحم 

                                                                                                                                                                             

وابن ماجه ( 1 6) "عمل اليوم والليلة"والنسائي يف ( 5066)وأبو داود ( 60 /2)أخرجه المام أمحد (  )

 .من طريق القدام به( 4116)

كان ": من وجه آخر عن عطاء عن عائشة قالت( 166)ومسلم ( 4041)وأصله يف صحيح البخاري  

ت  ُسم  به, وذهبأ  م  والغي إذا كان يوم الريح   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  , فإذا ممطر  ه, وأأقبلأ وأأدبرأ فأ ذلك يف وجه  ر  عم

تي: فسألتمه, فقال: عنه ذلك, قالت عائشة ل طأ عىل أمم  : ويقول إذا رأأى الطرأ . إ ين خشيتم أن  يكونأ عذابًا سم

 . "رمحة

  ."ترك عملأه, وإن  كان يف صالٍة  "دون قوله 

, قال"نها القاسم ع عن( 615)وللبخاري   ."اللهم  صي بًا نافعاً : كان إذا رأأى الطرأ

 "عمل اليوم والليلة"ويف (  4/2)والنسائي ( 511 )وأبو داود ( 144, 115, 5/111)أخرجه أمحد (  1)

عب"والبيهقي يف ( 10/20) "الكبري"والطَّباين يف ( 10 )وعبد بن مجيد ( 06 ) ( 0 11) "الشُّ

 . رشيح به وغريهم من طمرق عن حيوة بن

حه ابن خزيمة   (. 144/ )واحلاكم ( 1010)وابن حبان (  45)وصح 

= 
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ثنا -150 ثنا :وخليفة قاال ,مسّددٌ  حد  ثنا :قال ,لفض  برش بن الم  حد   عن ريريُّ اجلم  حد 

 بي  قال رجٌل عند الن   :قال نصاري  وب الأ يُّ يب أأ أأ  عن حلرضمي  ٍد ايب حمم  أأ  عنيب الورد أأ 

؟ مةالكل   حبم ن صامأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   .فيه اً باركمم  اً بطي   اً كثري اً محد هلل احلمدم  :ملسو هيلع هللا ىلص

 كأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ن الن م   ه هجمأ ن  ى أأ ورأأ  ,تأ فسكأ 
ٍ
 إال  ل قم فلم يأ  ؟ن هومأ  :فقال ,ههأ ر  عىل يشء

 عرشأ  ثالثةأ  يتم رأأ  ,هس بيد  ف  نأ  الذيو :فقال ,رجو هبا اخلريأ أأ  ,ناأأ  :جٌل فقال ر ,اً وابصأ 

 ( ).عز  وجل  ها إىل اهلل م يرفعم ّيُّ ون أأ رم بتد  يأ  اً كلأ مأ 

ثنا - 15 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حد   عنردة يوسف بن أيب بم  عنإُسائيل  حد 

  جأ إذا خرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  كان رسولم  :عائشة قالت عنبيه أأ 
 الأ ن اخلأ م 

 
 ( ).فرانكغم  :قال ء

____________________________________
 

سيلة الرادي :والصنابحي  .هو عبد الرمحن بن عم

 .إسناده صحيح: "اخلالصة"قال النووي يف  

 .عن مالك بن يامر عن معاذ مثله(    /10) "الكبري"وله طريق آخر عند الطَّباين يف  

عب"والبيهقي يف ( 4 5) "الدعاء"ويف ( 11 /1) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   ) د ( 1411) "الشُّ وممسد 

 .من طريق سعيد بن إياس اجلريري به( 4411) "الطالب"كام يف 

 .هو ابن ثاممة بن حزن القشريي: وأبو الورد 

 . كان معروفًا قليلأ احلديث  : قال ابن سعد

 . مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

ا أب  . ال يمعرف: "اليزان"فقال الذهبي يف : و حممد احلرضميأم 

نه البوصريي يف    (.0/11 ) "الجمع"واهليثمي يف (. 15 /2) "االحتاف"واحلديث حس 

عمل "ويف ( 6604) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4)والرتمذي ( 40)وأبو داود ( 15110)أخرجه أمحد (  1)

من طمرق عن ( 64/ ) "السنن"والبيهقي يف ( 405)الدارمي و( 400)وابن ماجه ( 46) "اليوم والليلة

 . إُسائيل بن يونس به

حه ابن خزيمة   (.51 / )واحلاكم ( 111 )وابن حبان ( 60)وصح 

وأبو , هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من حديث إُسائيل عن يوسف بن أيب بردة: وقال الرتمذي 

= 
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ثنا -151 عبد  عنٍد ثني عبد العزيز بن حمم  حد   :عبد العزيز بن عبد اهلل قال حد 

عبد  عنسعيد بن جبرٍي  عناٍد أيب هبرية ُييى بن عب   عنمحن الجيد بن سهيل بن عبد الر  

ثني عىل اهلل يم  ,ه صالتأ ضأ  فقأ فصىل   ,يلمن الل   إذا قامأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :اهلل بن عّباٍس قال

يف  اً , واجعل يل نوريف قلبي اً اجعل يل نور م  الله: ثّم يكون من آخر كالمه ,هو أهلهبام 

, عن شاميل اً , ونورعن يميني اً , واجعل يل نوريف برصي اً , واجعل يل نورسمعي

 ( ).اً , وزدين نوراً , وزدين نوراً , وزدين نورمن خلفي اً , ونورمن بني يدّي  اً واجعل يل نور

ثنا -154 ثنا :قال ,الوليد بن صالٍح  حد  نيسة زيد بن أيب أم  عنبيد اهلل بن عمٍرو عم  حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :اٍس قالابن عب   عنبري بن مطعٍم جم  بن   نافع   عناٍب ونس بن خب  يم  عن

يف  ك العافيةأ لم سأأ  أأ ين  إ   م  للها ,نيا واآلخرةيف الدُّ  والعافيةأ  ك العفوأ لم سأأ  أأ ين  إ   م  الله :يدعو

وعن  ,فيومن خل   ,واحفظني من بني يدي   ,وعتيوآمن رأ  ,وريت عأ واسرتم  ,هيلديني وأأ 

 ( ).ن حتتيم   غتالأ ن أم بك أأ  عوذم وأأ  ,ن فوقيوم   ,ساريوعن يأ  ,مينييأ 

____________________________________
 

وال نعرفم يف هذا الباب إال  حديثأ عائشة , د اهلل بن قيس الشعريبمردة بن أيب موسى اسمه عامر بن عب

 .ملسو هيلع هللا ىلصرض اهلل عنها عن النبي  

 "السنن"والبيهقي (  1/4 ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 102) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  )

 .من طمرق عن عبد العزيز بن حممد به( 11) "صالة الوتر"وحممد بن نرص يف ( 1/151)

من طمرق عن ابن عباس نحوه مطوالً ( 424)ومسلم ( 5654) "صحيح البخاري"وأأصلم احلديث يف  

 . وخمترصاً 

 ."وزدين نورًا, وزدين نورًا, وزدين نوراً  "دون قوله 

 . عباس عن أبيه عبد اهلل بن   بن   هذه الزيادة للطَّبي من رواية عيل  ( 1 /  ) "الفتح"وعزا احلافظ يف  

 .دون هذه الزيادة .(424) "صحيح مسلم"اية عيل بن عبد اهلل عن أبيه يف ورو: قلت  

مرو بن جممع وزيد بن أيب أمنيسة كالمها عن ( 62 4) "كشف الستار"أخرجه البزار كام يف (  1) من طريق عأ

 .يونس بن خب اب به

= 
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ثنا -151 ثنا :قال ,عيلٌّ  حد  ثنا :قال ,مروان بن معاوية حد   ,مني  ن أأ الواحد ب عبدم  حد 

ثنا :قال قال  .الرشكون حٍد وانكفأأ أم  ا كان يومم ل   :بيه قالأأ  عن رقيُّ بيد بن رفاعة الزُّ عم  حد 

 :فقال ,اً فوفه صم فصاروا خلفأ  ,عز  وجل   ثني عىل ريب  ى أم استووا حت   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم 

أ  بأ قر  وال مم  ,لا بسطتأ  ال قابضأ  م  الله ,هلك احلمد كلُّ  م  الله
باعد لا وال مم  ,ا باعدتأ ل 

ك ن بركات  علينا م   ابسط   م  الله .عطيتأ ا أأ ل   وال مانعأ  ,ا منعتأ عطي ل  وال مم  ,بتأ ر  قأ 

 .وال يزولم  ولم ال ُيأ  الذي قيمأ الم  عيمأ ك الن  لم سأأ  أأ ين  إ   م  الله ,كك ورزق  ك وفضل  ورمحت  

وء ما بك من سم  اً عائذ م  الله ,احلرب   يومأ  منأ لأ وا ,لةي  عيم يوم العأ ك الن  لم سأأ  أأ ين  إ   م  الله

 .امن   ما منعتأ  ورش   ,ناعطيتأ أأ 

 ,والعصيان سوقأ والفم  فرأ لينا الكم ه إ  وكر   ,نانه يف قلوب  لينا اليامن وزي  ب إ  حب   م  الله

 غريأ  ,احلنيص  نا بالق  حل  وأأ  ,سلمنيا مم نأ ي  ح  وأأ  ,سلمنينا مم توف   م  الله .اشديننا من الر  واجعل  

 ,كبون رسلأ كذ  ويم  ,كون عن سبيل  دُّ صم ن يأ الذي رةأ فأ الكأ  قاتل   م  الله .وننيتم ف  ايا وال مأ زأ خأ 

 ( ) .له احلق  إ   ,وا الكتابأ وتم ن أم الذي قاتل الكفرةأ  م  الله .كك وعذابأ عليهم رجزأ  واجعل  

____________________________________
 

 .يفوهو ضع. وفيه يونس بن خباب. رواه البزار(: 12/  ) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

مر    (.  104) لكنه مقي ٌد بالصباح والساء  وله شاهٌد من حديث ابن عم

والطَّباين ( 4411)والبزار ( 206) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0115 ) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (   )

 من طريق مروان بن( 4 4) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 045 ) "الدعاء"ويف ( 1516) "الكبري"يف 

د بن ُييى (  0 ) "االعتقاد"والبيهقي يف (  11 ) "الستدرك"واحلاكم يف , معاوية من طريق خال 

 . كالمها عن عبد  الواحد بن  أأيمن به

حه احلاكم  .وصح 

بيد اضطرابم  لكن  حصلأ (  516 )وهو يف مسند أمحد   .يف اسم عم

وهو , عة عن أبيهرفا بيد بن  ترص عىل عم واق. رواه أمحد والبزار(: 42 /2) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

 .كالمه انتهى. ورجالم أأمحد رجال الصحيح. "لهم  قاتل  كفرةأ أأهل  الك تابال": وقال. الصحيح

= 
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 .به جيءم وال أأ  .هسندأ وأأ  ,برٍش  بن   د  وسمعته من حمم   :قال عيلٌّ 

 عاء عند الكربالدُّ  :باب

ثنا -155 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  ثنا :قال ,عبد اللك بن عمٍرو حد  عبد  حد 

يا  :بيهه قال لأ ن  أأ  ,محن بن أيب بكرةالر   ثني عبدم حد   :جعفر بن ميموٍن قال عناجلليل 

 م  الله ,معيعافني يف سأ  م  الله ,دينعافني يف بأ  م  الله :غداةٍ  ك تدعو كل  سمعم  أأ ين  إ   ,بت  أأ 

 .اً صبح ثالثوحني تم  ,سحني متم  اً عيدها ثالثتم  ,أنت إال  ال إله  ,رصيعافني يف بأ 

 ,القَّب   بك من عذاب   عوذم يّن أأ إ   م  الله ,رق  فر والفأ بك من الكم  وذم عم يّن أأ إ   م  الله :وتقول

 سمعتم  ,ني  يا بم  ,نعم   :فقال ,اً صبح ثالثوحني تم  ,سحني متم  اً عيدها ثالثتم  ,نتأأ  إال  له ال إ  

 ن  بسم  ستن  أأ  ن  أأ  حبُّ نا أم وأأ  ,هبن   يقولم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ 
 .هت 

ني إىل ل  ك  وال تأ  ,ورجم ك أأ رمحتأ  م  الله :الكروب دعواتم  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقال رسولم  :قال

 ( ) .نتأأ  إال  ال إله  ,هين كل  يل شأ   ح  صل  وأأ  ,عنيٍ  نفس طرفةأ 

____________________________________
 

ل ا كان ": عن أيب نمعيم عن عبد الواحد عن عبيد بن رفاعة قال( 0112 ) "الكَّبى"ورواه النسائي يف 

 . "فذكر نحوه.. يومم أمحدٍ 

 .واهلل أعلم. والوصلم أأقوى. وهذا مرسٌل 

, 11) "العمل"ويف ( 0114 , 0104 , 6150)والنسائي ( 5060)وأأبو داود ( 10621)أخرجه أمحد (   )

 "الدعاء"والطَّباين يف ( 126, 121)والطيالس ( 51 16, 11 16)وابن أيب شيبة (  25, 541

. رق عن عبد اجلليل بن عطية بهمن طم ( 51 , 44) "الدعوات الكبري"والبيهقي يف ( 654, 1 4)

قاً  فر   .جمموعًا ومم

به   .جعفر بن ميمون ليس بالقوي: وقال النسائيُّ عق 

حه( 4504)والرتمذي (  1041)ولمحد  من وجٍه . واللفظ له( 140 ) "الكَّبى"والنسائي يف , وصح 

الة": آخر عن مسلم بن أيب بكرة قال بر  الص  ر   اللهم  . كان أأيب يقولم يف دم ق  فر والفأ ن الكم إين  أأعوذم بك م 

ن. وعذاب  القَّب   ن أأخذتأ هذا؟ قلتم . أي بمني: فقال أأيب. فكنتم أأقوهلم  ملسو هيلع هللا ىلصإن  رسولأ اهلل  : قال. عنك: عم 

= 
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ثنا -152 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  بيدعبد اللك بن اخلّطاب بن  حد  اهلل  عم

 ابنأ  سمعتم  :احلارث قال اهلل بن   عبد   عنٍد بو حمم  ثني راشٌد أأ حد   :يب بكرة قالبن أأ 

 إال  ال إله  ,العظيم احلليم اهلل إال  ال إله  :يقول عند الكرب ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :اٍس يقولعب  

 العرش   وربُّ  رض  الأ  اموات وربُّ الس   ربُّ  اهلل إال  ال إله  ,العرش العظيم ربُّ  اهلل

.هرش   اَصف   م  الله ,الكريم  
( ) 

 ستخارةعاء عند االالدُّ  :باب

ثنا -154 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  بن  ثني كثريم حد   :سفيان بن محزة قال حد 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  دعا رسولم  :عبد اهلل يقول بنأ  جابرأ  سمعتم  :ٍب قالكع   محن بن  الر   عبد   عنزيٍد 

____________________________________
 

 . "كان يقوهلن  يف دبر الصالة

حه ابن خزيمة   (.011 )وابن حبان ( 414)وصح 

 "معرفة علوم احلديث"واحلاكم يف , من طريق عبد اللك( 611) "مكارم الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  )

متي من طريق يوسف الس  ( 0441 ) "الكبري"والطَّباين يف . من طريق عبد الوهاب بن عطاء( 114)

 . نجيح أيب حممد احلامين به كلهم عن راشد بن  

 .وإسناده ال بأس به

من طريق ( 1440)ومسلم  (2661, 2660, 5612, 5615) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف  

 . فذكره. ال إله إال اهلل. كان يدعو عند الكرب: قتادة عن أأيب العالية عن ابن  عب اس

ه "دون قوله   ."اللهم  اَصف  رش 

 . "اللهم  اَصف  عن ي رش  فالنٍ "وللطَّباين 

 .ومل ترد  هذه الزيادةم عند اخلرائطي واحلاكم

عن يوسف بن عبد اهلل بن احلارث ( 1155)وأمحد ( 0111 ) "َّبىالك"والنسائي يف( 1440)ولسلم 

رٌ  ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي  ", عن أأيب العالية بأه أأم    ."يدعو ثم  "وزاد يف آخره . فذكر احلديث.. كان إذا حزأ

سلم لفظه  .ومل يأسق مم
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 جيبأ فاستم  ,ربعاءالثاء ويوم الأ يوم االثنني ويوم الثُّ  -مسجد الفتح  - يف هذا السجد  

 الأ  ن يوم  التني م  له بني الص  
 
 .ربعاء

فيه بني  اهللأ فدعوتم  ,اعةتلك الس   يتم توخ   إال  همٌّ غائٌظ ٌر مم م  يب أأ  ومل ينزل   :قال جابرٌ 

 الأ  التني يومأ الص  
 
 ( ).جابةأ ال    عرفتم إال   ,اعة  يف تلك الس   ربعاء

ثنا -151  عننٍس خي أأ أأ  ابنم  ثني حفصم حد   :خليفة قال بن   خلف   عنعيلٌّ  حد 

 ين  إ   ,وميا قيُّ  يا حيُّ  ,اموات  الس   يا بديعأ  :ا رجٌل فقالعأ فدأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  مع الن   كنتم  :نسٍ أأ 

به  يأ ع  إذا دم  الذيه باسم   اهللأا دعأ  ,هس بيد  ف  نأ  الذي؟ واتدرون بام دعأ أأ : فقال .كلم سأأ أأ 

 ( ).جابأأ 

                                                                                                                                                                             

بيد ا( 21) "جزئه"وابن الغطريف يف ( 1/44) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   ) هلل بن عبد من طريق عم

عب"والبيهقي يف . الجيد احلنفي البرصي من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أيب ( 1/462) "الشُّ

اد مرو كلهم عن كثري بن (  6/10 ) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف , رو  من طريق أيب عامر عبد اللك بن عأ

 .زيد به

ثني عبد اهلل بن  عن أيب عامر العقدي عبد اللك( 1644 )وأخرجه أمحد   بن عمرو عن كثري بن زيد حد 

 .فذكره.. عبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثني جابر

 .واهلل أعلم. وهو خمتلأف فيه. ومدار احلديث عىل كثري بن زيد 

واحلاكم ( 114 ) "الكَّبى"ويف ( 400 )والنسائي ( 165 )وأبو داود (   12 )أخرجه أمحد (  1)

والضياء يف (  1 / ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 154) "سنن الصغرىال"والبيهقي يف ( 1 1 )

هد"وابن البارك يف (  1/44) "الختارة" وغريهم من ( 04 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 56  ) "الزُّ

 . طمرق عن خلف بن خليفة به

حه ابن حبان    (. 164)وصح 

من طريق ( 4511)والرتمذي . سريين عن أنس بن( 4151)وابن ماجه ( 1105 ) "مسنده"ولمحد يف 

 . نحوه عاصم الحول وثابت كلهم عن أنس 

= 
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 لطانإذا خاف السُّ  :باب

ثنا -156 ثنا :قال ,بيدٍ حمّمد بن عم  حد   :قال ,العمش عنعيسى بن يونس  حد 

ثنا إذا  :سعودٍ مأ  اهلل بنم  قال عبدم  :لويٍد يقوسم  بنأ  احلارثأ  سمعتم  :اممة بن عقبة قالثم  حد 

 ,بعاموات الس  الس   رب   م  الله :لفليقم  ,هو ظلمأ ه أأ تغطرسأ  ماٌم يافم كم إ  حد  كان عىل أأ 

 فرطأ يأ  ن  أأ  ,كه من خالئق  حزاب  الٍن وأأ فم  بن   الن  ن فم م   اً اركن يل جأ  ,العظيم   العرش   ورب  

 ( ).وال إله إال أنت ,كثناؤم  جل  و ,كجارم  عز   ,ىطغأ و يأ حٌد منهم أأ أأ  عيل  

ثنا -120 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  ثني سعيد حد   :النهال بن عمٍرو قال عنيونس  حد 

 اهلل :فقل   ,سطو بكيأ  ن  أأ  افم ختأ  ,اً هيبمأ  اً لطانسم  تيتأ إذا أأ  :اٍس قالابن عب   عنبن جبرٍي 

____________________________________
 

. وي من غري هذا الوجه عن أنسوقد رم , عن أنس هذا حديٌث غريٌب من حديث ثابٍت : قال الرتمذي

 .نتهىا

يف  بيُّ الض   فضيلٍ  وحممد بنم . عن أيب معاوية ووكيع( 42 16) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 .موقوفاً  عن الأعمش به( 14) "الدعاء"

ث عن عبد اهلل بمثله: قال العمش"زاد ابن أيب شيبة  من رش  اجلن  "وزاد فيه . فذكرتمه لبراهيم فحد 

 ."والنس

ه أأبو , يرويه الأعمش عن ثاممة بن عقبة عن احلارث بن سويد(: 5/15) "العلل"قال الدارقطني يف   رفعأ

كري زة السُّ ه, محأ ه غريم فأ  .انتهى. والوقوفم هو الحفوظم . ووقأ

إذا ": حدثنا العالء بن السيب, عن أأبيه, قال عبد اهلل بن مسعود( 11) "الدعاء"وأخرج الضبي يف : قلت

بمر  صالت ه ل يف دم ه, فليتوضأأ, وليمصل  ركعتني, ثم  ليقم ه وظلمأ كم إ ماٌم ياف تغطرسأ
اللهم  : كان عىل أأحد 

 ."فذكر نحوه. السموات السبعرب  

ه ( 6465) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  تبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن أأبيه عن جد  من رواية عم

 .نحوه. ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن مسعود عن النبي  

نادة بن  سل م. رواه الطَّباين(: 21/  ) "الجمع"قال اهليثمي يف  حيح غريأ جم ه رجالم الص  وقد , ورجالم

فه غريه ه ابنم حب ان وضع  قأ  .انتهى. وث 
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  عزُّ أأ  اهلل ,أكَّب
 إال  ال إله  الذي اهللب عوذم وأأ  ,حذرم وأأ  خافم ا أأ مم   عزُّ أأ  اهللم ,اً ه مجيعن خلق  م 

 ,ك فالنٍ عبد   من رش   ,بإذنه إال  رض عىل الأ  نأ قع  يأ  بع أن  اموات الس  الس   مسكم الم  ,هو

 ,كثناؤم  جل   ,هممن رشأ   اً كن يل جار م  الله ,والنس   ه من اجلن  شياع  ه وأأ تباع  ه وأأ وجنود  

 ( ).اٍت ثالث مر   ,كوال إله غريم  ,كوتبارك اسمم  ,كجارم  وعز  

ثنا - 12 ثنا :قال ,موسى حد   ن  أأ  ,يبين أأ خَّبأ أأ  ,كني بن عبد العزيز بن قيسٍ سم  حد 

 عأ فدأ  ,لطانٍ ن سم م   و خافأ رٌب أأ و كأ و غمٌّ أأ به همٌّ أأ  ن نزلأ مأ  :ثه قالاٍس حد  عب   ابنأ 
 
 ا هبؤالء

 ,العظيم   العرش   وربُّ  ,بعاموات الس  الس   ربُّ  ,نتأأ  إال  ك بال إله لم سأأ أأ  :له يبأ ج  استم 

ك بال إله لم سأأ وأأ  ,الكريم   العرش   وربُّ  ,بعالس   اموات  الس   ربُّ  ,نتأأ  إال  ك بال إله لم سأأ وأأ 

 قديرٌ  ك عىل كل  ن  إ   ,بع وما فيهن  رضني الس  بع والأ اموات الس  الس   ربُّ  نتأ أأ  إال  
ٍ
 ثم   ,يشء

 ( ).كجتأ حا اهللأ سل  

 واب  والث   جر  ن الأ اعي م  للد   خرم د  ما يم  :باب

                                                                                                                                                                             

( 641) "الدعاء"ويف ( 0/151 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 44 16) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (  )

الدعوات "والبيهقي يف ( 614) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 411/ ) "احللية"وأبو نمعيم يف 

 .ونس بن أيب إسحاق السبيعي بهمن طمرق عن ي( 461) "الكبري

حيح(: 44 /4) "الرتغيب"والنذري يف ( 0/66 ) "الجمع"قال اهليثمي يف    .رجالمه رجالم الص 

 . مل أجد من أخرجه(  1)

تلأٌف فيه كني خمم  . سم

 . ووالده عبدم العزيز بن قيس

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . جمهوٌل : قال أبو حاتم

ك وقال ابن خزيمة عن  .وال أأعرف أأباه, ال أأعرفه: نيسم

هدت ه: وقال يف موضع آخر هدة  أأبيه, أأنا بأرئ من عم  . انتهى. ومن عم
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ثنا -121 ثنا :قال إسحاق بن نرٍص  حد   :بن عيلٍّ قال عيل   عنسامة اد بن أم مح   حد 

سلٍم ما من مم  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن قال أبو سعيٍد اخلدريُّ  :قال اجي  ل الن  با التوك  أأ  سمعتم 

 ,هل له دعوتأ عج  يم  ا أن  إم   :حدى ثالٍث أعطاه إ   إال   ,حمٍ ليس بإثٍم وال بقطيعة ر ,دعويأ 

 عنه من السُّ  دفعأ يأ  ن  ا أأ وإم   ,ها له يف اآلخرةخرأ د  يأ  ن  ا أأ وإم  
 
 :قال ,كثرنم  اً إذ :قال ,مثلها وء

 ( ).كثرأأ  اهلل

ثنا -124 بيد اهلل بن ثني عم حد  : ديك قاليب الفم أأ  أخَّبين ابنم : قال ابن شيبة حد 

ه وجهأ  نصبم ما من مؤمٍن يأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنريرة يب هم أأ  عناهلل  بيد  ه عم عم   عنٍب وهأ مأ 

 ها له يف اآلخرة  رأ خأ ا ذأ وإم   ,نيالها له يف الدُّ ا عج  م  إ   ,اهاعطاه إي  أأ  إال   ,ه مسألةً لم سأأ يأ  إىل اهلل 

راه وال أم  ,ودعوتم  دعوتم  :يقول :قال ؟هوما عجلتم  ,اهلل يا رسولأ  :قال ,عجلما مل يأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 6 0 ) "مسنده"وأبو يعىل يف (  0/10 )وابن أيب شيبة ( 44   )أخرجه أمحد (   )

عب"  "مسنده"اجلعد يف  وابن( 610)وعبد بن محيد ( 4 4) "الدعوات الكبري"ويف ( 44  ) "الشُّ

 . من طمرق عن عيل بن عيل الرفاعي به( 1424)

حه احلاكم   (.164/ )وصح 

. ل بهمن وجٍه آخر عن قتادة عن أيب التوك  ( 45) "الدعاء"ويف ( 1421) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف  

ه ضعيٌف   .وإسنادم

عب"وأخرجه البيهقي يف  ون من طريق حممد بن عبيد الص  ( 44  ) "الشُّ ثنا أبو أسامة عن ابن  عأ ابوين حد 

ليامن التيمي   يق الن اجي عن أأيب سعيدٍ  عن سم د   .مثله عن أأيب الص 

ل عن أأيب سعيد عن النبي   -وليس بالقوي  -ورواه عيلُّ بنم عيٍل الرفاعي : قال البيهقي . ملسو هيلع هللا ىلص عن أأيب التوك 

ابوين  إن  كان حفظأه -فعىل هذا هو شاهٌد حلديث الرفاعي  حيحم عن أيب , وال أمراه حفظه -هذا الص  والص 

, وروايتمه عن ابن  عون خطأٌ   عيلٍّ
 .انتهى كالمه بتجوز. واهلل تعاىل. أمسامة, عن عيل  بن 

وهو . فيظنُّ القاريء بأأنه أمحد بن حنبل "قال المام أمحد  "يقع كثريًا يف كتب احلافظ البيهقي عبارة  :تنبيه

ه رمحه اهلل: فأمحد, خطأ  . هو اسم احلافظ البيهقي نفسم



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

231 

 ( ).ستجاب يليم 

 فضل الّدعاء :باب

ثنا -121 سعيد بن أيب  عنقتادة  عنمران أخَّبنا ع   :قال ,مرو بن مرزوٍق عأ  حد 

 ( ).عاءعىل اهلل من الدُّ  كرمأ ليس يشٌء أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عناحلسن 

ثنا -125 ثنا :قال ,خليفة حد  ثناح :قال ,بو داودأأ  حد  عيد سأ  عنتادة قأ  عنمران ع   د 

 ( ).عاءالدُّ  بادة  الع   رشفم أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  عنريرة يب هم أأ  عنسن يب احلأ بن أأ 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 6411)أخرجه المام أمحد (   ) من طريق (   4) "الدعوات الكبري"ويف ( 45  ) "الشُّ

ب به وهأ بيد اهلل بن عبد اهلل بن مأ ه عم ب عن عم  وهأ  . عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن مأ

حه احلاكم   (. 116 )وصح 

 . بيد اهلل بن عبد اهلل ال يمعرفعم . وإسناده ضعيٌف 

 .وانظر ما قبله. وله شواهدم 

ويف ( 1514) "الوسط"والطَّباين يف ( 4116)وابن ماجه ( 4440)والرتمذي ( 1411)أخرجه أمحد (  1)

عب"والبيهقي يف ( 1515)والطيالس ( 11) "الدعاء "  "الكامل"وابن عدي يف (  04 ) "الشُّ

مران القطان به( 1 1 ) "الشهاب مسند"والقضاعي يف ( 411 /5)  . وغريهم من طريق ع 

حه ابن حبان   (.451 )واحلاكم ( 140)وصح 

, رداوأ  وهو ابنم . هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفمه مرفوعًا إال  من حديث عمران القطان: وقال الرتمذي 

ام  .انتهى. ويكنى أأبو العو 

. به -خليفة بن خياط  –من طريق شباب ( 1/40) "لتفريقموضح أوهام اجلمع وا"أخرجه اخلطيب يف (  4)

 .وهو خطأ. لكن وقع عنده سعيد بن السيب

بلفظ . من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن عمران القطان به( 5/11) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف  

: قال{عن عباديت  إن  الذين يستكَّبون. ادعوين استجب لكم }قال اهلل عز  وجل  , أفضل العبادة الدعاء"

 . "عن دعائي

وإنام هو لفظ حديث النعامن بن بشري كام نص  عىل . وهذا اللفظ ليس بمحفوٍظ من حديث عمران القطان

= 
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ثنا -122 ثنا :قال ,أبو الوليد حد  عامن النُّ  عن سيع  يم  عنذرٍّ  عنمنصوٍر  عنشعبة  حد 

 ( ).{لكم ستجب  وين أأ ادعم } :قرأأ  ثم   ,هو العبادةم  عاءأ الدُّ  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبن بشرٍي 

ثنا -124 بيد حد    عنان بارك بن حس  مم  عناهلل  عم
ٍ
 رض اهلل عنهاعائشة  عنعطاء

 سم  :قالت
  عاءم دم  :قال ؟فضلم أأ  العبادة   يُّ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   لأ ئ 

 
 ( ).هلنفس   الرء

ثنا -121 ثنا :قال ,يسُّ ر  عّباٌس الن   حد  ث :قال ,عبد الواحد حد   :ليٌث قال ناحد 

يب بكٍر مع أأ  انطلقتم : وليساٍر يق بنأ  معقلأ  سمعتم  :أخَّبين رجٌل من أهل البرصة قال

فقال  ,مل  بيب الن خفى من دأ فيكم أأ  كم لرش  لأ  ,با بكرٍ يا أأ : فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل الن   ق يد  الص  

____________________________________
 

 . ذلك ابن عدي رمحه اهلل

 .وانظر ما بعده

وأبو داود ( 4441, 4114, 1626)والرتمذي ( 1142 , 1141 ,  146 , 1412 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 121  ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4111)اجه وابن م( 146 ) ( 4   ) "الشُّ

هم مع منصوٍر الأعمشأ .وغريهم من طريق ذر بن عبد اهلل به( 4114)والبزار   . وقرنأ بعضم

ح  .(456 )واحلاكم ( 160)ه ابن حبان وصح 

ده ابنم حجر يف   (.16/ ) "الفتح"وجو 

 .صحيٌح هذا حديٌث حسٌن : وقال الرتمذي 

 . هو ابن معدان الكندي. ويقال أمسيع. ويمسيع

الجالسة وجواهر "والدينوري يف ( 11 1, 14 1)البن حجر  "خمترص زوائده"أخرجه البزار كام يف (  1)

بيد اهلل( 542 ) "العلم وأبو نمعيم ( 114 )والبزار أيضًا ( 650 ) "الستدرك"واحلاكم يف , من طريق عم

 . من طريق موسى بن إسامعيل كالمها عن البارك به( 45) "أخبار أصبهان"يف 

حه احلاكم  به الذهبي فقال. وصح   . مبارك بن حسان واهٍ : وتعق 

ا قول اهليثمي يف    . انتهى. رواه البزار بإسنادين أأحدمها جي دٌ (: 51 /0 ) "الجمع"أم 

ه عىل البارك .فليس بجيدٍ  مي بالكذب. وهو مرتوك, فمدارم  . وقد رم

 . منكر احلديث: وقال أبو داود



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

233 

 ,نفس بيده الذيو :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ؟ فقال الن  آخر اً مع اهلل إهل ن جعلأ مأ  إال   كم وهل الرش   :بو بكرٍ أأ 

 إ  دلُّ  أأ الأ أأ  ,مل  الن  ن دبيب  خفى م  ك أأ لرش  لأ 
ٍ
ه؟ ه وكثريم عنك قليلم  ه ذهبأ ذا قلتأ ك عىل يشء

 ( ).علمم ا ال أأ ستغفرك ل  وأأ  ,علمنا أأ رشك بك وأأ ن أم بك أأ  عوذم  أأ إين   م  الله: قل: قال

 يحعاء عند الر  الدُّ  :باب

عن  -بن سعيد اهو  -ى ثن  ثنا الم مهدي قال حد   بنم اثنا حد  حدثنا خليفة قال  - 126 

ن ك م  لم سأأ ين أأ إ   اللهم   :قال شديدةٌ  يٌح ر   إذا هاجت   ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ  :قال نسٍ قتادة عن أأ 

ري ما أمرسلت  به ن رش  ما أم  ,خأ  ( ).به رسلت  وأأعوذم بك م 

ثنا -140  ثنا :قال ,أمحد بن أيب بكرٍ  حد   عن زيدأ يأ  عنمحن بن عبد الر   غريةمم  حد 

 ( ).يامً ق  ال عأ  ,اً حالق   م  الله :يقول يحم الر   ت  إذا اشتد   ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ كان  :قال سلمةأ 

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 1 ) "مسند أيب بكر"والروزي يف , من طريق عبد العزيز بن مسلم(  2, 20)أخرجه أبو يعىل (   )

عقل به: وقال جرير, عن أأيب حممد: قال عبد العزيز. جرير عن ليث  .عن شيخ من عنزة عن مأ

ليم. وهذا إسناٌد ضعيٌف    ليث بن أيب سم
 . جهالة شيخهو. لضعف 

 (.5 )رقم  "العلل"كام بي نه احلافظ الدارقطني يف . ومع هذا فقد اضطربأ يف إسناده

والطَّباين يف ( 445) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1605) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  1)

 . من طريق عبد الرمحن بن مهدي به( 161) "الدعاء"

 .هو بمعناهو. "ما أممرت  به  "ووقع عندهم 

حه ابن حجر يف   (.1/510) "الفتح"وصح 

( 21 /2) "احتاف الهرة"أخرجهام ابن أيب شيبة وأبو يعىل كام يف . وله طريقان آخران عن أنس 

 .للبوصريي رمحه اهلل

 ."ما أمرسلت به": وقال. عن عائشة مرفوعًا مثله( 166) "صحيحه"ويشهدم له ما أأخرجه مسلم يف  

وأبو ( 1/24) "السنن"والبيهقي يف ( 1154) "الوسط"ويف ( 4/44) "الكبري"طَّباين يف أخرجه ال(  4)

 . من طريق الغرية به( 446/ ) "الطالب"يعىل كام يف 

= 
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 يحوا الر  ال تسبُّ  :باب

ثنا - 14 ثنا :قال ,أيب شيبة ابنم  حد  يب ثابٍت بيب بن أأ حأ  عنعمش الأ  عنسباٌط أأ  حد 

م يتم فإذا رأأ  ,يحوا الر  سبُّ ال تأ  :قال يب أم  عنبيه أأ  عن زىب  محن بن أأ سعيد بن عبد الر   عن

ما  وخريأ  ,ما فيها وخريأ  ,يحهذه الر   خريأ  لكأ ا نسأأ ن  إ   م  الله :منها ما تكرهون فقولوا

 ( ).به رسلت  ما أم  ورش   ,ما فيها ورش   ,يحهذه الر   بك من رش   ونعوذم  ,به رسلت  أم 

ثنا -141 ثني حد  : قال هريُّ ثني الزُّ حد  : قال وزاعي  الأ  عنيى ُي عنٌد سد  مم  حد 

 ,اهلل وح  من رأ  يحم الر  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :قال رقيُّ ثابٌت الزُّ 

ن م   اهللوا بذم , وتعو  هاري   ن خأ م   اهللأسلوا  , ولكن  وهاسبُّ فال تأ  والعذاب   محة  يت بالر  تأ  

.هارش  
( ) 

____________________________________
 

حه ابن حبان   (.4141)واحلاكم ( 001 )وصح 

 .ثقةورجالمه رجالم الصحيح غريأ المغرية بن عبد الرمحن وهو (: 0/62 ) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

والضياء يف ( 4/4) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  044 ) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  )

السامء "والبيهقي يف ( 4040)واحلاكم ( 615) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 5  /1) "الختارة"

فات  .موقوفاً . الرمحن به عبد   من رواية سعيد بن  ( 4 6) "والص 

والضياء ( 0426 ) "الكَّبى"النسائي يف ( 1151)والرتمذي ( 46  1, 41  1)وأخرجه أمحد  

 .من وجٍه آخر عن سعيد به مرفوعاً ( 1  /1)

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

 . "الكَّبى"كام بي نه النسائي يف . ويف احلديث اختالف يف سنده رفعًا ووقفاً  

م  .ة الذي بعدهوحديث أيب هرير. وانظر حديث أنٍس التقد 

ويف ( 0242 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 5064)وأبو داود ( 0666 , 6544, 4112)أخرجه أمحد (  1)

 "الكَّبى"والبيهقي يف ( 11 2)وأبو يعىل ( 10001)وعبد الرزاق (  64) "عمل اليوم والليلة"

رق عن من طم ( 162) "الدعاء"والطَّباين يف ( 1 1/1) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  4/42)

= 
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 واعق  عاء عند الص  الدُّ  :باب

ثنا -144  ثنا :قال سدٍ  بن أأ عىل  مم  حد  ثنا :قال ,الواحد بن زيادٍ  عبدم  حد  اج احلج   حد 

 إذا سمعأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن  :بيه قالأأ  عنعبد اهلل  بنأ  ساملأ  ه سمعأ ن  أأ  ,بو مطرٍ ني أأ ثأ حد  : قال

وعافنا قبل  ,كنا بعذاب  ك  ل  وال هتم  ,كق  نا بصع  قتل  ال تأ  م  الله :قال واعقأ والص   عدأ الر  

 ( ).ذلك

 عد  الر   إذا سمعأ  :باب

ثنا -141  ثنا :قال ,برٌش  حد   :م قالكأ ثني احلأ حد   :موسى بن عبد العزيز قال حد 

 حت  سب   الذيبحان سم  :قال عد  الر   صوتأ  اٍس كان إذا سمعأ عب   ابنأ  ن  أأ  ,ثني عكرمةحد  

 ( ).هم  نأ اعي بغأ الر   نعقم كام يأ  ,بالغيث نعقم ٌك يأ لأ مأ  عدأ الر   ن  إ   :قال ,له

____________________________________
 

هري به  . الزُّ

حه ابن حبان   (.4144)واحلاكم ( 5441, 004 )وصح 

مر رض اهلل عنهام  ريرة مع عم هم قصةأ أأيب هم  . وزاد بعضم

 (.511)برقم . وستأيت هذه القصة عند الصنف

وأبو ( 4110(واحلاكم ( 2/140) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4150)والرتمذي ( 5424)أخرجه أمحد (   )

 "الوسط"ويف ( 4140 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 4/421) "السنن"والبيهقي يف ( 5504)يعىل 

 "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 1245)والبزار (  42) "كتاب العظمة"وأبو الشيخ يف ( 5615)

 .وغريهم من طمرق عن احلجاج بن أرطاة به( 654)

ن : قال الرتمذي   .هذا الوجههذا حديٌث غريٌب ال نعرفه إال  م 

 . إسناٌد ضعيٌف و: قلت 

 . جمهول: "التقريب"قال ابن حجر يف . أبو مطر

 . انتهى. ال يمدرى من هو: "اليزان"وقال الذهبي يف 

من ( 64) "الطر"وابن أيب الدنيا يف , من طريق حفص بن عمر(  41/ ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (  1)

= 
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ثنا -145  عامر بن عبد اهلل بن الّزبري  عنثني مالك بن أنٍس حد   :إسامعيل قال حد 

 الذيسبحان  :وقال احلديثأ  تركأ  عدأ الر   , أّنه كان إذا سمعأ عبد اهلل بن الّزبري عن

إّن هذا لوعيٌد شديٌد لهل : ثّم يقول ,{هيفت  ن خ  م   ه والالئكةم بحمد   عدم الر   حم سب  يم }

 ( ).الرض

 العافيةأ  اهللأ  لأ ن سأأ مأ  :باب

ثنا -142  ثنا :قال ,آدم حد  ثنا :قال ,شعبة حد  ليم سمعت سم  :رٍي قاليزيد بن مخم  حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  بعد وفاة الن   يق د  أبا بكٍر الص   سمعتم  :وسط بن إسامعيل قالأأ  عنبن عامٍر 

 ,دقعليكم بالص   :ثّم قال ,بو بكرٍ ى أأ بكأ  ثم   ,قامي هذامأ  لأ و  أأ  عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ م الن  قا :قال

 اهللأوا لم وسأ  ار  ومها يف الن   ,ه مع الفجور  فإن   ,اكم والكذبأ وإي   ,ةومها يف اجلن   ,ه مع الَّب  فإن  

وال  ,وارم دابأ وال تأ  ,وااطعم قأ وال تأ  ,عافاةبعد اليقني خرٌي من الم  ؤتأ ه مل يم فإن   ,عافاةالم 

____________________________________
 

 . كم بن أبان بهطريق موسى بن عبد العزيز كالمها عن احل

 .وإسناده صحيح

هد"أخرجه المام أمحد يف (  )   "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 6124)وابن أيب شيبة ( 116ص) "الزُّ

وأبو عبيد يف ( 4/421)والبيهقي ( 414) "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 1/55)وابن سعد ( 006 )

ٍة عن مالٍك ( 1/404) "غريب احلديث"  . به وغريهم من طمرق عد 

 . ومل يقل عن أبيه. من رواية ُييى من قول عامرٍ (  10 )وهو يف موطأ مالك  

بريو   اهلل  بن الزُّ
ه عبد  وسويد بن سعيد ( 1061) "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف . الحفوظ أأن ه عن والد 

(444.) 

ه (: 1/511) "االستذكار"وقال أبو عمر يف   واة الوطأم[ أي ُييى بن ُييى ] ورواه غريم : فقالوا فيه, ن رم

 .انتهى. مالك عن عامر  بن  عبد  اهلل بن  الزبري عن أأبيه

ل  عن أأيب هريرة( 2/416 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف . وروي مرفوعاً : قلت  .عن رجم
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 ( ).اً خوانإ   اهلل  وكونوا عبادأ  ,واباغضم وال تأ  ,وااسدم حتأ 

ثنا -144  ثنا :قال ,قبيصة حد  جالج الل   عنيب الورد أأ  عن اجلمريري   عنسفيان  حد 

هل  :قال ,عمةالن  ك متامأ لم سأأ  أأ ين  إ   م  الله :عىل رجٍل يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   مر   :عاٍذ قالمم  عن

  .ارمن الن  والفوزم  ,ة  اجلن   دخولم  عمة  متام الن   :قال ؟عمة  الن   امم دري ما متأ تأ 

ه ل  فسأ  ,البالءأ  كأ رب   لتأ قد سأأ  :قال ,َّبأ لك الص  سأأ  أأ ين  إ   م  الله :عىل رجٍل يقول مر   ثم  

 ( ).سل   :قال ,كرام  وال   يا ذا اجلالل   :عىل رجٍل يقول ومر   .العافيةأ 

                                                                                                                                                                             

( 11 )وأبو يعىل ( 6 04 , 1 04 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4116)وابن ماجه ( 4 )أخرجه أمحد (   )

 "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 2 5) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 1) "مسنده"يدي يف واحلم

عبة به( 10 ) "مكارم الخالق"ويف (  11)  . وغريهم من طمرق عن شم

حه ابنم حبان    (.41/ ) "الختارة"والضياء يف ( 5441)وصح 

ه عن أأبيه , قيلعأ من رواية عبد اهلل بن ( 2)وأمحد , واستغربه( 4551)وللرتمذي   أن  معاذ بن رفاعة أأخَّبأ

ى: قال ل عىل النَّب ملسو هيلع هللا ىلصقامأ رسولم اهلل ": فقال. قام أأبو بكر الصديق عىل النَّب ثم  بكأ ى, عامأ الأو  . ثم بكأ

وا اهللأ العفوأ : فقال  .فذكر مجلة العافاة فقط ".. اسأألم

نة جاءت  من عد    مأشهورٌة يف السُّ
 . يف الصحيحني وغريمها. ة طمرقوأألفاظم احلديث 

 "الكبري"والطَّباين يف ( 16452)وابن أيب شيبة ( 4514)والرتمذي ( 11402, 11222)أخرجه أمحد (  1)

( 121) "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 1116)والبزار ( 01 )وعبدم بن محيد ( 52, 10/55)

سنده"والشايش يف   .ريري بهإياس اجلم  من طريق سعيد بن  ( 404 ) "مم

 .حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . فيه أأبو الورد بن ثماممة بن حزن القشريي: قلت 

ن هذا؟ قال. اجلمريري عن أيب الورد: قلتم ليب( : 110/ ) "العلل"وقال عبد اهلل بن أمحد يف   بو هذا أأ : مأ

ث عنه اجلمريري أأحاد. بنم ثماممة الوردم  سانحد   .انتهى. ال أأعرف له اساًم غريأ هذا. يثأ ح 

 . ومل يذكر ابنم أأيب حاتم وال البخاريُّ فيه جرحًا وال تعديالً 

 .مقبول: وقال ابن حجر

= 
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ثنا -141  ثنا :قال ,فروة حد  بيد حد  احلارث  اهلل بن   عبد   عنيب زياٍد يزيد بن أأ  عنة عم

يا  :فقال ,به اهللأ لم سأأ أأ  اً مني شيئعل   ,اهلل يا رسولأ  :قلتم  ,لبالط   عبد   اس بن  العب   عن

به يا  اهللأ لم أأ سأأ  اً مني شيئعل   :فقلتم  جئتم  ثم   ,اً ثالث مكثتم  ثم   ,العافيةأ  اهللأ سل   اسعب  

 ( ).نيا واآلخرةيف الدُّ  العافيةأ  اهللأ سل   .اهلل رسول   يا عم   .اسيا عب  : فقال ,اهلل رسولأ 

  عاءأ ه الدُّ ر  ن كأ مأ  :باب
 
 بالبالء

ثنا -146  ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد  قال  :أنٍس قال عنيٍد محم  عنأبو بكٍر  حد 

 يكونن  ل  فابتأ  ,به قم تصد  طني ماالً فأأ عمل تم  م  الله :ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند الن   رجٌل 
ٍ
فيه  :و قالأأ  ,ي ببالء

 ويف اآلخرة   ,سنةً نيا حأ آتنا يف الدُّ  م  الله : قلتأ الأ أأ  ,طيقهال تم  ,بحان اهللسم  :فقال ,جرٌ أأ 

 ( ).ار  الن   نا عذابأ وق   ,حسنةً 

____________________________________
 

 .شيخ( : 1/140) "الكاشف"وقال الذهبي يف 

 "ةالختار"والضياء يف ( 116)واحلميدي ( 1 4 )والبزار ( 1 45)والرتمذي ( 441 )أخرجه أمحد (   )

 . وغريهم من طمرق عن يزيد بن أأيب زياد به( 1111) "رشح الصول"والاللكائي يف (  4/42)

ن العب اس بن  عبد الطلب, هذا حديٌث صحيٌح : وقال الرتمذي 
. وعبد اهلل بن احلارث بن نوفل قد  سمعأ م 

 .انتهى

( 140) "الغيالنيات"فعي يف وأبو بكر الشا( 4/421) "الختارة"والضياء يف ( 1 4 )وأخرجه البزار  

مري عن عبد  اهلل بن  احلارث  .به. من طريق رشيٍك وقيس  بن  الربيع عن عبد اللك بن عم

فإن  يف روايت ه يزيد بن أأيب زياد إ ال  أأنا قد أأوردناه من غري  . إنام أأخرجناه ل تصحيح  الرتمذي له: قال الضياء 

ه  .انتهى. طريق 

ثني بعضم بني عبد  الط لب يقول: من وجٍه آخر عن حاتم بن أيب صغرية قال( 422 )وأخرجه أمحد   : حد 

ثني أأيب عبدم اهلل بنم عب اس عن أأبيه العب اس    .فذكر نحوه. حد 

يد عن ثابت عن أنس(411) "صحيح مسلم"أصل احلديث يف (  1) أن  ", من طريق حممد بن أيب عدي عن محم

فأتأ فصار مثلأ الفرخ   -من السلمني  عاد رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  هل كنتأ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال له رسولم  -قد خأ

= 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

239 

 ن جه  م   ذأ ن تعو  مأ  :باب
 
 د البالء

ثنا -110 ثنا :قال ,يبأأ  ثناحد   :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثني حد   :عمش قالالأ  حد 

  د  ن جه  بك م   عوذم  أأ ين  إ   م  الله :جلم الر   يقولم  :مٍرو قالاهلل بن عأ  عبد   عنجماهٌد 
 
 ثم   ,البالء

 ( ).بالًء فيه عالءٌ  إال   :فإذا قال ذلك فليقل   ,يسكتم 

 تاب  عند الع   جل  الر   كالمأ  ىكأ ن حأ مأ  :باب

ثنا - 11  ثنا :قاال ,ومسلٌم نحوه ,عبد اهلل بن أيب بكرٍ  حد   عنالسود بن شيبان  حد 

 من كل   اً م يومصم  :فقال ,وم  عن الص   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   لأ باه سأأ أأ  ن  أأ  ,قربيب عأ أأ  وفل بن  يب نأ أأ 

 :قلتم  ,شهرٍ  م يومني من كل  صم  ,زدين ,زدين :قال ,زدين ,يم  نت وأم يب أأ بأأ  :قلتم  ,شهرٍ 

 ,فأفحم ,اً ين قوي  جدم  أأ ين  إ   ,اً وي  ين قأ جدم  أأ ين  إ   :فقال ,اً وي  ين قأ جدم  أأ ين  فإ   ,زدين ,يم  نت وأم يب أأ بأأ 

 ( ).شهرٍ  من كل   اً م ثالثصم  :قال ثم   ,زيدينه لن يأ ن  أأ  ى ظننتم حت  

  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,عمرٍ أبو مأ  حد  : قاليينة يب عم واصٍل موىل أأ  عنعبد الوارث  حد 

____________________________________
 

اه, تدعو بيشء ه إي  لم له يل يف الدنيا. كنت أأقولم . نعم: قال ؟أأو تأسأأ عاقبي به يف اآلخرة فعج  . اللهم  ما كنت مم

 ."فدعا اهللأ له فشفاه"وزاد . فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

قم به اللهم   "دون قوله    ."مل تمعطني ماالً فأأتصد 

مر بن حفص هبذا السناد( 2 /4) "العرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (   ) ثنا عم  . حد 

 .ورجاله ثقات

والبيهقي يف ( 2 11/4) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/511)والنسائي ( 10224,  605 )أخرجه أمحد (  1)

عب" والطيالس ( 141) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 2615) "العرفة"يف  وأبو نمعيم( 4146) "الشُّ

يبان به( 4 4 )  .ورواته ثقاٌت . وغريهم من طمرق عن الأسود  بن  شأ

 .. سأألتم : عن نوفل عن أبيه قال "وعند بعضهم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

241 

اهلل  ا مع رسول  ن  كم : اهلل قال عبد   جابر بن   عنطلحة بن نافٍع  عنرفطة ثني خالد بن عم حد  

ون ابم غتأ ن يأ الذي ه ريحم ؟ هذ  هما هذ   تدرونأ أأ : , فقالنتنةٌ مم  يٌح خبيثةٌ ر   ت  وارتفعأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ؤمننيالم 

ثنا -114  ثنا :قال ,مسّددٌ  حد   عنيب سفيان أأ  عنسليامن  عنفضيل بن عياٍض  حد 

من  اً ناسأ  إن   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   نتنٌة عىل عهد  ٌح مم ي  ر   هاجت   :جابٍر قال

 ( ).لذلك يحم ه الر  هذ   عثت  فبم  ,من السلمني اً ناسوا أم ابم نافقني اغتأ الم 

ثنا -111  كثري بن احلارث  عنعاوية بن صالٍح حّدثني مم  :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

ؤمٌن ب عنده مم ي  ن اغت  مأ  :عبٍد يقول م  أم  ابنأ  سمعتم  ,امي  محن الش  الر   عبد   بن   القاسم   عن

أ فنأ  ه جزاه ب عنده مؤمٌن فلم ينرص  ي  ت  ومن اغ   ,نيا واآلخرةيف الدُّ  اً هبا خري اهلله جزاه رصأ

قال فيه ما  إن   ,ؤمنٍ تياب مم اغ  من  اً قمًة رش  حٌد لم أأ  مأ قأ تأ وما ال   ,اً رش   نيا واآلخرة  هبا يف الدُّ  اهلل

أ  علمم قال فيه بام ال يأ  وإن   ,هفقد اغتابأ  ,يعلمم  .هتأ فقد هبأ
( ) 

                                                                                                                                                                             

 "الخالق مساوئ"واخلرائطي يف ( 40) "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 21 5 , 1411 )أخرجه أمحد (   )

 .من طريق عبد الوارث به( 26 ) "التوبيخ والتنبيه"وأبو الشيخ يف ( 16 )

ه ثقاٌت   له أبو حاتم والبزار. رواتم رفطة جه   . لكن رواه الأعمش عن طلحة. سوى خالد بن عم

 .انظر ما بعده

( 2441) "عبالشُّ "والبيهقي يف ( 011 )وعبد بن محيد ( 0 14) "مسنده"أأخرجه أأبو يعىل يف (  1)

وابن أيب الدنيا يف ( 411) "المايل"وابن برشان يف ( 14 ) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف 

 . من طريق سليامن الأعمش به( 1 2) "الصمت"

ه ثقاٌت   . ورجالم

 .وانظر ما قبله

ثني معاوية بن صالح به(   4) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  4)  . حد 

 .اهلل بن مسعود هو عبد : وابنم أم عبد 

= 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

241 

 {اً كم بعضبعضم  وال يغتب  : } عز  وجل  وقول اهلل  ,الغيبة :باب

ثنا -115 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حد  ثنا :قال ,النّرض حد   ام عبدم أبو العو   حد 

ثنا :قال ,يلُّ العزيز بن ربيٍع الباه ا مع ن  كم  :اهلل قال عبد   بن   جابر   عنٌد بري حمم  بو الزُّ أأ  حد 

 ,وبىل ,بان يف كبريٍ ام ال يعذ  ّن  إ   :فقال ,اامهم ب صاحبأ عذ  ن يم َّبي  تى عىل قأ فأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول  

فدعا بجريدٍة  ,ى من البول  ذ  أأ تأ فكان ال يأ  ا اآلخرم م  وأأ  ,اسأ الن  غتابم مها فكان يأ حدم ا أأ م  أأ 

اهلل  فقال رسولم  ,عىل قَّبٍ  ست  ر  ّسٍة فغم ك   بكل   رأ مأ أأ  ثم   ,مهافكّسأ  ,ني  تأ دأ جري  و ب  أأ  ,رطبةٍ 

.اسأ بأ ي  و مل تأ أأ  ,ني  تأ بأ ط  ام ما كانتا رأ ن عذاهب  ن م  هو  يم ه سأ ن  ا إ  مأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص
( ) 

ثنا -112  ثنا :قال ,ثني أيبحد   :مرٍي قالابن نم  حد  كان  :قيٍس قال عن إسامعيل حد 

 اهلل  و :فقال ,ٍت قد انتفخأ عىل بغٍل مي   فمر   ,صحابهمع نفٍر من أأ  مرو بن العاص يسريم عأ 

____________________________________
 

وي من رواية أبان بن أيب عياش عن أنس نحوه  مأ أأحدٌ  "دون قوله . ورم تأقأ أخرجه ابن وهب  ."الخ .. وما ال 

هد"وهن اد يف ( 10151) "الصن ف"وعبد الرزاق يف ( 1 4)  (.  1  ) "الزُّ

 .وأأبان مرتوك

 من طريق النرض بن  ( 452) "ذم الغيبة"نيا يف وابن أيب الد( 1022, 1055) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  )

ميل به  . شم

حه ابن حجر يف    .وعزاه لسحاق بن راهويه( 6 / ) "الطالب"وصح 

ة يف  ضمن  -  من وجٍه آخر عن عبادة بن الوليد عن جابرٍ ( 1 40) "صحيح مسلم"وأأصلم القص 

, نعم  يا رسول اهلل: قلت ؟هل رأيتأ مقامي. يا جابر: فلام  انتهى إيل  قال .أأقبلأ  ثم   "وفيه  - طويلٍ  حديٍث 

صنًا فأأقب ل هبام حتى إذا قمتأ مقامي فأأرسل  : قال فانطلق إىل الشجرتني فاقطع  من كل  واحدٍة منهام غم

صنا عن يمينك صنا عن يسارك, غم إ ين : قال ؟فعم  ذاك. فقلت قد فعلتم يا رسول اهلل: قال جابر... وغم

بانمررتم بقَّبي بأني. ن يمعذ  رف ه عنهام ما دام الغمصنان رط  اعتي أأن  يم  ."فأأحببتم بشفأ

 .وعدم التأذ ي من البول, وهي الغيبة. دون ذكر سبب العذاب

 .بدل الغيبة. لكن قال من النميمة. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس نحو حديث الباب
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 ( ).سلمٍ مم  حلمأ  كلأ يأ   خرٌي من أن   ,هبطنأ  مألأ ى يأ كم هذا حت  حدم أأ  كلأ يأ   ن  لأ 

 تالغيبة للمي   :باب

ثنا -114  ثنا :قال ,عمرو بن خالدٍ  حد   عنأيب عبد الّرحيم  عنسلمة حمّمد بن  حد 

أيب هريرة  عن ويس  اض الد  هأ محن بن اهلض  عبد الر   عنبري يب الزُّ أأ  عننيسة زيد بن أيب أم 

أ  ,بن مالٍك السلمّي  جاء ماعزم  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  به رسولم  فمر   ,ابعةعند الر   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ه الن  فرمجأ

 , كلُّ اً مرار ملسو هيلع هللا ىلص بي  ائن أتى الن  هذا اخل إن   :, فقال رجالن منهمومعه نفٌر من أصحابه

محاٍر  بجيفة   ى مر  حت   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ عنهم الن   فسكتأ  ,قتل الكلبم تل كام يم ى قم حت   ,هذلك يردُّ 

ام تم ل  ن   الذيف :؟ قالمحاٍر يا رسول اهلل ن جيفة  م  : قاال ,ن هذا م  الأ كم : فقال ,رجله شائلة

ة اجلن   ّنار  ه يف ّنٍر من أأ ه فإن  بيد   دٍ نفس حمم   الذيو .كثرأأ  اً خيكام آنفرض أأ من ع  

.سم غمنيأ 
( ) 

 هل السالم بعضهم عىل بعضٍ ة أأ دال   :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,بدةعأ  حد  ثنا :قال ,ةبقي   حد   دركتم أأ  :د بن زياٍد قالحمم   حد 

                                                                                                                                                                             

هد"ووكيع يف ( 15544) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )  "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 112) "الزُّ

 .من طمرق عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به( 11 ) "الصمت"ويف ( 41)

 .وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني 

 "ىالكَّب"والنسائي يف ( 1116, 1111)وأبو داود (  5/42) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

والبيهقي ( 1 1) "النتقى"وابن اجلارود يف ( 1100, 1466)وابن حبان ( 10 2)وأبو يعىل ( 1/144)

عب"ويف ( 1/114) "الكَّبى"يف   .وغريهم من طمرق عن أيب الزبري به( 1 24) "الشُّ

 . مع االختالف يف اسم أبيه. وهذا إسناٌد ضعيٌف جلهالة عبد الرمحن بن اهلضهاض 

بهوقال النسائي ع  . ليس بمشهور: ق 

 . انتهى. ال يمعرف إال  هبذا السناد: وقال البخاري
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 ,يفم الض  عىل بعضهم  ام نزلأ فرب   ,هاليهمبأأ  الواحد   م ليكونون يف النزل  وإّن   ,فأ لأ الس  

ها صاحبم  القدرأ  فيفقدم  ,هلضيف   يف  الض   ها صاحبم خذم فيأأ  ,ارهم عىل الن  حد  أأ  رم د  وق  

 ي  اها لضأ خذنأ نحن أأ  :يف  الض   صاحبم  فيقولم  ؟درأ الق   خذأ ن أأ مأ  :فيقول
فيقول  ,ناف 

 .و كلمًة نحوهأأ  ,لكم فيها اهللبارك  :در  الق   صاحبم 

 .القصب   رم جدم  إال  وليس بينهم  ,وا مثل ذلكزم إذا خبأ  واخلبزم  :وقال حمّمدٌ  :ةقال بقي  

 ( ).صحابهوأد بن زياٍد حمم   :نا ذلكأأ  دركتم وأأ  :ةقال بقي  

 يافة ثالثة أّيامٍ الض   :باب

ثنا -116  ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   -ثني ُييى حد   :بان بن يزيد قالأأ  حد 

 ثالثةم  يافةم الض   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ريرة قال هم أيب عنيب سلمة أأ  عن -هو ابن أيب كثرٍي 

 ( ).دقةٌ فام كان بعد ذلك فهو صأ  ,امٍ أي  

 صبح بفنائهإذا أأ  :باب

                                                                                                                                                                             

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) من طريق ( 1/451) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 0141 ) "الشُّ

 . حممد بن الصفى عن بقي ة به

 .وإسناده صحيح

مجعًا من الصحابة كأأيب أممامة الباهيل والقدام بن معدي  حممد بن زياد هو الهلاين أبو سفيان احلمص أأدركأ  

 .وغريهم. الازين ٍّس بم  لمي وعبد اهلل بن  مرو السُّ كرب وأأيب عنبة اخلأوالين وعبد الرمحن بن عأ 

( 06 ) "إكرام الضيف"وإبراهيم احلريب يف ( 1 44) "الوسط"والطَّباين يف (  4144)أخرجه أمحد (  1)

والبيهقي يف ( 44141) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 6521)وأمحد . أيب كثري من طريق ُييى بن

 . مرو كالمها عن أيب سلمة بهمن طريق حممد بن عأ ( 1/116) "السنن"

 .وإسناده صحيح

 .من طريقني آخرين عن أيب هريرة ( 5111)وابن حبان ( 1215)وأمحد ( 4416)وأخرجه أبو داود  

يح الكعبي  ( 11)ومسلم ( 5244) "حهصحي"وأخرج البخاري يف    .مرفوعًا مثله  عن أأيب رشم
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ثنا -160 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  يب القدام أأ  عن عبي  الش   عنمنصوٍر  عنسفيان  حد 

 فمن   ,سلمٍ مم  ٌب عىل كل  حقٌّ واج يف  الض   ليلةم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :قال امي  كريمة الش  

 ( ).هتركأ  شاءأ  وإن   ,اهضأ تأ اق   شاءأ  فإن   ,شاءأ  إن   .يٌن عليهبفنائه فهو دأ  صبحأ أأ 

 صيل  فقام يم  اً م إىل ضيفه طعاممن قد   :باب

ثنا - 16 ثنا :قال ,أبو معمرٍ  حد   :قال ,ريريُّ ثني اجلم حد   :عبد الوارث قال حد 

ثنا  فقلتم  ,هوافق  با ذرٍّ فلم أم أأ  تيتم أأ  :نٍب قالع  بن قأ  نمعيم عن عبد اهلل أبو العالء بنم  حد 

قد  ,ومعه بعريان فجاءأ  ,له فجلستم  ,يك اآلنم تأ سيأ   ,هنم متأ يأ  :قالت ؟بو ذرٍّ ين أأ أأ  :هت  المرأأ 

 .جاءأ  هام ثم  عأ فوضأ  ,بةٌ ر  واحٍد منهام ق   كل   نق  يف عم  ,ز اآلخرمها بعجم حدأ أأ  رأ قطأ 

 اً قيلم  بغض إيل  وال أأ  ,منك اً قيلم  إيل   حب  قاه كان أأ ل  أأ  ن رجٍل كنتم ما م   ,ذرٍّ با يا أأ  :فقلتم 

 إن   رهبم ة أأ وءودًة يف اجلاهلي  مأ  تم دأ وأأ  يّن كنتم إ   :قال ؟وما مجع هذا ,أبوك هلل :قال ,منك

 ,لك توبٌة وخمرٌج  :تقولأ  ن  رجو أأ أأ  وكنتم  ,رج لكال خمأ  ,لك ال توبةأ  :تقول لقيتك أن  

  . سلفأ عام   اهللمعفا  :قال ,نعم :قلت ؟صبتأ أأ  ة  يف اجلاهلي  أأ  :قال

 ,إيه :قال ,امصواهتم أأ  ت  عأ ى ارتفأ حت   ,بتها فأأ رأ مأ أأ  ثم   ,بتفأأ  ,آتينا بطعامٍ  :هت  وقال المرأأ 

 ةأ الرأأ  إن   :قال ؟فيهن   اهلل  وما قال رسولم  :قلتم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عدون ما قال رسولم ال تأ  كن  فإن  

 ,وبلغةً  اً ودفيها أأ  دارها فإن  تأ  وإن   ,هاكّسم ها تأ قيمأ تم  ن  أأ  رد  تم  ك إن  ن  وإ   ,عٍ لأ من ض   قت  ل  خم 

 ,صيل  يم  قامأ  ثم   , صائمٌ ين  ك فإ  هولن  وال أأ  .ل  كم  :فقال ,طاةٌ ا قأ ّن  بثريدٍة كأأ  ت فجاءت  فول  

                                                                                                                                                                             

والطَّباين (  5  )والطيالس ( 4244)وابن ماجه ( 4450)وأبو داود ( 41 , 40 /1)أخرجه أمحد (   )

( 64 /6) "السنن"والبيهقي يف ( 4 11) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 10/124) "الكبري"يف 

 .بن العتمر بهوغريهم من طمرق عن منصور 

ه عىل رشط الصحيح(: 56 /1) "التلخيص"قال احلافظ يف    .وإسنادم
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 :قال ,بنيكذ  تم  ن  أأ  خافم أأ  ما كنتم  ,هللا ن  إ   :فقلتم  ,لأ كأ فأأ  لأ تأ انفأ  ثم   ,كوعأ ب الرُّ ذ  ّيم  فجعلأ 

من   صمتم ين  إ   ,بىل :قال ؟ك صائمٌ ن  ين أأ َّب  مل ختم أأ  :قلتم  ,نيتأ ي  ق  منذ لأ  ما كذبتم  ,أبوك هلل

 ( ).عاميل الط   وحل   ,هجرم يل أأ  بأ ت  اٍم فكم ي  ثالثة أأ  هر  هذا الش  

 جل عىل أهلهنفقة الر   :باب

ثنا -161 ثنا :قال ,رٍ بن عام   هشام حد  ثنا :قال ,الوليد حد  أبو رافٍع إسامعيل بن  حد 

ثنا :قال ,رافعٍ  دي عناهلل  يا رسولأ  :قال رجٌل  :جابٍر قال عند بن النكدر حمم   حد 

عىل  :أو قال ,كه عىل خادم  نفق  أأ  :فقال ,عندي آخرم  :قال ,كه عىل نفس  نفق  أأ  :؟ قالدينارٌ 

  ( ).هاخسُّ وهو أأ  ,اهلل ه يف سبيل  ضع   :قال ,عندي آخر :قال ,كولد  

                                                                                                                                                                             

وعبد الرزاق , من طريق عبد الوارث( 1124)والدارمي (  1/11) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

 والقضاعي يف( 4262) "مسنده"والبزار يف . من طريق مأعمر( 151 1)وأمحد ( 4141) "الصن ف"يف 

عبة كلهم عن سعيد ( 1640)والبزار أيضًا , من طريق سامل بن نوح( 445 )مسند الشهاب " من طريق شم

ة كاملة. بن إياس اجلريري به  .واقترصوا عىل الرفوع سوى عبد الرزاق فذكر القص 

ه رجالم الصحيح خال نمعيم بن قع, رواه أمحد والبزار(:  1/45) "الجمع"قال اهليثمي يف   نب ورجالم

 .وهو ثقةٌ 

يب بن نمقري عن نمعيم بن قعنب . وخالفهم إسامعيل بن علية: قلت ليل رضم فرواه عن اجلريري عن أيب الس 

 (.51 6) "الكَّبى"والنسائي يف ( 446 1)أخرجه أمحد . به

 .ح عن أأيب العالء بن  يزيد بن الشخرييالصح(: 142/ ) "العلل"عة كام يف قال أأبو حاتم وأأبو زر 

 . من طريق دمحيم عن الوليد بن مسلم هبذا السناد(  11/ ) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف  ( 1)

 ."وهو أأحسنها موضعاً . اجعله يف سبيل اهلل"إال  أنه قال يف آخره 

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف 

 . فيه إسامعيل بن رافع

ه النسائيم وغريه. منكر احلديث: قال أمحد وأبو حاتم  . وتركأ

= 
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 ريدم وال يم  ,فةأ الص   ريدم يم  ,قصريٌ  ,و طويٌل أأ  ,سودم أأ  ,دٌ جع   فالنٌ  :قول الرجل :باب

 يبةأ الغ  

ثنا -164  ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حد  صالح بن  عنإبراهيم بن سعٍد  حد 

ه ن  أأ  ,فاريُّ  الغ  صنياحلم  هٍم كلثوم بنم يب رم أأ خي أأ  خَّبين ابنم أأ  :ابن شهاٍب قال عنكيسان 

 :يقول -جرة وه حتت الش  ن بايعم الذي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   صحاب  وكان من أأ  -هٍم با رم أأ  سمعأ 

 يأ لق  فأم  ,منه اً ريبقأ  فرصتم  ,خرضليلًة بالأ  فنمتم  ,تبوك غزوةأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسول   غزوتم 

 ها خشيةأ ني دنوُّ فزعم فيم  ,هن راحلت  ي م  احلت  ر وقد دنت   ستيقظم أأ  فطفقتم  ,عاسعلينا النُّ 

 ,يلالل   ني عيني بعضم ت  بأ لأ ى غأ ي حت  راحلت   رم ؤخ  أم  فطفقتم  ,صيب رجله يف الغرزتم  أن  

 ر  ه يف الغأ ورجلم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   تي راحلةأ راحلأ  فزامحت  
 ستيقظ  فلم أأ  ,هرجلأ  صبتم فأأ  ,ز 

   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,يل غفر  است ,اهلل يا رسولأ  :فقلتم  ,حس :بقوله إال  
  .ُس 

وهو  ,فقال ,هخَّبم من بني غفاٍر فأم  فأ ن ختل  ني عن مأ لم سأأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  فطفقأ 

 فام فعلأ  :قال ,همف  ه بتخلُّ تم ث  فحد   :قال ؟وال الّثطاطالط   مرم احلم  فرم ما فعل الن   :نيلم سأأ يأ 

فلم  ,م يف بني غفارٍ رهتم فتذك   ؟خٍ عٌم بشبكة رشن هلم نأ الذي .صارعاد الق  ود اجل  السُّ 

____________________________________
 

 .انتهى. إال  أنه يمكتب حديثمه يف مجلة  الضعفاء, وأأحاديثمه كلها مما فيه نظر: يوقال ابن عد

 ثم  , فذكر النفسأ ". مثله. عن أيب هريرة( 1545)والنسائي (  26 ) "السنن"وله شاهٌد عند أيب داود يف 

 ."أنتأ أبرص: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . عندي آخر: قال الرجل ثم  , اخلادم ثم  , الزوجةأ  ثم  , الولدأ 

ق عليها "عن جابر مرفوعًا ( 664)ولسلم  فإن  فضلأ عن , فإن  فضلأ يشٌء فألأهلك. إبدأ بنفسك فتصد 

وعن , فبني يديك: يقول. فإن  فضلأ عن ذي قرابتك يشٌء فهكذا وهكذا, أأهلك يشٌء فلذى قرابتك

 .  "وعن شاملك, يمينك

قتأ , وديناٌر أأنفقتأه يف رقبة, يف سبيل اهللدينار أأنفقته " .عن أيب هريرة مرفوعاً ( 665) وله أأيضاً  وديناٌر تصد 

ها أأجرًا للذي أأنفقتأه عىل أأهلك ,وديناٌر أأنفقتأه عىل أأهل ك, به عىل مسكني  ."أأعظمم
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: قال ,سلمن أأ ولئك م  أم اهلل  يا رسولأ  :فقلتم  ,سلمم رهٌط من أأ ّن  أأ  ى ذكرتم هم حت  ر  كم ذ  أأ 

 ؟يف سبيل اهلل اً نشيط اً ه امرءبل  عىل بعرٍي من إ   ن ُيملأ أأ  ,فم حني يتخل   ولئكأأ  حدأ فام يمنع أأ 

 ( ).سلموأأ  ., وغفارٌ نصارهاجرون من قريٍش والأ ي الم عن   فأ يتخل   أن   هيل عيل  أأ  عز  أأ  فإن  

ثنا -161 ثنا :قال ,موسى حد  يب سلمة أأ  عند بن عمٍرو حمم   عناد بن سلمة مح   حد 

 ,شرية  خو العأ أأ  بئسأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  رجٌل عىل الن   استأذنأ  :قالترض اهلل عنها عائشة  عن

 ( ).شأ تفح  الم  الفاحشأ  بُّ ال ُيم  اهللأ إن   :فقال ؟له فقلتم  ,ليهط إ  سأ بأ ان    دخلأ فلام  

 اً من مل ير بحكاية اخلَّب بأس :باب

ثنا -165 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد   عنيب وائٍل أأ  عنعاصم بن هبدلة  عناد بن زيٍد مح   حد 

م حننٍي باجلعرانة ازدأ  غنائمأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  مأ ا قسل   :ابن مسعوٍد قال فقال  ,وا عليهمحأ

                                                                                                                                                                             

والطَّباين يف ( 4154)وابن حبان (  66) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/416)أخرجه أمحد (   )

( 4/564)واحلاكم ( 461/ ) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 15 , 14 /6 ) "الكبري"

هري به( 5115) "العرفة"وأبو نمعيم يف   .من طمرق عن الزُّ

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف  

هم  . وهو جمهوٌل . فيه ابنم أخي أيب رم

هري(: 4/156) "اليزان"قال الذهبي يف  د عنه الزُّ  . انتهى. ال يمعرف تفر 

 .مل أعرفه(: 62 /2) "الجمع"يثمي يف وقال اهل

هم: قلت  هري عن ابن أمكيمة الليثي  عن ابن  أأخي أأيب رم  . ورواه بعضهم عن الزُّ

 (.4/42)وانظر علل الدارقطني 

 . عن موسى بن إسامعيل به( 1461) "السنن"أخرجه أبو داود يف ( 1)

 .وإسناده حسن

 . من وجه آخر عن عروة عن عائشة(  156)ومسلم ( 5215) "صحيح البخاري"وأصله يف  

م لفظه   (.4 1)انظر رقم . وقد تقد 
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 مسحم فكان يأ  ,وهوه وشجُّ بم فكذ   ,إىل قومٍ  اهللمه بعثأ  اهلل  من عباد   اً عبد إن   :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  .م ال يعلمونّن  فإ   ,لقومي اغفر   م  الله :ويقول ,هعن جبهت   مأ الد  

عن  مسحم يأ  جلأ كي الر  ُيأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نظر إىل رسول  يّن أأ فكأأ : قال عبد اهلل بن مسعودٍ 

 ( ).هجبهت  

 سلامً مم  من سرتأ  :باب

ثنا -162 ثنا :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد   عنإبراهيم بن نشيٍط  حد 

 اً لنا جريان إن   :قبة بن عامٍر فقالواقوٌم إىل عم  جاءأ  :يب اهليثم قالأأ  عنكعب بن علقمة 

ن مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولأ  سمعتم  ,ال :قال ؟مامىل ال  هم إ  فعم فنر  أأ  ,فعلونرشبون ويأ يأ 

 ( ).وءودًة من قَّبهاا مأ حيأ أأ  كان كمن   ,هارتأ سلٍم عورًة فسأ ن مم ى م  رأأ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق محاد بن زيد به( 1661) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1054)أخرجه المام أمحد (  )

كأين أأنظرم "خمترصًا من رواية العمش عن شقيق أيب وائل ( 461 )ومسلم ( 4160)وأخرجه البخاري 

ه, ويقولُيأ  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي   ه, فهو يأمسحم الدمأ عن وجه  و  مأ ه فأأد  ه قومم بأ , رضأ
 
رب  اغفر  : كي نبيًا من الأنبياء

ومي فإّنم ال يعلمون  ."لقأ

موا عليه ملسو هيلع هللا ىلص ل ا قسمأ رسولم اهلل ) دون قوله  وفيها تعيني الغزوة التي قال  .(غنائمأ حننٍي باجلعرانة ازدأمحأ

 (. 0/110 ) "الفتح"قال احلافظ يف  كام. فيها هذه القولة ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

 .وانظر كالمه فيه

وابن ( 1/411)واحلاكم ( 4114) "الكَّبى"والنسائي يف (  116)وأبو داود ( 4465 )أخرجه أمحد (  1)

عب اليامن"ويف (  1/44) "السنن"والبيهقي يف ( 4 5)حبان   "الكبري"والطَّباين يف ( 2141) "شم

هم من طريق (  10) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف (  15) "مسنده"والروياين يف ( 6 4/4 ) وغريم

وقال بعضهم . "عن أأيب اهليثم عن دمخني كاتب عقبة عن عقبة"لكن قال بعضهم . إبراهيم بن نشيط به

 ."عن دخني أيب اهليثم"

 . وهو جمهوٌل . ومداره عىل أأيب اهليثم 

= 
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 سّيدٌ  :ال يقول للمنافق :باب

ثنا -164 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حد  قتادة  عنيب ني أأ ثأ حد   :معاذ بن هشاٍم قال حد 

 ه إن  فإن   ,دٌ سي   :لوا للمنافقال تقو :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أبيه قال عنريدة عبد اهلل بن بم  عن

 ( ).عز  وجل  كم م رب  سخطتم دكم فقد أأ سي   يكم 

 يك  إذا زم  جلم الر   ما يقولم  :باب

ثنا -161 ثنا :قال ,خملد بن مالٍك  حد  خَّبنا مبارك بن أأ  :قال ,دٍ اج بن حمم  حج   حد 

 صحاب  من أأ  جلم ان الر  ك :ة قالرطأأ بن أأ  عدي   عن بكر بن عبد اهلل الزين   عنضالة فم 

 ( ).علمونواغفر يل ما ال يأ  ,ؤاخذين بام يقولونال تم  م  الله :قال يأ ك  إذا زم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

ثنا -166 با أأ  ن  أأ  ,البةيب ق  أأ  عنُييى بن أيب كثرٍي  عن الوزاعي   عنأبو عاصٍم  حد 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ما سمعتأ  :يب عبد اهللبو مسعوٍد قال لأ أو أأ  ,يب مسعودٍ عبد اهلل قال لأ 

 ( ).جل  الر   ةم مطي   بئسأ  :قال ؟(زعم)

____________________________________
 

 .ال يمعرف(: 1/514) "اليزان"قال الذهبي يف 

 "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0044 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1644)وأبو داود ( 11646)أخرجه أمحد  (  )

عب"والبيهقي يف ( 4644)واحلاكم ( 5116) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 111) ( 1260) "الشُّ

 .من طمرق عن معاذ بن هشام هبذا السناد( 421) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف 

جاه :وقال احلاكم  ر   .هذا حديٌث صحيٌح السناد ومل يم

من طريق ( 2 /1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/51) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

هد"وعبد اهلل بن أمحد يف , حجاج  . القاسم كالمها عن البارك به عن هاشم بن  (  5  ) "زوائد الزُّ

 ." ..كان رجٌل  "يف رواية التاريخ الكبري 

ة ملسو هيلع هللا ىلصعن عدٍي عن رجٍل من أأصحاب  الن بي  ". ويف رواية عبد اهلل بن أمحد   هذه المم 
ر  وكان له , من صد 

عأ قال, فضٌل 
م  ح فسأ

د    "فذكره.. اللهم: أأن ه كان إذا أمثني عليه أو مم

بيهقي يف وال(  1546) "الصن ف"وابن أأيب شيبة يف ( 1641)أبو داود (  1415 )أخرجه أمحد (  4)

= 
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ثنا -500 ثنا :قال ,ُييى بن موسى حد  ثنا :قال ,مر بن يونس اليامميُّ عم  حد  ُييى  حد 

عبد اهلل بن عامٍر  ب أن  هل  يب الم أأ  عنالبة يب ق  أأ  عنثرٍي يب كأ أأ  ُييى بن   عنبن عبد العزيز 

 بئسأ  :ه يقولسمعتم  :قال ؟وايقول يف زعمم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ما سمعتأ  ,ودٍ با مسعيا أأ  :قال

 ( ).هكقتل   الؤمن   لعنم  :ه يقولوسمعتم  ,جل  الر   ةم طي  مأ 

____________________________________
 

 "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 24 ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 0/114 ) "السنن"

 . من طمرق عن الأوزاعي به( 422 ) "معجمه"وابن العرايب يف ( 441 )

أو قال "ويف رواية أمحد . فذكره. سمعتأ  كيف: قال أبو عبد اهلل اجلرمي ليب مسعود"ووقع عند البيهقي 

 ."يعني حذيفة. د ليب عبد اهللأبو مسعو

 .أبو عبد اهلل هذا حذيفة: قال أبو داود 

ح يف , لأن  أبا قالبة مل يمدرك حذيفة, وفيه نظرٌ . كذا قال(: 4/156) "الصابة"قال ابن حجر يف  وقد َص 

ثه أبو عبد : منده وقال ابن, والوليد أأعرف بحديث الوزاعي من وكيع, رواية الوليد بأن  أأبا عبد اهلل حد 

تمٌل : قلت. و نرضةاهلل هذا هو الذي روى عنه أب  .كالمه انتهى. وهو حمم

ا يف   ه ثقاٌت, إال أن  فيه انقطاعاً : فقال( 4/454 ) "الفتح "أم   . ورجالم

 . هذا بناًء عىل أن  أبا عبد اهلل هو حذيفة : قلت

 "الصابة"واحلسن بن سفيان كام يف ( 445 ) "مسند الشهاب"أأخرجها القضاعي يف . ورواية الوليد

ثني أبو عبد اهلل قال( 4/156) ثني أبو قالبة حد  ثنا ُييى حد  ثني الأوزاعيُّ حد   .فذكره.ملسو هيلع هللا ىلصقال النبيُّ : حد 

ت صٌل أممن فيه من تدليس الوليد وتسويته: "الصابة"قال ابن حجر يف   ه صحيٌح مم  .انتهى. وسندم

هد"وأأخرجه ابن البارك يف    "رشح السنة"والبغوي يف ( 42 )ومن طريقه القضاعي ( 442) "الزُّ

 . عن الوزاعي عن ُييى عن أيب قالبة عن أيب مسعود(  2/11)

 .وأأعل ه احلافظ ابن عساكر باالنقطاع

 . للحافظ السخاوي( 14/ )وانظر القاصد احلسنة  

 .وانظر ما بعده

مر بن يونس الياممي, ثنا ُييى بن عبد العزيز ( 214) "مساوئ الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (   ) من طريق عم

 .الردين به

= 
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 ال يعلمه ال يقولم  :باب
ٍ
 يعلمه اهلل :ليشء

ثنا - 50 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حد   :اسٍ عن ابن عب   :قال عمٌرو :سفيان قال حد 

 ال يأ حدم أأ  ال يقولن  
ٍ
ما ال  اهللأم فيعل   -ذلك  غريأ  يعلمم  اهللو -ه يعلمم  اهلل :هعلمم كم ليشء

 ( ).فذاك عند اهلل عظيمٌ  ,يعلم  

 زٍح قوس قم  :باب

ثنا -501 ثنا :قال ,مراحلسن بن عم  حد   :بن زيٍد قال عيل   عنعبد الوارث  حد 

 وسم ا قأ م  وأأ  ,امءالس   بواب  باٌب من أأ  ةم جر  الأ  :اٍس قالابن عب   عنثني يوسف بن مهران حد  

 رأ ماٌن من الغأ فأأ  :زٍح قم 
 ( ).المنوٍح عليه الس   بعد قوم   ق 

____________________________________
 

ه ومتن ه نظرٌ    . ويف سند 

ا السند   . أم 

م يف الذي قبله. دون ذكر أيب الهل ب. فقد رواه احلافظ الأوزاعي عن ُييى بن أيب كثري ومل يذكر . كام تقد 

ه يف آخره  (.لعنم الؤمن  كقتل ه : وسمعتمه يقول . )أحٌد ممن رواه عن الوزاعي قولأ

ا التن   . أم 

مأ فيه ُييى بن عبد العزيز(: 021 ) "العلل"فقد قال الدارقطني يف 
عن أأيب قالبة عن  والصوابم , وه 

اك بن   ثابت   ح   .انتهى. الض 

يف حديٍث لعدم فدخلأ عليه حديٌث . ليس من حديث أيب مسعود( هؤمن كقتل  الم  لعنم )يعني أن قوله : قلت 

 . ضبط ه

اك   بن  الضح 
من طمرق عن أيب ( 0  )ومسلم ( 5400) "صحيحه"رواه البخاري يف . وحديث ثابت 

 .ضمن حديث طويل. قالبة عنه به

يينة به( 5621 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )  . عن سفيان بن عم

 .وإسناده صحيح

وابن عبد الَّب يف , من طريق عبد الوارث( 1  / ) "والتاريخ العرفة"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  1)

شيم كالمها عن عيل بن زيد به( 2/16) "التمهيد" الً . من طريق هم أن  قيرصأ كتبأ إىل معاوية يسأألمه . مطو 

= 
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 ةالجر   :باب

ثنا -504 ثنا :قال ,ميديُّ احلم  حد  أيب  عنسنٍي وغريه ابن أيب حم  عنسفيان  حد 

  امءم تحت الس  ومنها فم  ,امءج الس  هو رش   :قال ,ةعن الجر   اً ا علي  الكو   ابنم  لأ سأأ  :فيلالطُّ 
ٍ
بامء

 ( ).نهمرٍ مم 

ثنا -501 ثنا :قال ,عارمٌ  حد  ابن  عنسعيد بن جبرٍي  عنأيب برٍش  عنأبو عوانة  حد 

 ( ).منه تنشقُّ  الذيامء الس   بابم  ةوالجر   ,رض من الغرقهل الأ لأ اٌن مأ أأ  القوسم  :اسٍ عب  

 رمحتك يف مستقر   اجعلني م  الله :قاليم  ن  ه أأ ر  من كأ  :باب

ثنا -505  سمعتم  :قال بو احلارث الكرماينُّ ثني أأ حد   :موسى بن إسامعيل قال حد 

 اًل قال لأ رجم 
ٍ
 ستقر  بيني وبينك يف مم  جيمعأ  ن  أأ  اهللأ سألم وأأ  ,المعليك الس   قرأم أأ  :يب رجاء

مل  :قال ,ةاجلن   :؟ قالهرمحت   ستقرُّ فام مم  :قال ؟ٌد ذلكحأأ  ستطيعم وهل يأ  :قال ,هرمحت  

 ( ).العالني ربُّ  :قلت :قال ؟هرمحت   ستقرُّ فام مم  :قال ,صبتم 

 ظر إذا وىل  خيه الن  إىل أأ  جلم الر   دُّ ال ُيم  :باب

____________________________________
 

ه عنها. وذكر منها الجرة والقوس.. عن أأشياء  فذكره. فكتبأ إىل ابن  عباس يسأألم

 . ن ابن عباسوسيأ يت من وجٍه آخر ع 

 .انظر الباب الذي بعده

من وجٍه آخر عن ( 445)العظمة "وأبو الشيخ يف ( 14/66) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 .نحوه مر كالمها عن عيلٍّ من طريق زاذان أيب عم ( 440)وأبو الشيخ أيضًا , النزال بن سَّبة

 "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 410/ ) "احللية"عيم يف وأبو نم (  056 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1)

 . من طمرق عن أيب برش جعفر بن إياس به( 441)

م قريبًا من وجٍه آخر عن ابن عباس     وقد تقد 

ه(  4)  .  مل أأجد من أأخرجأ

لحان العطاردي. وإسناده جّيد  . وأبو رجاء هو عمران بن م 
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ثنا -502 ثنا :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,برش بن حمّمدٍ  حد  ليٍث  عناد بن زيٍد مح   حد 

 :هلأ سأأ أو يأ  ,ه إذا وىل  ه برصأ تبعأ و يم أأ  ,رأ ظأ خيه الن  إىل أأ  جلم الر   د  ُيم  ن  كره أأ يم  :جماهٍد قال عن

 ( ).؟ذهبم ين تأ وأأ  ,ين جئتأ ن أأ م  

 ويلك :قول الّرجل للّرجل :باب

ثنا -504 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  د بن عبد اهلل أبو علقمة عبد اهلل بن حمم   حد 

 ,هلم ورجٌل يسأأ  ,اسٍ ابن عب   سمعتم  :قال ثني السور بن رفاعة القرظيُّ حد   ,يب فروةبن أأ 

 ( ).؟باتي  من الط   أم تتوض  أأ أ ,وُيك :فقال ؟أم توض  فهل أأ  ,وحلامً  اً بزخم  كلتم  أأ ين  إ   :فقال

ثنا -501  ثنا :قال ,ارٍ سهل بن بك   حد   عنمرٍي خالد بن سم  عنسود بن شيبان الأ  حد 

ما  :فقال - ملسو هيلع هللا ىلص بي  فهاجر إىل الن   .حم بن معبدٍ وكان اسمه ز -شرٍي بأ  عنيٍك شري بن ّنأ بأ 

 إذ مر   ملسو هيلع هللا ىلصبينام أنا أميش مع رسول اهلل  :قال ,نت بشريٌ بل أأ  :قال ,زحمٌ  :قال ؟اسمك

لقد  :بقبور السلمني فقال فمر   ,اً ثالث .لقد سبق هؤالء خرٌي كثريٌ  :بقبور الرشكني فقال

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه هن اد يف (   ) عب اليامن"والبيهقي يف ( 12210) "الصن ف"ابن أيب شيبة يف و( 1 1 ) "الزُّ  "شم

ليم به( 6152)  . من طريق محاد بن زيد عن ليث ابن أيب سم

 . "يمكره"ومل يقل هن اد وابن أيب شيبة 

فه مجهور أهل العلم  . وليث ضع 

را برقم   (. 411) وسيأيت مكر 

 .مل أجد من أخرجه(  1)

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . مالك وهو من شيوخ  . سوى السور. ورجاله رجال الصحيح 

: , أنه قالمن طريق سعيد بن جبري, عن عبد اهلل بن عباس ( 5 ) "اآلثار"وأخرج حممد بن احلسن يف  

سٍّ من لبن  إبٍل فرشبتم منه حتى أأتضل ع, " لو أمتيتم بجفنة من خبز وحلم, فأأكلتم منها حتى أأشبع, وبعم

 ."؟ا عىل وضوء ال أمبايل أأن ال أأمس ماًء, أأتوضأم من الطيباتوأأن
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 أأ 
 
 .اً ثالث .اً كثري اً خري درك هؤالء

يا  :فقال ,وعليه نعالن ,ميش يف القبور  اًل يأ ى رجم فرأأ  ,نظرةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   من فحانت  

ى مأ ه فرأ نعلي   خلعأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ى الن   رأأ , فلام  جلم الر   , فنظرأ تيكبتي  ق س  ل  أأ  ,تنيبتي  الس   صاحبأ 

 ( ).هبام

 البناء :باب

ثنا -506 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد   ,د بن هاللٍ حمم   عن ديٍك د بن أيب فم حمم   حد 

ه عن بيت تم ل  فسأأ  ,عرالش   من جريٍد مستورًة بمسوح   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   زواج  جر أأ ى حم أّنه رأأ 

كان  :قال ؟رصاعنيو م  كان أأ  اً رصاعم   :فقلتم  ,امالش   ن وجهة  ه م  كان بابم  :فقال ,عائشة

 كان ي  ن أأ م   :قلتم  ,اً واحد اً باب
ٍ
 ( ).و ساٍج ن عرعٍر أأ م   :قال ؟يشء

ثنا -0 5 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  يب ُييى عبد اهلل بن أأ  عنديٍك يب فم أأ  ابنم  حد 

بني ى يأ حت   اعةم الس   ال تقومم  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :قال ريرةأ يب هم أأ  عنيب هند أأ  بن   سعيد   عن

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 521 )وابن ماجه ( 1011)والنسائي ( 4140)وأبو داود ( 10414)أخرجه أمحد (   )

معجم "وابن قانع يف ( 11  )والطيالس ( 140 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/10) "الكَّبى"

 . سود  بن  شيبان بهمن طمرق عن الأ ( 41 ) "الصحابة

حه احلاكم    .(40 4)وابن حبان ( 411 )وصح 

نه النووي يف   ."الأذكار"وحس 

 .إسناده جيد: قال المام أمحد(:  0 /1) "تنقيح التحقيق"وقال ابن عبد اهلادي يف  

 (. 511) وسيأيت عند الصنف برقم  

 .مل أجد من أخرجه(  1)

 . دين وث قه أمحد والنسائيوحممد بن هالل بن أيب هالل ال 

 .صالح: وقال أبو حاتم
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 ( ). الراحيل  وشوّنا ويش  يم  اً يوتبم  اسم الن  

 .طةلخط  ياب ايعني الث   :قال إبراهيم

 هوال يمدحم  ,اً يسري اً طلب إذا طلب فليطلب   :باب

ثنا -  5  عنحوص يب الأ أأ  عنيب إسحاق أأ  عنعمش ثني الأ حد   :قال نمعيمأبو  حد 

يت وال يأأ  ,ر لهد  ام له ما قم فإن   ,اً سرييأ  اً بها طلأ ب  لم ط  فليأ  كم احلاجةأ حدم أأ  إذا طلبأ  :عبد اهلل قال

 ( ).هظهرأ  فيقطعأ  ,هحأ دأ م  ه فيأ كم صاحبأ حدم أأ 

ثنا -1 5 ثنا :قال ,دٌ مسد   حد  يب أأ  عنسامة أيب الليح بن أم  عنوب أيُّ  عنإسامعيل  حد 

له  جعلأ  ,رضٍ عبٍد بأأ  قبضأ  رادأ ذا أأ إ   اهللأ إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن اهلذيل   ة يسار بن عبدٍ عز  

 ( ).حاجةً و فيها أأ  ,هبا

                                                                                                                                                                             

م برقم (   )  (.165)تقد 

عب اليامن"والبيهقي يف ( 44) "الدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( 1) وأبو القاسم اجلرجاين يف ( 106) "شم

 .من طريق أيب نمعيم الفضل بن دكني هبذا السناد( 24/ ) "تاريخ جرجان"

 . وإسناده صحيٌح  

 .مالك اجلشمي هو عوف بنم : وأأبو الحوص. هو السبيعي: إسحاق أبو

وابن أيب عاصم يف ( 514) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 14 1)والرتمذي ( 5641 )أخرجه أمحد (  4)

وأبو يعيل ( 11/142) "الكبري"والطَّباين يف (  201) "العرفة"وأبو نمعيم يف (  64) "اآلحاد والثاين"

من طمرق عن (  62 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  1 / )واحلاكم ( 415 ) والطيالس( 614)

 . أيوب به

حه ابن حبان   (  5 2)وصح 

 .هذا حديٌث صحيح: قال الرتمذي

, أبو عز  أة اسمه يسار بن عبٍد اهلذيل: يقول( أي البخاري)سمعتم حممدًا (: 441) "العلل الكبري"وقال يف 

ة: قلتم له: قال. إال  هذا احلديث الواحد ملسو هيلع هللا ىلص وال أأعرفم له عن النبي   ز  : قال ؟أأبو الليح سمعأ من أأيب عأ

= 
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 كشانئم  ل  ال بم  :قول الّرجل :باب

ثنا -4 5 ثنا :قال ,موسى حد  خَّبين أبو أأ  :ة قالرمجبا أأ  سمعتم  :عق قالالص   حد 

 نفسم  الذيو :ه فقالإىل نجٍم عىل حيال   فنظرأ  ,بو هريرةمسى عندنا أأ أأ  :عبد العزيز قال

قني عند ذلك تعل  مم م كانوا ّن  عامالً أأ نيا وأأ ماراٍت يف الدُّ وا إ  قواٌم ولم أأ  ن  يودُّ لأ  ,ريرة بيدهيب هم أأ 

 ,شانئك ل  بم  ال :فقال عيل   قبلأ أأ  ثم   .عاملوال تلك الأ  ,وا تلك الماراتومل يلم  ,جمالن  

 ,رومكأ  اهللمح لقد قب   :قال ,اهللعم ونأ  :قلتم  ؟هميف مرشق   هل الرشق  هذا ساغ لأ  كل  أأ 

 ,طرقةالم  م الجانُّ ام وجوههأ كأن   ,اً ضابغ   اً رهم محم ليسوقن   ,ريرة بيدهيب هم نفس أأ  الذيفو

 ( ).هع برضع  وذا الرض   ,هرع بزرع  وا ذا الز  ى يلحقم حت  

 وفالنٌ  اهلل :جلال يقول الر   :باب

ثنا -1 5 ثنا :قال ,مطر بن الفضل حد   اً غيثمم  سمعتم  :قال ابن جريٍج  ,اٌج حج   حد 

____________________________________
 

 .انتهى. نعم

يلزم : ورواتمه عن آخرهم ثقاٌت, سمعتم عيل بن عمر احلافظ يقول, هذا حديٌث صحيٌح : وقال احلاكم

ي بحديث أأيب الليح, عن بريدة, فقد احتج  البخار. البخاري  ومسلاًم إ خراجم حديث  أأيب الليح عن أيب عزة

 .انتهى. وحديث أأيب عزة رواه مجاعٌة من الثقات احلفاظ

حبة. عن أيب الليح عن رجٍل من قومة(  141) وسيأيت عند الصنف   .وكانت له صم

 .ومثله ال يمقال رأياً . مل أجد من أخرجه(   )

بعي: وأبو مجرة  . هو الضم

وذكره ابنم حبان يف , جمهوٌل : قال أأبو حاتم(: 44 /1 ) "التهذيب" قال ابن حجر يف. وأأبو عبد العزيز

 .انتهى. الثقات

تمل أن  يكونأ من البالل النداوة ( ال بمل شانئك: )قوله( 1/150) "ح الدب الفردرش"قال اجليالين يف  ُيم

وء اخللق .وهو البمغض مع العداوة. وشانئك من الشنآن, والراد احلياة. والطراوة . أي ال ُييى عدوك .وسم

 .انتهى
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ال  ,كذلك ال تقل   :عمر قال ابنم  ,نٌ وفال اهللم :فقال ؟ن موالهمأ  :هلأ مر سأأ عم  ابنأ  أن   ,يزعمم 

 ( ).فالٌن بعد اهلل :ولكن قل ,اً دأ حأ أأ  مع اهلل  تعل  

 وشئت اهللما شاء  :جلقول الر   :باب

ثنا -5 5 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :اسٍ عب   ابن   عنيزيد  عن جلح  الأ  عنسفيان  حد 

 ( ).هوحدأ  اهللم ما شاءأ  ,اً ند   اهلل جعلتأ  :قال ,وشئتأ  اهللما شاء  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  قال رجٌل للن  

 واللهو الغناءم  :باب

ثنا -2 5 اهلل  عبد   عنثني عبد العزيز بن أيب سلمة حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 ,يغن  عىل جاريٍة صغريٍة تم  فمر   ,وقمر إىل السُّ عم  اهلل بن   مع عبد   خرجتم  :بن ديناٍر قال

 ( ).هذه كأ لرتأ  اً حدأأ  لو تركأ  يطانأ الش   إن   :فقال

                                                                                                                                                                             

 . مل أجد من أخرجه(   )

غيث  . وفيه مم

 . حجازي من الوايل(: 11/451) "هتذيب الكامل"قال الزي يف 

 . ال يمعرف: "اليزان"وقال الذهبي يف 

 .مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

عمل اليوم "ويف ( 0115 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4114,  152, 621 , 146 )أخرجه أمحد (  1)

 "الكَّبى"والبيهقي يف (  10) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 4  1)وابن ماجه ( 661) "والليلة

من طمرق عن ( 411) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 116/ ) "الكامل"وابن عدي يف ( 4 4/1)

 . الأجلح بن عبد اهلل الكندي به

نه العراقي يف ختريج أحاديث الحياء  .وحس 

عب"ويف ( 0/114 ) "السنن الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (  4) من طريق برش بن الّسي عن (  116) "الشُّ

 . عبد العزيز بن الاجشون به

 .وإسناده صحيح
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ثنا -4 5  :قال مٍرو البرصيُّ بو عأ ٍد أأ خَّبنا ُييى بن حمم  أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :مالٍك يقول بنأ  نسأ أأ  سمعتم  :لب قالموىل الط   اً مرعأ  سمعتم 

 من   دم وال الد   ,دٍ من دأ  لستم 
ٍ
 من   ليس الباطلم  :يعني ,ي بيشء

ٍ
 ( ).ي بيشء

ثنا -1 5 أ أأ  :قال ,أخَّبنا خالد بن عبد اهلل :قال ,حفص بن عمر حد   بنم  نا عطاءم خَّبأ

 ,{احلديث   شرتي هلوأ ن يأ اس مأ ومن الن  } :اسٍ ابن عب   عنبرٍي سعيد بن جم  عنائب الس  

                                                                                                                                                                             

ويف ( 4 0/1 ) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 1101)والبزار ( 4 1) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف (   )

قييل يف ( 4/114) "الكامل"وابن عدي يف ( 41/426)وابن عساكر ( 240) "اآلداب"  "الضعفاء"والعم

كري ُييى بن حممد به( 1/141)  .من طمرق عن أيب زم

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف 

ثه: قال أبو حاتم(: 1/105) "اليزان"قال الذهبي يف . فيه ُييى بن حممد وروى الكوسج . يمكتب حديم

سم . ضعيٌف : عن ابن معني بة سوى حديثني: وقال أبو زرعة. بمرتوكٍ  ليس هو: وقال الفال  قار  . أأحاديثمه مم

تجُّ به: وقال ابن حبان تابع عىل حدي: وقال العقيىل. ال ُيم  .كالمه انتهى. حسن احلديث: وقال آخر. ثهال يم

ولف ُييى بنم حممد: قلت مرو عن الط لب  بن  عبد  اهلل عن . خم مرو بن  أأيب عأ دي عن عأ ر  راوأ فرواه الد 

عاوية  ه مم  (.6/414 ) "الكبري"أأخرجه الطَّباين يف . رفعأ

 .وهذا أأشبه(: 1/112) "العلل"قال أبو حاتم وأبو زرعة كام يف 

قييل يف  :تنبيه ه عليه مأن هو دونه: عن ُييى بن حممد: "الضعفاء"قال العم  .تابعأ

 . ومل أرأ من تابعه: قلت

ا قولم الشيخ  الألباين يف  مرو بن الصلت البرصي(: 1154) "الضعيفة"أم  ه عأ ) عند ابن عساكر . وقد تابعأ

 . انتهى., ومل أعرفه(  / 5/  

مٌ  كري عن عمرو. فهو وه  مرًا رواه عن أيب زم  . فال تمعدُّ متابعة. بارشةمم  مروٍ ومل يروه عن عأ . فإن  عأ

, روى عنه أأيب: وقال. ريهوذكر أأن ه روى عن أأيب زكري وغ, ( 2/11)وعمرٌو ترجمأ له ابنم أأيب حاتم 

 انتهى. صدوٌق : وسأألتمه عنه فقال
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 ( ).هشباهم وأأ  الغناءم  :قال

ثنا -6 5 ان نأ خَّبنا قأ أأ  :قاال ,اويةوأبو مع ,اريُّ زأ خَّبنا الفأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

  عنمحن بن عوسجة الر   عبد   عن هميُّ بن عبد اهلل الن  
 
 قال رسولم  :عازٍب قال بن   الَّباء

 ( ).ة رشٌّ رشأ والأ  ,وامم تسلأ  المأ أفشوا الس   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

م والأ  :قال أبو معاوية  .العبث :رشأ

ثنا -510 ثنا :قال ,عصامٌ  حد  ضالة بن فم  عن هلاين  الأ  مريٍ سلامن بن سم  عنحريٌز  حد 

ى نهأ فقام غضبان يأ  ,وبةيلعبون بالكم  اً قوامأأ  ن  ه أأ فبلغأ  -جامع وكان بجمٍع من ال -بيٍد عم 

ٍئ ومتوض   ,اخلنزير   كآكل حلم   ,هاثمرأ  لم كم عب هبا ليأ  الال   ن   إ  الأ أأ  :قال ثم   ,يه  الن   شد  عنها أأ 

 ( ).ردالن  :وبةيعني بالكم  .م  بالد  

 نسأ احلأ  متم والس   اهلديم  :باب

ثنا - 51 ثنا :قال ,عبد اهلل بن أيب السود حد  ثنا :قال ,عبد الواحد بن زيادٍ  حد   حد 

ثنا :قال ,صريةاحلارث بن حأ  كم يف إن   :مسعوٍد يقولم  ابنأ  سمعتم  :وهٍب قال بنم  زيدم  حد 

 .فيه قائٌد للهوى العملم  ,عطوهمم  كثريٌ  ,الهقليٌل سؤ   ,هقليٌل خطباؤم  ,كثرٌي فقهاؤه :زمانٍ 

                                                                                                                                                                             

من طمرق عن عطاء (  0/11 ) "الكَّبىالسنن "والبيهقي يف ( 14 /10) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   )

 .به

 .عب اس نحوه من طمرق أمخرى عن ابن  ( 11 /10)وأخرجه الطَّبي  

 .بسنده ولفظه(  125) وسيأيت عند الصنف  

م خترجيه برقم (  1) ره الصنف برقم (. 401)تقد   (. 112, 241)وكر 

 . مل أأجد من أأخرجه(  4)

مري, وفيه سلامن   . "الثقات"ذكره ابن حبان يف. ويقال سليامن بن سم

يوخ حريز: قلت ن شم  .هم ثقاٌت شيوخ حريز كلُّ : وقد قال أبو داود. وهو م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

261 

ى اهلوأ  ,عطوهقليٌل مم  ,الهكثرٌي سؤ   ,طباؤهكثرٌي خم  ,قهاؤهقليٌل فم  :ن بعدكم زمانٌ يت م  وسيأأ 

 ( ).خرٌي من بعض العمل ,مان  الز   يف آخر   اهلدي سنأ حم  ن  وا أأ اعلمم  ,فيه قائٌد للعمل

ثنا -511 ثنا :قال ,فروة حد  اٍس ابن عب   عنبيه أأ  عنقابوس  عن يدٍ بيدة بن محم عم  حد 

زٌء من مخسٍة جم  ,واالقتصادم  ,الحم الص   متم والس   ,الحم الص   اهلديم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

 .ةبو  من النُّ  اً زءوعرشين جم 

ثنا ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد  ثنا :قال ,زهريٌ  حد   ابن   عنثه باه حد  أأ  أن   ,قابوس حد 

زٌء جم  ,واالقتصادأ  ,الحأ الص   متأ والس   ,الحأ الص   اهلديأ  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناٍس عب  

.ةبو  من النُّ  اً زءمن سبعني جم 
( ) 

 ويأتيك بالخبار من مل تزّود :باب

ثنا -514 ثنااح ب  د بن الص  حمم   حد   :عكرمة قال عنسامٍك  عنيب ثوٍر الوليد بن أأ  حد 

 :فقالت   ؟قطُّ  اً شعر لم مث  تأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  معت  هل س: رض اهلل عنها عائشةأ  لتم سأأ 

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(   )

ترصًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود(. 0 0/5 ) "الفتح"بن حجر يف قال ا   , بعد أن  ذكره خمم

ه صحيح: وقال "الدب الفرد"وعزاه للبخاري يف  بأل الرأ ي, سندم
قال من ق   .انتهى. ومثلمه ال يم

( 6 4) "فتنال"والداين يف ( 61) "فضائل القرآن"الفريايب يف ( 564) "الوطأ"وأخرجه مالك يف : قلت  

عب اليامن"والبيهقي يف  كتاب "وأبو خثيمة يف ( 4414)"الصن ف"وعبد الرزاق يف ( 5000) "شم

 "الكبري"والطَّباين يف ( 140, 1/126) "البانة"وابن بط ة يف ( 4/51)واحلاكم ( 06 ) "العلم

الً  همن طمرق عن ابن مسعود نحو( 161, 01 /6)  . خمترصًا ومطو 

جوٍه مت صلٍة حساٍن (: 1/424) "االستذكار"الَّب يف  قال ابن عبد   سعود من وم وي عن ابن  مأ هذا احلديث رم

 انتهى. متواترة

م خترجيه برقم (  1)   (. 166)تقد 

 .كام يف الرواية الاضية. "مخسة وعرشين"والحفوظ بلفظ 
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 ( ).خبار من مل تزّودبالأ  تيكأ ويأ   :ه يقولم بيتأ  إذا دخلأ  ,اً حيانأأ 

ثنا -511 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :اٍس قالابن عب   عنطاوٍس  عنليٍث  عنسفيان  حد 

 ( ).من مل تزّود خبار  تيك بالأ ويأ   :نبيٍّ  ا كلمةم ّن  إ  

 يمن  ن الت  كره م  ما يم  :باب

ثنا -515 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  يب أأ  عنبيه أأ  عنيب سلمة مر بن أأ عم  عنوانة بو عأ أأ  حد 

دري ما ه ال يأ فإن   ,ىتمن  ما يأ  كم فلينظر  حدم ى أأ ن  إذا متأ : قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ن  أأ  ,ريرةهم 

 ( ).عطىيم 

                                                                                                                                                                             

( 544) "أخبار أصبهان" وأبو نمعيم يف( 414/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1615)أخرجه أبو يعىل (   )

 .من طريق الوليد بن أأيب ثور به( 1 ) "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف 

 . فرواه عن سامك عن عكرمة عن ابن عباس. وخالفه زائدةم بن قدامة 

( 2 2)وعبد بن محيد ( 424  ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1 120) "الصن ف"أأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 (.   )وأبو الشيخ ( 541) "يب اآلثارهتذ"والطَّبي يف 

عبي عن عائشة( 0141 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 11026)ولمحد    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسولم ": من طريق الشُّ

 .ويأ تيك بالأخبار من مل تزّود, ةفأ طرأ  متث ل فيه ببيت   .إذا اسرتاثأ اخلَّبأ 

 (.540)انظر رقم . آخر عن عائشة وسيأيت من طريٍق 

( 104/ ) "عيون الخبار"وابن قتيبة يف , من طريق سفيان( 06 /2) "الكامل"ه ابن عدي يف أخرج(  1)

عتمر كالمها عن ليث بن    . ليم بهأيب سم  من طريق مم

 .وانظر ما قبله

عب"والبيهقي يف ( 1216)أخرجه أمحد (  4) وأبو يعىل يف (  141) "مسنده"والطيالس يف ( 4011) "الشُّ

د كام يف ( 5/46) "الكامل"يف  عديٍّ  نم واب( 5604) "مسنده" من طمرق ( 11 /2) "االحتاف"ومسد 

مر بن أيب سلمة به  .عن عم

مر بن أيب سلمة   .وهو خمتلأف فيه. ورواته ثقاٌت سوى عم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

262 

 وُيك :جل  قول الر   :باب

ثنا -512 ثنا :قال ,بن خالدٍ أمحد  حد  ه موسى بن يساٍر عم   عند بن إسحاق حمم   حد 

ا ّن  إ   ,اهلل يا رسولأ  :فقال ,هاب  اركأ  :فقال ,بدنةً  برجٍل يسوقم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   مر   ,أيب هريرة عن

.هاب  وُيك اركأ  :قال يف الّثالثة أو يف الّرابعة ,إّّنا بدنةٌ  :قال ,هاب  اركأ  :فقال ,بدنةٌ 
( ) 

 يا هنتاه :جلالر   قول :باب

ثنا -514 قيٍل د بن عأ عبد اهلل بن حمم   عنيب ثني أأ حد   :عبد الّرمحن بن رشيٍك قال حد 

 بيُّ قال الن   :ه محنة بنت جحٍش قالتم  أم  عنعمران بن طلحة  عنٍد إبراهيم بن حمم   عن

 ( ).يا هنتاه ؟ما هي :ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                             

من ( 20 /1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 51/412) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 .طريق ابن إسحاق به

ناد عن ( 411 )ومسلم ( 5101, 1201, 201 ) "صحيح البخاري"ديث يف واحل  من طمرق عن أأيب الز 

 . "ويلك"لكن قال . الأعرج عن أيب هريرة مثله

لكن ليس عند الشيخني . ومن طمرق أمخرى عن أأيب هريرة بكال اللفظني, وقد ورد من هذا الطريق 

  ."وُيك"

 . "وُيك"وقال . من حديث أنس مثله( 1204) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف 

وابن أيب عاصم يف ( 444 )والشافعي ( 41  ) "الصن ف"وعبد الرزاق يف ( 211)أخرجه ابن ماجه (  1)

. قيل بهمن طريق عبد اهلل بن حممد بن عأ ( 44 /1) "العرفة"والبيهقي يف (  114) "اآلحاد والثاين"

فوجدتمه يف بيت  أأختي . أأستفتيه ملسو هيلع هللا ىلص يدة, فجئتم إىل النبي  ستحاض حيضًة كبريًة شدكنت أم ": قالت محنة

نتاه: يا رسولأ اهلل, إن  يل إليك حاجًة, وإين لأستحي منه, قال: زينب, فقلت إين امرأٌة : قالت. ؟فام هو يا هأ

 ."فذكر احلديث بطوله... فقد منعتني الصالة والصوم ؟أستحاض حيضًة كبريًة شديدًة, فام ترى فيها

حه الرتمذي. أأخرجه أصحابم السنن  وأمحد من طمرق عن ابن عقيل. حلديث مشهوروا  ونقل . وصح 

 . تصحيحه عن أمحد والبخاري

= 
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ثنا -511 ثنا :قال ,قتيبة حد   :سدي  هبان الأ حبيب بن صم  عنش العم عنجريٌر  حد 

 ( ).قامأ  ثم   ,يا هناه :هب  قال لرجٍل إىل جن   ثم   , الكتوبةأ صىل   اً رعام   يتم رأأ 

 إيّن كسالن :قول الّرجل :باب

ثنا -516 ثنا :قال ,ارٍ د بن بش  حمم   حد  ثنا :قال ,أبو داود حد  يزيد بن  عنعبة شم  حد 

 فإن   ,يلالل   قيامأ  ال تدع   :قالت عائشة :ن أيب موسى قالاهلل ب عبدأ  سمعتم  :رٍي قالمخم 

 ( ).اً  قاعدصىل   لأ س  و كأ أأ  ضأ ر  وكان إذا مأ  ,هرم ذأ كان ال يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 نفس لك الفداء :قول الّرجل :باب

ثنا -540 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حد  سمعت  :ابن جدعان قال عنسفيان  حد 

____________________________________
 

ب عليها البخاري سوى ابن ماجه  .وليس عندهم هذه اللفظة التي بو 

 .نعيمكام قال ابن الديني وأبو . وهي كنية محنة. وقع عند ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحش :تنبيه 

 .  مل أأجد من أخرجه(   )

وث قه و . قليل احلديث. كان ثقة: ابن سعدقال . هبانسوى حبيب بن صم . ورجاله ثقات رجال الصحيح

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف . العجيل

عبة به( 6 5 ) "مسنده"أخرجه أبو داود الطيالس يف (  1)  عن شم

وابن النذر يف ( 5 /4) "الكَّبى"بيهقي يف وال( 44  )وابن خزيمة ( 1  12)وأخرجه أمحد 

وابن , من طريق أأيب داود(  6 /1) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 104 ) "الوسط"

عبة به( 1) "التهجد وقيام الليل"أيب الدنيا يف  عاذ العنَّبي كالمها عن شم  .من طريق مم

ري, عن ه: قال أأيب(: 115/ ) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  عبة, إ نام هو يزيد بن مخم م فيه شم ذا خطٌأ, وه 

 . انتهى. عبد اهلل بن أيب قيس, عن عائشة

ٍر آخر  –وكذا قال المام أمحد  مأ يف اسمه -يف أثأ
عبة وه   .بأن  شم

 –من طريق حممد بن جعفر ( 04  )واحلاكم , من طريق أيب داود الطيالس( 404 )وأخرجه أبو داود 

ري عن عبد اهلل بن أيب قيس به -عىل الصواب  عبة عن ابن مخم  .كالمها عن شم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :ويقولم  ,هانتأ نأ ر ك  ثم ن  ويأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ي رسول  دأ و بني يأ ثم بو طلحة جيأ أأ  كان :أنس بن مالٍك يقول

.داءم ك الف  ونفس لنفس   ,الوقاءم  وجهي لوجهكأ 
( ) 

 يم  يب وأم فداك أأ  :جل  الر   قولم  :باب

ثنا - 54 ثنا :قال ,سنيخَّبنا احلم أأ  :قال ,بن احلسن عيلُّ  حد  عبد اهلل بن بريدة  حد 

ريدة نا بم أأ  :فقلتم  ؟ن هذامأ  :فقال ,قرأم بو موسى يأ إىل السجد وأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ خرج الن   :بيهأأ  عن

 ( ).داود ن مزامري آل  م   اً عطي هذا مزمارقد أم  :قال ,فداك علتم جم 

                                                                                                                                                                             

وابن عبد الَّب ( 151 ) "مسنده"واحلميدي يف ( 4664) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4415 )أخرجه أمحد (   )

فضائل "وإسحاق القراب يف ( 6/101 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/11) "االستيعاب"يف 

يينة بهمن طم ( 41, 44, 41) "الرمي  .رق عن سفيان بن عم

 .عن ثابت كالمها عن أنس نحوه( 1051 )و , عن محيد( 1011 )ولمحد  

من رواية عبد العزيز بن (   1 )ومسلم ( 4144, 4200) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف  

ّوب عليه جم ملسو هيلع هللا ىلصوأبو طلحة بني يدي النبي  - ملسو هيلع هللا ىلصلا كان يوم أمحٍد اّنزمأ ناٌس عن النبي  ": صهيب عن أنس

فكان الرجل : قال. وكّسأ يومئذ قوسني أو ثالثا. وكان أبو طلحة رجاًل راميًا شديدأ النزع  : قال -بجحفة 

ينظرم إىل القوم  فيقول أبو  ملسو هيلع هللا ىلصويمرشف النبيُّ : قال. انثرها ليب طلحة: فيقول. يمرُّ معه اجلعبة من النبل

.. نحري دون نحرك. القوم  ال يمصبك سهٌم من سهام   يا نبي  اهلل بأأيب أأنتأ وأمّمي ال تمرشف: طلحة

  "احلديث

ب عليه البخاري ."نفس لنفسك الفداء "دون قوله    .ومن أجل هذه الزيادة بو 

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 4125) "الستدرك"واحلاكم يف ( 262 ) "الدعاء"أخرجه الطَّباين يف ( 1)

 .قيق عن احلسني بن واقد بهشأ  من طريق عيل بن احلسن بن  ( 41/11)

. وغريه من طريق مالك بن مغول عن عبد اهلل بن بريدة به بالرفوع( 464)واحلديث يف صحيح مسلم  

ة  . وهي موضع الشاهد لتبويب البخاري. دون القص 

 (. 412) وسيكرره الصنف برقم 

 .بالرفوع عن أيب موسى ( 464)ومسلم (  142)وقد أخرجه البخاري 
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 درك السالمبوه مل يم لن أأ  ,ني  يا بم  :قول الّرجل :باب

ثنا -541 ثنا :قال ,برش بن احلكم حد  ثنا :الق ,ٍز الكويفّ ر  حمبوب بن حمم  حد   حد 

يا  :يقولم  فجعلأ  ,اب مر بن اخلط  عم  تيتم أأ  :ه قالجد   عنأبيه  عنعب بن حكيٍم الص  

 ني  يا بم  :يقولم  فجعلأ  ,السالمأ  درك  يب مل يم أأ  ن  أأ  فعرفأ  ,له فانتسبتم  ؟نيلأ سأأ  ثم   ,خيأأ  ابنأ 

 ( ).ني  يا بم 

ثنا -544 ثنا :قال ,,دٌ حمم   حد  ٍم سل   عنخَّبنا جرير بن حازٍم أأ  :قال ,عبد اهلل حد 

بغري  دخلم أأ  فكنتم : قال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  للن   اً خادم كنتم : يقول اً نسأأ  سمعتم  :قال العلوي  

 إال   ال تدخلن   :مرٌ أأ  بعدكأ  ه قد حدثأ ن  فإ   ,ني  يا بم  نتأ كام أأ  :فقال ,اً يوم فجئتم  ,استئذانٍ 

 ( ).بإذنٍ 

                                                                                                                                                                             

 .عن ابن أيب شيبة عن حمبوب به( 1/414) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف   ( )

 . والصعب بن حكيم 

 . انتهى. ال يمعرف, لكن ذكره ابن حبان يف الثقات(: 5 1/4) "اليزان"قال الذهبي يف 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . وأأبوه حكيم بن رشيك بن نملة الكويف

 .انتهى. ال يكاد يمعرف(: 512/ : )"زانالي"وقال الذهبي يف 

ه رشيك بن نملة  ا جدُّ  . أم 

 .له إدراك(: 4/415) "الصابة"فقال ابن حجر يف 

تعظيم "وحممد بن نرص يف (  10) "مسنده"واحلارث بن أيب أسامة يف ( 4510 , 42 4 )أخرجه أمحد (  1)

عب"البيهقي يف و( 4446 , 1422 )وأمحد , من طريق جرير( 425) "قدر الصالة ( 4512) "الشُّ

د كام يف ( 1142) "مسنده"وأبو يعىل يف   "الكامل"وابن عدي يف ( 2/15) "احتاف الهرة"ومسد 

 .من طريق محاد بن زيد كالمها عن سل ٍم العلوي به( 421)وحممد بن نرص ( 4/416)

 .انتهى .هو ضعيٌف و. وفيه سل م العلوي. رواه أبو يعىل(:   4/1) "الجمع"قال اهليثمي يف  

من وجوٍه أمخرى ( 111 )مسلم ( 4 15) "صحيح البخاري"وللحديث أأصٌل دون موضع الشاهد يف 

= 
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ثنا -541 يب أأ  ابن   عنيب سلمة ثني عبد العزيز بن أأ د  ح :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 ( ).ني  يا بم  :قال له با سعيٍد اخلدري  أأ  أن   ,بيهأأ  عنة عأ صأ صع  

 مكأ يب احلأ كنية أأ  :باب

ثنا -545 ثنا :قال ,أمحد بن يعقوب حد  يزيد بن القدام بن رشيح بن هانٍئ  حد 

ا وفد إىل ه ل  ن  أأ  ,ثني هانئ بن يزيدحد   :يح بن هانٍئ قالرشم  عن بيه القدام  أأ  عن احلارثي  

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فدعاه الن   ,ميب احلكأ ونه بأأ وهم يكن   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فسمعهم الن  ,همع قوم   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

قومي إذا  ولكن   ,ال :قال ؟ميب احلكأ بأأ  يتأ تكن   مأ فل   ,كموإليه احلم  ,مهو احلكأ  اهلل إن  

 أأ 
ٍ
 .حسن هذاما أأ  :قال ,كال الفريقني فرضأ  ,بينهم توين فحكمتم اختلفوا يف يشء

ن فمأ  :قال ,بنو هانئٍ  ,ومسلمٌ  ,وعبد اهلل ,يل رشيٌح  :قلت ؟ما لك من الولد   :قال ثم  

 .هودعا له وولد   ,يٍح بو رشم نت أأ فأأ  :قال ,رشيٌح  :قلتم  ؟كَّبهمأأ 

؟ كما اسمم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,عبد احلجر :ون رجاًل منهمسمُّ يم  اً قوم ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  وسمعأ 

 .اهلل نت عبدم أأ  ,ال :قال ,احلجر عبدم  :قال

____________________________________
 

فجاء : قال. أأّنم قد انطلقوا ملسو هيلع هللا ىلصفجئتم فأأخَّبتم النبي  : وفيه قال أنس. من زينب ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة زواج النبي  

يا أّيا الذين آمنوا ال  }اهلل عز و جل وأنزل : حتى دخلأ فذهبتم أأدخلم فأملقي احلجاب بيني وبينه قال

  .{إن  ذلكم كان عند اهلل عظياًم .. إىل قوله... تدخلوا بيوت النبي  إال  أن  يمؤذن لكم

من طريق . واللفظ له( 665)وعبد بن محيد ( 611) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 415  )أخرجه أمحد (   )

يينة عن ابن أيب صعصع فارفع  .يا بمني إذا كنتأ يف هذه البوادي :قال يل أبو سعيد. الً مطو  . ة بهسفيان بن عم

ه إ نٌس : , يقولملسو هيلع هللا ىلصصوتك بالذان, فإين سمعتم رسولأ اهلل  إال   .وال شجرٌ  .وال حجرٌ  .وال جانٌ  .ال يسمعم

دأ له  ."شه 

الً من طريق مالٍك ( 06 4, 11 4, 511) "صحيح البخاري"واحلديث يف   طو  ة عأ صأ يب صع  أأ  عن ابن   مم

 . به

 .وهي الشاهدم من ترمجة البخاري ."يا بمني "دون قوله 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

267 

 ي  خَّبين بأأ أأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  ه إىل بالده أأ رجوعم  ا حرضأ ل   اً هانئ وإن   :قال رشيٌح 

 يم 
ٍ
 ( ) .عامالط   وبذل   ,المسن الكأ بحم  عليكأ  :قال ؟ةوجب يل اجلن  يشء

 سنه االسم احلعجبٌ يم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :باب

ثنا -542 ثنا :قال ,حمّمد بن الثنّى حد  ثنا :قال ,م بن قتيبةسل   حد  أ  حد  بن بشري  لم محأ

بلنا ن يسوق إ  مأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن  :يب حدرٍد قالأأ  عني ثني عم  حد   :بن أيب حدرٍد قال

 :لقا ,فالنٌ  :قال ؟كما اسمم  :فقال ,ناأأ  :قال رجٌل  ؟غ إبلنا هذهبل  من يم  :؟ أو قالهذه

ما  :فقال ,قام آخرم  ثم   ,اجلس   :فقال ,فالنٌ  :قال ؟كما اسمم  :فقال ,قام آخر ثم   ,اجلس  

 ( ).هاق  فسم  ,نت هلاأأ  :قال ,ناجية :قال ؟كاسمم 

                                                                                                                                                                             

 .بتاممه. من طريق يزيد بن القدام به( 4,5650 44) "العرفة"أخرجه أبو نمعيم يف (   )

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 22/ )واحلاكم ( 5414)النسائي ( 1655) "السنن"وأخرجه أبو داود يف  

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 410) "السامء والكنى"لدواليب يف وا( 501)وابن حبان ( 2/16)

 .خمترصاً .من طرق عن يزيد بن القدام به( 46 /11) "الكبري"والطَّباين يف ( 14/22)

ون رجالً منهمملسو هيلع هللا ىلص وسمعأ الن بيُّ ) دون قوله     (.الخ ... عبد احلجر: قومًا يمسمُّ

ه الخري  .وذكر ابنم حبان شق 

خلق أفعال "والبخاري يف ( 1441) "الشعب"ويف ( 41 ) "السامء والصفات"يهقي يف وأخرجه الب 

 "الكبري"والطَّباين يف ( 25/ )واحلاكم ( 61 1) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 64) "العباد

ه الخري. من طمرق عن يزيد بن القدام( 10 /11) سن ) وهو قوله . واقترصوا عىل شق  عليكأ بحم

  .. (.المالكأ 

ه د العراقيُّ إسنادأ  ."ختريج أحادث الحياء"يف . وجو 

 .ورجال أحدمها ثقات, رواه الطَّباين بإسنادين(: 5/16) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

 "الكبري"والطَّباين يف ( 1/142)واحلاكم ( 1064) "اآلحاد والثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (  1)

 .يبة سل م بن قتيبة بهمن طمرق عن أيب قت( 11/454)

= 
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 عة يف اليش  الّسُّ  :باب

ثنا -544  :اٍس قالابن عب   عنبيه أأ  عنقابوس  عنخَّبنا جريٌر أأ  :قال ,إسحاق حد 

 ثم   ,ملينا سل   انتهى إ  فلام   ,ليناه إ  نا ُسعتم عأ فزأ ى أأ حت   ,ونحن قعودٌ  اً ّسعمم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نبيُّ  قبلأ أأ 

 ,ها فيام بيني وبينكمفنسيتم  ,رخَّبكم بليلة القد  لم  ,اً ّسعليكم مم إ   قبلتم قد أأ  :قال

 ( ).واخر  الأ  رش   وها يف العأ سم م  فالتأ 

 عز  وجل  سامء إىل اهلل الأ  أحبُّ  :باب

ثنا -541 ثنا :قال ,د بن يوسفحمم   حد  ثنا :قال ,أمحد حد   :قال ,هشام بن سعيدٍ  حد 

____________________________________
 

ه(: 4/456) "الجمع"قال اهليثمي يف   ومل أأرأ فيهام جرحًا , رواه الطَّباين من طريق محل بن بشري عن عم 

 .انتهى .وال تعدياًل, وبقية رجاله ثقاٌت 

أل: قلت   . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  .بن بشري محأ

 .ال يمعرف: "اليزان"وقال الذهبي يف 

ه ا عمُّ واسمه عبٌد السلمي , عبد الرمحن بن أيب حدرد(: 12 /2: )"التهذيب"فقال ابن حجر يف . أم 

أل بن بشري بن أيب حدرد . وعنه أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليامن, روى عن أيب هريرة. الدين وروى محأ

ه عن أأيب حدرد حديثاً  ه هو عبد الرمحن. عن عم  وذكره , ال بأس به: رقطنيقال الدا. فيمحتمل أن  يكونأ عمُّ

 .كالمه انتهى. ابن حبان يف الثقات

 جهالةم محأل بن بشري 
 . واهلل أعلم. وتبقى عل ة السند 

من طمرق عن ( 1/40) "الختارة"والضياء يف (    /1 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1451)أخرجه أمحد (   )

 .قابوس بن أيب ظبيان به

 انتهى.وفيه كالم وقد وث ق. وفيه قابوس بن أيب ظبيان(:  4/14) "الجمع"قال اهليثمي يف  

َّب بليلة القدر  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل ": عن عبادة بن الصامت( 16) "صحيحه"وللبخاري يف  خرجأ يم

ى رجالن من السلمني فقال فعت  , إ ين  خرجتم لمخَّبكم بليلة القدر: فتالحأ ى فالٌن وفالٌن فرم . وإن ه تالحأ

ى أن   بع والتسع واخلمس. يكونأ خريًا لكم وعسأ وها يف الس   . "التمسم

ا, واجلمع بينهام   .كام يف حديث الباب. أن  التالحي سببم نسياّن 
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وكانت له  -يب وهٍب أأ  عنبيٍب قيل بن شأ ثني عأ حد   :هاجٍر قالد بن مم أخَّبنا حمم  

 وا بأأ سم  تأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن -صحبٌة 
 
 الأ  حبُّ وأأ  ,نبياءالأ  سامء

 
 :عز  وجل  إىل اهلل  سامء

.ةر  ومم  ,حرٌب  :هاقبحم وأأ  ,امٌ ومه   ,حارٌث  :هاصدقم وأأ  ,محند الر  وعب ,عبد اهلل
( ) 

 هن دعا آخر بتصغري اسم  مأ  :باب

ثنا -546 ثنا :قال ,موسى حد  ق طل   عنب سعيد بن الهل   عنالقاسم بن الفضل  حد 

 ,يقم ل  يا طم  :فقال اً جابر لتم فسأأ  ,فاعةبالش   اً تكذيب اس  الن   شد  أأ  كنتم  :بيٍب قالبن حأ 

 ( ).قرأم تأ  الذي قرأم نأ  ونحنم  ,بعد دخولٍ  ار  رجون من الن  يأ : يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم 

 سامء إليهال حب  جل بأأ دعى الر  يم  :باب

ثنا -510 ثنا :قال ,ميُّ يب بكٍر القد  د بن أأ حمم   حد   :قال ,د بن عثامن القريشُّ حمم   حد 

ثنا  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :م قاليأ ذ  ي حنظلة بن ح  ثني جد  حد   :قالنظلة بيد بن حأ ال بن عم ذي   حد 

                                                                                                                                                                             

ويف ( 6/402) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 4525)والنسائي ( 1650)وأبو داود ( 6041 )أخرجه أمحد (   )

من طريق هشام بن سعيد ( 11/410) "لكبريا"والطَّباين يف ( 26 4)وأبو يعىل ( 444) "اآلداب"

من طريق ( 112/ )غريب احلديث "وابن قتيبة يف ( 401) "السامء والكنى"والدواليب يف , الطالقاين

 .ُييى بن صالح الوحاظي كالمها عن حممد بن الهاجر به

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف  

بيب قيل بن شأ  . فيه عأ

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف 

 .جمهول: القطان حاتم وابنم  وقال أبو

مر( 41 1) "صحيحه"ولسلٍم يف    ."إن  أأحب  أأسامئ كم إىل اهلل عبدم اهلل وعبدالرمحن" رفعه عن ابن عم

 . من طريق القاسم بن الفضل به(  524) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 4/440)أخرجه أمحد (  1)

 . عن جابر مطوالً وخمترصاً  من طمرق أمخرى(  6 )وأصله يف صحيح مسلم   

 .دون قصة طلق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ( ).ناهكم  حب  وأأ  ,ليهسامئه إ  أأ  حب  بأأ  جلم ى الر  دعأ يم  ه أن  عجبم يم 

 اسم عاصية حتويلم  :باب

ثنا - 51 ثنا :قاال ,وسعيد بن حمّمدٍ  ,بن عبد اهلل عيلُّ  حد   ,يعقوب بن إبراهيم حد 

ثنا :قال   دم ثني حمم  حد   :بن إسحاق قال دحمم   عنيب أأ  حد 
ٍ
ه دخل ن  أأ  ,بن عمرو بن عطاء

 ,ةها بر  اسمم  :فقلتم  :؟ قالخٍت له عندهأم  ه عن اسم  لت  فسأأ  ,مةيب سلعىل زينب بنت أأ 

ها إىل  اسمأ فغري   ,ةواسمها بر   .زينب بنت جحشٍ  نكحأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   فإن   , اسمهاغري   :قالت  

 .ةبر   :وينعم ها تد  فسمعأ  ,ةواسمي بر   ,جهاة حني تزو  سلم م  ودخل عىل أم  ,زينب

 ,يها زينبم سم   ,والفاجرة نكن  ة مم بالَّب   علمم هو أأ  اهللأ فإن   ,نفسكموا أأ ال تزكُّ  :فقال

 ,ملسو هيلع هللا ىلص إليه رسول اهلل ه إىل ما غري  غري   :فقالت ,يسم   :هلا فقلتم  ,فهي زينبم  :فقالت  

 ( ).ها زينبفسم  

                                                                                                                                                                             

معجم "وابن قانع يف ( 1011) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف ( 4 /1) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

ريش به( 101/ )الصحابة   .من طريق حممد بن عثامن القم

 . وحممد بن عثامن 

 .جمهوٌل (: 6/166) "التهذيب"قال عنه الدارقطني كام يف 

يأم: "التقريب"قال ابن حجر يف   ذ 
ابن حنيفة  .وفتح التحتانية .وسكون العجمة .بكّس الهملة. ح 

 .انتهى .التميمي

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 1654) "السنن"وأبو داود يف ( 11 1) "صحيحه"أخرجه مسلم يف ( 1)

( 1111) "والثاين اآلحاد"وابن أيب عاصم يف ( 120 ) "مسنده"وإسحاق بن راهوية يف (  1/12)

( 406) "الكبري"والطَّباين يف ( 506 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 2601) "العرفة"وأبو نمعيم يف 

الً  طو  ترصًا ومم  .من طرق عن حممد بن عمرو بن عطاء خمم

ي, فقالت: فقلتم هلا "دون قوله يف آخره  ه إىل ما غري  إليه رسول اهلل : سم  ها زينبملسو هيلع هللا ىلصغري    ., فسم 

ة( فسألت ه عن اسم  أمخٍت له عنده؟)قوله يف رواية الصن ف هنا  :تنبيه فقد روىأ احلديثأ اجلامعةم . روايٌة شاذ 

= 
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 مالرص   :باب

ثنا -511 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  مر بن ثني عم حد   :باٍب قالبن حم  زيدم  حد 

ه وكان اسمم  -بيه أأ  عني ثني جد  حد   ,محن بن سعيٍد الخزوميُّ عثامن بن عبد الر  

 ت  مم   ثامنأ عم  يتم رأأ  :قال - اً سعيد ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ه الن  فسام   ,مالرص  
 ( ).يف السجد اً ئك 

ثن -514  عيلٍّ  عنهانئ بن هانٍئ  عنأيب إسحاق  عنإُسائيل  عن نمعيمأبو  احد 

؟ موهيتم ما سم   ,روين ابنيأأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فجاء الن   ,اً بحر   هيتم سم    لد احلسنم ا وم ل   :قال

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فجاء الن   ,اً ه حربيتم سم    لد احلسنيم  وم فلام   .بل هو حسنٌ  :قال ,اً حرب :قلنا

 :هيتم سم   الثم لد الث   وم فلام   .بل هو حسنيٌ  :قال ,اً حرب :قلنا ؟موهيتم ما سم   ,بنيروين اأأ 

 ,نٌ س  بل هو حمم  :قال ,اً بحر   :قلنا ؟موهيتم ما سم   ,روين ابنيأأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فجاءأ  ,اً حرب

 ( ).شَّّبٌ ومم  ,وشبريٌ  ,شَّبٌ  :سامء ولد هارونهم بأأ يتم  سم  ين  إ   :قال ثم  

____________________________________
 

حوا أّنا ابنتمه ةً : قال حممد"كام يف رواية مسلم وغريه . فرص  يتم ابنتي بر  أن  زينبأ "ويف رواية أيب داود  "سم 

ت ه لأ يتأ : بنتأ أأيب سلأمة سأأ م  يتمها برة: قال ؟ابنأتأك ما سأ م   ."سأ

( 1  /0 ) "السنن"والبيهقي يف ( 1211)وأبو داود ( 4/154) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

معجم "وابن قانع يف (  1/40) "السنن"والدارقطني يف ( 414/ 1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف 

باب به( 1145) "ةمعرفة الصحاب"وأبو نمعيم يف ( 1/111) "الصحابة  .من طريق زيد بن حم

 .وعند بعضهم زيادة. واقترصوا عىل تغيري االسم 

مر بن عثامن   ."الثقات"وقد ذكره ابن حبان يف . مل أرأ من وث قه. ورجال إسناده ال بأس هبم سوى عم

 "لختارة ا"والضياء يف ( 22 /2) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 411)والبزار ( 654, 426)أخرجه أمحد (  1)

وابن عساكر يف ( 4/62) "الكبري"والطَّباين يف ( 04 / ) "الذرية الطاهرة"والدواليب يف ( 102/ )

 . من طمرق عن أيب إسحاق السبيعي به( 1  /1 ) "تاريخ دمشق"

حه احلاكم   (. 2651)وابن حبان ( 21 , 25 /4)وصح 

 .إسناده صحيٌح (: 2/114) "الصابة"وقال احلافظ يف  

= 
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 راٍب غ :باب

ثنا -511 ثنا :قال ,د بن سنانٍ حمم   حد  ثتني حد   :بزى قالعبد اهلل بن احلارث بن أأ  حد 

 ؟كما اسمم  :فقال يل ,اً نينحم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  مع الن   شهدتم  :بيها قالأأ  عنسلٍم مم  بنتم  ي رائطةم م  أم 

 ( ).مٌ سل  ك مم بل اسمم  ,ال :قال ,غراٌب  :قلت

 شهاٍب  :باب

ثنا -515 ثنا :قال ,رزوٍق مرو بن معأ  حد  رارة بن زم  عنقتادة  عنان عمران القط   حد 

قال رجٌل يم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كر عند رسول  ذم  ,رض اهلل عنهاعائشة  عنهشاٍم  بن   سعد   عنوىف أأ 

 ( ).نت هشامٌ بل أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,شهاٌب  له

 اً من دعا صاحبه فيخترص وينقص من اسمه شيئ :باب

____________________________________
 

يتهم بأسامء ولد هارون": رواه أمحد والبزار إال  أنه قال(: 4/425) "الجمع"هليثمي يف قال ا جَّب : سم 

 .انتهى .ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح غري هانئ بن هانئ وهو ثقة, والطَّباين. "وجبري وجمَّب

( 6/144 ) "الكبري"يف  والطَّباين( 2110)وأبو يعىل ( 4/151) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

وأبو نمعيم يف ( 1422) "اآلحاد والثاين"وابنم أأيب عاصم يف ( 5/121) "الطبقات"وابن سعد يف 

غريب "وابن قتيبة يف ( 1/145)واحلاكم ( 010 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 5156) "العرفة"

 .من طمرق عن عبد اهلل بن احلارث بن أأبزى به( 411/ ) "احلديث

فها أأحٌد ومل يموث قها, وبقية رجال أأيب يعىل ثقات(: 4/442) "الجمع"قال اهليثمي يف    .انتهى.رائطة مل يضع 

عب "والبيهقي يف ( 1414) "الوسط"والطَّباين يف (  50 )والطيالس ( 11125)أخرجه أمحد (  1) شم

ومتام يف ( 414) "ملسو هيلع هللا ىلص أخالق النبي  "وأبو الشيخ يف ( 1 44) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 5001) "اليامن

مرو بن مرزوق به( 41) "فوائده"  . من طمرق عن عأ

حه احلاكم   (.5114)وابن حبان ( 1/142)وصح 

السامء "واخلطيب يف (  4 /11) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/144) "الستدرك"وروى احلاكم يف 

 ."فذكره. ؟ما اسمك: فقال ملسو هيلع هللا ىلصه أأتى النبي  أأن", من رواية احلسن عن هشام بن عامر( 24/ ) "البهمة
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ثنا -512 ثنا :قال ,ةد بن عقبحمم   حد   :قال البرصيُّ  شكريُّ حمّمد بن إبراهيم اليأ  حد 

 :خارق بن ثاممة قالخاها الم أأ  فإن   ,حاّجةً  ا قدمت  ّن  أأ  ,كلثوٍم بنت ثاممة مُّ يت أم ثتني جد  حد  

 :قالت ,كثروا فيه عندناقد أأ  اسأ الن   فإن   ,انها عن عثامن بن عف  ي  لأ وسأ  ,ادخيل عىل عائشة

 :قالت ,انعن عثامن بن عف   ك  لم سأأ ويأ  ,المقرئك الس  يم  يك  ن  بعض بأ  :ها فقلتم علي فدخلتم 

يف هذا البيت يف ليلٍة  عثامنأ   رأيتم ين  عىل أأ  شهدم نا فأأ ا أأ م  أأ  :قالت ,الم ورمحة اهللوعليه الس  

ان عف   ابن   ,و كتفأ أأ  ,كف   يرضبم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والن  ,وحي إليهوجَّبيل يم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ونبيُّ  ,قائظةٍ 

 ن  فمأ  ,رجاًل عليه كريامً  إال   ملسو هيلع هللا ىلصه ن نبي  تلك النزلة م   لم نز  يم  اهللمفام كان  ,ثمعم  ب  اكتم  :بيده

 ( ).اهلل ان فعليه لعنةم عف   ابنأ  سب  

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 46/116) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 12/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

لت بن (  1) "فضائل اخللفاء الراشدين"وأبو نمعيم يف , عيل بن الديني وبرش بن يوسف من طريق الص 

 .همسعود كلهم عن حممد بن  إبراهيم ب

وابن عساكر أيضًا ( 4451) "الوسط"والطَّباين يف ( 12/ ) "التاريخ"وأخرجه الصن ف يف 

 . من طريق عارم أأيب النعامن عن مح اد بن إبراهيم به( 00 /46)

 .البنه( 12 /4) "العلل"كام يف . وبه جزمأ أأبو حاتم. والصواب حممد بن إبراهيم!. كذا قال عارم

من طريق جامع  بن  مطر ( 1/116 ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 46/61)ًا وأخرجه ابن عساكر أيض

ثتني أمم كلثوم بنت ثاممة ة الوحي.. سأألتم عائشةأ عن عثامن: قالت. احلبطي حد   .فذكر قص 

 .أممُّ كلثوم مل أأعرفها, وبقية رجال  الطَّباين ثقاٌت (: 1/465) "الجمع"قال اهليثمي يف 

 عبد   من طريق فاطمة بنت  ( 400 ) "السنة"وابن أيب عاصم يف ( 40 12) "دهمسن"وأخرج أمحد يف 

ي أأّنا قالت: الرمحن قالت ثت ني أمم  ها فقال: حد  الم: سأألتم عائشةأ وأأرسلأها عمُّ  الس 
.. إن  أأحدأ بنيك يمقرئك 

 . فذكر نحوه

ها جمهولتان  . وفاطمة وأمُّ

 .البن عساكر( 46/66)وانظر تاريخ دمشق 
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 مٍ زح   :باب

ثنا -514 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد  ثنا :قال ,سود بن شيبانالأ  حد  خالد  حد 

ثنا :قال ,يٍك ّنأ  ري بنم ثني بشحد   :مرٍي قالبن سم  ما  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ى الن  تأ أأ  :بشرٌي قال حد 

 يا ابنأ  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  مايش الن  نا أم فبينام أأ  ,نت بشريٌ بل أأ  :قال ,زحمٌ  :قال ؟كاسمم 

يب بأأ  :قلتم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ايش رسولأ متم  صبحتأ أأ  ؟عىل اهلل مم نق  تأ  صبحتأ ما أأ  ,ةاخلصاصي  

 لقدأ  :بور الرشكني فقالى عىل قم تأ فأأ  .خرٍي قد أصبتم  كل   ,اً اهلل شيئعىل  نقمم ما أأ  ,يم  وأم 

  سبقأ 
 
  دركأ أأ  لقد   :بور السلمني فقالتى عىل قم أأ  ثم   ,اً كثري اً خري هؤالء

 
 ,اً كثري اً خري هؤالء

 ,تكبتي  س   ق  ل  أأ  ,تنيبتي  الس   يا صاحبأ  :فقال ,بورميش بني القم تان يأ فإذا رجٌل عليه سبتي  

.هي  نعلأ  خلعأ ف
( ) 

ثنا -511 ثنا :قال ,سعيد بن منصورٍ  حد   سمعتم  :بيه قالأأ  عنبيد اهلل بن إياٍد عم  حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ه الن  فسام   ,اً وكان اسمه زمح ,ةبشري ابن اخلصاصي   عنث د  بشرٍي حتم  ةأ ليىل امرأأ 

 ( ).اً بشري

 ةبر   :باب

ثنا -516 ثنا :قال ,عمرو بن مرزوٍق  حد  أيب  عنعطاء بن أيب ميمونة  عن عبةشم  حد 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه برقم (   )  (.506)تقد 

عب"ويف ( 42 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 652 1)أخرجه أمحد (  1) ( 140)وعبد بن محيد ( 5 44) "الشُّ

بيد اهلل بن ( 64/ ) "تاريه"وأبو زرعة الدمشقي يف ( 2/50) "الطبقات"وابن سعد يف  من طمرق عن عم

 . إياد به

 .وانظر ما قبله. وإسناده صحيٌح 
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 ( ).ميمونة ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ها الن فسام   ,ةبر   ميمونةأ  كان اسمم  :أيب هريرة قال عنرافٍع 

 أفلح :باب

ثنا -550 ثنا :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثنا :قال ,أيب حد  ثنا :قال ,العمش حد   حد 

ي سم  يم  ن  أأ  ,اهللشاء  إن   ,تيم  أم  يتم ّنأ  عشتم  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنجابٍر  عنأبو سفيان 

 :فيقال ؟ها هنا بركة :يقال ,؟م الأأ  اً رافع :دري قالوال أأ  ,فلحأ وأأ  ,اً ونافع ,هم بركةأ حدم أأ 

 ( ).ه عن ذلكن  ومل يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   ضأ ب  فقم  ,ليس ها هنا

                                                                                                                                                                             

عبة به( 1/40) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف (  ) مرو بن مرزوق عن شم  .من طريق عأ

وأمحد , من طريق حممد بن جعفر غندر(  1 1)ومسلم ( 5146) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

ميل( 5140) "صحيحه"وابن حبان يف . عن ُييى القطان( 6520) وإسحاق بن , عن النرض بن شم

عبة بهعن عبد الص( 12)راهوية   . "ميمونة"بدل  "زينب"لكن قالوا . مد كلهم عن شم

رأ اخلالفأ ( 0/561 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   كأ لم أأكَّب: بعد أن ذأ  .الحفوظ زينب: أي. والأو 

حه من ( 1/40) "الستدرك"واحلاكم يف ( 10 /1) "االستيعاب"أخرج ابن عبد الَّب يف : قلت  وصح 

ريب أأيب رشدين ع ها رسولم اهلل ": ن ابن عباس قالرواية كم ة فسام  . "ميمونة ملسو هيلع هللا ىلصكان اسمم خالتي ميمونة بر 

رسٌل عن جماهٍد بسنٍد صحيٍح   (. 44 /1) "الطبقات"أأخرجه ابنم سعد يف . وله شاهٌد مم

تها من وجوٍه أمخرى ال يلزم عدمم . حمفوظة وكون رواية الباب ليست   وبه جزمأ ابنم عبد الَّب وابنم أيب . صح 

ة, حاتم وغريمها ها كان بر   .واهلل أعلم. أن  اسمأ

ة. ميمونة أمُّ الؤمنني(: 4/544) "الصابة"ل احلافظ يف وقا ها أأوالً بر  ه النبيُّ , كان اسمم ل ا  ملسو هيلع هللا ىلصفغري 

جها  .انتهى. رواه ابن أيب خيثمة بأسانيدأ جياد. تزو 

يد كام يف ( 1/222) "فالصن  "وابن أيب شيبة يف ( 1620)أخرجه أبو داود ( 1)  "النتخب"وعبد بن محم

 .من طمرق عن العمش به( 446 ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 6 0 )

بري عن جابر نحوه( 41 1)وهو يف صحيح مسلم   ريج عن أأيب الزُّ  . من وجٍه آخر عن ابن جم

 ."ليس ها هنا: ها هنا بركة؟ فيقال: يقال"دون قوله 

مل . نحوه ملسو هيلع هللا ىلصروى أأبو الزبري عن جابٍر عن النبي  : إىل هذه الزيادة فقال "السنن"د يف وقد أشار أبو داو 

= 
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 أسامء النبياء :باب

ثنا - 55 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :ثني موسى بن يسارٍ حد   :داود بن قيٍس قال حد 

 يأ ن  وا بكم كن  وال تأ  ,يم  وا باس  سم  تأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة با هم أأ  سمعتم 
بو نا أأ  أأ ين  فإ   ,يت 

 ( ).القاسم

ثنا -551 ثنا: قال ,نمعيمأبو  حد   ثني يوسفم حد   :ان قاليب اهليثم القط  ُييى بن أأ  حد 

عىل  حأ ومسأ  ,جرهين عىل ح  دأ عأ ق  وأأ  ,يوسف ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ين الن  سام   :ٍم قالسالأ  اهلل بن   عبد   بنم 

 ( ).يسرأ  

 وكنيته ملسو هيلع هللا ىلص اسم النبي   :باب

ثنا -554 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :ة يقولاحلنفي   ابنأ  سمعتم  :نذٍر قالمم  عنفطٌر  حد 

 وم  إن   ,اهلل يا رسولأ  :قال ,خصًة لعيلٍّ رم  كانت  
يه كن  وأم  ,كم  يه باس  سم  د يل بعدك أم ل 

____________________________________
 

 .انتهى. يذكر بركة

ا : قلت   . "ليس ها هنا: فيقال ؟ها هنا بركة: يقال"ومقصودمه هذه الزيادة التي ذكرهتم

واهلل . يف صحيح مسلم حيث تعقبأ أأبا دواد بأأن االسم موجودٌ . كام ظن  النذريُّ . االسممقصوده وليس 

 .أعلم

( 26) "اجلامع"وابن وهب يف ( 4/ ) "التاريخ الكبري"والصن ف يف ( 4411)أخرجه المام أمحد (   )

 .من طريق داود بن قيس به( 1/444) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف 

لبخاري وا, من رواية حممد بن سريين( 41 1)ومسلم ( 5141, 4415)وهو يف صحيح البخاري  

 .من رواية أأيب صالح كالمها عن أيب هريرة به( 0  )

  ."فإين  أأنا أأبو القاسم "دون قوله  

 .عن جابر مرفوعًا بمثل رواية الباب( 44 1)وقد أخرجه مسلم 

م برقم (  1)  (. 110)تقد 
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 ( ).نعم :؟ قالنيتككم ب

ثنا -551 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يوسف حد   عنعجالن  ثني ابنم حد   :يث قالالل   حد 

أ  :أيب هريرة قال عنبيه أأ  بو نا أأ أأ  :وقال ,هه وكنيت  بني اسم   جمعأ نأ  أن   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسولم ّنأ

 ( ).قسمنا أأ وأأ  ,عطييم  اهللمو ,م  القاس  

 نية للّصبّي الكم  :باب

ثناح -555 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل د  نٍس أأ  عنثابٍت  عناد بن سلمة مح   حد 

به  غٌر يلعبم وكان له نم  -با عمرٍي أأ  ىكن  غرٌي يم ٌخ صأ ويل أأ  ,علينا يدخلم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :قال

با يا أأ  :فقال ,غرهنم  ماتأ  :قيل له ؟هما شأنم  :فقال ,اً فرآه حزين ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فدخلأ  -فامت 

                                                                                                                                                                             

ابن سعد يف و( 1114)والرتمذي ( 141 )وإسحاق بن راهويه ( 1624)وأبو داود ( 440)أخرجه أمحد (   )

( 1/445) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 1/221) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف (  5/6) "الطبقات"

نذر ( 412) "اآلداب"ويف ( 6/406) "السنن"والبيهقي يف  وغريهم من طمرق عن فطر بن خليفة عن مم

 . عن ابن احلنفية عن عيلٍّ به

حه الضياء يف   (. 4112)كم واحلا( 411/ ) "الختارة"وصح 

 .هذا حديٌث صحيٌح : وقال الرتمذي 

عب "والبيهقي يف ( 2111) "الوسط"والطَّباين يف (  111)والرتمذي ( 6561)أخرجه أمحد (  1) شم

( 144) "الناسخ والنسوخ"وابن شاهني يف ( 02 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 461 ) "اليامن

حه ابن حبان .عن حممد بن عجالن بهمن طمرق ( 1/444) "رشح العاين"والطحاوي يف  وصح 

(51 4.) 

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي 

, واهللم يمعطي, وأأنا أأقسم : وقال) وليس عند الرتمذي قوله   م 
وقد أخرج الشيخان عن جابر (. أأنا أأبو القاس 

 .(واهلل يمعطي ) دون قوله . نحو حديث الباب
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 ( ).؟غريما فعل النُّ  ,مريٍ عم 

 ولد لهيم  الكنية قبل أن   :باب

ثنا -552 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  ى اهلل كن   عبدأ  أن   ,إبراهيم عنغرية مم  عنسفيان  حد 

 ( ).ولد لهومل يم  ,با شبلٍ أأ  :علقمةأ 

ثنا -554 ثنا :قال ,عارمٌ  حد   اينكن   :علقمة قال عنإبراهيم  عنعمش ليامن الأ سم  حد 

 ( ).يل ولدأ يم  ن  اهلل قبل أأ  عبدم 

                                                                                                                                                                             

من طريق ( 461) "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 1626)وأبو داود (  104 )أخرجه المام أمحد (  )

 .مح اد بن سلمة به

. نحوهمن وجٍه آخر عن أأيب التياح عن أنس ( 50 1)ومسلم ( 5150, 5441)وهو يف صحيح البخاري  

, فدخل الن بيُّ  "دون قوله   ."مات نغره : قيل له ؟ما شأنه: فرآه حزينًا, فقالملسو هيلع هللا ىلص فامتأ

عمل "والنسائي يف ( 5 1 )وعبد بن محيد ( 4044 )أأخرجه المام أمحد . هلذه الزيادة طريٌق آخرو  

 .من رواية محيد عن أأنس ( 441) "اليوم والليلة

قوا  :تنبيه  تأابعأ حمق  وقد عرفتأ . كاللباين وعبدالباقي عىل عزو احلديث للصحيحني "الدب الفرد"تأ

 . اختالف السند والتن

قييل يف ( 21 / 1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/12) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (1) والعم

 "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 544) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 12 /1) "الضعفاء"

غرية بن مقسم الضبي به( 1 4/ ) عبة عن مم  . "وكان عقياًم "زاد يعقوب . من طريق سفيان وشم

ه صحيٌح وإسن  . ادم

 .وانظر ما بعده

ثنا حفص عن العمش به( 20) "الدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)  .حد 

من طريق سليامن بن أيب ( 44/21) "تاريه"وابن عساكر يف ( 5444) "الستدرك"وأخرجه احلاكم يف 

ث علقمة,: وزاد. سليامن القافالين, عن أأيب هاشم, عن إبراهيم به ئ لأ فحد  عن عبد اهلل بن مسعود,  فسم

 . "كناه أأبا عبد الرمحن قبل أأن  يولدأ له ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسولأ اهلل "

= 
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 كنية النّساء :باب

ثنا -551 ثنا :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد  ثنا :قال ,أبو معاوية حد  روةهشام بن  حد   عم

يا  :فقلتم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  تيتم أأ  :قالترض اهلل عنها عائشة  عناد بن محزة ُييى بن عب   عن

 ( ).اهلل ك عبد  خت  أم  ي بابن  تكن   :فقال ,فاكنني ,كنساءأ  يتأ كن   ,اهلل رسولأ 

ثنا -556 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,وهيٌب  حد  اد بن محزة بن عب   عنهشاٌم  حد 

ني اكتأ  :فقال ؟ينيكن   تم الأ أأ  ,اهلل بي  يا نأ  :قالت  رض اهلل عنها  عائشةأ  أن   ,بريعبد اهلل بن الزُّ 

 ( ).عبد اهلل مُّ أم  :ىكن  فكانت تم  ,بريعبد اهلل بن الزُّ  :يعني ,كبابن  

____________________________________
 

 . بالرفوع فقط( 210 )والبزار ( 1105) "الكبري"وقد أخرجه الطَّباين يف  

حه ابن حجر يف   (. 0/511 ) "الفتح"وصح 

 .وانظر ما قبله

 .وسى القطان عن أيب معاوية بهمم  سف بن  من طريق يو( 121/ ) "معجمه"أخرجه ابن عساكر يف (   )

 . وقد اختمل ف فيه عىل هشام

 .وانظر ما بعده

عباد بن  عن ُييى بن   "الطبوعة"يف (: 405) "فضل اهلل الصمد"قال الشارح فضل اهلل اجليالين يف  :تنبيه

  .مهكال انتهى. كذا يف التهذيب. يف ذلك وما ليحيى مدخٌل , بن محزة وصوابه عن عباد  , محزة

ه أن  الحفوظأ عب اٌد فصحيٌح  "ما ليحيى مدخٌل يف ذلك"قوله : قلت ه أأنه , إن  كان قصدم وإن  كان قصدم

 . فهشاٌم يأروي عنهام مجيعاً . فخطٌأ ظاهر -وهو ظاهر كالمه  -تصحيٌف 

 . والصوابم خالف هذا. ظاهره أن  كالم ابن حجر يؤيد كالمه. "كذا يف التهذيب"وقوله 

روة عن عم  وعنه هشام بنم , ُييى بن عباد بن محزة عن عائشة(: 105/  ) "التهذيب"ن حجر يف قال اب

واب. محزة اد بن  عب     .انتهى. نيهأ ج  عىل الوأ  "الأدب"رواه البخاري يف . وهو الص 

ن من طريق أيب أسامة محاد ب(   6/4) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 1 /14) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1)

 "الستدرك"واحلاكم يف , من طريق محاد بن سلمة( 1221) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف , أسامة

( 1/22) "الطبقات"وابن سعد يف , من طريق ُييى بن عبد اهلل بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن( 4114)

= 
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 ؟الفضل   َّباء وأهل  كيف اليش مع الكم  :باب

ثنا -520 ثنا :قال ,عمرٍ أبو مأ  حد  ثنا :قال ,عبد الوارث حد  أنٍس  عنعبد العزيز  حد 

 ,هوبالٌل يميش وراءأ  ,هحلاجت   زأ تَّب   ,يب طلحةنخٍل لأ  ,يف نخٍل لنا ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بينام الن   :قال

 :فقال ,إليه بالٌل  ى تم  حت   ,بقٍَّب فقامأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فمر   ,هميش إىل جنب  يأ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص بي  لن  ا مم كر  يم 

هذا القَّب  صاحبم  :فقال ,اً شيئ سمعم ما أأ  :قال ؟سمعم ما أأ  هل تسمعم  ,يا باللم  وُيكأ 

 ( ).اً د ّيودي  ج  فوم  ,بم عذ  يم 

  :باب

ثنا - 52 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد   :قيٍس قال عنإسامعيل  عنسفيان  حد 

____________________________________
 

من طريق حفص بن ( 4/15) "الطالب"وابن أيب شيبة كام يف , من طريق أنس بن عياض وأيب معاوية

 .غياث كلهم عن هشام بن عروة به

وأبو داود ( 12111, 15540, 11452)رواه أمحد . روة عن عائشةعن هشام عن أبيه عم : وقيل 

وإسحاق بن ( 1 /14) "الكبري"والطَّباين يف ( 4  4)وابن حبان ( 6151 )وعبد الرزاق ( 1640)

 . وغريهم من طمرق عن هشام به( 1 2) "السامء والكنى"والدواليب يف ( 145)راهوية 

عن وكيع عن هشاٍم عن ( 111)والدواليب ( 1 /14) "الكبري"والطَّباين يف ( 15541)وأخرجه أمحد  

بري عن عائشة  . رجٍل من ولد الزُّ

 . عباد بن محزة الرجل هو ولعل  

 . ريهووث قه النسائي وغ. روى له مسلمٌ  .وهو ثقةٌ . وكأن  الصوابأ عن هشام عن عباد 

ح احلديثأ احلافظم يف  واهلل  .هيف إسناد   هذا احلديث فيه اختالٌف : وقال(. 1/11) "التلخيص"وقد صح 

 .انتهى .أعلم

( 42) "اثبات عذاب القَّب"والبيهقي يف ( 2 /4) "الختارة"والضياء يف ( 1540 )أخرجه المام أمحد (   )

 .من طريق عبد الوارث به

 .ورجالمه رجال الصحيح. رواه أمحد(:  1 /4) "الجمع"وقال اهليثمي يف  
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بئس ما  :عاويةفقال له مم  ,ىبأ فأأ  ,المأ الغم  ف  رد  أأ  :ٍخ له صغريٍ لأ  عاوية يقولم مم  سمعتم 

 ( ).خاكأأ  عنكأ  دع   :با سفيان يقولأأ  فسمعتم  :قال قيٌس  ,بتأ د  أم 

ثنا -521 يه أب عنيلٍّ موسى بن عم  عنحّدثني ُييى بن أّيوب  :فرٍي قالسعيد بن عم  حد 

 ؟رماءم وما الغم  :لوسى قلتم  ,رماءم ر الغم ثم كأ  ءم خال  إذا كثر الأ  :مرو بن العاص قالعأ  عن

 ( ).قوقاحلم  :قال

 من الّشعر حكمةٌ  :باب

ثنا -524 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,بو عامرٍ أأ  حد  وب بن ثابٍت أيُّ  حد 

يثمة خأ  بنم  عليه إياسم  فوقفأ  ,مرابن عم عند  كنتم  :قال -هو ابن كيسان  -خالٍد  عن

 .اً سنحأ  إال  ين د  نش  ولكن ال تم  ,بىل :قال ؟وقارم الفأ  عري يا ابنأ ن ش  ك م  دم نشم  أأ الأ أأ  :قال

 ( ).كمس  أأ  :قال له ,عمر ه ابنم هأ ر  كأ  اً يئشأ  غأ ى إذا بلأ ه حت  دأ شأ ن  فأأ 

ثنا -521  :قال اً فطر  سمع مم  ,قتادة عنعبة أخَّبنا شم  :قال ,مرو بن مرزوٍق عأ  حد 

                                                                                                                                                                             

فيان ( 141) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 6/401 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   ) من طريق سم

 .عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به

حي. رواه الطَّباين(: 6/411) "الجمع"قال اهليثمي يف    .حورجالمه رجالم الص 

فري به( 14) "العزلة"أخرجه اخلطايب يف (  1)  . من طريق سعيد بن عم

 .وإسناده جي د

ن أأخرجه(  4)  .مل أأجد مأ

 . هو العقدي من الثقات العروفني: أبو عامر 

مد حديثمه: قال أبو حاتم.وأيوب بن ثابت  . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . ال ُيم

 . الثقات"ذكره ابن حبان يف . وخالد بن كيسان

 . مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 
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ين نشدم وهو يأ  إال  ه نزلم نزٌل يأ مأ  فقل   ,رصة  وفة إىل البأ صنٍي من الكم حم  بنأ  مرانأ ع   صحبتم 

 ( ).عن الكذب ندوحةً يف العاريض لأ  إن   :وقال ,اً عرش  

ثنا -525 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  ثنا :قال ,د بن الّزبرقانأبو مّهاٍم حمم   حد   حد 

 ريب    مدحتم ين  إ   ,اهلل يا رسولأ  :قلتم  :السود بن ُسيعٍ  عناحلسن  عنبيٍد يونس بن عم 

 ( ).ه عىل ذلكزد  ومل يأ  ,احلمدأ  بُّ ك ُيم رب   ن  ا إ  مأ أأ  :قال ,بمحامد عز  وجل  

                                                                                                                                                                             

والطَّباين يف ( 6 2/1) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 511) "هتذيب اآلثار"أخرجه الطَّبي يف (   )

( 22 ) "مساويء الخالق"واخلرائطي يف ( 1/114) "الطبقات"وابن سعد يف ( 02 /1 ) "الكبري"

عبة من طريق ( 66 /0 ) "السنن"والبيهقي يف (  44 ) "هدالزُّ "وهناد بن الّسي يف , من طريق شم

 .موقوفاً .سعيد بن أيب عروبة كالمها عن قتادة به

ه ثقات(: 0/561 ) "الفتح"قال ابن حجر يف    .ورجالم

فه( 45/ ) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف   "اآلداب"ويف ( 66 /0 ) "الكَّبى"والبيهقي يف , وضع 

من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أأيب عروبة عن قتادة ( 624) "همعجم"وابن العرايب يف ( 116)

 . مرفوعاً 

 .مرتوكبن الزبرقان وداود 

ه: "اآلداب"قال البيهقي يف  ه غريم فأ , ووقأ ه داودم
د برفع   .انتهى. تفر 

 .انتهى .الصحيحم موقوف: "السنن"وقال يف 

ني يف  عبة مرفوعاً م( 414) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه ابن السُّ  . ن طريق سعيد بن أأوس عن شم

عبة, وهو وهمٌ : قلت  .كام رواه اجلامعة عنه موقوفاً  .والصواب عن شم

 عيلٍّ مرفوعًا عند ابن عدي
وي من حديث  فه. ورم فه البيهقيُّ وابن حجر يف . وضع   ."الفتح"وكذا ضع 

 ( 511) وسيأيت عند الصن ف أيضًا برقم 

( 015 ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 4261) "الكَّبى"والنسائي يف ( 5512 )أخرجه أمحد (  1)

عب"والبيهقي يف  والطَّباين يف ( 116) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 5 4/2)واحلاكم ( 62 1) "الشُّ

( 1/101) "الختارة"والضياء يف ( 1/161) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 114, 111/ ) "الكبري"

= 
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ثنا -522 ثنا :قال ,سعيد بن سليامن حد  يٍع ُسأ  بن   سود  الأ  عناحلسن  عنمبارٌك  حد 

 إن   :قال ؟هبا ريب   دتم محأ   حمامدأ  كأ دم نشم  أأ الأ أأ  :فقلتم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تيتم فأأ  اً راع  شأ  كنتم  :قال

 ( ).ين عليهومل يزد   ,حامدأ الأ  بُّ ك ُيم رب  

 ومنه قبيٌح  ,عر حسٌن كحسن الكالمالش   :باب

ثنا -524 ثنا :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد   محن بن  عبد الر   عناٍش إسامعيل بن عي   حد 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :مٍرو قالعأ  اهلل بن   عبد   عنمحن بن رافٍع عبد الر   عننعٍم زياد بن أأ 

____________________________________
 

 .من طمرق عن احلسن البرصي به(    /5) "الكامل"وابن عدي يف ( 4/11) "الطبقات"يف وابن سعد 

 . مل يسمع  من السود الديني وأأبا حاتم وأأبا داود جزموا بأن  احلسن   ورواته ثقات إال  أن  ابن معني وابنأ  

 . وانظر ما بعده 

 .لكن فيه نظرٌ , دامع من السوترصيحم احلسن بالس  (  142) وسيأيت قريبًا 

من طريق سعيد بن ( 011 ) "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 111/ ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

 .من طريق مسلم بن إبراهيم كالمها عن البارك به( 11) "معجم الصحابة"وابن قانع يف , سليامن

ثنا احلسن, أن  الأسو: ورواه موسى بن إسامعيل عن مبارك قال  ثه قالحد  يٍع حد  .. كنتم شاعراً : دأ بنأ ُسأ

 . فذكره

ح بتحديث الأسود للحسن(. 142)أخرجه الصن ف كام سيأيت قريبًا برقم   . فرص 

فه مجاعة  الف. ووث قه آخرون. والبارك ضع   .لكن رواه اجلامعة معنعناً , وهو وسٌط إن مل يم

ئل عيلم بنم الديني عن : مد بن أمحد بن الَّباء قالحدثنا حم( 1/ ) "الراسيل"يف : قال ابن أيب حاتم سم

لن  السودأ بن ُسيع خرجأ من , احلسن مل يسمع  من الأسود بن  ُسيع: حديث الأسود بن ُسيع فقال

يف حديث احلسن عن  -يعني ابن فضالة  -قال البارك : قلت له. وكان احلسنم بالدينة, البرصة أأيامأ عيلٍّ 

فلم يعتمد  عىل . أأخَّبين السود. إين محدتم ريب بمحامد: فقلتم  ملسو هيلع هللا ىلصأتيتم النبي  : يع قالالسود بن ُس

 .انتهى. البارك يف ذلك

 .فانظره. وسيأ يت بعد ثالثة  أأحاديث. انظر ما قبله
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 ( ).المالكأ  بيح  ه كقأ وقبيحم  ,الكالم   ن  سأ ه كحأ حسنم  ,المالكأ  بمنزلة   عرم الش  

ثنا -521 ثنا :قال ,ليدٍ سعيد بن تأ  حد   ,خَّبين جابر بن إسامعيلأأ  :ابن وهٍب قال حد 

روة عنابن شهاٍب  عنقيٍل عم  عنوغريه   :ا كانت تقولّن  أأ  ,رض اهلل عنهاعائشة  عن عم

 بن   من شعر كعب   ويتم ولقد رأ  ,القبيحأ  ودع   ن  سأ ذ باحلأ خم  ,عر منه حسٌن ومنه قبيٌح الش  

 ( ).ودون ذلك ,اً ربعون بيتمنها القصيدة فيها أأ  ,اً شعارمالٍك أأ 

ثنا -526 ثنا :قال ,,احب  د بن الص  حمم   حد  بيه أأ  عنيٍح القدام بن رشم  عنرشيٌك  حد 

 من الش   لم يتمث   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  كانأ أأ  :رض اهلل عنهالعائشة  قلتم  :قال
ٍ
 :فقالت   ؟عربيشء

 من شعر   لم تمث  كان يأ 
ٍ
 ( ).خبار من مل تزّودتيك بالأ ويأ   :اهلل بن رواحة عبد   بيشء

                                                                                                                                                                             

العلل "وابن اجلوزي يف ( 52 /1) "السنن"والدارقطني يف ( 4262) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف (   )

 . من طمرق عن عبد الرمحن بن زياد به( 41 / ) "يةالتناه

وادة  . وقرنأ الطَّباينُّ مع ابن  رافٍع حبانأ بنأ أأيب جبلة وبكرأ بنأ سأ

 . لضعف عبد  الرمحن بن  زياد. وهذا إسناٌد ضعيٌف 

فه ابن حجر يف   . "الفتح"ولذا ضع 

وي من حديث هشام بن   روة عن أأبيه عن عائشة مرفوعًا نحوه ورم ( 1420)أأخرجه أأبو يعىل . عم

روة ممرسالً ( 4 4 ) "مسنده"وأخرجه الشافعي يف , (51 /1)والدارقطني   . عن عم

وي موصوالً بذكر عائشة, ووصلمه , وهذا ممرسٌل (: 4/405) "السنن الصغرى"قال البيهقي يف  ورم

 .انتهى. ضعيف

ن أأخرجه من هذا الوجه(  1)  . مل أأجد مأ

ه حسنٌ : وقال( 0/546 ) "حالفت"ذكره ابن حجر يف   .سندم

وي أأولمه مرفوعًا من وجٍه آخر عن عائشة: قلت   . رم

 . انظر احلديث الاض

والنسائي يف ( 146) "الشامئل"ويف ( 1111)والرتمذي ( 15121,  1514,  1504)أخرجه أمحد (  4)

= 
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ثنا -540 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :الق ,مباركٌ  حد  يٍع ُسأ  بنأ  سودأ الأ  أن   ,احلسن حد 

 بُّ ك ُيم رب   ا إن  مأ أأ  :فقال ,ريب   تم ح  امتدأ  ,اهلل يا رسولأ  :فقلتم  اً شاعر كنتم  :ثه قالحد  

 ( ).ين عىل ذلكادأ وما استزأ  ,احلمدأ 

 { عراء يتبعهم الغاوونوالشُّ  } :عز  وجل  قول اهلل  :باب

ثنا - 54 أ خأأ  :قال ,إسحاق حد  زيد يأ  عنيب ثني أأ حد   :احلسني قال بنم  نا عيلُّ َّبأ

م ّن  وأأ } :إىل قوله {بعهم الغاوونعراء يت  والشُّ } :اسٍ ابن عب   عنعكرمة  عن حوي  الن  

 :إىل قوله {وان آمنم الذي إال  } :ى فقالنأ ث  واستأ  .من ذلك فنسخأ  ,{فعلونما ال يأ  يقولونأ 

 يأ }
 ( ).{ونبم نقل 

 اً من البيان سحر إنّ  :من قال :باب

____________________________________
 

 "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف ( 1101) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 0415 ) "الكَّبى"

 . وغريهم من طمرق عن رشيك به( 146 ) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 511 )

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

قال هذا شعر طرفة: قال ُييى. ووقع يف رواية إسحاق بن راهوية عن ُييى بن آدم عن رشيك   .يم

م من وجٍه آخر عن عائشة رقم : قلت   (.515)انظر رقم . ن عباس أأيضاً ويف الباب عن اب, ( 511) تقد 

ثنا موسى به سواء( 455) "التاريخ الصغري"أخرجه البخاري يف (   )  .حد 

م برقم   (.514, 512)تقد 

من طريق أمحد بن حممد الروزي ( 0/146 ) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 2 50)أخرجه أبو داود (  1)

سني به: قال ثني عيلُّ بن حم  .حد 

اح عن احلمسني عن يزيد عن عكرمة ( 1 6/1 ) "تفسريه"طَّبي يف وأخرجه ال  عن ُييى بن وض 

 .ومل يذكر ابن عباس. وطاوس من قوهلام

الناسخ "والنحاس يف ( 50/  ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 6 1, 1 6/1 )وأخرجه الطَّبي أيضًا  

 .من وجوٍه أمخرى عن ابن عباس نحوه( 1/15) "والنسوخ
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ثنا -541 ثنا :قال ,عارمٌ  حد   أن   ,اسٍ ابن عب   عن عكرمةأ  عنسامٍك  عنأبو عوانة  حد 

ٍ فتكل   ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  أأ  ,اً عرابي  و أأ أأ  ,رجالً   ن البيان  م   إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,م بكالٍم بني 

 ( ).عر حكمةً ن الش  م   وإن   ,اً حرس  

ثنا -544  ن  أأ  ,مٍ مر بن سال  ثني عم حد   :عٌن قالني مأ ثحد   :بن النذر قالإبراهيم  حد 

وا عر يمجدم مهم الش  عل   :فقال ,مهبم ؤد  يم  عبي  ه إىل الش  ولدأ  روان دفعأ مأ  اللك بنأ  عبدأ 

هبم  وجالس   ,مرقاهبم  شتدُّ هم تأ عورأ شم  ز  وجم  ,مقلوهبم  شتدُّ حم تأ هم الل  طعم  وأأ  ,واوينجدم 

 ( ).وهم الكالمأ ناقضم يم  جال  الر   يةأ ل  ع  

 ما يكره من الّشعر :باب

ثنا -541 ثنا :قال ,تيبةقم  حد  يوسف  عنة ر  مرو بن مم عأ  عنعمش الأ  عنجريٌر  حد 

 عظمأ أأ  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن رض اهلل عنهاعائشة  عنمرٍي بيد بن عم عم  عنك بن ماهأ 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 1115)والرتمذي (   50)وأبو داود ( 4021, 4015, 1116,  142, 1111)أمحد  أخرجه(   )

( 1240) "مسنده"والطيالس يف ( 1441)وأبو يعىل ( 114/  ) "الكبري"والطَّباين يف ( 4452)ماجه 

 . وغريهم من طمرق عن سامك بن حرب به( 2) "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف 

حه ابن حبان  ه الثاين(. 5410)وصح  هم عىل شق   .واقترص بعضم

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

 . عن ابن عمر مرفوعًا الشق  الأولأ منه(  115) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 .اآليت قريباً . وانظر باب كثرة الكالم. وللحديث  شواهدم وطرٌق أمخرى

من طريق ( 11 /44) "تاريخ دمشق"ن عساكر يف واب( 264) "مكارم الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  1)

اهد بن  ( 441) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف , إبراهيم بن النذر ن بن مم  عن جمم وسى كالمها عن مع 

 .عيسى به

م  مر بن سال  وذكره ابن . سكتأ عنه البخاريُّ وابنم أيب حاتم. ورجال البخاري رجال الصحيح سوى عم

 ."قاتالث"حبان يف 
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 ( ).بيهورجٌل انتفى من أأ  ,هاُس   ن أأ م   جو القبيلةأ إنساٌن شاعٌر ّيأ  اً رمجم  اس  الن  

 كثرة الكالم :باب

ثنا -545 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,ديُّ قأ أبو عامٍر العأ  حد  هرٌي عن زم  حد 

 خطيبان عىل عهد   قدم رجالن من الرشق   :عمر يقول ابنأ  سمعتم  :سلم قالزيد بن أأ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  خطيبم  ,قيسٍ  بنم  وقام ثابتم  ,داعأ قأ  ام ثم  فقاما فتكل   ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول  

 ,اسا الن  ّيُّ يا أأ  :فقال يطبم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقام رسولم  ,هاممن كالم   اسم الن   فعجبأ  ,مأ فتكل  

ن البيان م   إن   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ثم   ,يطانمن الش   الكالم   شقيقم ام تأ فإن   ,كموا قولأ قولم 

 ( ).اً سحر

ثنا -542 ثنا :قال ,بن أيب مريم سعيد حد  ه أن   ,يدٌ خَّبين محم أأ  :د بن جعفٍر قالحمم   حد 

يف  الكالم   كثرةأ  إن   :مرفقال عم  ,الكالمأ  كثرأ مر فأأ خطب رجٌل عند عم  :يقول اً سأ نأ أأ  سمعأ 

                                                                                                                                                                             

( 6/ ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 41  )وإسحاق بن راهويه (  442)أخرجه ابن ماجه (   )

عب اليامن"ويف (  0/11 ) "السنن"والبيهقي يف  , 1 1) "معجمه"وابن العرايب يف ( 1112) "شم

حه ابن حبان . من طمرق عن العمش به( 511) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 452 ( 5415)وصح 

نه ابن حجر يف . "الصباح"والبوصريي يف   (.0/546 ) "الفتح"وحس 

ه .. وزاد يف آخره... أأعظم الناس  ف رية "ولفظه عند ابن ماجه   أأشدُّ الناس   "ولفظ الطحاوي "وزنى بأمم 

ها"ثم اتفقا  "عذابًا يوم القيامة   ."رجٌل هجا رجاًل, فهجا القبيلةأ بأأُس  

من طريق أيب عامر العقدي عبد اللك ( 1 54) "صحيحه"وابن حبان يف ( 5214)مام أمحد أخرجه ال( 1)

هري به  .بن عمرو عن زم

والرتمذي . من رواية مالك( 5141)وأيضًا . من رواية سفيان(  115) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

مر خمترصاً ( 1011) دي كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن عم ر  راوأ ق  " .من رواية الد  ن الرش  قدم رجالن  م 

ام بأ الناسم لبيأاّن 
ج  با فعأ  . "أو إن  بعض البيان لسحر, إن  من البيان لسحراً : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل . فخطأ
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 ( ).يطانالش   طب من شقاشق  اخلم 

ثنا -544 ثنا :قال ,أمحد بن إسحاق حد   عنأبو عوانة  ثناحد   :قال ,ادٍ ُييى بن مح   حد 

 ن  ن بن يزيد أأ ع  و مأ با يزيد أأ أأ  سمعتم  :ذراٍع قال بنم  هيلم ثني سم حد   :ليٍب قالعاصم بن كم 

ن مأ  لأ و  ا أأ انأ تأ فأأ  ,ؤذنوينام اجتمع قوٌم فليم وكل   ,كمعوا يف مساجد  م  اجتأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 ,دٌ قص  ه مأ دونأ  د  ليس للحم   الذي هلل حلمدأ ا إن   :قال ثم   ,اٌم من  تكل  م مم فتكل   ,سأ فجلأ  ,ىتأ أأ 

  لأ و  ا أأ انأ تأ أأ  :لنافقم  ,نا بيننام  فتالوأ  ,فقامأ  فغضبأ  .نفذٌ وال وراءه مأ 
ىل إ   فذهبأ  ,ىتأ ن أأ م 

 .لسهن جم  م   اً ريبو قأ لسه أأ يف جم   دأ عأ معنا فقأ  فجاءأ  ,مناهناه فكل  ي  تأ فأأ  ,فيه سجٍد آخر فجلسأ مأ 

 ن البيان  م   وإن   ,هفأ خل   جعلأ  وما شاءأ  ,هي  بني يدأ  جعلأ  ما شاءأ  الذي هلل احلمدم  :قال ثم  

.انأمأ ا وعل  نأ رأ مأ أأ  ثم   ,اً رح  س  
( ) 

 حنعىل الل   بم الرض   :باب

ثنا -541 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  مر عم  كان ابنم  :نافٍع قال عنبيد اهلل عم  عنسفيان  حد 

                                                                                                                                                                             

ذم "وابن أيب الدنيا يف (  101 ) "اجلامع"وابن عبد الَّب يف ( 4 4) "اجلامع"أخرجه ابن وهب فب (   )

من طمرق عن ( 66) "حديث إسامعيل بن جعفر"ن خزيمة يف واب( 51 ) "الصمت"ويف ( 1 ) "الغيبة

يد الطويل به  . نحوه. محم

ه صحيٌح   .وإسنادم

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 02 /1) "التاريخ الكبري"والصن ف يف (  512 )أخرجه أمحد ( 1)

ليب( 224 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 56/146) أسد "يف  وابن الثري, من طريق عاصم بن كم

من طريق عاصم الأحول كالمها عن ( 6/111 ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 161 / ) "الغابة

هيل بن ذراع به الً . سم  .خمترصًا ومطو 

هيل بن ذراع: قال ابن قانع "عن رجٍل عن معن بن يزيد  "ووقع عند ابن قانع   .الرجل هو سم

هيل بن ذراع. والطَّباينُّ  رواه أمحد(: 1/41) "الجمع"قال اهليثمي يف  حيح, غري سم ه رجال الص  . ورجالم

 .انتهى .وقد وث قه ابن حبان
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 ( ).حن  ه عىل الل  ولدأ  يرضبم 

ثنا :قال ,موسى ثناحد   -546 محن عبد الر   عنٍد كثرٍي أيب حمم   عناد بن سلمة مح   حد 

 :مها لآلخر  حدم أأ  فقالأ  ,رميان يأ ني  لأ برجم  اب مر بن اخلط  عم  مر   :قال .النج  عأ  بن  

 ن سم م   شدُّ حن أأ الل   وءم سم  :مرفقال عم  ,سبتأ أأ 
 
 ( ).مي  الر   وء

 العاريض :باب

ثنا -510 ثنا :قال ,مربن عم  احلسن حد  ثنا :يبعتمٌر قال أأ مم  حد   عن أبو عثامن حد 

 ( ).من الكذب   سلمأ كفي الم ما يأ  يف العاريض   امأ أأ  :ه قالن  أأ  -يب أأ  شك   -رى فيام أم  .مرعم 

ثنا - 51 ثنا :قال ,آدم حد  ري خ  ف بن عبد اهلل بن الش  مطر   عنقتادة  عنعبة شم  حد 

 ,عرأ نا فيه الش  شدأ ن  أأ  إال  تى علينا يوٌم فام أأ  ,صنٍي إىل البرصةحم  نأ مران بع   صحبتم  :قال

 ( ).عن الكذب ندوحةلأ  الكالم   يف معاريض   إن   :وقال

 إفشاء الّس    :باب

                                                                                                                                                                             

وابن عبد (  44) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 5 1/1) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

بيد اهلل به( 1116) "اجلامع"الَّب يف   . من طمرق عن عم

 .وإسناده صحيح

عب"لبيهقي يف وأخرج ا مر, وابنأ عباس كانا يرضبان ", من رواية عمرو بن دينار( 211 ) "الشُّ أأن  ابنأ عم

ا عىل الل حن  ."أأوالدأمهم

ان عن محاد به( 4/111) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (  1)  .عن عف 

ويف ( 66 /0 ) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 2/151 ) "التمهيد"أخرجه ابن عبد الَّب يف (  4)

عب" هد"وهن اد يف ( 116 , 111 ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 1204) "الشُّ ( 440 ) "الزُّ

 . من طمرق عن سليامن التيمي به( 2  /4) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

 .ورواته ثقات

م حتقيقه برقم  ( 1)  (.525)تقد 
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ثنا -511 مرو بن عأ  عنبيه أأ  عنيلٍّ ثني موسى بن عم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

خيه أأ  يف عني   ويرى القذاةأ  ,هوهو مواقعم  ر  من القدأ  رُّ يف جل  ن الر  م   عجبتم  :العاص قال

وما  ,هيف نفس   غنأ الض   خيه ويدعم أأ  غن من نفس  الض   رجم ويم  ,هيف عين   ذعأ اجل   ويدعم 

.؟اً عر  به ذأ  ه وقد ضقتم ومم لم وكيف أأ  ,هفشائ  ه عىل إ  تم حٍد فلم  ي عند أأ ُس   وضعتم 
( ) 

 { ال يسخر قوٌم من قومٍ  } :عز  وجل  وقول اهلل  خريةالسُّ  :باب

ثنا -514 يب بن أأ  علقمةأ  عنليامن بن بالٍل سم  عنخي ثني أأ حد   :إسامعيل قال حد 

 نأ احك  فتضأ  ,سوةٍ صاٌب عىل ن  رجٌل مم  مر   :قالت   رض اهلل عنهاعائشة  عنه م  أم  عنعلقمة 

 ( ).هن  بعضم  صيبأ فأم  ,سخرنأ به يأ 

 ؤدة يف المورالتُّ  :باب

خَّبنا سعد بن سعيٍد أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,رش بن حمّمدٍ ب   ثناحد   -511

يب فناجى أأ  ,يبمع أأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  تيتم أأ  :رجٍل من بيلٍّ قال عن هري  الزُّ  عن النصاريُّ 

 اهللم  ريكأ ى يم حت   ؤدة  فعليك بالتُّ  اً مرأأ  ردتأ إذا أأ  :قال ؟ما قال لك :يبلأ  فقلتم  :قال ,ويندم 

.اً رجأ لك خمأ  اهللم علأ ى جيأ و حت  أأ  ,خرجلم منه ا
( ) 

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر ( 11 / ) "روضة العقالء"حبان يف وابن ( 241) "اعتالل القلوب"أخرجه اخلرائطي يف (   )

مت"وابن أيب الدنيا يف ( 142) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 16 /12) "تاريخ دمشق"يف   "الص 

يل به( 102)  . من طمرق عن موسى بن عم

 .وإسناده صحيح

 . مل أأجد من أأخرجه(  1)

 . وهذا سنٌد جي د

 .هو أبو بكر عبد الجيد: وأخوه. هلل بن أمويسهو ابن عبد اهلل بن عبد ا: وإسامعيل

واحلارث بن أيب ( 655) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 1404) "اآلحاد والثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف (  4)

= 
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 :ة قالد ابن احلنفي  حمم   عن وري  نذٍر الث  مم  عن قيمي  مٍرو الفم وعن احلسن بن عأ  -515

له  اهللم ى جيعلأ حت   ,اً د  ه بم ن معارشت  م   دم ن ال جيأ عارش بالعروف مأ ليس بحكيٍم من ال يم 

.اً جأ رأ و خمأ أأ  اً جأ رأ فأ 
( ) 

 اً أو طريق اً قاقى زم هدأ  من :باب

ثنا -512 ثنا :قال ,حمّمد بن سالمٍ  حد  ثنا :قال ,اريُّ زأ الفأ  حد   عنعبد اهلل  ان بنم نأ قأ  حد 

و نح منيحًة أأ من مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنالَّباء بن عازٍب  عنوسجة محن بن عأ عبد الر  

 ( ).سمةٍ نأ  عتاق   لم د  كان له ع   ,اً طريق :أو قال ,اً قاقى زم هدأ 

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 152) "مسنده"أسامة يف  ( 2146) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف ( 61  ) "الشُّ

 .من طمرق عن سعد بن سعيد به( 211) "قمكارم الخال"واخلرائطي يف 

 .وسكت عنه .(0 /2) "احتاف الهرة"وأورد البوصريي يف  

حيح  بأل  حفظه: قال الرتمذي, لكن سعد بن سعيد بن قيس. ورجاله رجال الص 
 .تكل موا فيه من ق 

عب"والبيهقي يف ( 45401) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   ) ( 21 ) "اآلداب" ويف( 4111) "الشُّ

 "العزلة"واخلطايب يف ( 146/ ) "أنساب الرشاف"والبالذري يف ( 45 /4) "احللية"وأبو نمعيم يف 

وغريهم من طريق ابن ( 01 ) "احللم"وابن أيب الدنيا يف (  16) "معجمه"وابن القرئ يف ( 114)

قيمي به  . البارك عن احلسن بن عمرو الفم

ه صحيٌح   . وإسنادم

ه من بني حنيفة هو حممد بن عيل بن أيب طالب : نفيةوابن احل  .نمسب إىل أم 

روي مرفوعًا بسنٍد ضعيٍف  عب"أخرجه البيهقي يف . وم فه(  411) "الشُّ أسد "وابن الثري يف . وضع 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن الن بي   عن أيب فاطمة اليادي  ( 4/112) "الغابة

 عنه إال  هبذا السناد, وإنام نأعرفم هذا الكالم عن حممد ابن  مل نكتبه : ونقلأ البيهقيُّ عن شيخه احلاكم قوله

 .انتهى. احلنفية من قوله

نأان بن عبد اهلل(  154 )أخرجه أمحد (  1) والبيهقي ( 654 )والرتمذي ( 2 12 )وأأمحد أيضًا , من طريق قأ

عب اليامن"يف  قييل يف ( 1560) "الوسط"والطَّباين يف ( 45 1)وعبد الرزاق ( 4141) "شم والعم

= 
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514-  
ٍ
 عنميٍل يب زم أأ  عنأخَّبنا عكرمة بن عاّمٍر  :قال ,أخَّبنا عبد اهلل بن رجاء

 ,هرفعأ  إال  ه علمم ال أأ  :قال بعد ذلك ثم   :قال ,هيرفعم  ,يب ذرٍّ أأ  عنبيه أأ  عنمالك بن مرثٍد 

 نكر  ك عن الم وّنيم  ك بالعروف  مرم وأأ  ,خيك صدقةٌ أأ  و  ك يف دل  ك من دلو  إفراغم  :قال

 عن طريق   والعظمأ  وكأ والش   ك احلجرأ ماطتم وإ   ,خيك صدقةٌ أأ  ك يف وجه  مم وتبسُّ  ,صدقةٌ 

 ( ).صدقةٌ  ة  ال  الض   رض  يف أأ  جلأ ك الر  وهدايتم  ,لك صدقةٌ  اس  الن  

 عمىه أأ من كمأ  :باب

ثنا -511  عنناد يب الز  محن بن أأ ثني عبد الر  حد   :ويٍس قالإسامعيل بن أيب أم  حد 

ه مأ ن كأ مأ  اهللم لعنأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  أن   ,اسٍ ابن عب   عن عكرمةأ  عنمٍرو يب عأ مرو بن أأ عأ 

 ( ).بيل  الس   عمى عن  أأ 

____________________________________
 

ف ( 6 1/ ) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 1/12) "الضعفاء" من طريق طلحة بن مرص 

وسجة به  . كالمها عن عبد الرمحن بن عأ

حه ابن حبان   (.5062)وصح 

ف ال نعرفه : وقال الرتمذي هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب من حديث أيب إسحق عن طلحة بن مرص 

ف هذا احلديث وقد روى منصور بنم , ا الوجهإال  من هذ عبة عن طلحة بن مرص  ويف الباب . العتمر وشم

أو هدى "قوله , إنام يعني به قرضأ الدراهم "من منح منحية ورق"ومعنى قوله , عن النعامن بن بشري

قاقاً   .انتهى. يعني به هدايةأ الطريق "زم

والبيهقي يف ( 1110) "الوسط"والطَّباين يف ( 1040) "مسنده"والبزار يف ( 652 )أخرجه الرتمذي (   )

عب" . من طمرق عن عكرمة بن عامر به( 5/145) "الكامل"وابن عدي يف ( 4112, 4 4) "الشُّ

حه ابن حبان   (. 516)وصح 

ه سامك بن الوليد احلنفي, هذا حديٌث حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي  ميل اسمم  .انتهى. وأبو زم

ة مشهورةٌ  وللحديث شواهدم : قلت   .حيحني وغريمهايف الص   عد 

وعبد بن ( 1 1/  ) "الكبريالعجم "والطَّباين يف ( 5 16, 1 16, 4 16, 145 )أخرجه أمحد (  1)

= 
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 البغي :باب

ثنا -516 ثنا :قال ,بانإسامعيل بن أأ  حد  ثنا :قال ,رامعبد احلميد بن هبأ  حد   شهرم  حد 

به  إذ مر   ,ة جالٌس ه بمك  بفناء بيت   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بينام الن   :اٍس قالثني ابن عب  حد   :قال بن حوشب

أ  ,عثامن بن مظعونٍ   فجلسأ  ,بىل :قال ؟ تلسم الأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال له الن   ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل الن   فكرشأ

تاين أأ  :امء فقاله إىل الس  رص  بب ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   ه إذ شخصأ ثم د  فبينام هو ُيم  ,مستقبله ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  

يأمر بالعدل  اهلل إن  } :قال ؟فام قال لك :الق ,نت جالٌس وأأ  ,اً آنف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم 

كم عظكم لعل  نهى عن الفحشاء والنكر والبغي يأ والحسان وإيتاء ذي القربى ويأ 

.اً دم  حمم  تم ب  حبأ وأأ  ,يف قلبي اليامنم  وذلك حني استقر   :قال عثامن {تذّكرون
( ) 

____________________________________
 

عب"ويف (  1/14) "الكَّبىالسنن "والبيهقي يف ( 1546)وأبو يعىل ( 516)محيد  وابن ( 41 5) "الشُّ

مرو مرو بن أيب عأ من طمرق عن عأ (  1/11) "احلديثغريب "واحلريب يف ( 4  /5) "الكامل"عدي يف 

 . به

حه ابن حبان  الً وخمترصاً (. 1/452)واحلاكم ( 4 11)وصح   .مطو 

وم الأرض"وغريه  ومتامه عند أمحد ه , لعنأ اهللم مأن توىل  غري مواليه, لعن اهللم مأن غري ختم لعنأ اهللم من كمأ

ن ذبح, أأعمى عن الط ريق ه لعنأ , لعنأ اهللم مأن وقع عىل هبيمة, لغري اهلل لعنأ اهللم مأ اهللم لعنأ , اهللم مأن عق  والدي 

لأ قوم  لوطٍ  لأ عمأ
م  ن عأ  ."قاهلا ثالثًا . مأ

( 4  /6) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 6/46) "الكبري"والطَّباين يف ( 1642, 6 16)أخرجه أمحد (   )

 .عن عبد احلميد بن هبرام بهمن طمرق ( 41 / ) "الطبقات"وابن سعد يف 

وفيه ضعٌف ال . رواه أمحد والطَّباين, وشهٌر وث قه أأمحدم ومجاعةٌ (: 6 2/1) "الجمع"قال اهليثمي يف  

 .انتهى .يرض, وبقية رجاله ثقاٌت 

: خمترصًا من رواية ليث عن شهر بن حوشب عن عثامن بن أيب العاص قال( 1 46 )وأخرجه أمحد 

لزقأه بالأرض قال ملسو هيلع هللا ىلص كنتم عند رسول  اهلل" به حتى كاد أن  يم صأ ببرصه ثم صو  خصأ شأ  ثم  : جالسًا إذ شخأ

ه رين أن  أأضعأ هذه اآلية هبذا الوضع  من هذه السورة : فقال. ببرص  إن  اهلل  }أأتاين جَّبيل عليه السالم فأأمأ

 . {"اآلية .. يأمر بالعدل

= 
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 عقوبة البغي :باب

ثنا -560 ثنا :قال ,يب السودعبد اهلل بن أأ  حد   :قال ,افسُّ نأ بيٍد الط  د بن عم حمم   حد 

ثنا  بي  الن   عنه جد   عنبيه أأ  عنبيد اهلل بن أنٍس أيب بكر بن عم  عند بن عبد العزيز حمم   حد 

 ( )."الرحم وقطيعةم  البغيم  :نياالن يف الدُّ عج  بابان يم  :لقا ملسو هيلع هللا ىلص

 بسأ احلأ  :باب

ثنا - 56 ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حد  حمّمد بن  عنعبد العزيز بن حمّمٍد  حد 

 القيامة   وليائي يومأ أأ  إن   :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,يب هريرةأأ  عنيب سلمة أأ  عنعمٍرو 

نيا ون بالدُّ تم وتأ   .عاملبالأ  اسم تيني الن فال يأ   ,ن نسٍب م   قربأ كان نسٌب أأ  وإن   ,قونالت  

يف كال  عرضأ وأأ  ,ال :قول هكذا وهكذافأأ  ,دا حمم  ي :فتقولون ,كماب  قأ ا عىل ر  ملوّنأ حتأ 

.هي  فأ ط  ع  
( ) 

____________________________________
 

 .لأولم والصوابم ا. وهذا من ختليطات ليث بن أيب سليم

التاريخ "والصن ف يف ( 211 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 44 /1) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف ( )

بيد به( 41/ ) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 22 / ) "الكبري . من رواية حممد بن عم

 . "عن أبيه"ومل يذكر احلاكم 

 .وإسناده صحيح

جاه هذا حديث صحيح: وقال احلاكم    .السناد ومل ير 

وابن أيب عاصم يف , من طريق ُييى بن سعيد الموي( 1111) "هتذيب اآلثار"أخرجه الطَّبي يف (  1)

هد الكبري"والبيهقي يف , من طريق عبد العزيز بن حممد( 4 1) "السنة" من طريق عيسى بن (  16) "الزُّ

 .م عن حممد بن عمرو بهمن طريق أيب ضمرة أنس بن عياض كله( 626)وأيضا , يونس

فرواه . واختملف عنه. يرويه حممد بن عمرو: فقال(: 426 ) "العلل"سئل عنه احلافظ الدارقطني يف  

مرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة, حممد بن فمليح وعيسى بن يونس , وغريمها رووه عن حممد بن عأ

مرو عن أيب سلمة مم . وخالفهم إسامعيل بن جعفر , لٌد الواسطيوتابعه خا. رسالً فرواه حممد بن عأ

= 
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ثنا -561 ثنا :قال ,محن بن الباركعبد الر   حد  ثنا :قال ,ُييى بن سعيدٍ  حد  عبد  حد 

ثنا :قال ,اللك ا يا أّيُّ } :هبذه اآلية عملم يأ  اً حدرى أأ ال أأ  :اٍس قالابن عب   عنعطاٌء  حد 

فيقول  ,{ماكم تقأ أأ  كم عند اهلل كرمأ أأ  إن  } :ى بلغأ حت   {نثىاكم من ذكٍر وأم نأ ا خلق  إن   اسم الن  

 ( ). بتقوى اهلل حٍد إال  من أأ  كرمأ حٌد أأ فليس أأ  ,منك كرمم نا أأ أأ  :جل  للر   جلم الر  

ثنا -564 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  قال  :قالبن الصم  يزيد  عنرقان جعفر بن بم  حد 

ون ما تعدُّ  ,ماكم تقأ أأ  د اهلل م عنكم مأ كرأ فأأ  ,مأ رأ الكأ  اهللم وقد بني   ؟مأ رأ ون الكأ ا تعدُّ م :اسٍ عب   ابنم 

 ( ).اً قلم م خم سنكم ح  أأ  .اً بسأ كم حأ فضلم أأ  .؟احلسبأ 

 دةن  جمم  نودٌ جم  رواحم الأ  :باب

ثنا عبد اهلل قال -561  ثني الل   :حد  عن  ,مرةعن عأ  ,عن ُييى بن سعيد ,يثحد 

 عارفأ فام تأ  ,دةن  جمم  نودٌ جم  رواحم الأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي   سمعتم  :اهلل عنها قالت  رض  عائشةأ 

 .فأ لأ تأ منها اخ   رأ اكأ نأ وما تأ  ,فأ منها ائتلأ 

ثنا سعيد بن أيب مريم قال ثنا ُييى بن أيُّ  :حد  مرة عن عأ  ,عن ُييى بن سعيد ,وبحد 

____________________________________
 

 .نتهىا.والمرسلم أأصحُّ 

بيد عن عبد اللك به نحوه( 106) "الناسخ والنسوخ"أخرجه النحاس يف (   )  .من طريق يعىل بن عم

يج, قال( 11 /6 ) "تفسريه"وأخرج الطَّبي يف   رأ َّب عن ابن : عن ابن جم سمعتم عطاء بن أيب رباح يم

, قال اهللثالث آياٍت ق: عباس, قال م  :) د جحدهن  الناسم اكم قأ ن دأ اهلل   أأت 
م  ع  كم مأ رأ إن : ويقولون: قال( إ ن  أأك 

هم شأ ناً أكرمه  ."... م عند اهلل أأعظمم

 .وإسنادمها صحيح

 . مل أأجد من أخرجه(  1)

ه قوي  . إال  للمصن ف فقط "الدرالنثور"ومل يعزه السيوطي يف . وإسنادم
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 ( ).مثله ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   ,عن عائشة رض اهلل عنها ,بنت عبد الرمحن

 رض باليدمسح الأ  :باب

ثنا -565 ثنا :قال ,حمّمد بن عبد اهلل حد  أسيد بن أيب  عنٍد عبد العزيز بن حمم   حد 

عنه  ثم د  كام ُيم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  عن رسول   ثم د  ال حتم  كأ لأ ما :يب قتادةلأ  قلتم  :ه قالتم  أم  عنأسيٍد 

أ سه  فليم  عيل   ن كذبأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم  :بو قتادة؟ فقال أأ اسالن  
به ن  ل جل 

 ( ).بيده رضأ الأ  ويمسحم  ,ذلك يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولم  وجعلأ  ,ارمن الن   اً عجأ ض  مأ 

 وا الّريحال تسبُّ  :باب

ثنا -562 ثنا :قال ,كريٍ ُييى بن بم  حد  ثابت  عنابن شهاٍب  عنيونس  عنيث الل   حد 

 ,ت  فاشتد   ,حاجٌّ  مرم وعم  ,ةمك   يف طريق   يحم ر  ال اسأ الن   خذت  أأ  :أبا هريرة قال ن  أأ  ,بن قيسٍ 

                                                                                                                                                                             

 "الكامل"وابن عدي يف ( 1412) "شعب اليامن"والبيهقي يف (  141) "مسنده"يعىل يف أخرجه أبو (   )

مسند "والقضاعي يف , من رواية ُييى بن أيوب(  6) "أمثال احلديث"وأبو الشيخ يف ( 5 4/1)

من ( 42) "كتاب الخوان"وابن أيب الدنيا يف ( 112) "معجمه"وابن العرايب يف ( 141) "الشهاب

له قصة . يى بن سعيد بهيث بن سعد كالمها عن ُيرواية الل كم "ويف أو  ة كانت  تمضح  ن أأهل مك 
أن  امرأأًة م 

نيةأ  مت  فلقيت  الأدأ
, وكانت  تدخلم عىل عائشة أم الؤمنني, وكانت  أمخرى بالدينة, وإن  الكيةأ قأد  النساءأ

لأتا عىل عائشة مجيعًا, فلام  رأأت  م ت ها فدخأ قأ ية  فوافأ ك  هام, قالت  للمأ
فاق  ه: ن ات  ال, : قالت   ؟أأكنت  تأعرفني هذ 

نا, فقالت  عائشةم  ارف  ي نا فتأعأ , سمعتم رسول اهلل : ولكن ا التأقأ  .هفذكر. يقول ملسو هيلع هللا ىلصصدقت 

 .فذكره. عن الل يث وُييى بن أيوب كالمها عن ُيى بن سعيد(  51 4)  "صحيحه"وعل قه البخاري يف 

وابن عساكر ( 6 ) "معرفة السنن واآلثار"ومن طريقه البيهقي يف ( 102 ) "مسنده"فعي يف أخرجه الشا(  1)

ن كذبأ عيل  "والطَّباين يف (  5 , 50 /24) "تاريخ دمشق"يف  من طمرق عن ( 61) "طرق حديث مأ

دي به ر  راوأ  . عبد العزيز بن حممد الد 

اد الدين صدوق :وأأسيد   . هو الَّب 

ه ال تمعرف  . وأمُّ
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 فلم يرجعم  ؟يحما الر   :هلأ مر لن حو  فقال عم 
ٍ
 ,هركتم د  راحلتي فأأ  فاستحثثتم  ,وا بيشء

ن م   يحم الر   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ   سمعتم ين  وإ   ,يح  عن الر   لتأ ك سأأ ن  ني أأ بلغأ  :فقلتم 

ن وا م  وذم وعم  ,هاخريأ  اهللأوا وسلم  ,وهاسبُّ فال تأ  ,يت بالعذاب  وتأ   ,محة  يت بالر  تأأ  ,اهلل وح  رأ 

.هارش  
( ) 

 إذا رأى غيامً  جلم ما يقول الر   :باب

ثنا -564 عيسى بن عاصٍم  عنهيٍل سلمة بن كم  عنسفيان  عن الفضلم  نمعيمأبو  حد 

 اهللأ ولكن   ,اا من  وم ,كٌ رش   ريةم الط   :ملسو هيلع هللا ىلص بي  قال الن   :قال ,عبد اهلل عنبيٍش بن حم  زر   عن

 ( ).لوكُّ ه بالت  ذهبم يم 

 فضل من مل يتطرّي  :باب

ثنا -561 ثنا :قاال ,وآدم ,حّجاٌج  حد  عبد  عنزرٍّ  عنعاصٍم  عناد بن سلمة مح   حد 

  عيل   ضت  ر  عم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناهلل بن مسعوٍد 
 ني كثرةم عجبأ فأأ  ,ام احلج  ي  مم بالوسم أأ الم

 فإن   :قال ,ي رب  أأ  ,نعم :قال ؟رضيتأ أأ  ,ديا حمم   :قالوا ,هل واجلبلأ مألوا الس  قد  ,تيم  أم 

سرتقون وال ن ال يأ الذيوهم  ,حساٍب  ة بغري  يدخلون اجلن   اً لفمع هؤالء سبعني أأ 

                                                                                                                                                                             

م برقم (   ) هري(  141)تقد  مر. من وجٍه آخر عن الزُّ ة عم  .دون قص 

وأبو يعىل ( 4541)وابن ماجه ( 1 2 )والرتمذي ( 0 46)وأبو داود ( 61 1, 4214)أخرجه أمحد (  1)

وأبو بكر اخلالل ( 451/ ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 125) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 6 51)

عب"ويف ( 46 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 114 ) "السنة"يف  من طمرق عن سلمة بن ( 24  ) "الشُّ

حه ابن حبان . كهيل به  (.4 / )واحلاكم ( 11 2)وصح 

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

ن كالم ابن مسعود أمدرجأ يف اخلَّب (وما من ا إال  : ) وقوله(: 4 0/1 ) "الفتح"قال احلافظ يف  
قد بي نه و, م 

ليامن بنم حرب شيخم البخاري  .انتهى. "فيام حكاه الرتمذيُّ عن البخاري  عنه. سم
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 .لونم يتوك  وعىل رهب   ,ونطري  تأ وال يأ  ,وونكتأ يأ 

 :فقال رجٌل آخر ,ه منهماجعل   م  لهال :قال ,علني منهمجيأ  أن   اهللفادع  :اشةك  قال عم 

 .اشةك  سبقك هبا عم  :قال ,علني منهمجيأ  اهللأ ادعم 

ثنا ثنا :قال ,موسى حد   بي  الن   عنعبد اهلل  عنزرٍّ  عنعاصٍم  عناٌم ومه   ,ادٌ مح   حد 

 ( ).وساق احلديث ,ملسو هيلع هللا ىلص

 رية من اجلن  الط   :باب

ثنا -566  ,عائشة عنه م  أم  عن علقمةأ  عنناد الز   يبأأ  ثني ابنم حد   :إسامعيل قال حد 

 تضعم  فذهبت   ,بصبيٍّ  ت  يأ ت  فأم  ,و هلم بالَّبكة  فتدعم  ,لدوابيان إذا وم ى بالص  ؤتأ ا كانت تم ّن  أأ 

 ,ن اجلن  ها م  جعلم نأ  :فقالوا ,وسىهم عن الم لت  فسأأ  ,وسىه مم س  فإذا حتت رأ   ,هوسادتأ 

أ  ,هبا وسى فرمت  الم  خذت  فأأ  رية ه الط  كرأ كان يأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ن  إ   :وقالت ,نهام عهم ت  وّنأ

 ( ).ى عنهاهأ ن  تأ  وكانت عائشةم  ,هابغضم ويم 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 111 )والبزار ( 1 54, 5410)وأبو يعىل ( 451)والطيالس ( 1446, 4162)أخرجه أمحد (   )

 . من طريق عاصم بن هبدلة به( 5/124) "التمهيد"عبد الَّب يف

حه ابن حبان   (.5 1/1)حلاكم وا( 2011)وصح 

 .ومسلم من حديث ابن عباس نحوه "صحيحه"وأخرج البخاري يف   

رشح "والطحاوي يف ( 554 ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف ( 250) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف (  1)

 .نحوه. من طمرق عن علقمة به( 5 4/4) "الطالب"وأبو يعىل كام يف ( 1 1/4) "معاين اآلثار

رجانة: وأمُّ علقمة  ها مم  . اسمم

 . "الثقات"ذكرها ابن حبان يف 

 . مدني ة تابعي ة ثقةٌ : وقال الع جيل

 .مقبولة: "التقريب"وقال ابن حجر يف 
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 الفأل :باب

ثنا -200 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,أبو عامرٍ  حد   عنالبارك  ابنم  حد 

ال  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ه سمعأ ن  أأ  ,هخَّبباه أأ أأ  أن   ,ميميُّ ة الت  ي  ثني ححد   :ُييى بن أيب كثرٍي قال

 ( ).حقٌّ  والعنيم  ,الفألم  ريةم صدق الط  وأأ  ,يف اهلام   يشءأ 

 الّتَّّبك باالسم احلسن :باب

                                                                                                                                                                             

التاريخ "والصن ف يف ( 10426, 10210, 2214 )وأمحد (  102) "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف (   )

 "الكبري"والطَّباين يف ( 021 , 024 ) "يناآلحاد والثا"وابن أيب عاصم يف ( 04 /4) "الكبري

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 4/22) "الطبقات"وابن سعد يف ( 2/114) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 1521)

 . به من طريق عيل بن البارك وحرب بن شداد كالمها عن ُييى عن حي ة بن حابسٍ ( 511 )

ثه عن أأبيه عن أيب هريرة فرواه عن ُييى بن. وخالفهام شيبان بن عبد الرمحن  مرفوعًا  .أيب كثري عن حب ة حد 

ريرة. به    . فجعله من مسند أأيب هم

 (.04 /4) "التاريخ", والبخاري يف (10210)أخرجه أمحد 

 .ثم ذكرأ هذا اخلالف. حديٌث غريٌب : وقال الرتمذي عق ب حديث  حابس 

ح أبو حاتم والرتمذيُّ يف : قلت  .جر الأولأ وابنم ح ."العلل"ورج 

ح أبو زرعة روايةأ شيبان  .,ورج 

ا البخاري فلم يقض  بيشء  (. 400)رقم  "العلل"كام حكاه الرتمذي يف . أم 

ة  . واحلديث له شواهد عد 

 ."وال هامة"عن أيب هريرة مرفوعًا ( 1110)ومسلم ( 5115)فأخرج البخاري 

 . عن أيب هريرة( 14 1)ومسلم ( 5200)أخرجه أيضًا البخاري ( العني حق ) وقوله 

يا : قيل, ها الفألوخريم  .ال طريةأ "عن أيب هريرة رفعه ( 1114)مسلم و( 5114)وأخرج البخاري أيضًا  

كم: قال ؟وما الفأل .رسول اهلل  ."الكلمة الصاحلة يأسمعها أأحدم

هذا يف  كام بي نتم . وذكرها من أخرج هذا احلديث(. وأأصدقم الط رية  الفألم )ليس عند الرتمذي قوله  :تنبيه

تب الستة"   .فراجعه "زوائد الدب  عىل الكم
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ثنا - 20 ٍل اهلل بن مؤم   ثني عبدم حد   :عيسى قال بن   ن  مع   عنإبراهيم بن النذر  حد 

ان عف   بنأ  عثامنأ  حني ذكرأ  ,احلديبية امأ ع ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   أن   ,ائبعبد اهلل بن الس   عنبيه أأ  عن

م  ,هليه قومم ه إ  رسلأ هياًل قد أأ سم  ن  أأ  وها هلم ويلُّ  ,عنهم هذا العام يرجعأ  وه عىل أن  فصاحلأ

وكان عبد اهلل  ,كممرأ أأ  اهللم لأ سه   :هيٌل تى سم أأ  :تى فقيلحني أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,قابل ثالثة

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   دركأ ائب أأ بن الس  

 ؤم يف الفرسالشُّ  :باب

ثنا -201 بيد حد  ثنا :قال -با قدامة يعني أ -اهلل بن سعيٍد  عم مر برش بن عم  حد 

ثنا :قال ,هراينُّ الز    :أنس بن مالٍك قال عنإسحاق بن عبد اهلل  عنٍر عكرمة بن عام   حد 

لنا إىل فتحو   ,ناموالم فيها أأ  رأ ثم وك ,نافيها عددم  رأ ا يف داٍر كثم ن ا كم إن   ,يا رسول اهلل :قال رجٌل 

و أأ  ,هاد  رم  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؟ قال رسولم .ناموالم فيها أأ  ت  وقل   ,نافيها عددم  فقل   ,خرىداٍر أم 

 ( ).ميمةٌ وهي ذأ  ,وهادعم 

                                                                                                                                                                             

من طريق عبد ( 5/411)البن حجر  "فتح الباري"و ( 44 /2) "جممع الزوائد"أخرجه الطَّباين كام يف (   )

 . اهلل بن الؤمل به

ل بنم . رواه الطَّباين: "الجمع"وقال اهليثمي يف   ؤم  د. الخزومي وهٍب  وفيه مم وقد , عنه ابنه عبد اهلل تفر 

ث ق, وبقية رجاله رجال الصحيح  .انتهى .وم

حيح: قلت  فه أأكثرم أأهل العلم. ابنه عبد اهلل ليس من رجال الص   . وقد ضع 

 .أأحاديثه مناكري: وقال أمحد

رسالً   لح احلديبية (  151) "صحيحه"أخرجه البخاري يف . وله شاهٌد عن عكرمة مم  صم
ضمنأ حديث 

 . من حديث سلمة بن الكوع ( 11/110) "تفسريه"أأخرجه الطَّبي يف . وشاهٌد آخر. ورالشه

( 10 /1) "السنن"والبيهقي يف ( 5 4 ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 4611)أخرجه أبو داود (  1)

وابن عبد الَّب يف ( 05 / ) "تأويل خمتلف احلديث"وابن قتيبة يف ( 1/141) "الختارة"والضياء يف 

 .من طريق عكرمة بن عامر به( 11/26) "التمهيد"

= 
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 .يف إسناده نظرٌ  :قال أبو عبد اهلل

 ما يقول إذا عطس :باب

ثنا -204   عنأيب عوانة  عنموسى  حد 
ٍ
اٍس ابن عب   عن سعيد بن جبريٍ  عنعطاء

 رب   :فإذا قال ,العالني رب   :كم قال اللأ  ,هللاحلمد  :كم فقالحدم أأ  إذا عطسأ  :قال

 ( ).اهللك يرمحم  :قال اللك ,العالني

 تشميت العاطس :باب

ثنا -201 ٍم نعم أأ  زياد بن   محن بن  عبد الر   عن زاريُّ خَّبنا الفأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

نا إىل مركبم  فانضم   ,زاًة يف البحر زمن معاويةم كانوا غم ّن  أأ  ,يبثني أأ حد   :قال فريقي  ال  

____________________________________
 

رسل ُييى   وابن وهب يف ( 4524) "الوطأ"أخرجه مالك يف . سعيد النصاري ن  بوللحديث شاهٌد من مم

 .(214) "جامعه"

اآلحاد "صم يف وابن أيب عا( 5246) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف . ومن حديث سهل بن حارثة  

 .(20 1) "والثاين

عب"أأخرجه البيهقي يف . حديث  ابن  مسعود ومن   (.451 ) "الشُّ

اد (: 1/111) "الفتح"قال احلافظ يف  وله  -أأحد  ك بار  التابعني  -وله شاهٌد من حديث عبد اهلل بن شد 

 .انتهى كالمه. روايٌة بإسناٍد صحيٍح إليه عند عبد الرزاق

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) ب ي عن عطاء به موقوفاً من ( 1 60) "اليامن شُّ يد الض  بيدة بن محم  .طريق عأ

عبة عن عطاء: وقال البيهقي عقبه   .تابعه شم

( 405) "الختارة"والضياء يف (  444) "الوسط"ويف ( 1111 ) "الكبري"ورواه الطَّباين يف : قلت 

ني يف   .طاء به مرفوعاً من طريق صباح  بن ُييى الدين عن ع( 155) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

ه عن عطاء بن السائب إال  صباح بن ُييى: "الوسط"قال الطَّباين يف    .انتهى. مل يرفع 

 .والصواب ما رواه الثقات موقوفاً . وصباح مرتوك: قلت

 .بسنٍد ال بأس به: وقال. موقوفاً ( 0/200 ) "الفتح"وذكره ابن حجر يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

312 

نا وين وأأ ومتم عأ دأ  :انا فقالتأ فأأ  ,نا إليهرسل  نا أأ داؤم غأ   حرضأ فلام   ,وب النصاري  يُّ يب أأ أأ  مركب  

للمسلم  إن   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  يّن سمعتم لأ  ,كمجيبأ أم  ن  دٌّ من أأ فلم يكن يل بم  ,صائمٌ 

م سل  يم  :خيه عليهلأ  اً واجب اً حق   فقد تركأ  اً منها شيئ تركأ  إن   ,خصاٍل واجبةٍ  خيه ست  عىل أأ 

 ,ه إذا ماتأ رضم وُيأ  ,وده إذا مرضأ عم ويأ  ,ته إذا عطسأ شم  ويم  ,يبه إذا دعاهوجيم  ,هيأ عليه إذا لق  

 .هصحأ ن  ه إذا استأ نصحم ويأ 

 ,اً وبر   اً خري اهللجزاك  :ناطعامأ  صابأ لرجٍل أأ اٌح يقول وكان معنا رجٌل مز   :قال

 اهللجزاك  :له ما ترى يف رجٍل إذا قلتم  :وبيُّ يب أأ فقال لأ  ,عليه كثرأ فغضب عليه حني أأ 

 ن مل يصلحه اخلريم مأ  إن   :ا نقولا كن  إن   :فقال أبو أّيوب ؟منيتأ وشأ  غضبأ  ,اً وبر   اً خري

ُّ صلأ أأ   ,ورض   كأ ح  فضأ  ,اً وعر   اً رش   اهللجزاك  :له حني أتاه فقال ,عليه فاقلب   ,حه الرش 

 ( ).اً خري نصاري  وب الأ يُّ با أأ أأ  اهللجزى  :جلم فقال الر   ,زاحكمم  عم دأ ما تأ  :وقال

ثنا -205 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حد  ثنا :قال ,ُييى بن سعيدٍ  حد  عبد احلميد  حد 

                                                                                                                                                                             

واحلارث بن أيب ( 151) "رشح مشكل اآلثار"لطحاوي يف وا( 10 /1) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

هد"وهن اد يف ( 1 ) "التنبيه والتوبيخ"وأبو الشيخ يف ( 166) "مسنده"أسامة يف  والشايش ( 1 0 ) "الزُّ

ٌد وأمحد بن منيع كام يف ( 021 ) "مسنده"يف  سد  تاريخ "وابن عساكر يف ( 1566) "الطالب العالية"ومم

هم عىل الرفوع. ن طمرق عن عبد الرمحن بن زياد بهم( 2/51 ) "دمشق  .واقترصأ بعضم

فه اجلمهورم    . وعبد الرمحن ضع 

 .وعزاه أيضًا لسحاق بن راهويه. الفريقي ضعيٌف (: 1/62) "التغليق"وقال ابن حجر يف 

فه , هرواه الطَّباين, وعبد الرمحن وث قه ُييى القطان وغريم (: 4  /1) "الجمع"وقال اهليثمي يف   وضع 

 .انتهى. مجاعة, وبقيةم رجاله ثقات

ة طرق يف الصحيحني وغريمها: قلت   . الرفوع منه صحيٌح جاء من عد 

ًا واجبًا لأخيه عليه"دون قوله   ."خصال واجبة, إن  تركأ منها شيئًا فقد تركأ حق 
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ربٌع أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنمسعوٍد  يبأأ  عنفلح أأ  بن   حكيم   عنيب ثني أأ حد   :بن جعفٍر قال

ه إذا تم شم  ويم  ,اهه إذا دعأ يبم وجيم  ,ه إذا ماتأ شهدم ويأ  ,ه إذا مرضأ يعودم  :سلمعىل الم  للمسلم  

 ( ).عطسأ 

 هللاحلمد  :من سمع العطسة يقول :باب

ثنا -202 ثنا :قال ,امٍ طلق بن غن   حد   عيلٍّ  عن يثمةأ خأ  عنسحاق يب إ  أأ  عنشيبان  حد 

 مل جيد   ,حاٍل ما كان العالني عىل كل   رب   هلل احلمدم  :من قال عند عطسٍة سمعها :قال

.اً دأ بأ أأ  ذنأ وال الم  ,س  الرض   وجعأ 
( ) 

 كيف تشميت من سمع العطسة :باب

                                                                                                                                                                             

تاريخ "وبحشل يف ( 4/124 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 141 )وابن ماجه ( 11426)أخرجه أمحد (   )

 . من طمرق عن عبد احلميد بن جعفر به( 1 1/ ) "واسط

حه ابن حبان   (. 416/ )واحلاكم ( 110)وصح 

 .مرو البدري النصاري هو عقبة بن عأ : وأبو مسعود

 .وانظر ما قبله. "وست"و  "مخس"لكن بلفظ . واحلديث جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة وغريه مثله  

 . عن طلق بن غنام به( 1 161) "الصن ف"رجه ابن أيب شيبة يف أخ (  1)

 .هو ابن عبد الرمحن الكويف: وخيثمة

من طريق ( 141 ) "الدعاء"والطَّباين يف , من طريق البخاري( 1144) "الستدرك"وأخرجه احلاكم يف 

 .ة عن عيلٍّ عن حب  "لكن قاال . حممد بن الليث أيب الصباح اهلدادي كالمها عن طلق بن غنام به

رين الكويف: وحب ة  ويرويان أأيضًا عن . يروي عنهام أبو إسحاق السبيعي( خيثمة وحب ة )وكالمها . هو العم

 .واهلل أعلم. عيٍل 

ه ثقاٌت (: 0/200 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   قال من ق بل  الرأ ي فله . وهذا موقوٌف رجالم ومثلمه ال يم

فع   كم الر  ه, حم ويف "وجٍه آخر عن عيٍل مرفوعًا بلفظ الطَّباينُّ من  وقد أأخرجأ  عم
مأن بادرأ العاطسأ باحلمد 

ه ضعيٌف . "ومل يأشتك رضسه أأبداً . من وجع  اخلاَصة    .انتهى. وسندم
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ثنا -204 ثنا :قال ,مرحامد بن عم  حد   ابنأ  سمعتم  :رة قالأيب مجأ  عنأبو عوانة  حد 

 ( ).اهللكم يرمحم  ,اراكم من الن وإي   اهللعافانا  :تأ يقول إذا شم  اٍس عب  

ثنا -201 أ أأ  :قال ,عىلخَّبنا يأ أأ  :قال ,إسحاق حد  وهو يزيد بن  -نٍي نأ بو مم نا أأ خَّبأ

رجٌل  فعطسأ  ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهلل  اً ا جلوسكن  : ريرة قاليب هم أأ  عنيب حازٍم أأ  عن -كيسان 

 :فقال ,اً فلم يقل له شيئ آخر عطسأ  ثم   ,اهللك يرمحم : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال له رسولم  ,اهللأ فحمدأ 

.ت  كأ وسأ  ,اهللأ ه محدأ إن   :قال ؟اً يل شيئ ومل تقل   عىل اآلخر   رددتأ  ,اهلل يا رسولأ 
( ) 

 شمتإذا مل ُيمد اهلل ال يم  :باب

لي ةهو أخو ابن  -بعي بن إبراهيم حدثنا ر   :م قالد بن سالأ حدثنا حمم   - 206  - عم

جلس  :عن أيب هريرة قال ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيدحد   :قال

 ,اهلل منهام فلم ُيمد   الرشيفم  فعطسأ  ,من اآلخر رشفم مها أأ حدم أأ  ملسو هيلع هللا ىلص الن عند النبي  رجم 

عندك  عطستم  :فقال الرشيفم  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ه الن  تأ فشم   اهللأ فحمدأ  اآلخرم  وعطسأ  ,تهشم  ومل يم 

                                                                                                                                                                             

 . مل أأجد من أأخرجه(   )

بأعي: وأبو مجرة  .هو نرص بن عبد اهلل الضُّ

حه. للمصن ف هنا(. 0/206 ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف   .وصح 

 "الدب"ويف ( 15642) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف (  42) "مسنده"أخرجه إسحاق بن راهوية يف ( 1)

 .من طريق يعىل بن عبيد به( 1/11) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1 4)

 . وإسناده حسن 

ة الشجعي ة: وأبو حازم  .هو سلامن الشجعي موىل عز 

رجالن  ملسو هيلع هللا ىلصعطسأ عند النبي  ": عن أنس قال(  166)ومسلم ( 5142) "هصحيح"وأخرج البخاري يف 

مها تأ أأحدأ  اآلخرأ . فشم 
ت  تأه: فقال الذي مل يمشّمت ه. ومل يمشم  ت ني؟, عطسأ فالٌن فشم  ! وعطستم أأنا فلم تمشم 

 ."وإ نكأ مل حتمد  اهلل, إن  هذا محدأ اهلل: قال
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 نت نسيتأ وأأ  ,هفذكرتم  اهللأ هذا ذكرأ  إن   :فقال ,هتأ فشم   هذا اآلخرم  وعطسأ  ,تنيشم  فلم تم 

 ( ).كفنسيتم  اهللأ

 كيف يبدأ العاطس :باب

ثنا -0 2  أّنه كان إذا عطسأ  ,مرعبد اهلل بن عم  عننافٍع  عنمالٍك  عنإسامعيل  حد 

 ( ).لنا ولكم غفرم ويأ  ,اكموإي   اهللمنا يرمحم  :فقال ,اهللميرمحك  :فقيل له

ثنا -  2 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد    عنسفيان  حد 
ٍ
عبد  عنمحن أيب عبد الر   عنعطاء

 ,اهللك يرمحم  :ن يردُّ مأ  وليقل   ,العالني رب   هلل احلمدم  :كم فليقل  حدم أأ  إذا عطسأ  :اهلل قال

 ( ).يل ولكم اهللم غفرم يأ  :هو وليقل  

                                                                                                                                                                             

عب "والبيهقي يف ( 1412)أخرجه أمحد (   ) وأبو ( 101) "مسنده"واحلارث بن أيب أسامة يف ( 6010) "الشم

 . من طريق عبد الرمحن بن إسحاق به( 2561)يعىل 

حه ابن حبان   (.1/125)واحلاكم ( 201)وصح 

ورجال أمحد رجال الصحيح . "الوسط"رواه أمحد والطَّباين يف (: 4/441) "الجمع"قال اهليثمي يف  

 . انتهى. وهو ثقة مأمون. غري ربعي بن إبراهيم

 .وانظر ما قبله

عب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 444 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  1)  .عن نافع به( 6450) "شم

 .وإسناده صحيح 

 .من طريقني عن نافع به( 1/260) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 6416)وأخرجه البيهقي أيضًا    

عب اليامن"والبيهقي يف ( 4105) "ستدركال"أخرجه احلاكم يف ( 4) , من طريق سفيان( 6041) "شم

من ( 411) "الدب"وابن أيب شيبة يف , من طريق أيب عوانة( 6/1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

 .طريق حممد بن فضيل كلهم عن عطاء به موقوفاً 

= 
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 اهلل محدتأ  يرمحك إن كنتأ  :من قال :باب

ثنا -1 2 ثنا :قال ,عارمٌ  حد   :دّي قالز  ثني مكحوٌل الأ حد   :اذان قالزأ  بنم  امرةم عم  حد 

 إن   اهللمك يرمحم  :مرعم  فقال ابنم  ,السجد   ن ناحية  رجٌل م   فعطسأ  ,مرعم  ابن   إىل جنب   كنتم 

 ( ).اهلل محدتأ  كنتأ 

 آب   :ال يقول :باب

ثنا -4 2  أخَّبين ابنم  ,أخَّبنا ابن جريٍج  :قال ,َّبنا خملدٌ خأأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

____________________________________
 

والشايش يف ( 4101)اكم واحل( 0051 ) "الكَّبى"عند النسائي يف . وخالفهم جعفر بن سليامن 

عب"والبيهقي يف ( 4101)وأأبيضم بنم أأبان القريش عند احلاكم , (214) "مسنده" ( 6044) "الشُّ

 .فروياه عن عطاء به مرفوعاً ( 121 ) "الدعاء"ويف ( 21 /0 ) "الكبري"والطَّباين يف 

عطاء بن السائب بعد وال أرى جعفر بن سليامن إال  سمعه من , وهذا حديٌث منكرٌ : قال النسائي 

ة فحديثمه صحيٌح . ودخلأ عطاءم بنم السائب البرصةأ مرتني. االختالط ل مر  ومن  سمعأ , فمن سمعأ منه أأو 

ة ففي حديثه شٌئ   .انتهى كالمه. ومح اد بن زيد حديثمه عنه صحيح. منه آخرأ مر 

 . الختالطوأأن  أبيضأ سمعأ من عطاء بعد ا, وكذلك أأعل ه الطحاويُّ بالوقف

 اهلل إذا مل يمسنده من يمعتمد روايته: وقال احلاكم
والصحيح فيه رواية : وقال أأيضاً . الحفوظم من كالم عبد 

 . المام احلافظ المتقن سفيان بن سعيد الثوري, عن عطاء بن السائب

ه أأبو حاتم يف  ح وقفأ عب"والبيهقي يف . "العلل"وكذا رج   ."الشُّ

وأبو داود (  141)والرتمذي ( 14124)أأخرجه أمحد . من حديث سامل بن عبيد وله شاهٌد مرفوٌع 

(504  ) 

حه ابن حبان . ويف سنده اختالٌف   (. 566)وقد صح 

ت( 0/206 )انظر فتح الباري . وله شواهدم أمخرى  .باب إذا عطس كيف يمشم 

 . مل أجد من أخرجه(   )

تلأف فيهسوى عامرة بن زاذ .ورجال إسناده ال بأس هبم صدوٌق كثريم : "التقريب"قال ابن حجر يف . ان خمم

 .اخلطأ
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ا وإم   ,ا أبو بكرٍ إم   ,مراهلل بن عم  ابٌن لعبد   عطسأ  :ه سمعه يقولأن   ,اهدٍ جمم  عنجيٍح أيب نأ 

آّب اسم شيطاٍن من الّشياطني جعلها بني  إن   ؟وما آّب  :فقال ابن عمر ,آّب  :فقال ,مرعم 

 ( ).العطسة واحلمد

 اً رارم إذا عطسأ  :باب

ثنا -1 2 ثنا :قال ,قتيبة حد  ريرة يب هم أأ  عن ي  القَّبم  عنابن عجالن  عنسفيان  حد 

 ( ).كامٌ فام كان بعد هذا فهو زم  ,اً ه واحدًة وثنتني وثالثت  شم   :قال

                                                                                                                                                                             

ريج( 444) "الدب"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   ) من طريق أيب ( 5 125) "الصن ف"ويف , من طريق ابن جم

عدي كالمها عن ابن أيب نجيح به مر بن منب ه الس   ."آب"بدل . "أشهب  "لكن وقع عنده . النبه عم

حه   بدل . "اش"وأخرجه بن أيب شيبة بلفظ : ثم قال(  0/20 ) "الفتح"ابن حجر يف وصح 

 .انتهى."أب"

ه أن  يقولأ ", عن إبراهيم النخعي "الدب"ويف  "الصن ف"روى ابن أيب شيبة يف : قلت  : أنه كان يكرأ

 . "أأشهب  إذا عطسأ 

ه صحيٌح   .عمر هذا أورده ابن أيب شيبة عق ب أثر ابن  . وسندم

عب"والبيهقي يف ( 5041)أخرجه أبو داود  ( 1) من ( 4/414 ) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف ( 6014) "الشُّ

يينة( 111 ) "الدعاء"والطَّباين يف , طريق ُييى القطان وابن عبد الَّب أيضًا , من طريق سفيان بن عم

 .من طريق محاد بن مسعدة كلهم عن ابن عجالن موقوفاً ( 4/414 )

وابن عدي , من طريق الليث بن سعد( 111 )والطَّباين ( 6014)والبيهقي ( 5045)د وأخرجه أبو داو 

َّب  ( 114 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 60 /2) "الكامل"يف  , من طريق حممد بن عبد الرمحن بن جمم

. من طريق موسى بن قيس النصاري كلهم عن ابن عجالن به(  11 )أيضًا  "الدعاء"والطَّباين يف 

 . فعهفجزموا بر

 .ملسو هيلع هللا ىلصال أأعلمه إال  أأنه رفعأ احلديثأ إىل النبي  : وشك  الليث فقال

دي عن حممد بن   سأألتم أأيب عن حديٍث رواه عبدم (: 1442) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  ر  راوأ  العزيز الد 

كام": عجالن عن سعيد القَّبي عن أيب هريرة, قال ت أأخاك ثالثًا فام زادأ فهو زم منهم مأن : ال أأيبق. "شم 

= 
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 اليهوديُّ  إذا عطسأ  :باب

ثنا -5 2 ثنا :قال ,د بن يوسفحمم   حد  يب أأ  عنيلم الد   حكيم بن   عنفيان سم  حد 

 :هلم يقولأ  ن  أأ  رجاءأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  سون عند الن  اطأ عأ تأ يأ  كان اليهودم  :وسى قاليب مم أأ  عنردة بم 

 .كمبالأ  صلحم ويم  ,اهللمديكم ّيأ  :فكان يقولم  ,اهللمكم رمحم يأ 

ثنا ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلٍّ  حد  ثنا :قال ,ُييى حد   ثني حكيمم حد   :سفيان قال حد 

 ( ).مثله .أبيه عنردة بو بم أأ ثني حد   :يلم قالالد   بنم 

 جل الرأةتشميت الر   :باب

ثنا -2 2 ثنا :قاال ,وأمحد بن إشكاب فروة حد   عن القاسم بن مالٍك الزينُّ  حد 

 بن   ل  ض  الفأ  م  أم  وهو يف بيت   ,وسىيب مم عىل أأ  دخلتم  :ردة قاليب بم أأ  عنيٍب لأ عاصم بن كم 

 ,به ا وقعت  اهأ تأ  أأ فلام   ,يم  أم  خَّبتم فأأ  ,هاتأ فشم   ت  وعطسأ  ,نيت  شم  فلم يم  فعطستم  ,اسالعب  

 .هات  فشم   ت  طسأ وع ,هت  شم  ابني فلم تم  عطسأ  :وقالت  

وإن مل  ,توهفشم   اهللأ دأ كم فحم  حدم أأ  سأ إذا عطأ  :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  إيّن سمعتم  :فقال هلا

 فحمدت   وعطست   ,هت  شم  فلم أم  ,هللأا مد  فلم ُيأ  ك عطسأ ابنأ  وإن   ,وهتم شم  فال تم  اهللأ ُيمد  

____________________________________
 

ه ام أأصحُّ : قلت. يرفعم ن يرفعه, وأّيُّ ونه: فقال. ؟مأ  يرفعم
 .انتهى. قوٌم من الثقات 

 "عمل اليوم والليلة"والنسائي يف ( 1446)والرتمذي ( 5041)وأبو داود ( 6512 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 6/5) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 144)  "الدعاء"لطَّباين يف وا( 6042) "الشُّ

 . وغريهم من طمرق عن سفيان بن سعيد الثوري به( 15 4)والبزار ( 140 )

حه احلاكم   (.1/121)وصح 

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

 .معل قاً (  414) وسيأيت عند الصن ف : قلت
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 ( ).حسنتأ أأ  :فقالت ,هاتم فشم   اهلل

 قيام الرجل لخيه :باب

ثنا -4 2 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  نٍس أأ  عنيٍد محم  عناد بن سلمة مح   حد 

ا ل أ  ,وه مل يقوموا إليهوكانوا إذا رأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إليهم رؤيًة من الن   حب  ما كان شخٌص أأ  :قال

 ( ).ه لذلكيعلمون من كراهيت  

                                                                                                                                                                             

 .مالك به عن القاسم بن( 1/161) "الستدرك"واحلاكم يف ( 6262 )أخرجه أمحد (  )

 . من رواية القاسم به مثله( 1661) "صحيح مسلم"واحلديث يف  

 .بالتكرار "أحسنتأ أحسنتأ "ووقع عند أمحد واحلاكم  "أأحسنتأ : فقالت "دون قوهلا يف آخره  

كام عند  والصوابم . وهو خطأٌ . وقع هنا وعند احلاكم  أأيضاً  كذا( بيت أم  الفضل بن العّباس ) قوله  :تنبيه 

سلم   . "ابنة الفضل"ولأمحد  ."وهو يف بيت بنت  الفضل بن العباس"مم

هي أمم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأةم أأيب  .هذه البنت(: 21 / 1 ) "رشح مسلم"قال النووي يف  

وسى الشعري  .انتهى.. مم

وعل ق الشيخ  ."أم الفضل بن العباس[ ابنته ] وهو يف بيت (. 411ص )ووقع يف حتقيق اللباين : قلت

ل وغريه كـ : بقوله الدعاء ", و"السند"و "مسلم", واستدركتمه من "الستدرك"سقطت  من الأص 

امرأة  العباسٍ  وابنتمه أمم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن  . للطَّباين, ومل يتنب ه الشارح هلذا السقط

 .انتهى. أيب موسى الشعرى

 .واهلل أعلم. بيت ابنة الفضل. والصواب, هلذا اخلطأ ومل يتنب ه الشيخ أيضاً : قلت

وابن أيب شيبة يف ( 411) "الشامئل"ويف ( 1451)والرتمذي ( 4214 , 1415 )أخرجه أمحد (  1)

وأبو ( 611) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 141) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 1/461) "الصن ف"

عب اليامن"والبيهقي يف ( 1/464) "الختارة "والضياء يف ( 4411) "مسنده"يعىل يف  ( 1255) "شم

من طمرق عن محاد بن ( 1/200) "رشح السنة"والبغوي يف ( 10 ) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "وأبو الشيخ يف 

 . سلمة به

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب من هذا الوجه: وقال الرتمذي 
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ثنا -1 2 ثنا :قال ,رض  خَّبنا الن  أأ  :قال ,مد بن احلكأ حمم   حد   :قال ,إُسائيل حد 

طلحة  بنتم  ني عائشةم ثت  حد   :خَّبين النهال بن عمٍرو قالأأ  :حبيٍب قال بنم  خَّبنا ميّسةم أأ 

 بي  ه بالن  شبأ اس كان أأ من الن  اً حدأأ  يتم ما رأأ  :قالترض اهلل عنها الؤمنني  م  عائشة أم  عن

 قبلت  إذا رآها قد أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وكان الن   :قالت ,وال جلسًة من فاطمة ,اً وال حديث ,اً كالم ملسو هيلع هللا ىلص

 وكانت   ,هها يف مكان  لسأ ى جيم هبا حت   بيدها فجاءأ  خذأ أأ  ثم   ,لهاليها فقب  إ   قامأ  ثم   ,هبا بأ رح  

 .هلت  ليه فقب  إ   قامت   ثم   ,به بت  رح   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ تاها الن  إذا أأ 

 ,إليها ُس  وأأ  ,هالأ ب وقب  فرح   ,بض فيهقم  الذيه يف مرض   ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل الن   ا دخلت  ّن  وأأ 

  ُس  أأ  ثم   ,فبكت  
فضاًل عىل  ة  هلذه الرأأ  ن  رى أأ لأ  كنتم  إن   :ساءللن   فقلتم  ,فضحكت   ,ليهاإ 

؟ .ما قال لك :هاتم ل  فسأأ  ,ضحكي إذا هي تأ بينام هي تبك ,ساءفإذا هي من الن  ,ساءالن  

 ثم   ,فبكيتم  ,ٌت ي   مأ ين  إ   :فقال .إيل   ُس  أأ  :فقالت   ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   بضأ فلاّم قم  ,لبذرةٌ  اً  إذين  إ   :قالت

 ( ).نيبأ جأ ع  وأأ  ,بذلك رتم فّسم  ,اً وقهيل يب حلم أأ  لم و  أأ  ك  إن   :فقال إيل   ُس  أأ 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب عاصم يف ( 6142) "الكَّبى"ي يف والنسائ( 4141)والرتمذي ( 4 51)أخرجه أبو داود (  )

 . خمترصًا ومطوالً . من طمرق عن إُسائيل به( 1241) "اآلحاد والثاين"

حه احلاكم يف   (.2654)وابن حبان ( 5 44) "الستدرك"صح 

له يف  واللفظ له من وجٍه آخر خمترصًا بألفاٍظ أمخرى ( 1150)ومسلم ( 4112) "صحيح البخاري"وأأص 

فلم يغادر  منهن  امرأٌة فجاءت فاطمةم  ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعأ نساءم النبي  ": ن مّسوق عن عائشة قالتعن فراس ع

ثم إنه أأُس  , مرحبًا بابنتي فأأجلسها عن يمينه أو عن شامله: فقال ملسو هيلع هللا ىلصمتيش كأن مشيتها مشية رسول اهلل 

ها فضحكت أأيضاً , إليها حديثًا فبكت فاطمة ما كنتم لمفيش : فقالت ؟كما يبكي: فقلتم هلا. ثم إ نه سار 

ك رسول اهلل : فقلت هلا حني بكت. ما رأيتم كاليوم فرحًا أقرب من حزن: فقلت ملسو هيلع هللا ىلصُس  رسول اهلل  أأخص 

حتى إذا قبض  ملسو هيلع هللا ىلصما كنتم لمفيش ُس  رسول اهلل : فقالت. وسألتمها عام  قال ؟بحديثه دوننا ثم تبكني ملسو هيلع هللا ىلص

ثني أن جَّبيل : فقالت. سألتمها وإنه عارضه به يف العام , كان يعارضه بالقرآن كل  عام مرةإنه كان حد 

وقا يب, وال أمراين إال  حرضأ أأجيل, مرتني ثم إنه , فبكيت لذلك. ون عم السلفم أأنا لك  . وإن ك  أولم أأهيل حلم

= 
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 ىل فيهإذا تثاءب فليضع يده ع :باب

ثنا -6 2 ثنا :قال ,عثامن حد    عنيساٍف  هالل بن   عنمنصوٍر  عنجريٌر  حد 
ٍ
عطاء

 ( ).يطانام هو من الش  فإن   ,ه عىل فيهيدأ  فليضع   بأ إذا تثاءأ  :اٍس قالابن عب   عن

 ؟هل يفيل أحٌد رأس غريه :باب

ثنا -210 ثنا :قال ,عيّل بن عبد اهلل حد   ,هشاٍم الخزومّي الغرية بن سلمة أبو  حد 

ثنا :قال ,,وكان ثقةً  احلسن  عنحّدثني القاسم بن مطّيٍب  :ٍن قالز  بن حأ  قم ع  الص   حد 

 هل  أأ  دم هذا سي   :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  تيتم أأ  :قال عدي  عاصٍم الس   بن   قيس   عن البرصي  

وال من  ,طالٍب عٌة من ب  تأ  فيه ليس عيل   الذي ما الالم  ,اهلل يا رسولأ  :فقلتم  ,الوبر  

وويٌل لصحاب  ,ونكثر ستُّ والأ  ,نعم الال أربعون :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .؟ضيٍف 

 القانعأ  طعمأ كل وأأ فأأ  ,ةأ ونحر السمين ,الغزيرةأ  ومنحأ  ,عطى الكريمةأ من أأ  إال  الئني 

 .عرت  والم 

 :ي؟ فقالنعم أنا فيه من كثرة ال ُيل بوادٍ  ,ما أكرم هذه الخالق ,يا رسول اهلل: قلت

____________________________________
 

ين  . "كفضحكتم لذل ؟أو سيدة نساء هذه المة, أأالأ ترضني أأن  تكوين سيدة نساء الؤمنني: فقال. سار 

  "كالمًا وال حديثًا وال جلسًة من فاطمة ملسو هيلع هللا ىلص ما رأأيتم أأحدًا من الن اس كان أأشبأه بالن بي  : "دون قوله 

ب عليه البخاري. ودون القيام هلا  . وهي التي من أأجلها بو 

 (.646)رقم . "باب الرجل يقبل ابنته"وسيأيت . ودون التقبيل

ه ابن أيب شيبة يف (    )  . عن سفيان عن منصور به( 4614) "صنفال"أأخرجأ

حيح    ه رجالم الص   . ورجالم

التثاؤب من "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 1661)م ومسل( 5  4) "الصحيح"وأخرج البخاري يف  

ه ما استطاع. الشيطان كم فلريد  ك الشيطانم . فإذا تثاءأبأ أأحدم كم إذا قال ها ضح   . "فإن  أأحدأ

 .دري نحوهوأأخرجا عن أيب سعيد اخلم 
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يف  كيف تصنعم  :قال ,عطي النابوأم  ,عطي البكرأم  :قلت .؟كيف تصنع بالعطية

 و الناسم يغدم  :قال روقة؟يف الط   كيف تصنعم  :قال ,الناقةأ  منحم إين لأ : قال. النيحة؟

 ,ههو يردُّ  حتى يكونأ  ,فيمسكه ما بدا له ,وال يوزع رجل من مجل يتطمه ,بحباهلم

ك من مال   فإنام لكأ  :قال ,مايل: مواليك؟ قال م مالم ليك أأ إ   حبُّ ك أأ لم فام :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبيُّ 

 لئن رجعتم  ,مأ ال جرأ  :فقلتم  ,ه لواليكوسائرم  ,مضيتأ فأأ  عطيتأ و أأ أ ,فنيتأ فأأ  كلتأ ما أأ 

  .هاعددأ  قلن  لأ 

هو  حدٍ وا عن أأ خذم كم لن تأ  فإن   ,يوا عن  خذم  ,ني  يا بأ : بنيه فقال مجعأ  فلام حرضه الوتم 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي   وقد سمعتم  ,عليه نحأ مل يم  ملسو هيلع هللا ىلصفإن  رسول اهلل  ,وا عيل  نوحم ال تأ  :ين  نصح لكم م  أأ 

نكم إذا فإ   ,كمكابرأ وا أأ دم وسو   , فيهاصيل  أم  نوين يف ثيايب التي كنتم ف  وكأ  ,ياحة  نهى عن الن  يأ 

كم عىل كابرم كم هان أأ صاغرأ م أأ دتم وإذا سو   ,يفةل  بيكم فيكم خأ كم مل يزل لأ كابرأ م أأ دتم سو  

اكم وإي   ,الناس ى عن طلب  نأ فيه غ   فإن   ,كمحوا عيشأ صل  وأأ  ,وا فيكمدم وزه   ,الناس

  كسب   ا آخرم فإّن   ,لةأ والسأأ 
 
 فإنه كان يكون يشءٌ  ,قَّبي وا عيل  موين فسوُّ فنتم وإذا دأ  ,الرء

دخل يم  مراً يت أأ يأ   أن   اً سفيه فال آمنم  ,مخاشات من بكر بن وائل ي وبني هذا احلي  بين

 .ينكميف د   عليكم عيباً 

يف هذا  نٍ ز  حأ  بنأ  عقأ الص   تيتم أأ  :با النعامن حممد بن الفضل, فقالأأ  فذاكرتم  :قال عيلٌّ 

 عن بيديونس بن عم  ,ال :؟ قالعن احلسن   :فقيل له ,ثنا عن احلسن  فحد   ,احلديث

عن يونس بن  بطي  ني القاسم بن مم ثحد   ,ال :ه من يونس؟ قالسمعتأ  :قيل له ,احلسن  

بيد  ( ).عناهال, ضي   :ه؟ قالمل  حتأ  م  فلأ  :عامنيب النُّ لأ  فقلتم  .عن قيس عن احلسن   عم

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 151) "معجمه"أخرجه ابن العرايب يف (   ) من طريق عارم حممد بن ( 12 4) "الشُّ

ن عن احلسن عن قيس به عق بنم حز   .مثله. الفضل حدثنا الص 

= 
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 بالّشفتني عند الّتعجُّ  حتريك الّرأس وعضُّ  :باب

ثنا - 21 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,هيٌب وم  حد   :يب العالية قالأأ  عنوب أيُّ  حد 

  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تيتم أأ  :فقال ,با ذرٍّ خلييل أأ  لتم سأأ  :امت قالاهلل بن الص   عبدأ  لتم سأأ 
ٍ
 ,بوضوء

درك ك تم ولكن   ,ال :قال ؟كي آذيتم م  نت وأم يب أأ بأأ  :قلت ,هي  تأ فأ عىل شأ  وعض   ,هسأ ك رأ  فحر  

 ؟رينمم فام تأ   :قلتم  ,هاالة لوقت  رون الص  ؤخ  ًة يم ئم  و أأ أأ  مراءم أم 

فال  ,يتم صل   :وال تقولن   ,همعهم فصل   دركتأ أأ  فإن   ,هات  لوق   ةأ الالص   صل   :قال

 ( ).صيل  أم 

____________________________________
 

وأبو يعىل كام يف (  150) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 1/446 ) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  

من ( 1/540) "تاريخ الدينة"وابن شب ة يف ( 1 4/2) "الستدرك"واحلاكم يف ( 445/ ) "الطالب"

, فضالة من طريق البارك بن  ( 4 1/1) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف , طريق زياد بن أيب زيد اجلصاص

حي ان  من طريق أيب الشهب جعفر بن  ( 6  5) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 140)واحلارث بن أيب أسامة 

الً . كلهم عن احلسن عن قيس به نحوه  .خمترصًا ومطو 

نه ابن حجر يف    (. 5/114) "الصابة"وحس 

 عاصمٍ  بن   مل يسمع احلسنم من قيس  : البن أيب حاتم( 6/ ) "الراسيل"لكن قال عيل بن الديني كام يف 

 .انتهى .شيئاً 

ح احلسنم بالتحديث يف رواية زياد بن أيب زي: قلت  ه ولعل ه من أأجل  . لكن  زيادًا ضعيٌف , اد عند بعضهمَص 

 . واهلل أعلم. الديني رمحه اهلل مل يعتمد عليه احلافظ ابنم 

م بعضه خمترصًا من وجٍه آخر عن قيس  (.145)انظر رقم . وقد تقد 

من ( 151) "الكَّبى"ويف ( 441)والنسائي ( 20 /5)وأمحد ( 211) "صحيح مسلم"احلديث يف (  )

اءروا لي ة عن أيوب عن أيب العالية الَّب  ر ابنم زياد الصالةأ ": قال. ية إسامعيل بن عم فجاءين عبدم اهلل بن . أخ 

رسي ا فجلأسأ عليه , ورضب فخذي. فذكرتم له صنيعأ ابن  زياد فعض  عىل شفته. الصامت فأألقيتم له كم

ي كام رض: وقال ذ  كإين سأألتم أأبا ذٍر كام سأألتني فرضبأ فخ  كام  ملسو هيلع هللا ىلصإين سألتم رسول اهلل : وقال, بتم فخذأ

قال رسولم اهلل "ويف رواية له . فذكره.. صل  الصالة: وقال. فرضبأ فخذي كام رضبت فخذك. سألتني

= 
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 اً رد به سوءومل يم  ,أخيه فخذأ  إذا رضب الّرجلم  :باب

ثنا -211 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,وهيٌب  حد   :جابٍر قال عنأبيه  عنجعفٌر  حد 

  ثالثأ ه س  عىل رأ   يصبُّ  ,اً نبإذا كان جم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن  
ٍ
قال احلسن بن  ,حفناٍت من ماء

 :فقال احلسن   ذ  ه عىل فخ  بيد   ورضبأ  :قال .من ذاك كثرم عري أأ شأ  إن   ,د اهللأبا عب :حمّمدٍ 

 ( ).طيبأ من شعرك وأأ  كثرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عرم كان شأ  ,خيأأ  يا ابنأ 

 ويقوم له النّاس من كره أن يقعدأ  :باب

ثنا -214 ثنا :قال ,موسى حد  جابٍر  عنيب سفيان أأ  عنعمش الأ  عنبو عوانة أ حد 

ه ا نعودم فكن   ,هقدمم  ت  فانفك   ,من فرٍس بالدينة عىل جذع نخلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  عأ َصم   :قال

خرى وهو ًة أم تيناه مر  أأ  ثم   ,اً يامينا ق  فصل   ,اً  قاعدناه وهو يصيل  ي  تأ فأأ  ,يف مرشبٍة لعائشة

 :قال ,الةأ  الص  ضأ  قأ فلام   ,وادم اقعم  ن  لينا أأ إ   ومأأ فأأ  ,اً يامه ق  ينا خلفأ فصل   ,اً قاعد  الكتوبةأ صيل  يم 

 وموا والمامم قم وال تأ  ,اً وا قيامصلُّ فأ   قائامً وإذا صىل   ,اً عودوا قم فصلُّ  اً قاعد  المامم إذا صىل  

____________________________________
 

رون الصالة. ورضب فخذي. ملسو هيلع هللا ىلص  .فذكره.. كيف أنتأ إذا بقيتأ يف قوٍم يمؤخ 

ه, وملسو هيلع هللا ىلص أأتيتم الن بي   "دون قوله   ك رأ سأ , فحر 
ٍ
تأي ه, قلتبوضوء فأ : قال ؟بأأيب أأنت وأمم ي آذيتمك: عض  عىل شأ

 .وهي الشاهد من تبويب البخاري. "ال

. ومن عبد اهلل بن الصامت, ملسو هيلع هللا ىلصبأن  عض  الشفتني حصلأ من النبي  , فاجلمع بينها .وال منافاة بني الروايتني

ه به ه شيخم ا ما صنأعأ اكأ هيٌب ما مل يذ. لن  كل  راٍو حأ ه إ سامعيلفذكر وم وهو منهج . وهذا كثرٌي يف السن ة. كر 

 .واهلل أعلم وأحكم. الشيخني يف صحيحيهام

 .من رواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن حممد به( 416) "صحيح مسلم"احلديث يف (  )

من طمرق أمخرى عن حممد بن ( 140)والنسائي ( 154, 151, 116) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

 .نحوه. اقر أأيب جعفر بهعيل الب

ه الصن ف يف الباب.  "ورضبأ بيده عىل فخذ احلسن "دون قوله   دأ  .ومن أأجل هذه الزيادة أأورأ
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 ( ).همبعظامئ   فارسم  قاعٌد كام تفعلم 

  :باب

ثنا -211 ثناح :قال ,نعثامن الؤذ   حد   :رة قالم  ضأ  بن   تي  عم  عناحلسن  عنعوٌف  د 

 يبٍّ رجاًل تعز  عند أم  رأيتم 
 
 ,هصحابم إليه أأ  فنظرأ  ,كنهومل يم  .يبٌّ ه أم عض  فأأ  ,ةاجلاهلي   ى بعزاء

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن    سمعتم ين  إ   ,اً بدأأ  اً حديف هذا أأ  هابم  ال أأ ين  إ   :فقال ؟وهنكرمتم كم أأ ن  كأأ  :قال

 ن تعز  مأ  :يقول
 
 ( ).كنوهوه وال تم عضُّ فأأ  ة  اجلاهلي   ى بعزاء

                                                                                                                                                                             

 "صحيحه"وابن خزيمة يف ( 42 4)وابن أيب شيبة ( 1105 )والمام أمحد ( 201)أخرجه أبو داود (  )

 . ش بهمن طمرق عن العم( 1005) "الوسط"وابن النذر يف ( 5 2 )

 . أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح( 44 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف  

اشتكى ": خمترصًا من طريق الليث عن أأيب الزبري عن جابر قال( 4 1) "صحيح مسلم"أأصله يف : قلت

ينا وراءه وهو قاعد  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  قيامًا فأأشارأ  فالتفتأ إ لينا فرآنا -وأبو بكر يسمع الناس تكبريه  -فصل 

ينا بصالته قمعوداً  نا فصل  ون عىل : فلام  سل م قال. إلينا فقعد  إن  ك دتمم آنفًا لتأفعلمون فعلأ فارسأ والروم يقومم

لموك هم وإن  صىل  قاعدام فصلُّوا , إن  صىل  قائاًم فصلُّوا قياماً . ائتموا بأأئ متكم. وهم قعوٌد فال تفعلوا. مم

وداً   ."قمعم

عأ رسولم اهلل ) وله دون ق ه, فكن ا نعودمه يف مرشبٍة ملسو هيلع هللا ىلص َصم  ت  قدمم من فرٍس بالدينة عىل جذع نخلٍة, فانفك 

 (.لعائشة

 "عمل اليوم والليلة"ويف ( 1 01 , 1121) "الكَّبى"والنسائي يف ( 141 1, 144 1)أخرجه أمحد (  1)

 "الكبري"والطَّباين يف ( 2 4) "فةالعر"وأبو نمعيم يف ( 1401) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 645)

من طريق عوٍف ( 6 4/6) "غريب احلديث"واحلريب يف ( 1 1 ) "مسنده"والشايش يف ( 61 / )

والنسائي , من طريق يونس بن عبيد( 1/14) "الطبقات"وأبو الشيخ يف ( 142 1)وأمحد , العرايب

ي ( 1405)والطحاوي ( 1 01 ) "الكَّبى"أيضًا يف  من ( 5 1 )والشايش , بن ُييىمن طريق الّس 

 . طريق البارك بن فضالة كلهم عن احلسن به نحوه

حه ابن حبان   (.54 4)وصح 

= 
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ثنا ثنا :قال ,عثامن حد   .مثله ,تيٍّ عم  عناحلسن  عنمبارك بن فضالة  حد 

 هرجلٌ  رت  د  إذا خأ  الّرجلم  ما يقولم  :باب

ثنا -215 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  محن بن سعٍد عبد الر   عنيب إسحاق أأ  عنسفيان  حد 

 ( ).ديا حمم   :فقال ,ليكإ   اس  الن   حب  اذكر أأ  :فقال له رجٌل  ,مرعم  ابن   رجلم  خدرت   :قال

 بيانمصافحة الص   :باب

____________________________________
 

 .ورجاله ثقات, رواه الطَّباين يف الكبري(: 1 /4) "الجمع"قال اهليثمي يف  

تياً . من رواية أأشعب عن احلسن عن أميبٍّ ( 0 01 )وأخرجه النسائي   .ومل يذكر عم

من رواية سعيد بن بشري عن ( 12/21)وابن عساكر ( 1241) "مسند الشاميني"اين يف وأخرجه الطَّب 

جرد بن مدراع التميمي عن أميب بن كعب  . قتادة عن احلسن عن عأ

تي: قال ابن عساكر   .انتهى .مل أأسمع به إال  من هذا الوجه وعجردٌ , الحفوظ حديثم احلسن عن عم

غريب "وإبراهيم احلريب يف ( 4  1) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 51 /1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

ني يف ( 4  / 4) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 454) "احلديث  "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

 . كلهم عن إيب إسحاق به( وقرنأ معه ابنم سعد سفيانأ ) , من رواية زهري( 44 )

 ."اجتمع عصبمها من هاهنا: قال ؟.ن ما لرجل كيا أأبا عبد  الرمح: فقلت"زاد زهري 

ني يف   من رواية أيب بكر بن عياش عن أأيب إسحاق عن أأيب ( 26 ) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه ابن السُّ

 . كنتم أأميش: سعد قال

 .لعل ها كنية عبد الرمحن بن سعد: قلت

عبة عن إيب إسحاق عم  ( 452)وأخرجه احلريب أأيضًا   مرمن طريق شم  .ن سمعأ ابنأ عم

ني    .مرعن ابن عم  نشٍ حأ  من رواية إُسائيل عن أيب إسحاق عن اهليثم بن  ( 21 )وأخرجه ابن السُّ

ل  عبة . ولالحتامل يف رواية أيب بكر. التفاق سفيان وزهري .والصواب هو الوجه الأو  مل رواية شم  -وحتم

ا رواي. بأنه عبد الرمحن بن سعد -التي مل يمسم   ةأم   .واهلل أعلم. ة إُسائيل فشاذ 

 اهلل بن   عبد الرمحن بن سعد القريش كويٌف روى عن مواله عبد  (: 21 /2) "التهذيب"قال احلافظ يف  

بيعي .مرعم   .انتهى بتجوز. ثقة: وقال النسائي. "الثقات"ذكره ابن حبان يف , وعنه أبو إسحاق الس 
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ثنا -212 ثنا :قال ,ابن شيبة حد   نسأ أأ  يتم رأأ  :ان قالدأ ر  سلمة بن وأ  عنباتة نم  ابنم  حد 

يس عىل رأ   فمسحأ  ,لبني ليٍث  موىلً  :فقلتم  ؟نتأ ن أأ مأ  :نيلأ فسأأ  ,اسأ الن   صافحم مالٍك يم  بنأ 

 ( ).فيك اهللم باركأ  :وقال ,اً ثالث

 صافحةالم  :باب

ثنا -214 ثنا :قال ,اٌج حج   حد   :أنس بن مالٍك قال عنيٍد محم  عناد بن سلمة مح   حد 

 لم و  فهم أأ  ,منكم اً لوبقم  رقُّ وهم أأ  ,اليمن   هلم أأ  قبلأ قد أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   اليمن   هلم أأ  ا جاءأ ل  

 ( ).صافحةبالم  ن جاءأ مأ 

ثنا -211 ثنا :قال ,احب  د بن الص  حمم   حد  اء يب جعفٍر الفر  أأ  عنا إسامعيل بن زكري   حد 

  عن يزيدأ  اهلل بن   عبد   عن
 
 حي  ام الت  ن متأ م   :عازٍب قال بن   الَّباء

 ( ).خاكأأ  صافحأ تم  أن   ة 

                                                                                                                                                                             

ه(   ) ن أأخرجأ  . مل أأجد مأ

اي الدينُّ هو عب: ابن شيبة نسبأه إىل جد  . د الرمحن بن عبد اللك بن حممد بن شيبة احلزامي بالهملة والز 

 . أأبيه

باته باتة: وابن نم ه. هو يونس بن ُييى بن نم  .نمسب إىل جد 

والطحاوي يف ( 4 15)وأبو داود ( 254 ) "فضائل الصحابة"ويف ( 4211 , 1 41 )أخرجه أمحد (  1)

وابن ( 5 ) "الوائل"والطَّباين يف ( 11) "الوائل"وابن أيب عاصم يف ( 215) "رشح مشكل اآلثار"

 . من طمرق عن محاد بن سلمة به( 5 / 1) "التمهيد"عبد الَّب يف 

حه ابن حجر يف   ."الفتح "وصح 

يد نحوه. واللفظ له( 64 4)وابن حبان ( 1511 )ولمحد   لم "وقال . من رواية ُييى بن أأيُّوب عن محم  أو 

حه الضياء يف ."من أأظهر الصافحةأ   (.1/464) "الختارة"وصح 

ه من هذا الوجه(  4) ن أأخرجأ  . مل أجد مأ

لباينُّ يف 
(:  50, 12)  "الفوائد "أن  أبا حممد اخللدي أخرجه يف جزء من ( 4/114) "الضعيفة"وأفادأ الأ

 مرفوعاً من طريق محاد بن شعيب عن أيب جعفر الفراء عن الأغر أأيب مس
 
 . لم عن الَّباء

= 
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 بي  مسح الرأة رأس الص   :باب

ثنا -216 ثنا :قال ,ودعبد اهلل بن أيب الس حد   :قال قفيُّ إبراهيم بن مرزوٍق الث   حد 

بري الزُّ  اهلل بنم  كان عبدم  :قال -منه  اجم ه احلج  خذأ بري فأأ الزُّ  اهلل بن   وكان لعبد   -يب ثني أأ حد  

م خ  ٍر فأم يب بك  أأ  بنت   سامءأ ه أأ م  ني إىل أم ثأ بعأ   ,يسرأ   سحم ومتأ  ,و يلعم د  وتأ  ,اٌج عاملهم حج  ها بام يم َّب 

 ( ).نا يومئٍذ وصيٌف وأأ 

 عانقةالم  :باب

ثنا -240 ثنا :قال ,موسى حد   ,قيلٍ ابن عأ  عنالقاسم بن عبد الواحد  عناٌم مه   حد 

 تم ع  تأ فاب   ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  صحاب الن  ه حديٌث عن رجٍل من أأ غأ ه بلأ ن  أأ  ,ثهجابر بن عبد اهلل حد   أن  

ليه إ   فبعثتم  ,نيسٍ اهلل بن أم  فإذا عبدم  ,امأ لش  ا متم ى قد  حت   ,اً يل شهرإليه رح   دتم فشدأ  اً بعري

 فخرجأ  ,نعم :فقلتم  ؟جابر بن عبد اهلل :فقال سولم الر   فرجعأ  ,بالباب اً جابر ن  أأ 

 .وتأ و متأ أأ  موتأ أأ  ن  أأ  خشيتم  ,هسمع  حديٌث بلغني مل أأ  :قلتم  ,نيقأ نأ فاعتأ 

ما  :قلتم  ,امً رالً هبم راًة غم عم  ,اسأ الن  و أأ  ,العبادأ  اهللم رشم ُيأ  :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :قال

ه سمعم كام يأ  :ه قالحسبم أأ  ,دن بعم ه مأ سمعم نادّيم بصوٍت يأ فيم  ,ليس معهم يشءٌ  :قال ؟امً هبم 

ار الن   هل  حٌد من أأ وأأ  ةأ اجلن   دخلم ة يأ اجلن   هل  ن أأ حٍد م  نبغي لأ ال يأ  ,كنا الل  أأ  :برم من ق

____________________________________
 

 .هو عبد اهلل بن يزيد: والغرُّ . والصوابم الوقوفم . ومح اد ضعيٌف : قلت

ل. وله شاهدان مرفوعان  (. 1440)أأخرجه الرتمذيُّ . من حديث ابن مسعود: الأو 

 .(11160)وأمحد (  144)مذي أيضًا عن أأيب أممامة عند الرت: والثاين

فهام الرتمذي  .يف الباب عن ابن عمر: وقال. وضع 

 . مل أجد من أخرجه(   )

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . سوى مرزوٍق الثقفي. ورجاله ال بأ س هبم

 .مقبول: "التقريب"وقال احلافظ يف 
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ه طلبم يأ  ة  اجلن   هل  ن أأ حٌد م  وأأ  ارأ الن   يدخلم  ار  الن   هل  ن أأ حٍد م  لأ نبغي وال يأ  ,مةٍ لأ ه بمظ  بم طلم يأ 

 ( ).ئاتي  والس   باحلسنات   :قال ؟امً راًة هبم عم  اهللأيت ام نأ  وإن   ؟وكيف :قلتم  ,مةٍ لأ بمظ  

 هل ابنتأ قب  جل يم الر   :باب

ثنا - 24 ثنا :قال ,ىثن  د بن الم حمم   حد  ثنا :لقا ,عثامن بن عمر حد   عنإُسائيل  حد 

 .الؤمنني عائشة أم   عنعائشة بنت طلحة  عنالنهال بن عمٍرو  عنبيٍب حأ  بن   ميّسةأ 

وكانت إذا  ,من فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهلل  اً وكالم اً ه حديثشبأ كان أأ  اً حدأأ  يتم ما رأأ  :قالت

عليها  ذا دخلأ وكان إ ,هها يف جملس  جلسأ وأأ  ,هالأ ب هبا وقب  فرح   ,إليها عليه قامأ  دخلت  

عليه يف  فدخلت   ,هاه يف جملس  جلست  وأأ  ,هلت  به وقب   بت  فرح   ,بيده خذت  إليه فأأ  قامت  

 ( ).هالأ هبا وقب   بأ فرح   ,ويف  تم  الذيه مرض  

                                                                                                                                                                             

( 1041) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 151) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 2015 )أخرجه أمحد (   )

(  1/41) "الختارة"والضياء يف ( 1 1/1) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1 5) "السنة"ويف 

مساوئ "واخلرائطي يف (  4 ) "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 14) "مسنده"واحلارث يف 

حه . من طمرق عن مهام بن ُييى به( 611) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  20) "الخالق وصح 

 (.1/144)احلاكم 

تلأف فيه. قيلناده عبد اهلل بن حممد بن عأ ويف إس   .لكن توبع. وهو خمم

, ومتام يف "مسند الشاميني"أخرجها الطَّباين يف . وله طريٌق أمخرى(: 14 / ) "الفتح"قال احلافظ يف  

بلغني عن الن بي  ": من طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن النكدر عن جابر قال "فوائده"  ملسو هيلع هللا ىلصكان يأ

فاشرتيتم بعريًا فّستم حتى وردتم مرص فقصدتم  .احلديث بمرص قصاص, وكان صاحبم حديث يف ال

ه صالح. "فذكر نحوه.. إىل باب الرجل من طريق  "الرحلة"أخرجها اخلطيب يف : وله طريٌق ثالثةٌ . وإسنادم

حلديث فذكر ا.. بلغني حديٌث يف القصاص": عن جابٍر قال -وهو بالنون الساكنة  -أيب اجلارود العن س 

 .انتهى كالمه .ويف إسناده ضعٌف . "نحوه

م قريبًا بأطول منه(  1)  (. 1 2)انظر رقم . تقد 
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 تقبيل اليد :باب

ثنا -241 ثنا :قال ,موسى حد  محن بن عبد الر   عنيزيد بن أيب زياٍد  عنبو عوانة أأ  حد 

 بي  ى الن  كيف نلقأ  :قلنا ,حيصةً  اسم الن   فحاصأ  ,ا يف غزوةٍ كن   :مر قالابن عم  عنأيب ليىل 

 ,حدٌ فال يرانا أأ  ,الدينة ال نقدمم  :فقلنا ,{لقتالٍ  اً فتحر  مم  إال  } :فنزلت   ؟نار  وقد فرأ  ملسو هيلع هللا ىلص

نتم أأ  :قال ,اروننحن الفر   :قلنا ,ن صالة الفجرم   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   فخرجأ  ,لو قدمنا :فقلنا

 ( ).كمنا فئتم أأ  :قال ,هنا يدأ ل  فقب   ,ارونعك  ال

ثنا -244 ثنا :قال ,ابن أيب مريم حد  محن ني عبد الر  ثأ حد   :خالٍد قال بنم  افم عط   حد 

 ,منا عليهاه فسل  نأ ي  تأ فأأ  ,كوعالأ  بنم  ها هنا سلمةم  :فقيل لنا .ةذأ بأ نا بالر  ر  مرأ  :زيٍن قالبن رأ 

 ,بعريٍ  ا كفُّ ّن  مًة كأأ خ  له ضأ  اً ف  كأ  خرجأ فأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  بي   نأ ني  هباتأ  بايعتم  :ه فقاليدي   خرجأ فأأ 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب شيبة ( 2 4 )والرتمذي ( 1214)وأبو داود ( 5451,5165,  556, 5411)أخرجه أمحد (   )

( 1/412) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 6/42) "السنن"والبيهقي يف ( 44245) "الصن ف"يف 

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 050 ) "النتقى"وابن اجلارود يف ( 5562)وأبو يعىل (  41)واحلميدي 

 .من طمرق عن يزيد بن أيب زياد به( 6 0 ) "مسنده"والشافعي يف ( 15 /1)

فحاصأ الناسم )ى قوله ومعن, هذا حديٌث حسٌن ال نعرفه إال  من حديث يزيد بن أيب زياد: وقال الرتمذي

وا من القتال أأّنم: يعني( حيصةً  ارون)ومعنى قوله , فرُّ ار الذي يفرُّ إىل إ مامه لينرصه( بل أنتم العك  , والعك 

حف ليس  .كالمه انتهى. يريدم الفرار من الز 

فه أكثر أهل العلم. يزيد بن أيب زياد القريشُّ اهلاشميُّ أبو عبد اهلل موالهم الكويف: قلت  .ضع 

فًا لقتاٍل : فنزلت  ) حٍد ممن أخرج احلديث قوله ليس عند أ :تنبيه  تحر  فهذه الية نزلت  . وهي وهمٌ ( إال  مم

ه, هلا بدليل حضور ابن  عمرأ . وهذه الّسية بعد بدر. يف غزوة بدرٍ  كام يف . وهو مل يشهد  أمحدًا لصغر 

حيحني"  .وأمحد بعد بدٍر بسنةٍ . عنه "الص 

تحي زًا إىل : أأنا فئةم السلمني, ثم قرأ :ملسو هيلع هللا ىلص فقال"آخره ووقع يف رواية ابن أيب حاتم يف  فًا لقتاٍل أأو مم تحر  إال  مم

 .واهلل أعلم. وال إشكالأ يف هذه الرواية. فئة



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

321 

 ( ).اهانأ ل  ها فقب  لي  نا إ  م  فقم 

ثنا -241 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  قال ثابٌت  ,دعانابن جم  عنيينة ابن عم  حد 

 ( ).لهافقب   ,نعم :قال ؟كبيد   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تأ س  سأ مأ أأ  :لنسٍ 

 جلقبيل الر  ت :باب

ثنا -245 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   :عنق قالمحن الأ مطر بن عبد الر   حد 

 ن  , أأ هاجد   عن -بان ابنة الوازع أأ  مُّ أم  :يقال هلا -ثتني امرأٌة من صباح عبد القيس حد  

ه ي  ورجلأ  هنا بيدي  ذ  خأ , فأأ اهلل رسولم  ذاكأ : نا فقيلأ م  قد  : ارع بن عامٍر قالها الز  جد  

                                                                                                                                                                             

وابن ( 254) "الوسط"والطَّباين يف ( 1/402) "الطبقات"وابن سعد يف (  255 )أخرجه أمحد (   )

وابن ( 5 4) "اجلامع"واخلطيب يف ( 1 ) "تقبيل اليدالرخصة يف "وابن القري يف ( 11/66)عساكر 

بل والعانقة والصافحة"العرايب يف   .من طمرق عن عط اف بن خالد به( 42) "القم

ه: ابن أيب مريم   . هو سعيد بن احلكم الرصي نمسب إىل جد 

قه أبو داود .وعط اف بن خالد  . وث 

 . ليس به بأٌس : وقال أمحد وأبو زرعة

زينوعبد ا  . مل أرأ من وث قه. لرمحن بن رأ

 . "الثقات"وقد ذكره ابن حبان يف 

 . وث ق: "الكاشف"وقال الذهبي يف 

 .واهلل أعلم. صدوق: "التقريب"وقال احلافظ يف 

وابن ( 11/ ) "الطالب"وابن أيب عمر كام يف (  5) "السنن"والدارمي يف ( 1061 )أخرجه أمحد (  1)

 .من طمرق عن سفيان به( 6/454) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

دعان. وهذا إسناٌد ضعيٌف   عيل بن  جم
رابة. لضعف   . واحلديثم فيه غأ

ما ": قال من طريق محاد بن زيد عن ثابت عن أنس ( 4421) "صحيحه"وقد أأخرجأ البمخاري يف 

تم حريرًا وال ديباجًا أأل نيأ من كف  النبي   س  سأ  ."ملسو هيلع هللا ىلصمأ
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 ( ).لهاقب  نم 

ثنا -242 ثنا: الّرمحن بن البارك قال عبد حد  ثنا: سفيان بن حبيٍب قال حد   حد 

ثنا :قال ,شعبة  اس  العب   ل يدأ قب  يم  اً علي   يتم رأأ  :هيٍب قالصم  عنذكوان  عنمٌرو عأ  حد 

 ( ).هورجلي  

 جل تعظيامً جل للر  قيام الر   :باب

ثنا -244 ثنا :قال ,آدم حد  ثناو ,عبةشم  حد  ثنا :قال ,اٌج حج   حد  ثنا :قال ,ادٌ مح   حد   حد 

وعبد اهلل بن عامٍر  ,خرجأ  معاويةأ  إن   :ٍز يقوللأ با جم   أأ  سمعتم  :هيد قالالش   بنم  حبيبم 

قال  -ام ّنأ رزأ وكان أأ  -بري الزُّ  وقعد ابنم  ,عامرٍ  فقام ابنم  ,بري قعودٌ وعبد اهلل بن الزُّ 

 ( ).ارمن الن   اً بيت أ  فليتبو   ,اً قيام اهلل  له عبادم  لأ مثم يأ  ن  ه أأ ن ُس  مأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ل الن  قا :معاوية

                                                                                                                                                                             

 "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 5115)وأبو داود ( 1/114) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

عب اليامن"ويف ( 01 /4) والطَّباين يف ( 161 ) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1211) "شم

من طمرق عن ( 10) "الرخصة يف تقبيل اليد"والقرئ يف ( 6 1) "الوسط"ويف ( 5/145) "الكبري"

الً يف قصة قدوم وفد عبد القيس. لرمحن بهمطر بن عبد ا  .وخمترصاً . مطو 

 . مل أرأ من وث قها. ورجال إسناده ال بأأسأ هبم سوى أمم  أبان 

 .مقبولة: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

( 116/ ) "أنساب الرشاف"والبالذري يف ( 5 ) "الرخصة يف تقبيل اليد"أخرجه ابن القري يف (  1)

من ( 12/441) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1 5/ ) "العرفة والتاريخ"يان يف ويعقوب بن سف

ة به ر  عبة عن عمرو بن مم  . طمرق عن شم

 ."يا عّم ارضأ عن ي: ويقول"وزادوا 

ن: وذكوان  ام  هيب. هو أبو صالح الس  قال صهبان. هو موىل العباس: وصم . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . ويم

 .ثقاٌت وباقي رجال ه 

 "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 1455)والرتمذي ( 5116)وأبو داود ( 1 26 , 2140 )أخرجه أمحد (  4)

= 
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 المفشاء الس  إ   :باب

ثنا -241 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  عبد  عن هميُّ اهلل الن   عبد   ان بنم نأ قأ  عنعبد الواحد  حد 

  عنالّرمحن بن عوسجة 
 
.وامم سلأ تأ  المأ ا الس  فشوأأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن الَّباء

( ) 

عن عطاء بن  ,ضيل بن غزوانحدثنا حممد بن فم  :م قالالأ حدثنا حممد بن سأ  - 246

 ,وا الرمحنأ دم اعبم  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  قال رسولم  :مرو قالاهلل بن عأ  عن عبد   ,بيهعن أأ  ,السائب  

 ( ).لوا اجلنانأ تدخم  ,المأ وا الس  فشم وأأ  ,عامأ وا الط  طعمم وأأ 

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 2 1)وعبدم بن محيد (  11, 110, 146) رشح "والطحاوي يف ( 4642) "الشُّ

وهناد يف ( 461) "أخبار أصبهان"وأبو نمعيم يف (  6/45 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 14 /4) "الشكل

هد" يُّ يف ( 116) "الزُّ , 415, 411) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 111 ) "الرشيعة"واآلجر 

ٍة عن حبيب بن الشهيد به( 412  .من طمرق عد 

 .هذا حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي 

بنم صفوان حني فقام عبد اهلل بن الزبري وا"وقع عند الرتمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب  :تنبيه 

 . وذكرأ ابنأ صفوان بدل عبد  اهلل بن عامر. فذكر أن  القيامأ وقع منهام مجيعاً  ."رأأوه

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسولأ اهلل : فقال. فقاموا له عاويةم مم  خرجأ "عند أمحد  ويف رواية مروان بن معاوية عن حبيٍب 

 .فذكره: يقولم 

وفيهم  -إال  أن  العددأ الكثريأ  -ن من جبال احلفظ وإن  كا -وسفيان (: 5/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

عبة  بري مل يقم وقد ات  , أأوىل بأأن  تكونأ روايتمهم حمفوظًة من الواحد -مثل شم وأأما ابدال , مفقوا عىل أن  ابنأ الزُّ

يده التي, ابن  عامر بابن  صفوان فسهٌل الحتامل اجلمع  بأأن  يكونا معًا وقع هلام ذلك ؤ  ان فيه بصيغة اجلمع ويم

 .انتهى. يف رواية مروان بن معاوية الذكورة

ثم , فيانوسم  سلمةأ  البن أيب حاتم من طريق محاد بن  ( 154/ ) "العلل"ورواه أبو زرعة كام يف : قلت 

 .انتهى "يعني قيام ابن عامر بدل ابن صفوان. حديث مح اٍد أصحُّ : قال

م خترجيه برقم (   )  (.112, 510)ره الصن ف برقم وكر  (. 405)تقد 

يد ( 155 )والرتمذي ( 2111, 2514)أخرجه أمحد (  1) والبزار يف ( 41 1)والدارمي ( 454)وعبدم بن محم

= 
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 الّسالممن بدأ ب :باب

ثنا -210  ,بدأم حٌد يأ ما كان أأ  :شري بن يساٍر قالبم  عنبيٍد عم  بن   سعيد   عن نمعيمأبو  حد 

 ( ).الممر بالس  عم  ابنأ  ,رم دم ب  و يأ أأ 

ثنا - 21 جريٍج  خَّبنا ابنم أأ  :قال ,لد بن يزيدخَّبنا خمأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

والايش عىل  ,عىل الايش اكبم م الر  سل  يم  :يقول اً جابر ه سمعأ ن  أأ  ,بريبو الزُّ خَّبين أأ أأ  :قال

 ( ).فضلم الم فهو أأ بالس   ام يبدأأ ّيُّ والاشيان أأ  ,القاعد  

____________________________________
 

 .من طمرق عن عطاء بن السائب به( 1/211)وابن أيب شيبة ( 4261)وابن ماجه ( 1101) "مسنده"

حه ابن حبان   (. 504, 116)وصح 

 .يٌث حسٌن صحيٌح هذا حد: وقال الرتمذي

 .وشواهد احلديث كثرية يف السن ة: قلت 

 . عن أيب نمعيم الفضل بن دكني به( 51 /1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف (   )

 .وسنده صحيح

والبيهقي يف ( 1/125) "االستذكار"وابن عبد الَّب يف ( 102) "مسنده"أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف (  1)

وح عن ابن جريج به موقوفاً من ط( 6/104) "الكَّبى"  .ريق رأ

وح به( 211)ورواه الصن ف أأيضًا    .كام سيأيت قريبًا عن رأ

وح وخملد بن يزيد ) وخولف   ( 161) "صحيحه"وابن حبان يف ( 1002) "مسنده"فأخرجه البزار يف ( رأ

ريج به مرفوعاً  اك بن خملد عن ابن جم  .من طريق أأيب عاصم الضح 

حيح(: 1/42) "الجمع"قال اهليثمي يف   .ورجالمه رجالم الص 

ه صحيٌح (: 1 /2) "االحتاف"وقال البموصريي يف    .هذا إسنادم

حه( 2 /  ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف   . ثم  ذكرأ مأن رواه مرفوعاً , للمصن ف موقوفًا وصح 

, "ال يسبقك أأحٌد إىل السالم": بكروأأخرجأ الطَّباينُّ بسنٍد صحيٍح عن الأغر  المزين قال يل أبو : قال ثم  

الم"والرتمذي من حديث أيب أمامة رفعه  وأخرج , حسنٌ : وقال ."إن  أوىل الناس باهلل مأن بدأأ بالس 

الم قال. يا رسول اهلل: قلنا", الطَّباين من حديث أيب الدرداء نا يبدأم بالس  يُّ . "أأطوعكم هلل: إنا نألتقي فأأ

= 
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ثنا -211 محن بن عبد اهلل بن عبد الر   عنسليامن  عنخي ثني أأ حد   :إسامعيل قال حد 

أ عمر أأ  ابنأ  أن   ,نافعٍ  عنتيٍق أيب عأ  وكانت له  ,وهو رجٌل من مزينة - غر  الأ  ن  أأ  ,هخَّبأ

 ,وٍف مرو بن عأ وسٌق من متٍر عىل رجٍل من بني عأ كانت له أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  صحبٌة مع الن  

 فكلُّ  :قال ,يقد  با بكٍر الص  معي أأ  رسلأ فأأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  إىل الن  فجئتم  :قال ,اً اختلف إليه مرار

فيكون هلم  .المونك بالس  يبدأم  اسأ  ترى الن  الأ أأ  :فقال أبو بكرٍ  ,موا عليناقينا سل  ن لأ مأ 

 ( ).عمر عن نفسه ث هذا ابنم د  ُيم  ,جرم الم يكن لك الأ هم بالس  ؟ ابدأ  جرم الأ 

 فضل الّسالم :باب

ثنا -214  عند بن جعفر بن أيب كثرٍي حّدثني حمم   :عبد العزيز بن عبد اهلل قال حد 

اهلل  عىل رسول   رجاًل مر   أن   ,هريرةأيب  عن ي  سعيٍد القَّبم  عن يمي  يعقوب بن زيٍد الت  

 :فقال رجٌل آخرم  فمر   ,عرش حسناٍت  :فقال ,الم عليكمالس   :وهو يف جملٍس فقال ملسو هيلع هللا ىلص

الم عليكم الس   :رجٌل آخر فقال فمر   ,عرشون حسنةً  :فقال ,الم عليكم ورمحة اهللالس  

 .ثالثون حسنةً  :فقال ,وبركاتهاهلل  ورمحةم 

____________________________________
 

 انتهى كالمه

والبيهقي يف ( 400/ ) "الكبري"والطَّباين يف ( 011 ) "اآلحاد والثاين"ابن أيب عاصم يف  أخرجه(   )

عب اليامن" من ( 1/110) "الختارة"والضياء يف ( 645) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف ( 6 15) "شم

 .طمرق عن إسامعيل بن أيب أمويس هبذا السناد

من طريق حممد بن إسحاق عن نافع ( 4121) "الوسط"يف و( 400/ ) "الكبري"وأخرجه الطَّباين يف  

الم أأحٌد : وفيه قال أبو بكر. به نحوه ك إىل الس   . "ال يسبق 

حه ابنم حجر م يف احلديث قبله .وصح   .كام تقد 

وأحدم إسنادأي الكبري رجاله , رواه الطَّباين يف الكبري والوسط(: 4/411) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

حيحرجالم ا  .انتهى.لص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ,كمس صاحبم ما نأ  وشكأ ما أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,مسل  س ومل يم فقام رجٌل من الجل

ما  ,موإذا قام فليسل   ,فليجلس   لسأ جيأ  ن  فإن بدا له أأ  ,مفليسل   كم الجلسأ حدم أأ  إذا جاءأ 

 ( ).من اآلخرة حق  وىل بأأ الم 

ثنا -211 ثنا :قال ,ارٍ د بن بش  حمم   حد  ثنا :قال ,د بن جعفرٍ حمم   حد   عنعبة ش حد 

عىل  فيمرُّ  ,يب بكرٍ أأ  رديفأ  كنتم  :مر قالعم  عنزيد بن وهٍب  عنيّسة عبد اللك بن مأ 

الم الس   :ويقول ,الم عليكم ورمحة اهللالس   :فيقولون ,الم عليكمالس   :القوم فيقول

نا لأ ضأ فأ  :فقال أبو بكرٍ  ,الم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالس   :فيقولون ,عليكم ورمحة اهلل

 .بزيادٍة كثريةٍ  اليومأ  اسم لن  ا

                                                                                                                                                                             

 .من طريق المام البخاري به بتاممه( 164) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 412) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0100 ) "الكَّبى"وأخرجه النسائي يف   "الشُّ

 .من طريق إبراهيم بن طهامن عن يعقوب بن زيد به( 1541)

ه الخري واقترص النسائيُّ والبيهقيُّ عىل كم إىل الجلس فيه القوم فليسل م"وهو قوله , شق  ... إذا جاء أأحدم

 . ومل يذكروا قصة الرجل "احلديث 

ه الأخري كام . دون قصة  الرجل. وأخرجه اخلمسة إال  ابن ماجه من طريق حممد بن عجالن عن سعيد بشق 

 (. 220, 256)سيأيت عند الصن ف 

صني وللقصة شاهٌد من حديث عم  "السنن"وأبو داود يف ( 6611 )أخرجه أمحد . ران بن  حم

 . وغريهم( 4511)والبزار ( 1216) "اجلامع"والرتمذي يف ( 65 5)

ن هذا الوجه: قال الرتمذي ويف الباب عن عيلٍّ ٍ وأيب سعيد وسهل بن , حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب م 

نيف  .  انتهى. حم

نه البيهقي يف   ."الشعب"وحس 

ى يف ذلك عن الن بي  : بزاروقال ال نم إ سناٍد يمروأ  . ملسو هيلع هللا ىلصأأحسأ

ه ابنم حجر يف  ى إ سنادأ  .باب بدء السالم. وانظر فتح الباري كتاب االستئذان(. 2/  ) "الفتح"وقو 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

327 

ثنا ثنا :قال ,ارٍ بش   د بنم حمم   حد  ثنا :قال ,ُييى بن سعيدٍ  حد  ثني حد   :شعبة قال حد 

ثنا :قال ,زيدٍ  عنعبد اللك   ( ).مر مثلهعم  حد 

ثنا -215 ثنا :قال ,مدأخَّبنا عبد الص   :قال ,إسحاق حد   عناد بن سلمة مح   حد 

عىل  كم اليهودم دأ ما حسأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عنعائشة  عنبيه أأ  عنلٍح يب صاهيل بن أأ سم 

 ما حسدم 
ٍ
 ( ).منيأ  الم والت  م عىل الس  وكم يشء

 الم اسٌم من أأ الس   :باب
 
 عز  وجل   اهلل   سامء

ثنا -212 ثنا :قال ,شهاٌب  حد   قال رسولم  :نٍس قالأأ  عنيٍد محم  عناد بن سلمة مح   حد 

 اسٌم من أأ  المأ الس   إن   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 
 المأ وا الس  فشم فأأ  ,رض  يف الأ  اهللمه وضعأ  ,تعاىل اهلل  سامء

 ( ).بينكم

                                                                                                                                                                             

عبة به( 15241) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )  . عن أأيب أسامة وغندر حممد بن جعفر عن شم

 .وإسناده صحيح

ردفتم أأبا بكٍر  :من طريق هالل  بن  يساٍف عن زهرة بن  محيضة قال( 15246)رج ابن أيب شيبة أيضًا وأخ

نّا نمرُّ بالقوم  فنمسل مم علي , فقالهفكم  ا نمسل مم
دُّون علينا أأكثر مم  نذم ما زال الن اسم غال: أبمو بكرٍ  م, فريم ب ني لنا مم

 ."اليوم  

 "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف ( 152)وابن ماجه ( 11/ ) "اريخ الكبريالت"أخرجه الصن ف يف (  1)

من طريق خالد بن عبد اهلل ( 541) "صحيحه"وابن خزيمة يف , من طريق محاد بن سلمة( 11  )

 . الواسطي كالمها عن سهيل به

 .احتج  مسلٌم بجميع رواته, هذا إسناٌد صحيٌح : "مصباح الزجاجة"وقال البوصريي يف  

من وجه آخر عن حممد بن ( 1/52) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 11/ ) "التاريخ"خرجه الصن ف يف وأ 

 . الشعث عن عائشة مثله

ه ضعٌف   .ويف متن ه اضطراٌب , ويف سند 

 . مل أأجد من أخرجه(  4)

= 
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 يسّلم الايش عىل القاعد :باب

ثنا -214 ثنا :قال ,بيعسعيد بن الر   حد  ثنا :قال ,ُييى عنبن البارك  عيلُّ  حد   حد 

 :محن بن شبٍل قالعبد الر   عن َّباين  يب راشٍد احلم أأ  عنٍم يب سال  ه أأ جد   عنٍم زيد بن سال  

 ,عىل القاعد   اجلم م الر  وليسل   ,اجل  اكب عىل الر  م الر  ليسل   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم 

 ( ).له ب فال يشءأ ن مل جيم ومأ  ,فهو له المأ الس   جابأ فمن أأ  ,كثرعىل الأ  م القلُّ وليسل  

خَّبين ريج أأ جم  أخَّبين ابنم  :قال وح بن عبادةأخَّبنا رأ  :حدثنا إسحاق قال - 211

 ( ).فضلالم فهو أأ بالس   ام بدأأ ّيُّ الاشيان إذا اجتمعا فأأ  :يقول نه سمع جابراً أأ  ,بريبو الزُّ أأ 

 تسليم الّراكب عىل القاعد :باب

____________________________________
 

نه ابن حجر يف . ورواته ثقاٌت   (.4 /  ) "الفتح"وحس 

عب"ه البيهقي يف روا. وللحديث  شاهٌد من حديث  أأيب هريرة   "الصن ف"وعبد الرزاق يف ( 2 15) "الشُّ

 . بسنٍد ضعيٍف : قال ابن حجر(. 4  10)

 .بسنٍد صحيٍح ( 246)عند الصن ف برقم . من قوله وآخر عن ابن مسعود 

عب"أخرجه البيهقي يف (   ) من طريق عيل بن ( 40) "جزء من مسموعاته"وأبو ذر اهلروي يف (  156) "الشُّ

 .ثم ذكرأ حديثأ الباب.  فذكرأ أأحاديثأ سمعها عبدم الرمحن. بارك هبذا السنادال

عمٌر وغريه عن ُييى, فلم يذكروا يف إسناده أأبا راشد: قال البيهقي   .انتهى. خالفه مأ

عمر: قلت  وابن قانع ( 2 4)وعبد بن محيد ( 5222 )وأمحد ( 6111 )أأخرجها عبد الرزاق . رواية مأ

سالم عن  عنه عن ُييى بن أيب كثري عن زيد بن  ( 41/115)وابن عساكر (  642) "صحابةمعجم ال"يف 

ه قال بل: جد  هم  ملسو هيلع هللا ىلصأأن  عل م الناسأ ما سمعتأ من رسول  اهلل . كتبأ معاوية إىل عبد الرمحن بن ش  فجمعأ

الً  ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعتم رسولأ اهلل : فقال  . "فذكره مطو 

حه احلافظ يف   ( 5 /  ) "الفتح"وصح 

 .ورجاهلام رجال الصحيح, رواه الطَّباين وأمحد(: 4/412) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

م الكالم عليه برقم (  1)  (.  21) تقد 
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ثنا -216 مرو بن عأ  عنهانٍئ  ين ابنم خَّبأ أأ : ٍب قالوه   خَّبين ابنم أأ  :أصبغ قال حد 

 ( ).عىل الكثري   , والقليلم عىل القاعد   الفارسم  مم سل  يم : قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  لن ا عنفضالة  عنمالٍك 

 ؟اكب  م الايش عىل الر  سل  هل يم  :باب

ثنا -250  ,عبي  الش   عنصنٍي حم  عنخَّبنا سليامن بن كثرٍي أأ  :قال ,د بن كثريٍ حمم   حد 

 يبدأم  اً ماشي اً ُيرشم  يتم رأأ  :قال ؟المه بالس  تبدأم  :فقلتم  ,الم  ه بالس  فبدأأ  اً فارس ه لقيأ ن  أأ 

 ( ).المبالس  

 عىل الكثري القليلم  مم سل  يم  :باب

ثنا - 25 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  با أأ  ن  أأ  ,بو هانئٍ خَّبين محيٌد أأ أأ  :حيوة قال حد 

 ,الايش عىل اكبم م الر  سل  يم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبيٍد عم  بن   فضالةأ  عنثه حد   بي  عيلٍّ اجلن  

 ( ).عىل الكثري   والقليلم  ,والايش عىل القاعد  

                                                                                                                                                                             

عمل "ويف ( 40 0 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1405)والرتمذي ( 14616, 14610)أخرجه أمحد (   )

ني يف ( 1 1/4 ) "بريالك"والطَّباين يف ( 1260)والدارمي ( 441) "اليوم والليلة  "العمل"وابن السُّ

 . من طمرق عن محيد بن هانئ به( 2 1)

حه ابن حبان   (.164)وصح 

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي 

 . "والايش عىل القاعد"وزادوا  

 ."وستأيت هذه الزيادة قريبًا عند الصن ف

أخبار "ووكيع حممد بن خلف الضبي يف , فضيلعن ابن ( 15140) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

صني قال( 104/ ) "القضاة فيان كالمها عن حم اًل راكباً : من طريق سم ي نا رجم
ق  عبي فلأ فبدأأه . كنتم أأنا والشُّ

الم عبي بالس   .لفظ ابن أيب شيبة".. الشُّ

م خترجيه قبل حديث(  4)  .تقد 

 .عن أيب هريرة مرفوعًا مثله( 20 1)ومسلم ( 5141) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  
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بو هانٍئ اخلواليّن خَّبين أأ أأ  :أخَّبنا حيوة بن رشيٍح قال :قال ,أخَّبنا عبد اهلل -251

 ,عىل الايش م الفارسم سل  يم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  أن   ,ضالةفم  عنبّي يب عيلٍّ اجلن  أأ  عن

 ( ).ثري  الكأ  عىل والقليلم  ,م  والايش عىل القائ  

 الم  هى الس  نتأ مم  :باب

ثنا -254  :أخَّبنا ابن جريٍج قال :قال ,أخَّبنا خملدٌ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

 :قال ,مزيٍد إذا سل   عىل كتاب   كتبم يأ  كان خارجةم  :ناد قاليب الز  أأ  عنأخَّبين زياٌد 

 ( ).ب صلواتهوطي   ,هفرتم ه ومغوبركاتم  اهلل  الؤمنني ورمحةم  مريأ الم عليك يا أأ الس  

 م إشارةً ن سل  مأ  :باب

ثنا -251 ثنا :قال ,برش بن احلكم حد  ه يتم رأأ  ,ة اخلراساينُّ بو قر  اٍم أأ اج بن بس  هي   حد 

 يتم ورأأ  -ٌح وكان به وضأ  -م سل  لينا فيم ه إ  بيد   ومئم علينا فيم  يمرُّ  اً سأ نأ أأ  رأيتم  :قال ,بالبرصة

 ( ) .وداءم اممٌة سأ وعليه ع   ,ة  فربالصُّ  ضبم يأ  احلسنأ 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه قريباً (   )  .وانظر ما قبله. تقد 

 . مل أأره من هذا الوجه(  1)

 . وهذا إسناٌد صحيٌح 

 .وهو ثقٌة ثبٌت , روى له اجلامعة. هو ابن سعد بن عبد الرمحن اخلراساين أبو عبد الرمحن: وزياد

 (. 451)ف عند الصن  . وسيأ يت من وجٍه آخر عن أأيب الزناد

 (. 421, 456)وانظر رقم 

 . مل أر من أخرجه من هذا الوجه(  4)

. ال يمعرف  . رأأى أأنسا يمومئ إليهم بالسالم. هياج بن بسام, خرساين(: 4 1/4) "اليزان"قال الذهبي يف 

د عنه برش بن احلكم النيسابوري  .انتهى. له يف أدب البخاري. تفر 
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 ( ).المساء بالس  ىل الن  ه إ  بيد   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ى الن  وأ ل  أأ  :سامءم أأ  وقالت  

ثنا -255 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  ثني موسى بن حد   :د بن معٍن قالحمم   حد 

ال زأ ى إذا نأ حت   ,دٍ حمم   بن   ومع القاسم   ,مراهلل بن عم  مع عبد   ه خرجأ ن  أأ  ,بيه سعدٍ أأ  عنسعٍد 

 ( ).ا عليهفرد   ,المليهم بالس  إ   شارأ بري فأأ الزُّ  اهلل بنم  عبدم  مر   اً فُسأ  

ثنا -252 ثنا :قال ,خالدٌ  حد  يب رباٍح أأ  بن   عطاءأ  عنعلقمة بن مرثٍد  عنمسعٌر  حد 

 ( ).سليم باليدكان يكره الت   :و قالأأ  ,سليم باليدكانوا يكرهون الت   :قال

 مإذا سل   عم سم  يم  :ببا

ثنا -254 ثنا :قال ,د بن ُييىخال   حد   اً لسجمأ  تيتم أأ  :بيٍد قالثابت بن عم  عنمسعٌر  حد 

                                                                                                                                                                             

 (. 264) سيأيت موصوالً برقم (   )

من ( 2 0/4 ) "هتذيب الكامل"والزي يف , خمترصاً ( 4/115) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

الً نحوه ه أأنه خرجأ مع ابن  , عن موسى بن سعد. طريق حممد بن معٍن مطو   بن   مر والقاسم  عم  أن  أأباه أأخَّبأ

ف ة حتى نزال بأّسأ  والقاسمم , وعبد اهلل مستقبٌل للطريق. بري ضحوًة فسل مفمر  عليهم ابنم الزُّ  .حممد إىل مك 

ثم أأقبلأ القاسمم عىل عبد  , وانحرفأ إليه القاسمم حتى رد  عليه, فرد  عليه عبدم اهلل السالمأ . مستقبٌل عبدأ اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم النبي  : اهللفقال عبد . ثم  نكثموها, أأرأأيتأ قومًا أأعطوا هذا بيعتأهم. يا أأبا عبد الرمحن: اهلل فقال

 ليست  معه يمينه, من أأعطى بيعتأه: يقول
 ."ثم  نكثأها لقيأ اهللأ يومأ القيامة 

 .مقترصًا عىل الرفوع( 02 6) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف 

 .وهو جمهول. وفيه موسى بن سعد(:  5/14) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

 .كام أبو حاتم الرازي. وأأبوه جمهوالن ,رموسى بن سعد الدين موىل أأيب بك: قلت 

سعر قال: حدثنا حممد بن برش قال( 15444) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4) ثني علقمةم : حدثنا م  حد 

رثد عن عطاء بن أيب رباح ه, بن مأ ر   . ومل يرأ بالرأ س  بأ ساً , كان يمكره السالمم باليد: أو قال, أأن ه كأ

 .وإسناده قوي
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 ( ).مباركًة طيبةً  ٌة من عند اهلل ا حتي  ّن  فإ   ,عسم  فأأ  متأ إذا سل   :فقال ,مراهلل بن عم  فيه عبدم 

 م عليهويسل   ,ميسل   ن خرجأ مأ  :باب

ثنا -251  أن   ,إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عنحّدثني مالٌك  :عيل قالإسام حد 

 ,وقو معه إىل السُّ مر فيغدم اهلل بن عم  يت عبدأ ه كان يأ  ن  أأ  ,خَّبهكعٍب أأ  بن   يب  فيل بن أأ الطُّ 

وال  ,يعةٍ بأ  وال صاحب   ,اطٍ مر عىل سق  اهلل بن عم  عبدم  مر  وق مل يأ نا إىل السُّ و  دأ فإذا غأ  :قال

 .م عليهسل  يم  إال  حٍد وال أأ  ,مسكنيٍ 

 ما تصنعم  :فقلتم  ,وقعني إىل السُّ بأ فاستت   ,اً مر يوماهلل بن عم  عبدأ  فجئتم  :فيلقال الطُّ 

يف  وال تلسم  ,هبا وال تسومم  ,لععن الس   وال تسألم  ,عيّ وق وأنت ال تقف عىل البُّ بالسُّ 

وكان  -با بطٍن يا أأ  :د اهللفقال يل عب ,ث؟ فاجلس بنا هاهنا نتحد  .وقالسُّ  جمالس  

 ( ).ن لقينام عىل مأ سل  نم  ,المجل الس  ام نغدو من أأ ن  إ   -فيل ذا بطٍن الطُّ 

                                                                                                                                                                             

انتهيت إىل ابن عمر وهو : عن العمش عن ثابت بن عبيد قال( 112) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

: قال ؟أسل متأ : قال. قلت نعم: قال ؟أبا ثابت: فقال. فسل متم عليه فاستيقظ. جالس ينتظر الصالة

ع: قال. نعم: قلت وك, إذا سل متأ فأأسم  معم وا عليك فليأس  تبيًا قد نام, م  قام فصىل  ث. وإذا ردُّ  ."وكان حمم

 . وهذا إسناٌد صحيٌح 

 .لسعيد بن منصور نحوه( 4/414) "الدر النثور"وعزاه السيوطي يف 

عب اليامن  "ومن طريقه البيهقي يف ( 4544) "الوطأ"أخرجه مالك يف ( 1) وأبو نمعيم يف ( 2/141) "شم

 . من طمرق عنه به( 0 4/ ) "احللية"

حه   (.115/ ) "رياض الصاحلني"النووي يف  وصح 

, من طريق نافع( 40 /1) "الطبقات"وابن سعد يف , من طريق جماهد( 5/111)وأخرج ابن أيب شيبة  

مر( 55 /1)وأأيضًا  ي كلهم عن ابن عم وق ما يل حاجٌة إال  ": أنه قال, من طريق القَّبم إين لأخرجم إىل السُّ

 . "أن  أمسل م

اط: ) قوله  قط من التاع ( سق  بيع الس  اط هو الذي يأ طم التاع هو الردئم واحلقريم , السق  ق 
 .قاله يف اللسان. وس 

= 
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 الجلسأ  سليم إذا جاءأ الت   :باب

ثنا -256 قال  :يب هريرة قالأأ  عن سعيٍد القَّبي   عنعجالن  ابن   عنأبو عاصٍم  حد 

خرى الم  فإن   ,مفليسل   رجعأ  فإن   ,مسل  فلي كم الجلسأ حدم أأ  إذا جاءأ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ( ).وىلمن الم  حق  بأأ  ليست  

ثنا -220 ثنا :قال ,ىد بن الثن  حمم   حد   عنعجالن  ابن   عنعيسى  صفوان بنم  حد 

 ( ).مثله ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب هريرة أأ  عنبيه أأ  عنعيٍد يب سأ سعيد بن أأ 

____________________________________
 

ٍة : )قوله يعأ واة بفتح الباء(: 101/ ) "مشارق النوار"قال القاض عياض يف  (صاحب بأ ة الرُّ , كذا لعام 

لسة هي حالٌة من: قال اجلياين. وقي ده اجلي اين وابنم عتاب بكّسها عدة واجل   انتهى.البيع كالق 

يعة(: )4/151 ) "الرقاة"القاري يف وقال   ة. بفتح موحدة وبكّس( صاحب بأ ل للمر  والثاين للنوع , فالأو 

فقة: قال الطيبي, واهليئة عدة, يمروى بفتح الباء وهي الص  كبة والق   .انتهى. وبكّسها احلالة كالر 

وقطلب: أي (فاستأت بأعني : ) قوله  ه يف ذهاب ه إىل السُّ بأعأ  .قاله يف الرقاة. ني أن  أأت 

 .قاله عياض. بضم  الباء وتشديد  الياء مجع بائع (وأنت فال تقف عىل البمي ع : ) قوله

 "الكَّبى"والنسائي يف ( 1402)والرتمذي ( 5101)وأبو داود ( 6221, 4151, 11 4)أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف ( 426) "العمل"ويف ( 0104 ,  010 ) رشح "والطحاوي يف ( 1544) "الشُّ

( 1/20 )تاريخ بغداد "واخلطيب يف ( 012 ) "الصغري"والطَّباين يف ( 54  ) "مشكل اآلثار

ٍة عن ابن عجالن به  . وغريهم من طمرق عد 

حه ابن حبان   (. 162, 165, 161)وصح 

 . ورواه بعضهم عن القَّبي عن أبيه. وإسناده قوي

 . نظر ما بعدهوا

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 51  ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 0101 ) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  1)

 .كالمها عن ابن عجالن به –وصفوان بن عيسى عند الصن ف  -من طريق الوليد بن مسلم ( 2522)

 . جالن عن أبيه عن أيب هريرةمن طريق هشام بن حسان عن ابن ع( 012 ) "الصغري"ورواه الطَّباين يف  

عن سعيد : والصوابم قولم مأن قال: ثم قال, اخلالفأ ( 1041)رقم  "العلل"وذكراحلافظ الدارقطني يف 

= 
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 سليم إذا قام من الجلسالت   :باب

ثنا :قال ,خالد بن خملدٍ  ثناحد   - 22 د بن ثني حمم  حد   :سليامن بن بالٍل قال حد 

 الجلسأ  جلم الر   إذا جاءأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عنخَّبين سعيٌد أأ  :عجالن قال

 وىل ليست  الم  فإن   ,مفليسل   الجلسم  قأ تفر  يأ  ن  أأ  قبلأ  يقومأ  ن  بدا له أأ  ثم   جلسأ  فإن   ,مفليسل  

 ( ).خرىمن الم  حق  بأأ 

 م إذا قامن سل  مأ  حقُّ  :باب

ثنا -221 ثنا :قال ,مطر بن الفضل حد  ثنا :قال ,وح بن عبادةرأ  حد   :بسطاٌم قال حد 

 ت  فعجل   ,هيف جملٍس ترجو خريأ  كنتأ  إن   ,ني  يا بم  :يبقال يل أأ  :ة قالمعاوية بن قر   سمعتم 

وما من  ,صابوا يف ذلك الجلس  هم فيام أأ رشكم تم  كفإن   ,سالٌم عليكم :فقل .بك حاجةٌ 

 ( ).محارٍ  قوا عن جيفة  ام تفر  ن  كأأ  إال   ,اهلل ذكر  قون عنه مل يم فيتفر   اً لسلسون جمأ قوٍم جيأ 

ثنا -224  ,ريرةأيب هم  عنيب مريم أأ  عنعاوية ثني مم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

ه قيأ لأ  ثم   ,و حائطٌ بينهام شجرٌة أأ  حالت   فإن   ,م عليهسل  خاه فليأأ  ن لقيأ مأ  :ه يقولأّنه سمعأ 

____________________________________
 

 . انتهى. وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري عن القَّبي عن أأيب هريرة, القَّبي عن أيب هريرة

م برقم أأخرجها الصن ف كام ت. رواية يعقوب بن زيد: قلت  .فانظرها(  214) قد 

م يف الذي قبله(   )  .تقد 

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/401) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 6/15 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 1)

 . من طريق معاذ بن معاذ العنَّبي عن بسطام به( 56/144)

لسون "دون آخره   ."..وما من قوٍم جيأ

وهو . ورجاله رجال الصحيح غري بسطام بن مسلم. رواه الطَّباين(: 4/412) "لجمعا"قال اهليثمي يف  

 . ثقة

. جاء مرفوعًا من وجوٍه أمخرى من حديث أيب هريرة ".. وما من قوٍم جيلسون"وقوله يف آخره : قلت 

 ."الكبري"أخرجه الطَّباين يف . ومن حديث عبد اهلل بن الغفل. أأخرجه اخلمسة إال  الرتمذي



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

335 

 ( ).م عليهفليسل  

ثنا -221 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   عنبو احلسن نَّباٍس أأ  اك بنم ح  الض   حد 

تمعني كانوا يكونون جمم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  صحابأ أأ  ن  أأ  ,نس بن مالٍك أأ  عن ناين  ثابٍت البم 

م وا سل  فإذا التقأ  ,اوطائفٌة عن شامهل   ,هاطائفٌة منهم عن يمين   فتنطلقم  ,جرةهم الش  ستقبلم فتأ 

 ( ).هم عىل بعضٍ بعضم 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 2450) "مسنده"أخرجه أأبو يعىل يف (   ) من طريق ( 4 1) "اآلداب"ويف ( 1514) "الشُّ

 .عبد اهلل بن صالح به

أخَّبين معاوية بن : عن أمحد بن سعيد اهلمداين عن ابن وهب قال( 5100) "السنن"وأخرجه أبو داود يف  

 . أأبا موسى فزاد يف السناد. صالح عن أيب موسى عن أيب مريم به

هوٌل  . وابن وهب أأوثقم من ابن  صالح  . وأأبو موسى جمأ

 .واهلل أعلم. من طريق بحر  بن  نرٍص عن ابن  وهب بإسقاط أيب موسى( 1514)لكن رواه البيهقيُّ 

عب"والبيهقي يف (  245)وأبو يعىل ( 5100)وأخرجه أبو داود    رشح "والطحاوي يف ( 1514) "الشُّ

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1041) "مسند الشاميني"والطَّباين يف  (1164) "الشكل

من طريق ( 14 /1) "الجروحني"وابن حبان يف ( 2/105) "الكامل"وابن عدي يف ( 44/401)

ت عن أيب الزناد عن الأعرج عن أأيب هريرة مرفوعًا مثله . معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن  بخ 

ه ال بأسأ هبم  . ورجالم

 .وانظر ما بعده

ني يف ( 1161) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف (  1) من طريق ( 111) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

 . محاد بن سلمة عن ثابٍت ومحيٍد عن أنس

 .وإسناده صحيح

عب"وأخرجه البيهقي يف  يد وحده عن أنس نحوه( 1512) "الشُّ  .من طريق يوسفأ بن  عبدة, عن محم

ثنا موسى بن هارون ثنا سهيل بن صالح النطاكي قال( 4614) "الوسط"اين يف وأخرجه الطَّب : حد 

 . "فذكر نحوه.. ملسو هيلع هللا ىلصكن ا إذا كن ا مع رسول اهلل ": ثنا أنس بن مالك قال: رأيتم يزيد بن أيب منصور فقال

= 
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 صافحةه للمم يدأ  نأ هأ ن دأ مأ  :باب

ثنا -225 بيد حد  ثنا :قال ,اهلل بن سعيدٍ  عم ثنا :قال ,خالد بن خداشٍ  حد  عبد اهلل  حد 

كان  اً نسأأ  ن  أأ  ,ثابٍت البناين   عن -ان ي  هو ابن ح - قريٍش البرصي   عن بن وهٍب الرصيُّ 

 ( ).هخوان  إ   ٍب لصافحة  هٍن طي  ه بدم يدأ  نأ هأ د صبحأ إذا أأ 

 :باب

ثنا -222 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,يزيد بن زريعٍ  حد   سعيد   عنمحن الر   عبدم  حد 

 لسأ ن جيم دات أأ عم والصُّ  فنية  ى عن الأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ن  أأ  ,ريرةيب هم أأ  عنعيٍد يب سأ أأ  بن  

وما  :قالوا ,هاوا حق  عطم فأأ  ,ا الم  أأ  :قال ,هطيقم ال نم  ,هستطيعم ال نأ  :فقال السلمون ,فيها

 وردُّ  ,اهلل إذا محدأ  العاطس   شميتم وتأ  ,بيل  الس   ابن   رشادم وإ   ,البرص   غضُّ  :قال .ها؟حق  

.ةحي  الت  
( ) 

ثنا -224 ثنا :لقا ,أمحد بن يونس حد  ثنا :قال ,زهريٌ  حد   عنكنانة موىل صفّية  حد 

بينك  حالت   وإن   ,هن مل يرد  مأ  والغبونم  ,الم  بالس   ن بخلأ مأ  اس  الن   بخلم أأ  :أيب هريرة قال

____________________________________
 

نه احلافظ ابن حجر يف    (.4/411) "الجمع"واهليثمي يف (. 1/61) "التلخيص"وحس 

ن ا إذا أأتينا أأنسأ بنأ مالك فإذا : عن قريٍش عن ثابت البناين, قال( 1 0 ) "جامعه"خرجه ابن وهب يف أ(   ) كم

ه لمصافحة  إ خوانه هن طي ب, فمسحأ به يدي   . رآنا دعا بدم

 .وإسناده صحيح

 .هالرمحن بن إسحاق ب من طريق عبد  ( 2212) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 2 11)أخرجه أبو داود (  1)

حه ابن حبان   (.1/121)واحلاكم ( 562)وصح 

 غضُّ "وفيه . عن أيب سعيد اخلدري نحوه(  1 1)ومسلم ( 1444) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 . "والنهي عن النكر, والمر بالعروف, وردُّ السالم  , وكفُّ الأذأى, البرص

 .وفيه زيادة المر والنهي(.  441)وسيأ يت من وجٍه آخر عن أأيب هريرة عند الصن ف برقم  
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 ( ).فافعل بدأكأ ال يأ  الم  ه بالس  بدأأ تأ  ن  أأ  استطعتأ  فإن   ,جرةٌ خيك شأ وبني أأ 

ثنا -221 ثناح :قال ,عمران بن ميّسة حد  مرو بن عأ  عنسنٍي حم  عنعبد الوارث  د 

 ,زادأ  م عليه فرد  ل  عمٍرو إذا سم  وكان ابنم  :ساملٍ موىل عبد اهلل بن عمٍرو قال عنشعيٍب 

ًة ه مر  تيتم أأ  ثم   ,اهلل عليكم ورمحةم  المم الس   :فقال ,عليكم المم الس   :ه وهو جالٌس فقلتتيتم فأأ 

 ثم   ,هوبركاتم  اهلل  الم عليكم ورمحةم الس   :قال ,اهلل ةم عليكم ورمح المم س  ال :خرى فقلتم أم 

 عليكم ورمحةم  المم الس   :فقال ,هاهلل وبركاتم  الم عليكم ورمحةم الس   :خرى فقلتم ًة أم ه مر  تيتم أأ 

 ( ).هب صلوات  وطي ,هوبركاتم  اهلل 

                                                                                                                                                                             

عب"والبيهقي يف ( 1224) "مسنده"أخرجه ابن اجلعد يف (   )  بن   من طريق أيب خيثمة زهري  ( 1501) "الشُّ

 .عاوية بهمم 

 . ورواته ثقاٌت سوى كنانة بن نبيه موىل صفية 

. يٌن تابعٌي ثقةٌ مد: وقال العجيل. "الثقات"ذكره ابن حبان يف (: 1/104) "التهذيب"قال احلافظ يف 

وقال الرتمذي بعد أأن  أأخرجأ من طريق هاشم , ال يقوم إسنادم حديث ه: وقال "الضعفاء"وذكره الزدي يف 

ه بذاك: بن سعيد عنه حديثاً  ه بمعروف: آخر وقال يف موضعٍ , ليس إسنادم   .كالمه انتهى. ليس إسنادم

ج   .مقبول: "التقريب"وقال يف  فه الأزديُّ بال حم  .ةضع 

ديج بن معاوية: قلت أخرجه ابن . فرواه عن كنانة عن أيب هريرة مرفوعاً . وخالفأ أبا خيثمةأ أأخوه حم

 ( 111) "الرتغيب يف فضائل العامل"شاهني يف 

 . والصواب الوقوف

فه اجلامعة ديٌج ضع   . وحم

 . ليس بشئ: وقال ابن معني

 . يتكل مون يف بعض حديثه: وقال البخاري

 كثريم الوهم  عىل قّلة روايت ه: حبانوقال ابن 
نكر احلديث   .مم

ه(  1) ن أأخرجأ  . مل أأجد مأ

وسكتأ عنه . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . مروسوى سامل موىل عبد اهلل بن عأ . ورجال إسناده ال بأس هبم 

= 
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 عىل فاسٍق  مم سل  ال يم  :باب

ثنا -226 ثنا :قال ,سعيد بن أيب مريم حد  ثنا :قال ,رضبكر بن مم  حد  بيد اهلل بن عم  حد 

موا عىل سل  ال تم  :مرو بن العاص قالاهلل بن عأ  عبد   عنة لأ يب جبأ أأ  ان بن  حب   عنٍر زح  

 ( ).اب اخلمررشم  

ثنا -240 ثنا :قالوا ,وعارمٌ  عىل  د بن حمبوٍب ومم حمم   حد   عنقتادة  عنبو عوانة أأ  حد 

 ( ).رمةٌ حم  فاسق  ليس بينك وبني ال :قال احلسن  

____________________________________
 

 .مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف . ابن أيب حاتم

 .هو ابن ذكوان العل م: وحسني. هو ابن سعيد: وعبد الوارث 

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 12/ ) "تاريخ علامء الندلس"أخرجه ابن الفرض يف (    )

 . معل قًا يف كتاب االستئذان "صحيحه"وذكره البخاري يف 

ر  . وهو ضعيٌف . ويف إسناده عبيدم اهلل بن زح 

بأة اخلمر"بداهلل بن عمرو وقال ع: قوله( 4/406) "تغليق التعليق"قال ابن حجر يف   ."ال تمسل موا عىل رشأ

مر وقال عبد"ويف روايٍة لغريه , وهو الصواب. كذا يف أأصل أأيب ذر وقد وقع لنا , العني بضم   "اهلل بن عم

بيداهلل : قال سعيد بن منصور. ذلك عنهام مجيعاً  ر  -ثنا إسامعيل بن إبراهيم ثنا ليٌث عن عم عن  -هو ابنم زح 

وا, ال تمسل موا عىل من يرشب اخلمر": مرقال عبداهلل بن عم : ران قالأأيب عم رضم وال , وال تعودموهم إذا مأ

مرو عن إسامعيل بن إبراهيم( 4/60) "التاريخ"ذكره البخاري يف . "تمصلُّوا عليهم إذا ماتوا وقد , عن عأ

ليم عن  بن   عن ليث  من رواية أأيب مطيع عن أأيب الشهب ( 1 1/1) "الكامل"رواه ابن عدي يف  أيب سم

مر مرفوعاً  بري عن ابن عم ن هذا. سعيد بن جم ه ضعيٌف جداً . أأتم  م   .انتهى كالمه. وإسنادم

مر". ويف بعض النُّسخ من الصحيح(:  1/  ) "الفتح"وقال يف  وكذا , بضم العني "وقال عبدم اهلل بن عم

م يف . انتهى. ذكره السامعييل  ."لتغليقا"ثم ذكر نحوًا مما تقد 

م عند الصن ف برقم وق لة العيادة بلفظ هبذا السناد مقترصًا ع(.441)د تقد  ابأ اخلمر  "ىل مجم ودموا رشم  ال تأعم

وا رضم  ."إذا مأ

 .عن خلف بن هشام عن أيب عوانة به( 114) "الصمت"ويف ( 11) "ذم الغيبة"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (  1)
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ثنا - 24  ,زيٍق ثني أبو رم حد   :ن بن عيسى قالع  ثني مأ حد   :إبراهيم بن النذر قال حد 

وهي  ,هبا بأ ع  ن لأ موا عىل مأ سل  ال تم  :ويقول ,الشرتنجره اك  اهلل يأ  عبد   بنأ  عيل   أّنه سمعأ 

 ( ).من اليّس

 يصالعا صحاب  ق وأأ تخل  الم عىل الم ن ترك الس  مأ  :باب

ثنا -241 خَّبنا أأ  :قال ,رينُّ ثني القاسم بن احلكم العم حد   :ا بن ُييى قالزكري   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   مر   :قال  يب طالٍب أأ  بن   عيل   عن بن ربيعةأ  عيل   عن ائيُّ بيٍد الط  سعيد بن عم 

 ,جل  ر  عن ال عرضأ وأأ  ,عليهم مأ وسل   ,فنظر إليهم ,وٍق ٌق بخلم تخل  عىل قوٍم فيهم رجٌل مم 

.رةٌ مجأ  كي  ينأ بني عأ  :قال ؟يعن   عرضتأ أأ  :جلم فقال الر  
( ) 

ثنا -244 مرو بن شعيب عأ  عنابن عجالن  عنحّدثني سليامن  :إسامعيل قال حد 

رجالً  ن  أأ  ,هجد   عنبيه أأ  عن همي  مرو بن العاص بن وائٍل الس  د بن عبد اهلل بن عأ بن حمم  

 جلم ى الر   رأأ فلام   ,عنه ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   عرضأ فأأ  ,تٌم من ذهٍب ه خاويف يد   ملسو هيلع هللا ىلص بي  تى الن  أأ 

                                                                                                                                                                             

ن (   ) ه م  ن أخرجأ  . هذا الوجهمل أأجد مأ

زيق الدين  . وأأبو رم

 . جمهوٌل : "التقريب"قال ابن حجر يف 

 . ال يمعرف: "اليزان"وقال الذهبي يف 

 .  هو ابن عباس : وعيل بن عبد اهلل

ا بن ُييى( 4450) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف (  1)  من طريق ( 441) "مسنده"والبزار يف . من طريق زكري 

 ملسو هيلع هللا ىلصجاءأ رجٌل إىل النبي  "ولفظه عند البزار . لتيمي كالمها عن القاسم بن احلكم بهعبد اهلل بن حممد ا

ه. ليبايعه ه, فذهبأ فغسلأ عنه أأثرأ اخللموق, ثم  جاءأ فبايعأ بايعأ  .وعليه أأثر اخللموق, فأأبى أأن  يم

وي عن عيل, إال  من هذا الوجه  هبذا الس: وقال البزار   .نادوهذا احلديثم ال نعلمم رم

 .ورجاله ثقاٌت . رواه الطَّباينُّ يف الأوسط(: 5/141) "الجمع"وقال اهليثمي يف 
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هذا  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص ى النّبيُّ تأ وأأ  ,همن حديٍد فلبسأ  اً امتخأ  خذأ وأأ  ,ى اخلاتمأ قأ ل  فأأ  ه ذهبأ كراهيتأ 

 بيُّ عنه الن   فسكتأ  ,ٍق ر  من وأ  اً خامت ولبسأ  ,هفطرحأ  فرجعأ  ,ار  الن  هل  أأ  هذا حليةم  ,رشٌّ 

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص

 -هو ابن احلارث  -عمٍرو  عنيث ثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال ثناحد   -241

 بي  رجٌل من البحرين إىل الن   قبلأ أأ  :يب سعيٍد قالأأ  عنجيب يب الن  أأ  عنوادة بكر بن سأ  عن

 جلم الر   فانطلقأ  ,حريرٍ  ةم ب  وعليه جم  ,ه خاتٌم من ذهٍب ويف يد   ,فلم يرد   ,م عليهل  فس ملسو هيلع هللا ىلص

 هام ثم  ق  ل  فأأ  ,كتك وخامتأ جب  ه ر  كأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  لعل   :فقالت   ,هت  ا إىل امرأأ فشكأ  ,اً زونحمأ 

ك مجٌر من كان يف يد   :قال ؟يعن   عرضتأ فأأ  اً ك آنفجئتم  :فقال ,المالس   فرد   ,ففعلأ  ,دعم 

 جارة  ح  ا من عن   جزأأ به ليس بأأ  ما جئتأ  إن   :قال ,بجمٍر كثريٍ  اً إذ لقد جئتم  :فقال ,نارٍ 

و أأ  ,فرٍ و صم أأ  ,بحلقٍة من ورٍق  :قال ؟م بهت  ختأ فبامذا أأ  :قال ,نياياة الدُّ احل   ه متاعم ولكن   ,ةاحلر  

 ( ).ديدٍ حأ 

                                                                                                                                                                             

, من طريق ابن عجالن(  1/12) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 2210, 1 25)أخرجه أمحد (   )

عيب به( 1/1) "احللية"وأبو نمعيم يف  مرو بن شم  .من طريق الثنى بن الصباح كالمها عن عأ

 .اده قويوإسن 

مرو بن  من رواية عبد اهلل بن الؤم ل عن ابن  ( 2644) "مسنده"ولأمحد يف    ليكة عن عبد اهلل بن عأ أأيب مم

ن ذهٍب ", العاص ب سأ خامتًا م   ."فذكر نحوه. ملسو هيلع هللا ىلصفنظرأ إليه رسولم اهلل . أأنه لأ

 يث بريدة من حد( 41 /1)والنسائي , واستغربه( 415 )والرتمذي ( 1114)وأخرج أبو داود  

 أأخّتذه؟ قال"وقال يف آخره . نحوه
ٍ
ن أأي  يشء

ٍق : يا رسول اهلل م  ه مثقاالً , من ور  تم   . "وال تم

ه عبدم اهلل بن مسلم أأبو طيبة  . ولذلك استغربه الرتمذيُّ . وهو ضعيٌف . ويف سند 

 .وانظر ما بعده

من ( 1221) "الوسط"والطَّباين يف ( 6541) "الكَّبى"ويف ( 5102) "الجتبى"أخرجه النسائي يف (  1)

من طريق ابن وهب ( 5116)وابن حبان ( 11 5)والنسائي ( 104  )وأمحد , طريق الليث بن سعد

= 
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 سليم عىل المريالت   :باب

ثنا -245 ثنا :قال ,ار بن داودعبد الغف   حد  وسى مم  عنمحن يعقوب بن عبد الر   حد 

أ  :سليامن بن أيب حثمة با بكر بنأ أأ  لأ عبد العزيز سأأ  بنأ  مرأ عم  أن   ,ابن شهاٍب  عنقبة بن عم 
 مل 

مر من عم  :بعده كان عمر يكتبم  ثم   ,من أيب بكٍر خليفة رسول اهلل :كان أبو بكٍر يكتبم 

يت ثتني جد  حد   :فقال ؟مري الؤمننيأأ ن كتب مأ  لم ن أو  مأ  ,اب خليفة أيب بكرٍ بن اخلط  

إذا هو دخل  اب اخلط   بنم  وكان عمرم  -ول اجرات الم وكانت من اله -اء فأ الش  

 .وق دخل عليهاالسُّ 

ن ي  لني جلدأ برجم  إيل   ابعث   ن  أأ  :نيراقأ الع   اب إىل عامل  بن اخلط   عمرم  كتبأ  :قالت

 وعدي   ,ربيعة بن    بلبيد  ني  العراقأ  إليه صاحبأ  فبعثأ  ,ههل  ام عن العراق وأأ هلم سأأ أأ  ,ني  بيلأ نأ 

 ي  ا راحلتأ اخأ نأ فقدما الدينة فأأ  ,بن حاتمٍ 
 
مرو دا عأ فوجأ  دخال السجدأ  ثم   ,السجد هام بفناء

 عمٌرو فدخلأ  فوثبأ  ,مرمري الؤمنني عم ن لنا عىل أأ ذ  استأ   ,مرويا عأ  :فقاال له ,بن العاص

 ما بدا لك يف هذا االسم   :مرفقال له عم  ,مري الؤمننيالم عليك يا أأ الس   :مر فقالعىل عم 

 ,بن حاتمٍ  وعديُّ  ,ربيعة بنم  لبيدم  قدمأ  ,نعم :قال ,ا قلتأ مم   خرجن  ؟ لتأ العاص ا ابنأ ي

____________________________________
 

 .كالمها عن عمرو بن احلارث به

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف 

ح  وضبطأه أبو أمحد احلاكم وابن عبد الَّب, فيه أأبوالنجيب العامري الّسخس الرصي موىل ابن أيب ُس 

وكذا وقع يف رواية النسائي يف نسخة أأيب , (أبو التُّجيب)اء الثناة الضمومة قبل اجليم وغري واحٍد بالت

مر. المحر مرو بن سواد. وعنه بكر بن سوادة, روى عن أيب سعيد وابن عم تويف بأأفريقي ة سنة ثامن : قال عأ

 "التهذيب"قاله احلافظ يف . "ثقاتال"وذكره ابن حبان يف . واسمه ظمليم. وكان فقيهاً . وثامنني

 .بتجوز( 1/141 )

 .ال يمعرف(: 1/501) "اليزان"وقال الذهبي يف 
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 ,مريه الأ ن  وإ   ,هام اسمأ صبتم أأ  اهللام ونتم أأ  :فقلتم  ,مري الؤمننين لنا عىل أأ ذ  استأ   :فقاال يل

 ( ).ن ذلك اليومم   ى الكتابم فجرأ  .ونحن الؤمنون

ثنا -242 بيد اهلل بن خَّبين عم أأ  :هرّي قالالزُّ  عنعيٌب خَّبنا شم أأ  :لقا ,أبو اليامن حد 

ثامن بن عليه عم  فدخلأ  -وهو خليفٌة  -وىل ته الم حج   اً حاج   عاويةم مم  مأ د  قأ  :عبد اهلل قال

ام الش   هلم ها أأ رأ نكأ فأأ  ,اهلل مري ورمحةم ا الأ ّيُّ الم عليك أأ الس   :فقال نيٍف النصاريُّ حم 

 :قال ثم   ,هكبت  ثامن عىل رم عم  كأ فَّبأ  ؟مري الؤمننية أأ  بتحي  قرص  يم  الذيلنافق ن هذا امأ  :وقالوا

  إن   ,الؤمنني مريأ يا أأ 
 
با هبا أأ  يتم لقد حي اهلل فو ,به منهم علمم أأ  نتأ أأ  اً مرأأ  نكروا عيل  أأ  هؤالء

 .حدٌ نكره منهم أأ فام أأ  ,ثامنمر وعم بكٍر وعم 

 س  عىل ر   :امالش   هل  ن أأ م م  ن تكل  فقال معاوية ل  
 ,ما يقول ه قد كان بعضم فإن   ,كمل 

 ين  فإ   ,ناخليفت   ةم  عندنا حتي  قرصم ال تأ  :قالوا ,هذه الفتنم  قد حدثت   ام  الش   هلأ أأ  ولكن  

 ( ).مريا الأ ّيُّ أأ  :دقة  الص   تقولون لعامل   الدينة   هلأ خالكم يا أأ إ  

                                                                                                                                                                             

وأبو نمعيم يف ( 21) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 54/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه الصن ف يف (   )

 "االستيعاب"عبد الَّب يف وابن ( 21/ ) "العجم الكبري"والطَّباين يف ( 65 ) "معرفة الصحابة"

الً . من طمرق عن يعقوب بن عبد الرمحن به( 11/120) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 452/ ) مطو 

 . وخمترصاً 

حه احلاكم   ( 1110)وصح 

 .ورجاله رجال الصحيح. رواه الطَّباين(:  1/42) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

أخَّبنا ( 1406) "العجم الكبري"ومن طريقه الطَّباين يف ( 6151 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (  1)

هري قال نيف عىل معاوية: معمٌر عن الزُّ ثامن بنم حم ا الأمري: فقال. سل م عم الم عليك أأّيُّ وعنده رهٌط . الس 

 .فذكره خمترصاً .. من أأهل الشام

هري مل . رواه الطَّباين(: 5/141) "الجمع"وقال اهليثمي يف   عاويةوالزُّ ولكن رجاله رجال , يمدرك مم

حيح  .انتهى .الص 

= 
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ثنا -244 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :جابٍر قال عند بن النكدر حمم   عنفيان س حد 

 ( ).عليه متم فام سل   اج  عىل احلج   دخلتم 

ثنا -241 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   بن   سامك   عنغرية مم  عنأبو عوانة  حد 

 ,م عليه بالمرة بالكوفةل  من سم  لأ و  أأ  ذكرم إيّن لأ  :ملٍ قالذ  حأ  متيم بن   عن ي  ب  سلمة الض  

ة ر  بو قم أأ  هن  زعموا أأ  ,ه رجٌل من كندةأأ ففج   ,بةح  بن شعبة من باب الر   الغريةم  خرجأ 

 ,الم عليكمالس   ,اهلل ورمحةم  مريم ا الأ ّيُّ الم عليك أأ الس   :فقال ,م عليهفسل   ,الكنديُّ 

م أأ  ,منهم إال  نا هل أأ  ,الم عليكمالس   ,اهلل مري ورمحةم ا الأ ّيُّ الم عليكم أأ الس   :فقال ,ههأ ر  فكأ 

 ( ).هبا بعدم  قر  أأ  ثم   :قال سامكٌ  ؟ال

____________________________________
 

عمٌر ثقة. ورواية البخاري عن شعيب موصولةٌ : قلت  ن أأثبت الن اس  يف : لكن قال ابن معني. ومأ عيٌب م  شم

هري   .كان كاتبًا له. الزُّ

تاريخ "ر يف وابن عساك( 2141) "الستدرك"واحلاكم يف ( 40541) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

من ( 40/ ) "تاريه"وأبو زرعة الدمشقي يف ( 421/ ) "الكامل"وابن عدي يف ( 141/  ) "دمشق

 . طريق سفيان الثوري به

ه صحيٌح   .وإسنادم

د كام يف (  1) خمترصًا ( 11 /1 ) "هتذيب الكامل"ومن طريقه الزي يف ( 5/4) "احتاف الهرة"أخرجه ممسد 

ل م عليه بالمارة بالكوفة : عن سامك بن سلمة عن متيم بن حذمل قالعن أيب عوانة ثنا مغرية  لم من سم أأو 

عبة ه. الغرية بن شم ر   .ثم  أأقر  به, فكأ

 .صحيٌح (: 2/140) "الطالب العالية"وقال ابن حجر يف 

عبي عن عث( 45442) "الصن ف"وأأخرجه ابن أيب شيبة يف  غرية بن مقسم عن الشُّ رير عن مم امن بن عن جأ

ه: يأسار عن متيم  بن  حذمل قال رأ د. فذكأ  .أأطول من رواية مسد 

وابن عساكر ( 45 /1) "العلل ومعرفة الرحال"وأمحد يف ( 2/10) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف 

عبة عن الغرية عن سامك بن سلمة(  20/1) "تاريه"يف  ل م عليه بالمرة ": قال. من رواية شم ل من سم أأو 

عبةالغ  . "رية بن شم

= 
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ثنا -246 ثني حد   :يٍح قالبن رشم  خَّبنا حيوةم أأ  :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  حد 

عينيبيٍد زياد بن عم     .الرُّ
عىل  اً مريوكان أأ  -ويفٍع ا عىل رم ندخل   :قال ,ريٍ بطٌن من مح 

فقال  ,مريا الأ ّيُّ عليك أأ  المم الس   :فقال ,عنده ونحنم  ,يهم علفجاء رجٌل فسل   -نطابلس ا

سلمة بن عىل مأ  متأ ام سل  ن  ولكن إ   ,المنا عليك الس  د  مت علينا لردأ لو سل   :له رويفعٌ 

 .المعليك الس   اذهب إليه فلريد   ,رص  عىل م   وكان مسلمةم  ,خملدٍ 

 ( ) .عليكم المم الس   :قلنا .لسمنا وهو يف الجئنا فسل  ا إذا ج  وكن   :قال زيادٌ 

 اهللاك حي   :باب

ثنا -210 ثنا :قال ,عمرو بن عّباسٍ  حد   عنه بي  أأ  عنفيان سم  عنمحن عبد الر   حد 

 ( ).ن معرفةٍ م   اهللاك حي   :حاتمٍ  بن   مر قال لعدي  عم  ن  أأ  ,عبّي الش  

____________________________________
 

ا المري ورمحة اهلل : المام إىل الصالة عند خروج   يعني قول الؤذن  : زاد ابن عساكر السالم عليك أأّيُّ

 .واهلل أعلم. ومل يذكر متيم بن حذمل. "وبركاته

 . مل أجد من أخرجه(  )

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف . سوى زياد بن عبيد بن نمران .ورواته ثقاٌت 

 .مقبول: "التقريب"ابن حجر يف وقال 

من طريق ( 4/116) "احللية"وأبو نمعيم يف , من طريق الغرية( 442) "مسنده"أخرجه البزار يف (  1)

عبي عن عدي بن حاتم قال وهو يمعطي . أتيتم عمرأ بنأ اخلطاب": إسامعيل بن أيب خالد كالمها عن الشُّ

يا أمري : فأأتيته من بني يديه فقلت, أأتيتم عن يساره فأأعرضأ عن يثم , فأأتيتمه عن يمينه فأأعرضأ عن ي. الناس

ا تأعرفمني؟ قال نعوا, أأسلمتأ إذ كفروا .أأعرف كأ . حياك اهلل بأأخري العرفة. بىل: الؤمنني أأمأ , وأأعطيتأ إذ مأ

وا رم دأ وا, ووفيتأ إذ غأ ك إذ جئتأ  ملسو هيلع هللا ىلصوإن  أولأ صدقة بي ضت  وجهأ رسول  اهلل , وأأقبلتأ إذ أأدبرم
لصدقةم قوم 

ملمها إىل رسول  اهلل  ا إذ تأعرفمني فال أمبايل: قال ملسو هيلع هللا ىلصهبا حتأ  . لفظ البزار."فقلتم أأمأ

 . وإسناده صحيح

 .هو ابن سعيد بن مّسوق الثوري: وسفيان

= 
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 اً مرحب :باب

ثنا - 21 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   عنهانئ بن هانٍئ  عنيب إسحاق أ عنسفيان  حد 

 ( ).بطي  ب الم ي  بالط   اً مرحب :فقال هصوتأ  فعرفأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ٌر عىل الن  ذن عام  استأأ : قال  عيلٍّ 

____________________________________
 

ل من وجٍه آخر عن عدي( 44 1) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  ه الأو  ( 1514)وأأخرجأ مسلٌم . شق 

ه اآلخر . لمغريةن طريق ام ق   "... إن  أول صدقة"ش 

ن معرفةٍ  "وهوقوله . وليس عندمها موضعم الشاهد   "حي اك اهلل م 

وابن أيب شيبة يف ( 12 )وابن ماجه ( 4461)والرتمذي ( 046 , 044 , 446)أخرجه أمحد (   )

( 4045)حبان وابن ( 4/411)واحلاكم ( 104)وأبو يعىل (  41)والبزار ( 41114) "الصن ف"

( 446)والبزار , من طريق سفيان( 501 ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 445) "الختارة"والضياء يف 

( 14/441)وابن عساكر ( 502 )والطَّبي أيضًا ( 144 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 4  )والطيالس 

عبة يك( 144 ) "الدعاء"والطَّباين يف ( 161) "مسنده"وأبو يعىل يف , من طريق شم , من طريق رشأ

( 144 )والطَّباين أأيضًا , من طريق إ ُسائيل( 14/460)وابن عساكر ( 442) "الختارة"والضياء يف 

هري كلهم عن أيب إسحاق به  .من طريق زم

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

ٌر عىل عيلٍّ فقالدخل : هانئ قال فرواه عن أيب إسحاق عن هانئ بن  . هؤالء مجيعًا العمشم  وخالفأ  : عام 

ه": يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول اهلل . مرحبًا بالطي ب الطي ب لئأ عامٌر إيامنًا إىل ممشاش   . "مم

اية من رو( 101)وأبو يعىل ( 4042)وابن حبان ( 40450)وابن أيب شيبة ( 14 )أخرجه ابن ماجه 

لأ قوله . عثام بن عيل عنه به عأ  عيلٍّ  من(   الطيب مرحبًا بالطيب) فجأ
 .قول 

اج(. 410)عند البزار . هشامم بن عيل. ورواه عن العمش  "الدعاء"عند الطَّباين يف . ونوحم بنم در 

 .كرواية اجلامعة عن أأيب إسحاق مرفوعاً ( 14/460)وابن عساكر ( 144 )

هو. والقول قولم الثوري  : بعد أن  ذكرأ اخلالف(  5 /1) "العلل"قال احلافظ الدارقطني يف  ن تابعأ  .مأ

 . ويف سند  احلديث هانئ بن هانئ مل يرو عنه سوى أيب إسحاق: قلت

وذكره ابنم سعد يف الطبقة الوىل من أأهل , "الثقات"وذكره ابن حبان يف .ليس به بأ ٌس : قال النسائي

وفة تشي ع: قال, الكم : لشافعي  وقال حرملة عن ا, جمهوٌل : وقال ابن الديني, وكان منكرأ احلديث, وكان يأ

= 
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 ؟المالس   كيف ردُّ  :باب

ثنا -211 قبة عم  عنيوة خَّبين حأ أأ  :ثني ابن وهٍب قالحد   :ُييى بن سليامن قال حد 

شجرٍة بني  يف ظل   ملسو هيلع هللا ىلص بي  جلوٌس عند الن   بينام نحنم  :قال مٍروعبد اهلل بن عأ  عنبن مسلٍم 

 :فقالوا ,الم عليكمالس   :هم فقالشد  وأأ  اس  الن   جلف  ن أأ عرايبٌّ م  أأ  إذ جاءأ  ,ة والدينةمك  

 ( ).وعليك

ثنا -214 ثنا :قال ,حامد بن عمر حد  اٍس عب   ابنأ  سمعتم  ,أيب مجرة عنأبو عوانة  حد 

 ( ).ورمحة اهلل ,وعليك :ه يقولم عليل  إذا سم 

 :قال ,الم عليك يا رسول اهللالس   :قال رجٌل  :لةي  وقالت قأ  :قال أبو عبد اهلل -211

____________________________________
 

نسبون حديثأه جلهالة  حال ه, هانئ بن هانئ ال يمعرف ذكره ابن حجر يف . وأأهلم العلم  باحلديث ال يأ

 . "التهذيب"

 . مستور: "وقال يف التقريب

 . مل أجد من أخرجه(   )

قبة بن مسلم حيح سوى عم ه رجالم الص  ن وذكره اب. وث قه يعقوب بن سفيان والعجيل. وهو ثقةٌ . ورجالم

 ."الثقات"حبان يف 

ن هذا الوجه(  1) ه م  ن أخرجأ  . مل أأجد مأ

ح إسناده ابن حجر يف   (.44/  ) "الفتح"وصح 

بعي : أبو مجرة ه نرصم بنم عمران الضُّ من  -دة وح  الم  وفتح   .عجمةالم  الضاد   بضم   -هو باجليم والراء, واسمم

راً  بيعة أوله ممصغ   "الفتح"قاله ابن حجر يف . كام جزم به الرشاطيُّ . سالقي وهم بطٌن من عبد  . بني ضم

( /150.) 

ل من حي اه "وفيه  -ضمن حديٍث طويٍل  - ذر عن أيب( 1144) "صحيحه"وأخرج مسلم يف  كنتم أأنا أأو 

 ."وعليك ورمحة اهلل: فقال. فقلتم السالم عليك يا رسول اهلل: قال. بتحية السالم
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 ( ).اهلل الم ورمحةم وعليك الس  

ثنا -215 ثنا :قال ,مطرٌ  حد  ثنا :قال ,وح بن عبادةرأ  حد  سمعت  :بسطاٌم قال حد 

فال  ,الم عليكمالس  : فقال جلم بك الر   إذا مر   ,نّي بم يا  :يبقال يل أأ : ة قالر  معاوية بن قم 

 ( ).الم عليكمالس   :لقم  , ولكن  هه ليس وحدأ فإن   هه بذلك وحدأ صُّ ك ختأ كأن   وعليك: تقل

 المالس   من مل يرد   :باب

ثنا -212 ثنا :قال ,اش بن الوليدعي   حد  ثنا :قال ,عبد العىل حد  قتادة  عنسعيٌد  حد 

محن بن الر   بعبد   مررتم  :يب ذرٍّ لأ  قلتم  :امت قالعبد اهلل بن الص   عند بن هالٍل يمحم  عن

                                                                                                                                                                             

ه(  )  . مل يذكر البخاري سندأ

أنه , وغريمها من طريق عبد اهلل بن حسان( 5 /4) "الكبري"والطَّباين يف ( 1 11)قد وصله الرتمذي و

ليبة تاه صفية بنت عم ثته جد  يلة بنت خمرمة , حد  ثتاه عن قأ يلأة , وكانتا ربيبتيهام -ودمحيبة بنت عليبة حد  وقأ

ه  ة أأبيهام أمم أمم  ا قالت -جد  وقد . رجٌل  حتى جاءأ . فذكرت  احلديث بطوله. ملسو هيلع هللا ىلصهلل قدمنا عىل رسول  ا": أأّن 

, وعليك السالم ورمحة اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم . اهلل السالم عليك يا رسولأ : فقال. الشمسم  ارتفعت  

تا. أأسامل مليتني كانتا بزعفران ملسو هيلع هللا ىلصوعليه تأعني النبي   ضأ  ."عسيبم نخلة ملسو هيلع هللا ىلص ومع النبي. وقد نفأ

الً وساقه الط. هكذا عند الرتمذي  . َّباين مطو 

 .انتهى .قيلة ال نعرفه إال  من حديث عبد  اهلل بن حسان حديثم : وقال أبو عيسى

 .ورجاله ثقات, رواه الطَّباين(: 5/240) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

 ثم ذكرأ  .(فذكرت  احلديثأ بطوله ) وإنام قال , لكنه مل يسق التن بطوله, وهو عند  الرتمذي  كام ترى: قلت 

ب عليه . من احلديث الشاهدأ   . "الثوب الصفر"وبو 

 . طرفًا من احلديث الطول( 4040) "السنن"وأخرج أبو داود يف 

 (.462. )وسيأيت بعضه

 .خمترصاً . من رواية خالد بن أيوب عن معاوية به( 15262) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

ه صحيٌح : وقال. ن ف هناللمص( 44/  ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف    .سندم

م قريبًا    (.214)انظر ما تقد 
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 رد   ؟ن ذلكعليك م   ما يكونم  ,خيأأ  يا ابنأ  :فقال ؟اً شيئ عيل   فام رد   ,متم م فسل  كأ احلأ  م  أم 

 ( ).هٌك عن يمين  ملأ  ,ن هو خرٌي منهعليك مأ 

ثنا -214 ثنا :قال ,مر بن حفصٍ عم  حد  ثنا :قال ,أيب حد  ثنا :قال ,العمش حد   حد 

 اسٌم من أأ  المأ الس   إن   :عبد اهلل قال عنزيد بن وهٍب 
 
 ,رض  يف الأ  اهللمه وضعأ  ,اهلل سامء

 ,درجةٍ  له عليهم فضلم  وا عليه كانت  فردُّ  م عىل القوم  إذا سل   جلأ الر   إن   ,وه بينكمفشم فأأ 

 ( ).طيبم ن هو خرٌي منه وأأ عليه مأ  عليه رد   رد  وإن مل يم  ,المأ رهم الس  ه ذك  ن  لأ 

ثنا -211 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حد   :احلسن قال عنهشاٍم  عنسفيان  حد 

                                                                                                                                                                             

 .عن عي اش به(  4/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه الصن ف يف (   )

 .انتهى. هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عقيل: قال وكيع: ثم قال البخاري 

قال رأياً : قلت   .الذي بعده ويقويه قول ابن مسعود . مثله ال يم

والبيهقي يف ( 5/161) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف ( 15415) "الصن ف"أأخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

عب"  "أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 11 ) "جزء اللف دينار"والقطيعي يف ( 1 15) "الشُّ

 . من طريق مجاعٍة من الثقات عن الأعمش به موقوفاً ( 105/ )

عب"والبيهقي يف (  44 )وأخرجه البزار   وابن منده (  046 ) "الكبري"والطَّباين يف (. 5 15) "الشُّ

روضة "وابن حبان يف ( 501) "طبقات الحدثني بأصبهان"وأبو الشيخ يف ( 104) "التوحيد"يف 

 .من طمرق عن الأعمش به مرفوعاً ( 41/ ) "العقالء

ف البيهقيُّ الرفوعأ    . وضع 

 . من حديث  الأعمش موقوفاً والشهورم : وقال ابن منده

ه( 414) "العلل"وذكرأ الدارقطنيُّ يف   . والوقوفم أأصحُّ : ثم قال. اخلالفأ يف رفع ه ووقف 

 .وطريق الوقوف  أأقوى(: 4 /  ) "الفتح"وقال ابن حجر يف 

وه بي "ويشهد لقوله   , فأأفشم ه اهللم يف الأرض   اهلل, وضعأ
 
المأ اسٌم من أأسامء حديث أنٍس  ."نكمإن  الس 

م برقم . مرفوعاً   (. 212) وقد تقد 
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 ( ).ريضةٌ فأ  دُّ والر   ,عٌ تطوُّ  سليمم الت  

 المن بخل بالس  مأ  :باب

ثنا -216 ثنا :قال ,يب بكرٍ د بن أأ حمم   حد  ن عقبة موسى ب عنضيل بن سليامن فم  حد 

 :مرو بن العاص قالعبد اهلل بن عأ  عنبيه أأ  عنبيد اهلل بن سلامن ثني عم حد  : قال

 قأ والّّسوق من ُسأ  ,الم  بالس   ن بخلأ مأ  والبخيلم  ,هعىل يمين   ن كذبأ مأ  الكذوبم 

 ( ).الةالص  

ثنا -260 ثنا :قال ,إسامعيل بن أبان حد  أيب عثامن  عنعاصٍم  عنسهٍر بن مم  عيلُّ  حد 

 جزأ ن عأ مأ  اس  الن   عجزأ أأ  وإن   ,المبالس   بخلم يأ  الذي اس  الن  بخلم أأ  :أيب هريرة قال نع

 بالدُّ 
 
 ( ).عاء

                                                                                                                                                                             

 . من طريق ابن البارك, عن سفيان عن رجٍل عن احلسن( 1/560) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   )

 .ولعل ه هشام بن حسان الذكور يف رواية البخاري. هكذا قال عن رجلٍ  

 .وانظر ما بعده .هو الأغرُّ موىل جهينة: وسلامن. مل أجد من أخرجه(  1)

 "الطالب العالية"وأبو يعىل كام يف , عن حفص بن غياث( 15414) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

عب"والبيهقي يف ( 1161) "صحيحه"وابن حبان يف ( 6/111) من طريق إسامعيل بن ( 1504) "الشُّ

 . موقوفاً  كلهم عن عاصم به( 51) "الدعاء"وحممد بن فضيل الضبي يف , زكريا

 . غياث مرفوعاً  بن   الرزبان عن حفص   ورواه مّسوق بنم  

عب"أأخرجه البيهقي يف  وأبو ( 20) "الدعاء"ويف (  556) "الوسط"والطَّباين يف ( 1502) "الشُّ

 (. 4 1) "أمثال احلديث"الشيخ يف 

وقال , "الثقات"ن يف حبا وذكره ابنم , ليس بالقوي يمكتب حديثمه: قال أبو حاتم. ومّسوق بن الرزبان

 ."التهذيب"ذكره احلافظ يف . صدوٌق : صالح بن حممد

ه احلافظ ابنم أيب شيبة: قلت  . فرواه عن حفص موقوفًا كرواية اجلامعة. وقد خالفأ

 .والصحيحم موقوف(: 1141) "العلل"قال احلافظ الدارقطني يف 
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 الم عىل الّصبيانالس   :باب

ثنا - 26 ثنا :قال ,بيدٍ حمّمد بن عم  حد   رأيتم  :عنبسة قال عنعيسى بن يونس  حد 

 ( ).اببيان يف الكت  م عىل الص  سل  مر يم عم  ابنأ 

 تسليم النّساء عىل الّرجال :ببا

ثنا -261 ثنا :قال ,موسى حد   ساءم الن   كن   :يقول احلسنأ  سمعتم  :مبارٌك قال حد 

 ( ).جالمن عىل الر  سل  يم 

 الّتسليم عىل النّساء :باب

ثنا -264 ثنا :قال ,د بن يوسفحمم   حد   :شهٍر قال عنرام عبد احلميد بن هبأ  حد 

 قال بيده إليهن   ,عودٌ ساء قم صبٌة من الن  وعم  ,يف السجد مر   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,سامءأ أأ  سمعتم 

 نعوذم  :قالت إحداهن   ,نعمنيفران الم وكم  اكن  إي   ,نعمنيفران الم وكم  اكن  إي   :فقال ,المبالس  

 .؟فران نعم اهللن كم م   ,اهلل يا نبي   ,اهللب

منه  يتم ما رأأ  اهلل و :فتقول الغضبةأ  تغضبم  ثم   ,هامتم ي  تطول أأ  ن  اكم حدأ إ   إن   .بىل :قال

 ( ).نعمنيالم  فران نعم  وذلك كم  ,اهلل  فران نعم  فذلك كم  ,قطُّ  اً ساعًة خري

                                                                                                                                                                             

رواية ُييى بن يعىل السلمي عن عنبسة بن عامر  من( 115) "النفقة عىل العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف (   )

 .القريش به

عب اليامن"أأخرجه البيهقي يف (  1) بارك بن فمضالة قال(  121) "شم ئل احلسنم ": من رواية أأيب أمسامة عن مم سم

الم  عىل النساء قال  ."ىل الرجالمل يكن  الرجالم يمسل مون عىل النساء, ولكن  النساء هن  يمسل من ع: عن الس 

ني يف    "عن واثلة مرفوعًا ( 114) "لليلةعمل اليوم وا"وأخرج ابن السُّ
 
وال , يمسل مم الرجالم عىل الن ساء

جال      "يمسل م الن ساءم عىل الر 

ه واهٍ (: 41/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   .وسندم

وأمحد أيضًا , ميد بن هبراممن رواية عبد احل( 1264)والرتمذي ( 14516)أخرجه المام أمحد (  4)

= 
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ثنا -261 ثنا :قال ,خملدٌ  حد  د بن حمم   عنة ني  يب غأ أأ  ابن   عن بن إسامعيل برش  مم  حد 

 ,تراٍب يلنا يف جوار أأ وأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ يب الن   مر   ,ةنصاري  سامء ابنة يزيد الأ أأ  عنبيه أأ  عنمهاجٍر 

 جرأ ن أأ م   وكنتم  ,نعمنيالم  وكفرأ  ن  اكم إي   :وقال .م علينافسل  
يا  :فقلتم  ,هلت  عىل مسأأ  هن  ئ 

 .؟نعمنيالم  فرم وما كم  ,اهلل رسولأ 

 ,اً ها منه ولدزقم رويأ  ,اً وجزأ  اهللها يرزقم  ثم   ,بوّيان أأ ها م  يمتم أأ  طولم تأ  ن  اكم حدأ إ   لعل   :قال

 ( ).قطُّ  اً منك خري يتم ما رأأ  :ر فتقولم فم فتك   الغضبةأ  فتغضبم 

____________________________________
 

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 416)واحلميدي (  140)وابن ماجه ( 5101)وأبو داود (  1452)

من رواية احلكم بن أأبان ( 1162) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف , من رواية ابن أيب حسني( 0 /1)

عب "والبيهقي يف ( 26/41) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 21 /11) "الكبري"والطَّباين يف  شم

 . من طريق عبد اهلل بن عثامن بن خثيم كلهم عن شهر بن حوشب به(  114) "اليامن

نن منه مجلةأ السالم فقط: قلت  فران: فقال)  ومل يذكروا قوله . أخرج أهلم السُّ اكن  وكم كام قال  .(الخ .. إي 

 (.1/15) "هرة بزوائد السانيد العرشةاحتاف ال"والبوصريي يف (. 1/420) "الجمع"اهليثمي يف 

ث قأ . وهو ضعيف, وفيه شهر بن حوشب. رواه أمحد: وقال اهليثمي   . انتهى. وقد وم

ال بأ سأ بحديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر  بن : قال أمحد بن حنبل. هذا حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي

هوقو  . شهٌر حسنم احلديث: وقال حممد بن إسامعيل, حوشب ثم ... ,إنام تكل م فيه ابن عون: وقال, ى أأمرأ

م بنم . حوشب أيب زينب عن شهر بن   روى عن هالل بن   أنبأنا أبو داود الصاحفي بلخي أأخَّبنا النرض 

ون قال ميل عن ابن عأ وه: شم وه: قال النرض: قال أبوداود. إن  شهرًا تركم وإنام طعنوا فيه , أأي طعنوا فيه. تركم

لطان لأن ه ويلأ   . انتهى كالمه. أأمرأ السُّ

 .وانظر ما بعده

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 11 /11) "الكبري"والطَّباين يف ( 1401)أخرجه إسحاق بن راهويه (   )

 . من طمرق عن عبد اللك بن أيب غنية به(  54) "فوائده"ومتام يف ( 124/ 2)

وقال . "الثقات"حبان يف  ذكره ابنم . موىل أسامء سلميب مم أأ  بن   سوى مهاجر  . ورجاله رجال الصحيح 

 . إشارًة إىل ابن حبان. وث ق: الذهبي

= 
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 من كره تسليم اخلاّصة :باب

ثنا -265 ا ن  كم  :طارٍق قال عنم يب احلكأ اٍر أأ سي   عنبشري بن سلامن  عن نمعيمبو أأ  حد 

نا ل  فدخأ  ,نا معهفقام وقم ,الةم الص   قد قامت   :ه فقالنم فجاء آذ   ,اً اهلل جلوس عند عبد  

 ,ما فعلأ  نا مثلأ ل  نا وفعأ ي  ومشأ  ,عأ  وركأ فكَّب   ,م السجد  يف مقد   اً كوعرم  اسأ ى الن  فرأأ  ,السجدأ 

 غأ وبل   ,اهللم صدقأ  :فقال ,محنبا عبد الر  الم يا أأ عليكم الس   :رجٌل مّسٌع فقال فمر  

فقال  ,رجأ ى يأ ره حت  نا ننتظم يف مكان   انأ وجلس   ,ههل  عىل أأ  فولجأ  ,ينا رجعأ  صل  فلام   ,هرسولم 

 .؟هلم كم يسأأ يُّ أأ  :نا لبعضٍ بعضم 

 تسليمم  :اعة  بني يدي الس   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  عن الن   :فقال ,هلأ فسأأ  ,هلم سأأ أنا أأ  :قال طارٌق 

 وفشوُّ  ,رحام  الأ  وقطعم  ,جارة  ها عىل الت  زوجأ  ةم الرأأ  عنيأ ى تم حت   جارة  الت   وفشوُّ  ,ة  اخلاص  

 ( ).احلق   شهادة   وكتامنم  ,ور  بالزُّ  هادة  الش   وظهورم  ,لقلم  ا

____________________________________
 

 .ويشهد له ما قبله

 "مسنده"والبزار يف ( 40 /1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 4611, 4140)أخرجه أمحد (  )

طمرق عن بشري بن  من( 4/164 ) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف (  40) "مسنده"والشايش يف ( 156 )

 . سلامن أأيب إسامعيل به

حه احلاكم   (. 115, 1/61)وصح 

 .وعند بعضهم عن سي ار فقط دون كنيته. واخترصه البزار والشايش

. وليس أأبا احلكم الثقة, بأن  سيارًا هو أأبو محزة .لكن جزم أمحدم وابنم معني. ورجاله ثقات رجال الصحيح

 (. 1/152) "التهذيب"يف ومال إليه احلافظ ابن حجر 

 . وسيار أبو محزة مل أرأ من وث قه: قلت

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

 .مقبول: "التقريب"وقال يف 

 . رجال أمحد والبزار رجالم الصحيح(: 4/141) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

= 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

353 

 العورات الّثالث :باب

ثنا -262 ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حد  صالح بن  عنإبراهيم بن سعٍد  حد 

 ,أّنه ركب إىل عبد اهلل بن سويدٍ  ,ثعلبة بن أيب مالٍك القرظّي  عنابن شهاٍب  عنكيسان 

ما  :فقال - وكان يعمل هبن   -الث ه عن العورات الث  يسألم  ,بن احلارثأخي بني حارثة 

 هرية مل يدخل عيل  ثيايب من الظ   إذا وضعتم  :فقال ,عمل هبن  أأ  ن  أأ  ريدم أم  :فقلت ؟تريد

 كأ وحتر   الفجرم  وال إذا طلعأ  .هفذلك إذنم  ,دعوهن أأ أأ  إال   ,بإذين إال   مأ لم احلم  هيل بلغأ حٌد من أأ أأ 

 ( ).نامى أأ ثيايب حت   ووضعتم  العشاءأ  يتم وال إذا صل   .الةأ  الص  صىل  ى تم حت   اسم ن  ال

____________________________________
 

فرواه مجاعٌة . عنهلف واختم . يرويه بشري بن سلامن عن سيار(: 5  /5) "العلل"وقال الدارقطني يف 

عن : همريبي وأبو أمحد الزبريي فقالوا كلوُييى بن آدم وعبد اهلل بن داود اخلم  منهم خملد بن يزيد ووكيعٌ 

مٌ ( سيار أبو احلكم)وقوهلم , سيار أيب احلكم رواه عبد الرزاق  .ويف كذلكوإنام هو سيار أبو محزة الكم , وه 

وسي ار أأبو احلكم مل يأسمع  من طارق بن شهاب . الصواب وهو, عن الثوري عن بشري عن سيار أيب محزة

 . انتهى. ومل يرو عنه, شيئاً 

ة بن عبد الرمحن( 1 6/1 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   ) ر  ( 4411) "العرفة"وأبو نمعيم يف , من طريق قم

هري به( 11 /1) "الصابة"وابن منده كام يف  قيل كلهم عن الزُّ  . من طريق عم

هري عن ثعلبة ورواه ابنم : ابن منده قال ويد, إسحاق وقمرة عن الزُّ وكان من , أنه سأألأ عبدأ اهلل بن سم

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أصحاب  

له : قال البخاري وابن أيب حاتم وابن السكن وابن حبان. عبد اهلل بن سويد النصاري. وإسناده قوي

حبة  . صم

ة بن   (651) "معجم الصحابة"وأخرجه ابن قانع يف  ر  هري عن ثعلبة عن  عبد   من طريق قم الرمحن عن الزُّ

ويد قال  ."فذكر نحوه.. عن العورات  الثالث ملسو هيلع هللا ىلصسألتم رسولأ اهلل ": عبد اهلل بن سم

 .انتهى. ويدسم  اهلل بن   وإنام الصحيحم من قول عبد   !,ملسو هيلع هللا ىلص كذا قال عن النبي  : قال ابن قانع

 . هو وهمٌ و, عن ثعلبة عن سويد دون عبد اهلل: وقيل

 .انظر الصابة
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 أكل الّرجل مع امرأته :باب

ثنا -264 ثنا :قال ,ميديُّ احلم  حد   عنموسى بن أيب كثرٍي  عنٍر عأ س  م   عنسفيان  حد 

فدعاه  ,مرعم  فمر   ,اً سي  حأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  مع الن   آكلم  كنتم  :قالت رض اهلل عنهاعائشة  عنجماهٍد 

 فنزلأ  .عنيٌ  ن  كم ت  أأ رما  فيكن   طاعم لو أم  ,حّس  :فقال ,صبعيه إ  يدم  صابت  فأأ  ,لأ كأ فأأ 

 ( ).احلجاب

ثنا -261 ثني خارجة بن احلارث بن رافع بن حد   :إسامعيل بن أيب أويٍس قال حد 

 ةم وهي جد   ,خولة يوه -ة بنت قيٍس صبي   م  سامل بن ُسٍج موىل أم  عن هنيُّ مكيٍث اجلم 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   ي ويدم يد   اختلفت   :ها تقوله سمعأ ن  أأ  -خارجة بن احلارث 
ٍ
يف إناء

 .( )واحدٍ 

                                                                                                                                                                             

العجم "والطَّباين يف ( 160/  ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 6 1  ) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (   )

من طمرق عن ( 4/14) "أخبار أصبهان"وأبو الشيخ يف ( 114) "الصغري"ويف ( 1614) "الوسط

يينة به  . سفيان بن عم

حه السيوطي يف   ."الدر النثور"وصح 

رواه الطَّباين يف الوسط ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن (:   4/1) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

 .انتهى .أيب كثري وهو ثقة

والطَّباين ( 2651) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 12) "العلل الكبري"والرتمذي يف ( 14024)أخرجه أمحد (  1)

( 415 / ) "أسد الغابة"وابن الثري يف ( 1/165) "الطبقات"وابن سعد يف ( 11/145) "الكبري"يف 

 .من طمرق عن إسامعيل بن أيب أويس به

 . حبان معني وابنم  قه ابنم وث  . خارجة بن احلارث . وإسناده جي د 

 . ال بأس به: وقال النسائي

 . صالح احلديث: وقال أبو حاتم

 .مشهورٌ  ثقٌة شيٌخ : ابن معنيعنه قال . وسامل بن ُسج

= 
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 غري مسكونٍ  اً إذا دخل بيت :باب

ثنا -266  عنثني هشام بن سعٍد حد   :ٌن قالع  ثني مأ حد   :إبراهيم بن النذر قال حد 

علينا وعىل  المم الس   :فليقل السكون   غريأ  البيتأ  خلأ إذا د :مر قالعبد اهلل بن عم  أن   ,نافعٍ 

 ( ).احلنيالص   اهلل  عباد  

ثنا -400 ثنا :قال ,إسحاق حد  يزيد  عنيب ثني أأ حد   :بن احلسني قال عيلُّ  حد 

وا سم ن  ستأ  ى تأ كم حت  بيوت   غريأ  اً لوا بيوتال تدخم } :اٍس قالابن عب   عنعكرمة  عن حوي  الن  

____________________________________
 

 ."ن حبان يف الثقاتوذكره اب

والرتمذي يف (  44)وابن أيب شيبة ( 411)وابن ماجه ( 41)وأبو داود ( 14114)وأخرجه المام أمحد  

وابن أيب عاصم ( 60 / 0 "الكَّبى"والبيهقي يف ( 46 1)وإسحاق بن راهويه ( 15) "العلل الكبري"

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11/145) "الكبري"والطَّباين يف ( 1 40) "اآلحاد والثاين"يف 

وغريهم من طمرق عن أمسامة بن زيد عن سامل أأيب النُّعامن ( 1/165) "الطبقات"وابن سعد يف ( 15/ )

ج  - بي ة اجلهنية -وهو ابن ُس   .كذا عند ابن ماجه. عن أمم  صم

ابن : وقيل, ربوذالنعامن بن خ: وقيل, سامل بن النعامن: وقيل, عن سامل بن خربوذ أيب النعامن: وقيل

 . وقيل غري ذلك. خربوذ

 .خالية من هذا االضطرابعند الصن ف وطريق خارجه بن احلارث 

به .ن قالمأ : قال احلاكم أبو أمحد(: 4/444) "التهذيب"قال احلافظ يف  ج فقد عر  ومن قال ابن , ابن ُس 

وخالفه أأبو زرعة , ومل يصّح , النعامنابن  :وقال بعضهم: وقال البخاري. خربوذ أأرادأ به الكاف بالفارسية

ح رواية مأ  وقال وكيع يف , وهي رواية الثوري وابن وهب عن أسامة. عن سامل بن النعامن :ن قالفرج 

بوذ: روايته عند أيب داود ه, عن ابن خر  ه عن وكيع, ومل يمسم  ه غريم بوذ: وسام  أيب  وحكاه ابنم , النعامن بن خر 

بوذ :وقال الدارقطني, حاتم  . انتهى. ُسج يمعرف بخر 

 .عن أيب خالد المحر عن ُييى بن سعيد عن نافع به( 15415) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 . وهذا إسناٌد صحيٌح  

نه احلافظ ابن حجر يف   (.10/  ) "الفتح"وحس 
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 اً يوتوا بم لم تدخم  ن  ليس عليكم جناٌح أأ } :فقال ,ن ذلكواستثنى م   ,{هاهل  عىل أأ  مواسل  وتم 

 ( ).{مونكتم بدون وما تأ ما تم  يعلمم  واهللم ,مسكونٍة فيها متاٌع لكم غريأ 

 { كمامنم ي  أأ  ن ملكت  الذينكم ذ  أ  يستأ ل   } :باب

ثنا - 40 ثنا :قال ,دٍ عثامن بن حمم   حد   عنليٍث  عنشيبان  عناليامن  ُييى بنم  حد 

جال دون هي للر   :قال ,{كمامنم ي  أأ  ملكت   نأ الذينكم ذ  أ  يستأ ل  } :مرعم  ابن   عننافٍع 

 ( ).ساءالن  

 { مأ لم احلم  منكمم  طفالم الأ  وإذا بلغأ  } :قول اهلل :باب

ثنا -401 ثنا :قال ,مطر بن الفضل حد  ستوائّي هشاٍم الد   عنيزيد بن هارون  حد 

 ,هم عزلأ لم ه احلم ولد   بعضم  ه كان إذا بلغأ ن  أأ  ,ابن عمر عننافٍع  عنكثرٍي  ُييى بن أيب عن

 ( ).ذنٍ  بإ  عليه إال   فلم يدخل  

 يستأذن عىل أّمه :باب

ثنا -404 ثنا :قال ,حمّمد بن يوسف حد   عنإبراهيم  عنعمش الأ  عنسفيان  حد 

ا حياّن  أأ  ما عىل كل   :فقال ؟يم  عىل أم  ذنم ستأ  أأ  :جاء رجٌل إىل عبد اهلل قال :علقمة قال

                                                                                                                                                                             

 .به من طريق ُييى بن واضح عن احلمسني( 54 /6 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (   )

اس يف ( 54 /6 )وأأخرجه الطَّبي   من وجهني آخرين عن ابن ( 461) "الناسخ والنسوخ"والنح 

 .عب اس نحوه

نبسة(   6/1 ) "تفسريه"أخرجه الطَّبي يف (  1) ( 104) "الناسخ والنسوخ"والنحاس يف , من طريق عأ

فيان كالمها عن ليث به  .من طريق سم

ليم: وليث  موقد ضع  , هو ابن أيب سم  .فه اجلمهور كام تقد 

د كام يف (  4)  .عن ُييى عن هشام به( 1 /2) "احتاف الهرة"أأخرجه مسد 

 .هذا إسناٌد صحيٌح : "االحتاف"وقال البوصريي يف  
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 ( ).اراهأ تأ  ن  أأ  بُّ حتم 

ثنا -401 ثنا :قال ,آدم حد  ذيٍر نأ  سلم بنأ مم  سمعتم  :يب إسحاق قالأأ  عنعبة شم  حد 

ما  يتأ عليها رأأ  ن  ذ  ستأ  إن مل تأ  :فقال ؟يم  عىل أم  ذنم ستأ  أأ  :ذيفة فقالرجٌل حم  لأ سأأ  :يقول

.هكرأ تأ 
( ) 

 يستأذن عىل أبيه :باب

ثنا -405 ثنا :قال ,فروة حد  موسى  عنبيد اهلل عم  عنليٍث  عنالقاسم بن مالٍك  حد 

ى دري حت  يف صأ  فدفعأ  فالتفتأ  ,هبعتم فات   فدخلأ  ,يم  يب عىل أم مع أأ  دخلتم  :بن طلحة قال

 ( ).؟بغري إذنٍ  خلم تد  أأ  :قال ,تيين عىل اس  دأ عأ ق  أأ 

                                                                                                                                                                             

 . عن أأيب معاوية عن الأعمش به(  424 ) "الصن ف"أأخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

حه ابن حجر يف   (.15/  ) "الفتح"وصح 

وابن عبد الَّب يف (  45) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 1/404) "السنن"خرج البيهقي يف وأ

هري قال( 1/144) "االستذكار" : سمعتم هذيلأ بن رشحبيل الأزدي الأعمى يقول: من طمرق عن الزُّ

هات كم": سمعتم ابنأ مسعود يقول  ."عليكم إ ذٌن عىل أمم 

( 14) "الدب"ويف ( 12144,  420 ) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف  ( 611 )أأخرجه عبد الرزاق (  1)

د كام يف ( 4/64) "السنن"والبيهقي يف  سد  من طمرق عن أأيب إسحاق ( 1416) "الطالب العالية"ومم

بيعي به  . الس 

حه ابن حجر يف   (.15/  ) "الفتح"وصح 

ن أخرجه(  4)  . مل أأجد مأ

بيد اهلل: قال الزي وابن حجر ليم وعنه ليث بنم , بيد اهلل غريم منسوب عن موسى بن طلحة بن عم عم  . أأيب سم

م: قلت فه اجلمهورم كام تقد   . وليٌث ضع 

مة هذا الثرأ مع أأثر  ابن  مسعود وحذيفة وابن  ( 15/  ) "الفتح"وذكر ابن حجر يف  وكذا . عمر التقد 

 .لها صحيحةٌ وأأسانيد هذه اآلثار ك: ثم قال. أثر ابن عباس اآليت
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 يستأذن عىل أبيه وولده :باب

ثنا -402 ثنا :قال ,بانإسامعيل بن أأ  حد  بري أيب الزُّ  عنشعث أأ  عنسهٍر مم  بنم  عيلُّ  حد 

 ,هخت  وأم  ,هخي  وأأ  ,اً جوزعأ  وإن كانت   ,هم  وأم  ,هعىل ولد   جلم الر   ذنم يستأ   :جابٍر قال عن

 ( ).بيهوأأ 

 هخت  عىل أم  ستأذنم يأ  :باب

ثنا -404 ثنا :قال ,ميديُّ احلم  حد  ثنا :قال ,سفيان حد   عنجريٍج  وابنم  ,عمٌرو حد 

 قال
ٍ
 :فقلتم  عدتم فأأ  ,نعم :فقال ؟ختيعىل أم  ذنم ستأ  أأ  :اٍس فقلتم عب   ابنأ  لتم سأأ  :عطاء

 ن  أأ  حتبُّ أأ  ,نعم :قال ؟عليهام ستأذنم أأ  ,نفق عليهامام وأم ّنم مو  نا أم وأأ  ,ختان يف حجريأم 

إىل  {كمامنم ي  أأ  ن ملكت  الذيذنكم أ  تأ يس  وا ل  آمنم  نأ الذيا ّيُّ يا أأ } :قرأ ؟ ثم  ريانتنيترامها عم 

 ,الثالث   يف هذه العورات   إال  ؤمر هؤالء بالذن فلم يم  :قال ,{عوراٍت لكم ثالثم }

قال ابن  .{ن قبلهمن م  الذي ذنأ وا كام استأ  نم ذ  يستأ  فل   مأ لم منكم احلم  طفالم الأ  وإذا بلغأ } :قال

 ( ).هماس كل  ن  عىل ال :جريٍج  زاد ابنم  .واجٌب  فالذنم  :اسٍ عب  

 عىل أخيه يستأذنم  :باب

ثنا -401 ثنا :قال ,قتيبة حد   :عبد اهلل قال عنردوٍس كم  عن شعثأ أأ  عنبثٌر عأ  حد 

                                                                                                                                                                             

 "تفسريه"وُييى بن سالم البرصي يف , من طريق أشعث( 4025 ) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

ئل جابرم بنم عبد : قال. من طريق ابن هليعة كالمها عن أيب الزبري( 125/ ) "تفسري بن أيب زمنني"كام يف  سم

 .لفظ ابن سالم. "نعم: قال ؟أأو عىل أخته, وإن  كانت عجوزاً . أأيستأذنم الرجلم عىل والدت ه. اهلل

ه عن عطاء به( 4/64) "السنن الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (  1)  . من طريق سفيان عن عمرو وحدأ

حه ابن حجر يف   ."الفتح"وصح 
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 ( ).هخت  وأم  ,هخي  وأأ  ,هم  وأم  ,بيهعىل أأ  جلم الر   ستأذنم يأ 

 المغري الس   االستئذانم  :باب

ثنا -406 ثنا :قال ,بيان حد  ثنا :قال ,يزيد حد    عنعبد اللك بن أيب سليامن  حد 
ٍ
عطاء

 ( ).المبالس   بدأأ ى يأ ؤذن له حت  ال يم  :قال .مسل  يم  ن  أأ  قبلأ  ذنم فيمن يستأ   ,أيب هريرة عن

ثنا -0 4  :هم قالخَّبأ ريٍج أأ جم  ابنأ  أن   ,أخَّبنا هشامٌ  :قال ,إبراهيم بن موسى حد 

 :فقل ,عليكم المم الس   :مل يقل  و إذا دخلأ  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :قال ,عطاءً  سمعتم 

 ( ).المالس   :يت بالفتاح  ى يأ  حت   ,ال

                                                                                                                                                                             

 . من طمرق عن أأشعث بن سوار به( 14 /6 ) "تفسريه"والطَّبي يف ( 4202 )أخرجه ابن أيب شيبة (  )

وهو قليلم . هم ثالثة: وقيل. ابن هانئ: وقيل. ابن عمرو: وقيل, بن عباس الثعلبيهو ا: كردوس

 . احلديث

خمترصًا عن عبد الرحيم بن سليامن عن عبد اللك عن ( 15114) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

الم": عطاء عن أيب هريرة قال نموا بالس  نموا حتى تمؤذأ  . "ال تأ ذأ

ه صحيٌح   .وإسنادم

ادة  -من طريق احلسن بن محاد ( 1204) "الوسط"وأخرجه الطَّباين يف  نا حفص بن غياث عن  -سج 

 ."للمستأذن  حتى يبدأأ بالسالم نم ال يمؤذأ ": قال -أأشكُّ يف رفعه  -عبد اللك عن عطاء عن أيب هريرة 

د به سجادة. بن غياث اللك بن أأيب سليامن إال  حفص مل يرو هذا احلديث عن عبد  : قال الطَّباين  .تفر 

 .انتهى

اللك مل أأجد   ه ثقاٌت إال  أن  عبدأ ورجالم  "الوسط"رواه الطَّباين يف (: 1/21) "الجمع"وقال اهليثمي يف 

 .انتهى ."روى عن يزيد بن الصم: قال ابن حبان. له سامعًا من أيب هريرة

. وكالم الطَّباين يدلُّ عليه. صواب عن عطاءوال ."عبد اللك بن عطاء"وقع يف نسخة اهليثمي : قلت 

 . واهلل أعلم. والوقوفم أصحُّ 

 .وانظر ما بعده

 (. 414) انظر . وسيأيت عند الصن ف من وجٍه آخر عن ابن جريج نحوه.  إسناده صحيٌح (  4)
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 فقأ عينهإذا نظر بغري إذٍن تم  :باب

ثنا -  4 ثنا :قال ,اٌج حج   حد  ثنا :قال ,ادٌ مح   حد  أنٍس  عنبن عبد اهلل  إسحاقم  حد 

 نحوأ  دأ فسد   ,هنانت  من ك   هامً سأ  خذأ فأأ  ,لع رجٌل يف بيتهفاط   ,صيل  يم  قائامً  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن  :قال

.هيني  عأ 
( ) 

 ظراالستئذان من أجل الن   :باب

ثنا -1 4  لعأ اط   :نٍس قالأأ  عنيٍد محم  عن اريُّ زأ خَّبنا الفأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

 جلم الر   خرجأ فأأ  ,صٍ قأ ش  م  ب   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  دأ فسد   ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   جرة  ٍل يف حم لأ رجٌل من خأ 

.هسأ رأ  
( ) 

                                                                                                                                                                             

 .بهمن طريق محاد بن سلمة ( 456) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 1615 )أخرجه المام أمحد (  )

بيد اهلل بن أيب بكر ( 54 1)ومسلم ( 2501, 5111) "صحيح البخاري"وأصله يف  من وجٍه آخر عن عم

جر النبي  ", عن أأنسٍ  فكأأين  . بمشقص أو بمشاقص ملسو هيلع هللا ىلصفقامأ إليه النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأأن  رجالً اط لعأ من بعض  حم

نه تلم الرجلأ ليطعأ  . "أأنظر إ ليه يأ

 . "سهاًم من كنانته"وقوله  "اًم يمصيل  قائ "وليس عند الشيخني قوله 

ريضٍ : بكّس أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه: والشقص هم  إذا كان طوياًل غريأ عأ  . نصلم الس 

ه ملسو هيلع هللا ىلصومع رسول اهلل " وعند الشيخني من حديث سهل بن سعد  كُّ هبا رأ سأ درى ُيأ
مل  ."م  ولعل ه ُيم

د به الن صلأ : ثم قال, "الفتح"كام قال ابن حجر يف . عىل التعدُّ دًا فأأش  د  درى كان حمم
تمل أأن  رأ سأ ال  . "وُيم

 .انتهى

 .وانظر ما بعده: قلت

 .عن سهل بن يوسف عن محيد به( 1116 )أخرجه المام أمحد ( 1)

 النبي  ", من رواية ُييى عن محيد خمترصاً ( 2161) "صحيح البخاري"وهو يف  
الً اط لعأ يف بيت   ملسو هيلع هللا ىلصأن  رجم

د إليه مشقصاً ف  . "سد 

ه "دون قوله     ."فأأخرجأ الرجلم رأ سأ

= 
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 إذا سّلم الّرجل عىل الّرجل يف بيته :باب

ثنا -4 4 سعيد بن  عنخالد بن يزيد  عنيث ثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

نني  بيد بنعم  ن  أأ  ,مروان بن عثامن عنيب هالٍل أأ  حم
أ أأ  ( )  :يب موسى قالأأ  عنه خَّبأ

 اشتد   ,اهلل يا عبدأ  :فقال إيل   رسلأ فأأ  ,دبرتم فأأ  ,اً ؤذن يل ثالثفلم يم  ,مرعىل عم  ذنتم استأ  

 ,تبسوا عىل بابكُيم  عليهم أن   شتدُّ كذلك يأ  اسأ الن   ن  اعلم أأ  ؟عىل بايب تبسأ حتأ  عليك أن  

 ؟هذا ن سمعتأ مم   :فقال ,فرجعتم  ,ؤذن يلفلم يم  ,اً عليك ثالث ذنتم استأ   بل   :فقلتم 

ني ت  لئن مل تأ   ؟ما مل نسمع ملسو هيلع هللا ىلص بي  لن  من ا أسمعتأ  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ه من الن  سمعتم  :فقلت

يف  اً من النصار جلوس اً نفر تيتم ى أأ حت   فخرجتم  ,ك نكاالً نٍة لجعلن عىل هذا ببي  

 ال يقومم  :فقالوا ,مرم ما قال عم خَّبهتم فأأ  ؟حدٌ يف هذا أأ  يشكُّ وأ أأ  :فقالوا ,همالسجد فسألتم 

 .إىل عمر ,بو مسعودٍ و أأ أأ  ,بو سعيٍد اخلدرّي فقام معي أأ  ,صغرناأأ  إال  معك 

____________________________________
 

 .وانظر ما قبله

مري(  )  . زعم الشيخم الألباين بأن  الصوابأ ابن عم

حه الستاذ حمب الدين  "حسني", ويف اهلندية "حنني"الصل(: 1 1ص )فقال يف حتقيقه لألدب  فصح 

, وقد مر  "الصحيحني"لشارح اجليالين, والتصويب من وهو خطٌأ تبعه عليه ا! "حنني"رمحه اهلل فجعله 

سندًا, وأأرسلأه هناك, وهو كذلك (025 /2 1)عىل الصواب برقم  بيد هنا عن أيب موسى مم , وقد رواه عم

 .انتهى كالمه. , وقد بي نتم وجهه ثمة, وأأحل تم يف وصله إىل هنا"الصحيحني"يف 

  .لوجوه. "حنني"ين أنه والصواب ما قاله حمب الدين واجليال: قلت 

الً     . وهنا عثامن بن مروان فافرتقا, حيحني عن عبيٍد عطاءٌ أن  الراوي يف الص   :أأو 

بيد بن . أأّنام يرويان عن بعض "التهذيب"نني يف بيد بن حم أنه وقع يف ترمجة مروان وعم  :ثانياً   بخالف عم

مري فلم يأذكر يف   .أن  مروان روى عنه "التهذيب"عم

نني عن , الزيادات والفوائد يف رواية الباب "الفتح"ذكر ابن حجر يف  :الثاً ث  بيد بن حم ا من رواية عم وذكر أأّن 

مري يف الص  , أيب موسى بيد بن عم ق بينها وبني رواية عم  .واهلل أعلم. حيحنيوفر 
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 ,ؤذن لهفلم يم  ,متاه فسل  ى أأ حت   ,سعد بن عبادة وهو يريدم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  خرجنا مع الن   :فقال

دركه سعٌد فأأ  ,رجع ثم   ,قضينا ما علينا :فقال ,ؤذن لهفلم يم  ,الثةلث  ا ثم   ,انيةم الث  سل   ثم  

 ,عليك ردُّ وأأ  ,سمعم نا أأ وأأ  إال  ٍة من مر   متأ ما سل   بعثك باحلق   الذيو ,يا رسول اهلل :فقال

 كنتم  إن   اهللو :بو موسىفقال أأ  ,بيتي هل  وعىل أأ  الم عيل  من الس   كثرأ تم  أن   حببتم أأ  ولكن  

 ( ).ستثبتأ أأ  أن   حببتم أأ  ولكن   ,أجل   :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   عىل حديث   اً مينلأ 

                                                                                                                                                                             

عيد بن المعىل  ال(   ) رقيرجال إسناده ال بأس هبم سوى مروان بن  عثامن بن أيب سأ  . نصاري الزُّ

 . ضعيٌف : قال أبو حاتم

 . رجٌل جمهول: وقال المام أمحد

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف 

خمترصًا ( 11 5)وسنن أيب داود ( 54 1)ومسلم ( 2610, 652 ) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

مري مر", من رواية عطاء عن عبيد بن عم موسى عىل عمر فكأنه استأذن أبو : أن  أأبا موسى استأذن عىل عم

ه مشغوالً  عي له. ائذنوا له ؟قيس اهلل بن   عبد   أمل أأسمع صوتأ : فرجع فقال عمر. وجدأ ما محلك : فقال. فدم

فانطلق إىل جملٍس من . أو لأفعلن  بك. فأتني عىل هذا ببينة: قال. إنا كنا نؤمر هبذا: فقال ؟عىل ما صنعت

نا نمؤمر هبذا: فقال. فقام أبو سعيد اخلدري. اال يشهد إال  أصاغرن: فقالوا. النصار خفي : فقال عمر. قد كم

 ."أهلاين الصفقم بالأسواق. ملسو هيلع هللا ىلصعيل  هذا من أأمر  النبي 

 . دون قصة سعد بن عبادة 

 ."الفتح"وفوائد استوفاها احلافظ يف , ويف حديث الباب زوائد أمخرى

 .أأيب سعيد اخلمدري نحوه دون القصةعن ( 54 1)ومسلٌم (  516)"صحيحه"وأخرج البخاري يف  

نني التي أأرشتم إليها يف (: 16/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   بيد بن حم زيادٌة  "الدب الفرد"ويف رواية عم

فيدةٌ  مر. مم ريد سعد بن عبادة يومًا وهو يم  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع النبي  ": وهي أن  أأبا سعيد أأو أأبا مسعود قال لعم

أخرجها أبو . وقصة سعد بن عبادة هذه, ومن فعله ملسو هيلع هللا ىلصفثبتأ ذلك من قول ه  ."احلديث .. حتى أتاه فسل م

لة بمعناه طو  بادة مم , كذا فيه. وأأمحد من طريق ثابٍت عن أنس أو غريه, داود من حديث قيس بن سعد بن عم

دٍ  ار عن أنس بغري تردُّ  .كالمه انتهى. ديث أمم  طارق موالة سعدوأخرجه الطَّباين من ح, وأأخرجه البز 

= 
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 دعاء الّرجل إذنه :باب

ثنا -1 4 ثنا :قالبن حرٍب  سليامن حد   حوص  يب الأ أأ  عنأيب إسحاق  عنشعبة  حد 

 ( ).له نأ ذ  فقد أم  جلم الر   عيأ إذا دم  :اهلل قال عبد   عن

ثنا -5 4 ثنا :قال ,اش بن الوليدعي   حد  ثنا :قال ,عىلعبد الأ  حد  قتادة  عنسعيٌد  حد 

فهو  ,سول  مع الر   كم فجاءأ حدم عي أأ إذا دم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنيب رافٍع أأ  عن

.هذنم إ  
( ) 

____________________________________
 

( 15 5) "السنن"كام ذكر ابن حجر عند أيب داود يف  .القصة التي وردت  عن سعد بن عبادة: قلت 

 .من حديث قيس بن عبادة ( 54 0 ) "الكَّبى"والنسائي يف 

 "الكبري"والطَّباين يف , من طريق أيب بكر بن عياش( 1/212) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 . به موقوفاً السبيعي من طريق سفيان كالمها عن أأيب إسحاق ( 1556 رقم 0  /6)

 . "فسل م ثم ادخل. إذا دمعيتأ فهو إذنك "ولفظه عند ابن أيب شيبة 

 .وإسناده صحيح

 . هو عوف بن مالك اجلشمي: وأأبو الحوص 

ئل عنه احلافط الدارقطني يف  لحوص عن أيب رواه حممد بن حيان أأبو ا: فقال( 5/410) "العلل"وسم

ه عيسى بنم , اهلل مرفوعاً  عن عبد   عن أيب إسحاق عن أيب الحوص   معاوية عن العمش   يونس  وخالفأ

عري ومالك بنم  وكذلك , وقوفاً فروياه عن العمش عن أيب إسحاق عن أيب الحوص عن عبد اهلل مأ . سم

 .انتهى. الصحيحم وهو . قال الثوري عن أيب إسحاق عن أيب الحوص عن عبد  اهلل موقوفاً 

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 0161 )وأمحد , من طريق عبد العىل( 60 5)أخرجه أبو داود (  1)

عب اليامن"ويف ( 1/410) "السنن"والبيهقي يف ( 12 /1) من طريق عبد الوهاب بن ( 1556) "شم

وح كلهم عن سعيد بن أيب عروب( 4 )وإسحاق بن راهويه , عطاء  .ة بهمن طريق رأ

 .هل يستأذن؟. باب إذا دمعي الرجل فجاء. كتاب االستئذان "صحيحه"وعل قه البخاري يف  

 . قتادة مل يأسمع من أأيب رافع: سمعتم أأبا داود يقول: قال أبو عيل اللؤلؤي

 .يمقال مل يأسمع قتادةم من أأيب رافع شيئاً : وقال يف رواية أيب احلسن بن العبد

= 
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ثنا -2 4 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   عنوهشاٍم بيٍب حأ  عناد بن سلمة مح   حد 

.هنم ذ  إ   ل  جم إىل الر   جل  الر   رسولم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنريرة يب هم أأ  عنٍد حمم  
( ) 

ثنا -4 4 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,دعبد الواح حد   ,عاصمٌ  حد 

ثنا :قال  ,يل ؤذن  فلم يم  متم فسل   با سعيٍد اخلدري  أأ  تيتم أأ  :يب العالنية قالأأ  عنٌد حمم   حد 

 هلأ الم عليكم يا أأ الس   :ويت وقلتم صأ  تم ع  فأ الثة فرأ الث   متم سل   ثم   ,يل ؤذن  فلم يم  متم سل   ثم  

 ,فدخلتم  ,لادخم  :الٌم فقالغم  إيل   فخرجأ  ,فقعدتم ناحيًة  يتم فتنح   ,ؤذن يلفلم يم  ,ار  الد  

 .ؤذن لكمل يم  دتأ ك لو ز  ن  ا إ  مأ أأ  :بو سعيدٍ فقال يل أأ 

 ل  سأأ فلم أأ  ,وعيةه عن الأ لتم فسأأ 
ٍ
 ,ه عن اجلف  تم ل  ى سأأ حت   ,حرامٌ  :قال إال  ه عن يشء

____________________________________
 

 . وهو كام قال: قلت

 مشقي نا شعيب بنم الرمحن الد   من طريق سليامن بن عبد  ( 2240) "الوسط"قد أأخرجه الطَّباين يف ف

مرو عن أأيب رافع به إسحاق عن سعيدٍ   .فزاد خالساً . عن قتادة عن خالس بن  عأ

دًا إال  شعيبم  عن قتادة عن خالسٍ  مل يرو هذا احلديثأ : قال الطَّباين  د به . إسحاق بنم  جمو   سليامن بنم تفر 

 .انتهى. عبد الرمحن

 . وسليامن بن عبد الرمحن وشعيب من رجال الصحيح 

 .روى له اجلامعة وهو ثقة: وخالس

وإال  ففي , كأأن ه يعني حديثًا خمصوصاً : بعده نقله لكالم أيب داود( 1 1/4) "التهذيب"قال احلافظ يف 

 .انتهى. صحيح البخاري ترصيٌح بالسامع منه

 .وكذا قول ابن مسعود الاض. ث ما بعدهويشهد للحدي

 "السنن"والبيهقي يف ( 14 /1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 16 5)أخرجه أبو داود (   )

عب"ويف ( 1/410)  . من طمرق عن محاد بن سلمة به( 1551) "الشُّ

 (.  51)وصححه ابن حبان 

 . وانظر ما قبله 
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 ( ).وكأم فيم  ,دمٌ ه إ  س  عىل رأ   خذم ت  يم  :دٌ فقال حمم   .حرامٌ  :فقال

 ؟بابكيف يقوم عند ال :باب

ثنا -1 4 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  عبد  د بنم ثني حمم  حد   :ة قالبقي   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  صاحب الن   -ٍّس اهلل بن بم  ثني عبدم حد   :قال حصبيُّ محن اليأ الر  

 له وإال   نأ ذ  أم  فإن   ,امالً وش   اً مينيأ  اءأ ج ,هبل  ستق  مل يأ  ذنأ ستأ  يأ  ن  أأ  ريدم يم  اً تى بابكان إذا أأ 

أ   ( ).فأ انرصأ

 ؟ين يقعدم أأ  ,خرجأ ى أأ حت   :فقال ,نأ ذأ إذا استأ   :باب

                                                                                                                                                                             

الً (   )  . مل أره هبذا السياق مطو 

قه أبو داود والبزار. وأبو العالنية الرئي البرصي اسمه مسلمٌ . وإسناده صحيح  .وث 

سريين  خمترصًا من رواية هشام عن حممد بن  ( 404 )وأبو يعىل ( 650  ) "مسنده"وقد أخرجه أمحد يف  

 اجلر  : عن أأبى العالنية قال
ى رسولم اهلل ": فقال. سألتم أأبا سعيد اخلدرى عن نبيذ  . عن هذا اجلّر    ملسو هيلع هللا ىلصّنأ

 . "ذاك أأرشُّ وأأرشُّ : ؟ قالفاجلف: قال قلت

: سريين عن أأيب العالية قال من رواية أيوب عن ابن  ( 2614 ) "الصن ف"وأخرجه عبدم الرزاق يف  

 .دخلتم عىل أأيب سعيد اخلدري

 عن ابن   عن هشامٍ سني حم  سألتم أأيب عن حديٍث رواه خملد بنم (: 525 ) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف 

ئل أبو سعيد اخلدري: سريين عن أيب العالية, قال . النيةسريين عن أأيب العأ  إنام هو ابنم : قال أأيب. فذكره. سم

 انتهى. ال يأروي ابنم سريين عن أأيب العالية شيئاً : قال أأيب

عب"ويف  (1/446) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 12 5)وأبو داود ( 4261 , 4261 )أخرجه أمحد (  1)  "الشُّ

( 4/101) "الختارة"والضياء يف (   1) "ملسو هيلع هللا ىلصأأخالق النبي  "وأبو الشيخ يف ( 1551,  155)

د بن عبد الرمحن به( 110) "اجلامع"واخلطيب يف (  1/45) "العرفة"والفسوي يف  م  . من طمرق عن حمم

 . بأألفاٍظ متقاربةٍ 

تورٌ , م عليكمالسال ,السالم عليكم: ويقول"زاد أأبو داود وغريه  ورأ مل تكن  عليها يومئٍذ سم  ."وذلك أأن  الدُّ
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ثنا -6 4  ه سمعأ ن  أأ  ,محنيٍح عبد الر  رشم  ثني ابنم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

بيه أأ  عنديٍج عاوية بن حم مم  محن بنم الر   ثني عبدم حد   :يقول اهلل العافري   عبد   بنأ  واهبأ 

 رجأ ى يأ ك حت  مكانأ  :فقالوا يل ,عليه نتم ذأ فاستأ    ابمر بن اخلط  عىل عم  قدمتم  :قال

 فتوض  عأ فدأ  يل  إ   فخرجأ  :قال ,ن بابهم   اً قريب فقعدتم  ,ليكإ  
ٍ
 ,يهف  عىل خم  مسحأ  ثم   ,أأ ا بامء

 ( ).هن غري  و م  أأ  ,البول   نم   :قال ؟هذا البول   نأ م  أأ  ,الؤمنني مريأ يا أأ  :فقال

 بابقرع ال :باب

ثنا -410 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,لب بن زيادٍ الط   حد  أبو بكر  حد 

 بوابأ أأ  إن   :نس بن مالٍك أأ  عننترص مالك بن الم  د بن  حمم   عن صبهاينُّ بن عبد اهلل الأ 

 ( ).ظافريبالأ  قرعم كانت تم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 إذا دخل ومل يستأذن :باب

                                                                                                                                                                             

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 111) "اجلامع"أخرجه اخلطيب يف (   )

قبة بن مسلم عن عبدالرمحن بن ( 610) "التفق والفرتق"وأخرجه اخلطيب يف  خمترصًا من طريق عم

مر بنأ ", معاوية بن حديج عن أأبيه  ."اخلطاب مسحأ عىل اخلمف ني أأنه رأأى عم

والبيهقي يف ( 2/ ) "الطالب العالية"وأبو يعىل كام يف ( 111/ ) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

عب"  "اجلامع لخالق الراوي"واخلطيب يف ( 1 1) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي "وأأبو الشيخ يف ( 166 ) "الشُّ

 .من طريق الط لب بن زياد به( 114)

 . ا إسناٌد ضعيٌف وهذ

 . أأصبهايٌن غريم معروف(: 1/502) "اليزان"قال الذهبي يف . أبو بكر بن عبد اهلل

ا حممد بني مالك روى عن : وقال "الثقات"ذكره ابن حبان يف (: 6/445) "التهذيب"فقال احلافظ يف . أم 

هبي, إن  كان سمعأ منه .أنسٍ   .انتهى. ال يمعرف: قال الذ 

وي من حديث عبة  ورم وعنه البيهقي يف ( 4) "علوم احلديث"أأخرجه احلاكم يف . نحوه الغرية بن شم

ه ضعيٌف ( 511) "الدخل"  .وسندم
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ثنا - 41 جريٍج  ابنم  :قال ,بو حفص بن عيلٍّ ه عنه أأ فهمني بعضم وأأ  ,أبو عاصمٍ  حد 

 ن  أأ  ,خَّبهمرو بن عبد اهلل بن صفوان أأ عأ  أن   ,مرو بن أيب سفيانخَّبين عأ أأ  :خَّبنا قالأأ 

يف الفتح بلبٍن وجدايٍة  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ة بعثه إىل الن  مي  أم  بنأ  صفوانأ  ن  أأ  ,خَّبهحنبٍل أأ  بنأ  دةأ لأ كأ 

م ومل سل  ومل أم  ,عىل الواديبأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والن   ,يعني البقل :قال أبو عاصمٍ  ,وضغابيس

 ( ).صفوان سلمأ وذلك بعد ما أأ  ,؟دخلأأ أأ  ,عليكم المم فقل الس  ارجع  :فقال ,نذ  ستأ  أأ 

 .كلدة ه منسمعتم  :ومل يقل ,دةلأ صفوان هبذا عن كأ  ة بنم مي  وأخَّبين أم  :قال عمٌرو

ثنا -411 ثنا :قال ,إبراهيم بن النذر حد  بن  ثني كثريم حد   :سفيان بن محزة قال حد 

 ذنأ فال إ   البرصأ  دخلأ إذا أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  أن   ,أيب هريرة عنالوليد بن رباٍح  عنزيٍد 

 ( ).له

 مسل  ومل يم  ؟دخلم أأ  :إذا قال :باب

ثنا -414 ريٍج جم  خَّبنا ابنم أأ  :قال ,خَّبين خملد بن يزيدأأ  :ٍم قالد بن سالأ حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

وابن ( 2445) "الكَّبى"والنسائي يف ( 0 14)والرتمذي ( 42 5)وأبو داود ( 5115 )أخرجه أمحد (   )

( 5410) "العرفة"نمعيم يف  وأبو( 14 /6 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 5/151) "الطبقات"سعد يف 

والفاكهي يف (  44) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/446) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف 

ريج به( 101 ) "أخبار مكة"  .وغريهم من طمرق عن ابن جم

  .هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إال  من حديث ابن جريج: وقال الرتمذي 

 "اجلامع"واخلطيب يف ( 1/446) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 44 5)وأبو داود ( 1412)أخرجه أمحد (  1)

من طريق الوليد بن أأيب خرية كلهم ( 441 ) "الوسط"والطَّباين يف , من طريق سليامن بن بالل( 110)

 "...إذا دخلأ البرصم  "بلفظ . عن كثري بن زيد به

ه عىل كثري بن زيد   . وهو خمتلأف فيه. ومدارم سند 

ه يف و ن ابنم حجر إسنادأ  (.11/  ) "الفتح"حس 

 .من وجٍه آخر عن كثري بن زيد(  411) وسيأيت عند الصن ف  
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 ,ال :فقل ,مومل يسل   ؟لدخم أأ أأ  :إذا قال :با هريرة يقولأأ  سمعتم  :خَّبين عطاٌء قالأأ  :قال

 ( ).نعم :قال ؟المالس   :قلتم  ,بالفتاح يتأ ى تأ  حت  

من ثني رجٌل حد   :حراٍش قال بن   ربعي   عنمنصوٍر  عنوأخَّبنا جريٌر  :قال -411

 :جي فقويل لهاخرم  :للجارية ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ؟لجأأ أأ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  بني عامٍر جاء إىل الن  

 إيل   رجأ ختأ  ن  ها قبل أأ فسمعتم  :قال ,سن االستئذانه مل ُيم فإن   ؟دخلأأ أأ  ,عليكم المم الس   :قل

 .ادخل ,وعليك :فقال ؟دخلأأ أأ  ,الم عليكمالس   :اجلارية فقلت

 جئتأ  بأي   :تفقل فدخلتم  :قال
ٍ
 اهللأتيتكم لتعبدوا أأ  ,بخريٍ  إال  مل آتكم  :فقال ؟يشء

 هار مخسأ يل والن  وا يف الل  صلُّ وتم  ,ىت والعز  الال   وا عبادةأ عم دأ وتأ  ,ه ال رشيك لهوحدأ 

كم غنيائ  وا من مال أأ خذم وتأأ  ,وا هذا البيتوحتجُّ  ,اً نة شهروتصوموا يف الس   ,صلواٍت 

 .كمرائ  وها عىل فقفرتدُّ 

من العلم  وإن   ,اً خري اهللم م لقد عل   :قال ؟علمهيشٌء ال تأ  ن العلم  هل م   :له فقلتم  :قال

ل نز  ويم  ,اعة  الس   عنده علمم  اهللأ  إن  } :اهللم إال   ال يعلمهن   اخلمسم  ,اهلل إال  ه علمم ما ال يأ 

 ي  دري نفٌس بأأ وما تأ  ,اً غدأ  دري نفٌس ماذا تكسبم وما تأ  ,رحام  ما يف الأ  ويعلمم  ,الغيثأ 

 ( ).{وتم رٍض متأ أأ 

                                                                                                                                                                             

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 114) "اجلامع لخالق الراوي وآداب السامع"أخرجه اخلطيب يف (  )

م من وجٍه آخر عن ابن جريج نحوه   . وقد أخرجه الصن ف كام تقد 

 (. 0 4) ظر رقم ان

عمل اليوم "ويف ( 11 0 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 46 5, 44 5)وأبو داود ( 14111)أخرجه أمحد (  1)

وأبو نمعيم ( 1/410) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 642) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 2 4) "والليلة

 .لة االستئذانواقترص بعضهم عىل مج. من طريق منصور به( 2510) "العرفة"يف 

حه الدارقطني. بسند جيدٍ (: 4/  ) "الفتح"قال احلافظ يف    .انتهى .وصح 

= 
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 ؟كيف االستئذان :باب

ثنا -415 احلسن بن صالٍح  عنحّدثني ُييى بن آدم  :عبد اهلل بن أيب شيبة قال حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل الن   مرم عم  نأ ذأ استأ   :اٍس قالابن عب   عنسعيد بن جبرٍي  عنسلمة بن كهيٍل  عن

 ( ).؟عمرم  يدخلم أأ  ,الم عليكمالس   ,اهلل عىل رسول   المم الس   :فقال

 أنا :فقال ؟من ذا :من قال :باب

ثنا -412 ثنا :قال ,عيّل بن احلسن حد  ثنا :قال ,احلسني حد   عنعبد اهلل بن بريدة  حد 

نا أأ  :فقلتم  ؟ن هذامأ  :فقال ,رأق  وسى يأ بو مم وأأ  ,إىل السجد   ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ  خرجأ  :أبيه قال

 جم  ,بريدة
 ( ).من مزامري آل داود اً عطي هذا مزمارقد أم  :فقال ,فداكأ  تم ل  ع 

 ادخل بسالمٍ  :إذا استأذن فقيل :باب

ثنا -414 ثنا :قال ,مالك بن إسامعيل حد  اء عن عبد يب جعفٍر الفر  أأ  عنإُسائيل  حد 

____________________________________
 

د كام يف ( 41 5)ورواه أبو داود    من وجٍه آخر عن منصور عن ربعيٍّ ( 2 /2) "احتاف الهرة"ومسد 

ثتم : قال د   . بمعناه ملسو هيلع هللا ىلصأن  رجالً من بني عامر استأذنأ عىل النبي  , حم

 . مؤثرةلكنها عل ة غري

عمل اليوم "ويف ( 51 0 , 54 0 ) "الكَّبى"والنسائي يف (  510)وأبو داود ( 1661)أخرجه أمحد (   )

عب اليامن"والبيهقي يف (  41) "والليلة من طريق احلسن بن ( 101) "اآلداب"ويف ( 1515) "شم

 . صالح, عن أبيه, عن سلمة به

 .وإسناده ال بأس به

من رواية عبيد بن حنني عن ( 146 )ومسلم ( 2145, 5505, 1216) "صحيح البخاري"وأصله يف 

الً   ملسو هيلع هللا ىلصجئت فإذا رسول اهلل ": وفيه قال عمر -يف قصة الرأتني اللتني تظاهرتا  -ابن عباس عن عمر مطو 

مر بن اخلطاب فأأذ نأ يل: فقلت, أأسودم عىل رأأس الدرجة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسول   وغالمٌ , يف ممرشبة له   "قل هذا عم

م بسنده ولفظه برقم   (1) قاً (   541) تقد   . حمق 

 .دون الشاهد. وهو يف صحيح مسلم بالرفوع فقط
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 :فقيل ,هل بيٍت عىل أأ  ذنأ فاستأ   ,مراهلل بن عم  مع عبد   كنتم  :قال جدعان محن بن  الر  

 ( ).عليهم دخلأ يأ  ن  ى أأ بأ فأأ  ,بسالمٍ  ل  ادخم 

 ورالنّظر يف الدُّ  :باب

ثنا -411  عنليامن سم  عنويٍس ثني أبو بكر بن أيب أم حد   :وب بن سليامن قاليُّ أأ  حد 

 البرصم  إذا دخلأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :ريرة قالبا هم أأ  أن   ,الوليد بن رباٍح  عنكثري بن زيٍد 

 ( ).ذنفال إ  

ثنا -416 سلم بن نذيٍر مم  عنيب إسحاق أأ  عنخَّبنا سفيان أأ  :قال ,د بن كثريٍ م  حم حد 

ك فقد ا عينم م  أأ  :قال حذيفةم  ؟لم دخم أأ  :وقال ,لعأ ذيفة فاط  رجٌل عىل حم  نأ ذأ استأ   :قال

.لخم د  ك فلم تأ تم ا اس  م  وأأ  ,دخلت  
( ) 

 ( ).وؤكسم ا يأ م يتأ ذن رأأ ستأ  إن مل تأ  :قال ؟يم  عىل أم  ذنم ستأ  أأ  :وقال رجٌل  -440

ثنا - 44 ثنا :قال ,موسى حد   بنأ  سحاقأ إ   ن  أأ  ,ثني ُييىحد   :بان بن يزيد قالأأ  حد 

                                                                                                                                                                             

 . مل أجده من هذا الوجه(   )

قه النسائي وابن حبان. ابن حممد بن زيد بن جدعان: وعبد الرمحن هو  "التهذيب"كام ذكره احلافظ يف . وث 

(2/110.) 

: كان ابنم عمر إذا استأ ذنأ فقيل له": عن أيب جملز قال( 15141) "الصن ف"وأخرج ابن أيب شيبة يف 

 . "أأو بغري سالمٍ  ,ال أأدري أأدخلم بسالمٍ : قال. رجعأ . ادخل بسالمٍ 

 .عن الأعمش عن ابن عمر نحوه( 6140 ) "الصن ف"وأخرج عبد الرزاق يف 

م خترجيه قريبًا برقم (  1)  (. 411) تقد 

من طريق ( 141) "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف , عن وكيع( 14) "الدب"يف  أخرجه ابن أيب شيبة( 4)

 . إسحاق بن يوسف الأزرق كالمها عن أيب إسحاق به

ه قوي  ( 401)وانظر . وإسنادم

م رقم ( 1) عبة عن أيب إسحاق(  262) تقد   .وانظر خترجيه هناك. من طريق شم
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ه عينأ  لقمأ فأأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   تى بيتأ أأ  اً عرابي  أأ  ن  أأ  ,مالٍك  بن   نس  أأ  عنثه عبد اهلل حد  

 ,عرايب  الأ  عنيأ  أأ قأ ف  يأ ل   ,عرايبُّ ى الأ فتوخ   ,اً دد  حمم  اً ودو عم أأ  امً سه   خذأ فأأ  ,الباب صاصةأ خم 

 ( ).كعينأ  تم فقأ  لأ  ك لو ثبت  ن  ا إ  مأ أأ  :فقال ,فذهبأ 

ثنا -441 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  ر بن عام   عنعطاء بن ديناٍر  عنشعبة  حد 

 ؤذنأ يم  ن  أأ  قبلأ  ,بيٍت  ن قاعة  ه م  ي  نأ ي  عأ  ألأ ن مأ مأ  :اب اخلط   مر بنم قال عم  :قال جيبي  سعٍد التُّ 

 ( ).فقد فسقأ  ,له

ثنا -444  ثني عبدم حد   :مرو بن احلارث قالثني عأ حد   :إسحاق بن العالء قال حد 

ثنا :قال ,الوليد بن   د  حمم   عناهلل بن ساملٍ   ,ثهحد   نم ؤذ  با حيٍّ الم أأ  أن   ,يزيد بن رشيٍح  حد 

إىل  ينظرأ  المرٍئ مسلٍم أن   ال ُيلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص النّبي   أن   ,ثهحد   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  موىل رسول   ثوبانأ  أن  

ه بدعوٍة دوّنم نفسأ  فيخصُّ  اً قوم وال يؤمُّ  .فقد دخلأ  فعلأ  فإن   ,ذنأ ستأ  ى يأ بيٍت حت   جوف  

 ( ).فأ خف  تأ ى يأ  وهو حاقٌن حت  صيل  وال يم  .نرصفأ ى يأ حت  

                                                                                                                                                                             

من طريق أبان بن ( 644) "رشح مشكل اآلثار"وي يف والطحا( 1144) "السنن"أخرجه النسائي يف (   )

 .يزيد به

م برقم . وأصله يف الصحيحني خمترصاً    (.    4) وقد تقد 

عب"أخرجه البيهقي يف (  1)  .عن سعيد بن أيب أيوب عن عطاء بن دينار به( 1552) "الشُّ

, التجيبي الرصي: يقالو, السل همي الرادي سعدٍ  عامر بنم (:  4/45) "التهذيب"قال ابن حجر يف 

مر. هو ابن ناجية بن مراد. وسل هم ه. روى عن عم وقال ابن , "الثقات"ذكره ابن حبان يف , ومل يمدرك 

 .انتهى بتجوز. وكان فاضالً . ثقٌة تمويّف سنة ثامن وأربعني ومائة: يونس

عب "يهقي يف والب( 614)وابن ماجه ( 454)والرتمذي ( 60)وأبو داود ( 5 111)أخرجه أمحد (  4) شم

, 011 ) "مسند الشاميني"والطَّباين يف ( 125/ ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 0445 ) "اليامن

 "غريب احلديث"واخلطايب يف ( 21) "معجمه"وابن القري يف ( 25/142)وابن عساكر ( 4   

 .وغريهم من طمرق عن حبيب بن صالح عن يزيد بن رشيح به( 244/ )

= 
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____________________________________
 

 .حديث حسن: ويوقال الرتمذي والبغ 

 .فقيل هكذا. واختملف فيه عىل يزيد 

أخرجه أبو داود . عن ثور بن يزيد عن يزيد بن رشيح احلرضمي عن أأيب حيٍّ الؤذن عن أيب هريرة: وقيل

 (. 25/142)وابن عساكر ( 16 /4) "السنن"والبيهقي يف ( 21 / )واحلاكم (  6)

,  1111, 51 11)أخرجه المام أمحد . أيب أمامة عن السفر بن نمسري عن يزيد بن رشيح عن : وقيل

( 6 2 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 05 /1) "الكبري"والطَّباين يف ( 4 2)وابن ماجه ( 11155

 (.10 /4) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  1/41) "التاريخ الكبري"والبخاري يف 

ر: "الزوائد"قال البوصريي يف  فأ  السأ
ه ضعيٌف لضعف   .انتهى. إسنادم

 انتهى. كأن  حديثأ يزيد بن رشيح عن أأيب حيٍّ الؤذن عن ثوبان يف هذا أأجودم إسناٍد وأأشهر: قال الرتمذي

 الصحيحم عن معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد بن  (: 1/111) "العلل"وقال احلافظ الدارقطني يف 

 .انتهى. عن أأيب حيٍّ عن ثوبان يحرشم  عن يزيد بن   صالٍح  وعن حبيب بن  , يح عن أيب أمامةرشم 

يح: قلت  . ومدار احلديث عىل يزيد بن رشم

 ."الثقات"ذكره ابن حبان يف 

 . يمعتَّب به: وقال الدارقطني

 . تابعٌي صالحم احلديث  (: 1/116) "اليزان"وقال الذهبي يف 

 . مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

ده: قلت نكرفكيف إذا أأ . ومثله ال يمقبل تفرُّ بأله! ؟.تى بام يم
واهلل . ولعل  االضطرابأ يف احلديث أأتى من ق 

 .أعلم

 . واستشكل يف احلديث بأمرين

لم  ه بدعوٍة دوّنم حت ى ينرصفأ وال يؤمُّ قومًا فيخصُّ )قوله : الأمر الأو  فإن  فعلأ )ويف رواية أيب داود  .(نفسأ

م  . ث بالوضعحتى حكم بعضم أأهل  العلم عىل احلدي .(فقد خاّنأ

ه: لكن قيل  .واهلل أعلم. وال يفى ما فيه من تكلُّف. هذا يف الدعاء العام  كالقنوت  وغري 

تأخف فأ وال يمص... ال ُيل: )قوله استمشكل أيضاً : المر الثاين  .(يل  وهو حاقٌن حت ى يأ

, عند أهل العلم باحلديثومثل هذا اخلَّب ال تقومم به حجٌة (: 11/102) "التمهيد"قال ابن عبد الَّب يف 

ها, ولو صح  كان معناه تهي أ له إ كامل الصالة عىل وجه   واهلل أعلم . أأن ه إذا كان حاقنًا جدًا مل يأ
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 .روى يف هذا الباب هذا احلديثما يم  صحُّ أأ  :قال أبو عبد اهلل

 ه بسالمٍ بيتأ  ن دخلأ مأ  فضل :باب

ثنا -441 ثنا :قال ,رٍ هشام بن عام   حد  ثنا :قال ,صدقة بن خالدٍ  حد  أبو حفٍص  حد 

 :قال أممامةبا ه سمع أأ أن   ,ليامن بن حبيٍب الحاريبُّ ثني سم حد   :عثامن بن أيب العاتكة قال

ن مأ  :ةأ اجلن   دخلأ  ن ماتأ وإ ,فيعاش كم  إن   ,هم ضامٌن عىل اهللثالثٌة كلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن  

إىل السجد فهو ضامٌن عىل  ن خرجأ ومأ  ,عز  وجل  ه بسالٍم فهو ضامٌن عىل اهلل دخل بيتأ 

 ( ).يف سبيل اهلل فهو ضامٌن عىل اهلل ومن خرجأ  ,اهلل

ثنا -445  :ريٍج قالجم  خَّبنا ابنم أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,د بن مقاتلٍ حمم   حد 

ن ًة م  م عليهم حتي  ك فسل  هل  عىل أأ  إذا دخلتأ  :يقول اً جابر ه سمعأ ن  أأ  ,بريالزُّ خَّبين أبو أأ 

 حسنأ وا بأأ ٍة فحيُّ يتم بتحي  ي  وإذا حم } :هه قولم وجبم يم  إال  ه يتم ما رأأ  :قال .مباركًة طيبةً  عند اهلل 

 ( ).وهادُّ و رم منها أأ 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 562 ) "مسند الشاميني"ويف ( 1/66) "الكبري"والطَّباين يف ( 1161)أخرجه أبو داود (   )

من ( 5/1) "االستذكار"وابن عبد الَّب يف (  1) "هاداجل"وابن أيب عاصم يف ( 22 /6) "الكَّبى"

وابن عساكر يف ( 00 /1) "الكبري"والطَّباين يف ( 4111) "العرفة"وأبو نمعيم يف , طريق الوزاعي

 . من طريق كلثوم بن زياد كلهم عن سليامن بن حبيب به(  1 /  ) "تاريخ دمشق"

حه ابن حبان   (.1/44)واحلاكم ( 166)وصح 

لم وعأ (: 614) "العلل"ن أيب حاتم يف وقال اب ق 
مرو بن هاشم عن الوزاعي سألتم أأيب عن حديٍث رواه اهل 

 .".. ثالثة كلُّهم ضامن عىل اهلل": , قالملسو هيلع هللا ىلصعن سليامن بن حبيب عن أيب أممامة, عن النبي  

 .ورواه الوليد, وغريه, عن الوزاعي عن سليامن عن أأيب أممامة موقوٌف : قال

ٌل أأحفظ, واحلديث موقوٌف أأشبه: قال أأيب ق   .انتهى. ه 

من طمرق عن ابن ( 6/115 ) "تفسريه"والطَّبي يف ( 4154 ) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  1)

 . جريج به

= 
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 ستأذن فيهما ال يم  :باب

ثنا -442 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   بنأ  نسأ نا أأ تي  أأ  :قال عني اخلوارزميُّ أأ  حد 

 ؟دخلأأ  :وقال .م عليه صاحبيفسل   ,حدٌ وليس معه أأ  -هليزه وهو قاعٌد يف د   -مالٍك 

 فجاءأ  ,ناكل  فأأ  ,اً لينا طعامب إ  فقر   ,حدٌ فيه أأ  ذنم ستأ  هذا مكاٌن ال يأ  ,لادخم  :فقال أنٌس 

 ( ).وسقانا ,نبيٍذ حلٍو فرشبأ  س  بعم 

 وقاالستئذان يف حوانيت السُّ  :باب

ثنا -444 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   كان ابنم  :اهٍد قالجمم  عنعوٍن  ابن   عنفيان سم  حد 

 ( ).وقعىل بيوت السُّ  ذنم مر ال يستأ  عم 

ثنا -441 ثنا :قال ,أبو حفص بن عيلٍّ  حد   عنريٍج جم  ابن   عناك بن خملٍد ح  الض   حد 

____________________________________
 

ه صحيٌح   .وإسنادم

 من طريق موسى بن  ( 112/ ) "الكبري"والطَّباين يف ( 1/51) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

 .يل بهإسامع

 .جمهوٌل : قال أبو حاتم الرازي والذهبي وابن حجر. وأأعني اخلوارزمي 

 . مل أأره من هذا الوجه(  1)

 .وهذا إسناد صحيح

لية عن ابن عون قال( 11246) "الصن ف"لكن أأخرجه ابن أيب شيبة يف  كنتم مع ": من طريق ابن عم

وق الكوفة قبلة عىل ا, جماهد يف سم وق مما ييل دمور البكاءوخياٌم للخياطني مم كان ابن عمر يأستأ ذنم : فقال. لسُّ

جم : قال ؟وقلتم كيفأ يصنعم : قال, يف مثل هذه
 . "ثم  يلجم  ؟كان يقولم السالمم عليكم أأل 

مل قوله , وظاهره يمعارض رواية سفيان مل قوله . أأو أدخل. يقول أألج :أي "يأستأذن"لكن قد ُيم ال "وُيم

 . واهلل أعلم. ألج :بعد قوله له الحل   ر إذنأ صاحب  ال ينتظ: أي "يستأذن

 .وانظر ما بعده
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 قالعأ 
ٍ
 ( ).ازالبز   ة  ل  يف ظم  ذنم مر يستأ  عم  ابنم كان  :طاء

 ؟رسستأذن عىل الفم كيف يأ  :باب

ثنا -446 ثنا :قال ,محن بن الباركعبد الر   حد  ثنا :قال ,عبد الوارث حد  بن  عيلُّ  حد 

 ,ابمر بن اخلط  مسكنٍي بنت عاصم بن عم  م  موىل أم  يب عبد اللكأأ  عن زاعيُّ العالء اخلم 

 :قالت ؟ندراييمأأ  :بالباب فقال  قامأ فلام   ,معي فجاءأ  ,يب هريرةمواليت إىل أأ ني رسلت  أأ  :قال

ثي ما مل د  حتأ  :قال ؟ثم حتد  فأأ  مة  تأ ور بعد العأ تيني الز  ه يأ  ن  ريرة إ  يا أبا هم  :فقالت   ,ندرونأأ 

.رت  بعد الو   فال حديثأ  وترت  فإذا أأ  ,وتريتم 
( ) 

 عليه يردُّ  ,مفسل   يُّ م  إذا كتب الذ   :باب

ثنا -410 ثنا :قال ,ُييى بن برٍش  حد  ثنا :قال ,م بن البارككأ احلأ  حد  يعني  -اٌد عب   حد 

بو موسى إىل رهباٍن كتب أأ  :قال هدي  ثامن الن  أيب عم  عنحول عاصٍم الأ  عن -اٍد ابن عب  

 ,م عيل  فسل   إيل   بأ ه كتإن   :قال ؟عليه وهو كافرٌ  مم تسل  أأ  :فقيل له ,م عليه يف كتابهسل  يم 

                                                                                                                                                                             

 .وإسناده صحيح. مل أجد من أخرجه من هذا الوجه(   )

عب"والبيهقي يف (  11242) "الصن ف"وأخرج ابن أأيب شيبة يف   من طريق عمران بن ( 1542) "الشُّ

دير عن عكرمة وقكان ابنم عمر يأستأ ذ: أأنه قيل له", حم  السُّ
ن يمطيقم ما كان ابنم : فقال ؟نم عىل حوانيت  ومأ

مر يمطيق  ."عم

عب"وأخرج البيهقي يف  وق  "عن نافع, ( 1541, 1544) "الشُّ الل أأهل  السُّ
مر كان ال يلجم ظ  أن  ابنأ عم

 .وإسناده صحيح. "حتى يأستأ ذنأ 

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 110) "اجلامع لخالق الراوي وآداب السامع"أخرجه اخلطيب يف (  1)

ور: فقالت   "دون قوله    "الخ ... يا أبا هريرة إ ن ه يأتيني الز 

هول  . "اليزان"والذهبي يف  "التقريب"كام قال ابن حجر يف . وأأبو عبد اللك جمأ

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . سكتأ عنه البخاريُّ وابنم أيب حاتم: وعيل بن العالء
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 ( ).عليه فرددتم 

 ة بالّسالمم  الذ   هلأ أأ  ال يبدأم  :باب

ثنا - 41 ثنا :قال ,أمحد بن خالدٍ  حد  بيٍب يب حأ أأ  يزيد بن   عند بن إسحاق حمم   حد 

فال  ,ودإىل ّيأ  اً  راكٌب غدين  إ   :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن فاري  رصة الغ  يب بأ أأ  عنرثٍد مأ  عن

 .موعليكم  :موا عليكم فقولوافإذا سل   ,المبالس  وهم تبدأم 

ثنا سمعت  :وزاد .مثله ,ابن إسحاق عنخَّبنا ُييى بن واضٍح أأ  :قال ,مٍ ابن سالأ  حد 

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 إشارةً  ي  م  م عىل الذ  ن سل  مأ  :باب

ثنا -411 إبراهيم  عناٍد مح   عنعاصٍم  عنأخَّبنا حفص بن غياٍث  :قال ,صدقة حد 

                                                                                                                                                                             

ثنا عب اد بن عب اد به( 1444) "الطالب العالية"أخرجه ممسدد كام يف  (  )  .حد 

 .هذا إسناٌد رواتمه ثقاٌت (: 1 /2) "احتاف الهرة"وقال البوصريي يف  

 . من طريق ابن إسحاق به( 141) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 21 1) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1)

هوخالف بعضم أأصحاب  ا وابن أيب ( 4266)وابن ماجه ( 4451 )فأخرجه أمحد . بن  إسحاق يف سند 

من (  1/41) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11/160)والطَّباين (  1542) "الصن ف"شيبة يف 

 الرمحن اجلمهني عن النبي  
 . ملسو هيلع هللا ىلصطمرق عنه عن يزيد عن مرثد عن أأيب عبد 

ه يف أأهل  مرص(: 1/14) "الستيعابا"قال ابن عبد الَّب يف , وأبو عبد الرمحن حبة عدادم  .له صم

عمل اليوم "ويف ( 0110 ) "الكَّبى"والنسائي يف (  14144, 14145)لكن أخرجه المام أمحد 

وأبو ( 2 6) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 221) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 441) "والليلة

والطَّباين يف ( 14142)وأأمحد أيضًا , عبد احلميد بن جعفرمن طريق (  0 2) "العرفة"نمعيم يف 

 .من طريق ابن هليعة كالمها عن يزيد بن أيب حبيب به( 141)وابن قانع ( 24 1) "الكبري"

, وقد قال بعضم أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال عبد احلميد(: 11/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

 انتهى. امعةوالحفوظ قولم اجل, أخرجه الطحاوي
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 ( ).هاقني إشارةً اهلل عىل الد   م عبدم ام سل  ن  إ   :علقمة قال عن

ثنا -414 ثنا :قال ,مرو بن عاصمٍ عأ  حد  ثنا :قال ,امٌ مه   حد   :قال نسٍٍ أأ  عنقتادة  حد 

 امم الس   :قال :فقال ,المه الس  صحابم أأ  فرد   ,ام عليكمالس   :فقال ملسو هيلع هللا ىلص بي  ّيوديٌّ عىل الن   مر  

                                                                                                                                                                             

. "ما زادهم عبدم اهلل عن الشارة"بلفظ . عن حفص به( 15122) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 . وإسناده صحيح

عن أأيب معاوية عن العمش عن إبراهيم عن علقمةأ ( 15125)وقد أأورده ابن أيب شيبة عق ب ما أأخرجه 

 اهلل من السيلأحني فصأ ": قال
ةأقبلتم مع عبد  ري 

به دأهاقني من أأهل احل 
وفةأ أأخذوا يف . ح  فلام  دخلموا الكم

المأ . طريق هم غري طريقهم لموا فأأتبعهم الس  ار: فقلتم . فالتفتأ إليهم فرآهم قد عدأ ف  . أأتمسل م عىل هؤالء الكم

حبوين. نعم: فقال حبة حٌق , صأ  ."وللصُّ

لكن  أأخرجه , كام هو ظاهر ترتيبه لألبواب. عىل الشارةومحلأها ابنم أيب شيبة  ."فسل م"كذا رواه بلفظ 

عب اليامن"البيهقي يف  عبة عن الغرية والأعمش عن إبراهيم به(  124) "شم فقال "وفيه . من رواية شم

 ."عليكم السالم: عبدم اهلل

به ه من السُّ : قال البيهقي عق  ه ما بلغأ غريأ  اهلل, ولعل ه مل يبلغ 
وي عن عبد  ن ة أوىل, وباهلل هكذا رم ن ة, ومتابعة السُّ

 .انتهى. التوفيق

الم: قلت ة بالس  م   أأهل  الذ 
 
 .يف الباب الاض .كام يف حديث أأيب برصة . أي  عدم بدء

واستثنى ابنم مسعود ما إذا احتاج لذلك السلمم لرضورٍة دينيٍة أو (:  1/  ) "الفتح"وقال ابن حجر يف 

كنتم ردفًا البن مسعود ": فأأخرجأ الط َّبي بسنٍد صحيٍح عن علقمة قال. لرافقةدنيويٍة كقضاء حق  ا

بأنا د هقان
ح  ه. فيها فلام  انشعبت  له الطريق أخذأ  .فصأ بأعه عبدم اهلل برصأ ت  : فقلت. السالم عليكم: فقال, فأأ

بدؤا بالسالم؟ قال ه أأن يم ومحلأ عليه سالمأ النبي  , يوبه قال الطَّب. "ولكن  حق الصحبة, نعم: أألأستأ تكرأ

 .انتهى. وقد تقدم اجلواب عنه. عىل أأهل جملٍس فيه أأخالط من السلمني والكفار ملسو هيلع هللا ىلص

هاقني: )قوله بكّس الدال عىل الشهور (: 1/45 ) "رشح مسلم"قال النووي يف . مجع د هقان (الد 

ها ي ضمُّ
ك  حي العجم, وحم ل. هازعيم القرية ورئيسم : وقيل, وهو زعيم فال  جمٌي . وهو بمعنى الو  وهو عأ

ب عر   .انتهى. مم
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أ  اليهوديُّ  ذأ خ  فأم  ,عليكم  ( ).وا عليه ما قالردُّ  :قال ,فأ فاعرتأ

 ؟ةم  عىل أهل الذ   دُّ كيف الر   :باب

ثنا -411 ثنا :قال ,احب  د بن الص  حمم   حد  عكرمة  عنسامٍك  عنالوليد بن أيب ثوٍر  حد 

 ذلك بأن   ,اً سي  وأو جمأ  ,اً و نرصاني  أأ  ,اً ن كان ّيودي  عىل مأ  المأ وا الس  دُّ رم  :اٍس قالابن عب   عن

 ( ).{وهادُّ و رم منها أأ  حسنأ وا بأأ يتم بتحّيٍة فحيُّ ي  وإذا حم } :يقول اهللأ

 ؟ي  م  كيف يدعو للذ   :باب

ثنا -415 ثنا :قال ,ليدٍ سعيد بن تأ  حد   ,خَّبين عاصم بن حكيمٍ أأ  :ابن وهٍب قال حد 

 برجلٍ  ه مر  ن  أأ  ,ن عامٍر اجلهني  قبة بعم  عنأبيه  عن يباين  أّنه سمع ُييى بن أيب عمٍرو الس  

                                                                                                                                                                             

ام به( 4016) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1011 )أخرجه المام أمحد (   )  .من طمرق عن مه 

 .عن سعيد كالمها عن قتادة نحوه( 4110 )وأمحد . عن شيبان(  440)وأخرجه الرتمذي  

 .ن زيد عن قتادة نحوهمن رواية هشام ب( 2514) "صحيح البخاري"وأصله يف  

وا عليه ما قال: فأمخذ اليهوديُّ فاعرتًف, قال "دون قوله     ."ردُّ

. سل م يا نبي اهلل. علمم ه أأ اهلل ورسولم : قالوا ؟هل تدرون ما قال هذا: ملسو هيلع هللا ىلصفقال نبيُّ اهلل "ويف رواية شيبان 

عند  ملسو هيلع هللا ىلصقال نبيُّ اهلل . نعم: قال ؟عليكم امم قلتأ الس: قال. فردُّوه. ردُّوه عيل   .ولكن ه قال كذا وكذا, ال: قال

وإذا جاؤوك حيوك }قال . عليك ما قلتأ : قال. إذا سل م عليكم أأحٌد من أأهل  الكتاب فقولوا عليك: ذلك

 ."{بام مل ُييك به اهلل

عبة عن قتادة عن أأنس( 24 1) "صحيحه"ولسلم يف   قالوا للنبي   ملسو هيلع هللا ىلصّأن  أأصحابأ النبي  ", من طريق شم

 ."قولوا وعليكم: قال ؟فكيف نردُّ عليهم. إن  أأهلأ الكتاب يمسل مون علينا: ملسو هيلع هللا ىلص

 "مسنده"وأبو يعىل يف ( 5421) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 1/514) "تفسريه"أأخرجه الطَّبي يف (  1)

 من طمرق عن( 646) "اجلامع"واخلطيب يف ( 404) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 540 )واللفط له 

وسي ًا, فإن  اهلل "بلفظ . حلسن بن صالح عن سامك بها د عليه, وإن  كان جمأ ن خلق  اهلل فاردم
من سل م عليك م 

ييتم بتحية فحيُّوا بأحسن منها}: تعاىل يقول دُّوها}لأهل السالم,  {وإذا حم  ."عىل أأهل الرشك {أو رم
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ه ن  إ   :فقال له الغالم ,اهلل وبركاته وعليك ورمحةم  :عليه فرد   ,مفسل   ,سلمٍ مم  ه هيئةم هيئتم 

 لكن   ,وبركاته عىل الؤمنني اهلل  رمحةأ  إن   :فقال .هدركأ ى أأ ه حت  عأ ب  قبة فتأ فقام عم  ,نرصاينٌّ 

.كدأ وولأ  كمالأ  كثرأ وأأ  ,كحياتأ  اهللم طالأ أأ 
( ) 

ثنا -412 ثنا: قال ,نمعيمبو أأ  حد   عنسعيد بن جبرٍي  عنة ر  رضار بن مم  عنسفيان  حد 

 ( ).قد مات وفرعونم  ,وفيك: قلتم  ,فيك اهللبارك  لو قال يل فرعونم  :اٍس قالابن عب  

يتعاطسون  كان اليهودم  :يب موسى قالأأ  عنردة يب بم أأ  عنوعن حكيم بن ديلٍم  -414

 صلحم ويم  اهللمديكم ّيأ  :فكان يقول ,اهللمم كم رمحم يأ  :هلم يقولأ  ن  أأ  رجاءأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  لن  عند ا

 ( ).مكم بالأ 

 هومل يعرف   رصاين  م عىل الن  إذا سل   :باب

ثنا -411 عبد  عناء أيب جعفٍر الفر   عنأخَّبنا سفيان  :قال ,د بن كثريٍ حمم   حد 

 مأ  عل  فلام   ,رصاينٌّ ه نأ ن  أأ  خَّبأ فأم  ,عليه فرد   ,م عليهعمر بنرصاينٍّ فسل   ابنم  مر   :محن قالالر  

 ( ).سالمي عيل   د  رم  :إليه فقال رجعأ 

                                                                                                                                                                             

والزي يف (  1/16) "السنن الكَّبى"قي يف والبيه( 54  ) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف (   )

 . من طريق  ابن وهب هبذا السناد( 41 /41) "هتذيب الكامل"

 .وإسناده ال بأس به

عن عيل  بن  عبد ( 411/ ) "احللية"وعنه أبو نمعيم يف ( 0206 ) "العجم الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1)

 .العزيز عن أيب نمعيم هبذا السناد

حيح. رواه الطَّباين(: 0  /1) "الجمع"ثمي يف قال اهلي   .ورجاله رجال الص 

 . هذا معل ق(  4)

م موصوالً   (. 5 2) انظر رقم . وقد تقد 

ن أخرجه من هذا الوجه(  1)  . مل أأجد  مأ

= 
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 الكتاب   جوابم  :باب

ثنا -416  عنعامٍر  عنريٍح اس بن ذأ العب   عنخَّبنا رشيٌك أأ  :قال ,جرٍ بن حم  عيلُّ  حد 

 ( ).المالس   كرد   اً حق   الكتاب   رى جلواب   لأ ين  إ   :ابن عّباٍس قال

 ساء وجواهبن  الكتابة إىل الن   :باب

ثنا -450 ثنا :قال ,رافعٍ  ابنم  حد   :ثني موسى بن عبد اهلل قالحد   :سامة قالبو أم أأ  حد 

وّنا من تم اس يأ  وكان الن   ,رهاج  نا يف ح  وأأ  ,لعائشة قلتم  :طلحة قالت بنتم  ثتنا عائشةم حد  

____________________________________
 

قه النسائي وابن حبان. هو ابن حممد بن زيد بن جدعان: وعبد الرمحن  "التهذيب"كام ذكره احلافظ يف . وث 

(2/110.) 

والبيهقي ( 24 /1) "الطبقات"وابنم سعد يف , عن قتادة( 6151 ) "الصن ف"وأخرج عبد الرزاق يف  

عب"يف  عن سليامن التيمي كلهم عن عبد اهلل بن عمر, ( 1211)والبيهقي أيضًا , عن نافع( 1214) "الشُّ

د  عيل  سالمى, قال له: إنه نرصايٌن, فرجعأ إليه فقال: أأنه مر  برجٍل فسل م عليه, فقيل" نعم, قد رددتمه : رم

ك: عليك, فقال ابنم عمر  .وهذا لفظ سليامن التيمي. "أأكثرأ اهللم مالأك وولدأ

جر( 4/4) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   ) ( 12426) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف , عن عيل بن حم

 .ريق رشيك بن عبد اهلل بهمن ط( 50) "جزئه"ولوين يف ( 10 ) "الدب"ويف 

 .من طريق حممد بن مقاتل عن رشيك به مرفوعاً ( 0 0 ) "مسند الشهاب"وأخرجه القضاعي يف  

 . يعني إسناده. وليس بالقوي(: أي شيخه احلافظ عبد الغني بن سعيد ) قال الشيخ : ثم قال القضاعي 

أأيب شيبة ولوين  ه الثقاتم عن رشيك كابن  وهو الذي روا. كام ابن تيمية وغريه .الحفوظ الوقوفم : قلت 

جر  . وعيل بن حم

يك بن عبد اهلل القاض  .وهو يسءم احلفظ. ومدار الوقوف والرفوع عىل رشأ

عب"أأخرجه البيهقيُّ يف . وله طريٌق آخر  . عباس عن ابن   اهلل بن أيب السفر   من طريق عبد  ( 1101) "الشُّ

 .موقوفاً 

وي احلديثم مرفوعًا م   . ن طمرق أمخرى ال يصحُّ منها يشءورم

 .للسخاوي( 25/ ) "القاصد احلسنة"انظر 
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 ,ون إيل  هدم وين فيم خ  باب يتأأ وكان الش   ,وين لكاين منهابم انتأ يوخ يأ فكان الشُّ  ,رٍص م   كل  

يل  فتقولم  ,هتم هذا كتاب فالٍن وهدي   ,يا خالة :لعائشة قولم فأأ  ,مصارمن الأ  كتبون إيل  ويأ 

 فأم ة ني  ي بم أأ  :عائشة
 ( ).عطينيفتم  :فقالت ,ك  عطيتم ثواٌب أأ  فإن مل يكن عندك   هي  ب  ي  ث  ه وأأ ي  ب  ي  ج 

 ؟الكتاب صدرأ  يكتبم  كيف :باب

ثنا - 45 مر اهلل بن عم  عبدأ  أن   ,عبد اهلل بن دينارٍ  عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حد 

لعبد اللك  ,بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :إليه فكتبأ  ,هبايعم اللك بن مروان يم  إىل عبد   كتبأ 

 ,هو إال  ال إله  الذي اهللإليك  محدم  أأ ين  فإ   ,سالٌم عليك :مراهلل بن عم  الؤمنني من عبد   مري  أأ 

 ( ).فيام استطعتم  ,هرسول   ة  وسن   ة اهلل ن  عىل سم  اعة  والط   مع  لك بالس   قرُّ وأم 

 أّما بعد :باب

ثنا -451 ثنا :قال ,قبيصة حد   ىل ابن  يب إ  ني أأ لأ رسأ أأ  :سلم قالأأ  بن   زيد   عنسفيان  حد 

 ( ).ا بعدم م  أأ  ,حيمن الر  محبسم اهلل الر   :كتبم ه يأ يتم فرأأ  ,مرعم 

ثنا -454 ثنا :قال ,وح بن عبد الؤمنرأ  حد  روةهشام بن  عنسامة بو أم أأ  حد   :قال عم

                                                                                                                                                                             

 .هو محاد بن أسامة: وأبو أسامة. وابن رافع هو حممد. مل أجد من أخرجه(   )

. وث قه الدارقطنيُّ . بيد اهللطلحة بن عم  إسحاق بن   عبد اهلل بن   سوى موسى بن  . الصحيح ه رجالم ورجالم  

  ."الثقات"يف  حبان وذكره ابنم 

 .عن عبد اهلل بن دينار به( 4204)هو يف موطأ مالك   (1)

وعبد , من طريق مالك( 10/ ) "معجمه"وابن البار يف ( 14 /1) "الكَّبى"وأخرجه البيهقي يف 

 . عن الثوري كالمها عن ابن  دينار به( 14 /1) "الطبقات"وابن سعد يف ( 6114)الرزاق 

 .وإسنادمه صحيح

ثنا قبيصة به(  2 /1) "الطبقات"ه ابن سعد يف أخرج(  4)  . حد 

 .وإسناده صحيح
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 ( ).ا بعدم م  أأ  :ٌة قالص  ق   ام انقضت  كل   ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن رسائل  م   رسائلأ  يتم رأأ 

 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :سائل  صدر الر   :باب

ثنا -451 ثنا :قال ,بن أيب أويسٍ إسامعيل  حد   خارجةأ  عنأبيه  عنناد ابن أيب الز   حد 

محن بسم اهلل الر   :سالةهبذه الر   بن ثابٍت كتبأ  زيدأ  أن   ,ثابٍت  بن   زيد   َّباء آل  كم  عنزيٍد  بن  

الؤمنني  مريأ سالٌم عليك أأ  ,ثابٍت  بن   ن زيد  م   ,مري الؤمننياهلل معاوية أأ  لعبد   ,حيمالر  

 ( ).ا بعدم  أأ  ,ال إله إال هو الذي اهللليك إ   محدم  أأ ين  فإ   ,اهلل ورمحةم 

ثنا -455 ثنا :قال ,نصاريُّ ٌد الأ حمم   حد  رجٌل  لأ سأأ  :قال ريريُّ بو مسعوٍد اجلم أأ  حد 

 ( ).سائلالر   تلك صدورم  :قال ؟{حيم محن الر  بسم اهلل الر  } عن قراءة  احلسنأ 

 ؟بتايف الك   ن يبدأم بمأ  :باب

ثنا -452 ثنا :قال ,قتيبة حد   كانت   :نافٍع قال عنعوٍن  ابن   عنا ُييى بن زكري   حد 

ى فلم يزالوا به حت   ,به ابدأ   :فقالوا ,إليه كتبأ يأ  ن  أأ  رادأ فأأ  ,عاويةمر حاجٌة إىل مم عم  البن  

                                                                                                                                                                             

 . عن عبدة بن سليامن عن هشام به( 15111) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )

 وإسنادمه صحيح 

والبيهقي يف ( 41 /5) "الكبري"والطَّباين يف ( 55/ )يف اجلزء التمم  "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف ( 1)

خمترصًا . من طريق عبد الرمحن بن أأيب الزناد به( 4611) "العرفة"ويف ( 111, 2/114) "َّبىالك"

 .ومطوالً 

م برقم    (. 421, 456) وسيأيت أيضًا . من رواية زياد ين سعد عن أأيب الزناد نحوه( 254)وقد تقد 

 . عن حممد بن عبد اهلل النصاري به( 21  ) "مسنده"أخرجه البزار يف (  4)

ه صحيٌح   وسندم

 . هو سعيد بن إياس: وأبو مسعود 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

383 

 ( ).عاويةإىل مم  ,حيممحن الر  بسم اهلل الر   :كتبأ 

بسم  اكتب   :فقال ,مرعم  البن   كتبتم  :ن سريين قالنس بأأ  عنوعن ابن عوٍن  -454

 ( ).إىل فالنٍ  :ا بعدم  أأ  ,حيممحن الر  اهلل الر  

بسم  :مركتب رجٌل بني يدي ابن عم  :أنس بن سريين قال عنوعن ابن عوٍن  -451

 ( ).!؟.هو له ,بسم اهلل :قل :عمر وقال فنهاه ابنم  ,لفالنٍ  ,حيممحن الر  اهلل الر  

 عنخارجة بن زيٍد  عنبيه أأ  عنناد يب الز  أأ  ثني ابنم حد   :إسامعيل قال ثناحد   -456

 كم 
 
 بن   من زيد   ,الؤمنني ري  مأأ  لعبد اهلل معاويةأ  :سالةهبذه الر   كتبأ  اً زيد أن   ,آل زيدٍ  َّباء

                                                                                                                                                                             

 . من طريق يزيد بن هارون عن ابن عون به( 40 /0 ) "السنن الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (   )

ه صحيٌح   (.11/  ) "الفتح"كام قال ابن حجر يف . وإسنادم

كانت البن " :عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن  عون قال( 40 /1) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 . ومل يذكر نافعاً . "فذكره.. عمر

.. كان البن عمر": سريين قال عون عن ابن   عن أيب معاوية عن ابن  ( 15116)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . "فذكر مثله

 .وانظر ما بعده

 . مل أجده هبذا اللفظ عن أنس بن سريين(  1)

م قريبًا من وجٍه آخر عن ابن . وانظر ما بعده  .عمر نحوهوقد تقد 

عمر قال( 4 106) "الصن ف"وأخرج عبد الرزاق يف  كان ": أأخَّبين مأن سمعأ ابنأ سريين يقول: عن مأ

ا بعدم من عبد اهلل بن عمر: كتب {بسم اهلل الرمحن الرحيم  }ابن عمر إذا كتب   .أم 

 .مل أجده من رواية أنس بن سريين(  4)

السنن "والبيهقي يف , طريق ُييى بن خليف بن عقبة من(  2 /1) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

من طريق ( 244) "أماليه"وأبو جعفر بن البخرتي يف , من طريق سليم بن أخرض( 40 /0 ) "الكَّبى

 . "اسم اهلل هو له. مه"وفيه قال ابن عمر . سريين به عون عن حممد بن   عبد الوهاب كلهم عن ابن  

 .وهذا إسناد صحيح 
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ا م  أأ  ,هو ال  إال إله  الذي اهللأليك إ   محدم  أأ ين  فإ   ,اهلل الؤمنني ورمحةم  مريأ سالٌم عليك أأ  :ثابٍت 

 ( ).بعد

ثنا -420 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,أبو عوانة حد  أيب  عنبيه أأ  عنمر عم  حد 

 وكتبأ  ,احلديث وذكرأ  ,ُسائيلن بني إ  اًل م  رجم  إن   :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :ه يقولسمعتم  ,هريرة

 ( ).ن فالٍن إىل فالنٍ م   :هإليه صاحبم 

 ؟صبحتأ أأ  كيفأ  :باب

ثنا - 42 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  حممود بن  عنمر بن عم  عاصم   عنالغسيل  ابنم  حد 

 ,فيدةرم  :ٍة يقال هلالوه عند امرأأ حو   ,سعٍد يوم اخلندق فثقلأ  كحلم صيب أأ ا أم ل   :بيٍد قاللأ 

 :صبحأ وإذا أأ  ,؟مسيتأ أأ  يفأ كأ  :به يقولم  إذا مر   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فكان الن   ,ىرحأ داوي اجلأ تم  وكانت  

                                                                                                                                                                             

م قري(   )  (. 421) وسيأيت برقم (.  456, 451)بًا برقم تقد 

من طريق أيب عوانة ( 1/45) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 2114) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف ( 1)

اح بن عبد اهلل اليشكري عن مر به الوض  ة. عم الً بذكر القص    .مطو 

 .واقترص البخاريُّ عىل الشاهد منه

مر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال النبيُّ (  212) "صحيحه"واحلديث عل قه البخاري يف  وقال عم

وفها": ملسو هيلع هللا ىلص رأ خشبًة فجعلأ الالأ يف جأ  ."وكتبأ إليه صحيفًة من فالن إىل فالن, نأجأ

ال وخمترصاً (   116, 1024, 161 ) "صحيحه"وعل قه أيضًا يف  . من وجٍه آخر. ومواضع أمخرى مطو 

ثنى: وقال الليث ة.. رمز عن أأيب هريرة هم  الرمحن بن   ربيعة عن عبد   جعفر بنم  حد   .فذكر القص 

حيح "البيوع"ووقع يف  ثنا الليث: قال البخاري عقب ه. من الص  ثني عبد اهلل بن صالح حد   .فذكره. حد 

وايات  فيه الترصيحم بوصل العل ق الذكور, ومل يقع ذلك يف أأكثر  (: 6 /5) "الفتح"قال ابن حجر يف  الر 

ه أأبو ذر إال  يف هذا الوضع, وكذا وقع يف رواية أيب الوقت , وال ذكرأ  .يف الصحيح 

ومثله يمعتَّب يف . إال يف العل ق."من فالن إىل فالن"البخاري يف الصحيح موضع الشاهد وليس عند 

 .الزوائد إذا كان موصوالً عند الكتاب الزائد عليه
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 ( ).هخَّبم فيم  ؟حتأ صبأأ  كيفأ 

وكتب فالن بن فالٍن لعرٍش  ,الم عليكم ورمحة اهللالس   :الكتاب آخرأ  ن كتبأ مأ  :باب

 هربقني من الش  

ثنا -421  ه أخذأ أن   ,ثني أيبحد   :ناد قاليب الز  أأ  أخَّبنا ابنم  :قال ,ابن أيب مريم حد 

اهلل  لعبد   ,اهلل الّرمحن الّرحيمبسم  :ومن كَّباء آل زيدٍ  ,من خارجة بن زيدٍ  سالةأ هذه الر  

د مح أأ فإين   ,مري الؤمنني ورمحة اهللسالٌم عليك أأ  :من زيد بن ثابٍت  ,مري الؤمننيمعاوية أأ 

 فذكرأ  ,والخوة   ني عن مرياث اجلد  لم ك تسأأ فإن   :ا بعدأم   ,هو إال  ال إله  الذي اهللإليك 

و أأ  ,نضل   ن  أأ  اهللب ونعوذم  ,هنا كل  مر  يف أأ  تأ ثبُّ والت  دى واحلفظ اهلم  اهللأ لم سأأ ونأ  ,سالةأ الر  

اهلل وبركاته  الؤمنني ورمحةم  مريأ الم عليك أأ والس   ,ما ليس لنا به علمٌ  فأ كل  أو نم  ,جهلم نأ 

  .ومغفرته

 ( ).يوم اخلميس لثنتي عرشة بقيت من رمضان سنة اثنني وأربعني :وكتب وهيٌب 

                                                                                                                                                                             

كالمها عن أيب نمعيم ( 4/114) "الطبقات"وابن سعد يف ( 11/ ) "التاريخ الصغري"أخرجه الصن ف يف (   )

 .وزادا قصةأ وفاة  سعد . الفضل بن دكني هبذا السناد

 .وسنده صحيح(: 4/212) "الصابة"قال ابن حجر يف  

كتبت تسألني فإنك ": وفيه قال. من طريق سعيد بن أيب مريم به( 41 /5) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف ( 1)

وقد كن ا , عن مرياث اجلد والخوة والكاللة وكثري مما يقض به يف هذه الواريث ال يعلم مبلأغها إال  اهللم

ئنا أن  نعي ملسو هيلع هللا ىلصنحرض من ذلك أممورًا عند اخللفاء بعد رسول اهلل  ي نا منها ما ش  ن . فوعأ فنحن نمفتي به بعدم مأ

سالةأ  "صود بقوله عند الصن ف وهو الق. انتهى "استفتانا يف الواريث  ."فذكرأ الر 

قه النسائي . رواه الطَّباين وجادةً (: 1/120) "الجمع"قال اهليثمي يف   وفيه عبد الرمحن بن أيب الزناد وث 

فه اجلمهور, وغريه  .انتهى.وضع 

م قريبًا باختصار   (. 421, 416, 451) انظر رقم . وتقد 
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 ؟كيف أنت :باب

ثن -424  عنإسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة  عنثني مالٌك حد   :إسامعيل قال احد 

 لأ سأأ  ثم   ,المأ الس   م عليه رجٌل فرد  وسل   , بن اخلّطاب مرأ عم  أّنه سمعأ  ,نس بن مالٍك أأ 

 ( ).منك ردتم أأ  الذيهذا  :مرفقال عم  ,ليكإ   اهللأ محدم أأ  :فقال ؟نتأ كيف أأ  :جلأ الر   مرم عم 

 ؟صبحتأ كيف أأ  :ب إذا قيل لهيكيف جيم  :باب

ثنا -421 جابر بن عبد  عن ي  سلمة الك   عنسلٍم عبد اهلل بن مم  عنأبو عاصٍم  حد 

ومل يعودوا  ,من قوٍم مل يشهدوا جنازةً  .بخريٍ  :قال ؟صبحتأ أأ  كيفأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بي  قيل للن   :اهلل

 ( ).اً مريض

                                                                                                                                                                             

هد"وابن البارك يف ( 415 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  ) عب اليامن  "والبيهقيُّ يف ( 105) "الزُّ  "شم

 . من طمرق عن مالك به( 06 /1)

 .وإسناده صحيح 

أدم إ ليكأ اهلل: وقول العرب "تاج العروس"قال يف . ومها بمعنى (أأمحد إليك اهلل : )يف رواية الوطأ  : أأي. أأمح 

ه عندكأ  رم ه : وقال غريه. وهو قولم اخلليل: قلت. محدم معكأ اهللأأي أأ : ويف التهذيب. أأشكم يأ
ر إ ليكأ أأياد  أأشكم

ه مأ ثمك هبا: وقال بعضهم. ونعأ د  ه وأمحأ مأ عأ
ر إ ليك ن   .انتهى. أأشكم

ه معأك(: 014 / ) "النهاية"وقال ابن الثري يف  أدم ع. أي أمح  قام مأ أد إليك : وقيل. فأأقامأ إىل مم معناه أمح 

اهان عمة اهلل ب   يثك إي 
د   .انتهى. تأح 

وابن أيب شيبة يف ( 644 )وأبو يعىل ( 1614) "الوسط"والطَّباين يف ( 0 44)أخرجه ابن ماجه (  1)

يد , من طريق عيسى بن يونس( 15461) "الصن ف" عب"والبيهقي يف ( 46  )وعبدم بن محم  "الشُّ

هد الكبري"ويف ( 4461) كلهم عن عبد  ( 111 ) "الدعاء"َّباين يف والط, من طريق إُسائيل( 561) "الزُّ

رمز إال  أّنم قالوا سلم بن  هم  . عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر: اهلل بن  مم

 ."يشهدوا جنازة"بدل  "مل يمصبح صائاًم "وقالوا 

ه عبدم اهلل بنم : "الزوائد"قال البوصريي يف  
فه أمحد وابن . مؤمٍن الكي هو ابنم . مسلم يف إسناد  معني ضع 

= 
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ثنا -425 ثنا :قال ,احب  د بن الص  حمم   حد   :قال ,ائغمهاجٍر هو الص   عنرشيٌك  حد 

 :له فكان إذا قيلأ  ,نيضخٍم من احلرضمي   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  إىل رجٍل من أأ  جلسم أأ  كنتم 

 ( ).اهللب رشكم ال نم  :قال ؟صبحتأ أأ  كيفأ 

ثنا -422 ثنا :قال ,موسى حد  ثنا :قال ,بن عبد اهلل بن اجلارود اهلذيلُّ  ربعيُّ  حد   حد 

 ,ثالٍث وثالثني نا ابنم أأ  :قلتم  ؟تى عليككم أأ  :فيلبو الطُّ يل أأ قال  :سيف بن وهٍب قال

 ,فةصأ خأ  ارب  رجاًل من حمم  ن  إ   :ذيفة بن اليامنه من حم ك بحديٍث سمعتم ثم حد  فال أم أأ  :قال

 ,ك اليومنا بسن  ي يومئٍذ وأأ وكان بسن   -وكانت له صحبٌة  -ليٍع مرو بن صم عأ  :يقال له

 :قال ,هى قام بني يدي  مٌرو حت  عأ  فانطلقأ  ,القوم يف آخر   فقعدتم  ,يف مسجدٍ  ذيفةأ تينا حم أأ 

 حاديثم ما هذه الأ  :قال ,اهللأمحد أأ  :قال ؟يا عبد اهلل مسيتأ أأ  أو كيفأ  ,صبحتأ كيف أأ 

يّن إ   :قال ,هاسمع  حاديث مل أأ أأ  :قال ؟مروي يا عأ وما بلغك عن   :قال ؟تينا عنكتي تأ  ال

مرو بن ولكن يا عأ  ,يلهذا الل   نحأ م يب جم ما انتظرتم  ما سمعتم  ل  كم بكثم حد  لو أم  اهلل و

 اً ؤمنمم  هلل اً قيٌس عبد ال تدعم  اهللفو ,احلذرأ  ام فاحلذرأ توالت بالش   اً قيس يتأ إذا رأأ  ,ليعٍ صم 

ما ينصبك  :قال ,منعون فيه ذنب تلعةٍ عليهم زماٌن ال يأ  ليأتني   اهلل و ,هو قتلت  ه أأ خافت  أأ  إال  

____________________________________
 

 .انتهى. وغريمها

مر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة   "الكَّبى"رجه النسائي يف أخ. وللحديث شاهٌد من حديث عم

( 00 2). 

مر بن أيب سلمة ليس بالقوي يف احلديث: وقال النسائي  . انتهى. عم

عب "والبيهقي يف ( 1242)أخرجه أبو يعىل . وشاهٌد آخرم من حديث ابن عباس  نه (. 1165)الشُّ وحس 

 (1/451) "الجمع"اهليثمي يف 

 .مل أجد من أخرجه(    )

 .وهو خمتلأف فيه. ورجاله ثقاٌت رجال  الصحيح  سوى رشيك  بن  عبد اهلل القاض 
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 ( ).قعد ثم   ,ذاك إيل   :قال ؟اهللقومك يرمحك  عىل

 هاوسعم أأ  الجالس   خريم  :باب

ثنا -424 ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  حد  ثنا :قال ,أبو عامٍر العقديُّ  حد  عبد  حد 

أ أأ  :يب الوايل قالمحن بن أأ الر   مرةيب أأ  محن بنم ين عبد الر  خَّبأ بو أأ  نأ وذ  أم  :قال نصاريُّ الأ  عأ

 فلام   ,معه جاءأ  ثم   ,همجمالسأ  القومم  ذأ خى أأ حت   فأ ه ختل  ن  فكأأ  :قال ,بجنازةٍ  سعيٍد اخلدريُّ 

  سمعتم ين  إ   ,ال :فقال ,هيف جملس   هم عنه ليجلسأ بعضم  وقامأ  ,عوا عنهتّس   رآه القومم 

 ( ).سعٍ يف جملٍس وا ى فجلسأ نح  تأ  ثم   ".ها وسعم أأ  الجالس   خريم  :يقولم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ 

                                                                                                                                                                             

وأبو نمعيم يف ( 12/12) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2/441) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

ب عي بن عبد اهلل به( 1/411 ) "معرفة الصحابة"  .من طريق ر 

ه حسنٌ (: 1/211) "الصابة"قال ابن حجر يف    .وسندم

مم الرفع: قلت  ك  قال رأ ياً ومث, وله حم ثمكم بكل  ما سمعتم "بدليل قوله , له ال يم وحذيفة أأعلمم  .".. لو أمحد 

 . الناس  بالفتن

من وجهني آخرين عن أيب ( 140 , 112 ) "الفتن"ونعيم بن محاد يف ( 12/15)وأخرجه ابن عساكر  

 .الطفيل نحوه

عب"والبيهقي يف ( 1 41) "الستدرك"واحلاكم يف ( 1110)وأبو داود ( 42   )أخرجه أمحد (  1)  "الشُّ

من ( 111 ) "مسند الشهاب"والقضاعي يف (  61)وعبد بن محيد ( 150) "اآلداب"ويف ( 1 10)

 .فروى الرفوع فقط دون القصة. بتاممه سوى أأيب دواد. به طمرق عن عبد الرمحن بن أيب الوايل

 .هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرة النصاري: قال أبو داود 

ه, وقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمرة: قلت  ب عبدم الرمحن إىل جد  وقد . وعليه ففيه انقطاعٌ . وقد نمس 

 ."الوطأ"روى عنه مالك يف 

ه عبد الرمحن بنم : قال فيه مالك(: 10/15) "التمهيد"الَّب يف  قال ابن عبد  وهو . أأيب عمرة نسبًة إىل جد 

ه عبد , يأروي عن القاسم بن حممد. مرة النصاري مديٌن ثقةٌ أيب عأ  عبد اهلل بن   عبد الرمحن بنم  وعن عم 

وإنام يأروي عن , وال أأدركه, وما أأظنُّه سمعأ منه. وله رواية عن أيب سعيد اخلدري, الرمحن بن أيب عمرة

= 
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 استقبال القبلة :باب

ثنا -421 نقٍذ سفيان بن مم  عنثني حرملة بن عمران حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

عبد  بنم  يزيدم  فقرأأ  ,مر وهو مستقبٌل القبلةاهلل بن عم  عبد   جلوس   كثرم كان أأ  :بيه قالأأ  عن

 فلام   ,مراهلل بن عم  عبد إال  وسجدوا  فسجدأ  مس  سيٍط سجدًة بعد طلوع الش  اهلل بن قم 

م ّن  إ   ؟كصحاب  أأ  سجدةأ   ترأ ملأ أأ  :وقال ,سجدأ  ه ثم  اهلل حبوتأ  عبدم  حل   مسم الش   طلعت  

 ( ).سجدوا يف غري حني صالةٍ 

 ريق  عىل الط   اجللوسم  :باب

ثنا -426 ا انأ تأ أأ  :أنسٍ  عنيٍد محم  عنمحر خَّبنا أبو خالٍد الأ أأ  :قال ,مٍ الأ د بن سأ حمم   حد 

ريق يف الط   وجلسأ  ,ني يف حاجةٍ رسلأ وأأ  ,م علينافسل   ,بيانونحن ص   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولم ر

____________________________________
 

ه عنه هم -أخو عط اف بن خالد  -يروي عنه مالٌك وعبدم اهلل بن خالد , عم  ا , وابنم أيب الوايل وغريم وأأم 

ه عبدم الرمحن بن أيب عمرة  بن   عفان وأيب هريرة وزيد   روي عن عثامن بن  يأ . فمن  ك بار التابعني بالدينة. عمُّ

 .انتهى. خالد اجلهني وغريهم

احتاف "والبزار  كام ( 4 10) "الشعب"والبيهقي يف ( 4 41)أخرجه احلاكم . للحديث شاهدٌ : قلت 

وغريهم من رواية مصعب بن ثابت عن عبد اهللّ بن ( 142) "الوسط"والطَّباين يف ( 2/46) "الهرة

 .أيب طلحة عن أنس مرفوعاً 

 .انتهى .اد, ومصعب مدينٌّ مشهوٌر حسنم احلديث  ال نعلمه عن أنٍس إال  هبذا السن: وقال البزار 

وث قه . وفيه مصعب بن ثابت. رواه البزار والطَّباين يف الوسط(: 4/444) "الجمع"وقال اهليثمي يف   

فه ابن معني وغريه, وبقية رجال البزار ثقات, ابن حبان وغريه  .انتهى.وضع 

 . عن عبد اهلل بن صالح به (1 /1) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (   )

 . مل أرأ من وث قهام. وفيه سفيان بن منقذ بن قيس الرصي ووالده 

 . "الثقات"وذكرمها ابن حبان يف 

د بالرواية عن سفيان, وذكر ابن يونس: "التهذيب"قال ابن حجر يف   .أن  حرملةأ تفر 
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 :؟ فقلت  كسأ ما حبأ  :فقالت   ,ليمٍ سم  م  عىل أم  تم طأ  ب  فأأ  :قال ,إليه ى رجعتم ين حت  ظرم تأ ن  يأ 

اهلل  رسول   ُس   فاحفظ   :قالت   ,ا ُسٌّ ّن  إ   :قلتم  ؟ما هي :قالت   ,يف حاجةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ني الن  ثأ عأ بأ 

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص

 هىحيث انتأ  جلم الر   جيلسم  :باب

ثنا -440 ثنا :قال ,فيلد بن الطُّ حمم   حد  رة سمم  جابر بن   عنٍك امأ س   عنرشيٌك  حد 

 ( ).هىنا حيث انتأ حدم أأ  جلسأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  تينا الن  ا إذا أأ كن   :قال

 ق بني اثننيفر  ال يم  :باب

                                                                                                                                                                             

رشح مشكل "والطحاوي يف ( 15540)يبة وابن أيب ش( 5104)وأبو داود ( 1020 )أخرجه المام أمحد (  )

يد به( 1142) "اآلثار ٍة عن محم  . وغريهم من طمرق عد 

 .وإسناده صحيح

 .من وجٍه آخر عن مح اد بن سلمة عن ثابت عن أنس به( 1111) "صحيح مسلم"وهو يف  

  ."وجلس يف الط ريق ينتظرين حت ى رجعتم إليه "دون قوله  

من  وهذه الزيادة هي الشاهدم  ."أأو جداٍر حتى رجعتم إليه .حائطٍ  د يف ظل  وقع"ويف رواية أمحد وغريه

 . ترمجة الصن ف رمحه اهلل

. وذكر هذه الزيادة. عن سليامن بن الغرية عن ثابت( 2610) "مستخرجه"وقد أخرجه أبو عوانة يف 

 . وهي زيادٌة صحيحٌة ال شك  فيها

 (. 446) وانظر اآليت برقم 

 ."صحيح أيب داود"يف كتابه  ا وجه حكم اللباين عىل هذه الزيادة بالضعف  وال أأدري م

( 5166) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1415)والرتمذي ( 1115)وأبو داود ( 10616)أخرجه أمحد (  1)

( 1 /1) "الكامل"وابن عدي يف (  4/14)"الكَّبى"والبيهقي يف ( 1/116) "الكبري"والطَّباين يف 

 . بن عبد اهلل القاض بهمن طمرق عن رشيك 

حه ابن حبان   (.2144)وصح 

 .وقد رواه زهري بن معاوية عن سامك أيضاً , هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال الرتمذي 
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ثنا - 44 ثنا :قال ,إبراهيم بن موسى حد  سامة بن زيٍد أم  عنرات بن خالٍد لفم ا حد 

لرجٍل  ال ُيلُّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,مٍروعبد اهلل بن عأ  عنبيه أأ  عنعيٍب مرو بن شم عأ  عن

 ( ).امذّن   بإ  إال   ,بني اثنني قأ فر  يم  ن  أأ 

 الجلس ى إىل صاحب  يتخط   :باب

ثنا -441 ثنا :قال ,مٍروبيان بن عأ  حد  هو  زينُّ بو عامٍر الم خَّبنا أأ أأ  :قال ,رض  الن  حد 

فيمن  كنتم  مر عن عم ا طم ل   :اٍس قالابن عب   عنليكة ابن أيب مم  عنستم صالح بن رم 

صاب ن أأ ومأ  ,صابنين أأ مأ  فانظر   اذهب   ,أخي يا ابنأ  :فقال يل ,ارأ دخلناه الد  ى أأ ه حت  محلأ 

 وكنتم  ,مى رقاهبأ ختط  أأ  ن  أأ  فكرهتم  ,مآلن فإذا البيتم  ,هخَّبأ لم  فجئتم  فذهبتم  ,معي

وإذا هو  ,َّبه هبايم  ن  باحلاجة أأ  اً حدأأ  رسلأ إذا أأ  مرم وكان يأ   ,فجلستم  ,ن  الس   حديثأ 

 .ىسج  مم 

ى ة حت  م  ه هلذه الم ريفعن  ولأ  اهلله قين  ب  يم الؤمنني لأ  مريم عا أأ لئن دأ  اهللو :وجاء كعٌب فقال

ما  :قال ؟غه ما تقولم بل  أم  :قلتم  ,ىى وكن  افقني فسم  الن ى ذكرأ حت   ,فيها كذا وكذا يفعلأ 

عند  ى جلستم م حت  رقاهبأ  يتم فتخط   ,فقمتم  عتم فتشج   ,غهبل  تم  ن  أأ  ريدم نا أم وأأ  إال   قلتم 

 .هس  رأ  

ار اجلز   اً ليبصاب كم وأأ  ,عرش ثالثةأ  ,صاب معك كذاوأأ  ,رسلتني بكذاك أأ ن  إ   :قلتم 

                                                                                                                                                                             

( 141) "اجلامع"وابن عبد الَّب يف ( 1451)والرتمذي ( 1115)وأبو داود ( 2666)أخرجه أمحد (  )

( 1111)وأبو داود أأيضًا , من طريق أمسامة بن زيد( 4 5, 0 5) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف 

من طريق ( 144)وابن عبد الَّب أأيضًا ( 4251) "الوسط"والطَّباين يف ( 111) "اآلداب"والبيهقي يف 

 . عامٍر الحول كالمها عن عمرو بن شعيب به

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 
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 :فقال ,عيفدم  ,اً ادعوا كعب :فقال ,بكذا اهللب لفم ُيأ  اً كعب وإن   ,عند الهراس أم وهو يتوض  

 اهلل إن مل يغفر   عمرم  قيأ ولكن شأ  ,دعوال أأ  اهلل ال و :قال ,قول كذا وكذاأأ  :قال ؟ما تقولم 

 ( ).له

ثنا -444  :قال عبي  الش   عنابن أيب خالٍد  عن نا عبدةم خَّبأ أأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

 :فقال ,وهعم فمنأ  ,ى إليهيتخط   ,وعنده القوم جلوٌس  ,مٍروإىل عبد اهلل بن عأ  جاء رجٌل 

 سمعتأ أأ  :فقال ,إليه ى جلسأ حت   فجاءأ  ,جلأ وا الر  اتركم 
ٍ
 .ملسو هيلع هللا ىلصه من رسول اهلل خَّبين بيشء

هاجر والم  ,هه ويد  م السلمون من لسان  ن سل  مأ  السلمم  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعتم  :قال

 ( ).عنه اهللمى ما ّنأ  جرأ ن هأ مأ 

 هجليسم  جل  عىل الر   اس  النُّ  أكرمم  :باب

ثنا -441 ثنا :قال ,أبو عاصمٍ  حد   ثني عيسى بنم حد   :مر قالبن عم  ائبم الس   حد 

 ( ).ليسجأ  عيل   اس  الن   كرمم أأ  :اسٍ عب   قال ابنم  :اد بن جعفٍر قالعب   د بن  حمم   عنموسى 

                                                                                                                                                                             

ميل(  11/11) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   ) تاريخ "وابن شب ة يف , من طريق النرض بن شم

 .من طريق أأيب مجيع سامل بن راشد كالمها عن أأيب عامر به( 4/606) "الدينة

عن ( 0 4) "كتاب اليامن"وابن منده يف ( 210) "مسنده"واحلمميدي يف ( 2102)أخرجه المام أمحد ( 1)

عبي بهعن داود ( 214)واحلميدي أيضًا , إسامعيل  .بن أيب هند كالمها عن الشُّ

عن زكريا ( 6  2)وأأيضًا . عن عبد اهلل بن أيب السفر وإسامعيل( 0 ) "صحيح البخاري"واحلديث يف  

عبي به  .بالرفوع فقط. كلهم عن الشُّ

 .ومن أجل هذه الزيادة أورده الصن ف يف الباب. دون قصة الرجل الذي ختط ى 

مرو بن العاص يقول, عن أيب اخلري آخر من وجهٍ ( 10)ولسلم  اهلل بن عأ اًل سألأ ": أنه سمعأ عبدأ إن  رجم

ه: قال ؟أأيُّ السلمني خري: ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  مأ السلمون من لسان ه ويد 
 . "من سل 

هد"وابن البارك يف ( 2/464) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  4) من طريق السائب بن  ( 251) "الزُّ

مر ب  . هعم

= 
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ثنا -445  :اٍس قالعب   ابن   عنليكة يب مم ابن أأ  عنٍل ؤم  اهلل بن مم  عبد   عن نمعيمأبو  حد 

 ( ).إيل   ى جيلسأ حت   اس  الن   ى رقابأ تخط  يأ  أن   ,ليسجأ  اس عيل  الن   كرمم أأ 

 ؟هه بني يدي جليس  رجلأ  جلم الر   مم هل يقد   :باب

ثنا -442 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  ثن :قال ,سد بن موسىأأ  حد  معاوية  احد 

 يومأ  السجدأ  دخلتم  :ة قالر  مم  بنم  ثني كثريم حد   :ة قالاهري  بو الز  ثني أأ حد   :بن صالٍح قال

 فلام   ,هي  ه بني يدأ رجلي   اً قٍة ماد  يف حل   اً جالس شجعي  مالٍك الأ  بنأ  عوفأ  فوجدتم  ,معةاجلم 

 مدأ  ي  دري لأ تأ  :قال يل ثم   ,هي  رجلأ  رآين قبضأ 
ٍ
 ليأ  ؟يلأ  رج تم دأ يشء

رجٌل صالٌح  يءأ ج 

 ( ).فيجلس

____________________________________
 

من وجوٍه أمخرى ( 111) "الفقيه والتفقه"واخلطيب يف ( 221) "مكارم الخالق"وأخرجه اخلرائطي يف  

 . عن ابن عباس نحوه

 .وانظر ما بعده

عب اليامن"ومن طريقه البيهقي يف ( 160/ ) "العرفة والتاريخ"أخرجه يعقوب بن سفيان يف (  )  "شم

عن أيب نمعيم عبد الرمحن بن هاينء النخعي عن ابن ( 114) "هالفقيه والتفق  "واخلطيب يف ( 6115)

ل به ه لفعلتم "وزادوا . الؤم  بابم عىل وجه   ."لو استطعتم أأن ال يقعأ الذُّ

. أو هو أبو نمعيم الفضل بن دمكني الشهور, هل هو النخعي. ال أأدري. أبو نمعيم شيخ البخاري هنا :تنبيه

يوخ البخاري يف    .؟"حيحالص"وهو من شم

وكأن ه . أن  البخاري  روى عنه يف التاريخ, يف ترمجة أيب نمعيم النخعي( 2/156) "التهذيب"وقد ذكرأ يف 

 .واهلل أعلم. الفضلم لظاهر اطالقه

 .وانظر ما قبله

من طريق عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح به ( 50/56) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  1)

 . نحوه

ريب احلرضمي: وأبو الزاهرية. إسناده ال بأ سأ بهو  دير بن كم  احلمريي احلمص: ويقال, هو حم
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 قيف القوم فيبزم  يكونم  جلم الر   :باب

ثنا -444 ثنا :قال ,عمرٍ أبو مأ  حد  ثنا :قال ,عبد الوارث حد  تبة بن عبد اللك عم  حد 

احلارث بن عمٍرو  أن   ,هميُّ رارة بن كريم بن احلارث بن عمٍرو الس  ثني زم حد   :قال

 ,اسم طاف به الن وقد أأ  ,أو بعرفاٍت  ,وهو بمنًى ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تيتم أأ  :ثه قالحد   همي  الس  

 استغفر   ,يا رسول اهلل :قلتم  ,هذا وجٌه مباركٌ  :ه قالواوا وجهأ فإذا رأأ  ,عرابم الأ  وجييءم 

 :فقلتم  تم ر  فد   ,لنا اغفر   م  الله :قال ,يل استغفر   :فقلتم  تم ر  فد   ,لنا اغفر   م  الله :فقال ,يل

به  ومسحأ  ,هزاقأ خذ هبا بم ه فأأ فقال بيد   ,بزقم يأ  فذهبأ  ,اغفر لنا م  الله :فقال ,يل استغفر  

 ( ).همن حول   اً حدأأ  صيبأ يم  ن  ره أأ كأ  ,هنعلأ 

 داتعم جمالس الصُّ  :باب

ثنا -441 ثنا :قال ,عبد العزيز بن عبد اهلل حد   عنالعالء  عنسليامن بن بالٍل  حد 

                                                                                                                                                                             

والطَّباين ( 612 ) "العرفة"وأأبو نمعيم يف ( 5/14) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 411 )أخرجه أبو داود (   )

اهلل بن  عمرو  من طريق أيب معمر عبد  ( 1 /1) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  4/12) "الكبري"يف 

اج به  . بن أيب احلج 

ل حتى قوله ه الأو   . وجٌه مبارك. واقترص أأبو داود والبيهقيُّ عىل شق 

ورواه الطَّباين يف . وقد رواه أأبو داود باختصار: فقال( 4/446) "جممع الزوائد"ولذا أأورده اهليثميُّ يف 

 .انتهى .ورجاله ثقاٌت . الوسط والكبري

ويف (  4/12) "الكبري"والطَّباين يف ( 615 )وأيب نمعيم ( 1112)والنسائي ( 5641 )ولمحد 

رارة بن كريم بن احلارث ( 4/21) "الطبقات"وابن سعد يف ( 5611) "الوسط" من طريق ُييى بن زم

مرو قال مرو: بن عأ ه احلارث بن عأ ثني أأيب عن جد  ة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصأأن ه لقيأ رسولأ اهلل ", حد  ر فذك. يف حج 

ترية. قصة االستغفار كم : ثم قال. ثم ذكرأ الفرع والعأ رمة  يوم  كم وأأموالأكم عليكم حراٌم كحم أأالأ إن  دماءأ

كم هذا حه احلاكم . "هذا يف شهر   (.1/142)وصح 

 .دون قضي ة البزاق
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 ,يا رسول اهلل :فقالوا ,داتعم ى عن الجالس بالصُّ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ن  ال ن  أأ  ,يب هريرةأأ  عنبيه أأ 

وما  :قالوا ,هاحق   عطوا الجالسأ م فأأ تم س  جلأ  فإن   :قال ؟يوتنايف بم  علينا اجللوسم  ليشقُّ 

 مرم والأ  ,بصارالأ  وغضُّ  ,الم  الس   وردُّ  ,ائل  الس   إداللم  :قال ؟ها يا رسول اهللحقُّ 

 ( ).ن النكرهي عوالنُّ  ,بالعروف  

 مانةالأ  :باب

ثنا -446 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  اهلل  رسولأ  خدمتم  :أنسٍ  عنثابٍت  عنسليامن  حد 

من  فخرجتم  ,ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  قيلم يأ  :ه قلتم من خدمت    قد فرغتم ين  أأ  يتم ى إذا رأأ حت   ,اً يوم ملسو هيلع هللا ىلص

ليهم هى إ  فانتأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن  فجاء  ,ليهم إىل لعبهمنظر إ  أأ  فقمتم  ,مٌة يلعبونل  فإذا غ   ,عنده

 حت  فكان يف يفأ  ,ني إىل حاجةٍ دعاين فبعثأ  ثم   ,م عليهمفسل  
ٍ
 ,يم  عىل أم  تم بطأ  وأأ  .هتيتم ى أأ ء

ه ُسٌّ ن  إ   :قلتم  ؟يما ه :قالت   ,إىل حاجةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ني الن  بعثأ  :قلتم  ؟كسأ ما حبأ  :فقالت  

   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  احفظ عىل رسول   :فقالت   ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  للن  
من  اً حدأأ  بتلك احلاجة   ثتم فام حد   ,هُس 

 ( ).ك هباثتم حد   اً ثد  حمم  فلو كنتم  ,قاخلل  

                                                                                                                                                                             

ن هذا الوجه(   ) ه م   .مل أأرأ

م من وجٍه آخر عن أيب هريرة برقم   حيحني عن . ون المر والنهيد. نحوه(  222) وقد تقد  وهي يف الص 

ه م ذكرم  .أيب سعيد كام تقد 

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1041) "مسنده"والطيالس يف ( 4011 )أخرجه المام أمحد ( 1)

 . من طريق سليامن بن الغرية عن ثابت به( 1122)

 .ةومل يذكر القيلول. وقرنأ الطيالسُّ محادأ بن سلمة بالغرية

 . عن محاد عن ثابت خمترصاً ( 1111) "صحيح مسلم"واحلديث يف 

  ."يقيل: يومًا, حت ى إذا رأيتم أأين  قد فرغتم من خدمت ه قلتملسو هيلع هللا ىلص خدمتم رسولأ اهلل "دون قوله 

 حت ى أأتيتمه "ودون قوله 
ٍ
 . "فكان يف يفء

= 
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 اً إذا التفت التفت مجيع :باب

ثنا -410  ثني عبدم حد   :مرو بن احلارث قالثني عأ حد   :إسحاق بن العالء قال حد 

با أأ  ه سمعأ ن  أأ  ,السّيبسعيد بن  عند بن مسلٍم خَّبين حمم  أأ  :قال بيدي  الزُّ  عناهلل بن ساملٍ 

 سودم أأ  ,البياض   شديدم  ,قربول أأ وهو إىل الطُّ  ,بعةً كان رأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  ريرة يصفم هم 

 ,بنياجلأ  فاضم مأ  ,ما بني النكبني بعيدم  ,يننيالعأ  شفار  أأ  هدبم أأ  ,غر  الث   حسنم  ,حيةالل   شعر  

 ( ).وال بعدم  ه قبلم مثلأ  رأ مل أأ  ,اً مجيع رم دب  يم و ,اً مجيع لم قب  يم  ,صمخم ليس هلا أأ  ,اً ه مجيعبقدم   يطأم 

 هَّب  الً يف حاجٍة فال يم رجم  رسلأ إذا أأ  :باب

____________________________________
 

م برقم   (  42) انظر ما تقد 

والبيهقي يف ( 1414) "كشف الستار"والبزار كام يف ( 4 4 ) "مسند الشاميني"أخرجه الطَّباين يف (  )

من طريق عبد اهلل بن سامل عن حممد بن ( 4/126) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 46 ) "الدالئل"

بيدي به  . الوليد الزُّ

 .حممد بن مسلم هو الزهري. ورجاله ثقات

هري عن: قال البزار  بيدي, وهو رجٌل  وهذا احلديث ال نعلمم رواه عن الزُّ سعيد عن أأيب هريرة إال  الزُّ

 .انتهى. مشهورٌ 

بيديُّ  عمٌر  وهو من الثقات   –وهو ثقة ثبٌت  –كذا رواه الزُّ  "الصن ف"فرواه عبدم الرزاق يف  -وخالفه مأ

هري قال( 141)والبيهقي ( 4/126)ومن طريقه ابن عساكر ( 10160) ئ لأ أأبو هريرة ": عنه عن الزُّ سم

 النبي   عن
 . "فذكره : فقال ملسو هيلع هللا ىلصصفة 

 .وهذا منقطعٌ 

هري حتى قال الوليد بن مسلم: "الفتح"قال ابن حجر يف   المتقنني عن الزُّ
اظ   احلمف 

بيدي من ك بار  كان : والزُّ

هري مع من الزُّ ن سأ له عىل مجيع  مأ  .انتهى .ليس يف حديثه خطأٌ : وقال أبو داود. الأوزاعيُّ يمفض 

زءًا منه( 2/526) "الفتح"ابنم حجر يف  واحلديث ذكرأ  هيل يف , جم هريات"وعزاه للذُّ نه "الزُّ  .وحس 

مها: قلت حيحني وغري   . وغالب أألفاظ احلديث هلا شواهدم صحيحٌه يف الص 

ه مجيعًا, ليس هلا أأمخمص"سوى قوله   .واهلل أعلم. فلم أأره إال  يف هذا احلديث "يأطأ بقدم 
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ثنا - 41  :ه قالجد   عنبيه أأ  عنسلم اهلل بن زيد بن أأ  أخَّبنا عبدم  :قال ,,حمّمدٌ  حد 

 يم  انأ يطالش   فإن   ,ك إليهرسلتم ه بام أأ َّب   فال ختم  ,ك إىل رجلٍ رسلتم إذا أأ  :مرقال يل عم 
له  دُّ ع 

 ( ).كذبًة عند ذلك

 ؟قبلتأ ين أأ ن أأ م   :هل يقول :باب

ثنا -411  ن  ه أأ كرأ كان يم  :جماهٍد قال عنليٍث  عناد بن زيٍد مح   عنحامد بن عمر  حد 

أ تبعأ و يم أأ  ,هخي  إىل أأ  ظرأ الن  جلم الر   د  ُيم   ,ين جئتأ ن أأ م   :هلأ و يسأأ أأ  ,ه إذا قام من عندهه برصأ

 ( ).؟هبم ين تذوأأ 

                                                                                                                                                                             

 "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف , من طريق هشام بن سعد( 56) "اجلامع"يف أخرجه ابن وهب (  )

من طريق ( 1/451) "تاريخ الدينة"وابن شب ة يف ( 1/411) "تاريخ دمشق"وابنم عساكر يف ( 120/ )

الً  مر إذا بعثني إىل بعض ولده": قال. محاد بن سلمة كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه مطو  ال : قال كان عم

نه الشيطانم كذبة. تمعلمه ل ا أأبعث إليه لق  مر : قال. خمافة أن  يم يف رواية ابن شب ة ) فجاءت امرأٌة لعبيد اهلل بن عم

وين: ذاتأ يوٍم فقالت( فجاءت أمُّ ولٍد لعبد الرمحن  ن : فقال. إن  أأبا عيسى ال يمنفق عيل  وال يكسم  مأ
وُيك 

َّبه: وقال, ؟ فبعثني إليه.وهل لعيسى من أٍب : د الرمحن قالابنك عب: ؟ قالت.أأبو عيسى فأتيته : قال. ال ختم

ّناين أن  : قلتم  ؟وما يريد من ي: قال. أأجب أأباك أمري الؤمنني: فقلت. وعنده ديٌك ودجاجةم هنديان

َّبين. فإين أمعطيك الديك والدجاجة: قال. ال أدري. أمخَّبك َّب فاشرتطت عليه : قال. عىل أن  ختم أن ال يم

فواهلل ما استطعت أن  أقولأ . أخَّبتأه: قال. فلام جئتم إىل عمر, فأأخَّبتمه فأأعطاين الديك والدجاجة. عمر

فقبضأ عىل يدي . ديكًا ودجاجةً : قلت ؟وما رشاكأ : قال. نعم: أأرشاك؟ قلتم : قال. نعم: فقلتم . ال

رة. بيساره ني بالد  صعم م  وهل . أأتكتأني بأأيب عيسى: ثم قال, ك جلليدٌ إن: فقال. وجعلت أأنزو, وجعل يأ

  "لعيسى من أٍب؟

 . والصواب عبيد اهلل. كذا قال: ثم قال. لفظ ابن عساكر

ه صحيٌح    .لكن تابعه مح اٌد وهشامٌ , وعبد اهلل بن زيد بن أأسلم ضعيٌف . وإسنادم

م خترجيه برقم (  1)  (.  166) تقد 
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ثنا -414 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد   :مالك بن زبيٍد قال عنيب إسحاق أأ  عنزهرٌي  حد 

 ,العتيق   ن البيت  أو م   ,ةمن مك   :قلنا ؟قبلتمين أأ ن أأ م   :فقال ,ةذأ بأ يب ذرٍّ بالر  نا عىل أأ ر  مرأ 

فوا ن  استأ   :قال ,ال :قلنا ؟ا معه تارٌة وال بيعٌ مأ أأ  :قال ,عمنأ  :قلنا ؟كمهذا عملم  :قال

 ( ).العمل

 ير  عىل الّس   اجللوسم  :باب

ثنا -411 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد  ثنا :قال ,السود بن شيبان حد  عبد اهلل  حد 

عليه   دخلأ فلام   ,المٌ نا غم وأأ  ,عاويةيب إىل مم أأ  دأ فأ وأ  :ريان بن اهليثم قالالعم  عنبن مضارٍب 

 الذين هذا مأ  ,الؤمنني مريأ يا أأ  :قال ,ير  عٌد معه عىل الّس  ورجٌل قا ,اً مرحب اً مرحب :قال

 :قالوا ؟ن هذامأ  :قلت ,وهذا اهليثم بن السود ,الرشق هل  أأ  دم هذا سي   :قال ؟به بم رح  تم 

ما  :قال ؟الج  ين يرج الد  من أأ  ,با فالنٍ يا أأ  :له قلتم  ,مرو بن العاصهذا عبد اهلل بن عأ 

 رجم يأ  :قال ثم   ,منه نتأ هل بلٍد أأ من أأ  للقريب   تركأ وال أأ  ,عيدٍ عن بأ  لأ سأأ بلٍد أأ  هلأ أأ  رأيتم 

 ( ).ذات شجٍر ونخلٍ  ,راقالع   رض  ن أأ م  

                                                                                                                                                                             

 .من طريق رشيك عن أيب إسحاق به نحوه( 161) "أخبارمكة"أخرجه الفاكهي يف (   )

بيد اهلمداين عن أأيب ذر ال يمعرف(: 4/112) "اليزان"قال الذهبي يف   وذكره ابن حبان يف , مالكم بن زم

 .انتهى كالمه. روى عنه أبو إسحاق السبيعي. فهو ثقٌة عنده "تاريه"

عن ُييى بن سعيٍد عن ( 1105) "فالصن  "وعنه عبد الرزاق يف ( 205 ) "الوطأ"وأخرج مالك يف  

د بن ُييى بن حب ان ر, حمم  ه يذكم ة, أّنه سمعأ بأذأ  . فذكر نحوه.. أأن  رجاًل مر  عىل أيب ذرٍّ بالر 

 .وفيه رجٌل مل يسم  

وا بأأيب ذر بالربذة", من رواية الأعمش عن حبيٍب ( 1215 )وأخرج ابن أيب شيبة  : فقال هلم. أن  قومًا مرُّ

  ."فاستأنفوا العمل ؟أأنصبكم إال  احلجما 

 .مل أره هبذا السياق من هذا الطريق(  1)

= 
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ثنا -415 ثنا :قال ,ُييى حد  ثنا :قال ,وكيعٌ  حد   يب العالية  أأ  عنخالد بن ديناٍر  حد 

____________________________________
 

ريان بن اهليثم(: 2/40) "التهذيب"قال ابن حجر يف  وعنه السود بن , عبد اهلل بن ممضارب روى عن العم

. شيبان ود بنم روى عنه الس. ني بن النذرضوذكر البخاريُّ يف تاريه عبدأ اهلل بن ممضارب عن حم , شيبان

بيد اهلل. بل هو هو( ابن حجر ) قلت . فال أأدري هو هذا أو أٌخ له كتاب "كذا وقع يف بعض نمسخ . وهو عم

راً  "الدب اً , ممصغ  كَّب  وقد ذكره ابن أيب حاتم ويعقوب بن , وهو تصحيٌف من الناسخ. ويف بعضها وقع مم

بيد اهلل "الثقات"سفيان وابن حبان يف  ني ,فيمن اسمه عم ضأ . واهلل أعلم. ولكنهم مل يذكروا له شيخًا غريأ حم

 .انتهى كالمه

ضنيوذكر أنه رأ . بيد اهللفيمن اسمه عم  "تاريه"وكذا ذكره البخاري يف : قلت  .وى عن حم

 . ال يمعرف: يف ترمجة عبد اهلل "اللسان"وقال ابن حجر يف 

بيد اهلل مقبول: "التقريب"وقال يف   .عم

عمر عن ( 101 ) "الفتن"وعنه نمعيم بن محاد يف ( 10116) "الصن ف"يف وأخرجه عبد الرزاق  عن مأ

ريان بن اهليثم قال . فبينا أأنا عنده إذ دخلأ رجٌل عليه طمران. وفدتم عىل معاوية: حممد بن شبيب عن العم

ب به معاوية ه عىل الّسير. فرح  ن هذا يا أمري الؤمنني: فقلت. وأأجلأسأ هذا عبد !. ؟هذا أما تعرف: فقال ؟مأ

أأوأ قلتأ : وقال. فأقبلأ عيل   ؟أأهذا الذي يقولم ال يعيشم الناس بعد مئة  سنة: قلتم . اهلل بن عمرو بن العاص

هم يعيشون بعد مئة  سنة دهرًا طويالً  ؟ذلك أأنا لأت ثالثني ومئة سنة, تدم ثم قال : قال. ولكن هذه المة أمج 

وثا: قال. أو قال من أهل الكوفة, العراق قلت من أهل: قال ؟مم ن أأنت: يل : قال. قلتم نعم: قال ؟تعرفم كم

 ."منها يرج الدجال

د كام يف  ريان بن اهليثم عن من طريق عبد اللك بن عم ( 1211) "الطالب العالية"وروى مسد  مري عن العم

قال هلا كوثا: اهلل بن عمرو فقال عبدم . فذكر قصة. دخلتم عىل يزيدأ بن  معاوية: أبيه قال كم أأرٌض يم . أأبأأرض 

 ."فذكره. ذات سباخ ونخل؟

خمترصًا من ( 161/ 4) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/125) "الطبقات"وروى ابن سعد يف 

البطن  فجاءأ رجٌل طواٌل أأمحرم عظيمم  .وفدتم مع أأيب إ ىل يزيد بن معاوية: رواية عن العريان بن اهليثم قال

 ."عبد اهلل بن عمرو: فقيل ؟مأن هذا: فقال أيب ثم جلسأ , فسل م

مرو. وفأدأ عىل معاوية وعىل يزيد بن معاوية: قال ابن عساكر يف ترمجة العريان . وعنده رأأى عبدأ اهلل بن عأ

 .انتهى
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 ( ).اٍس عىل ُسيرٍ عب   مع ابن   جلستم  :قال

ثنا -412 ثنا :قال ,يدٌ بعم  حد  ثنا :قال ,يونس بن بكريٍ  حد   خالد بن ديناٍر أبو حد 

 :يقول -ير مري بالبرصة عىل الّس  م أأ وهو مع احلكأ  -أنس بن مالٍك  سمعتم  :دة قالل  خأ 

 ( ).الةر بالص  بك   وإذا كان الَّبدم  ,الةبالص   بردأ أأ  إذا كان احلرُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن 

ثنا -414 ثنا :قال ,صورٍ مرو بن منعأ  حد  ثنا :قال ,مباركٌ  حد   :قال ,احلسن حد 

ثنا حتت  ,وهو عىل ُسيٍر مرموٍل برشيطٍ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  عىل الن   دخلتم  :نس بن مالٍك قالأأ  حد 

مر عليه عم  فدخلأ  ,ير ثوٌب ه وبني الّس  ما بني جلد   ,ٌف ي  ٍم حشوها ل  دأ ه وسادٌة من أأ س  رأ  

                                                                                                                                                                             

تاريخ "وابن عساكر يف ( 1  ) "الفقيه والتفقه"واخلطيب يف (  40) "الدخل"أخرجه البيهقي يف (   )

ينأوري يف ( 44 /1 ) "دمشق ائدة, نا أبو خلدة عن ُييى بن زكريا بن أأيب ز( 404) "الجالسة"والد 

ه, وحوله قريٌش ": عن أأيب العالية, قال خالد بن دينار فيأأخذ  بيدي, . كنتم آيت ابنأ عباٍس, وهو عىل ُسير 

نأ هلم ابنم 
ير, فتمغامزين قريٌش, ففط  ني معه عىل الّس  سم

يفأ : عباس, فقال فيمجل  زيدم الرش  , يأ كذاك هذا العلمم

ة ُس 
لس الأملموكأ عىل الأ  . "رشفًا, وجيم

ثنا ( 1 /1) "السنن الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (  1) من طريق أيب إسحاق إسامعيل بن إسحاق القاض حد 

بيد بن يعيش به  .عم

من ( 112 ) "الكَّبى"ويف ( 166) "الجتبى"والنسائي يف ( 121) "الصحيح"وأخرجه البخاري يف  

 . وجٍه آخر عن أيب خلدة بالرفوع فقط

يروهو مع احل"دون قوله  م أأمري بالبرصة عىل الّس   .وهو الشاهدم عىل تبويب الصن ف رمحه اهلل ."كأ

 . "يعني اجلممعة":  زاد البخاري يف آخره

نا أأبو خالدة :قال يونس بن بكري: ثم قال البخاري  اهـ. ومل يذكر اجلمعة. فقال بالصالة. أأخَّبأ

حيح  : قلت  . وهذا العل ق هو الذي وصلأه هنا صاحبم الص 

م الذكور(: 1/416) "الفتح"قال احلافظ يف  ه  .هو ابنم أيب عقيل الثقفيُّ . واحلكأ كان نائبًا عن ابن  عم 

 انتهى."احلجاج بن يوسف
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 إال   ,اهلل ي يا رسولأ بك  ما أأ  اهلل ا ومأ أأ  :قال ؟مريا عم  يكأ بكما يم  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال له الن   ,ىفبكأ 

 ,نياعيثان فيه من الدُّ عيثان فيام يأ فهام يأ  ,يرصّسى وقأ عىل اهلل من ك   كرمم ك أأ ن  علم أأ كون أأ أأ 

هلم  تكونأ  ن  مر أأ  يا عم رضأ ا تأ مأ أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,رىأأ  الذياهلل بالكان  يا رسولأ  نتأ وأأ 

 ( ).ه كذلكفإن   :قال ,اهلل بىل يا رسولأ  :قلتم  ؟ا اآلخرةم نيا ولنأ الدُّ 

ثنا -411 ثنا :قال ,ُييى حد  مر عم  ابنأ  رأيتم  :هقان قالموسى بن د   عنوكيٌع  حد 

 ( ).عليه ثياٌب محر ,روسٍ عأ  عىل ُسير   اً جالس

 اً ضععىل ُسيٍر وا اً جالس اً نسأأ  يتم رأأ  :عمران بن مسلٍم قال عنوعن أبيه  -416

 ( ).ىخرأ إحدى رجليه عىل الم 

 يتناجون فال يدخل معهم اً إذا رأى قوم :باب

                                                                                                                                                                             

هد"ويف ( 1451 ) "مسنده"أخرجه أمحد يف (   ) وابن أيب الدنيا يف ( 1411)وأبو يعىل ( 1100) "الزُّ

هد"وابن أيب عاصم يف (  1) "اجلوع" وأبو ( 105) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 66 ) "الزُّ

الً ( 121) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "الشيخ يف  ٍة عن مبارك بن فضالة به خمترصًا ومطو  هم من طمرق عد  . وغريم

حه ابن حبان   (.2421)وصح 

ة شاهٌد يف وهلذه ال  مر ( 146 )ومسلم ( 1216) "صحيح البخاري"قص   .نحوه من حديث عم

 . مل أجد من أخرجه(  1)

فه ابن معني والدارقطني والنسائي وغريهم هقان ضع 
 . موسى بن د 

 .شيٌخ ليس بالقوي: وقال أبو حاتم

اف: قال ؟قيل لأيب داود كان موسى بن د هقان ساحراً : وقال اآلجري  .اً كان عر 

 "الطبقات"وابن سعد يف , من طريق سفيان( 1/146) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف (  4)

 ."عىل ُسير"دون قوله . من طريق إُسائيل كالمها عن عمران بن مسلم به( 4/14)

 .وعن أبيه عن عمران: ومل يتبني  يل مقصود الصن ف بقوله 

 .عن سفيان عن عمران نحوهعن حمّمد بن يوسف (  100) وسيأيت برقم 
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ثنا -460  سمعتم  :خَّبنا داود بن قيٍس قالأأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,حمّمدٌ  حد 

 مأ طأ فلأ  ,ليهامإ   فقمتم  ,ثم حد  تأ ومعه رجٌل يأ  ,مرعم  عىل ابن   مررتم  :يقول ي  القَّبم  اً سعيد

ى حت   ,معهام وال تلس   ,معهام مقم ثان فال تأ حد  تأ اثنني يأ  إذا وجدتأ  :الري فقيف صد  

 ( ).اً ام خريمنكم  سمعأ أأ  ن  أأ  ام رجوتم ن  إ   ,محنالر   با عبد  يا أأ  اهللمك صلحأ أأ  :فقلتم  ,امذّنأ ستأأ تأ 

 إذا كانوا أربعةً  :باب

ثني أبو حد  عمش ثنا الأ حد   :يب قالثني أأ حد   :حدثنا عمر بن حفص قال - 46

 ,ى اثنان دون الثالث  نتم ثالثة فال يتناجأ إذا كم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  مر عن الن  صالٍح عن ابن عم 

.هرضُّ ال يأ  :قال ؟ربعةً كانوا أأ  فإن   :لناقم . زنه ذلكفإنه ُيم 
 ( ) 

                                                                                                                                                                             

مري (  5/16 ) "التمهيد"وابنم عبد الَّب يف ( 2115, 5616)أأخرجه أمحد (   )  اهلل العم
من طريق عبد 

وابن عساكر يف (   5) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( ابنم عبد الَّب معه داودأ بنأ قيسوقرنأ )

بيد اهلل بن عم ( 110/ 1) "تاريخ دمشق" مري كلهم عن القَّبي به نحوهمر امن طريق عم  . لعم

 . وإسناده جيد

ا علمتأ أأن  رسولأ اهلل "وزادوا إال  اخلرائطي  ام: قال ملسو هيلع هللا ىلصأأمأ ى اثنان  فال تلس  إ ليهام حت ى تأستأذّنأ  ."إذا تناجأ

ا قول اهليثمي يف   . وفيه عبد اهلل بن سعيد القَّبي وهو مرتوكٌ . رواه أمحد(: 4/141) "الجمع"أم 

مٌ ف  .فظن ه عبد اهلل بن سعيد الرتوك( عن ) بدل ( بن ) والظاهر أأنه وقع يف نمسخته . هو وه 

عب"والبيهقي يف ( 1151)وأبو داود ( 5014)أخرجه أمحد ( 1) مساوئ "واخلرائطي يف ( 1 04 ) "الشم

 "خ بغدادتاري"واخلطيب يف ( 5215)وأبو يعىل ( 1410) "معجمه"وابن العرايب يف ( 501) "الخالق

 . من طمرق عن العمش به( 511)وابن حبان ( 0/10 ) "االستذكار"وابن عبد الَّب يف ( 4/111 )

ال : قال ؟وإن  كانوا أأربعةً : فقلتم البن عمر: قال أبو صالح"أمحد وابن عبد الَّب وابن حبان  ويف رواية

ك   ."يرضُّ

حوا بوقف هذا اللفظة درجة عند ال, فرص   .صن ففتبني  أأّنا مم

وفيه . ُييى بن سعيد عن الأعمشمن رواية ( 1/416) "رشح مشكل اآلثار"وأخرجه الطحاوي يف 

= 
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ثنا -461 ثنا :قال ,قبيصةم  حد  مر عم  ابن   عنأيب صالٍح  عنعمش الأ  عنسفيان  حد 

 ( ).سربعًة فال بأ  إذا كانوا أأ  :قال

 جل يستأذنه يف القيامإىل الر   جلم إذا جلس الر   :باب

ثنا -464 يب ردة بن أأ يب بم أأ  عنشعث أأ  عنحفص بن غياٍث  عنعمران بن ميّسة  حد 

 ,ا قيامٌ من  وقد حانأ  ,ليناإ   ك جلستأ إن   :فقال ,مٍ إىل عبد اهلل بن سالأ  جلستم  :قال موسى

 ( ).البابأ  ى بلغأ ه حت  بعتم فات   ,فقامأ  ,فإذا شئتأ  :فقلتم 

 مسالش   عىل حرف   ال جيلسم  :باب

ثنا -461 ثنا :قال ,مسّددٌ  حد  ثنا :قال ,ُييى حد   :يب خالٍد قالإسامعيل بن أأ  حد 

ل ه فتحو  رأ مأ فأأ  ,مس  يف الش   فقامأ  ,طبم يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ورسولم  ه جاءأ ن  أأ  ,بيهأأ  عنثني قيٌس حد  

____________________________________
 

 . "يا رسول اهلل, فإن  كن ا أربعة؟: قلتم "

 . واهلل أعلم. والوقفم أأصحُّ 

 .وانظر ما بعده

إذا " ه خمترصاً مر رفعأ من رواية نافع عن ابن عم ( 14 1)ومسلم ( 5640)واحلديث أخرجه البخاري 

 . "فال يتناجى اثنان دون الثالث كانوا ثالثةً 

زنه ذلك: )أما قوله رفوعًا مثله( فإنه ُيم سعوٍد مأ  . فأخرج الشيخان عن ابن  مأ

 ."...فإن  كانوا أربعة: قلنا"وليس عندمها قوله 

لنا"ليبني  أن  لفظة  .قصدم البخاري  بسياق هذا السند(   ) ه: لقا ؟فإن  كانوا أأربعةً : قم درجة "ال يأرضُّ ا من . مم وأأّن 

مر   . كام رواه الثقاتم عن الأعمش. قول  ابن  عم

 .انظر ما قبله

من طمرق عن ( 45 /16) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 15225) "الصن ف"أأخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

 .حفص بن غياث به نحوه

ه احلافظم ابن حجر يف   د إسنادأ  ( 6  /1) "الصابة"وجو 
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 ( ).ل  إىل الظ  

 لقي له وسادةٌ من أم  :باب

ثنا -465 ثنا :قال ,مسلم بن إبراهيم حد  عبد اهلل بن  عنرٍي يزيد بن مخم  عنشعبة  حد 

 ( ).عليها ى له قطيفًة فجلسأ قأ ل  فأأ  ,بيهعىل أأ  مر   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,ٍّس بم 

 رفصاءالقم  :باب

ثنا -462 ثنا :قال ,موسى حد  تاي ثتني جد  حد   :قال ان العنَّبيُّ عبد اهلل بن حس   حد 

                                                                                                                                                                             

 "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 1111)وأبو داود ( 1405 , 2 55 , 5 55 )أخرجه أمحد (   )

وابن ( 46 ) "الكنى"والدواليب يف ( 161 )والطيالس ( 4104) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 1 4/1)

 .من طمرق عن إسامعيل عن قيس بن أيب حازم به( 411 ) "معجم الصحابة"قانع يف 

 (.154 )وابن خزيمة ( 4110)واحلاكم ( 1100)حبان  حه ابنم وصح  

حبة  صني بن عوف: أبو حازم والد قيٍس له صم عبدم عوف : ويقال, عوف بن عبد احلارث: ويقال, اسمه حم

 . "التهذيب"قاله ابن حجر يف . بن احلارث بن عوف البجيل الأمحس

عب اليامن"أخرجه البيهقي يف (  1)  "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 4161) "مسنده"بزار يف وال( 5212) "شُّ

 سلم بن  من طريق مم ( 112) "الدعاء"والطَّباين يف ( 4/461) "التفق والفرتق"واخلطيب يف ( 4441)

 .إبراهيم به

عبة عن يزيد عن عبد اهلل قال( 1011) "صحيح مسلم"وأصله يف   ملسو هيلع هللا ىلصنزلأ رسولم اهلل ": من طمرق عن شم

لأ منهافقر  : قال, عىل أأيب لقي الن وى بني إ صبعيه, بنا إ ليه طعامًا ووطبًة فأأكأ لمه ويم , ثم  أميت بتمٍر فكان يأ كم

  ."احلديث... وجيمع السبابة والوسطى

 .دون موضع  الشاهد  عند الصنف

: من وجٍه آخر عن عبد اهلل بن بمّس قال( 2421) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4241 )وأخرجه أمحد 

ثم  جاء , فصنعنا له ثريدًة بسمنٍ  .ففعلت  : قال. طعامًا فدعوتأه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لو صنعنا لرسول  : يبي لأ م  أم  قالت  "

... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  فقعد عليها رسولم . ومجعت ها له, فوضعت  له أمم ي قطيفًة هلا .البيتأ  فدخلأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم 

 ."احلديث
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 :قالت   لةم ي  ام قأ خَّبهت  ام أأ ّن  أأ  -لة ي  ي قأ تأ بأ بي  وكانتا رأ  -ليبة عم  حيبة بنتم ودم  ,ليبةبنت عم  ةم صفي  

من  رعدتم سة أم ع يف اجلل  تخش  الم  بي  الن   يتم  رأأ فلام   ,رفصاءالقم  اً قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   يتم رأأ 

.قأ رأ الفأ 
( ) 

 عالرّتبُّ  :باب

ثنا -464 ثنا :قال ,د بن أيب بكرٍ حمم   حد  ثنا :قال ,ريّش د بن عثامن القم حمم   حد   حد 

  بنم  ي حنظلةم ثني جد  حد   ,ظلةن  بيد بن حأ عم  ال بنم ذي  
ه يتم فرأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   تيتم أأ  :ٍم قاليأ ذ  ح 

.اً عرتب  مم  اً جالس
( ) 

ثنا -461 ى ه رأأ ن  أأ  ,زيٍق بو رم ثني أأ حد   :عٌن قالثني مأ حد   :إبراهيم بن النذر قال حد 

                                                                                                                                                                             

نن"والبيهقي يف ( 11 ) "الشامئل"ويف ( 1 11) "السنن"والرتمذي يف ( 1114)أخرجه أبو داود (   )  "السُّ

واخلطيب يف ( 1 2/1) "رشح السنة"والبغوي يف ( 15/4) "الكبريالعجم "والطَّباين يف ( 4/145)

ان به( 650) "اجلامع" الً وخمترصاً . من طمرق عن عبد اهلل بن حس   .مطو 

 . "الثقات"ذكرمها ابن حبان يف . ودمحيبة وصفي ة 

 .بسنٍد ال بأسأ به: وقال( 25/  ) "الفتح"ديثأ ابنم حجر يف وأأورد احل

ال "الكبري"يف  احلديث ساقه الطَّباينُّ : قلت نن ومجاعٌة من الصن فني أأطرافًا منه. مطو  . رورى  أأهلم السُّ

م برقم   (211)وانظر ما تقد 

واخلطيب يف ( 425) "صحابةمعجم ال"وابن قانع يف ( 4161) "الكبريالعجم "أخرجه الطَّباين يف (  1)

من ( 1011) "معرفة الصحابة"وأبو نمعيم يف ( 2/46) "احتاف الهرة"وأبو يعىل كام يف ( 616) "اجلامع"

 .طريق حممد بن عثامن به

 . وحممد بن عثامن 

 .جمهوٌل (: 6/166) "التهذيب"قال عنه الدارقطني كام يف 

 .انتهى.وهو ضعيف. وفيه حممد بن عثامن القريش. اينرواه الطَّب(: 1/514) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

يم: "التقريب"قال ابن حجر يف   ذ   . بكّس الهملة وسكون العجمة وفتح التحتانية ابن حنيفة التميمي. ح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

416 

منى اليم  ,خرىه عىل الم ي  ى رجلأ حدأ إ   اً واضع ,اً عرتب  مم  اً جالس ,اسٍ عبد اهلل بن عب   بنأ  عيل  

 ( ).ّسىعىل اليم 

ثنا -466 ثنا :قال ,د بن يوسفحمم   حد   يتم رأأ  :سلٍم قالعمران بن مم  عنسفيان  حد 

 ( ).خرىه عىل الم ي  حدى قدمأ إ   ويضعم  ,اً عرتب  هكذا مم  مالٍك جيلسم  بنأ  نسأ أأ 

 االحتباء :باب

ثنا -100 ثنا :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,وهب بن جريرٍ  حد  ة بن ر  قم  حد 

 تيتم أأ  :قال ليم بن جابٍر اهلجيمي  سم  عن جيميُّ ة بن موسى اهلم ر  ثني قم حد   :خالٍد قال

 ,نيوص  أأ  ,يا رسول اهلل :فقلتم  ,هي  مأ اهبا لعىل قدأ هد ن  وإ ,ردةٍ تٍب يف بم وهو حمم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

 ن دلوكأ سقي م  ستأ فرغ للمم ن تم ولو أأ  ,اً ن العروف شيئم   قرن  وال حتأ  ,قاء اهللعليك بات   :قال

وال  ,خيلة  ن الأ ا م  فإّن   ,الزار   اك وإسبالأ وإي   .نبسطٌ ك مم خاك ووجهم أأ  مأ كل  و تم أأ  ,هيف إنائ  

 .هللاها بُّ ُيم 

 يأ وإن امرٌؤ عري  
ٍ
 تأ عري  ه منك فال تم علمم ك بيشء

ٍ
 ,ه عليهوبالم  ه يكونم دع   ,ه منهعلمم ه بيشء

 ( ).اً ًة وال إنسانداب   بعدم  فام سببتم  :قال .اً شيئ ن  سب  وال تأ  ,ه لكجرم وأأ 

                                                                                                                                                                             

ن هذا الوجه(   ) ه م  ن أخرجأ  . مل أأجد مأ

زيٍق الدين  . وأأبو رم

 . جمهوٌل : "التقريب"قال ابن حجر يف 

 . ال يمعرف: "اليزان" وقال الذهبي يف

 . هو ابنم عباس : وعيل بن عبد اهلل

م عند الصن ف( 1)  (.  411) برقم . تقد 

اآلحاد "وابن أيب عاصم يف ( 101 ) "مسنده"والطيالس يف ( 6261) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (  4)

وابن قانع يف (  44) "اجلامع"وابن وهب يف ( 142 ) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 15  ) "والثاين

= 
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ثنا - 10 ثني هشام بن حد   :ديٍك قالحّدثني ابن أيب فم  :إبراهيم بن النذر قال حد 

عيناي  فاضت   إال   قطُّ  اً نحسأ  ما رأيتم  :أيب هريرة قال عنبن الجمر  نمعيم عن سعدٍ 

 فانطلقتم  ,بيدي خذأ فأأ  ,ين يف السجددأ فوجأ  ,اً يوم خرجأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  وذلك أأ  ,اً دموع

 ,نا معهوأأ  انرصفأ  ثم   ,فيه ونظرأ  فطافأ  ,ينقاعٍ بني قم  ئنا سوقأ ى ج  مني حت  فام كل   ,معه

 شتدُّ فجاء حسٌن يأ  ,اً كاعادع يل لم  ؟كاعٌ ين لم أأ  :قال ى ثم  بأ تأ فاح   فجلسأ  ,ئنا السجدأ ج  ى حت  

 ,دخل فاه يف فيهفاه فيم  يفتحم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   جعلأ  ثم   ,هيت  ه يف حل  يدأ  دخلأ أأ  ثم   ,هيف حجر   فوقعأ 

.هبُّ ن ُيم مأ  حب  وأأ  ,هب  ب  ح  فأأ  ,هحبُّ  أم ين  إ   م  الله :قال ثم  
( ) 

____________________________________
 

من طمرق عن قرةأ بن  موسى به خمترصًا ( 4/14) "الطبقات"وابن سعد يف ( 110) "معجم الصحابة"

الً   . ومطو 

حه ابن حبان   (. 51)وصح 

( 1411)والرتمذي (  626) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1011)وأبو داود ( 10241)وأأخرجه أأمحد  

ريٍّ ( 1151) "رشح مشكل اآلثار"يف  والطحاوي( 025 )وابن أيب عاصم   من طمرق أمخرى عن أيب جم

 . نحوه ليم سم  جابر بن  

 . حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي

حه احلاكم   . "رياض الصاحلني"والنوويُّ يف . "الفتح"وابن حجر يف ( 12 /1)وصح 

وأبو نمعيم يف ( 55 1)والبزار ( 151/ ) "الطبقات"وابن سعد يف (  016 )أخرجه المام أمحد (  )

 . من طمرق عن هشام به( 61 /4 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 112 ) "احللية"

حه احلاكم   (.62 /4)وصح 

عن نافع بن  من وجٍه آخر وباختصارٍ (  111)ومسلم ( 5515, 2 10) "صحيح البخاري"وأصله يف 

ريرة قال , ال ملسو هيلع هللا ىلصخرجأ النبيُّ ": جبري عن أيب هم  يمكل مني وال أمكل مه, حتى أأتى سوقأ بني يف طائفة  النهار 

 بيت  فاطمة, فقال
 
ابًا, أو . أثم  لمكع, أأثم  لمكع: قينقاع, فجلس بفناء خأ ا تملبسه س  ت ه شيئًا, فظننتم أأّن  فحبأسأ

بُّه: وقال. تغسله, فجاءأ يأشتدُّ حتى عانقه, وقب له ن ُيم : وقال أبو هريرة"زاد البخاري . اللهم  أأحب ب ه وأأحب  مأ

 ."ما قال ملسو هيلع هللا ىلصبعد ما قال رسولم اهلل , فام كان أأحٌد أأحب  إيل  من احلسن بن عيل

= 
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 االستلقاء :ببا

ثنا -101 ثنا :قال ,دٍ إسحاق بن حمم   حد   بكٍر بنت   م  أم  عنعبد اهلل بن جعفٍر  حد 

ه عىل ي  إحدى رجلأ  اً رافع ,اً ستلقيمحن بن عوٍف مم الر   عبدأ  يتم رأأ  :بيها قالأأ  عنالسور 

 ( ).خرىالم 

 جعة عىل وجههالض   :باب

ثنا -104  عنيب كثرٍي ُييى بن أأ  عنيب أأ  ثناحد   :قال ,خلف بن موسى بن خلٍف  حد 

____________________________________
 

نًا قطُّ إال  فاضت  عيناي دموعاً  "دون قوله  سأ  . "ما رأيتم حأ

ه, ثم  جعلأ الن بيُّ  "وقوله 
ه يف حليت   . "يفتحم فاه فيمدخل فاه يف فيهملسو هيلع هللا ىلص ثم  أأدخلأ يدأ

ب البخاريُّ هذا الباب "فاحتبى فجلسأ  "وقوله  ن أأجل  هذه الزيادة بو 
 .وم 

, فجلسأ فاحتأبى : ) قوله ئنا السجدأ ناء بيت  فاطمة"ويف رواية الصحيح قال . كذا قال (حت ى ج  ويف  ."بف 

 . "ف ناء عائشة"من رواية نافع بن جبري ( 1410)وأمحد ( 044 )رواية احلميدي 

ل أأرجحم (:  1/41) "الفتح"قال ابن حجر يف   . رواية ف ناء فاطمة: أأي. والأو 

قال جاء إىل السجد ."فناء السجد"أي . مل يذكر احلافظم روايةأ الصن ف هنا: قلت ا أن يم ثم  جاء إىل فناء , فإم 

 . حيح أأصحُّ وأأوىلوإال  فام يف الص  . فاطمة

 .هلل أعلموا.كالٌم ُيطُّه عن مرتبة الثقات سعدٍ  ويف هشام بن  

اللُّكع عىل : قال اخلطايب. بضم  الالم وفتح الكاف(:  1/41) "الفتح"قال ابن حجر يف  (لكع : ) قوله

ل. اللئيم: واآلخر, الصغري: أحدمها. معنيني ريرة يب هم أأ  والراد بالثاين ما ورد يف حديث  . والراد هنا الو 

اللُّكع الذي ال : وعن الأصمعي, اللُّكع العبد: وقيل, "الناس  بالدنيا لمكع بن لكع يكون أسعدم "أأيضًا 

تدي لنطق وال غريه وذ من الالكيع .ّيأ  وهذا القول أرجحم : قال الزهري. وهي التي خترج من السال. مأ خم

تدي ل أن طق, القوال هنا  .وزانتهى بتج. وال عبد, ومل يمرد أأنه لئيم, لأن ه أأرادأ أأن  احلسنأ صغرٌي ال ّيأ

الً ( 64 /46) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (   )  .من طريق عبد اهلل بن جعفر به مطو 

 . وأمُّ بكر 

 ."مقبولة : "التقريب"قال عنها ابن حجر يف 
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أ باه أأ أأ  أن   ,خفة الغفاري  طم  ابن   عنمحن بن عوٍف أيب سلمة بن عبد الر   ه كان من ن  أأ  ,هخَّبأ

نا نائٌم عىل تاين آٍت وأأ أأ  ,يلنا نائٌم يف السجد من آخر الل  بينا أأ  :قال ,ةف  صحاب الصُّ أأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فإذا الن   يسرأ   فرفعتم  ,اهللبغضها جعٌة يم ه ضأ هذ مقم  :ه فقالني برجل  كأ فحر   ,بطني

 ( ).يسقائٌم عىل رأ  

ثنا -101 ثنا :قال ,حممودٌ  حد  أخَّبنا الوليد بن مجيٍل  :قال ,يزيد بن هارون حد 

اهلل  رسولأ  أن   ,أممامةأيب  عنمحن عبد الر   بن   القاسم   عن -من أهل فلسطني  - الكنديُّ 

.ةٌ مي  هن  نومٌة جأ  ,مقم  :وقال .هه برجل  فرضبأ  ,هلوجه   اً حنبط  جد مم برجٍل يف الس مر   ملسو هيلع هللا ىلص
( ) 

                                                                                                                                                                             

( 1 45) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 12210)وابن أيب شيبة ( 5010)وأبو داود ( 5514 )أخرجه أمحد (   )

عب"والبيهقي يف  ( 4/110) "الختارة"والضياء يف ( 1/411) "الكبري"والطَّباين يف ( 1510) "الشُّ

 من طريق ُييى عن أيب سلمة عن يعيش بن  ( 5550)وابن حبان ( 421) "معجم الصحابة"وابن قانع يف 

 . طخفة عن أبيه

 .وغريه( 1/161) "التاريخ"ذكره البخاري يف . ويف سند احلديث  اضطراٌب واختالفم 

 .من طريق سلمة بن رجاء عن الوليد به( 1/141) "الكبري"والطَّباين يف ( 4415)ه ابن ماجه أخرج(  1)

 . ومداره عىل الوليد بن مجيل

تمشبه : ؟ قالهحاديثأ أأ  فكيفأ : قلتم . أأعلم روى عنه إال  يزيدال : الديني قال أبو احلسن بن الَّباء عن ابن  

يأه .عبد الرمحن القاسم بن   أأحاديث
ض   .ورأ

 .شيٌخ لنيم احلديث: قال أبو زرعةو

 .نكرةً شيٌخ روى عن القاسم أأحاديثأ مم : وقال أبو حاتم

 .ما رأأيتم شاميًا أأسن  منه: نقال يزيد بن هارو. دمشقٌي ما به بأٌس : وقال اآلجري عن أيب داود

 .وذكره ابن حبان يف الثقات

ه له عن غري, مهو راٍو عن القاس: وقال ابن عدي  .ه شيئاً ومل أأجد 

قارب احلديث: وقال البخاري  . مم
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 ؟ه إذا جلسأ نعلي   ين يضعم أأ  :باب

ثنا -105 ثنا :قال ,تيبةقم  حد  ثنا :قال ,صفوان بن عيسى حد  عبد اهلل بن هارون  حد 

 لعأ يأ  ن  أأ  جلم ر  ال ة إذا جلسأ ن  من السُّ  :اٍس قالابن عب   عنيٍك ابن ّنأ  عنزياد بن سعٍد  عن

 ( ).ههام إىل جنب  عم ضأ فيأ  ,هنعلي  

 ه عىل الفراش  طرحم يأ  ءم بالعود واليش   يطان جييءم الش   :باب

ثنا -102  :زهر بن سعيٍد قالأأ  عنعاوية ثني مم حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

 ,ئونهي  ه وّيم هلم ه أأ يفرشم كم بعد ما حد  أأ  يت إىل فراش  يأ   يطانأ الش   إن   :يقول أممامةبا أأ  سمعتم 

 ذلك فال يغضب   فإذا وجدأ  ,هلهغضبه عىل أأ ليم  ,ءأ أو اليش   و احلجرأ أأ  لقي عليه العودأ فيم 

 ( ).يطانالش   ه من عمل  ن  لأ  :قال ,هلهعىل أأ 

                                                                                                                                                                             

 "الوسط"ويف ( 4 16 ) "الكبريالعجم "والطَّباين يف ( 41 1) "السنن"أخرجه أبو داود يف (   )

عب"والبيهقي يف ( 4111)  "اجلامع"واخلطيب يف ( 1/120) "الكامل"وابن عدي يف ( 5 20) "الشُّ

 . من طمرق عن صفوان بن عيسى به( 651)

 .مل أأرأ من وث قه. ال يمعرف.  بن هارونوعبد اهلل

اسمه . أبو ّنيك الزدي الفراهيدي البرصيُّ صاحبم القراءة  (: 1/111 ) "التهذيب"قال احلافظ يف 

يك سني العلم وزياد بن سعد , خطبأأ  مرو بن  عأ  عباس وأيب زيدٍ  روى عن ابن  . عثامن بن ّنأ وعنه قتادة وحم

 .ال يمعرف: وقال ابن القطان ."الثقات"ذكره ابن حبان يف . خالد احلنفي وأأبو النيب وعبد الؤمن بن

 .انتهى

 .من طريق عبد اهلل بن صالح به( 0 4) "مساوئ الخالق"أخرجه اخلرائطي يف (  1)

تلأٌف فيه   . فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث خمم

 . وث قه العجيل. ويقال ابن عبد اهلل. وأزهر بن سعيد

 . "الثقات"نم حبان يف وذكره اب

 . قليلم احلديث: وقال ابن سعد والنسائي

= 
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 عىل سطٍح ليس له سرتةٌ  ن باتأ مأ  :باب

ثنا -104 ثنا :قال ,ىد بن الثن  حمم   حد  رجٌل من  ,مرخَّبنا عم أأ  :الق ,سامل بن نوٍح  حد 

محن بن عيلٍّ عبد الر   عناٍب محن بن وث  ة بن عبد الر  لأ وع   عن -هو ابن جابٍر  -بني حنيفة 

منه  جاٌب فقد برئت  عىل ظهر بيٍت ليس عليه ح   ن باتأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنبيه أأ  عن

.ةم  الذ  
 .يف إسناده نظرٌ  :قال أبو عبد اهلل .( )

ثن -101 مران بن مسلم بن رياٍح ع   عنأخَّبنا سفيان  :قال ,د بن كثريٍ حمم   احد 

به عىل سطٍح  دتم فصع   ,نصاريُّ وب الأ يُّ بو أأ جاء أأ  :عامرة قال بن   عيل   عن قفي  الث  

 ( ).يل ةأ وال ذم   يلةأ الل   بيتأ أأ  ن  أأ  دتم ك   :وقال .فنزلأ  ,جلحأ أأ 

____________________________________
 

وق تكل موا فيه للنصب: "التقريب"وقال ابن حجر يف   . صدم

( 6 11) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 2/156) "التاريخ الكبري"والصن ف يف (  501)أخرجه أبو داود (   )

 .من طريق سامل بن نوح به( 4/414) "الكامل"وابن عدي يف ( 241) "اآلداب"والبيهقي يف 

 . جلهالة  وعلة وعمر بن جابر. وهذا إسناٌد ضعيٌف  

فه الصن ف  .يف إسناده نظرٌ :  بقوله. ولذا ضع 

 .هو ابن شيبان : وعيل

 . وللحديث شواهدم 

 .انظر ما بعده

والقاسم بن ثابت , انمن طريق سفي( 12 ) "الدب"ويف ( 12420) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

(   16) "الطالب العالية"وأمحد بن منيع كام يف ( 110) "الدالئل يف غريب احلديث"الّسقسطي يف 

سعر بن كدام كالمها عن عمران بن مسلم به( 44/ 1) "هتذيب الكامل"والزيُّ يف   .من طريق م 

امرة   .الثقات"ذكره ابن حبان يف . عيل بن عم

 . معنيوث قه ابنم . وعمران

 .أأيضاً  "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

لأ : قال الّسقسطي جم  .انتهى. الجلح الذي ليس حوله بناٌء يردُّ الر 
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ثنا -106 ث :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثني أبو حد   :بيٍد قالاحلارث بن عم  ناحد 

عىل  ن باتأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  رجٍل من أأ  عنهرٍي زم  عنعمران 

 -غتلم يأ  :يعني - رتجُّ حني يأ  البحرأ  بأ ومن رك   ,ةم  منه الذ   برئت   ,إنجاٍر فوقع منه فامت

.ةم  منه الذ   برئت   كأ فهلأ 
( ) 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي يف ( 161 1)وأمحد , من طريق احلارث( 4/112) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  )

عب" من طريق ( 165 / ) "أسد الغابة"يف وابن الثري ( 2514) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 1511) "الشُّ

 -يقال له زهري بن عبد اهلل  -وعلينا أأمرٌي . كن ا بفارس: هشاٍم الدستوائي كالمها عن أأيب عمران اجلوين قال

ثني رجٌل : فقال ار ) لكن وقع عندهم . فذكره.. حد   ( إج 

ه حسنٌ (: 2/11) "الفتح"قال ابن حجر يف    .إسنادم

 . أيب عمرانواختلفوا عىل : قلت

هري بن عبد اهلل رفعه: فقيل عب"أخرجه البيهقي يف . عن محاد بن زيد عن أيب عمران عن زم  "الشُّ

(1514).  

عبة, عن أيب عمران عن حممد بن أيب زهري: ثم قال : عن حممد بن زهري بن أيب عيل, وقيل: وقيل. ورواه شم

. غري ذلك: وقيل, ان عن زهري بن عبد اهللعن أيب عمر: وقال أبان. ملسو هيلع هللا ىلصعن زهري بن أيب جبل عن النبي 

 .انتهى

حابة ذكره البغويُّ . زهري بن أيب جبلٍ (: 1/254) "الصابة"قال احلافظ يف  . وهو تابعٌي . ومجاعٌة يف الص 

رسٌل : "الراسيل"بن أيب حاتم يف اقال  فاقتض  .بني صحابي ني والتعديل   مع أنه ذكره يف اجلرح  . حديثه مم

هري بن أيب جبل الزدي: وقال أبو عمر. ايبٌ ذلك أأنه صح وقال أبو , هو زهري بن عبد اهلل بن أيب جبل. زم

عبة عن أيب عمران عن . حممد بن زهري: وقيل. وزاد, نمعيم نحوه ندر عن شم ثم أأسند احلديثأ من طريق غم

. ن زهري بن عبد اهللومن طريق محاد بن زيد عن أيب عمران ع, ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   لٍ بأ حممد بن زهري بن أيب جأ 

ستوائي عن أيب عمران قال, فذكره هري بنم عبد ": ومن طريق هشاٍم الد  قال له زم كن ا بفارس وعلينا رجٌل يم

وأأخرجه ابن شاهني من طريق محاد بن سلمة عن أيب عمران عن زهري بن عبد اهلل . "فذكر احلديث. اهلل

هري بنم : قال ابن حبان, أأيضاً  . من أأنس وسمعأ , مرانبو ع  وعنه أأ . ى عن رجٍل من الصحابةوأ اهلل رأ  عبد   زم

عبة, التابعني وأبو عمران من صغار  : قلت دين وهشاٍم عىل أنه شاذٌّ الت   زهريٍ  حممد بنم . وقول شم فاق احلام 

= 
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 هحلاجت   رجأ إذا خ ما يقولم  :باب

ثنا -0 1 ثني حد  : براهيم قالإ   بنم  دم أخَّبنا حمم  : أخَّبنا عبد اهلل, قال: حمّمٌد, قال حد 

م مني وسل  سل   م  الله: ه قالمن بيت   مر كان إذا خرجأ عم  ابنأ  , أن  يميب مر  أأ  سلم بنم مم 

 ( ).يمن  

ثنا -  1 ثنا :قال ,ت أبو يعىلل  د بن الص  حمم   حد  اهلل  عبد   عنإسامعيل  م بنم حات حد 

  بنسني بن حم 
ٍ
ه ن  أأ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب هريرة أأ  عنبيه أأ  عنهيل بن أيب صالٍح سم  عنعطاء

 ( ).اهلل بإال   ةأ وال قو   ال حولأ  ,كالن عىل اهللالتُّ  ,اهلل بسم   :ه قالن بيت  م   كان إذا خرجأ 

____________________________________
 

هري بنم عبد اهلل عبة فقال بن  اثم وجدتُّه من طريق . واهلل أعلم. زم ليس  لٍ بأ هري بن أيب جأ عن زم : البارك عن شم

 .انتهى بتجوز. "الؤتلف"أخرجه اخلطيب يف .  فيه حممدٌ 

 شاهٌد عن سمرة بن جم 
واحلارث بن أيب ( 24 4) "العرفة"أخرجه أبو نمعيم يف .  ندب وحلديث  البيت 

فه البوصريي يف (. 4 )أمسامة   , (2/10) "االحتاف"وضع 

ى ": واستغربأه عن جابٍر قال (. 1151)وللرتمذي  أن  ينامأ الرجلم عىل سطٍح ليس  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل ّنأ

 . "بمحجوٍر عليه

 .وانظر ما قبله

دم (: 0 /1) "اللسان"قال يف  (انجار: )قوله رم طحم الذي ليس حوله ما يأ ارم بالكّس والتشديد الس  ج  ال 

 انتهى. "والأن جارم بالنون لغة فيه, الساق طأ عنه

 . مل أجد من أخرجه(   )

حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش العامري (: 4 /6) "التهذيب"يف قال احلافظ  

 .انتهى. ال يمعرف: قال الذهبي, وعنه ابن البارك, روى عن مسلم بن أيب مريم. موالهم الدين

 "ل عىل اهلل التوك"وابن أيب الدنيا يف ( 20) "الدعوات الكبري"والبيهقي يف ( 4115)ابن ماجه أخرجه (  1)

ني يف ( 14) من طريق حاتم ( 6 5/ ) "الستدرك"واحلاكم يف ( 44 ) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

 .بن إسامعيل به

رعة والبمخاري وابن حبان. يف إسناده عبد اهلل بن حسني: "الزوائد"قال البوصريي يف   فه أبو زم  .انتهى. ضع 

= 
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 ؟يدّيمبني أأ  كئم هل يت  و ,ه بني أيدي أصحابهرجلأ  جلم م الر  قد  هل يم  :باب

ثنا -1 1 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   :قال ,محن العرصيُّ ُييى بن عبد الر   حد 

ثنا ا نأ ا بدأ  ل   :قال ,ه يذكرالقيس سمعأ  عبد   وفد   بعضأ  أن   ,يُّ رصأ اٍد العأ عب   بنم  شهابم  حد 

   ملسو هيلع هللا ىلص بي  نا إىل الن  يف وفادت  
 ,ع عىل قعوٍد لهوض  انا رجٌل يم تلق   مأ ى إذا شارفنا القدوحت   ,ناُس 

بكم  اً مرحب :قال ,وفد عبد القيس :قلنا ؟ن القوممم   :وقف فقال ثم   ,فرددنا عليه ,مفسل  

 .كمبرش  لم  جئتم  ,اكم طلبتم إي   ,هالً وأأ 

 ,من هذا الوجه اً غد تني  ليأ   :إىل الرشق فقال ه نظرأ إن   :بالمس لنا ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن  

 ,عىل راحلتي فشددتم  ,صبحتم ى أأ روغ حت  أأ  فبتُّ  ,العرب وفد   خريم  ,الرشق :يعني

 ,كمءوس رواحل  رم  فعت  رم  ثم   ,جوعبالرُّ  ومهمتم  ,هارالن   ى ارتفعأ يف السري حت   تم ن  معأ فأأ 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  ى انتهى إىل الن  حت   ,عوده عىل بدئه عم وض  يم  اً ها راجعه بزمام  ثنى راحلتأ  ثم  

 ك بوفد عبد  برش  أم  جئتم  ,يم  وأم  يببأأ  :فقال ,نصاره من الهاجرين والأ حولأ ه صحابم وأأ 

 هم أأ  :قال ؟مرى لك هبم يا عم ن  أأ  :فقال ,القيس
 
 ,فذكر ذلك ,واظلُّ قد أأ  ,ثريعىل أأ  والء

 .بخريٍ  اهللم كأ برش   :فقال

 كأأ ه فات  يد   ه حتتأ ردائ   ى ذيلأ قأ ل  فأأ  ,اً قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وكان الن   ,هميف مقاعد   القومم  أأ ي  وهتأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  وا الن   رأأ فلام   ,هبم الهاجرون والنصار ففرحأ  الوفدم  فقدمأ  .هرجلي   وبسطأ  ,عليه

____________________________________
 

قال حينئذ: قال"وزاد . للحديث شاهٌد عن أنس مثله: قلت  ى له : يم قيتأ فتتنح  فيتأ ووم ديتأ وكم هم

قي؟: فيقول له شيطان آخر. الشياطني في ووم دي وكم   ."كيف لك برجٍل قد هم

نه الرتمذي. واللفظ له( 5065)وأبو داود ( 4112)أخرجه الرتمذي   . وأأعل ه البخاريُّ . وحس 

وي من حديث   وأمم  سلمة عند , (2114)هريرة عند ابن ماجه وعن أيب , ( 14)أخرجه أمحد . عثامن ورم

 . وغريهم( 66  ) "الوسط"ابن النذر يف 
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كٌئ ت  مم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والن   ,وسع القومم فأأ  ,اً اعقبلوا ُس  وأأ  ,هبم اً م فرحمرحوا ركاهبأ ه أأ صحابأ وأأ 

نذر بن احلارث بن النّعامن بن زياد مم نذر بن عائذ بن مم  :وهو ,شّج ف الأ فتخل   ,عىل حاله

 ,يبًة لهعأ  خرجأ أأ  ثم   ,هامتاعأ  ومجعأ  ,امحاهلأ أأ  وحط   ,هاناخأ أأ  م ثم  ركاهبأ  فجمعأ  ,بن عرص

 .الً رتس  ميش مم قبل يأ أأ  ثم   ,ةً ل  حم  ولبسأ  فر  الس   قى عنه ثيابأ ل  وأأ 

 ,هم إليهمجع  شاروا بأأ فأأ  ؟مكم مر  أأ  وصاحبم  ,كمكم وزعيمم دم ي  ن سأ مأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن  

 .نا إىل السالموهو قائدم  ,نا يف اجلاهلّيةه سادتأ كان آباؤم  :؟ قالواكم هذاسادت   ابنم : وقال

ها هنا يا  :قال اً قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ استوى الن   ,من ناحيةٍ  يقعدأ  أن   رادأ أأ  شجُّ  انتهى الأ فلام  

فكان  ,طيمٌ ها وهو فأ افر  حأ ه محارٌة ب  صابت  أأ  ,مذلك اليو شجُّ ي الأ م  يوٍم سم  لأ و  وكان أأ  ,شجُّ أأ 

عىل  القومم  قبلأ فأأ  ,ه عليهمفضلأ  وعرفأ  ,هفأ طأ ل  وأأ  ,قعده إىل جنبهفأأ  ,مر  القأ  ه مثلم يف وجه  

كم زودت  ن أأ هل معكم م   :ى كان بعقب احلديث قالحت   ,همَّبم ونه ويم لم سأأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  

يف  مر  الت   َّبأ  ه فجاءوا بصم رجٍل منهم إىل ثقل   كلُّ  ,اً اعفقاموا ُس   ,نعم :؟ قالوا.يشءٌ 

 ,راعراعني وفوق الذ  وبني يديه جريدٌة دون الذ   ,ٍع بني يديهطأ عىل ن   ت  عأ ض  فوم  ,همف  كم أأ 

سّمون هذا تم  :مر فقالَّبٍة من ذلك الت  هبا إىل صم  ومأأ فأأ  ,فارقهاام يم قل   ,ترص هبافكان يأ 

أ سمُّ وتم  :لقا ,نعم :قالوا ؟عضوضالت   ون هذا وتسمُّ  ,نعم :قالوا ؟انفأ ون هذا الرص 

 :احلي   , وقال بعض شيوخ  ه لكمنفعم كم وأأ متر   هو خريم : قال ,نعم: , قالوا؟الَّبينُّ 

 رجعنا من وفادتنا فلام   ,نانا ومحريأ بلأ علفها إ  ام كانت عندنا خصبٌة نم وإن   ,ه بركةً عظمم وأأ 

 ( ).فيها ينا الَّبكةأ ورأأ  ,نا منهاثامرم  لت  و  ناها حّتى حتأ سل  وفأ  ,نا فيهارغبتم  مت  تلك عظم 

                                                                                                                                                                             

من ( 1/512) "تاريخ الدينة"وابن شبة يف ( 1401 , 5651 ,  414 , 5556 )أخرجه المام أمحد (  )

 .طمرق عن ُييى بن عبد الرمحن به

 .اٌت ورجاله ثق. رواه أمحد(: 5/11) "الجمع"قال اهليثمي يف  

= 
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 ما يقول إذا أصبح :باب

ثنا -4 1 ثنا :قال ,عىل  مم  حد  ثنا :قال ,وهيٌب  حد  بيه أأ  عنيب صالٍح هيل بن أأ سم  حد 

 ,مسيناوبك أأ  ,صبحنابك أأ  م  الله :قال صبحأ إذا أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :ريرة قاليب هم أأ  عن

وبك  ,مسينابك أأ  م  الله :مسى قالوإذا أأ  ,شورم وإليك النُّ  ,وتمم وبك نأ  ,حياوبك نأ 

 ( ).ليك الصريوإ   ,موتوبك نأ  ,حياوبك نأ  ,صبحناأأ 

ثنا -1 1 ثنا :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد   :قال اري  زأ بادة بن مسلٍم الفأ عم  عنوكيٌع  حد 

مل يكن  :عمر يقول ابنأ  سمعتم  :قال بري بن مطعمٍ ليامن بن جم بري بن أيب سم ثني جم حد  

  يدعم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم 
 
يف  ك العافيةأ لم سأأ  أأ ين  إ   م  الله :ىمسأ ذا أأ وإ   صبحأ الكلامت إذا أأ  هؤالء

 م  الله .هيل ومايلوأأ  ,نياييف ديني ودم  والعافيةأ  ك العفوأ لم سأأ  أأ إين   م  الله .نيا واآلخرة  الدُّ 

ميني وعن يأ  ,فيومن خل   احفظني من بني يدي   م  للها .وعايترأ  وآمن   , عورايتاسرتم 

 ( ).تين حتأ م   غتالأ أم  ن  ن أأ ك م  عوذ بعظمت  وأأ  ,وقين فأ وم   ,اميلش   وعن  

____________________________________
 

ر  ابن  حبان ليحيى بن  : قلت   . "الثقات"عبد الرمحن يف  وكأن  اهليثمي  اعتمد عىل ذك 

 .انتهى .ال يمعرف. وث قه ابن حبان(: 4/141) "اليزان"قال الذهبي يف 

ه باختصاٍر من طريق آخر عن مزيدةأ العأرصي    والطَّباين يف ( 2150)عند أيب يعىل . وقد جاء نحوم

 (. 10/415) "الكبري"

دم عند الصن ف   .باختصار(  41)رقم وتق 

والنسائي ( 4121)وابن ماجه (  446)والرتمذي ( 5021)وأبو داود ( 0424 , 4216)أخرجه أمحد (   )

والطَّباين يف ( 44 ) "التوحيد"وابن منده يف ( 1) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 6142) "الكَّبى"يف 

 . من طمرق عن سهيل بن أيب صالح به( 15) "الدعوات الكبري" والبيهقي يف( 121) "الدعاء"

حه ابن حبان   (. 621)وصح 

 .هذا حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي

وابن ماجه (  464) "الكَّبى"ويف ( 1/111)والنسائي ( 5041)وأبو داود ( 1415)أخرجه أمحد ( 1)

= 
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ثنا -5 1 ثنا :قال ,إسحاق حد   بي  موىل ميمونة زوج الن   سلم بن زيادٍ مم  عنة بقي   حد 

 م  الله :صبحمن قال حني يم  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :مالٍك قال بنأ  أنسأ  سمعتم  :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص

ال  اهلل نتأ ك أأ ن  أأ  ,كخلق   ك ومجيعأ ومالئكتأ  ,كعرش   محلةأ  شهدم ونم  ,شهدكصبحنا نم ا أأ ن  إ  

ه يف ربعأ  اهللم عتقأ أأ  إال   ,كك ورسولم عبدم  اً دحمم   ن  وأأ  ,لك ك ال رشيكأ نت وحدأ أأ  إال  إله 

 اهللم ه عتقأ اٍت أأ مر   ربعأ ا أأ ن قاهلأ ومأ  ,ارمن الن   هنصفأ  اهللم عتقأ تني أأ ن قاهلا مر  ومأ  ,ذلك اليوم

 ( ).يف ذلك اليوم ار  من الن  

____________________________________
 

يد (  414)  "الصن ف"أيب شيبة يف  وابنم ( 1/414 ) "الكبريالعجم "والطَّباين يف ( 146)وعبدم بن محم

بادة بن  سامل به( 0/146 )  . وغريهم من طمرق عن عم

حه ابن حبان   ."الذكار"والنووي يف ( 151 )واحلاكم (  62)وصح 

م مثلمه من حديث ابن عباس عند الصن ف    .دون تقييد بالصباح والساء. بسنٍد ضعيٍف (  112) وتقد 

وابن ( 11 /4) "الختارة"والضياء يف ( 6) "العمل"ويف ( 6144) "الكَّبى"يف أخرجه النسائي (   )

ني يف ( 51/64) "تاريخ دمشق"عساكر يف  من طريق إسحاق بن ( 40) "عمل اليوم والليلة"وابن السُّ

د بن سليامن كالمها عن بقية بسنده ولفظه( 11 /4)والضياء , إبراهيم  .من طريق لوين حمم 

 . وينلم و وخولف إسحاقم  

والطَّباين يف ( 6141) "الكَّبى"والنسائي يف (  450)والرتمذي ( 5041)فأخرجه أبو داود 

لكن بلفظ . من طمرق عن بقي ة بن الوليد به( 1/114) "رشح السنة"والبغوي يف ( 4105) "الوسط"

فر له ما أأصابأ يف يومه ذلك من ذنٍب "ثم قال , فذكره ..من قال حني يصبحم " ا حني يممس  وإن  , إال  غم قاأهلأ

فر له ما أأصابأ تلك الليلة   . "غم

 .حديٌث غريٌب : وقال الرتمذي

سلم بن  . لعل  سببأ استغرابه: قلت   عىل مم
 ."الثقات"فقد ذكره ابنم حبان يف .  زيادٍ  أن  مدار السند 

 .حاله جمهوٌل : وقال ابن القطان

 الجيد عن هشام   عبد   ه من رواية عبد الرمحن بن  وغري( 5026)أخرجه أبو داود . وللحديث  طريق آخر 

 . بلفظ حديث الباب. ربيعة عن مكحوٍل الشامي عن أنس بن الغاز بن  

= 
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 ما يقول إذا أمسى :باب

ثنا -2 1 ثنا :قال ,سعيد بن الّربيع حد   قاليأ  عنشعبة  حد 
ٍ
 سمعتم  :عىل بن عطاء

 اً مني شيئعل   ,اهلل يا رسولأ  :قال أبو بكرٍ  :ريرة يقولبا هم أأ  سمعتم  :عاصٍم قال مرو بنأ عأ 

 اموات  الس   فاطرأ  ,هادة  والش   الغيب   عاملأ  م  الله :قل :قال ,مسيتم وأأ  صبحتم ه إذا أأ قولم أأ 

 ومليكه كل   رب   ,رض  والأ 
ٍ
 ,نفس بك من رش   عوذم أأ  ,نتأأ  إال  ن ال إله أأ  شهدم أأ  ,يشء

 .عكمضجأ  خذتأ أأ  وإذا ,مسيتأ وإذا أأ  صبحتأ ه إذا أأ ل  قم  ,هورشك   يطان  الش   ومن رش  

ثنا -4 1 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد   .أيب هريرة مثله عنعمٍرو  عنيعىل  عنشيٌم هم  حد 

 ومليكه كل   رب   :وقال
ٍ
 ( ).يطان ورشكهالش   رش   :وقال ,يشء

ثنا -1 1 ثنا :قال ,خّطاب بن عثامن حد  يب أأ  عند بن زياٍد حمم   عنإسامعيل  حد 

____________________________________
 

ه ضعيٌف   . وسندم

( 400, 166) "الدعاء"أأخرجهام الطَّباين يف . ومن حديث أأيب هريرة, من حديث سلامن: وله شاهدان 

مها ضعيٌف   .واهلل أعلم. وسندم

, 5 44) "الكَّبى"والنسائي يف ( 4461)والرتمذي ( 5024)وأبو داود (  462, 24)د أخرجه أمح(   )

( 6)والطيالس ( 44)وأبو يعىل ( 1445)والدارمي ( 12514) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 6146

( 120) "الدعاء"والطَّباين يف ( 100) "التوحيد"وابن منده يف ( 16) "السامء والصفات"والبيهقي يف 

ني يف وا شيم به( 411) "عمل اليوم والليلة"بن السُّ عبة وهم  . وغريهم من طريق شم

حه ابن حبان  ياء يف ( 4 5/ )واحلاكم ( 621)وصح   (.11/ ) "الختارة"والض 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

ّس الشني مع بك .أظهرمها وأشهرمها: وي عىل وجهنيرم : "الذكار"قال النووي يف  (ورشكه: )قوله

  إسكان  
 
كه بفتح  .أي: من ال رشاك الراء أ ما يدعو إليه ويوسوس به من ال رشاك باهلل تعاىل, والثاين رشأ

كة بفت: الشني والراء أ  .كالمه انتهى. ح الشني والراء وآخره هاءحبائله ومصايده, واحدها رشأ

 .لكنها غريم مشكولة يف النُّسخ. شيمولعل ه من أأجل هذا ذكرأ الصن ف هذه اللفظة من حديث هم : قلت
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 ,ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهلل  بام سمعتأ  ثناحد   :له مٍرو فقلتم اهلل بن عأ  عبدأ  تيتم أأ  :َّباين  راشٍد احلم 

با بكٍر أأ  إن   :فإذا فيها ,فيها فنظرتم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ يل الن   هذا ما كتبأ  :صحيفًة فقال لقى إيل  فأأ 

وإذا  صبحتم إذا أأ  قولم مني ما أأ , عل  يا رسول اهلل: قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   لأ سأأ  يق د  الص  

 ,هادة  والش   الغيب   عاملأ  ,اموات والرضالس   فاطرأ  م  الله :قل ,با بكرٍ يا أأ  :فقال .مسيتم أأ 

 ومليكه كل   رب  
ٍ
عىل  قرتفأ ن أأ وأأ  ,هورشك   يطان  الش   ورش   ,نفس ن رش  بك م   عوذم أأ  ,يشء

 ( ).سلمٍ ه إىل مم جر  و أأ أأ  اً وءنفس سم 

 ما يقول إذا أوى إىل فراشه :باب

ثنا -6 1 ثنا :قاال ,وُييى بن موسى ,نمعيمأبو  حد  ثني حد   :اٍر قالابة بن سو  بأ شأ  حد 

امل } :قرأأ ى يأ حت   ال ينامم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسولم  :جابٍر قال عنبري يب الزُّ أأ  عنسلٍم غرية بن مم الم 

 .{لكه الم بيد   الذي تباركأ } :و {تنزيل

له  بأ ت  مها كم ن قرأأ ومأ  ,ني حسنةً سورٍة يف القرآن بسبع فهام يفضالن كل   :بريقال أبو الزُّ 

                                                                                                                                                                             

(  12) "الدعاء"ويف ( 116) "مسند الشاميني"والطَّباين يف ( 4516)والرتمذي (  215)أخرجه أمحد (   )

 "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 112 ) "معجمه"ويف ( 22/112) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف 

 .ق عن إسامعيل بن عياش بهمن طمر( 51 ) "تقييد العلم"واخلطيب يف ( 12)

 .هذا حديٌث حسٌن غريٌب من هذا الوجه: وقال الرتمذي 

ه غريٌب . هذا متٌن صحيٌح : "العجم"وقال ابن عساكر يف    .وإسنادم

. مرو به نحوهعن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عأ ( 410)يد محم  بنم  أخرجه عبدم . وله طريٌق آخر: قلت

 .وقي داه بالنوم (.2564)أخرجه أمحد . بيل عنهلرمحن احلم وآخر من رواية أيب عبد ا

يق : عن جماهد(  1) "مسنده"ولأمحد يف  د  رين رسولم اهلل ": قال قال أبو بكر الص  أأن  أأقولأ إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأأمأ

 ."فذكره ..وإذا أأخذتم مأضجع ي من الليل, وإذا أأمسيتم , أأصبحتم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ( ).طيئةً هبام عنه سبعون خأ  ط  وحم  ,درجةً  هبام له سبعونأ  فعأ ورم  ,هبام سبعون حسنةً 

                                                                                                                                                                             

 "تفسريه"والثعلبي يف ( 402) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 0511 ) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (   )

والنسائي يف ( 4101, 1161)والرتمذي ( 1256 )وأمحد , من طريق الغرية بن مسلم( 52/  )

عب"والبيهقي يف ( 4141)والدارمي ( 2 161)وابن أيب شيبة ( 0514 ) "الكَّبى" ( 1451) "الشُّ

( 1/401) "تاريه"وابن عساكر يف ( 1/455) "سنةرشح ال"والبغوي يف ( 011 )وعبد بن محيد 

والطَّباين يف , ليمأيب سم  من طريق ليث بن  ( 406) "فوائده"ومتام يف (  11) "الدعاء"والطَّباين يف 

من طريق ( 654) "العجم الصغري"وأأيضًا يف , جعفر احلميد بن   من طريق عبد  ( 114 ) "الوسط"

 . بهداود بن أيب هند كلهم عن أيب الزبري

بري) دون قوله   ومل يذكر أأحٌد منهم  .(الخ .. فهام يفضالن كل  سورةٍ يف القرآن بسبعني حسنةً : قال أبو الزُّ

 .ومل ينسب ه. فأورده عقب احلديث ممدرجاً . قولأ أيب الزبري سوى الثعالبي

 . ورجال إسناد ه ال بأس هبم

وابن اجلعد ( 405) "معجم الصحابة"نع يف وابن قا( 1 1/1)واحلاكم ( 0515 )لكن أخرجه النسائي 

هري بن معاوية قال( 4/414 )وابن عساكر ( 1405) "مسنده"يف  أأسمعتأ . سأألتم أأبا الزبري: عن زم

ثنيه: قال.. كان ال ينام ملسو هيلع هللا ىلصأن  نبي  اهلل , جابرًا يذكر ثني صفوان, ليس جابٌر حد   .صفوان أو ابنم , ولكن حد 

هري: قال الرتمذي  انتهى. ًا أأنكرأ أأن يكونأ هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابركأن  زم

بأ جلده ابنم : "التقريب"قال احلافظ يف 
 .صفوان شيخ أيب الزبري هو صفوان ابن عبداهلل ابن صفوان نمس 

قه النسائي وغريه. وصفوان روى له مسلمٌ : قلت   .ووث 

ثنيه: وقول أيب الزبري ثني , ليس جابٌر حد   . أو ابن صفوان, صفوانولكن حد 

تمل ثه عن جابر أن   :ُيم  . يقصد أن ه حد 

 . "الصابة"وهو ظاهر كالم ابن حجر يف . فيكون ممرسالً . ملسو هيلع هللا ىلصأنه عن صفوان عن النبي   :وُيتمل

: قال زهري. وفيه(  46) "كتاب الخزون يف علم احلديث"ما يمؤي ده ما أخرجه أبو الفتح الزدي يف : قلت

بريفقلتم لأيب ثني صفوان أو ابن صفوان, أن  النبي  : فقال ؟سمعتأ من جابر:  الزُّ  كان ال ينامم . ملسو هيلع هللا ىلصحد 

 .واهلل أعلم. فذكره.. حتى يقرأ

للبوصريي من رواية ( 2/11) "احتاف الهرة"د كام يف سد  ومم ( 1451) "الشعب"ورواه البيهقي يف  

= 
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ثنا حمم   -110 ثنا عبد الواحد: د بن حمبوٍب قالحد  ثنا عاصٌم الأ  :, قالحد  حول حد 

كر من عند الذ   ومم الن : قال عبد اهلل: حوص قال, أو سميٍط عن أيب الأ عن شميطٍ 

عز   اهللأ فليذكر   ينامأ  ن  راد أأ وأأ  .هكم مضجعأ حدم أأ  خذأ إذا أأ  ,بوام فجر  ئتم ش   إن   ,يطانالش  

 ( ).وجل  

ثنا أبو  - 11 ثنا سفيان عن ليٍث عن أيب الزُّ  :قال ,نمعيمحد   :بري عن جابٍر قالحد 

  ( ).الّسجدة {نزيلامل ت}و  ,تبارك :ى يقرأأ حت   ال ينامم  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن 

 ومعاء عند الن  الدُّ  فضلم  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,ىد بن الثن  حمم   حد  يب أأ  عناف و  اٍج الص  حج   عنابن أيب عديٍّ  حد 

فقال  ,ٌك وشيطانٌ ه ملأ رأ ه ابتدأ وى إىل فراش  و أأ ه أأ بيتأ  جلم الر   إذا دخلأ  :جابٍر قال عنبري الزُّ 

 ,هيكلؤم  وباتأ  ,هدأ طرأ ه أأ رأ وذكأ  اهللأ دأ مح   فإن   ,م برشٍّ اخت   :يطانم وقال الش   ,م بخريٍ اخت   :كم اللأ 

____________________________________
 

. "لتا عىل كل  سورٍة من القرآن بست ني حسنةفمض  : قال طاوٌس . ثم قال يف آخره. معتمر عن ليث به

عتمرٍ ( 4145) "السنن"وأخرجه الدارمي يف  عن فمضيل كالمها ( 1161) "اجلامع"والرتمذي يف , عن مأ

فرداً  .عن ليٍث عن طاوسٍ   .ومل يذكر احلديث. فذكره  مم

أيب  وم والليلة من طريق ليث بن  يف الي يف اجلامع, والنسائيُّ  رواه الرتمذيُّ : وقال البوصريي يف االحتاف 

 .انتهى. فذكره دون ما قاله طاوٌس ... ليم بهسم 

أن  أبا عيسى رواه عق ب  ,عنه وصريي  البم  ذهول   ولعل  سببأ . كام ترى .وهو يف جامع الرتمذي  : قلت 

فردًا كام ذكرتم قبالً  احلديث     .مم

عن محاد عن أيب الزبري ( 104) "ائل القرآنفض"الرضيس يف  وابنم ( 4141) "السنن"وأخرج الدارمي يف  

ن قرأ يف ليلة":  , أنه قالعن كعٍب  عن عبد اهلل بن صخرة   .الزبريأيب فذكر مثل قول  "...مأ

 . مل أجد من أخرجه(   )

ميط بن سمري السدويس من رجال مسلم  .وسم

م خترجيه قبل حديث(  1)  .تقد 
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 إيل   رد   الذي هلل  احلمدم  :وقال اهللأ رأ ذكأ  فإن   ,ٌك وشيطاٌن فقاال مثلهه ملأ رأ ابتدأ  فإذا استيقظأ 

 أن   رضأ الأ و موات  الس   مسكم يم } الذي هلل احلمدم  ,هاها يف منام  مت  ا ومل يم نفس بعد موهت  

 الذي هللاحلمد  ,{اً ورفم غأ  ه كان حليامً ن  حٍد من بعده إ  ن أأ هام م  سكأ مأ أأ  ا إن  زالتأ  ولئن   ,زوالتأ 

 ماتأ  ماتأ  فإن   ,{لرءوٌف رحيمٌ }إىل  {بإذنه إال   رض  عىل الأ  تقعأ  ن  أأ  امءأ مسك الس  يم }

 ( ). يف فضائل صىل  فصىل   قامأ  وإن   ,اً شهيد

 ت خّدهيضع يده حت :باب

ثنا -114 ثنا :قال ,قبيصة بن عقبة حد   :الَّباء قال عنأيب إسحاق  عنسفيان  حد 

                                                                                                                                                                             

وابن أيب , من طريق هشام( 155) "عمل اليوم والليلة"ويف (  026 " "الكَّبى"أخرجه النسائي يف (   )

اف ( 1 5) "التهجد وقيام الليل"الدنيا يف  اج بن أيب عثامن الصو  من طريق يزيد بن زريع كلهم عن احلج 

 .به موقوفاً 

اج من قول  جابٍر   ه عن حج  و  وأ كم الرفع. هكذا رأ  .وله حم

وابن ( 104) "الدعاء"والطَّباين يف ( 151) "العمل" ويف( 0260 ) "الكَّبى"وأخرجه النسائي يف 

ني يف  اج (  46 )وأبو يعىل ( 414) "عمل اليوم والليلة"السُّ من طمرق عن مح اد بن سلمة عن حج 

حه ابن حبان . مرفوعاً   (. 5544)وصح 

ه رجال الصحيح غري إبراهيم . رواه أبو يعىل(: 21 /0 ) "الجمع"وقال اهليثمي يف  بن احلجاج ورجالم

 .انتهى. وهو ثقة. الشامي

مأ اهليثمي يف إيراد احلديث يف الجمع: قلت
وكذا أورده . فاحلديث كام ترى عند النسائي بتاممه. وه 

 . ولعل ه تب ع اهليثمي   "احتاف الهرة بزوائد السانيد العرشة"البوصريي يف 

تمل أنه اعتمدوا يف الزوائد  .واهلل أعلم. ي دون الكَّبىالسنن الصغرى من النسائ. وُيم

ني ( 154) "العمل"ويف ( 0216 )أيضًا  "الكَّبى"وأأخرجه النسائي يف   وابن عبد الَّب ( 1 )وابن السُّ

سلم( 6/12 ) "التمهيد"يف  ( 44 ) "التوحيد"وابن منده يف ( 626 )واحلاكم , من طريق الغرية بن مم

من ( 101) "الدعاء"والطَّباين يف , ٍم الدستوائيمن طريق هشا( 416) "الدعوات الكبري"والبيهقي يف 

بريعن جابٍر عن النبي   الً وخمترصاً  ملسو هيلع هللا ىلصطريق أأيب عامر اخلزاز كلهم عن أأيب الزُّ  .مطو 
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  م  الله :ويقولم  ,يمنه الأ ه حتت خد  يدأ  وضعأ  ينامأ  ن  أأ  رادأ إذا أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن 
ك ي عذابأ ن  ق 

 .كعبادأ  تبعثم  يومأ 

ثنا ثنا :قال ,إسامعيل بنم  مالكم  حد   بي  الن   عنالَّباء  عنحاق يب إسأأ  عن إُسائيلم  حد 

 ( ).مثله ملسو هيلع هللا ىلص

  :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد    عنسفيان  حد 
ٍ
عمٍرو  اهلل بن   عبد   عنأبيه  عنعطاء

ن ومأ  ,ومها يسريٌ  ,ةاجلن   دخلأ  إال  صيهام رجٌل مسلٌم تان ال ُيم ل  خأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

 .؟اهلل وما مها يا رسولأ  :قيل ,هبام قليٌل  يعملم 

م يم  :قال فذلك  ,اً عرش حم سب  ويم  ,اً مد عرشوُيأ  ,اً رشصالٍة عأ  كل   ر  بم كم يف دم حدم أأ  كَّب 

 .بيده هن  يعدُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   يتم فرأأ  ,ئٍة يف اليزانساملٌف ومخأ وأأ  ,سانعىل الل   ومائةمخسون 

                                                                                                                                                                             

 "الوسط"والطَّباين يف ( 0516 , 0511 ) "الكَّبى"والنسائي يف ( 1241 , 1551 )أخرجه أمحد (   )

وابن منده ( 154) "الدب"وابن أيب شيبة يف ( 114, 110) "ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  "وأبو الشيخ يف ( 242 )

. وغريهم من طمرق عن أيب إسحاق به( 444) "الدعوات الكبري"والبيهقي يف ( 112) "التوحيد"يف 

حه ابن حبان   (.5511)وصح 

ه صحيٌح    .(5  /  ) "الفتح"ال ابن حجر يف كام ق. وسندم

 .وهو الكثر .هكذا: فقيل. لكن اختملف فيه عىل أيب إسحاق

 . عنه عن عبد اهلل بن يزيد عن الَّباء: وقيل

 .عنه عن أيب عبيدة ورجٍل آخر عن الَّباء: وقيل

 . عنه عن أأيب بمردة عن الَّباء: وقيل

 (.116/ ) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 11 /2) "الكَّبى"روى هذا كل ه النسائيُّ يف 

. "أنه يقوهلا ثالثاً "وزاد (. 60 /2) "الكَّبى"أخرجه النسائي يف . وله شاهٌد من حديث حفصة 

حه ابن حجر يف   . "الفتح"وصح 
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 ,ٌف يف اليزان  ل  وأأ , سانفتلك مئٌة عىل الل   ,هه وكَّب  دأ حه ومحأ  ه سب  وى إىل فراش  وإذا أأ 

, كيف ال اهلل  يا رسولأ : ؟ قيلئةٍ سي   ومخسامئةلفني أأ  يلة  والل   يف اليوم   عملم كم يأ يُّ فأأ 

 ( ).رهذكم فال يأ  ,كذا وكذا ه حاجةأ رم , فيذك  هيف صالت   يطانم كم الش  حدأ يت أأ يأأ : صيهام؟ قالُيم 

 ما يقول إذا استيقظ بالّليل :باب

ثنا -115 ثنا :قال ,الةضأ ن فأ عاذ بمم  حد  يب هو ابن أأ  -ُييى  عن ستوائيُّ هشاٌم الد   حد 

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عند باب   بيتم أأ  كنتم  :كعٍب قال بنم  ثني ربيعةم حد   :يب سلمة قالأأ  عن -كثرٍي 

 هسمعم وأأ  ,هلن محدأ  اهللم سمعأ  :يل يقولمن الل   ويُّ ه اهلأ سمعم فأأ : ه, قالعطيه وضوءأ فأم 

 ( ).العالني رب   هلل احلمدم  :يل يقولل  من ال ويُّ اهلأ  

                                                                                                                                                                             

وابن ماجه ( 414 )والنسائي ( 0 41)والرتمذي ( 5025)وأبو داود ( 0 26, 2161)أخرجه أمحد (   )

عب اليامن"والبيهقي يف ( 14/261) "تفسريه"والطَّبي يف ( 16 4)وعبد الرزاق ( 612) ( 241) "شم

( 222) "الدعاء"والطَّباين يف (   2)ميدي واحلم ( 0/45 ) "رشح مشكل اآلثار"يف والطحاوي 

 . من طمرق عن عطاء به( 601) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف 

حه ابن حبان   ( 1 10)وصح 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

وعبد ( 1 4 ) "الكَّبى"يف  والنسائي( 4146)وابن ماجه ( 2 41)والرتمذي ( 2541 )أخرجه أمحد (  1)

وأبو ( 1  1) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/112) "السنن"والبيهقي يف ( 1524)الرزاق 

( 5/25) "الكبري"والطَّباين يف ( 214) "مسنده"وابن أيب شيبة يف ( 6 11) "العرفة"نمعيم يف 

 . من طمرق عن الأوزاعي  به( 41  )والطيالس 

حه الرت  (.1561)مذي وابن حبان وصح 

 . "يدعو ساعة: قال. ؟ما اهلأوي: قلتم له"وزاد عبد الرزاق وابن ماجه 

مرافقتأك . يا رسول اهلل فقلٌت : قال ؟هل لك حاجةٌ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال فقال يل رسولم "وزاد البيهقي والطَّباين 

ك بكثرة : الق. فقلتم يارسول اهلل مرافقتأك يف اجلنة: أو غري ذلك؟ قال: قال. يف اجلنة فاعن ى عىل نفس 

= 
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 رٌ مأ من نام وبيده غأ  :باب

ثنا -112 ثنا :قال ,كابش  أمحد بن إ   حد  د بن حمم   عنليٍث  عند بن فضيٍل حمم   حد 

 عأ 
ٍ
 ,هغسلأ يأ  ن  ٌر قبل أأ مأ ه غأ وبيد   ن نامأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناٍس ابن عب   عنمرو بن عطاء

 ( ).ه نفسأ إال   يلومن  فال  ,ه يشءٌ صابأ فأأ 

ثنا -114 ثنا :قال ,موسى حد  ريرة يب هم أأ  عنبيه أأ  عنهيٍل سم  عناد بن سلمة مح   حد 

 ( ).ه نفسأ إال   فال يلومن   ,ه يشءٌ صابأ فأأ  ,رٌ مأ ه غأ وبيد   ن باتأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عن

____________________________________
 

 . "السجود

اهلل  كنتم ًأبيتم مع رسول  : قال ربيعة"مقترصًا عليها ( 116) "صحيحه" أأخرجها مسلم يف. وهذه الزيادة 

 ."فذكره. أأسأألمك مرافقتك: فقلت. سل  : فقال يل. فأأتيتمه بوضوئه وحاجته ملسو هيلع هللا ىلص

يُّ بالفتح(:  5/44 ) "اللسان"قال يف   تصٌّ بالليل: وقيل,  الطويل من الزماناحلني .اهلأو  ابنم . هو خمم

يٌّ وهتأ واء: سيده و  يٌّ من الليل وهم و   .انتهى. أأي ساعٌة منه. مض هأ

 .من طريق حممد بن فضيل هبذا السناد( 4124) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف  ( )

م  فه اجلمهور كام تقد   . وليث بن أيب سليم ضع 

 . هريرة الذي بعدهلكن يشهد له حديث أيب

 "أخبار أصبهان"وأبو الشيخ يف ( 561) "الوسط"أأخرجه الطَّباين يف . وله طريٌق آخرم عن ابن عب اس 

ه(  101) تبة عن ابن عب اس رفعأ بيد اهلل بن عبد اهلل بن عم هري عن عم يينة عن الزُّ  . من رواية ابن عم

 .,ورواته ثقاٌت 

رسالً ( 1/141) "السري"لكن أأخرجه الذهبيُّ يف  بيد اهلل مم  . من وجٍه آخر عن سفيان عن عم

رسٌل قويم السناد: ثم قال الذهبيُّ   .هذا مم

ر)قوله  مأ ر بالتحريك(: 4/411) "النهاية"قال ابن الثري يف  (غأ مأ م : الغأ ومة من اللح  هم م والزُّ سأ الد 

ن م   .انتهى. كالورضأ  من الس 

 "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 4164)وابن ماجه ( 4151)داود  وأبو( 0610 , 4526)أخرجه أمحد (  1)

( 5/121) "رشح السنة"والبغوي يف ( 4/142) "السنن"والبيهقي يف ( 5  1)والدارمي ( 1 121)

= 
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 الصباح إطفاءم  :باب

ثنا -116 ث :قال ,دٍ عبد اهلل بن حمم   حد  ثنا :قال ,مرو بن طلحةعأ  ناحد  سباٌط أأ  حد 

 ,تيلةأ الفأ  ترُّ  خذت  رٌة فأأ فأ   جاءت   :اٍس قالابن عب   عنعكرمة  عنامك بن حرٍب س   عن

تي رة الم  تها عىل اخلأ قأ ل  هبا فأأ  فجاءت   ,عيهادأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,رهاتزجم  اجلاريةم  فذهبت  

م متم إذا ن   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسولم  ,درهمٍ  موضع   منها مثلم  فاحرتقأ  ,عليها اً كان قاعد

م طف  فأأ   ( ).قكمحرأ هذا فتم  مثل هذه عىل مثل   يدلُّ  يطانأ الش   فإن   ,كمجأ ئوا ُسم

ثنا -140 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد  عبد  عنيزيد بن أيب زياٍد  عنبو بكٍر أأ  حد 

 خذت  رٌة قد أأ فإذا فأ   ,ليلةٍ  ذاتأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن   استيقظأ  :يب سعيٍد قالأأ  عنمحن بن أيب نعٍم الر  

ها قتلأ  حل  وأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ها الن  فلعنأ  ,حرق عليهم البيتأ لتم  قف  هبا إىل الس   ت  دأ فصع   ,الفتيلةأ 

 ( ).حرمللمم 

____________________________________
 

 . من طمرق عن سهيل به

حه ابن حبان   (. 551)وصح 

 .عىل رشط مسلم صحيٌح : "الفتح"وقال ابن حجر يف  

 . هيلاختملف فيه عىل سم : قلت 

 .للبيهقي( 5526)وشعب اليامن (. 641 )انظر علل الدارقطني 

عب"والبيهقي يف ( 5114)أخرجه أبو داود  (  ) وعبد بن محيد يف ( 454) "اآلداب"ويف ( 5100) "الشُّ

ن اد به( 561) "مسنده" مرو بن طلحة القأ  . من طمرق عن عأ

حه ابن حبان   (. 1/111)واحلاكم ( 6 55)وصح 

ه مرو. رجالم الصحيح ورجالم ه. بن محاد بن طلحةهو ا: وعأ  .قد يمنسب إىل جد 

مخأ روا ": مرفوعاً  عن جابر بن عبد اهلل ( 1 10)ومسلم ( 5644) "الصحيح"وأخرج البخاري يف 

وا الأبوابأ  تيلة فأأحرقت  أأهلأ ال, وأأطفئ وا الصابيح, اآلنية وأأجيفم  الفأ
ت  ويسقةأ رب ام جر   ."بيت  فإن  الفم

رشح "والطحاوي يف ( 1144 )وابن أيب شيبة (  4016)وابن ماجه ( 1041 , 455  )أخرجه أمحد  ( 1)

= 



 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

427 

 رتك النّار يف البيت حني ينامونال تم  :باب

ثنا - 14 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد   بنم  ثني يزيدم حد   :وب قالسعيد بن أيب أيُّ  حد 

فكان  .وهارم عدوٌّ فاحذأ  النّارأ  إن   :مرقال عم  :مر قالابن عم  عننافٍع  عنعبد اهلل بن اهلاد 

  ( ).يبيتأ  ن  طفئها قبل أأ ه ويم هل  أأ  نريانأ  تبعم عمر يأ  ابنم 

ثنا -141  :قال اهلاد   ثني ابنم حد   :يزيد قال بنم  خَّبنا نافعم أأ  :قال ,ابن أيب مريم حد 

ا فإّن   ,يوتكميف بم  ارأ كوا الن رتم ال تأ : يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  , سمعأ مرابن عم  عنثني نافٌع حد  

 ( ).عدوٌّ 

____________________________________
 

 .من طمرق عن يزيد بن أيب زياد به( 2/50) "احتاف الهرة"وأبو يعىل كام يف ( 22 /1) "العاين

, وبقي ة رجال  وفيه يزيد بن أيب زياد وهو . رواه أبو يعىل(: 1/11) "الجمع"قال اهليثمي يف  ه رجال لني 

 .انتهى. الصحيح

فه البوصريي بيزيد يف زوائد ابن ماجه  . وضع 

ا يف   .بن أأيب أنعم الفريقي هذا إسناٌد ضعيٌف, لضعف عبد  الرمحن بن زياد  : فقال "احتاف الهرة"أم 

مٌ  يل. وهو وه  , ى عن أيب هريرة وغريهتابعٌي رو, فعبد الرمحن بن أيب نمعم الذكور يف السند هو البأجأ

 .والفريقي من أأتباع التابعني. وأأخرجأ له اجلامعةم 

واحلاكم يف (  256) "الستخرج"وأبو عوانة يف , من طريق سعيد(  521)أخرجه المام أمحد (   )

. ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق نافع بن يزيد كالمها عن ابن اهلاد عن نافع عن ابن عمر عن النبي  ( 2/401) "الستدرك"

مر ومل  .يذكر عم

قاداً , فام كان ابن عمر, يرقدم حت ى ال يدعم يف البيت  نارًا إال  أأطفأأها"زاد احلاكم  . وكان آخر أأهل  البيت رم

ئ الّساجأ  نأم حتى يمطف  , فإذا فرغ مل يأ  . "كان يمصيل 

 .وانظر ما بعده

م قبله(  1)  .تقد 

 . ن وجٍه آخر عن سامل عن ابن عمر بهم( 5 10)ومسلم ( 5645) "صحيح البخاري"واحلديث يف 

  ."فإّنا عدو"دون قوله 

= 
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 ن بالطريمُّ الت   :باب

ثنا -144 ثنا :قال ,برش بن احلكم حد   عنمر عم  بن   ائب  الس   عند بن ربيعة حمم   حد 

 رأ ط  ه كان إذا مم ن  أأ  ,اسٍ ابن عب   عنكة ي  لأ ابن أيب مم 
 خرجيأأ  ,يا جارية :قولامء يالس   ت 

 ن الس  لنا م  ونز  } :ويقول ,ثيايب أخرجي ,ُسجي
 
 ( ).{باركاً ماًء مم  امء

 وط يف البيتتعليق الس   :باب

ثنا -141 ثنا :قال ,إسحاق بن أيب إُسائيل حد   عنبو الغرية  بن علقمة أأ رض  الن   حد 

 ( ).يف البيت   وط  الس   بتعليق   مرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   ن  أأ  ,اسٍ ابن عب   عنأبيه  عنداود بن عيلٍّ 

____________________________________
 

 . لكن من حديث أأيب موسى الأشعري  , وأخرج الشيخان هذه الزيادة

 .انظر ما قبله

ليكة ل عن ابن  عن وكيع عن عبد اهلل بن الؤم  ( 42 12) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (   )  أن  ", أيب مم

تأمط ر ابنأ عب اس كان ل مأطرة. يأ جه يف أأو  رجأ ُس  رج ثيابأه حت ى يم  ."يم

ن طريق ابن الؤمل بلفظ البن أيب الدنيا م( 10 /4) "فتح الباري"وعزاه احلافظ ابن رجب احلنبيل يف 

ج كذا, حت ى يمصيبأه الطرم : كانأ ابنم عباس يتمط ر, يقول" ج  كذا, أأخر  حل, أأخر   اهـ. "يا عكرمة, أأخرج الر 

تب ابن  أأيب الدنيا: قلت  .واهلل أعلم. ومل أأره يف مظان ه من كم

ض للمطر: أي (يتمط ر : ) قوله  .يتعر 

 "الكامل"وابن عدي يف ( 0226 ) "الكبري"والطَّباين يف ( 4624 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (  1)

وعبد الرزاق أيضًا , طريق ابن أيب ليىل من( 1 4) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف ( 4/60)

من طريق ( 4/60)عدي أيضًا  وابنم , من طريق احلسن بن عامرة( 0240 )الطَّباينُّ أيضًا ( 14 10)

 .به قيس بن الربيع كلهم عن داود بن عيلٍّ 

تجم هبم أيب ليىل واحلسن بنم   وابنم والنرض     . عامرة ال ُيم

ا رواية قيس فهي خطأ  . أم 

 .أيب ليىل عن ابن   رواه من طريق قيسٍ  ثم  . أيب ليىل عن داود إنام هو قيس عن ابن  : عدي قال ابن

ا دواد بن عيل   . أم 

= 
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 يلبالل  باب غلق ال :باب

ثنا -145 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,عجالن ابن   عنُييى بن سعيٍد  حد   حد 

بعد  مرأ اكم والس  إي   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :عبد اهلل قال بن   جابر   عنحكيٍم  بنم  قاعم ع  القأ 

____________________________________
 

 .شيٌخ هاشمٌي : فقال ابن معني

طىء: وقال, ان يف الثقاتوذكره ابن حب  .يم

 .يف الرتمذي حديٌث واحٌد استغربهله 

ئل ابنم معني: ويف الكامل البن عدي : قال ابن عدي. أأرجو أأنه ليس يكذب: ؟ قالكيف حديثمه: سم

ه  . وعندي أأنه ال بأأس بروايته عن أأبيه عن جد 

ه: قلت  عفاء, وهذا احلديث من رواية أبيه عن جد   .لكن  الرواة عنه ضم

اه عيسى وعبدم الصمد عن أأبيهام عيلٍّ به  ويف ( 0/111 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف . وتابعه أأخوأ

م بن سليامن عنهام به بلفظ ( 1411) "الوسط"  ."فإنه آدب هلم. وزاد... عل قوا"من طريق سال 

والشهورم من . ليامنسم  الصمد إال  سالم بنم  مل يرو هذا احلديث عن عيسى وعبد  : "الوسط"قال يف  

 .انتهى .حديث داود بن عيلٍّ 

حيث يراه ":  والوسط بنحوه والبزار وقالريرواه الطَّباين يف الكب(: 64 /1) "الجمع"قال اهليثمي يف  

 .انتهى .وإسناد الطَّباين فيهام حسنٌ . "اخلادم

م: قلت  . وسال 

 . ليس بالقوي: قال أبو حاتم

قييل  . يف حديث ه مناكري: وقال العم

 .فأن ى له احلمسن: قلت

من طريق ( 12/454) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1/104 )تاريخ بغداد "وأخرجه اخلطيب يف 

ه عبد ( عبد اهلل بن هارون الرشيد بن حممد الهدي )الأمون أمري الؤمنني  ثني أأيب عن أأبيه عن عم  حد 

 . الصمد بن عيل عن أبيه

ه نظر  .ويف سند 

وي احلديث عن ابن عمر مرفوعًا مثله ه نظر( 4/441) "احللية"أخرجه أبو نمعيم يف . ورم  .ويف سند 
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 هم 
 
وا وكم وأأ  ,بوابأ قوا الأ غل   ,هن خلق  م   اهللم دري ما يبثُّ م ال يأ كحدأ أأ  فإن   ,يلالل   دوء

 ( ).وا الصابيحأ ئم طف  وأأ  ,ئوا الناءأ ف  ك  وأأ  ,قاءأ الس  

 بني البهائم التحريشم  :باب

ثنا -142 ثنا :قال ,خملد بن مالٍك  حد   ازي  يب جعفٍر الر  أأ  عنهاشم بن القاسم  حد 

 ( ).ش بني البهائم  ر  ُيم  ه أن  ر  ه كأ ن  أأ  ,مرابن عم  عناهٍد جمم  عنليٍث  عن

                                                                                                                                                                             

من ( 41 /1 ) "التمهيد"وابن عبد الَّب يف , من طريق عاصم( 1/111) "الستدرك" أخرجه احلاكم يف(  )

 . طريق ُييى بن سعيد عن ابن عجالن به

ه الول  .واقترص احلاكمم عىل شق 

( 1 10)ومسلم , ومواضع أخرى(  41 4, 11 4, 02 4) "صحيح البخاري"وأأصلم احلديث  يف   

وا صبيانأكم -أو أمسيتم  -إذا جنح الليل "من وجٍه آخر عن عطاء عن جابر نحوه  فإن  الشيطان . فكفُّ

نترشم حينئذٍ  وأأغلقوا  .("فإن  للجن انتشارًا وخطفًة "ة ويف رواي)ذهبأ ساعٌة من الليل فخلُّوهم  فإذا. يأ

غلقاً . واذكروا اسمأ اهلل  . البوابأ  فتحم بابًا مم ومخ روا , اسمأ اهلل  واذكروا. وأأوكوا قربأكم, فإن  الشيطانأ ال يأ

يئاً . آنيتكم واذكروا اسم اهلل وا عليها شأ  . "وأطفؤا مصابيحكم, ولو أأن  تأعرضم

 .من طريق أيب الزبري والقعقاع بن حكيم عن جابر نحوه( 1 10)وأخرجه مسلم 

من طريق ( 2/5) "الكامل"وابن عدي يف . من طريق ليث( 416) "غريب احلديث"أخرجه احلريب يف (  1)

قييل كالمها عن جماهد عن ابن عمر بيد اهلل العم ن ": يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول اهلل : غالب بن عم إن  اهلل لعنأ مأ

ش بني البهائم ر   . "ُيم

تجُّ هبام. وليث بن أيب سليم  .وقد خولفا. وغالب ال ُيم

يك عن عن رش(  114) "العلل"ومن طريقه أبو حاتم كام يف ( 1 4 ) "مسنده"وأخرجه ابن اجلعد يف  

اهد عن رجٍل من أأصحاب  الن بي  مر  - ملسو هيلع هللا ىلصالعمش عن جمم  . ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   -أمراه ابن عم

 . كذا عند ابن اجلعد

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر أأو غريه من أأصحاب  النبي  : وقال أبو حاتم

 . ورشيكم بنم عبد  اهلل ضعيٌف : قلت

= 
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  احلامر وّنيقم  الكلب   نباحم  :باب 

ثنا -144  عنثني خالد بن يزيد حد   :يث قالثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

وا قلُّ أأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنعبد اهلل  جابر بن   عنعيد بن زياٍد سأ  عنيب هالٍل سعيد بن أأ 

 بعد هم  اخلروجأ 
ٍ
 ,اق محارٍ و ّنم أم  ,ب  باح الكل  نم  عأ سم   فمن   ,هن  يبثُّ  دواب   هللأ فإن   ,دوء

 ( ).رونما ال تأ  م يرونأ فإّن   ,جيمالر   يطان  من الش   باهلل  فليستعذ  

____________________________________
 

بيد اهلل بن موسى من طريق وكيع كالمها عن ( 0/11 ) "ننالس"والبيهقي يف , ثم رواه أأبو حاتم عن عم

رسالً ملسو هيلع هللا ىلص الأعمش عن جماهد عن النبي    . , مم

رسٌل : قال البيهقي  .الحفوظم مم

( 1506)وأبو يعىل ( 0/11 ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 401 )والرتمذي ( 1521)وأخرجه أبو داود 

عن الأعمش عن أأيب ُييى من طريق قطبة بن عبد العزيز بن سياه ( 14   ) "الكبري"والطَّباين يف 

ى رسولم اهلل ": عن ابن عباس قال القتات عن جماهدٍ   . "فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصّنأ

 .وأبو ُييى ضعيٌف 

رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي : من طريق سفيان عن العمش عن أأيب ُييى عن جماهد( 406 )ثم رواه الرتمذي   .مم

اهد  وروى رشيٌك , هذا أأصحُّ من حديث قمطبة: ويمقال: ثم قال الرتمذي هذا احلديث عن العمش عن جمم

ثنا بذلك أبو كريب عن ُييى بن آدم . ومل يأذكر فيه عن أيب ُييى. نحوه ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عب اس عن النبي   حد 

, وأأبو ُييى هو القتات الكويف. نحوه ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو معاوية عن الأعمش عن جماهٍد عن الن بي  , عن رشيك

 .انتهى. ويقال اسمه زاذان

حيحم إنام هو عن جماهٍد : فسأألتم حممدًا فقال: ثم قال. نحوأ هذا( 4 4) "العلل"لرتمذيُّ يف وذكر ا الص 

رسٌل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    .انتهى .مم

 .واهلل أعلم. ه اختصاراً ويف السند اختالٌف آخرم تركتم ذكرأ : قلت

 سعيد عن الليث   تيبة بن  كالمها عن قم ( 0441 ) "السنن الكَّبى"والنسائي يف ( 01 5)أخرجه أبو داود (  )

 .  سعد به بن  

م قبل حديث جابرٍ  وانظر حديثأ   . التقد 
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ثنا -141 ثنا :قال ,أمحد بن خالدٍ  حد   عند بن إبراهيم حمم   عند بن إسحاق حمم   حد 

و أأ  الب  الك   باحأ إذا سمعتم نم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عناهلل  بن عبد   جابر عنعطاء بن يساٍر 

 ,بوابجيفوا الأ وأأ  ,رونرون ماال تأ م يأ فإّن   ,اهللوا بذم فتعو   ,يلمن الل   ري  م  احلأ  اقأ ّنم 

وا وغطُّ  ,عليه اهلل  اسمم  رأ ك  جيف وذم أم  اً باب فتحم يطان ال يأ الش   فإن   ,اهلل عليها واذكروا اسمأ 

 ( ).كفئوا اآلنيةوأأ  ,بأ رأ ئوا الق  كم و  وأأ  ,رارأ اجل  

ثنا -146 ثنا :قاال ,وعبد اهلل بن يوسف ,عبد اهلل بن صالٍح  حد   :يث قالالل   حد 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنسنٍي بن حم  مر بن عيل  عم  عنثني يزيد بن اهلاد حد  

وا قلُّ أأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهلل ه سمعأ أن   ,جابرٍ  عنحبيل ثني رشم وحد   :اهلاد قال ابنم 

 بعد هم  اخلروجأ 
ٍ
 ,اق احلمري  و ّنم الب أأ الك   باحأ فإذا سمعتم نم  ,هميبثُّ  اً خلق هلل فإن   ,دوء

 ( ).يطانمن الش   اهللوا بفاستعيذم 

 يكةإذا سمع الد   :باب

ثنا -110 ربيعة  بنم  ثني جعفرم حد   :يث قالثني الل  حد   :عبد اهلل بن صالٍح قال حد 

                                                                                                                                                                             

وأبو يعىل يف ( 16102) "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 04 5)وأبو داود ( 1114 )أخرجه المام أمحد (  )

 . من طمرق عن حممد بن إسحاق به(  111) "مسنده"

حه   .(4 55)وابن حبان ( 115/ )احلاكم وصح 

 .واقترص أبو داود وابن أيب شيبة عىل صدر احلديث

 . أخرج الشيخان نحوه من وجٍه آخر عن جابر "الخ .. أجيفوا البواب"وقوله  

م   .انظر ما تقد 

 .من طمرق عن الليث به( 01 5)وأبو داود ( 1140 )أخرجه المام أمحد ( 1)

مر بن حسني"ووقع عند أيب داود    .عيلٍّ  عمر بنم  والصوابم , لوٌب وهو مق. "عن عيل بن عم

 .وانظر ما قبله 
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 م صياحأ إذا سمعتم  :ه قالأن   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   عنريرة يب هم أأ  عنرمز هم  محن بن  عبد الر   عن

ن مري م  احلأ  اقأ م ّنم وإذا سمعتم  ,همن فضل   اهللأوا فسلم  ,اً كملأ  ت  ا رأأ فإّن   ,يلة من الل  يكأ الد  

 ( ).يطانمن الش   اهللوا بذم فتعو   ,اً ت شيطانا رأأ فإّن   ,يل  الل  

 غوثَّبم وا الال تسبُّ  :باب

ثنا - 11 ثنا :قال ,ارٍ د بن بش  حمم   حد  ثنا :قال ,صفوان بن عيسى حد  سويٌد أبو  حد 

ال  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص بي  عند الن  اً رغوثبم  نأ رجاًل لعأ  أن   ,مالٍك  بن   أنس   عنقتادة  عنحاتٍم 

 من الأ  اً بي  نأ  يقظأ ه أأ فإن   ,هن  عأ تل  
 
 ( ).الةللص   نبياء

                                                                                                                                                                             

عيب بن حرب( 1421)وأأيضًا , عن هاشم( 1021)أخرجه المام أمحد (  )  "الدعاء"والطَّباين يف . عن شم

الدعوات "والبيهقي يف ( 0446 ) "السنن الكَّبى"والنسائي يف , عن عبد اهلل بن صالح( 116 )

 . لليث بهمن طريق ابن وهب عن ا( 464) "الكبري

 .وقرنأ ابنم وهب مع الليث سعيدأ بن أيب أيوب

( 4156)والرتمذي ( 01 5)وأيب داود ( 1416)ومسلم ( 14 4) "صحيح البخاري"واحلديث يف   

 .كلهم عن قتيبة عن الليث به( 0410 ) "الكَّبى"والنسائي يف 

  ."من الليل"دون قوله  

يكة, مأن ذكرنا يف التخريج وقد تابع عبدأ اهلل بنأ صالح عىل هذه الزيادة . واقترص ابنم وهب عليها عند الد 

 .واهلل أعلم. فيه احتامل ؟وهل تقتض ختصيصأ رواية  الصحيحني

ه النتشار شياطني النس  (بالليل : ) قوله(: 4 1/ ) "التيسري رشح اجلامع الصغري"قال الناوي يف  خص 

 .انتهى. وكثرة إفسادهم, واجلن فيه

م: قلت       .واهلل أعلم. ويؤيده سياق حديث جابر التقد 

عب اليامن"والبيهقي يف ( 1656)أخرجه أبو يعىل (  1)  "الكامل"وابن عدي يف ( 1624, 1621) "شم

قييل يف ( 4/111) والطَّباين يف ( 450/ ) "الجروحني"وابن حبان يف ( 51 /1) "الضعفاء"والعم

 .إبراهيم أأيب حاتم به ويد بن  من طمرق عن سم ( 0044 ) "الكنى"والدواليب يف ( 641 ) "الدعاء"

 . وهذا حديٌث منكرٌ  

= 
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 القائلة :باب

ثنا :قال ,عبد اهلل بن حمّمدٍ  ثناحد   -111 عمٌر أخَّبنا مأ  :قال ,هشام بن يوسف حد 

مسعوٍد  عىل باب ابن   ام قعدأ رب   :مر قالعم  عنائب الس   عنمحن سعيد بن عبد الر   عن

حٍد عىل أأ  ال يمرُّ  ثم   ,يطانوموا فام بقي فهو للش  قم  :الفيء قال فإذا فاءأ  ,رجاٌل من قريشٍ 

فدعاه  ,عرحاس يقول الش  س  هذا موىل بني احلأ  :بينا هو كذلك إذ قيل ثم   :قال ,قامهأأ  إال  

  :فقال ؟كيف قلتأ  :فقال

  والسالمم  يبم ى الش  كف          غازياً  زتأ ته   ع سليمى إن  ود  
 
 .ناهيا للمرء

 ( ).صدقتأ  صدقتأ  ,كحسبم  :فقال

____________________________________
 

ويد بن إبراهيم ضعيٌف  فه النسائيُّ . سم  . ضع 

اجي نكرٍ : وقال الس  ث عن قتادة بحديٍث مم  . حد 

 . حديثمه عن قتادة ليس بذاك: وقال ابن عدي

ه سعيد بن بشري عن قتادة: قلت   .(1561) "مسند الشاميني"أأخرجه الطَّباين يف . وتابعأ

 .وسعيٌد ضعيٌف أأيضاً 

وي عن عيلٍّ مرفوعًا نحوه  اً (. 1 64) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف . ورم ه ضعيٌف جد   . وسندم

قييل   عن النبي  : وقال احلافظ العم
 .انتهى .شٌئ  ملسو هيلع هللا ىلصوال يصحُّ يف الَّباغيث 

عمر ( 10501) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )  عن سعيد بن عبد الرمحن اجلحيش عن أيب بكر بن  عن مأ

مر بن اخلطاب قي", حممد بن عمرو عن بعض أشياخه  ."فذكره. .هذا غالمم بني فالن شاعرٌ : ل لهأأن  عم

 .هو السائب بن يزيد. والقصود ببعض أشياخه 

هد الكبري"وأخرجه البيهقي يف  عمر الرزاق عن مأ  بدم من طريق أمحد بن منصور الرمادي, ثنا ع( 211) "الزُّ

 .فذكره ..قيل له أن  عمر بن اخلطاب"عن سعيد عن أيب بكر بن حممد, 

حه الذهبي يف   (. 164/ ) "تاريخ السالم"والثر صح 

 .وانظر ما بعده
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ثنا -114 ثنا :قال ,عبد اهلل بنم  عيلُّ  حد  أ أأ  :قال ,اقز  الر  عبد  حد   سعيد   عننا معمٌر خَّبأ

 يزيدأ  ائب بن  الس   عنٍم مرو بن حز  د بن عأ يب بكر بن حمم  أأ  عن محن اجلحيش  الر   عبد   بن  

 قيأ فام بأ  ,والم ي  وموا فق  قم  :فيقولم  ,منه اً و قريبأأ  ,هار  الن   بنا نصفأ  يمرُّ   مرم كان عم  :قال

 ( ).يطانفللش  

ثنا -111 ثنا :قال ,سىمو حد  ما كان  :قال أنٌس  ,ثابٍت  عنسليامن بن الغرية  حد 

سقي  لأ ين  فإ   ,ّسمر والبم عجب إليهم من الت  أأ  ,مرم مت اخلأ ر  حيث حم  ,اٌب الدينة رشأ  هل  لأ 

فام  ,متر  قد حم  اخلمرأ  إن   :رجٌل فقال مر   ,يب طلحةوهم عند أأ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   صحابأ أأ 

 .هاهرق  أأ  ,نسيا أأ  :قالوا ,ى ننظرأ و حت  أأ  ؟متى :قالوا

 بي  وا إىل الن  راحم  ثم   ,ليمٍ سم  مُّ هم أم بتم طي   ثم   ,سلواوا واغتأ بردم ى أأ ليٍم حت  سم  م  قالوا عند أم  ثم  

 ( ).وها بعدم فام طعمم  :نٌس قال أأ  .جلم كام قال الر   فإذا اخلَّبم  ,ملسو هيلع هللا ىلص

 نوم آخر النّهار :باب

ثنا -115 ثنا :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,قاتلٍ د بن محمم   حد  ثابت بن  عنسعٌر م   حد 

 ,وسطه خلٌق وأأ  ,ٌق ر  خم  هار  الن   ل  و  نوم أأ  :ات بن جبرٍي قالخو   عنيب ليىل أأ  ابن   عنبيٍد عم 

                                                                                                                                                                             

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 6141 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   ) عمر به( 1551) "الشُّ  .عن مأ

وذكره ابن حبان يف . ليس به بأٌس : قال النسائي. عبد الرمحن حيح سوى سعيد بن  الص   ورجاله رجالم  

 ."التهذيب"كام نقله احلافظ يف . الثقات

, 5166, 5141, 5121, 5120, 5151, 1411,  141, 1441) "صحيح البخاري"احلديث يف ( 1)

ٍة من رواية ثابت وقتادة وعبد ( 610 )ومسلم ( 2112 العزيز بن صهيب وإسحاق بن عبد من طمرق عد 

  كلهم عن أنس به نحوه  "سليامن التيمي"زاد مسلم .  طلحةاهلل بن أيب

ليٍم حت ى أأبردوا "دون قوله     "الخ ... ثمّ ّ أ قالوا عند أمم  سم

 .وهي الشاهدم من تبويب البخاري, ناموا القيلولة: أي (قالوا : ) وقوله 
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 ( ).ٌق وآخره محم 

 بةالأدم  :باب

ثنا -112 ثنا :قال ,عمرو بن خالدٍ  حد  يعني  - اً يمونمأ  سمعتم  :أبو الليح قال حد 

له  ه انكّسأ لكن   :قال ؟بةدم و للمأ  عمر يدعم  هل كان ابنم  :اً نافع لتم سأأ  :قال -ابن مهران 

عىل  ,محنبا عبد الر  يا أأ  :فقلتم  :قال نافعٌ  ,الدينة  عيل  احرشم  :قال ثم   ,ًة فنحرناهر  بعرٌي مأ 

  ي  أأ 
ٍ
 :أو قال ,وهذا مرٌق  ,راٌق هذا عم  ,لك احلمد م  الله :فقال ,بزٌ ؟ ليس عندنا خم يشء

.عأ ودأ  شاءأ  ومن   ,كلأ شاء أأ  فمن   ,مرٌق وبضعٌ 
( ) 

 الرأة ض  خف   :باب

ثنا -114 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  جوٌز من نا عأ ثت  حد   :عبد الواحد قال حد 

  عيل   ةم وفة جد  هل الكم أأ 
يف جواري من  بيتم سم  :الهاجر قالت   ثتني أمُّ حد   :راٍب قالتغم  بن 

 :فقال عثامن ,خرىأم  ا غريي وغريم من   م  سل  فلم يم  ,السالمأ  علينا عثامنم  فعرضأ  ,وملرُّ ا

 ( ).ومهارم وطه   ,ومهافضم اذهبوا فاخ  

                                                                                                                                                                             

واحلاكم يف ( 4/11) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 12244) "صن فال"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  )

عب"والبيهقي يف ( 4602) "الستدرك"  "الجالسة وجواهر العلم"والدينوري يف (  155) "الشُّ

 .من طمرق عن مسعر به( 1012)

يينة يف ( 40/  ) "الفتح"وعزاه ابن حجر يف    .سنده صحيح: وقال "اجلامع"لسفيان بن عم

هد"وأبو داود يف ( 25 /1) "الطبقات"خرجه ابن سعد يف أ(  1)  جعفرٍ  اهلل بن   من طريق عبد  ( 162) "الزُّ

ق ي به عن أيب الليح احلسن بن   مر الفزاري موالهم الر    .عم

 .وإسناده صحيح 

ثنا عبد اهلل بن ُييى قال( 4/612) "تاريخ الدينة"أخرجه ابن شب ة يف (  4) ثنا عبدم : حد   .الواحد به حد 

راب هي أمُّ غراب  ة عيل بن غم  .وهي جمهولة. وجد 
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 عوة يف اخلتانالد   :باب

ثنا -111 ثنا :قال ,ا بن ُييىزكري   حد  خَّبين أأ  :قال زةأ مر بن محأ عم  عنسامة أبو أم  حد 

به عىل  لم ا لنجذ  ن  نا وإ  يتم رأأ  فلقد   ,اً بشعلينا كأ  فذبحأ  ,عيامً نا ونم مر أأ عم  ي ابنم ن  نأ ختأ  :قال .ساملٌ 

 ( ).اً شأ ا كب  عن   ذبحأ  بيان أن  الص  

 و يف اخلتانالله :باب

ثنا -116  ن  أأ  ,ثهحد   اً كريبم  أن   ,خَّبين عمٌروأأ  :أخَّبين ابن وهٍب قال :أصبغ قال حد 

من   ندعو هلن  الأ أأ  :فقيل لعائشة ,ن  تأ خي عائشة اختأ بنات أأ  أن   ,هخَّبت  علقمة أأ  م  أم 

ى غن  تأ ه يأ ت  ت عائشة يف البيت فرأأ فمر   ,تاهن  إىل عديٍّ فأأ  رسلت  فأأ  .بىل :قالت ؟لهيهن  يم 

 ( ).وهخرجم أأ  ,وهخرجم أأ  ,شيطانٌ  ,فٍّ أم  :فقالت   ,وكان ذا شعٍر كثريٍ  ,اً برأ ه طأ سأ ك رأ  ر  وُيم 

 دعوة الّذّمّي  :باب

ثنا -150 ثنا :قال ,أمحد بن خالدٍ  حد  موىل  سلمأ أأ  عننافٍع  عند بن إسحاق حمم   حد 

                                                                                                                                                                             

 . مل أجد من أخرجه(   )

 .هو محاد بن أسامة: وأبو أسامة. ورجاله رجال الصحيح

ل الفأ  (لنجذل : ) قوله   .كام يف كتب اللغة. حرأ اجلذأ

 .حلكم عن ابن وهبمن طريق حممد بن عبد اهلل بن ا( 1/141) "السنن الكَّبى"أخرجه البيهقي يف (  1)

ج هلا البخاري يف أأدبه من طريق بمكري بن  . أمُّ علقمة ال تمعرف(: 4 1/2) "اليزان"قال الذهبي يف   خر 

 .انتهى .فذكره... أن  عائشة, الشج  عنها

رجانة. وأممُّ علقمة غري منسوبة: قلت  ها مم  . اسمم

 . "الثقات"ذكرها ابن حبان يف 

 . ة تابعي ة ثقةٌ مدني  : وقال الع جيل

 .مقبولة: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 قد ين  إ   ,الؤمنني مريأ يا أأ  :هقان قالتاه الد  أأ  امأ اب الش  مر بن اخلط  نا مع عم م  ا قد  ل   :مر قالعم 

 ,ميل يف عأ قوى يله أأ فإن   ,عكن مأ مأ  رشاف  تيني بأأ تأ   ن  أأ  حبُّ فأم  ,اً لك طعام نعتم صأ 

 ( ).تي فيهاور الكم هذه مع الصُّ كنائسأ  ن ندخلأ أأ  ا ال نستطيعم ن  إ   :قال ,يل رشفم وأأ 

 ختان الماء :باب

ثنا - 15 ثنا :قال ,موسى حد   هل  نا عجوٌز من أأ ثت  حد   :الواحد بن زياٍد قال عبدم  حد 

ن واري م  وجأ  تم ي  ب  سم  :التهاجر قالم  مُّ ثتني أم حد   :راٍب قالتبن غم  ة عيل  وفة جد  الكم 

 :فقال ,خرىأم  ا غريي وغريم م من  سل  فلم يم  ,السالمأ  علينا عثامنم  فعرضأ  ,ومالرُّ 

 ( ).ثامنعم  خدمم أأ  فكنتم  .ومهارم وطه   ,ومهاضم اخف  

 اخلتان للكبري :باب

ثنا -151 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد   عنُييى بن سعيٍد  عناد بن زيٍد مح   حد 

 ثم   ,وهو ابن عرشين ومئةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص براهيمم إ   اختتنأ  :ريرة قالأيب هم  عنب ن السي  سعيد ب

 .نةً بعد ذلك ثامنني سأ  عاشأ 

 ,اربأ الش   من قص   لم وأو   ,ضافل من أأ وأو   ,نأ تأ من اختأ  لم إبراهيم أو   :قال سعيدٌ 

                                                                                                                                                                             

( 4/121) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 6112 ,   2 , 0 2 ) "الصن ف"أخرجه عبد الرزاق يف (   )

( 416) "الوسط"وابن النذر يف ( 11/2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1 14) "الصغرى"ويف 

مري عن نافع بهمن طريق أأيوب وعبد اهلل بن عم   . مر العم

ه صحيٌح   .وإسنادم

 .باب الصالة يف البيعة "صحيحه"وعل قه البخاري يف  

قان : ) قوله ه 
ها, بكّس الدال عىل الشهور(: 1/45 ) "رشح مسلم"قال النووي يف  (الد  ي ضمُّ

ك  , وحم

حي العجم ها: وقيل, وهو زعيم فال  ل. زعيم القرية ورئيسم بو. وهو بمعنى الو  عر  جمٌي مم  اهـ. هو عأ

م قريبًا يف باب خفض الرأة(  1)  .تقد 
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 ,يا رب   :قال ,وقارٌ  :قال ؟ما هذا ,يا رب   :فقال .من شابأ  لم و  وأأ  ,فرالظُّ  ن قص  مأ  لم وأو  

 ( ).اً زدين وقار

                                                                                                                                                                             

ني(   )  .احلديث عىل شق 

ا الّشقُّ الول  . وهو قول أأيب هريرة: أم 

والبيهقي يف , من طريق محاد بن سلمة وأيب معاوية( 4611, 461) "الستدرك"فأخرجه احلاكم يف 

عب" وابن . من طريق مالك( 14/ ) "الطبقات"سعد يف وابن , من طريق جعفر بن عون( 1412) "الشُّ

( 15 ) "الداب"وابن أيب شيبة يف , من طريق عكرمة بن إبراهيم( 61 /2) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

سهر كلهم ( 541) "النفقة عىل العيال"وابن أيب الدنيا يف , من طريق عبدة بن سليامن من طريق عيل بن مم

 .موقوفاً . عن ُييى بن سعيد به

من طريق ( 16 /2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف , من طريق ابن جريج( 2101)أخرجه ابن حبان و

 .الوزاعي كالمها عن ُييى بن سعيد به مرفوعاً 

 (.41 /14)والتمهيد البن عبد الَّب ( 16 /2)وتاريخ ابن عساكر ( 451 )انظر علل الدارقطني رقم 

وي من وجهني آخرين عن أيب هريرة نحوه  . ورم

عن العرج عن أيب ( 1440)ومسلم ( 5610, 41 4) "صحيحه"لكن يمعارضه ما أخرجه البخاري يف 

 . "سالم وهو ابن ثامنني سنة بالقدوماختتن إبراهيم النبيُّ عليه ال": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسولم اهلل : هريرة قال

 (.0/411 )و (  2/46) "فتح الباري"وانظر وجه اجلمع بينهام يف 

ا الشقُّ الثاين    . وهو قول سعيد بن السيب: أم 

والبيهقي يف , (66 /2) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 4101) "الوطأ"فأأخرجه مالك يف  

عب اليامن"  .عن مالك به( 5645) "شم

عب"والبيهقي يف ( 6/51)وابن أيب شيبة ( 10115)وأخرجه عبد الرزاق    وابن عساكر ( 1210) "الشُّ

 . من طمرق عن ُييى بن سعيد بهوغريهم ( 2/100)

قال رأ ياً . وهذا مرسٌل     . فمثلمه ال يم

ريرة عن النبي     وي عن ُييى عن ابن  السّيب عن أأيب هم عب"أخرجه البيهقي يف . ملسو هيلع هللا ىلصوقد رم (. 1141) "الشُّ

 .الصحيحم الوقوف: البيهقي  وقال
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ثنا -154 م بن ل  حّدثني س :أخَّبنا معتمٌر قال :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,,حمّمدٌ  حد 

؟ ا تعجبون هلذامأ أأ  :يقول احلسنأ  سمعتم  :قال -حديٍث  وكان صاحبأ  -ال ي  أيب الذ  

هبم  مرأ شهم فأأ ففت   ,سلموار أأ كأ س  هل كأ يوٍخ من أأ إىل شم  عمدأ  .مالك بن النذر :يعني

 وميُّ الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسول   سلمأ ولقد أأ  ,هم ماتأ بعضأ  ن  ي أأ ن  فبلغأ  ,تاءوهذا الش   ,تنوافخم 

 ت  فام فم  واحلبيشُّ 
ٍ
 ( ).شوا عن يشء

ثنا -151  عنبالٍل  بنم  ثني سليامنم حد   :قال ويسُّ العزيز بن عبد اهلل الم  عبدم  حد 

 ( ).اً بريكان كأ  وإن   .ان  تأ ت  باالخ   مرأ أم  سلمأ إذا أأ  جلم وكان الر   :الشهاٍب ق ابن   عن يونسأ 

 عوة يف الوالدةالد   :باب

ثنا -155 ثنا :قال ,مريُّ د بن عبد العزيز العم حمم   حد  بالل  عنضمرة بن ربيعة  حد 

العزيز  وعبدم  ,دهمنا وإبراهيم بن أأ أأ  ,ان يف قريتهحس   نا ُييى بنأ ر  زم  :قال ي  بن كعٍب العك  

 :فقال ُييى - وكان صائامً  -مسك موسى فأأ  ,نا بطعامٍ فجاءأ  ,وموسى بن يسارٍ  ,ريرٍ بن قم 

                                                                                                                                                                             

( 16/ )البن القيم  "حتفة الولود"أمحد كام يف والمام (  1/56)  "التاريخ الكبري"أأخرجه البخاري يف (   )

 . عن العتمر بن سليامن به

 .هو ابنم أيب احلسن البرصي: احلسن. وإسناده صحيح 

 .. من قبيل المرسل( الخ .. ملسو هيلع هللا ىلصولقد أأسلمأ مع رسول  اهلل )وقوله        

ن أأخرجه من هذا الوجه(  1)  . مل أأجد مأ

رسٌل إسنادمه صحيٌح   . وهذا مم

هري(: 1/11) "التلخيص"ال ابن حجر يف ق ن أأسلمأ فليختت ن": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال قال رسولم . وعن الزُّ . مأ

 .انتهى. رواه حرب بن إسامعيل. "ولو كان كبرياً 

بيد اهلل عن ( 0 /5) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف : قلت هري عن عم مر بن موسى عن الزُّ  من طريق عم

 .ذكرهف: ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس قال قال رسول اهلل 

 .ومنسوٌب إىل الوضع. مرتوكٌ . وعمر بن موسى بن الوجيه
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ربعني افة أأ رصأ با ق  ى أأ كن  يم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  نا يف هذا السجد رجٌل من بني كنانة من أأ م  أأ 

 ,فطرأ فيه فأأ  يصومم  لذيافدعاه يف اليوم  ,المٌ يب غم فولد لأ  ,اً فطر يومويم  اً يوم صومم يأ  ,سنةً 

 ( ).وسىفطر مم وأأ  ,هه بكسائ  سأ راهيم فكنأ فقام إب

 .شنةي  درة بن خأ ن  رصافة اسمه جأ أبو ق   :قال أبو عبد اهلل

 عاء يف الوالدةالدُّ  :باب

ثنا -152 سمعت معاوية بن  :أخَّبنا حزٌم قال :قالأخَّبنا عبد اهلل  :قال ,,دٌ حممّ  حد 

 ,عوافدأ  ,همطعمتم فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   صحاب  من أأ  اً نفر  إياٌس دعوتم د يلل  ا وم ل   :ة يقولر  قم 

 فأأ أأ   إن  ين  وإ   ,ملكم فيام دعوتم  اهللم م فباركأ عوتم كم قد دأ إن  : فقلتم 
ٍ
 :, قالنوام  دعو بدعاء

 كثرٍي يف دين   فدعوتم 
ٍ
 ( ).يومئذٍ  فيه دعاءأ  فم تعر   لأ ين  فإ   :قال ,ه وكذاه وعقل  له بدعاء

 و أنثىأأ  اً ذكر بال  ومل يم  اأ ًعند الوالدة إذا كان سويّ  اهللأ  دأ ن مح  مً  :باب

ثنا -154 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  بيٍد عم  بنأ  سمع كثريأ  ,كنيٍ عبد اهلل بن دم  حد 

 اً غالم: ال تسأل   ,هلهايف أأ  :يعني ,فيهم مولودٌ  لدأ إذا وم  رض اهلل عنهاكانت عائشة : قال

 ( ).العالني رب   هلل  احلمدم : قالت   ,عمنأ  :؟ فإذا قيلأ اً وي  سأ  قأ ل  خم  :وال جاريًة, تقول

                                                                                                                                                                             

وابن عساكر يف ( 1/151) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 045 ) "اآلحاد والثاين"أخرجه ابن أيب عاصم يف  (  )

 .من طريق ضمرة به( 414/ ) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 111/ 2) "تاريخ دمشق"

 . ي مل أرأ من وث قهوبالل بن كعب العك   

 .مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

ه(  1) ن أأخرجأ  .مل أجد مأ

ه ثقاٌت   م مهران: وحزم. ورواتم  . أبو عبد اهلل البرصي. القطعي. عبد اهلل: ويقال, هو ابن أأيب حز 

 . مل أجد من أخرجه(  4)

فه الأكثر. اهلل بن دمكني عبد  .ضع 

= 
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 العانة قم ل  حأ  :باب

ثنا -151 ثنا :قال ,ميُّ ر  ٍد اجلأ حمم   بنم  سعيدم  حد  ثنا :قال ,يعقوب بن إبراهيم حد   حد 

عبد يب سلمة بن أأ  عن يمي  إبراهيم بن احلارث الت   د بن  حمم   عنإسحاق  ابن   عنيب أأ 

 ,ارب  الش   قصُّ  :مخٌس من الفطرة :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسولم  :ريرة قاليب هم أأ  عنمحن الر  

 ( ).واكوالس   ,البط   ونتفم  ,العانة   وحلقم  ,ظفار  الأ  وتقليمم 

 الوقت فيه :باب

ثنا -156 ثنا :قال ,د بن عبد العزيزحمم   حد  يب أأ  ثني ابنم حد   :الوليد بن مسلٍم قال حد 

 ,عرشة ليلةً  مخسأ  ه يف كل  ظافريأ م أأ قل  مر كان يم عم  ابنأ  أن   ,أخَّبين نافعٌ  :الاٍد قرو  

 ( ).هرٍ شأ  يف كل   ويستحدُّ 

____________________________________
 

 . "الثقات"حبان يف ذكره ابن . وكثري بن عبيد

 .مقبول: "التقريب"وقال ابن حجر يف 

هري عن ( 154)ومسلم ( 5646, 5551, 5550) "صحيح البخاري"احلديث يف (    ) من طمرق عن الزُّ

 ."السواك"بدل  "اخلتان"لكن قال . سعيد بن السيب عن أيب هريرة به مثله

هاً    . لكن مها طريقان خمتلفان, ولوال اختالف الخرج لكان احلكمم بشذوذها متوج 

فذكر اخلمسأ ".. عرش من الفطرة"من حديث عائشة مرفوعًا (  12)م أخرجه مسل. وهلذه الزيادة شاهدٌ 

 .ومنها السواك. وذكرأ مخسًا أمخرى. التي عند الشيخني

 .مل أجد من أخرجه من هذا الوجه موقوفاً (  1)

ميل ابنم : وحممد بن عبد العزيز  مري الر  قاله . وكانت له معرفة من العارشة, صدوٌق ّيم. الواسطي هو العم

 ."التقريب"ابن حجر يف 

من طريق ( 54/124) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 124) "اجلامع"وأخرجه اخلطيب يف  

ثني الوليد به مرفوعاً   . العباس بن عثامن المعل م حد 

ر"وقال  فه الس. "يأستحد"بدل  "يتنو   .يوطيوضع 

= 
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 امرالق   :باب

ثنا -120  بن   عروف  مأ  عنختار خَّبنا إبراهيم بن الم أأ  :قال ,اءرأ غ  فروة بن أيب الأ  حد 

 ثني ابنم حد   :برٍي فقالبن جم  يب سعيدم  لأ نزأ  :غرية قاليب الم جعفر بن أأ  عن يُّ مجم هيٍل الَّبم سم 

 زور بعرشة  فيشرتون اجلأ  ,العرشةم  فيجتمعم  ؟زوريسار اجلأ ين أأ أأ  :ه كان يقالن  أأ  ,اسٍ عب  

 ويغرمم  ,إىل واحدٍ  ى تصريأ حت   ,فتصري لتسعةٍ  ,هامفيجيلون الس   ,صالٍن إىل الفصالفم 

 ( ).إىل الفصال فهو اليّس ,صيالً صياًل فأ اآلخرون فأ 

ثنا - 12 ثنا :قال ,ويسُّ الم  حد  نافٍع  عنموسى بن عقبة  عنسليامن بن بالٍل  حد 

 ( ).امرالق   :اليّس :ابن عمر قال عن

____________________________________
 

مر ", عن بمكري بن عبد اهلل بن الشج  عن نافع( 4/111) "السنن"وأخرج البيهقي يف   أن  عبدأ اهلل بنأ عم

 ."ويقصُّ شاربأه يف كل  مجعة, هكان يقل مم أظفارأ 

حه البيهقيُّ وابنم رجب احلنبيل يف   . "فتح الباري"وصح 

مل فعلمه عىل بعض الأحول. دوهذا أصحُّ من رواية عبد العزيز بن أيب روا: قلت أو يف , كالسفر. إال  أن  ُيم

 .واهلل أعلم. حال الَّبودة واحلرارة

ن أأخرجه(   )  . مل أأجد  مأ

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف 

 . إبراهيم بن الختار فيه اختالف

هيل جمهوٌل   . ومعروف بن سم

مج(: 41/ ) "تبصري النتبه يف حترير الشتبه"قال ابن حجر يف  هم قني, وبعضم حق  عند الم  ي, بالضم  الَّبم

ه ؛ وهم طائفة من الَّباجم  .انتهى. بطٌن من بني متيم: يفتحم

 "الكَّبى"والبيهقي يف ( 1/415) "تفسريه"والطَّبي يف ( 1011) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف (  1)

 . من طمرق عن موسى بن عقبة به( 4 0/1 )

 . وإسناده صحيح

 .عزيز بن عبد اهلل ثقةوالويس هو عبد ال
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 يكقامر الد   :باب

ثنا -121 بيه أأ  عنالنكدر  ثني ابنم حد   :عٌن قالثني مأ حد   :إبراهيم بن النذر قال حد 

 .مرعم  هد   عىل عأ ني  يكأ را عىل د  مأ  اقتأ ني  رجلأ  ن  أأ  ,ير بن عبد اهللداهلم  عبد اهلل بن   بيعة بن  رأ  عن

أ  !؟.حسب  ًة تم م  أأ  تلم تق  أأ  :نصار  فقال له رجٌل من الأ  ,ةيكأ ل الد  ت  مر بقأ عم  رأ مأ فأأ   ( ).هاكأ فرتأ

 امر احلاممق   :باب

ثنا -124 زة مر بن محعم  عنخَّبنا مروان بن معاوية أأ  :قالرارة مرو بن زم عأ  حد 

أ ا نأ إن   :ريرة قال له رجٌل با هم أأ  ن  أأ  ,صني بن مصعٍب حم  عن العمري    ,ني  تأ باحلاممأ  اهنم رتأ

 ن فعل  ذلك م   :فقال أبو هريرة ؟لحل  به الم  يذهبأ  ن  أأ  ٌف اًل ختوُّ ل  بينهام حمم  نجعلأ  ه أن  فنكرأ 

.وهكم رت  تأ  ن  وشكون أأ وتم  ,بيانالص  
( ) 

 ساءداء للن  احلم  :باب

ثنا -121 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   عنخَّبنا ثابٌت أأ  :قال ,اد بن سلمةمح   حد 

 نأ وكان حسأ  ,ساءدو بالن نجشة ُيأ وكان أأ  ,جالو بالر  دم مالٍك كان ُيأ  بنأ  الَّباءأ  ن  أأ  ,نسٍ أأ 

                                                                                                                                                                             

ن  عن النكدر بن حممد بن ( 14  ) "كتاب العظمة"أخرجه أبو الشيخ يف (   ) ع  د عن مأ عن أأيب بكر بن خال 

 .النكدر عن أبيه به

ة  فة العام   . والنكدر ضع 

راعاة احل  : قال أبو حاتم ابن حبان بادةم عن مم
ت ه الع   اهلل  تعاىل فقطأعأ

 كان من خيار  عباد 
 
ف ظ  فكان يأ يت باليشء

ًا فبطلأ االحتجاجم بأأخباره  .انتهى.تأومهُّ

 .عن عمرو بن زرارة به( 4/4) "التاريخ الكبري"أخرجه الصن ف يف (  1)

صني بن مصعب روى عن أأيب هريرة(: 1/442) "التهذيب"قال احلافظ يف  مر بن محزة , حم وعنه عم

هبي  قر. "الثقات"ذكره ابن حبان يف . العمري ن هو: أ تم بخط  الذ   انتهى . ال يمدرى مأ
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 ( ).وارير  ك بالقأ وقأ ك سأ ويدأ رم  ,نجشةيا أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ فقال الن   ,وت  الص  

 ناءالغ   :باب

ثنا -125 ثنا :قال ,حفص بن عمر حد   بنم  خَّبنا عطاءم أأ  :قال ,خالد بن عبد اهلل حد 

شرتي ن يأ مأ  اس  ن الن  وم  } :عز  وجل  يف قوله  ,اسٍ ابن عب   عنبرٍي جم  سعيد بن   عنائب الس  

.هاهم شبأ وأأ  ناءم الغ   :قال ,{احلديث   هلوأ 
( ) 

ثنا -122 ان نأ خَّبنا قأ أأ  :قاال ,بو معاويةوأأ  ,اريُّ فزأ خَّبنا الأأ  :قال ,مٍ د بن سالأ حمم   حد 

  عنوسجة عأ  محن بن  عبد الر   عن هميُّ بن عبد اهلل الن  
 
قال رسول  :عازٍب قال بن   الَّباء

ٌّ  ةم رشأ والأ  ,وامم تسلأ  المأ فشوا الس  أأ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .رشأ
( ) 

 .العبث :الرشة :قال أبو معاوية

ثنا -124 ثنا :قال ,عصامٌ  حد   -بيٍد فضالة بن عم  عن اين  هل  سلامن الأ  عنحريٌز  حد 

نهى عنها يأ  اً غضبان فقامأ  ,وبةلعبون بالكم يأ  اً قوامأأ  ن  أأ  ,فبلغه -من الجامع  جمعٍ بوكان 

                                                                                                                                                                             

 "النتخب"وعبد بن محيد كام يف ( 1011) "مسنده"والطيالس يف ( 4/151)أخرجه المام أمحد (  )

من طمرق ( 411) "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 0/411 ) "الكَّبى السنن"والبيهقي ( 414 )

 . عن مح اد به

 .وإسناده صحيح

. من رواية ثابت وأأيب قالبة( 1414)ومسلم ( 5154, 5152, 5106) "صحيح البخاري"ديث يف واحل 

 . كلهم عن أنس به "قتادة والتيمي"زاد مسلٌم 

جال "دون قوله  و بالر    ."أأن  الَّباء بن مالٍك كان ُيدم

 .واهلل أعلم. وهو خطٌأ ظاهرٌ . "الَّباء بن عازب"ووقع عند أأيب بكر الشافعي 

م برقم  ( 1)  (.   5)تقد 

م برقم (  4)  (. 240, 1 5, 405) تقد 
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ٍئ توض  ومم  ,نزير  م اخل  حلأ  قمرها كآكل   كلم هبا ليأ   عبأ الال   ن   إ  الأ أأ  :قال ثم   ,يه  الن   شد  أأ 

 ( ).ردلن ا :يعني بالكوبة .مبالد  

 رد  م عىل أصحاب الن  من مل يسل   :باب

ثنا -121 بيد خَّبنا عم أأ  :قال ,م القاضالقاسم بن احلكأ  عنبيد اهلل بن سعيٍد عم  حد 

من  إذا خرجأ  كان عيلٌّ  :بيه قالأأ  عنسلٍم ضيل بن مم الفم  عن ايفُّ اهلل بن الوليد الوص  

ن فمنهم مأ  ,يلدوٍة إىل الل  هم من غم لأ قأ هبم فعأ  انطلق رد  الن   صحابأ ى أأ فرأأ  ,رص  القأ  باب  

 ,قر  ن يعاملون بالوأ الذي يل همم ل إىل الل  عقأ يم  الذيوكان  :قال .هارالن   صف  ل إىل ن  عقأ يم 

 ( ).موا عليهمسل   يم ن ال  أأ  مرم وكان يأأ  ,ون هبالهم ن يأ الذي هار  الن   عقل إىل نصف  يم  الذيوكان 

 درن لعب بالن  إثم مأ  :باب

ثنا -126 سعيد بن أيب  عنموسى بن ميّسة  عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حد 

 اهللأ  فقد عصأ  رد  ب بالن  ع  ن لأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ  أن   ,أيب موسى الشعري   عنهند 

                                                                                                                                                                             

 .مل أجد من أخرجه(   )

قال سليامن, وسلامن  مري الأهلاين الشامي: ويم ريز كلُّهم : مل فيه قوالً سوى قول أيب داود. هو ابن سم شيوخ حأ

 . ثقاٌت 

 .مقبوٌل : "التقريب"وقال ابن حجر يف 

بيد قال(: 4 0/1 ) "ىالسنن الكَّب"وأخرج البيهقي يف   نش  بن  عبد اهلل عن فمضالة بن عم : من طريق حأ

الة, أأو تأوضأ تم بدم  خنزيرٍ , ما أمبايل لعبتم بالكوبة"  ."ثم  قممتم إىل الص 

 . مل أأجد من أخرجه(  1)

 . وال أأبوه, ال يمعرف(: 4/424) "اليزان"قال الذهبي يف . وفضيل بن مسلم

 .جمهول: عن الفضيل( 4/442) "سانالل"وقال ابن حجر يف 
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 ( ).هورسولأ 

بيدم  - 140 ثني عم هري قال حد  ثنا زم ثنا أأمحد بن يونس ومالكم بنم إسامعيل قاال حد  حد 

ثني نافٌع عن سعيد بن أيب هند عن أأيب مم  :اهلل قال بأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصوسى عن الن بي  حد 
ع  ن لأ مأ

ه   ( ).بالن رد  فقد  عصأ اهللأ ورسولأ

ثنا مسّددٌ  - 14 ثنا معتمٌر قال :قال ,حد  حوص يب الأ اللك عن أأ  عبدأ  سمعتم  :حد 

رتني   الل  ني  تأ ومأ  الوسم ني  تأ بأ ع   الكأ م وهاتني  اكم إي   :اهلل بن مسعوٍد قال عن عبد     ,اً  يمزجران زج 

ام من اليّس    ( ) .فإّن 

                                                                                                                                                                             

والبيهقي ( 1640)وأبو داود ( 1/464)ومن طريقه أمحد ( 1 4 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  )

 . من طمرق عنه به( 1 45)وعبد الرزاق ( 1/411 ) "رشح السنة"والبغوي يف ( 1 0/1 )

حه ابن حبان    (. 5141)وصح 

 .وانظر ما بعده 

ري  ": عن سليامن بن بريدة عن أأبيه مرفوعاً ( 4/50)ويف صحيح مسلم  
ب بالنردأ ش 

ن لأع  ه . مأ فكأن ام صبغأ يدأ

ه  ."يف حلم  خنزيٍر ودم 

ب. الن ردشري هو الن رد: قال العلامء(: 5 /5 ) "رشح مسلم"قال النووي يف   عر  جمي مم ري  , فالن ردم عأ
وش 

لو  .انتهى. معناه حم

نة تكون من خشب  (: 1/120) "االستذكار"قال أبو عمر يف  لو  طأٌع مم
مثل الأبنوس  .البقس وغريه النرد ق 

قال هلام الط بل. وتكون من العاج  ومن غري ذلك, وشبهه , وتمعرف بالأرن, ويمعرف أأيضًا بالك عاب, يم

 .انتهى. وتمعرف بالنردشري

وأبو ( 1 5)والطيالس ( 1/445)وابن أيب شيبة ( 4421)وابن ماجه ( 100, 1/461)أخرجه أمحد  (1)

 .وغريهم من طمرق عن سعيد بن أيب هند به( 50/ )واحلاكم ( 4160)يعىل 

 .وما بعدها( 44 /4)والتمهيد ( 6 4 )علل الدارقطني رقم : انظر 

ي يف ( 4)  د كام يف ( 6 ) "حتريم النرد والشطرنج"أخرجه اآلجر  والطَّبي يف ( 15 /5) "االحتاف"ومسد 

عب اليامن"والبيهقي يف ( 1/414) "تفسريه" وعبد الرزاق يف , من طريق عبد اللك( 2111) "شم

= 
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 الدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل :باب

ثنا -141 مر كان إذا اهلل بن عم  عبدأ  أن   ,نافعٍ  عنثني مالٌك حد   :إسامعيل قال حد 

 ( ).هاوكّسأ  ,هرد رضبأ بالن   ه يلعبم هل  من أأ  اً حدأأ  وجدأ 
 

ثنا -144  عنه م  أم  عنعلقمة بن أيب علقمة  عنحّدثني مالٌك  :إسامعيل قال حد 

 :إليهم رسلت  فأأ  ,دهم نردٌ عنفيها  اً انك  كانوا سم  ,بيٍت يف دارها هلأ أأ  ن  ها أأ ه بلغأ ن  أأ  ,عائشة

 ( ).ذلك عليهم نكرت  وأأ  ,ن داريكم م  خرجن  وها لم رجم لئن مل ختم 

____________________________________
 

عب"والبيهقي يف ( 6414 ) "الصن ف" من (   4) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 2116) "الشُّ

من ( 5 0/1 ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 1/66) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف , طريق يزيد بن أيب زياد

 .م اهلجري كلهم عن أيب الحوص موقوفاً طريق إبراهي

( 10 /1) "االحتاف"وأمحد بن منيع كام يف ( 5 0/1 ) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 1124)وأخرجه أمحد 

من طريق إبراهيم اهلجري أأيضًا عن أيب الحوص عن ابن مسعود ( 1 1/ ) "الكامل"وابن عدي يف 

 . مرفوعاً 

 .ضعيٌف . وإبراهيم اهلجري

ه البكائ: "السنن"يف  قال البيهقي عاويه عن إبراهيم, [اهلجري ] عن ابراهيم  يرفعأ ويد عن أأيب مم . وسم

 .ثم رواه من طريق جعفر  بن  عون عن اهلجري موقوفاً . والحفوظم موقوٌف 

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 410 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  )  "السنن الكَّبى"ويف ( 5/146 "الشُّ

 .رق عنه بهمن طم ( 2 0/1 )

ي يف    "الصن ف"وابن أأيب شيبة يف ( 44, 42) "حتريم النرد والشطرنج والالهي"وأخرجه اآلجر 

 .من طمرق عن نافع به( 2 0/1 ) "الكَّبى"والبيهقي يف (5114)

ثنا سليامن بن بالل عن ُييى بن : وهب قال وذكر ابنم (:  1/12) "االستذكار"قال ابن عبد الَّب يف   حد 

د: د قالسعي لعبون فيها بالنر  ه فإذا أمناٌس يأ مر دارأ اري : وقال. فصاحأ ابنم عمر. دخلأ عبدم اهلل بن عم ما ل دأ

لعبون فيها بالأرن  انتهى. وكانت النردم تمدعى يف اجلاهلية بالأرن: قال. يأ

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 6 4 ) "الوطأ"أخرجه مالك يف (  1)  "لكَّبىا"ويف ( 5/146) "الشُّ

= 
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ثنا -141 ثنا :قال ,سىمو حد  ٍ ربيعة بن كلثوم بن جأ  حد   :يب قالثني أأ حد   : قالَّب 

 :ني عن رجاٍل من قريٍش يلعبون بلعبٍة يقال هلابلغأ  ,ةمك   هلأ يا أأ  :بري فقالالزُّ  نا ابنم بأ خطأ 

ى وتأ ال أم  :اهللحلف ب أأ ين  وإ   ,{واليّسم  ام اخلمرم ن  إ  } :اهللقال  -عّس وكان أأ  -ردشري الن  

 ( ).تاين بهأأ  ه لن  بأ سلأ  عطيتم وأأ  ,هه وبرش  ه يف شعر  عاقبتم  إال  لعب هبا  برجلٍ 

ثنا -145 ثنا :قال ,احب  ابن الص   حد  ة مي  يب أم بيد بن أأ عم  عنا إسامعيل بن زكري   حد 

 الذييف  -با هريرة أأ  سمعتم  :ة قالر  بو مم ثني يعىل أأ حد   :قال ,افسُّ نأهو الط   احلنفيُّ 

 الذيالقامر ك به من غري   يلعبم  الذيو ,اخلنزير حلمأ  كلم يأ   الذيك :- اً رد قامربالن   يلعبم 

 إىل حلم   نظرم يأ  الذيإليها ك عندها ينظرم  لسم جيأ  الذي, وخنزيرٍ  ه يف دم  يدأ  يغمسم 

 ( ).اخلنزير

ثنا -142 ثنا :قال ,احلسن بن عمر حد  عن حبيٍب عن عمرو بن  يزيد بن زريعٍ  حد 

 كآكل   اً ني قامرعب بالفص  الال   :مرو بن العاص قالهلل بن عأ عن عبد ا بيهأأ  شعيٍب عن

____________________________________
 

ي يف ( 5/146) ر   .من طمرق عن مالك به( 45) "حتريم النرد والشطرنج والالهي"واآلجم

ي   ر  من ( 1144) "الرتغيب والرتهيب"والأصبهاين يف , من طريق عبد اهلل بن جعفر( 41)وأخرجه اآلجم

لقمة به دي كالمها عن عأ ر  راوأ  .طريق عبد العزيز الد 

عب"ويف ( 41 /1) "الكَّبى"والبيهقي يف ( 44) "م النرد والشطرنجحتري"أخرجه اآلجري يف  (  )  "الشُّ

 . من طريق ربيعة بن كلثوم به نحوه( 2142)

 .ورجاله رجال الصحيح

 . مل أأجد من أأخرجه(  1)

ه ثقاٌت سوى يعىل بن  مرة  . ورواتم

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف 

ة كوىفٌ يعىل بن مم (: 1/151) "اليزان"وقال الذهبي يف  ريرة يف النرد أأيب عن. ر   وعنه والدم . ال يمعرف ذا. هم

 .انتهى. بيد فقطيعىل بن عم 
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 ( ).خنزيرٍ  ه يف دم  يدأ  قامٍر كالغامس   عب هبام غريأ والال   ,اخلنزير   حلم  

 يلن رمى بالل  مأ  :باب

ثنا -144 ثنا :قال ,عبد اهلل بن يزيد حد  ثني ُييى بن حد   :وب قالسعيد بن أيب أيُّ  حد 

 يل فليسأ انا بالل  مأ ن رأ مأ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنأيب هريرة  عن ي  سعيٍد القَّبم  عنليامن  سم يبأأ 

 ( ).امن  

                                                                                                                                                                             

عل قاً . مل أأجد من أخرجه من هذا الوجه(   )  .كام سيأيت. وذكره البيهقي مم

ومن طريقه البيهقي يف ( 4064) "مسنده"وابن اجلعد يف , عن وكيع( 51 12)وأخرجه ابن أيب شيبة   

نيا يف ( 2 0/1 ) "السنن" م بن عن س( ابن اجلعد ووكيع ) كالمها , (11)  "ذم الالهي"وابن أأيب الدُّ ال 

عب بالنرد": مرو قالأيوب عن عبد اهلل بن عأ  مسكني ثنا قتادة عن أأيب  ."فذكر نحوه. الال 

 . ورجاله ثقات. وإسنادمه صحيح 

ي البرصيُّ اسم: أبو أيوب  .روى له الشيخان. ويقال حبيب بن مالك, ه ُييىهو الراغي الأزدي العتأكأ

به  قال البيهقي ه موقوفاً : عق  مرو بن شعيب عن أبيه عن جد   .ورواه أأيضًا عأ

عيب بنم حرب( عيلُّ بن اجلعد ووكيع)وخالفهام أي : قلت  م بن مسكني مرفوعاً . شم . فرواه عن سال 

سهر يف   (.  1/ ) "جزئه"ولؤلؤ بن أمحد الرضير يف  (15) "جزئه"أخرجه أبو مسهر عبد العىل بن مم

 .واهلل أعلم. والوقف أأصحُّ 

 "الوسط"والطَّباين يف ( 4/411) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1140)أخرجه أمحد (  1)

قييل يف ( 6410) من طريق عبد اهلل بن ( 2204) "صحيحه"وابن حبان يف (  104) "الضعفاء"والعم

 . سناديزيد القري هبذا ال

 ."الليل"بدل  "بالنبل"لكن وقع عند ابن حبان 

 . وُييى بن أيب سليامن 

 . منكر احلديث: قال البخاري

 .احلديث  ليس بالقوي يكتب حديثه ممضطربم : وقال أبو حاتم

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

= 
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 .يف إسناده نظرٌ  :قال أبو عبد اهلل

 عبٍد بأرٍض جعل له هبا حاجةً  قبضأ  اهللم إذا أراد  :باب

ثنا -141 ثنا :قال ,سليامن بن حرٍب  حد  يب الليح أ عنأّيوب  عنمّحاد بن زيٍد  حد 

عبٍد  قبضأ  اهللم رادأ إذا أأ  :ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ قال الن   :قال -حبٌة له صم  وكانت   -ه رجٍل من قوم   عن

 ( ).رٍض جعل له هبا حاجةً بأأ 

 الوسوسة :باب

ثنا -146 ثنا :قال ,حمّمد بن عمٍرو عنأخَّبنا عبدة  :قال ,مٍ حمّمد بن سالأ  حد  أبو  حد 

 ,به مأ نتكل   ن  أأ  حبُّ ما نم  اً نا شيئس  نفم يف أأ  ا نجدم إن   ,هلليا رسول ا :قالوا :أيب هريرة عنسلمة 

 ذاكأ  :قال ,نعم   :قالوا ؟م ذلكتم وجدأ  قد   وأ أأ  :قال ,مسم عليه الش   لنا ما طلعت   وإن  

 ( ).يامنال   َصيحم 

ثنا حممد بن سالم عن -110  دخلتم  :شهر بن حوشٍب قال عنليٍث  عنجريٍر  حد 

 ,هآخرتم  م به ذهبت  ه ما لو تكل  يف صدر   عرضم نا يأ حدأ أأ  إن   :فقال ,نا وخايل عىل عائشةأأ 

____________________________________
 

قييل يف  ن غري هذا الطريق  بإسناٍد صالٍح : "الضعفاء"قال العم وي م   .رم

. من حديث ابن عباس( 455) "مسند الشهاب"والقضاعي يف (  4  )خرجه الطحاوي أ: قلت

 .عباس ابن   وأقواها حديثم . وقالوا بـ الليل. عن بريدة ( 1120)والبزار 

 "مسند الشهاب"والقضاعي يف ( 614) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 11/142) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (   )

 . بهمن طمرق عن أيوب ( 464 )

ة يسار بنم : وهذا الرجل  م الترصيح باسمه عند الصن ف .ذيل عبٍد اهلم  هو أبو عز   (.   505. ) كام تقد 

وابن ( 1 56) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 221) "السنة"وابن أيب عاصم يف ( 6261)أخرجه المام أمحد ( 1)

 .من طمرق عن حممد بن عمرو به( 15 )حبان 

له يف    .نحوه. من وجٍه آخر عن أيب صالح عن أيب هريرة به( 41 ) "مسلمصحيح "وأأص 

 ."وإن  لنا ما طلعت عليه الّشمس "دون قوله  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

452 

 سم  :قالت   ثم   ,اً ثالث ت  فكَّب   :قال ,به لأ ت  لقم  ولو ظهرأ 
 :فقال ,عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  لأ ئ 

 ( ). مؤمنٌ ذلك إال   ه لن ُيس  فإن   ,اً  ثالثكَّب  كم فليم حد  ن أأ إذا كان ذلك م  

 ن  الظ   :باب

ثنا :قال ,يوسف بن يعقوب ثناحد   - 11  ,ريّش بيٍد القم خو عم ُييى بن سعيٍد أأ  حد 

ثنا :قال ى ى حت  تظن  منه يأ  ما يزال الّسوقم  :اهلل قال عبد   عنيب وائٍل أأ  عنعمش الأ  حد 

 ( ).ارقمن الس   عظمأ أأ  يصريأ 

                                                                                                                                                                             

هد"أخرجه هناد يف (   ) من طريق ( 1216) "مسنده"وأبو يعىل يف , من طريق أيب الحوص( 611) "الزُّ

 . معمر كالمها عن ليث بن أيب سليم به

تَّب"ولفظ أيب يعىل   ."هبذا الؤمن إنام يم

فه اجلمهور وليٌث    . لكن بلفٍظ آخر. وتوبع,  كام سبق مراراً  .ضع 

 .ويف شهر بن  حوشب كالمٌ 

 عن شهر   من رواية مح اد عن ثابٍت ( 11462)وأمحد ( 442 ) "مسنده"فأخرجه إسحاق بن راهويه يف 

كوا إىل رسول  اهلل ": وشب عن خال ه عن عائشة قالتبن حأ  دون ملسو هيلع هللا ىلصشأ سة ما جيأ وأ س  يا : وقالوا, من الوأ

نا خر  من السامء كانأ أأحبأ إ ليه من أن  يتكلمأ به: رسول اهلل ذاك : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ . إن ا لنجد شيئًا لو أأن  أأحدأ

 . وليس فيه التكبري. "حمضم اليامن

 .وانظر ما قبله

 .انتهى. وال شيئًا من ترمجته ,وما عرفتم اسمأ خال  شهرٍ (:  51/ ) "تعجيل النفعة"قال ابن حجر يف 

 .مل أرأ من أخرجه(  1)

: وقال أبو بكر الأثرم. عنده عن العمش غرائبم  ليس به بأٌس : قال أبو داود عن أأمحد, وُييى بن سعيد

يتظن ى  ال يزال الّسوقم "أأعني قوله  .اهلل حديثًا منكراً  عن عبد   روى عن العمش عن أيب وائلٍ : فقلت له

 . نعم: فقال أبو عبد اهلل .؟"أأعظمأ إثاًم من السارقحتى يكون 

 (. 2/111)انظر تاريخ بغداد 

قييل يف الضعفاء  ( 14 /  ) "هتذيب التهذيب"كام يف .وكذلك أأنكره العم

= 
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ثنا -111 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  نا عبد اهلل خَّبأأ  :قال ,اد بن سلمةمح   حد 

معاوية  أن   ,شعري  بالل بن سعٍد الأ  عنرة محن بن سمم د اهلل بن عبد الر  يببن عثامن بن عم 

ين ن أأ وم   ؟اق دمشقس  ما يل وفم  :فقال ,دمشق اقأ س  فم  يل  إ   ب  اكتم  :رداءيب الد  إىل أأ  كتبأ 

م ّن  أأ  ما عرفتأ  ؟لمتأ ين عن أأ م   :قال ,همفكتبأ  ,بهمكتم نا أأ أأ  :فقال ابنه بالٌل  ؟عرفهمأأ 

 ( ).همسامئ  بأأ  رسل  ومل يم  ,كبنفس   ابدأ   ,منهم نتأ وأأ  إال  اٌق س  فم 

 هازوجأ  والرأة   اجلارية   قم حل   :باب

ثنا -114  عنكني بن عبد العزيز بن قيٍس حّدثني سم  :موسى بن إسامعيل قال حد 

 ترقُّ  ورةم الن  :, وقالرع  نه الش  ع لقم وجاريٌة حتأ  ,مرعم  اهلل بن   عىل عبد   دخلتم  :بيه قالأأ 

.دأ ل  اجل  
( ) 

____________________________________
 

وي عن عائشة مرفوعًا نحوه: قلت  عب"أأخرجه البيهقي يف . ورم  (. 2141) "الشُّ

 (. 1/545) "زانالي"كام قال الذهبي يف . وهو حديٌث منكرٌ 

 .مل أجد من أخرجه(   )

ه ضعيٌف    . وإسنادم

بيد اهلل تأا عنه. ذكره البخاري وابن أيب حاتم. عبد اهلل بن عثامن بن عم . "الثقات"وذكره ابن حبان يف . وسكأ

 . "اللسان"كام قال ابن حجر يف . ومل يرو عنه سوى مح اد بن سلمة

 .وبالل بن سعد

 .انتهى. ومل يأسمع منه, روى عن أأيب الدرداء: "تهذيبال"حجر يف  ابنم عنه قال 

روى : يف ترمجة عبد اهلل بن عثامن قال( 12 /5) "التاريخ الكبري"ولعل  هذا مقصود البخاري يف : قلت 

 .انتهى. عنه محاد بن سلمة منقطعٌ 

كني بن من طمرق ( 51 /1) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4026 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف (  1) عن سم

 .عبد العزيز به

وث قون, رواه الطَّباين يف الكبري(: 411/ ) "الجمع"قال اهليثمي يف   ه مم  .ورجالم
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 البط نتفم  :باب

حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق  :ريع قالحدثنا يزيد بن زم  :د قالحدثنا مسد   - 111

 .من الفطرة مخٌس  :ملسو هيلع هللا ىلص يب هريرة عن النبي  ي عن أأ يب سعيد القَّبم ثني سعيد بن أأ حد   :قال

 ( ).الشارب   وقصُّ  ,بعالض   ونتفم  ,ظفار  لأ ا وتقليمم  ,العانة   وحلقم  ,اخلتانم 

 سن العهدحم  :باب

ثنا -115 امرة بن ثوبان ثني عم حد   :جعفر بن ُييى بن ثوبان قال عنأبو عاصٍم  حد 

نا يومئٍذ غالٌم وأأ  ,باجلعرانة حلامً  قسمم يأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   رأيتم  :فيل قالبو الطُّ ثني أأ حد   :قال

                                                                                                                                                                             

مر( 5014) "السنن"أأخرجه النسائي (  ) عن خالد ( 2565) "مسنده"وأبو يعىل يف , من طريق ب رش بن عم

 . كالمها عن عبد الرمحن بن إسحاق به

ليس ممن يمعتمد (: 4/441) "التهذيب"قال البخاري كام يف . الرمحن بن إسحاقورواتمه ثقاٌت سوى عبد   

ن ليس دونه  .انتهى. وإن  كان ممن ُيتمل يف بعض, عىل حفظه إذا خالفأ مأ

 . وقد خولف يف سنده ومتنه: قلت 

ا السند  . أم 

ورواه النسائي . موقوفاً  عن سعيد بن أأيب سعيد عن أأبيه عن أأيب هريرة(  21 ) "الوطأ"فرواه مالٌك يف 

 . "عن أأبيه"ومل يقل . عن قتيبة عن مالك( 5056)

وي عن مالٍك مرفوعاً   و. وغريه( 54/ 1) "التمهيد"أأخرجه ابن عبد الَّب يف . ورم

ب الدارقطنيُّ يف   . عن مالٍك الوقوفأ (  12 ) "العلل"صو 

ف ع: قلت كم الر   .لكن له حم

ا التن  . أم 

حيحني من وجٍه آخر وهو الوافق لرواية الص  . وكذا يف رواية أأيب يعىل. "ونتف البط"ظ فرواه مالٌك بلف

م قريباً   , ( 150) برقم . كام تقد 

قال  . كام جزمأ بذلك اللباين. وال يتأت ى القولم بالشذوذ. إن  الراوي رواه بالعنى: لكن قد يم

قال لإلب(: 4/44) "النهاية"قال ابن الثري يف  بع للمجاورةيم  .ط الض 
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تي ه المُّ هذه أم  :قال ؟ن هذهمأ  :قلتم  ,ههلا رداءأ  فبسطأ  ,امرأةٌ  هتت  فأأ  ,البعري عضوأ  محلم أأ 

 ( ).هرضعت  أأ 

 العرفة :باب

ثنا -112 ثنا :قال ,نمعيمأبو  حد  قال  ,غرية بن شعبةالم  عنيب إسحاق أأ  عنيونس  حد 

 إن   ,اهللمه رأ عذأ  :قال ,ن  ذ  ؤثرهم بال  رجاالً فيم  عرفم يأ  كأ نأ آذ   إن   ,مريأ الأ  اهللم صلحأ أأ  :رجٌل 

 ( ).ؤول  الص   وعند اجلمل   ,قور  العأ  عند الكلب   لتنفعم  العرفةأ 

                                                                                                                                                                             

والبزار ( 600) "مسنده"وأبو يعىل يف ( 1111) "الوسط"والطَّباين يف ( 11 5)أخرجه أبو داود (   )

( 1 4/2)واحلاكم ( 4/110) "الختارة"والضياء يف ( 2/144) "رشح السنة"والبغوي يف (  141)

( 121) "اآلحاد والثاين"صم يف وابن أيب عا( 1/124 ) "العرفة"وأبو نمعيم يف ( 1141)وابن حبان 

من طمرق عن ( 1 1) "مكارم الخالق"وابن أيب الدنيا يف ( 5  /12) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف 

 .أيب عاصم النبيل به

 . وهذا إسناٌد ضعيٌف  

 . جمهوٌل : قال ابن الديني وابن القطان الفايس. جعفر بن ُييى

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

امرة ب  . جمهول: قال ابنم القط ان أيضاً . ن ثوبانوعم

 . "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

 .وفيه جهالة. وث ق: الذهبيوقال 

 .حديٌث غريٌب : "البداية والنهاية"وقال احلافظ ابن كثري يف 

من طريق ( 156/ ) "العرفة والتاريخ"والفسوي يف ( 20/51) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  1)

ر بن اخلطاب, بل ه من الرجل احلر  ذي احلأسب  : قأال"وزادوا . عيم بهأيب نم  مأ ن ا لنمصانعم يف إ ذن عم  .واهلل  إن  كم

 .ورواته ثقاٌت  

ورأأى (: 2/111) "جلرح والتعديلا"كام يف  .لكن قال أبو حاتم, هو ابن أيب إسحاق السبيعي :يونس

ؤيةً ( أي أبو إسحاق) عبة رم  . تهىان. الغريةأ بنأ شم

= 
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 بيان باجلوزالص   لعبم  :باب

ثنا -114 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد   :إبراهيم قال عنغرية مم  عنأبو عوانة  حد 

 ( ).غري الكالب ,هاكل   عب  نا يف الل  ون لصم رخ  نا يم صحابم كان أأ 

 .بيانيعني للص   :بد اهللقال أبو ع

ثنا -111 ثنا :قال ,موسى حد  ى كن  يم  هل اخلري  ثني شيٌخ من أأ حد   :عبد العزيز قال حد 

 ,لعبونفرآهم يأ  ,بشٍة من احلأ مأ ل  بغ   فمر   ,ريقًة بالط  مر مر  عم  مع ابن   مررتم  :قبة قالبا عم أأ 

 ( ).عطاهم فأأ ني  رمهأ د   خرجأ فأأ 

 احلامم ذبحم  :باب

ثنا -116 ثنا :قال ,عمرٍ مأ  هاب بنم ش   حد   عنمٍرو د بن عأ حمم   عنسلمة  بنم  ادم مح   حد 

 تبعم يطاٌن يأ شأ  :قال ,امةً محأ  تبعم اًل يأ رجم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ى رسولأ رأأ  :ريرة قاليب هم أأ  عنة مأ يب سلأ أأ 

____________________________________
 

 .أي أنه مل يسمع منه

ه عن الغرية( 20/51)وأأخرجه ابنم عساكر   .عن ابن البارك عن يونس عن رجٍل قد سام 

قيل : من رواية قتادةأ عن احلسن  قال( 415) "المايل"وابن  سمعون يف ( 20/51)والبن عساكر أأيضًا  

ايب: للمغرية  .فذكره: فقال. إن  حاجبأك ُيم

 . من وجٍه آخر عن منصور عن إبراهيم النخعي به( 564) "العيال"أيب الدنيا يف  أخرجه ابن(   )

 . وإسناده صحيح

بي: ومغرية قسم الض 
اح بن عبد اهلل اليشكري كالمها من الثقات  : وأبو عوانة. هو ابن م  روى هلام . الوض 

 .اجلامعةم 

نى"أخرجه الصن ف يف (  1) وسى به( 515) "الكم  .عن مم

قبةوأأبو    . عم

 .هو جمهوٌل : سمعتم أأيب يقول(: 2 6/1) "اجلرح والتعديل"قال ابن أيب حاتم يف 
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 ( ).يطانةً شأ 

ثنا -160 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  ثنا :قال ,يوسف بن عبدة حد   احلسنم  حد 

  .امماحلأ  وذبح   ,الب  الك   بقتل   مرأ أأ  إال  عًة مجم  طبم ثامن ال يأ كان عم  :قال

ثنا  ثنا :قال ,موسى حد  ه طبت  يف خم  مرم عثامن يأ   سمعتم  :قال احلسن   عنمبارٌك  حد 

 ( ).امماحلأ  وذبح   ,الب  الك   بقتل  

 إليه يذهبأ  أن   من كانت له حاجٌة فهو أحقُّ  :باب

ث - 16 ثنا :قال ,أخَّبنا عبد اهلل :قال ,حمّمدٌ  ناحد  ثني حد   :ُييى بن أّيوب قال حد 

 بن   ه زيد  جد   عنبيه أأ  عنثه ليامن بن زيد بن ثابٍت حد  سم  بنأ  سعيدأ  أن   ,قيل بن خالدٍ عم 

 جاريٍة له ه يف يد  سم ورأ   -له  نأ ذ  فأأ  ,اً عليه يوم ذنم ستأ  ه يأ اب جاءأ مر بن اخلط  عم  أن   ,ثابٍت 

 تأ رسل  لو أأ  ,ؤمننيالم  مريأ يا أأ  :فقال ,كلم رج  ها تم دع   :مرفقال له عم  ,هسأ رأ   فنزعأ  -ه لم رج  تم 

                                                                                                                                                                             

ويف ( 6 /0 ) "السنن"والبيهقي يف ( 4425)وابن ماجه ( 1610)وأبو داود ( 1514)أخرجه أمحد (  )

عب"  . من طمرق عن محاد بن سلمة به( 142) "فوائده"ومت ام يف ( 2125) "الشُّ

حه ابن حب  (.5141)ان وصح 

 .مرو بهأيب ذئب عن حممد بن عأ  من رواية ابن  ( 145)وأخرجه متام  

 "الوسط"أأخرجه الطَّباينُّ يف . فراوه عن حممد بن عمرو عن أأيب سلمة عن عائشة. وخالفهام رشيٌك  

(5102 .) 

 .والصواب عن أيب هريرة. ورشيك سي ئم احلفظ

 . أخرجه ابن ماجه. وعًا مثلهمرف وله شاهٌد من حديث احلسن  عن عثامن  

 . ونقله عن أيب زرعة. باالنقطاع بني احلسن وعثامن "الصباح"وأأعل ه البوصريي يف 

عب"والبيهقي يف (  51) "مسنده"أخرجه المام أمحد يف (  1) وابن أيب , من رواية مبارك( 2122) "الشُّ

من رواية ( 51 /1) "الكَّبى"يف  والبيهقي( 1444 )وعبد الرزاق ( 6614 ) "الصن ف"شيبة يف 

 .عن قتادة كلهم عن احلسن به(  1 /1) "غريب احلديث"واخلطايب يف , يونس
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  إيل  
 ( ).يل ام احلاجةم ن  إ   :مرفقال عم  ,كئتم ج 

 وهو مع القوم عأ إذا تنخ   :باب

ثنا -161  بن   محن  عبد الر   عنخَّبنا ثابٌت أأ  :قال ,اد بن سلمةمح   عنموسى  حد 

 ى تقعأ يه حت  بكف   وار  بني يدي القوم فليم  عأ إذا تنخ   :ريرة قاليب هم أأ  عن ريش  القم  سٍ اب  ع

 ( ).وم  الص   ثرم رى عليه أأ ال يم  ,نه  فليد   وإذا صامأ  ,رضه إىل الأ خاعتم نم 

 القوم ال يقبل عىل واحدٍ  جلم ث الر  إذا حد   :باب

ثنا -164 حبيب  عنإسامعيل بن ساملٍ  عن أخَّبنا هشيمٌ  :قال ,مٍ حمّمد بن سالأ  حد 

ولكن  ,الواحد   ل  جم عىل الر   لأ قب   يم ن ال  أأ  جلم الر   ثأ ون إذا حد  بُّ كانوا ُيم  :بن أيب ثابٍت قال

 ( ).همم  عم ليأ 

 ظرضول الن  فم  :باب

ثنا -161 ثنا :قال ,قتيبة حد  ل ي  ذأ يب اهلم أأ  ابن   عن جلح  الأ  عنأبو بكر بن عّياٍش  حد 

 ,ه ينظرم صاحبم  جعلأ  ارأ الد    دخلأ فلام   ,هصحاب  ومعه رجٌل من أأ  ,اهلل رجالً  عبدم  عادأ  :قال

                                                                                                                                                                             

من طريق ابن هليعة (  1/11) "السنن الكَّبى"والبيهقي يف ( 1/15) "السنن"أخرجه الدارقطني يف (   )

قيل به  . وُييى بن إيوب عن عم

مر لزيٍد عن مرياث اجل ؤال عم ةوزادا قصةأ سم  .د 

عب اليامن"والبيهقي يف ( 6455) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)  .من طمرق عن محاد به( 2216) "شم

ن وث قه   .ورواته ثقات سوى عبد الرمحن بن عباس مل أأرأ مأ

 .من طريق البخاري هبذا السناد( 611) "اجلامع"أخرجه اخلطيب يف (  4)

وأبو نمعيم يف ( 15 ) "العلم"وأأبو خيثمة زهري بن حرب يف ( 552) "مسنده"وأخرجه ابن اجلعد يف 

شيم به(  614, 224) "اجلامع"واخلطيب يف ( 1/111) "احللية" نة  إذا "بلفظ . من طمرق عن هم من السُّ

ث الرجلم القومأ أأن  يمقبلأ عليهم مجيعاً  دًا دون أأحدٍ , حد   ."وال يصُّ أأحأ
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 ( ).لك اً خري عيناك كانأ  أت  لو تفق   اهلل و :اهلل فقال له عبدم 

ثنا -165 ثنا :قال ,خاّلدٌ  حد  راق الع   هل  ن أأ م   اً نفر أن   ,نافعٍ  عنعبد العزيز  حد 

 ,هم إىل بعضٍ بعضم  فنظرأ  ,من ذهٍب  اً وقٍم هلم طأ عىل خاد   وافرأأ  ,مرعم  وا عىل ابن  دخلم 

 ( ).فطنكم للرش   ما أأ  :فقال

 ول الكالمضم فم  :باب

ثنا -162 ثنا :قال ,دٌ مسد   حد    عنليٍث  عنمعتمٌر  حد 
ٍ
ال  :يب هريرة قالأأ  عنعطاء

 ( ).الكالم   ول  ضم يف فم  خريأ 

ثنا -164 ثنا :قال ,مطرٌ  حد  ثنا :قال ,يزيد حد  عبد اهلل بن  عنالَّباء بن يزيد  حد 

 ,ونقم ه  تفي  الم  ,قوند  شتال ,رثارونتي الث  م  أم  رشارم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   عنيب هريرة أأ  عنشقيٍق 

 ( ).اً خالقهم أأ حاسنم تي أأ م  وخيار أم 

                                                                                                                                                                             

م خترجيه برقم (   )  .هو عبد اهلل: ابن أيب اهلذيل(.  442) تقد 

 . هو ُييى بن عبد اهلل الكندي أبو حجي ة: والجلح 

 ممضطرب احلديث. ليس بقوي: (.24 /6)اجلرح والتعديل كام يف  قال أأبو حاتم
يمكتب . كان كثريأ اخلطأ 

تجُّ به. حديثمه  .انتهى. وال ُيم

ن هذا الوجه(  1) ه م  ن أخرجأ  . مل أأجد مأ

اد: وعبد العزيز. هو ابن ُييى: دوخال    .هو ابنم أأيب رو 

أيب  من طريق ليث بن  ( 44) "الصمت"وابن أيب الدنيا يف ( 0 414) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  4)

 . ليم بهسم 

كم ما بلغأ حاجتأه, أمنذركم فمضول الكالم "ولفظ ابن أيب الدنيا  ب  أأحد   ."بحس 

 .م الكالم عليه مراراً وليث بن أيب سليم تقد   

عب"ويف ( 61 /0 ) "السنن"والبيهقي يف ( 1111)أخرجه أمحد (  1) وابن عدي يف (  142) "الشُّ

 .عبد اهلل بن يزيد الغنوي به من طمرق عن الَّباء بن  ( 1/16) "الكامل"

= 
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 إثم ذي الوجهني :باب

ثنا -161 ثنا :قال ,صبهاينُّ د بن سعيٍد الأ حمم   حد  بن  نمعيم عنكنٍي رم  عنرشيٌك  حد 

 ,نياهني يف الدُّ ج  ن كان ذا وأ مأ  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن   سمعتم  :ر بن ياٍُس قالعام   عنحنظلة 

 ( ).هذا منهم :قال ,امً خ  رجٌل كان ضأ  فمر   ,من نارٍ  القيامة   يومأ  كان له لسانان  

 احلياء :باب

ثنا -166  عنحازٍم  بنم  نا جريرم خَّبأ أأ  :قال ,خَّبنا عبد اهللأأ  :قال ,دٍ برش بن حمم   حد 

فإذا  ,اً رنا مجيعقم  يامنأ وال   احلياءأ  إن   :مر قالعم  ابن   عنبرٍي جم  سعيد بن   عنحكيٍم  عىل بن  يأ 

 ( ).فع اآلخرم مها رم حدم فع أأ رم 

____________________________________
 

ه  بأ إىل جد 
 .وهو ضعيٌف . والَّباء بن يزيد نمس 

 . حديٌث حسٌن غريٌب : وقال. أأخرجه الرتمذي.  وللحديث شواهدم نحوه من حديث جابر  

حه ابن حبان ( 4441 )أخرجه أمحد . ومن حديث  أأيب ثعلبة  (. 111)وصح 

رسالً   هارون بن  رئاب مم
 (. 54 10)أخرجه عبد الرزاق . ومن حديث 

رسالً  سلم مم قبة بن  مم  (.126) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف . وعن عم

 "الصن ف"وابن أيب شيبة يف ( 1420)والدارمي ( 244 , 210 )وأبو يعىل ( 1144)أخرجه أبو داود (   )

عب"ويف ( 0/112 ) "السنن"والبيهقي يف (  14)السند "ويف ( 1/440) وابن عساكر ( 1211) "الشُّ

هد"وعبد اهلل بن أمحد يف ( 146) "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 14/416) "تاريخ دمشق"يف   "الزُّ

هد"وابن أيب عاصم يف ( 110 ) من طمرق عن رشيك ( 41 ) "ذم الغيبة"وابن أيب الدنيا يف ( 5 1) "الزُّ

 . بن عبد اهلل القاض به

حه ابن حبان   (. 5452)وصح 

 .إسناده حسنٌ (: 4 0/1 ) "التهذيب"وقال احلافظ ابن الديني كام نقله ابن حجر يف 

اًم قال"وله يف آخره ممن أأخرج احلديث قمل أأرأ عند واحٍد  :تنبيه خ   واهلل أعلم ."هذا منهم: فمر  رجٌل كان ضأ

تعظيم "وحممد بن نرص يف , من طريق أيب أسامة( 40441, 15450) "الصن ف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

 .من طريق وهب بن جرير كالمها عن جرير به موقوفاً ( 445) "قدر الصالة

= 
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 فاءاجلم  :باب

ثنا -600 ثنا :قال ,سعيد بن سليامن حد  يب أأ  عن احلسن   عنمنصوٍر  عنهشيٌم  حد 

 ,فاءمن اجلم  والبذاءم  ,ةيامن يف اجلن  وال   ,يامنمن ال   احلياءم  :قال ملسو هيلع هللا ىلص ي  بالن   عن بكرةأ 

 ( ).اريف الن   فاءم واجلم 

____________________________________
 

مر: أأكثر ظن ي أأن ه عن سعيد بن جبري قال: ن حكيم قالعن يعىل ب: ووقع عند ابن أيب شيبة   .قال ابن عم

وأبو جعفر بن البخرتي يف ( 54) "الستدرك"واحلاكم يف ( 1/164) "احللية"وأخرجه أبو نمعيم يف  

عب"ومن طريقه البيهقي يف ( 41) "فوائده" لمة موسى بن إسامعيل عن ( 4124) "الشُّ من طريق أأيب سأ

 .فوعاً جريٍر به مر

ثنا به أبو سلمة يف : قال حممد بن غالب: قال أبو جعفر ثنا به يف حديث  جرير   "الفوائد"حد  فأسنده, وحد 

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصومل يقل فيه عن النبي  . بن  حازم

جاه هبذا اللفظ. هذا حديٌث صحيٌح عىل رشطهام فقد احتجا برواته: قال احلاكم  ر   .ووافقه الذهبي. ومل يم

من حديث أيب (  114)أيضًا و. من حديث ابن عباس( 4 14) "وسطال"الطَّباين يف وأخرجه  

 . من حديث أنس ( 2/142 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف . موسى

 . وأسانيدها ضعيفة

عب اليامن"والبيهقي يف ( 11 1)أخرجه ابن ماجه (   )  "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 4116) "شم

( 1/441) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 5055) "الوسط"والطَّباين يف ( 51/ )واحلاكم ( 1402)

وأبو عبد الرمحن السلمي يف ( 1140) "مسنده"وابن اجلعد يف ( 410 ) "رشح الصول"والاللكائي يف 

 . زاذان به شيم عن منصور بن  من طمرق عن هم ( 4/20) "احللية"وأبو نمعيم يف ( 12) "آداب الصحبة"

حه اب  (.5401)ن حبان وصح 

اجلوابم عنه أن  . إن  احلسنأ مل يسمع من أيب بكرة :وقول الدارقطني: "الصباح"قال البوصريي يف  

ويف مسند أمحد ومعجم الطَّباين . البخاري  احتج  يف صحيحه برواية احلسن عن أيب بكرة أأربعة أحاديث

ٌم عىل النايفوال. الكبري الترصيح بسامعه من أيب بكرة يف عدة أحاديث قد   .انتهى. ثب تم مم

 .عن احلسن عن عمران: من وجٍه آخر عن هشيم فقال( 41 /1 ) "الكبري"أخرجه الطَّباين يف : قلت 

 (. 1204) "الوسط"أخرجه الطَّباين يف . عن احلسن عن أيب بكرة وعمران: وقيل 

= 
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ثنا - 60 ثنا :قال ,موسى بن إسامعيل حد  د بن عيلٍّ حمم   عنقيٍل عأ  ابن   عناٌد مح   حد 

 ,أأ شى تكف  إذا مأ  ,ننييالعأ  عظيمأ  ,س  أ  الر   ضخمأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان الن   :بيه قالأأ  عنة ابن احلنفي  

.اً يعمجأ  التفتأ  إذا التفتأ  ,ميش يف صعدٍ ام يأ ن  كأأ 
( ) 

 بضأ الغأ  :باب

ثنا -601 ثنا :قال ,أمحد بن يونس حد   احلسن   عنونس يم  عنه رب   بو شهاٍب عبدم أأ  حد 

 بتغاءأ ا عبٌد اهأ مأ غيٍظ كظأ  رعة  من جم  اً رج  عظم عند اهلل أأ عٍة أأ ر  ن جم ما م   :مر قالابن عم  عن

 ( ).اهلل  وجه  

____________________________________
 

الكرم "جعفر الَّبجالين يف  وأبو( 1140) "مسنده"أخرجه ابن اجلعد يف . عن احلسن ممرسالً : وقيل

 .من رواية عوف وهشام عنه( 15) "واجلود

مًدا(: 4  / ) "العلل"قال الرتمذي يف    .انتهى. حديثم احلسن  عن أأيب بكرة حمفوظٌ : فقال. سأأل تم حمم

 . حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال. عن أأيب هريرة مرفوعًا مثله( 1006)وللرتمذي 

 .وهو شاهٌد قوٌي : قلت

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 441) "الختارة"والضياء يف ( 220)والبزار ( 211)خرجه المام أمحد أ(   )

من (  1/44) "االستذكار"وابن عبد الَّب يف ( 4/114) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0 1/ )

قيل به  .طمرق عن مح اد بن سلمة عن عبد اهلل بن حممد بن عأ

 .من رواية ساملٍ الكي عن عيل ابن احلنفية عن أأبيه نحوه( 440) وأبو يعىل( 215)وأخرجه البزار  

 "الصن ف"وابن أيب شيبة يف (   1/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 614, 611)وأخرجه أمحد  

عب"ويف ( 141) "الدالئل"والبيهقي يف ( 2) "الشامئل"والرتمذي يف ( 105 4) ( 466 ) "الشُّ

 .نحوه  وغريهم من طمرق أمخرى عن عيلٍّ 

ة عن مجٍع من الصحابة    .وللحديث شواهد عد 

بيد به لية كالمها عن يونس بن عم من طريق إسامعيل بن عم ( 512) "معجمه"أخرجه ابن العرايب يف (  1)

 .موقوفاً 

عب"والبيهقي يف ( 2  1) "مسنده"وأخرجه أمحد يف    "مساوئ الخالق"واخلرائطي يف ( 1042) "الشُّ

= 
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 بإذا غض   سكت  يأ  :باب

ثنا -604 ثنا :قال ,دٌ سد  مم  حد  ثنا :قال ,الواحد بن زيادٍ  عبدم  حد   :ليٌث قال حد 

م عل   :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ابن عّباٍس قال عنثني طاوٌس حد   موا عل   ,واموا ويّس 

م   ( ).تنيمر   ,تكم فاس   بتأ ض  وإذا غأ  ,اٍت مر   ثالثأ  ,واويّس 

 ما اً نو  بك هأ حبيأ  ب  حب  أأ  :باب

ثنا -601 ثنا :قال ,عبد اهلل حد  ثنا :قال ,مروان بن معاوية حد  بيٍد د بن عم حمم   حد 

 ب  حب  أأ  ؟لو  دري ما قال الأ هل تأ  :اءالكو   البن   يقولم  اً علي   سمعتم  :بيه قالأأ  عن الكنديُّ 

 وأأ  ,ام   اً ك يومبغيضأ  يكونأ  ن  عسى أأ  ,ما اً ك هونحبيبأ 
 ن  عسى أأ  ,ما اً نك هو  بغيضأ  ض  بغ 

.ام   اً ك يومحبيبأ  يكونأ 
( ) 

____________________________________
 

والبيهقي . من طريق محاد بن سلمة( 16 1) "السنن"وابن ماجه يف , عيل بن عاصم من طريق( 411)

 .بيد به مرفوعاً العىل بن عبد العىل كلهم عن يونس بن عم  من طريق عبد  ( 1045)أيضًا 

 .ورجاله ثقات. إسناده صحيٌح : "الزوائد"قال البوصريي يف  

رسالً عن مأ ( 10116) "الصن ف"رواه عبد الرزاق يف : قلت  .وقيل غري ذلك. عمر عن احلسن مم

 (.521) "اجلامع"وابن وهب يف ( 5 40)أخرجه أمحد . وله شاهٌد من حديث  ابن  عباس 

م خترجيه برقم (   )  (.  16 ) تقد 

 .عن مروان بن معاوية به( 14142) "الصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف (  1)

بيد الكندي أبو جابر الكويف ووا  ."الثقات"ذكرمها ابن حبان يف . لمدهوحممد بن عم

د كام يف . وله طرٌق أمخرى عن عيلٍّ   "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 11/ ) "الطالب"أأخرجه مسد 

عب اليامن"والبيهقي يف ( 401 , 404 , 402 , 405 ) رشح "والاللكائي يف (  241) "شم

( 120) "فضائل الصحابة"وأمحد يف ( 141 ) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 1100) "الصول

 .من قوله وغريهم من طمرق عن عيلٍّ ( 122 /1) "تاريخ الدينة"وابن شب ة يف 

وي عن عيلٍّ مرفوعاً   (. 114/ ) "الختارة"والضياء يف (  241)أخرجه البيهقي . ورم
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 اً فلأ ك تأ غضم ن بم ال يكم  :باب

ثنا -605 ثنا :قال ,د بن جعفرٍ أخَّبنا حمم   :قال ,سعيد بن أيب مريم حد  زيد بن  حد 

 :فقلتم  ,اً فك تلأ غضم وال بم  ,اً فك كلأ بُّ حم  ال يكن   :اب قالمر بن اخلط  عم  عنبيه أأ  عن سلمأ أأ 

ك لصاحب   تأ حبب  أأ  بغضتأ وإذا أأ  ,بي  الص   فأ ل  كأ  فتأ كلأ  تأ حبب  إذا أأ  :قال ؟كيف ذاك

 ( ).فلأ الت  

 

 .به السالم والسلمني ينفعأ  ن  أأ  اهللأ  لم سأأ أأ  ,اهلل بحمد   تم  الكتابم 

 

 

 

 

____________________________________
 

 .(664 )أأخرجه الرتمذيُّ . هريرةوعن أيب 

مر  ابن  عم
مرو, (6  5) "الوسط"ين يف عند الطَّبا. ومن حديث   (.10 5)عنده أيضًا . وابن عأ

عب"قال البيهقي يف  عيفةٌ : "الشُّ وي من أأوجٍه أمخر ضأ  .انتهى .والحفوظم موقوٌف , ورم

ن هذا الوجه: وقال الرتمذي عن حديث أيب هريرة وقد , هذا حديٌث غريٌب ال نعرفه هبذا السناد إال  م 

وي هذا احلديث عن أأيوب ب وهو حديٌث ضعيٌف أأيضًا . ورواه احلسن بن أيب جعفر, إسناٍد غري  هذارم

ه له عن النبي  
 .انتهى. والصحيحم عن عيلٍّ موقوف قوله, ملسو هيلع هللا ىلصبإسناد 

 .للعجلوين( 54/ )وكشف اخلفاء ( 142 , 6 1)انظر علل احلافظ الدارقطني رقم  

 "اجلامع"وابن وهب يف( 4 4 , 1 4 ) "هتذيب اآلثار"والطَّبي يف ( 10126)أخرجه عبد الرزاق (  )

عب"والبيهقي يف ( 101)  "تاريخ الدينة"وابن شب ة يف ( 141) "العزلة"واخلطايب يف ( 2411) "الشُّ

 . من طمرق عن زيد بن أسلم به(  1/44)

 .وإسناده صحيح
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 فهارس 
 
 
 الكتابأبواب 
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 أبواب الكتاب
ينا النسانأ بوالدي ه حسنًا  } :قول ه تعاىل :باب  {ووص 

 برُّ المّ  :باب

 برُّ والدي ه وإن  ظلأام :باب

ه :باب ي   لنيم الكالم  لوالدأ

ي ن :باب  جزاءم الوالدأ

ه ما مل يكن  معصيةً  :باب ي   يَّبُّ والدأ

مره :باب ه زادأ اهللم يف عم ي  ن  بر  والدأ  مأ

 رشكال يستغفرم لأبي ه الم  :باب

قوق  الوالدين :باب  عقوبةم عم

 بكاءم الوالدين :باب

 دعوةم الوالدين :باب

ام :باب هت  و   برُّ الوالدين بعد مأ

لمه أأبوه :باب ن كان يص   برُّ مأ

ك :باب  ال تقطع  مأن كان يأصلم أأباكأ فيمطفأ  نورم

ارثم  :باب تأوأ  الودُّ يأ

جلم أأباه :باب ي الر  لس  قبلأ  ,ال يمسم  ه ,هوال جيأ  وال يأميش أأمامأ

 ؟هل يمكن ي أأباه ::باب

حم   :باب  الر 
 وجوبم صلة 

حم   :باب  صلةم الر 

حم   :باب  الر 
 فضلم صلة 

 مأن وصلأ رمحأه أأحب ه أأهلمه :باب

 برُّ الأقرب  فالأقرب :باب

محةم عىل قوٍم فيهم قاطعم رحمٍ  :باب  ال تنزلم الر 

حم :باب  إثمم قاطع  الر 

نياعق :باب حم يف الدُّ  وبةم قاطع  الر 

 رقم الصفحة
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حم الظ املف :باب ن يصلم ذا الر   ضلم مأ

كم :باب لمون به أأرحامأ
ن أأنساب كم ما تص  وا م   تعل مم

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

هم :باب ن أأنفس   موىل القوم  م 

ن عالأ جاريتأني  أأو واحدةً  :باب  مأ

ن عالأ ثالثأ أأخواٍت  :باب  مأ

ن عال ابنتأه الردمودة :ابب  فضل  مأ

تمن ى موتأ البنات :باب ه أأن  يأ ن كر   مأ

 الولدم مبخلٌة جمبنةٌ  :باب

ةم العني   :باب  الولدم قر 

 الوالداتم رحيامٌت  :باب

ه :باب ه لولد   وبرُّ
 أدبم الوالد 

ه :باب  برُّ الأب  لولد 

ن ال يأرحم  ال يمرحم :باب  مأ

 حقُّ اجلار   :باب

 بدأم باجلار  ي :باب

ريان :باب ن اجل   الأدنى فالأدنى م 

ن أأغلقأ الباب  :باب  عىل اجلار  مأ

ه :باب  ال يشبعم دون جار 

 خريم اجلريان   :باب

الحم  :باب        .اجلارم الص 

وء :باب  اجلارم السُّ

ه :باب ي جارأ
 ال يمؤذ 

ن شاةٍ  :باب س  ر 
ا ولو ف   ال حتقرن  جارٌة جلارهت 

 ارشكاية اجل :باب

رجأ  :باب ه حت ى يأ ن آذى جارأ  مأ
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14 
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 جارم اليهودي   :باب

 الحسانم إىل الَّبأ  والفاجر   :باب

ن أأبويه :باب ن يعولم يتياًم م   فضلم مأ

سن إليه :باب  خريم بيٍت بيٌت فيه يتيٌم ُيم

حيم   :باب  كن  لليتيم  كالأب  الر 

ها ومل تأتزو   :باب
ت عىل ولد   إذا تصَّب 

 جفضلم الرأأة 

 أأدبم اليتيم   :باب

ن ماتأ له الولدم  :باب  فضلم مأ

طٌ  :باب ق  ن ماتأ له س   مأ

ة :باب سن  اللأكأ  حم

ة :باب وءم اللأكأ  سم

ن الأعراب   :باب  بيعم اخلادم  م 

 العفوم عن اخلادم   :باب

 إذا ُسقأ العبدم  :باب

بم  :باب
ذن   اخلادمم يم

 الظ ن   :باب
 
وء ه خمافةأ سم

ن ختمأ عىل خادم   مأ

 الظ ن   :باب
 
وء ه خمافةأ سم

 من عد  عىل خادم 

 أدب اخلادم :باب

ه :باب ل  قب حأ اهللم وجهأ  ال تقم

ب :باب  ليجتنب  الوجهأ يف الرض 

 قصاصم العبد   :باب

وهم مما تلبسون  :باب  اكسم

ه :باب  ؟هل  يمعنيم عبدأ

ه صدقةٌ  :باب ه وخادم  جل  عىل عبد   نفقةم الر 

ه أأ  :باب ر  هإذا كأ  ن  يأ كلأ مع عبد 

ل :باب  يمطعمم العبدأ مم ا يأ كم
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ه معه إذا أأكلأ  :باب لس  خادمأ  هل جيم

 العبد راعٍ  :باب

ن أأحب  أأن  يكونأ عبداً  :باب  مأ

نعأ إ ليه معروٌف فليكافئ ه :باب ن صم  مأ

ع له :باب ن مل جيد  الكافأأةأ فليد   مأ

ن مل يشكر  الن اسأ  :باب  مأ

نيا أأهلم العروف يف اآلخرة  أأهلم العرو :باب  ف  يف الدُّ

 قول العروف :باب

لة :باب بيل ,اخلروجم إىل الب قأ  عىل عاتقه إىل أأهل ه بالز 
 
ء  ومحلم اليش 

يعة   :باب  اخلروجم إىل الض 

رآةم أأخيه :باب  السلمم م 

ن الل عب  والمزاح   :باب  ما ال جيوزم م 

فحم عن الن اس   :باب  العفوم والص 

 االنبساط إىل النّاس :باب

م :باب  الت بسُّ

حك :باب  الض 

 وإذا أأدبرأ أأدبر مجيعاً  ,إذا أأقبلأ أأقبل مجيعاً  :باب

ؤمتنٌ  :باب  المستشار مم

 الأشورةم  :باب

دٍ  :باب شأ ن أأشارأ عىل أأخيه بغري رأ  إثمم مأ

 الت حابُّ بني الن اس :باب

 الملفة :باب

 المزاح :باب

بي  المز :باب  اح مع الص 

سنم اخلملق :باب  حم

خاوةم الن فس   :باب  سأ
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ّح  :باب  الشُّ

وا :باب هم
ق  سنم اخلملق  إذا فأ  حم

 البمخل :باب

الح :باب  الص 
 
الحم للمرء  الالم الص 

به :باب  
ن أأصبحأ آمنًا يف ُس   مأ

يبم الن فس   :باب
 ط 

لأقه :باب نأ خم س  ا اهللأ أ ن  ُيم ن دعأ  مأ

انليس الم  :باب  ؤمنم بالط ع 

ان :باب  الل ع 

ه :باب ه فأأعتأقأ ن لعنأ عبدأ  مأ

 الت العنم بلعنة  اهلل  وبغضب  اهلل وبالنّار :باب

م :باب  الن ام 

اها :باب  مأن سمعأ بفاحشٍة فأأفشأ

 العي اب :باب

 ما جاء يف الت امدمح :باب

ن أأثنى عىل صاحب ه إن  كان آمنًا به :باب  مأ

ثأى :باب احني ُيم  يف وجوه  الد 

عر :باب ن مدحأ يف الش   مأ

ه :باب اعر  إذا خافأ رش   إعطاءم الش 

ك بأام يشقُّ عليه :باب  ال تمكرم  صديقأ

يارة :باب  الز 

ن زار قومًا فطعم عندهم :باب  مأ

بُّ قومًا ول ا يلحق  هبم :باب جلم ُيم  الر 

 فضلم الكبري   :باب

 إجاللم الكبري   :باب

 يدم الأكابرتسو :باب

12 

11 

61 

61 

64 

61 

65 

62 

64 

61 

61 

61 

66 

 00   

 01 

 04 

 01 

 05 

 02 

 04 

 04 

 01 

 06 

  0 

  1 

  4 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

472 

غري   :باب  رمحةم الص 

بي   :باب  معانقةم الص 

غرية :باب جل  اجلاريةأ الص  بلة الر   قم

بي   :باب  مسحم رأ س  الص 

غري :باب جل  للص  نّي  :قولم الر   يا بم

 ارحم  مأن يف الرض :باب

 رمحةم العيال :باب

 رمحةم البهائم :باب

رة :باب ذم البيض  من احلمم   أأخ 

 الط ري يف القفص :باب

 ال يصلحم الكذب :باب

 الذي يصَّبم عىل أذى النّاس :باب

 إصالحم ذات البأني :باب

ٌق  :باب  إذا كذبتأ لرجٍل هو لك ممصد 

ه :باب  ال تعد  أأخاك شيئًا فتمخلفأ

 الط عنم يف الأنساب :باب

ه :باب جل  قومأ  حبُّ الر 

 .هجرة السلم :باب

ن هجرأ أأخاه سنةً  :باب  مأ

ي ن :باب رأ
 المهتأج 

 الشحناء :باب

م :باب زئم من الرص  المأ جيم  أن  الس 

 الت فرقةم بني الأحداث :باب

ه :باب ن أأشارأ عىل أأخيه وإن  مل يأستأرش   مأ

رأ يف الكر  واخلديعة   :باب
ك   ما ذم

باب  :باب  الس 
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قي الاء :باب  سأ

ل :باب ىل الو   الستب ان ما قاال فعأ

تكاذبانال :باب اتران ويأ تأهأ  ستب ان شيطانان يأ

 السلم  فمسوٌق  :سباب :باب

واجه الن اسأ بكالمه :باب ن مل يم  مأ

فم يف الال   :باب أ  الّس 

رين :باب  المبذ 

 إصالحم النازل   :باب

لهعملم الر   :باب ام   جل  مع عم

 الت طاولم يف البمنيان :باب

ن بنى :باب  مأ

 السكنم الواسع :باب

رف :باب ذ الغم ن اخت   مأ

 نقشم البمنيان :باب

فق :باب  الر 

فقم يف العيشة :باب  الر 

فق :باب  ما يمعطأى العبدم عىل الر 

 الت سكني :باب

 اخلمرق :باب

 اصطناع الال :باب

 دعوةم الظلوم :باب

زق من اهلل  :باب از} :لقوله عز  وجل  سؤال العبد الر  نا وأأنتأ خريم الر   {قنيارزق 

 الظُّلمم ظملامٌت  :باب

ارة الريض :باب  كف 

وف الل يل :باب  العيادة جأ

حيٌح  :باب  يمكتبم للمريض  ما كان يأعملم وهو صأ
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عٌ  :هل يكونم قولم الريض :باب  ؟شكايةً  ,إ ين  وج 

 إطعام أهل  الريض :باب

 عيادة الرض :باب

 احلديث للمريض والعائد :باب

 ريضمن صىل  عند ال :باب

 ما يقول للمريض :باب

 عيادة الفاسق :باب

جلأ الريض :باب  عيادة النّساء الر 

ه للعائد أن  ينظرأ إىل الفمضول من البيت :باب ر  ن كأ  مأ

د   :باب مأ  العيادة من الر 

 ؟أين يقعد العائد :باب

جل يف بيته :باب  ما يعمل الر 

ه :باب جلم أخاه فليمعلم   إذا أحب  الر 

 وال يسأأل عنه ,حب  رجال فال يمامرهإذا أ :باب

 العقل يف القلب :باب

َّب   :باب
 الك 

ن ظملمه :باب      ن انترصأ م   مأ

نأة والجاعة :باب  الواساة يف الس 

 الّتجارب :باب

 من أطعم أخًا له يف اهلل :باب

 حل ف اجلاهلّية :باب

 الخاء :باب

 ال حلفأ يف السالم :باب

 أن  الغنم بركةٌ  :باب

 البل عزٌّ لهلها :باب

 العرابّية :باب
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رى :باب  ساكن القم

و إىل الت الع :باب  البمدم

ن أأحب  ك تامن الّس    :باب  وأأن  جيالسأ كل  قوٍم فيعرف أأخالقهم ,مأ

 التُّؤدة يف المور :باب

 البغي :باب

ة :باب  اهلدي 
 قبول 

ةأ ل ا دخلأ البمغضم  :باب قبل  اهلدي  ن مل يأ  يف الن اسمأ

 احلياء :باب

 ما يقول إذا أصبح :باب

عاء :باب ن دعا يف غريه من الدُّ  مأ

 الن اخلة من الّدعاء :باب

عاء :باب  رفع الأيدي يف الدُّ

 سّيد الستغفار :باب

 دعاء الخ بظهر الغيب :باب

  :باب

الةم عىل الن بي   :باب  ملسو هيلع هللا ىلصالص 

رأ عنده الن بيُّ  :باب
ك  ن ذم  عليه فلم يصل  ملسو هيلع هللا ىلص مأ

جل  عىل من ظلمه :باب  دعاءم الر 

ا بطمول العمر :باب عأ ن دأ  مأ

ذ باهلل من الكسل :باب ن تعو   مأ

 اهلل يغضب  عليه :باب
 من مل يسأل 

ف  يف سبيل اهلل :باب عاء عند الص   الدُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصدعواتم الن بي   :باب

عاء عند الغيث والطر :باب  الدُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصدعواتم الن بي   :باب

عاء عند الكربا :باب  لدُّ
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عاء عند االستخارة :باب  الدُّ

لطان :باب  إذا خاف السُّ

ن الأجر  والث واب   :باب اعي م  خرم للد  د   ما يم

 فضل الّدعاء :باب

يح :باب عاء عند الر   الدُّ

يح :باب  ال تسبُّوا الر 

واعق   :باب عاء عند الص   الدُّ

عد   :باب  إذا سمعأ الر 

ن سأألأ اهللأ :باب  العافيةأ  مأ

  :باب
 
عاءأ بالبالء ه الدُّ ر  ن كأ  مأ

  :باب
 
د البالء ن جه 

ذأ م  ن تعو   مأ

جل  عند العتاب :باب ى كالمأ الر   مأن حكأ

  :باب

كم بعضاً : } عز  وجل  وقول اهلل  ,الغيبة :باب  {وال يغتب  بعضم

 الغيبة للمي ت :باب

ة أأهل السالم بعضهم عىل بعضٍ  :باب  دال 

 يافة ثالثة أّيامٍ الض   ::باب

 إذا أأصبح بفنائه :باب

م إىل ضيفه طعامًا فقام يمصيل   :باب  من قد 

جل عىل أهله :باب  نفقة الر 

دٌ  :قول الرجل :باب فةأ  ,قصريٌ  ,أأو طويٌل  ,أأسودم  ,فالٌن جع  ريدم الص  وال يمريدم  ,يم

يبةأ   الغ 

 من مل ير بحكاية اخلَّب بأساً  :باب

سلامً  :باب  من سرتأ مم

 سيّدٌ  :ال يقول للمنافق :باب

ي :باب ك  جلم إذا زم  ما يقولم الر 
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 ال يعلمه :باب
ٍ
 اهلل يعلمه :ال يقولم ليشء

 قوس قمزٍح  :باب

ة :باب  الجر 

ه أأن  يمقال :باب ر   اللهم  اجعلني يف مستقر  رمحتك :من كأ

جلم إىل أأخيه الن ظر إذا وىل   :باب دُّ الر   ال ُيم

 ويلك :جل للّرجلقول الرّ  :باب

 البناء :باب

ه ,إذا طلب فليطلب  طلبًا يسرياً  :باب  وال يمدحم

 ال بل  شانئمك :قول الّرجل :باب

جل :باب  اهلل وفالنٌ  :ال يقول الر 

جل :باب  ما شاء اهلل وشئت :قول الر 

 الغناءم واللهو :باب

ن :باب متم احلأسأ  اهلديم والس 

 دويأتيك بالخبار من مل تزوّ  ::باب

ن الت من ي :باب  ما يمكره م 

جل   :باب  وُيك :قول الر 

جل :باب  يا هنتاه :قول الر 

 إيّن كسالن :قول الّرجل :باب

 نفس لك الفداء :قول الّرجل :باب

جل   :باب ي :قولم الر   فداك أأيب وأمم 

ني   :قول الّرجل :باب  لن أأبوه مل يمدرك السالم ,يا بم

 مكنية أأيب احلأكأ  :باب

 يمعجٌبه االسم احلسن ملسو هيلع هللا ىلصكان الن بيُّ  ::باب

عة يف اليش   :باب  الّسُّ

 عز  وجل  أحبُّ الأسامء إىل اهلل  :باب

ه :باب ن دعا آخر بتصغري اسم   مأ
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جل بأأحب  السامء إليه :باب  يمدعى الر 

 حتويلم اسم عاصية :باب

م :باب  الرص 

 غراٍب  :باب

 شهاٍب  :باب

 خترص وينقص من اسمه شيئاً من دعا صاحبه في :باب

مٍ  :باب  زح 

ة :باب  بر 

 أفلح :باب

 أسامء النبياء :باب

 .وكنيتهملسو هيلع هللا ىلص اسم النبي  :باب

نية للّصبّي  :باب  الكم

ولد له :باب  الكنية قبل أن  يم

 كنية النّساء :باب

َّباء وأهل  الفضل   :باب  ؟كيف اليش مع الكم

  :باب

 من الّشعر حكمةٌ  :باب

عر حسٌن  :باب  ومنه قبيٌح  ,كحسن الكالمالش 

عراء يتبعهم الغاوون  } عز  وجل  قول اهلل  :باب  {والشُّ

 إّن من البيان سحراً  :من قال :باب

 ما يكره من الّشعر :باب

 كثرة الكالم :باب

بم عىل الل حن :باب  الرض 

 العاريض :باب

 إفشاء الّس    :باب

خرية وقول اهلل  :باب  {خر قوٌم من قوٍم ال يس } :عز  وجل  السُّ
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 التُّؤدة يف المور :باب

قاقًا أو طريقاً  :باب ى زم  من هدأ

ه أأعمى :باب  من كمأ

 البغي :باب

 عقوبة البغي :باب

ب :باب  احلأسأ

 الرواح جنود جمن دة :باب

 مسح الأرض باليد :باب

 ال تسبُّوا الّريح :باب

جلم إذا رأى غيامً  :باب  ما يقول الر 

 تطرّي فضل من مل ي :باب

 الط رية من اجلن   :باب

 الفأل :باب

 التَّّّبك باالسم احلسن :باب

ؤم يف الفرس :باب  الشُّ

 ما يقول إذا عطس :باب

 تشميت العاطس :باب

 احلمد هلل :من سمع العطسة يقول :باب

 كيف تشميت من سمع العطسة :باب

 إذا مل ُيمد اهلل ال يمشمت :باب

 كيف يبدأ العاطس :باب

 يرمحك إن كنتأ محدتأ اهلل :من قال :باب

 آب   :ال يقول :باب

 إذا عطسأ مراراً  :باب

 إذا عطسأ اليهوديُّ  :باب

جل الرأة :باب  تشميت الر 
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 قيام الرجل لخيه :باب

 إذا تثاءب فليضع يده عىل فيه :باب

 ؟هل يفيل أحٌد رأس غريه :باب

ب :باب  حتريك الّرأس وعضُّ الّشفتني عند الّتعجُّ

 ومل يمرد به سوءاً  ,رضب الّرجلم فخذأ أخيهإذا  :باب

 من كره أن يقعدأ ويقوم له النّاس :باب

  :باب

رت  رجٌله :باب
د   ما يقولم الّرجلم إذا خأ

بيان :باب  مصافحة الص 

 المصافحة :باب

بي   :باب  مسح الرأة رأس الص 

 المعانقة :باب

قب ل ابنتأه :باب جل يم  الر 

 تقبيل اليد :باب

جلت :باب  قبيل الر 

جل تعظيامً  :باب جل للر   قيام الر 

الم :باب  إ فشاء الس 

 من بدأ بالّسالم :باب

 فضل الّسالم :باب

 اهلل   :باب
 
الم اسٌم من أأسامء  عز  وجل  الس 

 يسّلم الايش عىل القاعد :باب

 تسليم الّراكب عىل القاعد :باب

اكب   ::باب  ؟هل يمسل م الايش عىل الر 

 يمسل مم القليلم عىل الكثري :باب

الم   :باب نتأهى الس   مم

ن سل م إشارةً  :باب  مأ
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عم إذا سل م :باب
 يمسم 

 ويسل م عليه ,مأن خرجأ يسل م :باب

 الت سليم إذا جاءأ الجلسأ  :باب

 الت سليم إذا قام من الجلس :باب

ن سل م إذا قام :باب  حقُّ مأ

صافحة :باب ه للمم نأ يدأ هأ ن دأ  مأ

  :ابب

 ال يمسل مم عىل فاسٍق  :باب

الم عىل المتخل ق وأأصحاب  العايص :باب ن ترك الس   مأ

 الت سليم عىل المري :باب

 حي اك اهلل :باب

 مرحباً  :باب

الم :باب  ؟كيف ردُّ الس 

الم :باب  من مل يرد  الس 

الم :باب ن بخل بالس   مأ

الم عىل الّصبيان :باب  الس 

 ساء عىل الّرجالتسليم النّ  :باب

 التّسليم عىل النّساء :باب

 من كره تسليم اخلاّصة :باب

 العورات الثاّلث :باب

 أكل الّرجل مع امرأته :باب

 إذا دخل بيتًا غري مسكونٍ  :باب

امنمكم  } :باب ي  نكم الذين ملكت  أأ
 {ل يستأأ ذ 

 {وإذا بلغأ الأطفالم منكمم احلملممأ  } :قول اهلل :باب

 عىل أّمه يستأذن :باب

 يستأذن عىل أبيه :باب
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 يستأذن عىل أبيه وولده :باب

 يأستأذنم عىل أمخت ه :باب

 يستأذن عىل أخيه :باب

 االستئذانم غري الّسالم :باب

 إذا نظر بغري إذٍن تمفقأ عينه :باب

 االستئذان من أجل النّظر :باب

 إذا سّلم الّرجل عىل الّرجل يف بيته :باب

 دعاء الّرجل إذنه :باب

 ؟كيف يقوم عند الباب ::باب

نأ  :باب  ؟أأين يقعدم  ,حت ى أأخرجأ  :فقال ,إذا استأ ذأ

 .قرع الباب :باب

 إذا دخل ومل يستأذن :باب

 ومل يمسل م ؟أأدخلم  :إذا قال :باب

 ؟كيف االستئذان ::باب

 أنا :فقال ؟من ذا :من قال :باب

 ادخل بسالمٍ  :إذا استأذن فقيل :باب

 ورالنّظر يف الدُّ  :باب

ن دخلأ بيتأه بسالمٍ  :باب  فضل مأ

 ما ال يمستأذن فيه :باب

وق :باب  االستئذان يف حوانيت السُّ

 ؟كيف يأستأذن عىل الفمرس ::باب

يُّ فسل م :باب م   يردُّ عليه ,إذا كتب الذ 

ة بالّسالم :باب م   ال يبدأم أأهلأ الذ 

ي  إشارةً  :باب م  ن سل م عىل الذ   مأ

ةكيف الر   ::باب م   ؟دُّ عىل أهل الذ 

ي   ::باب م   ؟كيف يدعو للذ 
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 إذا سل م عىل الن رصاين  ومل يعرف ه :باب

 جوابم الكتاب   :باب

 الكتابة إىل الن ساء وجواهبن   :باب

 ؟كيف يكتبم صدرأ الكتاب ::باب

 أّما بعد :باب

سائل   ::باب  بسم اهلل الّرمحن الّرحيم :صدر الر 

ن يبدأم  ::باب  ؟يف الك تاب بمأ

 ؟كيفأ أأصبحتأ  ::باب

ن كتبأ آخرأ الكتاب :باب الم عليكم ورمحة اهلل :مأ وكتب فالن بن فالٍن لعرٍش  ,الس 

هر  بقني من الش 

 ؟كيف أنت ::باب

يب إذا قيل له ::باب  ؟كيف أأصبحتأ  :كيف جيم

ها :باب  خريم الجالس  أأوسعم

 استقبال القبلة :باب

 يق  اجللوسم عىل الط ر :باب

جلم حيث انتأهى :باب  جيلسم الر 

ق بني اثنني :باب  ال يمفر 

 يتخط ى إىل صاحب  الجلس :باب

ه :باب جل  جليسم  أكرمم النُّاس  عىل الر 

ه ::باب جلم رجلأه بني يدي جليس  مم الر   ؟هل يقد 

ق :باب جلم يكونم يف القوم فيبزم  الر 

دات :باب عم  جمالس الصُّ

 الأمانة :باب

 إذا التفت التفت مجيعاً  :باب

ه :باب َّب  اًل يف حاجٍة فال يم  إذا أأرسلأ رجم

ن أأين أأقبلتأ  :هل يقول :باب
 ؟م 
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ير   :باب  اجللوسم عىل الّس 

 إذا رأى قومًا يتناجون فال يدخل معهم :باب

 إذا كانوا أربعةً  :باب

جل يستأذنه يف القيام :باب جلم إىل الر   إذا جلس الر 

مسال جيلسم ع :باب  ىل حرف  الش 

 من أملقي له وسادةٌ  :باب

رفصاء :باب  القم

 الرّتبُّع :باب

 االحتباء :باب

 االستلقاء :باب

جعة عىل وجهه :باب  الض 

 ؟أأين يضعم نعلي ه إذا جلسأ  ::باب

ه عىل الفراش   :باب ءم يأطرحم يطان جييءم بالعود واليش   الش 

ن باتأ عىل سطٍح ليس له سرتةٌ  :باب  مأ

 يقولم إذا خرجأ حلاجت ه ما :باب

جلم رجلأه بني أيدي أصحابه ::باب م الر  قد   وهل يت كئم بني أأيدّيم؟ ,هل يم

 ما يقول إذا أصبح :باب

 ما يقول إذا أمسى :باب

 ما يقول إذا أوى إىل فراشه :باب

عاء عند الن وم :باب  فضلم الدُّ

 يضع يده حتت خّده :باب

  :باب

 بالّليلما يقول إذا استيقظ  :باب

رٌ  :باب مأ  من نام وبيده غأ

 إطفاءم الصباح :باب

 ال ترتك النّار يف البيت حني ينامون :باب
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ن بالطر :باب  الت يمُّ

وط يف البيت :باب  تعليق الس 

 بالل يل غلق الباب :باب

 التحريش بني البهائم :باب

 نباح الكلب وّنيق احلامر :باب

يكة :باب  إذا سمع الد 

غوثال تسبُّ  :باب  وا الَّبم

 القائلة :باب

 نوم آخر النّهار :باب

بة :باب  الأدم

 خف ض  الرأة :باب

عوة يف اخلتان :باب  الد 

 اللهو يف اخلتان :باب

 دعوة الّذّمّي  :باب

 ختان الماء :باب

 اخلتان للكبري :باب

عوة يف الوالدة :باب  الد 

عاء يف الوالدة :باب  الدُّ

بال  ذكرًا أأو أنثىًمن مح دأ اهللأ عند ال :باب  والدة إذا كان سوّياأ ً ومل يم

ل قم العانة :باب  حأ

 الوقت فيه :باب

امر :باب  الق 

يك :باب  قامر الد 

 ق امر احلامم :باب

 احلمداء للن ساء :باب

ناء :باب  الغ 

116 

140 

14  

14  

141 

141 

141 

145 

142 

144 

144 

141 

146 

110 

110 

110 

111 

115 

142 

114 

115 

115 

112 

112 

112 

114 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نيحأ حي  ص  عىل ال فرد  الم  دب  زوائد الأ 

 

486 

 من مل يسل م عىل أصحاب الن رد   :باب

ن لعب بالن رد :باب  إثم مأ

 بون بالنرد وأهل الباطلالدب وإخراج الذين يلع :باب

ن رمى بالل يل :باب  مأ

 إذا أراد اهللم قبضأ عبٍد بأرٍض جعل له هبا حاجةً  :باب

 الوسوسة :باب

 الظ ن   :باب

 حلق اجلارية والرأة زوجها :باب

 نتف البط :باب

سن العهد :باب  حم

 العرفة :باب

بيان باجلوز :باب  لعبم الص 

 ذبحم احلامم :باب

 له حاجٌة فهو أحقُّ أن  يذهبأ إليه من كانت :باب

عأ وهو مع القوم :باب  إذا تنخ 

جلم القوم ال يقبل عىل واحدٍ  :باب ث الر   إذا حد 

 فمضول الن ظر :باب

ول الكالم :باب  فمضم

 إثم ذي الوجهني :باب

 احلياء :باب

 اجلمفاء :باب

ب :باب  الغأضأ

ب :باب  يأسكت  إذا غض 

ناً  :باب و   ما أأحب ب  حبيأبك هأ

لأفاً  :باب ك تأ ن بمغضم  ال يكم
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