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ال!ئَضَبخض،دئزلمحدا"آِ

حزالتحقيقمقدمة!

السلف(عقيدةانتصارأ

لاحىوهوويميتيحىالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهالعالمينربللهالحمد

والصلاة،الحامدينشكروأشكره،الشاكرينحمدأحمده،قديرشيءكلعلىوهو،يموت

...أجمعينوأصحابهآلهوعلىعليهاللَّهصلى،للعالمينرحمهالمبعوثعلىوالسلام

بعد:أما

حديثليس/.بينهماوالمقارنةوالروحالجسدبينالإنسانخلقفيالثنائيةعنالحديثفان

كلفتنهىالنفوسداخلمحبتهاشجرةغرستالتىوشهواتهاالدنيافتنفان،وحدهعصرنا

وَالْقَنَاطِيرِوَالْبَنِينَالنِّسَاءِمِنَالشَّهَوَاتِحُبُّلِلّنَّاسِزُيِّنَ(:تعالىاللهقالإذاَدِمبنىلكلالأعصار

عِندَهُوَاللَّهُالدُّئْيَاالْحَيَاةِمَتَاعُذَلِكَوَالْحَرْثِوَالأَنْعَامِالْمسَوَّمَةِوَالْخَيْلِوالْفِف!ةِالذَّهَبِمِنَالْمُقَنطَرَةِ

.(41:عمرانأآل)!الْقَآبِحُسْنُ

ينبض.عرقفيهمادامالشهواتوهذهالإنسانبيندائرًاالنزاعوسيظل،البشرهمفالبشر

لهدايةوالأنبياءالرُّسلإليهمأرسلحينالبشرىالجنستداركتقدتعالىاللَّهرحمةأنإلا

الماَسىحدثتلماالأنبياء--أىطريقتهمعلىالأمظلتولو،الصحيحالطريقإلىالبشر

.والفسادالكفربسببمنهاعانتالتىوالأهوال

الطينى،المخلوقالبشرفهو،الإنسانخلقفىالتوازنذلكلتحققالنبواتجاءتلقد

علىالجانبينأحديُطغىأنلهوليسوالطينالروحمنمزيجفهو،الروحفيهركبتالذى

عز-للَّهخالص!بتوَحيدإلاإنسانيتهتتحققولنأولأ،إنسانيتهبتحقيقأمرولكن،الاَخر

وأ،ابتداعأو،ؤيغأوانحرافدونوالأنبياءالرسلاتباعثم،بهوتعلق،بهومعرفةوجل-

الروحيةحاجتهيقضيإنسانًاالإنسانسيصبحوساعتهاوتمتكملتالتيللشريعةإنقاص

الطريقةعلىالطينيةالبهميةضروراتهيقضىإنسانًاوسيصبحالبشريةالطريقةعلىالملائكية

فلقد،المتتاليةالمتعاقبةالدهرعصورمدىعلىوالأنبياءالرسلكانوكذلك،أيضًاالبشرية

إلىحبب،وحلوهالطعامخشنويأكلون،ويقومونوينامون،ويفطرونيصومونكانوا

.الصلاةفىعينهقرةوجعلت،والطيب،النساء:دنياهمن-السلامعليه-خاتمهم



جاءثم،المختلفةالحياةمناحىكلفىيحتذىالذىالأعلىالمثلهمالرسلكانولذلك

منهلهممنوسقوا،مواردهمووردوا،ونهجهمدربهمعلىسارواالذينوأصحابهمأتباعهم

فيتخذونهم،بغيتهمفيجدونوالأسوةالقدوةعنالباحثونيرمقهالطريقعلىمنارًاليكونوا

.والأنبياءالنبوةبعدمنوقدوةأسوه

تلقفهاالتىوالسنةالكتابفىهوإنماالنابضالإسلامقلبأننلاحضأناليسيرومن

تعالى.اللَّهعنالوحىعنبدورهنقلهاالذى،!النبىعننقلاًالأولالأمةهذهصدر

مشايخهمالصحابةصاروهكذا،عاسةبصفةالأنبياءورثةشأنذلكفىشأنهمكانوقد

الحفظقوةمنلهمكان،الأمةله!ذهصدقلساننعالىاللَّهجعلهمالذينالهدىوأئمةالإسلام

واستنبطت،العلومأنهارالنصوصمنففجرت،والتأويلوالبصر،الدينفىوالفقهوالفهم

الحياةوهىألا،الحقائقبواطنإلىتنفذأنبهاستطاعتخاصئافهمًاورزقت،كنوزهامنها

أقوالهموتتدفق،فصاحةأفعالهمتنطقأساسهاوضعواالتىالمعنويةوالقيم،الوجدانية

وأقوالهم.أسفارهميطالعوهوالجناحريشللقلبنبتفكأنما،وشفافية،ورقة،عذوبة

اَفاقهوجدواحيثوارتيادهسلوكهالصحابةارتضىالذ!الطريقذلك()الزهدكانولقد

بقدرها.أوديةسالتحتىففجروها،بعدتفجرلممعانٍفيهابكرًااحتشدت

غ!نىًأغنياءبل،حاجاتأص.-!ابأوفقراءالزهدطريقاارتادويومالصحابةيكنولم

لأنولكن؛لفقرهملانفسهالطريقارتادوامعوزينفقراءآخرينوجودمعكبيرًاوثراءً،واسعًا

خليقةوطريقهالزهدمنهعسلوكمعالتوحيدعقيدةعلىالتربيةأنعلىاجتمعتالأمةكلمة

اللَّه-إلىقربىإنهبل،المختلفةالأمةوطبقاتمستوياتبينالاجتماعيةالعدالةأنواعتحققبأن

الأعلىالملكوتفىالعبدتلقبو-أسهلولا-وطريقة،رضاهبهايدركووسيلة-وجلعز

،تزوللاالتىوالنعم،الخيراتمنتعالىاللَّهعندفيماطمعًاالدنياسفاسفعنالترفعحيث

تفنى.ولا

الزهد:تعريف

مبد%الزهدأنخاضة،الزحسدلحوالأصأهـافكليج!حترهـيفعَلىنتفأنالصعبمن

منهمالمسلمونالفلاسفةوحتى،والصوفية،التابعينمنوالزهاد،الصحابة:أطرافتتنازعه

التىالطائفةفإنهناومن،عليهالنسيروسلوكًامنهجًاالسلفعقيدةارتضيناأنناإلا،والكفار

حقيقةفهمواالذينالكرامالصحابةهماوالعبالأدةوالزهدوالصلاحالدينأهلأبأنهاتوصف

اهتدواعليهساروافلماالعالمينربدينلأنهبالآراءوالإدلاءللأهواءمجالاًليسوأنه،الدين

المستقيم.الصراطإلى



الإنفاقأو؛سواهدونالتقشفأو،فنطالوجدانىالطابععلىالتعريفقصرنحاولفلن

عزللَّهالعبوديةحقإقامةسبلأحدا:هوالصحابةعرفهكماالزهدولكنّغيرهدونوحده

عندفيماطمعًاالمباحمنكثيروترك،الحرماتعنوالتورع،والمعاصىالشهواتبهجر،وجل

الزهديكونوقد،يفنىلاًباقالاَخرةونعيم،يزولماسرعانالدنيانعيمفان-وجل-عزاللَّه

التقللطريقعندالكونلفهموطريقةمتكاملحياةمنهجلأنهالغنىمعيكونوقد،الفقرمع

بهاقتنعقلبىعملالزهدأنندركوهكذا،،الآخرةإلىصعدًاالحثيثوالسير،الشهواتمن

كانوهكذا،الزهدطريقسالكبأفضليةينطقفعلاًثم،بلسانهحكيمًاقولاًفترجمه،صاحبه

وزهدوا،اللَّهعندماإلىنظروا،وذاكهذاقبلمؤمنين،حكماء،زهادًا:والتابعونالصحابة

.الناسعندفيما

المنهجرآهحينالصحابةلدىالمتكاملالمنهجهذاعنتيميةابنالإسلامشيخعبرلقد

المتعلقوالسماعوالعمل،والعبادةالإرادةبنىمنأ:قالولذلك،سلفىمسلملكلالأمثل

والهدىوالسنةالإيمانعلىالبدنيةوالأعمال،القلبيةالأحوالمنوفروعهاالأعمالبأصول

.(1)،النبوةطريقأصابفقد،وأصحابهولعمحمدعليهكانالذى

انبعثالذىالرجلذلك-والجماعةالسنةأهلإمام-حنبلبنأحمدالإمامكانولقد

تعرضتأنبعدأخرىتارةالسلفطريقةالأمةهذهفىيحيىالتاريخسرادقاتداخلصوته

عدةمنكواحدالزهدكتاب:الكتابهذافرتب،قصدغيرعنأوقصدعناغتياللمحاولات

أوراقلملمًة-اللَّه-رحمهفحاولالمختلفةالإسلامقرونخلالمتلاحقةالزهدفىإصدارات

والجانب،القلوببأعماليختصفيماوأقوالهم،زهدهميعرضبالأنبياءفبدأ،المبعثرةالزهد

فىترغيبهعلىالدالةأحاديثهخلالمنص!ا-طالنبىلزهدعرضأنبعدوذلك،الوجدانى

مجلَتور.لحياتهعرضتالتىالصحابةموقوفاتأو،الزهد

بعدهم،ومنبالجنةالمبشرينبالعشرةبدءًاالكرامالصحابةلزهدالسلفىشيخناعرضثم

يلونهم،الذينثم،قرنىالقروناخير:الصحيحالحديثعلىجريًا،التابعينبزهدختمثم

.،يلونهمفالذين

الشخصيةفذكر،الموضوعاتلاالمسانيدترتيبهناأس!صتاباأحهدالإمامرتبولقد

حرصولقد،القلوبوأعمال،الوجدانىوالجانب،بالزهدمتعلقًاعنهاروىوما،ورواياتها

إلىالمسلمين-جمعبما-داعيًاتفريطأوغلودونالأمةبهذهلأعلىاالمثلتقديمعليالرجل

أنكفح!سبك،التوحيدعقيدةمعوالورعالزهدمنالممتازالمنهجلهذاوالاتباع،بهمالاقتداء

.36(4،)363تيميةابن:للسلوك(1)



لامتداخلةفالدوائر،وعابدوزاهد،وفقيهمحدثبينالكتابهذافىالتفرقةتستطيعلن

بمفهومهطبقوهحيثالعظيمالإسلامدائرةالكبرىبالدائرةتتصللأنها،منهمأحدبينتفرق

وقيم.ونظم،وشريعة،كعقيدةالشامل

بأنأفسرهماوهو،معينراريخىتجرشبالتنيدعدمهناأحمدالإماممنهجمنكانوقد

ومذاهبهابنظرياتهاالواقعفىتشكللاالزاهدةالشخصياتهذهأنيعتقدكانأحمدالإمام

بينها-الزمنيةوالفتراتالفجواتبعدتأواقتربتمهما-البعضبعضهاعنمنفصلةظواهر

العصورعبريمتدمتماثلواحداتجاهعنلناتعبروالسلوكالنظرفىنفسهبالمنهجبارتباطهالأنها

فيهاتنعكسالتيبالمرآةأشبهإذن--إنهم،وقيمها،الإسلامعقيدةأثرفيهعليهميظهرالمختلفة

فما،الأسواقفىويمشونالطعاميأكلونأشخاصإلىفيهمتحولتالتىالعقيدةهذهصورة

تاريخهم.ومطالعةالأمةهذهسلفإلىالرجوعأحلى

كتابوهو()الوزعلـلاحفةأوسابقةأحمدالإمامعندككتاب(الزهد)تجربةكانتولقد

تجربةعاشالذىوهو،المجالهذافىملحوظتفوقَالهيثبتمما،أحمدالإمامسطرهآخر

الذينعددبذلكيشهد،صالحًا،زاهدًا-تعالىاللَى-لقىحتىاليوميةحياتهفىكاملةالزهد

جنازته.شهدوا

إلىأبيهغيرعنرواهاالتى(الزهدزوائد)فسطَّر(أحمدالإمامابناللَّهعبد)وجاء

التيالقضايابعضهناككانتوإن،الكتابهذاداخلفجمعت،الإمامأبيهأحاديثجوار

ومنها:المقدمةهذهخلالسريعًاإليهاالإشاوةأود

:الكتابداخلالإسراتيلياترواية(11

والأحاديثالأساطيرتلك:تعنىيثوالح!التفسيرعلماءاصطلاجفىوالإسرائيليات

دسائسفعدّالبعضتوسعكما،قلةعلىونصرانية،كثرةعلىيهوديةمصادرعنالمنقولة

وذلك،كذلكالإسرائيلياتقبيلمنوالحديثالتفسيرفىوغيرهماليهودمنالإسلامأعداء

فىيرجعالأساطيرهذهمنروىمامعظمإنإذ،غيرهعلىاليهودىللطابعالتغليببابمن

عاشواالذيناليهودمنكانواالمسلمينبيننشرهامنأولأنكما،يهودىأصلإلىمصدره

.()1المدينةفىالمسلمينَجوارإلى

أهلمنأسلمواعمّنينقليثوالحطالتفسيرعلماءمنكغيرهأحمدالإمامنكاولقد

البكالى،ونوف،منبهبنووهبالأحباو،كعب:وهمالكتابهذافىذكرهموالذينالكتاب

الإسلامية.البحوثمجمعط/،2(ه)صالطبرىتفسيرفىالإسرائيليات-ربيعامالد.عننت!لاً(1)



فاختلط،الإسلامفىورغبةطوعًاوأسلمواديانتهمتركواالدينمنغيرهمأوالربعىوخالد

عنالمنقولة،الكتابيةأعلومهمتغليبهـح،والسنةالقرآنعننقلوهالذىبالعلمالقديمعلمهم

التىالناحيةفىخاصة،لهالجديدوإضافةالمسلمينعلمإثراءفىمنهمرغبة،والإنجيلالتوراة

،ملاحظاتأىإبداءودونمباشرةتوقفواوإلا،السنةأوالقرانمنشرعىنصفيهايردلم

تثيرلاالتيالعلممصادرمرتبةإلىورفعهم،الكذبمظنةعلىبهؤلاءالإسلامسمافقد

بوصفهملاالعقيدةصادقىمسلمينباعتبارهمعنهمأحمدالإمامنقلولقد؛ارتيابًاأوتشككًا

قبله.مايجبالإسلاملأن،عنهمالأخذعلىالنهيينصبممن(الكتاب)أهل

(لامساساحيث،الثابتةالعقديةالمقرراتمنشىءمعيتعارضمالاعنهمنقلإنهثم

،الأنبياءقصصمجالفىعنهمونقلهأحمدالإمامأخذسينحصرولذلكالعقيدةبجوهر

أصولمنأصلاًيمسلابماالسابقةبالأمالمتصلةالتاريختفصيلاتبعضأوالسابقةوالأم

الدين.

ولايصدقمالاالإسرائيلياتمنأنإلاأحمدللإمامعذرًانجدلموإذا..النهايةوفى

!رِر.المعصومإلاويردمنهيؤخذالكللأن،إليهتلتفتولا،عليهفردهشئتفان،يكذب

المرسل:أو،الضعيفبالحديثالأخد21،

العلماءحددفقدعامبوجهالضعيفالحديثفأما،السِّفرهذاداخلكثيرًاوأيناهماوهذا

وهى:وقبولهبهللأخذثلاثةشروطا

غلطه.فحثرومنالكذابينحديثفيخرج،شديدغيرضعفهيكونأن-أ

.عامأصلتحتمندرجًافيهالواردالحكميكونأنب-

.يفعله)1(أويقلهمالملمجصالنبيإليينسبلئلاثبوتهبهالعملمعيعتقدألاجـ-

.الإسنادأفىتساهلناوالترهيبالترغيبجاءإذاأ:أحمدالإمامقالولقد

جاءثم،معتمدبأصلٍعنهمنهيّاأومشروعًاالأمركطنإذاأرادأفانما:فقالتيميةابنوعلّق

منفيهوما،كذبأنهيعلملا،عنهالمنهيعنترهيبأو،المشروعفىترغيبفيهحديث

أنهأما،عقابأوثوابمنفلابد،كذلكليسأنهقدرولو،هنايكونقدوالعقابالثواب

ترغيبفىإليهيستندولا،حالهبيانمعإلاذلكيجوزلا-اللَّهفمعاذ-بكذبهعلمهمعيروى

.21(غيرهولا

.المنارط/-رضارشيد/الشيختحقيق،3(1/40)هامشللشاطبى-ألاعثمام(1)

المحمدية.السنةط/-الفقىحامد/الشيختحقيق،8(ه)ص-اولى-طالمصريةالفتاوىمختصر()2



أكثرها،الموقوفةوالاَثار،والمغازى،والتاريخ،خباهـالتشطأمعظمأنشىإالتنبهينبغىو

والتاريخ،،والمغازى،التفسير:لهاأصللاعلومأثلاثة:أحمدالإمامقالولذلك،لهسندلا

القولصارحتىبعدفيماالأسانيدهذهأغفلتثمبأسانيدأصحابهاعنرويتآثارهىإذ

التفسيرعلومفيالكثيرارتضاهماوهو،الأحيانمنكثيرفىلسندهمعرفةدونبصاحبهمعروفًا

والتثبت،،التحرىلاإأبواالذينوأمراؤه،ورواتهحفظتهلهكانالحديثأنلاإوالتاريخ

رأوالماتساهلواأنهمغير،عليهكذبكلوإبعاد،!خالنبىإلىالمنسوبالكلاملتنقيةوالتدقيق

والتابعين.الصحابةعنالاَثارهذه

لماجامع:والأصحآكثر،لاواياتلل!بر،ءكحناأحمدمالإماآنلهالتشطمينبغىساو

كانالداءمنوكثير،رسولهأواللَّهعلىأحمدمثليتقولأناللَّهومعاذ،الرواياتمناشتهر

حَدَّالعصاتبلغكيفولكن،الكذبيتحرلم(الحديثصالح)وهواللَّهعبدولدهزوائدفى

فتنبه.....سيفًاواللَّهأحمدكانولقد؟السيف

قالولذلك،والتابعينبالصحابةالعهدقريبأحمدكانشلشدالهـسااحديثوأسا

.الفتاوى)1(مجموعفىتيميةابنرجحهماوهوبالمرسل

يقويه،آخرمرسللهأو،التابعينكبارمنكانإذا:بالمرسليعص!!الشافعىكانوكذلك

.2(العلمأهلعامةبهأفتىأو،الصحابةعملمنمسندأو

ومسلم،كالبخارىالصحلاكتبرواياتهملأتالذىوهوبدعًاأحمدي!كشلموكحكذا

وغيرها.،والمصنفات،والمسانيد

أحمد:الإمامقبلالزهدفىكُثِبَما31(

الزهدأموضوعفىأصحابهاكتبهاطتعددةمصادرسنجمعتهاكتابًانوستوثة3ثا

الكتبوأشهرضياعهقبلعنهنقلوامنعنهأعلنلكنضاعماومنها،وصلنامامنها،والرقائق

أحمد.الإمامقبلكتبتالتى

.هـ(ا106ت-قدامةبنلزائدة:الزهد(1)

.هـأا81أتالمبارلببناللَّهلعبد:والرقائقالزهد)2(

.هـ(185أتعمرانبنللمعافى:الزهد)3(

تيمية.لابن-38(/)18:النمتاوىمجموخ(1)

للشافعى.-(634-164):الرسالة(2)



أحمد:الإمامبعدكثبماأشهرومن

.هـ،432أتالسرىبنلهناد:الزهد()4

.هـ(432أتالمحاسبىللحارث:الزهد()5

.هـ،275أتالسننصاحبداودلأبى:الزهد()6

.المفقودحكمفىمعظمهاكتابًاوستينثلاثةإلىعددهاوصلالتىالمصنفاتهذهوغير

التحقيق:منهج

النص.فىالواردةالقرآنيةالآياتخرجت-1

وأالصحةحيثمنحالهاوبيَّنْتُ،الأصليةلمصادرهاالنبويةالأحاديثعزوت2-

الضعف.

نأذكرتإذاأننىإلىالإشارةوأود،وتابعيهموالتابعينالصحابةأقوالخرجت3-

لئلاهذافعلتوقد،يضعفالحديثأنفاعلم،بعدوجدتهإنأنكفمعناهضعيففلان

الكريم.القارئفيملالكتابيتضخم

.الألفاظوغامض،المبهمةالمعانىخرجت-4

القضايا.بعضناقشتأو،الإمامكلاملتأكيدبمداخلاتكثيرًاعلقت5-

.الكتابداخلأحاديثَعنهاأحمدالإمامأخرجشخصيةلكلبترجمةقمتكما6-

الكتاببهذاوالننمعوالتثتصير،الزلاتعنالعفوأسألربىوال!"

كتبه

نيالبسيوالطاهرأحمدحامد-أنسأبو

البحيرة-دمنهوز



حنبلبنأحمدالإمامترجمة

والنسب:الاسم-إش

البغدادى،المروزى،الشيبانى،العددانىحنبلبنحمدبنأحمداللَّهعبدأبوالإمامهو

السنةبحفظأقرانهعلىوالمبرز،والزّهادةالورعبغايةزمانهفىالمنفرد،الجليلالشهيرالإمام

.للهجرةومائةوستينأربععام،ولادتهوكانت،شتاتهاوجمع،عنهاوالذبّ،النبوية

بها،فولد،بأحمدحملتبغدادوكانتإلىامرو(منبأمطأحمدالإمامأبوخرجوقد

الكوفةدخلحتيللحديثطلبًاوالقفارالفيافىوقطع،الآفاقوطاف،بهاومات،فيهاونشأ

.بغدادمستقرهليكونوعاد،والجزيرة،والشام،واليمن،والمدينة،ومكة،والبصرة

إلىخرجفقد،العدوضدوجهاده،العلمطلبفىجهادهأحمدللإماميذكزومما

.أخرىتارةبغدادإلىعادثم،فترةهناكولبث،للجهادمستعدّامرابطًاطرطوس

:القراَنخلقمحنةةً:

جا"تفقداللَّه-أحمد-رحمهالإمامقدرمنتعالىاللَّهفيهارفعالتىالمحنةهىهذه

شخصفىالنبويةالسنةفامتحنت،الباطلهـاظهارالحقإزهاقتود،وخيلائهابخيلهاالمعتزلة

،الردةيومبكر)أبو:فيقال-عنهاللَّه-رضيالصديقبكرأبيباسماسمهليقترنالإمام

.القراَن(خلقمحنةفىوأحمد

للتدريسالأربعينعندوجلس،ووعا!االسُّنةجسعحضىالآفاقطافأحمدالإمامإن

العلمطلابمنطالباَلافخمسةبلغواانهمحتىمجلسهعليالناسفأقبل،والفتيا

لهاكتبربمابدعةفكانت(مخلوق)القرآنوهىببدعتهمالمعتزلةجاءوهنا،إليهيجلسون

فاتخذواالمعتزلةسمعهأرعىالذىالعباسبنىخليفة،هـ،182أتالمأمونتدخللولاالموت

وإلاالقرآنبخلقالقولعلىالأمةعلماءالمأمونفأجبر،وأفرخالشيطانفيهاباضتعشّاأذنه

التشريد.أوالسجنأوالذبح

راحاللَّه--زحمهأحمدإلا،بالإيمانمطمئنوقلبهبلسانهفقالهاالتقيةمنهمالكثيروآثر

تقيةالعالمتكلمإذاأ:قالتقيةًتكلم:لهقيلفلما،بمخلوقليساللَّهكلامالقرآن:يصيح

بانحرافه،تنحرفأنالآلافهذهعليخشىلقد(الحقالناسيعرففمتىيجهلوالجاهل

قاربكهلعامًاوخمسينأربعابنوهوجُلدوهناك،للسجنأحمدوتعرض،الأمةفتزل



فكان،بلائهعلىصابرًا،اللَّهبقدرقانعًاراضيًاسجنهفىأحمدوعاش،والهرمالشيخوخة

الحق.عليالأمةبقاءفىمباشرًاسبئاصبره

ولا،النهارضوءيرىلا(حبيسًاوالواثق،والمعتصم،)المأمونعهدفىأحمدبقىلقد

جاءحتى،فهمهوقوة،درايتهوحسن،وجههوطلعة،علمهالناسحرُمَالجمعاتيحضر

بالثباتعليهاللَّهإئعامبفضلثابتةالأمةأحمدليجد،محبسهمنويطلقهأحمدَليخرجالمتوكل

واثقًا،البلاءعليصابرًا،عليهيخرجولمإمامهأطاعأحمدأنوالعجيب،المحنةهذهخلال

تطيحكادتالتىالمحنةهذهوانتهت،،الجنازاتشهودوبينهمأبيننا:يهتف،اللَّهنصرةمن

عبثمنالدينوحفظ،الأولىمنابعهاإلىالأمةأحمدفأعاد،عنهمالمتوارثالسلفبمنهج

.الأهواءاتباعأو،السلطةوتحكم،العابثين

:القدوهالإمام...احمدص

!يمالرسولعليهكانلماصادقةصورةيكونأنحاولالذىالمحدثذلكأحمدكانلقد

الأثرلهكانكما،)المسند(كتابهفىالواضحأثرهلهذايكونوسوف،الأخلاقيةالزاويةفى

ليسمنهجهأنمن،أحمدالإماممذهبفىالشدةتأتىوإنما،مذهبهشدةعنشاعفيماالقوىْ

المسلميكونأنيعنىمنهجهوبل،فحسبوالمعاملاتالعباداتأعمالتصحيحقاصرًاعلى

ألاّبمعني،نواحيهاكلفىالشخصيةوالحياة،والمعاملات،العباداتفى:للسُّنةعمليةصورة

فهوعملدونالجمعأما،الحقيقةفىالعملهوفالعلم؛العملعنوالكتابالسنةعلمينفصل

الحجاموأعطىاحتجملقدحتى،كتبهحديثبكل،بالعملنفسههوأخذوقد،العملنفاق

كي!)1(.النبيفعلكما؛دينارًا

أحمد:الإماموفاةبز

والجماعة،السنةأهلعلاماتمنعلامةحبهصارحتيالقلوبعرشعلىالإمامتربع

:قالواالمغاربةالمشايخبعضأنحتى،والجماعةالسنةأهلمنهجمجافاةعلىعلامةوبغضه

)2(.(حنبلبنأحمدللإماموالظهور،الأئمةمنوغيرهماوالشافعي،لمالك)المذهب

عامفىأحمدالإمامحُمّحيق،الثرىطنفىزارهمنمعهيغيبالذىالزائرجاءولكن

سبعالعمرمنولهنحبهأحمدالإمامليقضيالجمعةيوموجاء،مريضًافرقدهـ(142)

إذاحتي،أصابعىخلّلوا:أنإليهميشيروهويوضئوهأنأولادهأوصىحيث،سنةوسبعون

.26(/1)الاعتصام-طالمسند/مقدمة(1)

.ْالمنارط/-6(4)صالسفارينىعقيدةشرح)2(



بنعشهوخرج،عليهيترحمونالعباسيينمنمائةغسلهوحضر،روحهفاضتالوضوءأكمل

ضعالموقيسجنازتهشهدواالذينعددكثرةمنأنهحتىعددهميحصىلاماالخلائقمن

يومها،الكتابأهلمنكبيرعددوأسلم،الفوخمسمائةوألفألفمنأكثرفوجدوه

أحمد.جنازةفىالناساجتمعمثلماإسلامولاجاهليةفىأحدجنازةشىيجتمعلم:وقيل

.(الجنازاتشهودوبينهم)بيننا:قولهوتحقق

آحمد:الإمامعنقالوا!

.،الخليلبنإسماعيلأ-نبيّا(لكانإسرائيلبنىفىحنبلبنأحمدكانالو

يوموعلى،الداريوموعثمان،السقيفةيوموعمر،الردةيومبكرأبوهوحنبلبن)أحمد

.(المزنىإبراهيمأ-(صفين

أحرقلقدلأنبياء؟امقامأقومأنمنهىأتريدون؟حنبلابنموقفأقفأنمنى)أتريدون

.(الحافىابشر-أحمر(ذهبًافخرجالكيرفى

أحمدمنأتقىولا،أورعولاأعلمولا،أفضلرجلاًتركتفما،العراقمن)خرجت

الشافعى(.الإمام1-(حنبلابن



ال!لسخخأِ!ووأِطاَ

عطشتمر-إء(النبىزكملى

عبدبنمحمدبنيوسفبنمحمداللَّهعبدأبوالدكليئناصرالعدلالحليلانححِخأخبرنا

وسبعمائةثمانسنةشهورفىنسمعونحنعليهقراءةالمنهاربابنعرفالشافعىالدمشقىاللَّه

عبدبنالفهمأبىبنالرحمنعبدمحمدأبوالدينتقىالثقةالإمامالشيخأخبركم:لهقيل

أبىعنالتاجربولشبني!جىبنأسعدبنيحيىالقاسمأبوأنبأنا،العباسىالبلدانىالرحمن

بنمحمدبنعلىبنالحسنعلىأبوأنبأنا،اليوسفىيوسفبنمحمدبنالقادرعبهـدطالب

بكرأبوأنبأنا،وأربعمائةوأربعينثلاثسنةالأولربيعشهرفىعليهإ)ت!قراءةالمذهببنعلى

القطيعى.مالكنجنحمدانبنجعفربنأحمد

:قالعنه-اللَّه-رضىإبحضبنمحمدبحتأحمدبناللَّهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا-ا

أنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،كنانةبنأسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدأبىحدثنى

:قالعا!ةالنبىعن،هريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مطرفبنمحمد

.راح"أوغداكلمانزلأالجنةفىلهوجلعزاللَّهأعدراحأوالمسجدإلىغدامن"

جم!ههاللَّهلرسولذكر:ؤالاللَّهعبدعن،وائلأبىعن،منصورعن،جريرحدثنا2-

."أذنيهأو-أذنهفىالنحيطانبالرجل"ذاك:قال،أصبعحتىليلةنامرجل

المصنف.وضعمنلاالمحققوضعمنالعنوانهذا-ةَإش

قال،الشريفالحديثفىالمشايخعنوالتحملالأداءطرقإحدىهىالشيخعلىالعرضأو:القراءة()-"؟

المعبرواللفظ.كثرةيحصونلاخلقفىوالتابعينالصحابةمنكثيرالطريقهذابجوازقال:البخارى

:البخازىقالوقد.الضبطزيادةعلىتساعدلأنهاالحديثأهليفضلهاطريقةوهى،أخبرنا:عنه

القراءةفىبعضهمواحتج.جائزةالقراءةومالكوالثورىالحسنورأىالمحدثعلىوالعرضالقراءةأ

:قال.نعم:قال،؟الصلواتتصلىأنأفىكركاَللَّهُ:لمج!!للنبىقال،ثعلبةبنضمامبحديثالعالمعلى

،""العلمكتابمن)6(:بابالبخارىرواههـ.،اأفأجازوهبذلكقومهأخبرب،مجخحالنبىعلىقراءةفهذه

مسلم،""العلمفى)63(البخارىرواه،عليهمتفقضماموحديث،".العلمفىجاء"ما:باب

.(13)2/للسيوطى،النواوىتقريبشرحالراوىأتدريب:وانظر،""الإيمانفى(1/01،11)2

من،"الصلاةومواضع"المساجدفى285()966/مسلم،لما"الأذانفى)662(البخارى:عليهمتنق-أ

نفسها.المصنفطريق

من-وقصرها،"المسافرين"صلاةفى2(77450/)مسلم."التهجد"فى(411)4البخارى:عليهمتفق2-



اللَّه-رضىعائشةسألت:قالعلقمةعن،إبراهيمعن،منصورعن"جمريرحدثنا3-

يستطيع؟ع!م!اللَّهرسولكانمايستطيعوأيكم:قالتع!مم؟اللَّهرسولضلاةكانتكيفعنها-

ديمة.عملهكان

كان:قالتعائشةعن،مسروقعن،الضحيأبىعن،منصورعن،جريرحدثنا4-

اغفراللهموبحمدكربنااللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفىيقولأنيكثر!لمجراللَّهرسول

.القراَنيتأول،لى"

-رضىعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا5-

رهنًا.لهدرعًاوأعطاهبنسيئةطعامًايهودىمننحراللَّهرسولاشترى:قالتعنها-اللَّه

فىالشيطانبولمعانى،"البارى"فتحفى2(28-9)3/حجرابنالحافظوذكر،نفسهاالمصنفطريق-

ومنها:."لأذنا"

الذكر.يسمعلاحتىالصلاةعنينامالذىأذنالشيطانسدعنكنايةأنه"

.للبولالمعدالكنيفكأنهحتىالرجلذلكعلىاستولىالشيطانأن-"ش

عليه.تبولبأحداستخفمنلأن،بهالشيطانآستخفافير

.يبولأنمانعفلاويشربيأكلالشيطانإذالحقيقةعلىالبولهويكونوقد-!

مسلم.شرحعلى2(09)3/النووىذكره،الانتباهحماسةلأنهاالأذنخصّ:عياضالقاضىوقال

فىالكسليخورثالعروقفىنفوذًاوأسرعالتجاويففىمدخلاًأسهللأنهابىلخص:الطيبىوقال

92(.)3/الفتح،الأعضاءجميع

."المسافرين"صلاةفى2(17)783/مسلم،""الرقاقفى6(4)66ابخارى:عليهمتفق3-

.النووىفسرهكما.يقطعهولاعليهيدومأى:وديمة

مسلم.عندوهما،(قلّوإنو)أدومها(عليهدووم)ماروايةوتفسره

"ْ"الصلاةفى2(21-484179/)مسلم،"التفسير"فى(4)679ا!ىارى:عليهمتفق-4

الأوقاتأشرففىوالاستغفازوالتحميدالتسبيحمنبهأمرمايجعلأى(القراَن)يتأول:وقوله

.لأحوالوا

القائل:وصدق،السجودساعةوهى،ربهمنالعبدقربفيالأحوالوأشرف:قلت

وتعَالَىمسبحفيهاعرولكنالجباهتخفضسجدة

وعبوديةشرككلمنالمسلموتبرئ،سبحانهباريهامنتقربهاحتىالقلوبتعلىالتىالمسلمسجدةفهى

.طاغوتلكل

(02)68البخارىعندبنحوهوهو،""المساقاةفى(12/3016)4سواءومتنهبلفظهمسلمرواه:صحيح5

.""البيوعفى

معلومًا.أجلاًللدينوقّتأى:ونسيْة



اللَّهعبدأبىعن،إسحاقأبىعن،زائدةأبىبنزكرياأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا6-

كان:قالت؟أهلهفى!ي!مِ!اللَّهرسولخلقكانكيف:اللَّهرحمهالعائشةقلت:قالالجدلى

السيئةبالسيئةيجزىولابالأسواقصخابًاولامتفحشًاولافاحشًايكنلم؛خلفًاالناسأحسن

ويصفح.يعفوولكن

-رضىعائشةسئلت:قالرجلعن،عروةبنهشامحدثنا،سليمانبنعبدةحدثنا7-

ونحوالنعلويخصفالثوبيرقعكان:قالت؟بيتهفىيصنعرَو!اللَىرسولكانماعنها-اللَّه

.هذا

لعائشة-قلت:قالالأسودعن،إبراهيمعن،الحكلعن،شعبةحدثنا،وكيعحدثنا8-

مهنةفىيكونكان:قالت؟بيتهدخلإذاروحِمراللَّهرسوليصنعكانشىءأى:عنها-اللَّهرضى

فصلى.خرجالصلاةحضرتفاذاأهله

عن،شقيقعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثخا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-

ولابعيرًاولاشاةولادرهمًاولادينارًابم!يرواللَّهرسولتركما:قالتعائشةعن،مسروق

.بشىءأوصى

عن-خبابابنيعنى-هلالحدثنا،ثابتحدثنا،هاشمبنىمولىسعيدأبوحدثنا-01

وليدةولاعبدًاولادرهمًاولادينارًاتركوماع!يماللَّهرسولمات:قالعباسابنعن،عكرمة

.طعاممنصاعًابثلاثينيهودىعندرهنًادرعهوترك

."المشكاة"فى(0582)الألبانىوضححه،"والصلة"البرفى2(10)6الترمذى:صحيح6-

شديد:وسخاب،وصخاب،قبحهاشتدمن:والمتفحش،القبحإلىالحديجاوزمن:والفاحش

.(1/177)الشفا""فىعياضالقاضىذكركما.صيّاحٌالصوت

برقم"المسند"فىالأرناؤوطشعيب/الشيخوصححه،)المسند"فى26(121،0)6/أحمد:صحح7-

."الصحيحةدافى671()والألبانى،)4956(

"..شانهويحلبثوبهيغسلالبشرمنبشرًا"كان:أولهوفى،"الأذاندافى)676(البخارى:صحيح8-

الحديث.

أهله.خدمةأى:أهلهومهنة

بنحوه"الوصايا"فى)9273(البخارىورواه.لهواللفظ،""المساقاةفى(6351/)18مسلم:صحغ9-

عنها.اللَّهرضىجويريةعن

السابق.الحديثفىعنها-اللَى-رضىعائشةعنروايتهسبق:حسن-01

.ماتأنيومهـامائه،مماليكهكل-شًي!النبىأعتقوقد.الزوائد""مجمعفى326(/01)الهيثمىعندوهو

تقريبى.وهو،بالوزنكجم571،2:أى،مصريةكيلةسُدس:يساوىوهو،أمدادأربعة:والصاع



هريرةأبىكأة،حازمأبىعنسليمانحدثنى،سفيانعن،سعيدبنيحيىحدثنا-11

تركه،يشتههلموإذاأكلهاشتهاهإذاكانقططعامًامجلاءاللَّهرسولعابما:قال

ما:قالاللَّهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا-12

."لا":فقالفطشيئا!-،اللَّهرسولسئل

؟خصاللَّهرسولقال:قالأنسعن،قتادهحدثنا،أسانحدثفا،الصمدعبدح!ثنا-13

تمر"،منضاعولاحبمنضاعمحمداَلفىأمسىمابيدهمحمدنفس"والذى:يومذات

.نسوةتسعيومئذله،أبياتلتسعةيومئذوإنهم

أبىعن،هبيرهبنجعدةمولىيحيىأبىعن،الأعمشحدثنا،معاويئأبوحدثنا-41

سكت.يشتههلموإذاأكلهاشتهاهإذاكانقططعامًاعابطَ!!هاللَّهلرسررأيتما:قالهريرة

ء؟اللَّهرسولدعايهوديّاأنأنسعن،قتادةحدثناةأبانحدثنا،الصمدعبدحدثنا-51

فأجابه.سنخةوإهالةشعيرخبزإلى

قرةبنمعاويةسمعت:قالمسلمبنبسطامحدثنا،كتابهثنعبادةبنروححدتنا-16

ماتدرىوهل:فقالالأسودانإلاطعاملناوما؟خؤنبينامعكذاعمرنالقد:أبىلىقال:قال

.والماءالتمر:قال.لا:قال؛لأسودانا

،ميمونبنحربحدثنا،ىالبصرسيحانبنبشرعلىأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-17

قالت:عنها-اللَّه-رضىعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،حسانبنهشامحدثنا

البُرِّ.خبزمنيشبعولمالدنيامنخرج!-!-النبى-تعنىوبأبى

هشامعن،حسانابنيعنىهشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-18

.""الأشربةفى2(60)4مسلم،""الأطعمةفى(045)9البخارى:عليهمتفق-11

.""الفضائلفى23(01)مسلم،""الأدبفى6()340البخارى:عليهمتفق-21

."لبيوعا"فى(602)9البخارى:صحيح-31

.(11)زقمالسابقالحديثانظر-41

شحمًا،أمسمنًاأمزيتًاأكانسواءبهيؤدمدهنعنعبارةطعام:والإهالة،()13رقمالحديثانظر-15

.2()47"اك:وى"الطبفىالجوزيةقيمابنذكره.المتغيرة:والسنخة

:وقال،والطبراني،والبزاز،لأحمدوعزاهالزوائد""مجمعفى32(1/1)5ا!ثمىذىه:حن-61

ثقة.رهومسلمبنبسطامإلاالصحيحرجالأحمدرزجال

.الزهد""فى(52-079/202)مسلم،"الرقاق"في(4546)البخارى:صحيح-17

ومتنه.المصنفبسندماجهابنعندوهو،بنحوه"الزهد"فى28()7292/مسلم:صخيح-18



محمدآلعلىيأتىكانلقدواللَّه:قالتعنها-اللَّه-رضىعائشةعن،أبيهعن،عروةابن

كان:فقالتط!؟اللَّهرسوليأكلكانفماالمؤمنينأبميا:قلت:قال.فيهيختبزماالشهر!لمجغ

لمجز.اللَّهرسولإلىمنهيهدونلبنمنشىءلهمخيرًا-كاناللَّهالأنصار-جزاهممنجيرانلنا

بنعبدةحدثنا،الواسطىيزيدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-91

يديهوبينوسادةعلىمتكيوهو!لامجَبَحيالنبىعلىرجلدخل:قالرباجأبىبنعطاءعن،أيمن

كماآكلعبدأنا"إنما:فقالالوسادةونحّيالأرضعليالرغيففوضع:قالرغيفعليهطبق

.العبد"يجلسكماوأجلسالعبديأكل

:قالصالحأبىعن،الأعمنرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-2

بطنىملأت"ما:قالثماللَّهحمدأكل-فلما:مرةوقالفرغ-فلماطعامإلى!،جزالنبىدُعىَ

.وكذا"كذامنذسخنبطَعام

حازمبنجريرعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدلنا،اللَّهعبدحدثنا1-2

:وقالالأرضعليفألقىبهأمربطعاماتىإذاءلىجراللَّهرسولكان:يقولالحسنسمعت:قال

.العبد"يجلسكماوأجلسالعبديأكلكماآكلعبدأنا"إنما

بنعمرأنبأنا،حيوةحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا22-

طيثهاللَّهرسولأتى:قالقسيطبناللَّهعبدبنيزيدعن،حدثهصخرأباأنالشّرعبىمالك

اللَّه.رسولقال،اللوزسويق:قالوا،؟"هذا"ما:قالخيضفلمااللَّوْزسَوِيقمنبسَويق

."المترفينشرابهذاعنى؟))أخِّروه:ك!ح!

عن،ينعمبنالسرىعن،بقيةحدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا23-

والتنعم"إياك:اليمنإلىبعثهلمالهقال!لىعَيَحماللَّهرسولأنجبلبنمعاذعن،مسروقبنمريح

.بالمتنعمين"ليسوااللَّهعبادفان

28(1/0)سعدوابن،""مصنفهفى(45591)الرزاقعبدرواهففدمرسلاًكانوإن:بشواهدهحسن-91

.كاا4)4برقم""الصحيحةفىطرقهالألبانىجمعوقد،""الطبقاتفى

البطن.وملءالطعاممنفيهايستكثرهيئةعلىوالقعود،الأكلمنالتمكن:هنامنهالمفصودوالاتكاء:

.عياضللقاضي(1/3.1)الشفاكالمتربع

ضعيف.وهو،سعيد(بن)سُويدوفيه،ماجهابنضعيففى(09)6الألبانىضعفه:ضعيف2-ْ

صحيح.وإسناده(1)9رقمالحديثانظر1-2

."الزهد"فى(55)2/المباركابنرواه2-2

الألبانىوحسنه،ثقاتورجاله:وقاللأحمدوعزاهالزوائد""مجمعفى2(01/05)الهيثمى:حسن23-

.""المشكاةفى(6225)



العقيلىير.فىعن،المعلمموسيحدثنا،وكيبعحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا-42

الرُّسْغ.إلىبم!ي!النبىكُمكان:قال

بنىلىعن،سلمةبنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا25-

بشفرةفدعاالكمينطويلقطرياقميصًاالحضرمىبنالعلاءعلىرأىووصاللَّهرسولأنزيد

أصابعه.أطرافمنفقطعه

الحسن،عن،قتادةعن،سعيدحدثنا،زوححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا26-

ألبسولاالمعصفرألبسولاالأرجوانأركبلا":قال+!اللَّهرسولأنحصينبنعمرانعن

الرجالوطيب"ألا:وقال،قميصهجيبإلىالحسنوأومأ:قال،بالحرير"المكففالقميص

.له"ريحلالونالنساءوطيبألاله،لونلاريح

مهاجر،بنمحمدحدثناسعيد،بنهشامحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا27-

فىفيهيخلوبيتعنه-اللَّه-رضىالعزيزعبدبنلعمركان:قالمهاجربنعمروأخىحدثنى

وجرةالماءفيهيشربوقعببشريطمرمولسريرفاذاع!ي!اللَّهرسولتركماالبيتذلك

هذهمنكأنهاغبراءوقطيفةبليفمحشوةأدممنووسادةالشىءفيهايجعلالرأسمكسورة

أكرمكممنتراثهذاقريشيا:يقولثمبًئاللَّهرسولشعروسخمنفيهاالجرمقانيةالقطف

.ترونماعلىالدنيامنيخرجوأعزكمبه-وجل-عزاللَّه

هذا:الترمذىوقال،""اللباسفى()1765والترمذي،""اللباسفى(04)27داودأبو:!ف4-2

تابعىميسرةابن:هوالعقيلىوبديل،(482)5/النسائىعندبلفظهوهو،بنحوهغريبحسنحديث

حوشب:بنشهروفيهعنها-الفَه-زضىيزيدبنتأسماءعنالحديثالترمذىوصلوقد.صغير

ضعيف.

ضعيف.:جدعانابنوهوزيدبنعلىوفيه:!ف25-

بالبحرين.كانتبلد)قطر(إلىنسبة:و!طرى

()7167الألبانىوصححه،"المسند"فى(424)4/أحمد،!"اللباسفى(04)48داودأبو:!ح26-

."الجامع"صحيحفي

ديباحأوحريرمنوطاءوالميثرغ،الأرجوانميثرةومنها،مراكبهمفىبالأعاجمالتشبهعنالنهىالمقصود

علىسواءتحتهالراكبويجعلهاصوفأوبقطنويحشىالصغيركالفراشيتخذأحمرصبغوالأرجوان

.(051ص5)جالأثيرلابن"الحديثغريبفىالنهاية"انظر.الفرسسرجأوالجملرحل

أحمر.صبغمنهيستخرجنباتوهوبالعصفر،المصبوغالثوبأي:وا!فر

العزيز.عبدبنعمرسيرةفي(221)صالجوزىابنذكرهالحديث27-

.6(/1)"الزهد"فىعاصمأبىابنوذكره

الجلد.:والأدم.الماءفيهيشربكوزأى:وقعب.،مربوطأى:بشريطومرمول



حدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا28-

فقالتطعامًالهفصنععليّاضافرجلاًأنالرحمنعبدأبىسفينةعن،جمهانبنسعيد

علىيديهفوضعفجاءفدعوهمعنافأكلع!ي!اللَّهرسولدعونالوعليها-اللَّه-رضوانفاطمة

فاسأله،الحقه:فاطمةفقالتفرجعصورةعليهالبيتناحيةفىقرامًافرأىالبابعضادتى

.مزوقًا"بيتًايدخلأنلنبىأولىليس"إنه:ع!يماللَىرسولفقال

ابنيعنيزهيرحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا92-

رسولأنأخبرهأمامةأباأنأخبرهأمامةأبىبناللَّهعبدأنكيسانابنيعنىصالععن،محمد

هذا:اللَّهعبدقال،"الإيمانمنالبذاذة،الإيمانمنالبذاذة،الإيمانمنالبذاذة":قالءلًخيماللَّه

.اللباسفىالتواضع:قال؟البذاذةما:قلتأبىسألت:اللَّهعبدقال،الحارثىأمامةأبو

-برقانابنيعنيجعفر-أنبأنا،هشامبنفيحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا03-

مرطفىيراهكانقد:قالتعنها-اللَّه-زضىعائشةعن،الزبيربنعروةعن،الزهرىحدثنا

.الصوفيومئذومروطهنيفركهثمإحدانا

عن-غزوانابن-يعنىفضيلحدثني،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا31-

يبلغمنفمنهمثوبفىيصلونالصُّفةأهلمنسبعينرأيت:قالهريرةأبىعن،حارمأبى

".عورتهتبدوأنمخافةعليهقبضأحدهمركعفاذاذلكمنأسفلهومنومنهمركبتيه

صحيح"فى24(11)الألبانىوحسنه،شاكرالعلامةوصححه،"المسند!فى22(1)5/أحمد:حسن28-

."الجامع

فى34(1)الألبانىوصححه،""اللباسفى(1164)داودأبو"سننه"فى(14)18ماجهابن:صيم9-2

.متقاربانوالمعنيان،(التقشف:)البذادة:ماجهابنزوايةوفى.""الصخيخة

.برقانبنجعفرإلاالزهريعنالحديثهذايرولم:""الأوسطفى376()6/الطبرانىقال03-

.الزهريحديثفييهمصدوقجحر:ابن!ال

.جسدهأسفلفرءثوبَاأي،إزارًاالرجلويلبسهالمرأةبهتتلفعخزمنكساء:وهو(أمرطجمع:والمروط

شعرمنمرحلعرطعليهكانكَتَأنه"والزينة"اللباسفى2(810)36/مسلمعندروايةوله:!لت

.أسود

.34(1/1)"الحليةدافىنعيمأبوذكره31-

ىأ)صفة(لهمضربقدكان.والفرآن،الحديثوأهل،الفقراءمن3!النبىصخابةهم:ادهـوةوأ!لو

فى327(/1)نعيمأبوقالحتى،والتقشفبالزهداشتهرواوقد.وراءهايبيتونالمسجدفىستارا

،مالولاأهلإلىيأوونلا"كانوا:وقال،غيرهاعندهميكنلم.،الصوفجبابعليهموكان:الحلية

بهوُعدوابماالايفرحواولم،الدنيامنفاتهمماعلىيحزنواولم،مالولاتجازةاللَىذكرعنيلهيهمولا

عليهم.اللَّهرضوان-الصحابةمنوغيرهما،مالكبنوالبراء،هريرةأبوومنهماهـ."العقبىمن



مورقعن،الأحولعاصمحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اطَّهاعبدحدثنا32-

:قالالمفطرومناالصائمفمناسفرفىكعخغالنبىمعخرجنا:قالمالكبنأنسعن،العجلى

فسقطقالبيدهالشمسيتقىمنومناالكساءصاحبظلاّأكثرناركانالحرشديديومفىفنزلنا

المفطرون))ذهب:لمجراللَّهرسولفقال،الركابوسقواالأبنيةفضربواالمفطرونوقامالصُّوام

.بالأجر"اليوم

عنعباد-ابن-يعنىعبادحدثنا،سبلانزيادبنإبراهيمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا33-

الفَهلأستغفر"انى:!حغاللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمد

."مرةمائةيومكلإليهوأتوبوجلعز

،مرةبنعمروعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدئنا34-

إنماوللدنيالى"ما:قال!،"،النبىعنعنه-اللَّه-رضىاللَّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن

.وتركها"راحثمصائفيومفىشجرةظلفىقالراكبكمثلالدنياومثلمثلى

القعقاعبنعمارةعن،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا35-

.قوتًا"محمداَلرزقاجعل"اللهم:جَ!-اللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،زرعةأبىعن

عنعباد-ابن-يعنىعبادحدثنا،سبا*نزيادب!امحي!اإبرحدثنا،اسقَهأعبدوحدئنا3-آ

بيدهنفسى))والذى:طتحةاللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمد

كثيرًا".ولبكيتمقليلاًلضحكتمأعلمماتعلمونلو

سويدبنهلالأنبأنا،الفزارىمعاويةبنمروانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا37-

.""الصيامفى(11/001)91مسلم،والسير""الجهادفى0928()البخارى:عليهمتنمق32-

رواهوقد،""الفتحفى(11/101)حجرابنإسنادهدوجو"المسند"فى793()2/أحمد:صحيح3ص

.(مرة)مائةمنبدلاً،(مرةسبعينمن)أكثر:بلفظ""الدعواتفى63(0)7البخارى

."الجامع"صحيحفى566()9الألبانىوصححه،"المسند"فى3(1/10)أحمد:صحيحكا"

القيلولة.وقتاستراح:وقال.الحرشديدالصيفى:الصانت!اليوم!

.""الرقاقفى6(064)البخارىوبنحوه.هريرةأبىحديثمن""الزكاةفى(501)5مسلم.صحيح3-؟

عنه.اللَّهرضى-هريرةأبىعن""الرقاقفى6()485البخارى.عليه!تثم!ت-ءآ

ايضًا.الرقاقفى6()486أنسوعن

."الجامع"ضعيففى(12)91الألبانىوضعفه،"المسند"فى(891)3/أحمد:ضعيف-!/1!

حديثه.علييتابعلا:البخارىقال.المعلىبنسويدبنهلالسندهوفى:خلت

.عندىبالمتينليس:الحاكموتال



خادمهفأطعمطوائرثلاثةصلا!كَسخؤللنبىأهديت:يقولوهومالكبنأنسسمعت:قالالمعلىأبو

اللَّه-فانلغدشيئًاترفعىأنأنهكألم":غمورطاللَّهرسوللهافقالبهأتتهالغدمنكانفلماطائرًا

.؟"غدكلبرزقيأتىوجل-عز

عنيونس!،عن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا38-

لهخبزولاسكرجةفىولاخُوانعلى!للى!هاللَّهرسولأكلما:قالمالكبنأنسعن،قتادة

السّفر.على:قال؟يأكلونكانوامافعلى:لقتادةقلت:قال.مرقق

،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا93-

نأالعاصبنعمروبناللَّهعبدعن،الحبلىالرحمنعبدأبىعن،شريكبنشرحبيلحدثنا

."اَتاهبمااللَّهوقنعهكفافًاورزقأسلممنأفلح"قد:قال!،يهاللَّهرسول

حيوةحدثنا،المقرئوهويزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-04

سمعإنه:يقولعبيدبنفضالةسمعأنهأخبره-الجنبي-يعنىعلىأباأنهانئأبوأخبرني

."وقنعكفافًاعيشهوكانالإسلامإلىهدىلمنطوبى":يقولط!كَعَحغاللَّهرسول

اللَّه-رضيالحسنعن،يونسعن،هشيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-14

قط.طعاموعليها:!هاللَّهرسولمائدةرفعتما:قالعنه-

ابنعن،مجاهدعن،ليثحدثف،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-42

كأنكالدنيافىكناللَّهعبد"يا:فقالجسدىببعضأوبثوبى!ثحهاللَّهرسولأخذ:قالعمر

مجاهد"يا:اللَّهعبدلىوقال:مجاهدقال،القبور"أهلمننفسكوعدسبيلعابرأوغريب

حياتكمنوخذبالصباحنفسكتحدثفلاأمسيتهـاذابالمساءنفسكتحدثفلاأصبحتإذا

.غدا"اسمكمااللَّهعبدياتدرىلافانكسقمكقبلصحتكومنموتكقبل

.(5386،)5385(،(1245)مقطعًاالبخارى:صحيح38-

عربية.وليستفيهايؤكلصغارقصاع:والسكرجة.المائدة:والخوان

.(34)ببا-لمالزكاةا"فى(4501/!52)مسلم:صحيح-93

"."الصحيحة)6015(فىالألبانىوصححه)35(،باب-"الزهد"فى)9234(الترمذىصحيح04ْ-

فُعْلىهى:البخارىوقال،الجنةفىشجرةوعلى،الجنةوعلىالخيروعلىالحسنيعلىتطلق(و)طوبى

.الجهادكتابالبخارىعند)2887(حديثانظر.طيبشىءكلمن

.البصرىالحسنإرسالفيه:مرسل-14

له.واللفظ،"الزهد"فى()2333الترمذى:صحيح-24

.""الرقاقفى6(14)6البخارىعندالقبور(أهلمننفسك)وعدوبدون



عبدابن-يعنىجريرحدثناالفطيعى--يعنىمعمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-43

رسوليا:قيل:قالالمنكدربنمحمدعن،سفيانعن-الجراحابن-يعنىووكيع،الحميد

."يموتونلاالجنةوأهلالموتأخو"النوم:قال؟الجنةأهلأيناماللَّه

دينار،بنمالكحدثنا،العميالصمدعبدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-44

ماأدزلم:مالكقال،ضففعليإلاواللحمالخبزمنيشبعلم!ك!يماللَّهرسولبأنالحسنعن

تناولأ.فيتناولونهالطعامعلىالقوميجتمع؛والإلهعربيةٌ:فقالأعرابيّافسألت.الضفف

عن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدثناص-54

عبدأبوقال،إقلالأ"العرشذىمنتخسولابلال"أنفق:لمج!اللَّهرسولقال/:قالمسروق

."العرشذىمنتخفداولا:-أخرىمرة-الرحمن

أبىعنعياشبنبكرأبوحدثنا،أيوببنمحمدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-46

اللَىرسولياشبت:ع!يرراللَّهلرسولعنه-اللَّه-رضىبكرأبوقال:قالعكرمةعن،إسحاق

"كورتالشمسوإذا،يتساءلون،وعموالواقعةهود،"شيبننى:قال

الدوسىسلمةأبوثابتحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-47

يبكيانهطالتينعينينارزقنى"اللهم:جَمرِوالفَهرسولدعاءمنكان:قالاللَّهعبدبنسالمعن

.جمرًا"والأضراسدمًاالدموعتكونأنقبلخشيتكمنويشفيانالدموعبذروف

سمعت:قالسليمانبنجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-48

.صلوا"صلواأهلاهيا":أهلهنادىخصاصةأهلهأضابتإذالمجراللَّهرسولكان:يقولثابتًا

يموتولا،الموتأخو)النوم:ولفظهالبيهقى"شعبفىاللَىعبدبنجابرحديثمنشاهدولهمرسل-43

لما.الجامع"صحيحفى68(0)8الألبانىصححهوقد،(الجنةأهل

عنه.اللَىرضى-البصرىالحسنمراسيلمن:مرسل-44

رواياتوله،"والترهيب،الترغيبفىالمنذرىوضححه،"النبوةدلائل"فى2(1/47)البيهقى:حسن-54

عنهم.اللَّهرضىمسعود-وابن،هريرةوأبى،بلالعن

غريب.حسن:وقال،التفسيردا"فى32()79الترمذى:صخيح-64

شرطعلىمستدركهفى(476)2/الحاكموصححهعنهما-اللَّهرضىبكر-أبىعن،عباسلابنوعزاه

للألبانى.(559)الصخيحةوانظر.الذهبىووافقهالبخارى

للنبىيكيًن،رؤيتهتثبثلمتابعىوهوعمر(بناللَىعبدبن)سالمعنمرسلالمؤلفباسنادوهو:ضعيف-47

ابنعن"دمشقتاريختهذيب"فيكما368()3/عساكروابن،إالزهد"فى(1)65المبازكابنووصله

.92(0)5الضعيفةوانظر،ضعيفوسندهعنهما-اللَّهرضىعمر-

وحاجة.فقر()خصاصه:وقولهالإسناد:منقطع-48



اهلمنرجلعن،الثورىأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنى-94

كواقيةواقية"اللهم:دعائهفىيقولكان!ي!اللَّهرسولأنعمرابنعن،سالمعن،المدينة

.المولوديعنى-الوليد"

ابن-يعنىمحمدحدثنا،جميلبنالهيثمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-5

فىالزهد"ان:!به!يواللَّهرسولقال:قالطاوسعن-ميسرةابن-يعنىإبراهيمعن-مسلم

."والحزنالهمتطيلالدنيافىالرغبةوإنوالبدنالقلبيريحالدنيا

بنإبراهيمعن،محمدحدثنا،جميلبنالهيثمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-5

أول"صلاح:جمه!اللَّهسولرقال:قالعمروبناللَّهعبدعن،شعيببنعمروعن،ميسرة

."والأملبالبخلآخرهاويهلكواليقينبالزهدالأمةهذه

بنبشرعن،جعفرأبوحاتمبنمحمدحدثنا،لحكمابنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا52-

قصر"إذا:ولفياللَّهرسولقال:قالالحكمعن،ليثعن،عياشبنبكرأبوأنبأنا،الحارث

."بالهماللَّهابتلاهالعملفىالعبد

بنبشرحدثنى،حاغبنمحمدحدثنا،ا!يبنررانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا53-

ىأ:فقالجمههالنبىأتىزجلاًأنالحسنعن،هشامعن،العوامبنعبادأنبانا،الحارث

."والسماحة"الصبر:قال؛افضلالإيمان

بنمحمدعن،زيدبنأسامةحدثنا،وكيعحدئنا،أبىح!ثنى،اللَّهعبدح!شأ54-

."أالسنةفى37(1)عاصمأبىوابن،الضعفاء!فى"الكاملفى2(1/59)عدىابنذكره:!ف-94

يعلى.لأبىوعزاه.يُسملمراوٍوفيه:""المجمعفى(01/182)الهيثمىوقال

وهوطاوسعنمرسلهناأحمدوسندوضعفهموصولأالمجمعفى286(0/1)الهيثمىذكره:ضعيف0-5

الحديث.نقلالصحابةمنعفنيصرحولمعئَالنبىرؤيةلهتثبتلمجليلتابعى

.""المشكاةفى(1285)الألبانىوحسنه،""الأوسطفىالطبرافىرواه:حسن1-5

وضعفه.العمقمنبدلأ()العبادةوفيه،بغداد""تاريخفى(111)7/البغداديالخطيبذكره:!ف52-

."الاعتدال"ميزانفى()1333الذهبى

.الزهد"إزوائدفى(01)برقمأحمدالإمامابناللَّهعبدزياداتمنوهو.الحكمحديثمنمرسلوهو

.""التقريبفىالحافظقالكمامتروك:الأخنسوفيه

الألبانىوصححه،يساربنمعقلعن"الفردوس"مسندفىالديلمىرواهوقدومرسلاً:موصولأصحيح53-

لأ."الجامع"صحيحفى(01)79

عنه.اللَىرضى-عبسةبنعمروعن،إالإيمانفى()43شيبةأبىابنورواه

ضعي!ص)فى)2887(الألبانىوضعفه،"والترهيب"الترغيبفى9()3/المنذرىذكره:!ف4-5

.!الجامع



يكفى،ماالرزق"خير:لمجماللّهرسولقال:قالمالكبنسعدعن،لبيبةأبىبنالرحمنعبد

."الخفىالذكروخير

المهلب،أبىعن،صالحبنعلىحدثنا،وكيححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا55-

رسولقال:قالأمامةأبىعن،القاسمعن،يزيدبنعلىعن،زحربناللَّهعبيدعن

منحظذوالحاذخفيفمؤمنعندىأوليائىأغبط"إن:وجل--عزاللَّهقاليعنى:غ!"طاللَّه

تراثهوقلمنيتهفعجلتبالأصابعإليهيشارلاالناسفىغامضًاوكانرنهعبادةأحسنصلاة

ميراثه.:قال؟تراثهماأبىسألت:اللَّهعبدالرحمنعبدأبوقال،"بواكيهوقلت

عن-بلالابن-يعنىسليمانحدثنا،سعيدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا56-

:قاللج!ءاللَّهرسولأنلبيدبنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،عمروأبىبنعمرو

والشرابالطعَاممريضكمتحمونكمايحبهوهوالدنيامنالمؤمنعبدهليحمىوجلعزاللَّ""إن

."عليهتخافون

جهضم،بنمحمدحدثنا،موسىأبوالمثنيبنمحمدحدثني:قالاللَّهعبدحدثنا57-

بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،غزيةبنعمارةعن،جعفربنإسماعيلحدثنا

يظلكماالدنياحماةعبدًاأحبإذاالفَهإن":قالعئتتاللَّهرسولأنالنعمانبنقتادةعن،لبيد

.الماء"سقيمهيحمىأحدكم

سمعت:قالشعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا58-

التكاثر"،"ألهاكم:يقولوهو!ثخهالنبىإلىانتهيت:قالأبيهعن،مطرفعنيحدثقتادة

وأفائنيتأكلتماإلامالكمناَدمابنيالكوهل:قال،وماليمالى:اَدمابن"يقول:قال

."فامضيتتصدفتأوفأبليتلبست

أبوأخبرنى،حيوةحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا95-

زحر:بناللَىعبيدوفيه،"الزهد،فى)2347(والترمذى،الزهد"زوائد9فى(1)69نعيمأبو:ضعيف-!5

أيضًا.ضعيفوهو:الألهانىيزيدبنوعلى،ضعيف

."المسندلافى(5/824)أحمد.حصيبرخ/"!لا؟

.""المشكاةفى(0525)الألبانىوكذا،شاكرالعلامةوصححه

صححه،صحيحمرسلوهوغريبحسن:وقال(،)1باب-""الطبفى2()360الترمذىححءرر+س

.""المشكاةفى(0525)الألبانى

."والرقائق"الزهدفى5892()3/مسلم-تم-.حس

."والرقائق"الزهدفى(ن!979نم/)7مسلم--+-،ء-حورَ



:فقالرجلوسألهعمرو-بناللَّهعبدسمعإنه:يقولالحبلىالرحمنعبدأباسمعأنههانئ

ألك:قال.نعم:قالإليها؟تأوىامرأةألك:اللَّهعبدلهفقال؟-المهاجرينفقراءمنألسنا7

المهاجرين.فقراءمنفلست:قال.نعم:قال؟تسكنهمسكن

عن،أيوبحدثنا.جعفرحدثنا،حاتمبنسيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-6

فأكبالموتفىوهومظعونبنعثمانعلىدخلىطَ!-كااللَّهرسولأنالمدنىسعيدبنربهعبد

.منك"أصابتولاالدنيامنأصبتماعثمانيااللَّهرحمك":ويقوليقبلهعليه

عن،سعيدبنسفيانحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،أبىحدتنا،اللَّهعبدحدثنا61-

خضرةفإنهاالدنيا"احذروا:لمجافًياللَّهرسولقال:قالسعدبنمصعبعن،عدىبنالزبير

."حلوة

عن،سعدبنرشدينحدثنا،غيلانبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا62-

"إذا:قالك!!هالنبىعنهـ،عاكلبنعقبةعن،مسلمبنعقبةعن،التجيبىعمرانبنحرملة

قولتلاثم،"استدراجفانهيحبمامعاصيهعلىالدنيامنالعبديعطىوجل-عزاللَّه-رأيت

أُوتُوابِمَافَرِحُواإِذَاحَتَّىشَىْءكُلِّأَبْوَابَعَلَيْهِمْفَتَحْنَابِهِذُكِّرُوامَانَسُوافَلَمَّا(:وجل-عز-اللَّه

.44(:الأ!ام1)!مُّبْلِّسُونَهُمفَإِذَابَغْتَةًأَخَذْنَافم

بنعمروعن،المسعودىأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-63

جنبهفىأثرحصيرعلىكطًيه!اللَّهرسولنام:قالاللَّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،مرة

قولهفىعباسابنقالكماالملوكمناعتبرهوإنما،الفقراء(من)قلت:منبدلأ(الملوكمن)فانت:وفيه=

.(02:ةنرالأ!تُلُوكًاوَجَعَلَكُم(:لىتعا

شرطعلىصحيح:الحاكمقال:وقال.!تفسيره9فى5(4)3/كثيرابنرواه.والخادمالمرأةأى:قال

.يخرجاهولمالشيخين

.الأولياء""حليةفى(1/501)نعيمأبوذكره:ضعي!-06

سعيدأبىعن"المسند"فى22()3/أحمدالإمامعندشاهدلهأنهإلامرسلأنهمع:بشواهدهصحيح61-

فىوموصولأمرسلاًالألبانىوصححه.""صحيحهفى!إحسانأ32(11)حبانابنرواهوكذا،الخدرى

19(.19-ا)0""الصحيحة

:وقال،الصلتأبىعن"التفسير"فى(511)7/جريروابن.المسند""فى(4541/)أحمد:صخيح2-6

كما-قويةمتابعةوهذه(نحوهمسلمبنعقبةعن،لهيعةابنعن،حرببنمحمدالحديثبهذا)وحدّث

.""الصحيحةفى)139(الألبانىقال

ومرسلاً.موصولا3ً(4)برقمتخريجهسبق-63



الدنياومثلمثلىإنماوللدنيالىما":فقالمنه؟ألينتحتكفنبسطاَذنتناألااللَّهرسوليا:فقلنا

.وتركها"راحثمشجرةتحتفقالصائفيومفىساركراكب

بنبشرحدثني،حاتمبنمحمدحدثنا،الحكمبنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا64-

لا))ثلاث:!راللَّهرسولقال:قالالحسنعن،هشامعن،يونسبنعيسىحدثنا،الحارث

."عورتهيوارىوثوبصلبهبهايشدوكسرةبهيستظلخُصرظلالعبدبهنيحاسب

بنبشرحدثنى،حاتمبنمحمدحدثنا،الحكمبنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا65-

كسرةاَدمابنمكتوبَاالتوراةفىأنبلغنى:قالبيانعن،الواسطيخالدحدثنا،الحارث

يؤيك.وجحرتواريكوخرقةتكفيك

أبىبنسالمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا66-

إياهيعطهلمدينارًافسألهأحدكمبابأتىلومنأمتىمن!إن:لمج!اللَّهرسولقال:قالالجعد

ولولىلاهلأعطاهاالجنةالفَهسألولوايلاهيعطهلمفلسًاسألهولواناهيعطهلمدرهمًاسألهولو

اللَّه-علىيقسملولهيؤبهلاطمرينذوعليهلهوانهابناهيمنعهاومالىلاهيعطهالمالدنياسأله

."لأبرهوجل-عز

بناللَّهعبدحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا67-

يستطيعلامنأمتىمنإن":عجًيماللَّهرسولقال:قالدثاربنمحاربعن،سواربنالأشعث

لبفراتالقرنىأوشىمنهم،الناسيسألأنإيمانهيحجزهالعرىمنمصلاهأومسجدهيأتىأن

."العجلىحيانابن

أخرىزوايةوله،(21)صأحمدالإمامابناللَىعبدزوائدمنوالحديث،الحسنإرسالفيه:ضعيف4-6

ضعيف.فالحديثوبالجملة،بهالحسنعنفضالةبنمباركعنلأ

وقد،مفصلاًالحديثعنهايأتيوسوت.بهايعتبركانوإن،عليهايعتمدلاالتىالإسرائيلياتمنهذاء6-

.القدير""فيضفى31(1)3/المناوىذكره

للشطركانوإن،""الأوسطفى2(89)7/والطبرانى،"العالية"المطالبفى32()13حجرابنذكره-؟6

مسلم.عندشاهدمنهالأخير

.)أطمار(والجمع،البالىالخلقالثوبوهوأطمر،مثنى:؟شألطمرين

به.يهتملا:يؤبه*

بقسمه.لهوفىأي:-أبرهش

)أشعثفيهأنكماالحديثبهفيضعفمنفل!هناوالسند.الأولياء!"حليةفى84()2/نعيمأبوذكرهو،أ"

الحديث.هذافىالمذكورينالتابعينلهؤلاءترجمةوسيأتى.""التفريبفىكماضعيفسوار(ابن



الأعمشعن،زائدةحدثنا،عمربنمعاويةحدثنا،أبىحدثنا،اللّهعبدحدثنا68-

نسعيفكلالجنةبأهلأنبئكمألا":روفياللَّهرسولقال:قالأنسعنيذكرونهسمعتهم:قال

."لأبرهالفهعلىيقسملوطمرينذصدمتضاعف

بنعقبةحدثنا،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا96-

أهلالنار؟وأهلالجنةبأهلأنبئكم"ألا:!صاللَّهرسولقال:قالالجوزاءأبىعن،تبيتأبى

وهوالسميىالثناءمنمسامعهملئتمنالناروأهل،الحسنالثناءمنمسامعهملئتمنالجنة

."يسمع

أبيه،عن،عطاءحدثنا،زائدةحدثنا،سعيدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا07-

حصميلفىعليها-اللَى-رضوانفاطمة!لىجمصاللَّهرسولجهز:قالعنه-اللَّه-رضىعلىعن

ليف.حشوهاآدممنووسادةوقربة

عن،هشامعنزيد،بنحمادحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا71-

ليف.حشوهامرقعةووسادةعباءةفراشهكان!راللَىرسولأن:الحسن

قالا:واحد-المعنىسعيد-وأبوالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا72-

بنعمرعليهدنصل!صاللَّهرسولأنعباسابنعن،عكرمةعن،هلالحدثنا،ثابتحدثنا

فراشًااتخذتلواللَّهنبىيا:ففالجنبهفىأثرقدحصيرعلىوهوعنه-اللَّهرضي-الخطاب

صائفيومفىساركراكبإلاالدنياومثلمثلىماوللدنيالى"ما:فقال،هذامنأدثر

.وتركها"راحثمنهارمنساعةشجرةتحتفاستظل

ضخخهوكذاحذيفةعنشاكرالعلامةوصححه،"المسند"فى4(70)5/أحمد:بشواهدهصحيح68-

اللهرضى-العاصبنعمروبناللَىعبدوعن،حذيفةعن(1174)""الصحيحةفىبنحوهالألانى

عنهم.

.")سننهفى(4224)!اجهابنرواه:ثقاتوزجالهحسن96-

صخحقدالحاكمكانوإن،لينفيهصدوق:فيهالحافظقال،الراسبىسليمبنمحمدوهو:هلالأبووفيه

قالا.كماوهوالذهبىووافقهمسلمشرطعلىوصحخه378(،/1)""المستدركفىشاهدًاله

ا-ضلط.وقد،السائببنعطاءفيه""المجمعفى2(01)9/الهيثمىقال7-ْ

داودوأبو،)2727(ومسلم،31()13البخارىعندكمابالصحةلهتشهدصحاحأحاديثلكن:قلت

.3(64)9لترمذىوا،(2605)

وإن،ويصخخهاالروايةهذهيوكدماوسيأتىعنه-اللَىرضىالعزيز-عبدبنعمرعنتخريجهسبق1-7

عليها.متفقعائشةعنموصولةروايةلهكان

فىفهى!طشًاللَىرسولعلىعنه-اللَىرضئعمر-دخولقصةأما)34(،برقمالحديثتخريجسبق72-

ومسلم.البخارىورواهاالتحريمقصةفىالمذكورةوهىلنسائهبًئالنبىطلاققصة



بنالملكعبدعن،شريكحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللّهعبدحدثنا73-

وركب،(1)الشاةواعتقل،الصوفلبس"من:قالالحديثرفعشدادبناللَّهعبدعن،عمير

.شىء"الكبرمنعليهيكتبلمالعبدأوالدونالرجلدعوةوأجاب،الحمار

عن،حسانبنهشامأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا74-

لهاصوفمنأكسيةمرطهنوكاننسائهمروطفىيصلىط-صاللَّهرسولكان:قالالحسن

سبعة.أودراهمستةأثمانصوفمنأعلام

بنإسماعيلأخبرنىجريجابنعن،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا75-

واحد.علىإلايضطجعأنفأبىفراشين!بَهئجغللنبىصنعتعنها-اللَّه-رضىعائشةأنأمية

ابن-يعنىعبادحدثنا،محمدبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا76-

عنها-اللَّه-رضىعائشةعن،مسروقعن،الشعبيعن،سعيدبنمجالدحدثناعباد-

إلىفرجعتمثنيةعباءةمجهاجمبَك!اللَّهرسولفراشفرأتالأنصارمنامرأةعلىدخلت:قالت

؟"،هذا"ما:فقال؟!ماللَّهزسولعلىفدخلالصوفحشوهبفراشإلىفبعثتمنزلها

أرُدَّهفلم،""زديه:فقالبهذاإلىَّفبعثتفراشكفرأتعَبىَّدخلتالأنصاريةفلانة:فقلت

لوفواللَّهرديهعانشة"يا:فقالمراتثلاثذلكلىفالحتيبيتىفىيكونأنوأعجبنى

..فرددته،"والفضةالذهبجبالمعىاللَّهلأجرىشئت

بنسعيدحدثناعمزو،ْبنائلكعبدعامرأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا77-

الطفيلبنالحارثبنعوفحدثني،الزبيربنالقَهعبدبنعامرسمعت:قالبابكبنمسلم

منلهافانالذنوبومحقراتاناكعائشة"يا:يقولكانجمجيالقَهرسولأنأخبرتهعائشةأن

.طالبًا"اللَّه

مرسل.73-

ليحلبها.حبسهاأنهقصد(1)

.03()برقمعنها-القَهرضىعائثة-عنموصولآَ،تخريجهسبق74-

عنوسنده.الحديثدارط-الشمائلفى3(41)الترمذىرواهوقد،جريجابنتدليسفيه:ضعيف75-

عائشة.المؤصكينأممنجعفرسماعأحمدالإمامنفىوقد،محمدابنالصادقجعفر

في.النبىأخلاقفى(681)صالشيخأبوأيضًاورواه

.لكبير"ا!فى(6141/)الطبرانى:ضعيف6-7

نقاترجالورجاله،"المسند"فى(07151،)6/أحمد،"الزهد!فى)4243(ماجهابنصحيح77ْ-

فى2(21)3/المنذرىوصححه.""التقريبفىكماثقةوهوبانكابنإلاالبخارىرجالوهملأ-

."الصحيحة"فى(15)3لألبانىوا"الترغيب"



حدثنا،المعقبإبراهيمأبومحمدبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللّهعبدحدثنا78-

وهواللَّهغبدبنجابرعلىدخلت:قالالمنكدربنمحمدأخبرنى،الماجشونبنيوسف

.السلاممنى!كمتههاللَّهرسولأقْرِئْ:لهفقلتيموت

عن،قتادةعن،عمرانحدثنا(،داود)1أبوأخبرنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا97-

ومحقرات"إياكم:قالءلىص!اللَّهرسولأنمسعودبناللَّهعبدعن،غياضأبىعن،ربهعبد

"كمثل:مثلاًلهنضربجميهههاللَّهزسولوأن،"يهلكنهحتىالرجلعلىتجتمعنفإنهنالذنوب

يجىءوالرجلبالعودفيجىءينطلقالرجلفجعلالقومصنيعفحضرفلاةأزضنزلوادوم

.فيها"فذفواماوأنضجوانارًاوأجَّجُواسوادًاجمعواحتىبالعود

حازمبنجريرحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا08-

بالكلمةليتكلمأحدكم"إن:قال!،عًسوالنبىعن،هريرةأبىعنيحدثالحسنسمعت:قال

.خريفًا"سبعينالنارفىبهايهوىبلغتحيثتبلغأنهايرىوما

علقمةبنعامربنمحمدحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدئنا،الفَهعبدحدثنا81-

نإ":ص،جم!!اللَّهرسولقال:قالالمزنىالحارثبنبلالعن،علقمةجدهعن،أبيهعن،الليثى

عزاللَّه-يكتببلغتماتبلغأنهايظنماوجل-عزاللَّه-رضوانمنبالكلمةليتكلمالرجل

ماتبلغأنيظنمااللَّهسخطمنبالكلمةليتكلمالرجلوإنيلقاهيومإلىرضوانهبهالهوجل-

قدكلاممنكم:يقولعلقمةفكان:قال،"القيامةيومإلىسخطهعليهبهااللَّهيكتببلغت

.الحارثبنبلالحديثمنعنيه

عن،المباركابنحدثنا،العلاءبنمحمدكريبأبوحدثنى:قالاللَّهعبدحدثنا82-

"المسند".فىأحمد)5/33(صحيح97ْ-

.(الصحيحرجالورجالهأحمد)رواه:!المجمعؤفى(01/091)الهيثمىوقال

الحديث،فىمصنفولهبغدادسكنمحدثهـ()234المتوفىالعتكىسليمانهوهناالمذكورداودأبو(1)

الفقه.أبوابعلىرتبه

الألبانى.قالوكذا،صحيححسن:وقال،الزهد"دافى23(41)الترمذى:سح!حيحهـ9/-

الألبانى.قالوكذا،صحيححسن:وقال.الزهد"دافى)9231(الترمذىصحيح19ْ!-

.(القيامةيرم)إلىمنبدلاً(يلقاهيزمإلى):وفيه

بلفظه."لحليةاأفى(29/)نعيمأبو:محمحيح--29!

عليك)املك:بلفظ-عنهاللَّهرضىعامر-بنعقبةعن،6(0)بابالزهد""فى2(04)6الترمذىوعند

"،الفتح"فى(01/474)حجرابنعندكماالأصحوهى،()أمسكالنسخبعضفىووقع،(لسانك

الحديث.كتبمنأئبتناهوما



:قالأمامةأبىعن،القاسمعنيزيدْ،بنعلىعن،زحربناللّهعبيدعن،أيوببنيحيى

وابكبيتكوليسعكفسانكعليك"أمسك:قال؟النجاةمااللَّهرسوليا:عامربنعفبةقال

."خطيئتكذكرمن

بنجمابرعن،سماكعن،الأحوصأبوءحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا83-

الشمس.تطلعحتىمصلاهفىقعدالفجرصلىإذا!ح!مرواللَّهرسولكان:قالسمرة

بنسليمانعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىأخبرنا،اطَّ!عبدحدشأ84-

رجلالنارودخلبذبفىالجنةرجلدخل:فالسليمانعن،شهاببنطارقعن،ميسرة

لهيُقَرِّبحتىأحديجوزهلاصنملهمقومعلىرجلانمر:قالذلك؟وكيف:قالواذبابفى

ذبابًاففربذبابًاولوقَرَب:لهفقالوا،شىءعندىليس:قال.قَرب:لأحدهماففالواشيئًا

لأحدلأقربكنتما:قال.ذبابًاولوفرب:للاَخروقالوا،النارفدخل:قال.سبيلهفخلوا

الجنة.فدخل:قال.عنقهفضربوا:قال-وجل-عزاللَّهدونشيئًا

عن-إسماعيلابن-يعنيحاتمأخبرنا،ا!سعبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا85-

"عليكم:قالعجووالنبيأنعباسابنعن،عكرمةعن،اللَىعبدبنحسينعن،عجلانابن

."واحدةركعةولوالليلبصلاه

بنحمادحدثنا،مدركبنمظفركاملأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا86-

أنس"يا:عنها-اللَّه-رضىفاطمةقالت:قالمالكننأنسعن،البنانىثابتحدثنا،زيد

ماربهمنأبتاهيا:فاطمةوقالت:قال،؟"الترابعوَواللَىرسولعلىتحثوأنأنفسكمأطابت

كامل-أبوشك-أنعاه:قالتأو،ننعاهجبريلإلىأبتاهيا،مأواهفردوسجنةأئتاهيا،أدناه

.دعاهربّاأجابأبتاهيا

.(الصُّبحفيهيصليالذىمصلاهمنيقوملا)كان:وفيه،بسنده2322()96/مسلمرواه:صحيح83-

الحديث.

رؤيةلهيثبتلمتابعىشهاببنوطارق،تكذبولاتصدقلاالتىالإسرائيلياتنوعمنحديثهو84-

ك!كه.للنبىرفعهقدأنهعلى52()صوالدواء""الداءفىالجوزيةقيمابننئهوقد،صوَلقَيللنبي

وضعفه،""المجمعفى2(25)2/الهيثمىلهوعزاه،)الكبير"فى2(11/21)الطبرانىذكره:!ف85-

."الجامع)ضعيففى93(1)2الألبانى

اَخرفىالأولطشطرهذكرقدكانوإن،)83(:باب""المغازىفى(44)62البخارىرواه:هـح86-

الحديث.



حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعييدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا87-

عليه!صكانالنبىأنعنها-اللَّه-رضىعائشةعن،عكرمةحدثنا،حفصةأبىبنعمارة

خشنانغليظانهذينثوبيكإناللَّهرسوليا:عائشةفقالت،غليظانخشنانقطريانبُرْدان

ميسرةإلىثوبينمنهفاشترالشاممنبزٌّأتاهفقدفلانإلىفأرسلعليكفيثقلانفيهماتوشح

،ميسرةإلىثوبينتبيعهأنإليكأرسل!صاللَّهرسولإن:فقالالرسولقأتاهإليهفأرسل

إلىفرجعبثمنهمايمطلىأوبثوبىَّيذهبأنيريداللَّهرسوليريدماواللَّهعلمتقد:فقال

."للأمانةوآداهملفَهأتقاهمأنىعلمواقدكذب"!:اللَّهرسولفقال،جمي!فأخبرهاللَّهرسول

منسمعهالجعفىسعدبنالربيعأخبرنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا88-

بنىعن"حدثواجم!:اللَّهرسولقال:قالاللَّهعبدبنجابرعن،سابطبنالرحمنعبد

منطائفةخرجت:قالكح!يحدثأنشأثمالأعاجيبفيهمكانتفإنهحرجولااسرائيل

وجل-عرصاللَّه-ودعوناركعتينصلينالوفقالوا:مقابرهممنلهممقبرةأتواحتىإسرائيلبنى

رجلأطلعإذكذلكهمفبينماففعلوا:قال،الموتعننسألهماتقدممنرجلاًلنايخرجان

فقدإلىَّأردتمماهؤلاءيا:فقالالسجود،أثرعينيه(بين)1خلاسىالمقابرتلكمنقبرمنرأسه

لىوجل-عزاللَّه-فادعواالاَنكانحتىالموتحرارةعنىسكنتفماسنةمائةمنذمت

.كنت"كمايعيدنى

-يعنىإبراهيمبنمحمدعن،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا98-

قال:قالهريرهأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن-شيبةأبىبنبكرأبىوالد

."اللذاتهاذمذكرمن"اكثروا!لمجص:اللَّهرسول

:لمجصفقالالنبىعندرجلعلىأثْنىَ:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا09-

."تقولونكماإذاَهو"ما:قال،كذلكهوما:قالوا،؟"الموتذكره"كيف

فيماعنهيروهلموعكرمةعمارحديثمنغريبحديث:وقال،347()3/""الحليةفىنعيمأبو87-رواه

.""التقريبفىكماثقةويزيد:قلت.زريعبنيزيدإلاأعلم

للبزاروعزاه،الزوائد""مجمعفى(1/191)الهيثمى،""المصنففى235()6/شيبةأبىابن:ضعيف88-

.الإسرائيلياتمنوالخبر،""التذكرةفى(1/91)القرطبىوذكره.ضعفاءفيهبسند

للونه.الترابوتغيير،الموتأهوالمنلشيبهوالأسودالأبيضبينرأسهأى:خلاسى(1)

صحيح.حسن:وقال،"الزهد"فى23()70الترمذى:صحيح98-

صحمِح.إسناده:الزوائدوفي،"الزهد"فى(24)58ماجهوابن

/1)0الهيثمىوعزاه،"الزهد"فى)265(!اركالمبابنرواهوقد،انقطاعالإسنادفىجدا:ضعيف0-9

.متروك:وهوعظيةينعفيو!فيه:وقال4بمعناهأنسعنللبزار"المجمع"فى3(90



بنتجسرةعن،العامرىقدامة،هـحدثناوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-9

عِبَادُكَفَإِنَّهُمْتُعَذِّبْهُمْإِن(:أصبححتىالاَيةهذهرددأنه!كَاءالنبىعن،ذرأبىعن،دجاجة

.1811الماد-.أ)!الْحَكِيغالْعَزِيزأَنتَفَإِنَّكَلَهُمْتَغْفِرْوَإن

نأصالحأبىعن،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا-29

مالكغفرقدوجل--عزاللَّهإناللَّهزسوليا:لهفقيل،قدماهترمحتىيصليكان!كطًيهروالنبى

."شكورمعبدًاأكونإأفلا:قال،تأخروماذنبكمنتقدم

صالحأبىعن،الأعمشحدثنا،فضلابنأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدننا39-

جمير؟اللَّهرسولإلىأحبكانالعملأىعنهما-اللَّه-رضىسلمةوأمعائشةسألت:قال

قل.!اندامما:قالت

،عياشبنبكرأبوحدثنا،اَدمبنيحىحدثنا،كريبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-9

كانتإن:قالمالكبنأنسعن،زيدبنعلىعن،شعبةعن،الأشعثأبىبننصرعن

حاجتها.يقضىحتىيرجعفلاحوائجهافىمعهافيمشى!ءالنبىبيدلتأخذالخادم

،حسانبنهشامحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،القَهعبدحدثنا59-

صلاتها،منفذكرتلامرأةفاإ؟*نةوعندهاعليهادخلالنبيْبص!أنعائشةعن،أبىأخبرنى

ماإليهالدينأحبَّانتملوا،حتىوجل-عزاللَّه-يمللافواللَّهتطيقونبماعليكممه":قال

."صاحبهعليهدام

صبيح،بنخالدحدثنا،الدمشقىيحييبنزيدحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا69-

مقبولة.:حجرابنوقال،""التقريبفىالحافظذكركماضعفوفيها،دجاجةبنتجسرةفيهالحديث19-

."المنافقينصفاث9فى08(281/)9مسلم،"التفسير"فى()4836البخارى:عليهمتفق29-

."المسافرين"صلاةفى2(21-516)782/مسلم،""الرقاقفى6(4)66البخارى.عليهمتتهـق39-

-1812)76/ومسلم،معلقًا6!01/720)!إالأدبفىالبخارىعندشاهدله:بنحوهصحيح9-؟

.المذكورالحديثلهيشهدولكن،ضعي!:جدعانابن:هوزيدبنوعلى.""الفضائلفى(1813

وقصرها."المسافرين"صلاةفى22(0)785/مسلم-""الإيمانفى()43البخارى:عليهمتنيت-59

حينماعنه-اللَىرضى-معاويةفعلهماومنه،العملعلىالمداومةأمتهليعلم!ضالنبىفقهمنوهذا:قلت

قصد."الصحابة"فضائلفى376(4)البخارى.فقيهإنه:عباسابنفقال،واحدةبركعةيوتركان

ثمأكبرعددصلاةمنلهخيرعليهاوالمداومةواحدةركعةعلىالحفاظففضّل،الخلافةبأمورانشغاله

ذلك.بعدانقطاعه

منإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقال.!الزهد"فى324(0)الترمذىو!وتوفًاْمرفوعًاجذاضعيتص69-

الحديث.منكر:واقدبنعمرووفيه.الوجههذا



الحلالبتحريمالدنيافىالزَّهَادةليس:الخولانىمسلمأبوقال:قال!حليسبنيونسحدثنا

أصبْتوإذايديكفىمماأوثقاللَّهيدىفىبماتكونأنالدنيافىالزَّهادةإنماالمالإضاعةولا

لك.بقيتلوأنهامنوذخرهالأجرهارجاءأشدكنتبمصيبة

بنبكرأخبرنىحيوةحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9-لأ

بنعمرسمعإنه:يقولالجيشانىتميمأباسمعإنه:يقولهبيرةبناللَّهعبدسمعأنهعمرو

كمالرزقكمتوكلهحقاللَّهعلىتوكلونأنكم"لو:يقولاللَّهلمجي!نبىسمعإنه:يقولالخطاب

بطانًا".وتروحخماصًاتغدوالطيريرزق

صالح،أبىعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا89-

هومنإلىتنظرواولامنكمأسفلهومنإلى"انظروا:اللَّه!يكرسولقال:قالهريرةأبىعن

".عليكماللَّهنعمةتزدروالاأنأجدرفإنهفوقكم

الأصم،يزيدعن،برفانبنجعفرعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا99-

".النفسغنىالغنىإنماالعرضكثرةعنالغنى)اليس:اللَّهعجهيهرسولقال:قالهريرةأبىعن

عبدعن،فصيلبنمحمدحدثنا،يعقوببنعبادحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-001

الجنةفى))إن:اللَّهجميهمرسولقال:فالعلىعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمن

:قال؟اللَّهرسولياهىلمن:أعرابىفقال،باطنها"منوظاهرهاظاهرهامنباطنهايرىلغرفًا

."نياموالناسبالليلوجل-عزللَّه-وصلىالصياموأدامالطعاموأطعمالكلامأطابالمن

عن،زهيرعن،طدى5بنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،أللَهعبدحدثنا-101

:قالوا،؟"المفلسمنتدرون"هل:قالكجَجمالنبيعن،هريرةأبىعن،أبيهعن،العلاء

يوميأتىمنأمتىمنالمفلس"إن:قال،متاعولالهدرهملامناللَّهرسوليافيناالمفلس

هذاوضربهذامالوادرهذاوقذفهذاعرضشتمقدويأتىوصياموزكاةبصلاةالقيامة

منعليهمايقضىأنقبلحسناتهفَنيَتفإنحسناتهمنوهذاحسناتهمنهذافيقتص!فيقعد

.النارَ"فىطُرِحَثمعليهفَطُرِحتخطاياهممنأخذالخطايا

.الزهد""دى(4423)الترمذى:صحيح-79

.تعودأى:وتروح.صباحًاأى-غداةتخرج:وتغدو.شباعًا:وبطانًا،جياعًا:وحماصًا

.""الرقاقفى6(094)البخارىعندوبمعناه."والرقائق"الزهدفى(29/)639مسلم:صحيح-89

.""الزكاةفى(1501/021)مسلم،""الرقاقفى6(44)6البخارى:عليهمتفق99-

غريب.:وقال،)3(:باب،"الجنةإصفةفى(52)27الترمذى:حسن-001

.(1)233""المشكاةفىالألبانىوحسنه،مدنى:القرشىإسحافبنالرحمنوعبد

.(1)5:باب،"والاَدابوالصلة"البرفى5(581/29)مسلم:صحيح-101



عن،قتادةعن،همام-ضدثنا،مهدىابنحدثنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا-201

بجنبتيهاإلاقطشمسطلعتما":!شًعِ!اللَّهرسولقال:قالالدرداءأبىعن،العصرىخليد

وكفىقلمافانربكمإلىهلمواالناسأيهاياالثقلينإلاالأرضأهليسمعانيناديانملكان

إلاالأرضأهليُسْمعان2يانيناملكانبجنببيهابعثإلاقطشمسآبتولاوألهىكثرمماخير

.تلفًا"ممسكًاوأعطخلفًامنفقًاأعطاللهمالثقلين

أبووهوضرارأخبرنا،فضيلبنمحمدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-301

.الإيمانجماعوجل--عزاللَّهعلىالتوكل:قالجبيربنسعيدعن،سنان

عنشعبةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-401

عنلىصاحبحدثنا،الهذيلأبىبناللَىعبدعنالنخعى-الرحمنعبدابن-يعنىسليمانلا

"،والفضةللذهب"تبّا:قولكاللَّهرسوليا:عمرقالوالففة"،للذهبد!تئا:قالجميوالنبى

."الآخرةعلىتعينوزوجةشاكرًاوقلبًاذاكرًا"لسانَا:قال؟نصنعماأوتأمرنافما

سعيدأخبرنى،المباركبناللَّهعبدأنبأنا،عيسىبنحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا50

العاصبنعمروبناللَّهعبدعن،الصدفىهلالبنعيسىعن،السمحأبىعن،يزيدابن

منأرسلتالجمجمةمثلإلىوأشارهذهمثلرصاصةأن"لو:ع!جِواللَّهرسولقال:قال

منأرسلتأنهاولوالليلقبلالأرضلبلغتسنةخمسمائةمسيرةوهىالأرضإلىالسماء

.أصلها"تبلغانقبلوالنهارالليلخريفًاأرنعينلسارتالسلسلةرأس

أبويزيدبنسعيدأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسىبنحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-601

.الأولياء""حليةفى26(1)2/:بلفظه!ميمأبورواه-201

العباديصبحيوممن)ما:بلفظ""الزكاةفى(0101/57)ومسلم،""الزكاةفى(2441)البخارىوعند

.تلفَا(ممسكًاأعط:الآخرويقول.خلفَامنفق!أعطاللهم:أحدهمافيقول.ينزلانملكانالا،فيه

به.باسلاوإسناده،""الحليةفى7(0/10)!ميمأبورواه-301

."المسند"فى366()5/أحمدالإسناد.حسن-401

وذكر،ماجهوابن،والحاكم،الترمذىعندتحسنهشواهدلهوذكر،""تفسيرهفى(-46979/)كثيروابن

."الجامع"صحيحفى2(09)7الألبانىوحسنه.مرصلةأخرىأسانيد

."جهنم"صفةفى2()588الترمذى:ضعيف-501

."الجامع"ضعيففى(048)5الألبانىوضعفه.ضعيف:وقيل،مناكيرله:دراجوهوالسمحأبووفيه

(2)587الترمذىعندوالحديث،شديدضعففيهاالهيثمأبىعنوروايته،السمحأبوفيه:!ف-601

."جهنم"صفةفى

سعيد.أبىحجرفىيتيمًاكانالعُتْوارىعبدبنعمروبنسليمان:الهيثموأبو!يت



*-:قالجًمِساللَّهرسولعن،الخدرىسعيدأبىعن،الهيثمأبىعن،السمحأبىعن،شجاع

وسطتبلغحتىالعلياشفتهفتقلصالنار"تشويه:قال401،،المؤمنون:أ)!كَالِحُونَفِيهَاوَهُمْ(

."سرتهتضربحتىالسفلىشفتهذكر.رأسه

يزيد،بنسعيدأنبأنا،المبارلثابنأنبأنا،عيسىبنالحسنأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا-701

علىليصبالحميم"ان:قالمح!يمالنبىعن،هريرةأبىعن،حجيرةأبىعن،السمحأبىعن

وهوقدميهمنيمرقحتىجوفهفىمافيسلتجوفهالىيخلص!حتىالجمجمةفينفذرؤوسهم

.كان"كمايعادثمالصهر

1 بنصفوانأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسىبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8ْ

وَيُسْقَى(:وجل-عز-قولهفىوَلفِيالنبىعن،أمامةأبىعن،بشيربناللَّهعبيدعن،عمرو

ضوىمنهأدنىفإذافيتكرههاليه"يقرب:قال.16117،:ابراهيمأ)يَتَجَرّعُه!صَدِيدمَّاءمِن

:وجل-عزاللَّه-يقول،دبرهـ"منيخرجحتىأمعاءهقطعشربهفاذارأسهفروةووقعوجهه

يَسْتَغِيثُواوَإن(:وجل-عزاللَّه-ويقول.15(أ.ص)!أَمْعَاءَهُمْفَقَطَّعَحَمِيمًامَاءًوَسُقُوا(

.92(ا!ف:أ)النثرًّابُبِشْ!الْوُجُوهَيَشْوِىكَالْمُهْلِبِمَاءيُغَاثُوا

بنعمرحدثنا،الجحدرىالحسيقبنالفضيلكاملأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-901

"لَغَدْوَ":جم!يواللَىرسولقال:يقولالساعدىسعدبنسهلسمعت:قالحازمأبوأنبأنا،على

وماالدنيامنخيرالجنةمنأحدكمسوطولموضعُفيهاوماالدنيامنخيزرَوْحَةٌاواللَّهسبيلفى

.فيها"

عن،سليمبنالأشعثعن،عوانةأبوحدثنا،كاملأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-11ْ

واتباعالمريضبعيادةلمجيههاللَىرسولأمرنا:قالعازببنالبراءعن،مقرنبنسويدبنمعاوية

الجنائز.

."جهنم"صفةفى2()582الترمذى:ضعيف-701

غريب.:وقال،"جهنم"صفةفى(2)583الترمذى:!ف-801

.)ولموضع(:قولهحتىمنهالأولالثطر:عليهمتفق-901

."الإمارة"فىمكرز(8821/411)مسلم،والسير"الجهاد"فى(2927)البخارى

أيضًا.بقيةوله،صخيحبسند(1651)الترمذىعندفهومطولأالحديثأما

.""اللباسفى584()9البخارىرواهحديثمنجزء:عليهمتفق-011

."والزينة"اللباسفى3(0/2)66ومسلم

الحمر،.والمياثر،والإستبرق.،والقَسِّى،والديباج،الحريرلبسعنونهانا،العاطسأوتشميتو!قيته



:قالراشد،بنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-111

أنهاللَّهجمث!مَيمرسولعن،حمادبننعيمعن،الحضرمىمرةبنكثيرعن،مكحولوحدثنى

."آخرهكفكالنهازأولفىركعاتأزبعاَدمابنلىصَلِّوجل-:عزاللَّه-"قال:قال

عمرانحدثنا،راشدبنمحمدحدثنا،شيجةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-121

علىتصلىالملا"نكة"إن:قالاللَّهص!-صرسولأنهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعنالقضير،

."ارحمهاللهم.لهاغفراللهم:تقوليحدثلممامصلاهفىدامماالعبد-

بنيحييعن،المباركابنحدثنا،أبانبنعمربنالفَهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدئنا-131

رسولقال:قالأمامةأبيعن،القاسمعن،يزيدبنعلىعن،زحربناللَّهعبيدعن،أيوب

مرتشعرهبكللهكانوجل-عزاللَّه-إلابهيريدلايتيمزأسعلىمسح))من:اللَّه!يه!يههه

الوسطىبينوضمكهاتينوهوأناكنتيتيمةأويتيمإلىأحسنومنحسناتيدهعليها

."والسبابة

:قالالسائببنحريثحدثنا،الصحدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-411

رسولأن-عنهاللَّه-رضىعفانبنعثمانعن،أبانبنحمرانحدثنى:يقولالحسنسمعت

فضلفماوالماءعوزتهيوارىوثوبالخبز(اوجلظبيتظلسوىشىءكل":قالاللَّه!ط!

.حق"فيهادملابنفليسهذاعن

،الأحوصأبوحدئْنا،شيبةأبىبنمحمدبناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-151

-إالوتر"فى()475الترمذىرواه:عنهما-اللَىرضىذر-وأبى،الدرداءأبىعنموصولأ:صحيح-111

غريب.حسن:وقال.(1)5:باب

."الصلاةومواضع"المساجدفى272(4/6)9مسلم،"الوضوء"فى()176البخارى:عليهمتفق-211

.(الضرطة)يعنىالصوت:قال؟هريرةأباياالحدثما:أعجمىرجلٌفقال:الحديثوفى

"التقريب"فىكمايخطىءصدوق:زحربناللَىعبيدوفيه."الزهد"فى6(0)8المباركابن:ضعيف-131

(1)37.

الألهانى:يزيدبنعلىفيهبسندوالطبرانىلأحمدوعزاه،""المجمعفى(061)8/الهيثمىأيضًاوضعفه

ضعيف.وهو

."الجامع"ضعيففى(4)235الألبانىوضعفه،""القناعةفى98(/1)الدنياأبىابنرواه:ضعيف-411

.المنخولغيرالدقيقمنالمصنوعأىالغليظألخبزهوالخبز:جلف(1)

."الزهْد"فى(4/34822)مسلم:صحيح-511

اللَىرضىعمر-عنروايةالحديثنقلقدعنه-اللَىرضى-النعمانأنتذكرأخرىروايةوللحديث

."الزهد"فى61()46ماجهابنعندوهىعنه-



رأيتلقدشئتمماوشرابطعامفىألستم:يقولبشيربنالنعمانسمعت:قالسماكعن

بطنه.يملأما)1(الدقلمنيجدما!رنبيكم

عن،الأحوصسأبوحدثنا،شيبةأبىبنثعحمدبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدلنا-ا16

أنذركم":يقولالمنبرعليوهوصل!*جمبماكااللَّهرسولسمعت:قالبشيربنالنعمانعن،سماك

مكانىكانولو،النار""أنذركم:يقولوهومنكبهعنردائهعطفىإحدىسقطحتى،النار"

الكوفة.منبرعلىوهو)2(منهماللَىشاءمنأوالسوقأهاسلأسمعهذا

أبىبنسلمةعن،زيدبنكثيرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىثنى!،اللَّهعبدحدثنا-171

صيانشديدالمطلعهولفانالموتتمنوالا":!اللَّهرسولقال:قالجابرًاسمعت:قاليزيد

."الإنابةاللَّهويرزقهعمرهيطولأنالعبدسعادةمن

عن،عليبنعمرحدثنا،المقدمىبكرأبىبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدئنا-181

الجنةفىعصاأوسوط"موضع:قالءسثىالنبيعن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

."والأرضالسماءبينمماخير

معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،نميربناللَهعبدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا91

العلمأهاسأنلو:قالاللَّهعبدعن،يزيدبنالأسودعن،الضحاكعن،نهشاسعن،البصرى

فاستخفواالدنياأهلبهأتواولكنهمزمانهمأهلبهلسادواأهلهعندووضعوهعلمهمصانوا

همومهسائروجل-عزاللَّه-كفاهواحدًاهمّاهمومهجعلدامن:يقول!سَصنبيكمسمعتبهم

."هلكأوديتهأىفىوجل-عزاللَّه-يباللمالدنياأحوالدونالهمومبهتشعبتومن

بريدحدثنا،معاويةأبوحدثنا،نميربناللَّهعبدكلبئ!حمد!تا،أط،عبا-حدثنا-12ْ

فاذاللظالميملىوجل-عزاللَّه-إنِ":ىتاللَّهرِسولقال:قالموسىِأبىعن،بردةأبىابن

.(201أهود!وظَالِمَةٌوهِىَالْقُرَىأَخَذَإِذَاربِّكَأَخْذوكَذَلِكَ(:قرأثم،"يفلتهلمأخذه

.ءالردىالتمر:الدّتل(1)

.""صحيحهفى0924()حبانوابن،"الزهد"فى(1/916)حفادذ!ه-11آ

زيادابنعزلهلماهـ(06)عامحتىالكوفةعلىواليًاكانفقدعنه-اللَىرضىبشير-بنالنعمانيقصد()2

.عنه-اللَىرضى-الحسينمقاتلةعدمإلىميلهرأىحين

حسن.لمجاسنادللبزاروعزاه،""المجمعفى2(01/30)الهيثمىذكره:صحيغ---711

.(01)9زقمالحديثانظر-181

عمر،ابنعن"الجامع"صحيحفى6()918الألبانىوحسنه،""الحليةفى(123)5/نعيمأبو:حن-911

مرسلاً.المنكدرابنوعن

."والصلة"البرفى)2583(مسلم،"التفسير"فى)4686(البخارى:علبهشفق-012



:قالالخفافمسلمبنعطاءحدثنا،شجاعَبنالوليدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-112

عن،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،يذكرعلقمةبنعمروبنمحمدسمعت

من)2(الناس)1(يطؤهمالذَّرّصوزةفىرجالوالمتكبرينبالجبارين"يجاء:قاللمج!النبى

:قال،الأنْيار"نارإلىبهميذهبثمقالالناسبينيقضىحتىوجل-عزاللَّه-علىهوانهم

.الناز"أهل"عصارة:قالالأنيار؟نارومااللَّهرسوليا:قيل

أبوحدثنا،الجحدرىالحسينبنفضيلكاملأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-122

فقال)3(ميتًابسَخْلَةوأصحابههوجمرومراللَّهزسولأنأنسعن،قتادةحدثنا،القتادإسماعيل

ك!يمّ:اللَّهرسًولفقاَل،اللَّهرسوليانعم:قالوا؟"،أهلهاعلىهانتهذهترون"هل:لهم

.ألقوها"حينأهلهاعلىهذهمنوجل-عزاللَّه-علىأهونللدنيابيدهمحمدنفسى"والذى

خسيسبنيزيدبنمحمدحدثنا،علىبننصرعمروأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-123

الحديثكيف:المخزومىحسانبنسعيدفقال،نعودهودخلناالثورىسفيانسمعت:قال

عنع!،النبىزوجحبيبةأمعن،شيبةبنتصفيةعنضالحأمحدثتنى:قالحدثتنى؟الذى

الفهذكرأومنكرعننهيًااوبمعروفأمرًاإلالهلاعليهاَدمابنكلام"كل:ك!ءِقالالنبى

عزاللَّه-قال:قال؟شدتهوما:سفيانقال،الحديثهذاأشدما:لسفيانرجلفقال"تعالى

النَّاسِ)إِصْلاءبَيْنَأَوْمَعْرُوفأَوْبِصَدَقَةأَمَرَمَنْإِلاَّئجْوَاهُمْمنكَثِيرٍفِىخَيْرَلا):وجل-

3(،العصر؟6)!بِالصَّبْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقوَتَوَاصَوْا(:-وتعالىتبارك-اللَّهوقال،.النساء.114أ

مَنْإِلاَّ(:وجل-عزل-وقط28(،ا!نبباء:أ)ارْتَفىَلِمَنِإِلأَيَشْفَعُونَوَلا(:-وجلعز-وقال

جاءالذى-وجل-عزربىكلامهذا:سفيانوقالالبأ.38(،أ)!صَوَابًاوَقَالَالزَحْمَنُلَهُأَذِنَ

.السلام-عليهجبريلبه

حسن.:وقال،بنخوه"الفيامةضفة"فى(2942)الترمذى:حسن-121

وءاذلالأ،الدنيافىيتعاظمونكانوابماالقيامةيومإياهم-تعالى-اللهتحقيرعنكنايةالنملصغارالذّز:!1)

الدنيا.فىالمزعوموالعزالأنفةعليلهم

يدوسهم.:يطؤهم(2)

.بمعناه"ئقلرقاوالزهدا1فى(7592/2)مسلم:صحيح-221

حسن.:وقال،الزهد"9فى232(1)الترمذىعندوبلفظه

.الأذبقصغير:أى،ميتأسكأجديمسلموعند.صغيرةشاة:سخلة)3(

صالح.أم:سندهوفى.)36(:باب-"الزهد"فى2(14)4الترمذى:ضعيف-231

غريب.:الترمذىقالولذا.حالهايعرفلاصالح:بنتوهى



عنخالد،بنوهبحدثنا،النرسىالوليدبنعباسحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-124

بالصبيانالناسأرحم!بَخيراللَّهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،سعيدبنعمروعن،أيوب

دخنقدمعهونحنيأتيهوكان،قينًا)2((ظئْرُم!1وكانالمدينةناحيةفىمسترضعابنلهوكان

يرجع.ثمويقبلهفيشمهبالإذخر)3(البيت

عن،عوانةأبوحدثنا،العلافالباهلىالحسنبنإبراهيمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-125

الصيام))أفضل:كه!اللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الرحمنعبدننحميدعن،بشرأبى

."الليلصلاةالفريضةبعدالصلاةوأفضلالمحرماللَّهشهررمضانبعد

عن،عوانةأبوأخبرنا،الباهلىالحسنبنإبراهيمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-126

بيتفىيجتمعونقوممن"ما:قالكيىالنبىعن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

الملا"نكةبهمحفتالابينهمويتدارسونهاللَّهكتابيتعلمونوجل-عزاللَّه-بيوتمن

إلاالعلمفيهيلتمسطريقًايسلكرجلمنوما،عندهفيمناللَّهوذكرهمالرحمةوغشيتهم

."الجنةإلىطريقًابهلهوجل-عزالفه-سهل

زمنالمحاملاتخذتماأول:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-127

الناسإنمامحملاًالقادسيةفىرأيتفماحاجةخرتجماأمىشيعت:أبىوقال:قالالحجاج

.الرِّحالعليالأبرارحج:يقالكان:سفيانقالالرحالعلي

أخبرني،وهبابنأخبرنى،شجاعبنالوليدهمامأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-128

أنها!ك!يمالنبىزوجعائشةعن،يساربنسليمانعن،حدثهالنضرأباأنالحارثبنعمرو

وقالت:،يبتسمكانإنما(لهواته)4أزىحتىضاحكًامستجمعًا!ييهاللَّهرسولرأيتما:قالت

الغيمرأواإذاالناساللَّهرسوليا:فقلتوجههفىذلكعرفريحًاأوغيمًارأىإذاوكان

."الجنائز"!(013)3:بنحوهوالبخارى،"الفضائلدافى23(6251/)مسلمرواه:صحيح-421

ترضعه.منزوحظئر:(1)

الصحيح.روايةفىكماسيفأبو:حدادًااسمهوكان.صانعأوحداد:!ن)2(

إليه.البيوتلحاجةمكةنباتمنقطعهالجائزهوالرائحةطيبحشيشال!!خر:)3(

.المحرمصومفضل-""الصيامفى(1)163مسلم:صحيح-125

.والدعاء"إالذكرفى2(6)99مسلمرواهحديثمنجزء:صيم-261

"التفسيردا.فى(482-9)4828البخارى:عليهمتفق-281

.الاستسقاء""صلاةفى(1-416)998/مسلم

.ا!هىأ:علىايضًاوتجمع-الحنكأعلىفىالمتعلقةاللحمةوهى(ألهاةجمع:لهواته()4



ماعائسة"يا:فقالالكراهبةوجهكفىعرفترأيتهإذاوأراكالمطرفيهيكونأنرجاءفرحوا

عارنرهذافقالوا:العذابقومرأىوقدبالريحقومعذبقدعذابفيهيكونأنيؤمننى

.ممطرنا"

عن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدلىةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا92

تباركاللَّهفيقولالقيامةيومالدنيافىالناصبأنعميؤتى":اللَّهطبِمَعَيوررسولقال:قالأنس

هلآدمابنيا:فيقولبهيؤتىثمصبغةالنارفىفيصبغونه:قالصبغةالنارفىاصبغوه:وتعالى

:يقولثموعزتكلا:فيقولسرورًا؟أصبتهلقط؟عينقرّةرأيتهلقط؛نعيمًاأصبت

وجل-:عزاللَّه-فيقولجهدًاوأجهدهالدنيافىبلاءكانالناسبأشديؤتىثمالناز.إلىردوه

قط؟؛تكرهمارأيتهلآدمابنيا:يقالثمبهيؤتىثمفيها،فيصبغصبغًاالجنةفىاصبغوه

.اكرهه"قطشيئًارأيتماوعزتكلا:فيقول

حدثنا،أبىحدثنا،الهنحدانىنميربناللَّهعبدبنمحمدحدثنى،الفَهعبدحدثنا-013

فلتقدأليساللَّهرسوليا:قلت:قالعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشام

غيرمناللَّهاتاكوماالناستسألأنذاك"انما:قالشيئًا؟أحدًاتسأللاأنلكإنًْا:ا
حير!!

.وجل"عزاللَّه-رزقكهرزقهوفإنمامسألة

سليمانعن،سلمةبنحمادحدثناخالد،بنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-131

الجنةإلى"نظرت:قالاللَّهجَم!جَمرسولأنزيدبنأسامةعن،النهدىعثمانأبيعن،التيمي

واذامحبوسونالجدأهلدماذاالنساءأملهاكثرفإذاالنارإلىونظرتالمساكينأهلهااكثرفإذا

.النار"إلىبهمأمرقدالكفاز

حاتمابن-يعنىسيارحدثنا،الرحمنعبدأبوزيادأبىابنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-132

شاكر.العلامةوصححه،االمسند"فى353()3/أحمد:صيم-921

.""الصحيحةفى(1)167الألبانىصححهوقد

لأحمد.وعزاه""المجمعفى(001)3/الهيثمىذكلره:ضعيف-013

بالتشيع.رمى:المدنىسعدبنهشاموهوعبادأبو:وفي

بالحافظ.يكنلم:أحمدوقال،بهيحتجلا:حاتمأبووقال

.""الكسوففى(2501)البخارى:""الصحيحينفىوأصله:صحيح-131

/)16حبانابنعندالحديثوتمامعنهما-اللَىزضى-عباسابنعن""الكسوففى(917/)70مسلم

عنهما.اللَىرضى-عباسابنعن"الحلية9فى803()2/نعيمأبىعندروايةوله."صحيحه"فى(594

الحفظ.سنئ:ليلىأبىابنوفيه،"الظن"حسنفي()4الدنياأبىابن:ضعيف-132

عنه.اللَىرضى-ثابتعنمرسلةرواياتوله،ماجهوابن،الترمذىرواهوقد



الموتفىوهوشابعلىع!صالنبىدخل:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،جعفرحدثنا

لا"ع!:اللَّهرسولفقال،ذنوبىوأخافوجل-عزاللَّه-أرجو:قال،"تجدك"كيف:فقال

مماوآمنهو":يرماوجل-عزاللَّه-أعطاهالاالموطنهذامثلفىعبدقلبفىيجتمعان

."يخاف

عن،جعفرحد"ناسياز،حدثنا،زيادأبىبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-133

اللَّة"زودك:قالفزودنىسفرًاأريدإنى:قالع!لحهالنبىإلىرجلجاء:قالأنسعن،ثابت

لك"وشر:قالوأمىأنتبأبىزدنى:قال،"ذنبك"وغفر:فقال،زدنى:فقال،"التقوى

."كنتماحيثالخير

وعلىثابتعن،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،زيادأبىابنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-134

يؤبهلاطمرينذىأغبرأشعثمن"كمطً!:اللَّهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،زيدابن

.عنه"اللَّهرضىمعروربنالبراءمنهملأبرهوجل-عزاللَّه-علىأفالوله

،همامحدثنا،اقأحرراحمادبنالحسنالكوفىعليأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-135

النبي!إصبعىإلىأنظركأنى:قالسمرةبنجابرعن،الوالبىخالدأبىعن،الأعمشعن

."هذهمنكهذهوالساعةأنا"بُعِثْتُ:يقولوهوتليهاوالتىبالمسبحةوأشار

عن،هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،هدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-136

منوكساءباليمنيصنعمماغليظًاإزارًاعنها-اللَّه-رضىعائشةإليناأخرجت:قالبردةأبى

الثوبين.هذينفىجميماللَّهرسولقبض:فقالتالملبدةتدعونهاالتىهذه

الهمدانى،الرحمنعبدأبونميربناللَىعبدمحمدبنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-137

وليسطلحةعن،الأسودأبى(بن)1حربعن،هندأبىبنداودعن،غيائثبنحفص!حدثنا

وربما-معرفةبهالىيكنولمالمدينةقدمت:قال)2(البصرىطلحةوهواللَىعبيدبنطلحة

بهفهتفصلاةلمجتناللَّهرسولبنافصلىاثنينبينتمرمِنْمُدٌّعلينايجرىوكانعريف:قال

."لاستئذانا"فى(4672)والدارمى،(4)6:باب،"الدعوات9فى3(044)الترمذى:حسن-133

.)66(برقمتخريجهسبق-134

.""الفقفى(059/2132)مسلم،")الطلاقفى(1053)البخارى:عليهمتفق-135

."والزينة"اللباسفى34(080/2)مسلم،""اللباسفى58()18البخارى:علّيهمتفق-136

.""الحليةفى375(/1نعبم)أبوذكره-137

التهذيب.فىكماحربأبىعندأنها:الصواب(1)

عنه.اللَىرضى-بالجنةالمبشراللَىعبيدبنطلحةغيرآخرطلحةأنههناالثيخنبه)2(

الصُّفة.أهلمنالبصرىعمروابنهوهناالمذكوروطلحة



فحمدفخطب()1الخنفعناوتخرقتالتمربطونناأحرققدرسوليا:فقالخلفهمنهاتف

زمانعليكموليأتينلأطعمتكموهوالخبزاللحملكمأجدلو"واللَّه:وقالعليهوأثنىاللَّه

اللَّهرسوليا:قالوا،"الكعبةأستارمثلولتلبسن)3(ويراحبالجفان)2(،أحدكمعلىيغدى

يومئذمنكمخيراليومأنتميومئذمنكمخيراليوم"أنتم:قال،يومئذأومناخيراليومنحن

.بعض"رقاببعضكميصْرب

عن،عيينةبنعمرانحدثنا،نميربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-138

شرابأشر!هو":قال.27،المطففين:أ)!تَسْنِييمِنوَمِزَاجُهُ(:ضادحأبىعن،إوراىل

."مزاجوالناسصرفًاللمقربينالجنةأهل

بنجابرعن،سليمبنسليمانحدثنا،علىبن!رحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-913

إلىبعثع!س!النبىأنمالكبنأنسعن،أنسبنالربيععن،الزياتسفيانحدثنا،يزيد

!شِرالنبىفأتيت:قال؟ميسرةلمحمدوهل:اليهودىفقال،الميسرةإلىشيئًايستسلفهيهودى

الرجليلبسلأن(مرات)ثلاثبابعمنخيرأنا(مرات)ثلاثاليهودى"كذب:فقالفأخبرته

."عندهليسماأمانتهفىيأخذأنمنلهخيرشتىرقاعمنثوبًا

عن،إسرائيلعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-041

وَالْفِفمَّةَالذَّهَبَيَكْنِزُونَوَالَّذِينَ(:أنزلتلما:قالثوبانعن،الجعدأبىبنسالمعن،منصور

:فقال،أسفارهبعضفىع!الفَهرسولمعك!ا:قال.34(الوبة:أ!الفَهِسَبِيلِفِىيُنفِقُونَهَاوَلا

؟اتخذناهخيرالمالأىعلمناأنافلوأنزلماوالفضةالذهبفىأنزلقد:)4(أصحابهبعض

."الإيمانعلىتعينهمؤمنةوزوجةشاكرًاوقلبًاذاكرًالسانًا"أفضله:قال

بنشريكعن،زهيرحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-141

.،خنيف1جمع.الكتانردىء:الخنف(1)

.الفخازمنالطبقوهى،أجفنة،جمع:الجفان)2(

.أأتلبسون:الزوالْدمجمعوفى)3(

."المتناهية"العللفى(211)4الجوزيابنذكرهجدّا:ضعيف-913

.مجهولانوسفيانوسليمانمنكرحديثهذا:أبيقال:قالحاتمأبىابنعند377(/1)العللوفى

.(401)برقمتخريجهسبق-041

السائل.هوعنه-اللَىرضىعمر-أنسبق()4

ضعيف،بسند)الكبير"فىللطبرانىوعزاه،الزوائد""مجمعفى2(15)4/الهيئمىذكره:ضعيف-141

."الجامعضعيفلفى)3747(الألبانىوضعفه



أوصنى.اللَىرسوليا:فقالاليمنإلىمعاذًابعثلمجهِ!النبىأنيساربنعطاءعن،عبداللَى

عملتواذاوشجرحجركلعندوجل-عزالفه-واذكراستطعتماالفهبتقوى"عليك:قال

."بالعلانيةوالعلانيةبالسرالسرتونةعندهافأحدثسيئة

أبىعن،الأعمشعن،شعبةعن،الرحمنعبدقال،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3421

فيهوجل-عز-اللهيذكرونلامقعدًاقومقعد"ما:قال!رالنبىعن،هريرةأبىعن،صالح

."للثوابالجنةدخلواطنالقيامةيومحسرهعليهمكانإلاع!رِوالنبىعلىويصلون

بنشمرعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-431

"إذا:قال.أوصنىاللَّهزسولياقلت:قال-عنهاللَّه-رضىذرأبىعن،أشياخهعن،عطية

:قالاللَّهإلاإلهلاالحسناتأمناللَّهرسوليا:قلت:قال،تمحها"حسنهفأتبعهاسيئةعملت

."الحسناتأفضل"هى

يزيد،بنرباححدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-441

عليه-جبريلعليهنزل!كشيوالنبىأنخازم:لهيقالأصحابهممنرجلعن،الجراحأبوحدثنى

اَدمبنىأعمالنزن"إنَّا:جبريلقال،فلان:قالهذا؟من:فقاليبكىرجلوعنده-السلام

."جهنمنارمنبحورًابالدمعةيطفئ-وجلعز-اللَّهفانالبكاءإلاكلها

نأحُدّثْتُ:قالرباححدثنا،حبلةبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-451

لمإفى":قال،"عينيكبينصارّوأنتالاتأتنى"لَمْ:-السلام-عليهلجبريلقالك!يِ!النبى

.النار"خلقتمنذأضحك

.المسند""فى(2644/)وأحمد،"الدعوات"فى)3377(الترمذى؟صخيح-241

راحد.رالمعنى،أحسرةمنبدلأ،أترة:وفيه

الصحيح.زجالورجاله:"إالمجمعفى97(/01)الهيثمىوقال

.""الصحيخةفى)74(الألبانىصححهوكذا

الترمذىعندوهو،تمخها(الحسنةالسيئة)وأتبع:بلفظالحديثمنالأولالجزءثبتنظر:اسنادهفى-431

."والصلة"البرفى(1)879

."التمهيد"فى5(5)6/البرعبدابنعندالمصنفذكرهالذىوالحديث

.(()18حديث2(60)صالحديثأدار-ط،"والحكمالعلومجامع"فىالحنبلىزجبابنوقال

.نظر(فيه)إسناده

.(الحسناتأكبرمنأهى:ولفظه:قلت

.الحالمعروفغيروهوالمذكور()خازمحالجهالةالحديثفى-441

انقطاعًا.بالسندفانولذا،حدثعمنيذكرلمرياح-541



بنحمرانعن،الزئاتحمزةحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدوحدثنا-461

!المزكل:)!أَلِيمًا)1(وَعَذَائاغُصَّةذَاوَطَعَامًا!وَجَحِيمًاأَنكَالألَدَيْنَاإِنَّ(:قرأكي!النبىأنأعين

فَصَعِقَ.13(،12،

طلحةأبىعن،عميسأبوحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-471

أعلمماتعلمون)الولمجو:اللَّهزسولقال:يقولمالكبنأنسسمعت:قالالأسدى

.كثيرم"ولبكيتمقليلاًلضحكتم

عن،الأعمشحدثنا،زائدةووافقهوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-481

رسوللىقال:قالعنه-اللَّه-رضىذرأبىعن،الحربنخرشةعن،مسهربنسليمان

:قالحلةعليهرجلفاذافنظرت:قالالمسبد"،فىرَجُلارفعانظرذرأبايا9ع!يِو:اللَّه

)2(،أخْلاقعليهرجلفاذافنظرت:قال،المسجد"فىرجلًأوضع"انظر:قال،هذا:قلت

ملءمنالقيامةيوموجل-عزالفه-عندخير"لهذا:لمجيرراللَىرسولفقال.هذا:فقلت:قال

.هذا"مثلالأرض

قال:قالالشعبىعن،خالدأبىابنعن:وكيعقال،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-941

-رضىفاطمةوتعجنناحيتهعلىننام)3(كبشإِهابُإلالناكانما:عنه-اللَى-رضىعلي

ناحيته.عليعنها-اللَّه

معين"ابن"تاريخكتابفىالدورىروايةومن."الإيمان"شعبفى552(/1)البيهقىجدَا:ضعيف-461

بنحمران-الدورىذكر-كما:معينبنيحمىقال،337()3/سيفنورمحمدأحمدالدكثور/تحقيق

:قالجَمروالنبىأنأعينبنعمرانعنالزياتحمزةروىوقد،بشىءليساأعينبنالملكوعبد،أعين

الحديث.وذكر

الذىفقطمرضهفىإلاشابهماأوالإغمارأو،الفناءلهحدثأوصعقجَم!ءَأنهأثرأىفىيردولم:قلت

يتنزلكانالذىوهو،عينهوتنامقلبهيناملاالذىفانه،مكذوبةالأمرهذافىالرواياتوباقى،فيهتوفى

عليه،الأمروالتباس،الوحىتلفيهفىطعنًاذلكضاروإلا،يصعقولاعليهيغشىفلاعليهالوحى

.بالفناءالقائلينوالصوفيةالزنادقةمنالمبتدعةفعلمنوالإغماء،الصعقأنالأمروغاية

تستسيغه.فلاالحلوقبهتعضأى:غُصة(11

تخريجه.سبق:عليهمتفق-471

وكذا،الصحيحرجالورجالهابأسانيدلأحمدوعزاه،"!المجمعفى2(01/58)الهيثمى:صحيح-481

.""الترغيبفى7(1)4/المنذزىقال

بالية.أثوابأى:أخلاق(2)

.مدبوغغيرجلد:كبشإهاب)3(



أبوحدثنا،عرويةأبىبنسعيدحدثنا،زكرياب!نيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-015

جهزتماكانعنها-اللَّه-رضىفاطمة!ط!صكعَييالنبىزَوَّجلما:قالحدثهمعكرمةأنالمدنىيزيد

فنثروهاببَطحَاء)2(وجاءواقال(1أقط)منوثورليفحشوهاأدممنووسادةمشرطسريربه

".البيتمى

عبدعن،سنانأبىعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-151

عيسالعيشانلبيك":فقالبهفاهتز:قالرحلعلىحج!به!مالنبىأنالحارثبناللَى

."لآخرةا

عن،العلاءعن،زهيرعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-152

.الكافر"وجنةالمؤمنسجن"الدنيا:قالجمكهالنبىعن،هريرةأبيعن،أبيه

أبىابن-يعنىيزيدعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-153

أكلتنااللَىرسوليا:فقال!ك!يهيهالنبىإلىرجلجاء:قالذرأبىعن،وهببنزيدعنزياد-

يلبسونلاأمتىفليتصباالدنياعليكمتصسبأنعليكمأخوفذلكغير":فقال:الضبع

.)3(السنة:قال؟الضبعما:وهببنلزيد:فقلت،"الذهب

المنكدربنمحمدعن،سفيانعن،يحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-154

.وجل"عزلفَه--كانماإلافيهاماملعونملعونة))الدنيا:!يواللَىزسولقال:قال

لما:قيلالحسنعنمنصور،عن،هشيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-155

ما:قال؟مج!يماللَّهرسولصاحبوأنتيبكيكما:لهفقيلبكياللَّه--رحمهسلماناحتضر

نأإليناعَهِدَ.فتركناهعهدًاإليناعَهِدَ!ك!ييهاللَّهرسولولكنفيهارغبةولاالدنياعلىأسفًاأبكى

لأثير.اابنعندالنهايةفىكما-مستحجرجافلبنمنقطعةأى:أقطمنثوز(1)

.الصحراءمنرملأىببطحاء:)2(

."الكبرىإالستنفى(48)7/والبيهقى،""المصنففى82()7/شيبةأبىابنذكره-151

."والرقائقالزهد"أولفى(21/)569مسلمتصحيح-152

.""الصحيحفىبمعناهشواهدوله.""المصنففى85()7/شيبةأبىابنذكره-531

.والجدب،الجوع:السَّنة)3(

وعالم،والاهومااللَىذكر!الا:وبقيته،(41):باب-"الزهد"فى232(2)الترمذى:بنحوهحسن-451

غريب.حسن:وقالعنه-اللَىرضى-هريرةأبىعند،أمتعلمأو

كانفقدعنه-اللَّهرضياللَى-عبدبنجابرعنأرسلهالمنكدرابنأنالأغلبلكن،مرسلالمصنفوسند

منه.والسماعولقائهرؤيتهلثبوتعنهالإرسالكثير



وعشرونبضعتركماقيمةفاذاتركفيمانظرثم:قال،الراكبكزادأحدنا(ابُلْغَةلمتكون

درهمًا.وثلاثونبضعأودرهمًا

مغيرةعن،شمرعن،الأعمشحدثتا،سفيانحدثنا،أبىحدتنا،اللَّهعبدحدثنا-651

فترغبواالضيعةتتخذوالا":قالبمصًم!اللَّهرسولأناللَّهعبدعن،أبيهعن،الأخرمبنسعدابن

.الدنيا"فى

السفر،أبىعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-157

هذا"ما:فقال:قالخُصّا)2(نصلحونحن!سَرَزاللَّهرسولبنامر:قالعمروبناللَّهعبدعن

.ذلك"منأعجلإلاالأمرأرى"ما:فقال:قالنصلحهفنحنوَهَىخصّا:فقلنا:قال؟"

بنعمروعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-581

منهليتعلمعبسبنيمنرجلعنه-اللَّه-رضىسلمانضحب:قال،البخترىأبىعن،مرة

للدوابالعلفهيّأالركابسقى!ان،خبزعجنإنعملفىيفضلهأنيستطيعلاوكان:قال

قال،فشرب:قال.فاشربانزل:سلمانلهقال:قالتطفحوهىدجلةإلىانتهىحتى:قال

:قال.هذهمنينقصأنعسيما:ففال:قالمنها؟نقصتتراككم:قال.فازدادازدد:له

ينفعك.بمافعليكينقصولا:مُرَّةقال.تنقصهولا،منهتأخذالعلمفكذلك:سلمانفقال

أماعبسبنىأخايا:فقال.والشعيرالحنطة)3(منعليهالأكْداسفاذادَنْنهرإلىفعبرنا:قال

فوالذى:قال.بلى:قلت:قالحى؟ومحمد!ك!ي!يراهاكانعليناهذهخزائنفتحالذىترى

إلىانتهيحتىسارثم:قالقمحمنقفيز)4(فيناوماونصبحنمسىكنالقدغيرهإلهلا

.العرىوكسىالشبعبهيحصلالذكماالقليلالشىءوهوبهنتبلغماأى!!4:(1)

."الزهد"فى)2328(والثرمذى،""التاريخفى5(24/)2/البخازىالإسناد:صخيح-561

.""الصحيحةفى(1)2الألبانىوصححه.حسن:وفال

ضحيح.حسن:وقال،"الزهد"فى)2335(التومذى:صخيح-571

الثانى.التحقيق-""المشكاةفى()5275والألبانى

خشب.منبيت.الخاء!م:خُص)2(

."الزهد"فى38(0)2/هنّادذكره-581

ضعف.:وَهَى)3(

كجم.عشرستةالحديثبالمصرىيساوى،البلادبينمقدارهيختلفقديممكيالاد!فيز:()4

ذراعًا.وأربعينوأربعةمائة:الأرضومن

.البُرُّ،أ:ويسمىالقمح:والحنطة.كالكومةفصارئكدسماأى:والأ!راس



بنيأخايا:فقال،والفضةالذهبمنفيهاعليهموجل--عزاللَّهفتحمافذكر(جلولاء)1

لافوالذى:قال.بلى:قلت:قال؟حىومحمديراهاكانعليناهذهفتحالذىترىأماعبس

."درهمولادينارفيهموماويصبحونيمسونكانوالقدغيرهإله

ثابت-أخبرنا:قالاسعيدوأبوالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-951

الليالىيبيتكان"شَجماللَّهرسولأنعباسابنعن،عكرمةعن،هلالحدثنايزيد-ابنيعني

سعيد:أبوقال،الشعيرخبزهمعامةوكانعشاءولاغداءيجدونلاوأهله2(طاويًاالمتتابعة

الشعير.طعامهمعامةوكان

أنسعن،قتادةعن،يحيىبنهمامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-061

سنخة.وإهالةشعيربخبز!ك!يداللَّهرسولإلىمشيت:قال

ابنواسماعيلالمغيرةبنسليمانحدثنا،بهزحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-161

أرسل:عنها-اللَّه-رضىعائشةقالت:قالهلالبنحميدعن،سليمانحدثنى:قالعلية

لمجراللَّهرسولأمسك:قالتأوك!يواللَّهرسولوقطعلهفأمسكتليلاًشاةبقائمةبكرأبوإلينا

:عنها-اللَّه-رضىعائشةقالت:قالحمصباٍغيرعليهذايحدثهالذىيقول:قالوقطعت

فذكرت:حميدقال،قدرًايطبخونولاخبزايختبزونماالشهرمحمدع!ي!اَلعلىليأتىإنه

.شهرانبل؛لا:فقالمحمدبنلصفوانذلك

سماكعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-162

منالناسأصابماعمرذكر:قاليخطببشيرابن-يعنىالنعمانسمعت:قالحربابن

بطنه.يملأدقلاًيجدمايتلوىاليوميظلع!ي!اللَّهرسولرأيتلقد:فقالالدنيا

بنعمرعهدفىهـ(ا)6عاموالفرسالمسلمينبينعظيمةوقعةفيهاحصلبفارسمدينة:جلولاء(1)

المتحصلالمال)كان:الشعبىيقول،اخسلمونحصلهاالتىوالغنائمالمالوعنعنه-اللَّهرضى-الخطاب

.ألف(آلافستةخُمْسهفكان،مليرن1ألفألفثلاثينجلولاءرقعةمر

عنه.اللَىرضي-الفارسىسلمانهووقسّمه،المالحصلالذىوكان:فلت

كثير.لابن67()7/والنهايةوالبداية،(2684/)الطبرىتاريخ:انظر

.""الأطعمةفى)3347(ماجهابنصحيححسن:وفال،"الزهد"فى236(0)الترمذى:صحيح-951

صحيح.إسناده:الزوائدوفى

ئعًا.جا:ولاطا(2)

.(41):باب-""البيوعفى2(60)9بنحوهالبخارى:صحيح-061

)شهر:بلفظ"الزهد"فى26()2282/مسلم،""الرقاقفى6(4)58البخارىرواهوقد:صحيح-161

.""الطبقاتفى(1/504)سعدابنلفظهذابينماعنها-اللَىرضى-عائشةعنواحد(

.(1)15برقمتخريجهسبق-ا62



أبىعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا-163

عنها-اللَى-رضىعائشةعن،الأسودعنيحدثيزيدبنالرحمنعبدسمعت:قالإسحاق

ع!كا.اللَّهرسولقُبِضَحتىمتتابعينيومينالشعيرخبزمنمحمدآلشبعما:قالتأنها

عن،سلمةبنحمادحدثنا،الحُباببنزيادحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-164

عنجنوبهُمْ)تتجافى:عبهيِمالنبىعن،جبلبنمعاذعن،حوشببنشهرعن،عاصم

."الليلمنالعبد"قيام:قال،المضاجعِ(

بنسليمحدثنى،جريرأخبرنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-651

الشعير.خبز!سَبمالنبىبيتأهلمنيفضلكانما:قالأمامةأبىعن،عامر

يوسفأنبأنا،إبراهيمبنيزيدحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-661

عَنِيَوْمَئِذلَتُسْأَلُنثُمَّ(:وجلعزقولهفىلجوالنبىعن،قلابةأبىعن،سيرينابنأختابن

.،فيأكلونه(ابالنقماوالعسلالسمنيعفدونأمتىمن"ناس:قال.8(ادتكانر:أ)ءالنَّعِيم

عبدعن،السراجحبيببنالفضلحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-167

اللَّهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعت:قالالرحمنعبدبنالضحاكعن،العلاءبناللَّه

الجسملكأصِحَّألم:لهيقالأنالنعيممنالقيامةيومالعبدعنهيسألماأول"إن:يقول!ك!يم

.؟"الباردالباءمنوأروئك

،مطرفعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-681

."والرقائق"الزهدفى(079/222)مسلم:صخيح-631

.تباعًا(ليال)ثلاث:بلفظومسلمالبخارىعندروايةوله

وبقية،وثقوقد.ضعفوفيهمعاذًايدزكلموشهر:وقاًللأحمدوعزاه،9(0)7/الهيثمي:ضعبف-416

.ثقاترجاله

.النجودأبىبنعاصموفيه،،"تفسيرهفى2(41)6/كثيرابنورواه:قلت

.""التقريبفىكماالسادسةمنمقرون-أوهاملهصدوقبهدلةابنوهو

.(62)9""التقريبفىكماوالأوهامالإرسالكثيرصدوق:حوشببنوشهر

الوجه.هذامنكريبصخيححسن:وقال،"الزهد"فى235(49/)الترمذى:صحيح-651

عنه.اللَىرضى-قلابةأبىعلىموقوفًا374(4/)كثيرابنوذكرهالإسناد:مرسل-661

.المنخولالدقيققصد.القمحلباب:النقى(1)

غريب.:وقال،(8)9:باب-لتفسير"ا"فى33(5)8الترمذى:صحيح-671

.""الصحيخةفى)953(الألبانىوضخحه.زَبتمربنالرحمنعبدابنهو:والضخاك

."والرقائقالزهدً"فى3(59/2)8مسلم:ضخيح-681



"يقول:قال1،،التكاثر:أ)!الئكَاثُرُأَلْهَاكُمُ(:يفسِّروهو-!ي!اللهرسولإلىانتهىأنهأبيهعن

وأ،فأبليتلبستأو،فأفنيتأكلتماإلامالكمنآدمابنيالكوهل.مالىمالى:آدمابن

."فأمضيتتصدقت

بنحميدعن،خالدبنقرةحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-916

رأيتنىلقد:يقول.غزوانبنعتبةسمعت:قالمنهمرجلعميربنخالدعن،العدوىهلال

.(أشداقنا)1قرحتحتىالحبلةورقإلاطعاملنا!ك!ومااللَىرسولمعسبعةسابع

أبىبنقيسعن،خالدأبى)ابن(عن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-017

فىبسهمرمىالعربمنرجللأولإنى:يقولعنه-اللَى-رضىسعدًاسمعت:قالحازم

أحدناكانإنحتىالحبلةوورقالسّمرإلاطعاملناوماع!بيماللَىرسولمعرأيتناولقداللَىسبيل

خلط.مالهالعنزتضعكماليضع

عندكنا:قالمحمدعنهشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-171

الكتانفىيتمخطهريرةأبوبخ)3(بخ:وقالفيهما)2(فتمخطممشفانثوبانوعليههريرةأبى

علىمغشيّاأخرُّعنها-اللَى-رضًىعائشةوحجرة-لجماللَىرسولمنبربينفيمارأيتنىلقد

.الجوعهوإنماذاكبىليسإنه:فأقولصدرىعلىفيقعدالجائىفيجىء

:قالقتادةعن،سعيدتفسيرفىالوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-172

يتخذالرجلوكانالجوعمنصلبهبهليقيمالحجربطنهعلىيعصبكانالرجلأنلناذكرلقد

غيرها.دثار)4(مالهالشتاءفىالحُفَيْرَة

نأإلا.موتهقبلاختلطصدوقنعامةأبو:إسنادهوفي."المسند"فى(174)4/أحمد:حسن-961

."الزهد"فىضاهدا2(1/679)4مسلمعندللخديث

.شوكلهشجروقيل.اللوبيايشبهيابسشجر:والحبلة(1)

الخد.جانب:والشدق،وقروحجراحفيهاصارأىاْشداقنا:وقرحت

.الصخابة""فضائلفى)3728(البخارى:عليهمنفق-017

."لرقائقواالزهد"فى(1-669/2213)مسلم

."لاعتصاماأفى73(42)البخارى:صحيح-171

أنفه.منالمخاطأنزلأى:لمخط)2(

الأمر.استخسانعندتقالكلمة:بخبخٍ)3(

."التفسير"فى(04)28/الطبرىذكره-172

.غطاء:دثار(4)



السَائب،قعطاءحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدلنا،اللَّهعبدحدثنا-173

ورطبًاوشعيروخبزلحمًاعليهما-اللَّه-رضوانوعمربكروأبوجميمالنبيأكل:قالعامرعن

."النعيملمنوربكما"هذا:فقالباردًاوماء

أبىبناللَّهعبدبنفطرحدثنا،أحمدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-174

منالإبلتبعرنبعر)1(كماكنالقد:يقول!لًخرمحمدأصحاببعضسمعت:قالالهذيل

الجهد.

عمر-حدثنا،عوانةأبوحدثنا،سعيدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-175

إلىأصحابهمننفرفىع!يراللَّهرسولانطلق:يقولمنهسمعهأبيهعن-سلمةأبىابنيعنى

،؟"الهيثمأبوأيندا:فقالامرأتهعلىفدخلالتيهانبنمالكوهوالتيهانبنالهيثمأبى

لرسولصنعتماوَيْحك:لامرأتهفقالجاءإذكذلكهمفبينمالنا)2(يستعذبذهب:قالت

فذبحلهغنمإلىوقام،فطحَنَتْهُلهاشعيرإلىفَعَمدَتْقومى:قال.لا:قالت!!شيئالمجراللَّه

فأكلواأيديهمبينوقدمهلهمفطبخ)3(،دَر"ذاتتذبحنَلا)ا:جميداللَّهرسولفقال،شاةلهم

.الشَّربة"هذهعن"لَتسْألُنّ:لمجؤاللَّهرسولفقال.معهومنفشربدلوًاأوشنًاتناولثم

عن،عياضبنفضيلحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-176

ونعودالعبديجيبلمجي!اللَّهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،الملائىوهوالبرادمسلم

.الحمارويركبالمريض

بنالعزيزعبدحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-177

.()175برقممنهالصحيحوسيأتى:ضعيفإسناده-173

البعير.بزاروهىالبعرةننزلأىنبعر:(1)

فىوهو،غريبصحيححسن:وقال،"الزهد"فى)9236(برقممطولأالترمذى:صحيح-175

الحديث.دار-ط35()6برقم"الشمائلإ

عذبًا.ماءًيطلبأى:يستعذب)2(

وتُخْلَب.،اللبنتُدردرّت)3(

.مختصرًا2(2)69ماجهابن،(01)17الترمذى:ضعيف-176

ضعيف.:الأعرركيسانابنرهرالملائىمسلمرفيه:قلت

.متروكالعبدىحفصأبو:""الكاملفى(94)5/عدىابنوقال

عنه.اللَىزضىأنس-عنعنهالحدنروىإذ

الحاكموصححه،""صحيحهفى(04)5حبانوابن،"المسند"فى(134)5/أحمد:صحيح-177

."الجامعصحيح9فى282()5الألبانىوصححهالذهبىووافقه،"المستدركدزفى)7862(



هذهبشر":قالجمبررالنبىعن،كعببنأبىعن،العاليةأبىعن،أنسبنالربيععن،مسلم

الاَخرةفىلهيكنلمللدنياالاَخرهعملمنهمعملفمنوالتمكينوالنصربالسناءالأمة

."نصيب

بنالعزيزعبدحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-178

غيرهمهوأكبرأصبحمن:قالكعببنأبىّعن،العاليةأبىعن،أنسبنالربيععن،مسلم

اللَّه.منفليسوجل--عزاللَّه

بنالوهابعبدعن،العمرىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-917

الفَهكفاهواحدًاهمّاهمهكانمن":لمجراللَّهرسولقال:قالحبيببنسليمانعن،بخت

.هلك"بأيهاوجل-عزاللَّه-يباللموادبكلهمهكانومنهمه

بلغنى:قالالحسنعن،عوفحدثنا،زوححدثنا،أبىحدثنا،اللّهعبدحدثنا-018

قلبهفىغناهوجعل(،)1ضيعتهعليهاللَّهكفالاَخرةهمهكانانالعبدإندا:قال!راللَّهنبىأن

يصبحولافقيرًاإلايمسىفلاعينيهبينفقرهوجعلضيعتهعليهاللَّهأفشىالدنياهمهكانوإن

.فقيرًا"إلا

بنعمرحدثنىةشعبةحدثناسعيد،بنيحىح!!ا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-181

أبيهعنعماز،بنأبانبنالرحمنعبدعنعنه-اللَى-رضيالخطاببنعمرولدمنسليمان

إلاالساعةهذهإليهبعثما:فقلناالنهارنصفمننحؤامروانعندمنخرجثابتبنزيدأن

ع!ي!اللَّهرسولمنسمعتهاأشياءعنسألناأجل:فقالفسالتهإليهفقمتعنهسألهلشىء

رُبَّفإنهغيرهيبلغهحتىفحفظهحديثًامنَّاسمعامرأاللَّه"نَضَّر:يقوللمجراللَّهرسولسمعت

قلبعليهنيُغَلُّلاخصالثلاثُمنهأفقهُهومنإلىفقهحاملورببفقيهليسفقهحامِل

نعيم.لأبى(48)3/"و"الحلية،"الإيمان"شعبفى36(1)7/البيهقىذكره-178

."الزهد"فى35(5)2/هنادعندوالرواية،شاهدلها-917

."إالحليةفى(1/272)نعيمأبورواهوقدبلاغًا:الحسنرواهالإسنادمرسل-018

لأ.لهلاكا:الضيعة(1)

كالتالى:وهىأحاديثعدةمنأخلاطهو-181

الألبانىوصخحه،2(6)56والترمذى،366(0)داودأبورواه:صحيح،منه......امرأاللَىأنضَّر

.""الصحيخةفى(404)

."المسند"فى(183)5/أحمدرواه،ورائهم......خصالأثلاث

."القيامة"صفةفى2(64)5الترمذىرواه:صحيح،لهكتب.........همهكانأمن

.""الصحيحةفى(059-49)9الألبانىوصخحه



دعوتهمفانالجماعةولزومالأمرولاةومُنَاصَحَةَوجل-عزللّه-العملإخلاصأبدًا:مسلم

الدنياوأتتهقلبهفىغناهوجعلشملهلهاللُّهجمعالآخرةهمهكانمن:وقالوزائهممنلمحيط

منيأتهولمعينيهبينفقرهوجعلضيعتهعليهاللَّهفرقللدنيانيتههمتهكانومنراغمةوهى

.()1الظهر:وهىالوسطىالصلاةعنوسألنا،له"كتبماالاالدنيا

.(الوسطى)الصلاة:وهىالمسألةهذهفىخلاف(جرى)1

والبغوى-الترمذىقالكماوهو،أيضًاثابتبنلزيدرأىوهوالعصرصلاةهى:بعضهم-فقالأ

الصحابة.علماءأكثرقولاللَى-رحمهما

الأثر.أهلأكثرقولهو:البرعبدابنوقال

التابعين.جمهورقولهو:الماوردىوقال

.عباسوابنعليعنبلاغَاالموطأفىمالكقالوبذلك،الصبحأنهارأىعباسب-ولابن

أيفئا.زيدبنأسامةقالوبذلك،الظهرأنهارأىجـ-ولزيد

يومقال!شًالنبىأنعنه-اللهرضىعاى-عنومسلمالبخارىحديثالعصركونهارجحالذىأنإلا

اللَىملأ،العصرصلاة،الوسطىالصلاةعن"شبغلونا:العصر-صلاةعنالكفازشغله-لما:الأحزاب

.نارأ"وبيوتهمقلوبهم

أعلم.واللَى،"الصلاةومواضع"المساجدفى()627مسلم،""الدعواتفى)6963(البخارىرواه



-السلامعليه-يونسزهد

:قالمجاهدعن،الأعمشعن،معاويةأبىعن،أبى!دررا،اللَّهعبدح!ثنا-182

:قالقطوانيتان)1(عباءتانعليه-السلام-عليهعمرانبنموسيمنهمنبيّاسبعونالبيتحج

."لبيكالكربكاشفلبيك":يقول-السلام-عليهيونسوفيهم

فىقتادنعن،عروبةأبىابنعن،إسماعيلحدثنا،أبىِ!ررا،اللَّهعبدح!ثنا-183

طويلكان:قال.143،ارصافات:أ!صالْمُسَبِّحِينَمِنَكَانأَنّهُفَلَوْلا(:وجل-عزاللَّه-قول

متكأ.وجدصرعداذا،عثرإذاصاحبهيرفعالصالحالعملوإن:قالالرخاءفىالصلاة

عن،منصورعن،سفيانعن،مهدى)ابن(حدئنا،أبىعن،اللَّهعبدحدثنا-184

لاأنالحوتإلىاللَىأوحى:قال.87(الأنجياء:1)الظُّلُمَاتِفِىفَنَادَى(:الجعدأبىبنسالم

آخروحوتالحوتظلمةالظلماتفىفنادىآخرحوتابتلعهثملحمًاولاعظمًالهتضرى

البحر.وطْلمة

"اى:فقال.ا!أززقبوادىمر3ّشًح!اللَىرسولأنعنهمااللَىرضىعباسابنعنمسلمحديثفىجاء-182

اللَى-إلىجؤارولهالثنيةمنهابطوهوموسيإلىأنظر"كأنى:قال.الأزرقوادى:قالوا،؟"هذاواد

:قالوا،؟!هذهثنية"أي:فقال،هرشاءثنيةعلى-السلامعليهالنبي-يعنىأتىحتى"بالتلبيةوجلّ-عزَ

."خلبةناقتهخطامصوفمنجُبةعليهحمراءناقةعلىمتىبنيونسالىأنظر"كأنى:قال.هرشاءثنيةهذه

.""الإيمانفى268-926(/)166مسلم،يلبيوهو-ليفًايعنى:هثيم!ال

.القصيرةالبيضاءالعباءة:القطوانية:قطوانيتان(1)

الرخاءفىاللهالى"تعرف:لهقالبًئأنهعباسابنعنصحيحبسند2(15)6الترمذىروىوقد-183

.أالسُدةفىيعرفك

(1)9رقمحديث،2(48)صالحديثدارط/-"والحكمالعلومجامع"فىالحنبلىرجبابنروىوقد

اللهفدعاضراءبهفنزلتالسراءفىدعّاءَالرجلكالطإذاأ:قالعنه-اللهرضىالفارسى-سلمانأن

؟ضراءبهفنزلتالسراءفىبدعّاءليسكانوإذا،لهفشفعوامعروفصوت:الملائكةقالت-تعالى-

اهـ..،لهيشفعونفلا،بمعروفليسصوت:الملائكةقالت-تعالى-اللَىفدعا

يومأحمدالإماماللَىورحم؛لهاسندفلا،ذكر(-روى-)قيلالتمريضبصيغةتروىأسانيدهده-184

.(التاريخ-المغازي-التفسير:لهاأصللاعلوم)ثلاث:قال

الجعد.أبىلابنوعزاه،""تفسيرهفى(127)5/الأثركثيرابنذكروقد

القرطبى:قالوبهذا.التفسيرأهلومعظمجبيربنوسعيد،عباسوابن،مسعودابنرأىوهو

الحديث.دارط/"التفسير"فى35(11/0)



الجونىعمرانأبىعن،صالححدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-185

علىيحومفجعل-السلام-عليهيونسقومعلىهبطلماالعذابإن:قالالجلدأبىعن

إنا:فقالواعلمائهمبقيةمنشيخإلىمنهمالعقولذووفمشىالمظلمالليلقطعمثلرؤوسهم

:فقولوا:قالعقوبتهعنايرفعأنوجل--عزاللَّهعسيبهندعودعاءفعلمناترىمابنانزلقد

-عزاللَّهفكشف:قالأنتإلاإلهلاحىويا،الموتىمحىحىويا،حىلاحينحىيا

عنهم.وجل-

عن،عميربنجميعحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-186

أربعينالحوتبطنفى-السلام-عليهمكث:عندهرجلقال:قالالشعبيعن،مجالد

وقاربتالعصرنعدكانفلماضحيالتقمهيوممنأقلإلامكثما:الشعبىفقال،يومًا

إِلاَّإِلَةَلاَّ(:فقالالشمسضوء-السلام-عليهيونسفرأىالحوتتثاوبالغروبالشمس

فقال،فرخكأنهضاروقدفنبذه:قال.87(الأفيء.)1!الطالِمِينَمِنَكُنتُإِئِّىسُبْحَانَكَأَنتَ

اللَّه-أرادولو-وجل-عزاللَّهقدرةأنكرما:قال؟وجلعز-اللَّهقدرةأتنكر:للشعبىرجل

!!لفعلسوقًابطنهافىيجعلأن-وجلعز

أبىعن،السدىعن،سفيانحدثنا،وكغحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-187

يومًا.أربعينالحوتبطنفى-السلام-عليهيونسلبث:قالمالك

هند،أبىبنسعيدبناللَّهعبدحدثنا،وكيعحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا88

:الناسمنكثيرفيهمامغبون"نعمتان:صبًنِاللَّهرسولقال:قالعباسابنعن،أبيهعن

."والصحة،الفراغ

.(58)6/لما"الحليةفىنعيمأبوذكره-185

لبثهمقدارفىاختلفواوقد،الاْنبياء(قصص)جزء-"والنهاية"البدايةفى34(1/6):كثيرابنقال-186

بطنه:فى

عشية.ولفظهضحىالتقمه:الشعبىعنمجالدفقالير

ثلاثًا.فيهمكث:قتادةوقال"

الصلت:أبىبنأميةشعرلهويشهدأيامسبعة:الصادقجعفروقالبر

ليالياموتأضعاففىباتوقديونسانَجيتمنكبفضلوأنت

يومًا.أربعينجوفهفىمكث:مالكوأبوالحسنأبىبنسعيدوقالبر

فيه.مالبثمقداركماعلمواللَى:فقالكثيرابنالحلبةفارسعادولكن:قلت

جميعًا.الاَراء"البارى"فتحفى(524)6/حجرابنذكروقد

!18):باب،""الر!اقفى(2146)البخارى:صحيح-881



-يعنىمعاويةأخبرنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-918

رسولإلىأعرابيانجاء:يقولبشربناللَّهعبدسمعت:قالقيسبنعمروعن-صالعابن

"،عملهوحسنعمرهطال"من:قالخير؟الناسأىاللَّهرسوليا:أحدهمافقالك!يِماللَّه

-فقال،بهأتشبثبأمرفأمرنىعليكثرتقدالإسلامشرائعإناللَّهرسوليا:الاَخروقال

.الفَه"ذكرمنرطبًالسانكيزال"لا:وويراللَّهرسوليعنى

عن،معاويةعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-091

لن"إنكم!يِ!هنراللَّهرسولقال:قالنفيربنجبيرعن،أرطاةبنزيدعن،الحارثبنالعلاء

.القرآنيعنى،منه"خرجمماافضلبشىءوجل-عزاللَّه-إلىترجعوا

يونس،حدثنى،رشدحثنا،غيلانبنيحمىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-191

وجل--عزاللَّهكلامالقراَنهذاإن:قال-عنهاللَّه-رضىالخطاببنعمرأنشهابابنعن

أهواءكم.فيهتتبعواولامواضعهعلىفضعوه

بنفروةعن،هلالعن،منصورعن،جريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-291

هناهيا:فقالبيدىآخذوهوالمسجدمنيومًافخرجتلخبَّابجارًاكنت:قالالأشجعىنوفل

كلامه.منإليهأحببشىءإليهتقربلنفانكاستطعتبماوجل--عزاللَىإلىتقرب

سمعت:قالعلىبنعلىحدثنى،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-391

جثاءوالآخرونعامًابأربعينأغنيائهمقبلالجنةيدخلونالمسلمينفقراءأنبلغنا:يقولالحسن

فعندكمأمورهموولاةالناسحكامكنتمأنتم:فيقول-وجلعز-ربهمفيأتيهمركبهمعلى

وجل.عزاللَّه-يسَّرماإلاشديدحسابواللَىفَثمَّ:الحسنققال:قالوطلبتىحاجتى

والحاكم،""الأدبفى)3937(ماجهابن،""الدعواتفى)3372(:الترمذىبمعناهصحيح-918

قالا.كماوهوالذهبىووافقهوضححه(،594/)1

ابناللَىوعبد.وصحخه")المستدركفى(144)2/والحاكم،""المراسيلفىداودأبو:رواهمرسل-91ْ

.""السنةفى(1/136)أحمدالإمام

."والترهيبأالترغيبفى33(0)2/المنذرى:وضخخهقلت

...ض!)كان:سعدابنقال،278()3/"التهذيب"تهذيبفى:سعدبنرشدين:فيهضعيفأثر-ا19

.(أخبارهفىالمناكيرغلبت:حبانائنوقال،الحديثضعيف:الدارقطنىوقال

أعلم.والفَه،(الحديثصالخأنه)أرجو:قالإذبهيستشهدأحمد:وكانقلت

الذهبى.ووافقهوصححه،""المستدركفى(947)2/الحاكم-ذكره291

."الزهد"فى36(/1)عاصمابىابن-ذكره391



-عمرانحدثنا،الزبيربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-491

عن،هريرةأبىعن-الوالبي-يعفىخالدأبىعن،أبيهعن-نشيطبنزائدةابنيعنى

تفعلوإلافقرلبوأسدغنىصدرلصأملألعبادتىتفرغاَدمابنوجاص-:عزاللَّه-قال:بًىِالنبي

."فقركأسدولمشغلاًصدركملأت

،حيوةحدثناالمقرى--يعنىيزيدبناللَىعبدحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-591

صلىإذا!ص!اللَىرسولكان:يقولعبيدبنفضالةسمعأنهحدثهعليأباأنهانئأبوأخبرنى

يقولحتىالصُّفةأصحابوهمالخصاصةمنبهملماالصلاةفىمقامهممنرجاليخربالناس

تعلمون"لو:فقالإليهمانصرفالصلاهطعصاللَىرسولقضىفصاذامجانينهؤلاءإن:الأعراب

معوأنا:فضالةقال،"وفاقةحاجةتزدادونأنكملولأحببتموجاص-عزاللصَه-عندلكمما

يومئذ.عييهاللَىرسول

العصلابى،معاويةأبوحدثنا،يدهبخطأبىكتابفيوجدت،اللَّهعبدحدثنا-691

عنعفيف،والمطامعالمطاعمعنعفيفالإيمانإن:قالمنصوربنبشرعن،رجاصحدثنى

.المحارم

عن،رجلحدثني،معاويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت.قالاللَّهعبدحدثنا-791

المنافقين(1)أزِمَّةُوالدراهمالدنانيرهذهإن:-اللَّهرحمه-شميطقال:قالمنصوربنبمثمر

.السواَتإلىبهايقادون

:قالجبيربنسعيدعن،ضمرةحدثنا،رراويةب!تت3لا!وحدفا،الكَّعبدحدثنا--891

.عبيدهبينمنيُعْرَفلاعنه-اللَّه-رضيعوفبنالرحمنعبدكان

غريب.حسن:وقال،"القيامة"صفةفى2(4)66الترمذىرواه:صحيغ-491

هرمز.:اسمهالوالبىخالدوأبو

.مقبول:""التقريبفىالحافظوقال.الحديثصالحهو:قلت

.""التلخيصفىالذهبىوأقره،"إالمستدركفىالحاكموصحخه

صخيح.حسن:الترمذىوقال.المسند""فى(1-819)6/وأحمد،236()9الترمذى:ص!يغ-591

.""الحليةفى(17)2/نعيمأبىعندبلفظهوهو

."الزهد"فى36(/1)عاصمأبىابنرواهوقد،مجهولالإسنادفى""آ

.""الحليةفى(281)3/نعيمأبىعندوالأثر،أيضَامجهولالإسنادفِى-799

الدانة.نهتقادماو)زممام(.-رثهّ؟؟/ هو.جمع

.النبلاء"أعلام"سيرفى98(/1)الذهبىذكره-أ،1!



زياد،بنالمعلىحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-991

أبىعنالذكر-عندبكاءاللقاءعندشجاعًاعلمتماواللَىوكانالمزنى-بشيربنالعلاءحدثنا

ليستتربعضناوانالأنصازمنحلقةفىكنت:قالالخدرىسعيدأبىعن،الناجىالصديق

عليناوقفإذوجل--عزاللَىكتابإلينسمعفنحنعلينايقرألناوقارئالعرىمنببعض

يا:قلنا:قال؟تقولونكنتمما:فقالالقارئفكفمعهمنفسهليعدفيناوقعدمج!ي!اللَّهرسول

يُومئبهاوحلَّقبيدهال!هصحرررسولفقال-وجل-عزاللَّهكتابيقرألناقارئكاناللَّهرسول

أحَدًامنهمعرفال!ه+وًوصزسولرأيتفما:قالالحلقةفاستدارت،(تَحلُّقوا(\1"أنإليهم

وذلكيومبنصفالأغنياءقبلالجنةتدخلونالصعاليكمعشريا"أبشروا:فقال:قالغيرى

."عامخمسمائة

سمعت:قالحسانبنهشامأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-2ْ

مكرقديكونأنيخففلمدنيالهوجل--عزاللَىبسطالناسمنأحدماواللَّه:يقولالحسن

أنهيظنفلمعبدعن-وجل-عزاللَّهأمسكهاوما،رأيهوعجزعلمهنقصقدكانإلافيهابه

رأيه.وعجزعلمهنقصفدكانإلافيهالهخيرفد

واللَى:قالالحسنعن،هشامأخبرنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا10-2

تأتونألا:لهمفيقالأخذهحلهمنالمالهذايأخذأنأحدهمشاءلوأفوامًاأدركتلقد

.2(لقلوبنافسادًاأخذهيكونأننخشىإنالا:فيقولونحلالأفتأخذونهالمالهذامننصيبكم

الحلقة.هيئةعلىاجلسواتحلقوا:(1)

فقراءدخولكانوإن،""الحليةفى(001)7/نعيموأبو،"المسند"فى69()3/أحمد:ضعيف-991

أيضًا،الترمذىوعند،الصحاحأحاديثفىثابتعامبخمسمائةالأغنياءقبلالجنةالمسلمينأوالمهاجرين

أعلم.واللَى

."الحلية"فى272()6/نعيمأبوذكره00-2

.الزهد،دافى262(/1)عاصمأبىابنذكره10-2

الهروىوقال.الحرامفىالوقوعخشيةالحلالمنأبوابترك:وتفصيلاًإجمالآومعناهالورعهوهذا!أ)2

فعلالتوقى:الجوزيةقيمابنقال،(تعظيمعلىوتحرجحذرعلىمستقصىأتوق:الورع:الأنصازى

.الجوازح

.2(0)2/:السالكينمدارج.الفلبفعلوالحذر:

.الفضلاتتركوهو،يعنيكمالاوترك،شبهةكلثركالورع:أدهمبنإبراهي!وقال

ابنعنصخيحبسندمصنفهفىالرزاقعبدوروى،بيروت/ط،(011)")الرسالةفىالقشيرىذكره

وثمرها-سمّاهشيئًا-كذا-وساقها،الشهادةفأصلها،كشجرةالإسلام)مثل:قالأبيهعن،طاوس

فى(11/16)الرداقعبدذكره،(لهورعلاإنسانفىخيررلا،لهاثمرلاشجرةفىخيررلا،الررع

."مصنفه"



ذكر:قالقتادةعن،سعيدعن،الوهابعبدحدثنا،أنىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا20-2

ثيابهميرقعونوكانواالمسلمينفقراءبهايجتمعوكان،الصّفةأهلعلىدخلصرواللَّهنبىأنلنا

أخرىفىويروححلةفىأحدكميغدويومأوخيراليومأنتم":فقالرقاعًايجدونولابأدم

يومئذنحنبل؛لا:قالوا،"الكعبةتستركمابيتهويستربأخرىعليهويراحجفنةعليهوتغدو

.خير"اليومانتمبل"لا؟:عووالنبيفقال.خير

عن،جبيرعن،المباركابنحدثنا،سندلبنالفَهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا30-2

بعداذكرنىآدم"ابن:-وجلعز-ربهعنيذكرفيماجروالنبىعن،هريرةأبىعن،الحسن

.بينهما"ماابفيكساعةالعصروبعدالفجر

أنسعن،حميدعن،عدىأبىبنمحمدحدثنا،أبىحدلنا،اللَّهعبدحدثنا40-2

فسبقهاقعودعليأعرابىفجاءتسبقلاوكانتالعَضْباءتسميوَلءاللَىلرسولناقةكانت:قال

:فقال،العضباءسُبقَتاللَىرسوليا:قالواوجوههمفىمارأىفلماالمسلمينعليذلكفشق

.،وضعهإلاالدنيامنشيئًايرفعلاانوجل-عزاللَّه-علىحقًاإن"

سمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا50-2

رسولصاحبأمامة-أبوكان:قالاللَىعبدأبىبنسليمانعن،يحدثحكيمبنيعلى

إلىينظرأنسرهمن:يقولعمرابنسمعت:قالرحلهعلىخلفهزادهأحفبقد5!ي!-اللَّه

إنكم:فقال؟حجاحنحنأوما:لهفقلناعنه-اللَّه-رضىأمامةأبىإلىفلينظرحاجرجل

.حجاجأنكملتزعمون

2 !الا:جميعًابكاربنومحمد،النرسىالوليدبنعباسأبرنا"اللَّهعبدحدثنا6ْ-

أوسبنشدادعن،حبيببنضمرةعن،مريمأبىبنبكرأبىعن،المباركبناللَّهعبدحدثنا

نفسهأتبعمنوالعابخزالموتبعدلماوعملنفسهدانمَنْ"الكيسُ:جَمَيهوراللَّهرسولقال:قال

."وجلعزاللَّه-علىوتمنىهواها

ء()137موصولأبرقمتخريجهسبقهـ2--2

.الكتابأولفىتحريجهسبق-!؟3

2 .""الر!اقفى(1056)البخارى:صحيح-4ْ

.!"المصنففى(013)7/شيبةأبىابنذكره---502

ضعي!.:مريمأبىابنوفيه."الزهد"فى(51)9المباركابن:ضعيف-602



ابنسعيد-حدثنى،الأشهبأبوحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا70-2

الفقراءمنرجلجاءإذأضحابهيحدثع!يماللَّهزسولبينما:قالسواربنكعبمولىأيمنأم

رسولفقال،ع!يمّاللَّهرسولفتغيرعنهثيابهمنقبضفكأنهالأغنياءمنرجلجنبإلىفجلس

وشرّاللَىرسوليا:قال،"عليكفقرهيعدووأنعليهغناكيعدوأنفلانياإأخشيت:!شًهِ!اللَّه

ينجينىفما:فقال،"الجنةإلىيدعوهفقرهوإنالنارإلىيدعوكغناكإن"نعم:قال؟الغنَى

وادع"فاستغفر:قال،فيهلىإربلا:الآخرفقال،أفعلإذًا:قال،"تواسيه":قالمنَه؟

."لأخيك

الريانبنالمستمر،حدثنا،الصمدعبدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا80-2

:فقالالدنياذكر!شَيماللَّهرسولأنالخدرىسعيدأبىعن،العبدىنضرةأبوحدثنا،الإيادى

.النساء"واتقوافاتقوهاحلوةخضرةالدنيا"إن

،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،يزيدبناللةعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا90-2

:قالأبيهعن،الجهنىأنسبنمعاذبنسهلعن،ميمونبنالرحيمعبدمرحومأبوحدثنى

عزالفه-دعاهوجل-عزلفه-تواضعًاعليهيقدروهواللباسترك"من:!لًخهِ!اللَّهرسولقال

.شاء"أيهايلبسالإيمانحللمنيخيرهحتىالخلائقرؤوسعلىالقيامةيوموجل-

صاحبهشامبنعمارةحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا01-2

خبزمنكسرةءشَيِ!اللَىرسولناولت-السلام-عليهافاطمةأنمالكبنأنسعن،الزعفرانى

."أيامثلالةمنذأبوككلهطعاماول"هذا:فقال،شعير

عن،زاشدبنمحمدأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا11-2

!شًي!اللَىرسولمناستغفارًاأكثرأحدإلىجلستما:قالهريرةأبىعن،رجلعن،مكحول

اللَى.رحمه-هريرةأبىمناستغفارًاأكثرأحدإلىجلستوما:الرجلقال

إليه.واسطتهيذكرولم،بم!ي!النبىمنيسمعلمأنهإلاثقةأيمنأمبنسعيدالإسناد:مرسل70-2

.""الر!اقفى99()2742/مسلم:بمعناهصحيح2-8ْ

حسن.:وقال."القيامة"صفةفى2(481)الترمذى:حسن-902

الجنة.حللمنالجنةأهليعطىمايعنى:الإيمانحُلل:قولهومعنى:وقال

.الثوبوهى،)حلة(جمع:والحلل:قلت

.ثقاتورجاله3(01/21)الهيثمىوقال."المسند"فى2(13)3/أحمد:ضعيف-012

عنه.اللهرضى-وأنس،عماربينانقطاعًااسنادهفىأنإلا:قال(429/)""الترغيبفىالمنذرىأنإلا

عنه.اللهرضىهرئرة-أبىعنالرجلجهالةفيه11-2



زيد،بنعلىعن،سلمةبنحمادأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا12-2

:يفولصبه!سِطاللَىزسواطكان:قالتعنها-اللَى-رضىعائشةعن،النهدىعثمانأبىعن

.استغفروا"أساءواوإذااستبشرواأحسنوااذاالذينمناجعلنىاللهم"

:قالمرةبنعمروعن،شعبةعن،يحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا13-2

رسولسمعأنهعمرابنيخدث-جهينةمنرجلاًالأغر-سمعت:قال،بُرْدةأباسمعت

.(9-إ؟(مرةمائةاليومفىإليهأتوبفانىربكمالىتوبواالناسأيها"يا:يقولجمييهاللَى

.البوصيرىضعفهإالزوائد"وفى""الأدبفى382(0)ماجهابن:ضعيف21-2

.")المشكاةفى)2357(الألبانىوضعفه

."والدعاء"الذكرفى27(20)مسلم:صحيح-132

لاسنادمسعودابنعنميمونبنعمروطريقمن(524)6/"البارى"فتحفىحجرابنروى:فائدة)تإ؟(

وفيه:إليهصحيح

فانطلق،قتلكذَّبمنشريعتهمفىوكان،عليهموقعالعذابيرفلمالقريةعلىفأشرفيونسأوأصبح

حتىتسيرلاوإنهاربهمنعبدًااَبفًامعهمإن:يونسفقال-فيه:وقال،،سفينةركبحتىمغاضبًا

الحوتفالتقمهفألقوه،مراتثلاثعليهفخرحفاقترعوا:قال،أبدًااللَىنبىيانلقيكلا:فقالوا،تلقوه

مِنَكنتُإِنِّىسُبْحَانَكَأَنتَإلاَّإِفًلأأَنالظُّلُّمَاتِفِىلَنَادَى(:الحصيتسبيحفسمعالأرضقراربهفبلغ

.الدنلامعليه-يونسلقصةإتمامًاوذكرناها.87،ا!نجإء!أ!الظَّالِمِينَ



-السلأمعليه-سليمانزهد

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا!-41

وعلمنايؤتوالموماالناسأوتىماأوتينا:مالسلاٍعليهداودبنسليمانقال:قالنجتفأبىالن

والرضا،الغضبفىالحلم:كلماتثلاثمنأفضلشيئًانجدفلميعلموالموماالناسعلمما

والعلانية.السرفىاللَّهوخشية،والغنىالفقرفىوالقصد

عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا15-2

منهيكفىفوجدناهوشديدهلينهالعيشجربنا-السلام-عليهداودننسليمانقال:قالخيثمة

.أدناه

بكر-أبوحدثنا،أيوببنمحمدبنأحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا16-2

-عليهداودبنلسليمانكان:قالأبىحدثنى،منبهبنوهببنإدويسعن-عياشابنيعنى

إليهفنظربحرَّاثفمريومَاالريحفركبحديدوأسفلهاقواريرأعلاهابيتألف-السلام

-عليهسليمانأذنفىفألقتهكلامهالريحفحملتعظيمًاملكًاداودآلأوتىلقد:فقالالحراث

ماتتمنىلئلاإليكمشيتوانماقولكسمعتإنى:فقالالحرَّاثأتىحتيفنزل:قال-السلام

:الحراثفقال،داودآلأوتىمماخير-وجل-عزاللَىيقبلهاواحدةلتسبيحة:عليهتقدرلا

همى.أذهبتكماهمَّكاللَىأذْهَب

يحيىعن،الأوزاعىعن،مصعببنمحمدحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا17-2

أهلكعلىالغيرةتكثرلابنىيا:لابنه-السلام-عليهداودبنسليمانقال:قالكثيرابن

عز-اللَّهوقاوومنهضعفًاالحياءمنإنبنىيا.بريئةكانتوانأجلكمنبالسوءفترمى

الوتديدخلكمابنىيا.ابنكعنالعصاترفعفلاعدوكتغيظأنأحببتإنبنىيا.وجل-

03البيعينبينالخطيئةتدخلفكذلكالحجرينبينالحيةتدخلوكماالحجرينبين

.الأولياء""حليةفى2(99)7/نعيمأبوذكره41-2

.""العلمفى(702)2/البرعبدوابن."الزهد"فى2(50/)13شيبةأبىابنالإسناد:صحيح51-2

تغنى.لاوكلها،يهبمالدنياهذهفىماأقلّ:البصرىالحسنوقال:قلث

.""الحليةفى(ة49/)نعيمأبوذكره61-2

.الأولياء""حليةفى7(1)3/نعيمأبوذكره17-2



:قالقتادةحدثنا،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا18-2

بالليل.وينامبالنهاريحلف؟يخلصكيفلتاجرعجبًا:-السلام-عليهالنبىسليمانقال

بلغنا:قالمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا91-2

.امرأةوراءتمشولا(،1والأسْوَد)الأسدوراءامشبنىيا:لابنهقاَلداودبنسليمانأن

:يقولأبىسمعت:قالمعتمرحدثناَ،عارمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثناهـ22-

شىءوأىأبرد؟شىءأى:-السلام-عليهمالسليمانقالداودأناللَىعبدبنبكرحدثنا

آنس؟شىءوأىأكثر؟شىءوأى؟أقلشىءوأىأبعد؟شىءوأى؟أقربشىءوأى؟أحلى

وجل--عزاللَّهعفوشىءوأبرد،عبادهبينالفَهروحشىءأحلى:قال؟أوحششىءوأى

شىءوأوحش،الجسدفىتكونالروحشىءواَنس،بعضعنبعضهمالعبادوعفوعبادهعن

الدنيامنالاَخرةشىءوأقرب،الشكشىءوأكثراليقينشيءوأقل،الروحمنهتنزعالجسد

.قالكماأوالاَخرةمنالدنياشىءوأبعد

يحمى،عن،الأوزاعىعن،الوليدحدثنا،رشيدبنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-22

منزلإلىمنزلمنالنقلةالعيشسمئمنإنبنىيا:لابنه-السلام-عليهسليمانقال:قال

كلغلبتفإنها-وجلعز-ال!هبخشيةعليك:لابنه-السلامعليه-سليمانوقال:قال

.شىء

خيثمة،عن،الأعمشحدثنا،نميربنالفَهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا222-

زجلإلىينظرفجعلسليمانعلىالموتملكدخل:قالحوشببنشهرعن،حمزةوعن

-عليهالموتملكهذا:قالهذا؟من:الرجلقال،خرجفلماإليهالنظريديمجلسائهمن

الريحتحملنىأنأريد:قالتريد؟فما:قال،يريدنىكأنهإلىينظررأيتهلقد:قال-السلام

الأفاعى.أنواعمن:نوعالأسود(1)

رأىك!ممَيماللَهرسولأنعنه-اللَّهزضى-اللهعبدبنجابرعنبسنده(901-4/1)30مسدمحديثوفى

أصحابهالىخرحثم،حاجتهفقضىجلدا،تدلكأىألهامنيئةتمعسوهىزينبامرأتهفاتى.امرأة

أهله،فليأتامرأةًأحدكمأبصرفاذا،شيطانصورةفىوتدبر،شيطانصورةفىتفبلالمرأة)إن:فقال

.(نفسهفىمايردذلكفان

إليها.نظركمنأسبقإليكاللَىنظرانبعلمك:قالالبصر؟غضعلىنستعينللجنيد:بموقيل

."الأصول"نوادرفى(117)3/الترمذىالحكيم2-ذكره02

.الأولياء""حليةفى(181)4/نعيمأبو22-ذكره1

.""الحليةفى(06)6/نعيم:أبوضعيف-222

التمريض.بصيغة")التذكرةفى82(81-/1)القرطبىوذكره



-عليهسليمانالموتملكأتىثمبالهندفألقتهعليهافحملهبالريحفدعا:قال،بالهندفتلقينى

أمرتإنىمنهأعجبكنت:قال؛جلسائىمنرجلإلىالنظرتديمكنتإنك:فقال-السلام

.عندكوهوبالهندروحهأقبضأن

:قالخيثمةعن،الأعمشحدثنا،نميرابنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا223-

أهلتأتىلكما:سليمانلهفقال،صديقًالهوكان-السلام-عليهسليمانالموتملكأتى

بمابأعلمأناما:قالأحدًامنهمتقبضلاجنبهمإلىالبيتأهلوتدعجميعًافتقبضهمالبيت

.أسماءفيها(صكَاك)1إلىفيلقىالعرشتحتأكونإنمامنكأقبض

بنيحمىعن،الأوزاعى)2(حدثنا،مسكينحدَثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-22

المسكنةمعالخظيئةأقبحمابنىأى:لابنه-السلام-عليهداودبنسليمانقال:قالكثيرأبى

ربه.عبادةفتركعابدًاكانرجلٌذلكمنوأقبح،وكذاكذاوأقبحالهدىبعدالضلالةوأقبح

.""الحليةفى(911/)4نعيمأبو-232

الوثيقة.أى-المصكوكالكتابوهو،،!صكجمع:صكاك(1)

."الحلية"فى7(1)3/نعيمأبو-422

بطنوالأوزاع،فيهمنزلإنما،أوزاعتاوليس،الأوزاعىيحمربنعمروبنالرحمنعبدعيروأبوهر)2(

هـ()88ولدالشامهل1امام.شيبانىوهوالؤراديسبابمنخرجتإذابدمشققرية:وقيل.حميرمن

المباركابنعنهوأخذ،وعطاءالزصىسمع،لأ"لةورألفسبعينفىأجاب،بالشاممنهأعلميكنولم

.هـ(51)7ت.لثورىوا



-السلامعليه-أيوبزهد

كانما:قالالحسنعن،هشامأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا225-

فىومكث:قالجسدهفىتختلفالدوابفكانتولسانهوقلبهعيناهإلاأيوبمنبقى

.(1أشك)أنا:يزيدقال،وأشهرا:قالأووأيامًاسمْينسبعالكنَّاسة

عبدسمعت:قالحازمبنجريرأخبرنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا226-

ريحًافوجدايومذاتفأتياهأخوان-السلام-عليهلأيوبكان:يقولعميربنعبيدبناللَّه

كانشيئًاسمعفما:قال؟هذاكلبهبلغماخيرًاأيوبمنعلموجل--عزاللَّهكانلو:فقالا

جائعمكانأعلموأناشبعانَليلةأبتلمأنىتعلمكنتإناللهم:فقالذلكمنعليهأشد

وأناقطقميصًاألبسلمأنىتعلمكنتإناللهم:قالثميسمعانوهمافصُدق:قالقصدقنى

لااللهم:قالثمساجدًاخرَّثم:قاليسمعانوهمافَصُدِّق:قالفصدقنىعارٍمكانأعلم

كانلو:أخرىمرةيزيدوقال،بهماوجل--عزالفَهفكشفبىمايكشفحتىرأسيأزفع

.هذاكلبهبلغماخيروجل--عزاللَّهعندلأيوب

:قاليذكرعقيلاًسمعت:قالجابربنغوثحدثنا،أبىثناى،اللَّهعبدحدثنا227-

وصلاحالتوحيد)2(:قال-؟السلام-عليهأيوبشريعةكانما:سُئلمنبهبنوهبسمعت

فى)واختلفوا:وقالعنه-اللَىرضىأنس-عليموقوفًا"والنهاية"البدايةفى248(/1)لمجرابنذكره(1)

حديثانإلا.وقتادةالحسنعلىموقوفة2(66)5/كثيرابنذكرهاهذهسنينسبعومدة.(بلواهمده

قال.صخيححديثوهو،(سنةعشرةثمانىبلاؤهبهلبثأيوباللَىنبى)إن:فيهروالنبىعنأنس!

الصحيح.رجالالبزارورجالوالبزاريعلىأبورواه.الزوائد""مجمعفى2(80)8/الهيثمى

سنة.عشرةثلاثالبلاءفىلبثأنهوالصخيح،""الفتحفى(422)6/حجرابنوقال

وواففه")المستدركفى(14)15الحاكمصححه.بنحوهعنه-اللَىرضىأنس-عنموصولأَ:صحيح226-

."الصحيحة"فى(1)7والألبانى،الذهبى

.جدّاغريب:وقالمرسلاًحاتمأبىلابنوعزاهأيضًاموقوفًا2(1/48)""البدايةفىكثيرابنوذكره

إِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِىإلاَّرسُولًمِنقَبْلِكَمنأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىاللَىكقولجميعًاالأنبياءرسالةهوالتوحيد.2()

.36،النحلْأ)الطاغُوتَوَاجْتَنِبُواالفهَاعْئدُواأَنِزَسولأأُفَةكُلِّفِىبَعَثْنَاوَلَقَدْ(.11125!نجياء!!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّ

وغيرونذروذبحوصوموصلاةورجاءوخوفدعاءمنبهالعُبَّادتحجدمابج!يعتعالىافىَافراد:ومعناه

لعظمته.والذلسبحانهلهالحبكمالمعوالرهبةوالرغبة،لهالخضوعوجهعلى،العبادةاْنواعمنذلك

.(ه)صالتوحيد""حراسة-اللَى-رحمهبازابنوانظر



فما:قيل.حاجتهطلبثمساجدًاخرَّ-وجل-عزاللَّهانىحاجةأحدهمأرادوإذاالبينذات

وليدةكلومعوليدةعبدكلومععبدفدانكلمعفداناَلافثلائةلهكان:قال؟مالهكان

مسكين.ومعهإلاطعامًايأكلولمبابهوراءضيفلهيبتولمشاةألفعشرة(وأربع)1أتان

بنإبراهيمعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا228-

لمإذا:قالعنه-اللَّه-رضيالعاصبنعمروبناللَّهعبدعن،باباهبناللَّهعبيدعن،لمهاجر

وبغى.طغىالطعامإلاتجارةللرجليكن

وهبًاسمعت:قالعمرانعن،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا922-

سنين.سبعالبلاءأيوبأصاب:يقول

ذكر:قال!السرىحدثنا،منيبأبنأنبأنا،شبيببنسلمةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا023-

سنين.سبعالقريةكناسةعليلبث-السلام-عليهأيوبأنالتيمىسليمان

عن،عياشبنبكرأبوحدثنا،آدمبنيحييحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا231-

سهمبنيبابعندقومًاأنفأخبرعباسابنمعكنا:قالأبيهعن،منبهبنوهببنإدريس

ووضععكرمةمحجتهوأعطىإليهمفنهض:قال،القدرفى:قالأظنه:قاليختصمون

يجلسفلمبهورحبوالهأوسعواإليهمانتهىفلماطاووسعلىوالأخرىعليهيديهإحدى

ماالموتوذكر،وجلالهاللَّهعظمةفىكانلقد:قال:قال؟الفتىقالكيفوهبيا:وقال

اللَّهخشيةأسكتتهمعبادًاللَّهأنأيوبياتعلمألمقلبكويكسرحجتكويقطعلسانكيكل

وأيامهباللَّهالعالمونالألبَّاءالنبلاءالنطقاءالفصحاءلهموأنهمبمَمولاعَىغيرمنوجل--عز

ألسنتهموتقطعتقلوبهموانكسرتعقولهمطاشت-وجلعز-اللَّهذكرواإذاأنهمإلا

بالأعمال-وجل-عزاللَّهإلىاستبقواذلكمناستفاقوافاذاوإعظامًالهوإجلالأللَّهإعزازًا

لأنزاهوانهموالخاطئينالظالمينومع،أقوياءلأكياسوإنهمالمفرطينمعأنفسهميعدونالزاكية

حيثهمبالأعمالعليهيعلونولابالقليللهيرضونولاالكثيرلهيستكثرونلاأنهمإلابرآء

مجلسه.إلىفرجععنهمانصرفثم:قالخائفونوجلونمشفقونمهيمونلقيتهمما

.حمارأنثى:أتان(1)

أبيهعنروايتهأنغير.ضعيف:اكهذيبزأثذيبوفى،منبهبنوهبحفيدوهوإدريسالحديثفى1-23

لأمه.جدهوهبوإنما،تجوز



عن،سلمةبنحمادأنبأنا،حرببنسليمانحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا232-

-السلام-عليهبأيوبإسرائيلبنىمننفرمر:قالالبكالىنوفعن،الجونىعمرانأبى

ذلكفعند-السلام-عليهأيوبفسمعها:قالأصابهعظيمبذنبإلاأصابهماأصابهما:فقالوا

يدعو.لاذلكقبلوكان:قال83(،الأنبباء:1!ءالرَّاحِمِينَأَرْحَمُوَأَنتَالغرَُّمَسَّنِىَ(:قال

أضابلما:قالعيينةابنعن،الخراسانىأيوببناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا233-

هذا؟أصابنىشىءلأىتدرون:فقالأصحابهإلىأرسلأصابهالذى-السلام-عليهأيوب

فقاموا،علمبهلناليسشيئًاأسررتتكونأنإلانعرفهشيءمنكلنايظهرفلمنحنأما:قالوا

؟السلامعليهاللَّهنبىدعاكمشىءلأى:فقالالعلمفىدونهمإنسانَافلقواوذهبواعندهمن

اللَّهتحمدلمشربةشربتلأنك:فقالفسألهفأتاههذابهأص!بماأخبرهفأنا:قال،فأخبروه

النعمة.تشكرلمظلفىاستظللتولعلكالنعمةتشكرولمعليها

بكرحدثنا،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدشاح!،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا234-

فجعل:قالذهبمنجرادًاعليهأمطر-السلام-عليهأيوبعنوجل--عزاللَّهعفالما:قال

.؟فضلكمنيشبعومنيازب:قال؟تشبعألم؟أغنكألمأيوبيا:فَنُودىَ:قال،يلتقط

أبىعن،عثمانعن،ليثحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنَا235-

فَيكلكوجل--عزاللَّهلغيرتعمللاالعاليةأبايالمجعِ!:محمدأصحابلىقال:قالالعالية

له.عملتمنإلىوجل--عزاللَّه

.""تفسيرهفى(5672/)كثيرابنذكرهاالروايةوهذه.أنسعنموصولأروىوقد(22)6رقمانظر-232

.شديدةنكارةففيهاهذاوعلى()سوطاسمهشيطانذكروفيها:قلت

قصةفىمنبهبنوهبرواياتعن5(18)5/كثيرابنتفسيرهامشعلى""تفسيرهفىالبغوىقالوقد

.(بالكذبوالصدق،بالباطلالحقفيهاالتبس)وقد:السلامعليه-أيوب

.(الطوللحالتركناها،غرابة)وفيهاالروايةهذهعنكثيرابنقالبينما

.الأحباركعبامراةابنوهو.صدوقتابعى:""الفتحفى(134)8/حجرابنقال:البكالىونوف

."الزهد"فى3(230/)وكيععندوالرواية

عليه-أيوبنبوةفى-يعنىالصحيح:إسحافابن)قال:"!الفتحفى!024)6/حجرابنقالوقد

هـ..1(إسرائيلبنىمنكانأنه-السلام

اللَىرضى-هريرةأبىعن.2(0):!اب-الأوراء"أ!اديث"وكأ933(1)البخارىعندالحديثأصل4-23

.السلامعليه-أيوبقصةعن،البخارىصحيحفىالوحيدالحديثوهوعنه-

."إالحليةفى(2022/)نعيمأبوذكره235-



عطية،بنحسانعن،الأوْزَاعىعن،وكيعأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا236-

قبلكانماأحبطعملهمنبشىءراياإذاالرجلأنبلغنى:قالزكرياأبىبناللَّهعبدعن

ذلك.

س!لمةعن،سفيانعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنما،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا237-

يُرائىومنبهاللَّهيُسَمِّعيُسَمِّع"من!ر:اللَىرسولقال:يقولجُندبًاسمعت:قالكهيلابن

.به"اللَّهيُرائى

عن،مرةبنعمروعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا238-

بعملهالناسسمعمن:قالعمربناللَّهعبديحدثعمروبناللَّهعبدسمعت:قالرجل

.عنه-اللَّه-رضىعمرابنفبكى:قال.وصغَّرهوحقَّرهخلقهسامعبهاللَىسمَّع

قال:قالقيسعن،خالدأبىابنعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا923-

به.اللَىسمَّعسمَّعمناللَّه"عنه--زضىعمر

يسميهيكنلمشيخعن،مسعرحدثنا:وكيعقال،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-24

وأتَرَسُّلءحه!اللَىرسولكلامفىكان:أحدهماقال:يقولانعمروابن،جابرًاسمعت:قال

حتىوجل--عزاللَّهسخطفىكانإلابهايرائىبخطبةرجلقامما:الآخرفقال:قالترسيل

يسكت.

بن.سعيدعن،أسامةعن،حيانبنسليمانحدثنا،أبىحدثنا"اللَّهعبدحدثنا14-2

.""المصنففى(791)7/شيبةأبىابنذكره236

مرفوعة.مسلمصخيحفىزويتوهكذا.الهمزةخففت-رائىأىورايا:

."لرقاقا"فى(2/84)879مسلم:صحيح-372

يك.اللَىزسولأصحابمنالبجلىجندبهوعنه-اللَىرضىوجندب-

"الترغيبفىالمنذرىقال:"الأحوذى"تحفةفى238(1)المباركفوزىقال:بسواهدهصحيح8-2

.هـ(.)1والبيهقى.صحيحأحدهابأسانيد"الكبير،فىالطبرانىرواه:الحديثهذاذكربعد"والترهيب

."الزهد"فى(141)المباركابنذكره04-2

بكلاميتكدمكانودكنههذاسردكميسردبمفًي!اللهرسولكان"ما:قالتعنها-اللَىرضى-عائشةوعن

.""المناقبفى)9363(الترمذىَ:ضحيح."إليهجلسمنيحفظه،فصلبيِّن

الحديث.فىالاستعجالوهو،والترسلالتمهلضدوالسرد

.""الصيامفى(0961)ماجهابن."المسند"فى373()2/أحمد:صهخيخ14-2

."الجامعصحيح"فى34()88لألبانىاوصححه.صحيحهإسناقالزوائد:وفى



منلهليْسصائممِّن"كَم:!سَكلوَاللَّهزسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،سعيدأبى

.السَّهر"إلاقيامهمنلهليسقائمٍمنوكمالجوعُإلاصيامه

عن،سعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،حجاجعن،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا42-2

فليسوالجهلبهوالعملالزورقوليدعلم"من:لمجىَاللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيه

."وشرابهطعامهيدعبأنحاجةللَّه

سمعت:قالشعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا243-

:قال-وجل-عزربهعن،يرويهع!تَاللَّهرسولعن،هريرةأبىعن،أبيهعنيحدثالعلاء

."أشركللذىوهومنهبرىءفانىغيرىفيهفأشركعملاًعملفمنالشركاءخير"أنا

بنعلىعن،سلمةبنحمادحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا44-2

فومعلىبىأُسْرىليلة"مرزت:لمجرَواللَّهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،جدعانبنزيد

الذينالدنياأهلمنخطباءهؤلاء:فالهؤلاء؟ما:قلتنازمنبمقازيضشفاههمتقرض

."يعقلونأفلاالكتابيتلونوهمأنفسهموينسونبالبرالناسيأمرونكانوا

أبوحدثنا،الحسنبنكهمسأنبأنايزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا45-2

يَتَّقِوَمَن(:الاَيةهذهيتلو!به!ييهاللَّهرسولجعل:قالعنه-اللَّهرضى-ذرأبىعن،السليل

كلهمالناسأنلوذرأبا"يا:قالثمِالآيةمنفرغحتى.12اد!ل!ق:أ)كامَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَ

نعست.حتىويرددهاعلىَّيتلوهافجعل:قال،"لكفتهمبهاأخذوا

بحير،بناللَّهعبدحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا46-2

رسولقال:يقولعمرابِنسمعت:قالصنعاء-أهلمنوكانيزيد-بنالرحمنعبدعن

.1("الحكونرةأ)كا!رتْالثَّمسُإِذَا(:فليقرأالقيامةيومإلىينظرأنأحب)منء4خه:اللَّه

.!الصوم"فى(091)3البخازى:صحيح-242

.وسندهبلفظه"الزهد"فى(024)2ماجهابن:صحيح43-2

."والرقائق"الزهدفىبنحوه(264/)859مسلموعند

.المسند""فى(021)3/وأحمد،"الزهد"فى(1/1)29المباركابن:بهبأسلاإسناده44-2

."المسند"فى(1/891)يعلىأبىعندكماتصححهشواهدوله

.""الصحيحةفى192()الألبانىصححهوكذا

."الجامع"ضعيففى)6372(الألبانىضعفه:ضعيف45-2

)74(.:،التفسجر"-باب)3333(فىالترمذى46!-صحيحْ



،خباببنهلالحدثنا،ثابتحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا47-2

مابيدهمحمدنفسوالذى":فقالاحُدإلىالتفت!رالنبىأنعباسابنعن،عكرمةعن

إلادينارينمنهأدعأموتيومأموتاللَّهًسبيلفىأنفقهذهبًامحمدلآليحولاحدًاأنيسرنى

وليدةولاعبدًاولادرهمًاولادينارًاتركومافمات:قال،كان"انلدينأعدهمادينارين

شعير.منصاعًاثلاثينعلىيهودىعندمرهونةدرعهوترك

أبىبنيزيدحدثنى،ليثحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا48-2

!لمجو:اللَّهلرسولقالرجلاًإن:يقولسمعهأنهيزيدبنسعيدعن،الجذأبىعن،حبيب

."قومكمنصالحًارجلاًتستحىكماوجل-عزاللَّه-تستحىأن"أوصيك:قالأوصني

بنحبيبعن،شعبةأخبرنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا94-2

وقالكذبًا"-بالمرء"كفى:كأ4اللَّهزسولقال:قالعاضمبنحفصعن،الرحمنعبد

.سمع"مابكليُحدثأنإثمًا--:غندر

وأأخبرنا،الأعمشعنسعيد،بنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا025-

بعملأخبرنى:صهـطه!كَمَييللنبىرجلقال:قالصه!لهغميوالنبىأصحابمنرجلعن،صالحأباسمعت

."تغضبلا":قالأعقله-لعلىوأقْللْ-الجنةيدخلنى

،قتادةعن،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا251َ-

.(01)برقمتخريجهسبق47-2

أحد.خرهووأحد:

رجالهوبقيةلينوفيه.لهيعةابنوفيه؟وقالللبزازوعزاه،23()8/الهيثمىذكره:بشواهدهصحيح48-2

.ئقات

.)3(:باب-""المقدمةفى(5)5/مسلمرواه)كذبًا(بلفظ:ضحيح-942

.!"سننهفى(2994)داودأبورواه)إثمًا(وبلفظ

الذهبىووافقهوصححه،""المستدركفى)5678(والحاكم،"المسند"فى(484)3/احمد:صخيح05-2

قالا.كماوهو

عنه.اللَىرضى-هريرةأبىحديثمن""الصحيح!نفىوهو:صحيح15-2

.""الحليةفى3(90)6/نعيمأبىروايةوهذه

هوبمايعوضأوالإجابةتأخيرلهالأوْلىيكونقدأنهغير،يردلاالمؤمندعاءأن)اعلم:الجوزىابنقال-"؟

بالتسليممتعبدهوكمابالدعاءمتعبدفإنهربهمنالطلبيتركألاللمؤمنفينبغى،اَجلاأوعاجلاًلهأولى

.(والتفويض

ويسقيه،يتعهدهفجعل،غرسًاغرسأو،بذرًابَذَرمَنْبمنزلة)وهو:الدعاءيتركعمن:القيمابنوقال

.(1ه)صوالدواء""الداءفىذكره،(وأهملهتركهوإدراكهلهكمااستبطأفلما



يستعجل؟وكيفقالوا."يستعجللممابخيرالعبديزال"لا:قاللمجوَناللَىرسولأنأنسعن

.لى"يستجبفلموجل-عزربى-دعوت"قد:يقول:قال

،سليمانبنجعفرحدثنا،حسانبنعبيدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا252-

!يًن:اللَىزسولقال:قاليساربنمعقلعن،قرةبنمعاويةعن،زيادبنالمعلىحدثنا

."إلىكهجرةٍالهَرْجفىالعبادة"

،سليمانبنجعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا253-

إلىينظرلاوجل-عزاللَّه-"إن:قالصبَنالنبىأنهريرةأبىعن،الأصمبنيزيدحدثنا

."وقلونكمأعمالكمإلىينظرإنماولكنوأموالكمصوركم

بن!روعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-25

فعبدإليهأوحىسنةأربعينتعبدإذاإسرائيلبنىمنالرجلكان:قالمنبهبنوهبعن،دينار

يزلفلم؟أبواىصنعفيماذنبىماربيا:فقال،إليهئوجفلمسنةأزبعين(ارشدءلغيررجل

إليه.أوحىحتىيدعو

."الساعةوأشراط"الفقفى(9/2013)48مسلم:صحيح-252

عنها.الناسانشغالهناالعبادةفضلوسبب.والاختلاطالفتنة:والهرج

."والصلة"البرفى34(56/2)4مسلم:هـح53-2

.أزناأسفاحابنأنهأىح!ا)



-السلامعليه-آدمزهد

-يعنيسليمانحدثنا،سعيدبنيحىحدثنا،أبى!ثنا،اللَّهعبدحدثنا255-

-آدموجل--عزاللَّهخلقلما:قال-عنهاللَّه-رضيسلمانعن،عثمانأبىعنالتيمى-

ولاتعبدنى:لىالتىفأما.وبينكبينىوواحدةلكوواحدةلىواحدة:قال-السلامعليه

وأما،رحيمغفوروأناأغفروأنابهجزيتكشىءمنعملتفمالكالتىوأما،شيئًابىتشرك

.والعطاءالإجابةوعليَّوالدعاءالمسألةمنك:وبينكبينىالتى

بكرحدثنا،هلالأبوحدثنا،الممدع!ررراح!،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2-آه

يارب:اساقا،بعضعليبعضهمفضلفرأىذريته-السلام-عليهاَدمعلىعرضلما:قال

أشكر.أنأحببتإنىآدميا:قال،بينهمسويتفهلاَّ

حدثنا:الصنعانىويقال،البصرىالأعلىعبدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا257-

ويحمدأكلإذايسمىأنشكره:قالإبراهيمعن،منصورعن،معمرعن،ثوربنمحمد

.فرغإذا-وجلعز-اللَّه

عن،المسعودىحدثنا،محمدبنحسينأنبأنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا258-

حين-السلام-عليهداوددموععدلماجميعًاالأرضأهلبكىلو:قالمرثدبنعلقمة

دموععدلماجميبع-السلام-عليهداودودموعالأرضأهلدموعأنولو)1(،الخطيئةأصاب

الجنة.منأهبطحين-السلامعليه-آدم

."الجامع"ضعيففى(04)58الألبانىوضعفه،"الإيمان"شعبفى93()2/البيهفى:ضيف255-

.""المصنففى(091)7/شيبةأبىابنذكره256-

."الأحوذى"تحفةفى(061)7/المباركفورىذكره57-2

.2(11)6/التهذيبتهذيبانظر،بآخرهاختلطصدوق:المسعودىفيه258-

الأنبياءإلىولا-السلامعليهداود-إلىنسبتهيصحلاأمرٌوهو،،الخطيئةأعندالتوقفينبغىهنا()1

الخطيئةنسبةأنويذكر،والخطيئةالخطأمنعصمالنبىأنكما،سبيلعليهمللشيطانليسإذ،جميعًا

قائدبامرأةزناأنهلنبىينسبفكيف،عليهإسرائيلبنىافتراءمنهىإنما-السلامعليه-سليمانإلى

!!أكبراللَى...نبىوهوسليمانمنهاوأنجبجيشه

حديثالمعصومعنفيهايثبتولم،الإسرائيلياتمنمأخوذ)أكئرها:كثيرابنكنهاقالزواياتإنها

.(اتباعهيجب



لبث:قالالحسنعن،هشامأخبرنا،روجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا925-

الدنيا.أياممنسنةومائةثلاثونالساعةتلكنهارمنساعةالجنةفى-السلام-عليهآدم

ما:قالالجهنىمعبدعن،عوفأخبرنا،روجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا026-

الشُّح.إلاالشجرةأكلعلى-السلام-عليهادمحمل

بنمعاويةعن،سفيانحدثنا،يحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا261-

الظهربينمامقدارإلاالجنةفى-السلام-عليهكانما:قالجبيربنسعيدعن،إسحاق

والعصر.

:قالالحسنعن،حسانبنهشامأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا262-

أصابفلماظهرهخلفوأملهعينيهبينأجلهالخطيئةيصيبأنقبل-السلام-عليهاَدمكان

.ظهرهخلفوأجلهعينيهبينأملهفجعلحُوِّلالخطيئة

حدثت:قال.باجحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا263-

-عليهوزوجتهآدمعنهاوجل--عزاللَّهنهىالتىالشجرةكانت:قالالجبائىشعيبعن

.النورلباسهماوكان،الدّعةتسمىالبُرِّشبه-السلام

عن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا264-

فجعلتركه-السلامعليهآدم--وتعالى-تباركاللَّهصوز"لما:قالع!فهاللَّهرسولأنأنس

."يتمالكلاخلقبهظفرت:فالأجوفراهفلماإليهينظربهيطوفإبليس

أمةرأيتمااللَّه)وتا:والفاحشةبالخطأالأنبياءزمىفىومنهجهماليهودعنقاللماحزمابناللَىويرحم-

.(471//1)"والنحلالمللفى"الفصل،(الكفرةهؤلاءيشبهماالاْنبياءإلىوتنسب،بالنبوةتقر

.""تفسيرهفى(1/401)كثيرابنذكره925-

.226(/01)"التهذيب"تهذيبفيكماصدوقتابعىوهوبالقدرالقائل(الجهنى)معبدف!026-

العصربينماإلاالجنةآدمأسكن"ما:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعنبسندهالحاكموروى:قلت

.(1301/)كثيرابنتفسيرانظر.الشيخينشرطعلىصحيحبرقالئم."الشمسغروبإلى

.الخفا""كشففى2(92)2/العجلونى:ضعيف262-

شعيب:الأزدىقال."الاعتدال"ميزانفى383()3/الحافظوقال،الجبائىشعيبفيه:موصوع263-

.متروكأخبارى:الجبائى

لاعلم؟النخلةأوالشعير؟أو؟التفاحاو؟القمحهىهلالشجرةومسألة.المؤرخ:والأخبارى:قلت

.يجدىرلاينقع

مسلمعندطريقله5."دمشق"تاريخفى(0/311)2/عساكرابنأخرجهمسلمشرطعلى:صحيح264-

."به"ظفرت:قولهبدون



حدثنا،قتادةعن،شيبانحدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا265-

كأنهطوالأرجلاًكان-السلامعليهآدم"ان-:قال-!ي!النبىعن،كعببنأبىعن،الحسن

ذلكقبليراهالاوكانعورنهلهبدتبهوقعبماوقعفلماالرأسشعركثيرسحوقنخلة

مرسلتك،ل!ست:قالتأرسلينى،لها:فقالالجنةشجرمنشجرةبرأسهفأخذتهاربًافانطلق

المؤمنصمانفناداه:فالأستحييك،لا،ربأى:فالتفر؟أمنِّىوجل-عزربه-فناداه:فال

المخرجأنيعلم.المخرجأيناللَّهبحمديعلمثمبهوقعإذاالذنبمنوجل-عزربه-يستحيى

.وجل"عزاللَّه-إلىوالتوبةالاستغفارفى

نأالا،معروفهوكمامدلسوالحسنعنه-اللَّهرضي-كعببنأبىعنالحسنعنعنةفيهالحديث265-

."التفسير"فىحاتمأبىلابنوعزاه،367()6/""الفتحفىحسنهحجرابنالحافظ



-السلامعليه-لقمانزهد

عن،الزبيدىسعيدعن،الرازىحكامحدثنا،أبىحدثشا،اللَّهعبدحدثنا266-

القدمينمصفحالشفتينغليظحبشيّاعبدًا-السلام-عليهالحكيملقمانكان:قالمجاهد

إسرائيل.بنىعلىفاض

عن،رجلعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا267-

.ذبوةفترفىالـقولوكأوالإصابةالفقه:قال،12(أ!ان)الْحِكْمَةَلُقْمَانَآتَيْنَاوَلَقَدْ(:مجاهد

بنعليعن،حمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا268-

خياطًا.كان-السلام-عليهلقمانأن:المسيببنسعيدعن،زيد

ابن-يعنىمالكعن،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا926-

بضاعة.غيرمنالأرباحتأتكتجارهاللَّهطاعةاتخذبنىيا:لابنهلقمانقال:قالدينار-

عن،الأشهبأبوأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا027-

الناستُرِىولااللَّهاتقبنييا:لابنهيقول-السلام-عليهلقمانكان:قالواسعبنمحمد

فاجر.وقلبكبذلكليكرموك-وجلعز-اللَّهتخشىأنك

الأشهب،أبوأنبآتا،هارونبنويزيدوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا271-

النبوةعلىالحكمةاخترتكيف:للقمان)قيل:وزادعباسلابنوعزاه،6(1/1)4القرطبىذكره266-

نأفخفتخيرنىولكن،منهالعونفيهالرجوتعَزْمةبالنبوةإلىّأرسللوإنه:فقال؟ربكخيركوقد

كانأنهالتأويلأهلجمهورهذاوعلي:القرطبىوقال،إلىأحبالحكمةفكانت،النبوةعنأضعف

نبيًا.يكنولم،وليًا

أعلم.واللَّه.غريبأثر:فقالوالمتونالأسانيدهذهعلىكثيرابنحكموقد

صنعته.فىواختلف:وقال،62(/1)4القرطبىذكره268-

منبه.بنوهبعن"الحلية9فى(45)5/نعيمأبوذكره926-

.الكبير""الزهدفى72(1)البيهقىذكرهالمصنفطريقومن

عليه-لقمانذكرهوما،""المصنففى2(41/)13شيبةأبىابنذلمحره:واسعبنمحمدإلىصحيحسنده027-

فىيسامحوهحتىللناسوغيرهالعالماستشرافالخفيالرياءفمن،بالدينالدنياأكلهوهناالسلامَ

انتهكها.اللَّهرمبمصخلاإذاوالعصيانبالفجورملاَنوقلبه،علمهأجلمنوالشراءالبيع

للذهبى.(804)2/"الاعتدال"ميزان:انظر.الحديثمتروك:بابابنوهوالربعىخالدالخبرفى271-



لهفذبح،شاةلىاذبح:سيدهلهفقال،نجارًاحبشيّاعبدًالقمانكان:قال!الربعيخالدعن

شىءفيهاكانأما:فقال،والقلبباللسانفأتاهفيهامضغتينبأطيبائتني:لهفقال،شاة

له:فقال،شاةلهفذبح،شاةلىاذبح:لهقالثم،عنهفسكت.لا:قال،هذينمنأطيب

فأتيتنىمضغتينبأطيبهماتأتينىأنأمرتك:فقالوالقلبباللسانفرمىمضغتينبأخبثهماألق

ليسإنه:فقالوالقلباللسانفألقيتمضغتينأخبثهماتلقيأنوأمرتكوالقلبباللسان

خبثا.إذامنهماأخبثولاطاباإذامنهمابأطيبشيء

يا:لابنهلقمانقال:قالسفيانحدثنا،الجنيدبنالحسينحدثنى،اللَّهعبدحدثنا272-

ذهب.منالسكوتفإنفضةمنالكلامكانوإنقطالصمتعلىندمتمابنى

جعفرأنبأنا،المباركبناللَّهعبدحدثنا،جميلبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا273-

خلق.للشرالشرإن:لقمانقال:قالقتادةعن،الأشهبأبووهوحيانابن

أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،معاويةأبوأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا274-

الناسإلىأحبتكنبسيالاوجهكوليكنطيبةكلمتكلتكنبنى:الحكمةفىمكتوب:قال

:وقال،الحكمةزأسالرفق:التوراةفىأوالحكمةفىمكتوب:وقال،العطاءيعطيهمممن

فىمكتوب:وقال،تحصدونتززعونوكماترحمونترحمونكما:التوراةفىمكتوب

أبيك.وخليلخليلكأحما:الحكمة

.الأولياء""حليةفى337()3/نعيمأبوذكره272-

)وسئل:الحنبلىرجبابنقال.(1)5حديث،(174)صالحديثداط/والحكمالعلومجامعوفى

كانلومعناه:فقال؟ذهبمنالصمتفإنفضةمنالكلامكانإن:لابنهلقمانقولعنالمباركابن

عنالكفأنإلىيرجعوهذا،ذهبمناللَىمعصيةعنالصمتفان،فضةمناللَىبطاعةالكلام

هـ..1(الطاعاتمنأفضلالمعاصى

)النطق:-الأحنفعنروىكماقال-حيث:الصمتعلىبالخيرالنطقليفضلرجبابنعادولكن

:قالالعزيزعبدبنوعمر،(سمعهمنبهينتفعالحسنوالمنطق،صاحبهيعدولاالصمتفضللأنأقضل

والفعل،فتنةالقول)ان:أيضًاوقال،حالأ(القيامةيومأفضلهماعلمعلىالمتكلميكونأنلأرجو)إنى

هـ..ا(القولبالمؤمنأولى

."الإيمان"شعبفى(574)5/البيهقىذكره273-

.الخير(نويتمابخيرفإنك،الخيرانْوبنى)يا:لولدهأحمدالإماموقال

:إسنادوهذا:""الضعيفةفى(1571)الألبانىوقال،""المصنففى(ه21َ)8/شيبةأبىابن:صحيح274-

.التوراةعنبلاغًا؛هشاموالدالزبير-ابن-أىعروةإلىصحيح

موضوعًا.كاندمالارفعهيصحولاقلت:



ىأ:-السلامعليه-للقمانقيل:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا275-

مُسيئًا.الناسيراهأنيبالىلاالذى:قالشر؟الناس

:قالديناربنمالكحدثنا،الصمدعبدأبوحدثنَا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا276-

:قال،علمتقدبماتعملولماتعلملمماتعلمأنفيلكخيرلا:الحكمةبعضفىوجدت

إليهافضم،عنهافعجزيحملهاذهبثم،حزمةفحزمحطبًااحتطبرجلمثلذلكمثل

.أخرى

."ايإيمان"شعبفى373()5/البيهقىذكره275-

.النبلاء"أعلام"سيرفى(155)4/الذهبىعند276-



-السلامعليه-ك!زهد

الحضرمىالوردبنوهيبأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2-لأ7َ

مِنَتَكُونَأَنأَعِظُكَإِنِّى(:عليهفأنزلابنهفىنوحًاوجل--عزاللَّهعاتبلما:قالالمكى

منالجدولمثلعينيهتحتصارحتىعامئةظرظدكى:لتا.46(أهود:)!الْجَاهِبينَ

.البكاء

عن،الأعمشعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2718-

اللهم:قالأفاقفإذاعليهيغشىحتىيضربونهنوحقومكان:قالعميربنعبيدعن،مجاهد

.يعلمونلافإنهملقومىاغفر

ابن-يعنىجريرحدثنا،حجاححدثنا،معينبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا27-م9

يا:الكتببعضفىأوالتوراةفىمكتوبأنهبلغنى:قالالمكىوهيبحدثنى:قال-حازم

فارضظُلمْتفاذاأمحقمنمعأمحقكفلاغضبتإذاأذكركغضبتإذااذكرنىآدمابن

نفسك.نصرتكمنخيرلكنصرتىفإنلكبنصرتى

مجاهد،عن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا028-

:قالعليهمغشيّايخرحتىفيخنقهليلقاهنوحقوممنالرجلكانإن:قالعميربنعبيدعن

.يعلمونلافإنهملقومىاغفررب:يقولوهويفيقحينفيفيق

."لحليةا"فى(441)8/نعيمأبوفيكره-772

وفى.مجاهيلفيهبسندبالتفسيرحاتمأبىلابنوعزاه،"البارى"فتحفى52(1)6/جحرابن!ىه278-

مسعود-بناللَّهعبدعنوالسير!"الجهادفى()2917مسلم،"الاْنبياء"فى)3477(البخارىحديث

عليهم-وسلامهاللَّهصلواتالأنبياء-مننبيّايحكىجيًئاللَّهرسولإليأنظر"كأنى:قال-عنهاللَّهرضى

."يعلمونلافانهملقومىاغفر"اللهم:يقولوجههعنالدميمسحوهو،فأدموهقومهضربه

المذكورالمصنفبحديثرأستشهد،السلامعليهنوحهوالنب!،َ-أىيكونانيحتمل:حجصابنو!الى

.أعلاه

فيه:الهيثمىقال:هريرهأبىعنبسندهذكرهمابعدالقدير""فيضفى(4048/)المناوىقال:!ف927-

ضعيف.وهوالهمدانىبكرأبو

.()278رقمانظر-028



عن-إسماعيلابن-يعنىحاتمحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا281-

إذاكان-السلام-عليهنوحًاإن:يقول:القرظىكعببنمحمدسمعت:قالسعدبنهشام

:قالركبوإذا،للَّهالحمد:قاللبسوإذا،للَّهالحمد:قالشربوإذا،للَّهالحمد:قالأكل

.شكورًاعبدًااللَّهفسماه،للَّهالحمد

المجبر،بنالرحمنعبدبنمحمدأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا282-

لابنه-السلامعليهنوح-))قال:لمجصاللَّهرسولقال:قاليسازبنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

اثنتينعنوأنهاكباثنتينأوصيكتنساها.لاحتىعليكبهاوقاصربوصيةموصيكإنىبنىيا

عزاللَّه-ورأيتوجل-عزاللَّه-علىالولوجيكثرانرأيتهمافانىبهماأوصيكاللتانفأما

يرزوصوبهاالخلقصلاةفصانهاوبحمدهاللهسبحان:قولنصلقهوصالحبهمايستبشروجل-

لفصمتهاحلقةكنلووالأرضالسمواتفانلهشريكلاوحدهاللَّهإلاإلهلا:وقولالخلق

تلقىأناستطعتفانوالكبرفالنصركعنهماأنهاكاللتانوأمابهن،لرجحتكفةفىكُنَّولو

."فافعلكبرولاشركمنشىءقلبكفىوليسوجل-عزاللَّه-

ابن-يعنىموسيحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثشا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا283-

تدخلنلابنييا:ساملابنهقال-السلامعليهنوحًا-أنبلغنى:يقولأبىسمعت:قال-على

لابنىويا،لهحجةفلامشركًااللَّهيأتمنفإنهباللَّهالشركمنذرهمثقالقلبكوفىالقبر

اللَّهينازعفمنوجل--عزاللَّهرداءالكبرياءفإنالكبرمنذرةمثقالقلبكوفىالقبرتدخلن

منيقنطلافإنهالقنطمنذرةمثقالقلبكوفىالقبرتدخلنلابنيويا،عليهيغضبرداءه

.ضالإلااللَّهرحمة

المرى--يعنىصالحأخبرنا،محمدبنيونسحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا284-

إِلَئوَأُوحِىَ(:الاَيةهذهنزلتحتىقومهعلىيدعِلم-السلام-عليهنوحًاأن:الحسنعن

فانقطع36(.أسود:)!يَفْعَلُون1َكَانوبمَاتبْ!شِ!فَلاآمَنَقَدْمَنإِلاَّقَوْمِكَهِنيُؤْمِنَلَنأَنَّهُنُوحٍ

ذلك.عندعليهمفدعا:قالمنهمذلكعندرجاؤه

."التمهيد"فى(161/)15البرعبدابنذكره281-

الطبرانى.رواه:وقال،الثقفىمسعودبنسعدعلىموقوفًاوعزاه،"التفسير"فى36()5/كثيروابن

والبزارلهواللفظالنسائىرواه:"والترهيب"الترغيبفى274()2/المنذرىقال:نشواهدهصحيح282-

.الإسنادصحيح:الحاكموقال،العاصبنعمروبناللَّهعبدحديثمنوالحاكم

أيضًا.للطبرانىوعزاه،"والنهايةالبداية)فى(1/081)كثيرابنوذكره:قلت

حديثه.يكتبلا:داودأبووقال.ضعيف:المرىصالحفيه284-



عن،سعدبنعمامهحدثنى،ثابتبنعلىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا285-

،"ابنه-السلامعليه-نوح"أوصى:!لًخي!اللَّهرسولقال:قاليسازبنعطاءعن،أسلمبنزيد

فقال،والشركفالكبرعنهماأنهاكاللتانوأما:قالالمجبرابنعن،يزيدحديثنحوفذكر

اللَّهإن،لا"":قالألبسها؟حسنةحلةلىيكونأنالكبراللَّهرسوليا:عمروبنالفَهعبد

نأفالكبر:قالطلا"":قالأركبها؟صالحةدابةلىيكونأنفالكبر:قال،الجماليحبجمياط

"أن:قال؟اللَّهرسولياالكبرفبم:قال،"لا":قال؟وأطعمهميتبعوننيأصحابلىيكون

تعيبه.:قال؟تغمصما:لهشامقلت:علىقال،وتغمص"الحقتسفه

عمير،بنضالحبنأبانبنمحمدبنعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا286-

علىعابدرجاطمرَّ:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالاللَّهعبدبنبكَّارعن،المباركابنأخبرنا

الدنيا،بهومالتعبادتهمنبلغقدكانإنهفلانمنأعجب:قال؟لكما:فقالعابدرجاط

.!!استقامممناعجبولكنبهتميلطممنتعجبلا:فقال

أنسبنالربيععن،جعفرأبوحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا287-

يلبسونقومكبالما:-السلامعليهمالأنبياء-مننبىإلىوجاط--عزاللَّهأوحى:قال

أبىالصَّبر؟منأمَرُّوقلوبهمالعساطمنأحلىكلامهمبالرهبانويتشبهونالضأنمسوك

أومجُهِّنتكهنمنمنيليس.حيرانمنهمالعالملأتركنوعزتى؟يخادعونإياىأم؟يغترون

.غيرىفليتبعبىيؤمنلمومنعلىفليتوكلبىاَمنمنلهسُحِرأوسَحرأوله

:قالالنعمانبنمنذرأنبأنا،الرزاقعبدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا288-

قومًاأحباذاوجل-عزاللَّه-إن":ع!ي!اللَّهرسولقال:يقولمنبهبنوهبسمعت

."ابتلاهم

وهبًاسمعت:قالبكارحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا928-

وصححه،المفرد"الأدب"فى5()48والبخارى،"المسند"فى(017-961)2/أحمد:ك!حيح285-

."الصحيحة"فى(431)لألبانىا

.الأولياء""حليةفى(15)4/نعيمأدو286-

."الترغيبعلى"التعليقفى32(/1)الألبانى:فسيف287-

يك!يرالنبيعنعنه-اللَىرضىأنس-عن64()2/الترمذىحديثففى:المصنفطريقغيرمنحسن288-

فى(41)6الألبانىحسنه.الحديث.!...ابتلاهمقومًاأحبّادْااللَّهوإنالبلاءعِظَممعالجزاءعظَم"ان:قال

."الصحيحةَ"

أوراثةوهوألانصرانىيهودىمبدأرائحةالأثرهذافىأشتمُّولكن.""الحليةفى(414/)نعيمأبو928-

حيثالإسلامرفضهمبدأوهو،والأجدادالآباءخطاياأسيرةالبشريةتعيشأنوهو،أالخطيئة



رضيت2.محتأإذاإنى:إسرائيللبنىيقولمابعضفىقال-وتعالىتبارك-الربإن:يقول

ولعنتىلعنتغضبتهـاذاغضبتعصيتإذاوإنىنهايةلبركتىوليسباركترضيتوإذا

الولد.منالسابعتبلغ

وهبًاسمعت:قال،بكارحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا4اللَّهعبدحدثنا92-ْ

يرضىالذىمانعلمأنَّاوددنا:لهملنبىفقالواوشدهعقوبةأصابتهمإسرائيلبنىأن:يحدث

مايعلمونلوودوا:يقولونقومكإن:إليهوجل--عزاللَّهفأوحىفنتبعهوجل--عزربنا

رضيتأرضوهمإذافانهمالمساكينفليرضوارضاىأرادواإنأخبرهم،فيتبعونهيرضينىالذى

سخطت.أسخطوهموإذا

وهبًاسمعت:قالبكارأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا1-92

لغيروتعلمونالدينلغيرتفق!ون؟إسرائيلبنىلعلماءقال-وجل-عزالربأن:يحدث

القذاءوتنقونالذئابأنفسوتخفونالضأنمسوكتلبسونالآخرةبعملالدنياوتبتغونالعمل

ولاأجبالأمثالالناسعلىالدِّينوتثقلونالمحارممنالجبالأمثالوتبتلعونشرابكممن

والأرملةاليتيممالبذلكتنتقصونالصَلاةوتطيلونالثيابتبيضون.الخناصربرفعتعينونهم

الحكيم.وحكمةالرأىذىرأىفيهايضلبفتنةلأضربنكمحلفتفبعزتى

عن،منذرحدثنا،أنسبنالحسنبنمحمدأخبرنا،أبىحدثضا،اللَّهعبدحدئنا292-

-عزاللَّهإلىوشكاعملهيقلليومًاخرجثمسنةسبعيناللَّهعبدسائحًارجلاًأن:وهب

مَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَا!:شحانهوقال38(،الم!ض:أ!!رَهِينَةكَسَبَتْنَفْس-بمَاكُلّ(:-تعالىقال-=

.:1164الأنحامأ!أُخْرَىوِزْرَوَازِرةٌتزِروَلا!:هـقال1286،البقر-ةأ!اكْتَسَبَتْ

قالولفد،وحدهالذنببصاحبتتعلقالعقوبةوإنما،أحدبذنبأحدٌيؤاخذألاّ:ويوجبيقتضىوهذا

!!أُخرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُاَلاَّ!وَفَّىالَّذِىوَإِبْرَاهِيمَ!مُوسَىصُحُفِفِىبِمَايُنَبَّالَمْأَمْ):تعالى

السلامعليهإبراهيمقبلكانوا:عباسابن)قال:"التفسير"فى(211/)17القرطبىقالالجم:36-38،،أ

الحكم.هذانسخفقدإذن.(والجراحةالقتلفىبالولىويأخذون،غيرهبذنبالرجليأخذون

اليهودوادعاء،اَدمخطيئةمنالأرضأهلِليفدىجاء-السلامعليه-عيسىبأنالنصارىادعاءوأماص

.:37(ابقرةأ!عَلَيْهِفَتابَكَلِمَاترَّبِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَى):قال-تعالى-اللَّهفإن،الخطيئةوراثة

ثُمَّعنَالِحًاوَعَمِلَوَامنَتَابَنِمَنلَغَفاروَإيخَى):فقالالتائبتوبةبفبولتكفل-تعالىإنه-ثم*

.82(:أطه!اهْتَدَى

بناللَّهعبدبناللَّهعبدولالسمَحقها،أبيهلكفرجهلأبىبنعكرمةلكفرفعلدونمناللعنةكانتولوءير

الصحابة.فضلاءمنكانا-اللَّهوعبدعكرمة-ولكنهما،النفاقرأسوأبوهسلولبنأبى

"الزهدلما.فى(44)5المباركابنالإسناد:صحيح09-2



اللَّه-إلىأحبهذامجلسكإن:فقال-وجل-عزاللَّهمناَتفأتاهبذنبهواعترفبثه-وجل

.عمركمنمضىفيماعملكمنوجل-عز

يقول:قالوهبعن،منذرحدثنا،آتثزابنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا392-

بينمنلهجعلتوالأرضالسمواتكادتهلوعبدىعلىتوكلإذا:-وتعالىتبارك-الرب

.المخرجذلك

أبىبنعاصمعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا492-

:قالبلاء؟أشدالناسأىاللَّهرسوليا:قلت:قالأبيهعن،سعدبنمصعبعن،النجود

فىكانفاندينهحسبعلىالرجليبتلى،الناسمنفالأمثلالأمثلثمالصالحونثم"الأنبياء

يمشىحتىالعبدفىالبلاءيزالولاعنه،خففترقةٌدينهفىكانوإنبلائهفىزيدَصلابةدينه

."خطيئةعليهلَيسالأرنرفى

عن،اللَّهعبدسمعت:قالجابربنعوفأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا592-

البلاءإن:قالوهبعن،أبيهعن،يذكروهببنتوابنةالكلبى-ابنيعنى-صفوان

..للدابةكالشكالللمؤمن

."الجامعضعيف"فى2(1)15الألبانىضعفهمرفوعًا:خمسيف392-

صحيح.حسن:فقالوصححه،الزهد""فى)8923(الزمذى:صحيح49-2

لما.الصحيحة"فى(1)43لألبانىاوصححه

.الأولياء""حليةفى56()4/نعيمأبوذكره59-2

الدابة.قوائمبهتشدما:والشِّكال



-السلامعليه-)!(عيسىمواعظ

:قالالأفطسمنذرحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا692-

سلكأنهفاعفمالبلاءأهلسبيلبكسُلكَإذاالحواريينكتبفى:يقولمنبهبنوهبسمعت

غيرسبيلاًبكسلكأنهفاعلمالرخاءأهلَسبيلبكسلكوإذاوالصالحينالأنبياءسبيلبك

طريقهم.عنبكوخلفسبيلهم

أنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أيوببنزيادهاشمأبوحدثني،اللَّهعبدحدثنا79-2

قتلهممانبيّاسبعونالحُمرجبلفىهلك:قالعلىأبىعن،جريرأبىعن،مطرفبنمحمد

والقمل.الجوعإلا

جميِمالنبىأنالحسنعن،يونسبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدح!ثنا892-

.الدنيا"فىيبتليهقدولكنحبيبهوجلعزاللَّهيعذبلا"واللَّه:قال

نأبلغنا:قالغالبأبوجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا992-

-عزاللَّهإلىتحببواالحواريينمعشريا:-السلامعليه-مريمابنعيسىوصيةفيالكلامهذا

نبىيا:قالوا.بسخطهمرضاهوالتمسوالهمبالمقتإليهوتقربواالمعاضيأهلببغض-وجل

ويزهدكمرؤيتهباللَّهتذكركمومنمنطقهأعمالكمفىيزيدمنجالسوا:قال؟نجالسفمناللَّه

عمله.دنياكمفى

تراهمافعادة،والأقطار(البلاد)زهادبأوصاف-السلامعليه-عيسىوصففىالمؤرخينمنكثيراجتهد)ممد(

،الهواءفىوالطائر،الماءفوقالماشى،البلادفىويسيح،الشجرورقويأكل،الصوفيلبسالذى

الشيخفهووبالجملة،صبوةولاشهوةلهليستمنالنساءعنالبعيدالحصور،والصمتللعزلةالمحب

استهوتولذلك.الدنياعنالعزوف،والمعجزاتالكراماتصاحب(المريدونالحواريونحولهالمتحلق

هذاوأكد،للزهدالأكبرالنموذحاعتبروهاحتىالمسلمينمنوالصوفيةالأوائلالزهادقلوبالمسيححياة

كثيرًاأنإليهالتنبهينبغىمالكن.أخبازهببعضالقرآنونزول،مريمابنالمسيحبنبوةإيمانهمقلوبهمفى

كلفىثقةفلا،المبتدعالرهبنةفعلوإباحةلتسويغالرهبانوضعمنأوإسرائيلياتإماالأخبازهذهمن

الضعف.أوالصحةودرجة،()الراوى-والقائل،المصدرإلىتنبهولكن.الإطلاقعلىالأخبارهذه

."الحلية9فى372()3/نعبمأبوذكره792-

فىحبيبهاللَّهبلقىلا"واللَّه؛:قالس!عنه،أنسعنأخرىروايةوله،والسباقاللفظبهذاضعيف892-

.النار"

بلاغًا.مغولبنلمالكوعزاه،)933("الزهد"فىالمباركابنرواه992-



ديناربنمالكحدئنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا00-3

الناسفعظاتعظتفإن،نفسكعظعيسىياأن-السلام-عليهعيسىإلىاللَّه(أوحى:قال

.صىفاستحبى!9!ا

الرحمنعبدبنعمرحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-03

ومعهقبرعلىواقفًاكان-السلامعليه-مريمابنعيسىأن:يفولمنبهبنو"دبسمعتءْقالى(

منفذكروا:قال،فيهيدلىالقبروصاحب:قال-أصحابهمنثفرفى:قالأوواريون-الحى

---وفىمنهأضيقهوفيماكنتمقد:-السلامعليه-عيسىفقال:قالوضيقهوو"شتهالقبرظذمة

وسع.يوسعأن-وجل-عزاللَّهأحب"؟ذاأمهاتكمأز-ضام

الصمدعبدحدثنى،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا203-

وتقديسهوحمدهوجل--عزاللَّهذكرأكْثروا:المسيحقال:يقولمنبهإبنوهبسمعأنه

اللهم:يقولأنعنهراضيًا-وجل-عزاللَّهكانَإذاالدعاءمنأحدكميكفىفإنما،وأءليعوه

إلهي.ياالمكارهمنوعافنىمعيشتىلىوأصلحخطيئتىلىاغفر

بنسالمعن،منصورعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدلمننا30-3

ذكرمنوبكىبيتهووسعهلسانهخزنلمنطوبى:السلامعليهعيسىقال:قالالجعدأبى

خماجئته.

عن،الأعمشعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحد:ننا4-03

عزاللَّه-يحفظكيفلهطوبىثمللمؤمنطوبي:السلامعليهمريمابنعيسيقال:قالخثمة

.؟بعدهمنولده-وجىل

منصور،عن،سفيانعن،يوسفبناسحاقحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدننا503-

بيتهووسعهلسانهخزنلمنطوبى-السلام-عليهعيسىقال:قالالجعدأبيبنسالمعن

:.ضطيئتهذكرمنوبلاَى

.ديناربنمالكعنالأولياء""حليةفى382()2/نعيماأبورواهء9-..

.الأولياء")حليةفى52()4/نعب،أبوذكره.!9-ا

."الزها-"فى(13،552)ووكيع،الزهد"أفى(1)13المباركابنصحي!أ:سنده1-م.3

بيتك،وليسعك،لسانكعلياث"املك:قال؟النجاةما:3!النبىعامربنعفبةسأللمامذىالتمحديثاسفى

تخريجه.سبق:صحيح،"خ!كعلىاتابك

.""التقريبفىكما.الإرسالكئير،صدوق:الجعداْبىابناِا

.3(0)3رقمانظر03-05""المصنففى(671)7/شيبةأبىابنذكرهما-.4



عن،الأعمشعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا6-03

يحفظكيفلهطوبىثمللمؤمنطوبى:-السلامعليه-مريمابنعيسىقال:قالخيثمة

.؟بعدهمنولدهوجل-عز-اللَّه

منصور،عن،سفيانعن،يوسفبنإسحاقحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا703-

بيمينهأحدكمتصدقإذا:يقول-السلام-عليهمريمابنعيسىكان:قاليساربنهلالعن

يقسمكماالثناءيقسموجل--عزاللَّهفانبابهسترعليهفليدنصلىوإذاشمالهعنفليخانها

.لرزقا

بنالعزيزعبدعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا803-

-عزللَّهالمخلصما:مريمابنلعيسىالحواريونقال:قالالصايدىثمامةأبىعن،رفيع

الناصحفما:قالوا.عليهالنانسيحمدهأنيحبلاوجل--عزللَّهيعملالذى:قالوجل-؟

وأمردنياأمرأمرانلهعرضواذاالناسحقعلىاللَّهحقفيوثراللَّهبحقيبدأالذى:قالللَّه؟

لقيتهثمعنهمنصوربهحدثنى:سفيانقال،بعدالدنيالأمرويتفرغالآخرةبأمريبدأاَخرة

عنه.فسألته

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،عبادةبنروححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9-03

تركبهحمارًااتخذتلواللَّهرسوليا:-السلامعليه-مريمابنلعيسيقيل:قالثابت

به.يشغلنيشيئًالىيجعلأنمناللَّهعلىأكرمأنا:قال!لحاجتك

عمرانأبىعن،صالححدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-31

مالكمأقولالحق:للحواريينقال-السلامعليه-مريمابنعيسىأنالجلدأبىعن،الجونى

إحداهمانريدكناقدفاناالأمرهذالنافَسِّراللَّهرسوليا:قالوا.الآخرةولاتريدونالدنيا

الاَخرةأردتمولو،فأعطاكمبيدهخزائنهامفاتيحالذىالدنياربلأطعتمالدنياأردتملو:قال

تلك.ولاتريدونهذهلاولكن؟فأعطاكموهايملكهاالذىالاَخرةربأطعتم

عمرانأبىعن،صالحأخبرنا،هاشمحطثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-31

.3(40!رقمانظر60-3

."الإيمان"شعبفى346()5/البيهقى:ضعيف803-

أبىابنإلى"العرفان"مناهلفى)337(السيوطىوعزاه،""مصنفهفى66()7/نيبةأبىابنذكره9ْ3-

موقوفًا.مجاهدومن،مرفوعًاأنسعنحاتم

.""الحليةفى(58)6/نعيمأبوذكره0-31

وقد=،"الزهدافى(421)المباركوابن،الكلامفىمعلقًاالموطأ""فى(869)2/مالك:ضعيف1-31



الكلامتكثروالا:الحواردبنأوصى-السلام-عليهمريمابنعيسىأنالجلدأبىعن،نىالجو

لاولكنوجل-عزاللَّه--منبعيدقلبهالقاسى!انقلوبكمفتقسووجل--ءشاللَّهذكربغيم

والناسعبيدكأنكمذنوبك!(فىانظرواولكنأربابكأنكمالناسذنوبإلىتنظرواولا،(يعلى

العافية.طلىاللَّهواحمدوا،بليتهمفىالبلاءأهلفارحموا،(-مبتلىمعافى:رجا،ن

أبىعن،فضالةبنالفرجحدثنا،هاشمحدثنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحىدثنا21-3

فيكمأرىلالىما:-السلامعليه-مريمابنعيسىقال:قالميسرةبنيزيدعن،رائثهرر

وجل..عز-للَّهالتواضع:قال؟اللَّهروحياالعبادةأفضلوما:قالوا؟احبادةاأفضل

عن،أبيهعن،سنياننانبأأ،الرزاقعبدحدثنا،بىأحدثنا،للَّهاعبدثناحىلى31-3

عندالمرءقلبفإنءالسطفىكنوزكماجعلوا:قال-السلام-عليهعيسىانأالتيمىإبراهيم

.كنزا(

:يقولالهذيلأباسمعست:قالجابربنعوفأخبرنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحد؟!نا41-3

.المقدسبيتعلىوض!"حين-السلامعليه-لعيسىقالإبليسإن:يقولواهبًاسصست

لهفقال،خُبْزًاا-لبلهذايردأناللَّهفادعكذلككنتفانالموتىتحيىأنكزعمت:فقال

تقولكماكنتفإن:إبليسلهفقالالخبز؟منيعيشونالناسأوكل:-ا&ملامعليه-عبى

بنفسى،أجربألاأمرنرءوجل-عز-ربىإن:قال؟ستلقاكالملائكةفانالم!انهذامنفَثبْ

.!لا؟أميم!نمنىهلادرىفلَا

اللَّهعبدبنبكر-ضدثنا،هلالأبوحدثنا،بهزحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحد؟ذنا315-

أبعدوإن،للقلبقسوةاللَّهاذكربغيرالكلامكثرةفاناللَّهذكربغيرالكلامتكثرواالا:ضعىفبسندوى

اللَّهرضىعمر-بناللَىعبدعن،"الزهد"في24(11)الترمذىرواهالقاسى(القلباللَىمنالناس

."المشكاه"فى(2)276الألبانىوضعفة./عنهما-

،،أربابكأنكمالناسذنوبفىتنظرواأولا:مالكموطأعلىشرحهفى5(91)4/الزرقانىا-قال

الناسفإنما،منهافيصذرونذنوبهمعلىالاطلاعيخافون،عبيدكانكمفيها)وانظروا،()رب:.جمع

بلينوعظوهمأستارهمهتكوعدم،لهمبالدعاءالبلاءأهلفارحموا،منهاومعافى،بالذنوباهمبتلى

هـ..1(ا!رفق

."الأولياءحلية"فى(4/25)نبمأبوذكره،41-1

."إاليقينفى5(،)4الدنياأبىوابن،الكبير""الزهدفى()779البيهق!ذكره!أ-15

أفاضلهم،من)أظنه:هلا)،اْبوقال:بعضهم:قولهبعدالبيهقى-عند-كماالروايةهذ!امن-سقط

.أوه:فقالالأخرىليضعذهبثم،الماءفيرجليهإحدىفوضع،؟اللَىنبىياإليكأج!اءاْلا:شقال

الحديث.يكملثم(الأشهنبىياغرقت



فقالالماءعلييمشىفوجدوه:قاليطلبونهفخرجوا-السلام-عليهنبيهمالحواريونفقد:قال

الأخرىيضعذهبثمرجلهفوضع:قال،نعم:قال؟إليكأنمشىاللَّهنبىيا:بعضهم

إذًااليقينمنذرةأوحبةمثقالآدملابنأنلوالإيمانقصيريايدكهات:فقال،فانغمس

.الماءعلىلمشى

عن،منصورعن،سفياننبأناأ،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّىعبدحدئنا3-61كا*

لحيتهفليدهنأحدكمصومكانإذا:يقول-السلام-عليهعيسىكان:قاليسافبنهلال

بصائم.ليس:يقولونالناسإلىيخرجحتىشفتيهوليمسح

كان:قالالشعبىعن،مغيرةأنبأنا،هث!يمأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا317-

تلكإنماإليكأحسنمنإلىتحسنأنليسالإحسانإن:يقول-السلام-عليهمريمابنعيسى

إليك.أساءمنإلىتحسنأنالإحسانولكن؛بالمعروفمكافأة

سمعت:قالسلامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىأخبرنا:قالالفهعبدحدثنا318-

وسخرأعطىقدممايصنعوهو-السلام-عليهلعيسىامرأةقالت:يقولالضبى؟-يعنييزيد

قرألمنطوبى:عليها-وأقبل-عيسىفقال.أرضعتكلثدىوطوبىحملتكلبطنطوبى.له

فيهءماواتبعاللَّهكتاب

عن،زائدةأخبرنا،عمروبنمعاويةأخجرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا931-

لثدىطوبى:فقالت-السلام-عليهعيسىعلىامرأةمرَّت:قالخيثمةعن،الأعمش

فيه.بماعملثمالقرآنقرألمنطوبى:عيسىقال.حملكوحجر،أرضعك

محمدأبوحبيبحدثنا،جعفرحدثنا،سياوأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا0-32

يا:-السلام-عليهعيسيإلىوجل--عزاللَّهأوحى:قالمنبهبنوهبعن،رجلعن

وقائدًاإمامًابكويرضونويحبونكتحبهمورحمتهمالمساكينحبلكوهبتقدإنىعيسى

وأحبهاالأعمالىبأزكىلقينىبهمالقينىمنأنهاعلمخُلُقانوهماوتبعًاصحابةبهموترضى

إلى.

صيامإذ،التطوعفىهذاأنوالأصل،صائماْنهعُرفإنالإنسانإلىالرياءيتسربألاّبذلكقصد316-

."الإيمان"شعبفى35(1)5/البيهفىعندوالأثر.جميعًاالناسفيهيشتركالفريضة

.""تفسيرهفى(224)6/كئيرابنالحافظذكره317-

.""المصنففى34(0)6/شيبةأبىابنذكره318-931،

منبه.بنوهبعنحدّثالذىوهو،مجهولرجلفيه032-



ذكرإذا-السلام-عليهعيسىكان:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحد:ننا1-32

.المرأةتصيحكماصاحاعةالس!

نإا!زدلأبىعن،شيبانأبىعن،سفيانحدثنا،أبىحدثناغاللَّهعبد!دثنا322-

لا:قال.تغضبلا:قال.أوصنى:فقالالسلامعليهمايحيىعيسىل!يى:قالاللَّهشا-،

لعله.هذاأما:قال.مالاًتقتنلا:قال.ألتطيع

عن،مغيرةعن،جعفرأبوحدثنا،هاشمحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا323-

لابنينبغىلا:وقالصاحالساعةعندهذكرتإذا-السلام-عليهعيسى!ان:قالسبىالش!

فيسكت.الساعةعطدهتذكرأنمربم

مرَّ:قالوأسندهجدعانابنعن،سفيانحدثنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبد!دثنا4-32

إبلهمخاطمىنبيّاسبعونذلكقبلومن،عبدكوابنةأمتكوابنعبدكلبياثملبيًاعبسى

الخيف.مسجدفىاض!حتىباللإبف

عبدبنسعيدأخبرنى،اسحاقبنيحىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبد!دثنا325-

علىيبنىأنيستطيعأيكمالحواريينمعشريا:مريمابنعيسىقال:قالمك!شولعن،يزالعز

والصرخة،،والوجبة،الصيحةاذ-السلامعليه-عيسىعنكئيرةأخباركذبعندنايؤكدمماهذاطأ-12

كأزيزأزيز-الصلاة-ساعةلصدزهكانالذىووهَكملفعلهمباحًاذلككانولو،الأنبياءأدبمنسيست

)فصاح:وتجدإلاالصوفيةأحدسيرةعلىتقعلنفانكهذهالصيخةأما-يغلىالذىالقدرأى-المرجل

.أبدًابالحقهذاوماتأثرهأو،لفنائهرذلك(صرخةآفصر-صيحة

.""المصنففى67()7/ث!يبةأبراابنذكره23ء1-

الشعبى.إلىضعيفلاسناد2(1)5"الزهد"فىالمباركابن5ذك!:ضعيت23ءا-

اَنفًا.الصيخةمسألةعنأثبتناهماانظرإا

مناكير.ولهضعيف(جدعانبنزيدبن)علىحيثإسنادهفىغرابة4في-2!4

.نبيا(سبعونالخيفمسجدفى)ضلى:بلفظالحا.يثرفعأنه.نمير

الدابة.بهتقادحبلوهو:الخطاممن(الخطم:،.خاعلمى

.تعمروها(ولا)اعبروها:وزاد،الإسناديذكرولم(أزُوىالتمريضبصيغةالحنبلىرصبابنكرهذما-52

الحديث.دارط/،(04)حديث-(486)صالحكمواالعلوم.جامع

--اَدمسكنهاالمؤمنيندارالجنةبينما،إلعاصىلهاويبنى،الكافربهايفرح،لهدارلامنداروالدنيازلمتا:

الشاعر:قال،إليهابالرجوعتعالىاللَّهوعدهمحتىولدهوصالحهوإليهايحنوظل-السلامءكليه

المخيموفيهاالأولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىفحىّ

!نسثمأوطانناإلىنعودترىفهلالعدوسَبْر!ولكننا

:غيره،-قال



تتخذوهافلاوالدنياإياكم:فال؟ذلكعلىيقدرومناللَّهروجيا:قالوادارًا؟البحرموج

.قرارًا

منمليحبنالجراجأنبأنا،خارجةبنهشيمحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا326-

ابنعن،اليمنمن:فقيل:الهيثمقالعمروبنعمر-يعنىالأحموسىعن،حمصأهل

خبزأكلإن:لكمأقولبحقٍ:يقولكان-السلام-عليهمريمابنعيسىأنبلغنا:وقالعمر

.الفردوسيرثأنيريدلمنكثيرالكلابمعالمزابلعلىونومًاالعذبالماءوشربالبرّ

عمرأبازيادًاسمعت:قاليزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا327-

قدبماتعملولماتعلملمماتعلمأنبنافعكليسإنه:قالمريمابنعيسيأنبلغنى:يقول

به.تعمللمإذاكبرًاإلاتزيدلاالعلمكثرةإن،علمت

الوليدبنإبراهيمحدثنأ،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا3-328

خَلاأمسأيامثلاثةعلىيدورالدَّهر:قالمريمابنعيسىأنبلغنى:قالإسحاقأبوالعبدى

لكبانأمر:ثلاثةعلىتدوروالأمور.فيهلكماتدرىلاوغدًافيهزادكواليومبهوعظت

اللَّه.إلىفكَلْهُعليكأشكلوأمر،فاجتنبهغيهلكبانوأمر،فاتبعهرشده

حدثنا،هلالأبوحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدئنا932-

نفسى.فىصغيروإنىليّنقلبىفانسلونى:مريمابنعيسىقال:قتادة

بنثورعن،منصوربنبشرعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدتنا،اللَّهعبدحدثنا033-

تعلممن:5طالمسيحقال:قال-ظبيانبنالعزيزعبدعن:الرحمنعبدغيروقاليزيد-

.السماءملكوتفىعظيمًايُدْعى--أويُسَمَّىفذاكوعلموعمل

عن،أبيهعن،معتمرحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا331-

فانا:لهفقيل:قال.باليقين:قالالماء؟عليتمشىكيف:لهفيلعيسىأنلهذكرأنهالحضرمى

فان:قال.أظنه:قال!.لا:قالوا؟عندكمسواءوالذهبوالمدرالحجارةأرأيتم:قال؛نوقن

.سواءعندىذلك

الأولللحبيبالاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

منزللأولأبدًاوحنينهالفتىياكفهللمرءمنزككم

ضائعٌوالوقت،أمانىمنهابقىوما،أحلامالدنيامنمضى)ما:"الفوائد"فىالجوزيةقيمابنقال328-

.بينهما(

.(691)9/"التهذيب"تهذيب:وانظر.مضطرب:وقيل،الحديثلينوهو:طلالأبوالحديثفى9-32

.""الحليةفى39()6/نعيمأبوذكره033-



أبىبنسعيدعن،معشرأبوأنبأنا،يزيدأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا332-

تعلمهشيئًاعلِّمنىالخيرمعلميا:فقالمريمابنعيسىإلىرجلجاء:ؤ،لالمقبرىسهصيد

حقّا؟-وجلعز-للَّهتقيّاالعبديكونكيف:قالهو؟ما:قال.يضركولاوينفعنر،وأ-جمهله

وترحم،استطعتماوقوتكبكدودكلهوتعملقلبكمنحقًااللَّهتحبالأمرمنبيسير:قال

لاوماكلهمآدمولد:قال!جنسىبنىومنالخيرمعلميا:قال،نفسكبرص!تكجنسكبنىا

حقّا.للَّهتقىفأنتغيركإلىتأتهفلاإلىكيؤتىأنتحىط

:قالخيثمةعن،الأعمشأخبرنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا333-

هكذا:يقولثمعليهمفيقوميدعوهمثملأصحابهالطعاميصنع-السلام-عايهعيسىكان

.بالقراءفاصنعوا

الوليدعن،عبادحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبد!تثنا334-

فكان:قالالموتىيحيونرسلهسرحإذامريمابنعيسىكان:قال-،لدًاالحذاءسمعت:قالى(

ذلك.عندفادعواودمعةقشعريرةوجدتمفاذاكذاقولواكذاقولوا:لهمليقو

قتادةحدثنا،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبد!-ثنا335-

نفسى.عندصغيرالقلبليّنفانىسلونىمريمابنعيسىقال:قال

أسلم،بنزيدعن،معمرأنبأَنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدط-ثنا336-

يدىأضعأنأطيقما:فقال!لجؤالنبىعلىيدهرجلوضع:قالسعيدأبىأعن،رجلعزا

لنايضاعفكماالبلاءلنايضاعفالأنبياءمشر))إنا:جمكيهالنبىفقال،.حُمَّاكشدةمنعلإك

ليبتلىالأنبياءمنالنبىكانوإن،يقتلهحتىبالقملليبتلىالأنبياءمنالنبىكانإنالأ"جر،

.بالرخاء"تفرحونكمابالبلاءليفرحونكانواوإنبها،فيحبوالعباءةيأخأ-صتىباكلقر

مناكير.وله،ضعيفوهوالسندىاللَّهعبدبننجيح:معشرأبووفيه352()5/البيهقىذ؟ره:،نحمعيف3-+

."التهذيبثهذيب"فى(01/224).الحافظذكركما

حيثمتنهفىظاهرةوالضعفالوضعوعلامات،")المصنففى67()7/شيبةأبىابنره3ذ:ضيف33َ2-

اجهة.هذهمنضعيفًاالحديثفيبدو،القراَنحفظةطائفةواهم)القرّاء(ذكر

شهر،يا:حوشببنلشهرقالتالدزداءأمإن.الحديثدارط/3(13)5/2""تنث!سيمفىالقرطب!/ز،ل34َ2-

ذلك.عندمستجابالدعاءفان-اللَّهحفا:قالت.نعم:قال؟القشعريرةتجدألا

.32()9برقمتخرير""صبق35َ2-

."لمسندا"فى(3/49)حهدأ:حسن--2"63

والحاكم،""مسندهفى(401)5يعلىأبوبهصرّحكما،يساربنعطاء:هوهناالمبهملوالرص:قلت

.""الصحيحةفى!41)4الألبانىصححهوكذا،703()4/



أبىعن،سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا337-

الحُمُرويركبونالشاةيحلبونالأنبياءكانت:قالاللَّهعبدعن،عبيدةأبىعن،إسحاق

.الصوفويلبسون

الرحمنعبدبنعمرحدثني،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا338-

عيسىوكانلكم-أقولبحقللحواريينمريمابنعيسىقال:يقولمنبهبنوهبسمعأنه

المصيبة.علىجزعًاأشدكمللدنياحبّاأشدكمإن:-لكمأقولبحق:يفولماكثيرًا

داود،بنمحمدسمعت:قالجابربنعوفأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا933-

خوفلاالذين-وجل-عزاللَّهأولياءمَنْعيسييا:الحواريونقال:قالوهبعن،أبيهعن

إلىالناسنظرحينالدنياباطنإلىنظرواالذين:مريمابنعيسيقال؟يحزنونهمولاعليهم

نأيخشونمامنهافأماتواعاجلهاإلىالناسنظرحينالدنيااَجلإلىنظرواوالذين،ظاهرها

فواتًاإياهاوذكرهماستقلالآمنهااستكثارهمفصار،سيتركهمأنعلمواماوتركوا،يميتهم

بغيررفْعَتهامنعازضهمومارفضوهنائلهامنعارضهمفما،حزنًامنهاأصابوابماوفرحهم

يعَمرونهافليسوَابينهموخربت،يجددونهافليسواعندهمالدنيا(وخَلقَت)1،وضعوهالحق

مابهافيشبترونويبيعونهاآخرتهمبهافيبنونيهدمونها،يحيونهافليسواصدورهمَفىوماتت

المثُلاتفيهمخلتقدصَرْعىأهلهاإلىونظروا،الفرحينهمفيهافكانواورفضوهالهميبقى

ويضيئونبنورهوسنضيئونذكرهويحبوناللَّهيحبون،الحياةذكروأماتواالموتذكروأحيوا

وبهالكتابنطقوبهمقامواوبهالكتابقامبهم،العجيبالخبرُوعندهمعجيبخبرٌلهم،به

ولايرجونمادونأمانًاولانالوامامعنائلاًيرونوليسوا،علمواوبهالكتابعلموبهمنطقوا

.)2(يحذرونمادونخوفًا

."مسنده"فى(1/44)الطيالسى:ضعيف337-؟

.النبلاء"أعلامسير"فى67()4/الذهبىذكره338-

ضعيف.وسنده،(1/01)""الحليةفىنعيمأجميذكره933-

زثة.باليةأى:خلقةصارت:خلقت(!)

بابيفتحولاالعملبابيفتحفقدالدائمالتيقظبل،واستدراجهتعالىاللَىمكرمنالأمنعدم:ومعناه)2(

السَّمِيعُأَنتَإِئَّكَمِنَّاتَقَبَّلْرَئنَا(:الكعبةبنياأنيوموإسماعيلإبراهيماللَىنبىقولكانولذا،القبول

.(27.1البقرةأ!!اتعَلِيمُ

تعالى.-ال!همنكانالفواعدورفعالكعيةببناءالأمرأنرغم



السلامعليه-موسىأخبار

قال:يقولوهبًاسمعت:قالالرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا34-ء

ولا،حاجةغيرفىتمشولااللَّجَاجةعنانزععمرانبنموسىيا:لقيه-سينلموسيافيضر

خطيئتك.علىوابكبيتكوالزمعَجَبغيرمنتضحك

عن،ورقاءعن،عيينةبنإبراهيمحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،عبدًاللَّهحا+ثنا1-34

-عليهماوهارونموسى-وجل-عزاللَّهبعثلما:قالعباسابنعن،جببربنسعيد

يطرفولاينطقولابيدىناصيتهفإنألبستهالذىلباسهيغركمالا:قالفرعونإلى-سلامالم!

الدنيازينةمنأزينكماأنشئتولوالمترفينوزينةالدنيازهرةمنبهمتعمايز-كماولاباذنىإلا

ولكنعلىّبكمالهوانذلكوليس،لفعلتذلكعنتعجزقدرتهأنعونفريعرفبشهثء

الدنياعن)1(أوليائىلأذودوإنى،شيئًاالدنياتنقصكمالاأنعليالكرامةمننصيب!كاألبسكما

)2(مراتععنإبلهالراعىيجنبكمالأجنبهموإنى،الغرةمباركعنإبلهالراعىيذودك!ا

وأمرهم،بهيعرفونالذىسيماهمفىقلوبهمبذلكوأطهرمراتبهمبذلكأنوَّرأنأريدالهـلمكة

يوملأوليائىالثائروأنابالعداوةبارزنىفقدوليّالىأخافمنأنواعلمبهيفتخرونالذى

مة.بالقا

منبه،بنمعقلبنالكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا342-

-السلامعليه-موسىرأىلما:قالمنبهبنوهبسمعت:قالمعفلبنالصمدعبدأخيبرنا

شديدهخضراءشجرةفرعمنتفورعظيمةبنارهوفإذا،قريبًامنهاوقفحتىيسيرانطلقالنار

إلاالحريقشدةعليالشجرةتزداد)3(ولاوتضرمًاعظمًاالايرىفيماالنارتزدا).لااطضرة

.الكتابهذافى3(0)3رقمذكرناهماوانظر.الأولياء""حليةفى(3441)8/تأبوذكره4-3

مناكير،ضاحبوهو،منهالبلاء(وكيع)ابن:وفيه،""الحليةفى(1421/)نعيمأبو-دّا:ضعيف1-34

التالى.الحديثمنجزءوهو

.الدفاعوهو،الذو.دمنأذود:(1)

الماشية.فيهترعىالذىالموضعوهو،()مرتعجمع:مراتع)2(

وانظر.حذرعلىفكنسئّوآخرصالحعملبينوهبفيهاخلطالتىالإسرائيلياتمنالخبر2-34

السابق.

لأ.اشتعاتضرفا:)3(



وأوقدتحترقشجرةأنهاظنقدأنهإلاأمرهايضعماعلىيدرىلاينظرفوقف،وحسنًاخضرة

وعظمورقهاوكثافةمائهاوكثرةخضرتهاشدةالناريمنعإنمافانهفاحترفت()1فالهاموقدإليها

ذلكطالفلما،يقتبسهشيءمنهايسقطأنيطمعوهوفوقفهذاعلىأمرهافوضع،جذعها

نحوهمالتموسىذلكفعلفلمالهبهامنيقتبسأنيريدوهويدهفىبضغثإليهاأهوىعليه

شىءيكنولمفيهاويطمعتطمعهتزلفلمبهافطافعادثموهابعنهافاستأخر،تريدهكأنها

لاممتنعةنارهى:وقالأمرهافىموسىوفكرعجبهذلكعندفاشتد،خمودهامنبأوشك

أوشكفىعظمهاقدرعلىخمودهاثمتحرقهافلاشجرةجوففىتتضرمولكنهامنهايقتبس

مأمورةأنهاعلىأمرهاوضعثملشأنًاالنارلهذهإن:قالموسىذلكرأىفلما.عينطرفةمن

لامتحيرًافوقف؟صنعتلمَولاصنعهامنولاأهـ!تبمَولاأمرهامنيدرىلامصنوعةأو

كانماأشدهوفاذا،فَرعهانحوطرفهرهـ!إذذلكعَليهوفبينما؟يقيمأمأيرجعيدرى

وتُسْفرتُنوِّرالخضرةتزللمثم،الظلاميغشىإليهينظرالسماءفىساطعةالخضرةوإذاخضره

يمَلُّالشمسشعاعمثلعليهوالأرضالسماءبينعمودًاساطعًانورًاصارت)2(حتيوتبياض

علىيدهفردوحزنهخوفهاشتدذلكفعند،بصرهيخطفيكادإليهنظر)3(كلماالأبصاردونه

بمثلهالسامعونيسمعلمشيئًاحينئذيسمعأنهإلاوالوجسالخفقوسمعبالأرضولصقعينيه

لماالخوفشدةفىعقلهفىيخالطأنوكادالهولعليهواشتدالكربموسىبلغفلما،عظمًا

كانومادعاهمنيدرىوما،سريعًافأجاب.موسىيا:فقيلالشجرةمننودىويرىيسمع

ولاوجسكوأوجسصونكأسمعإنىمرارًالبيك:فقالبالأنساستئناسًاإلااجابتهسرعة

هذاسمعفلما.منكإليكوأقربوأمامكومعكفوقكأنا:ففالأنت؟فأينمكانكأرى

فكلامكإلهىياأنتكذلك:فقالبهفأيقنوعزَّ--جللربهإلاذلكينبغىلاأنهعلمموسى

فىيديهموسىفجمعمنىفادنأكلمكالذىأنابل:-وجلعز-قال)4(؟زسولكأمأسمع

وانقطعرجلاهواضطربتاختلفتحتىفرائصهفرعدتقائمًااستقلحتيتحاملثم،العصا

منها.غصنفالها:)1(

.ض(ى)ب:مادةالوسيطالمعجمراجع.فشيئًاشيئَاابيضَّأى:ابياضَّ)2(

والجنالإنسأبصار-الأبصارجميعنوراللَىجعللو:قالعكرمةأوعن:تنهسيرهفىكثيرابنقال)3(

أناستطاعٍلماالشمسدونحجابًاسبعينمنواحدًاحجابًاكشفثم،عبدعشِىفى-والطيروالدواب

منجزءاسبعينمنجزءالكرسىونور،الكرسىنورمنجزءاسبعينمنَجزءالشمسونور،إليهاينظر!-

فىالنوزمنعبدهاللَّهأعطىماذافانظرالئَتر،نورمنجزءًاسبعينمنجزءالعرشونور،العرشنور.لأ

.375()7/التفسير،عيانًاأالكريمربهوجهإلىالنظروقتعينيه،1)

فان،الأنبياءتكليمكأالمنازلثانىوهذه-مواجهة-أىكفاحًاتعالىاللَّهكلّم-السلامعليه-موسىلأن()4وا:

.المعراجحديثفىكماالأولىالمنزلةهى--تعالىاللَّهرؤية"-



فيهتجر؟،الحياةروجأنلاإ-الميتبمنزلةفهوآخريحملعظممنهيبقولمقاجهوانكسرلسصانه

-بالرلهقالمنهانودىالتىالشجرةمنقريبًاوقفحتىمرعوبوهوذلكعلىزحفثم

تصنعوما:قال،عصاىهى:قال؟موسىيابيمينكتلكماتلك؟ماإلىّ:-وتعالىاهـكتبا

غَنَمِىعَلَئبِهَاوَأَهُشّعَلَيْهَاأَتَوَكَّهـأُ):السلامعليهموسىقالمنه-بذلكأعلمأحدولابها؟-

ومحجنشعبتانلهاكانتمآربالعصافىلموسىوكان.18(أطه؟)!أُ.خْرَىمَاَرِبُفِيهَاوَلِي،

:يفولأنهموسىفظن،موسىياألقها:-وتعالىتبارك-الربلهقال.الشعبتيز،تحىت

يدبالنافلرونإليهنظرثعبانبأعظمفاذانظرةمنهحانتثم،الرفضوجهعلىفألقاهاارؤضها

بأنيابويطعنفيقتلعهاالإبلمنالخلفةمثلبالصخرةيمرأخذهيريدشيئًايبفلىكأنهيلتمس

شعرفيهعرفًاالمحجنعادوقد؟نارًاتوقدانعيناه،فتجتثهاالعظيمةالشجرةأص!لفىأنيابهمن

صريةء)2(لهماوأنيابأضراسوفيهالواسعالقليبمثلفمًاالشعبتانوعاد(،)1النيازكمثل

ثم،!الحيةأعجزقدأنهفرأىأمعنحتىفذهب،يعقبولممدبرًاولىموسىذلكعاينفل!سا

ا-فوفشديدوهوفَرَجَعَكنتحيْثُارجعإلىَّ:موسىيانودىثممنهاستحياءفوقفهـربه3ذ

هـوسىوعلي21(،!طه:!5الأُولَئسِيرَتَهَاسَنُعِيدُهَاتَخَفْوَلا(بيمينك*!وخُذْهَا(:فؤال

علىالمدرعةطرفثنىبأخذهاأمرهفلماعيدانمنبخلالخلَّهاقدصوفمن)3؟(مدرعةحبنئذ

تغنىالمدرعةأكانتتحاذرلما-وجلعز-اللَّهلناأذنلو؟موسىيارأيتأو:مَلَكٌلهفقال.يدا(

)4(ؤىَفىوضعهاثميدهعنفكشفخلقتضعفومنضعيفولكنني؛لا:قالشيئًا؟عظث

فىيا-5وإذاعهدهاالتىعصاههىفاذا،قبضثموالأنيابالأضراسحسسص،حتىاخية

يدنيهيزلفلم.ادن:وجل-عزاللَّه-لهففالالشعبتينبينتوكأإذايَضعها!انالذىضعالمو

و:شضعالعصافىيديهوجمعالرعدةعنهوذهبفاستقر،الشجرةبجذعظهرهأسندصكأ

نيتكأدمقامكيقومأنبعدكلبشرينبغىلامقامًااليومأقمتكقدإنى:لهقالثموعنقهبرأسه

وئى!عيبعينىفانكبرسالتىفانطلق،منىالأمكنةبأقربوكنتكلامىسه!عتحتىبتكو!

فأنتأمرىفىالقوةبهاتستكملسلطانىمن()ْجُنَّةألبستكقدوإنىاونصرىيدىمعك!ان

الرمح.هنابهقصد)نيزك(جمع:اك؟زك(1)

.)الصرير(وتسمىلأسناناأو،لأقلاماصوت:صزيف(2)

هذهواختلااشاالتصوفزائحةفيهتشتمالحديثأنفىأشكيجعلنىمماوهذا.صوفمنثوبا:مدرعة)3(

لقصص.واالكلمات

فمها.:فىا(4)

أَنتُمَابِاَيَا"ننَاإِلَيْكُمَايَصِلُونَفَلاسُلْطَانًالَكُمَاوَنَجْعَلُبِأَخِيكَعَف!دَلهسَنَشُدُّ(:تعالىاللَّهقالوقد.وقايةسء:)5(

:35(.القصصأ!!الْة،لِبُونَاتًبَعَكُمَاوَمَنِ



الدنياوغرَّتهمكرىوأمِننعمتىبَالرخلقيمنضعيفخلقإلىبعثتكجنودىمنعظيمجند

لولابعزئىأفسموإنِّى،يعرفنىلاأنهوزعمدونىوعُبدَربوبيتىوأنكرحقىجحدحتىعنى

السمواتلغضبهيغضبجباربطشةبهلبطشتخَلقيوبينبينىوضعتاللذانوالحجةالعذر

أمرتوإن،ابتلعتهالأرضأمرت!ان،حصبتهالسماءأمرتفإن،والبحاروالجبالوالأرض

حلمىووسعهعينىمنوسقطعلىهانولكنه،أغرقتهالبحارأمرتوأندمرتهالجبال

عبادتىإلىوادعهرسالاتىفبلغه،غيرىغنىلاالغنىأناإنىلىوحُقَّ،عندىبماواستغنيت

شىءيقوملاأنهوأخبرهوبأسينقمتيوحذِّرهبأيامىوذكره،اسمىولىخلاصوتوحيدى

والمغفرةالعفوإلىأنىوأخبرهيخشيأويتذكرلعلهلينًاقولاًذلكبينفيمالهوقل،لغضبى

ليسبيدىناصيتهفإنالدنيالباسمنألبستهمايُرَؤعنَّكولاوالعقوبةالغضبإلىمنىأسرعُ

أمهلكقدوإنهالمغفرةواسعفإنهربكأجب:لهقل.لإذنىإلايتنفسولاينطقولايطرف

يمطروهوسبيلهعنعبادهوتصدبهوتمثلتشبهلمحاربتهمبارزأنتكلهاوفىسنةأربعمائة

يعجلأنشاءولو،تُغْلَبول!تفتقرولمتهرمولمتسقملمالأرضلكوينبتالسماءعليك

محتسبانوأنتماوأخيكبنفسكوجاهده؛عظيموحلمأناةذوولكنهفعليسلبكهأولكذلك

الضعيفالعبدهذاليعلمولكن؛لفعلتبهالهقبَللابجنودآتيهأديشئتلوفإنى،لجهاده

ولابإذنىالكثيرهالفئةتغلبمنىقليلولاالفليلة-الفئةَأنوجموعهنفسهأعجبتهقدالذى

المترفين،وزينةالدنياالحياهزهرةفإنهاأعينكماذلكإلىتمدانولابهمتعماولازينتهيعجبكما

مثلعنتعجزمقدرتهأنإليهاينظرحينفرعونيعلمبزينةالدنيامنأزَينكُماأنشئتلووإنى

وقديمًابأوليائىأفعلوكذلكعنكما(اوأزويلأذلكعنبكماأرغبوَلكني،فعلتأوتيتماما

عنإبلهالشفيقالراعىيذودكماورخائهانعيمهاعنلأذودهمفإنى.ذلكفىلهمخرق!2(ما

الغرةمبارلبعنإبلهالشفيقالراعىيجنبكماوعيشهاسلوتهالأجنبهمدوانى،الهلكةمراتع

ولمالدنياتكلمهلمموقورًاسالماكرامتىمننصيبهمليستكملواولكن؛علىَّلهوانهمذلكوما

المتقينزينةفإنهاالدنيافىالزهدمنأبلغهىبزينةالعبادلىيتزينلمأنهواعلم.الهوىيطفه

أولئكالسجودأثرمنوجوههمفىسيماهموالخشوعالسكينةمنبهيعرفونلباسمنهاعليهم

لىأهانمنأنهواعلم.ولسانكقلبكلهموذللجناحكلهمفاخفضلقيتهمفاذاحقًاأوليائى

إلىشىءأسرعفأنا،إليهاودعانىبنفسهوعرضوبادأنىبالمحاربةبارزنىفقدأخافهأووليّا

يظنأو؟يعجزنىأنيغازينىالذىيظنأو؟لىيقومأنيحاربنىالذىأيظنأوليائىنصرة

نصرتهمأكِلُلاوالاَخرةالدنيافىلهمالثائروأناوكيف؟يفوتنىأويسبقنىأنيبارزنىالذى

منعته.:هناوالقصد،وأجمعهأضمهأزو!4!9)

.اخترت:خرت(2)



فىالأسْدحولهاجعلقدمدينةفىفرعونإلى-السلامعليه-موسىفأقبل:قال؟"غيرىإلى

أربعةوللمدينة،أكلتهأحد)2(علىأشلتهاإذاسياسهامعفيهافالأسْدغرسها(قد)1غيصة

أتهرفلمافرعونيراهالذىالأعظمالطريتطمن-السلامعليه-موسىفأقبل،الغيضةفىأبوارب

-لتىموسىوأقبل،فرعونمن)3(وفرقواالساسةذلكفأنكرالثعالبصياحصاحتالأسهْدُ

البوَّابراَهفلماوسراويلصوفجبةوعليهبعصاهفقرعهفرعونفيهالذىالبابإلىانتهم،

بىابتضربإنما؟تضربأنتمنبابتدرىهل:وقال.لهيأذنولمفتركه،جرأتهمنعجب

ال!ابتطالبوابفأعلمه،ناصرهفأنا-وتعالىتبارك-لربىعبيدوفرعونأنتاأنا:قال.سيد)ث

!همحاجبكلحاجبًاسبعونودونهأدناهمذلكبلغحتىوالبوابينيليهالذىالبوابفأخبر

:الفقا،فرعونإلىالخبرخلصحتىإمارةاليومأميركأعظماللَّهشاءماالجن!-دمنيديهتحت

!جنَانُرَبِّكَأَلَمْ(:قال.نعم:قال؟أعرفك:فرعونلهقالأتاهفلما؛فأد"خِلَ؛عَلىَّأدخاوه

فبادأهمخذوه:فرعونقالوجل--عزاللَّهذكرالذىموسىعليهفرد9/1(؟الشعراء:أ)وَلِيَه.ا

خهسةمنهمفماتمنهافانهزمواالناسعلىفحملتمبينثعبانهىفإذا،عصاهفألقيثموسى

اجىعل:لموسىفقال.البيتدخلحتىمنهزمًافرعونوقام،بعضًابعضهمقتلألفًاوعمثسون

لمأنتص!انبمناجزتكأمرتوإنمابذلكأومرلم:موسىلهفقال.فيهؤنظراجلاًبينكإابيننا

وقل،أجلاًوبينهبينكاجعلأنموسىإلى-وجل-عزاللَىفأوحى،إليكدخلتإلىَّنجتخرِ

ات،ءيأتىلافرعونوكان.ففعليومًاأربعينلىاجعله:فرعونقالثم.هويجعلهأن:له

-السلام-عليهموسىوخرح:قالمرةأربعيناليومذلكفاختلف،مرةيوكلًاأرنعينفر!إلا

أ-شدًاولاتهيجهولا)5(تشيعهموسيمع(وسارتبأذنابها)4مصعتبالأسْدمرَّفلمااإدينةمن

إسرائيل.بئىمن

ح!،ثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،حسانننعبيدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثتا343-

مفَثنجبلعلىنازلأنىالجبالإلىاللَّهأوحى:قالالبكالىنوفعن،!الجوفيءحرانأبو

.الأبطارماتفْةخديقة:ءيضة(1)

أطلقتها.أ!!لت!ا:(2)

.الخوفوهو،والراءالفاءبفتح:)الفَرَؤ،(منز3-قوا")3!

بذيولىيا.لكهتد:7!آ(4)

رد.:!يهظ(5)

.الأولياء")حليةفى(694/إانعيمأبوهذكر343-

تعارف-كماالأخبارهذهوأغلب-السلامعليهنوح-سفينةعليهاستوتالذىلمودىاعنمثلهولم.وى

ال!ىابقين.كتبعنمنقولةأو،مكذوبةأوضعيفة-الحديثأهـل



:قال.لىاللَّهقسمبماأرضى:قالتواضحفانهالطورجبلإلاكلهاالجبالفشمخت:قال

عليه.الأمرفكان

نأمنبهبنوهبعن،منذرأ%تجرنا،آتشابنحدثنى،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا4-34

وبمَه؟:قال.شيئًابىتشركلابأن:قال،تأمرنىبمربيا:فقال-وجل-عزربهسألموسى

قال.تكلدواوبر:لقا؟وبمه:لقا.لدتكواوبر:لقا؟وبمه:لقا.تكوالدوبر:لقا

الأجل.يثبتبالوالدةوالبرالعمرفىيزيدبالوالدالبرإن:وهب

قال:قالوهبعن،عمرانحدثنا،آتشابنأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5-34

قبلالكائنأنىفأخبرهم:قال؟بدؤككانكيفيسألوننىإنهمربيا:-السلامعليه-سىمو

.شىءكلبعدوالكائن،شىءلكلوالمكون،شىءكل

إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا346-

فغبطهالعرشعندرجلاً-السلام-عليهموسىرأى:يقولميمونبنعمروسمعت:قال

يمشيولافضلهمناللَّهآتاهمماعلىالناسيحسدلابعملهنخبرك:فقالواعنهفسأل،بمكانه

.يُسبانحتىلهمايسْتسبُّ:قال؟والديهيعقومنربأى:قال،والديهيعقولا؟بالنميمة

حدثنا،المرىصالححدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا347-

آيةعلىَّأنْزلربأى:قال-وجل-عزربهسألموسىأنالجلدأبىعن،الجونىعمرانأبو

يأتيهأنأحببَتفمااذهب:موسيياأن:إليهاللَّهفأوحى:قال.عبادكفىبهاأسيرمحكمة

إليهم.فأتهإليكعبادى

عمرانأبىعن،المرىصالححدثنا،هاشمحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا348-

ذكرتنىإذا-السلامعليه-موسىإلىأوحى-وجل-عزاللَّهأنالجلدأبىعن،الجونى

لسانكفاجعلذكرتنىفاذامطمئنًاخاشعًاذكرىعندوكن،أعضاؤكتنتفضوأنتفاذكرنى

بالذمأولىفهىنفسكوذُمَّالذليلالحقيرالعبدمقامفقميدىبينقمتوإذاقلبكوراءمن

.صادقولسان،وَجلٍبقلبتناجينىحينوناجنى

عمرانأبىعن،صالحأخبرنا،هاشمأخبرنا،أبىأخبرنا،اللَّهَعبدحدثنا934-

منعندىوضعتهانعمةوأصغرأشكرككيفإلهي:موسيقال:قالالجلدأبىعن،الجونى

شكرتنى.الآنموسىياأن:إليهاللَّهفأوحى:قالكله؟عملىبهايجازىلانعمك

.والزهادالصالحينغفلةعليهغلبت:المرىصالحفيهابر--"



بناللَّهعبدعن،الجريرىحدثنا،يزيدحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-35

ؤلبىليِّنْاللهم:دعائهفىيقولكان-السلام-عليهموسىأنالأحباركعبعن،شفق

كالحجر.قاسيًاقلبىتجعلولابالتوبة

:يقولوهبًاسمعأنهالمنذرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أنىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا3-فى1

ءشريعنىالعشرفىويدعونىإليينيبواأنقومكمُرْ:كييهلموسى-وتعالىتبارك-الربقال

طابتهالذىاليوموهو:وهبقال،لهمأغفرإلىَّفليخرجواالعاشراليومكانفإذاالحجةذى

.()1العربعددمنأصوبوليسفأخطؤوهداليهو

-وعيسر،يحمىكان:قالعيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا3152-

اعنيحمىويسألأهلهاشرارعن-السلامعليه-عيسيفيسأل،القريةيأتيان-السلامعليهـ!ا

المرضى.أداوىطبيبأناإنما:قال؟الناسشرارعلىتنزللِمَ:لهفيقالأهلهاخيار

عن،الجليلعبدحدثنا،جعفرحدثنا،سيارأخبرنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا353-

نأموسىإلىوجل--عزاللَّهأوحى:قالالأحبار-كعب-يعنىكعبعن،السلامءنبدأبى

لمكانهم.يستوحشوالاحتىقبورهمفىومتعلمهالخيرلمعلممنورفإنىوتعلمهالخير1علم

أبىبنعطاءعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-35

ب!يدأوفأناجيكأنتأقريبربيا:ع!ه!موسىقال:قالكعبعن،أبيهعن،مروان

حى،لعلىالحالمننكونفاناربيا:قال.ذكرنىمنجليسأناموسييا:قال؟فأنادلك

ءلىاذكرنىموسىيا:قال.والغائطالجنابة:قال؟هىوما:قال.نذكركأنونعظمكنجلك

.-!الكل

."لأولياءاحلية"فى(02)6/نعيمأبوذعسه3--05

"ضبهبنوهبعنالمذكوزةالروايةرهذه،الجمعةيومهو:والنصارىاليهودأخطأهالذىاليومانم!لوم35--1

لاالجمعآ!يومأنهمنالأحاديثصحاحفىوردبمانتمسكاْنا-غيرفيهاواجتهدالسابقينكتبعننقلها

هنا.ذكركما(لأضحىا)حركا

.الهلالبطلوعالحسابيةصد(1)

.الأولياء""حليةفى274()7/نعيمأبو5ذكم352-

.(41)6/السابق353-

كعب.بنأبىعلىموقوفًاالحفا""كشففى(232-1/233)العجلونى:ضهيف4-35

الجلي!،-الصخابىسلامبناللَىعبدعلىموقوفًاأيضًابنحوهوذكره،""الشعبفىالبيهقىوذكره:قلت

للبيهقى.وعزاه(الصيباالوابل(فر()135الجوزيةقيمابنبهواستشهدعنه-الفَهرءس

نعيم.لأبى(24)6/الحليةأظروا



اللَىنبىأنقتادةعن،سعيدعن،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا355-

فىوضعتماأقلالعدل:قال؟أقلالأرضفىوضعتشىءأىربأبد:قالرَوفَيموسى

.لأرضا

الطائفىسليمبنيحيىسمعت:قالالسلمىاللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا356-

وأكدتعليهفأبطأتحاجة-وتعالى-تباركربهمن!ك!ه!موسىطلب:قالذكرهمنعن

وأعطيتنيهاوكذاكذامنذحاجتىأطلبأناربيا:قاليديهبينحاجتهفاذا،اللَّهشاءما:فقال

بهطلبتماأنجح،اللَّهشاءما:قولكأنعلمتأماموسيياإليهاللَّهفأوحى:قال.الاَن

لحوائج.ا

عنالطائفىسليمبنيحيىسمعت،السلميالفَهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا357-

اللَى.شاءما:السَّمحيسترقونحينالشياطينالملائكةبهاتزجرالتىالكلمة:قالذكرهمن

حدثنى،حرملةحدثنا،يزيدبناللَىعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدوحدثنا358-

أوصنى.ربيا:قالفرعونمنهاربًاخرجلمابًئِاللَىنبىموسيإن:قالعلقمةبنكعب

يكنلممنأزكىولاأرحملافانىعليهاخترتنىإلاأبدًاشيئًابىتعدللاأنأوصيك:قال

؟ربياماذاثم:قال.وهنعلىوهنًاحملتكفانهابأمك:قال؟ربياوجمَ:قال.كذلك

لها.تكرهمالهموتكرهلنفسكتحبماللناستحبأنثم:قالبماذا؟ثم:قالبأبيكثم:قال

حوائجهم،فىإليك(تعنهم)1فلاعبادىأمرمنشيئَاأوْليْتكإنثم:قالرب؟يابماذاثمةقال

ومستشهد.ومشهدومستمعمبصرفانىروحىتعنىإنمافإنك

.أعوامبثلاثةموتهقبلتغير:الثقفىالمجيدعبدابن:وهو،الوهابعبدالابه،باشلاإسناده355--

مبهم.فيه356-

.يسرقون:وششرفون.مبهمأومجهولىفيه357-

!!؟كاملةسنينعشربمدينقضىأنبعدإلاإليهأوحىقديكنلموهوويكلمهإليهيوحىكيف:قلت358-

ابنته،منوالتزوحنفسهاستئجارعلىمدينصالحمعواتفق،مدينإلىفرعونمنموسىهربفقد

مصر.إليعودتهطريقفيوهوإليهوأوحى

والمشقة.العناءمن:تعنهم(1)



-السلامعليه-داودزهد

بنعمارةعن،عياشأبوحدثنا،اليمانأبوأخبرنا،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا935-

عنيحدثالبنانىثابتًاسمعت:يقولالمعلىبنيمولىعبيدبنجميعسمعأنهالأنصاربطغزية

ءدليه-ميكائيلأرلملىما":-السلامعليه-لجبريلقالأنه-جفهاللَىرسولعن،مالكبنأنس

.النار"خلقتمنذميكائيلضحكما:قالقظ؟ضاحكًام-السلإ

عن،جابرابنحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا036-

:فيقولالبكاءكثرةفىيعاتبكان!ي!النبيداودأنالمهاجرأبىبناللَىعبدبنإسم،عيل

غلاظملائكةبىيؤمرأنقبل،اللِّحيواشتعالالعظامتحريققبل،البكاءيومقبلأبكىذَرُوزى

.يؤمرونماويفعلونأمرهممااللَىيعصونلاشدا):

عن،صبيحبنالربيعحدثنا،الرحمنعبدأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا361-

يسبحسانلسانينمنىشعرةلكلأنلوإلهي:-السلامعليهداود-اللَىنبيقال:قالالحسن

نعمة.حققضيتماكلهوالدهروالنهارالليل

عن،زيدبنجابرحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا362-

أطولالليلةخلقكمنأحدباتهلربيا:-السلامعليهداود-قال:قالعيينةبنالمغيم-ة

آلَاعْمَلُوا(:عليهاللَىوانزل،الضفدعنعم:إليه-وجل-عزاللَّهفأوحى؟منىلكذكرًا

وأ!ت؟شكركأطيقكيفربيا:قال.13،أب:)!الشَّكورُعِبَادِىَمنْوَقَلِيلٌنشُكْرًادَاوُواثَ

صنكوالشكرربيامنكفالنعمنعمةنعمةتزيدنىثمالنعمةعلىترزقنىثمعلىتنعماالذى

معرفتي.حقداودياعرفتنىالاَن:قال؟ربياشكركأطيقفكيصء

اط،سليمابنجعفرأخبرنا،ابخثمىعمربناللَّهعبدأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا363-

.الحالمجهول:عبيدبنحميد:وقيل-عبيدبنجميعا!د:هدْافى935-.

.(1/64)"والنهاية"البدايةفىكثيرابنعنهوسكت."المسند"فى2(42)3/أحمدزواهوقد

،"ء:"المناهلفى)336(والسيوطى،الأولياء""حليةفئ85()6/نعيمأبو5ذكم036-2

-."التهذيب"تهذيبفىكماالحفظسيئصدوق:السعدىوهوصبيحبنالربيع:فيهالحديث1-36

."الإيمان"شعبفى(001)4/الببهقىرواه362-

منوهو،"الزهد"فى(4)52المبازكابنرواهوقد.ضعيف:المرىصالحفيه:ضعيفالحديث363-

.تصدقولاتكذبلاالتىا!إسرائيليات



وجهك؟إلابهيريدلاحزينًاعزىمنجزاءماإلهى:قاللمجسيهداودأنبلغنا:قالالجعدأخبرنا

وجهك؟إلابهايريدلا%ضازةشيَّبعمنجزاءماإلهى:قال،التقوىلباسألْبسَهأنجزاؤه:قال

ماإلهى:قال.الأرواحفىروحهعلىأصلىوأن،ماتإذاملائكتىتشَيعهأنجزاؤه:قال

لا:قالأسند؟ما:الجعدرهوعثمانلاْبىقلت:جعفرقال؟أرملةأويتيمًاأسندمنجزاء

ماإلهى:قال.ظلىإلاظللايومعرشىظلفىاظلهأنجزاؤه:قال.وجهكإلابهيريد

وجههأقِىوأن،الأكبرالفزعيومأومنَهأنجزاؤه:قال؟خشيتكمنعيناهفاضتمنجزاء

جهنم.فَيْح

قال:قالمالكحدئنا،جعفرأخبرنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا364-

.الباردالماءومن،وأهليوبصرىوسمعىنفسىمنإلىَّأحبحُبَّكاجعلاللهم:!غعَيمداود

:قالالجريرىحدثنا،جعفرأخبرنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا365-

نأإلاأدرىماداوديا:قال؟أفضلالليلأىجبريليا:فقالجبريلسأللمجمداودأنبلغنا

السَّحَرِ.منيهتزالعرش

بنعطاءعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدئنا،القَهعبدحدثنا366-

اللَّه-فأوحىدموعهمنروضةحولهنبت-السلام-عليهداودأنعميربنعبيدعن،السائب

لى.تغفرأنأريدربأى:قالوولدكمُلككفىأزيدكأنتريدداوديا:إليهوجل-عز

عبدبنعمرأخبرنى،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا367-

إلاقططعامًايطعملمالذنبأصابلماغع!!رداودإن:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالالرحمن

عينيه.بدموعممزوجًاإلاشرابًايشربولمعينيهبدموعممزوجًا

عبدبنعمرأخبرنى،خالدبنإبراهيمحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا368-

شمسك!حرعليلىصبرلازب:!لاغعَجطداودقال:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالالرحمن

ويجوز،تكذبولاتصدقلااسرائمِليات:كسابقهفيهويقالاللفظبهذارضعيفمرفوعًا،حسن364-

الصيغة.بهذهالدعاء

.الأولياء""حليةفى2(30)6/نعيمأبو:ضعيف365-

نأعنه-اللَىرضىعمرو-بناللَىعبدحديثمن"التهجد"فى(1311)البخارىعندالصحيحوفى

."سدسهوينام،ثلثهويقومالليلنصفينامكانداود،قيام:القيام"أفضل:قاللأ!!رالنبى

موقوفًا.ومجاهدلوهبوعزاه،""المناهلفى33(4)السيوطىذكره367-

الجوزىلابنالعزيزعبدبنعمرسيرةفىكماعنه-القَهرضىالعزيز-عبدبنعمرعنهذامثلوروى368-

28(1).



فكبف-الرعد-يعنىرحمتكصوتعلىلىصبرلارب؟نارلبحرعليصبرىفكيف

.؟عذابكصوتعلىصبرإ،!

يونسم،بنعيسىأخبرنا،القواريرىعححربناللَّهعبدأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا936-

لىتجعللاإلهىول!ر:النبىداودقال:قالمُلَيْكةأبىبناللَّهعبدعن،سعيدبنعمرأخبرنا

.سوءرجلفأكونسُوءأهل

ءجدبنعمرأخبرنى،خالدبنإنراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا037-

صىفأن!تفقرنىلااللهم:-السلام-عليهداوددعاءمنكانأنهبلغنى:قالدربهبنمنالرص

فأطغي.تُكْنِنىولا

ناعممأباسمعت:قالجعفرحدثنى،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا371-

دَا،رودَعَلَئدَخَلُواإِذ5ْالْمِحْرَابَتَسَوَّرُواإِذْالْخَصْمنَبَأأَتَاكَوَهَلْ(:الأيةهذهوقرأالجو.نى

إنحَىخَصْمانِتَخَفْلافالُوا(:منهمففزعِداودعلىتسوروا:قال21،22(.أص:)مِنْهُمْفَفزيمَ

فف،ل22(.أص:)فى-الصِّرَاطِسوَاءِإِلَئوَاهْدنَاتُشْطِطْوَلابِالْحَقِّبَيْنَنَافَاحْكُمبَعْضٍعَلَئبَعْص،

إِنَّ)2:أحدهمافقال،قُصَّا:لهمافقالالخَصممجلسفجلسا،الخصمِمجلساجلسا:لهما

3/11.:أصِ)!الْخِطَابِفِىِوَعَزَّنِىأَكْفلْنِيهَافَقَالَوِاحدَةٌنَعْجَةٌوَلِىَئَعْجَةَوَتِسْعُونَتِسْعٌلَهُأَخِىهَذَا

بعْضهُمْلَيَبْغِىالْخُلَطَاءِمِنَكَنِيرَاوَإِنَّنِعَاجِهِإِلَىنَعْجَتِكَبِسُؤالِظَلَمَكَلَقَدْقَالَ(داودفعجب:قال

إلَكرأيُقْرعَأنلأهْلٌإنكداوديا:وقالأحدهمالهفأغلظ:قال24(.أص:)بَعضٍعَلَئا

رأسهيرفعلاوليلةيومًاأربعينمكانهفسجد:قالبذنبهوُبِّخإنماداودفعرفوارتفعا.بالعصا

ماكفأتاه:قالوركبتاهكفاهوقرحتجبهتهوقرحتيَبَسحتى:قالفريضةصلاةإلثإلا

فكبف:فقال.لكغفرتقدرأسكارفع:لكيقولوإنهإليكربكرسولإنىداوديا:فقال

ابنرواهوإنما4عنهيروهلمهناالمصنفكانوإن،عنهبلاغوهو،عمربنعبيدإلىالإسناد،صحيح936.-

عنه.الزهدفى34()4إباركا

نأوهيمختلفةقصةعلىتعتمدوهى،قبلمنذكرناهاالتىداود()خطيئةلمسألةمتابعةالروايةهذهفرا371.-

فىزوجهافبعث،فأعجبتهجيشهقائدصوريا()ابنأوالحثى()أورياامرأةإلىنظر-السلامعليهداود-

داودوقعثمهناكفماتأخرىتارة--السلامعليهداود-فأعاده،منتصرًاعادولكنه،ليموتبعيدة"رب

!؟ذلكبعدشىءالأنبياءعصمةمنيبقىوهل.المرأةصلى

رجب:ابندارط/"الشفا"فى(178)2/عياضالقاضىشالو

ب!شك!نقله،،وغيروابدلواالذينالكتابأهلعنالأخباربونسطرهماإلىيلتفتأنيجبأةلحر

وأو.رياداودقصةفىوليس،صحيححديثبهوردولاذلكمنشىءعلىالقراَنينصولم،ا"فسرين

هـ..ااشرعىسندبغيرمسلمقتلاستحلالبنبىيظنرلايثبتضبر



ظلامةلىتغفركيف؟ظالمظلمعنكيتجوزلاالدينديَّانوأنتعدلحكموأنتربيا

يقولوانهإليكربكرسولإنىداوديا:فقالاَخرملكأتاهثماللَّهشاءمافترك:قال؟الرجل

إياهأسألهاثمعليكلهفأقضىإلىَّتختصمانصورياوابنأنتالقيامةيومتأتينيإنك:لك

غفرتقدأنكربياأعلمالآن:قال،لكأغفرهاثميرضىحتىالجنةمنأعطيهثملىفيهبها

لى.

،كيسانبنعمربنإبراهيمبناللَىعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا372-

سبيليسلكلملمنطوبى:أحرفثلاثةداودالزَبُورفى:قالبوذريةبنالرحمنعبدأخبرنا

.()1البطَالينيجالسلملمنوطوبى.الظالمينبأمريأتمرلملمنوطوبى.الخاطئين

إبراهيم،بنيزيدحدثنا،سليمانبنعمروأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا373-

.داوديايدكثمرة:قال؟أطيبرزقأىإلهى:-السلامعليهداود-قالالحسنعن

بنسفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا374-

إلىوجل--عزاللَىأوحى:قالالجدلىاللَّهعبدأباسمعت:قالالسائببنعطاءعن،عيينة

وأحبأحبكهذاكيفربيا:قالعبادىإلىَّوحَبّبيحبنىمنوأحبأحبنىداوديا:داود

حسنًا.إلاتذكرفلاتذكرنى:قال؟عبادكإلىأحببكَفكيفَ،يحبكمن

أبىعن،صالححدثنا،الفاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدلنا،اللَّهعبدحدثنا375-

أشكركأنلىكيفإلهى:قاللمجوالنبىداودأن،مسلمةعن،الجلدأبىعن،الجونىعمران

منبكالذىأنتغلمألستداوديا:إليهاللَىفأوحى؟بنعمتكإلاشكركإلىأصللاوأنا

.شكرًامنكبذلكأرضىفانى:قال،ربأى؟بلى:قال؟منيالنعم

عمرانأبىعن،صالحأخبرنا،هاشمأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا376-

أنذرداوديا:-السلامعليهداود-إلىأوحى-وتعالى-تباركاللَّهأنالجلدأبىعن،الجونى

عبادىمنأحدليسفانه،أعمالهمعلىيَتَكلُنولابأنفسهميُعْجَبُنفلاالصديقينعبادى

يتعاظمنىلاأنهالخالَائينوَبمثئر،أظلمهأنغَيرمنعذبتهإلاعدلىعليهوأقيمللحسابأنصبه

عنه.وأتجاوزأغفرهأنذنب

عمرانأبىعن،صالحأخبرنا،هاشمأخبرنا،أبىحدثنى3أدقَهكبدحدثنا377-

الباطل.أهل:البطِّال!ت!أ1ر

.الأولياء""حليةفى56()6/نعيمأبوذكره3-كالا

.57()6/السابق376--

.الأولياء""حليةفى57()6/نعيمأبو3كلرذ377-



،!همالناسفخرحجامعةالصلاة:فنادىمناديًاأمر!سًي!النبىداودأنالجلدأبىعن،الجونى

لنااغفراللهم:قالمكانهوافىفلماودعاءوتأديبموعظةيومئذمنهسيكونأنهيرورذا

إنما-السلام-عليهاللَّهنبىإن:قالوا؟لكمما:قالوا.أوائلهمالناسآخرفاستقبل،وانصرف

ودعاءعبادةيوماليومهذايكونأننرجوكنَّااللَّهسبحان:قالوا.انصرفثمواحدةبدعوةدعا

فانهمقومكعنيأبلغأن:إليهاللَّهفأوحى:قالوا.واحدةبدعوةإلادعافماوتأديبوموعظة

.ودنياهآخرتهأمرلهأصلحلهأغفرمنإنىدعاءكا،ستَقَ!واقد

عن،عوفحدثنا،جعفربنومحمدروححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا31-لم8

ءنمليهداودزبورلهيقالالذىالزبورفاتحةوجدت:قالالربعىثابتبنخالد:محمدقالخالا-

وجل.عز-الربخشيةالحكمةرأسإن:السا*م

أبىعن،الجريرىأنبأنا،هارونبنيزيدأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا31-لم9

بنىمنحلقةأغمضفينظرالمسجديدخل-السلامعليه-النبىداودكان:قالالساجل

مساكين.ظهْرَانَىْبينمسكين:يقولثمإليهمفيجلسإسرائيل

الأعمشعن،سفيانحدثنا،الرزاقعبدأخبرنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا038-

لاللظَلَ!4قلداودإلى-وجلعز-اللَّهأوحى-عنهاللهرضى-عباسابنقال:قال

ألعنهم.أنإياهمذكرىوإن،ذكرنيمنأذكرأنعَلىَّحقّافانونىيذكم

صدثنا،مروانحدثنا،محمدبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا381-

عبادى؟منأغفرلمنتدرى:-السلامعليهداود-مزاميرفىمكتوب:قالالفلسطينيأيودب

نأملائكتر،آمرالذىذاك،مفاصلهلذلكارتعدتذنبًاأذنبإذاللذى:قال؟ربيالمن:قال

الذنب.ذلكعليهتَكتبلا

أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا382-

إلىبهايبعثثم،المنبرعلىوهوالخوصمنالقُفَّةيصنع-السلام-عليهداودكان:قال

ثمنها.يأكلثمفيبيعهاقالسو

."الزهد"فى26(1/4)هنادعندبنحوه378-

."الإيمانلاشعبفى55()6/البيهقىذعره038-

.""المصنففى34(1)6/شيبةأبىابنكرهد382-

رءمولقال:قالعنه-اللَىزضى-هريرةأبىعنالاْنبياءا"أحاديثفى34()17البخارىصحيح،-فى

منا!ايأكللاوكان،ثُسئرجأنقبلالقوآنفيقرأفَتُسْرَج،بدوابهيأمرفكانالقراَن،داودعلى"خُفِّف:!طالله

."يدهشهـمل



السلامعليه-موسىزهد

أبىبناللَّهعبدحدثنى،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا383-

عليه-موسىإلىأوحى-وتعالي-تباركاللَّهإن:يقولمنبهبنوهبسمعأنهأنبأنى،عاصم

آكلولاالبيوتأسكنلاوإنىالقربانلىويقربونالبيوتلييبنونقومكإن:-السلام

أرضواإذاوبينهمبينىوالاَيةوالمسكينالغنيبينيعدلواأنوبينهمبينىآيةولكن،اللحم

سخطت.أسخطوهمهـاذارضيتفقدالمساكين

بجير،بناللَّهعبدحدثنى،أولخابنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا384-

زجلاً،بخيركمايتونى:إسراسيللبنيقالموسىإن:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالأنبأنى

بشرهم.فأتنىاذهب:قال.يزعمونكذلك:قال!؟إسرائيلبنيخيرأنت:فقالبرجلفأتوه

مامنهمأحدمنأعلمما،أنا:قال.بشرهمجئتني:فقالأحدمعهوليسفجاءفذهب:قال

خيرهم.أنت:قالنفسىمنأعلم

بجير،بناللَّهعبدحدثنى،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنى385-

أحبعبادكأىّربأىْ:-السلامعليه-موسىقال:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال

المرضييعودونينالذ:قال؟إليكأحبعبادكأىّزب:قالبرؤيتهأذكرمن:قالى؟إليك

الهلكي.ويشيعونالثكلىويعزون

بنموسيماتلما:قالثابتأخبرنا،جعفرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا386-

.تموتلانفسفأىموسىمات:يقولونالسمواتفيالملائكةجالت-السلام-عليهعمران

عن،الأسودبنعثمانعن،تمامبنقرانأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا387-

تباركربه-فأجابهلبيكاللهم:يقولوهووالمروهالصفاوبينبالبيتموسىطاف:قالعطاء

عباءةفىوهو:مرةقرانوقالقطوانية-جُبَّةوعليه-لديكأنذاهاموسىيالبيك:-وتعالى

قطوانية.

.الأولياء""حليةفى(45)4/نعيمأبوذكره385-

.()182رقمهامشفىذكرناهماانظر387-



وسليمانثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا3-لم89

عند-السلامعليه-بموسىبىأسرىليلة"مررت:قاليخييهالنبىأنمالكبنأنسعن،التيهى

."الأحمروهوقائميصلىفىقبرهّالكثجب

بنزيدعن،سعدبنهشامعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا938-

ظلفىتظلهمالذينأهْلُكَمنربيا:!يرموسىقال:قاليساربنعطاءعن،أسلىم

ذكرتإذاالذين،بجلالىيتحابونالذينقلوبهمالطاهرةأيديهمالبريةهم:قال؟عر!نمك

كماذكرىإلىوينيبون،المكارهفىالوضوءيسبغونالذينبذكرهمذكرتذكرواوإذابىذكرا-ا

ويغضبون،الناسبحبالصبىيكلفكمابحبيويكلفون،وكورهاإلىالتسورينيب

.حربإذاالنمريغضبكمااستحلتإذارمىلمحا

الهذيلأبىعمرانعن،جعفرحدثنا،شيبانحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا093-

يا:-السلامعليه-لموسىقال-وتعالى-تباركاللَّهأنبلغنا:يقولمنبهبنوهبسمعأنه

رازقأوخالقلهاأنِّىعينطرفةلىأقرَّتقتلتالتىالنفس!أنلووجلالىوعزتىموسى

وأخالقلهاأنىعينطرفةلىتقرلمانهاأمرهاعنكعفوتوإنما،العذابطعمفيهالأذؤتك

.رازؤ،

القصيرعمرانعن،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا193-

أدنوإنىقلوبهمالمنكسرةعندابغنى:قال؟أبغيكأينربأى:عمرانبنموسيقال:قال

لانهدموا)!(.ذلكولولاباعًايومكلمنهم

.السلامعليه-موسىفضائلمن:باب-""الفضائلفى(-164165)2375/مسلم:ضحيح-م88

بسند"الزهد"فى2(0)4المباركابنوذكره،"مصنفه"فى71()7/شيبةأبىابنذكره:ضعيف938-

.مجهولرجلوفيه،عطاءعن،مممعيف

."الحلية"فى(177)6/نعيمأبو0-93

عنليبعدهيدهبمجمعضربهأى،قتلهيريدكانوما()وكزه-السلامعليه-وموسىهذا؟كيف193-

أيضًا.المقتولطموسىعدوبكفرإقرارنامعهذا،لإسرائيلىا

النبىأن(السلامعليهموسىصفة)فى-عنهاللَّهرضى-عباسابنعن267!/)165مسلمصخيحوفى)*(

الحديث.جعد"،طُوَال،آدَمُرجلالسلامعليهعمرانبنموسىعلىبىأسرىليلةمررت":قالزص!

أعلم.واللَّه-واكتنازهاجتماعهوهوالجسمجعد،سمرةفيه،طويلأى



-السلامعليه-عيسىحكمة

()!د(السلامعليهما-وداوديحييزهدمنوشىءأ

الدستوائىهشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا293-

عملبغيرفيهاترزقونوأنتمللدنياتعملون-السلام-عليهمريمابنعيسىحكمةفىإن:قال

تأخذونالأجر،السوءعلماءويحكم.بالعملإلافيهاترزقونلاوأنتمللاَخرةتعملونولا

وجل--عزواللَى؛وضيقهاالقبورظلمةإلىالدنيامنتخرجواأنتوشكون،تضيعونوالعمل

عندهآثردنياهمنالعلمأهلمنيكونفكيفوالصلاةبالصومأمركمكماالمعاصىعننهاكم

وهوآخرتهإلىمسيرهمنالعلمأهلمنيكونكيف؟رغبةأفضلالدنيافىوهواَخرتهمن

رزقهسَخطمَنْالعلمأهلمنيكونكيف؟ينفعهمماإليهأشهىيضرهوما؟دنياهعليمقبل

العلمأهَلمنيكونكيف؟وقدرته-وجل-عزاللَّهعلممنذلكأنيعلموهو؟منزلتهواحتقر

ولمبهليحدثالكلامطلبمنالعلمأهلمنيكونكيف؟إضابتهفىسبحانهاللَىاتهممن

به.ليعمليطلبه

البنانىثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا393-

شىءكلمنمعاليقعليهفرأى-السلام-عليهمازكريابنليحمىظهرإبلش!أنبلغنا:قال

فقال؛آدمبنيبهاأصيبالتىالشهواتهذه:قال؟عليكأراهاالتيالمعاليقهذهما:لهفقال

رُبما:قالشيئًا؟منىتصيبفهل:قال،لا:قالشىء؟فيهالىهل:-السلامعليه-يحييله

أشبعلاواللَّهجرملا:قال،لا:اطقاذا؟غيرهل:قال.والذكرالصلاةعنفثقلناكشبعت

.أبدًا

الحسنعن،قتادةعن،سعيدحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا493-

فقال؟منىخيرأنتلياستغفر:عيسىلهفقالالتقيا-السلام-عليهماوعيسىيحمىإن:قال

وسلَّمنفسىعلىسلَّمتمنىخيرأنت:عيسىلةقال.منىخيرأنتلىاستغفر:يحيىله

فضلهما.وجل--عزاللَّهفعرفعليكاللَّه

وضعنا.منالعنوانهذا()في

.القدير!!فيضفي(4805/)المناوى:ضعيف293-

.""تفسيرهفى49(/11)القرطبىذكره93-04الأولياء"حلية9في927()6/نعيمأبوذكره393-

."تفسيره9فى(631)5/كثيرابنذكرهوكذا."البيان"جامعفى(1/54)6للطبرىوعزاه



سعيدعن،جعفرعن،يعفوئبعن،جريرحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا593-

بقميصالىَّابعث:لهلصاحبأصحابهبعضقال-السلام-عليهيحييقتاطلما:قالجبيرابن

ليف.ولحمتهسُدَاهفإذاإليهبهفبعث:قال،مقتولأنىعرفتقدفإنىأشمهيحبياللَّهنبى

:قالالهذياطأبىعن،سنانأبىعن،سفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا693-

عملهعملرجليرجمهلا:لهموقالبرجمهفأمرهم،زناقدبرجل-السلام-عليهعيسيأتى

.السلامعليهمازكريا-بنيحبىإلاأيديهممنالحجارةثافألكل

معمرعن،المباركابنحدثنا،الوليدبنشجاعبنالوليدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا793-

وللعب:قال،نلعببنااذهب:-السلامعليهمازكريا-بنليحمىالصبيانقال:قال

!!خلةنا؟

معقاطبنالصمدعبدحدثنا،الرزاقعبدأخبرنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا893-

ولدتمنسيدزكريابنيحييأنَّ:السماءمنمنادنادبط:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال

.الشهداءسيدجورجيسوأنالفاء

،جعدةبنيحييعن،عمروعن،عيينةابنحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا993-

."امرأةصدرهفىحاكولابخطيئةزكريابنيحنىيهم"لم:قال!ك!يمالنبىعن

قال:الحسنعن،الفضاطحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-004

ذلك.منلكخيرللكلببنبذهتلقهإنفانك،شبعفوقشبعًاتأكاطلابنىيا:لابنهلخمان

سمعت:قالفضالةبنأميةأبوحدثنا،يزيدحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا-104

ولامنىأسفاطهومنإلىأنظرأن":بسبعخليلىأوصانىذرأبوقال:يقولواسعبنمصمد

لاوأن،مرّاكانوإنبالحقأقولوأن،منهموأدنوالمساكينأحبوأن،فوقىهومنإلىأنظر

منأكْثروأن،لائملومةاللهَفىأخافلاوأن،أدبرتوإنرَحمىأصاطوأن،شيئًاأحدًاأسأ)ط

."باللَّهإلاقوةولاحوللاقول

.772()"الزهد"بلاغاتالمباركابنذكرهوهكذام؟-79

مرسل.:وقال""المصنففىالرزاقلعبدوعزاه،""تفسيرهفى(631)5/كثيرابنذكرهوقد:مرسل99ءا-

.(بامرأةهمّولايحىأذنب)ما:قتادةا-قال

المسندزوائدمنوهو،()أوصانىمنبدلأ()أمرنىوفيه،"المسند"فى(951)5/أحمد:صحيح-104

/521173).

.باللَى(إلاقوةولاحوللا:قولناإلاهذهمنفينابقىاعلمالا:قالغفرةمولىعمرأنرواية،-فى

."الصحيحة"فى2(1)66الألبانىوصهحه



جعفربنالحميدعبدحدثنا،الحنفىبكرأبوأخبرنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا-204

فاطمةاللَّهأمةَأن-السلام-عليهمطالبأبىبنعلىبنالحسنبنالحسنحدثنى،الأنصارى

يطلبونالذينبالنعيمغُذُواالذينأمتىشرارمن"إن:قالمجيًمِاللَّهرسولأنحدئتهحسينبنت

."بالكلاميتشادقونالثيابوألوانالطعامألوان

نأمحمدعن،عونابنحدثنا،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-304

:قال،؟"هذاما":لهفقالتمرمنصبرًاعندهفرأىال!ه--رحمهبلالعلىدخلجم!ييهالنبي

منتخشولابلالأنفق؟جهنمنارفىبخارلهيكونأنتخافأفمادا:قال،ادخرتهتمرهذا

.إقلالأ"العرشذى

مسلم،بنمحمدحدثنا،حميدبنالهيثمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-404

نإ:قالعمروبناللَّهعبدعن،هرمزبنسليمانعن،أوسبناللَّهعبدبنعثمانأخبرنا

بدينهمالفرَّازُون:قالالغرباء؟وما:قيل:قال.الغرباء-وجل-عزاللَّهإلىشىءأحب

القيامة.يوم-السلام-عليهعيسىإلىيجمعون

عبدبنشعبةعن،الوليدأخبرنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-504

بالعطاءالشكرمستخرجسبحان-السلام-عليهداوددعاءمنكان:قال-غيره-أوالعزيز

.بالبلاءالدعاءومستخرج

عن-حمصى-عدىبنيمانحدثنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-604

إذاعملينأعلمكألاداوديا:-السلامعليهداود-إلى-وجل-عزاللَّهحىأو:قالالأوزاعى

احتجر:قال.ربيابلي:قالرضاى؟بهماوبلغتإليكالناسوجوهبهماألفتبهماعملت

بأخلاقهم.الناسوخالطبالورعوبينكبينىفيما

عن،عراربنليثعن،الوليدبنشجاعأخبرنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-704

،ذكرىعنالظالمينانه:السلامعليهداودإلىوجل--عزاللَّهأوحى:قالجحادةبنمحمد

ذكرتهذكرنىمنأن-نفسىعلىآليت-أونفسىعلىجعلتفانى،مساجدىفىقعودوعن

لعنته.ذكرنىإذاالظالمً!كان

.()يتشادقونبدلأمن()يتشدقونرواياتهبعضوفي،كك!النبىترلمالحسينبنتفاطمة:مرسل-204

صحيح.بسندموصولاًالحديثتخريجسبق-304

.الأولياء""حليةفى(125)6/نعيمأبوذكره-504



ع!يِ!الخليلابراهيمزهد

،)"(السلامعليهما-ويوسفيعقوبعنوخبرانأ

أبوحدثنا،جعفرأخبرنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-804

والسلامالصلاةعليهإبراهيمإن:قالكعبعن،الأنصارىزباحبناللَّهعبدعن،عكلسان

إليهوجل--عزاللَّهفأنزلغيرىيعبدكالأزضفىأخدًاأرىلاأنليحزننىإنهربيا:قال

معه.يصلونملائكة

أبوأخبرنا،جعفرأخبرنا،الصمدعبدحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-904

.175أمصد:)!منِيبٌأَوَّاهٌلَحَلِيمٌإِبْرَاهِيمَإِنَّ):كعبعن،رباحبناللَّهعبدعن،عهران

.النارمنأوَّاهأوَّاه:قالالنارثكرإذاكان:قال

جعفرحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،مسعودبنالصلتأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا-014

فقيلوجل--عزاللَّهلقى-السلام-عليهإبراهيمتوفىلما:قالمليكةأبىابنعن،الضبعى

هونَّافقد:فقيل.بالبلاءتنزعنفسيوجدتربيا:قال؟الموتوجدتكيفإبراهيميا:له

.علبك

وضعنا.منالعنوانهذا)كلأ(

.""المصنففى2(00)7/شيبةأبىابنذكره-ة.8

قولأكالآئى:ثخمسةوهى""تفسيرهفى2(56)8/القرطبىذكرهاالتىالأقوالمنقولهذا-ت!.9

اللَّه.بعبادالرحيم!.ورجحه،الدعاءكثيرالدعّاء!غ

الحبشة.بلغةالمؤمنك!؟.الموقن"

للَى.الذكرالكثير".لربهالذاكرالمسبح"جمغ

.اَه:القائلالمتأوهكأ.القرآنلقراءةالمكثر)"!

الخاشع.المتضرع"د.الفقيه.ث!

الخير.المعلمبهي.منهاتابخطاياهذكرإذاالذى.يغ

تعالى.اللَى-يكرهماكلعنالراجعك!.الذنوبمنالتأوهالكثير.بز

."اللَّهلحقوق"الرعايةفى(041،141)صالمحاسبىذكره014َ

ثم،رطبصوففىجُعلحديد-عود-أىمحمىكسفودالموتأوجدت:بلفظ(1/91)سالقرطبى

.،جُذِبع



سليمبنيحمىسمعت:قالالسلمىاللَّهعبدأبوحدثنى:قالاللَّهعبدحدثنا-114

-عليهالموتملكوإن:ةصالالموتملكعلىالأرضأهاصأكرميعقوبكان:قالذكرهعمن

يا:يعقوبلهفقالفجاءهلهفأذنيعقوبيأتىأنفى-وتعالى-تباركربهاستأذن-السلام

منقبضتفيمنيوسفنفسقبضتهاصسألهبالذىأوخلقكبالذىأسألكالموتملك

:قالشيئًا-قال-أو؟كلماتأعلمكألايعقوبيا:الموتملكلهقال.لا:قال؟النفوس

يعقوببهافدعا:قال.غيركيحصيهولاأبدًاينقطعلاالذىالمعروفذايا:قاص:قال.بلي

.بصيرًافارتدوجههعلىالقميصطرححتيالفجريطلعفلمالليلةتلكفى

عن،عبادةبنروحأخبرنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنى:قالاللَّهعبدحدثنا-124

يا:فقال!لمجميوسفإلىجبرياصجاء:قالالطائفمؤذناللَّهعبدأبىعن،سويدبنقزعة

وكربنيأهمنىماكاصمنلىاجعاصاللهم:قاص:قال،نعم:قال؟الحبسعليكاشتد،يوسف

وثبتذنبىلىواغفرأحتسبلاحيثمنواززقنىومخرجًافرجًااَخرتىوأمردنياىأمرمن

.غيركأحدًاأرجولأحتىسواكعمنواقطعهرجائى

التيمى-يعني-سليمانعن،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-134

له.وسجدافلحساهجوعاقدأسَدَانإبراهيمعليأرسل:قالعثمانأبىعن

بناللَّهعبدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-414

كرنِىنَارُيَا(:-وتعالىتبارك-قولهفى-السلام-عليهعلىعن،ليليأبياَلمنرجاصِفلفِاص

بردها.لقتلهوسلامًاقالأنهلولا:قال.96(الأ!اء:)أءإِبْرَاهِيمَعَلَئوَسَلامَمابَرْدَا

عن،قيسبنعمروعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-154

يوميكسىمنأول:قال-السلام-عليهعلىعن،الحارثبناللَّهعبدعن،عمروبنالمنهال

.العرشيمينعلىوهوحبرةحلةلمجموالنبىيكسىثم؟قبطية-السلامعليه-إبراهيمالقيامة

-هثصامابنيعنى-معلىحدثنا،القواريرىاللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-164

إبراهيم-قال:قالالبكالىنوفعن،عامربنالملكعبدعن،الأحولعامرعن،أبىحدثنى

اَلافثلاثةسبحانهاللَّهفأنزلغيرىيعبدكأحدالأرضفىليسإنهربيا:-السلامعليه

.أيامثلاثةفأمَّهَمملك

الحديث.دارط/.""تفسيرهفى2(57)9/القرطبىذكره-114

عنهما-اللَىرضي-عباسابنعن286(0)ومسلم،البخارىعند)9334(عليهالمتفقالحديثوفى-154

."السلامعليه-ابراهيميكْسىمنفاْولغُرلأ،عُراةحُفاةالناسيحشر":فالأن!ير



عبدوحدثنا،هلالأبوأخبرنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-714

جأرتالنازفى!لجِ!إبراهيمألقىلما:قال،بكرحدثنا؟هلالأبوأخبرنا،شيبانحدثنا،ال!،

هوْ:قالعنهنطفئحتىلنافأذنالنارفىيلقىخليلكربيا:فقالواربهاإلىالخليقةعامة

فأغيثوهبكماستغاثفان؛غيرىربلهليسربهوأناغيرهخليلالأرضفىلىليسخايلي

عنهأطفيءأنلىفأذَنْالنارفىيلقيخليلكربيا:فقالالقطرملكفجاء:قال.فدعوهأ*وإ

فانغيرىزبلهليسربهوأناغيرهخليلالأرضفىلىليسخليلىهو:فقال.بالننطر

عز-اللَىفقال:قالهلالأبونسيهبدعاءربهدعاالنارألقيٍفىفلما.فَدَعْهُص!الافأغثهُاس!!غاثك

علىيومئذفبردت:قال،96(ءالأفي1)!إِبْرَاهِيمَعَلَئوَسَلامابَرْدًاكُونِىنَارُيَاقُلْنَا(:-لو-

.كراعمنهاينضجفلموالمغربالمشرقأه!ح

ثابتبنمحمدحدثنا،البلخىبكرأبوخالدبنالليثأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا-184

فى-السلام-عليهإبراهيمرأىلما:قالجبيربنسعيدعن،بكرأبىبنموسىعن،بدىالكل

عنهصرففلماواحدةغداةفىشهرمسيرةالمنحرإلىمنزلهمنبهسارإسحاقذبحمالمظ

هُوِّنت.شهرمسيرةواحدةعشيةفىمنزلهإلىرواحًابهراحثمذبحهالكبشبذبحوأمر،الذبح

.والجبالالأوديةله

قالهاالوكيلونعماللَى"حسبنا:قالعباسابنعن،"التفسير!فى(4)563البخارىوروى:قلت-أ17

الحديث.".....النارفىألقىحينإبراهيم

،عباسوابن،عليّا:منهموذكر.السلفبعضرإلىوعزاها""البدايةفىكثيرابنالقصةبقيةوذكر

العالية!وأبا،الأحباروكعب،جبيربنوسعيد

حديثفىوذلك.البرصأى-)الوزغ(هولتتقدالنارعلىينفخكانالذىالوحيدالحيوانوكان

.الأنبياء"دافى335()9البخارى

عليهإسخاق-لاإسماعيلهوالذبيحأنومعلوم.""المصنففى33(0)6/شيبةأبىابنذكره-!ا18

.العربأمةعلىحقدًا-إسحاقأى-للذبحنسبتهاليهودحاولوإنما-السلام

أنهيهودوزعصت،إسماعيلالمفدى:قالعباسابنعنثقاترجالهبسند84()23/الطبرىوذكر

.يهودوكذبت؟إسحاق

عليه-إسماعيلأنهالصحيح:فقال،الذبيحعنأبىسألت:حاتمأبىوابنأحمد،الإمامابناللَّهعبدوقاذ

.(276)صوالدواء"الداء"فىذكرهما،الذبحمسألةفىالجوزيةقيمابنكلامروائعومن،السلام

علىالحبيبكار،شعبةمنهفأخذبقلبهحبهوتعلق،فأعطيهالولد-السلامعليه-إبراهيمسأللما":فقال

أعطمبهالمأمورتنفيذليكونالمقامفىالأمروكان،بذبحهفأمره،لغيرهموضعقلبهفىيكونأنخليله

فلما،للربالقلبليخلصقلبهمنذبحهالمفصودولكن،الولدذبحالمقصوديكنولم،وامتحانًاابتلاءً

بذبحالولدوفُدى،الذبحفرفعالمقصودحصل،ولدهمحبةعلىربهمحبةوقدَّم،الامتثالإلىالخليلبادر

هـ..ا"عظيم



السلامعليه-يوسفزهد

()ك!(أيوب-داود-موسى-حزقيل:الأنبياءبعضأخبارمنوبقيةأ

:قالالحسنعن،يونسأنبأنا،إسماعيلأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-914

اذكرنى:قولهلبثماطولالسجنفىلبثماكلمتهلولايوسفاللَّه))رحم:تج!ي!اللَّهنبىقال

.الناسإلىفزعناأمربنانزلإذاونحن:ويقولالحسنيبكىثم،ربك"عند

:قالالحسنعن،يونسأخبرنا،إسماعيلأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-042

لأسرعتالسجنطولبعدالرسولجاءنىأنالويوسفاللَّهُ))زَحِمَ:جمجماللَّهنبيقال

."للإجابة

الحسن:قال:قاليونسعن،إسماعيلأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-142

الملكوفيالسجنوفىالعبوديةفىفكانسنةعشرةسبحابنوهوا!جُبِّفىيوسفألقى

سنة.وخمسينثلاثًافعاششملهلهجمعثمسنةثمانين

،عيانربنإسماعيلأخبرنا،حارثةبنهيثمأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-422

ئنيحمىطعامكان:قالميسرةبنيزيدعن،جابربنيحيىعن،سليمبنسليمانعن

طعامكيحمىيامنكأنعممَنْ:يقولوكانالشجروقلوبالجراد-السلامعليهمازكريا-

.!؟الشجروقلوبالجراد

أنهعبيدبنعمرحدثنى،خالدبنإبراهيمأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-423

وضعنا.منالعنوانهذا)3(

حبانابنعندحسنبسند-عنهاللَىزضى-هريرةأبىعنموصولةروايةلهكانوإنالسند:بهذامرسل-914

.""صحيحهفى62(0)6

.""الصحيحةفى()1867الألبانىصححهوكذا:صحيحمرسل-042

.هريرهأبىعن،لماالمستدرك"فى(2165/)لأموضوالحاكمرواهوكذا

.الترمذىوحسنه،الذهبىووافقهوصححه

."التفسير"فىحاتمأبيلابنوعزاه،،"المناهلفى)343(السيوطىذكره-224

.(المؤمنعبدىقلبووسعنى،أرضىولاسمائىوسعتنى)ما:قولهمومنه-423

فىمذكورهو:تيميةابنقالوكذا.أصلاًلهأرلم:العراقىقال:الحسنةالمقاصدفىالسخاوىوقال

:قالالعلمأهلبعضأنالزركشىابنعنونُفل،ع!هالنبىعنمعروفإسنادلهوليس،الإسرائيليات

عليه.وأقره،الخفا""كشففىالعجلونىعنهونقله،الملاحدةوضعمنوهو.باطلحديثإنه



وأالعرشإلىنظرحتىلحزقيلالسمواتفتعوجل-عز-اللَّهإن:يقولمنبهبنوهبسبم

لَمْوالاْرضالسمواتإن:اللَّهفقال.ربياأعظمكماسبحانك:حزقيلفقال:قالكما

اللين.الوارعالمؤمنقلبووسعنى،تسعنيأنمنوضقْنَتحملنىأنتُطِؤ،

الصهباء،أبىبنسلامحدثنا،المقد!!أبىبنمحمدأخبرنا،اللَّهعبدحدثنَا-424

ذإالقتلمناستنقذكمن:يوسفإلى-وجلعز-اللَّهأوحى:قالأنسعن،ثابتأشبرنا

:قال؟فيهأدقوكإذالجبمناستنقذكفمن:قال.ربياأنت:قال؟يقتلوكأنإخوتكهَمَّ

فوعزتى:قاللسانىبهاتكلَّمكلمة:قال؟ونسيتنىآدميّاذكرتلكفما:قال.ربياأنْت،

سنين.بضعالسِّجنلأدخلنك

عبدحدثنى،(()1السلامعبدأبنإسماعيلحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-425

دانيالمعنصر)2(بختسبافيمنكانحزقيلأن:منبهبنوهبحدثنى،معقلبنالصءكد

برأسهفأخذِنائموهوملكفأتاهالفراتشاطىءعلينائمًاكانأنهحزقيلفزعم،المقدسببي!تا

السمواتفاذاالسماءإلىرأسيفرفعت:قالالمقدسبيتخزانةفيوضعهحتىفا-ثشمله

لافاذاالفُرْجةتلكمنإليهمفنظرت،حولهومنالعرشلىفبدا:قال.العرشدونمنؤرجات

والأرضالسمواتإلىنظرتوإذا،والأرضالسمواتعلىمظلاًإليهنظرتإذشال!ء

وجهوجوهأربعةمنهمملكلكلالملائكةمنأربعةالحملةوإذاالعرشببطنمعلقاترأيئ؟ين

فاذاأقدامهمإلىنظرتمنهمذلكأعجبنىفلمَّا،ثور)3(ووجهأسدووجهنسرووجهإنسان

،(الكندىعميربنالعزيزلـأعبدوعزاه.الجديثدارط/""!سجصهفش2(10)9/القرطبىذكرهء-!ا42

سؤالهسببعنِ-السلامعليه-يوسفوسؤالهالسجنإلى-السلامعليه-جبريلنزولالقصةفىوذكر

ظَنَّلِلَّذِىوقَالَ(:تعالىقولهعندمذكوروهو.المصنفنصفىجاءبماوإخباره،ربهعندذكرهلاساقى

.أيو!:42(!و!سِنِينَبِفمْعَالسِّجْنِفِىفَلَبِثَرَبِّهِذِكْرَالشَّيْطَانًفَأَنسَاهُرَبِّكَعِندَاذْكُرْنِىمِّنْهُمَاأذَاأَنَّهُ

واضح.اختلاقالقصةوفى:قات

عنومعظمها56(01)إلى(1065)رقممنبفقرات""تفسيرهفىالفصةهذهمنجزءًاالطبرىذكر--ةا25

خَرَجُواالَّذِينَ(:قصةعندالقراَنفىالمذكورأأحزقيالأو-،أحزقيالاللَّهنبىأنوذكر،منبهبنوهب

.ابقرة:243،أ!الْمَوْتِحَذَرَأُلُوفٌوَهُمْيَارِهِمْدمِن

هناوهبقصةوفىبل،(1.-1)37/""التوراةفىحزقيلا()سفرمنمنقولةبكاملهاوالقصة:ذلمت

.الكتابأهلمسلمةألسنةعلىتجرىماعادة!،لغات

.(الكريمعبد)ابن:النسخبعضفىو(1)

هذهفىبالسقيمحالصحباختلطقدو،أهلهاوسبىالمقدسبيتحاصرالذىالبابلىالملكبختضر!و)2(

ارتمصة.

:شعرهفىالصلتأبىبنأميةقالهماهـرزا)3(



ستةلهاصعرشيدىبينقائمملكهـاذا:قالأعينلهاتدورعجلعليالأرض)1(تخومفىهم

تقومأنإليالخلق-وجل-عزاللَّهخلقمنذمقامهذلكيزلفلم،فرعكلونلونلهاأجنحة

:قال.الخلقمنرأيتهشىءأعظمذلكمنأسفلملكوإذا:قال.جبريلهوفاذا،الساعة

خلقمنذبالعرشيطوفونملائكةهـاذا،السماءملائكةعليخليفةوهو.ميكائيلهوفاذا

ملاثالذىاللَّهربناقدوسقدوس:يقولونالساعةتقومأنإليالخلق-وجلعز-اللَّه

جناحانأجنحةستةمنهمملكلكلذلكمنأسفلملائكةوإذا،والأرضالسمواتعظمته

الملائكةهموإذا،بهمايطيروجناحانجسدهبهمايغطىوجناحانالنوزمنوجههبهمايستر

كذلكيزالوالمالقائمومنهم،الساجدمنهمذلكمنأسفلملائكةوإذا:قال.)2(المقربون

اللَّهخلقمنذسُجُودٌذلكمنأسفلملائكةهـاذا:قال.الساعةتقومأنإلىالخلقاللَىخلقمنذ

كُناماسبحانك:قالواالعرشإلىنظروافاذارؤوسهمرفعواالصورفىينفخأنإلىالخلق

ماإلىبىأفْضيثم،قدرهافكانالفرجةتلكمنتدليالعرشرأيتثم،قدركحقَّنقدرك

بىأفضىثَمقدرهفكانالرحمةبابمندخلثم،بينهماماملءوكانوالأرضالسماءبين

فَصَعقْتُ:قالاَدمابنيا:قال.قدرهافكانالصخرةعلىوقعثم،قدرهفكانالمسجدإلى

اجتَمعواكعسكرقَدْرُهُفاذاالصوتذلكأقدرفذهبت:قال.قطمثلهأسمعلمصوتًاوسمعت

ذلك.منأعظمهوأو،بعضًابعضهاولقي،فتدافعتاجتمعتوكيفيةواحدبصوتفأجلبوا

إلىاذهب:قالثم،ضعفمنخُلقَضعيففانهأنعشوه:قالصعقتفلما:حزقيلقال

مثلفلكبهداكواهتدىفأجابكمنهمَدعوتهمَنْالجيشكطليعةعليهمطليعتيفأنتقومك

شيئًا.أوزارهممنذلكيخففلاوزرهمثلفعليكضلالأيموتحتىعنهغفلتومن،أجره

شاطىءعلىنائمأنافبينا،الفراتشاطىءإلىرُدِدْتُحتيواحْتمِلْتُبالعرشعُرِجَثم:قال

مرصدوليثللاخرىوالنسريمينهرجلتحتوئورٌرجلٌ

كثيرابنوقال!،عباسابنعن"المسند"فى2(1/56)احمدرواه."صدق":!ك!اللَىرسولفقال

.ثقاتوزجالهصخيحإسناده:""البدايةفى(أة/1)

عنعنه.وقدإسحاقبنمحمدتدليسوفيه:قلت

!!ثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَوَيَحْمِلُ(:تعالىقولهيعارض،"الملائكةمنأربعةالحملة":وقوله

فى(472)6داودابورواهوالذىع!عمراللَىرسولعمالعباسعنالضعيف()الأوْعَال:حديثوفى

"ثم:قال-والسلامالصلاةعليهاْنه-)التفسير"فى31(1/0)كثيرابنوضعفه،ضعيفبسنداإالسنة

الحديث."...العرشظهورهنعلىثموالأرضالسماءبينكماوأظلافهنركبهنبينأوعالثمانيةذلكفوق

ملاصق.:خمومتا.حدود:تخوم(1)

.الكروبيون:أيضًاويسمون(2)



بحوضأنافاذا،المقدسبيتجنبأدخلنىحتىفاحتملنىبرأسىفأخذمَلَكأتانىإذاتالفر

هوواذاأنهارهاشُالوطعلىشجرهافاذاالجنةإلىمنهأفضيتثم:قالقدمىيجوزلاماء

فما:قلت:قالوالقطيفوالينيعوالغَضُّالظَلْعُفيهوإذاثمرهيفنىولاورقهيتناثرلاش!ير

:قال،أزواجهاما:قلتصاحبهشاءلونأىعنينفلقالجوزكنباتثيابهو:قاللبا!-ها؟

وجهكانوالقمرالشمسجمعلوهنفاذاوجوههنحسنلأقيسفذهبتعَلىَّفَ!رضْنَ

هىوإذامُخهايوارىلاعظمهاوإذاعظمهايوارىلاإحداهنلحمهـاذامنهماأضْوآاهنإحلَ

لى:فقيل:حزقيلقال،ذلكمنفعجبت:قال.بكْروهىاستيقظصاحبهاعنهانامإذا

رأيتالتىالثمارهذهمنْأكلمَنْفانه:قال!؟أعجبلالىَوما:قلت:قالهذا؟منأتَ!*!بُ

حيثإلىفردنىبرأسىأخذَثم:قالوالحزنالهمعنهانقطعالأزواجهذهمنتزوجومَنْخُذ!

حتىفاحتملنىبرأسىفأخذملكأتانىإذاالفراتشاطئعلىنائمأنافبَيْنا:حزقيلقال.كأت

والسباعالطيربددنتقدقتيلآلافعشرةفيهواذامعركةكانتقدالأرضمنبقاعفىوضهشي

انفلتفقدقتلأومنهمماتمنأنهيزعمونقومَاإن:لىقالثمأوصالهمبينوفَرقتلحوءهم

مفصلهإلىأقبلقدعَظمكُلُّفاذافدعوتهم:حزقيلقال.فادعهمقدرتىعنهوذهبتمني

بعضًابعضهاأمَّحتى،فارقهالذىبمفصلهالعظممنبأعرفبصاحبهالرجلماانقطعمنهاالذ؟

لىادع:قالثم،ذلكإلىأنظروأنا،الجلودانبسطتثمالعروقنبتتثماللحمعليهاتنثم

فلما:قالفارقالذىجسدهإلىأقبلقدروحكلفاذا:قالفدعوتها:حزقيلقال.أروا-حهم

ميكائيللهيقالملكًالَقيناالحياةوفارقتنامتْنالماإنَّا:قالوا؟كنتمفيم:سَلهُم:قالجل-!ا

كائنهووفيمنقبلكمكَانوفيمنفيكمسُنتناكذلكأجوركموخذوا،أعمالكمهلموا:فقال

وجعلتأجسادناعلىالدودفسلطالأوثاننعبدفوجدوناأعمالناإلىفنظر:قال.)3بعد

حتىنعذبكذلكنزلفلم.تألمهأجسادناوجعلتأرواحناعلىالغموسلط،تألمهالأر.،-اح

كنت.حيثفردنىاحتملنىثم-نادعو

أبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،وكيعحدثنا،أبىحدثني:اللَّهعبدقال-426

للغيظ.وأكظمهالناسوأحلمالناسأصبرأيوبكان:!ن!اللَّهنبىداودقال:قالأبزق

،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،أحمدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-274

للغيظ.وكظمهموأحلمهمالناسأصبر-لمجمماللَّهنبىداودكان:قالأبزىبنالرحمنعبدعن

:قالالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،المغيرةأبوأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-428

ذكرىتكْثر:قال؟بالنصيحةالأرضفىلكأسْعىكيفرَبِّ:-السلام-عليهالنبىد.اودقال

الغيبة.فراشوتجهضنبلنفسكتحكمكماللناسوتحكم،وأسودأبيضمنأحبنىمنوتحب



مرَّ:قالحبيبعن،سفيانحدثنا،مؤملحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-942

نبييا:فقال،بخرقةرفعهماوقدعينيهعلىحاجباهسقطوقدكيحاللَّهنبىيعقوبعلىرجل

يعقوبيا:إليهاللَّهفأوحى.الأحزانوكثرةالزمانطول:قالأرى؟مابكبلغمااللَّه

فاغفرها.خطيئةرب:قال؟تشكونى

عن،رجاءبناللَّهعبدثناصفى،المكىعبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-043

يومنذالأرضأهلأكرموكانسنةثمانينيوسفعلىيعقوببكي:قالالحسنعن،هشام

وجل.عز-اللَّهعلى

-يعنىفضيلعن،عيينةبنسفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدتنا،اللَّهعبدحدنّنا431-

سنة.ثمانونوالتأويلالرؤيابينكان:قالالحسنعن،هشامعن-عياضابن

:قالمنبهبنمعقلبنعقيلبنإبراهيمأبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-432

لهفقال،نورًا-اذسلام-عليهموسىأعطى-سبحانه-اللَّهأنَّمنبهبنوهبعن،أبىحدثنى

يعظمهاآنيةالمقدسبيتفىوكان،ابنيههارونأعطاهثمفوهبه،أخىيالىهَبْه:هارون

فاختطفتالسماءمننارفنزلت،الخمرالاَنيةتلكفىيسقيانفكانابعدهممنوالملوكالأنبياء

بالدعاءالسماءإلىموجهًامُستغيثًافقام،لذلكهارونففزعبهمافصعدت،هارونابنى

فكيفطاعتىأهلمنعصانىبمنأفعلهكذا:هارونإليوجل--عزاللَّهفأوحيوالتضرع

.!؟معصيتىأهلمنعصانىبمنأفعل

حدثنى،الحسنأبىالجزرىثابتبنعلىأبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-433

الرِّزقمنبابًالكأفتحيديكحَركّآدمابن:التوراةفيمكتوبأنهبلغنى:قالعمروبنالوليد

يصلحك.بماأعلمنىفماأمرتكفيماوأطعنى

قال،"الحديث"عللفى(2401/)حاتمأبىابنقالوقد،الإسرائيلياتمنأنهوالأغلب:ضعيف-942

هـ..ا.حبيبعنالمقرىأسلممنسمعهإنماحبيبمنالحديثهذايسمعلمالثورىإن:يقال:أبى

وأبو،""تفسيرهفى(1/89)2والطبرى،الًحديثدارط/،""تفسيرهفى(561)9/القرطبىوذكرة

.الأولياء""حليةفى62()5/نعيم

التصديق،مرتبتىبينالأنبياءإلىالأخبازهذههنسبة،الأولياء""حليةفى(95)4/نعيمأبوذكره-432

والتكذيب.

الدُّبر،منواشتقاقهعواقبهاحسنيوجبماعلىالأمورمصرفوهواثدَبَرأأتعالىاللَّهأسماءومن-433

إلىأوصلالذىوهو...بهاعلمعلىفيهافيدخلالأموردبرإلىينظرالذىهوسبحانهفكان

بماسبحانهلعلمهعبادهيصلححسبماوحدهبحكمتهيشاءكيفوصرفها،بتدبيرهأرزاقهاالموجودات

.للسعدى62(5)5/"الرحمنالكريمو"تيسير،"والصفات"الأسماءفى(47)صالبيهقى.يصلحهم



:قالسماهرجاضأخبرنىثابتبنعليأبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-434

آدمبُنىَّ:وجلض-عز-اللَّهقال:يقولوهوفسمعته:قالمكةعليناوقدمالحسنصكل!حت

:قالالأزضفىظلمأظلمهذاوتنسانيبىوتذكرمنىوتفرإلىوتدعوغيرىوتعبدخاكلشك

.(13:أدقمان)!عَظِيمٌلَظُلْمٌالشِّرْكَإِنَّ(:الحسنقلاثم

بناللَّهعبدسمعت:قالجابربنغَوْثأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-435

متوالياتأسطرأربعةالتوراةفىوجدتإنى:قالمنبهبنوهبعن،أبيهعنيذكرانصفر

اللَّه،بآياتالمستهزئينمنفهولهيغفرلنأنوظنَّ-وجل-عزاللَّهكتابقرأمن:إصفى/اهن

قضاءسخطفقدغيرهيدىفىماعلىحزنمَنْ:والثالث،ربهشكافانمامصيبتهشكااوكل

دينه.ثلثاذهبلغنىتضعضعمَنْ:الرابع،ربه

:قالمهدىبنالرحمنعبدحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-436

.اعتزلثمتفقه:خُثيمبنربيعقال:قالالحارثيالنضربنمحمدسه!ت

عن،الأحوصأبوحدثنى،الربيعبنالحسنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-437

مرتادًايقظانَكُنْ:عمرانبنموسيإلىوجل--عزاللَّهأوحى:قالالحارثىالنضربنم!حد

منوكن،قلبكيُقسِّيوهوعدولكفهومسرتىعلىيُواتيكلاخدْنفكلأخدانًاضكلنف

المزيد.وتستكملضالاجرتستوجبَلكى)شينالذا

المبازكابنسمعت:قالالربيعبنالحسنأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-438

.المبادرةهىإنما:فقالالسفرفىالصومعنبواسطالحارثىالنضربنمحمدسألأنهيذ)ئر

:قالزبيدأبوعبثرحدثني،الربيعبنحسنأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-943

.نهارًاولاليلاًنائمًارأيتهفما،يومًاأربعينالنضربنمحمدعندىاضصةى

المباركبناللَّهعبدحدثنا،عامربنسعيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-044

.الأولياء""حليةفى38()4/نعيمأبوذكره-435

.الأولياء"حلية9فى(94)9/نعيمأبوذكره-(36

فكانوا،فعلواوهكذا،فقهمنلهالابدالعزلةأنفىوالجماعةالسُّنةأهلمذهبمعيتفقهناالربيعو.قول

"الرسالة"فىالقشيرىكلامومن،القرآنوظاهرذلكلتوافقعمرهممنالأربعينبعدبمتزلون

الشيطانيستهويهلالكيتوحيدهعفدبهيصححماالعلوممنيحصلأنالعزلةآدابأومن:(301)ص

هـ..1،محكمأساسعلىأمرهبناءليكونفرضهبهيؤدىماالشرععلوممنيُحصِّلثمبوساوسه

تعالى.اللَّهَعندللمؤمنخيرٌأذاهمعلىوالصبرالناسمخالطةأنو-الصواب



ليلتيأنيسرنىوما؛يصلىعُمروباتأمى(رجلأغمز)1بتُّ:المنكدربنمحمدقال:قال

بليلته.

-أظنهالرحمنعبدحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-144

الناسيعلملواَدمابن:الكتببعضفىقرأت:قالالحارثىالنضربنمحمدعنالمحاربى-

بى.تشركلممالكسأغفرولكنلنبذوكأعلممامنك

ابن-يعنيمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-424-ص

نأ:حنظلةعمابنحدثنى:قالهارونعن،يزيدبنالحسنيوسفأباسمعت:قال-مغول

وتَسمَّنواقلوبهموأخربوامساجدهمزينواقومكأن!ك!وموسىإلىأوحى-وجلعز-اللَى

أعطيهمولالهمأستجيبفلا،فقَلَيْتُهمإليهمنظرتصىانى،ذَبْحهاليومالخنازيرتسمنكما

مسألتهم.

أباسمعت:قالمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-434

مساجدهم.زَينواأمةعملساءإذايُقالكان:قالحصين

الحسنعن،المبازكأخبرنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-444

فصاحبالناسبهيصاحبكتحبالذىانظر:إليهاللَّهفأوحى،جماعًا!ييهموسىسأل:قال

.الناسبه

أبوأخبرنا،المرىصالحأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-44د

ياأن:-السلامعليه-موسىإلى-وجل-عزاللَّهأوْحَى:قالالجلدأبيعن،الجونىعمران

قمتوإذا،مطمئنّاخاشعًاذكرىعندوكُنْ،قلبكوراءمنلسانكفاجعلدعوتنيإذاموسى

بقلبتناجينىحيقوناجنى،بالذمأولىفهى()2(أنفسهوذُمَّالذليلالحقيرمقامفقميدىَّبين

.ضادقولسان،وَجِل

،سليمانبنجعفرحدثنا،الجحدرىمسعودبنصلتحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-464

قميصه،منهمزجلفشققومه-السلام-عليهموسيوعظ:قالالجونىعمرانأبوحدثنا

قلبه.عنليليشرحقميصهيشقلا:القميصلصاحبقل:لموسيفقيل

أدلك.أى:أغمز(1)

.هناكتخريجهسبقفقد)348(رقمهامشانظر-544

الأصح.وهى(نفسك)وذُمَّ،)348(رقمالفقرةوفى()2

قبل.منالكتابهذاطبعواممنكثيرإليهاينتبهولم

.الأولياء""حليةفى3(51)2/نعيمأبوذكره-464



عباسابنعن،أبيهعن،قابوسعن،جريرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-474

:قال؟إليكأحبعبادكأىربيا:-السلامعليه-موسىقال:قالعنهمااللَّهرضى!،

عبادكأىرب:قال.أعطيتهبماالراضى:قال؟أغنىعبادكفأىرب:قال.ذكرًالى"دمأكثم

.الناسعلىيحكمبمانفسهعلىيحكمالذى:قالم؟أ-

مجاهدعن،الأعمشعن،سعيدبنيحىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-484

قطوانيتانعباءتانعليه-السلام-عليهعمرانبنموسىمنهمنبيّاسبعونالبيتحج:قال

لأ.تجاوبهوالجباليلبىفكان

عن،العمىزيدعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-944

علىفَمرَّيستسقىبالناس-السلام-عليهماداودبنسليمانخرج:قالالناجىائصديقاأبى

بناليسخلقكمنخلقإنَّااللهم:تقولوهىالسماءفىقوائمهارافعةقفاهاعلىمستلقيةنملة

.بدعوةلسُقيتمففدارجعوا:للناسسليمانفقال،تهلكناأنرماماتسقيناأنفامارزقكعنغنى

.م3غير

عن،شريكأنبأنا،اليزيدىمحمدبنحجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-045

فلما،ينتظرونهكانواأصحابهأنياسربنعمارعن،الهذيلأبىبناللَىعبدعن،سنانأبى

قبلكمكانممنلكمأخًاإن،أحدثكمسوفثإنىأما:قالالأمير؟أيهاعناأبطأكما:قالواخرج

لأحبه:قالوكمَ؟:قال،إليكالناسبأحبحدثنىربيا:قال-السلام-عليهموسىوهو!

أقصىفىآخرعبدَبهسمعالأرضطرففىأوالأرضأقصىعَبْد!ى:قال.إياهبحباث

شوكةشاكتهوإنأصابتهفكأنمامصيبةأصابتهفان،يعرفهلاالأرضطرففىأو،ضالأز

النارتدخلهمخلةئاخلقتربيا:قال،إلىَّخلقىأحبفذلكلىإلايحبهلاشاكتهفكأكأا

:فقال.فزرعهزرعًاازرع:قالثم،خلقىكلهمإليه-وجل-عزاللَّهفأوْحى.بهموت!طت

مجاهد.وعنالأولياء""حليةفى2(39)3/نعيموابو.عطاءعن()948المباركابن:صحيح7

لما.المصنف"فى(112/)13شيبةأبىابنعندفهىالمصنفروايةْ.ما

الهامش.فىذكرناهوما،()182رقمفقرةانظر--484

ضعيف.:(العمى)يزيدفيهإذاضعيفالسندهذا--!94

مرفوعًاالدارقطنىرواهوكذلك،مُرْسلاًالزهرىعن(1294)برقم"إمصنفهفىالرزاقعبدرواهد-!

."الجامع"ضعيففى)2823(الألبانىوضعفه،،"سننهفى66(1/)عنه-اللَى-رضىهريرةأبىن"3

.،دمشق"تاريخمختصرفىكما(01/481)السئُدىعنعساكرابنرواها-!شذلك

.الزهد"9فى)335(المباركابن:صحيح--054

/عنهاللَىرضىياسر-بنعمارفيهوليس،الأولياءلما"حليةفى36(0)4/نعيمأبوأجزائهبعضا"كر؟



ما:فقال.ورفعهفحصدهذلكمناللَّهشاءماأوعليهفقام،عليهقم:لهقالثمفسقاه،اسقه

فيه،خيرلاما:قالشيئًا؟منهتركتما:قال،ورفعتهمنهفرغت:قال؟موسىيازرعكفعل

فيه.لىحاجةلاماأوفيهخيرلامنإلاأعذبلاأناكذلك:قال،فيهلىحاجةلاماأو

وهبعن،حازمبنجريرأخبرنا،حجاجحدثنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا-145

ارحمه،ربيا:فقال،ويتضرعيدعوبرجلمَرَّ-السلام-عليهموسىاللَّهنبىأنبلغنى:قال

عليه.حقىفىينظرحتىلهاستجبتماقواهتنقطعحتىدعانىلو:إليهاللَّهفأوحى

اللَّهعبدأخبرنا،المصرىالحروثىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-452

لمجييهالنبىداودأنهلالأبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن،حيوةأنبأنا،المعافرىيحيىابن

وجل.عز-اللَّهمنالفَرَقإلابهكانومامريضأنهلاإيظنونوماأصحابه(أيَعُودا)1كان

يزيد،أبا-يعنىثابتحدثنا،الصمدعبدأخبرنا،أبىأخبرنى،اللَّهعبدحدثنا-534

يدعوكانداودأنعبادبنقيسعن،زيدبنفُضَيْلأراه:زيدأبوقال:قالعاصمأخبرنا

ماراهيا،ذكرنىنسيتك!اذاأعاننيذكرتكإذاجليسًاأسألكرباهيا:أى.ماراهيا:يقول

بقوممررتإذاماراهيا،يذكرنىلمنسيتكواذايُعِنِّىلمذكرتكإذاجليسمنبكأعوذ

معهم.فأذكركأجلسحتىتَليهمالتىرِجْلىفاكْسِرْأجاوزهمأنفأردتيذكرونك

،المؤدبسعيدأبوحدثنا،القاسمبنهَاشمأخبرنا،أبىحدتنا،اللَّهعبدحدثنا-454

فتانًامصححًاتجعلنىلااللهم:قالجمي!النبىداودأناسمهنسيت:قالسماهقدرجلعن

نعمتك.وأكفرمعيشتىفأبطر

أخبرنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدلنا-455

:يقولثمرأسهيرفعثميركعثم،الصلاةيُطيلُاللَّهنبىداودكان:قاليزيد-أبايعنى-ثابت

.السماءساكنياأربابهاإَلى)2(العبيدتنظرالسماءعامريارأسىرفعتإليك

سمعت:قالفضالةبنالمباركحدثنا،عفانأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-456

بينولكنتُنْسينىصحةولايُضْنينىمرضًالااللهم:يقول!الهالنبىداودكان:يقولالحسن

ذلك.

رضىعمر-بقصةشبيهةقصةوهى-السلامعليهداود-علىعائدوالضمير،أيعودهاتكونانالأصح(1)

اللَى-منالخشيةإلابهوما،بهمايعلمونلايعودونهالمسلمونفراحعليهفأغشىالآياتسمعلما-عنهاللَّه

تعالى.

نعالى.-للَّهضعًاتوا،أأربابهاإلىالعبيدتنظرأوكيف:قلناإذايستقيموقد،سمسشسيل!أ*أط!عر!أ،(21



سمعت:قالفضالةبنالمباركحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-457

وأنتأخذتأذتاللهم:قال،مصيبةأصابتهكلما-السلامعليه-أيوبكان:يقولاهـ-ش

بلائك.حسنعلىأحمدكنَفْسِيتبقمهماأعرلي!ت



السلامعليه-ايوببلاء

عبدأخبرنا،صفوانأخبرنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-458

وجعلت،المزبلةفىطرِحَوجسدهوولدهبمالهجميِ!النبىأيوبابْتُلىَلما:قالجبيربنالرحمن

والشواءالخبزأصحابيأتىوكانذلكالشيطانفحسده،تُطعمهماعليهتكسبتخرجامرأته

صاحبهاتُعالجفإنهاتغشاكمالتىالمرأةهذهاطردوا:فيقولعليهايتصدقونكانواالذين

يُدْنونهالافجعلوا.وتغشاكمتأتيكمإنها،أجلهامنطعامكميقتذرونفالناس.بيدهاوتلمسه

-عزاللَىفحمدبذلكأيوبفأخبرت،تقربيناولانطعمكونحنعناتباعدى:ويقولونمنهم

إلاوأبَىصاحبكنَجِّ:فيقولأيوبلقىبماكالمتحزنخرجتإذايلقاهافكانذلكعلى-وجل

فتجىء،وولدهمالهإليهولرجعضُركلعنهلكُشفَواحدةبكلمةتكلملوْفواللَى،أبىما

أعطانالما،الكلامهذافلقنكاللَىعدولقيك:فيقولَلهابذلك-السلام-عليهأيوبفتخبر

من-وجلعز-اللَّهأقامنىلئنبهنكفرلهالذىقبضوإذابهآمناوالولدالمال-وجلعز-ال!ه

ضِنْثًابِيَدِلثَوَخُذْ(:وجل-عزاللَّه-قالفذلك:قال.جلدةمائةلأجلدنَّكهذامرضى

المكانس.منالقبضةبالضغثيعنى.44(أص:)تَحْنَثْوَلابِّهِفَافرب

بنبشرحدثنى،حاتمبنمحمدحدثنا،الحكمبنبيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-945

منأصبتما:إبليسقال:قالطلحةعن،ليثعن،سليمانبنمعتمرأخبرنا،الحارث

أوجعته.قدأنىعرفتأنينهسمعتإذاكنتأنىإلابهأفرحقطشيئًاأيوب

عبدعن،مسلمبنالوليدحدثنا،السلمىاللَّهعبا-أبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-046

يا:فقالوالأرضالسماءبينيهوىنازمنمنجلإلىداودنظر:قالربيعبنيزيدبنالرحمن

.ظلاَّمكلبيتأدخلهالعنتىهذا:قالهذا؟مارب

.وسندهالمصنفبلفظ.""تفسيرهفى2(0599)الطبرىذكره:ضعيف-584

الرواية،هذهعلىردّا،التفاسير(كتبفىوالموضوعات)الإسرائيلياتفىشهبةأبو:العلامةذكروقد

ال!نة.مكتبةط/282(:)275انظر.بم)هراالروايةهذهواعتبر،كثيروابن،الطبرىعلىوشنّع

إلىالمرضأيوبنستوإنما-السلامعليه-أيوبالصابرالنبىعلىالشيطاناللَىيسلطاللَّه!هأنومعاذ-945

.41(:أص)وعذاببنصبالشيطان(مسني:فقال-تعالى-اللَىمعتأدئاالشيطان

.الأ!اء:83(أ)الضرُِّسَئنِىَأَنِّى):فقالنفسهإلىالمرضونسب



كاأصحابنابعضسم!ت:قالالمدينىعونبنبكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-461

علىالأرضفىاتالشهوأنزلتإنما:-السلامعليهداود-إلىوجل--عزاللَّهأوحي:يقول

ولها.للأبطالماعبادىمنالضسعفاء

عن،روقأبىعن،شريكحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4!6

.النساءعنحصرالذى:والحصور،الخلقالحسن:السيد:قالالف!حاك

المسيببنسعيدعن،الأنصارىيعنىسعيدبنيحيىعنسعيد،بنيحيىحدثنا-4آ3

ثمزكريابنيحمىإلابذنبإلا-وجل-عزاللَّهلقيأحدما:يقولالعاصرابنسمعت:قال

مثلدبهَره:َالحصوز:فقالشيئًاالأرضمنفرفع،93(.عمرانأآل)وَحَصُوراوَسَيِّدا(:ءمعيدقرأ

،المباركابنعن:عتاربوقال:أبىقال:اللَّهعبدقال،إصبعهبطرفيحبى،!أشارهذا

يعصيه.ولاربهيطيعالذى:التَيد

قال:يقولمعمرًاسم!ت:قالالرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-46!

عزاللَّهفأنزل:قال.خُلقناللعبما:قال.فلنلعببنااذهب:زكريابنليحيىالص-بيان

.112أمريم:)!صَبِيًّاالْحُكْمَوَآتَيْنَاة(:و-ل،

أبوأخبرنا،رباحأضرنا،خالدبنإبراهيمأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-654

حُميدعنأنسبنأمالكعن:-المباركبناللَّهعبديعنى-قالالخراسانىالرحمناعب

كانوإنالعشب-السلام-عليهزكريابنيحييطعامكان:قال:قالمجاهدعن،الأءىرج

اتخذتالدموع؟انتولقدلخرقهعينيهعليالقاركانلوماوجل--عزاللَّهخشيةمنلبكا!

وجهه.فىمجرى

يث.لحدادار/ط"تفسيره"فى(4/28،48)لقرطبىا-0364(ألم26

.3()79رقمفقرةانظر.-الم46

عياضوالقاضىءجاهدعلىوموقوفَا،لأنسمرفوعًاوعزاه)377(""المناهلفىالسيوطىأخرجه.-لم(65

الإسرائيلياقيمنوهو،مجهولبسند"الزهد"فى(454)المباركوابن."الشفا"فى(1/671)



-السلامعليهماداود-بنسليمانذكر

ابنعن،ضمرةأخبرنا،معروفبنهارونحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-466

بالنوىالشعيرخبزويأكلبيدهالخوصيعمل-السلام-عليهسليمانكان:قالأبيهعن،عطاء

.الجولذىإسرائيلبنيويطعم

يحيىعن،الأوزاعىعن،عقلحدثنا،موسىبنالحكمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-467

السيف.كحدفانهاوالنميمةإياكبنىيا:لابنهسليمانقال:قال

أخبرنا،العينرأسأهلمن،فضيلبنمحمدبنجعفرحدننى،اللَّهعبدحدثنا-468

ابنعيسىأناللَّهعبدأبىعن،رفاعةبنمعانحدثنا،الحرانيداودأبىبنسليمانبنمحمد

.تظلمونمنارحمواتصدقونمامكانالدنياعَبِيديا:قالمريم

.السلامعليهداود-إلىمنسوبًابهذاشبيهًاأثرًا382()الفقرةفىالمصنفذكر-664".

الخلهوويأكل،الإمارةطعاميُطعمكانعنه-اللَى-رضىعفانبنعثمانأن:السيرأهلذ!.وقد.:لاأ!

والزيت.:./1"



السلامعليه-عيسىزهدبقية

،السلامىليه-لقمانأخباروبقية،السلامعليه-صالحاللَّهنبىعنوخبرأ

قالسعيدبنالمباركحدثنا،القسمبنهانضأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-946

دع:مريمابنءليسىقال:قالسوقةبنمحمدحدثنا،المباركرأيتوقد:أبىقال:اللَّهعبد

ولامحامدهمتلفمسفلادعهمشغلفىمنكنفسكولتكنراحةفىمنكفليكونواالنالهرا

به.وكلتبماوعليكمذامهمتكئ!-ب

عن،ورقاءعن،عب!نةبنإبراهيمأخبرنا،وكيعبنسفيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-047

مناجعلنىعيسىإلى-وتعالىتبارك-اللَّهأوحى:قالعباسابنعن،جبيربنسعببد

فأ-ذلك.غيرىتَولَّولاأكْفكعَلىَّوتوكللمعادكذُخرًاواجعلنىكهمكو،نفسا

أبوحطشأ،مهدىابرأخبرنا،الأزرقحسَانبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-471

نأالإحسانليس:-السلامعليهمريبم-ابنعيسىقال:قالالشعبىعن،مغيرةعن،4عواد

إليك.أساءمنإلىتحسنأنالإحسانولكنبالمعروفمكافأةتلكإليكأحسنمنإلىنتحسم

،المغيرةبنسليمانحدثنا،بكيرأبىبنيحيىأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-472

قدأخاكإن:فقالإنسانفاستقبلهلهأخًايزور-السلام-عليهعيسىانطلق:قال.تابتعن

عليناأشدعناربموعكاللَّهرسوليا:فقلنفأتينهعنهنبرجوعهأخيهبناتفسمعفرجعمات

فخرجبهوصوَّت:قال،قبرهأرينهحتىفانطلقنقبرهفأريننىفانطلق:قال،أبيناكاست3من

صوتكسمعت:قال؟بكأرىالذىفماذا:قال.بلى:قالفلانًا؟ألست:فقال،أشيبوهو

وئديينفيهلبثتلبطنطوبى:قالتوتسمعصنعماترىوامرأته:قال.الصيحةف!مهجته

.-جبارًايمتلمثمكتابه-وجل-عزاللَّهعلمهلمنطوبى:عيسىقال.رضؤهمالا

.3()17رقمفقرةانظر-147

.3(3،91)18رقمفقرةانظر:ضعيف-472

وابنله-صديقًا--وكانهناالمصنفقصةفىالمذكوزوهو-العاذر:أنفسأربعةاْحيا:قيل:القرطبى،.ذال

أعلم.فاللَى،نوحبنوسام،العاشروابنة،اءجوزا

.بالقوىإسنادهليس:وقالللبيهقىوعزاهاالقصةالقرطبىلصماقو

لحديث.ادارط/(4/101)التفسيرأظئرا



عن-سفيان-يعنيعيينةابنأخبرثا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنى-473

وجههاعليالدنياأكببتإنى:السلامعليهمريمابنعيسىقال:قالالحسنعن،موسىأبى

بيتًا؟لكتتخذأفلا:لهفقالوافيخرببيتولايموتوندلىوليس،ظهرهاعلىوقعدت

ما:قال؟زوجةلكتتخذأفلا:قالوا.يثبتلا:قالوا.بيتًاالسَّيْلطريقعلىلىابنوا:قال.

.!؟تموتبزوجةأضنع

أبى،حدثنى،هشامبنمعاذحدثنا،القواريرىاللَّهعبيدأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا-474

حبالخطيئةرأس:قالمريمابنعيسىأنجرفاسبنجعفرحدثني،ميسرةبنبديلعن

شر.كلمفتاحوالخمرالفطانحبالةوالنساءالدنيا

سفيانعن،الحفرىداودأبوسعدبنعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-475

داءفيهوالمالخطيئةكلأضلالدنياحب:يقول-السلامعليه-مريمابنعيسىكان:قال

يشغله:قال؟سلمفإن:قالوا.والخيلاءالفخرمنصاحبهيسلملا:قال؟داؤهوما:2قالواكثير

تعالى.اللَىذكرعنإصلاحه

بنيونسحدثنى،الفَهعبدبنعلىهورجلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-476

عن،زيدأبىبنعمرعن،أبيهعن،كيسانبنعمربنابراهيمحدثنى،الصنعانىسليمان

منلخاليةالسماءاكنافإن:لكمأقولبحق:قالمريمابنعيسىإن:قالأنهمنبهبنوهب

الجنة.غنىدخولمنأيسرالخياطسمفىجَمَلولدخول،الأغنياء

إلىينزل-السلامعليه-عيسىأنعليهمتواترهوفيماذكرواالرواةأنالقصةهذهكذبيبينمما-473

ماعلىالرهبانوضعمنإلاالقصةهذهوما.الإسلامأمةمعويدفنويتزوج،الساعةقيامقيلالأرض

.أرى

فى316(315،)8/صخيحبسندالنسائىروىوقد،الخبائثوأمالخطايازأسالخمرأنالمعلوممن-474

رجلكانإنه.الخبائثأمفانهاالخمر"اجتنبوا:قالأنه-عنهاللَىرضى-عفانبنعثمانعن""الأشربة

،للشهادةندعوكإتا:لهفقالت،جاريتهاإليهفأرسلت،غويةامرأةبهفعلقت،تعتدقيلكمكانممن

جميلة--أىوضيئةامرأةإلىأفضىحتى،دونهأغلقتهبابًادخلكلماالجاريةفطفقتجاريتهامعفانطلق

هذهمنتشربأو،علىَّلتقعولكن؛للشهادةدعوتكماواللَىإنى:فةالت،خمروباطية،غلامعندها

يزلفلم،زيدونى:قال.كأسًافسةتهالخمر!هذهمنفاسقينى:قال.الغلامهذاتقتلأو،كأسثاالخمر

إلا،الخمروإدمان،الإيمانيجتمعلاواللَىفانهالخمرفاجتنبوا،الغلاموقتلعليهاوقعحتىيشرب

."صاحبهأحدهمايُخْرجأنليوشك

:"خطيئةكلرأسالدنيا"حب:قولهفى9(1/70)1"الفتاوىإمجموعفىتيميةابنقال:ضعيف-475

منحذوهمحذاومن،المتفلسفةاللفظهذافىيغلوماوأكثر-السلامعليه-مريمابنالمسيحعن"ويذكر

هـ..ابسطها"موضعهذاليسأمورٍإلى،النفستعلقفىأصلهمعلىالصوفية



،إسحاقبنثابتأخبرنا،الأذرمىمحمدبناللَّهعبدحدثنى،اللّهعبدحدثنا-/9/،4

ابنعيسىقال:يقولحوشببنخالدسمعت:قالعيينةبنسفيانأنبأنا،المبازكابنأنبأنا

الدنيا.لهمفدعواالحكمةالملوكلكمترككما:حواريين4أمريم

عن،منذرأخبرنا،آتشبنالحسنبنمحمدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-941/لم

.وأحواتشعيرمنقرصةوعليهاأنزلتالمائدةأن:منبهن3وهب

ملبد،حدثنا،الأذرءىإسحاقبنمحمدبناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا41-لم9

مريم-ابنعيسىقال:قالعكرمةعن،اللَّهعبدننعمرعن،معمرأخبرنا،المباركابر،أنبأنا

ولا،شيئًابهديصنعلافانهللخنزيراللؤلؤتلقوالاالحواريينمعشريا:للحواريينا"ملام-اعليه

الخنزير.اكنأشَرُّيريدهالاومناللؤلؤمنأحسنالحكمةفانيريدهالامنا.لحكمةتعطوا

-السلام-عليهمرليمابنعيسىقالسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-"/4.

لمفسدإذاالملحوإن،الملحيصلحهإنمافسدإذاالشىءفانتفسدوالاالأرضملحيا:للقُرَّاء

.شىء4يصلص

زرعة،عن،ءلإقابنأنبأنا،خارجةبنهيثمحدثنا،أبىأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا-148

يستطيعلاكما:لكماأقولالحق:يقول-السلامعليه-مريمابنعيسىكان:قال!إبراهيمعن

.قرارًاتتخذوهالاالدنياكذلكمدارًاالبحرموجعلىيبنىبرانأحدكهـأ

عن،عياشابنأخبرنا،خارجةبنهيثمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4الم2

نإ:-السلام!لميه-المسيحقال:قالميسرةعن،عبيدبنشريحعن،عمروبنصفوان

ظلمكم،عمَنافاعفو،خلقهمنآدمبنيونور-وجل-عزللَّهأصفياءتكونواأنأحببتم

يكم.3يجزلامنوأقْرِضواإليكميحسنلامنإليوأحْسنُوا،يَعُودكملامنوعودوا

عن،علاقابنأخبرزا،خارجةبنهيثمأخبرنا،أبىحدثنى،َاللَّهعبدحدثنا-4لم39

.الأولياء"احليةفى74(51/نعيمأنواَءهذ-477

.23(0)"التقريب"فىكماثقةكوفى:حوشببن-كافوفيه

وكذا،مناكيرولهجدعاذ،بنيزيدبنعلىوفيه،الأصولنوادرفىالحكيمالترمذىذكره:ض-ميف-478

منأغلبهاطويلة4قمىفىعنه-اللَّهرضىالفارسى-لسلمانوعزاه،"تفسيره"فى86()7/ا!الطبم

.الكتابأهلمسلمةعنالمتلقاةالإسىرائيليات

."الموضوعاتتذكرة"فى(269)اشكيسرانىاابنذكرهمرفوعًا:ةحوعمو-947

)7/67(."المصنف"فىشيبةأبىابنزواه048-

.)325(رقمالفقرةتخريجانأر-481



منرجلومعهأفْيَقبعقبةمرَّ-السلام-عليهعيسىأنأشياخهعن،العزيزعبدبنسعيد

واحدكلألطمحتىتجوزانأترككُمالا:وقالالطريقفمنعهمرجلفاعترضهم،حوارييه

سبيلهفخلَّىفلطمه:قال.فالطمهخدىأما:عيسىفقال،ذلكإلافأبى،فأراداهلطمةمنكما

الاَخر،خدهأعطاهذلكعيسىرأىفلمافتمنعألطمكحتىتجوزأدعكلا:للحوارىوقال

رضاكفبلغنىرضىلكهذاكانإناللهم:السلامعليهعيسىفقال،سبيلهمافَخَلّىفلطمه

.بالغيرةأولي-فإنكسخطكانوإن

اللَعبدعن،الحمصىإسماعيلعياشابنحدثنا،،أبىحدثنى،اللّهعبدحدثنا-484

الشعيربخبزعليكم:للحواريين-السلامعليه-مريمابنعيسىقال:قالالبهرانىدينارابن

فىمرارةوإنالآخرهمرارةالدنياحلاوهان:لكمأقولبحق،آمنينسالميقالدنيامنواخرجوا

عالمعملاًشركمإن:لكمأقولبحق،بالمتنعمينليسوااللَّهعبادوإن،الآخرةفىحلاوةالدنيا

مثله.عملهفىكلهمالناسجعليستطيعهلوإنهعملهعلىفمِؤثرهاالدنيايحب

،ادمبنويحمىالزبيربنالفَهعبدبنمحمدحدثنا،،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-485

ولملتعلمواأحدثكمإنما:يقول-السلامعليه-مريمابنعيسىكان:قالسفيانحدثنا

أحدثكم.ولست:يحيىقال.لتعجبواأحدثكم

:قالالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،المغيرهأبوأخبرنا،،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-486

ولكنأشاءكماوليس،تريدكماولكنأريدكماليس:-السلامعليه-مريمابنالمسيحقال

.تشاءكما

:قالالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،ا!كيرةأبوحدثنا!"أبى!ثنا،اللَّهعبدحدثنا-487

كان:يقالأنمنإليهأحب-السلامعليه-مريمابنلعيسىتقال!كانتكلمةمنماأنهبلغنى

المسكين.هذا

شريححدثنى:قالصفوانحدثنا،المغيرهأبوحدثنا،،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-488

بيتإلىانظراللَّهمسيحياالحواريونقال:قالحُليسابنوهوميسرةبنيزيدعن،عبيدابن

عليقائمًاحجرًاالمسجدهذامنالفَهيترلثلا:لكمأقولبحقآمينآمين:قال.أحسنهمااللَى

زإ،شيئًاالحجارةبهذهولابالفضةولابالذهبيصنعلاالفَهإنأهلهبذنوبأهلكهإلاحجر

علركانتإذاايأرضيخربوبهاالأرضاللَىيعمربهاالصالحةالقلوبمنهااللَّهإلىأحب

..دْلكعْير

.الأولياء""حليةفى(551)5/-.4

نعممأبوذكره-487
سند.بدون"الشفا"فى(1/671)عياضوالقاضى،""الحليةفى(521)6/لا



عمروحدثنا،اروهـوىوهو،المصرىالمحريزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-948

مريم-ابنعيسىعنحُدِّثْنَا:قالحليسابنعن،العزيزعبدبنسعيدعن،سلمةب!،أابن

عندواستكمالهالهوءَطعندوتزيينهالمالمعومكرهالدنيامعالشيطانإن:-"لسلامعليه

.-اتالش!

عن،عياشابنناأخبم،الوليدبنخلفحدثنا،أبىحدثشا،اللَّهعبدحدثنا-094

كانعهيَنمريمابنعيسىالمسيحأنحبيببنالمهاجرعن،وغيرهالزبيدىاللَّهعبدبنصدؤ،

عراةفيهامابتركاأنفسكماواطلبواأنفسكمبهلكةالدنياتطلبوالاالحواريينمعشريا.(يقول

اللَّهواسألوابشغلهيدخاطوغدًافيهبمااليومكفىغدفىمارزقتطلبواولاتذهبونعراةوجئتم

.بيوميومًارزقكمي!تررأن

،اداركابنوهوالأشَهعبدأنبأنا،زيادبنعتابحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-194

إنىاللهم:يقول-السلامعليه-مريمابنعيسىكان:قالبرقانبنجعفرعن،سمر5أنبأنا

مرتهنًاوأصبحتغير؟طبيدالأمروأصبحأحاذرمادفعأستطيعولاأرجوماأملكلاأصبحت

منى.أفقرفقيرولابعمل!!

الخورىجعفرعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-294

مانفعأملكولاأ!رهمارفعأستطيعلاأصبحتإنىاللهم:يقولكانصيًئمريمابن!ءضىأن

عدوىبىتشمتلامنىأفقرفقيرفلابعملىمرتهنًاوأصبحتغيرىبيدالأمراوأصبحأرجو

يرحهضى.لامنعلىَّتسلطولادينىفىمصيبتىتجعلولاصديقىبىتسئولا

!!ا:مرئ!ابنعيس!اقال:قالسفيانعن،معمرأبوأبرنا،اللَّهعبدحدثنا2194-

بالملحيصلحإنمافسدإذاالشىءفانتفسدوالاالأرضملحيا،لتعجبواليسلتعملواأعلص؟!

أخذتالذىمثاطإلاالأجرمنتعلمونممنتأخذواولابشىءيصلحلمفسدإذاالملحوإن

.منكما

بنمسلمعن،الأعصشحدثنا،معاويةابوحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-494

اللَّهادعاللَّهنبىيا:فقالواآذاهمقد-السلام-عليهصالحقوممنرجاطكان:قالا.؟نعدأبى

يومئذفخرج:شال،يحتطبيومكاطيخرجوكان:قال،كُفيتمُوهفقداذهبوا:فقال،عليه

:قالساثابحطبهوجاءواحتطب:قالبالآخروتصدَّقأحَدهمافأكاط:قالرغيفانوم!ء

فدعاه:قال،؟مىءيصبهلمساثابحطبهجاءقد:قالوا-السلامعليه-صالحإلى،-افجا

الإيان""شعبفى23(1/0)البيهقىذكره-294

)048(.رقمفقرةفىتخريجهءمبق394-



قرصانومعيخرجت:فقال:قال؟اليومصنعتشىءأى:فقال-السلامعليه-صالح

فيهفإذاحطبهفحَلَّحطبكحُلَّ:صالحفقال:قال،الاَخروأكلتبأحدهمافتصدقت

.ئالصدقة()يعنىعنهدُفعَنها:فقال:قالالحط!.عاضاََْلالحذ8()1د" ..صعلىجدع.مملسو

محمدعن،الأشهبأنوحدثَنا،الربيعأبو،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-594

تعلم.بماتعملحتىتعلملمماتتعلملا:لابنهلقمانْقال:قالواسعابن

المزنئبكربناللَّهعبدحدثنى،الصمدعبد،أخبرناأبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-694

.للزرعكالسمادلولدهالوالدضرب:قاللقمانعنيحدثأبىسمعت!قال

قتادهعن،سعدأنبأنا،الخفافالوهابعبد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-794

مرنبىإلى-وتعالى-تباركاللَّهأوحى:قالأيضاالآسوارىموسىوسمعت:الخفَّافقال

،التوابونالخطَائينوخير،خطاءوناَدمبنىكلإن:السلامعليهمإسرائيلبنىأنبياء

:قالالبنانىثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيار،حدثناأبىثناحد،اللَّهعبدحدثنا-894

الجنةفَأدْخِلَفمات:قال.بعملىاجزنىرب:دعائهفىفكان:قالسنةسبعينرجلتعبد

كانشىءأىأمرهفقلبعملكاستوفيتفقداخرح:لهقيلوفتفلما،عامًاسبعينبهافكان

إليهوالرغبةوجل--عزاللَّهدعاءمننفسهفىأوثقشيئًايجدفلمنفسهفىأوثقالدنيافى

عثرتىاليومفأقلالعثراتتُقيلوأنتالدنيافىوأناسمعتكربيا:دعائهفىيقولفأقبل

الجنة.فىفتُرك

أبوعمرانحدثنا،جعفرحدثنا،سيار،حدثناأبىثناحد،اللَّهعبدحدثنا-994

إذامالألعبدىبىكفي:يقول-وتعالى-تباركاللَّهأنبلغنا:قالمنبهبنوهبحدثنا،البديل

بهيرفقبماأعلموأنايدعونىأنقبللهوأستجيبيسألنىأنقبلأعطيتهطاعتىفىعبدىكان

منه"

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيار،ح!شاأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا00-5

القرآنجُلساءإلىنظرتفإذاعبادىعذابأريد:يقول-وتعالىتباركاللَى-إنَّ:يقول.دينار

عذابى.صرفت:يقولغضبىسكنالإسلاموولدانالمساجدوعُمَّار

.الحياتأنواعمن:نوعأسود(1)

!،"الرقائقو"القيامة"ضفةفى2(4)99الترمذىالحسر!لىالحديثوفى-794

."التوابونالخالائينوخير!خطاآدمابن"كل:!سًحهقالالنبىأنعنه-اللهرضىأنس-عن

."الإيمانإشعبفى56()2/البيهقى-ذكره894



الحميدعبدحدثنا)،مهدىأخبرنا،الصمدعبد،حدثناأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-105

إلىطلبثمزمانًاتعبَّدرجلقبلكمفيمنكانأنهنُبئت:قالمنبهابنعنالزيادىصا-:ب

فطلبتمرةعشرةإحدىسبتكليأكل(سبتًا)1سَبعينللَّهوصامحاجةوجل-عزاللَّه-

أتيتقبَلكمن:فقالنفسهعلىأقبليعطهاولمذلكمضىفلما.يعطهافلماللَّهإلىحابرته

ابنياَ:َفقَالَساعتهمنمانكإليهفنزل؟خيرفيكليسولكنحاجتكأعْطيتخيرفيكاناكالو

حاجتك.الفَهأعطاكطقد؛عبادتكمنخيرفيهانفسكعلىأزريتالتىهذهساعتكإ)،آدم

منرجلعنسفيانأنبأنابكيربنمسكين،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا205-

كيفراهبيا:الفقاالرهبانمنراهبإلىجاءرجلاًأنمنبهبنوهبعن،"مح!شعاءأهل

دأبفكيف:قال.متقدأنىرأيتإلآَقدمًاأضعولاقدمًاأرفعما:قال؟للموت،ذكرك

عليهيأتىوالناربالجينةسمعأحدًاأنأرىكنتما:قال-؟وجلعز-اللَّهذاتفى،ثنشاط

عينىدموعمنا!بقلينبتحتىفأبكىصلاتىفىلأقومإنى:الرجلقال.فيهايصلى11ساعة

عز-للَّهمعترفاوأنتتضحكإنانك:الراهبلهقال،عينىدموعمنالبفلينبتكادأو

:فّال.فوقهلمنصعدلاالمدلصلاةفإنبعملكمُدلوأنتتبكيأنمنلكخيربخطئكوجل-"

أكلتإنكالنحلةتكوناوأن،أهلهاتنازعهالاوأنالدنيافىبالزهدأوصيك:قال.أوص!،

أوصيك،تكسرهولماتضرهلمعودعلىوقعتوإن.طيبًاوضعتوضعترماناطيبًا!أكلت

يحفظهمأنإلأَايويأويطردونهيجيعونهفإنهملأهلهالكلبنصح-وجل-عزللَىلحبالنص

وينص!*ضهم.

بنمالكعن،الأعكلتزأخبرنا،معاويةأبوأنبأنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-05"2

أعطىمافوقضهأعطبمسألتيعنذكرىشغله"منَ:-تعالىاللَّه-يقول:قالالحارفىت

."السائاي!نا

أبىبنسلمةعن،الأعمشعن،معاويةأبوأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5-0:ا

فخرجت،منهافاختلسهالذئبفجاءلهاوصبىرغيفمعهاوكانامرأهخرجت:قالالجعد

."الإيمان"شعبفى(433/البيهق!اهذكره5--10

.تكذبولاتصدقلاالإسرائيلياتمنأعاجيبفالأمريهود!كونهعلىدليلوؤيا،1)

عنه-اللهرضىءحر-حديثمنالعباد"أفعال"خدقفى2(0ه)صالبخارىزركرهمرفوعاضعيف--305

:وقال-عنهاللهرةمىالخدرى-سعيدأبىحديثمن"الفرآن"ثوابفى2()279الترمذى!سهوذ

منشيبةأبىولابن،وجابرعمرحديثمنللبيهقىونسبه،الكبير""الجامعفىالسيوطيوذكره.غربب

."حالجاهضعيف"فى(2546)لألبانىاضعفهحديثلكنه.مرسلاًمرةبنعمروحدثث

.،بلقمةألقمة:قالالذئبأنوفيهاسندًاأصحاَخرومقآنجرالقصقدزويت5--40



فردهبصبيهاالذئبفجاء:قال.الرغيففأعطتهسائللهافعرضالرغيفمعهاوكانإثرهفى

عليها.

عن،سفيانعن،الزبيربناللَّهعبدبنمحمدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا50-5

ولاعليكفيصبرالمؤمنعلىمُرّىا1(دنيايا:وجل-عزال!ه-يقول:قالسنانأبى

شُغلاًملأتهتفعلوإلافاقتكوأسُدُّغنىًقلبكأملألعبادتىتفرغاَدمابن.فتفتنيهلهتَحْلَوْلي)2(

فاقتك.أسَدولم

بنخالدعن،عوفأخبرنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا6-05

علمًاوعلمهالكتابقرأقدشابرجلإسرائيلبنىفىكانأنهبلغنى:قالأنهالربعيثابت

والمالالشرفأدركبدعًاابتدعوأنهوالمالالشرفوقراءتهبعلمهطلبوأنهفيهممغموزًاوكان

:فقالنفسهفىتفكَّرإذفراشهعلىليلةنائمهوبينماوأنه.سنّابلغحتىكذلكولبثالدنيافى

اقتربوقدابتدعتماعلمقدوجل--عزاللَّهأليسابتدعتمايعلمونلاالناسهؤلاءهب

سلسلةفيهاوجعلترقوتهفخرقعمدأنالتوبةفىاجتهادهفىفبلغ:قالتُبْتأنىفلو،الأجل

وأتوبةفىَّاللَّهيُنزلحتىهذامكانىأبرحلا:وقال،المسجدسىأوممن3(اسيلآإلىأوثقهاثم

وجل--عزاللَّهفأوحى(4إسرائيلبنىفىالوحىيستنكرلاوكان:قال.الدنياموتأموت

بلغ؛مابالغًاعليكلتُبتوبينكبينيذنبًاأصبتكنتلوأنكأنبيائهممننبىإلىشأنهفى

:عوفقال.عليكأتوبفلا؟جهنمفأدخلتهمفماتواعبادىمنأضللتَمنكيفولكن

بربريا.اسمه:يقالأنهحسبته

اللَّهرضى-هريرةأبىعن""الرقائقو"القيامة"صفةفى2(4)66الترمذىرواه8.هه

صحيحَحدبولى-.
،فقركواسُد،غنىصدركاملالعبادتىتفرغآدمابنيا:يقولتعالىالفه"إن:ق!النبوولمأنعنه-

."فقركأسُدولمشُغْلاًيديكملاتتفعلدإلا

كبيرةكلفىتعالىللَّهالنيةوتوجيه،العملحينحتىالشاغلالشغلهىالعبوديةكونهناوالتفرغولت

.الناسأيدىفىفيمايائسًا،اللَّهعندفيماواثقًاتكونوأن،وصغيرة

.مرةكونىأى:مُرّى(1)

عينه.فىحُلوةتكونىلاأى:تَحْلَولى)2(

حاله.سبقوقد،الربعىخالدلضعف:!ىف-605

السارية.قصد:اسية)3(

-السلامعليه-موسىأممعحدثكماالتحديثطريقعنولوعليهمالنزولكثيركان،الوحيأنقصد()4

الأعمفىكان"قد:البخارىحديثأيضَالهذاويشهد،التكليمأوالملكدونبالتحديثإليهااللَّهأوحى

."الخطاببنفعمرأمتىفىدرفان،محدَّثوندد



عبدبنعمرحدثنى.قالخمالدبنإبراهيم-ءدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا705-

قامتثم،فاغتسلتاءبمامرَّتإسرائيلبنىمنامرأةإن:يقولمنبهبنوهبسمعأنهحمناسا

زكَّتحتىتشربولمتطعمولمتنصرفلمسنةسبعينأوسنةستينفمكثتتصلى

لا:فاقولوأمسى،أم!ىىلا:فأقولأصبحكنت:قالت؟كنتِكيف:لهافقيل!،دصرفت

صبح.أ

عبدبنعمرحدثنىخطلد)،بنإبراهيم!رورا،أبىطثنى،اللّهعبدحدثنا805-

فىفوقهعالمإلىجاءإسرائيلبنىعلماءمنعالماإن:يقولمنبهبنوهبسمعأنهحمنفيا

بهتوارىما:قال؟لبسأفما:لقا؟جوعكبهتطفئما:فقال؟آكلما:فقال،لللما

:قال؟أبنىفما:قال،محمدأبوإبراهيمشكَّ-السلام-عليهالمسيحلباس:قالأو؟ى-وأتك

وجهك؟منهيُسْفرما:قال؟أضحكفكم:قال.الريحمنيستركوماالشمسمنيكنك5.1

عملي؟منأظهرفما:فقالوجل-عزاللَّه-خشيةمنتبكىأنتملَّلا:قال؟أبكىفكم:"،ل

ما:قال؟عملىمنألصضرفما:قال،الناسقولعليكيصدقولاالحريصبهيقتدىما:.ئال

حسنة.تعمللاأنكلن

عبدبنعمرأخبرنا،خالدابنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-05

معكانحتىوساحدمبَّدإسرائيلبنىمنعابدًاإن:يقولمنبهبنوهبسمدبئ.قالحمنالر

نأفكرهوا،غيرهارث،لهليسإنسانفماتفَرخهيغطىفكانشعره(عفاوحتىحشالا

لىتجعلون:إنساننقال،منهميفرإليهمنظرفاذالهيفعدونفجعلوايعلموهحتىلمالهسضواة،

وقفإليهنظرفلما،ثبأبهوألقىاستقبلهرآهفلمالهفقعدشيئًالهفجعلوابخبرهآتيكمشجئا

يركولممالأوتركماتفلان:قال.ادنُه:فقال.منكأدْنُلىائذن:لهفقالبصره/غضَّا

.وكذاكذا:قال؟ماتمنذلهكم:قال،يُعْلمُوكحتىللماليعرضواأنفكرهواغيركارثًااإا

عنهفَوَالَىوكذابكذاقيلمهمتُّقدفانى:قال،وكذاكذا:قالفارقتكم؟منذلىفكم:طال

ا-تركه.

بنمالكعن،جعفرأخبمهـنا،الحسنبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا01-5

ماباطل،منىبعيدةوقلوب!أبألسنتكمتدعون:إسرائيللبنىقيلأنهبلغنىقالينارا:

.نر!هبون

أعفا:()آ

وازداد.لمحاكثر

الأوليا"ْأحليةفى362()2/نتيمابو!كره01-5



سليمانأنالمشيخةبعضأخبرنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-51

فقيل:،نعرفهما:فقالواهذا؟ما:فقالحجرفىنقشًافرأىدمشقمسجددخلالملكعبدابن

وقرأهالكتابفعرفإليهفبعث.كلهاالكتبيقرأفانهمنبهبنوهبإلىابعثالمؤمنينأميريا

تلقى!انما،أملكمنترجوماطولفىلزهدتأجلاطمنبقىمارأيتلوآدمابن:فيهفاذا

فىولاعائدأهلكإلىأنتفلاالقريبوودعكالحبيبفأسلمكقدمكزلَتوقدندمك

والندامة.الحسرةقبلالقيامةليومفاعمل،زائدعملاط

عن،يسافبنعامرحدثنا،الربيعبنغسانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا12-5

المسجدبابعلىشابفتىفقامعيديوملهممسجدًاإسرائيلبنودخل:قالديناربنمالك

معكميدخلمثلىليس:ويقولنفسهعلىويزرىبالبكاءصوتهويرفعيبكىفجعلخارجمن

منفلانًاإن:أنبيائهممننبىلسانعلىمكتوبًافأصبحكذاصاحبأنا،كذاصاحبأنا

الفتي.لذلك-الصِّدِّيقين

بناللَّهعبدسمدنط:قالجابربنغوثأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا513-

الأنبياء-كتببعضفىوجدأنهمنبهبنوهبعن،أبيهعنيذكرالأبناءمنكلبىبنصفوان

عاقبتهاجعلتالفقراءبأموالاستعانمن:يقول-وتعالىتبارك-اللَّهإن:-السلامعليهم

الخرابط.

عن،شبلبنأميةحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-415

كانائيلإسيبنىمنعابدًاأنمحمد-أبو-شكأبيهعنذكرهإلاأعلمهلاوهببناللَّهعبد

فقالوابغىامرأةإلىفذهبوا.بشىءاستنزلناهأنَّالو:قالواالغُوَاةمننفرفاذايتعبدصومعةفى

قائموهوإليكآونىاللَّهعبديا:فقالتمطيرةمظلمةليلةفىفجاءته:قال.لهقعرضس:لها

:قال.إليكآونىوالغَيْثالظلمةاللَّهعبديا:فقالتإليهايلتفتفلم،ثاقبومصباحهيصلى

محاسنوتريهتتقلبفجعلت،يصليقائموهوفاضطجعتإليهأدْخَلهاحتىبهتزلظم

المصباحمنفدناالنارعلىصبرككيفأنْظُرحتىواللَّهلا:فقالإليهانفسهدعتهحتىخلقها

إلىفعادأيضًاننكسهفدعتهمُصلاهإلىرجعثم:قالاحترقتحتىفيهأصابعهمزإصبعًافوضع

فلمأيضًانفسهفدعتهروُورَّهإلىرجعثم:قال،احترقتحتىأيضًاإصبعهفوضعالمصباح

.""الحليةفى96()4/نعيمأبووذكره،مجاهيلالسندفى-ء91

كأقد.أجهنىمعبدفيهبسندالأحباركعبطريقمن"الزهد"فى(4)53المبار&ابنوذكره:ضعيف31-5

حانه.ممبق

يجرؤفلمفيه؟بعيبيخبرنىمنكممن:لهمويقولبهيطوفونألناسفجعلقصرَا،بنىأميرًاانويذكر13-5

ا!القصًرويخرب،القصرصاحبيموت:لهماإصلاحلاعيبان:الحكماءأ!قالص!،أ!



فلما:قال.فماتتفَصَعقَتإليهتنظروهىأصابعهاحترقتحتىالمصباحإلىيعوديزل

مُرائىيااللَّهعدويا:فقاَلوا:قال،ميتةهىفإذا:قال.صنعتمالينظرواغَدَوْاأص:حوا

حتىكَونىفى:قالبقتلهفأمرعليهوشَهدواملكهمإلىبهفذهبوا:قالقتلتهاثمعليهاوق!.-ت

أكنلمبمالتؤاخذنهـ!تكنلمأنكاعلمإنىربأى:فقالدعاثُمَّفصلى:قالزكعتينأصبِّ!!

عليها-ؤجل-عز4اللَّفرَّد:قال.بعدىالقُرَّاءعلىعَارًاأكونلاأنأسألكولكن،أفعإ،

ميتة.عادتثميدهإلىانظروا:فقالتنفس!ها

يذكرعقيلاًسمعت:قالجابربنغوث،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا515-

منقريبًالهبيتفىكانالسياحينمنرجلاًإن:يقول-منبهابنيعنى-وهبًاسمعت:قالى(

قالت:ثممكانىصَع!لْتُاحترقتقديديهرأيتفلما:قالت:قالأنهإلا)1نحوهفذكرقرءبئ

.الجبالفىفساحت،أبدًابقيتمابصاحبةلكمفلستانطكنوا

عن،منذرحدثنا،اَتشبنالحسنبنمحمد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا516-

يلتمسالطريقعلىرَابضوهوبأسدمرَّا-يتبعهتابعًايعني-لهورِدْئفًاسائحًاأنوهـب،

حتىإليهيلتفتلاالساثلحوجعلالأسدالأسد:يقولالسائحيحدثالرِّدْففجعلسسالنىى

أحذرلثأكنألم:لكببرهالرِّدفقالجاوزافلماالطريقعنفتنحيالأسدفقامَب،لأسدمرَّا

فىَّالأسنةتختلفلفن-وجلعز-اللَىدونشيئًاأخافأنىظننتأو:السائحقالالأى"د؟

دونه.شيئًاأخافأنى-وجل-عزاللَّهيعلمأنمِنْإلىَّأحب،

سائحًاأنوهبعنمنذر،حدثنا،محمد،حدثناأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا17-5

فقاللأحدهمالعام2يأتهمالمهمافإذامرةأيامثلاثةكلفىطعامهمايأتيهماكانلهورد.ؤ،

شيئًاصنعتماالمثَدْفُقال.صنعتمافتذكررزقهمنعحدثًاأحدناأحدثلقد:لردفهرالَ!قي

فقال،وجههفىابالبافأجَفْتالبابإلىسائلمسكينجاءقدبلى:فقالالرّدفُات!شرثم

يأتيهما.كانكمابعدرزقهمافجاءهما-وجل-عزاللَّهفاسْتَغْفِرأتِينَاثَمَّمن:رال!قي

العصاةلهأجرّالذىخُزجمبنالربيعقصةمنقريبةوهى،نهايتهاتختلفلكنالسابقةالقصةهىكذه)1

كيفأم!؟الوتينحبلمنك،فقطعالموتملكبكنزللوبك)كيف:قاللهتعرضتفلما،لتفتنهدإعرة

نأأردناها:يقولونف!انوا.تابتثم،أفاقتثم،عليهاوأغشىفصرختونكير؟منكرسألكلوباث

المقدسى.قدامةلابن(13)صا"إالتوابينكتاب.الربيعمفأضلهاالربيعتفصل

جمعأمامالعالمعلىأطلآءثمأيامَاأسدًافجوعّالعلماءأحديقتلأنأرادطولونبنأحمدعهدصعلىدا61

عندماتقولكنتما:4تلامذدسأنهفلما،بهويتمسحالعالميلثمالأسدراحوعندها،الناسمنشعير

الأسدالعابأفكربشنتولكنى،تفكرونفيمأفكركنتماواللَى:فقالالدعاء؟منعليكالأسدأ،للق

!!نجسأمط،هر



سائحًاأنوهبعنمنذرأخبرنا،اَتشابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعجدحدثنا18-5

ثم.الجبارهذاأقبرلا:فقالمنهافخرحتوفىقدالقريةتلكعظماءمنرجلفاذاقريةدخل

ذلكقالحتى.لا:قالشيئًا؟اللَّهزحمةمنتملكهلفلانيا:فقالرجلفجاءه،نومةنام

.هذاوجعهفىأحدثمايُدْرِيكوما:فقال،لا:يقولوهو.مراتثلاث

كان:قالوهبعن،منذرحدثنا،آتشابنحدثنا،ألىحدثنى،اللَّهعبدوحدثنا؟91

وعَجِّلميتًا--يعنىالساعةفانىكفنًالىفاشترالقريةادخل:لردفهالسائحقاللهوردفسائح

حوانيتهمفأغلقواقبرانهفىالناسفاحتشدتوفىقدالقريةعظماءمنبعظيمفاذاالَردفُفدخل

بهفاذاصاحبهإلىفرجعوحناطاكفنًافاشترىالناسرجعحتىيشترىماعلىالرِّدْءيقدرفلم

وَدُفن،وحُنِّطفكُفِّنالجبارفلانأما:قالويتحسريتلهففجعلوجههالسبعوأكلتوفىقد

عز-اللَّهفأحبواحدةحسنةإلالهيكنلمفانهالجبارفلانأما:فقيل،وجههفأكلفُلانوأما

عملكانقدفانهالسائحفلانوأما،نصيبالآخرةفىلهوليسالدنيامنيخرجهأنوجل-

ذلك.ألميجدلاوهوالدنيامناللَّهفأخرجهعَمِيلاً

كان:قالوهبعن،منذرحدثنا،آتشابنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-52

بجيفةفاذاوادفىفدخلا:قالالسائحصنعماكيفيصنعأنالملكوأمرملكمعهبعثسائح

لهفقال،السائحًصنعمامثلالملكوصنع،الجيفةريحمنبثوبهأنفهعلىالسائحفقال

ريحًاوجدتأما:السائحلهفقال.تصنعكماأصنعأنأمرْتُ:قالهذا؟فعلتلم:السائح

الكافر.ريحإلاشىءيؤذيناليسَلا:الملكقال.أناوجدتكما

رجلاًأنوهبعن،منذرحدثنا،آتشابز،حدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-152

عليهماينكرفلمبالنساءيعبثانفجعلافبلغاابنانلهوكانالمقدس(بيتمجامر)1علىكان

الففر.بعدهمنأهلهعلىولأسَلِّطنَّواحديومفىثلاثتهملأمِيتَنَّهم:حلفتفبعزتى

إبليس-أنوهبعنمنذز،حدثنا،آتشابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا522-

لهقال،أصادقكأنأريدإنى:لهفقالشيئًامنهيستطعفلمفأرادهسائحإلىجاءاللّه-لعنه

بمَ:قال.نعم:قال.أخبركشئتعماتسألنىبل:قال،حاجةبصداقتكلىليس:السائح

الصبياَنتلعبكمابهمفنلعبوالحدَّةمنهمالعَجَلأهلإلىننظرإننا:قال؟الناستفتنون

.)2(بالاكرة

البخور.فيهايوضعماوهى،أمجمرة،جمعمجامر:(1)

.()الكرة:لعلها(2)



بنوهببنمعقلبر،انصمدعبدبنيونسحدورا،أبى!ثنى،اللَّهعبدحدثنا523-

)1(
بعضقال-منبهسنايعنى:وهبقال:قالالقاصبُجيربناللّهعبدأخبرنى:انالمنب!،

فكمصارم1اأبرفىالسّنبلةومثلالقاطفأثرفىالخصلةمثلأصبحت:إسرائيلبنىأص،ر

!؟أتقىأناعَسبَ

الورد،أبيعن،ىالجرلمأنبأنا،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-52

.(فيكموسيكْثُرونفَسَقةقُرَّاءُإسرائيلبنىفىظهرت:قالمنبهبن،!هبعن

،عياشبنإسماعيلحدثنا،نافعبنالحكمأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا525-

قُلْإسرائيلبنىأقبياءمننبىإلى-وجل-عزاللَّهأوحى:قالالسُّلَمىمدزكبنعقيلعن

فيكونواأعدائىشكليتشكلواولاأعدائىشرابيشربواولاأعَدائىطعاميأكلوالا:لقوصك

أعدائى.همكماائىأعد

دينازبنمالكاخبرنا،جعفرحدورا،سيار-!ثنا،أبىحدثش،اللَّهعبدحدثنا526-

اللَّه،بأيَّامفيذكرهميعظهموالنساءالرجالمنزلهيغشىإسرائيلبنىأحبارمنحَبْركان:قال

وانقطعسريرهمنفسةط:قالبنىيامهلاً،بُنىيامهلاً:فقالالنساءغمزيومًابنيهبعض،فرأ!

فلانًاأخبرأننبيهمإلي،وجل-عز-اللَّهفأوحىالجيشفىبنوهوقتلامرأتهوأسْقطتنضاشكه

بنى.يامهلاً،بىكأيامهلاً:قلتأنإلاَّغضبكماأبدًاصديقًاصلبكمناخرجلاأنىاروَبْر

ديناربنمالكحدثنا،جعفرحدثناسياز،حدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا527-

يكه.شرفهوينههفلمبالمعاصىيعملجارلهكانمن:التوراةفىمكتوب:قال

:"العرب"لسانفى36(15)منظورابنيقولوالقصاصالقصصوعن(د

فى(571)صالجوزىابز،وقال،سوقًاالكلامخبروسوقهبعدخبرًا!تباعهالقصصيقص:القاص

فىقالثم،لها(واكسرحعنهابالحكايةالماضيةالقصةيتبعالذى)هو:"والمذكرين"القصاص

يريدونلأنهم،الةصصاصمنيجىءإنماالحديثوضعفىالبلاء)ومعظم:(1/44)"الموضوعات"

)معظمهم:"والمذكرين)القصاصر،فى(581)صوقال،هذا(فىتفلوالصحاح،وتنفق،ترققاحاديث

.(وتقواهمعلمهملقلةالخزأمنيحترزونولا،الصوابيتحرونلا

الشائعةالأحاديثالتمرض)ومن:(41)ص"القصاصأكاذيبمنالخواصإتحذير:فىاليوطىوقال

ص،.،1القُصاص(منسمعوهاإنماالباطلةالأحاديثمعظمأنوجدالناسعامةبين

إسرائيلبنىبأعباءقامالذىوهو،!الى،ايكاهنأ:اسمهاسرائيلبنىمنكاهنعنالقصةهذهذكرتا،-أ6َ

الظبرىذكرهاوقدالسلأْم-عليهداود-لبعثةالسابق-السلامعليه-شمويلاللَىنبىبعثةقبل

التوراةوفى،منبهبنوهـبعنوخاصة،الكتابأهلمسلمةعننقلاَتفسيرهفى566(1566-4)

.السادلىرحتىالأولالإصحاح-الأولوصموئيل،(1/1)يشوعسفرفىذكرت



أنسبنمالكسمعت:قالداودبنموسيأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-528

ذلكجعلواالطعامووضعالليلكانفاذاالنهاريصومونإسرائيلبنىمننفرًاأنحُدِّثت:قال

.كثيرًافترقدواكثيرًافتشربواكثيرًاتأكلوالا:فيقولمنهمرجليقومبينهمنوائب

محمدعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،المكىعبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا952-

بريا:أرْمياأراهقال:قالمنبهبنوهبعن،الحسنبنأشرسأخبرنى،السُّلَمىعلىابن

مثلكانإذَاحتىوشأنهشأنهمنوكانمسجدًالكفبني-السلام-عليهداودعبدكَاخترت

أوْكِلْالشَّمسمنصُرَّةًضُرَّ:لكقيللوأرأيت:لهفقيل:قالحَزَبهمَنْعليهسلِّطالعروس

-عزللَّهوكمباب؟منللسماءكمتدرىهل:لكقيلأوغديومرُدَّأوْالريحمنمكْيَالاً

لكفقالالبرإليكيُخاصمالبحرأتاكأو؟ينبوعمنالبحرفيكمأو؟خزانةمن-وَجل

كثرت:البرلكوقالالبرعلىأميلأنأردتوقدينابيعىوكثرت،أمْو،جىفىَّكثرت:البحر

أميلأنأردتوقدأنهارىفىَّوكثرتوحوشيفىَّوكثرتجبالىفىَّوكثرتأشجارىفىَّ

.!تفضى؟كنتلأيهماالبحرعَلى

خشرمبنعلىسمعت:يقولالطرطوسىموسىسمعت:قالاللَّهعبدحدثنا053-

قال.حمراءذهبةفخرجالكيرحنبلبنأحمددخل:يقولالحارثبنبشرسمعت:يقول

صنعنا.بمابشْرًاأرْضَىالذىللَّهالحمد:فقالبشرقولحنبلبنأحمدلمجلغ:على

عن،عذارعن،ليثعن،الوليدَبنشجاعأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا531-

حكيم.عينفيهتقرلا:-مانالناسعلىيأتى:لقمانقال:فالجحادةبنمحمد

نأأخبرهعمنسفيانأنبأنا،بكيربنمسكينحدثنا،أبىحدلنى،اللَّهعبدحدثنا532-

فيهاسفينتكفاجعلكثيرناسفيهغرققدعميقبحرالدنياإنبنىأى:لابنهقالالحكيملقمان

لعلكاللَّهعلىالتوكلوشراعها-وجل-عزباللَّهالإيمانوحَشْوُها-وجل-عزاللَّهتقوى

ناجيًا.أراكولاتنجو

قال:قالالحسنعن،يونسعن،إسماعيلأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا533-

.السوءجارمنأثقلأجدفلموالحديد(الجند،1حملتبنىيا:لابنهلقمان

العراقىعليهوحكم،كثيرًا(فتناموا،كثيرًافتشربوا،كثيرًاتأكلواالامرفوعًا:الإحياءفىالغزالىذكره528-

بالوضع.

.")الحليةفى337()8/نعيمأبوذكره053-

.الأولياء""حليةفى(21)7/نعيمأبو:ضعيف531-

."الزهد"فْى(4)39المباركابنذكره،سفيانعلىحسنبسندموقوف532-

لصخر.ا:الجندل(1)



عمرانأبىعن،صالحأخبرنا،يونسحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4153

اللَّهمنلهكانواعظنفسهمنلهكانمَنْ:الحكمةفيقرأت:قالالجلدأبىعن،أىأِالجم

لأالتعززمنأقرباللَّهطاعةفىوالذلعزّابذلكاللَّهزادهنفسهمنالناسأنصفومَنْ،حاؤظ

بالمعءكية.

الدمشقى،يوسفبز،اللَّهعبدحدثنا،مغيرةبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1،53-

تجدنىوأنتتابضسنىآدمابنيا:الحكمةقالت:قالأبيهعن،صبيحبنيزيدبنخالدحدإ-:،

تعلم.ماشرَّوتَدعُ،تعلممابخيرتعمل:"!رْفي!فى

بنمحمدعن،البالأنفأبوحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا5321-

ؤاجر.وقلبكاللَّهتحشىأنكالناستُرىلابنىيا:لابنهلقمانقال:قالءأواس

قال:قالعوفعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا/،53-

به.يخافوقلب،بهيرجوقلب:قلبينلذوالمؤمنإنبنىيا:لابنهلقصان

بناللَّهعبدعن،عيا!سابنأخبرنا،هشيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدئنا53-الم

لكبدولابكلهحاجةلامنزلةمولاكمن-يعنىنفسكأنزلبنىيا:لابنهقاللقمانديناهـأن*

فىمنهوالناسعناءفيمنهفنفسهمذمتهميكتبالناسمحمدةيبتغىلاكمنكُنْبنىيا(منه

.را-ة

السدىعنضمرةأخبرنا،معروفبنهارونأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثناإ"53-

.الملوكمجا)سالمساكينأجلستالحكمةإنبنىأى:لابنهلقمانقال:قالبحىابن

ابنكتابعن،وبأحدثنا،الوهابعبدحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-045

:قال.علمهإلىسالناعلممنازدادمَنْ:قال؟أعلمالناسأى:لهقيلأنهلقمانعن،قلاإة

الغنى.المؤمن:قالخير؟الناسفأى:قال.أوتىبمايرضىالذى:قال؟أغنىالناسفأ!،

لموإن،علمًاعندهوجدواإليهاحتاجوافان،العلممنبللا:قال؟المالمنالقوم:قال

نفسه.أغنىلهيحتاج

.27(0)برقمتخريجهسبق-536

.والرجاء،والخوف،بالحبتعالىاللَّهعبادةوالواجب-537

فهووحدهبالخوفاللَّهعبدومن،زنديقفهووحدهبالحباللَىعبد)من:نيميةابنالإسلامشيخوقال

فهووالرجاء،والخوف،بالحبعبدهومن،مرجئفهووحدهبالرجاءعبدهومن،الخوارجأمن-سورى

.81(/01)الفتاوى،موحد(مؤمن

.الأولياء""حليةفى283()2/نعيمأبوذكره-054



عنشعبةحدثنا،القاسمابن-يعنىهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-54

لاماأتكلفولاكُفيتعماأسأللا:قال؟حكمتكما:للقمانقيل:قالالحكموأبىسيار

يعنينى.

عنجعفرأبوحدثنا،سليمانبنإسحادتىأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا42-5

عثر.إذاربهيرفعالصالحالعملأنالحكمةوفى:قالأنسبنالربيع

سلمةعنبسطامأخبرنا،جعفرحدثناسيمار،أخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-435

فإنكاللَّهعبادمنالصالحينجالسبنىيا:لابنهلقمانقال:قالقرةبنمعاويةعن،العوذى

يا،معهمفتصيبكالرحمةعليهمتنزلأنذلكآخريكونأنْولعلهخيرًامحاسنهممنتصيب

تنزلأنذلكاَخرفىيكونأنولعلهخيرًامجالستهممننصيبلافإنكالأشرارتجالسلابنى

معهم.فتصيبكعقوبةعليهم

حبيبأبوحدثنى،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىثنا!،اللَّهعبدحدثنا-44ْ

وكُن،برحمةعليهارددثمكلامهينقضىحتىللسائلأنْصت:الحكمةفىقرأت:قالالسلمى

أرضه.فىاللَّهخليفةتكونلعلكللمطلومَناصرًاوكن،الرحيمكالأبلليتيم

أبيهعن،نجيحأبىابنعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا545-

فاعله.وقليلحكمةالصمت-لقمانيعنى-:قال

وجل--عزاللَّهواتقىقالمَنْ:قالالبصرضريروكاننُجيحأنبأنا:طاوسقال546-

وجل.عزاللَّه-واتقىصمتممنخير

أبيهعنعروةبنمهفحدثنا،معاويةأبوأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-475

تكفيه.خيانتهالخائنتخنلا:الحكمةفىمكتوب:قال

بنإسماعيلأخبرنا-خارجةابنهو-هيثمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا48-5

وجل-عزاللَّه-إن:قالميسرةبنيزيدعن،البهرانىعدىبنالرحمنعبدعن،عياش

ملائكتى.كبعضعندىأنتأجلىمنشبابهالمبتذللىشهوتهالتاركالشابأيها:يقول

لما."الشُّعبفى2(4/46)البيهقىرواهوقد.(45)5رقمانظر-145

.الأولياء""حليةفى933()2/نعيمأبورواه24-5

فيه.مختلفوشهر،حوشببنشهرعن!الزهد"فى)398(المباركابنذكره43-5

."الزهد"فى97(0)المباركوابن،"الزهد"فى(4)6عاصمأبىابنص!ي!:54-5

.27(0)الفقرةفىذكرناهماا-645
جعر

.الأولياء""حليةفى(4913/)نعيمأبو:ضعيف-485



:قالقتادةعن،شعبةحدثنا،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا094-5

وأرزقك،منىوتفرإلىَّوتدعو،وتنسانىبلسانكتَذْكرنىادمابنيا:مكتوبًااكورةفىإنَّ

.برىيْءوتعبد

عن،المسعودىأخبرنا،عبيدبنمحمدأخبرنا،أبىشىحط،اللَّهعبدحدثنا-هرلمْ

وخَفْمكرهفيهتأمر،لارجاء-وجاظعز-اللَّهارْجُ:لاننهلقمانقال:قالاللَّهعبد3!إعوف

واحد؟قلبلىوإكأاذلكأستطيعوكيفأبتاهيا:قال.رحمتهمنفيهاتيأسلام!!،فةاللَّه

به.يخافوقلب،بهيرجوقلب:قلبينلذواثؤْمِنَإنَّبنىليا:قال

أبىزاقلراعبدصذامعمرنبأناأ،لرزاقاعبدخبرناأ،أبىحدثنا،للَّهاعبدحدثنا-1،15

أنكفيرىا-لمجاهاظودفىترغبلابنىيا:لابنهقاللقمانأنالبصرةأهاظمنشيخانعثما

فيك.فيزهدالحكيمبمقتتتهاونولا،عملهترضى

اللَّهعبدعن،عياشبنإسماعياظحدثنا،عمربنداودأخبرنا،القَهعبدحدثنا"2110-

.مات:قالابى؟فعلما:فقالالطريبظفىغلامهفلقىسفرمنقدملقمانإن:ديىناهـقالابن

ما:قال،غمىذهـب:قال.ماتت:قال؟أمىفعلتما:قال،أمرىملكتللَّه-لمدا:قال

:قال،ماتت:قالأختى؟مافعلت:قال،فراشىجُدِّد:قال.ماتت:قالامرأتى؟فعلت

.ظهرىانقطع:قال.مات:قالأخى؟فعاظما:قال.عورتىسترت

بنملبدحدثنا،الأذرميإسحا!تىبنمحمدبناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا!552-

قال:قالالمكيمحمرربنالوهابعبدبنعمربناللَّهعبيدعن،المباركابنحدثنا،إسحاؤ،

القلوبليحمىوتعالر،--تباركاللَّهفإنبركبتيكوزاحمهمالعلماءجالسبنىيا:بنه11لقمان

.السماءبواباظالميتةالأرضيحيىكمانكمةا)4بنور

.باَخرهاختلطوقد،المسعودىتيه55-.0

.الزهد"إفى(0801)المباركابن:اضعيف--535

عنزحربناللَىعبيد:وفيه.للطبرانىوعزاه،(1/521)الزوائد"مجمعدافىمرفوعًاالهيثمىذكرهوةندا

به.يحتجلاضعيفوكلاهما،ريبنعاس،



السلامعليه-داودحديثمنبقية

طعمةحدثنا،سفيان،حدثناالمكىعبادبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-55

الأهـضأهل(من)1قرينهيُريهأن-وتعالىتبارك-ربهسأل-السلامعليه-داودأنالجعفرى

فأتى،قرينكفإنهوكذابكذايعملالذىفانظركذاقريةائت:إليهوجل-عز-اللَّهفأوحى

ثمفيحزمقصبًانميقطعه)2والأ-ضةالغيضةيأتىرجلهوفإذا،عليهفَد،عنهفسأل،القرية

.ظهرىعلىحملتهو،بيدىقطعتهباليِّبطَيبايشترىمن:فيقولالسوقيأتى

الصهباء،أبىبنالرحمنعبد،حدثنابكرأبىبنمحًمدحدثناَ،اللَّهعبدحدثنا555-

القيامة؟يومالناساللَّهيبعثكيفمالكبنأنسزيادبنالعلاءسأل:قالغالبأبوحدثنا

عليهم.تطيشوالسماءيبعثون:قال

الصهباء،أبيبنالرحمنالمقدمىعبدبكرأبىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا556-

أنس-حَجَّ:قالأنسبنعبد)3(بنرامةعن،ثابتبنعذرةحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

وكانرَحْلعليلمجهحَجَّاللَّهرسولأنوحَدَّثشَحيحًايكنولمرَحْلعلىعنه-اللَّهرضى

؟َ)4زاملته
المكى،اللَّهعبدأبومبارك،حدثناوالضبىعمربنداودأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا557-

اليومفىيطوفوكانالطوافكثيرفاضلاًوكان:قال-القوى-يعنييونسأبوالحسنحدثنا

سبع.مائتىوالليلة

اخبرنى،المباركابنأخبرنا،الخوارزمىرشيدبنداودأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا558-

ذكر))كثروا!ك!ييهاللَّهرسولقال:قالالجوزاءأبىعن،مالكبنعمروعن،زيدبنسعيد

."مراءونإنكم:المنافقونيقولحتىوجل-عزاللَّه-

المعنى.ليستقيمأثبتناهماالصحيح،0،()قرنهالنسخبعضكىأ)

عضونها.الملتفةالأشجاركثيفةالغابةأو:الحديقهّوالأجمةالغيضة()2

.سواءومتنهبسنده)3(:باب."!الحجفى(51)17:البخارىصحيح556-

بصريين.الحديثرواهكلبل.بصرىوثمامة-الأصحوهو،(البخار!إثمامةصحيحفى)3(

الحمل.أى:الزملمنوهى،الطعامعليهالبعير:وقيل،ركبهاالتى(لراحلةالزاملة()4

الحج.فىجهادًاوطعامهزادههوحملبلزاملةمعهيكنلموالمقصود

."الإيمان"شعبفى793(/1)إلبيهقىجدّاضعيف558-



ال!حالةرهر

عنه)1(اللهرضى-الصديقبكرأبىزهد

حدثنا:قالاواحدالم!ضىمعا،-نةوأبووكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا955-

:قالالطائىرافعأبىبنرافععؤ،شهاببنطارقعن،ميسرةبنسليمانعن،الا"عمش

أناونلبسهركبإذاعاليهنجعلهفَدَكىّلهكساءوعليه)2(السلاسلذاتغزوةفىبكرأبارا!قت

نزلنا.إذاو؟لم-

بنتيمبنسعدبنكعببز(عمروبنعامربنقحافةأبىبنعثمانبنبكرأبولمجؤاللَّهرسولخليفةهو(11)

مضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤىبنكعببنصرة

وسُمّى،اللَىعبد!كر:النبىاوسمّاه-الكعبةربعبد:اسمهكان:وقيل،عدنانبنمعدبننزارابن

مأهى:أمه.وجههبلمالبذلكسمى:وقيل،كذلكأمهسمته:وقيل،النارمناللَّهعتيقفهو()العتيق

ولميي!،اللَىرسول!لمكلهاالمشاهدبكرأبووشهد،أبيهمعمسلمةماتت،صخربنتسلمىالخير

إسلامًاالرجالأول!وهو،باجنةالمبشرينالعشرةمنخمسةيديهعلىأسلم،إسلامولاجاهليةفىيفارقه

الأشاجع،عارى،ا-لمبينناتئ،الوجهمعروق،العارضينخفيف،الجبينغائر،نحيفًاأبيضكان

أيامًا.إلاأشهروأربعةبسنتينالفيلبعدبمكةمولدهكان،بالحناءبخضب

العمرمنولهوالعشاءالمغرببينعشرةثلاثسنةالآخرةجمادىمنبقينلثمانالثلاثاءليلةبالمدينةمات

عنهيروولم.أشهراربعةوأسنتينخلافتهوكانتزوجتهعميسبنتأسماءوغسّلته،سنةوستون)ئلاث

بمرو.النبىبعدمدتهلقلهالقليلإلاّالحديثامن

لنا؟ليعرضهالصحابةزهداحمدالإماماختارلماذاو.لكنفي

مختلفين:موضعينفىالصحابةعنتيميةابنذكرهما:هوالأولالسبب

والبصرالدينفى-الفقهوالفهمالحفظقوةلهاكان-الصحابة-أىالطبقةهذه:)أنالأوذالموضع

نقض9خاصّا(فهمًاورزاشت،كنوزهامنهاواستنبطت،العلومأنهارالنصوصمنففجرت،التأويلإا

.97()ص"المنطق

لسانلهم-تعالىاللَى-جعل،الذينالهدىوأئمةالإسلام)مشايخ:الصحابةعنفيهقالتالثافىوالموضع

.،الحموية"الفتوح(الأمةفىصدق

بنصِّالأمةهذهفىالترونخيروهم،جميعًاالأنبياءبعدالأولياءخيرهمالصحابة:أنالثانيالسبب

الحديث.

اللَى.رحمهأحمد-الإمامفعلكمافعلواالزهدفْىصنفواالذين:أنالثالثالسبب

جيش-علىأميرًاا)محاصبن!يهرعمروالنبىفيهابعث،غزوةلاسرية"هذهالسلاسل"ذاتغزوةكانت)2(



الثقفى،عونأبىعن،مسعرحدثنا،وكيع،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا056-

.فتباكوا"تبكوالمفإنابكوا":عنه-اللَّهرضىبكر-أبوقال:قالالسلمىعرفجةعن

أباسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا561-

عبدجنبفيشعرةأنىوددت:-عنهاللَّهزضي-الصديقبكرأبوقال:قال،الجونىعمران

مؤمن.

عن"ضالحبنمعاويةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا562-

عيَناللَّهرسولوفاةبعدالمدينةقدمت:قالعمروبنأوسطعن،الكلاعىعامربنسليمان

فخنقته،أولعِامرو!اللَّهرسولفيناقام:قالالمنبرعلىالناسيخطببكرأبافألفيتبسنة

بعديقينمثلأحديُؤْتلمفإنهالمعافاةاللَّهسَلُواالناسأيها"يا:قالثم.مراتثلاثالعبرة

وإياكم،الجنةفىوهماالبرإلىيهدىفإنهبالصدؤ،وعليكم،كفربعدريبةمنأشدَّولامعافاة

.النار"فىوهماالفجورإلىيهدىفإنهوالكذب

أسلم،بنز"ندعن،سفيانعن،الرحمنعبدأخبرنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا563-

.المواردأوردنىهذا:يقولبلسانهاَخذًا-عنهاللَّه-رضىبكرأبارأيت:قالأبيهعن

عن،خالدأبىبنإسماعيلأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-56

عائشةتمثلتعنه-اللَّه-رضىبكرأبواحتضرلما:قالالعوامبنالزبيرمولىاليمنىعبداللَّه

البيت:بهذاعنهااللَّهرضى

الصَّدْرُبهاوضاقُيَومًاحَشْرَجَتْإذاالفتىعَنِالحِذارُيُغْنىماأعاذلُ

بنعبيدةأباإليهفبعثب!،،النبىعمروواستمد"السلاسل"ذاتوأرضهم""قضاعةقبيلةإلىالمسلمين=

ابنذكرهاهـ()8الاَخرةجمادىفىالغزوةكانت.المهاجرينوسادةوعمربكرأبوفيهجيشفىالجراح

لما.ئللالدا"فى3(4/99)لبيهقىوا،(4/571)قسحاإ

.""التقريبفىكماصحبةله:يقالوعرفجة."الزهد"فى2(16/)13شيبةأبىابنالإسناد:صحيح06-5

.مسعودبناللَىعبدحديثمنالصحيحينفىشاهدولبعضه،إالمسند"فى8(/1)أحمد:صحيح562-

."والصلة"البرفى(06/2301)7ومسلم،")الأدبفى6(490)البخارىرواه

الجنة.:وقيل،كلهاالخيرلأفعالجامعاسموالبر:

المعاضى.فىالانبعاث:وقيل.الاستقامةعنالميلوالفجور:

لما."المصنففى(432)7/شيبةأبىابنذكره563-

.)49(:باب،،الجنائز"فى()1387بعضهالبخارىذكر:صحيح4-56

بالليل.والدفن.بالجديدالحىوإيثار.المغسولةالثيابفىالتكفينجوار:الحديثهذاوفى

.""الفتحفى2(45)3/حجرابنذكره.وفاتهعندوثباته،فراستهوصحةإكرأبىوفضل



نعكْرَةُوَ!1ءَتْ(:هـضلى،و!كن،ررةياتلكليس:عنه-اللَّهرضىبكر-أبوفقال

ثم،فاغسلوهما!!دَيْنثوبيانفروا:فقال.(91:أق)4تَحِيذمِنْهُكَنتَمَاذَلِكَبِالْحَقِّالْهَرْتِ

الميت.منالجديدإلىأحْوَجالحىفإنفيهمانىكصضو

قالا:حزنبنوالحكموكيطعحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا565-

أبوتركماواللَّه:قالتحزنبنالحكمحديثفىعائشةعن،أبيهعن،ةعروبنهشام؟!ناحا

سكته.للَّهضربدرهمًاولادينارًاب!

عن،سلمةبنحمادحدثنا،الرحمنعبدأخجرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا566-

فىحتىشىءكاطفىليؤجرالمسلمإن:قالالصديقبكرأبىعن،يساربنمسلمعن،ثابىت،

ضته.فىفيجدهالهافيفزعبهافيفتقدكُمِّهفىتكونوالبضاعة(لثسنعه)1وانقطاعبة3الت

قيسعن،إسماعياطعن،فضيلطبنمحمدأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا567-

يحبمماشيئًاكانفإنيسألهحتيغلتهمنيأكاطلمبغَلَّتهجاءإذافكانغلامبكرلأبيكان:قال

منأنهفأخبرهسأله"3،يسألهولمفأكاط،ليلةفَنسي:قالَ.يأكاطلميكرهشيئًاكانوإن،أك!!

شيئًا.يتركلمحتىفتقيأيدهفأدخاطكرههشىء

جعفر،حدثنا،الرقىيزيدأبوحيانبنخمالدحطثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا568-

صَيْدمنصيدَما:قالثمفَقلَّبهالجناحينوافربغُراببكرأبوأتِىَ:قالمهرانبنميمونعر،

التسبيح.منَضيعتبماإلاشجرةمنعُضدت3ولى

عن،عمربناللَّهعبدحدثنا،بشربنحمدحطشأ،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا956-

اللَّه-رضىبكرأباإن:قالتعنها-اللَّهرضى-عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

هذهإلاشيئًاالمال"لذامنبكرأبىآلفىأعلملاإنى:لعائشةقالالوفاةحضرتهحين4.-عت

إلىفادفعيهمتفاذا،ويخدمناالمسلمينسيوفطيعماطكانالصقياطالغلاموهذا)2(،اللّكأحة

.بعدهمنأتعبألقدبكرأبااللَّهيرحم:قالعمرإلىبهبعثتفلماعنه-اللَّه-رضىع!ء

عن،عوانةأبوأخبرنا،ْالملكعبدبنهشامحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا057-

لكملأزجوإني:تال-عنهاللَّهرضي-الصديقبكرأبىعن،حازمأبىبنقيسعن،طارق

فانالحنْطةمنبخبزتهليدعومنكمالرجاطإنحتىالعريبمعشرياالأمرهذالكماللَّهدتممأن

بزيت.أيدموا:قالشاءوإنبسمنأيدموا:لأهلهقالشاء

.)الزهد"فى276(2/)هنادذكرهإ-6

لبنًا.تُد،-الناقة:اللقحة)2(.القدمبأصابعالنّسيمسكسير:الثسع:شسعه(1)



-يعنىاللَّهعبدحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا571-

الناسبينفيهسوىقسمًاقسمعنه-اللَّه-رضىبكرأباأنمحمدبنإسماعيلعنجعفر-ابن

؟الناسمنوسواهمأصحاببينتسوىاللَّهرسولخليفةيا:عنهاللَّهرضىعمر-لهفقال

أجورهم.فيفضلهموانما،أوسعهالبلاعوخير،بلاغالدُّنياإنَّما:بكرأبوفقال

،حسانبنهشامحدثنا،هلالبنموسىأخبرنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا572-

اللَّهرسولخليفةيا:فقالبنفسهيجودوهوبكرأبىعلىسلماندخل:قالالحسنعن

بلاغكم،إلامنهاتأخذوافلاالدنياعليكمفاغوجل-عز-اللَّهإنَّ:بكرأبولهفقال.أوْصنى

ذمتهفىوجل--عزاللَّهتُخفرنفلاوجل--عزاللَّهذمةفىفهوالصبحصلاةصلىمَنْوإنَّ

وجهك.علىالنازفىفيكبك

سيرينبنمحمدعن،عوفعن،اِسماعيلأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا573-/-

بهجاء:لهقيلثمفأكلهبطعامأتىفانهبكرأبىغيرأكلهطعاممنأحدًااستقاءأعلملم.قال

.نحوهأوهذااستقاءثم؟النعمانابنكهانةفأطعمتمونى:فقالالنعمانابن

عن،الوزدبنالجبارعبدحدثنا،الحمصىعمروبنداودأخبرنا،اللَّهعبدحدثنا574-

يا:فقالدعانىاللَّه--رحمهأبىحضرالَا:عنهااللَّهرضى-عائشةقالت:قالمليكةأبىابن

فَبكيْت؛:قالت.عَلىَّترديهاأنأحبوأناأخذتهاتكونىولمخيبرتمرأعطيتككُنتإنّىبنية

علىهى:فقال.عليكلرددتهاجميعًاذهبًاخيبركانلوواللَّهأبتيالكاللَّهغفر:قلتثم

رأيتالإمارةشغلتنىفلمامالاًوأكثرهمقريش(اأتْجَرأكنتإنىبنيةياوجلَّ--عزَّاللَّهكتاب

متفاذا،وعبدوحلاب2(القطوانياالعباءةهذهبنيةياشغلنىمابقدرالمالمنأصيبأن

أبتيا:وقلتفبكيت:قالت.بهافكفنونىهذهثيابىبنيةيا،الخطابابنإلىبهفأسْرعى

بذلكبعثتماتفلما:قالت!؟للمهلإلاذلكوهللكاللَّهغفر:فقال.ذلكمننحن)3(

مقالاً.لقائليتركلاأنأحبلقدأباكاللَّهيرحم:فقالالخطابابنإلى

يحيىبناللَّهعبدحدثنا،البصرىالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا575-

اللَّهعبدوهوالحبلىالرحمنعبدأباسمحأنهشريكبنشرحبيلعن،حيوةحدثنا،المعافرى

)استقاء(قاءمنأولأهو:عنه-اللَىرضىبكر-ابىعن74(/1)"الصفوة"صفةفىالجوزىابنقال573-

.،الشبهاتمنتحرجًا

.تجارةأكثرهاأى(1)

.القصيرةلبيضاءا:القطوانية(2)

ذلك.عنغنىفىنحمتلعلها:)3(



فىلأخيهالأخعاءدإن:يقولالصديقبكرأباسمعأنهالصنابحىحدثنى:يقولءريدابن

.يُسْتجابط-وجاطعزاللَّه،--

بنهشامعن،داودبز،اللَّهعبدحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا576-

قبلطأخذقدوكاندرهـمًاولادينارًاتركفمابكرأبومات:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

.المالبيتفىفألقاهمالهذلدط

ابنعن،إسماعيلب!نحاتجحدثنا،المكىعبادبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا577-

وهوعنهما-اللَّه-رضىبكرأباذكرعمرأنأبيهعن،الزبيربناللَّهعبدبنعامرعن،عجنا*ن

.مُبَرِّزًاسابقاكانبكرأباإنَّ:فقالالمنبرعلم،

علىإلىرجاطجاء:قالحازمأبىابنحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا578-

:قال؟اللَّمكليًملرسومنوعمربكرأبىمنزلةكانما:فقال-السلامعليه-الحسينابن

الساعة.منهلتهماكهنر

عن،سعيدبنيحيىعن،حازمأبىابنحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا957-

عيوبهم.تذكرلاناسٌالنَّاسمِنَ:قالالقالصسم

عن،مجالدعن،الرحمنعبدأبوحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-058

:حسانبقولتمثاطثمبكرأبوصلىمنأول:عباسابنقال:قال*بىالمف

فَعَلابمابكرأباأخاكفَاذْكُرثقةأخىمنشَجْوًاتَذكرتإذا

حَمَلاَبماوأوْفَاهاالنَّبىإلاَّوأعدَلَهُاًأتْقَاهاالبريةخيرُ

الرُّسُلاَصدَّآطحقّاالناسوأولمَشْهَدُهاثحْمُودالتَالىالثانِى

محمدبنالعزيزىبدحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا581-

اللَىرضى-الصديقعنالنبلاء"أعلام"سيرفى593()4/الدطذكركمايقرلاللَى--رحمهدا8*

ضدِّيقًايُسمهلمفمن،والأنصار،والمهاجرون،ال!طًرسولمنىخيرهومنضديقًاسمّاهقد:-ءنه

شكنقى.ففىأمرمنكانفما،وتولهما،وعمربكراْبافأحباذهب،قولهاللَّهصدَّقظلا

""الطبقات،(الحق!جهعلىإلااللَى-رحمه-عثمانقتلما)واللَى:أيضًاقالأنهسعدابنطبقاتوفى

سبوهما-الذينلفجعتهمأنهمادعوامنعكسوعمرللصديقموالينالبيتآلكانوهكذا.2(61)5/

.السلامالصلاةعليهله-القبرفىجوارهمابهقصد(الساعةمنهو)منزلتهماعنهما-ورضىاللَىرحمهما

."!الحديةؤى33(/1)نعيموأبو،"الزهد"فى)353(المباركبنالل!جمد:موقوفصخيح581.-



بيدهاَخذهلسانهمُدلوهوبكرأبارأىعمرأنأبيهعن،أسلمبنزيدحدثنا،الدراوردى

!اهذاإلاالمواردأوردنىوهل:فقال؟اللَّهرسولخليفةياتصنعما:فقال

قال:قالالحسنعن،هشامأخبرنا،روجأخبرنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا582-

وتعضد.تؤكلالشجرةهذهكنتأنىلوددتواللَّه:بكرأبو

عن،عونابنحدثنا،روح-حدثنااللَّهرحمه-أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا583-

كأنهبيدهعوفابنوأومأ:رجلفقال.عباءةمنْكبهوعلىبكرأبورُؤى:قالإسحاقبنعمير

عيالى.منالخطابابنولاأنتَتغرنيلاعنىإليكَ:فقال،هَاتها:يقول

عن،اللَّهعبدأبىبنهشامحدثنا،روح،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثناكاى84

.الدوابيأكلنىخضرةأنىوددت:قالبكرأباأنبلغنى:قالقتادة

الحسنعن،عوفحدثنا:قالاجعفربنومحمدروححدثنى،اللَّهعبدحدثنا585-

اللهمالخيرعاقبهفىلىخيرهوالذىأسألكإنىاللهم:بكرأبىدعاءمنكانأنهبلغنى:قال

النعيم.جناتمنالعُلَيوالدرجاترضوانكالخيرمنتعطينىمااَخراجعل

بكرأبىعن،شعبةحدثنا،داودبنسليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا586-

.الشتاءويفطرالصيفيصومكانبكرأئاأنلىدبهر:قالحفصابن

أبىبنالحسنحدثنى،عمارةبنحرمىحدثنا"أبىحدثنى،اللّهعبدحدئنا587-

لمالدنياإن:قالسفيانأبىبنمعاويةأنمجلزأبىعن،حفصةأبىبنعمارةحدثنا،جعفر

يُرِدْها.ولمالخطابابنوأرادت،يردهاولمبكرأباتُردْ

السفرأبىعن،مغولبنمالكعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا588-

:قالوا،الطبيبراَنىقد:فقال؟الطبيبلكندعولاأ:فقالوا،فعادوهبكرأبومرض:قال

أريد.لمافعَّالإنىقال:قاللك؟قالشىءفأى

أباأنأبيهعن،هشا!حدثنا،أسامةبنحمادحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا958-

فيهأتَّجرُكنت:وقالالمسلمينمالبيتفىودينارلهدرهمكلألقىاستخلفحينبكر

فيه.والطلبالتجارةعنشغلونىوليتفلمابهوألتمس

-ضمرةأبوحدئنى،عتبةحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللّهعبدحدثنا0-95

."الزهد"فى(1/14)نعيمْأبوذكره588-

.")الحليةفي34(/1)نحيمأبوذكره95-ْ

.،"الحليةفى37(1/)



فلماوسادةإلىيلحظفجعلبكرلأبىابنًاالوفاةحضرت:قالصهيببنحبيباابريعنى

خمسةتحتهافوجدواالوسادةعنفرفعوهوسادةإلىيلحظابنكرأينا:بكرلأبىاواواتوفى

ياراجعونإليهوإناللَّهإنا:بقولهيُرجِّعالأخرىعلىبيدهبكرأبوفضرب:قالستةأودنانير

لها.يتسعجلدكأحسبطافلان

ضمرةأبوحدثنى،عتبةحدثنا،المغيرةأبوحدثناأحد*.اللَّهعمدحدثنا1،1

أرضًافتأتونالشأملكمستفتحإنه:قالثمعليهوابيئنىاكهفحمدالناسبكرأبو-خىشلب:قال

-عزاللَّهيعلمأنفاياكممساجدبهالكموستبنىوالزينتالخبزمنفيهاتمتعون-شيثرفيعة

للذكر.بنيتإنماتلهيًاتأتونهاإنماأنكم-وجل

بهذايتمثلكانبكرأباأنثابتأنبأناحمادحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا112-5،

البيت:

دُونَهْيَمُوتالرَّجاالفتىيَرْجووَقدْيمُونَهْحتىميتًاتَنْعِىتَزاللا

."الزهد"فى)993(المباركابنكرهد1-95

"الإيمان"شعبفى366()7/البيهقىذكره295-



عنه)1(الفهرضى-الخطببنعمرزهد

سمعت:قالحازمبنجريرحدثنا،عفان،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا395-

بنسفيانوأبوهشامبنوالحارثعمروبنسهيلالخطاببنعمربابحضر:قالالحسن

،بدرًاشهدواالذينالموالىوتلكوبلالوصُهيبالرؤوستلكمنقرينرمنونفرحرب

العبيدلهؤلاءيأذنقطكاليومأرلَمْ:سفيانأبوفقالهؤلاءوتركلهمفأذنعمرإذنفحْرج

القومأيها:عاقلاً-رجلاًوكان-عمروبنسهيلفقال:قالإلينا؟يلتفتولابابهعلىويتركنا

القومدُعىَ،أنفسكمعلىفاغضبواغضابًاكنتمإنوجوهكمفىالذىأرىلقدواللَّهإنى

إليهسبقَوكملماواللَّهأما؟وتُرِكْتُمالقيامةليومدُعواإذابكمفكيف،وأبطأتمفأسرعواودعيتم

ثوبهونفض:قال.عليهننافسهمالذىهذابابكممنفَوْتًاعليكمأشدترونلامماالفضلمن

عنه.أبطأكعبدإليهأسرععبدًااللَّهيجعللاسهيلواللَّهوصدق:الحسنقال.وانطلق

سمع:قالجدعانابنعنسفيان،حدثناغيلادنبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا495-

اللَّهسمعت:قال؟الأقلونومااللَّهعبديا:فقال.الأقلينمناجعلنىاللهم:يقولرجلاًعمر

وذى12(.أسبأ:!و!الشَّكُورُعِبَادِىَمنْوَقَلِيلٌ)04،أهود:)ءقَليلٌإِلاَّمَعَهُآمَنَوَمَا(:دقول

عمر.منأفْقهُأَحدكُل:عمرفقالأخرآيات

أنبأنى:قالجعفربنسليم،حدثناعمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا595-

لحمًافيومًاعنه-اللَّه-رضيعمرطعامنشهدكنا:قالقيسبنالأحنفأنبأنا:قالالحسن

زيتًا.ويومًا،قديدًاويومًا،غريضًا

حدئني،مهدىابنأنبأنا،الدورقىإبراهيمبنيعقوبحدثنى،اللَّهعبدحدثنا695-

تحولإنك"اللهم:يقولرجلاًعمرسمع:قالميمونبنعمروعن،بلجأبىعن،عوانةأبو

أسلم.المخزوميةهاشمبنتحنتمة:القرشىممواْمةالعدوىالخطاببنعمرأبوإ/حفصالمؤمنينأميرهو(1)

لمجي!النبىمعكلهاالمشاهدشهد،لذلكالفارودتىوسمى،إسلامهيومالإسلاموظهر،النبوةمنستسنة

،آدمكان،المصحفجمعمنوأولالهجرىالتاريخكتبمنواْول،المؤمنينبأميردعىخليفةأولوهو

ونصف،سنينعشرخلافتهوكانت،هـ()23ت،أيسرأعسر،العينينحمرةشديد،أصلعطوالآ،

بكر.أبىبجوارودفنالرومىصهيبعليهوصلى

.""الحليةفى2(251/نعيمأبو395-

ضعيف.:جدعانبنزيدبنعلىوفيه،"!الحليةفى327()2/نعيمإبوضعيف4-95



لهودعا،اللَّهرحمك:فقال.منهابشىءأعملأنمعاصيكوبينبينىفَحُلْوملبهالمرءبين

بخير.

أباسمعت:قالخلدةأبوأنبأئْاروححدثنا،يعقوبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا7195-

واعفعافنااللهم:يقولعنه-اللَّه-رضيالخطاببنعمرأسمعكنتماأكثر:قالالعالية

عنا

عن،إسماعيلابن-يعنىحاتمحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا895-

/فىفوضعبمالعمرأتى:قالمخْرمةبنالمسْوَرعنعروهعن،شهابابنعن،سعدبكأهشام

أميريا:عوفبنالرحمنعبدلهفقالعيناهاأفهملمتإليهوينظريتصفحهإليهفخرجالمسجد

قطقَومأعْطيَهُماواللَّههذاإنَّ:عمرفقال.الشكرمواطنلمنهذاإنَّفواللَّه؟يبكيكماالمؤمنير،

"س.ْوالبغضاءالعداوةبينهمءألقمإلا

زيدعن،سعدبنهشامعن،حاتمحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا!95-

أميريا:فقالعنه-اللَّهرضي-عمرإلىجاءأرقمبناللَىعبدرأيت:قالأبيهعن،أس!لممابن

:فقالبأمركفيهافتأمرنايوماتفرغأنفانظروَفضَّةاَنيةجَلُولاء2(جلبهلممنجلبةعندناالمؤمنير،

3(نطعًالىابسطأجل:فقال،فارغًااليومأراكإنىَ:فقاليومًافجاءه.فاَذننىفارغًارأيننىإذا

هذاذكرتاللهم:فقالعليهوقفحتىجاءثم،عليهفصُبَّالمالبذلكفأمرذكرهمواضكمعفى

!كَيْلا(:وهـ-لتالآيةمنوضغص.لا(14:عصان*!1آلالشَّهَوَاتِحُبُّلِلئاسِزيِّنَ):فقلتالمال

لنا،زينتبمانفرحأنإلانستطيعلافانا.23(الح!يد:!أآتَاكُمْبِمَاتَفْرَحُواوَلافَاتَكُمْمَاعَلَئتَأسَوْا

بهيةبنالرحمنعبد:لهيقاليحملهلهبابنفأكأ:قالشرهمنبكوأعوذحقفىؤأنفقهاللهم

أعطاهمافواللَّه:قالكلهَويقًافتسقيكأمكإلىاذ!:فقال.خاتمًاليهَبْأبتيا:فقال

شيئًا.

كان:قالجدعانابنعنعيينةابنحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا06-ْ

منها.أشددرةاتخذعنهما-اللَّه-رضىعثمانكانفلما،درَّةًاتخذتدررِ

أنسابن-يعنيمالكحدثنا،الزبيرىاللَّهعبدبنمصعبحدثنا،اللَّهعبدحدَثنا06-ا"

يومًاالخطاببنعمرسمعت:قالمالكبنأنسأنطلحةأبيبناللَّهعبدبنإلصحاؤعن

بكى.أنهقثيلى(1)

وأحضر،جُلبمماأى:جل!بة)2(

قديمًا.المخالفونعليهيقت!وبمصانجلدمنئساطَهوالن!/:)3(

.جدعانبنزيدبناللَىعبدفيه:صعيف00-6



جوففىوهو،جداروبينهوبينى-:يقولوهوفسمعتهحائالادخلحتىمعهوخرجت

ليعذبنك.أواللَّهلتتقينالخطاببُنَىَّواللَّهبَخبَخالمؤمنينِأميرعمر-الحائط

نأالزهرىعن،يونسحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،أبىَحدصئنا،ًاللّهعبدحدثنا2-06

تَتَنَزَّلُاسْتَقَامواثُمَّاللَّهُرَبُّنَاقَمالُواالَّذِينَإِنَّ(:المنبرعليالناسيخطبوهو:فالالخطاببنعمر

الثعلب.روغانيروغوالمثماللَّهبطاعةواللَّهاستقاموا:فقال.3()أفصدت:ْالْمًلالكَةُعَلَيْهِمُ

،مطرفبنمحمدحدثنا،عياشبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا306-

كلالفرستعلفكمأسلميا:قالواحدفرسلعمركان:قالأبيهعن،أسلمبنزيدحدثنا

فبُعثَالنقيعإلىبهفبعثنا،المسلمينمنبيتإلىصرفناهلو:فقال.شعيرمنفَرْقًا:قاليوم؟

المسلمين.منبيتإلىعلفهوصرف،النقيعإلىبه

عن،أبيهعنهشامأنبأنا،أسامةبنحمادحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-06

وأالفجرعندمصلاهفىوهوفأتيتها(يرفاإعمرإلىَّأرسل:قالالخطاببنعمربنعاصم

علىأحرمكانومانحقهإلاأليهأنقبائلىيحلالمالهذاأنأرىكنتما:فقال.الظهرعند

ولكني،بزائدلثولمست-وجلعز-اللَّهمالمنشهرًاعليكأنفقتوقدأمانتىفعادوليتهمنذ

فاذاجنبهإلىفَقُم،تجارهممنقومكمنرجلاًآتثمفاجْرُدهالعاليةفىلىمابثمنمُعينك

أهلك.علىوأنفقفاستشركهشيئًااشترى

الحسنسمعت:قالسلامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5-06

فجاءتالمؤمنينأمعمربنتحفصةذلكفبلغبمالاللَّه-رحمه-عمرإلىجىء:يقول

هذامنبالأقربين-وجل-عزاللَّهأوصيقدالمالهذامنأقربائكحَقُّالمؤمنينأميريا:فقالت

أباكغششت،المسلمينسددففىهذاوأما،مالىفىأقربائىحقبنْتَهيا:فقال،المال

ذيلها.تجرواللَّهفقامت،قومى؛أقرباءكَونصحت

.888.?-:قالاللَّهعبدحدثنا606-
حددا،عبادهبنروححدلنا،الحدي!هداابىعليفرات

فىإن:عنه-اللَّهرضى-الخطاببنلعمرقيلأبيهعن،أسلمبنزيدعن،أنسبنمالك

عمياء؟وهى:قلت:قال.بهاينتفعونبيتأهلإلىندفعها:عمرفقال،عمياءناقةالظَهْر

نعممنأم؟الجزيةنَعَمِأمن:قال؟الأرضمنتأكلفكيف:قلت،بالإبليقطرونها:َقال

س:ثقاتسنده-206

عنه.اللهرضى-الخطاببنوعمرالزهرىبينانقطاعهناكولكن

الحديث.دارط/،"والحكمالعلوم"حا(12ْ)حديث،2(6هِ)صالحنبلىرجبابنئرفأجمره!ا!
ئنةلالمد.مكالعأليه!افم)

.-.ث.عنهمااللّهرضىعمر-غلاماسم



وسمعليها?رفد!،حدهااواللهاردتم:عمرمالى.الجزيهنعممنبل؛لا:فلت1قةالصد

ولافاكهةتكونفلاتسع(صحافواعندهوكانفَنُحرَتبهافأتىعمربهافأمر:قال،الجزية

الذىويكوناللَّهكي!رسولأزواجإلىبهافبعث،الصحافتلكفىمنهاجعلإلاطري!"

عنهااللَّه-رضىحفصةحظفىكاننقصانٌفيهكانفانذلكآخرمنحفصةإلىبه،يبعث

أزواجإلىبهافبعثالجزورتلكلحممنالصحافتلكفىفجعل:قال-أجمعينوعنهـ3

.والأنصارالمهاجرينعليهودعافصنعاللحممنبقىبماوأمر،اللَّص!يمرسول

حدثنى:قالالسكونىقيسبنالوليدبنشجاءك!بنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا06-/لأ

يحيىعنحدثهم،ثابتأبىبنحبيبأنجحلاةبنمحمدعن،خيثمةبنزيادحدثنى،أبى

أضعأنلولا-وجل-عزاللَّهلقيتقدأكونأنلأحببتثلاثلولا:عمرقال:قال-جمعدةابن

طيبفيهاينتقىكماالكلامطيبفيهاينتقىمجالسفىوأجلسوجل--عزللَّهجبهـستى

وجل.عزاللَّه-سبيلفىأسيروأن،الثمر

عبدحدثنا،البصرىيعقوببنمحمدالرمالىالهيثمأبوحدثنا،الِلَّهعبدحدثنا8106-

وكان:قالعمربطنتقرقر2(:قالانسعن،ثابتعن،عمربناللّهعبيدعن،نميربشاللَّه

إنهتقرقر:وقالباصبعهبطنهفنقرقالالسمنعليهحرَّمقدوكانالرَّمادق(عامالزيتيأكلا

.الناسيحيىحتيغيرهعندنالكليس

اللَىعبيدحدثنا،معتمرحدثنا،علىبيىعمرحفصأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا/906-

الجنةدخلت:اللَّه!كأرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدعن،عمرابن

ابنياأدخلأنمنعنىفما،قريشمنلرجلقالواهذا؟لمن:فقلتذهبمنبقصرأنافاذا

!؟اللَّهرسولياأغاروعليك:قال.غيرتكعنأعلمهماإلابالخط

بكر-أبوحدئنا"مزاحمأبىابنيعنى،بشيربنمنصورحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-61

وعمربالبيتأطوفكنت:قالالكاهلىصهبانبنحبيبعن،عاصمعن-عياثرابنيعني

النار.عذابوقناحسنةالآخرةوفيحسنةالدنيافىآتناربنا:إلاقوللهمايطوفالخطابابن

غيرها.هجيرلهما:قال

لطبق.ا:هىو(صحفة!جمعفحاص!ا!

.الماءفيهصُبّإذاائزجاجةكصوتصوتلهاخرج!رقر)2(

.الرمادةعام:العامفسمى،النارمنبافرمادكأنهافصازتاسودتحتىالأرضأجدبتعام!،)3(

"التعبير".فى)2407(البخارىعندبلفظههه..6
ى.صحيح

."الصحابة،فضائلفى)4923(مسلم،"الصحابة"فضائلفى)9367(:البخارىعند،ينحوه



ينفعكلمإنالعلم:قالعيينةابن،عنمعمرأبوحدثنى،اللّهعبدحدثنا1-61

.يضرك

:قالمجاهدعن،الأعمشحدثنا،معاوية،حدثناأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا612-

بالصبر.عيشناخيروجدنا:عمرقال

:قالأبيهعن،هشامعن،ووكيعمعاويةأبو،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا613-

شىءمنأيسإذاالرجلوإنغنيالإياسوأنفقرالطمعأنتعلمن:خطبتهفىعمرقال

عنه.استغنى

بنزيدعن،اللَّهعبيدحدثنا،نميربناللَّهعبد،حدثناأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-61

الذبح.المدج:قالعمرعن،أبيهعن،أسلم

سليمانعن،شعبةحدثنا،داودبنسليمان،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا15-6

غنيمةالثناء:عنهاللَّهرضيالخطاببنعمرقال:قالالنهدىعثمانأباسمعالتيمى

العابدين.

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبد،حدثناأبىحدثنى،القَهعبدحدثنا6-61

هذه:لهمفقالبهاوتأذواأصحانهعلىشقَّفكأنهعندهافاحتبسمزبلةعلىعمرمَرَّ:قال

عليها.تحرصونالتىدنياكم

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا617-

شيئًا.فيهلأحدتجعلولاخالصًالكواجعلهصالحًاعملىاجعلاللهم:يقولكانعمرأن

أبوحدثنا،خلدةابوحدثنا،الصمدعبد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا618-

عنا.واعفعافنااللهم:الخطاببنعمرمنأسمعكنتماأكثر:قالالعالية

:قالابيهعن،هشامحدثنا،أسامةبنحماد،حدثناأبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا9-61

وأغسلهلهلأرقعهبقميصهإلىبعثالشامعمرقدملما:قالأذْرُعاتأوأيْلةصاحبحدثنى

"الزهدلما.فى()585المبارك:ابنضعفسندهفى612-

.الأولياء"حلية"فى5(1/0)نعيمالإسناد:أبوصحيح39-6

قلوبفىالحسنالثناءلهاللَّهألقىثمخالصَاللَى-العملالعبدعملإذا"فأماالحنبلىرجبابنقال615-

الغفارىذرأبىحديثجاءالمعنىهذاوفى،ذلكيضرهلمبذلكواستبشر،ورحمةبفضلبذلكالمؤمنين

:فقال،عليهالناسيحمدهالخيرمنللَىالعمليعملالرجلعنسُئلبم!فم!نهالنبىعن،مسلمرواهوقد

الحديث.دارط/،2(4)ص،(1)حديث،"والحكمالعلوم"جامع."المؤمنبشرىعاجل"تلك

."الزهد"فى274(/1)13شيبةأبيابن:أيلةعاملوهومبهمنهيه916



فبعثتقبطريّاقميصًالهوخطترقعتهثم،فغسلتهشقائققميصمقعدهعنتَجوَّبقدوكان

وأخذبهرمىثم.ألينهذا:فقالالقبطرىمَس!عنه-اللَى-رضىعمربهماأتىفلماإليهبهما

.للعرقنشفهماأاهذ:لقاطقميص

عن،مهدىبنالرحمنعبدعن،ىالقواريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-62

!لًخيرواللَىرسولسمعت:قالعنه-اللَّهرضىعمر-عن،رفاعةبنعبايةعن،أبيهعن،سفيان

لا."جارهدونالرجليشبع"لا:يقول

:قالسفيانحدثنات،الوليدبناللَىعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-62

إنى:قالاللَّه-رحمه-عفانبنعثمانعن،عثمانبنأبانعن،اللَّهعبدبنعاصمىحدد

لىيغفرلمإنأمىوويلويلى:يقولوهوماتحيناللَّه--رحمهالخطاببنعمرلشاهد

.كلامبينهماوم!قضىثمثلائا

بنالحسنسمعت:قالحزمحدثنا،موسىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا622-

ماواللَى:فقالالخطاببنعمرنساءمنامرأةالعاصأبىبنعثمانتزوج:يقولا.لحسنأبى

كانكيف:فقالفسألتها.عمرليلعنتخبرنىأنأحببتولكنىولدولامالفىرغبةنكحتها

فيعارماءفيهتَوْرًارأسهنضععندأنيأمرناثمالعشاءصلاةيصلىكان:قال؟بالليلعمرصلاة؟

يتعارثميغفىحتي-وجلعز-اللَّهيذكرثم،ويديهوجههفيمسحالماءفىيدهفيضعا!لميلمن

فيها.يقومالتىالساعةتأتىحتى

عبدحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا623-

علىقدم:قالوقاصأبىبنسعدبنمحمدبنإسماعيلحدثنا-سلمةأبىابنيعنىالعزلمت-

تزنالوزنحسنةامرأةوجدتأنىلوددتواللَى:عمرفقال،البحرينمنوعنبرمسْكعمر

نفيل:بنعمروبنزيدبنتعاتكةامرأتهلهفقالت،المسلمينبينأقسمهحتيالطيبهذَالى

فتجعلينهتأخذيهأنأخشىإنى:قاللمَ؟:قالت.لا:قال.لكأزنفَهَلُمَّالوزنجىيدةأنا

المسلمين.علىفضلاًفأصيبعنقَكبهوتمسحين-صدغيهفىأصابعهأدخل-هكذا

عن،سلمةأبىعن،شعبةحدثنا،قطنأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-62

ورجاله،ببعضهيعلىوأبو،أحمدرواه:وقال.الزوائذ""مجمعفى(671)8/:الهيثمىضعيف-0612

عمر.ولاعمرابنمنيسمعلمعبايةأنإلاالصحيحر-جال

منه.جمزءهـهذاطويل:والحديثذلت

.5(0)9""التقريبفىكماوعبايةِ:ثقة

."الزهد"فى22()2المباركابن:ذكرهضعفاسنادهفى-162



.فقرأ:قالربناإلىشَوقنا:الأشعرىموسىلأبى-عنهاللَّهرضى-عمرقال:قالنصرةأبى

!؟الصلاةفىأولسنا:-عنهاللَّهرضيعمر-فقال.الملاة:فقالوا

عن،سفيانحدثنا:قالاالرحمنوعبدوكيعحدثنا،أبى!دررا،اللَّهعبدحدورا625-

خيرشىءكلفىالتؤدةعنه:عنه-اللَّهرضىعمر-قال:قالالحرثبنمالكعن،الأعمش

.الآخرةأمرمنكانماإلا

عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا626-

اللَّه-رحمهبعماروَشَىالكوفهأهلمنرجلاًأنسويدبنالحارثعن،التيمىإبراهيم

وولدكمالكاللَّهفأكثركاذبًاكنتإن:عمارلهفقال:قالالخطاببنعمرإلى-تعالى

العقبين.موطئوجعلك

أميةبنإسماعيلعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا627-

.السوءخلالىمنالراحةالعزلةفيإن:-عليهاللَّهرحمةعمر-قال:قال

عن،حوشبحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-628

عنىاعزلواحسابهاعنياعزلوا:فقالوعسلماءفاذافذاقهاعسلبشربةأتيعمرأنالحسن

مؤنتها.

الحسنعن،هشامحدئنا،جعفرحدثناسياز،حدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا962-

يعادأيامَاالبيتفىفيبقيفتخنقهوردهفىبالآيةيمركانعنه-اللَّه-رضيالخطاببنعمرأن

مريضًا.يحسبونه

عن،الكريمعبدبنالعلاءحدثنا،وكيعحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا63-ْ

والحلم،السكينةللعلموتعلمواالعلمتعلموا:اللّه-رحمهعمر-قال:قالأصحابهبعض

يقومولاالعلماءجبابرةءقتكونواولاتعلمونمنلكموليتواضعتعلمونلمنوتواضعوا

جهلكم.مععلمكم

وَالأَرْضال!ئَمَوَاتعَرْضُهَاوَجَنةرَبكُمْمنمَغْفِرَةاِلَىوَسَارِعُوا(:-تعالىاللَى-قولمنمستلهموهذا625-

السَّمَاءِكَعَرْضِعَرْضئهَاوَجَنَّةرَبكُمْمنمَغْفِرَةإِلَئسَابِقُوا(:وقوله.113،عصان)أآل!لِلْمُتَّقِينَأُعِدِّتْ

.1،2الحديد:أ!لأَرْضِوَا

.)الزهد"فى)573(المباركابنبنخوهرواه628-

فيسألللمؤمنينأميروهووالمثاربالمطاعمفىالتوسعمنعنه-اللَّهرضىعمر-لخشيةاستمراروهو

يلقىأنيريدكما،الآخرةفىتذهبلاحتىالدنيافىشهوتهيتعجلاْلأَيريدأنهأو-تعالىاللَى-أمام

الجنة.فىصاحبيهمعالرخىالعيش



اللهعبدبنعودعن،مسعرحدئنا،ومحعحدئنا،ابىحدسى،اللهعبدحدسا111

أفئدةً.شىءأرقُّفانهمالتوابينجالسوا:اللَّه-رحمهعمر-قال:!ال

عمر-قال:قالخلدةأبىابَنعن،سفيانحدثنا،أنىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا632-

لاأنيضركمولابيوميومرزقاللَّهوسلواوينابعالعلمالكتابأوعيةكونوا:-اللَّهرحمه

لكم.ديمثر

عن،برقانبنجحفرحدثنا،عيينةبنهـنيانحدننا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2-633

أنفسكموزنواتحاسبواأنفبلأنفسكمحاسبوا:اللَّه-رحمهعمر-قال:قالالحجاجبنت(بت

يومالاكبرللعرضوتزينواأنفسكمتحاسبواأنغداالحسابفىعليكمأهونفانتوزنواأنقبل

خافية.منكمتخفىلا"كرضون

ابنعن،الشعبيعن،مجالدأنبأنا،ستيم!دورا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا634-

الأرضإلىبخدىفأفضلحدىفىوضعتنىإذا:فقالالخطاببنعمرأوصانى:قالءعمر

.شىءالأرضوبينخدىبينيكونلا.حتى

قومًاأنالحسنعن،!صورأشأنا،هشيمحدررا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثناآ-35

عمرذلكفبلغالموالىوتركالعربفأجاز-اللَّهرحمه-الخطاببنلعمرعاملعلىقدموا

المسلم.أخاهيحقرأنالشرّمِبنالمؤمنبحسب:إليهفكتب:قال

بنزيدعن،مطرفبنمحمدحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا636-

بطنهفيقرقرالزيتيأكلعمروكانالسمنفيهاغلاسنةالناسأصاب:قالأبيهعن،أسلم

بالنارحرهعنىاكسر:قالثمالناسيأكلهحتىالسمنتأكللافوالفَهشئتماقَرْقرْفيقول

فيأكله.لهأطبخَهفكنت

"الزهدلمأ.فى)927(وكيععندوالحديث،عمرمنيسمعلماللَىعبدبنعونلأنانقطاعالسندفى631-

.!أقربالنادمإلىا*4رحمةفانالتوابين)جالسوا:عونقولومن

.(أقربالرقةلىإوهم،أسرعقلوبهمإلى)الموعظة:وقال

.قلبًا(وأرق،دمعةأسرع)التائب:وقال

حسن.:وقال،"القيامة"صفةفى2(54)9الترمذىذكره:حسن6312-

لأ."الزهد"فى(192)المباركابنوذكره

منقطعإسنادهوهذا،عمر(عنالشعبى)عنرأيتهوقد،""الطبقاتفى36(0)3/سعدابنذ!ه4-63

عمر.يلقلمفالشعبى

.الزهد"ةفى)535(المباركابنذكرهمحاصيمبسندطاوسعنروى6316-



عن،الشيبانىإسحاقابوحدثنا،معاويةابوحدئْنا،ابىحدتْنى،اللهعبدحدتنا637-

فنزلفهزه:قالفركبهببرذونأتى:قالالشام-اللَّه-رحمهعمرقدملما:قالعمروبقبشير

؟هذاعلمكمَنْاللَّهقَبَّح:قالثمعنه

:قالعيسيبناللَّهعبدعنزياد،بنمطلبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا638-

.البكاءمنأسودانخالَانعنه-اللَّه-رضىالخطاببنعمروجهفىكان

عثمانأبيعن،الأحولعاصممعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا963-

ثمالخبيصمنلهفصنعاعظيمينبسفطينفأمربالخبيصأتيأذربيجانعتبةقدملما:قالالنهدى

شيئًافوجدهذاقهعمرعلىقدمفلما-عنهاللَّهرضىعمر-إلىبهمافسرحبعيرعليحمل

فأطبقهمافيهلناحاجةفلا:قال.لا:قال؟رحلهفىهذامنيشبعالمسلمينكل:فقالحلوًا

تشبعمماالمسلمينفَأشْبعأمككَدِّمنولاأبيككَدِّمنفليسبعدأما:إليهكتبثمعليهوردهما

.َ(1بالمعديهلموعليكمونعيمهاالأعاجموزىوإياكم:قال.رحلكفىمنه

الأعمش،حدثنا،زائدةحدثنا،سعيدأبوحدثني،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-64

فأتيتهعمرفدعانىالقصَاعأيديهمبينالناسفاذاأقبلت:قالحذيفةعن،وهببنزيدعن

هذاعلىودعوتنى!والَلحمالخبزمنآكلأنأمنعتني:لهقلت:قالوزيتغليظبخبزفدعا

المسلمين.فطعامهذافأماطعامىعلىدعوتكأنا:قال

حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،أسدبنبهزحدثنا،أبىحدْثنى،اللَّهعبدحدثنا1-64

وأنايومًاعنه-اللَّه-رضىالخطاببنعمرلىقال:قالكعبعن،مطرفعن،زيدبنعلي

اللَّهرسولوحكمةاللَّهكتابفيكمأوليسالمؤمنينأميريا:فقلت:قالخَوّفناكعبيا:عنده

وافيتلورجلعملاعملالمؤمنينأميريا:قلت:قالخَىِّفناكعبياولكنبلى:قال؟لمجطه،

:قالمليّاونكَّسوأنكسعمرفأطرق:قالترىمماعملكلازدرأتنبيّاسبعينبعملالقيامة

ثورمنخرقدرجهنممنفتحلوالمؤمنينأميريا:قلت:قال،زدناكدبيازدنا:قالأفاقثم

عنه.وسكت،الكبير""التاريخفى(01)18البخارىذكره637-

وفيهاصحيحوسندهاالقصةبهذهشبيهةأخرىقصة،أالزهد"فى(168/)13شيبةأبىابنذكروقد

العزتطلبوافمهمابالإسلاماللَىفأعزكم،الناسوأحقر،الناسوأقل،الناسأولكنتم"إنكم:عمرقول

."ال!هأذلكمبغيره

وهنا،جدهمعليهكانالذىالتخشنبذلكيعنىوهو،العربجد(عدنانبن)معدإلىنسبة:المعدية-أ

وأالأفكارفىوليس،والمشربرَرألمأفىحتىالعربيةبالعاداتويتمسك،الأجنبىالتأثيريخشىنجده

التقليد.هذابمثلالأمةابتليتفقدوصدق.وحدهاالعقائد

.جدعانبنزيدبنعلى:وفيه،"الزهد"فى2(1)2المباركابن:ضعيفسندة-آ14



:قالمليّاونكسعمرفأطرق:قالحرها-منيسيلحتىدماغهلغلابالمغربور-شلبالمشرؤ(

مازفرةالقيامةيوملتزفرجهنمإنالمؤمنينأميريا:قلت:قال.كعبيازدنا:فقالأفاتطثم

لانفسىنفسىرب:ويقول.قال؛ركبتيهعلىجاثيًاخرإلامصطفىنبىولامقربملكبقى

هذاتجدونليسأوالمؤمنينأميريا:قلت:قالمليًاعمرفأطرتط:قال.نفسىإلااليوداأسألك

نَّفْسِهَاعَنتُجَادِلُنَفْسٍكُلُّتَأْتِىيَوْمَ(:سبحانهاللَّهقول:قلتقال؟كيف:قال4؟اللَّكتابفى

.(111:النخلأ)!يُظْلَّفونلاوَهُمْعَمِلَّتْمَّانَ!مبى)فلُّوَتُوَفَى

،برقانبنجعفرعن،سفيانحدثنا،مؤماطحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا6-:ا!

فقال،إليهوأتوباللَّهأستغفر:يقولرجلاًالخطاببنعمرسمع:قالالأصمبنيزيدعن

علىَّ.وتُبلىفاغفر:أختهاأتبِعهاويحك:عمر

أبىعن،الجريرىعن،سفيانحدثنا،مؤماطحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-36:ا

أديم.منبرقعةمرقوعإزاروعليهالجمرةيرمى-اللَّه-رحمهعمررأىمَنْأخبرنى:!العثمان

العزيز،عبدبنيزيدحدثنا،آدمبنيحمىحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-6ة!4

وذكرواياكم،شفاءفإنهاللَّهبذكرعليكم:-عنهاللَّهرضىعمر-قال:قالالأءطثراعن

.101دفانهالناسط

حجاجأخبرنىحيوةحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا5-614

نإ:فقال-اللَّهرحمه-الخطاببنعمرأتىرجلاًأنأخبرهالغفارىصالحأباأنشدادابن

:-اللَّهرحمهعمر-لهؤغال.ففعلتعليهمأقص!أنأمرونىثمبهمفصليتمونىقدقومى

فإنىتَقُصلا:عمرلهفقال،أربعأومراتثلاثعمرإلىفتردد.عليهمتَقُصولابهمصَلطّ

قبضة.اللَّهفيضعكنفسكترفعانىليكأخافط

الطبرانى،روايةمن""المجمعفى(091لما)الهيثمىذكرلأحد،فقدبالقصأذنقدعمريكنلم645-

لمجاسنادالطبرانىوزوى."القصاصأكاذيبمنالخواص"تحذيرفى2(23)صالسيوطىقا!،كدند-و

نأفأبىاستأذنهثم،لهيأذنأنفأبى،القصصفىعمراستأذنالدارىتميمًاأنديناربنء!رونعن،جيد

الذبح.-يعنىبيدهوأشار-شئتإن:فقالىاستأذنهثم،ل،يأذن

عدلمنهمواحدكلالذينالصحابةمنرجلحقفىإذنهفىعمرتوقففانظر:العراقىخافظ41قال

أخرج:2(48)ص"السابق"المصدرفىالسيوطىوروى؟بعدهمومَنْالتابعينفىتميممثلوأير،إ،مؤتمن

تِلْكَالر(:إليهفكتب،بِالبضرةيمْصرجلأانعمربلغ:قاكسيريبئانقعنوالمروزىشيبأبر،إبن

الْقَصَصِ!أَحْسَنعَلَيْكَنَقُصُّكانحْنُتَعْقِلُونَلَعَلَّكمْعَرَبِيّاقرْاناأَنزلناهُإِنَّا5الْفبِينِأكِتاب،اآيَاتً

وضعفىالداءمكمنانيعلمكانعمرأنيعنىهذا:قلت.فتركهالرجل!رف:قالأبو-ف:ا-(2،*

فنهاهم.القصاصص،الأحاد،لث



قال!:علىبنموسىحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا646-

بنعمرإلىالعاصبنعمروبعثنى:فالخديجبنمعاويةحدثنى:يقولأبىسمعت

ببابراحلتىفأنختالطهيرةفىالمدينةفقدمتالإسكندريةبفتحعنه-اللَّهرضى-الخطاب

السفر،ثيابعلىساحبًا3فرأتنىعمرمنزلمنجاريةخرجتإذالمسجددخلتثم،المسجد

بخبزفأتت؟طعاممنهلجاريةيا:قال.الحديثفذكرالمؤمنينأميرأجب:فقالتفانصرفت

هلجاريةيا:قالثم.الطعاميحبالمسافرفانكُلْ:قالحياءعلىفأكلت،كُلْ:قالوزيت

حينمعاويةياقلتماذا:قالثم.حياءعلىفأكلتكل:قالطبقفىبتمرفأتتنىتمر؟من

لئن-ظننتمابئسأوقُلت-مابئس:قال(1قائلالمؤمنينأميرإن:قلت:قالالمسجد؟أتيت

معاوية؟ياهذينمعبالنومفكيفنفسىلأضيّعَنَّالليلنمتولئن،الرعيةلأضيّعَنَّالنهازنمت

-رحمهعمركتب:قالسفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا"اللَّهعبدحدثنا-647

وإياك،الدنيافىالزهدمنأفضلبشىءالاَخرةعملتنللمإنك:موسىأبىإلىاللَّه-

)2(
ودناءتها.الاخلاقومذاق

عن،المعولىعمارةعن،سليمانبنمعتمرحدئنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا648-

فاذاليلةمنأطولهاما:فيقولبالليلإخوانهمنالأخيذكركاناللَّه-رحمه-عمرأنالحسن

اعتنقه.أوالتزمهلقيهفاذاإليهغداالغداةصلى

إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا"أبىثنى!"اللَّهعبدحدثنا94-6

.منخولغيريأكلاللَّ!رسولرأيتدقيقلىينخللا:-اللَّهرحمهعمر-قال:قال

إسحاقأبىعن،اللَّهعبدبنشريكح!ثنا،عمربنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-65

العباءتحتمنفخذهفانكشفتاللَّ!رسولعهدعلىفرسًاعمرركض:قالعبيدأبىعن

ديارنا.منيخرجناكتابنافىنجدهالذىهذا:فقالفخذهفىشامةنجرانأهلمنرجلفأبصر

عن،يونسحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-65

اللحم؟هذاما:فقال،لحمعندهموإذاعمربناللَّهعبدابنهعلىعمردخل:قالالحسن

.اشتهاهماكليأكلأنسرفًابالمرءكفىأكلتهشيئًااشتهيتكلماأو:قال.اشتهيته:فقال

القيلولة.وقتنائم:ئلظ(1)

بمذمومها.محمودهاالمختلط:الأخلاقمذاق)2(

الدقيقتنخلواالا:عمروقال،عاص(لهوأناإلاقططعامًالعمرنخلت)ما:يقولنميربنيساروكان94-6

.(كلهطعائمفانه



:قالالحارثبنحنشعن،غياثبنحفصحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-كالأ2

لأجعلنه:أسلمأويرفأغلامهفقال،طعامًايعيبيكادلا-اللَّه-رحمهالخطابعمهـبنكان

منهذاأطيبما:قالثمفقطبمنهفأخذ:قال،إليهقربهثمحامضًالبنًا"جعليعيبهحتى

وجل.ءز4-الاَرزق

عنالأعمشسمعت:قالغياثبنحفصحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا6213-

هذاما:ققالعنه-اللَّه-رضىعمرعلىلحمًامعلقًااللَّهعبدبنجابرمر:قالأصحابهبعض

نأتخشىأما؟اشتريتهشيئًااشتهيتكلماأو:قال.اشتهيتهاشتريتهلحمهذا:قالأجابريا

.2(:ا!حقاأ)الدُنْيَاحَيَاتِكُمُفِىطَيِّبَاتِكُمْأَذْهَبْتُمْ(:الآيةهذهأه!!صنتكون

مطزنبنزكرياأبوحدئني،الصمدعبدحدثنا،أبىثنىحط،اللَّهعبدحدثنا1-6،!

القتلىفبعثناالجارودمعقتلأخىوكانالخطاببنعمررأىأنهمازنأبوحدثنى:قالالذهلى

رقعة.عشرةاثنتافيهافاذافعددتهامرقوعًاإزارًا-عنهاللَّه-رضيعمرعلىفرأيت،عممإلى

بنعمرأنقتادةعن،منصورأنبأنا،هشيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنادإ5-6

احتباسهفىإليهمقاعتذرخرجثمالجمعةيومالناسعلىأبطأ-عنهالفَهرضى-الخطاب

.غيرهثوبلىيكنولم،يغسلكانهذاثوبىغسلحىبسنىإنما:وقال

عن"أبيهعنحدثنا،الزنادابىبنالرحمنعبدحدثنا،عمربنداود(حدثنا)61-فىا6

الخطاببنعمرعلىعباسوابنهودخلأنهمخرمةبنالمسورعن،يساربنو"سليمانعروة

الصلاةتركلمنالإسلامفىحظولانعم:فقالأسفربعدماالمؤمنينأميرياالصا،ة:ففالا

دمًا.2(يثغبلألحو.الجرِفصلى

الجريرى،عن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدئني،اللَّهعبد،حدثنا657-

قميصًافرقدبنعتبةعلىرأىعنه-اللَّه-رضىالخطاببنعمرأنالنهدىعثطانأبىعن

نأأستحىإنىالمؤمنينأميريا:عتبةفقال،أصابعهأطرافمنليقطْعهبشفرهقدعاالكمطويل

فتركه.أقطعهأقاكمىيقطع

مالكح!ررا،سليمانبنجعفرحدثنا،بهزحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبد-حدثنا8ْ6-

الأصل.فىبياضر،()1

.يسيماط:يثغب)2(

الثيابذوالعظمةأصاحب:عنه-اللَّهرضىعمر-علىيطلق)ساخاو(المستسرقدَهانولة.لك658-

.،المرقعة

.(هص/1ق3/)جسعدابنطبقات



وعليهخليفةوهواللَّه--رحمهالخطاببنعمرالناسخطب:قالالحسنحدثنا،دينارابن

رقعة.عشرةثنتافيهإزار

الحنفىسماكعن،مسعرعن،عبدبنمحمدحدث!نا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا965-

بكوفتح،الأمصاربكاللَّهمَصَّراللَّه--رحمهلعمرقلت:يقولعباسابنسمعت:قال

.وزرولاأجرلاأنجوأنىوددت:قال.وفعل.بكوفعلالفتوح

عن،خالدأبىبنإسماعيلأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-066

منألينهوثوبًالبستلو:المؤمنينأميريا:عمربنتحفصةقالت:قالسعدبنمصعب

منوأكثرالرزقمن،جل--عزاللَّهوسعفقدطعامكمنأطيبهوطعامًاوأكلتثوبك

شدةمنيلقىوواللَّهرسولكانماتذكرينأما،نفسكإليسأخصمكإنى:قال،الخير

استطعتلئنواللَّهإنىذاكلكقلتإن:لهافقال.أبكاهاحتىيُذكّرهازالفما؟العيش

الرَّخِىَّ.عيشهمامعهماأدركلعلىالشديدعيشهمابمثللأشاركنهما

عن،الطائفيمسلمبنمحمدحدثنا،الفبمعمربنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا661-

عمرعليدخلت:قالعفانبنعثمانإن:يقولعثمانبنأبانسمعت:قالديناربنعمرو

يغفرلمإنأمىوويلويلئدعنى:فقالأرفعهفذهبتالترابفىورأيتهطُعنَحينالخطابابن

لى.يغفرلمإنأمىَوويلوويلىلى

قدملما:قالمجاهدعن،مغيرةعن،جريرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا662-

شاءمن:للناسعمرفقال،يدعوهمجاءثمولأصحابه(طعامًا)1دهقانلهصنعالشامعمر

وهوالطعامفأتاهففعل:قالطعامكمنواحدولونبرغيفينإلىابعث:لهوقالفليجبهمنكم

وأكل.نفضهاثمبالترابيدهفدلكوقطرانببعرلهبعيرًايمرن

عن،العزيزعبدبنسعيدعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا663-

ديَّانمنالأرضلديانويلٌ:قالعمرعن،غنمابنعن،منهسمعتهاللَّهعبدبنإسماعيل

لرهبةولالرغبةولالقرابةولابهواهيقضولمبالحقوقَضيالعدلأممنإلايلقونهيومالسماء

عينيه.بينمراَتهاللَّهكتابوجعل

."الصحابة"فضائلفى36()29النخوبهذاقصةالبخارى--روى+ء؟

.""الكبرىفى(4601)5والنسائى،""المستدركفى2(1/11)الحاكم"صخحهيرىء؟9"

."الزهد"فى(14-1142-014)المباركابنذكرهوقد،(162)تخريجه--سبق؟+13

البلد.شيخ:تعنىمعربةلافارسية!!"\3?،كاغ؟*



ئنهاشمحدثنا،يدهبخطأبىكتابفىالحديثهذا:وجدتقالاللَّهعندحدثنا164.-

الأنْصارىسعيدبنيحيىعن،عقيلبناللَّهعبدالثقفىعقيلأبوحدثنا،النضرأبو3القاس

الليلاَخرمنبالطنطنةليسالدينإن:قالاللَّه--رحمهالخطاببنعمرعن،حد"4عمن

.الورعالد"نولكن

رحمهعمر-أنحوشببنخلفعن،الوليدبنشجاعحدثنى،اللَّهعبدحدثنا665"-

الآخرةأزدتوإذابالآخرةأضررتالدنياأردتإذافجعلتالأمرهذافىنظرت:قال-اللَّه

بالفانية.فأضرواهكذاالأمركانفاذابالدنياأضررت

يزيدابن-يعنىاللَّهعبدعن،ثابتبنعلىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا666.-

والمسلمونهكذايأكل:فقالشعيرًاتروثفرآهادابةالخطاببنعمرركب:قالالسائبابن

.(1)الناسيحيىحتيأركبهالا!لأ؟هزايموتون

.الرمادةعامؤى!او)؟لك1)

أحوالهم.تتخسن:أىالناسيحىومعنى



عنه)1(اللّهرضى-عفانبنعثمانزهد

عن،زيدبنحمادعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-667

عمله.رداءاللَّهكساهإلاعملاًيعملعاملمنما:-عليهاللَّهرحمة-عثمان

الحسنحدثنا،جميعأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا668-

عنهيضعفمامغلقعليهوالبابالبيتفىليكونكانإن:فقالحيائهوشدةعثمانوذكر:قال

صلبه.يقيمأنالحياءيمنعهالماءعليهليفيضالثوب

عن،سلمةبنحىادحدثنا،الرح!نعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا966-

فلماطعامإلىدُعياعنهما-اللَّه-رضىوعثمانعمرأننعيمبنحميدعن،المقدامأبىرجاء

نأأخافإنى:قال؟لم:قالنشهدهلمأنالوددناطعامًاشهدناقد:لعمرعثمانقال،خرجا

سلمة.أبىبنرجاءهو،هذارجاء:الرحمنعبدأبوقال،مباهاةصنعيكون

عميربنصالحبنأبانبنمحمدبنعمربناللَّهحدثنىرعبد:قالاللَّهعبدحدثنا067-

مااللَّه--رحمهعفانبنعثمانأنجدىحدثنا،اللّهعبدبنالزبيرعن،المباركابنحدثنا

يصوموكان،وضوءهفيناولهفيدعوهيقظانيجدهأنإلاالليلمنأهلهمنأحدًايوقظكان

الدهر*

!كلىكانشمسعبدبنأميةبنالعاصأبىبنعفانبنعثمان،عمرووأبوالفَه،عبدأبوالمؤمينأميرهو(1)

إلىالهجرتينهاجر،بهتكنىاللَّهعبدال!صك!يه!رسولبنترقيةلهولدتولما،عمروأبا:الجاهلمِةفى

قريشإلىاللَّهزسولمبعوثوكان،بسهمالنب!ملهضربولكن،رقيةلمرضبدرايشهدولم،الحبشة

اذ:وسماه،(لعثمان)هذه:وقالالرضوانبيعةفى-والسلامالصلاةعليه-النبىلهفبايعالحديبيةيوم

شعركثير،المنكبينبينمابعيد،الوجهحسن،البشرةرقيق،أسمر:وقيل،ربعة،أبيضكان.النورين

،قبرهيعلمولاجمعةيومفىهـ()35سنةالحجةذىمنخلتعشرةلثمانىقمَل،اللحيةعظيم،الرأس

اْيامًا.إلاسنةعشرةاثنتىخلافتهكانت.سنةوثمانوناثنتانعمرهوكان

.""المصنففى2(11)7/شيبةأبىابنذكره667-

.""الحليةفي56(/1)نعيمأبوذكره668-

لاطعامأنهيقصدكانعنه-اللَىرضى-عثمانولعل،بأسسندهفىوليس(091)ا!ازكابنذكره966-

الصلاةعليه-لقولهفقطالأغنياءإليهيُدعىالذىالطعامحضورعنيمتنعونالسلفكانوقد،فيهفقراء

.الفقراء"منهويحرمالأغنياءاليهيدعىالوليمةالطعامشر):والسلامَ



يونس،عن،سلمةبنحمادحدثنا،العدوىعامرأجمرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا671-

ماأمتىمنرجلبشفاعةالنارمنليخرجبيدهنفسى"والذى:قالاللَّهع!ي!رسولأنالحسنعن

وأاللَّه--رحمهعفانبنعثمانيرونهكانوا:الحسنقال.ومضر"زبيعةمناكثربيتىمنهو

القرنى.أويسًا

اللَّه4عبدأبىعن،الحرانىسلمةبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا672-

-عفانبنعثمانرأىأنهالهمدانىأخبرنى:قالمهرانبنميمونعن،سليمانبنفراتعن

خليفة.وهونائلغلامهعليهاوخلفهبغلةعلى-عليهاللَّهزحمة

سيرينابنعن،عاصمحدئنا،معاونةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا673-

ركعة.فىبالقرآنكلهالليلليحعىوإنهقتلتموهلقد:قُتلحينعثمانامرأةقالت:قال

عنجحفر،أبوحدثنا،سليمانبنقإهـطحدثنا،أبىحَدثنى،اللَّهعبدحدثنا674-

رأيت:قالحديثهفىالهمدانىعن،برقانبنجعفرعنفياض:وقالالحسنعن،يونس

المؤمنين.أميروهوأحدحولهليسملحفةفىالمسجدفىنائمًاعثمان

حدثنا،الخرازخلفأبوعيسىبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا675-

-رضىعفانبنعثمانرأيت:قالالمسجدفى(\القائلينعنسُئِلالحسنأنعبيدبنيونس

:فيقول:قال.جنبهفىالحصباءوأثرويقوم:قالخليفةيومئذوهوالمسجدفىيقيل-عنهاللَّه

المؤمنين.أميرهذاالمؤمنينأميرهذا

:قالمسعدةبنعلىحدثنا،بكربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا676-لا

وضوءهيأخذالليلمنقامإذااللَّه--رحمهعثمانكان:يقولالرومىبناللَىعبدسمعت

فيه.يستريحونلهمالنومإن،لا:قال؟وضوءكيعطونكالخدمتأمرألا:أهلهلهفقال:قال

بنيحبشبنعونبنأشتربنصثرةالعدوىعامرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا677-

العدويةقيسبنتعمرةعن،معروفأبوكيسانبنجعفرأخبرنى:قالالربيعمحشران

فرأينابالمدينةفمررنامكةإلىعثمانقتلسنةاللَّه--رحمهاعائشةمعخرجت:قالت

الاَية:هذهعلىدمهمنقطرتقطرةأولفكانتحجرهفىوهوقتلالذىالمصحف

،"النبوة"دلائلفىنم(78)6/البيهقىوصلهوقد.الحسنعنمرسلالإسنادوهذا:موصوصحيح1-67

عنه.اللَّهرضى-الباهلىأمامةأبىعنموصولأ"المسند"فى2(57)5/وأحمد

.""الحليةفى6(1/0لىنعيمأبوذكره

."!الحليةفى6(1/0)نعيمأبىمنالزيادةوهذه674-

القيلولة.وقتئميناك:القائلين(1)



رجلمنهمماتفما:عمرةقالت137(.البقرة:أ!و!الْعَلِيمُالسَّمِيعُوَهُوَاللَّهفَسَيَكْفِيكَهُئم(

)1(س
سوِيا

عن،سعيدبنعبيدحدثنا،الصفاريوسفيعقوبأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا678-

قتله.جُرمهبلغماعثماناللَّهرحم:قالصالحأبىعن،العلاءأبىكامل

قيسبنيونسحدثنا،جعفرأبوصدرانبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا967-

وأبلالبنهندعن،القطعىالمعتمرعن،قيسمولىالحناطالرحمنعبدوحدثنا،الطاحى

ليلةأربعيندارهفىعفانبنعثمانحُصر:قالاللَّه-رحمه-هريرةأبىعن،هلالبنحميد

السَّحوز-المؤمنينأمير:قلت،الَسحرمنكانفلمافأتيتهالسحرعندالليلةأيقظنى:لىفقال

كنترؤياعلىقطعتهريرةأبايااللَّهسبحانيا:فقالجبهتهومسحهكذافقالاللَّه-يرحمك

اللَّه.رحمهفقُتِل،غدًاعندناتفطرإنك:لىفقالرو!راللَّهنبىرأيتفيها

رحمه-عثمانقال:قالعيينةبنسفيانحدثنا،محمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا068-

وجل.عزاللَّه-كلاممنشبعتمماقلوبكمطهرتلو:اللَّهَ

رحمهعثمانقال:قالعيينةبنسفيانحدئنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا681-

المصحف.فىالقراءة-يعنىاللَّهفىأنظرإلاليلةولايومعلىيأتىأنأحبوما:اللَّهُ-

أبىبنسعيدعن،عيينةبنسفيانحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا682-

بكأبطأمااللَّهعبديا:فقال-السلامعليهعليّا-لقيت:قالمطرفعن،قتادةعن،عروبة

وجل.عز-للَّهوأتقاناللرحمأوصلناكانلقد.ذالثقلتالآنأما؟عثمانأحُمثعنا؟

حدثنى،عوفعن،الحدادعبيدةأبوحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا683-

وقتلنى،أسلمنىربى:يقولالقيامةيومعفانبنعثمانالكتبفىأجدإنى:قالالربعىخالد

.المؤمنونعبادك

حدثنا،العينرأسأهلمنفضلبنمحمدبنجعفرحدئنى،اللَّهعبدحدثناآ-84

بنعثمانأنمسلمبنشر-صبيلعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،إلنهلالىحميربنمحمد

والزيت.الخلفيأكلبيتهإلىويدخلالإمارةطعامالناسيطعمكان-عنهاللَّه-رضىعفان

منه.اللَّهأنتقمبلسويةميتةيمتلم(أى1)

.(1/66)"التقريب"فىكماضعيثهـةبأسأنيدالقصةهذهذكرت-068

المؤرخين.منعليهااترالتوكانوإن،كثيرلابن(-178917)7/"والنهايةو"البداية

يتركواأييُسْلموه-لم-عنهماللهرضى-الصحابةأتومعلوم،حالهسبقضعيف:الربعىظلدفيه683-

.دماءليحقن-عنهاللهزضى-بإلحاحهإلا-عنهالدفاع



بناللَّهعبدعن،يوسفبنهشامحدثنا،معينبنيحيىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا685-

لحيته،يبلحتىبكىقبرعلىوقفإذاعثمانكان:قال،عثمانمولىهانئعن،القاصبجير

مناؤلأولجمبر"الر:قال!شًيكاللَّهرسولإن:قالهذا؟منوتبكىتبكىفلاالجنةتذكر:لهفقيل

.منه"أشدنعدهفمامنهينجلموإنمنهأيسربعدهفمامنهنجافانالآخرة

:قال،منه"أفظعالقبرورأيتإلامنزلأرأيت))ما:ع!ي!الفَهرسولوقال:قال686-

لوواسألوا،لأخيكم"استغفروا:قالثمعليهوقفالميتدفنمنفرغإذاكم!النبىوكان

."يُسألالآنفانهالتثبيت

:قالمسعدةبنعلىحدثنا4بكربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا687-

لاوالنارالجنةبينأنىلو:قالعنه-اللَّه-رضىعثمانأنبلغنى:قالالرومىاللَّهعبدسمعت

أصير.أيهماإلىأعلمأنقبلرمادًاأكونأنلاخترتبىيؤمرأيهماإلىأدرى

أبى،حدثنى،هشامأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-688

لقدفواللَّهاللَّهقاتلهم:الداريومعنه-اللَّه-رضىلعثمانقلت:قالالزبيوبنالفَهعبدعن

:قالصائموهوفقتلوهعليهفدخلوا.أبدًاأقاتلهملاواللَّهلا:فقال.قتالهملكالفَهأحل

فليطحطاعةعليهلىكانتمن:عثمانفقال،الدارعلىالزبيربناللَّهعبدأمَّرَعثمانوكان

الزبير.بناللَّهعبد

اللَّه،عبدبنالزبيرحدثنا،خالدبنحمادحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا968-

إلاالليلويقومالنهاريصوم-عنهاللَّه-رضيعثمانكان:قالتزهيمة:لهايقاللهجدةعن

أوله.منهجعة

أبوحدثنا،الراسبىبشرأبوعيسىبنبكرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا096-

عثمانإلىفأرسلتزوجشعبةبنالمغيرةغلامأنعثمانأبىعن،الأحولعاصمعن،عوانة

وأدعوالدعوةأجيبأنأحببتأنىغيرصائمإنىأما:قالجاءفلماالمؤمنينأميروهو

لالبركة.

موسيٍبنسليمانحدثنا،راشدبنمحمدحدثنا،شيبانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا196-

أمراورأىتفرقواقدفوجدهمإليهمفخرجقبيحأمرعلىكانواقومإلىدعيعفانبنعثمانأن

رقبة.وأعتق،يصادفهملمإذالفَهفحمدقبيحًا

.ثقاتورجالهصحيح:الزوائدو!ى،""سننهفى(24)67ماجهابن:حسن685-

حسن.:وقال،"لزهدا"فى(023)8الترمذى:حسن-686



عنهتعالىاللَّهرضى-ضالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرزهد

عن،نافعبنمختارحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا296-

بدوىأعرابىكأنهالدرةومعهبرداءمترديًابازارمتزرًا-السلامعليه-عليّارأيت:قالمطرأبى

آخرفأتى،شيئًامنهيشترلمعرفهفلمادراهمبثلاثةقميصفىفقالالكرابيسسوقبلغحتى

أبوجاءثم،دراهمبثلاثةقميصًامنهفاشترىحدثًاغلامًافأتى،شيئًامنهيشترلمعرفهفلما

شأنما:فقال،المؤمنينأميرياالدرهمهذا:فقالبهجاءثمدرهمًاأبوهفأخذفأخبرهالغلام

.رضاهوأخذرضاىباعنى:فقال،درهمينالقميصثمنكان:قال؟الدرهمهذا

بنأوفىعن،السعدىبنعمرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحتى،اللَّهعبدحدثنا-396

واعملوابهتعرفواالعلمتعلموا:قالأنهعنه-اللَّه-رضىعلىعنبلغنى:قالالعدوىدلهمة

إلافيهينجولاأعشارهمتسعةفيهالحقينكرزمانبعدكممنسيأتىفانه،أهلهمنتكونوابه

العلم.ومصابيحالهدىأئمةأولئك،نؤمةكل

:قالزبيدعن،خالدأبىابنقال:قالوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا496-

مهاجرعن،الجعدأبىبنزيادبنيزيدوحدثنا:وكيعوقال:-السلامعليهعلى-قال

واتباعالأملطولاثنتينعليكمأخافماأخوفإنَّ:قال-السلامعليهعلىّ-(عن)1العامرى

قدالدنياوإنألا،الحقعنفيصداهوىااتباعوأما،الآخرةفينسىالأملطولفأما،الهوى

أبناءمنتكونواولاالآخرةأبناءمنفكونوابنونمنهماواحدةولكلمُقبلةوالآخرةولَّت

عمل.ولاحسابوغدًا،حسابولاعملاليومفان،الدنيا

شيخعن،بحرأبىعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا596-

فمندراهمبخمسةاشتريته:قالغليظًاإزارًا-السلامعليه-علىٍّعلىرأيت:قاللهم

يَنْبُع.مننفقتنابقيةهذه:فقالمَصْرُورةدراهممعهورأيت:قال.بعتهدرهمًاأربحنى

ضعيف.:التيمىنافعبنمختارفيه:!ف296-

."إسننهفى)925(الدارمىرواهضعفاء:السندفى396-

بصيغة""الرقاقفى923(/11)البخارىوعلقه،متصلاًوروى،وعلىزبيدبينانقطاعالسندفى4-96

.2(11/04)البارىفتحوانظر.الجزم

.(15/)1"د!الحليةفىكماعميربنمهاجر(هو)1



حدثنى،حانأبىعنسعيد،بنيحيىح!ثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا696-

نأرجاءفيهيصلىثمينضحثمفيكنسالمالببيتيأمركان-عنهاللَّهرضى-عليّاأنمجمعلأ

المسلمين.عنالمالفيهيحبسلمأنهالقيامةيوملهيشهد

،سفيان-رثنا،عمربنإسماعيلالمنذرأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا796-

يومكانإذا؟،نام!هـأتانلهكان-السلام-عليهعليّاأنربيعةبنعلىعن،عميدبنسعيدعن

درهم.بنصفلحمًااشترىهذهيومكانوإذا،درهمبنصفلحمًااشترىهذه

انن-يعنىبشرحدثنا"علىبننمرالأزدىعمروأبو!ثنى،اللَّهعبدحدثنا896-

:-عليهاللَّهرحمةعلى-قال:قالاللَّهعبدبقحطَّانعن،الغنوىهارونأبىعن،الفضل

ووضع-هكذاولكنهالا:قال.الأبوابهذهكنحو:قلنا:قال؟جهنمأبوابكيفأتدرون

.يدهعلىيدهعمرأبووبسطفوق-يده

عن،الأجلحٍعن،شريكحدثنا،الأودىحكيمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا996-

ئعباءةمتزراوجدهالتعاقبفىعليهما-اللَّه-رحمةعلىإلىعثمانأرسللما:قالمُليكةأبى

له.بعيرًايهنأوهوبعقالمحتجزًا

سفيانعن،عقبةبنإبراهيمحطننا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-07

يخشع:قال؟قميصكترقعلمَ:-السلامعليه-لعلىقيل:قالقيسبنعمرعن،الثورى

المؤمن.بهويقتدىالقلب

مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-07

بفالوذج)1(أتى-السلامعليه-عليّاأنثابتبنعدىعن،قيسبنعمروعن،سفيانحدثنا

يأكله.فلم

موسىعن،شريكحدثنا،الأودىحكيمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2-07

لىفقالبستانأوحائطإلىجئت:قال-السلامعليهعلى-عن،مجاهدعن،الطحان

رسولإلىجئتثمالماءمنشربتثمكفىفملات،بتمرةدلوًافدلوتوتمرةدلوًا:صاحبه

بعضه.وأكلتبعضهفأكلكفىبملءع!ي!اللَّه

الأعمشعن،فضيلابنحدثنا،الكسائىيحيىبنزكرياحدثنا،اللَّهعبدحدثنا307-

بسيففدعابالرَّحبة-السلام-عليهعلىمعكنا:قالمحجنبنيزيدعن،التيمىمجمععن

بعته.ماإزارثمنعندىكانلوفواللَّههذا؟يشترىمن:فقالفسلَّه

السكر.أووالعسلوالماءالدقيقمنحلوطعامخ!:الفالو(1)



عن،سالمبنإسماعيلأنبأنا،هشيمحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-07

عنرجلاًسأل-السلامعليه-عليّاأنحدثهرجلاًأنعمرأبىزاذانعن،الحضرمىعمار

نإعليكاللَّهفأدعو:قال.كذبتكما:فقال.كذبتنىقدإنَّك:فقالفكذبهالرَّحبةفىحديث

فعمي.يعميهأناللَّهفدعا:قال،بصركاللَّهيُعميأنكذبتنىلمحنت

ننعثمانعن،موسىبنعبيدحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا507-

دار-السلامعليه-عليأتى:قالتأمهاعن،جدتهعن،الهمدانىالرحمنعبدأبىثابت

اَخر.فأتىفيهلىحاجةلا:قال.نعم:قال؟أتعرفني؟القميصأتبيع:الخياط:فقال،فْرات

القميصمُدَّ:لهقالثمفباعه:قال(كرابيس)1قميص!بعنى:قال.لا:قال؟أتعرفني:لهفقال

كسانيالذىللَّهالحمد:فقال،ولبسهوكُفَّهذلكفوقمااقطع:قال،أصابعهأطرافبلغفلما

خلقه.فىوأتجملبهأتوارىما

أبىعن،سليمانبنزافرحدثنا،معمرأبوإسماعيلحدثنى،اللَّهعبدحدثنا6-07

إلىيمشىعنه-اللَّه-رضىطالبأبيبنعلىرأيت:قالبهراهرجلحدثنى،الشيبانىسنان

العيد.

أبىعن،شريكحدثنا،محمدبنحسينوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا707-

منوفداللَّه-رحمه-عليٍّعليقدم:قالوهببنزيدعن،زرعةأبىبنعثمانوهوالمغيرة

اللَّهفحمدالناسفخطببعجةبنالجعدلهيقالالخوارجرؤوسمنرجلمنهمالبصرةأهل

عمربالمحسنيعنى-المحسنسبيلىا!توقد،ميتفانَّكاللَّهاتقعلىيا:وقالعليهوأثنى

بلبيدهنفسيوالذىلا:-السلامعليه-علىفقال.ميتإنك:قالثمعنه-اللَّههـضى

ثم،افترىمنخابوقد،معهودوعهدمقضىقضاءهذهتخضبهذاعلىضربةقتلاًمقتولاَ

الكبرمنأبعدهذالبوسىإنوللبوسىلكما:قال؟تلبسأنيمنعكما:فقاللبوسهفىعاتبه

المسلم.بىيقتدىأنواجدر

داودأبىعن،غسانأبووحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا807-

بالفالوذجأتىأنه-السلام-عليهعلىعن،حبه"2(عن،شريكبناللَّهعبدعن،المكفوف

.مجهولالسندفى407-

قطن.منقميصأى:كرابيسقميص()1

.مجهولالسندفى6-07

منه.البلاءوكيعبنسفيانفيه:ضعيف807-

حبة.يساوىلا:المحدثونعنهقالهذاوحبة)2(



لممانفسىأعودأنأكرهولكنالطعمطيباللونحسنالريحلطيبإنك:فقالقدامهفوضمع

.تعتده

القاسم،بنالوليدحدثنا،الأزدىيحيىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-07

طالبأبىبنعلىأتانى:قالالكرابيسبَيَّاعالنوارأبوحدثنا،التيميثعلبةبنمطيروحدثنا

أحدهما،فأخذشئتأيهمااختر:لغلامهقالثم،كرابيسقميصىمنىفاشترىلهغلامومعه

يدىقدرمنيفضلالذىاقطع:قالثملدهمدَّثمفلبسه،الآخر-السلامعليه-علىوأخذ

ذهب.ثمفلبسهوكفهفقطعه

صالحٍعن،هشامبنعلىحدثنا:قاليونسبنشريححدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-71

تمرااشترىعنه-اللَّه-رضىطالبأبىبنعليرأيت:قالتجدتهأوأمهعنالاكسيةبيَّاع

نأأحقالعيالأبو؟لا:قال،المؤمنينأميرياعنكنحمل:فقالوا،ملحفةفىفحملهبدرهم

يحمل.

عن،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا11-7

-السلامعليهعلى-قتلبعد-السلامعليهما-علىبنالحسنخطبنا:قالحبشىبنعمرو

رسولكانإن،الاَخرونأدركهولابعلمالأولونسبقهماأمينرجلفارقكملقد:فقال

إلابيضاءولاصفراءمنتركومالهيفتححتىينصرففلاالرايةويعطيهليبعثهاللَّهبم!ي!

لأهله.خادملايرصدهكانعطائهمندرهمسبعماية

كليببنعاصمعن،شريكحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا712-

وإنىكي!اللَّهرسولمعرأيتنىلقد:قال-السلام-عليهعلىعنالقرظىكعببنمحمدعن

ألفًا.لأربعوناليومصدقتىوإنالجوعمنبطنىعلىالحجرلأرْبُط

عن،موسىعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا713-

ماكلبصرهيتبعمنفانهالناسفىترىماكلبصركتتبعلابنىياالدرداءأبوقال:قالالحسن

فقدمشربهأومطعمهفىإلااللَّهنعمةيعرفلاومنغيظهيشفولاتحزنهيطلالناسفىيرى

له.دنيافلاالدنيامنغنيّايكنلاومنعذابهوحضرعلمهقل

النخعىاللَّهعبدبنشريكوفيه،لأحمدوعزاه،الزوائد""مجمعفى(123)9/الهيثمىذكره:حن712-

على.منالقرظىكعببنمحمدسماعفىواختلف،الحديثحسن

."الزهد"فى(1741)ببعضهالمباركوابن.""الحليةفى2(1/01):!عفالسندفى13-7



-(1)تعالىاللَّهرحمه-الدرداءابىزهد

قالقلابةأبىعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا"أجمطثنىحد"اللَّهعبدحدثنا4-71

تفقهلاوإنك،وجُوهًاللقراَنترىحتىالفقهكلتفقهلاإنك:اللَّه-رحمهالدرداء-أبوقال

.للناسمنكمقتًاأشدلهافتكوننفسكإلىترجعثماللَّهجنبفىالناستمقتحتىالفقهكل

بنالحسينالعلاءأبوحدثنا،الحديثهذاأبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا715-

عوفعن،نفيربنجبيرعن،الزاهريةأبىعن،صالحبنمعاويةعن،الليثحدثناسوار،

تجترربوضًا)3(غنمًاالقبةوحولأخضرومَرْجًاأدم)2(منقبةالمنامفىرأىأنهمالكابن

)4(
حتىفانتظرنا:قالعوفبنالرحمنلعبد:قيلط؟القبةهذهلمن:قلت:قالالعجوةوتبعر

مالرأيتالبناءهذاعلىأشرفتولوبالقرآناللَّهأعطاناالذىهذاعوفيا:فقال:قالخرح

الدنيايدفعكانلأنهالدرداءلأبىاللَّهأعده،قلبكعلىيخطرولمأذنكتسمعولمعينكترلم

والنحر.بالراحتين

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا716-

هذا؟مَنْ:يقولوهوجنازةفىرجلاًأبصرالدرداءأباأن:أشياخهبعضعنالجريرىسعيد

)!مَّيِّتُونَوَإِنَّهُممَيِّتٌإِئَّكَ(:وجل-عزاللَّه-يقولأنتهذاأنتهذا:الدرداءأبوفقال

،03:الزمرأ

-يعنىمعاويةحدثنا،هلالأبوحدثنا"شيبةأبىبنسيارطثنا،اللَّهعبدحدثنا717-

ولثهدجمهالنبىةهبمبعدبالمدينةوهوأسلم،الأنصارىعامرابن-وتيزيدبنعويمرالدزداءأبوهو(1)

عمروعينه،للعبادةوتفرغتجارتهتركأسلمفلماتاجرًاكان،جَمدشَ!اللَىرسولمعأحدبعدمنالمشاهد

ذلك.بعد:وقيل،هـ()32عامماتحتىبهاوظلّالشاملأهلقاضيًا

.""المصنففى(011)7/شيبةأبىابنرواه41-7

لحقل.ا:والمرح،جلد:أدم(2)

الأماميتين.رجليهامدتقدمؤخرتهاعلىجمالسةأى:زبوض)3(

فضلاتها.تخرحأىتبعر:(4)

."الصفوة"صفةفى2(1/02)الجوزىابن!كرهالإسنادهذا51-7

.مجهولالسندفى716-

.""الحليةفى2(18/)1نعيمأبوذكره717-



:قالالدرداء؟أباياتشتكيما:فقالوا،أصحابهعليهفدخلاشتكىالدرداءأباأن-قرةابن

هو:قالطبيبًا؟لكندعوألا:قالوا،الجنةأشتهى:قال؟تشتهىفما:قالوا.ذنوبىأشتكى

أضجعنى.الذى

عن،الأعمشحدثنا:قالامعاوبةوأبووكيع،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا718-

الموتى،فىأنفسكموعُدُّواترونهكأنكماللَّهاعبدوا:الدرداءأبوقال:قالمرةبناللَّهعبد

ينسى.لاالإثموأنيبلىلاالبرأنواعلموايلهيكمكثيرمنخيرٌيغنيكمقليلاًأنواعلموا

حمادحدثنا-مهدىابنهو-الرحمنعبد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-71

سرَّائكيومالقَهادع:قال-اللَّهرحمهالدرداء-أبىعن،قلابةأبىعن،أيوبعن،زيدبن

ضرائك.يوملكيستجيبلعله

،مرةبنعمروعن،شعبةعن،الرحمنعبد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-72

عملإذاالعبدفانبعدأما:مخلدبنسلمةإلىالدرداءأبوكتبليلىأبىبنالرحمنعبدعن

فاذا،اللَّهأبغضهاللَّهبمعصيةعملوإذا.خلقهإلىحببهاللَّهأحبهوإذا،اللَّهأحبهاللَّهبطاعة

خلقه.إلىبغَّضهأبغضه

عن،والمسعودىمغولبنمالكعن،وكيع،حدثنىأبى!دررا،اللَّهعبدحد!ا1-72

.والاعتبارالتفكر:قالتالدرداء؟أبىعملأفضلكانماالدرداءأمسألت:قالعون

سليمانعن،ثورعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىِحدثنى،اللَّهعبدحدثنا722-

واياكم،ولسانهبصرهفيهايكفبيتهالرجلصوْمعةنعْم:قالالدرداءأبىعن،عامرابن

وتلغي.تلهىفانهاوالسوق

لين.فيهبسند"الزهد"فى(1)174المباركابنبعضهذكره718-

صينالنبىعنصحيحبسندمرفوعةالشواهدبعضوللحديث

فدعاضراءبهفنزلتالسراءفىدعاءالرجلكان)إذا:قالالفارسىسلمانأنالحنبلىرجبابنذكره91-7

ضراءبهفنزلتالسراءفىبدعاءليسكانواذا،لهفشفعوامعروفصوت:الملائكةقالت،تعالىاللَّه

اللَى)اذكر:أيضًاالدرداءأبووقال،(لهيشفعونفلابمعروفليسصوت:الملائكةقالت،تعالىاللَّهفدعا

/ط،(1)9حديث،2(48)ص"والحكمالعلوم"جامع.الضراء(فى-وجلعز-اللَّهيذكركالسراءفى

لحديث.ادار

)قال:قال.22(2234//)17الكمالتهذيبصاحبأنإلا،المسعودىفيهأنرغم:صخيحسنده1-72

وعنعونعنوأحاديثه،أيضًاالملكعبدوعن،مفَلوبةالأعمشعنأحاديثه:المسعودىفىمعينابن

هـ..اعون(وعنالقاسمعنالصحاحأحاديثهانما..صحاحالقاسم



عن،يونسحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا723-

ظهرها:علىلاالأرضبطنفىأكونأنلأحببتثلاثلولا:الدرداءأبوقال:قالالحسن

للَّه-ساجدًاوجهىأعفرأو،التمرطيبينتقىكماالكلامطيبينتقونيأتونىلىإخوانلولا

وجل.عز-اللَّهسبيلفىروحةأوغدوةأووجل-عز

الدرداءأباأنجابرأبيعن،مسلمبنالوليدحدثني،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-72

وتندىالقيامةيومقبلأنفسهمعلىالنواحينبأبى:يقول،بالقرآنالمتهجدينسمعإذاكان

وجل.عز-اللَّهلذكرأواللَّهبذكرقلوبهم

حدثنا،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،الوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثظ725-

الناستقاتلونفانماالغزوقبلصالحًاعملاًاعمل:يقولكانالدرداءأباأنزلدبنربيعة

بأعمالكم.

الرحمنعبدبنالضحاكوقال:قالالوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا726-

عندتزنالدنياكانتلوواللَّه:الدرداءأبوقال:يقولسعدبنبلالسمعت:حوشبأبىابن

.ماءشربةمنهافرعونلسقيماذبابةجناحاللَّه

عن،صالحبنمعاويةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا727-

ألسنتهمالذينإن:قالاللَّه-رحمهالدرداء-أبىعن،أبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبد

يضحك.وهوالجنةأحدهميدخلاللَّهبذكررطبة

أبىعن،معاويةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا728-

فيماخيرولاسواءالأجرفىوالمتعلمالعالم:قالالدرداءأبىعن،نفيربنجبيرعن،الزاهرية

سواهما.

بنسالمعن،الأعمشأنبأناعبثر،وحدثنا،عمربنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا972-

بعدالناسسائرفىوليسسواءالأجرفيوالمتعلمالخيرمعلم:الدرداءأبوقال:قالالجعدأبى

خير.

الزاهرية،أبىعن،معاويةعن،مهدىابنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا073-

متبع،وهوى،مطاعشحالناسصلحثلاثلولا:قالالدرداءأبىعن،نفيربنجبيرعن

برأيه.رأىذىكل!اعجاب

عن،منصورعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا731-

.بالهواجر(للَّه؟والظمأ:ادور2()63المبارأثوابن.""الحليةفى2(1/21)نعيمأبو:ضعيفوسنده723-



مائةإن:فقالمحررمائةأعتقمنبهبنسعداباإن:الدرداءلأبىقيل:قالالجعدأبىبنسالم

والنهاربالليلملزومإيمان:ذلكمنأفضلهوبماأنبأتكشئتوإن،لكثيررجلمالمنمُحرر

وجل.عز-اللَّهذكرمنرطئالسانكيزالولا

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أئىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا732-

نأ-وتعالى-تباركربىلقيتإذاأخافماأخوفإن:الدرداءأبوقال:قالهلالبنحميد

علمت؟فيماعملتفماذاعلمتقد:لىيقول

ثورسمعت:قالالرزاقعبدحدثنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا733-

ماملعونملعونةالدنيا:قالاللَىزحمهالدرداءأبىعن،معدانبنخالدعنيحدثيزيدابن

لاهمجالناسوسعائرسواءالأجرفىوالمتعلموالعالم،اللَىذكرإلىأدَّىوما،اللَّهذكرإلافيها

فيهم.خير

عمرانعن،شعبةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا734-

نأمنإلىَّأحبمرةمائةأكبرلأن:الدزداءأبوقال:يقولرجاءأباسمعت:قالالقصير

.ديناربمائةأتصدق

-يعنيشجاعحدثنا،الصمدعبدوحدثنا:وقال،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا735-

لمفانالعلماطلبوا:الدرداءأبوقال:يقولقرةبنمعاويةسمعت:قالالسابرى-صاحب

تبغضوهم.فلاتحبوهملمفانأهلهأفحبوا،)1(تطلبوه

بجير،بناللَّهعبدحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا736-

المسجدبابمنالدَّزجَعليأقومأنيسرنىما:الدرداءأبوقال:قالربعبدأبوحدثنى

اللَّه-إن:أقولمَا،المسجدفىكلهاالصلاةأشهددينارثلثمائةيومكلفأضيبوأبيعفأشترى

بيعولاتجارهتلهيهملاالذينمنأكونأنأحبولكنى،الرباويحرمالبيعيحللم-وجلعز

اللَى.ذكرعن

حدثنا:قالووهبشعبةحدثنى،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثناة737

الفقر:وأحبهنالناسيكرههنثلاث:قالالدرداءأبىعن،إياسأبىعن،واحدالمعنىشعبة

.والموتوالمرض

."الزهد"فى2(06)الدرداءوأبو."الزهد"فى2(1/13)نعيمأبوالإسناد:صحيح732-

.مرفوعحديثعنشواهدولبعضهالإسناد:حسن733-

."الزهد"فى(4)99المباركوابن،(-137)136الزهد"9فىاللَىعبدزوائدمنوهو

.(أحبواأ:لعلها(1)



عنح!حصينأبىعن،المسعودىأنبأنا،يزيد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدخدثنا!738-"

مالاًكمسبفمنقليلالحلالسبيلمنالمالكسبإن:الدرداءأبوقال:قالباباهبناللَّهعبد

الداءفذلكحقهغيرفىفوضعهحلهغيرمنمالاًكسبومنحقهفىفوضعهحلهغيرمن

الترابالماءيغسلكماالذنوبيغسلفذلكحقهفىفوضعهحلهمنمالاًكسبومن،العضال

)1؟الصفاعن

عنأخبرهعمنالكندىسعيدأبوأنبأنا،يزيد،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا973-

وصيامهم،الحمقىسهريغبنونكيفوإفطارهمالأكياسنومحبذايا:قالأنهالدرداءأبى

المغترين.منعبادةالجبالأمثالمنوأرجحوأفضلأعظمويقينتقوىصاحبمنذرةولمثقال

حدثنى،!اتمبنحمدجعفرأبو،حدثناالحكمبنبيانحدثنى"اللَّهعبدحدثنا74-ْ

اشتكتأنهاالدرداءأمعن،أخبرهعمنالأعص"سعن،يونسبنعيسيأنبأنا،الحارثبنبشر

المثقل.منخيرفيهاكؤودًاالمخِفُّعقبةأمامناإن:فقالالدقيبطفناءالدزداءأبىإلى

بنحزامعنبردأنبأنا،عبثرحدثنا:لظ!روبنداودحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-74

ولابشهوةطعامًاأكلتمماالموتبعدراءونأنتمماتعلمونلو:الدرداءأبوقال:قالحكيم

صدوركمتضربونالصعيدعليولحرصتمفيهتستظلونبيتًادخلتمولاشهوةعلىشرابًاشربتم

بكرأبىعنوبلغنى:بردفال.تؤكلثمتعضدشجرةأنىولوددت،أنفسكمعليوتبكون

وتستظلالثمراتمنتأكلطائرياطوباك:فقالطائربهمرأنهعنه-اللَّه-رضىالصديق

.حسابغيرإلىوترجعبالشجر

موسيبنسليمانعن،بردعن،جريرحدثنا،أبىوحدثنى:اطقااللَّهعبدحدثنا742-

مخاصمًاتزاللاأنظلمًابكوكفى،محاربًاتزاللاأنإثمًابككفي:الدرداءأبوقال:قال

وجل.عزاللَّه-ذاتفىحديثًاإلامحدثًاتزاللاأنكذبًابكوكفى

-يعنىجعفرعن،اليربوعىمحمدبنفياضحدثنا،أبىح!ثنى،اللَّهص!حدشأ743-

رأيتلقد:قالتالدزداءأمعن،مهرانبنميمونعن،جريرأبىبنميمونعن،برقانابن

عينيه.دموعتسيلحتيهذهقدرناتحتالنارينفخالدرداءأبا

الأعمش،عن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا4-74

الناعم.الحجرالصفا:(1)

."الجامع"ضحيحفى2(44)9الألبانىحسنه،حسنبسندمرفوعشاهدلهالحديثمنالأولالجزء1-74

.""المصنففىضعيفبسند2(95/)13شيبةأبىابنرواهبكربأبىالخاصالثانىوالجزء



،والعبادةالتجارةأخذتالإسلامجاءفلماالجاهليةفىتاجرًاكنت:الدرداءأبوقالخيثمةعن

.التجارةوتركتالعبادةعلىفأقبلتلىيجتمعافلم

الأعمش،حدثنا،معاويةأبوحازمبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا745-

قالت:مغضبًايومًاالدرداءأبوعلىَّدخل:قالتالدرداءأمعن،الجعدأبىبنسالمعن

جميعًا.يصلونأنهمإلاعيهييهمحمدأمرمنشيئًافيهمأعرفماواللَّه:فقاللك؟ما:فقلت

منحدثنى:قالمعاويةأبوحازمِبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا746-

جلدهمنفعجبرجلاً-الفه-رحمهالدرداءأبورأى:قالسالمعنيذكرالأعمشسمع

:الدرداءأبوفقال.لا:فقال؟قطصُدعتأما:فقال.لا:قال؟قط(احُممْتلمأما:فقال

بخطيئته.يموتَلهذابؤسًا

بنعمروعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىثنى!،اللَّهعبدحدثنا747-

قياممنخيرساعةتفكر:قالالدرداءأبىعن،الدرداءأمعن،الجعدأبىبنسالمعن،مرة

ليلة.

سعيد،بنيحيىوحدثنا:قالعلىبنعمروحفصأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا748-

مثلعينيهابينامرأةرأىالدرداءأباإن:قالإدريسأبىعن،عونأبوحدثنى،ثورحدثنا

لك.خيرًالكانعينيكبينهذايكنلملو:فقال،السجودمنالشاةنقشة

عن،غيلانعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا974-

:قالوا.الموت:قال؟تحبلمنتحبما:قيل:قالالدرداءأبىعن،الوليدبنيعلىعن،بشير

.وولدهمالهيَقِلُّ:قال؟يمتلمفان

القاسمعن،مستغفرحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا075-

العلم.أرتواالذينمنالدرداءأبوكان:قالالرحمنعبدابن

حدثنا،كتابهمنالطائفىمسلمبنمحمداللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا751-

أحبمضغةالمؤمنفىما:قالالدرداءأبىعن،وداعةبنأسدعن-فضالةابنيعنىفرج-

حتىبالمؤمنالبلاءيزالفلا،درجتهويرفع،المؤمنعنالخطايايحطعامبوجهوالبلاءالمرضأنيقصد6-74

عليه-النبىعنقالتأنهاعائشةعنالحديثوفى،العارفينسراحوالبلاء،خطيئةعليهومااللَىيلقى

الثوكةحتىغمولاأذىولاحزنولاهمولاوصبولانصبمنالمسلميصيب"ما:قالوالسلاأالصلاة

(252/)573ومسلم،""المرضىفى56(564-142)البخارىرواه،"خطاياهمنبهااللهكفّرالايشاكها

."والصلةإالبرفى

الحمىْاصابتك:حممت()1



-عزاللَّهإلىأبغضمضغةالكافرفىوما،الجنةيدخلبهلسانهمنوجل-عزاللَّه-إلى

النار.يدخلبهلسانهمنوجل-

أبوحدثنا،مسعروحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،أبىثنىحد،ا!لَّهعبدهـورا752-

عزاللَّه-منالفرجوانتظرفاصبربهلككفاءلاأمرجاءكإذا:الدرداءأبوقال:قالحصين

وجل.

عن،المليحأبوحدثنا،الشاشىسعيدأبوسالمبنعيسىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا753-

فالبسىالكتانالناسلبسإذا:قالالدرداءأبوحبيبيأوصانى:الدرداءأمقالت:قالميمون

.الصوففالبسىالقطنالناسلبسوإذا،القطن

المعنىالصمدوعبدعمروبنالملكعبدوحدثنا،أبى!دثنى،اللَّهعبد!دررا754-

أبوبات:قالتالدرداءأبىعن،الدرداء%معن،شهرعن،الجليلعبدأخبرنا:قالاواحد

أصبححتىخُلقىفأحسخَلقىأ!منتاللهم:ويقوليبكيفجعليصليالليلةالدرداء

العبدإنالدرداءأميا:قالالخلقحسنفيإلاالليلةمنذدعاؤككانماالدرداءأبايا:فقلت

النار؟خلقهسوءيدخلهحتيخلقهويسوءالجنةخلقهحسنيدخلهحتىخلقهيحسنالمسلم

أخوهيقوم:قالالدرداء؟أباياذاكوكيف:قلت:قالتنائموهولهليغفرالمسلمالعبدوإن

له.فيستجيبلأبيهويدعولهفيستجيباللَّهفيدعوفيتهجدالليلمن

حدررا:قالعمروبنالملكعبدوحدثنا:قالأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا7َ-

ابنهفلطمهاوليدةلهكانتالدرداءأباأنالناجىالمتوكلأبىعن،العبدىمسلمبنإسماعيل

فاذهبيعفوتقدكنتإن:فقال.عفوتقد:فقالت.اقتصى:فقاللهافأقعدهلطمةيومًا

عفتقدأنهافأشهدتهمفدعتهمفذهبتعفوتقدأنكفأشهديهمحراممنهاهنامنفادعى

كفافًا.يفتلتونالدرداءأبىاَلوليتللَّهفأنتاذهبى:فقال

راشدعن،جريرحدثنا:قالاالمنذروأبوهشامحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا756-

بلغنىولا،السلاممنإلىَّأحبهديةأخىإلىأهدىما:يقولكانالدرداءأباأنسعدابن

مونه.منإلىَّأعجبخبرعنه

بنالرحمنعبدعن،جريرحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثضى،اللَّهعبدحدثنا757-

يغدورجلمنما:قالأنهالدرداءأبىعن،الفزارىمنصوربنالرحمنعبدعن،عوفأبى

غانمًا.إلاينقلبولاالمجاهدأجرلهاللَّهكتبإلايعلمهأويتعلمهبخيرالمسجدإلى

ضعيف.وهو،حوشببنشهرنيه754-



بنالرحمنعبدعن،جريرحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا758-

إبليسمزاميروالشه!رالجاهليةعملوالنَّوْح،الكفرمنالريب:الدرداءأبوقال:قالعوفأبى

حبالةوالنساء،الجنونمنشعبةوالشباب،إثمكلجماعوالخمر،جهنممنجمروالغلول

منوالسعيد،الرباالمكاسبوشر،اليتيممالالماَكلوشر،الشرمنشروالكبر،الشيطان

أمه.بطنفىشقيمنوالشقى،بغيرهوعظ

عن،عجلانبنثابتأنبأنا،بكيربنمسكينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا975-

نحوهاأوعشرًاحسبتالعجوةنوىمننوىالدرداءلأبىكان:قالالرحمنعبدبنالقاسم

يسبحواحدةواحدةفأخرجهنالكيسفأخذفراشهعليأقعىالغداةصلىإذاوكانكيسفى

:فتقولالدرداءأمتأتيهحتى:قالبهنيسبحذلككلواحدةواحدةأعادهننفدنفاذا،بهن

صائم.فانىارفعوه:قالفربماحضرقدغداءكإنالدرداءأبايا

عمنالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،مسكينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا076-

لك.خيرًاكانخرساءكنتلو:اللسانطليقةلامرأةقالأنهالدرداءأبىعن،أخبره

أبيهعن،ميمونبنعمروحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا761-

احتجت؟فإن:فقلت:قالت؛شيئًاالناستسألىلا:الدزداءأبوليقال:قالتالدرداءأمعن

ولاكليهثماطحنيهثمفاخبطيهمنهمسقطمافانظرىالحصَّادينفتتبعىاحتجتفإن:قال

شيئًا.الناستسألى

:قالثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا762-

اللَّهأصلحك:يزيدجلساءمنرجلفقالفردَّهابنتهالدرداءأبىإلىمعاويةبنيزيدخطب

فخطبها،نعم:قال.اللَّهأضلحكدىتأذن:قال.ويلكاعزب:قالأتزوجها؟أنلىتأذن

فردهالدرداءأبىإلىخطبيزيدأنالناسفىذلكفسار:قالالرَّجلالدرداءأبوفأنكحها

ما؛للدرداءنظرتإنى:الدرداءأبوفقال:قالفأنكحهالمسلمينضعفاءمنرجلإليهوخطب

دينهاأينبصرهافيهايلتمحبيوتإلىونظرت،الخصيانرأسهاعلىقامتإذابالدرداءظنكم

!؟يومئذمنها

الضبطخالدبنمحمدحدثنا،اَدمبنيحييحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا763-

قيل.النفاقخشوعمنباللَّهاستعيذوا:قالالدزداءأبىعن،الأنصارىسعدبنمحمدعن

بخاشح.ليسوالقلبخاشعًاالجسديُرىأن:قال؟النفاقخشوعوما:له

أيضًا.هريرةأبىعنورواه،"الزهد"!ى()132المباركابقذكره:ضعفالسندفى763-



عمرو،بنصفوانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا764-

بنخالدعن،ثوروحدثنى:الوليدقال،أبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبدحدثنى

رأيتبعضإلىبعضهمفبكىأهلهابينوفُرِّققبرسفتحتلما:قالنفيربنجبيرعنمعدان

الإسلامفيهاللَّهأعزيومفىيبكيكماالدرداءأبايا:فقلتيبكىوحدهجالسًاالدرداءأبا

ظاهرةقاهرةأمةهىبيناأمرهتركواهمإذاالفَهعلىالخلقأهونماجُبَيْرياويحك:قال؟وأهله:

.ترىماإلىفصارواوجل--عزاللَّهأمرتركواالملكلهم

أبوقال:قالميمونعن،جعفرعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا765-

.مراتسجعيعمللاثميعلمللذىوويل،مرةيعلملاللذىويل:الدرداء

أبىعن،أيوبعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا766-

كماشئتكمافكنيناملاوالديانينسىلاوالإثميبلىلاالبر:الدرداءأبوقال:قالقلابة

.تدانتدين

المثنيحدثنى،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدوحدثنا767-

عليه،فسلَّمالدرداءأبىإلىرجلاًانطلقأن-الجسرى-يعنىاللَّهعبدأبوحدثنى،عوفابن

ولاالأمواتفىنفسكوعُدَّ،تلقاهحتىتراهكأنكاللَّهاتق:لهفقال،غازفانىأوصنى:فقال

.المظلومودعوةوإياك،الأحياءفىتعدها

نأامرؤليحذر:الدرداءأبوقال:قالهـانحدررا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا768-

يعلم.لاحيثمنالمؤمنينقلوبيمقته

سفيانحدثنا،الزبيربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا976-

وبغيه.حسدهقلَّالموتذكرأكثرمنإن:الدرداءأبوقال:قال

بنفراتحدثنا،الرقىسليمانبنمعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا077-

ولاالناسعندمايرىمجنونكأنهفاهفاغرجَمَّاعلكلويل:يقولكانالدرداءأباأنسليمان

وكان:قال.شديدوعذابغليظحسابمنويلهبالنهارالليللوضليستطيعلوعندهمايرى

.الزهد،"زوائدفى(511)5المروزىورواهالإسناد:منتطع766-

.(وقفهمعمنقطع)وهو:القديرفيضفىالمناوىوقال

ضعيف.وسنده،2(262)مرفوعًا""المصنففىالرزاقعبد7ورواه

المؤمنين.قلوبفتبغضهفيبغضه،الخلواتفىاللَّهيعصى:قال؟كيف:قيل778

اللَى.عبدبنعونعن،""الحليةفى2(1/11)نعيموأبو،الزهد""فى)697(المباركابن:صخيح



بعيدًاأملواويكرهونهالفقروأحبويكرهونهالسقموأحبويكرهونهالموتأحب:يقول

.قبورًابيوتهموأصبحبورًاجمعهموأصبحغرورًاأملهمفأضبحشديدًاوبنواكثيرًاوجمعوا

أبىعنالحسنعن،المباركحدثنا،هاشم،حدثناأبىحِدثنى،اللَّهعبدحدثنا771-

عبادهإلىاللَّهيحببونالذين،اللَّهإلىاللَّهعبادأحبمنلأحدثنكمشئتمإن:الدرداء

الشمسلرعاءاللَّهإلىاللَّهعبادأحبأنلكملأقسمنشئتموإن،نصحًاالأرضفىويعملون

والقمر.

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبد،حدثناأبىجدثنى،اللَّهعبدحدثنا772-

غيظه.يشفولاحزنهيطلالناسفىيرىماكلنفسهيتبعمَن:يقولالدرداءأبوكان:قال

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثناأجملأ،حدثنى،اللَّهعبدحدثنا773-

وعلي،حقوالقران،بالقرانالمنافقوجدالعالمزلةعليكمأخشىإنما:قالالدرداءأبىعن

له.دنيافلاالدنيامنغنيّايكنلمومنالطريقكمنارمنارالقراَن

عن،كهمسحدثنا،المقرئيزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا774-

ولا،مصيبتكتشكولاأناَدمابنأمرملاكمنثلاث:الدرداءأبوقال:قالرجلعن،عوف

بلسانك.نفسكتزكىولا،بوجعكتحدث

هـهيدبنيحيىعن،مالكحدثنى،مصعبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا77ْ-

بعدها.ألغوأنمنإلىَّأحبالاَخرةالعشاءعنأناملأن:قالأنهالمسيببنسعيدعن



)1(تعالىاللَّهرحمه-العوامبنالزبيرزهد

عبدبنسعيدسمعت:قالمسلمبنالوليدسمعمنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا776-

وكان،الخراجإليهيؤدونمملوكألف-عليهاللّهرحمة-العوامبنللزبيركان:يقولالعزيز

.شىءمنهمعهليسمنزلهإلىيقومثمليلةكليقسمه

بنهشامعن،سلمةبنحمادأنبأنا،العدوىعامرأبوحدثتى،اللَّهعبدحدثنا777-

إنما:فقال.الطاعونبهاإن:لهفقيلمصرإلىبحثاللَّه--رحمهالزبيرأنعروهعن،عروة

.والطاعونللطعنجئت

:قالزيدبنعلىعن،سلمةبنحمادحدثنا،!امرأبوحدثخى،اللَّهعبدحدثنا778-

والرمى.الطعنمنالعيونلأمثالصدرهفىأنالعوامبنالزبيررأىمنأخبرنى

قيسحدثنا،إسماعيلعن،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا977-

فليفعل.صالجعملمنخَبِيئةلهتكونأناستطاعمن:يقولالزبيرسمعت:قال

،عروةعن،البهىعن،خالدأبىابنعنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا078-

بعدمنوللرسولللَّهاستجابواالذينمنأبوككانإنْ:قالت:قال-اللَّهرحمها-عائشةعن

عظيم.أجرواتقوامنهمأحسنواللذينالقرجأصابهمما

عمةالمطلبعبدبنتصفيةوأمهأسد،بنخويلدبنالعوامبنالزبيرالأسدىالقرشىاللَّهعبدأبوهو(1)

إلىثمالحبشةإلىهاجر،ذلكمنأقل:وقيل،سنةعشرةخمسوعمرهقديمًاأسلم،!لمجيماللَّهرسول

سلّمنوأول،عنهمراضوهوجمجَيرالنبىماتالذينالستةوأحد،العشرهجملةمنبالجنةمبشر،المدينة

مولودأولفكان،أسماءبابنتهوتزوج،صحبتهوأحسنالصديقصحبالذىوهو،الإسلامفىسيفًا

البيضاءاليدلهوكانتاليرموكوشهد،اللَىرسولمعالمشاهدوشهد،الزبيربناللَىعبدولدهبالمدينة

ربعة،أسمركان،الستينعلىنيفوقد،جرموز()ابنبيدالجملمعركةعقبهـ()36عامقتل،فيها

اللحية.خفيف،اللحممعتدل،الرجالمن

.""الحليةفي9(1/0)نعيمأبوذكره776-

.يسموالممجاهيلوفيه،ضعيف:جدعانبنزيدبنعلىفيه778-

.بنحوه(52):باب-""المغازىفى(04)77البخارى:صحيح0-78

كزوةوهىعصان:172(.الأ)الْقَرْحُأَصَابَهُمُمَابَعْدمِنْوَالرَّسُولِلِلَّهاسْتَجَابُواالَّذِينَ(:لعالىاللَىقولوذلك

لأسد.احمراء



مسلم،بنالعزيزعبدحدثنا،الصمدعبدح!ثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا781-

يذهبونعلماءكمأرىلىما:قالالدرداءأبىعن،الجعدأبىبنسالمعن،الحصينحدثني

لىما،العلماءذهابالعلمرفعفانيرفعأنقبلالعلمتعلموا،يتعلمونلاجهالكموأرى

منبشراركمأعلملأنابه؟وكلتمماوتضيعونبهلكمتكفلقدماعلىتحرصونأراكم

.هجرًاإلاالقرآنيسمعونولادبرًاإلاالصلاةيأتونلاالذينهمبالخيل(البيطار)1

أباأنالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،الويىحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا782-

:الدرداءأبوفقال،بكذاحطبوسقاشتريت:المسجدفىلصاحبهيقولرجلاًسمعالدرداء

.لهذاتعمرلمالمساجدإن

عصرنا.فىالبيطرى،الطبيبأوهوالبهائممعالجالبيطاز:(1)



عنهاللَّهرضى-(اللّه)1عبيدبنطلحةأخبار

بنتسعدىجدتهعن،سفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدئنى،اللَّهعبدحدثنا783-

فنعتبك؟شىءمنارابكهلشأنكما:فقلتخائرًايوم!ذاتطلحةأصبح:قالتالمريةعوف

قلت::قالتغمنىفقدمالعندىاجتمعولكنأنتالمرءحليلةلنعمواللَّهأما؟لا:فقال

أربعمائة:قال؟المالكم:للخازنقلت،فيهمفقسمهقومىعَلىَّغلاميا:قال.قومكلهفادع

ألف.

باع:قالالحسنعن،عوفحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا784-

مخافةمنأرقًافباتليلةعندهالمالذلكفبات-اللَّهعبيدبنطلحة-يعنىألفبسبعمائةأرضًا

ففرقه.أصبححتىالمالذلك

بنسعيدعن،سليمانبنمعتمرحدثنا،علىبننصرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا785-

منالبالىالشّراكمثلعينيهمنوأسفلعباسابنرأيت:قالالعطاردىرجاءأبىعن،درهم

.الدموع

قال:قالعروةبنهشامعن،عيينةابنحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا786-

الرياحتصفقهاشجرةلقُلتيصليقائمًاالزبيربناللَّهعبدرأيتلو:المنكدربنمحمدلى

يلتفت.ماهناوهاهناهاتقعالمنجنيقوحجازة

)طلحةبويعرفسعدبنكعببنعمربنعثمانبناللَىعبيدبنطلحةالتيمى،ال!ترشىمحمدابوهو(1)

رُبط،العذابفىقرينًالهوكان،الصديقأبىيدعلىأسلمواممن،جودهلكثرة(الفياضو)طلحةالخير(

لأبىأخًاوكانهاجر،القرينان:لهماففيلالعدويةبنخويلدبننوفليجرهماوكانواحدبحبلمعه

العشرةضمنبالجنةلهمشهود،الحىالشهيدوهو،البيضاءاليدلهكانتأحدويوم،الأنصارىأيوب

يومقتل،راضعنهموهو-والسلامالصلاةعليه-النبىماتالذينالستةضمنعنهومرضى،المبشرين

أبيض،كان،القلائلالسطورهذهفىتسطيرهاعنالقلميعجزعدةفضائلوله،هـ()36عامالجمل

.أقربالقصرإلىالشعركثير،الوجهحسن

.:حليلة2!)

.)مجانيق(:والجمع،الحصونجدرانفىثغراتلفتحالحجارةبهاترمىكانتحربيةاَلةالمت!كيق33(--



عنهالفهرضى-ذر)1(أبىزهد

ابنيعنى-جعفرحدثنا،حسانبنعبدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا787-

قال:قالذرأبىعن،اللَّهعائذعن،حوشببنشهرعن،سماهقدرجلعن-سليمان3

وماكثيرًاولبكيتمقليلاًلضحكتمأعلمماتعلمونلوبيدهنفسى"والذى:اللَّه!صًرسول

الصعداتإلىولخرجتمالطعاممنشبعتمولاالأزواجمنتمتعتمولاالفُرشعلىاستقللتم

شجرهليتنييا:يقولالحديثبهذاحدثإذاذرأبوفكان.وجل"-عزاللَّهإلىتجأرون

تعضد.

عن،الدهئعمارعن،سفيان!ثنا،وكيع!ثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا788-

وأحمر،نحتلبهاأعنزعندنا:فقالالنفقةعليهفعرضوابالربذةذربأبىقوممرَّ:قالشعبةأبى

فيها.الحسابأخافإنىعباءةوفضل،يخدمناومحررعليهاننقل

مهاجر،بنإبراهيمعن،أبىحدثنا،وكجعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا978-

أخلق.لمأنىووددت،أعضدشجرةكنتأنىوددت:قالذرأبىعن،مجاهدعن

عبدحدثنا،مهدىابنهوالرحمنعبدحدثنا،أب!لمحدثني،اللَّهعبدحدثنا097-

الدعاءمنيكفى:قالاللَّه-رحمهذر-أبىعن،اللهعبدبن2(بكيرعن،فضالةبنالرحمن

الملح.منالطعاميكفىماالبرمع

السليل"أبىعن"كهمسعن،معتمرحدثنا،المقدميبكرأبىبنمحمدحدثنا197-

بمكة،أسلمواخمسةخامس:وقيل،أربعةرابع،كنيتهعليهغلبت!ادة،بنببالغفارىذرأبوهو(1)

البخارىوتفرد،منهاحديثًاعشراثنىعلىالشيخاناتفق،حديثًاوثمانونوواحدامائتانالحديثمنله

.للهجرةوثلاثينإحدىسنةبالربذةتوفى،منهاعشربسبعةومسلم،باثنين

لأ.ضعيفحوشببنشهروفيه،جهولفيهالمصنفسند787-

الدرداء-أبىحديثمن""المستدركفىوصححهوالحاكمالطبرانىرواه،حسنالسندهذابغيروالحديث

غريب.حسن:،.وقالالزهد"دافى231()2الترمذىعندحسنذرأبىوحديثعنه-اللَّهرضى

."الزهد"فىهـ3()4المباركابنرواهالإسناد:حسن97-ْ

يث.الحطكتبمنوالتم!جيح،المزنياللَّهعبدبنبكرهو)2(

)243(.برقمتخريجهسبق197-



وَمَن)لكفتهمبهاالناسأخذلوآيةلأعلم"إنىبمجَيه:النبىقال:قال-اللَّهر-حمهذرأبىعن

يقولهازالفما.3،(2،.الط!قأ)يَحْتَسِبُلاحَيثُمِنْكاوَيَرْزُقْهُمَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِ

ويعيدها.

حدثنا،بجيربناللَّهعبدحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا297-

عواتقعلىالصخرحملتقد:لهفقال،لهبناءيبنىوهوالدرداءبأبىمرذرأباأنثابت

وجدتلعلكأخىيا:فقال.ذلكمثل:ذرأبولهفقال،أبنيهبيتهوإنما:لهفقال،الرجال

فيه،رأيتكمماإلىأحبكانأهلكعُذْرةفىوأنتبكمررتلو:فقال؟دلك(من1)على

أبىعن،قرةحدثنا،مهدىابنحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا397-

وأتقىإلاخيرفيهمماأكثرهمماالناسترىهل:ذرأبوقال:قالعونًا-يعنىاللَّهعبد

تائب.

بنسعيدعن،قتادةعن،همامأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا497-

عطاؤهخرجوقداللَّه--رحمهذرأبىمعكنت:قالالصامتبناللَّهعبدعن،الحسنأبى

نأفأمرهاسبع:قالأحسبه:قال.معهففضل:قالحوائجهيقضىفجعللهجاريةومعه

عجَيهمخليلىإن:فقاليأتيكولضيفتنوبكلحاجةادخرتهلوذرأبايا:فقلتفلوسًابهاتشترى

إفراغًايفرغهحتىالقيامةيومصاحبهعلىجمرفهو)2(عليهأوكىفضةأوذهبأيماإليَّعهد

وجل.عزاللَّه-سبيلفى

بنبكرأبىعن،عمروبنمحمدأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا597-

استعن:قالديناربثلثمائةالشامأميروهوذرأبىإلىسلمةأبىبنحبيببعث:قالالمنكدر

لناما،مناباللَّهأغرَّأحدًاوجدأماإليهبهاارجع:اللَّه-رحمهذر-أبوفقال،حاجتكعلىبها

أتخوفأناثم،بخدمتهاعليناتصدقتلناومولاة،عليناتروجغنممنوثُلَّةبهنتوارىظلإلا

الفضل.

سمعت:قالعمروبنمحمدحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا697-

منى..غضبتكم!بوو.تنر!

صحيحًا.تخريجهسبقك!هفيمارلى--شنر

عمومًا.الوعاءأوالسقاءرباط:الوكاء"،بر-(برص،!-.

أبىمنيسمعلمعراكًالأنمنقطعًاوأظنه،السندفىأورده:""الإصابةفى(281)7/ش-?.؟!



صك!وويوماللّهرسولمنمجلسئالأقربكمإنى:-اللهرحمهذر-أبوقال:يقولمالكبنعراك

خرجمَنْالقيامةيوممجلسًامنىأقربكم"إن:كيرويقولاللَّهرسولسمعتأنىوذلكالقيامة

.غيرى"بثىءمنهاتشبثوقدإلاأحدمنمنكمماواللَّهوانهفيهاتركتهماكهيئةالدنيامن

ذر-أبوقال:قالشنهمعن،ليثعن،جرير،حدشأأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا797-

وجل-عز-أعرضالدوابمنمشهوزًاركبأوالثيابمنمشهوزًالبسمَنْ.اللَّه-رحمه

عليه.دامماعليهكرئماكانهـانعنه

سليمانحدثنيْ،سفيانعن،سعيدبنيحيى،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا897-

ىذمنحسابًاأشدُّالدرهمينذو:قال-ال!هزحمهذر-أبىعن،أبيهعن،التيمىإبراهيمعن

لدرهم.ا

حوشببنشهرعن،قتادةحدثنا،يحيىبنهمامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا997-

فارجعحاجةالشامفىلككانإنعنه-اللَّه-رضىعثمانإلىكتباللَى--رحمهمعاويةأن

وقدعليةوجدتمايدىوقطعظهرىضربذرأباأنلو:الدرداءأبوفقال،ذزأباإليك

أبىمنأصدقلهجةلذىالغبراءأقلتولاالخضراءأظلت"ما:-!ريقولاللَىرسولسمعت

عثمانعلىففدم.ذر"أبىالىفلينظرالدنيافىزهدًاالناسأدنىالىينظرأنسرَّهومنذر

لا:فقال؟(وتروح)1اللقاحعليكتغدوعندناأقمذرأبايا:عنه-اللَىرضى-عثمانلهفقال

له.فأذنآتيهاأنلىفائذنمنزلألىكانتالربذةإن:وقالفيهالىحاجة

حصينأبىعن،شريكأنبأنا،الوركانىجعفربنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-08

لقيتنىإناَدمابن"يا:يقولوجل-عزاللَى-إن:قالاللَى-رحمهذز-أبىعنالمعرور،عن

.هدى"بمثلهالقيتكشيئابيتشركلاذنونًاالأرنربملء

إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويئأبوحدثنا،أبىثناحد،اللَّهعبدحدثنا1-08

ما:قالوفلانفلاناتخذكماضيعةتتخذألاقيل:قالاللَى-رحمهذر-أبىعن،التيمى

،""المناقبفى38(10)والترمذى،(2631/)أحمدبىواه!ث!جوروقدالنبىح!يثوهو:لغيرهحسن997-

.تعضدهأسانيدلهولكن

لبنا.تدرالناقة:اللقاح(1)

جرامًا.كيلوعشرستةنخوبالمصرىيساوىقديممكيالقفيز:2()

ثمخطاياالأرضبقرابأتيتنىلوإنكاَدمابن"يا:وفيهأيضًاقدسىوهوالمرفوعالحديثروى8-وقدَ

.""الدعواتفى3(ة04)الترمذى:صخيح."مغفرةبقرابهالأتيتكشيئًابىتشركلالقيتنى

.""المستدزكفى76(0)5الحاكموصحخها،"المسند"فى(481/)ةأحمدعندمرفوعةذرأبىوزواية



قمح.منقفيز)2(الجمعةوفىلبنأوماءشربةيومكلفييكفينىهـانما،أميراآكونبآنآصنع

بعيسىتشبهًاأشدأحديُعْلَملم:قالسفيانحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا208-

ذر.أبىمنمريمابن

رذأمأنبلغنى:قالعوفحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا308-

منأهونفيهاالمخفهـانكؤودًاعقبةأيدينابينإنذرأميا:لهافقالمعيشتهافىذرأباعاتبت

المثقل.

أباإن:يقولشيخًاسمعت:والحمدبناللَّهعبيدأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4ْ8-

لوحشةالليلظلمةفىصلواشفيقعليكمإنىناصحلكمإنىالناسأيهايا:يقولكانذر

لكمإنىالناسأيهايا،عسيريوممخافةوتصدقوا،النشوزيوملحرالدنياوصوموا،القبور

شفيق.عليكمإنىناضح

.74(0)برقمالدرداءاْبىعلىموقوفًاذكرهسبق308-

.الأولياء"حلية"فى(1/561)نعيمأبىعندوالأثر،77(0)زقموانظرالدرداء،أبوالكلامهذاذكر-\لم40



عنهاللّهرضى-)1(الحصينبنعمرانزهد

سمعت:قالأبى!ثنا،بريربنوهبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا5-08

ليمنعنىإنه:عنه-اللَّهرضي-الحصينبنلعمرانقلتمطرفعن،يحدثهلالبنحميد

وجل.عزللَّه-أحبهإلىَّأحبهفانتفعللا:قال.حالكمنأرىماعبادتكمن

بن3حميدسمعت:قالأبىحدثنا،وهبحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا6-08

يُسلَّمكانأنهأشعرت-اللَّه-رحمهحصينبنعمرانقال:قالمطرفعن،يحدثهلال

قبلمنأمالتسليميأتيككانرأسكقبَلمِنْ:لهفقلتالتسليمانقطعاكتويتفلما(علىى

كانفلماذلكيعودحتيتموتأنأدَرىلاَفانى:قلت.رأسىقبلمنبل؛لا:فقال؟رجليك

.ماتحتييسيرًالاإيلبثلمثم؟لىعادالتسليمأنأشعرت:قالبعد

قتادةعن،اللَّهعبدأبىبنهشامحدثنا،زوححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا708-

.الرياحتذرونىرمادٌأنىلم3(أوددت:-اللَّهرحمه-حصينبنعمرانقال:قال

سكنما:يقولالحسنكان:قالقيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا808-

حصين.بنعمران-يعنىمثلهالبصرة

حدثنا،عمروبنحاجبحدثنا،الصمدسبدحد!أ،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-08

رسولبايعتمنذبيمينىفرجىمسستما:قالحصينبنعمرانأنالأعرجبنالحكم

اللَ!.

هوأ!يم،ا!!بئ!ضلاءمن!ان،الكعبىالخزاعىخلفبنعبيدبنحصينبنعمراننجَيْدأبوهو(1)

وخمسين.ثلاث:وقيل،وخمسيناثنتينسنةبهاماتأنإلىالبصرةوسكن،خيبرعاموأبوه

أوفى.أبىبنوزرارة،اللَىعبدبنومطرف،العطاردىرجاءأبوعنهروى

.فعاد"الكىتركتثم،فتركاكتويتحتىعلىّيُسثم"كان:بلفظمسلمرواهص!ي!:6ْ8-

"صفة.فتنحتاكتوىحتىحصينبنعمرانتصافحالملائكةكانت:قتادةقالفقد.الملائكةقبلمنأى)2(

.(1/222)"الصفوة

وأ؛عليهمتفق"يكتوونولا،يسترقونولا،يرقونءلا:حديثمنلخروجهبحرخأحساكتوىلماأنه)3(يبدو

عليه.متفق"كتوىأنأحب"وما:يفولكان-السلاموالصلاةغليه-لأنه

ولاأفلحنافمافاكتويناالكىعنالثمَ!زسول)نهى:قوىإسنادهحديثفىأيضًاعمرانقالوقد

عنه.اللَىرضىالباسوربهكانوقد.أنجحنا(



جر!جابنعن،رجاءبناللىعبدحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللّهعبدحدثنا81-ْ

اللّهإلىشىء))أحب:ع!ي!اللَّهرسولقال:قالعمروبناللَّهعبدعن،مليكةأبيابنعن

معالقيامةيوم-وجل-عزاللَّهيبعثهمبدينهمالفرارون:قالالغرباء؟ومن:قيل،الغرباء"

إنى:يقولوكيعبنسفيانسمعت:الرحمنعبدأبوقال-السلامعليه-مريمابنعيسى

منهم.حنبلبنأحمديكونأنلأرجو

مجاهدعن،حصينحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا811-

،وأكرممنهمأعزملأفىاللَّهذكرهمإلااللَىيذكرونملأاجتمعما:قالعمروبناللَّهعبدعن

!--ء01القسامةيومعليهمحسرةكانإلامجلسهمفىوجل-عز-اللَّهيذكروالمقومتفرقوما

عمروعن،شعبةأئب!نا،جعفربنمحمدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا812-

الموتوأحب-وجل-عزلربىتواضعاالفقرأحب:قالالدرداءأبىعن،شيخعن،مرةابن

.لخطاياىتكفيرًاالمرضوأخب-وجلعز-ربىإلىاشتيافًا

نأبلغهأنهأنسابن-يعنىمالكحدثنا،الزبيرىمصعبحدثنى،اللَّهعبدحدثنا813-

و!اياكمالجنةإلىيهدىوالبرالبرإلىيهدىفانهبالصدقعليكم:يقولكانمسعودبناللَىعبد

وبر،صدق:يقولكانوإنهالنارإلىيهدىوالفجور،الفجورإلىيهدىالكذبفانوالكذب

وفجر.وكذب

4(.0)4برقمسبقتخريجه8-أ.

صحيح.بسندمرفوعًاصتخريجه1-81

.""الأدبفى)4906(البخارى"!صخيحخمحص!ىاللهرسولالىمسعوابنرفعهبل813-

!سعودابنعنبلاكامالكذكره"وقد:وقالالمصنفزواية،"الفتح9فى5(0/180)حجرابنوذكر

حتىسوداءنكتةقلبهفىفينكتالكذبويتحرىيكذبالعبديزالالا:ولفظه،!مفيدةزيادهفيهوزاد

هـ..ا"الكاذبينمناللَىعندفيكتب،قلبهيسود



تعالىالفهرحمه-الفارسى)1(سلمانزهد

حدثنا:قالالضريرمعاويةوأبووكَيعحدئنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا4-81

لىقال:قالجرير(حدثنا:وكيعوقال،جريرعن:معاويةأبو)قالظبيانأبىعن،الأعمش

وجل--عزاللَّهيرفعهالدنيافىوجل--عزللَىتواضعمنفإنللَّهتواضعجريريا:سلمان

القيامة.يوم

عطية،بنشمرعن،الأعمشحدثنا،وكيعحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا815-

.-وجلعزاللَّه-معصيةفىكلامًاأكثرهمذنوبًاالناسأكثر:قال-اللَّهرحمه-سلمانعن

حدئنا،هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا61-8

ثلاثينزهاءعلىأميرًاوكان،درهماَلافخمسة-الله-رحمهسلمانعطاءكان:قالالحسن

خرجفإذا،بعضهاويلبسبعضهايفترشعباءةفىالناسيخطبوكان،المسلمينمنألفًا

يديه.سفيفمنويأكلأمضاهعطاؤه

عن،حبيبعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا817-

فيه،يصلىمكانًايلتمسمشركة)2إأوعلجةبيتأتىاللَّه--رحمهسلمانأن:جبيربننافع

فقهت.:اللَى-رحمه-سلمانفقال،شئتحيثوصَلطاهرًاقلبًاابتغ:ففالت

عثمانأبىعن،التيمىسليمانأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا818-

قريةمنأصبهانمنأضلهصلىغبونالنبىمولىالفارسىسلمان:له،ويقالالنهارسىسلماناللَّهعبدأبومحو(1)

فىوقعحتىالهدايةعنبحثاالشامإلىفارستركفقد،للحقطلبهمشاقعلىضبر،جى:لهايقال

وشهد،وأحدبدرمنالرقومنعه،شالنبىفأعانهإسلامهبعدفكاتبه،المدينةفىليهودىوالرقالعبودية

إلىالفرسسابقوهو،الخير،وسلماق1،،البيتأهلمناأسلمانشرفونال،الخندقبعدمنالمشاهد

وقيل:،سنةوخمسينمائتينعاش،جمةكثيرةفضائله،الجنةإليهماشتاقتالذينوأحد،الجنة

.للهجرهوثلاثينخمسسنةتوفى،أصحوالأول،ثلاثمائة

نعيم.لأبى2(20/)1الحلية5-81

نعمِم.لأبى2(1/60)الحلية17-8

.علوح:والجمع،كافرأعجمى:علج:علجة(2)

."الإيمان"شعبفى937(للبيه!تى)818/7-



بهافانمنهاخارجواَخرالسوقداخلأوليمُنلا:-اللَّهرحمه-سلمانقال:قالالنهدى

.الشيطانمعركة:يحيىقال.رايتهومركزالشيطانمعرج

ميمونعن،جعفرأنبأنا،أيوببنعمروحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-81

طاهرمكانهناها:قالاالصلاةحضرتفلما()1نبطيةعلينزلاوسلمانحذيفةإن:قال

كافر.قلبمنحكمكلمةخُذْها:للآخرأحدهماقال.قلبكطهّر:قالت؟فيهنصلي

قبلمنهتسمعأبىإلىتجىءكانت،محمدأمخديجةحدئتنى،اللَّهعبدحدثنا0-82

:قالسلمانعن،التيمىإبراهيمعن،العوامحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:قالتالثلاثين

اللَّه،فىأحبكإنى:فقالأخاهلقىرجلظلهإلاظللايومالقيامةيوماللَّهظلفى"سبعة

ورجل-اللَّهمخافةمنعيناهففاضت-وجلعز-اللَّهذكرورجلذلكمثل:الاَخروقال

إنى:ففال،نفسهاإلىوجمالحسنذاتامرأةدعتهورجل،شمالهعنيخفيهابيمينهيتصدق

لمواقيتالشمسيراعىورجل،حبهامنبالمساجدمعلققلبهورجل-وجل-عزاللَّهأخاف

حلم.عنسكتسكتوإنبعلمتكلمتكلمإنورجلالصلاة

عن،السائببنعطاءعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدئنا1-82

يتعلمحتىالأولبفىمابخيرالناسيزاللا:قال-اللَّهرحمه-سلمانعن،البحترىأبى

.هلكواحينفذاكالاَخريتعلمأنقبلالاْولذهبفاذاالآخر

عثمانأبىعن،التيمىعن،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا822-

وجل--عزاللَّهإنَّ:قالبالظهرغالواماللضعيفاللَّهعونالناسيعلملو:قالسلمانعن

رجلباتلو:لهقال،خائبينفيردهماخيرًافيهمايسألهيديهإليهيبسطالعبدمنيستحى

:قال.أفضلالقرآنوذاكراللَّهذاكرأنرأيتوجل--عزاللَّهيذكرآخروباتالأقرانيُطاعن

عزللَّه-زائرًاكانإلالعبادةإلايأتيهفلاالمسجديأتىثمالوضوءفيحسنيتوضأرجلمنما

الزائر.كرامةاللَّهعلىوحق-وجل

أبىعن،الأحولعاصمحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا823-

السابق.قبلماانظر9-81

.الشامتجارأوفلاحوهمالأنباط:نبدلية!1)

وقدعنه-اللَىرضى-هريرةأبىعن،عليهمتفقوهوظله(فىاللَىيظلهمالذين)السبعةحديثتذكر0-82

ادهم.بنلإبراهيموبعضهسلمانكلام2(6)8/نعيمأبوذكر

.!"الحليةفى(94)8/نعيمابو1-82

ضياعه.منبدلأرأيتهليخملواللخلفالعلمتوريثضرورة:الكلامهذامنويؤخذ



حتييكتبهاأنالملكفأعظمها:قال،كثيرًاللَّهالحمد:رجلقال:قالسلمانعن،عثمان

.كثيرًا:عبدىقالكمااكتبها:قالوجل-عزربه-فيهاراجع

عبدبنعيينةحدثنا،سلامبنمصعبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-82

أعلىفىلبنيتوالجماعةالجمعةلولا:قالأنهالعاصأبىبنعثمانعن،أبيهعن،الرحمن

.قبرىإلىأخرجحتىمنهأخرجفلم،بيتًاهذهدارى

بنالوليدحدثنا،السكونىنخمجاعبنالوليدهمامأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا825-

العنسى،هانئبنعميرعن،مهاجربنعمروأخومهاجرالأنصارىبنمحمدعن،مسلم

سيئاتىواغفرحسناتىاقبلاللهم:يقولبلالاًأسمعكنت:قالتبلالامرأةالخولانيةهندعن

علاتى.فىواعذرنى

سفيانأبىعن،الأعمثسحدثنا،معاويةابوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا826-

عبدأبايا:سعدلهفقال،سلمانفبكىقال،يعودهسلمانعلىسعددخل:قالأشياخهعن

أصحابك.وتلقىالحوضعليهوتردُراضعنكوهو!راللَّهرسولتوفى؟يبكيكما.اللَّه

لمجراللَّهرسولولكنالدنياعلىحرصًاولاالموتمنجزعًاأبكلمإنىأما:سلمانفقال:قال

:قال،الأساودهذهوحولى،"الراكبزادمثلالدنيامنأحدكمبلغة"لتكن:قالإليناعهد

،بعدكبهنأخذعهدًاإلينااعهداللَّهعبدأبايا:سعدفقال،ومطهرةوجفنةإنجانة)1(حولهوإنما

إذاحكمكوعند،قسمتإذايدكوعند،هممتإذاهمكعنداللَّهاذكرسعديا:ففال

حكمت.

،سليمانبنجعفرحدثنا،حسانبنعبيدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا827-

منإلىأحبحجلتىفىروكأأصُبلأن:عمروبنعائذقال:قالعبيدبنإسماعيلحدثنا

لهفرؤى:قال،السماءماءولاماءدارهمنيخرجلاوكان:قال،المسلمينطريقفىأضبأن

الجنة.أهلمنأنه

بالقسطنطينيةكنا:قالالشيبانىعن،ضمرةحدثنا،هارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا828-

:قال)4(بالألوانعليهيشلمفومسلمة)3(المجانيقعندمنبهميُمَروالقتلى)2(مسلمةمع

."المستدرك"فىوصححه،3(4/17)الحاكمالحديثروىوقديُسىأ.لممجهولالسندفى6-82

منه.يغسلطبق:إنجانة(1)

المشاهير.اميةبنىقوادأحدالأ!!ىالملكعبدبنمسلمةهو)2(

.الحصرنفىالثغوروإحداثالحجارةلرمىحربيةآلة:وهى()منجنيقجمع:المجانيق)3(

المختلفة.الطعامأصنافأى()4



عبدبنمالكمعرأيتنالقد:قال؟اللَّهرحمك-ترجعلم:قلت:قال(1)يرجعرجلاًفسمعت

ثلاثةفمكثصائمًاأصبحثميتعشفلمبعشائهفأتىالمسلمينمنرجلوأصيبالخثعمىاللَّه

الرجليعزىكماليعزونهوإنهمالناسرأيتلقدحتىعليهتحزنًايأكللاليالوثلاثأيام

بحميمه.

مولىحسانعنحدثنا:رجاءقالضمرةحدثنا،هارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-82

إليهأنظرفجعلت،اللَى:فيهمكتوبعرقمالكًا-يعنى-ساقهفىكان:قالاللَىعبدبنمالك

كاتب.يكتبهلمإنهأماتنظر؟شىءاْى:فقال،يتوضأوهو

،سليمانبنجعفرحدثنا،حسانبنعبيدبنصحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا083-

قومفىكنتإذابنىيا:لىقال:قالأبيهعن،قرهبنمعاويةعن،مسلمبنبسطامحدثنى

ماشريكًالهمتزاللافانكتقومحينعليهمفسلمحاجةلكفبدتوجل--عزاللَىيذكرون

جلوسًا.داموا

حدئنا،القاسمبنمحمدحدئنا،معروفبنكهـارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا831-

آنيةوتعالىتباركللَّه"إن:!،!هاللَّهرسولقال:قالأمامةأبىِعن،معدانبنخالدعن،ثور

."الصالحينالعبادقلوبالأرضفىالفهوآنيةوصفامنهارقماإليهالآنيةوأحب؛الأرضفى

.راجعونإليهوإنّاللَإنّا:يقولألاق!!)

ضعفاء.فيهبسند"الحلية"فى79()6/نعيمابوزواه831-



تعالىاللَّهرحمه-()1هريرةأبىفضلفى

(مسعودبناللَّهوعبدا

،المباركبناللَىعبدحدثنا،النرسىالوليدبنالعباسحدثنى،اللَّهعبدحدثنا832-

فىبكىعنه-اللَى-رضىهريرةأباأنحجلبنسلمةعن،الوردبنالوهابعبدحدئنا

بُعْدعلىأبكيولكنى؛هذهدنياكمعلىأبكىلاإنىأما:قال؟يبكيكما:لهفقيل،مرضه

يؤخذأيهماإلىأدرىولا،ونارجنةعلىمهبظةصعودفىأمسيتومانى،زادىوقلةسفرى

!؟بى

المعلم،حبيبحدثنا،الوازثعبدحدثنا،سالمبنخليلحدثنا،اللَّهعبدحدثنا833-

ويقص.ويدعوالقرآنعلينافيقرأوالعشىبالغداةهريرةأبانأتىكنا:قالالمهزمأبىعن

بنمحمدحدثنا،روادأبىبنعمروبنجبلةبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا834-

المذهب،تلبسىلابنيةيا:لابنتهيقولكانأنههريرةأبىعن،محمدعن،هشامعن،مروان

الحريق.عليكأخشىإنىالحريرتلبسىولا،ال!هبعليكأخشىإنى

عن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا835-

هريرةأبىعن،المنكدربنمحمدعن،الرقاشىالفضلعن،قشيربنىمسجدامامكلثوم

ياأشربت:فيقولالرجلالرجلفييلغللحسابالحوضعنصادرينإليناأنظركأنى:قال

.واعطشاه؛لا:فيفول؟فلان

ربيعةبنالغازىبنهشامحدثنا،وكيعحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا836-

ئم،أنشرئمأموتلأن:سلمانقال:قالالحارثبنقيسعن،نسىبنعبادةعن،الجرشى

منى.يراهاأومسلمعورةأرىأنمنإلىَّأحب،أنشرثمأموتثم،أنشرثمأموت

بنالعلاءعن،سفيانأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا837-

معوشهدها،خيبرعامأسلم،كنيتهعليهغلبتصخر،بنالرحمنعبدأواللَّهعبدالدوسىمريرةأبوكو(1)

يخبه-يأنجمفيه!النبىدعاهوقد،بم!تالنبىعنالروايةفىوأكثر،الصفةأهلمنوكان،لزمهثم،جَمَضورلمالنبى

الصلاةعليه-النبىعنتعلمهمماحديثًانسىيكنولم،ويخبهماإلامؤمنمنفما،المؤمنون-وأمه

.هـ()57توفى.والسلام



واختذفتالألسنوائتلفتالعملوخزنالعلمظهرإذا:قالسلمانإلىالحديثرفعالمسيب

أبصارهم.وأعميفأصمهمالفَهلعنهمذلكفعند،رحمهرحمذىكلوقطعالقلوب

نأبلغنا:قال!جعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا838-

مؤملمنضحكتثلاثوأبكانىثلاثأضحكني:يقولكاناللَّه-رحمه-الفارسىسلمان

مرضيه؟أوربهأمسخطيدرىلافيهملءوضاحك،عنهيغفللاوغافل،يطلبهوالموتالدنيا

بينوالوقوف،الموتغمراتعندالمطلعوهول،وحزبهمحمدالأحبةفراق:ثلاثوأبكانى

الجنة؟إليأمأنصرفالنارإلىأدرىلاحينالعالمينربيدى

عن،أنسبنمالكحدثنا،الزبيرىاللَّهعبدبنمصعبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا983-

إليهفكتبالمقدسةالأرضإلىهلمأنالفارسىسلمانإلىكتبالدرداءأباأنسعيدبنيحيى

طبيبًاجعلتأنكبلغنىوقدعملهالإنسانيقدسوإنماأحدًاتقدسلاالأرضإن:سلمان

أبووكان،النارفيدخلكإنسانًاتقتلأنفاحذر،متطببًا(كنتوإنلكفنعمًاتبرىءكنت)فان

علىَّأعيداإلىَّارجعاواللَّهمتطبب:وقال،إليهمانظرعنهأدبراثماثنينبينقضيإذاالدرداء

قضيتكما.

يحمىبنالسرىحدثنا،حسانبنالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا0-84

أنكعنكبلغنىإنه:اللَّه-زحمهصاالدرداء-أبيإلىكتبسلمانأنديناربنمالكعن

النار.لكفتجبمسلمًاتقتلأنفانظرالناستداوىطبيبًاأجلست

العزيز،عبدبنيزيدحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-84

بيتًا؟لكتبنيألااللَّهعبدأبايا:لسلمانقالحذيفةأنيذكرونسمعتهم:قالالأعمشعن

كانفيهاضطجعتإذابيتالكأبنيإنى،أخبركحتىرويدك:فقال:قال.ذلكفكره:قال

:سلمانفقال،رأسكأصابقمتهـاذاالاَخرالجانبمنورجلاكالجانبهذامنرأسك

نفسى.فىكأنك

الرحمنعبدبنومحمدإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّةعبدحدثنا842-

سامانعلىدخلرجلاًأن-إسماعيللفظ-هذاقلابةأبىعن،أيوبأنبأنا:قالالطفاوى

عليهنجمعأنفكرهناصنعةفى:قالأوعملفيالخادمبعثنا:قالهذا؟ما:قاليعجنوهو

وكذا،كذامنذ:قال؟قدمتمتي:قالالسلاميقرؤكفلان:قالثم،صنعتين:قالأوعملين

تؤدها.لمأمانةكانتتؤدهالملوإنكأما:قال

اللَىرضىالدرداء-أبىعنزوىوقد،ضعففيهوالحديث.!"الحليةفى2(1/70)!عيمأًبر5لَىذ!83-

أيضًا.ضعيفبسند-عنه



عن،ضمرةإليناكتب:قالالجرويالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا843-

إنما:فقالهذا؟ما:لهفقيلرفيقهرأسهيحلق-اللَّه-رحمهسلمانكان:قالشوذبابن

.الاَخرةعيشالعيش

الأعمش،عن،سفيانْحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-84

القرآنهذاإن:اللَّهعبدقال:قاليزيدبنالرحمنعبدبنفلانعن-كندةمنرجلالمعلىعن

إلىساقهخلفهجعلهومن،ألجنة3إلىقادهأمامهجعلهفمنا(مصدقوماحل3مشفعشافع

.النار

،مطرفبنمحمدحدثنا،عياشبنعلىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا845-

الملقىكالشىءاَدمابنمثلإنما:قالمسعودابنعن،اللَّهعبدبنعونعن،حازمأبوحدثنا

لموإن،الشيطانمنحازهحاجةفيهللَّهكانفإن،الشيطانوبين-وجلعزاللَّه-يدىبين

.الشيطانوبينبينهخليحاجةفيهللَّهيكن

المدائنىجعفربنمحمدحدثنا،الحديثهذاأبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا846-

وائل،أبىعن،سيارًا-يعنىالحكمأبوأخبرنى،حسينبنسفيانعن،العوامبنعبادأنبأنا

الدنيافىيأكلكانأنهيتمنيوهوإلاالقيامةيومالناسمنأحدمنما:قالمسعودابنعن

.حزازةالنفسفىتكونأنإلاالدنيامنوأمسىأصبححالأىعلىأحدكميضروما،قوتًا

عن،المسيببنالعلاءعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا847-

وجل.عز-ال!هلقاءدونللمؤمنراحةلا:اللَّهعبدقال:قالإبراهيم

جذيمة،بنعليعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا848-

الغنىإلاهوإناللَّه)وأيموالفقرالموتالمكروهانحبذا:اللَّهعبدقال:قالحبثربنقيسعن

للصبر.فيهإنالفقركانوإنللعطففيهإنَّالغنيكانإنابتليتبأيهماأبالىوما،الفقر(أو

الرحمنعبدبنمعنعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا984-

هدأتإذااللَّه--رحمهاللَّهعبدكان:قالعتبةبناللَّهعبدبنعبيدعن،اللَّهعبدبنعونعن

النحل.كدوىدويّالهفسمعتقامالعيون

.مجادل:ماحل(1)

.)663(""الضعيفةفىموقوفًاالألبانىصخخه:صحيح479/-

.ثقاترجالهإسنادهذا:وقال،الزهدفىلأحمدوعزاه

الاختلاطقبلمنهسمعوقد،إياهوكيعبمتابعةالمسعودىاختلاطإيهامارتفعوقد:حسنبسندموقوف848-

اختلط.وقدالمسعودىوفيهالطبرإنىرواه:وقال،الأثر(01/572)الهيثمىذكروقد



صالحأبىعن،مغولبنمالكحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-85

ريش.منكبىفىطيرًاكنتأنىوددت:اللَّهعبدقال:قالمزاحمبقالضحاكعن

بنالقاسمعن،مغولبنمالكحدثنا،وكيعحدثنا،أبي!حدننا،اللَّهعبدحدثنا851-

إذاليتنى:اللَّهعبدقال،اليمينأصحابمنليتنى:اللَّهعبدعندرجلقال:قالالرحمنعبد

أبعث.لممِتّ

:قالإسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا852-

به.لطفهممنرأيتمماأهلهمنإلامسعودابنرأىومالمجبهيهالنبىأتيت:موسىأبوقال

أبىبنعاصمعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا853-

ومن،الفيامةيوماللَىرفعهتخشعًاللَّهتواضعمن:قالاللَّهعبدعن،وائلأبىعن،النجود

الفيامة.يوماللَّهوضعهتعظمًاتطاول

:قالالقاسمعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-85

خطيئتك.ذكرمنوابك،لسانكعليكواملك،بيتكليسعكبنىيا:لابنهاللَّهعبدقال

عبدبنالقاسمعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5-85

بالخطيئةيعلمهكانالعلمينسىالرجللأحسبإنى:الفَهعبدقال،سعدبنوالحسنالرحمن

يعملها.

المسيبعن،مسروقبنسعيدعن،إسرائيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا856-

منالقادمينالسفينةأضحابمعخيبربعدقدمعنه-اللَى-رضىالأشعرىموسىأبالأنوذلك2-85

عنه.اللَرضى-طالبأبىبنجعفروأميرهمالحبشة

."الكبير"فى(49)9/الطبرانىذكره853-

.أوهامله:بهدلةابنوهو،النجودأبىبنعاصموفيه:قلت

صحيح.بسندرفعهسبقوقد.!الكبير"فى(501،164)9/الطبرانىرواهوقد:انقطاعالسندفى4-85

.ثفاتالحديثورواة،الاختلاطقبلالمسعودىمنوكيعسماعصحةبيناأنسبقوقد:حسن5-85

."الزهد"فى(1111)المباركابنرواهوالموقوف:مرفوعَاوردوقد،موقوفحسن856-

."التفسير"فى2()889صحيحبسندالترمذىرواهوالمرفوع

،الشىءمنالقربوهوالإلماممنالواحدةالمرة:)اللمة:"الاْصول"جامعفى(258/)الأثيرابنوقال

.(عليهوالعزموالشرالخيرفعلمنالقلبفىتقعالتىالهمةبهاوالمراد

فخلقاثنينزوجينكلمنخلقاللَى)إن:العربىابنقال.(11-1112)9/الأحوذىعارضةوفى

،هواهمنركّبمافيهوركب،ونهاهالادمىوأمر،والشهوةالعقلوخلق،والشيطانوالملك،الاَدمى

،الشيطانجندوالشهوة،اثلَكجندوهو،للعقلالإيثارالإنسانومنجاة،الهوىالشيطانوحبالة



تعظيفاتطاولمن:يقولمسعودبناللَّهعبدسمعت:قالالبجلىإياسأبوحدثني،رافعابن

لمةللملكوإنوجل-عزاللَّه-رفعهتخشعًاللَّهتواضعومنوجل-عزاللَّه-خفضه

وجل-عز-اللَّهفاحمدواذلكرأيتمفاذابالحقوتصديقبالخيرإيعادالملكفلمةلمةوللشيطان

وجل.عز-باللَّهفتعوذواذلكرأيتمفاذابالحقوتكذيببالشرإيعادالشيطانولمة

عطاءعن،سلمةبنحمادعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا857-

أطافالشيطانإن:قال-اللَّهرحمهمسعود-ابنعن،ميمونبنعمروعن،السائبابن

فأغرىالدنيايذكرونحلقةعلىفأتىبينهميفرقأنيستطعفلمليفتنهمذكرمجلسبأهل

.فتفرقوابينهمفحجزواالذكرأهلفقاماقتتلواحتيبينهم

حدثنى،شعبةعن،سعيدبنيحيىقال،عمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا858-

علمفيهفانالقرآنفليثورالعلمأرادمن:مسعودبناللَّهعبدقال:قالمرةعن،إسحاقأبو

والاَخرين.الأولين

الأصبهانى،بنسليمانبنمحمدحدثنا،شجاعبنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا985-

عَنِيَوْمَئِذلَتُسْأَلُنَّثُمَّ):!4مَجإجَّمالنبىعن،مسعودبناللَّهعبدعن،الشعبىعن،ليلىأبىابنعن

."والصحة"الأمن:قال.8(المكاثر:أ)ءالنَّعِيم

هلالبنحميدعن،يونسحدثنا،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا086-

بناللَّهعبدويقالإليهاإلاأنسبلاحمارروثةعنتخلقتأنىلوددت:مسعودابنقال:قال

.واحدًاذنبًاليغفر-وتعالىتبارك-اللَّهأنأعلموأنى،روثة

:قالسيارحدثنا،شعبةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-86

خطيئةأوذنوبىمنذنبًالىغفراللَّهأنوددت:يقولاللَّهعبدسمعت:يقولوائلأباسمعت

نسًبا.لىأعرفلاوأنيخطاياىمن

وتبصر،العقلوهوالملكجندغلبالعصمةنزلتفإذافوقمنوالقدر،ويتباريانيتنازعانيزالانولا-

فهلكالمخالفةوارتكابالشهوةباستيلاءالشيطانجندغلبالخذلاننزلوإذاوازدجر،فامتثلالعبد

وإذا،العصمةمنوهبهماعلىاللَّهيحمدأنالملكلمةوجدإذاالعبدرسولهلسانعلىاللَىفأمر،العبد

هـ..1(برحمتهمنهيعيذناواللَىيجادلهفانه،الرجيمالشيطانمنباللَّهيستعيذاْنالأخرىالحالةوجد

رجالأحدهاورجالبأسانيدالطبرانىرواه:وقال،الزوائد""مجمعفى(561)7/الهيثمى:صخيح858-

الصحيح.

موقوفًا،(941)4/البييقىورواه،مرفوعاومتنهالمصنفبسند"التفسير"فى374()8/كثيرابنزواه985-

أصح.والموقوف

.ثقاترجالهإسناد86-01ثقاترجالهاسناد0-86



مروانحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبومحمدبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا862-

يَوْمَئِذوَجِىءَ(:وجل-عز-قولهفىاللَّهعبدعن،شقيقعن،خالدبنالعلاءعن،الفزارى

ملكألفسبعونزمامكلمعزمامألفبسبعينتقادبهاجىء:قال.23(الفجصأ)بِجَهَنَّمَ

يجرونها.

جحيفةأبىعن،زيادأبىبنيزيدعن،هشيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا863-

مسلم.لكل(جُنة)1اليومفالموتكدوهاوبقىالدنياصَفْوذهب:اللَّهعبدقال:قال

عن،حصينأبىعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا864-

متدهنين.فأصبحواضيامًاأصبحتمإذا:اللَّهعبدقال:قالمسروقعن،يحمى

اللَّهعبدبنعونعن،المسعودىحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا865-

ولا،بذروتهيحلحتىالإيمانحقيقةعبديبلغلا:-اللَّهرحمهمسعود-بناللَّهعبدقال:قال

وحتى،الشرفمنإليهأحبوالتواضعالغنيمنإليهأحبالفقريكونحتىبذروتهيحل

فىالفقريكونحتى:قالوااللَّهعبدأصحابففسرها:قالسواءعندهوذامهحامدهيكون

الشرفمنإليهأحبمااللَّهطاعةفىالتواضعيكونوحتىالحرامفىالغنىمنإليهأحبالحلال

.سواءالحقفىوذامهحامدهيكونوحتياللَّهمعصيةفى

عبدبنالقاسمعن،المسعودىحدثنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا866-

جهلاً.بالاغتراروكفىعلمًااللَّهبخشيةكفي:اللَّهعبدقال:قالالرحمن

بناللَّهعبدكان:قالمنصورعن،سيرجىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا867-

ملقى.ثوبكأنهالصلاةفىقامإذامسعود

عبدقال:قالمعنعن،مسعرعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا868-

.نعيمها"وصفة"الجنةفى92()2842/مسلمرواهوقد،مسعودبناللَىعبدعنمرفوعًا:صحيح862-

جيد.أحدهمالاسنادينللطبرانىوعزاهالزوائد""مجمعفى3(01/90)الهيثميذكرهالإسناد:جيد863-

.32(/1)()تحفةنعيمأبىعند""الحليةفى(1)

.هذابمثل-السلامعليه-المسيحقولسبقوقد،"الزهد"فى()138المباركابنزواه4-86

عونعنهناروايتهكانتوإنالاَنقبلحالهذكرناوقد.موتهقبلاختلط:المسعودىإلائقاترواته865-

تصح.

السابق.انظر866-

.الكبير""المعجمفى926()9/الطبرانىرواه867-

."الحلية"فى(013)9/نعيماْبوموقوفًا:الإسنادضحيح868-



.)اآمنوالذينأيهايا(:يقولاللَّهسمعتوإذا،المحدثأنتتكونأناستطعتإن:اللَّه

عنه.ينهىشرأوبهيأمرخيرفانهسمعكفأرعها

عبدبنءونعز،،قرةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا986-

الخشية.العلمولكن،الروايةبكثرةالعلمليس:اللَّهعبدقال:قالعتبةبناللَّه

عن،صالحنجنمعاويةحدثنا،الرح!نعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا087-

لمنوويللعلمهاللَّهشاءولويعلملالمنويل:مسعودبناللَّهعبدقال:قالعدىبنعدى

.مراتسبعيعملولايعلم

عامر،أخبرنى،مجالدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا871-

منأكوناليمينأصحابمنأكونأنأحبما:اللَّهعبدعندرجلقال:قالمسروقعن

نفسه.-يعنىيبعثلمماتإذاأنهوَدَّرجلهناهالكن:فقال.إلىَّأحبالمقربين

الأعمش،عن،عوانةأبىعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا872-

الدين.فىيفقههخيرًابهاللَّهيُردمن:قالاللَّهعبدعن،عبيدةأبىعن،سلمةبنتميمعن

بنمالكعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا873-

فىالاقتصاد:اللَّهعبدقال:قاليزيدبنالرحمنعبدعن،كلاهماعمارةوعن،الحارث

البدعة.فىالاجتهادمنخيرالسنة

:قالمالكعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا874-

تعجبألا:فقاليومذاتفأتاه،إليهفيتحدثالجمعةيومعلقمةيأتىخثيمبنالربيبعكان

وهل،لهمالإجابةوقلةالناسدعاءكثرةإلىترىألا:فقال؛الكتابأهلمنزجلعلىدخل

عبدفقال،الدعاءمنالفاضلإلايقبللاوجل--عزاللَّهأنإلاذالثوماذلك؟مِمَّيدرون

.""الحليةفى(1/113)نعيمأبو:ثقاترجالهسند986-

ابنجبلةعنالنجمورواه،حذيفةعننعيمأبوزواه:وقال،2()229رقم(534)2/العجلونىذكره087-

سبعيعملولايعلملمنوويل،الوياىمنواحدٌلعلمهاللَىشاءولويعلملالمن"ويلٌ:بلفظمرسلاًسُحيم

هـ..1،الويلمن

.بالقوىليس:حجرابنقال،الهمدانىبنمجالدفيه:ضعيف871-

ومسلم،""العلمفى7(1):معاويةعنمرفوعًاالبخارىرواهوقد:ثقاتورجالهصحيح872-

.!الزكاة"فى(01/001)37

.ثقاترواه873-

حسن.إسناده4-87



منيسمعلااللَّهإن:اللَّهعبدقاللقدذاكقاللئن:-معهمجالسًا-وكانيزيدبنالرحمن

قلبه.منثبتًادعاءداعإلاداعمنولا،لاعبمنولامُراءمنولا،مُسَمّعٍ

بنمالكعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثناتاللَّهعبدحدثنا875ً-

وتنهاهبالمعروفالصلاةتأمرهلممَنْ:قالاللَّهعبدعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،الحارث

.بعدًاإلابهايزددلمالمنكرعن

حدثنا:قالاواحدالمعنىووكيعمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا876-

منشىءفىليسفارغًاأراهأنالرجللأبغضإنى:قال:قالرافعبنالمسيبعن،الأعمش

.الاَخرهعملولاالدنياعمرت

إسحاقأبىعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا877-

.السماءفىمنيرحمكالأرضفىمَنْازحم:اللَّهعبدقال:قالعبيدةأبىعن

بنشمرعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدننا،الفَهعبدحدثنا878-

ماغيرهإلهلاالذىواللَّه:قالاللَّهعبدعن،أبيهعن،الأخرمبنسعدبنمغيرةعن،عطية

الدنيا.منأصابهماعليهويمسىالإسلامعلييصبحعبدًايضر

عن،الأعمشحدثنا:قالاووكيعمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا987-

أكثرمنْ:قالمسعودابنعن،عقبةبنحصينعن:الكبسىمعاويةأبوقالحيانبنصالح

الباطرت.فىخوضًاأكثرهمالقيامةيومذنوبًا-:وكيعوقالخطايا-الناس

عن،عمارهعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا4أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا088-

بالإلاوجل--عزاللَّهيذكرلاينامرجرتمنما:قالاللَّهعبدعنيزيد،بنالرحمنعبد

نفسه.-يعنىالليلةبصاحبكمفعرتلقداللَّهوأيم،أذنهفىالشيطان

،مرةبنعمروعن،الأعمشعن،معاويةأبىعن،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا881-

وسَوادا-أبنيةبيتهفىفرأىيعودهحارئةبنمجمععلياللَّهعبددخل:قالعبيدةأبىعن

الإسنادكالسابق.حسن875-

نعيم.لأبى(1/013)"الحلية":حسن876-

نعيم.لأبى(4012/)""الحلية:حسن877-

.السماء"فىمنيرحمكمالأرضفىمن"ارحموا:بلفظمرفوعًاروىوقد

.""الحليةفى(1/132)نعيمأبو:حسن878-

ضعيف.:الكوفىالفراس:وقيلالقرشىحيانبنصالحفيه:ضيف987-

بهم.بأسلاورجالهالإسناد-ن881-



وعن-الإبلإلىيرجعونيعني-أهليكونواأنيوشكالناسفانخفف:فقال-المتاعيعنى

عبدقولمنيعجب:شعبةبنالمغيرةقال:قالالأزمعبنالحارثعن،عمروعن،الأعمش

القيامةيومإلىوكذلكالغدبعدمنخيروغدغدمنخيرواليوماليرممنخيرأمس:اللَّه

عبدإن،منهأعلماللَّهعبد:مسروقفقال.لمسروقفذكرت.أولعاممناأخصبالعامونحن

بالدنيا.اعتبرالمغيرةوإنبالآخرةاعتبراللَّه

حيارأبىعن،الحسنحدثنا،عامربنالأسودحدثنا،أبىحدثنا،اللِّهعبدحدثنا882-

فوقع.الكيرفىينفخونالذينهؤلاءعلىصمسعودابنأنسمعت:قال

عن،خالدأبىبنإسماعيلحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا883-

قدالناسإن:اللَّهعبدقال:قالالرحمنعبدبنمعنعنومسعر،الجعدأبىبنعمران

فانمافعلهقولهخالفومن،حظهأصابالذىفذاكفعلهقولهوافقفمنكلهمالقولأحسنوا

نفسه.يوبخ

عن،يحييأبىعن،المسعودىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا884-

راهبًا.راغبًامستغفرًابائسًامستجيرًاخائفًا:دعائهفىيقولكانمسعودابنأنالقاسم

قال:قالمغولبنمالكعن،نميربناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،النَّهعبدحدثنا885-

له.عقللامنيجمعولهالهماللامنوماللهدارلامندارالدنيا:اللَىعبد

قتادةعن،اللَّهعبدأبىبنهشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا886-

لاخترتشيئًاأكونلاأنوبينعمليقبولبينفخُيِّرتوالنارالجنةبينأنىلو:مسعودابنقال

شيئًا.اأكونلاأن

عن،عياشبنبكرأبوحدثنا،أيوببنمحمدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا887-

فىيفقههخيرًابهاللَّهيردمَنْ":ص!اخ!اللَّهزسولقال:قالاللَّهعبدعن،وائلأبىعن،الأعمش

."رشدهويلهمهالدين

حسن.إسناده884-

رواه،نفسهباللفظمرفوعوهومالكعنبلاغًا"الإيمان"شعبفى375()7/البيهفىذكره:ضعيف885-

المنذرىوزواه،"الجامعضعيف"فى3(10)2الألبانىوضعفه،عائشةعن"المسند"فى7(1)6/أحمد

وضعفه.مسعودابنعليموقوفًا"إالترغيبفى(4401/)

.الأولياء"داحليةفى271()6/نعيمأبوذكره886-

.""الصخيحينفىوأضله،الكبير"دافى34(1/0)9الطبرانى:ضعيف887-

.الزيادةبهذه2(21)9الألبانىوضعفه



وغيرهالقاسمعن،المسعودىحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا888-

عجلاًتكونواولا،أهلهمنتكونوابهواعملوابهتُعْرَفُواالخيرقولوا:يقولكانأنهاللَّهعبدعن

.بذرًامذايع

:قالسيارعن،شعبةحدثنا،داودبنسليمانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا988-

دينه.حربمنالمحروبوإن:خطبتهفىاللَّهعبدفال:يقولالشعبيسمعت

سمعهحميدبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا098-

لاجنازةفىتضحك:فقالجنازةفىيضحكرجلاًاللَّهعبدأبصر:عبسبنىمنشيخمن

.أبدًاأكلمك

عبدحدثنا،سعيدحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا198-

كانأنهمسعودابنعن،أبيهعنيحدثحجيرةبنالرحمنعبدسمعت:قالالوليدبناللَّه

محفوظةوأعمالمنتقصةآجالفىوالنهارالليلممرفىإنكم:يفول-يعظقعدإذا-يقول

يحصدأنفيوشكشرًازرعومن،رغبةيحصدأنيوشكخيرًايزرعفمنبغتةيأتىوالموت

له،يقدرلمماحريصيدركولابحظهبطىءيسبقلا،زرعالذىمثلزارعولكل،ندامة

ومجالسهمقادةوالفقهاءسادةالمتقونوقاهفاللَّهشرّاوقىومنأعطاهفاللَّهخيرًاأعطىفمن

.زيادة

الواسطىاللَّهعبدبنخالدحدثنا،الواسطىبقيةبنوهبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا298-

وجل-عز-اللَّهإن:قالمسعودابنعن،وائلأبىعن،مرةبنضرار-يعنىسنانأبىعن

قدإنى:فيقول؛ربيانعم:فيقول؟أتعرف:لهيقولبيديهفيسترهالقيامةيومالعبدليدعو

لك.غفرتها

ابن-يعنىهارونحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا398-

أوعيةالقلوبهذهإن:قالاللَّهعبدعن،أبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن-عنبرة

.بغيرهتشغلوهاولابالقرآنفاشغلوها

هنا.يضعفوهو،المسعودىفيه888-

عبس.بنىشيخجهالةفيه098-

.موثقونرجالهلاسناد"الكبير"فىللطبرانىوعزاه،الزوائد""مجمعفى(918)2/الهيثمى:حسن1-98

صحيح.بسندمرفوعًاأجزائهبعضروىوقدئفات،زجالهسنده298-

."الحليةأفى(1/113)نعيمأبو398-



حدثنا،المحاربىمحمدبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحددنى،اللَّهعبدحدثنا498-

:قالمسعودبناللَّهعبدعن،إبراهيمبنالمسيبعن،يعفورأبوحدثنا،مغولبنمالك

إذاوبحزنهمفطرونالناسإذاوبنهاره،نائمونالناسإذابليلهيعرفأنالقرآنلحاماطينبغى

إذاوبخشوعهيخطئونالناسإذاوبصمته،يضحكونالناسإذاوببكائه،يفرحونالناس

لحاماطينبغىولاسكينًاحليمًامحزونًاباكيًايكونأنالقرآنلحاملوينبغى،يختالونالناس

.حديدًاولاضاحكًاولاصخَّابًاولاغافلاًولاجافيًايكونأنالقرآن

إسرائياط،عن،أبىحدثنى،وكيعبنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا598-

عنهمت!!فأنالنارأهاطوعدلو:اللَّهعبدقال:قالميمونبنعمروعن،إسحاقأبىعن

فرحًا.لماتواالعذابمنيومًا

عن،سفيانحدثنا،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا698-

ظهرعلي!ماهوإلاإلهلاوالذيط:اللَّهعبدقال:قالعقبةبنعيسىعن،التيمىحيانبنزيد

.لسانمنسجنلطولأحقشىءالأرض

اللَّه:عبدقال:قالإبراهيمعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا،اللَّهعبدحدثنا798-

.بالقولموكلالبلاء

أبىعن،حبيبعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا898-

ضلالة.بدعةكاط،كفيتمفقدتبتدعواولااتبعوا:اللَّهعبدقال:قالالرحمنعبد

عن،حبيبعن،سفيانعن،وكيعيعنىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا998-

.الأولبالسَّمْتعليكم:اللَّهعبدقال:قالعميربنعمار

عن،ووكيعسفيانحدثناطالرحمنعبدحدثنَا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-09

نأالكذبمنالمرء"بحسب:قالاللَّهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،سفيان

.سمع"مابكليحدث

."الإيمان"شعبفى92(0)2/البيهقى4-98

منه.البلاءوكيعبنسفيانفيه:ضعيف598-

.ثقاترجالهابأسانيدللطبرانىوعزاه،"!المجمعفى3(01/30)الهيثمى:صخيح698-

ضعيفدفى()2377مرفوعًاالألبانىوضعفه،موقوفًا""المصنففى23(1)5/شيبةأبىابنرواه798-

.،الجامع

-الخطاببنعمرعنمسلمرواه،مرفوعاصحيحوهو،"الزهد"فى)363(المباركابن:صحيح00-9

عنه.اللَىرضى



عمروبنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-09

العلموإنماعاثايولدلاأحدًاإن:اللَّهعبدقال:قالالأحوصأبىعمهعن،الزعراءأبو

بالتعلم.

الأعمش،حدثنا،خالدأبوحيانبنسليمانحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا2-09

بحديدةفبصرالحدادينعلىاللَّهعبدمر:قالالأخرمبنسعدبنمعينعن،عطيةبنشمرعن

فبكى.أحميتقد

،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثني،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-309

.عبرةملىءإلاحبرةبيتمليوماترحةفرحةكلمع:اللَّهعبدعن،الأحوصأبيعن

سمعت:قالمسعرحدثنا،بشربنمحمدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدتنا4-09

.القراَناللَّهأدبوإن،أدبهيؤتىأنيحبمؤدبكلإن:اللَّهعبدقال:قالمعنًا

عن،عوانةأبوحدثنا،الملكعبدبنهشامحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا50-9

فىمابيدهاللَّهعبدتفسوالذى:اللَّهعبدقال:قالربيعةبنزحرعن،ميسرةبنالأسود

حتىعلمتقدالتىالنفستلكعينترقىشدتهكيفاللَّهعذابجنبتعلمنفسمنالأرض

سعتهاكيفاللَّهرحمةجنبتعلمنفسالأرضفىوما،منهنجتأواللَّهعذابأصابهاتعلم

الرحمة.تصيبهاأنورجتاستبشرتإلا

عن،سلمبنالمغيرهعن،الحدادعبيدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-609

منيتعجبونفجعلوامسعودابنعهدعلىالكوفةالدَّهاقينقدمت:قالمسروقبنسعيد

قلبًاشيئًاأصحَّالمؤمنتلقون؟تعجبونوما:مسعودابنفقال،ألوانهموحسنصحتهم

صحتلوواللَّه؛قلبًاوأمرضهجسمًاشىءأصحوالمنافقالفاجروتلقونجسمًاشيئًاوأمرض

.(الجِعْلان)1مناللَّهعلىأهونلكنتمقلوبكمومرضتأجسامكم

القرشى،مسلمبنالربيعحدثنا،عبيدةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-709

عزووذكر،2(45)2/الخفا""كشففي22(05)العجلونىوذكره،ضعيفبسندمرفوعًاروى30-9

.السرور:الحبرة:وقال،مرسلاًالمباركلابنإياهالعراقي

هـ..أ.ئفيضأنقبلالدمعة:العبرةاللسانوفى:وقال.السائلالدمالعينبفتح:والعبرة

.""الحليةفى(1/135)نعيمأبوذكره60-9

الندية.الأراضىفىيكثركالخنفساءحيوانوهو،)جعل(:جمع،الجيمبكسر:الجعلان(1)

."الجامع"ضعيففى(495)2الألبانىوضعفه،""المختارةفىالضياءمرفوعًا:ضعيف70-9



وكان:قالسوءرجللكانرجلاًالغثكانلو:مسعودابنقال:قالالعجلىعثمانأبىعن

المطل.:المعك.ظلمًابالمعككفى:يقول

الضحاكعن،خالدبنقرةحدثنا،عبيدةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-809

مرتحلوالضيفعاريةومالهضيفوهوإلاالدنيافىأصبحأحدما:مسعودابنقال:قال

.مردودةوالعارية

هلالعن،عوانةأبوحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9-09

قبلباليمينبدأالمسجدهذافيمسعودبناللَّهعبدسمعت:قالعكيمبناللَّهعبدعن،الوزان

البدرليلةبالقمرأحدكميخلوكماربهبهسيخلوإلاأحدمنمنكمماواللَّه:فقاليحدئناأن

فيماعملتماذاآدمابنيا؟المرسلينأجبتماذا؟اَدمابنياغركماذاآدمابن:فيقول

.؟علمت

."،الحليةفى(1/131)نعيمأبوموقوفًا:صخيح90-9

وقد،السماعبابمنهووإنما،الرأىبابمنقالهقدعنه-اللَىرضىاللَى-عبديكونأنيمكنولا:قلت

عنه.اللَىرضى-حاتمبنعدىعنعليهمتففًامرفوعًاروى



عنهااللَّهرضى-(1)عائشةزهد

عنمجالد،عن،عيينةابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-19

إلاطعاممن-لَجرحَصالنبيبعدشبعتما:قالت-القَه-رحمهاعائشةعن،مسروقعن،الشعبى

قبض.حتىرومجَيَكعمحمدآلشبعومالبكيتأبكىأنشئتولو

الاْعمش،سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدلنا،اللَّهعبدحدثنا1-19

عَذَابَوَوَقَانَاعَلَيْنَااللَّهُفَمَنَّ(:اللَّه-رحمها-عائشةسمعمنحدثني:قالالضحىأبيعن

.السمومعذابوقنر،عَلَيَّمنَّرَبِّ:فتقول.27(الطور!أ!و!السَّمُومِ

بنمحمدبنوافدعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا!آلحدننا،اللَّهعبدحدثنا129-

الناسأسحطمَنْ:قالت-اللَّه-رحمهاعائشةعن،القاسمعن،مليكةأبيابنعن،زيد

.الناسإلىاللَّهوكلهاللَّهبسخطالناسأرضىومنالناسكفاهاللَّهبرضى

عن،سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا139-

.33(ا!حزابْأ)بُيُوتِكُنَّفِىوَقَرْنَ(:تقرأعائشةسمعمنحدثنا،الضحىأبيعن،الأعمش

خمارها.تبلحتيفتبكى

بنعامربنترومانأموأمهاعنهما-اللَّهرضى-الصديقبكرأبىبنتعائشةاللَىعبدأم:المؤمنينامهي(1)

فعقد،!ط!جمَييهمالنبىفخطبها،مطعمبنجبيرعليمُسماةكانت،كنانةبنمالكبنىمن،شمسعبدبنعويمر

ع!ميتزوجولم،سنينتسعمعهوبقيت،هجرتهمنشهرًاعشرثمانيةبعدبالمدينةعليهاودخل،بمكةعليها

عالمة،،فقيهةوكانت،ففعلتالزبيربناللَىعبد:أختهابابنبالتكنىصئحهالنبىوامرها،غيرهابكرًا

للهحرة،وخمسينسبعسنةماتت،الروايةكثيرةوأسفارهاالعربوأيامى!النبىبحديثعارفة،فاضلة

عنه.اللَىرضى-هريرةأبوعليهاوصلى،ليلاًتدفنأنوأمرت

موضعمنأكثرفىالحديثمعنىروىوقد.ومجالد،وكيعبنسفيانوفيه:صحبحوالمعنىضعيف0-19

.الكتابهذامن

.مجهولالسندفى1-19

اللَّهوبينبينهماأحسنومن،علانيتهاللَىأحسنسريرتهأحسن)من:بعضهموقال:صخيحموقوف21-9

الذنبليذنبالعبد)إن:وقيل،(دنياهأمراللَىكفاهدينهأمرشغلهومن،الناسوبينبينهمااللَىأحسن

(.مذلتهوعليهفيصبحاللَىوبينبينهفيما

نفسها.بالاْلفاظمرفوعًاالزهد""فى(4142)الترمذىعنصحيحبىمند،،رووقد

.مجهولالإسنادفى139-



عائشةقالت:قالأبيهعن،هشامعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-19

منسيّا.نسيًاكنتأنىوددت:اللَّهرحمها

إسحاقعن،زيدبنألسامةحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9هـ1

أخلق.لمأنىوددتأعضدشجرةأنىوددت:قالت-اللَّهرحمها-عائشةعن،زائدةمولى

بردةأبىعن،شعبةعن،مسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا169-

العبادةأفضلتفعلونإنكم:قالتاللَّه-رحمها-عائشةعن،يزيدبنالأسودعن،أمهعن

لتواضع.ا

عن،حمادعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا179-

بشىء-وجل-عزاللَّهتلقوالنفإنكمالذنوبأقلوا:-اللَّهرحمها-عائشةعن،إبراهيم

.الذنوبقلةمنأفضل

عن،تميمعنالأعمشسمعت:قالوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا189-

درعها.ترقعوهىألفًاسبعينتقسمرأيتها:قال-اللَّهرحمها-عائشةعن،عروة

كتبت:قالعامرعن،زكرياحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-919

ذامّا.الناسمنحامدهعاداللَّهبمعصيةعملإذاالعبدفإن:بعدأما،معاويةإلىعائشة

إبراهيمعن،حمادعن،شعبةحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللًّهعبدحدثنا0-29

.الشجرةهذهورقمنورقةكنتليتنىيا:فقالتبشجرةمرتأنهاعائشةعن

موقهامرضفىعائشةالمؤمنينأمعلىدخللماعباسابنقصةوفيه،الطريقهذاعيرمنصحيحسنده4-19

أحبوكنت،الجسدمنالروحتخرجأنإلاوالأحبةمحمدًاتلقىأنوبينبينكفما،"أبشرى:لهافقال

فأصبحالأبواءليلةقلادتكوسقطت،طيبًاإلايحبجم!راللَىزسوليكنولم،إليهجميماللَىرسولنساء

اللهأنزلوما،سببكفىذلكفكان،التيممآيةاللَىفأنزلماءمعهموليسالناسوأصبح،-يًئاللَىرسول

ليسفأصبح،الأمينالروحبهاجاءسماواتسبعفوقمنبراءتكاللَىوأنزل،الأمةلهذهالرخصةمن

والذى،عباسابنيامنك"دعنى:فقالت،النهار"واَناءالليلاَناءفيهايتلىإلااللَىمساجدمنمسجد

.منسيّا"نسيًاكنتأنىلوددتبيدهنفسى

ووجلهمخوفهمشدةعليدليلوهذا،يكونوالملوأنتمنواكلهمالصخابةلوجدتلاحظتولو:قلت

تعالى.-ال!همن

."الزهد!فى(061)وكيع:صخيح51-9

.الزهد"9فى)698(وهناد،"الزهد،فى)67(المباركابن:صحيح17-9

."الزهد"فى)336(داوداْبورواهوقد:حسنبسندموقوت91-9

.""المصنففى362(/)13شميبةأبىابن:صخيحسنده0-29



عن،مسلمٍ،بممحمدعن،أبىحدثنى،وكيعب!!سفيانحدثنا،القَهعبدحدثنا1-29

.قدراكان:فقالتسيرهاعنسئلتأنهاعائشةعن،سعيدبنعيدعن،ميسرةبنإبراهيم

تميمبنىمنشيخحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا229-

؟سريرهعلىالميتيقولماأحدثكألاهزارأبا:الدزداءأملىقالت:قالهزارأبو:لهيقال

كماالدنياتغرنكملايراهشحملةوياجيراناهوياأهلاهياينادىفانه:قالت.بلى:قلت:قال

حاطونىولوشيئًاوزرىمنعنىيحملوالمأهلىفانبيلعبتكمابكمتلعبنولاغرتنى

وما،وماروتهازوتمنالعبدلقلبأسْحرالدنيا:الدرداءأمقالت.لحجونىاللَّهعنداليوم

.خدهأصرعتإلاقطعبدآثرها

وكانتومائتينوعشرينستسنةمحمدأمخديجةحدئتني:قالاللَّهعبدحدثنا239-

بنعونعنالمسعودىحدثني،الأزرقإسحاقحدثنا:قالتوتحدثنامنهفتسمعأبىإلىتجىء

.أمللناكقدلعلنا:فقالواعندها-وجل-عزاللَىفنذكرالدرداءأمإلىنجلسكنا:قالاللَّهعبد

أشفيشيئًاوجدتفماشىءكلفىالعبادهطلبتفقدأمللتمونىقدأنكمتزعمون:قالت

الذكر.مجالسمنالدينبهأصيبأنأحرىولالصدزى

أرخّكمالاالطائفتينبينل!ضلاحعنهاَاللَىرضيخروجها-وكانهـ(،)36الجملمعركةكانت219-

عنه.اللهرضىعلى-المؤمنينأميرعلىالناسلتأليبخرجتأنهاالشيعة

الجمل.معركةإلىبهالمقصود)وسيرها(:

.مجهولالإسنادفى229-

به.بأسلاإسناده239-



عنهاللَّهرضى-)1(الحسينبنعلىرْهد

علىكان:قالنعامةبنشيبةعن،جريرحدئنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-29

جرير-قال.بالمدينةبيتأهلمائةيعولوجدوهماتفلما،يبخل-السلامعليه-الحسينابن

بالليلالجربيحملكانمماآثارًابظهرهوجدواماتحينإنه:قبلهمنأو:الحديثفى

للمساكين.

قال:قالعيينةبنسفيانحدثنا،الناقدمحهلىبنعمرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا259-

أجمعين.-عليهماللَّه-صلواتالحسينبنعلىمنأفضلهاشميًاأرلم:الزهرى

أبوحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،إشكاببنمحمدحدئنا،اللَّهعبدحدثنا269-

ناوله.ثمقَبَّلهالصدقةالسائلناولإذاكانحسينبنعلىأن:الطائىالمنهال

عن،غزوانبنفضيلعن،جرير-سدثنا،حميدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا279-

العلم.منمجةمَجَّضحكةضحكمن:قالالحسينبنعلى

رأيت:قالالطائىالمنهالأبوحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا289-

.بيدهالمسكينيناولالحسينبنعلى

عن،الثمالىحمزةأبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا929-

-الربغضبتطفىءالليلصدقةإن:ويقولالخبزفيهالجرابيحملكانأنهالحسينبنعلى

وجل.عز

ملكبنتسلافةأو،سلاَّمة:اسمهاولدأم:،وأمهطالبأبىبنعلىبنالحسينبنعلىالعابدينزينهو(1)

السبطأبيهمعوكان،تقريبًاوئلاثينثمانسنةولد،لعبادتهالعابدينزينولقبوه،يزدجرد:الفرس

زياد،بناللَىعبيدقصرفىالموتمنزينبعمتهوحمته،لمرضهيفاتلولم،كربلاءفىالحسينالشهير

وتسعينأربعةعامتوفى،الإحسانكثيرمخسنًاكان،الستةالكتبفىومروياته،مثلهزمانهفىيكنولم

بالبقيع.وقبرهبالمدينةللهجرة

.الأولياء"حلية9فى(136)3/نعيمأبو4-29

نفسه.بقالسا-529

.""الحليةفى(134)3/نعيمأبوذكره279-

ضعف.وفيه،الثمالىحمزةأبوفيه9-29



محمدعن،بكيربتيونسحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-039

ماتفلمامعاشهمكانأينمنيدرونمايعيشونالمدينةأهلمنناسكان:قالإسحاقابن

بالليل.بهيؤتونكانوامافقدوااللَّه--رحمهالحسينبنعلى

عبدلىقال:قالمسعرعن،عيينةابنحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا319-

ينفعه.علمًامنهأوتىيكونلاأنلخليقيبكيهلاماالعلممنأوتىمنإن:التيمىالأعلي

:قالمسعرعن،أسامةائو9عيينةابنحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا329-

ولا،نفورًاأعداؤكزادكماخشوعًالكزدنارَبِّ:سجودهفىيقولالتيميالأعليعبدكان

لك.السجودبعدمنالنارفىوجوهناتكبنَّ

بناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا339-

سيفه.شاهروهوالجنةيدخلالشهيدإنَّ:قالهانئبنيحمىعن،سفيانحدثنا،الزبير

الهم:قالزاذانبنمنصورعن،خلفحدثنا،شريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-349

.السيئاتفىيزيدوالبطروالإثمالحسناتفىيزيدوالحزن

:قالأبيهعن،غزوانبنالفضيلبنمحمدحدثنا،شريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا359-

يقرأوكانالقيامطولمنكساءعليهاوبسطتبنًاملاَّهاقدمصلاهعندهفاذابنتهكرزعلىدخلت

بنمحمدقال.نعسإذاعليهيعتمدالمحرابفىعودولهمراتثلاثوالليلةاليومفىالقرآن

عليه.يغشىحتىفيضربونهبالمعروفأمرخرجإذاكرزوكان:قالأبيهعنأوعنهالفضيل

صحبت:قالشبرمةابنعن،سفيانحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا369-

فصلى.نزلنظيفةببقعةمرإذافكانسفرفىكرزًا

حدثنا،مسلمبنالوليدحا-ثنا،الأنصارىموسىأبوحدتنا،اللَّهعبدحدثنا379-

وجل--عزاللَّهذكرمنيفترلالسانكأرى:هانئبنلمعروفقلت:قالالعزيزعبدبنسعيد

الأصابع.تخطىءأنإلامرةألفمائتى:قال؟يومكلفىتسبحفكم

الذىالعالمليس:قالعيينةبنسفيانعن،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا389-

فيجتنبه.الشرويعرففيتبعهالخيريعرفالذىالعالمإنما،الشرمنالخيريعرف

.الأولياء""حليةفى88()5/نعيمأبو2!9-

.الأولياء""حليةفى(95)3/نعيمأبو349-

.الأولياء"حلية"فى97()5/نعيمأبو369-

الأولياءلما."حليةفى(157)5/نعيمأبو379-



عن،الواحدعبدعن،عيينةحدثنا،يونسبنشريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا939-

قالت،السماءإلىالمؤمنبروحعرحإذا:قالرفيعبنالعزيزعبدعن،مغولبنمالك

نجا.كيفويحهيا،الشيطانمنالعبدهذانجىالذىسبحان:-السلامعليهم-الملائكة

اللَّه-قولفىمنصورعن،سعيدبنمباركحدثنا،شريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-49

الدنياعرضمنعرضهوليس:قال.77(ادقصص:)أالدُّنْيَامِنَئَصِببَكَتَنس!وَلا(:وجل-عز

لاَخرتك.فيهتقدمأنعمركنصيبكولكن

عن،ليثعن،رجاطعن،جريرحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا419-

الخير.معلم:قال.31،:صيم1)كُنتُمَااَيْنَمُبَارَكًاوَجَعَلَنِى(:مجاهد

رأيت:اطقاالأوزاعيعن،حفصأبوحدثني:قالالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا429-

المؤمنإن:فقال.بنفسكرفقتلو:لهفقلتضعيفوهوبالبيتيطوفلبابةأبىبنعبيد

بالتحامل.

لسنهر،أبوحدثني:قالالمصرىالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا439-

يدىبيناللوحفىمكتوب:قالحليسبنميسرةبنيونسعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا

رحمتىسبقت،وأترحمأرحمالرحيمالرحمنأناإلاإلهلااللَّهأناإنى:وجل-عز-اللَّه

الجنة.أدْخِلَهُأنوثلاثمائةثلاثينمنبواحدةجاءلمنوأذنت،عقوبتيوعفوىغضبى

عمرو،بنعثمانسمعت:قالالعزيزعبدبنالحسينحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-49

تناطحتثم،والموتالقرآنيردعهلممن:يقولتميمبنيزيدسمعت:قالعفانأبوأنبأنا

.يردعلميديهبينالجبال

:قالزرعةأبىعن،سويدبنأيوبحدثنا،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا459-

ثم،يزوجهأنفأبىعهدولىوهوأيوبابنهعلىابنتهكلثومبنهانئإلىسليمانخطب

لزوجنا.الدنياأرادلوأما:سليمانفقال،فزوجهلهعمابنفدعاأهلهإلىانصرف

سلمةأبىبنعمروحدثنا،المصرىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا469-

.والثورىلمجاهدوعزاه،""تفسيرهفى(117)5/كثيرائنذكره14-9

.)نفاعًا(مجاهدعنروايةوفى!وزاد

."دتفسيرهفىللطبرىوعزاه،(كانأينماالمنكرعنوالنهىبالمعروفأالأمر:وبر!

حليسابنيذكرولمالغيببعالملاتصالهالرأىجهةمنيقالأنيمكنولاسندإلىيحتاجكلامهذا439-

.الكتابأهلعنتلقاهاالتىالإسرائيلياتمنولعله،الكلامهذاسمعممن



ماإلاالمنامفىإلاعيانًاالعينحوررأىأحدًانعلملا:قالالعزيزعبدبنسعيدسمعت:قال

راَهافلما،سريرهاوعليقُبتهافىحوراءفرأىلحاجتهيومًادخلفانه،مخرمةأبىمنكان

فانصرف:قال.فلانزوجةوهذهزوجتكأنافانىمخرمةأباياإلىَّ:قالتعنهاوجههصرف

استشهد.إلاوصيتهأحديكتبفلموصاياهمفكتبوافأخبرهمأصحابهإلى

بالشاميكنلم:قالالأوزاعىعن،أيوبحدثنا،الحسنحدننى،اللَّهعبدحدثنا-479

لى.يستقيمأنقبلسنةعشرينلسانىعالجت:قالزكرياأبىابنعلىيفضلرجل

بنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،خالدبنهدبةحدثنى،اللَّهعبدحدثنا489-

قدالدنيافانبعدأما:قالثماللَّهفحمدغزوانبنعتبةخطب:قالعميربنخالدعن،هلال

وإنكم،أحدكميتصابهاالإناءكصبابةصبابهء3(منهابقىوإنما،حذاء)2(وولت!1بصرم)اَذنت

منيهوىالحجرأنبلغنىولقد،منكميحضرمابخيرمنهافانتقلوالهازواللادارإلىمنتقلون

بينماأنلىدبهرَولقد؟أفعجبتملتُمْلانَّاللَّهوأيم،عامًاسبعينقعرًالهايبلغفماجهنمشفير

وأنارأيتنىولَقد،الزحامكظيظوهويومعليهوليأتن،سنةأربعينمسيرةالجنة(مصراعى)4

ولقد،(أشداقن!ْمنهقرحتحتىالشجرورقإلاطعاملنامالمجيهواللَّهرسولمعسبعةسابع

حَىٌّاليوممنافما،بنصفهاسعدواتزربنصفهافاتزرتسعدوبينبينيفشققتهابرد\6(التقطت

اللَّهعندصغيرًانفسىفىعظيمَاأحصنأنباللَّهفأعوذ،الأمصارمنمصْر)7(أميرأصبحلاإ

بعدنا.الأمراءوتجربونوستبلونملكًاعاقبتهاتكونحتىتناسختإلانبوةَتكنلموإنها

-يعنيسعيدعن،إبراهيمبنحسانحدثنا،عمروبنذودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-949

منكر،معروفهزمانفياليومإنكم:قالحاتمبنعدىعن،مرةبنعمروعن،مسروقابن

يأتى.زمانمعروفومنكرهمضىقدزمان

.االحليةدافى(941)5/نعيمأبو-479

."والرقائقالزهد"فى(241/)679مسلم:صحيح-489

.وانقطاع،وانتهاء،فانصرا:صرم(1)

.الانقطاعمسرعةأدبرتحذَّاء:)2(

الإناءأسفلفىالشرابمنتبقىيسيرةبقية:صحُبابة31(

.يسارًاوالاَخر!ينًاأحدهمامصراعانوهماالبابجانبوهو،()مصراعالمفرد:مصراعى()4

الفم.جانبالشدقأشداقنا:()5

ثوبًا.:بردة(16

امصار.:والجمع،البلادمنبلد:مصر)7(



القعقاعبنسعيدعن،سفيانحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-059

إليها.أشتاقوأناإلاصلاةوقتدخلما:حاتمبنعدىقال:قال

عمنشيبانبنسعيدعن،سفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا519-

الممل.الخبزيَفُتحاتمبنعدىرأى

ميمونعن،المليحأبوحدثنا،الحربىعثمانبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا529-

لىضيعةذكرتإنى:فقالفعاتبهصلاتهأخَفَّيصلىرجلإلىالمهاجرينمنرجلنظر:قال

أضَعْت.الضَيْعَةأكبر:قال

فضيل،بنمحمدحدئنا،العجلىالكوفىيزيدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا539-

بنسهمسمعت:قالمنجاببنسهمأختبنحماطةبنقدامةعن،مطربنالصلتحدثنا

نزلنافيهنلهفاستجيبدعواتبثلاثفدعادارينالحضرمىبنالعلاءمعغزونا:قالمنجاب

سبيلكوفىعبيدفكإنَّااللهم:وقالركعتينفصلىفقام،يجدهفلميتوضأأنالماءفطلبمنزلأ

غيرنا.نصيبفيهلأحديكنلمتوضأنافإذا،ونشربمنهنتوضأغيثًااسقنااللهمعدوكنقاتل

(1)إداوتىوملأت،وتزودنامنهفتوضأناالسماءعنهأقلعتحينبماءنحنفاذاقليلاًفسرنا

إداوتىنسيتلأصحابىقلتثمقليلاً،فسرنالا؟أملهاستجيبهلانظرحتىمكانهاوتركتها

وبينهم،بيننا)2(والبحردارينأتيناحتىسرناثمقطماءرُصبلمقكأنهالمكانذلكإلىفجئت

إليهملنافاجعلاللهمعدوكنقاتلسبيلكوفىعبيدكإنَا،عظيمياعلىُّياحليميا:فقال

البطنوجعأخذهرجعنافلماإليهمفخرجنا،لبودنابلغمعفخُضناالبحربنافتقحم.سبيلاً

كثير،بماءنحنفإذابعيدغيرفسرناودفناهثيابهفىفلففناهنجدهفلمنغسلهماءفطلبنا،فمات

منرجلققال.نجدهفلمفطلبناهفرجعناغسلناهثمفاستخرجناهرجعنالو:لبعضبعضنافقال

تطلعولاغيرهاكلمةأوموتىعليهمأخفعظيمياحكيمياعلىيا:يقولسمعتهإئى:القوم

.وتركناهفرجعناهأحدمعورتىعلى

يوسفبناللَّهعبدحدثنا،الجروىالعزيزعبدبنالحسنحدننا،اللَّهعبدحدثنا549-

بصرها،كُفَّعثامةأمهأنالدرداءأبىبنبلالعن،سليمانبنمحمدحدثنا،الدمشقى

فقالت:.نعم:قال؟بنىأىأصليتم:فقالت،صلىوقديومًاابنهاعليهافدخل

."الزهد"فى(1)320المباركابنرواهوقد:صحيح-059

.مجهرلالسند59-فى1

."الصفوة"صفةفى26(4/الجوزى)1ابنذكره539-

رنها.لغزا!ضبفارشبلد:دارين(21.الماءفيهيوصْعجلدمنصغيرإناء:الإداوة:إداوتى(1)



دَاهيَهْبدَارِكحَلَّتلاَهِيهلَكمَاعثامُ

بَاكَيَهْيوْمًاكُنْتَإنْلوقْتهاالصَّلاَةابكى

تَالَيَهْيومًاكُنْتَقَدْتُلىإذاالقُرانَوابْكى

جاريَهْعَينكودُموعبتفكَرتَتلينَهُ

تَالَيهوعندكإلاتتلينهلافاليوم

حَيَاَتِيهْطُولعشْتُماصبابةعليكلَهْفِى

سلمة،أبىبنعمروسمعت:قالالعَزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا559-

مأعُثامةإلابهفوفىمكةإلىمشى(فى)1حنثأحدًانعلمما:قالالعزيزعبدبنسعيدعن

.دينارخمسمايةفأنفقتمكةإلىفمشتحنثتفانهاالدرداءأبىبنبلال

بنسلمةعن،ةمغيرعن،وجريرهشامحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا569-

يأخذ-السلام-عليهعلىبنالحسنكان:قالتطلحةبنتإسحاقأمعمتهعن،يحيى

الليل.آخرمنيأخذه-السلامعليه-الحسينوكان،الليلأولمنالقياممنبنصيبه

حدثنا،أشكاببنإبراهيمبنالحسينبنمحمدجعفرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا579-

مساكينعلى-السلام-عليهعلىبنحُسينمر:قال.أنبأناه:مسعرقالعونبنجعفر

23(.النحل.أ)!الْمُسْتَكْبِرِينَيُحِبُّلاإِنَّهُ(:قالثمإليهمفجلس

عن،عطيةبنالحارثحدثنا،البزارالصباحبنحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا589-

المغرببينمامصليًايزاللاعلىبنالحسنكان:قالجريجابنعن،الحسينبنمخلد

الليل.ناشئةإنها:فقال.ذلكفىلهفقيلوالعشاء

بنبشرحدثنى،حاتمبنمحمدعن،الحكمبنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا959-

أبىعن،الرحمنعبدبنيحيىعن،عمروبنمحمدعن،الواسطىخالدحدثنا،الحارث

الدنيا.فىالزهادةمنالاَخرةطلبفىأبلغعملاًنجدفلمالأعمالتابعنا:قالالليثىواقد

أبىعن،أبيهعن،فضيلبنمحمدحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-069

.إزارمنهملأحدماالصُّفةأهلمنسبعينأدركت:قالهريرةأبىعن،حازم

عمر،أبىبنمحمدسمعت:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنا4اللَّهعبدحدثنا.-661

مكة.إلىالسيرمنبهحنثتماففعلتيمينهافىعادتيعنى:حنث*1)

.الأولياء""حليةفى2(89)2/نعيمأبوذكرها1-69



ومضىقفةفأخذدهرنا؟علىأعنتنالو-ابنهيعني-لعلىقلت:قالعياض)*(بنفضيلعن

وأهذاأريدلستبنييا:وقلتفرددتهإليهفمضيتفأعلمنىرجلفأتانىليحملالسوقإلى

كله.هذاأردلم

،عثمانأبىبنمحمدسمعت:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعحدحدثنا629-

فجلسحملهالذىالطعامفنقصلفضيلكانت(اأباعماعلىيحملكانعليّاأنفضيلعن

فأكلتبالكوفةشاةلناكانتلقد؟بعلىهذاتفعلون:ففالإليهمالفضيلفأتىالكرى)2(عند

:فقالواذلكنعدلبنًالهاشربتفمايشبههممنأوالملوكأوالأمراءلبعضعلفمنيسيرًاشيئًا

إليك.أنهعلىأبايانعلملم

فضيلعن،عمربنمحمدحدثنا،العزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا639-

إنسانلكلقَوِّتْهُ:لفضيلعلىأمفقالتالسعرمنغلاءفىذلككانبدينارشعيرًااشترواأنهم

ذلكبعضأصابهأوالخواءيصيبهأنكادإذاحتىبالاَخرويتصدقواحدًايأخذفكان،قرضين

اعتممنا.حتىالجوعمنأصابهعندماذهبمايريدرجعفما:فضيلقال

:قالحسانبنيحييسمعت:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اطَّهاعبدحدئنا649-

فيشترىبقالاًيريدوهونوىمنالفبضةقدرمعهفاذاوأتيتهيومًارأيتهفأرحمهفضيلاًرأيتربما

اللَّه.رحمهعنه-وانصرفتشىءعنسألتهفماشيئًابها

:قالعثمانأبىبنمحمدحدثنا،العزيزعبدبنالحسنحدثنا،اسلَّهاعبدحدثنا659-

يدوفىالنارذكرفيهبحديثسفيانفتحدثعيينةبنسفيانعند-فضيلابن-يعنىعلىكان

إليهفالتفتيدهمنوقعأوبالقرطاسورمىوقعشهقةفشهق،مربوطشىءفيهقرطاسعلى

اللَّه.شاءبعدماإلاأفاقفمابهحدثتماهناهاأنكعلمتلو:فقالسفيان

بنبشرحدثنا،حاتمبنمحمدحدثنا،الحك!أبنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدلنا669-

يأتى؟يقالكان:قالالأوزاعىعن،عمرانبناثعافىسمعت:قالاللَّه-رحمه-الحارث

سنة.فىعملأوحلالمندرهمأومؤنسأخالزمانذلكفىشىءأقلزمانالناسعلى

كانوالنشأةالمولدخراسانى،الأولياءوالعلماءالزهاد،العبادأئمةأحدالتميمىعلم!أبمعياضبنالفضيل(ير)

المباركابنإليهكتبالذىوهو،الحرمينعابد:سمىحتىالحرمينلزمتابفلما،بالكوفةطريققاطع

:الشهيرةقصيدته

تلعبالعبادةفىانكلعلمتائصرتنالوالحرمينعابليا

.القراَنقتلىمنوهوصغيرًافماتعلىولدهسبقهوقد،للهجرةومائةوثمانينسبععاموفاتهكانت

.الدوابيؤجرونمنيقصدلمله:الكرى(21.وإبلجمالأىأباعر:!1)



حدثنا،واقعبنحسنحدثنا،هارونبنمحمدشبلأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا679-

الناسيخطببدمشقالمنبرعلىمعاويةرأيت:قالأبيهعن،حملةأبىبنعلىعن،ضمرة

.مرقوعقميصوعليه

ابوحدثنا،جعفربنسيارحدثنا،القَهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا689-

منفيسترهكنفهعليهفيضعالقيامةيومالعبداللَّهيدنى:قالهريرةأبىعن،الجونىعمران

بالحسنةفيمر:قال،كتابكآدمابنيااقرأ:فيقولالسترذلكفىكتابهإليهويدفعِكلهاالخلائق

نعم:فيقول؟عبدىياتعرف:لهوجل-عزالفَه-فيقول:قال،قلبهبهاويُسروجههفيبيض

ارفع:فيقول:قال،ساجدًاللَّهفيخر:قال،منكتقبلتهاف!نى:فيفول:قال،أعرفربأى

فيقول،قلبهمنهاويوجلوجههفيسودُّبالسيئةفيمر:قال،كتابكفىوعُدْاَدمابنيارأسك

قدانى:فيقول:قال.أعرفربيانعم:فيقول:قال؟عبدىياأتعرف:وجل-عز-ال!ه

إلامنهالخلائقيرىولافيسجدتُغْفَروسيئةفيسجدتُقبلحسنةيزالفلا:قال.لكغفرتها

:قال.قطاللَىيعصلمالعبدلهذاطوبى:بعضًابعضهاالخلائقيُنادىحتى:قال،السجود

عديه.وقفهقدممااللهوبينبينهفيمالقِىَقدمايدرونولا

زيدبنعلىعن،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-969

يكتب-وجل-عزاللَّهأنحديثهريرةأبىعنبلغنى:قالالنهدىعثمانأبىعن،القرشى

الحج،أريدأكنولمالعامذلكفحججت:قال،حسنةألفألفالواحدةالحسنةللمؤمن

الؤاحدةبالحسنةللمؤمنيكتبوجل-عز-اللهَإن:قلتأنكبلغنى:فقلتهريرةأبافلقيت

فكيف:ففلت:قال،عنىحدَثكالذىيخفظولم،قلتهكذاليى:قال،حسنةألفألف

قلت:وجل؟عز-اللهكتابفىهذاتجدونأولستم:قالثم،حسنةألفألفى:قال؟قلت

والكثير.245(،!البترب)كَيرَةًأَضْعَافًالَهُلَيُضَاعِفَةحَسَنًاقَرْضًااللّهَيُقْرِضُالَذِىذَامَن(:قال؟وأين

حسنة.ألفوألفىألفألفىمنأكثراللَىمن

محمدبنيونسحدثنا،يدهبخطأبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا079-

الأشياخبعضمسجدفىفكان:قالفضلهمنفذكرسالمأباممنىقاضٍبالبصرةكان:قال.

فىاللَىقاسمققدنهجهعلىوالسير،بعمرالتشبهعلىحريصًا-كانعنهاللَه-رضىمعاويةلأنوذنك679-

عنه.اللَىرضىبهمنأسياالثيابمنالمرقوعليلبسوعاد،عمرفعلكماتوفىلماماله

حسن.الإسنادوهذا،صخيحبسندمرفوعًاالحدبأك!زقرض-!"9/6

مناكير.ولهجدعانبنزيدبنعلىوفيه:وموقوفاكوعًاوسحنسعيفأ8آ1"

القاضى.حالجهالةفيه0-79



بَطَائِنُهَافُرُشٍ(:الاَيةهذهعلىفأتىيصلىكانأنهفبلغنى:قال،إليهجلستوقد:يونسقال

منيدرىولا.فنودى،الظواهرفكيفالبطائنهذهربيا:فقال.54،:الرحمنأ)إِسْتَبْرَقمِنْ

بالفارسية.يَقُصوكان،اللَّهرضوانالظَوًاهر:ناداه

،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا719-

كانف!نطلقبوجهأخاكألق؟بالانقباضأخاهالرجليلقىلماذا:قالخالدبنصالحعن

به.فانحلخيرعندك

سعيدحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا729-

أنهعمىأوأبىحدثنىفقال:قالمجلسنافىشيغعليناوقف:قالالسليلأبىعن،الجريرى

"؟القيامةيوماللَّهعندبهالهاشهدبصدقةاليوميتمدق"من:فقالبالبقيعطَ*ئَ!اللَّهرسولشهد

منهعينفىأذمولاقامةأقصرولامنهوجهسوادأشدرجلبالبقيعماواللَىلارجلفجاء:قال

يانعمقال.:،"الصدقة"هذه:عجيماللَىزسولفقال،منهاأحسنشىءبالبفيعماواللَىلابناقة

رسولفسمع:قال،منهخيرلهىوالالَهبهاليتصدق:فقالرجلفلمزه:قال.اللَىرسول

)ثلاثومنها"منكخيرهوبل.كذبتومنها،منكخيرهوبل"كذبت:فقالكلمتهلمجماللَّه

.المجهد"المزهدافلحقدالمجهدالمزهدأفلح"قد:!روعَيرواللَّهرسولقالئممرار(

عن،اميةأبىالكريمعبدعن،سفيانحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-739

عبدقالوجل--عزاللَىيخشىأنهرأيتقرأإذاالذىبالقرآنصوتًاالناسأحسن:قالطلق

يشتكىحتىأقومأنلأشتهىإنى:طلققال:الكريمعبدقال،كذلكطلقوكان:الكريم

.""العنكبوتيبلغحتىيركعفلاالبقرةيفتتحطلقوكانصلبى

الصمدعبدحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدننى،اللَّهعبدحدثنا749-

اللَىعبدأبايا:فقالرجلوسأله-منبهبنوهبوهو-عمىشهدت:قالمنبهبنمعقلابن

لافيهموكانالعبادمننفركان:قال،يحدثوهبأنشأثم.نعم:قال،فأعتقهزنيةولدأشترى

قربانهم،فقبلقربانهوقربقربانهمفقربواقربانهمفحضرويجلونهويطعمونهيكرمونهغلام

أمهفأتى:قال،خللاًيرفلمأوتىأينمنأمرهوقلَّبالعبادةفىفدأب:قال،قربانهورد

فحضرويجلونىويكرمونىيطعمونىلىإخوانمعكنتعظيمأمربىنزلإنهأمهيا:فقال

،يرصى
رأفلمأمرىفىنظرتوهانى،قربانىوردقربانهمفقُبِلَوقَربتفقربواقربانىوحضرقربانهم

."المسند"فى34()5/أحمدذكرهوالحدلث:المحدرثالشيخجهالةفيه-729

.،العبادةقىالمجهد:العيشفىالمزهدأ:وقال.نفسهبالسند""تفسيرهفى(921)4/كثيرابنوذكره



أمىإنك:قال؟بنىياهذاإلىتريدوما:قالتلا؟أملهأدعىالذىلأبىأناأمىيا.خللاً

ذلكابنفأنتنفسىعلىرجلفغلبنىلأحتطبليلةخرجت:قالت،فحدثينىحالكلعلي

أبواىيأكلربيا:ويقوليبكىفجعلساجدًاوخَرَّأماهيالكاللَّهيغفر:قال.الرجل

أنتباثمهاوأوخذغيرىالشهوةيصيب،زبياذلكمنأكرمأنتأنا؟وأضرسالحمض

قربانه.فقبل:قالويعدد،يبكيوجعل:قال،ربياربياذلكمنأكرم

وحدثنا:قالكليببنعبايةحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا759-

لو:الطائىلداودرجلقال:قالالعبادانىعاصمأبوحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبد

يكرهونكانواأنهمعلمتأما:لهفقال،فنظفالعنكبوتمنالبيتسقففىبماأمرت

يشعرلمسنةثلاثينعليهدارهفىكانمجاهدًاأننُبئت:الطائىداودقالثم،النظرفضول

ب!ها.

سمعت:قالشميطبناللَّهعبدحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا769-

:يقول،وجلدهوفرجهبطنههمتهإنماالفطنةقليلالبطنةدائم:ىيقوالدنياأهلوصفإذاأبى

.بالنهاربَالَالبالليلجيفة؟فأنامأمسيمتى،وألعبوألهووأشربفآكلأصبحمتى

بنإبراهيمحدثنا،عطيةبنيوسفحدثنا،سيارعنأخبرت:قالالفَهعبدحدثنا-779

أحدَاألقىفمابيتىمنلأخرجإنى:يقولالمزنىاللَّهعبدبنبكرسمعت:قالاليشكرىعيسى

شك.فىالناسمنأما؛يقينعلىنفسيمنلأنىالفضلعلىَّلهرأيتإلا

حدثنا،العدوىأسلمبنسهلحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدتنا789-

الجوعلمجحواللَّهرسولإلىشكونا:قالطلحةأبىعن،مالكبنأنسعن،منصوربنيزيد

حجرين،بطنهعنصلَ!ل!اللَّهرسولفرفعحجرًاحجرًابطونناعنفرفعنا

شميطعن،شميطبناللَّهوعبدجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت،اللَّهعبدحدثنا979-

سميتكهلكتهمنهالكًااستنقذتإنإنك-السلامعليهداود-إلىأوحىوجل--عزاللَّهأن

.جَهْبَذًا

الحلبىإسحاقأبوكعبحدثنا،السكونىشجاعبنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا089-

منأحدكانهل:بكرأبىبنتأسماءسئلت:قالعكرمةعن،الكريمعبدعن،فراتحدثنا

.يبكونكانوالكن،لا:قالت؟الخوفمنعليهيغشىالسلف

غريب.:وقال،الزهد""فى(1237)الترمذى:ضعيش-789



الألهانىزيادبنمحمدعن،بقيةحدثنا،اللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا819-

ذمتنالأهلأمانالسلامإن:قالثمعليهسلَّمإلابأحديمرفلاأمامةأبىبيداَخذًاكنت:قال

ديننا.لأهلتحية

أبومرَّ:قالزيادبنمحمدعن،بقيةحدثنا،اللَّهعبدأبوحدلنا،أطَّهاعبدحدثنا829-

لوسجدةلهايا:فقالبرجلهفضربه:قال!يبكىوهوالسجودأطالقدساجدبرجلأمامة

بيتك.فىكانت

معاوية-حدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا839-

آخررجلوإلىالبكالىنوفإلىالدرداءأمأرسلتنى:قالعامربنسليمعن-صالجابنيعنى

لأنفسكما.للناسموعطتكماولتكناللَّهاتقيا:لهماقل:قالتالمسجدفىيقصكان

بنجريرسمعت:لمحالمحمدبنحجاجحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا849-

مألهفقالت:قال،فأكثر:قالالدرداءأمسألكانشابّارجلاأنالمكىوهبعن،حازم

اللَّهحجةمنازديادكفما:فقالت:قال،لا:فقال:أطقاعنه؟تسألمابكلأتعمل:الدرداء

عليك؟

عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا859-

فقال:قالعمرإلىبعماروشىالكوفةأهلمنرجلاًأنسُويدبنالحارثعن،التيمىإبراهيم

العقبين.موطأوجعلكوولدكمالكاللَّهفأكثركاذبًاكنتإنأما:عمارله

عبيد،بنيونسحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا869-

بالعبادةوكفى،غنىباليق!نوكفىواعظابالموتكفى:قالأنهياسربنعمارعن،رجلعن

شغلاً.

حدثنا:قالاعليبنالأزرقالجهموأبو،عمروبنداودحدثنى،اذلَّهعبدحدثنا879-

أمورعلىإلحاحًافيهرأتفربما(السائلحال)مراعاةيقتضىماوهو،فقههامنقالتهإنماالكلامهذا849-

يكتمألارالأصحّ،جديدًاتحتمللاالاستيعابعلىقدرتهأنرأتأنهاأر،أصرلهلاالعلممكملاتمن

.نأرمنلجامًاالقيامةيومالجزاءكانوإلا،العلم

.(62)6برقمذكرهسبق859-

فى803(/01)الهيثمىرواه،جدّاضعيفبسندمرفوعًاروىوقد،جهالةوفيهالإسنادضعيف869-

.متروك:بدربنالربيعفيهوقالللطبرانىوعزاه،""المجمع

.(لفعلتبالمقاريضنفسىأقرضأنحبكأنأعلمالو:المحبقولومنه879-

الشاعر:وقال



عبدبنسعيدعن،ذرعن،سلمةعن،كهيلبنسلمةبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنحسان

اللهمٍ:-الفراتشصِّعلىيسيروهو-قالأنهياسربنعمارعن،أبيهعن،أبزىبنالرحمن

ناراأوقدأنعنىلكأرضىأنأعلمولو،فعلتفأسقطأتردىأنعنيلكأرضيأنأعلملو

فيهفأغرقالماءهذافىنفسىألقىأنعنىلكأرضيأنأعلمولو،اللهمفعلتفيهافأقع

فعلت.

!سَنىعمىالثَهفسلامسَهَرِىفىزضاكمكانإن

الَصبر.منعندكأمريكرههماكاناذا:قالزبى؟أحبمتى:المصرىالنونذووسئل

أَحَبئالسِّجْنُرَبِّ(:فقال-السلامعليه-يوسففعلكماالنفسهوىعلىالربلرضىإيثاروهذا:قلت

33(.أبولت)إِلَيْهِيَدْغونَنِىمِمَّاإِلَىَّ

ذ---ِهـ؟فيدربُعدهعذبفيكعذابه

-"--.،-!سنياآتءتباحصروحىىعنسوآنت

ء--3ستحبنثماأنىالحبحس!سِ)



عنه-الفهرضى-هريرةأبىزهد

عن،أنسعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا889-

.الشتاءفىالصوم:قال؟هريرةأباياماذا:قالوا؟باردةغنيمةعلىأدلكمألا:قالهريرةأبى

قال:قالالسليلأبىعن،عونحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،ا!لَّهعبدحدثنا989-

لاماوتبنونتأكلونلاماوتجمعونتبلغونلاماتأملونأنفسكمصدقتكمما:هريرةأبو

.تسكنون

بنالعباسعن،سلمةبنحمادأنبأنا،يزيدحدثائا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا099-

وتقومالليلثلثيقومكان-اللَّهرحمه-هريرةأباأن،النهدىعثمانأبىعن،الجريرىروح

.هذاقامهذانامإذاالليلثلثابنهويقومالليلثلثامرأته

عن،الأوزاعىسمعت:قالالرزاقعبدحدثنى،أبىحدثني،الطَّاعبدحدثنا199-

مركبًاأركبأنأكرهإنى:قالفلانًا؟فَتَلْقَىتركبألا:هريرةلأبىقيل:قالكثيرأبىبنيحمى

وجل.عزاللَّه-علىضامنًافيهأكونلا

يعني،إسماعيلحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا299-

السوطعليهافرفعبعملهافدعمتهمزنجيةلهكانتهريرةأباأن،المتوكلأبىعن،العبدى

عزللَى-فأنتاذهبىثمنكيوفينىممنسأبيعكولكنبهلأغشيتكالقصاصلولا:فقال،يومًا

وجل.

أبىعن،إسماعيلحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا399-

فى()7947الترمذىعندمرفوعًاروىوقد،الأولياء""حليةفى381(/1)نعيمأبو:صحيح-889

."الباردةالغنيمةالشتاءفى"الصيام:وفيهصحيحبسند""الصوم

الغنيمةهذهيحوزفصاحبها،مشقةولاتعبولاقتالبغيرحصلتغنيمةأنها:باردةغنيمةكونهاومعنى

الحنبلئ.رجبلابن4()48صالمعارفلطائف.مشقةولاكلفةبغيرضفوًاعفوًا

.263(/1)"الصفوة"صفةفىالجوزىابنذكر299---

."النبوة"دلائلفى(901)6/والبيهقى،المسند""فى3(225/)أحمد:حسن-399

يفارقلاوكانونطعمونأكل،اللهسبيلىفىوسقًاوكذاكذامنها"فحملت:منهاروايةوللقصة:قلت

؟هـ.ء"فسقطحقوىعنانقطععنه-اللهرضى-عثمانقتلفلما،حوقى

."وسقمائتيمنأكثرمنه"أكلت:")الدلائلفى(011)6/البيهقىروايةوفى



لنا،1(مكْتَلفىفجعلتهتمرمنشيئًااللَّهلمجررسولأعطانى:قالهريرةأبىعن،المتوكل

بالَمدينة.أغارواحيثالشامأهلأصابهاَخره،منهنأكلنزلفلمالبيتسقففىفعلقناه

المتوكل،أبىعن،إسماعيلحدثنا،الملكعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا499-

سيئاتنا.نطهـر:قالواالسحرفىقعدواصامواإذاكانواوأصحابههريرةأباأن

أبوالشحامعثمانأنبأنا،الحدادعبيدةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا599-

نإبطنىمنلىويل:يقولوهوبالبيتيطوفهريرةأبوكان:قالالسبحىفرقدأنبأنا،سلمة

أنصبنى.أجعتهوإن،كضنىأشبعته

الحسن،حدثنا،سلامحدثنا،الصمدسدحطثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا699-

لوأماتطعمهفلمعبدىاستطعمك:القيامةيوم-وجلعزاللَّه-يقول:قالهريرةأبىعن

لأسقيتكأسقيتهكنتلوأماتسقهفلمعبدىواستسقاك)2(،اليوملأطعمتكأطعمتهكنتأنك

.اليوم

الأضمبنيزيدحدثنا،جعفرحدثنا،كثيرحدثني،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا799-

فىالجذلأوالجذعوينسىأخيهعينفىالقذاةأحدكميبصر:يقولهريرةأباسمعت:قال

عشه.

الأصمبنيزيدحدثنا،جعفرحد!نا،كثيرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا899-

بينمنبكفيهوأشاروهكذاهكذاقالمنإلاالنارفىالمكثرون:يقولهريرةأباسمعت:قال

منسمعتهأكنلمإن:يزيدقال.همماوقليل:قالثمشمالهوعنيمينهوعنخلفهومنيديه

فَصُمَتا.وإلاأذنيهإلىباصبعيهوأشارهريرةأبى

محمدعن،والمسعودىمسعرحدثنا،وكيمحرثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا999-

منالناريلجلن:قالهريرةأبىعن،طلحةبنعيسىعن،طلحةآلمولىالرحمنعبدابن

.الضرعفىاللبنيعودحتى-وجلعزاللَّه-خشيةمنبكى

ابنعن،ضمرةبنمعروفبنهارونحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0001

.الزادفيهيحملماأى:"مزود"روايةوفى.زنبيل:مكتل(1)

."والاَدابوالصلة"البرفى(56/243)9مسلممرفوعًا:ضخيح699-

.الماءشربمنكطلب:واستسقاك()2

.بهوت""اررلوكأ(2284/)أور:وموقوفًامرفوعًاصحيح-899

.ثقاترجاله:وقال""الترغيبفى(4801/)المنذرىورواه

أيضًا.روىمرفوعًاوالحديث،بآخرهاختلطوقدالمسعودىفيه:ضعيف999-



وقلةالمفازةبُعْد:قال؟يبكيكماهريرةأبايا:لهفقيلبكىالوفاةحضرتهلما:قالشوذب

.النارأوالجنةإلىمنهاالمهبطكؤودوعقبة،الزاد

اللَّهعبدأيوبأبوحدثنا،يعقوبأبوحدثنا،سعيدأبوحدثنا،اللِّهعبدحدثنا-1001

عملإلىاذهبغلاميا:فقالغلامفيهفاذاالمسجدهريرةأبودخل:قالسليمانأبىابن

المصلى.وأناالسابقفأنت:قال،الصلاةإلىجئتإنما:قالأهلك

أبىعن،اللَّهعبدبنخالدأنبأنا،الواسطىمنبهبنوهبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2001

كتبالعالمينربللَّهالحمدنفسهقبَلمنْقالمن:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،سنان

حسنةعشرينبهالهاللَّهكتبأكبرالَلَّه:قالَومن،سيئةثلاثينعنهومحاحسنةثلاثينلهاللَّه

عشرينعنهومحاحسنةعشرينبهااللَّهكتباللَّهسبحان:قالومن،سيئةعشرينعنهومحا

سيئة.

الكلابىعثمانبنإسحاقحدثنا،سعيدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3001

لأبىكان:يقولعفانبنعثمانمولىسليمانأبىبناللَّهعبدوهوأيوبأباسعت:قال

دارهبابوعلىمسجددارهوفىمسجدحجرتهوفىمسجدبيتهوفىمسجدمخدعهفىهريرة

جميعًا.فيهاصليخرجوإذاجميعًافيهاصلىدخلإذامسجد

عن،ليثعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4001

ولاتحسسواولاتجسسواولاالحديثأكذبمنفانهوالظنإياكم:قالهريرةأبىعن،طاوس

وجل.عز-اللَّهأمركمكماإخوانًااللَّهعبادوكونواتباغضواولاتدابرواولاتنافسوا

عًا.مرفوجدّاضعيفوهوأبدًا،الرأىجهةمنيقاللاهذاومثل-2001

."ضوعةالمصالإَلئ1فى(2831/)السيوطىوذكره3(220/)أحمدرواه

."والصلة"البرفى2(56)4ومسلم،""الأدبفى6(0)66البخارىمرفوعًا:صخيح-4001



اللّه-رحمه)1(-اليمانبنحذيقةاخبار

أبوحدثنى،عماربنعكرمةحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5001

منتفقدونما!ول:قالحذيفةعن،حذيفةأخىبنالعزيزعبدعن،الفلسطينىاللَّهعبد

.(الصلاةدينكممنتفقدونما)وآخرالخشوعدينكم

أبىعن،غزوانبنفضيلحدثنى،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6001

مقتنيإنألاكشارئهاالخمربائع:قالمنهسمعتهحذيفةعن،الأحمرمالكعن،الفرات

لَحْمٌالجنةيدخللافانه،بضرابهميجيئونأينمنفانظرواأرقاءكمتعاهدوا،كاَكلهاالخنازير

سحت.منذَبَت

عاصم،عن،عباشبنبكرأبوحدثنا،أيوببنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7001

يجدهأنعليهاالعبد-وجلعز-اللَىُيحمدُحالأحبمِنْ:حذيفةقال:قالوائلأبىعن

وجهه.عافرًا

الأشهل،عبدبنىحليف،الغطفانىجابربنحسيل:اليمانواسم،اليمانبنحذيفةاللهعبدأبوهو(1)

فسمّاه،الأشهلعبدبنىوحالفالمدينةإلىفهرب،قومهفىدمًااليمانأضابوقد،لهلقبواليمان

اذنوعن،بالعهدوفاءًبدراوأبوههويشهدلم،الأنصاريعنون،اليمانيةحالفلأنهاليمان:قومه

وثلاثين،خمسةعام-قبرهوبها-بالمدائنمات،-!هالنبىسرصاحبوحذيفة،أحدًاوشهد،كم!النبى

ليلة.باربعينعثمانقتلبعدوثلاثينستة:وقيل

أوان"هذا:لفتكل!لمجهالشبىأنالدزداءأبىعن!يربنجبيرعن""العلمفى)2653(الترمذىوفى-5001

ألا:قلتالصامتبنعبادةفلفيت:جبيرقال....شىء"علىمنهيقدروالاحتىالناسمنالعلميختلس

،الخشوع:الناسمنيرفععلمٍباول!لأحدثنكشئتإن؛ضدق:قالالدرداء؟أبوأخوكيقولماتسمع

صحيح..خاشعًارجلاًفيهترىفلاجماعةمسجدتدخلأنيوشك

"يدرص:قالكر!ءالنبىأنحذيفةعن"الزوائد"فىالبوضيرىصححهبسند4(40)9ماجهابنوعند

الفهبكتابوشرى،صدقةولانسك،ولاضلاة،ولاصياممايدرىلاحتىالثوبوشىيدرسكماالإسلام

الحديث."...آيةالأرضفىمنهيبقىفلاليلةفىتعالى

ضعيف.بسندمرفوعًاروى"بهأولىفالنارسحتمننبتلحم"كل:الحديثأجزأءبعض-001!



الفه-رحمه(-جبل)1بنمعاذأخبار

1 قدم:قالطاوسعن،ليثعن،جريرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8َ

:قال،مسجدًالكفنبنيوالخشبالصخرهذامنفجمعأمرتلو:لهوقيل:قالأرضنامعاذ

.ظهرىعلىالفيامةيومحملهأكلفأنأخافإنى

عن،لقريشمولىزيادأنبأنا،سليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9001

لامودعصلاةفصلصلاةصليتإذابنىيا:لابنهاللَّه-رحمهمعاذ-قال:قالقرةبنمعاوية

وحسنةقدمهاحسنةحسنتينبينيموتالمؤمنأنبنىياواعلمأبدًاإليهاتعودأنكتظن

أخرها.

عن،عياضابنيعنىشضيلحدثنا،صندلبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0101

لابنأنجىشىءمنما:يقولوهومعاذًاسمعمنأخبرنى:قالالزبيرأبىعن،سعيدبنيحيي

نأولا:قال-مراتثلاث؟-اللَّهسبيلفىالسيفولا:قالوا.اللَّهذكرمناللَّهعذابمنآدم

ينقطع.حتي-وجلعزاللَّه-سبيلفىبسيفهيضرب

حدثنا،اللَّهعبدأبوالعنبرىالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،اللَهعبدحدثنا-1101

بنمعاذقال:قالالحجاجأبوحدثنا،قتادةعن،الشميطأبىبنبكيرحدثنا،كاملبنيوسف

يبعثاللَّهوأنفيهاريبلااَتيةالساعةوأنحقوجلعزاللَّهأنعلممن:اللَّه-رحمهجبل-

الجنة.دنرالقبورفىمَنْ

الذينالسبعينأحدوهوالجشمى،الخززجىالأنصازىأوسبنعمروبنجبلبنمعاذالرحمنعبدأبوهو(1)

ومابدرًاشهد،طالبأبىبنلجعفرثم،مسعودبناللَىلعبدأخًاوكان،الأنصارمنالعقبةشهدوا

وكان،باليمنالعمالمنالصدقاتقبصإليهوجعل،ومعلمًاقاضيًااليمنإلى!ييهالنبىوبعثه،بعدها

بنعبيدةابىوفاةبعدالشامعرعمراستعمله.بعضهمقولفىسنة-عشرةثمانىوعمرهإسلامه

سنة،وثلاثونست:وقيلوثلاثونأربعولههـ(ا)9عامعمواسطاعونفىعامهمنفمات،الجراح

ذلك.غيروقيل

ضعيف.بسند"إالحليةفى236(1/)نعيمأبوذكره-8001

فى2(1/11)مالكورواهالمسند"لافى923()5/منقطعلاسنادمرفوعًاأحمدرواهشاد:الإسمنقطع-0101

.الموطأ""

الصحيح.رجالرجالهبسندجابرعنالطبرانىرواهوقد:القدير""فيضفى(574)5/:المناوىوقال



عن،عياضبنفضيلحدثنا،صندلبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا120

وهل:قالعلمنى:لمعاذرجلقال:قالسلمةبناللَّهعبدعن،مرةبنعمروعن،الأعمش

ولاواكتسبونموصل،وأفطرصم":قال.لحريصطاعتكعلىإنى:قال؟مطيعىأنت

.المظلومودعوةوإياكمسلموأنتلاإتموتنولاتأثم

عمن،قيسلنعمروعن،الوليدبنشجاعحدثنا،أبىحطررا،اللَّهمجدحدشأ-1301

لَمْ:فقيلفأتىأصبحنا؟انظروا:قالالموتحضرهأنلما-تعالىاللَّهرحمهمعاذ-عن،حدثه

قد:لهفقيلذلكبعضفىأتىحتى.نصبحلَمْ:فقيلفأتىأصبحنا؟انظروا:قال.تصبح

جاءحبيبمغيبزائرًامرحبًابالموتمرحبًا،النارإلىصباحهاليلةمنباللَّهأعوذقالأصبحت

أكنلمأنىتعلمكنتإن،اللهـم،أرجوكاليومفأناأخافككنتقدإنىاللهم.(1)فاقةعلى

ومكابدةالهواجرلظمأولكن،الشجرلغرسولاالأنهارلكرىفيهاالبقاءوطولالدنياأحب

الذكر.حلقعندبالركبالعلماءومزاحمةالساعات

عبدبنسعيدحدثنا،يحيىبنزيدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4101

نأشئتممااعملوا:اللَّه-رحمهجبل-بنمعاذقال:قالموسيبنسليمانعن،العزيز

.تعملواحتىتؤجروافلن،تعملوه

بنمحمدعن،مسكينبنسلامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1501

واسمعوا:عهدهفىكتبعاملاًاستعملإذاكان-عنهاللَّهرضى-الخطاببنعمرأن،سيرين

وأطيعوالهاسمعواعهدهفىوكتبالمدائنعلىحذيفةفاستعمل،فيكمعدل!ماوأطيعواله

عهدهعليهمفقرأيأكلهعرقيدهوفىمؤكفحمارعلىهوفاذا،فاستقبلوهسألكمماوأعطوه

كتبمابمثلإلينايكتبلمالمؤمنينأميرفان؟حاجتكما:لهقالواعنه-اللَّهرضىعمر-كتاب

وتجمعواحمارىوتعلفوافيكمدمتماالخبزمنتطعمونىأنحاجتى:قال؛فيكإلينا

لينظرالطريقفىلهقعدقدومهعمربلغفلماالمدينةإلىدخلعملهانقضىفلما،خراجكم

أخىأنتأخوكوأناأخىأنت:وقالاعتنقهالحالتلكفىرآهفلما؟عليهفارقهمماحالهكيف

.خوكأوأنا

عبدبنالمؤمنعبدحدثنا،البلخىبكرأبوخالدبنليثحدئنا،اللَّهعبلىحدثنا-ا16ْ

!كطَجعاللَّهرسولمنبرعلىهريرةأبوقام:يقولالمدينىيزيدأباسمعت:قالالسدوسىاللَّه

الحمدالإسلامإلىهريرةأباهدىالذىللَّهالحمد:فقالبعتبة!!صيصاللَّهرسولمقامدونبالمدينة

."الحلية"فى923(/1)نعيمأبو:مجهولوفيهضعيف-1301

حاجة.:فافة(1)



الذىللَّهالحمد،بمحمدصلَ!قهريرةأبىعلىمَنَّالذىللَّهالحمدالقرآنهريرةأباعلمالذىللَّه

بطعاملهاأجيرًاكنتبعدماغزوانبنتزوجنىالذىللَّهالحمدالحبيروألبسنيالخميرأطعممْى

منلهمويل،اقتربقدشرمنللعربويل:قالثمأرجلتنىكمافأرجلتهافأرجلتنىبطنى

بنىياأبشروافروخبنىياأبشروا،بالعضبويقتلونبالهوىفيهميحكمونالصبيانإمارة

.أقواممنكملنالهبالثُّريامعلقالدينأنلوبيدهنفسىوالذى،فروخ

حصين،عن،خالدحدثنا،المقرىالبزارهشامبنخلفحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1701

حَسِبَأَمْ):بكىالاَيةهذهأتىفلماالجاثيةسورةقرأأنهالدارىتميمعن،الضحىأِبىعن

يرددهافجعل،21(:الجاثيةأ!الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذين

أصبح.حتىويبَكى

شقيقعن،السائببنعطاءعن،خالدحطننا،خلفحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1801

أعوذاللَّهاتقوا:قالأوصنا:لهفقلناالأنصارىعمروبنعقبةمسعودأباأتينا:قالسلمةابن

فلااليومأنكرتموهوماغدًاتنكروهفلااليومعرفتمماالدينفىوالتلونإياكم،النارصباحمن

.غدًاتعرفوه

نأسليمانبنجعفرحدثنا،الرزاقسدحدثن،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9101

أحدًابعدىتلقىأنإياكبنىيا:لابنهسعدقال:قالخالدبنعكرمةعنحدثهالأعرححميد

بعدها!حلىلاأنكترىصلاةوصلِّالوضوءفأحسنقصلىأنأردتإذا،منىلكأنصحهو

منمنهيعتذروماوإياك،الغنيفإنهبالإياسوعليكالفقرحاضرفإنهوالطمعوإياك،أبدًا

لك.بداماوافعلوالعملالقول

عن،شميلبنالنضرحطثنا،الترمذىاللَّهعبدبنصالححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0201

فسمعتهالبجليجندبعاىَّنزل:قالمحرزبنصفوانحدثني،المنهالأبىعن،عوف

نفسه.ويحرقلغيرهيضىءالمصباحمثلنفسهوينسىالناسيعظالذىمَثَل:يقول

زخرفوهدمانالرجالوأقوالوإياك،الناسرفضكوإنسلفمنبآثار"عليك:الأوزاعىوقال-أ18ْ

."مستفيمصراطعلىمنهوأنتينجلىالأمرفان،وحسنوه

."وسعهمماوليسعك:قالواماوقل،القوميقفحيثوقف،السُّنةعلى"اصبر:أيضًالوظ

كثير.لابن(01/475،476)"والنهاية"البداية

."للعملالعلم"اقتضاءفى71()البرعبدابنعندكماضعيفباسنادمرفوعًازوى-0201

."والترهيب"الترغببفى(1/621)المنذرىعندوهو



عن،إسماعيلأخبرنى:قالالمقدمىبكرأبىبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا12ْ

بناللَّهعبدزعم:قالمحمدبنالقاسمعنعماز،بنعكرمةحدثناالعصفرى-يعنى-سنان

أعفاكقداللَّهأليس:لهفقيلحطبمنحزمةوعليهالسوقفىمَرَّسلامبناللهعبدأنحنظلة

يدخسلا":يقولجم!ماللَّهرسولسمعت،الكبربهأدفعأنأردتولكنبلي:قالهذا؟عن

.كبر"منخردلمنحبةمثقالقلبهفىكانمنالجنة

عنسويدبنأيوبحدثنا،الجروىالعزيزعبدبنالحسنِحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2201

ينظرشابفتيخلفهموإذاوأوصونىالرَّكْبُبىمرَّ:النعمانبنسعيدأبوقال:قالجابرابن

يرحمكوَصَنى:قلت:قالبهوكلوقدشىءإلىينظركأنهزاحلتهورأسرجلهمقدمبينمما

بأحدغنىلاإنه:قالأوصنىاللَّهيرحمكوأنت:قلت:قالأوصاكقدالقومكل:قالاللَّه

للدنياوأمرللآخرةأمرأمرانتنازعكفاذاأحوجالاَخرةمننصيبهإلىوهودنياهمنحظهعن

حيثمعهتزولثماحترامًاتحترمهثم،افتطامَافتفطمهعليهستأتىفانهفآثرهالاَخرةبأمرفابدأ

صدرىفىوجل-عز-اللَّهوأوقعضدزىمننُسخَتْالقوموصايالكأنفواللَّه:قالزالما

عليه.اللَّهرحمةجبل-بنمعاذ:فقيل؟َالرجلمن:قلتجاوزنىفلما،قالما

عن،خالدأبىبنإسماعيلعن،نميرابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2301

الطوفانإلاهذاما:الناسفقالفيهافاستعربالشامالطاعونوقع:قالالرحمنعبدبنطارق

إنماتقولونمابلغنيقدإنه:فقالخطيبًافقاماللَّه-رحمهجبل-بنمعاذفبلغ،ماءليسأنهإلا

هوءاخافواولكن،قبلكمالصالحينوكفت!سًيمنبيكمودعوةوجل-عززبكم-منرحمةهذه

إمهارةوخافوامنافقأوهوأمؤمنيدرىلامنزلهإليمنكمالرجليغدوأنذلكمنأشد

.الصبيان

النضربنمحمدعنبكربنالقدوسعبدحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4201

للمقت:تعرضفقدفعلهنمنثلاث:قالاللَّه-رحمهجبل-بنمعاذإلىيرفعهالحارثى

.جوعغيرمنوالاكر،سهرغيرمنوالنوم،عجبغيرمنالضحك

1 عن،أنسبنمالكحدثنا،بكرأبوالبلخىخالدبنالليثأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا-25ْ

منيشربلمإحداهماعندكانفانامرأتاناللَّه-زحمهمعاذ-تحتكان:قالسعيدبنيحيى

.ماءالأخرىبيت

:وقالالمصنفبلفظ."والصلة"البرفى()8991الترمذىرواهكذا،مسعودبناللَىعبد:ضخيح-1201

حسنحديثوهذا،سعيدوأبى،الأكوعبنوسلمة،عباسوابن،هريرةأبىعنالبابوفي

اهـ..صحيح



أبىبنيزيدسمعت:قالمسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنا،اللَىعبدحدثنا-2601

مجالسإنك:اللَّه-زحمهجبل-بنمعاذقال:يقولالخولانىإدريسأباسمعت:قالمريم

عندوجل-عزربك-إلىفارغبغفلوارأيتهمفاذا،الحديثفىيخوضونمحالةلاقومًا

طلحةأبوحدثنىنعم:فقالجابربنيزيدبنالرحمنلعبدفذكرت:الوليدقال.رغباتذلك

إلىفارغبغفلواالناسرأيتإذاالمستجابالدعاءآية:يقولونكانواأنهمديناربنحكيم

.رغباتذلكعند-وجلعز-ربك

عن،عثمانبنجريرحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2701

اللَّهعذابمنلهأنجىعملاًآدمىعملما:قالجبلبنمعاذعن،بحريةأبىعن،المشيخة

إلاولا:قال-؟وجلعز-اللَّهسبيلفىالجهادولا،الرحمنعبدأبايا:قالوا.اللَىذكرمن

أَكْبَرُ)اللَّهِوَلَذِكْرُ(:كتابهفىيقول-وجلعز-اللَّهلأنينقطعحتىبسيفهيضربأن

،4ه:العنكبوتأ

ئجمما،ئج

.(0101)برقمتخريجهسبق-2701



اللَّه-رحمه(-)فيالجراحبنعبيدةأبىأخبار

أبىممن،برير!ثنا،القاسمبنهاشمعن،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2801

مُبيضألارُبَّ:ويقولالعسكرفىيسيركانأنهالجراجبنعبيدةأبىعن،خالدبنالحسن

القديماتالسيئاتبادزواألا،مهينلهاوهولنفسهمكرمرُبَّألا،لدينهمدنسلثيابه

لعلتحسنةعملثموالأرضالسماءوبينبينهماأخطأأحدكمأنفلوالحديثاتبالحسنات

تقهرهن.حتىسيئاتهفوق

أباأن"قتادةحدثنا،هلالأبوحدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9201

أنهأعلمفصيحولاعجمىعبدولاحرأسودولاأحمرمنالناسمنما:قالالجراحبنعبيدة

.()1مسلاخهفىأكونأناحببتإلابتقوىمنيأفضل

عن،اللَّهعبدأبع!بنهشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0301

مرقى.وحَسَوْالحمىفأكلواأهلىفذبحنىكبشأنىوَدِدْتُ:عبيدهّأبووقالقتادة

عن،هشامعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا31ْ

فقالالأجنادوأصاءالأرضأهلعظماءفتلقاهالشام-عليهاللَّهرحمةعمر-قدم:قالأبيه

ناقةعلىفجاء:قال.الآنأتاك:قالوا.عبيدةأبو:قال؟من:قالوا؟أخىأين:عمر

فلمعليهفنزلمنزلهأتىحتىفسار،انصرفوا:للناسقالثموسألهعليهفسلمبحبلمخطومة

يا:عبيدةأبوفقالشيئًا؟أومتاعًااتخذتلو:عمرلهفقالورمحهوترسهسيفهإلابيتهفىير

المقيل.سيبلغناهذاإنَّالمؤمنينأمير

بالجنة،المجشرينالعشرةأحدالأمةهذهأمينالقرشى،الفهرىهلالبنالجراحبنعامرعبيدةأبوهو)-ا:(

وبينبينهبموواللَّهرسولواَخى،عنهاللَّهرضى-الصديقيدعلىواحديومفىأسلمواالذينوالخمسة

أميرًاذلكبعدوبعثه،السقيفةميهِللخلافةرشحهقدبكرأبووكان،بعدهاومابدرَاشهد،معاذبنسعد

الوجه،معروق،أجنى،نحيفًاطوالأ،كان.الأمراءأمير:سمىمنأولوهو،الثامجيوشعلى

فكان،فسقطتاثنيَّتيهعلىفتحامل،أحديومعيسالنبىوجنتىمنالحلفتيننزعلأنهأهتم،اللحيةخفيف

سنة.وخمسينثمانىماتيومعمرهوكانهـ(أ)8عامتوفى،هتمَاالناسأحسن

مصادز،منيدىبينفيماعبيدهأبىعنأجدهولم،الدرداءابىعلىلكن:صخيحبسندموقوف-2801

.هـ(ا)3اليرموكمعركةفىسويّاكانافقد،الدرداءأبىعننقلهاولعله

هيئته.فى:مسلاخه(1)

.""طبقاتهفي(134)3/سعيدابنرواهوقد-عنهاللَىرضى-عبيدةأبىمنيسمعلمقتادة:منقطع-0301

.الأولياء""حليةفى(1/101)نعيمأبوالإسناد:صخيح-3101



اللَّه-رحمهالجمحى-)!!(جذيمةبنعامر)!(بنسعيدزهد

ديناربنمالكحدثنا،جعفرحدثناسيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3201

نأفأمرحمصبحضرةفنزل:قال(بكورها)1طافالشام-عنهاللَّهرضىعمر-أتىلما:قال

مَنْ:فقال.أميرهاجذيمبنعامربنسعيدفيهفاذاالكتابإليهفرُفع:قالفقراءهملهيكتبوا

كيف:قالثم،عمرفعجب:قالنعم:قالوا؟أميركم:قال.أميرنا:قالواعامر؟بنسعيد

فبكى:قالشيئًايمسكلاا،ؤمنينأميريا:فقالوا؟رزقهفأينعط!ؤه؟أينفقيرًا؟أميركميكون

منىأقرئه:وقالإليهبهابعثثمفصرَّهادينارألفإلىعمدثمعنه-اللَّهرضىعمر-

إليهبهافجاء:قالحاجتكعلىبهاتستعينالمؤمنينأميرإليكبهذهبعث:لهوقل،السلام

أمات؟فلانياشأنكما:امرأتهلهفقالت:قال)2(يسترجعفجعلدنانيرهىفاذافنظرالرسول

ذلك.منأعظمبل:قال؟آيةمنفظهر:فقالت؟ذلكمنأعظمبل:قال؟المؤمنينأمير

أتتنى،الدنيا:قال؟شأنكفما:قالت؛ذلكمنأعظمبل:قال؟الساعةأمرمنفأمر:قالت

:قالنعم:قالتعون)3(؟عندك:قال،شئتمافيهافاصنع:قالت،عَلَىَّدخلتالفتنة

المسلمينجيوشمنجيشًااعترضثممخلاةفىجعلهاثمصرّافيهاالدنانيرفصرَّلهبعةًفأخذ

:قال!!بهنستعينشيئًامنهاحبستكنتلواللَّهرحمك:امرأتهلهفقالت،كلهافأمضاها

أهلإلىالجنةأهلنساءمنامرأةاطلعت"لو:يقولكي!اللَّهرسولسمعتإنى:لهافقال

فسكتت.،عليهنلأختارككنتماواللَّهوإنىمسك"ريحالأرضملأتالأرض

أبىبعدصعلىلعمرأميرًاوكان،والعبادالزهادمنوكطنخيبرثهدخذيم،بنعامربنسعيدهو(بر)

عشرينسنةتوفى،معهمنعلىأميرمنهماكلّقيسازيةومعاويةهووفتح،عنهاللَّهزضى-عبيدة

.للهجرة

كثير.وابن،الطبرىرواهوكذاجذيملا()خذيمهويدىبينفيما(!بر)

.(معربة)فارسيةالصغيرهالقريةوهى()كورةجمع،الكوربكوزها:(1)

.راجعونإليهوإناللهإنا:يقوقأى)2(

ذلك.قصدعليها؟تعيننىهل)3(

فى)6568(البخارىعندكماصحيحبسندروى7!النبىحديثأىالقصةمنالمرفوعالجزء-3201

.بنحوه-عنهاللهرضىانس-عن""الرقاق

لنايتجرلمن"أعطيناها:لامرأتهقالأنهكثيرابنوعند،للسيوطى)672(المنثوز""الدرفىوالقصة

.فيها"



الفه-رحمه-حماسةبنحبيببنعميرزهد

عن،سلمةبنحمادأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3301

إياكمبنييا:فقالصحبةلهوكانتبنيهأوصىحبيببنعميرجدهأنالخطميجعفر

يفرلاومن،بحدمهينظرليسالسفيهعنيحلممنإنه،داءمجالستهمفانالسفهاءومجالسة

أحدكمأزادهـاذا،يحبمايدركيكرهماعلييصبرومن،بالكبيريفرالسفيهبهيأتىمابقليل

وليوقنالأذىعلىالصبرعلىنفسهفليوطنالمنكرعنوينهاهمبالمعروفالناسيأمرأن

.الأذىمَسَّيجدلااللَّهمنبالثوابيثقمنفانهاللَّهمنبالثواب

عن،سلمةبنحمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3401

فىقلتقدإنه:فقالسكتةفسكتسَعْدعندكنا:قالالمسيببنسعيدعنزيد،بنعلى

والحمداللَّهسبحان:قلت:قالقلت؟وما:لهقيل.والنيلالفراتيسقىمماخيرًاهذهسكتتى

أكبر.واللَّهاللَّهإلاإلهولا

ابنعن،عقيلحدثنى،ليثحدئنا،حجاجحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3501

فيهاكفنونى:فقالصوفلهجبةبخلقدعاالموتحضرهلماوقاصأبىبنسعدأنشهاب

.لهذاأخبأهاكنتووانماعلىوهىبدريومفيهاالمشركينلقيتكنتفانى

،عياشبنبكرأبوحدثنا،الصفاريوسفيعقوبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3601

إذا:قالاوكعبالصامتبنعبادةعن،الجدلىاللَّهعبدأبىعن،الرحمنعبدبنحصينعن

الذينأين؟،جعالمفعنجنوبهمتتجافىالذينأين؟الفصليومهذامنادنادىالناسحُشر

النازمنعنقيخرج:قالالكلماتهؤلاءذكرحتي؟جنوبهموعلىوقعودًاقيامًااللَّهيذكرون

أعرفلأنامعتدوبكل،عنيدجباروبكلاَخر،إلهًااللَّهمعجعلبمنبثلاثةأمرت:فيقول

فيحبسونالجنةإلىالمسلمينبفقراءويؤمر:قالبوالدهوالمولودبولدهالوالدمنبالرجل

.أمراءكناولاأمواللناكانما!تحبسوننا؟:فيقولون

مناكير.لهجدعانبنزيدبنعلىفيه:ضعيف-3401

رضى-هريرةأبىعن"جهنم"صفةفى2574()الترمذىعندمرفوعًاروىالحديثمنالأخيرالجزء-3601

عنه.الله



نبيطبنسلمةحدثنا،الحمانىيحيىأبوحدثنا،أبىحدتني،اللَّهعبدحدثنا-3701

عشيةيخطبمح!*النبىزأيت:قالأبىأخبرنى:قالجمرالنبىمغوعميوجدىأبىكان:قال

أطيقها.لاإنىأبتيا:قلتالسحربصلاةأبىأوصاني:سلمةقال.أحمرجملعليعرفة

الفتنة.فىتشخصولاتدعهمالاالفجرقبلالركعتينفانظر:قال

1 التيمى،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-38ْ

أبىبنجعفركان:قالهريرةأبىعن،المقبرىعن،المخزومىإسحاقأبوإبراهيمحدثنا

أبايكنيهلمجي!اللَّهرسولوكان،ويحدحونهويحدثهمإليهمويجلسالمساكينيحبطالب

المساكين.

بنهشامسمعت:قالسفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدزنا،اللَّهعبدحدثنا-9301

تصفقهاشجرةغصنلقلتيصلىوهوالزبيرابنرأيتلو:المنكدرابنليقال:يقولعروة

يبالى.ماهناوهاهناهاليقحالمنجنيقوإنالريح

ابنأخذ:يقولونمكةأهل:قالالرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0401

رضىبكر-أبىمنالزبيرابنوأخذها،الزبيرابنمنعطاءوأخذها،عطاءمنالصلاةجريج

ابنمنصلاةأحسنأحدًارأيتما:الرزاقعبدقال!ولع!ي!النبىمنبكرأبووأخذهاعنه-اللَى

جريج.

بنجابرحدثنا،هلالأبوحدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1401

ذاكرًاوآخريعطيهادنانيرحجرهفىرجلاًأنلو:الأسلمىبردةأبوقال:قالالوزاعأبوعمرو

أفضل.الذاكرلكانللَّه

أقلترك:قال،أبيهموتوذ!رحنبلبنأحمدبناللَّهعبدالرحمنعبدأبوقال-4201

حنثت.ولىأنىأظنيمينًاعنىبهاكفروا:وقالقطعاتدرهممن

بنمعاويةحدثنا،هلالأبوحدثنا،شيبةأبىبنشيبانس!دورا،ادَّلمجدحدثا-4301

.خيرًاالليلمنيرزقكمأناللَّهلعلناموابنىيا:العشاءصلواإذا،لبنيهيقوذكانأباهأنقرة

ضعيف.:الحمانىيحىوفيه"المسند"فى3(460/)أحمدرواه-3701

."الصخابة"فضائلفى37(0)8بمعناهالبخازىرواه-3801

)786(.رقمبفقرةتخريجهسبق-ا930



اللَّه-رحمهعمرو)نن(-بنعقبةالأنصارىم!ممعودأبىأخبار

يعنىمعاويةأبوحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4401

أنهالأنصارىمسعودأبىعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،الوزانيعنىهلالعن،شيبان

درهم،ولابدينارمنهاالآخرةإلىتصلونمافواللَّهبأكبادكمالزقوها:فقالالدنياذكر

الآنتشاجركمعليهاتشاجروا،قبلكممنتركهاكمابطنهاوفىالأرضظهرعلىولتتركنها

ودنياكم.دينكمولتهلكتخادعكمعليهاوتخادعوا

عن،عوفابنأنبأنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا-4501

أظنه:عونابنقال.هديةفرأىأهلهإلىفجاء،حاجةفىلرجلكلَّممسعودأباأنمحمد

أخرجوه:فقاللهكلمتالذىالرجلبهأرسل:فقالواهذا؟ما:فقالودجاجًابطّا:قال

.!الدنيا؟فىشفاعتىأجراَخذأخرجوه

لهرُوى،أصغرهموكان،السبعيزمعالعقبةش!دعمرو،بنعقبةالأنصارىالجليلالصخابىهو)-"إ(

بسبعةومسلم،واحدبحديثالبخارىوانفرد،تسعةعلىمنهاالشيخاناتفق،واثنانحديثمائة

أحاديث.



عليهما-اللَهرحمة.عباس)*(-بنالفهعبدأخبار

أبىبنالحسنعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4601

يقولوهوبلسانهآخذًاعباسابنرأيت:قالجبيربنسعيدعن،الصهباءأبىعن،جعفر

.تندمأنقبلتسلماصمتأو،تغنمخيرًاقل:باللسان

أبيه،عن،قابوسعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4701

اللَّه.اللَّه:يقولوواحدالساعةتقوملا:قالعباسابنعن

عبدعن،رستمبنصالحأخبرنىإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4801

يصليفكانالمدينةإلىمكةومنمكةإلىالمدينةمنعباسابنصحبت:قالمليكةأبىبناللَّه

التسبيح.ذلكمفىواللَّهيكثرالليلشطريقوموكان،ركعتين

إسرائيل،حدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-9401

فاذكرصاحبكعيوبتذكرأنأردتإذا:قالعباسابنعن،مجاهدعن،يحيىأبىعن

نفسك.عيوب

رجلعن،الجريرىسعيدعن،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0501

شرعنواسكتخيرًاتغنمقل:ويحك:يقولوهولسانهبثمرةاَخذًاعباسابنزأيت:قال

:قالوكذا؟كذاتقوللسانكبثمرةآخذًااثأرالىماعباسابنيا:رجللهفقال:قال،تسلم

لسانه.علىمنهأحنقشىءعليهوليسالقيامةيومالعبدأنبلغني

عمابن،القرشىالهاشمىالمطلبعبدبنعباسبناللَّهعبدالعباسأبوالقرآنوترجمان،الأمةحبرهوإ()

بثلاثالهجرةقبلولدعنها-اللهرضى-خديجةبعدالمؤمناتأولىالحارثبنتلبابةوأمه،كتَنالنبى

وراى،والتأويل،والفقه،بالحكمةلمجصكلهالنبىلهدعا،الشعبمنهاشمبنىخروجقبلأى،سنين

ثمانعامبالطائفمات،عمرهاَخربصرهوكُفّ،ويقربهيدنيهعمروكان،مرتينالسلامعليه-جبريل

سنة.سبعينابنوهووستين

له،الوجهصبيح،وسيمًا،جسيمًا،بصفةمشربَاطوالأ،أبيضوكان،الحنفيةابنمحمدعليهوصلى

.هـ()27عامإفريقيةفىسرحأبىبنسعدبناللهعبدمعوغزا،مصروقدم،بالحناءيخضبوفرة

.""الحليةفى237(/1)نعيمأبو:بهبأسلاسنده-4601

هنا.عرفتقدوالجهالة،السندفىرجلجهالةعلىاستنادًابعضهمضعفْهوقد

مبهم.رجلفيه:ضعيف-0501



عوانة،آبوحدثنا،الراسبيعيسيبنبكرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5101

الأصابعأضوليبلغوالكمالكعبفوقمتقلصقميصهعباسابنرأيت:قالحمزةأبوحدثنا

الكف.ظهريغطى



عنهما-الفهرضىعمر)"(-بنالفهعبدأخبار

المجاشعىخالدبنالعلاءعن،البلخيخالايملجنالليثحدثنا،اللَىعبدحدثنا-5201

إلاطعامًايأكللاكانعمربناللَّهعبدأنعمربنحفصبنبكرأبىعن،وردانابنيعنى

يتيم.(1)خوانهعلى

نأسيرينابنعن،منصورأنبأنا،هشيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5301

إذاشىءقالك؟الجوارششىءوأى:قال)2(جوارشلكأجعل:عمرلابنقالزجلاً

أربعةمنذطعاممنشبعتما:عمرابنفقال:قال،عيشكسهلمنهفأصبتالطعام)3(كظك

.مرةويجوعونمرةيشبعونقومًاعهدتولكنيواجدًالهأكونلاأنذاكوماأشهر

نأالحسينعن،حسينبنسفيانأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4501

يتيمإلىفأرسليومذاتفتغدى؟اليتامىمنحولهمندعاتعشىأوتغدىإذاكانعمرابن

دوبيدهالغداءمنفرغواوقداليتيمفجاءغدائهبعديشربهامحلاةسويقةلهوكانتيجدهفلم

غبنت.أراكفماخذها:وقالإياهفناولهاليشربهاالسويقة

عن،الثقفىسعيدبنمستلمأنبأنا،يزيدحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5501

عنقودًالهفاشتريتمريضوهوعنبًااشتهىعمرابنأننافععن،الرحمنعبدبنخبيب

ادفعه:عمرابنفقال،فسألالبابعلىفقامسائلفجاء،يدهفىفوضعتهبهفجئتبدرهم

فجئتبدرهممنهاشتريتهثمإليهفدفعته:قالإليهادفعهلا:قالذُقْهُمنهكُلْ:قلت:قال.إليه

ولم،صغيروهوبمكةأبيهمعأسلم،العدوىالقرشىالخطاببنعمربناللهعبدالرحمنعبدأبوهو7()

منوكان،بعدهاماوشهد،الخندقمشاهدهأولأنوالصحيح،أحدًاشهودهفىواختلف،بدرًايشهد

نفسه.بهياخذماوكل،فتياهفىالتوقىشديدوكان،والاحتياطالورعأهل

سنة.وثمانونأربعولهطوىبذىودفن،وسبعينثلاثسنةبمكةومات،بسنةالوحىقبلولد

.ئدةما:خوان(1)

."الحلية"فى(1/992)نعيمأبو-2501

."الحلية!فى3(1/00)نعيمأبو-5301

عليك.فثقلامتلأ،:كَظَّكَ)3(.للمعدةمقودواء:جوارش)2(

.""الحليةفى(1/992)نعيمأبو-4501

."الحلية"فى(1/792)نعيمأبو-5501



:قال.منهكُلْذُقْه:قلتإليهادفعه:عمرابن:فقال،السائلفعاديدهفىفوضعتهإليهبه

السائلفعاد،يدهفىفوضعتهإليهبهفجئتبدرهممنهاشتريتهثمإليهفدفعته:قالإليهادفعه

ويحك:وقلتإليهفدفعته:قالإليهادفعه:قالذُقْهمنهكُلْ:قلت:قال.إليهادفعه:لىفقال

منهفاشتريته:قاليزيد-شك-الرابعةفىإلا:قالأعلمهولاالرابعةأوالثالثةفىتستحيما

فأكله.إليهبهفجئتفذهبتبدرهم

ابنعن،رجاءعن،ضمرةعن،العزيزعبدبنحسينحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا560

طيلسانىيساوىمافيهكانفماعمرابنمنزلدخلت:قالمهرانبنميمونعن،سلمةأبى

.هذا

أبىعن،الفراتأبىبنداودأبرنى،العدوىعامرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5701

الليلمنيتهجدوكانبمكةعليناينزلعمرابنكان:قالالقرشىاللَّهعبدبنخالدمولىغالب

عبدأبايافقلتالقرآنبثلثتقرأولوتصلىتقومألاغالبأبايا:الصبحقبلليلةذاتلىفقال

أَحَدٌاللَّهُهُوَقُلْ(الإخلاصسورةإن:؟قالالقرآنبثلثأقرأفكيفالصبحدناقدالرحمن

القرآنْ.ثلثتعدل(،1:الاخ!ص1!كا

بنبكارحدثنا،الأسودأبيبنبكرأبيعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-5801

ماءعمربناللَّهعبدشرب:قالأبيهعن،الرياحىشميربنعقيلبناللَّهعبدعن،سفيان

:وجل-عز-اللَّهكتابفىآيةذكرتقال؟يبكيكما:لهفقيلبكاؤهفاشتدفبكىباردًا

الماءإلاشيئًايشتهونلاالنارأهلٍأنفعرفتقال154،أب.)يَشْتَهُونَمَاوَبَيْنَبَيْنَهُمْوَحِيلَ(

05(.ا!محراتأ)اللَّهُرزفَكُمُمِمَّاأَوْالْمَاءِمِنَعَلَيْنَاأَفِيفحُوا(:وجل-عز-اللَّهقالوقدالبارد

:قالأبيهعن،ميمونبنعمروأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9501

جميِيهاللَّهرسولأصحابمنأناسإلىأرسلفيهتوفىالذىمرضهعامربناللَّهعبدمرضلما

بى؟ظنكمفمالمأتىإنىإلاأرىولاترونقدمابىنزلقد:لهمفقالعمربناللَّهعبدفيهم

وبنيتالسبيللابنبادفلواتالآباروحفرتالرحموتصلالسائلتعطىكنتقد:فقالوا

عمربناللَّهعبدإلىوعينه،النجاةفىلكنشكفمااللَّهبيتحاجفيهتشرعبعرفةالحوض

تتكلم؟لامالكالرحمنعبدأبايا:لهقالبالكلامعليهأبطأفلماساكتعمربناللَّهوعبد

فتعلم.وستردالنفقةزكتالمكسبةطابتإذا:قال

.لإسناداحسن-6501

"فضائلكتابفى5(0)13البخارىصحيحفى"القرآنثلثتعدلأحداللههو"قل:أنصح-5701

."القراَن



حدثنى،المحبرعقبةحدثناالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَىعبدحدثنا-0601

ضعفاءفانهم(السودان)1علىَّأدْخلُوا:قاليتصدقأنأرادإذاكانعمرابنأنعبادبنمحمد

.الناس

عاصمًاسمعت:قالنميربناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-6101

رسولآثازاتباعهمنشيئًابهأنظنإنسانرآهإذاعمرابنكان:قالذكرهعمنالأحول

صيئ.اللَّه

حصين،أبىعن،مالكحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6201

أهلك؟فعلماخربةياقُل:فقالخربةعليفمرعمرابنمعأمشىكنت:قالمجاهدعن

أعمالهم.وبقيتذهبوا:عمرابنقال؟أهلكفعلماخربهةيا:فقلت

ابنعننافععنمالكحدثنامعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6301

يمرإنه:قاليمريك)3(إنه:قالبهذا؟نصنعما:فقال2("الكبللهيقالبشيءأوتى:قالعمر

والشبعتيق.الشبعةإلاأشبعماالشهربى

بنشمرعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6401

الزيتحرارةتذهبالعصيدةأنصجغلاميا:عمرابنقال:قالوثاببنيحيىعن،عطية

الدنيا.الحياةفىطيباتهمتعجلواأقوامًافان

عن،كثيربنعيسىحدثنا،حيانبنخالدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6501

فرقها.حتىيقمفلممجلسفىدينارألفوعشرونائنانعمرابنأتت:قالمهرانبنميمون

تميمعن،منصورعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-6601

الخبيث.يكفرلاالخبيثإن:فقالعامرابنأمرمنلهذكرواعمرابنعن،سلمةابن

ابنعن،ميمونعن،جعفرعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6701

النفقة.زكتالمكسبطابإذا:قالعمر

عمومًا.السودأوالزنوج:السودان(1)

.الرواةلبعضجهالةفيه:ضعيف-6101

المصنف.فى03(6/)13شيبةأبىابن:صحيح-6201

الإسناد.ضحيح-6301

.المستطابالمرىءالطعاممنهو:يمريك)3(.العصيده:الكبل)2(

فقراتوانظر"!4؟اشتريفشيئًااشتثيت"أكلما:لولدهيقولكانالذىلأبيهمتابعةهذاوفى-ا640

.الكتابهذامن65-653(0)



عمرابنعن،نافععن،أسامةعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6801

إمساكه.منخيرهـانفاقه:قال

،سفيانحدثنا،الزبيربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللهعبدحدثنا-9601

ابنمنأعلمرجلاًرأيتولاعمرابنمنأورعرجلاًرأيتما:قالطاوسعن،ليثعن

حرفًا.حرفَاالحديثيعدطاوسوكان:قالعباس

:قالشعبةسَمَعتِ:قالالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0701

.ٌٍَ"يريبكلاماإلىيريبكما"دع:يقولعمرابنكان:يقولسفيانأباسمعت

ابنعن،نافععن،بردعن،الأعلىعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7101

فىيتصدقزمانًاوكان:قالوجل-عز-للَّهعنهخرجإلامالهمنشىءيعجبهلاكانأنهعمر

تفتننىأنأخافإنى:نافعقالألفًاثلاثينمرتينعامرابنوأعطاه:قالألفًابثلاثينالمجلس

رمضانفىأومسافرًاإلاشهرًااللحميدمنلاوكان:قالحرفأنتاذهب،عامرابندراهم

لحم.مزعةفيهيذوقلاالشهريمكثوكان:قال

ابنِالقاسمعن،الدستوائىهشامعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7201

يَرْم(:بلغحتى،1(المطففين:أ)كالِّلْمُطَفِّفِينَوَيْل):قرأعمرابنسمعمنحدثنى،بزةأبى

.بعدهماقراءةعنوامتنعخرحتىفبكى،6(المصفبن:أ)!الْعَا!مِينَلِرَبِّالنَّاسُيَقُومُ

بنالبراءحدثنا،عمربنإسماعيلالمنذرأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7301

آخرمنقطالاَيتينهاتينعمرابنقرأما:يقولعمرابنمولىنافعًاسمعت:قالسليمان

:يقولثمالاَيةاَخرإلى،284(ةادضةأ)تُخْفُوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِىمَاتُبْدُواوَإِن(بكىإلاالبقرةسورة

شديد.لإحصاءهذاإن

عوانة،أبوحدثنا،الحسينبنفضيلالجحدرىكاملأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7401

وأفقيلخشبةثيابًااللَّه-رحمهعمر-ابنعلىرأيت:قالقزعةعن،خباببنهلالعن

أراهأنعينىفتقربخراسانيصنعممالينبثوبأتيتكقدإنىالرحمنعبدأبايا:فقلتخشنة

أحرير:وقالبيدهفلمسه:قالإليهأنظرحتىأرنيه:قالخشنةأوخشبةثيابًاعليكفانعليك

ضعيف.وهوسليمأبىبنليثفيه:ضعيف-9601

"صفةفى25()18الترمذىعندهوكماعنه-اللهرضىعلى-بنالحسنعنمرفوعًاصخيحوهو-0701

ضعيف.بسندالصغير،"فى(428)الطبرانىوخرجه،لماالقيامة

قوله.منمالكعنويروى،وعمرعمرابنقولمنهذايروىوإنما:الدارقطنىوقال:قلت

الحديث.داز.ط(11)رقمحديث()913"والحكمالعلوم"جامع



واللَّهفخورًامختالاًأكونأنأخافلبستهأناإنأخافإنى:قال.قطنمنإنه.لا:قلتهو؟

فخور.مختالكليحبلا

بنفضيلبنمحمدحدثنا،الترمذىاللَّهعبدبنضالححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7501

العصر.إلىالظهربينمايحبىكانعمرابنأننافععن،أبيهعن،غزوان

بناللَىعبدعن،شعبةأنبأناداودبنسليمانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7601

نأأريدوأنا-اللَّهرحمهعمر-ابنصحبت:يقولمجاهدًاسمعت:قالالفريعيعمران

أكثر.يخدمنىفكانأخدمه

حدثنىسليمانبنجعفرحدثنىبهزحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7701

فيقفالجنةذكرفيهابالآيةفيمرضلاتهفىيقرأعمرابنكان:قالنافععنعبيدبنأسماء

ويستجيرفيدعوفيقفالنارذكرفيهابالآيةويمر:قال.ويبكىويدعو:قال.الجنةاللَىويسأل

وجل.عز-باللَّه

نأنافععنزيادبنمغيرةحدثنى،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7801

علىواشترطوجل-عزاللَّه-سبيلفىمنهامائةعلىفحملناقةبمائتىلهأرضًاباععمرابن

.القرىوادىيجاوزواحتىيبيعوالاأنأصحابها

برقانبنجعفرعن،سفيانحدثنامؤملحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9701

إزاركبمِّسبنييا:قالإزارًااكسنىأبتيا:فقاللهابنوجاءعمرابنرأىمنأخبرنى:قال

ظهوَرهم.وعليبطونهمفىوجلَ-عزاللَّه-رزقهممايجعلونالذينمنتكونأنواياك

الجمحي،الرحمنعبدبنسعيدحدثنا،يونسبنشريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0801

قرئإذاإنه:قالوا؟شأنهما:فقالالعراقأهلمنساقطبرجلعمرابنمرَّ:قالحازمأبىعن

نسقط.ومااللَّهلنخشىإنا:قال؛هذايصيبهالقرآنعليه

بنوعثمانمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8101

يصلىقائمًاعمرابنكان:قالمجاهدجمن،مهاجربنإبراهيمِعن،المعنىمالكأنبأنا،عمر

وهولهجاريةفأعتق،29(:عمرانأآد)تحِبُّونَمِمَّاتُنفِقُواحتَّىالْبِرَّتَنَالُوالَن(:الآيةهذهعلىفأتى

يتزوجها.أنأرادقديصلي

أعطى:قالأبيهعن،عاصمحدثنا،هاشمحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8201

امرأتهصفيةعليعمرابنفدخلدينارألفأواَلافعشرهبنافععمربناللَّهعبدجعفرابن

فماالرحمنعبدأبايا:فقالتدينارألفأوآلافعشرةبنافعجعفرابنأعطانىإنه:لهافقال

جل.عزواللَّه-لوجههو؟ذلكمنخيرهومافهلا:قال؟تبيعأنتنتظر



عن،الماجضونبنيوسفحدثنا،معمرأبوحدئصى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8301

دفنواالذينلمجح!اللَّهرسولبأضحابأشبهأحدًارأيتما:-قالتاللَّهرحمها-عائشةعن،أبيه

عمر.بناللَّهعبدمنالنمار)1(فى

،حمزةبنعمرعن،عاصمحدثنا،هانشمحطثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8401

قلتماأخبرنى:فقالبرجلفمراللَّه-رحمهأبى-معجالسًاكنت:قالعمربناللَّهعبدعن

وكبرتمضغتكرقتالرحمنعبدأبايا:لهقلت:قال؟بالجرفتكلمهرأيتكيوماللَّهلعبد

بهيلطفونكشيئًالكيجعلواأنأهلكأمرتفلوشرفكولاحقكيعرفونلاوجلساؤكسنك

ثلاثولاسنةعشرةاثنتىأوسنةعشرةإحدىمنذشبعتماويحك:قال؛إليهمرجعتإذا

الحمار.كظمامنىبقىوإنمابىفكيفواحدةمرةولاسنةعشرةأربعولاسنةعشرة

أنسبنمالكسمعت:قالداودبنموسىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8501

:قالعمرابنإلىبطعامكاذهب:لخبازهعامرابنفقالالجحفةنزلعمرابنأنحدثت:قال

ما:عمرابنفقالالأولييرفعأنوأرادبأخرىجاءثمضعها:عمرابنفقالبصحفةفجاء

صبهابصحفةجاءكلماوكان:قال.هذهعليهاصبدعها:قالأرفعهاأنأريد:قال؟لك

عامر:ابنلهقال؟أعرابىكوفىهذا:فقالعامرابنإلىالعبدفذهب:قال.الأخرىعلي

عنه.اللَّهرضىعمر-ابنسيدكهذا

بنبشرعن،يدهبخطحاتمبنمحمدكتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-ا860

قال.زكاتهوأؤدىعددهأعرفذهبًاأحدمثللىأنلوأبالىما:قالعمرابنأنالحارث

.اخبرناهسعدبنإبراهيم:بشر

راشد،بنعبادحدثنا،عمروبنالملكعدوحطررا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدننا-8701

لتعملونإنكم:قال-اللَّهرحمهالخدرى-سعيدأبىعن،نضرةأبىعن،هندأبىبنداودعن

.اثوبقاتمن!صِالفَهرسولعهدعلىنعدهاكناالشعرمنأعينكمفىأد!تىهىأعمالاً

فرج!رررا،هاشمبنىمولىاللَّهعبدأبوبكاربنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا880

فراشهعلىفكانفراشهدخلإذاكان:قالأوسبنشدادعن،وداعةبنأسدعن،فضالةابن

إلىيقومثم:قال.النوممنعتنىالنَّارإناللهم:يقولوكانالمقلىعلىالقمححبةكأنه

.الصلاة

شملة.وهى""نمرةجمعالنمار:!1)

.""الرقاقفى6(4)29البخارىالإسناد:صحيح-8701



أبىىن،زيدبنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحد!نا،اللَّهعبدحدثنا-9801

تكفرأعضاءهفانالرجلأصبحإذا:قالالخدرىسعيدأبىعن،جبيربنسعيدعن،الصهباء

اعوججنا.اعوججتهـاناستقمنااستقمتإنفانكفينااللَّهاتق:تقولاللسان

حدثنا،الزبالبناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-901ْ

له:فقيلغريبفيكمإنى:يقولسعدبنسهلكان:قالحازمأبيعن،رجلعن،سفيان

غريبًا.فيكموبقيتأعرفكنتوالذىأصحابىذهب:فيقول؟لِمَ

"حازمأبىابنحدثنى،القطانسعيدبنيحيىبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1901

لناعجوز:قالولمَ؟:قلت:قالالجمعةيومنتمنىكنا:قالسعدبنسهلعن،أبيهعن

الجمعة.بعدإَلانقيلولانتغدىكناومامنهفنأكلبشعيرفتفركهالسلقهذامنتأخذكانت

بسم:منهأناونسختهللفزعبخطهأبىإلىكتبهئبهذا:قال،اللَّهعبدحدثنا-2901

ينزلماشرمنفاجرولابريجاوزهنلاالتىالتاماتاللَّهبكلماتأعوذالرحيمالرحمناللَّه

شرومنمنهايخرجماشرومنالأرضفىذرأماشرومنفيهايعرجماشرومنالسماءمن

اللَّهبسم:أيضًاكتبثم،رحمنيابخيريطرقطارقًاإلاطارقكلشرومنوالنهارالليلفتن

الشياطينهمزاتومنعبادهوشروعقابهغضبهمنالتامةاللَّهبكلماتأعوذالرحيمالرحمن

وربأقللنوماالسبعالأرضينوربأظللنوماالسبعالسمواترباللهم،يحضرونوأن

وعزاللَّهأعداءتبدد:للفزعيقولوسمعتهالرقعةمندَرَسشيئًاوذكرأضللنوماالشياطين

الكلامهذاوبعض:أبىقالاللَىعبدالرحمنعبدأبوقال،اللَّهعدووذل:قالوأظنهاللَّهجار

النضر.أبىعن

عن،وهببناللَّهعبدحدثنا،هـمروفبنهارونحطثنى،اللَّهعبدحدثنا-3901

ضالحأباسمعأنهبكرأبىمولىسمىعن،غزيةبنعمارةعن،الحارثابنيعنىعمرو

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقربإن":قال7!يمالنبىأنهريرةأبىعن،يحدثذكوان

."الدعاءفاكثروا

.االزهد"فى2(4)70الترمذىقوفا:وموٍمرفوغاحسن-9801

.وسيدًاقائداتجعلهأى:وورىفر

1 عنصحيحبسند"المسند"فى(914)3/أحمدروايةوفيهمرفوعحديثضمنمروىالأولالجزء-29ْ

عنه.اللهرضى-خنيسبنالرحمنعبد

ظهير.بنالحكمسندهوفى"الدعوات"فى35()18الترمذىرواه:ا!انىوالجزء

ضعيف.فهو.بالقوىإسنادهليسحديثهذا:الترمذىقال

.(4)2:باب""الصلاةفى2(51)482/مسلم:صحيح-3901



عن،الأعمثرعن،جريرحدثنا،معروفبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4901

لعبادىاتخذتوجل-عزالفه-"قال:!ي!اللَىرسولقال:قالهريرةأبىعن،ضالحأبى

نإاقرأوا:هريرةأبوقالبشر"قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعيِنلاماالصالحين

17(.ادسجدة:1)أَعْينقرَّةِمِّنلَهُماخْفِىَمَّانفْستَعْلَمُفَلا(:شئتم

أبىابنعن،خالدبنمسلمحدثنا،يونسبنسريححدثني،اللَّهعبدحدثنا-5901

ماوأعطثركانواماأجوعالقيامةيومالناسيحشر:قالعميربنعبيدبناللَّهعبدعن،نجيح

عز-للَىكساومنوجل-عز-اللَّهأطعمهوجل-عز-اللَّهأطعمفمن،كانواماوأعرى،كانوا

فىكانومنوجل-عز-اللَّهسقاهوجل-عز-للَّهسقىومن-وجلعز-اللَّهكساه-وجل

أقدز.رضاهعلي-وجلعزاللَّه-كاناللَّهرضى

عمير،بنصالحبنأبانبنمحمدبنعمربناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6901

اللَّه-رحمه-كعببنأبىعن،قتادهأبىعن،أنسبنالربيعأخبرنى،المباركابنحدثنا

وجل-عز-الرحمنذكروسنةسبيلعلىعبدمنليسفانهوالسنةبالسبيلعليكم:قال

ذكروسنهسبيلعليعبدمنوليس،أبدًاالنارفتمسهوجل-عز-اللَّهخشيةمنعيناهففاضت

فهيورقهايبسالشجرهمثلمثلهكانإلااللَّهخشيةمنجلدهفاقشعروجل-عز-الرحمن

ورقها،عنهايتحاتكماذلكعندخطاياهفتحات،ورقهاعنهافتحاتَّالريحأصابهاإذاكذلك

كانفانأعمالكمفانظروا،وسنةسبيلخلاففىاجتهادمنخيروسنةسبيلفىاقتصادًاهـان

وسنتهم.-السلامعليهمالأنبياء-منهاحعلىفليكنواقتصاداجتهاد

جعفرأبوأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنااللَّهعبدحدثنا-7901

جاءفلماطعامإلىالخطمىيزيدبناللَّهعبددُعى:قالالقرظىكعببنمحمدعنالخطمي

جيشًاشيَّعإذاع!ه!اللَّهرسولكان:قال؟يبكيكما:قالواوبكىخارجَافقعدمنجدًاالبيترأى

يومذاترجلاًفرأى،"أعمالكموخواتيموأمانتكمدينكماللَّهأستودع":قالالوداععقبةفبلغ

ببطنحمادوصف:بيدهوقالالشمسمطلعفاستقبل:قال.فروبقطعةلهبردةرقعقد

تقعأنظنناحتىأقبلتأىالدنياعليكمتطالعتالدنياعلكيم"تطالعت:بيدهومدالكفين

فىأحدكمويغدوأخرىوراحتقصعةعليكمغدتإذاأمخيراليوم"أنتم:قالثمعلينا"

بقيتوقدأبكىأفلا:اللَّهعبدقال"الكعبةتستركمابيوتكموتسترونأخرىفىويروححلة

الكعبة.تستركمابيوتكمتسترونرأيتكمحتى

."نعيمهاوصفة"الجنةفى(4/2822)مسلم،"التفسير"فى()9477البخارى:صحيح-4901

.()137برقمتخريجهسبق-7901



الربيعبنحجيربنمجشرلنعونبنأشرسبنحوثرةحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8901

أباسمعت:قالالهجيميتميمةأبىعن،الرفاعىالأصماللَّهعبدبنعقبةأخبرنى،العدوى

لناوعقدهكذاجهنمعليهاللَّهضيَّقالدهرصاممن:يقولالبصرةمنبرعلىالأشعرىموسى

تسعين.بيدهعقبة

عن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9901

ينكشف.أنمخافةفيهينام()1تبانلهكانموسىأباأنأنس

سعيدوأبوعميربنالملكعبدعامرأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0011

اللَّه-رحمهعوف-بنالرحمنعبدأنبكرأمعن،جعفربناللَّهعبدحدثنا:قالاواحدالمعني

منالحاجةذىوفىزُهْرةبنىفقراءفىفقسَّمدينازألفبأربعينعفانبنعثمانمنأرضًاباع

رحمها-عائشةعلىفدخلت:المسْورقال-عنهناللَّهرضى-المؤمنينأمهاتوفىالناس

زسولإن:فقالت؛الرحمنعبد:قلَتبهذا؟أرسلكمن:فقالتذلكمنبنصيبها-ال!ه

الجنة.سلسبيلمنعوفابناللَّهسقي"الصابرونإلابعدىعليكنيحنولا"إنه:قالبمبَمِاللَّه

إسحاقحدثنا،هاشمبنىمولىسعيدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1011

الأسود:لهيقالالمسجدهذافىيفصرجلكان:قالأيوبأبوحدثنايعقوبأبوعثمانابن

انقطعما:فقالفاسترجعنثسمعهفانقطعليأتيهمفقامأصواتهمموسىأبوفسمعسريعبن

فأتاهمأخاكحملتكماووصلكاللَىحملك:فقالشسعًازجلفأعطاهبذنبإلاشسعى

يرحم.اليومبكاءكمفاناليومفابكوابكاؤهميرحمولايبكونالنارأهلفانابكوا:فقال

عن،سلمةبنحمادأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2011

فسمعلهمسيرفىاللَّه-رحمه-موسىأبىمعكنا:قالمالكبنأنسعق،البنانىثابت

يكادهؤلاءفإن-وجلعزربنا-فلنذكرهَلُمَّأنسيا:لىفقالفصاحةفسمعيتحدثونالناس

--:قالعنها؟ثبرهموماالآخرهعنبالناسبَالَأماأنسيا:قال،بلسانهالأديميفرىأنأحدهم

ولوالاَخرةوأخرتالدنيالهمعجلتولكن؛واللَّه.لا:قال.والشيطان،الشهوات:قلت3

.مالواولاعدلواماعاينوا

عن،سالمةبنحمادعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّه!بهدحدثنا-3011

أقيمفماالمظلمالبيتفىلأنجتسلإنى:-اللَّهزحمه-موسىأبوقال:قالمجلزأبىعن،قتادة

وجل.عزربى-منحياءثوبىآخذًاصلبى

.العورةبهاتسترسراويلتبان()1

الألبانىوصححه،الذهبىووافقهوصححه،"المستدرك"فى31(1)3/الحاكم:بنحوهضخيح-0011

"الصحيحة!.فى)49115



حميدحدثنا،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدحطثنا،أبىحدتنى،اللَّهعبدحدثنا-4011

أنسيانىجها:موسىأبولىقال:قالأنسعن،جبيربنيونسغالبأبىعن،هلالابن

كذابقي:قلت:قال.فرغتأنسيا:قالالوقتجاءفلماثلاثإلىخارجإنى:للناسوقال

أهلىأكذبأنأكرهإنى:قال؟منهيفرغحتيأقمتلو:فقلتخارجإنى:قال.وكذا

فيخونونى.وأخونهمفيكذبونى

سمعت:قال!أبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5011

هذاإن:قال!أنهموسىأبىعن،أبيهعن،بردةأبىبنسعيدعن،يحدثزاذانبنمنصور

مهلكيكم.لاإأراهماماوإنىقبلكمكانمنأهلكاوالدينارالدرهم

بنقسامةعن،عونحدثنا،الوهابعبدح!ثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6011

أهلفان،فتباكواتبكوالمفانابكواالناسأيهايا:فقالبالبصرةموسىأبوخطبنا:قالزهير

.لبحرتالسفنفيهاأرسلتلوحتىالدماءيبكونثمتنقطعحتيالدموعيبكونالنار

ابنغنيمعن،الجريرىسعيدعن،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7011

لبطنها.ظهرهاالرياجتقلبهابفلاةريشةمثلالقلبهذامثل:موسىأبوقال:قالقيس

الحسنعن،عبادحدثنا،عميربنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8011

أصللمماتلو:قال.بَشمًا:قيل؟(أبشمًا\:قالالليلةينملمابنكإن:لسمرةقيل:قال

عليه.

يزيدحدثنا،عقيلأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9011

فغضب؟بالليلصلاتككيف:فقالالدارىتميمًاأتىرجلاًأنالشخيربناللَّهعبدابنيعنى

الليلأصلىأنمنإلىأحبالسرفىالليلجوففىأصليهالركعةواللَّه:فقالشديدًاغضبًا

أعلماللَّه؛اللَّهرسولأصحابيا:فقالذلكعندالسائلفغضب،الناسعلىأقصهثمكله

:فقالالرجلعلىذلكعندتميمفأقبل.جفوتمونانسألكملموإنعنفتموناسألناكمإنبكم

نإأرأيت؟فتقطعنىبفوتكعَلىَّساطيًاأكنتضعيفمؤمنوأناقويّامؤمنًاكنتإن%رأيت

نفسكمنخُذْولكن؟فأقطعكبقوتىعليكساطئاكنتقوىمؤمنوأناضعيفًامؤمنًاكنت

ترضاها.عبادةعلىلكتستقيمحتىلنفسكدينكومن،لدينك

سعدبنعبسةحدثنى،الدوركأإبراهيمبنأحمدحدثنا،أ(طَّهعبدحدثنا-0111

بك!يورالنبىأضحابمنأحدعنبلغنىما:قالالمباركابنحدثنا،سعيدبنيحيىإخوالقرشى

.؟التخمةأمِنَقصدابشمًا:(1)



ساجدًاالقرآنوقرأ،راكعًاالقراَنوقرأقائمًاالقرآنقرأالدارىتميمعنبلغنىماالعبادةمن

خببًا.وحج

،ضمرةإليناكتب:!الالجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1111

بألفحُلَّةًالدارىتميماشترى:قالسيرينابنعن،عونابنعن،سلمةأبىبنرجاءعن

فيها.يصلىفكان

راشد،بنمحمدحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1211

بالهجرةسبقوناقداباءناإن:قلنا!يَنِالنبىأصحابأبناءمنفئةكنا:قالعمروبنجعفرعن

اللَّهعبدقال.قالكماأومنهمفضائلهمندركلعلناالعبادةفىنجتهدفهلمواعغالنبىوصحبة

عبدبنومحمدطلحةبنومحمدبكرأبىبنومحمدحذيفةأبىبنومحمد،الزبيرابن

الدارىتميمًاوأدركناوالنهاربالليلالعبادةفىفاجتهدنا:قاليغوثعبدبنالأسودبنالرحمن

.الصلاةطولفىقعدناولالهقمنافماشيخًا

بنيحعروعن،عمروبنمحمدأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1311

طلبفىأبلغشيئًانجدفلمالأعمالتابعنا:الليثىواقدأبوقال:قالحاطببنالرحمنعبد

الدنيا.فىزهادةمنالاَخرة

أبىبنقيسعن،خالدأبىابنعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4111-

بكيترأيتك:قالت؟يبكيكما:فقالامِرأتهفبكتبكيأنهرواحةبناللَّهعبدعن،حازم

.صادرأنىأنبأولمواردأنىأنبئتإنىقال؟لبكائكفبكيت

عن،اللَّهعبدأبىبنهشامحدثنا،روجحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدئنا-1511

.الأعرافأضحاببمنزلةأنىوددت:حذيفةأبىمولىسالمقال:قالقتادة

وهوإبراهيمبنيزيدأنبأنا،هاروننجنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6111

خافضًاالحجرفىيصلىاللَّه-رحمهالزبير-ابنرأيت:قالديناربنعمروعن،التُسْتَرى

انفتل.فماثوبهببعصلفذهبقذافة)1(حجرفجاءهبصره

وضححه،""الدلائلفى36(3580-4/)البيهقىورواه،مضتةغزوةإلىخرجإذعنههذاروى-4111

.عروةإلىلقاتبرجالللطبرانىوعزاه"االمجمعفى(571،581)6/الهيثمى

.)876(برقمتخريجهسبق-1611

بالحجار؟الكعبةالثقفىيوسفبنالحجاجرمىلماهـ()73عامذلكوكان،بالمنجنيقيقذفحجر:قذافة!1)

المنجنيق.طريقعن



الأعمش،سليمانحدثنا،شميلبنالنضرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1711

جذمإلاتحسبهلاظهرهعلىالعصافيرتنزلحتييسجدكانالزبيرابنأنوثاببنيحىعن

.()1حائط

بنعامرعن،مالكحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا-1811

ألأ:قالثم،حديثهعنلهاالرعدسمعإذاكانعنه-اللَّهزضىالزبير-ابنأنالزبيربناللَّهعبد

الأرضلأهلوعيدهذاإن:يقولثم.خيفتهمنوالملائكةبحمدهالرعديسبحالذىسبحان

شديد.

طلحةعن،سعيدبنالمثنىعنالرحمنعبدحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9111

منأمرناكمفماأمركممنبهابتليناقدبالذىابتليناقدإنا:فقالالزبيرابنخطبنا:قالنافعابن

طاعةفيهليسأمرمنبهأمرناكموما،والطاعةالسمعفيهعليكمفلناسبحانهللَّهطاعةفيهأمر

عين.نعمتولافيهلناطاعةفلا-وجلعزللَّه-

أبيهعن،هشامحدثنا،غياثبنحفصحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0121

الزبير:ابنوقالإذًافلاقالْ.شربتقد:قالواماءًاسقونى:حزامبنحكيمقال:قال

.إذًافلا:قال؛أكلتقد:قالواتمرًاأطعمونى

نأأنسعن،ثابتعن،حمادأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1121

عامَا.أربعينعيًهداللَّهزسولبعدالصومسردطلحةأبا

أباأنأنسعن،ثابتعن،حميدأنبأنايزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1221

إلاوجل-عزاللَّه-لقىحتىبعدهأفطرفماع!ي!اللَّهزسولعهدعليالصوميكثركانُطلحة

سفر.فيأومرضلمن

عن،ثابتعن،حمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1231

عليهما.أتأمرولارجلينأؤملا:قالطلحةأبىعن،أنس

منزجلحدثنا،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4121

السابق.انظر-7991

حائط.أضل:حائطجذم(1)

.المفرد""الأدبفى)723(البخارىورواه،الموطا"-"الكلامفى(299)2/مالك:صحيح-8111

."النوويةالأذكار"تخريجفىحجرابنالحافظوصححه

صحيح.إسناده1121122-1،

.59(0)برفممثلهتخريجسبقوقدتمجهوقالإسنادهذافى4311



وقتد-نلومابالأشواقإليهاوأناإلاالصلاةوقتجاءما:قالحاتمبنعدىعن،جعفى

مستعد.لهاوأناإلاقطصلاة

عن،ئةمعا،عن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1251

أعرفوأناإلاذنبمنما:قالمالكبنعوفعن،أبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبد

إليه.تعودلاثمتتركهأن:قال؟توبتهوماالرحمنعبدأبايا:قيل:قالتوبته

نوفلبنفروةعن،هلالعن،منصورعن،جريرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1261

هنتاهيا)1فقالبيدىاَخذوهوالمسجدمنيومًامعهفخرجتلخبابجارًاكنت:قالالأشجعي

كلامه.منإليهأحببشىءإليهتقربلنفإنكاستطعتبما-وجلعز-اللَّهإلىتقرَّب

حدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1271

وسمتًاتًاهديًاأرى:فقالالبصرةأهلقراءفىجُندبًاأتواأنهمالسوارأبىعن،الجريرى

يضىءالسرإنجكمثاليعملولاالناسيعلمالذىمثل:قالثم.الأهواءوهذهفإياكمحسنًا

نفسه.ويحرقللناس

المرادى،سالمحدثنا،اللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1281

فإنو.فاقةجهدمنبكمكانماعلىالفراَناتلوا:لأصحابهقال:قالجندبعن،الحسنعن

فإن،ديناثدوندمكفابذلتخوفتفإن،دينكدونلكمافابذلبلاء-يعني-عرض

النار،بعدغنىولاالجنةبعدفقرلافإنهدينهسلبمنالمسلوبوإندينهحربمنالمحروب

أسيرها.يفكولافقيرهايستغنيلاالنار

:قالقتادةحدثنا،شعبةحدثنا،أسدبنبهزحدثنا،أبىحدثنى،عبداللَّهحدثنا-9121

أوصنالهقلناالمكاتبحصنبلغنافلمااللَّهعبدبنجندبشيعنا:قالجبيربنيونسسمعت

منكانكلاعليبهفاعملواالنهاروهدىالمظلمالليلنورفإنهوالقرآناللَّهبتقوىأوضيكم:قال

دونونفسكمالكفقدمالبلاءتجاوزفإننفسكدونمالكفقدمبلاءعرضوإنوفاقةجهد

بعدفاقةولاالناربعدغنىلاإنهدينهسلبمنوالمسلوبدينهحربمنالمحروبفإندينك

فقيرها.يستغنىولاأسيرهايفكلاالناروإنالجنة

ابنيعنىجعفر-حدثنا،القواريرىعمربنالل4َّعبيدحدثنا،اللَّهعبحدثنا-0131

.(0201)برقمتخريجهسبق-ا127

)988(.برقممسعودابنكلاممنتخريجهسبق-1281

."الكبير"فى(177)2/الطبرانىعند:صخيحبإسنادمرفوعًاروى-0131



فيمنرجلقال:قالاللَّهعبدبنجندبحدثنا،الجونىعمرانأباسمعت:قال-سليمان

أنىأخبرهأنزمانهفىنبىإلىوجل-عزاللَّه-فأوحى؟أبدًالفلاناللَّهيغفرلاواللَّه:مضى

.تأليك)1(علىعملكوأحبطتلهغفرتقد

عن،الجريرىحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1311

والطلبالقتالعليهم5ناشتدبسجستانغزاة!ك!ي!اللَّهرسولأصحابكان:قالأشياخهبعض

فتقومحلقًاحلقًايجلسون!ك!هاللَّهرسولأصحابوكان:قالرجلوفيهمسجستانبقلعة

بعضهمفقال:قاليجيئونثمفيقاتلونأخرىطائفةتقومثم،يجيئونثمفيقاتلون،طائفة

نعم:لهذاهذافقال:قال؟بم!ع!اللَّهرسولقالالذىالنعتالرجلهذافىترونهللبعض

وإناالقلعةلهذهوالطلبالقتالعلينااشتدقدإنهالرجلأيها:فقالواذلكعلىاجتمعواحتى

علينايفتحأن-وتعالىتباركربك-علىفأقسم!ك!يهراللَّهرسولقالالذىالنعتفيكنرى

صحبةع!ج!اللَّهرسولمنلىليستضعيفمسكينإنسانإنى:وقالقولهممنفخرح:قال

له:فقالوا:قال.ذلكمنفجزععليهفأعادوا:قال.منكموأتعلمبركتكمأرجوصحبتكمإنما

عليكأقسمت:قال.علينايفتحأنوجل-عزربك-علىأقسمتلماالصحبةبحقنسألكإنا

.مقتولأولوكانعليهماللَّهففتح:فالمقتولأولوجعلتنىعلينافتحتلماربيا

القاسمبنهاشمحدثنىيدهبخطأبىكتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1321

يعنىخالد-أبىابنعن،عقيلبناللَّهعبدعنالثقفى-يعنى-عقيلأبوأنبأنا،النضرأبو

دينهم:أعظمضيعواقدالناسإن:قالت-اللَّهرحمها-عائشةعن،السفرأبىعن-إسماعيل

.الورع

حدثنى،يدهبخطأبىكتابفىالحديثهذاوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1331

عائشة-عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،المؤدبسعيدأبوحدثنا،النضرأبوهاشم

ييسر.لمواللَّهييسرهلمإنفانهالشسنعحتيربكمسلوا:قالتاللَّه-رحمها

حدثنا،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدئنا-1341

فدخلتأذنثمساعةفجلستالعاصأبىبنعثمانعلىاستأذنت:قالمطرفعن،قتادة

بالدنياذهبتم:قلت:قالعلينايغلبذلكأىأعلمواللَّهللاَخرةوساعةللدنياساعة:فقال

ينفقهاآلافعشرةمنأفضلحقفىفيضعهجهدمنأحدكميصيبهلدرهمفقالوالآخرةبر2

فيض.منفيضًاأحدنا

وأقسم.حلف:أىئألىمن:تأليك(1)3

جهالة.فيهأ-131



:يقولال!"رحمه-الحسنكان:قالسفيانحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1351

.العاصأبىبنعثمانيعنىمنهأفضاطرأيناما

عن،الأشهـبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1361

وإنكموتحجونوتتصدقونتنفقونالأموالأهاطيا:العاصأبىبنلعثمانقالرجلاًأنالحسن

اَلافعشهـةمنخيرحقفىفيضعهجهدمنأحدكميأخذهلدرهمواللَّه:فقالبهالتغبطونا

فيض.منفيضًاأحدنايأخذها

جعفر،بنمحمدحدثناالحديثهذاأبىعلىقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1371

إلىفضلمصجنازةفىكانالعاصأبيبنعثمانأنالحسنعن،مباركحدثنا،أبزىحدثنى

بيتًاأراهاقالبيتكإلىاطلع:قالجاءفلمافلانياتعال:فقالأهلهمنرجلوثَمَّخاسفقبر

واللَّه:لقابيتكواللَّهقانه:قالزوجةولاشرابولاطعامفيهليسمظلمًايابسًاضيقًا

.هذافىذاكمننقلترجعتقدلوواللَّهأما.صدقت

بنسلإجممانعن،جريرأنبأناحجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1381

عزاللَّه-فانالمعلقةالمصاحفيغرنكمولاالقرآناقرأوا:قالأنهأمامةأبىعن،شرحبياط

.للقرآنوعاءقلبًايعذبلا-وجاط

بنشمرعن،الأعمشحدثنا،يعلىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9131

فزبحونيفأخذونىأهلىكبشأنىلوددت:قالكعبعن،حوشببنشهرعن،عطية

ضيفتهم.أطعمواوأفأكلوا

عن،اسكالمباابنحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،أبىثنىحا!،اللَّهعبدحدثنا-0411

إليه،فاستمعهذاونحوودعاءهرجاطقراءةكعبسمع:قالكثيرأبىبنيحييعن،الأوزاعى

القيامة.دومقباطأنفسهمعلىللنواحينواهًا:وقال.مضيثم

يعنىالـلَّه-عبدحدثنا،عميربنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1411

:قالالماكعبدعلىبدارهتصدقحينليشهدهالمسْوَردعامروانأنبكرأمعنجعفر-ابن

منأتحذتإنما:قال؟ولمَ:قال.أشهدفلا:قال.لا:قال؟العبسيةفيهاويرب:المسورفقال

:فقال.شاهد/أنتإنما؟أنتأحكم؟وذلكأنتوما:قال.الأخرىفىفجعلتيديكإحدى

.مروانامرأةوالعبسية:اللَّهعبدقالعليها؟شهدتفجرةفجرتموكلما

ضعيف.:حوشببنشهرفيه:ضعيف-9131

.ثفات،ورجاله"الزهد"فى(551)ووكيع،الأولياء""حليةفى(1/122)نعيمأبو:صحيح-0411



بنحمادحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4211

قالسجودًاولاركوعًايتمفلميصلىرجلاًرأىمخرمةبنالمسوزأنزيدبنعلىعن،سلمة

.أعادحتىيدعهفلمفأبىأعد:له

اللَّهعبدحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4311

فكرههالخريفمنسحابًافرأىكثيرًاطعامًاالمسوراحتكر:قالتبكرأمحدثتنا،جعفرابن

عمر-ذلكفبلغ،أخذتهكماوليتهجاءنىمنالمسلمينينفعماكرهتقدأرانىألا:فقال

كثيرًاطعامًااحتكرتإنىالمؤمنينأميريا:فقالعمرفأتىأخذللمسورأما:فقال-اللَّهرحمه

.خيرًااللَّهجزاك:عمرفقال،شيئًافيهأربحلاأنىفتأليتفكرهتهنشأقدسحابًافرأيت

،قتادةعن،أبانحدثنا،داودبنسليمانحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4411

إلاوجل-عزاللَّه-يذكرونقوماجتمعما:قالالعبشميحنظلةبنسهلعن،رفيععن

.حسناتسيئاتكمبُدثتقدلكممغفورَاقوموا:منادناداهم

بكرعن،المبارلبحدثنا،القاسمبنهاشمحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4511

هذهصدرمنكي!الفَهرسولأصحابمنرجلعن،أرطاةبنعدىعن،المزنىاللَّهعبدابن

يقولونبماتؤاخذنىلااللهم:قالفسمعمدحأوعليهأثنىإذاكانأنهفضللهوكانالأمة

.يعلمونلامالىواغفر

بنيزيدعن،حيوةعنِ،الحلبىعبيدةأبوحدثنا،أبىِحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4611

،؟67(ا!فرفانأ!يقْتُرُواوَلَمْيُسْرِفُوالَمْأَنفَقُواإِذَاوالَذ-فىَ(:وجل-عز-الفَهقولفىحبيبأبى

ثيابًايلبسونولاتنعمًابهيلتمسونطعامًايأَكلونلاكانوامحمدع!يهرأصحابأولئك:قال

واحد.قلبعلىقلوبهموكانتجمالأيلتمسون

عبدبنمحمدحدثنى،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهازونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4711

فتحوكان،بالآجريوقدهوفإذاالموصليفتحعلىدخلت:قالالطفاوىحبيمببنالرحمن

.زاهدًاشريفًاوكانالعربمنرجلاً

،شيبانمعاويةأبوحدئنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4811

وغانمفسالمثلاثةالناس:يقولعطاللَّهزسولمؤذنبلالأخاسمعت:قالعليبنآدمعن

مناكير.ولهضعيف:جدعانبنزيدبنعلىفيه:ضعيف-ا420

."الإيمان"شعبفى(1/104)البيهقىذكره-4411

.""الحليةفى2(04)5/نعيمأبيعندوالحديثعنه،الله-رضىالصديقبكرأبوهو-4511

.""الحليةفى2(49)8/نعيمأبو-4711



عز-اللَّهمنزيادهفىفذلكالمنكرعنوينهىبالخيريأمروالغانج،الساكتفالسالم،وشاجمط

الظلم.علىوالمعين(بالخنا)1الناطقوالشاحب-وجلط

حفصةأبيبنسالمعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9411

رياءدَطنلولبيك:تلبيتهفىويقول:قالالسنةإلىالسنةمنيحرمنعمأبىابنكان:قال

لبيك.لاضمحل

شبرمةابز،عن،جريرحدثنا،الرازىحميدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0151

عبنيه.بينكبةفوقعت-وجلطعز-اللَّهفدعانعمأبىبنالرحمنعبدعلىالقماطكثر:قال

بنالر-حمنعبدكان:قالمغيرةعن،جريرحدثناحميدبنمحمدأيضًاحدثنا-1511

أبايانتأكيف:نعمأبىبنالرحمنلعبدقلناإذاوكنا:قال،مرتينرمضانفىيفطرنعمأبى

.أشقياءفلئامفجارًانكنهـان،أتقياءفكرامأبرارًانكنإن:قال؟الحكم

المعلىحددنا،جعفرحدثنا،حاتمبنسيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1521

ىأأعلمحتىضاحكًااللَّهيرانىألاعَلَىَّ-وتعالىتبارك-للَّه:غزوانقال:قالزيادائن

وجاط.عزباللَّه-لحقحتىضاحكًارُؤِىَفماففعاطفعزم:الحسنقال؟دارىالدارين

عن،اتةقتاعن،سعيدعبئ،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5311

ما:اظل،35،:أق)!مَزِيدوَلَدَيْنَا(:-وجلطعز-قولهالرقاشىغزوانعن،العصرىخليد

جميعًا.الدنياالمزيدمنلحظىيسرنى

عن،سل!نةبنحمادحدئنا،مسلمبنعفانحدثنا،أبىحدثنى،الا،عبدحدثنا-1541

لاَلمغزوانيا:فقال:قال.يضحكلاغزوانإن:موسىلأبىقياط:قالأنسعن،ثابت

.بهذاأصنعطوماهههه:فقال؟تضحك

أبىبنيحىحدثنى،محمدبناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5511

لكم"داط:فتقولأقبلإذاالجيشتلقىغزوانأمكانت:قالأشياخهبعضطعن،العنبرىكثير

الجيش.سيدذلك:فيقولون؟علممنبغزوان

عامرابنسمعت:قالمحمدبناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثمْا-1561

فيه؟ترىماشغلكقدالذىهذايا:فتقولبالقرآنشغلهترىوكانت،أملغزوانكانت:يقول

2!للناهاأأفيقًافيهئردطه!،:لهفتقول:قالشديدًاووعيدًاحسنًاموعودًافيهأرى:فيقول:قال

.شديدًاووعيدًاحسنًاموعودًافيهأرى:فيقول:قالوكذا؟كذاعام

الة..ج!فيه-3011.الفاحشة:ا.فنا(1)



أخبرنى،عليةابنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5711

إذاوكانكلثومبنالأسود:لهيقال!رجلمناكان:قالهلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمان

تكونإحداهنولعلبالنسوةقصريومئذالجدروفىيمروكانقدمهبصرهيجاوزلامشى

قربفلماكلثومبنأسودإنهكلا:يقلنثمراعهنرأينهفإذاخمارها-أوثوبهايعنىواضعة

ذلكفارزقهاصادقةكانتفإنلقاءكتحبأنهاالرخاءفىتزعمهذهنفسىإناللهم:قالغازيًا

وأطعمكرهتهـانذلكفارزقها:مرةاطوقاعليهفاحملها:إسماعيلقال.كارهةكانتوإن

)1(بثلمةفأخذوافجاءواالعدوبهمفنذرحائطًافدخلواجبلفىفانطلق،وطيرًاسباعًالحمى

وصلى،توضأثمالماءوأتىفخرجتغارتحتىفضربهافرسعنالأسودفنزلالحائطفى

رحمه-قتلحتىفقاتلتقدمثم،استسلمواإذاالعرباستسلامهكذا:العجميقولى:قال

منبقىمافنظرتدخلتاسو:لأخيهفقيلالحائطبذلكذلكبعدالجيشعظمفمرَّ:قال-اللَّه

منشىءفىأعرضفلست،لهفاستجيببدعاءأخىدعا.لا:قال!!ولحمهأخيكعظام

ذلك.

عن،هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1581

حتىأشيمبنصلةجاءالقبرعلىالثوبمدفلماجنازتهفىفخرجنالىأخمات:قالالحسن

:فلانياقالثمالثوبرفع

نَاجيَاإخَالُكَلاَفَإنىوَإلاَّعَظِيمَةذىمِنْتَنْجُمِنْهاتَنْجُفَانْ

ثابتأنبأنا،سَلمةبنحمادحدثنا،عفانحًدثنا،أبىحدثنَا،اللَّهعبدحدثنا-9511

حتىفقاتلتقدمبنىأى:فقاللهابنومعهلهمغزىفىكانأشيمبنصلةأنالبنانى

امرأتهعندالنساءفاجتمعتفقتلتقدمثماللَّه-رحمهقتل-حتىفقاتلفحمل،أحتسبك

ذلكلغيرجئقكنقوإنفمرحبًالتهنيتىجئقكنتنإنمرحبًا:)2(فقالتالعدويةمعاذة

فارجعن.

كانت:قالأبىحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0611

جاءولذاتمسىحتىتنامؤ!افيهأموتالذىيومىهذا:قالتالنهارجاءإذاالعدويةمعاذه

الرقاقالثيابلبستالبَرْدجاءوإذاتصبححتىتنامفلافيهأموتالذىليلىهذا:قالتالليل

.النوممنالبرديمنعهاحتى

الحصن.جدازفىثقب:ثلمة(1)

القبر.عذابمنتنجإن:أىمنها"تنج"إن":"الإصابةفى2(14)4/الحافظقال-5811

أشيم.بنصلةزوجة21(هى



:قالالحس!نعن،يونسأنبأنا،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6111

قوتًاإلافيهاأصيبلافجعلتحلالهامظانمنالدنياطلبت:أشيمبنصلةالصهباءأبوقال

كفافًا،رزقكجعلنفسُأى:قلتذلكرأيتفلمايجاوزنىفلاهووأمافيهأعيلفلاأناأما

تكد.ولمفربعت،فاربعى

البنانىثابتحدثنا،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1621

ويلعبونيلهونشبانعليهيمرفكانفيهافيحعبد()1الجبانةإلىيخرجأشيمبنصلةكان:قال

متىباللإليوباتواالطريقعنالنهارفحادواسفرًاأرادواقومعنأخبرونى:لهمفيقول:قال

هذه:ل!أفقاليومذاتبهمفمر:قالفيعظهمبهميمركذلكفكان:قال؟سفرهميقطعون

ثم،نن،موبالليل،نلهوبالنهارنحنغيرنابهذايعنىماواللَّهإنهقوميا:منهمشابفقال!المقالة

.ماتحتىمعهويتعبدالجبانةإلىمعهيختلفيزلفلمصلةاتبع

أبىءنمن،عوفحدئنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1631

فلمشدةبدًاجوعًاجعتإذالأهوازبهذهدابةعلىأسيركنت:قالأشيمابنحدثه:قالالسليل

أسير،أنافبينا:فالشيئًاالطريقمنأحدمنأصيبأنأتحرجوجعلتطعامًايبيعنىأحدًاأجد

فاكنفت،خلفى)2(وجبةسمعتإذوأستطعمه-وجلعز-ربىأدعو:قالأنهحسب:قال

ؤ،خذته:قالرطبمندوخله")3(فيهفإذاالثوبفأخذتدابتىعنفنزلتأبيضبمنديلأنافإذا

!حدثته،لهديرفىراهبإلىفنزلتالمساءوأدركنى،شبعتحتىمنهوأكلتدابتىوركبت

فإذاالراصبذلكعلىمررتإنىثم:قالرطباتفأطعمته،الرطبمنفاستطعمنىالحديث

ةسكانتأهلهإلىبالثوبوجاءأطعمتنىالتىرطباتكلمنإنهن:قالجمالحساننخلات

.الناستريهامرأته

أبىءق،عونحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1641

شيئًاإلىَّاعهدشيئًاعلمنى:يومًالهقلت:قالمنهفأتعلمأشيمبنضلةأتبعكنت:قالالسليل

عز-اللَّهدعوةفىوكثر،المسلمينوانصحاللَّهكتابانتصح:أفعل:قالنشىءأوصنى

أنهميزعمور،وقوموإياك،العصيقتيلتكوننولا،العامةدعوةتهلكنكلاهـايافىوجل-

الخبيثة.الحروريه"3(هذههم:فَال!؟هممن:قلت:قالالمؤمنيندوقإيمانعلى

الخالى.المكانأوالصحراء:الجبانة(11

للولى.والكرامةللنبىفالمعجزة،الأولياءكراماتمنوهذهالإسناد:صخيح-6311

.الخوصمنوعاءأوزنبيل:دوخلة)3(.شىءسقوطصوت:وجبة2()

.نسبواوإليهامركزهمفكانت"حروراء"باجتمعوالأنهمنذلكسفُوا،الخوارجقصد:الحرورية)3(



:معاذةقالت:قالشوذبابنعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6511

فراشهإلىيجىءفمايفترحتىيقوم(حبوًا)1إلافراشهإلىبيتهمسجدمنيجىءصلةكانما

.حبوًاإلا

عمرانأبوحدثنا،جعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-6611

رسولمسجددخلتفلماالعلمابتغاءالمدينةأتيت:قالاللَّهعبدبنجندبحدثنا،الجونى

شابرجلفيهاحلقهإلىانتهيتحتىالحلقأمضىفجعلتيتحدثونحلقاالناسإذاكمماللَّه

عليهم،آسىولاالكعبةوربالعقدةأهلهلك:يقولفسمعته،سفرمنقدمكأنماثوبينفى

بنأبىالمسلمينسيد:قالواهذا؟من:فقلتقامثملهقضىمافحدثإليهفجلست:قال

بعضهأمرهيشبهمنقطعزاهدرجلالهيئةرثالمنزلرثهوفاذا،منزلهأتىحتيفاتبعتهكعب

:قال.العراقأهلمن:قلتأنت؟ممن:فقالسألنىثمالسلامعلىفردعليهفسلمت،بعضًا

ثمهكذايدىفرفعت،ركبتىعلىوجثوتالقبلةفاستقبلتفغضبت:قال.سؤالأشىءأكثر

فاذاالعلمابتغاءمطاياناونرحلأبدانناونتعبنفقاتناننفقإناإليكنشكوإنااللهم:قلت

"لمْويحك:فيفوليترضانىوجعل،كثيرًابكاءأبىُّفبكى:قال..لناوقالوايجهلونالفيناهم

منسمعتبمالأتكلمنالجمعةيومإلىبقيتلئنأعاهدكإنىاللهم:قالثم.هناكأذهب

أنتظروجعلتانصرفتمنهالكلامسمعنافلما:قاللائملومةفيهتأخذنىلاكي!اللَّهرسول

الناسمنهاتلفانىإلاسكةأجدلاالناسمنغاصةالسككواذاالخميسيومفخرجتالجمعة

بنأبىالمسلمينسيدمات:قال.أجل:قلتغريبًارجلاًنراكإنا:قالواماهذا؟:قلت

أبافلقيت:جندبقالواسترجعتحزنتذلكقالوافلما:قالعنه-اللَّهرضى-كعب

أرادعبدهو-عليهاللَىرحمة-مقالتهيبلغناحيّايكونألاوانفساه:فقالبهذافحدثتهموسى

.ستره-وجلعز-اللَّه

الأوزاعى،عن،المباركابنحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6711

كانفاذابعضإلىبعضهمويضحكالأغراضبينيشتدونأدركتهم:قالسعدبنبلالعن

رهبانًا.كانواالليل

أبىعن،عجلانابنعن،بيانبنيحىحدثنا،رحصأبوحدثنا،اللّهعبدحدثنا-6811

المجلس،منبالدونترضىأنالتواضعرأسمنإن:-اللَّهرحمهاللَّه-عبدقال:قالعيسى

لقيت.منبالسلامتبدأوأن

."الإيمان"شعبفى(0161)3/البيهقىذكره-1651

زحفًا.:حبؤا(1)



عن،عونابنعن،غياثبنحفصحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9161

لسانه.منيخزنحتىعبداللَّهيتقىلا:قالأنسعن:قالالواسطىعطاء

،سفيانحدثنا،هشامعن،معاويةأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0171

ولدتنى؟:فقالبنىيا:لهقالتامرأةأنشكلبنشتيرعن،دثاربنمحاربعن،أبيهعن

تكذبين؟فَلمَ:قال.لا:قالت.فأرضعتنى:قاللا:قالت

:قالمجدوعبنخالدعن،أبوأسامةحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1711

تمضى.حتىعينيكفغمضامرأةلقيتإذا:يقولأنسًاسمعت

عن،يونسعن،المباركبناللَّهعبدحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1721

يخطبوهوقال-عنهاللَّهرضى-الصديقبكرأباأنأبيهعن،عروةأخبرنى:قالالزهرى

أذهبحينلأظلإنىبيدهنفسىفوالذىوجل-عز-اللَّهاستحيواالمسلمينمعشريا:الناس

وجل.عز-زبىمناستحياءرأسىمغطيًاالفضاءفىالغائطإلى

فىالبراءعن،إسحاقأبىعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1731

قيامًاشاءواكيفالثمارمنفيهايأكلونالجنةأهل:قال123،:الحاقةأ)!دَانيَةقُطُوفُهَا(:قوله

.حالكلعلىوتَكأةوجلوسًاوقعودًا

بنعمروعن،إسحاقعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1741

الجنة.:قال،29(:عمرانالأ)الْبِرَّتَنَالُوالَن(ميمون

السائبعن،إسحاقأبىعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1751

الفقراءاهلهاكثرفرأيتالجنة"دخلت:قالجميمالنبىعن،عمربناللَّهعبدعن،مالكابن

طُوَالحِفيرَمنامرأه:يعذبونثلانةفيهاورأيتالآغنياءأهلهاكثرفرأيتالنارفىواطَّلعت

قلبهاتنهشفهىالأرضخشاشمنتكلتدعهاولمتسقهاولمتطعمهافلمهرةربطت

به.باسلاسند-1721

حفظه.لسوءضعيف:شريكوفيهالبراءعلىموقوفَاتفسيرهفى(168)8/كثيرابنذكره-1731

السابقة.العلةوفيه،تفسيرهفىلوكيعوعزاه5(4)2/تفسيرهفىكثيرابنذكره-4171

العملعلىويطلق،كلهاللخيراتجامعاسموهو،الخيرفعلفىالتوسعأصله:"البر:حجرابنوقال

.5(01/80)""الفتح"الدائمالخالص

لكنالطريقهذامنضعيفالحديثوبالجملة،أجزائهلبعضالصحاحفىشواهـ؟لهالحديثهذا-1751

:هذاوشريكأالشريعة"تنزيهفى(182)2/عراقابنذكرهوقد،أجزائهبعضفىالمعنىصحيح

حفظه.لسوءضعيف



بمحجنى،تعلقإنما:قاللهفطنفإذابمحجنهالحاجيسرقكانالذىدعدعأخاورأيتودبرها،

.((لمجماللَّهرسولبَدَنَتَىْسرقوالذى

سلمةأبىعن،اسحاقأبىعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1761

قل.وإنعليهديممااللَّه!ي!رسولحإلىالأعمالأحب:قال

عن،وائلأبىعن،عاصمعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1771

أفعل.لابماآمركمأنلأكرهإنى:قالعلينا؟تقصألا:لهقيل:قالعلقمة

زوجعن،حرببنسماكعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1781

"آمرهم:قال؟وجلعز-للَّهالناسأتقىمناللَّهرسوليا:قلت:قالتدرةعن،درة

لما.للرحموأوصلهمالمنكرعنوأنهاهمبالمعروف

عن،أسامةأبوحدثنا:قالاشيبةأبىبنبكروأبوأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9171

الجور:إبراهيمفقالردعفىيسيرحلوانأميرإبراهيمرأى:قالالأحدبواصلعن،سفيان

الدين.فىالجورمنخيرالطريقفى

كان:قالغيلانأبىعن،الأحوصأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0181

أقلامهم.بهتجرىماوشرالسلطانفتنةمنبكأعوذإنياللهم:يقولالشخيربنمطرف

وائلأبىعن،الأعمشعن،أسامةأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1811

فهىألفآلافثلاثةأصبهانبجزيةأتىوقدالبصرةزيادبناللَّهعبيدعلىدخلت:قال

:-بهأعرض-فقلتهذه؟مثلوتركماتفيمنتقول!ماوائلأبايا:فقاليديهبينموضوعة

الكوفةقدمتأناإذاوائلأبايا:قالثمشرعلىشرذاك:قال؟غلولمنكانتإنكيف

قبلأتيتهلوإنكأما:فقالفأخبرتهعلقمةفأتيتالكوفةفقدم:قال.بخيرأصيبكلعلىفائتنى

ألفينلىأنأحبماأنصحكأنعلىَّيحقفانهاستشرتنىإذفأمَّاشيئًالكأقللمتستشيرنىأن

أكثرهومادينىمنأصابواإلاشيئًادنياهممنأصبلمأنىوذاكعليهأكرموأنىألفينمع

.)43(برقمالسندهذابغيرعنها-اللهرضىعائثة-عنالصحيحينفىالحديثهذاتخريجسبق-ا176

."لزهد"افى(701//1)لبجهقىوا،(134،432)6/أحمد:ضعيف-7811

.معروفكيروهوعنها-اللهرضى-لهبأبىابنةهىودرة:قلت

الحديث.دار-ط""تفسيرهفى5(40/)الحديثالقرطبىذكروقد.حالهلسوءضعيف:وشريك

.الأولياء""حليةفى922()4/نعيمأبو-9171



مطربنالسلطعن،فضيلبنمحمدحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا182

فجرةووزراء،فسقةقراءالزماناَخرفىيكون:قالمعاذعن،المرادىعلىعن،العجلى

كذبة.ءمراوأ،طلمةوعرفاء،خونةءمناوأ

أبىعن،إسحاقأبىعن،الأ-وصحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1831

النسوةفتعجبنعنبمنبحبةلهفأمرتسائلفأتاهانسوةوعندهاعائشةعندكنت:قالالعالية

.كثيرًاذرّافيهاإن:فقالت

أبيه،عن،سفيانحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1841

أمينًا.اللَّهعنديكونلاالوجهينذاإن:اللَّه-رحمه-لقمانقال:قالعكرمةعن

الطيالسى،داودأبوحدثنا.العبسىمحمدبنالقاسمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1851

قال:قالالأسدىحنطلةعن،الشخيربناللَّهعبدبنيزيدعن،قتادةعن،القطانعمرانعن

.بأجنحتها"الملائكةلأظلتكمعندىأنثمكماتكونونكنتم)الولمجير:اللَّهرسول

عن،حرببنالسلامعبدحدثنا،محمدبنالقاسِمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1861

ويتوبسرّايذنب:قال25(،الإسراء:أ!!غَفُورالِلأَوَّابينَكَانَفَإِنَّةُ):مجاهدعن،ليث

.سرّا

عن،خالدأبىابنعن،نوجبنجابرحدثنا،كريبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1871

فىألقيتحينمنىأنعمأيامفىكنت"ما:-السلامعليه-إبراهيمقال:قالعمروبنالمنهال

.النار"

نأالأعمشعن،غياثبنحفصحدثنا،نميرابنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1881

شريحإلىسائلجاء:وقال.الفارغأمربهذاما:فقالعيديوميلعبونقومعلىمرَّشريحًا

وجل.عز-اللَّهمعيعنى.تاجرأنتإنمااجلس:فقال

منذشيخحدثنا،الأحمرخالدأبوحدثنا،سعيدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9181

منه.البلاء:وكيعبنسفيان:فيهضعيف-ا184

فىمسلمعندوأصله"الملائكة"لصافحتكموفيه"المسند"فى346()4/أحمد:رواهصحيع-1851

.الأسيدىحنظلةعن(49،59)8/""الصحيح

سليم.أبىبنليث:فيهضعيف-1861

تهذيب"فىكما(184)6/عساكرابنعندوهو،"البداية"فى224(/1كثير)ابن!كذاذكره-1871

.عمروبنالمنهالعنبلاغًا"دمشق

تعالى.-اللَّهإلىيخملزادهتاجرأى-1881



المصحفيبقىحتىالأحاديثفيهتكثرزمانالناسعلييأتى:قالالضحاكعن،سنةأربعين

فيه.ينظرلاالغبارعليه

،غياثبن،حفصحدثنا،نميربناللَّهعبدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا91ْ

وجل.عز-ل!هأخشاهمبالقرآنصوتًاالناسأحسن:قالطاوسعن،ليثعن

اللَّه،عبيدعن،حفصحدثنا،نميربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1911

ميسر.فهوالصلاةوعنوجل-عزاللَّه-ذكرعن،أ!هىشىءكل:قالالقاسمعن

أبىعن،زكرياعن،أسامةأبوحدثنا،بكرأبوحدننى،اللَّهعبدحدثنا-2911

حرلا(سجسج)1الجنة:قالاللَّهعبدعن،علقمةعن،عوسجةبنالرحمنعبدعن،إسحاق

قر.ولافيها

عن،الأوزاعىِعن،يونسبنعيسىحدثنا،بكرأبوِحدثني،اللَّهعبدحدثنا-3911

كا)الْمُقَرَّبُونأُوْلَئِكَ!السَّابِقُونَوالسئَابِقُونَ(:الآية!ذهوتلامرةأبىبنعثمان

وجل.عز-اللَّهسبيلفىخروجًاوأولهمالمسجدإلىرواحًاأولهمهم:قال(،01،11.لمادواتعة

بنمطعمعن،الأوزاعىعن،عيسىحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4911

.شاءواماالمتعبدونفليتعبدثلاثًارابطتإذا:قال-اللَّهرحمه-هريرةأبىعن،المفدام

صخر،بنحميدعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5911

.شهيدًاماتمرابالاماتمن:قالاسليمبنوصفوانقسيطبناللَّهعبدبنيزيدعن

:قالمهاجرعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6911

.بردولاحرلامعتدلة:سجسج(1)

،(04)6/النسائىعندالحسنالحديتوفى،العبادعبادةمنخيراللهسبيلفىالرباطأنقصد-4911

عنه.اللهرضى-عفانبنعثمانعن"المسند"فى65(،1/16)وأحمد

.وقيامها"صيامها:ليلةكاْلفلهكانتاللهسبيلفىليلةرابط"من:قال!بهبهيماللهزسولسمعت:قال

جم!هاللهرسولسمعت:قالانهعفه-اللهرضىالفارسى-سلمانعن"أالإمارةفى(91)13مسلموعند

عليهوأجرى،يعملهكانالذىعملهعليهجر!ماتوإن،وقيامهشهرصياممنخيرٌوليلةيوم"رباط:يقول

."الفتَانمنوأمَنرزقه

الثغورمنثغرإلىيشخصالذىهواللهسبيلفىوالمرابط،الصلاةومواظبة،الثغور"ملازمة:والرباط

."الخيلزبطمنمأخوذ،مامرةفيهيرابط

الحديث.دار.ط"-القرآنلأحكام"الجامعفى333(،332)3/القرطبىذكره

في34(2)4الترمذى:-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرعنبشواهدهحسنبسند"رفرعُاروى-6911

بترقيمى."-والليلةاليوم"عملفى()182السنىوابن،""الدعوات



ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللَّهإلاإلهلا:فقالالسوقدخل"من:يقولعمرابنسمعت

عنهوحطسيئةألفألفعنهومحاحسنةألفألفلهاللَّهكتبقديرشىءكلعلىوهوالحمد

."خطيئةألفألف

عن،إسحاقأبىعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7911

المئزر"ورفعأهلهأيقظالعشردخلإذاع!ه!النبى!ان":قال-السلامعليهعلى-عن،هبيرة

.النساءاعتزل:قالالمئزر؟رفعما:بكرلأبىقيل

بنسالمعن،منصورعن،الأحوصأبوحدشنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8911

خيرمنأنواعلمواتحصواولن"استقيموا:قالع!يماللَّهرسولأنثوبانعن،الجعدأبى

."مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظولنالصلاةأعمالكم

الوليرعن،الشيبانىعن،مسهربنىلىحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9911

لأ!النبىسألت:قالاللَّهعبدعن،الشيبانىعمروأبىإياسأبىبنسعدعنالعيزار،ابن

ثم:قلت"الوالدين"بر:قالأى؟ثم:قلتلوقتها""الصلاة:قال؟أفضلالعملأى:قلت

عليه.إبقاءإلاأستزيدأنتركتفما"وجلعزاللَّه-سبيلفىالجهاد":قال؟أى

يحيىعن،سفيانعن،سعدبنعمرحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0012

.وسوفزعمواالحديثفيلىهببنىيا:أبىلىقال:قالهانئابن

أعين،بنموسيعن،منصوربنمعلَّىحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1012

أبىعن،عباسابنمولىعقيلعن،يساربنسليمانعن،عقيلبنمحمدبناللَّهعبدحدثنا

فقميهبينماحفظ))!ن:!ك!اللَّهرسولفقال!رالنبىعندالدرداءوأبوأناكنت:قالموسى

."الجنةدخلولحييه

سمعت:قالبردبنسعيدعن،أسامةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا202

حلم.إلىعلممنأزينشيءإلىشىءجمعما:قالموسىبنسليمانعن،بردًا

رضى-عائشةعن""الاعتكاففى(1)174مسلم،القدر"ليلة"فضلفى2(20)4البخارىرواه-7911

عنها.الله

بنسلمةعنوالطبرانى،عمروابنعنماجهابنورواه،المسند""فى277()5/أحمد:صحيح-ا891

.الأكوع

.""الإيمانفى(041-137)85/مسلم،"الصلاة"مواقيتفى()527البخارى:صخيح-9911

.زعموا"الرجلمطية"بئس:الصحيحالحديثوفى،منهتحققتبماإلاتتكلملاقمحد:-0012

قالا.كماوهوالذهبىووافقهوصححه358()4/الحاكم:صحيح-1012



عن،سليمانعن،بردعن،الأعلىعبدحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3012

القبلة.مستقبلالمجالسوأشرفشرفًامجلسلكلإن:قالموسي

جميع،بنالوليدعن،فضيلبنمحمدحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4012

فىالشعريتناشدونكانواولامتحرفيناللَّهع!يررسولأصحابيكنلم:قالسلمةأبىعن

عينيهحماليقدارتدينهمنشىءعلىأحدهمأريدفإذاجاهليتهمأمرويذكرونمجالسهم

.مجنونكأنه

عن،طاوسعن،ليثعن،إدريسابنحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5012

دنيا.وطالبعلمطالبنهمتهماتنقضىلامنهومان:قالعباسابن

عن،بردعن،سفيانعن،أسامةأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6012

وجوهبهليصرفأوالعلماءبهليباهىأوالسفهاءبهليمارىالحديثطلب"من:قالمكحول

.النار"فيفهوإليهالناس

يقصالحسنكان:قالمغيرةعن،جريرحدثنا،بكرأبوحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-7012

يقص.جبيربنسعيدوكان

عن،عطاءعن،حجاجعن،معاويةأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8012

يعنى-عنهاللَّهرضى-الخطابئنعمرزمنفىيقصالدارىتميمرأيت:قالعباسابن

يذكر.

عن،سليمانبنعبدةحدثنا،لثميبةأبىبنبكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا902

يعنى-منهيسلمأننفسىفىأرجىيذكرممنأحدما:إبراهيمقال:قالأكيلعن،إسماعيل

له.ولاعليهلاكفافًايسلمأنهولوددتالتيمى-إبراهيم

عن،الأوزاعىعن،يونسبنعيسىحدثنا،بكرأبوحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-0112

مرفوعًاعباسابنعن"الكبير"فىالطبرانىرواهوقد:موقوفًايكونأنوالأشبهمرفوعًا،ضعيف-3021

ضعيف.8وسند

الحاكمعندصحيحبسندعباسابنمرفوعًاعنروىوقد،سليمأبىبنليثوفيهالسندبهذا:ضعيف-5012

."الجامع"صحيحفى662(4)الألبانىوصححه""المستدركفى(1/29)

بسندالترمذىورواه،ماجهابنعندكماعنهما-اللهرضىعمر-ابنعنحسنبسندمرفوعَاروى-ا602

عنه.اللهرضى-مالكبنكعبعن.""العلمفى)2654(حسن

فى(1/091)الهـيثمىروايةولكن،"والمذكرين"القصاصفى(17ه)صالجوزىابنذكرهماهذا-8021

الذبح.:إليهواْشارالناس!علىالدارىتميميقصأنعمررفضفقد،ذلكتنسخ""المجمع



إذافإنكمرشدًاتؤامرحتىأمرًاتقطعلابنىيا:لابنهسليمانقال:قالكثيرأبىبنيحيى

عليه.تحزنلمذلكفعلت

:قالا!!يثمعز،،شعبةحدئنا،شيبانحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1121

فتنةإنها:قفهجبير-بنسعيدبكرأبىغيروقالرجلاً-يتبعونقومًاضمرةبنعاصمرأى

للتابع.مذلةللمتبوع

لم:قالعاصمعن،عيينةبنسفيانحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1212

معه.يمشىأحدًايتركسيرينابنيكن

كان:قالعاصمعن،عيينةبنسفيانحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1312

.قامأربعةمنأكثرإليهجلسإذاالعاليةأبو

عن،اللَّهعبدبنشريكحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4112

كان))من:ع!ي!اللَّهرسولقال:قالياسربنعمارعن،حنظلةبننعيمعن،الربيعبنالركين

.ناز"منلسانانالقيامةيوملهكانالدنيافىوجهانله

وابنالقعقاعبنعمارةعن،شريكحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1512

نبئنىاللَّهرسوليا:فقالجم!ي!النبىإلىزجلجاء:قالهريرةأبىعن،زرعةأبيعن،شبرمة

"أمك":قالمن؟ثم:قالأمك":لتنبأنوأبيك."نعم:قالالصحبةبحسنمنىالناسبأحق

كيفمالىاللَّهرسوليافأنبئنى:قال"أبولث":قال؟منثم:قال""أمك:قالمن؟ثم:قال

الفقروتخشىالبقاءتأملشحيحصحيحوأنتتصدقلتنبأنواللَّه"نعم:قال؟منهأتصدق

."كرهتوإنلهموهولفلانومالىلفلانمالى:قلتهناهانفسكبلغتإذاحتىتهملولا

،إسحاقأبيعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1612

ساءكماكل:وقالسترجعقشسمعهانقطعأنه-اللَّهرحمهعمر-عن،خليفةبناللَّهعبدعن

مصيبة.

."الراوىلأخلاق"الجامعفى793(/1)الخطيبذكره-1112

سنده:الإحياء""تخريجفى(137)3/العراقىوقال،سننهفى2(89)2/داودأبو:صحيح-4112

الصحيحة.فى)298(الألبانىوضححه،حسن

."والصلةالبر"فى2(485)3/مسلم:رواهصحيح-5112

وصححه.الفتحفى(01/204)حجرابنوذكره

منه.البلاء:وكيعبنسفيان:فيهضعيف-1612



عمرو،بنيحيىعن،واضحبنيحيىحدثنا،بكرأبوحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1712

اللَّه.إلاإلهلا:قال،98(النعراء:أ!!لنَلِّييبِقَلْبٍاللَّهَأَتَىمَنْإِلاَّ(الجوزاءأبىعن،أبيهعن

مجاهدعن،منصورعن،الأحوصأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1812

إخلاصًا.النيةأخلصقال،8(؟المزصلأ)ءتَبْتِيلاًإِلَيْهِوَتَبَتَّلْ!

:قالأيوبحدثنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9112

.الآخرةفىفنافسهالدنيافيينافسالرجلرأيتإذا:يقولالحسنسمعت

عيينة،بنسفيانعن،علىبنحسينحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0122

.وبحمدهاللَّهسبحانالعظيماللَّهسبحانسيرينابنكلامعامةكان:قالالأحولعاصمعن

بناللَّهعبدعن،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1122

يقولكانأنهاللَّه-زحمهعمر-بناللَّهعبدعن،عجلانعن،شميطأبىحدثنى،شميط

لنا.اغفراللهم:الحديثخلالفىوقولواللاخرةوساعةللدنياساعة:لجلسائه

قيس-بنعمروعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا222

فيبكىالمسكينفيراهبهفيخرجالشيءصبيهالرجليعطيأنيكرهونكانوا:قالالملائى-يعنى

أهله.عليفيبكىاليتيمويراهأهلهعلى

عمرانأبوحدثنا،جعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1223

الكافرفجعلالسمكيصيدانكافرورجلمؤمنرجلانطلق:قالالبكالىنوفعن،الجونى

شىءيجىءفلاوجل-عزاللَّه-ويذكرالمؤمنويلقىمدفقفيجىءآلهتهويذكرشبكتهيلقى

فوقعتفاضطربتبيدهفأخذهاسمكةصادالمؤمنإنثمالشمسمغيبإلىذلكفتعاودا:قال

المؤمنملكفأسفسفينتهامتلأتوقدالكافرورجعشيءمعهوليسالمؤمنفرجعالماءفى

وقدرجعالكافروعبدكشيءمعهوليسرجعيدعوكالذىالمؤمنهذاعبدكرب:فقال

ما:فقالالجنةفىالمؤمنمسكنفأراهتعال:المؤمنلملكوجل-عزاللَّه-قالسفينتهامتلات

يغنىهل:فقالالنارفىالكافرمسكنوأراههذا؟إلىيصيرأنبعدأصابهماالمؤمنعبدىيضر

.ربياواللَّه؟لا:قالالدنيا؟فىأصابهشىءعنه

اللهوأن،حقالساعةوأن،حقاللهأنيعلمالذىهو:السليمالقلبأنالطبرىتفسيرفىووقع-1712

.""تفسيرهفى)26666(الطبرى،الشركمنسليم:قتادةوقال،القبورفىمنيبعث

السنة،علىالمطمئن،البدعةمنالخالىالقلبهو:قالأنهالسيّازىعثمانأبىعنالقرطبىوذكره

."تفسيره"فى(1/221)3لقرطبىا



سمعت:قالشميطبناللَّهعبدحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-ا422

صدرهإلىفضمهاالدنياأخذعلمإذاحتىالعلمويطلبالقرآنفيقرأأحدهميعمد:يقولأبى

هذا:فقالواوأعجمىجاهلوأعرابىضعيفةامرأةضعفاءثلاثةإليهفنظررأسهفوقوحملها

:يقولأبىفكانوجمعوهاالدنيافىفرغبواهذافعلماذخيرةالدنيافييرلملومناباللَّهأعلم

25،.النحل:أعِلْيِ)بِغَيْرِيُضِلُّونَهُمالَّذِينَأَوْزَارِوَمِنْ(:-وجلعز-اللَّهقالالذىكمثلفمثله

عاصم،عن،زائدةعن،علىبنحسينحدثنا،بكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1225

ذكرمنأكبرالعبداللَّهذكرقال45(،العنكبوت:أ)أَكْبَرُاللَّهِوَلَذِكْرُ(:اللَّهعبدعن،شقيقعن

وجل.عزللَّه-العبد

بنثورعن،منصوربنبشرحدثناسيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1226

وأوجل-عز-اللَّهإلىأيديكملترفعن:قالالدرداءأبىعن،معدانبنخالدعن،يزيد

ليغلنها.

بنثورعن،منصوربنبشرحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1227

ركبةأومثلعينيهابينامرأةأبصرالدرداءأباأنإدريسأبىعن،عونأبوزعم:قاليزيد

لك.خيرًاكانعينيكبينيكنلملوهذاإنأما:فقالالشاة

أبىعن،الجريرىأنبأنى،الأعليعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1228

نعم.:قال؟والديهعلييستأذنالرجلعنأشيمبنصلةسألت:قالالسليل

بنمجالدسمعت:قالمصعببنمحمدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-9122

أيدينابينالمنديلذلكزالما:قالتمعاذةحدثتنى:حفصةقالت:هشامقال:قالحسين

المنديل.ففقدنااللَّه-رحمهصلة-قتلحتي

:قالمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0123

جهنمإنبنيةيا:فقال؟تناماكأرولاينامونالناسأرىلىما:قيسعبدبنلعامرفلانةقالت

.ينامأباكتدعلا

.عباسابنعلىموقوفًا""تفسيرهفى(151)6/كثيرابنذكره-1225

تخريجه.سبق-2271



عنه-الفهرضى(-قيس)1عبدبنعاصرزهد

عن،حوشبحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2311

رأيتاأوروثةشممتأوهذامسككمشممتأبالىما:قيسعبدبنعامرقال:قالالحسن

.جدارًارأيتأوامرأة

عن،حوشبحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1232

إذنهفأحسنالقيسعبدبنعامرأنظرأنعامربناللَّهعبدإلىمعاويةبعثلما:قالالحسن

قدالمؤمنينأميرأنإليهفأرسلقالالمالبيتمنعنهفأمهرشاءمنإلىيخطبأنوأمرهوأكرمه

يعنى-:قالمنىذلكإلىأوفلان:عامريقول:قالوأكرمكإذنكأحسنأنإلىكتب

شئتمنإلىتخطبأنآمركأنوأمرنى-لهيؤذنلاإليهمالاختلافأطالقدكانرجلاً

الفلقةيقبلمنإلى:قالمن؟إلى:قال.دائبالخطبةفىأناقالْالمالبيتمنعنكوأمهر

لأهلهإلاأحدمنمنكمهلفأخبرونىسائلكمإنى:فقالجلسائهعلىأقبلثم:قال.والتمرة

فىالأسنةتخَتلفلأنبيدهنفسىفوالذى:قالبلى:أىلااللهم:قالوا؟شعبةقلبهمن

ففعل.:الحسنقال.واحدًاهماالهملأجعلنواللَّهأماهكذاأكونأنمنإلىَّأحبُّجوانحى

الربعىسعيدحدثنا،صالححدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2321

طابتماالنارأهلمنبأنىالدنيافىحىوأنااليقينجاءنىلو:يقولكانقيسعبدبنعامرأن

هلكتقدأكوناجتهاداواجتهدتعبادة-وجلعز-اللَّهلعبدتأبدًابهلاكهانفسىعننفسى

.عندىلنفسىأعذرفيكونمنىاجتهادبعد

بنعامرأنقتادةعن،سعيدحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1233

الهواجر.وظمأالشتاءقيامعلىإلاشيءعلىآسيما:قالحضرلماقيسعبد

سالم،بنالعلاءعن،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1234

فارقتهحتىنهارولابليلنامرأيتهفما:قالأشهرأزبعةقيسعبدبنعامرصحبمنحدثنى

عنهقال،للهاعبدأبا:وقيل،عمروأبا:ويكنى،تميمبنىقيس،!نعبدابن:لهيقالاللهعبدبنعامرهو(1)

رضى-الخطاببتعمرعنوروى،الأولالصدزعامرأدركوقد،الأمةهذهزاهبهو:ديناربنمالك

الرواية.عنبالعبادةاشتغللكنه،عنهالله

."الزهدنافى8!810المباركابنذكره:ضعيفبسندالحسنعلىموقوف-1232



القراَنعلمناأصبحإذاوكانباَخرويفطربواحدفيتسحرودكًاعليهماجعلقدرغيفانلهوكان

فإذاالقراَنيعلمناثم:قالالعصرحتىيصدىيزالفلا،فصلىقامالصلاةأمكنتهإذاحتى

يصبح.حتىليلتهفهى:قالالمغربصلى

عندقيل:قالمحمدعن،عونحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1235

النساءيقربولاالسمنيأكلولااللحميأكللاالعنبرىقيسبنعامرإن:عامربناللَّهعبد

علىيسازبنمعقلفدخلإبراهيممنخيرأنهويزعمالمساجديقربولاأحدجلدهيمسولا

بناللَّهعبدفقالقيسعبدبنلعامرخليلاًمعقلوكانبهذاعندهتحدثواوقدعامربناللَّهعبد

كذا:يقولون:قال؟يقولونوما:قال؟لخليلكهؤلاءيقولماترىألا:يساربنلمعفلعامر

فإذادارهفىوهوعامرًافأتىدابتهفركبخرجحتىمعقلكلمهمفماقالواللذىكذاويقولون

هؤلاءعندمنأتيتك:معقللهفقالإليهفجلسفجاء1(برنسماوعليهمسجدهفىقاعدهو

:قال؟حدثولنبوما:عامر:فقالفأفزعنى:قالأنهحسبت:قالحديثًاعنكحدثونىوإنهم

منيدهأخرجحتىبكلمةعامركلمهفما:قالذكرواللذىكذاوتفعلكذاتفعلأنكيزعمون

السبىمن2(العلجعيشترونفإنهماللحميأكللاقولهمأما:قالثميدهعلىفقبضبرنسه

لا:قولهموأمافذبحناهاشاةإلىأرسلنااللحماشتهيتإذاوأنافيذبحالإسلاميفقهلاالذى

العجمأرضمنيجىءالذىوأماالعربأرضمنيجىءالذىالسمنآكلفإنىالسمقيأكل

مافواللَّهالنساءيقربلا:فولهموأما.تركهعلىيحملنىالذىفذلكيخالطهماأدرىلافإنى

قولهم:وأما.إلىَّبهاأجىءمامسلمةامرأةأغرشىءفبأىمالعندىومانشاطمنإليهنبى

جماعةفىفصليتذهبتالجمعةيومكانفإذاهذامسجدىفىفإنىالمساجديقربلا

نأأشعرلافانىإبراهيممنخيرأنهيزعم:وقولهم.هذامسجدىإلىرجعتثمالمسلمين

.هذايقولأنيتجرىأحدًا

ابنالصباحقالالكلابىعاصمبنعمروحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1236

3(عرَّممافلماسفرفىقيسعبدبنعامرصحبت:قالمناشيخحدثنى،العنبرىعبيدةأبى

الليلآخرمنكانفلماخلفهوجلستفصلى:قالغيضةدخلثممتاعهمنفأصلحقامالقوم

.أالزهد"فى81()6المباركابن:صحيحموقوف-2351

.للرأسغطاءبهمتصلثوبوهوقديمًاالرهبانثوببرنس!:(1)

.""علوجوالجمع،الكافرالأعجمى:العلج(2)

"الزهد"فى81(0)المباركابنعندصحيحبسندقتادةعنزوىقدكانهـان،مجهولالسندفى-1236

.بنحوه

بالليل.نامواأى:عرّس)3(



حتىفأعطنيهااللهمواحدةومنعتنىاثنتينفأعطيتنيثلاثًاسألتكإنىاللهم:قالالسحرفىأو

هناهاالليلةمنذفانك:فقالفرآنىالتفتالفجربرقفلما:قالأريدكماأوأحبكماأعبدك

الثلاثبهذهلتخبرنىفواللَّههذادع:قلت:قاللسانهفشقدعلىوأقبل:قاللتراعينىوإنك

حتىأحدًابهاأخبرلاأنعلىلهفجعلت:قال.عَلىّفاكتم:قال.صنعتبمالأخبرنَّأو

حائطًا،أورأيتامرأةأنجالىمافواللَّهقلبىمنالنساءحبيذهبأناللَّهسألت:قاليموت

كماوالنهارالليلفىأعبدهحتىالنومعنىيذهبأنوسألته،غيرهشيئًاأخافلاأنوسألته

فمنعنيها.أشاء

أبىبنحبيبحدثنى،عاصمبنعمروحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1237

قالت:بلبنقرصًالهعامرأخىابنةصنعت:قالعامرأخىبنآدمبنسلمةحدثنى،العنبرى

أليسأخىابنةيا:قال؟الجائعةالكبديطعممن:يقولسائلفاذا:قالتعليهليفطربهفأتيته

:قال:قالالجارية!ضررت:قالللسائلفأعطاه،بلى:قالت؟شئتمابهوأصنعلىهذا

إنماأخىابنةيا:قالثم:قالالماءمنعليهوشربفأكلوفلقبتمرفجاءت:قالهاتىهاتى

قدمت.ماذخرلكويبقىاحتشىشيءمنحشوتهوماوعاءالبطنهذا

معنبنالملكعبدحدثني،عاصمبنعمروحدثنا،أبىحدثنى،الَلًّهعبدحدثنا-1238

الحسنبناللَّهعبدجدالحسنبنحصينبنمعاذجدالعنبرىحسانبننصرحدثنى،النهشلى

عنهفسألتها:قالهناهاعجوزإلىيأوىإنه:لىفقيلعامرعنفسألتالشامقدمت:قال

:قالفطرهعندفتحرهحاجةبهلككانفانونهارهليلهالجبلذلكسفحفىهو:فقالت:قال

أهلهمنأحدعنيسألنىولمبالأمسعهدهرجلمسائلوسألنىعلىفردعليهفسلمتفأتيته

قلت::قالهو؟وما:قالعجبًامنكرأيتعامريا:قلت:قالالعشاءيسمنىولموعشيرته

وقدعاشومنمنهمماتعمنتسألنىفلمتعلمحيثمنوعشيرتكأهلكعنغبتقد

أما:قال.العشاءتسمنىولمبالأمسبهعهدكرجلمساءلةوسألتنىمنهممكانىعلمت

عنهمأسألفماوأهلىعشيرتىوأما؟أسألكفَعَئمَصالحًارأيتكفقدإياكمسائلتىفىقولك

فقدالعشاءأسمكلمفانى:قولكوأما،فسيموتيمتلمومنماتفقدمنهمماتفمن

إليه.حاجةبكأنأظنولمخشونةفيهوطعامىالأمراءطعامتأكلعهدتك

مغولبنمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9123

لباسك؟وهذاهذاببيتكوحسبكشرفكفىرضيت:لعامريقولصخرةأباسمعت:قال

.هذافىعامرعينقُرةجعلوجل-عزاللَّه-إن:قال

مصعببنمحمدحدثنا،الحديثهذاأبىعلىقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-0412

يذكرونقومًافسمعمسجدًادخلعامرًاأنالحسنعن،هشامعن،ذكرمخلدًاسمعت:قال



لئنواللَّهأماأنفسكمعنواللَّهصدقتمونى:عامرفقالمعاشهمفىيلقونهاالتيالغموم

اللَّه.رحمه-ففعلالحسنقالواحدًاهمّاالهملأجعلناستطعت

خليفةبنخلفحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1124

أميرًاعامربناللَّهعبدقدملما:قالالخواصعنبسةعن،البصرىإسحقحدثنا،الأشجعى

أمرىفىأشاورهمالقراءمنرجلاًخمسةكلمنلىاكتبواالبصرةأهليا:قالالبصرةعلى

مطربنزيادلهفكتب:قال-وجلعزاللَّه-ولانىماعلىبهموأستعينسرىعلىوأطلعهم

لاأنحلفقدوكانرقاشبنىمنغزوانلهوكتب،بصرهذهبحتىبُلىقدوكانالعدوى

لحقحتيضحكماواللَّه:الحسنقال:قالوجل-عزاللَّه-يصيرهحيثيعلمحتىيضحك

بنأشتر:قالحسينغير:أبىقال:اللَّهعبدقالغطفانمنأشتربنجابرلهوكتب،باللَّه

عليهدخلوافلماالعبدىشوالبنالنعمانلهوكتب،العنبرىقيسعبدبنعامرلهوكتبجابر

وكان-شوالبنالنعمانفأجابهجريبوكذاوكذاألفينبألفينلكمأمرتقدالقراءأنتم:قال

لأهلأمخاصةألناالأميرأيها:لهفقال-أمرهمولوهقدوكانوالجوابوخلوهالقومأسنمن

صدقةنقولمافنقول:قالالبصرةأهلالمالهذايسعولاخاصةلكمبل:قال؟عامةالبصرة

نعملوإنماعملهثمنالعامليأخذوإنما،جلودًالنايعلوولابطونًالنايدخلفلاصدقةكانفان

عندىمنأخرجطعانًا؟أراكألا:عامرابنلهفقالعندكفيمالناحاجةفلاوجل-عزلربنا-

وكذابألفينلكأمرتقد:فقالعامرإلىأقبلثم:قالزَوَّارًاللأمراءعهدتنيماإنكأما:قال

قدإنى:قال،منىإليهاأفقرهمالمسجدأبوابعلىهمالذينالمكاتبينأنظر:قالجريبوكذا

قال!:منيللأمراءأغشىهوقرحابنبسعيدعليك:قال،بابعنلىتُحْجَبلاأنأمرت

إذاالرجلأرأيتلأميراأيها:قال-قطتزوجيكنولمأزوجكها-بالبصرةشئتامرأةأىانظر

واحدّاهمّاالهمأجعل،فيهلىحاجهّفلا:قالنعم:قال؟قلبهذلكيشغلوولدامرأةلهكان

وجل.عزربى-ألقىحتى

جميعبنكواابنحدثنى،عاصمبنعمروحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا422

عبدبنعامررأيناما:قالواالفضلأبووثابتوابنهالعنبرىاللَّهعبدبنعمارةحدثنى،الهندى

-.ِمنهيخرجمنوأولالمسجديدخلمنآخروكان:قالقطمسجدهمفىمتطوعًاقيس

عبدحدثنا،الخطابىمحمدبنالجبارعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4312

فىالضيعةذكرمنيذكرونوماقيسعبدبنعامرسمعهم:قالالحسنعن،هشامبنالأعلى

قيس.عبدبنعامرعلىالإسناد!حيح-1241

.(1)238برقمتخريجهسبق-4321



نأإلىأحبجوفىفىالأسنةتختلفلئنواللَّه:قالنعم:قالوا:قال؟تجدونه:قالالصلاة

صلاتى.فىهذايكون

حدثنا،جعفرحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4412

إنك:قاللىاستغفر.لىاستغفر:قيسعبدبنلعامرقالرجلاًأنالعلاءأبىعن،الجريرى

لك.يستجبادعهثماللَّهأطعولكن،نفسهعنعجزقدمنلتسأل

عقبة،بنبشيرعقيلأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4512

فىيصليوهواللَّهعبدبنعامرنأتىكنا:قالالشخير-بناللَّهعبدابنيعنييزيد-حدثنا

يصلى.يرونهأنيكرهوكان؟تريدونما:لنافقالانصرفثمصلاتهفىتجوزراَنافاذامسجده

عامرأنالحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4612

فأماوالنومواللباسواذطعامالنساءفىأربعفىالناسعيشوجدتإنى:قالقيسعبدابن

وأماجدارًاأورأيتامرأةأبالىمافواللَّه.الن!وأماعورتىبهواريتماأبالىمافواللَّهاللباس

فأضرَّ:الحسنقالجهدىبهمالأضرنفواللَّهمنهماأصيبأنإلاغلبانىفقدوالطعامالنوم

اللَّه.رحمهمات-حتىجهدهبهماواللَّه

بنعبادحدثنا،الوليدبنخلفالوليدأئوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4721

فىتنحيالصبحصلىإذاقيسعبدبنعامركان:قالالحسنعن،عبيدبنيونسعن،عباد

وأمكنتالشمسطلعتإذاحتىفيقرئهمقومفيأتى:قال؟أقرئهمن:فقالالمسجدناحية

زالتإذاالمسجدإلىيرجعثمفيقيلمنزلهإلىيرجعثمالنهارينتصفأنإلىيصليقامالصلاة

فىتنحىالعصرصليفاذاالعصريصلىحتييصلىثم،الظهريصلىحتىفيصليالشمس

صلىالشمسغربتإذاحتىفيقرئهمقومفيأتيه:قال؟أقرئهمن:يفولثمالمسجدناحية

ثمفيأكلرغيفيهأحدفيتناولمنزلهإلىيرجعثمالآخرهالعشاءيصلىحتييصلىثمالمغرب

شربةعليهيشربثمفيأكلهالآخررغيفهتناولالسحركانفاذايقومثمخفيفةهجعةيضطجع

زاذانبنمنصوركان:قالأصحابنابعضوحدثنى:خلفقال،المسجدإلىيخرجثمماءمن

يضعها.ثمبدموعهعمامتهتبلحتىليلةكليبيتلا،بخاصةويفضلكلههذايفعل

واسع،بنمحمدعن،معمرأنبأناالرزاقعبدعن،أبىحدتنى،اللَّهعبدحدثنا-4821

يأخذكانعامرًاأنقيسعبدبنعامرأخىابنأخبرنى،الشخيربناللَّهعبدبنالعلاءأبىعن

أهلهعلىدخلفاذاأعطاهإلايسألهالمساكينمنأحديلقاهفلاردائهطرففىفيجعلهعطاءه

أعطيها.كماسواءفيجدونهافيعدونهايهمإلبهارمى

صخيح.سنده-1248



:قالمحمدعن،عونابنحدثنا،معاذحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9412

اللَّهعبدبنعامرإلىاللَىعبدمنالعفرىقيسعبدبنعامرإلىالأشعرىموسىأبوكتب

ماعلىكنتفانتغيرتأنئاوبلغنيأمرعلىعهدتكفانىبعدأماقيسعبديدعىكانالذى

وعد.اللَّهفاتقتغيرتكنتوإنودماللَّهفاتقعهدتك

الحسنعن،أشعثعن،سعيدبنيحيىحدثني،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0125

راكبًا.حشرنىالذىللَّهالحمد:فقالالشامإليقيسعبدبنبعامربعث

قالحمادحدثنا:قالاوعفانعامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1251

عزاللَى-إلىأمركمافَوّضَا:لهعملابنىقالقيسعبدبنعامرأنثابتأنبأنا:حديثهفىعفان

:قالأصبحإذاكانقيسعبدبنعامرأنفبلغنى:أبىقال:اللَّهعبدقال.تستريحاوجاط-

له.تغفرأنعامرحاجةوإنحاجةولكاطويروحونيغدونهؤلاءإناللهم

:قالشوذبابنعن،ضمرةعن،هارونحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1252

.يتحرونأقوامومجالسةالهواجرظمأعلىإلابالعراقفارقتهشيءعلىآسىما:عامرقال

الحدسس.

موردتىعن،حميدعن،عدىأبىبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1253

فىقاعدوهوعبدبنعامرإلىفانتهيت:قالالشامقدمت:قالقدامةلنجاريةعن،العجلى

:قال.كعبًالقيتأنىوددت:لهفقلت:قالأعرفهلاجليسم!ومعهإليهفقعدت:قالالمسجد

يريدلاالمقدلسبيتيعنىالمسجدهذاأحديأتىلا:قالأنهعنهبلغنيلشيء:قالشىء؟لأى

كعبًايعنيجليسكالرجل:عامرنقال:قال،الذنوبمنأمهولدتهكيومرجعفيهالصلاةإلا

منأفضاطولعمرةكذلكذاكيكنلموإنهبنهارالنهازولابليلطاللياطما:كعبفقال:قال

ثمالوضوءفيحسنفيتوضأاللياطمنيقومعبدمنوماعمرتينمنأفضلطوحجةتقديستين

له.غفرإلااللَّهويستغفرركعتينيصلي

قتادهحدثنا،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1254

نأوبلغنافيقومهاللياطويطولفيصومهالنهازيقصرللمؤمنبالشتاءتفرحالملائكةإن:قال

حرصًاولاالموتمنجزعاأبكىما:قالعامر؟يايبكيكما:فقالوايبكىجعاطحضرلماعامرًا

.الشتاءوقيامالهواجرظمأعلىأبكىولكنىالدنياعلى

سمعت:قالالتيمىمحمدبناللَّهعبيدحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1255

.السندمجهولفى-5521



اللَّهعبدبنعا!ِكان:قالالهجرى-مسكين:قالأحسبهشيخ-عنيحدثفضالةبنعقبة

ممنوعة.مقطوعة:قالبالفواكهمرإذا

حدثناالتيمى-يعنىمحمد-بناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1256

المسجدفىمجلساللَّهعبدبنلعامركان:قالالحسنعن،حرل!عن،مسلمبنالعزيزعبد

فىمجلسلككان:لهفقلنافأتيناه:قالالأهواءأصحابضارعْقدأنهظنناحتىفتركه

ضارعقدأنهفأيقنا:قالوالتخليطاللغطكثيرمجلسإنه.أجل:فقال.فتركتهالمسجد

أصحابمننفرًارأيتفيهم؟أقولأنعسىوما:قال؟فيهمتقولما:فقلناالأهواءأصحاب

فىلنفسهمحاسبةأكثرهمالقيامةيومإيمانًاالناسأحسنأنفحدثوناوصحبتهمع!اللَّهرسول

القيامةيومضحكًاأكثرهموأن،الدنيافىحزنًاأشدهمالقيامةيومفرحةأشدهموأن،الدنيا

وحدسننًاوسنفرائضفرض-وتعالىتبارك-اللَّهأنوحدثونا،الدنيافىبكاءأكثرهم

عملومن،حساببغيرالجنةدخلحدودهواجتنبوسننهاللَّهبفرائضعملفمنحدودًا

والأهوالوالشدائدالزلازلاستقبلتابثمركبثمتابثمحدودهركبثموسننهبفرائضه

ذلكعليمصرّاماتثمحدودهوركبوسننهاللَّهبفرائضعملومن،الجنةاللَّهيدخلهثم

عذبه.شاءوإنلهغفرشاءإنمسلمًااللَّهلقى

أبايكنىشيخحدثنى،محمدبناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1257

ماترىعبدةلهايقاللعامرعمابنةكانت:قالمشايخهبعضعن،للقرشيينمولىزكريا

لك،عملتهاإنما:فتقولفيدعوهمالحىأيتامإلىفيخرجبهفتأتيهالثَّريدلهفتعالجبنفسهيصنع

بالقراَنتعزىعبيدةيا:لهايقولوكان:قال؟تنفعينىأنأردتإنماأليس:فيقوللتأكلهابيدى

.حسراتالدنياعلىنفسهتقطعتالدنياعنبالقرآنيتعزلممنفانهالدنياعن

بنسعيدسمعت:قالمحمدبناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1258

:قالأحبهالذىللمبلدإنهواللَّه:فقالالبصرهإلىانحدرتلو:لعامرقيل:يقولعامر

هواجرهاعليلاإالعراقمنآسىوماهوىرحلةولكنهاالقرآنبهوتعلمتإليههاجرت

.كلثومبنالأسودمنهموإخوانى

قوله-إلىاستنادًااللهإلىأمرهوإنما،الكبيرةصاحبيكفرونلاوالجماعةالسنةأهلعقيدةوهذه-1256

."أمتىمنالكبائرلأهل"شفاعتى:-الصحيحالحديثفىكماوالسلامالصلاةعليه

لأ،اللهإلاإلهلافيهامكتوبببطاقةاللهعبادمنعبدٌفيهينجوالذى،الشهيرالبطاقةلحديثوأيضًا

ذلك.وغيروالملائكةالمؤمنينولشفاعة

.مجهولالسندفى-1257



عن،جشمبنىمولىعياثزبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9125

منبرجلمر:قالاللَّهعبدبنعامرتسييرسببذكرأدركقدوكانسماهقدشيخعن،أبيه

أديت:وقالالذمىعلىفأقبل:قال،بهيستغيثوالذمىذميّايجروهوالسلطانأعوان

فأقبل:قالالأميرداريكسحمنهأريد:قال؟منهتريدما:وقالعَليهوأقبلنعم:قال؟جزيتك

أدعهلا:قالدعه:قالصنعتىعنيشغلنى:قالبهذا؟لهنفسكتطيب:وقالالذمىعلى

حىوأنا!شًيممحمدذمةتخفرلا:قالثم،كساءهفوضع:قالأدعهلا:قالدعه:لهفقال

:قالعامرابنالبصرةأميرفجاء،تسييرهسببكانحتىذلكفترقى:قالمنهخلصهثم:قال

المؤمنينأميركتابهذا:فقال:قالبردعتهعلىلنائموإنهلهفأذن:قالبالبابالأمير:لهفقيل

أما:قالالأئمةعلىوتطعنالسمنتأكلولاالنساءتتزوجولااللحمتأكللاأنكإليكجاء

التىالذبيحةأكرهوقدذبححتىالنفاقالنفاقيقولبفصابمررتفانىاللحمآكللا:قولك

لا:قولكوأمالحمهافأكلناربيناهاوقدالشاةذبحنااللحماشتهينافاذاعليهااللَّهاسميذكرلا

ميتةوتلكالسمنمعيسلونهاثم،الشاةإليَةيقطعونمغازينافىأراهمكنتفانىالسمناَكل

علىأطعنأناللَّهفمعاذالأئمةعلىأطعنإنى:قولكوأماهذهباديتنامنجاءماآكلوقد

أمك،تلدكأنقبل-وجلعز-زبيإلىخطبتفلقدالنساءأتزوجلاإنى:قولكوأما،إمام

فىاللَّهأكثرلكن:فقال-مثلكيعنى-المسلمينفىاللَّهأكثرلا:حمرانلهفقال:قال

.مهماتمنللمسلمينلابدمثلكالمسلمين

حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0126

تجاوبخصاللأربعالبصرةعلياَسفأجدنىإنما:اللَّهعبدبنعامرقال:قالمشيختنابعض

وطنى.بهاولأنإخوانىبهاولأنالهواجروظمأمؤذنيها

مالكحدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1261

جعفروصفكذايدهعلىفصبهبزيتدعاقيسعبدبنعامررأىمنحدثنى:قالدينارانن

)ءلِّابهِلِينَوَصِبْغبِالدُّهْنِتَنْبُتُسَيْنَاءَطُورِمِنتَخْرُجُ(:قالثمالأخرىعلىإحداهمامسح

ولحيته.رأسهفدهن:قال02،،المؤمنبن:أ

دينار،بنمالكحدثنا،جعفرحدثنا،عفانحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1262

.()1235برقمسبقثالقصةولكن،جهالةفيهالسندهذا-ا925

جهالة.فيه:ضعيفا-026

جهالة.السندفى-1261

جهالة.السندفى-1262



ثم:قالرداءهعامرفألقى:قاليُظلمذمىوإذابالرحبةمراللَّهعبدبنعامرأنفلانحدثني

.استنقذهثمحيوأناتخفراللَّهذمةأرىلا:قال

حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،عفان،حدثناأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1263

:قالالمربدبظهرفكان:قالإخوانهشيعه:قالاللَّهعبدبنعامرسيرلما:قالالجريرىسعيد

علىوكذببىوشيمناللهم:قالمنكهذانستبطيءكنافقدهات:قالوافأمنواداعإنى

وأطلجسمهوأصحوولدهمالهفأكثراللهمإخوانىوبينبينىوفرقمِصْرىمنوأخرجني

.عمره

قوممنرجلحدثنى،الغلابىمعاويةأبو،حدثناأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1264

تعزىلهافقال!أهلهامنبقيمناَخركانلهاأخعلىيعزيهابلعنبرمنامرأةأتىعامرًاأنعامر

الدنيا.علينفسهتقطعتبالقراَنيتعزلممنفانهبالقرآن

مصعببنمحمدحدثناالأحاديثهذهأبىعليقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1265

معهتكونوكانتلعامرمولاةكانتعجوزًاأنهشامعن،ذكرحسينبنمخلدسمعت:قال

قالواماأدرلمبشىءفكلموهمرةقومعليهدخلأنهإلادونيبأحديخلوكانما:قالتبيتهفى

أهلعليعارًاتكونواأناللَّهأنشدكماللَّهأذكركم:لهميقولوهوعامرًاسمعتأنىغير
.لقرآنا

سمعت:قالمصعببنمحمدحدثنا،أبىعلىقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1266

بابعلىفاستأذنيصلىوهوعامرإليجاءقدامةبنجاريةأنهشامعنذكرحسينبنمخلد

وهوبرنسعليهوعامرماءمنقلةإلاالبيتفىيرفلمفجلس،جاريةودخلعامرفسبَّحالبيت

لقد؟أرىبماالدنيامنأرضيتعامريا:جاريةلهفقالهالصلاةعامرفقضى،يصلىقائم

إلىنهضثمبالقليلمنهمارضيتمالذينوأصحابكواللَّهأنت:فقال.بالقليلفيهارضيت

ضلاته.

السندجهالة.فى-1264

عامر.مولاةالعجوزوهى،مبهمةالروايةفى-5621



الفه-رحمهالخثعص-الفهعبدبنمالكأخبار

بنرجاءعنضمرةإليناكتب:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1267

سنة.ستينفوجدالخثعمىاللَّهعبدبنمالكصيامحُسبَ:قالسلمةأبى

إبراهيمعن،ضمرةعن،الجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثناَ-1268

فاذاوجاط-عزللَّه-وواحدرياءتسعةطأجزاءعشرةالبكاءأنبلغنى:قالالكتانىاللَّهعبدابن

كثير.فهومرةالسنةفىوجل-عزللَّه-الذىالواحدجاء

بنصالحعن،يزيدبنصدقةعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9126

تحقرهم.لاأنكإلاالبقربمنزلةالناسفأنزل،الخيرمنبشيءتعماطأنأردتإذا:قالخالد

منأرفعالحلم:قالرجاءعن،ضمرةعن،الحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0271

به.تسميوجاط-عزاللَّه-لأن:قال.العقاط

عبدعن،حملةأبىبنعلىعن،ضمرةعن،الحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا271

الشجرةتلكتأتواحتىسبحوا:لنافيقولموكبهفىأبينامعنسيركنا:قالالملكعبدبناللَّه

تلكتأتواحتىكبروا:قالأخرىشجرةلنارفعتفاذا،الشجرةتلكنأتىحتىفنسبح

بنا.ذلكيصنعفكانفنكبر،الشجرة

أبيهعن،شميطبناللَّهعبدحدثنا،سيارعن،أخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1272

عملط.لهيرفعلماللَّهيعصىأنرضىومنأهلهمنفهوبالفستطرضىمن:يقولكان:قال

يخلفهلامعهزالزالحيثمادينهالمؤمنمالرأس:يقولأبىسمعت:شميطبناللَّهعبدقال

.الرجالعليهيأمنولاالرحالفى

بنجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمينعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1273

الخدرىسعيدأبوحدثنا،الناجىالمتوكاطأبوحدثنا،الرفاعىعلىبنعلىحدثنا،سليمان

وبحمدكاللهم"سبحانك:قالثموكَبريديهرفعالليلمنقامإذاالفَ!رسولكان:قال

باللَّهأعوذ"ثلاثًا"اللَّهإلاإلهلا"ثلاثًا"أكبراللَّهغيركإلهولاجدكوتعالىاسمكوتبارك

."ونفخهونفثههمزهمنالرجيمالشيطانمنالعليمالسميع

."الحلية"فى(172)5/نعيمأبورواه-00127""الحليةفى(11)7/نعيمأبورواه-2681

."الصلاة"فى(242)الترمذى:صحيح-2731



ثور،عن،ضمرةإليناكتب:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1274

اليومفىعثرلوفانه،تحرقكلاالمؤمنناراتق:قالميسرةبنيزيدعن،معدانبنخلادعن

.شاءإذاينعشهوجل-عز-اللَّهبيديدهكانتمراتسبع

:قالشوذبابنعن،ضمرةعنثالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1275

وازنًا.أعطىأعطيوإذاناقصًاأخذأخذإذاأيوبكان

:قالالجريرىراشدبنيحيىعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1276

جلسمنأنبلغني:وقالفسلمعنهمقامثمعليهاتكأثمكساءهفوضعقرةبنمعاويةجاءنا

خير.منبعدهعملوافيماشركهمفسلمعنهمقامثمقومإلي

بنصالحعن،مالكعن،شوذبابنعن،ضمرةوعن:قال،اللَّهعبدحدثنا-2771

وثلاثينثلاثًافوجدناهمسليمانولايةفىالحجاجسجونفىمَنْأحصينا:قالالرحمنعبد

صلب.ولاقطعمنهمعلييحللمألفًا

جمرةعليأطألأن:قالمخيمرةبنالقاسمعن،الأوزاعىعنضمرةوعن-م2771

عن،ضمرةوعن،مسلمقبرعلىأطأأنمنإليأحبتنفذحتىسنانعلىأوتطفأحتى

بينمايصلىوكانالعصرتأخيريرىحيوةبنرجاءكان:قالالشيبانىعمروأبىبنيحيى

علىالملكعبدبنأللَّهعبدأرادنى:قالحملةأبىبنعليعن،ضمرةوعن،والعصرالظهر

.عبدًانفسكتجعلأنتريدحرأنت:لىفقالذلكفىزكرياأبىبنعبداللَّهفشاورتصحبته

عبدعن،يحيىبنالسرىعن،ضمرةعن،الحسنحدثنىاللَّهعبدحدثنا-1278

ببيترمضانشهريصومان-السلامعليهماوالخضر-إلياسكان:قالروادأبىبنالعزيز

.عامكلفىالموسمويوافيانالمقدس

عيسىأبيكيسانبنسليمانعن،اللخمىعنانأبىعن،ضمرةوعنام-278

ألفوعشرينبخمسلهكانتجماعةفىالمقدسبيتفىالفريضةصلىمن:قالالخراسانى

.صلاةألفلهكانتوحدهصلاهاومنصلاة

عبدعن،يحمىبنالسرىعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9127

فاذاالثيرانتلاحظليتلاحظونوإنهمالجنةبابإلىالجنةأهلينتهى:قالرشيدبنالكريم

إخوانا.فصارواغلمنصدورهمفىمااللَّهنزعدخلوا

."دمشقتاريختهذيب"فى66()8/عساكرابنرواهجدا:ضعيف-2781

منكر.:وقالبنحوه"الاعتدال"ميزانفى(184)4الذهبىوذكره:قلت

وأ،سنةاو،قرآنمنففهىسندعلىاستنادهلعدم.عليهالاعتماديجوزولاله،سندلاماهذاام-278

صحابى.قولأو،إجماع



عنه-الفهرضا(-)1حيانبنهرماًخبار

:قالالوراقمطرعن،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0128

حتىكلهاليلتهيبكى)2(حممةفبات:قال-سًنيمّاللَّهرسولصاحبحممةعندالعبدىهرمبات

القبورتبعثرصبيحتهاليلةذكرت:قال؟أبكاكماحممةيا:هرملهقالأصبحفلماأصبح

ما:أصبححينفسألهأصبححتييبكيليلتهفباتهرمعندحممةوبات:قالفيهامنفيخرج

يصطحبانوكانا:قالذلكفأبكانىالسماءنجومتناثرصبيحتهاليلةذكرت:قال؟أبكالثالذى

منفيتعوذانالحدادينيأتيانثمويدعوانالجنةاللَّهفيسألانالريحانسوقفيأتيانبالنهارأحيانًا

منازلهما.إلىيتفرقانثمالنار

هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1281

كبيرهمفيهيأملزمانيدركنىأنباللَّهأعوذ:حيانبنهرمقال:قالالحسنعن،حسانابن

آجالهم.فيهوتقتربصغيرهمفيهويتمرد

عونحدثنا،قيسبننوحأخبرنى:قالعلىبننصرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1282

فجاءتصائفيومفىودفنحيانبنهرمشهدت:قالأبيهعن،رجلعن،شدادأبىابن

رجعت.ثمحولهوماقبرهفرشتسحابة

ذكر:قالقتادغعن،شيبانحدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1283

درْعىبيعواولكن؟أوصىماأدرىما:قالأؤص:الموتحضرهلمالهقيلحيانبنهرمأنلنا

سًبِيلِإِلَئادْعُ(:النحلسورةبخواتيموأوصيكمغلامىفبيعوايفلمفإنعنيدينىفاقضوا

ضاحب،"حممة9لـمصاحبًاكان0عنهاللهرضى-الخطاببنلعمرعاملاًكانالعبدى،حيانبنهرمهو(1)

"فأمطرتسحابةجاءتأيديهمنفضوافلماالحر()شديدصائفيومفىموتهكانماتولما،جميرالنبى

يومه.منالعشبوأنبت

نإاللهم:فقال-عنهاللهرضىعمر-عهدفىغازيًاأضبهانإلىخرج!يرو،اللهرسولصاحبحُمَمَةهو)2(

،كرهوإنعليهفاعزمكاذئاكانوان،الصدقةعليهفاعزمصادفًاكانفان،لقاءكيحبأنهيزعمحُمَمَة

.بأصبهانفمات.هـذاسفرهمنحممةتردلااللهم

.قتادةرواهوكذلك"الصفوة"صفةفىالجوزىابنعندكمازواهقدالحسناْنإلا:مبهمففيهضعيف-2821

."الزهد"فى2(129/)هنادرواه-2831



للصَّابِرِينَخَيْرٌلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِن(:قولهإلىد125النحل.أ!والْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّكَ

1126.النخل:1!!

حدثنا،جعفرحدثناسيار،حدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1284

نامالجنةمثلأرولمهاربهانامالنارمثلأرلم:حيانبنهرمقال:قالالحسنعن،هشام

طالبها.

هرمأنالحسنحدثنا،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1285

الحوايجلبعضيستأذنهأنهيرىوهورجلفاستأذنهالمغازىتلكبعضعلىكانحيانابن

،وكذاكذايوماستأذنتككنت:قالكنت؟أين:لهفقالجاءثملبثمافلبثبأهلهفلحق

لذلكقالأنهفبلغنى:الأشهبأبوقال.نعم:قال؟لذاكذاكفأردت:قال.لىفأذنت

:قاليقولمالأخيهيقولوهوغضبرآهحيثجلسائهمنأحديكلمهفلمشديدًاقولاًالرجل

عنأحدمنكمينهنىولمأقولمالأخىأقولأنىأترونىشرّاجُلساءمنجزاكم:لهمفقال

.السوءلزمانالسوءرجالخلفاللهم؟ذلك

وذكرقالقتادةعن،شيبانتفسيرفىحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1286

بقلوباللَّهأقبلإلا-وجلعز-اللَّهإلىبقلبهعبدأقبلما:يقولكانحيانبنهرمأنلنا

ورحمتهم.مودتهميرزقهحتىإليهالمؤمنين

حدئنا:قالاالصمدوعبدموسيبنالحسنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1287

فىكناإذاحتىخراسانمنحيانبنهرممعأقبلناقال!نافعبنمحمدحدثنا،قيسبننوح

علىجلدةفجلدنىالسوطعلىهرمفرفع:قالالشعرمنببيتسحرليلةتمثلتالطريقبعض

الدعاءفيهاوستجابالرحمنفيهاينزلالتىالساعةهذهأفى:لىقالمنهاالتويتالظهر

الرحمة.فيهاوتنزلالدعاءفيهايستجيبالتىالساعة:الصمدعبدوقال!!بالشعر؟تتمثل

العزيزعبدحدثنا،السرىأبوحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2881

بنعمرفبلغ.الفاسقوالعالمإياكم:قالحيانبنهرمعن،الجونيعمرانأبىعن،العمى

ياواللَّه:هرمإليهفكتب؟الفاسقالعالمما:منهاوأشفقإليهفكتبعنهاللَّهرضى-الخطابح

الناسحعلىفيشتبهبالفسقويعملبالعلميتكلمإماميكونالخيرإلابهأردتماالمؤمنينأمير

.فيضلوا

فى)23(المباركابنذكرهوقد،الترمذىعندكمامرفوعًاحسنبسندموقوفًا،وروىحسن-2841

.الزهد""

.""الحليةفى(112)2/نعيمأبوذكره-1285



بنالرحمنعبدبنإبراهيمحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9128

استعمل:قالدينازبنمالكعن،سليمانبنجعفرحدثنا،المظفربنيحيىحدثنى،مهدى

فجاءالقوممنيأتيهمنوبينبينهفأوقدتبنازفأمرسيأتونهقومهأنفظن:قالحيانبنهرم

منكندنوأننستطيعماواللَّه:فقالوا.ادنوابقومىمرحئا:فقالبعيدمنعليهفسلمواقومه

جهنمنارفىمنهاأعظمنارفىتالقونىأنتريدونفأنتم:قال.وبينكبينناالنارحالتلقد

.فرجعوا:قال

عبدبنالصمدعبدحدثنا،طالبأبوالطائىيزيدحدثنى،اللَّهعبسدحدثنا-0912

:فقالالموتعندأوصىحيانبنهرمأنِقزعةأبىعن،موسيحدثنا،شعبةحدثنا،الوارث

الآية)الْحَسشًةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِربِّكَسَبِيلِإِلَئادْعُ)النحلسورةمنبالأواخرأوصيكم

.،125:رالنحل

سمعت:قالالمعتمرحدثنا،العجلىالمقدامبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1912

لهامجوفةلؤلؤةالخيمةأنلىذكرلقد:قالأنهالعمرىخليدعن،قتادةعن،يحدثأبى

الدر.منذلككلمصراعًاسبعون

سمعت:قالأنىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2912

رفعتإذيسيرانهمافبينماحاجينعامربناللَّهوعبدحيانبنهرمخرج:قالهلالبنحميد

أنكأيسراث:عامرلابنهرمفقالإحداهمافأكلتهاراحلتاهمافابتدرتهاصليانه"1(لراحلتهما

فقالوأرجووأرجواللَّهرحمةأرجوواللَّهلا:قال؟فذهبتالدابةهذهأكلتكالصليانةهذه

شيئًا.أكنفلمفذهبتالدابةهذهأكلتنىالصليانةهذهأنىلوددتواللَّهلكنى:هرم

خرج:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهءبدحدثنا-3912

راحلتيهماعلييسيرانهمافبينما:قالالحجازأرضيريدانعامرَبناللَّهوعبدحيانبنهرم

ابنٍفقالالشجرذلكتخالجانراحلتاهمافجعلت:قالونصىوحلىكلأفيهمكانعليمراإذ

بعرافقذفتكالراحلتعهذهأكلتكالشجرهذهمنشجرةأنكأيسركعامرابنيا:حيان

هرمفقالذلكمنإلىَّأحبوجل-عزاللَّه-رحمةمنأرجولماواللَّهلا:قال؟جلةفاتخذت

،بعرًافقذفتنىالناقةهذهأكلتنىالشجرهذامنشجرةأنىلوددتواللَّهولكنى:حيانابن

إنىعامرابنياويحك،نارإلىوإماجنةإلىإماالقيامةيومالحسابأكابدولم،جلةفاتخذت

.الأولياء""حليةفى(1/012)نعيمأبوذكره-9128

.()1283برقمتخريجهسبق-0912

.الدوابتأكلهنبات:صليانة(1)



وجل.عزباللَّه-وأعلمهماأفقههماواللَّهكان:الحسنقال.الكبرىالداهيةأخاف

ابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4921

نفسىتلومنىلئلاالعملأدعلمالنارأهلمنإنىلىقيللو:حيانبنهرمقال:قالشوذب

فعلت.ألاصنعتألا:لىفتقول

سمعت:قالمصعببنمحمدحدثنا،أبىعلىقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-5912

دفنهمنفرغفلماصائفيومفر،غزاةفىماتهرمًاأنالحسنعن،هشامعنذكرمخلدًا

ثمقطرةمنهاالقبريجاوزولمتروىحتىالفبرفرشتالقبرحيالكانتحتىسحابةجاءت

بدئها.علىعودهاعادت



تعالى-الفهرحمه(-قيس)1بنالأحنفأخبار

الطالقانى،اسحاقبنإبراهيمحدثنا،أبىعلىقرأت:قال،اللَّهعبدحدثنا-6912

الحصا؟تمسلامالكللاخنف:قيل:قالالبصرةأهلمنرجلعن،عميربنالحارثحدثنا

عندىمنقامإذاجليسىأغتابلاخلتانفىأنىمعوزرتركهفىولاأجرمسهفىما:قال

معهم.يدخلونىلمقومأمرفىأدخلولا

مولىأخبرنى،يونسأنبأناإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7921

بالمصحف.دعاإلاخلاقلماالأحنفكان:قالقيسبنالأحنف

ابنحدئنا،البرندبنعرعرةحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8921

أتحلم.ولكنىبحليملستانى:قيسبنالأحنفقال:قالالحسنعن،عون

عن،زائدةعن،الجعفىحسينَحدئنى:قالأنهمشكدعمربناللَّهعبدحدثنا-9912

حمدثمجحرهنعلىفوضعبكرسىفأمرالأحنففاَذينالنملكثر:قالالحسنعن،هشام

وذهبن.فكففن:قالآذيناكنوالافاكففنآذيتموناإنكن:وقالعليهوأثنىاللَّه

بنىمنشيخحدثنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0013

.الجوابمخافةالكلاممنكثيرًاليمنعنىإنه:قيسبنالأحنفقال:قالتميم

عبدحدثنا،الحدادعبيدةأبوالواحدعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1013

فسجد.لهدعا!طًييالنبىأن:رجلانبَلَّغهُالأحنفأنحبيببنجبيرعن،معنبناللَّه

لمعاوية،عاملاوكانبالحلماشتهر،بصرى،الأولىالطبقةمنتابعىوهو:قيسبنالأحنفبحرأبوهو(1)

بغيريمشىجنازتهفىمصعبفرئى،عندهفتوفى،لهضديقَاوكان،الزبيربنمصعبإلىرحلإنهثم

.زداء

.مجهولرجلفيه-6921

.الروايتانتضعفولذلكالأحنفمنبالسماع"لحسنيصرحلم-8921،9921

.مجهولفيهالسند-0013

الحسنعن"مسنده9فى372()5/وأحمد،وصححه""المستدركفى6(41)3/الحاكمروىوقد-1013

:قال.بلى:فقلت؟أبشرك:فقالسُ!يْمبنىمنرجللقينىإذبالبيتأطوفأنابينا:قالالأحنفعن

،خيرًاإلاقالما؛أنت:فقلت،الإسلامإلىأدعوهمسعدبنىقومكإلىلمجكماللهرسولبعثنىإذأتذكر

أناقما:قالللاحنف"اغفر"اللهم:فقالبمقالتكجمي!النبىوأخبرترجعتفانىحسنَا؟الاأسمعولا

الأحنف.منبالسماعيصرحلمالحسنلأنضعيفوالحديث.لهامنيأرجىلشىء



اللَّهعبدحدثنا،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2013

فأناتعذبنىإناللهم:يقولقيسبنالأحنفكان:قالالأصغرمروانعن،المزنىبكرابن

.ذاكأهلفأنتلىتغفروإنذاكأهل

زيد،بنعلىعن،الأشجحمادحدثنا،بشيربنمنصورحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3013

عندهكنت:قالعنه-اللَّهرضي-الخطاببنعمرعن،قيسبنالأحنفعن،الحسنعن

خيرًاإلامنكأرفلمرمقتكوقدعليممنافقكليدىعلىالأمةهذههلكةإن:فقالىجالسًا

رأيك.عنيستغنونلافانهمقومكإلىفارجع

بنيحىحدثنا،السمرقندىالرحمنعبدبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4013

حدثنا،خيرًاأبىعليهوأثنىوزيادةثقةوكان:أبىقالكتابهمنخراسانىالنيسابورىيحيى

وكانغلامًاأبىاشترى:قالمنصوربنسلمةعن،رديحبنزريقعن،زيدبنحماد

يضعوكانالدعاءبالليلالأحنف!صلاةعامةأنيحدثوكانشيخًافأدركتهفأعتقهللأحنف

كذايومصنعتماعلىحملكماأحنفياحس:فيقولعليهإصبعهفيضعمنهقريبًاالمصباح

.وكذاكذايعنىوكذا

عبدحدثنا،زنجويهبنالملكعبدبنمحمدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5013

عن،زحربناللَّهعبدعن،أيوببنيحبىعن،وهببناللَّهعبدحدثنا،طالببنالمتعال

سُرادقًاعليكنضربألا:-قومهسيدوكانقيس-بنللأحنفقيل:قالمسعودبنسعيد

بيتهكانفما:قالأبدًاسرادقعلىيضربلاواللَّهالنارفىإلابالسرادقسمعتما:قالأبدًا؟

وجل.عزاللَى-لقىحتىقصبمنخُصّاإلا

حدثنا،النعمانأبوعارمحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7013

الصياموإنكبيرشيطنإنك:فيسبنللأحنفقيل:يقولأبيسمعت:قالزيدبنسعيد

طويل،لشرأعِلإُّ:قاليضعفك

أبىعن،حيانأبىعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8013

ابنيا:فقالالشابعليهفعرضبمنزلهفمرقيسبنالأحنفمعيمشىشابكان:قالالزنباع

لمبمايحمدواأنيحبونالذين:قال؟العارضونومابحرأبايا:قالالعارضينمنلعلكأخى

ذلك.سوىعماوا!هَ،فاقصدالحقلكعرضإذاأخيابنيا،يفعلوا

ضعيف.جدعانبنزيدبنعلىفيه:ضعيف-3013

زحر.بناللهعبدفيه:ضعيف-5013



عبدحدثنى،خالدبنعطافحدثنا،بكاربنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9013

قد:قالمنكأناةأشدرجلاًرأينامابحرأبايا:قيسبنللأحنفقيل:قالقريببنالعزيز

والأيم،أؤديهاحتىحضرتإذاالصلاة:قال؟هىما:قالواثلاثةأمورفىعجلةمنىعرفت

بحفرتها.ألحقهـاحتىتوفيتإذاوجنازة،أزوجهاحتيكفؤهاخطبهاإذا

شكا:قالمغيرةعن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0131

لقد:قيسبنالأحنفلهفقال،ضرسهوجعقيسبنالأحنفإلىقيسبنللأحنفأخابن

لأحد.ذكرتهاماسنةأربعينمنذعينىدهبت

ابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1131

منىأشبهبشِىءنفسىأجدفلمٍالقرآنعلىِنفسىِعرضت:قيسبنالأحنفقال:قالشوذب

عَلَيْهِمْ)يتُوبَأَناللَّهُعَسَىسَيِّئاوَآخَرَصَالِحَاعَمَلاَخَلَطُوابِذُنُوبِهِمْاعْتَرَفُواوَآخَرُونَ):الآيةبهذه

.(201:التوبةأ

ابنحدثنا،أخضربنسليمانحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1312

لالكما:معاويةلهفقالساكتوالأحنفمعاويةعندتكلموا:قالالحسنأنبأنىعون

صدقت.إنوأخافكم،كذبتإناللَىأخاف:فقال؟تتكلم

سلمة،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1313

حَمَّرواقدأوبيتهأسقفغيَّرواوقدسفرمنقيسبنالأحنفقدم:قالالحسنعنيونسعن

لاأرهلمإنىإليكممعذرة:قال؟بيتكسقفإلىترىما:لهفقالواوخضروهاالسقائف

.تغيروهحتىأدخله

بنىمنرجلحدثني،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4131

لسيىءسؤددولالبخيلخلةولا،لحسودراحةولا،لكذابمروءةل!:الأحنفقال:قالتميم

.لملولإخاءولا،الخلق

ابنيعنىمحمد-حدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1315

حُمْرالذلمنبنصيبىلىأنأحبما:قيسبنالأحنفقال:قالقيسبنالهجنععن-طلحة

النعم.

.(79)6/"الكمال،تهذيبفىكماالأحنفمنبالسماعيصرحلمالبصرىا-لسن:ضعيفإسناده-2131

السابقة.العلةبه:ضعيفإسناده-1313

تميم.بنىمنرجلفيهجهالة-4131



)1(العصرىخُلَيْلىأخبار

يونسحدثنا،المنادىبنجعفرأبواللَّهعبيدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1316

خُلَيْدامرأةأوسبنتصهباءحدثتنى:قالالعصرىالرحمنعبدبنيحيىحدثنا،محمدابن

عليهًوتوكلاًوجل-عز-باللَّهثقةبأمانتهفأخذحاجتهألحتهعبدمنما:يقولكانخليدًاأن

لملائكته:-وجلعز-اللَّهفالإلاَّالموتوبينهبينهفحالأمانتهأداءونوىإسرافغيرفىفأنفقه

وبينهبينهوحالإسرافغيرفىفأنفقهعَلىَّوتوكلاًبىثقةبأمانتهفأخذحاجتهألحتهفلانعبدى

.فلانعنوعفوتحقهمنفلانًاأرضيتقدأنىملائكتيأشهدكم،الموت

بنخليدعن،فتادةعن،همامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1317

وأ،يسترهبيتأو،يعمرهمسجدخلال!:ثلاثفىإلاتلقاهلاالمؤمن:قالالعصرىاللَّهعبد

بها.بأسلادنياهأمرمنحاجة

،نبهانبنعمرحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا-1318

منكمهلإخوتاهيا:قالثمالباببعضادتىفأخذالجمعةيومجاءخليدًاالعصرىأنقتادةعن

كريمًا.سيرًاإليهوسيرواوجل-عز-ربكمفأحبواألا،حبيبهيلقىأنيحبلاأحد

كان:قالثابتحدثنا،جعفرحدئنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9131

ببيتهيأمرثم،الشصستطلعحتىاللَّهيذكرثم،قومهنادىفىالغداةيصلىالعصرىخليد

مناليوملأشهدنكمواللَّهأماربىبملائكةمرحبًا:()فيقولبابهيغلقثموسادتانلهوتُلْقىٍفَيُقَم6

كذلكيزالولاأكبرواللَّهاللَّهإلاإلهولاللَّهوالحمداللَّهسبحان،اللَّهبسمخذوا،خيرانفسى

.الصلاةإلىيخرجأوعيناهتغلبهحتى

قولفىخليدعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0132

:قالوسطهافى:فال،(هه.الـهـا!اتأ)هالْجَحِيمسَوَاءِفِىفَرَآهُفَاطَلَعَ(:-وجلعز-اللَّه

تغيرلقد،عرفهماإياهعرَّفه-وج!!عز-اللَّهأنلولاواللَّه:فلانفقالتغلىجماجمهمرأى

العصرىخليدكان:واسعبنمحمدقال،قيسعبدمنبطنوعصرالعصرق،اللهعبدبنخليدهو(1)

الدهر.يصوم3-

.الأولياء""حليةفى23()2/نعيمأبوذكره--1317



حينأنهبلغنا:قال56،،ادصافات:أ)!لَتُرْدينِكدتَّإِنتَاللَّه(:يقولذلكفعندوسترهخيره

تغلى.جماجمهمرأىاطلع

حدثنا،القرقبنيوسفحدثنا،الفرجبنمحمدحدثنا:قال،اللَّهعبدحدثنا-1132

وإنزينةشيءلكلإنَّ:قالالعصرىخليدعن،شبيبأبيبنعقبةعن،مسكينبنسلام

وجاط.عز-اللَّهذكرعلىالمتعاونونالمساجدزينة

حدث:قالقتادةعنطشيبانحدثنا،يونسحدثنا،أبىحطثنا،اللَّهعبدحدثنا-1322

فقيرًاغنيّاوتلقاهذليلاًعزيزًاوتلقاهسئولأ،عفيفًاالمؤمنتلقى:قالالعصرىاللَّهعبدبنخليد

عنغنيّاوتلقاهنفسهفىعزيزًالربهذليلاًوتلقاهربهإلىسئولاالناسعنعفيفًاتلقاه:قال

مؤنة.وأهونهمعرفةالناسأحسنوهوالمؤمنينأخلاقتلك:قتادةقال.ربهإلىفقيرًاالناس

حدثنا،بهزحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1323

كان:قالعباسابنعنهو؟منأدرىفلامطرفًايكنلمإنرجلعن،غيلانحدثنا،مهدى

أنت.إلاإلهولاخيركإلاخيرولاطيركإلاطيرلااللهم:قالالغرابنعبإذا

.الأولياء""حليةفى233()2/نعيمأبوذكره--1132

.صخاحىأحْم!بطرقمروىصحيحوالمعنى4مجه!-لطرجلفبه-.س1323



تعالى-الفهرحمهالشخير-بن(مُطزف)1أخبار

حدثنا،مهدىحدثنا،بهزحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4132

نأبينفخيرنىوجل-عزربى-مناتأتانىلو:يقولسمعته:قالمطرفعن،غيلان

ترابًا.أصيرأنلاخترتترابًاأصيرأنوبين،النارأهلمنأو،أناالجنةأهلمنأنىيخبرنى

زيادبنالمعلىحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدخدثنا-1325

لا:مطرففقالالجنةذكرفىفأفاضواعندهاللَّهعبدبنمطرفأخوكان:قالالفردوسى

الجنة.وبينبينىالنارذكرحالتقولونماأدرى

عن،ثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6132

موتلانعيمًافاطلبوا،نعيمهمالنعيمأهلعلىالموتأفسد:يقولكاناللَّهعبدبنمطرف

لنا،سبقمالنعمالسابقالكتابفىاللَّهمنلناسبقفيماهذامجلسناكانلئنواللَّه:قال،فيه

لنا.قسممالنعملناقسمفيماأعطاناهاللَّهكانولئن

-ميمونابنيعنى-مهدىعن،الرحمقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1327

عملوصا،ح،عملبصلاحقلبضلاح:قالمطرفعنجرير-ابنيعنى-غيلانعن

نية.بصلاح

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1328

كانإلاوجل-عزاللَّه-فىقطقومتحابما:يقولمطرفَاسمعت:قالجريربنغيلان

.صدق:فقالللحسنذلكفذكرت،لصاحبهحبّاأشدهماأفضلهما

لو:قالمطرفعن،ثابتعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9132

صاحبه.أحدهمارجحماوخوفهالمؤمنرجاءوزن

عن،زيدبنحمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0133

تفعل.لافلعلك:قال.إليهوأتوباللَّهأستغفر:يقولرجلاًمطرفسمع:قالالجريرى

حصين-بنعمرانأصخابمنالتابعينكبارمنوهو،صحابىأبوهالشخير،بناللهعبدبنسطرفهو(1)

وتوفى،وأبيه،ذروأبى،كعببنوأبى،وعلى،عثمانعنوأسند،الدعوةمجابكان-عنهاللهرضى

سنة،بعشرينالحسنمنأكبروكان،الجارفالطاعونبعدللعراقالثقفىيوسفبنالحجاجولايةفى

أكثر.والأول،سبعة:وقيل،للهجرةوثمان!نستةعاموفاتهوكانت

."الإيمان"شعبفى52(1/0)البيهقىذكره-4132



بنالضحاكحدثنا،وكيعحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1331

قالوعلانيتهالعبدسريرةاستوتإذا:قالمطرفًا-يعنى-أخيهعن،العلاءأبىعنيساز،

حقّا.عبدىهذا:-وجاطعز-اللَّه

ثابتعن،هلالأبوحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1332

نأوبينبينىالنازذكرأوخوفحاللقد:مطرفلىفقالأنسبابعلىجلوسًاكنا:قال

هذااللَّهابتغىما:عتبةفقال:قالعتبةلهيقالالمدينةأهلمنرجلوثَمَّ:قال.الجنةاللَّهأسأل

.عبادهمن

بنمهدىعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1333

وقدبذلكأحقلكناخشيتهمنممِيتناأناللَّهشاءلو:قالمطرفعن،غيلانعن،ميمون

فاذاالخيلويركبالمطارفيلبسكان:قالذلكبدونمنىيرضىوجاط-عزربى-أنعلمت

عين.لقرةإليهأفضيت

عاصم،بنعمروحدثنا،إبراهيمبنأحمدبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1334

فيهشرلاخيرهومانظرت:مطرفقالط:قالهلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا

فيشكر.العبديعافىأنهوفاذا

حدثنا،مسلمبنعفانحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1335

بيتهفيماأحمىوهوإلاأحدالناسمنما:يقولكانمُطرفًاأنبلغنى:قالالمغيرةبنسليمان

بعض.منأهونالحمقبعضأنغير-وجاطعزربه-وبين

حدثنا،عاصمبنعمروحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1336

هذان:يقولرجاطإذامذعورمعأنابينما:قالمطرفعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمان

إلىبصرهرفعثم،وجههفيالكراهيةفعرفتمذعورإليهفنظر،الجنةأهلمنرجلان

يعلمنا.ولاتعلمنااللهميعلمناولاتعلمنااللهم:السماء

بنمحمدسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1337

وفلانالحسنبىأبنوسعيدالشخيربناللَّهعبدبنمطرففيهاحلقةفىكنت:يقولواسع

عنا.فاعفعناترضلَمْإنْاللهم:مطرفيقول:قال.عناارضاللهم:سعيدفقالوفلان

عنثابتعنالمغيرةبنسليمانعنالمصنففى(477/)13شيبةأبىابنوصلهوقدالإسناد:منقطع-1335

.مطرف

كا."االحليةفى2(70)2/نعيمأبو-1337



كان:قالقتادةعن،سعيدعن،روجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1338

ابتلىإذاالذىالصابرالشكوراللَّهإلىاللَّهعبادأحبإنَّ:يقولالشخيربناللَّهعبدبنمطرف

شكر.أعطىوإذاصبر

كان:قالقتادةعن،ظسعيدحدثنا،روجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9!13

.الورعدينكموخير،العبادةفضلمناللَّهإلىأحبالعلمفضل:يقولمطرف

وكان:قالقتادةعن،سعيدحدثنا،روححدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0134

والآخروضدقةوصوماصلاةأكثرأحدهماالرجلينلتلقيإنك:يقولاللَّهعبدبنمطرف

وجل-عزللَّه-ورعًاأشدهماأحدهمايكون:قالذاك؟كيف:لهقيلبعيدًابونامنهأفضل

محارمه.عن

زيد،بنحمادحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1341

كلأنلوأرأيت:قال()1حائطمنقبضةًأخذرجلاًاللَّهعبدبنمُطرفرأى:قالأبىحدثنى

.القومحائطيذهبكانأليسقبضةأخذمرمن

ابنعن،زيادبنعتّابحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1342

.اعتزلواثموتعبدواتففهوا:مطرفقال:قالسليمانبنجعفرعن،المبارك

سليمانبنإسحاقحدثنا،الصفاريوسفيعقوبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1343

أفسدقدالموتهذاإن:الشخيربنمطرفقال:قالقتادةعن،الرازىجعفرأبىعن،الرازى

فيه.موتلانعيمًافالتمسوانعيمهمالناسعلى

ثائتأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4134

إلا:قالخيرًاعلىيثنيأحدًافسمعتمجلسبأهلمَرَرْتُما:يفولمطرفًاسمعت:قال

فىَّ.ذلكفأخذ

عز-قولهقتادةعن،شيبانحدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1345

نعم:يقولمطرفكان:قال،(هإبراهمأ)!شَكُورٍصَبَّارٍلِّكُلِّلاَيَاتذَلِكَفِىإِنَّ(:وجل-

صبر.ابتلىوإذاشكرأعطىإذاالذىالشكورالصبإرالعبد

ناخير:لهكلهأمرهللمؤمنين"إن:الصحيحاط!يثفى-والسلامالصلاةعليه-لت!ولهموافقوهذا-1338

.!للمؤمنإلاهذاوليسله،خيرمفكانصبرضراءأصابتهوإنله،خيرًاشكرفكانسرّاءأصابته

.!الإيمان"شعبفى265()2/البيهقىذكره-9133
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عنيأرجلعن،الألفهبأبوأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-413آ

معجبًا.وأصبحقائمًاأبيتأنمنإلىَّأحبنادمًاوأصبحنائمًاأبيتلأن:قالمطرف

ابنيعنى-إسحاقعن،الثقفىالوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1347

فىنخبركأنأيسرُّكمطرفيا:ونُوديتوالنارالجنةبينوُقفْنتقدلو:قالمطرفعنسويد-

أنا.أيهمافىأخبرأنمنإلىأحبهَامدًازمادًاأكونأنلكان؟أنتأيتهما

مطرفعن،إسحاقعن،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1348

وجل-عزاللَّه-يدفىهووإذا،والصلاةالصومكثيرالخيرفاذاالخيرجماعماتذكرت:قال

.الدُّعاءالخيرجماعفاذافيعطيكتسألهأنإلاوجل-عزاللَّه-يدفىماعلىتقدرلاأنتوإذا

نهأمطرفعن،إسحقعن،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9134

ذكركتنسىلااللهم:يقولولكنمكركتؤمنىولاذكركتنسىلااللهم:يقولأنيكرهكان

تؤمنى.أنتتكونحتىمكركآمنأنبكوأعوذ

أنهمطرفعن،إسحاقعن،الوهابعبدحطثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0135

مغاضب.والمعاتبمفاجرالمعاذر:قال

المغيرةبنسليمانحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1135

بيته.آنيةمعهسبَّحتبيتهدخلإذامطرفكان:قال

عن،غيلانعن،مهدىعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1352

.السوءجليسمنخيروالوحدةالوحدةمنخيرالصالحجليس:قالمطرف

إسماعيل،حدثنا،موسىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1353

ظلماءليلةفىمطرفمحأقبلت:قالمعهكانالذىمطرفغلامسمعت:قالتصافيةحدثتنا

سوطه.طرفعلىالسِّراجمثللهفأضاء:قالشيئًانبصرلا:الغلاملهفقال

بنحميدعن،رستمبنصالحبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدسثنا45

أولآدمابناننجاممنأناوأعجبهلكممنأنتمتعجبون:الشخيربنمطرفقال:قالهلال

بالسراءوابتلىالشحالأنفسوأحضرتشهواتالدنياوجعلت،ضعفمنمنهاخلقزكمة

حيثمنيراهعدوبهويوكل،بلاءكانضراءكانتوإن،بلاءكانسرَّاءكانتفان،والضراء

لاحيثمنيراهفجعلصيدًاطلبأحدكمأنلوواللَّه:فيقولالقومعلييقبلثم:قاليراهلا

به.يظفرأنلأوشكيراه

.مطرفعنرجلجهالة461

.مطرفمنيسمعلمالمغيرةبنسليمان



الصلتحدثنا،هاشمبنىمولىسعيدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1355

بينملقىالإنسانهذاوجدت:قالمطرفعن،جريربنغيلانحدثنا،المعولىطريفابن

نفسهإلىوكلهخيرًافيهيعلملاوإنإليهيجبذهخيرًاقلبهفىاللَّهيعلمفانالشيطانوبيناللَّه

هلك.فقدنفسهإلىوكلهومن

بنسليمانسمعت:قالعيسىبنإسحاقحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1356

أهلىلقاءمنإلىأحبإخوانىلقاء:قالاللَّهعبدبنمطرفعن،ثابتعنيحدثالمغيرة

الخير.فيهاأرجوبدعوةلىاللَّهيدعونوإخوانى،أبىياأبىيا:يقولونأهلي

غيلانسمعت:قالمهدىحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1357

)نظرت(:مطرفقالفأصبرأبتليأنمنإلىَّأحبفأشكرأعافىلأن:قالطمطرفعنيذكر

.والاَخرةالدنياخيرفيهمافاذاوالعافيةالشكرفى

شريح:قالمهدىحدثنا:قالاوشريحعفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1358

الظن.بسوءالناسطمناحترسوا:يقولكانأنهمطرفعن،غيلانعن

غيلانسمعت:قالمهدىحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9135

.عندهللَّهمافلينظراللَّهعندلهمايعلمأنأحبمن:يقولسمعته:قالمطرفعنيحدث

عامربنعمروعن،سفيانحدثنا،المكىعبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0136

نأبكوأعوذأقلامهمبهتجرىماوشرالسلطانشرمغبكأعوذإنىاللهم:مطرفقال:قال

أمرىمنأدبرأنلكوأعوذ،وجهكسوىشيئًافيهألتمسوضاكفيهطاعتكمنقولاًأقول

عبرةأكودطأنبكوأعوذ،منىعلمتنيبماأسْعَدَأحدًايكونأنبكوأعوذ،عندكيشيننيشيئًا

بى.نزلضرمنمعاصيكمنبشىءأستعينأنبكوأعوذلغيرى

أبوعمرحدثنا،ديناربنيزيدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدتنى،اللَّهعبدحدثنا-1361

نأإلىأحبفأشكرأعافىلأن:مطرفعن،مطرفأخىالعلاءأبىعن،الكندىالفضاط

معجبًا.وأصبحقائمًاأبيتأنمنإلىَّأحبنادمًاوأصبحنائمًاأبيتولأنفأصبرأبتلى

أقبحإن:مطرفقال:قالسفيانحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1362

.الاَخرةبعماطللدنياتعماطأنالرغبة

السابق.انظر-1356

.الأولياء"أحليةفى2(00)2/نعيمأبوالإسناد:حسن-1361



ولدمنرجلأخبرنى:قالسفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَىعبدحدثنا-1363

القرآنفيهقرأحتىيحملكانثمدارهفىقبرًالهحفرمطرفًاأنالشخيربناللَّهعبدبنمطرف

اللَّه.رحمهفيه-دفنماتفلما

يعنىبكير-حدئناالصمد،عبدحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1364

الرجلينلتلقىإنك:لىقال:قالمطرفبناللَّهعبدعن،قتادةعنالشميط-أبىابن

وكيف:قالوا،بعيدًابونًا-وجلعز-اللَّهعلىأكرمهماوالآخروضلاةصومًاأكثرأحدهما

حرامه.فيأورعهمايكون:قالبحر؟أباياذلكيكون

المسيببنروححدثنا،علىبننصرالأزدىعمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1365

نإأنهميزعمونأقوامًاهناهاإن:مطرفقال:قالالبنانىثابتعنالكلبى-يعنىرجاء-أبو

مطرفحلفثم،الناردخلواهمإنْاللَّهفأبعدهمالناردخلواشاءواوإنالجنةدخلواشاءوا

.عمدًاإياهايدخلهأناللَّهشاءعبدإلاأبدًاعبدالجنةيدخللايجتهدأيمانثلاثةباللَّه

ثابتحدثنا،المسيببنروححدثنا،علىبننصرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1366

ملقىحجرهوإنماوإلاتحركبشىءحركإنالِحجرهذامثلآدمِابنمثِلإنما:مطرفقال:فال

.04(النور:أ)ءئورٍمِنلَهُفَمَانُورَالَهُاللَّهُيَجْعلِلَّمْوَمن(:قرأثمالأرضفى

أخبرنى:قالصالحأبومروأهلمنمنصوربنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1367

ومطرفالحسنأبىبنالحسنكتب:قال-المباركابنيعنىاللَّه-عبدعن،سليمانبنسلمة

منوأنتتكنلمبالدنياكأنكبعد()أما:أحدهمافقالالعزيزعبدبنعمرإلىاللَّهعبدبن

عليهقضيمَنْآخرفإنبعد()أما:الاَخروكتب:قالعليكوالسلامتزللمْالآخرةأهل

أحدهمافقالالموقفلهوصاحبمطرفوشهد:قال،عليكوالسلامماتقدكأنهالموت

أجلى.منتردهملااللهم:الآخروقال:قال.فيهمأنىلولاهذاالموقفنعم:لصاحبه

عمرانأبوحدثنا،جعفرحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1368

كدوىدوىلهالعرشحولالطيبالكلامإن:قالكعبعنرباحبناللَّهعبدعن،الجونى

صاحبه.يذكرالنحل

زيد،بنِحمادحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اطَّهاعبدحدثنا-9136

مغْفِرَةٍلَذُورَبَّكَوَإِنَّ(:الآيةهذهعليهتلىإذايقولكانأنهمطرفعن،زيدبنعلىحدثنا

.مطرفولدعنرجلجهالةفيه-1363

الحديث.فىيضعفزيدبنعلىفيه-9136



لقرتاللَّهوتجاوزورحمتهاللَّهمغفرةقدرالناسيعلمفظو:قال6(،الر!ل:1)ظُلّْمِهِمْعَلَئلّلنَّاسِ

ولادمعلهمزقأمااللَّهونقماللَّهوبأساللَّهونكالاللَّهعذابقدرالناسيعلمولوأَعينهم

.شرابولابطعامانتفعوا

قالا:داودوأبوأسامةأبوحدثنا،إبرا!يمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0137

أحددعاءعلىلأؤمنكنتما:مطرفقال:قالالبنانىثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا

اللَّه.رحمه-الحسنغيريقولماأسمعحتى

،ضمرةإليناكتب:!الىوالجصالعزيزعبدبناحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1371

لهفيقولسوطهلهفيضىءالبصرةإلىضيعتهمنيقبلمطرفكان:قالأبيهعن،عطاءأبىعن

.أكذببهكذبالذى:قالكذبونابكذاالناسحدثنالوإنا:أخوه

عن،حمادحدثنا،الصمدعبدحدئنا،مسلمبنعلىحدثا،اللَّهعبدحدثنام-1371

مالأنتنثلاثًاالناسعن،الريححبستلو:قالكعبعن،مطرفعنزيد-ابنيعنىعلى-

.والأرضالسماءبين

عنحماد،حدثناالصمد،عبدحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1372

يديهاوبينيابسةعذراتفيهاخراباتالمسجدوبينبينىإن:لمطرفقلت:قالعباسالجريرى

الخبيثة.الأرضتطهرالطيبةالأرض:فقالطيبةأرض

أبىبنبكيرحدثناالصمد،عبدحدثنا،مسلمبنعلىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-1373

ت،الذا1)!يَهْجَعُونَمَاالئَيْلِمِّنَقَلِيلاًكَائُوا(:وجل-عزاللَّه-قولفْىقتادةعن،الشميط

العتمة.يصلونحتىينامونما:الحسنقال(،17

قالصالحبنالحسنحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدننا-1374

العبادعلىوجل-عزاللَّه-منمماكان:قالأنهالشخيربنمطرفعنيذكر:أصحابنابعض

.بشىءينتفعوالمخشيةمعهجعلولوغفلةاليقينهذامعجعلأنه

،سليمانبنجعفرحدثنا،أسدبنبهزحدثنا،أيحدثش،اللَّهعبدحدئنا-1375

مطرففخرجاستعملحتيالدنيافىزهدقدوكانمطرفبناللَّهعبدمات:قالثابتحدثنا

مثلثيابفىيخرجثماللَّهعبديموت:قالوافغضبوا،ادهنوقدحسنةثيابفىقومهعلى

خصالثلاثعليهِاوتعالىتباركربىوعدنىوقدلهافأستكين:مطرفقال!!مدهنًا؟هذه

قَمالُوامُّصِيبَةٌأَصَابتْهمإِذَاالذِينَ(:وجل-عزاللَّه-قالكلهاالدنيامنإلىّأحبمنهاخصلةكل

نفسها.السابقةالعلةمكه،خ.+كا/11



)!الْمُهْتَدُونَهُمُوَأُوْلَئِكَوَرَحْمَةٌرَّبِّهِمْمنصَلَوَاتٌعَلَيْهِمْأُوْلَئِكَ!رَاجِعُونَإِلَيْهِوَإنَّالِلَّهِإِنَّا

الآخرهفىأعطيتهشىءما:مطرفوقال:ثابتقالهذابعد.لهافأستكين157،،156،:البقرةأ

الدنيا.فىمنىأخذأنهوددتإلاماءمنكُوزقدر

حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،بهزحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1376

أبىبنسعيد)1(فتكلموفلانوفلانومطرفالحسنفيهاحلقةفىكنت:قالواسعبنمحمد

:مطرفيقول:قالثلاثًاعناارضاللهم:دعائهفىفقالدعاكلامهقضىإذاحتيالحسن

.مطرففأبكاهم:قالعنافاعفعنَّاترضلمإنْاللهم

مطرفًاأننبئت:قالأيوبعن،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1377

ذنبى.عرفتالجماعةفىكنتإذاإنىالأرملةمنالجماعةإلىأحوجلأنا:يقولكان

سلامأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا،زيادبنعتابحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1378

يملَّم:الشخيربنيزيدالعلاءلأبىففيلمجلسفىالحسنكان:قالثابتعن،مطيعأبىابن

الحسنتكلمثم:قالفأعجبنى:ثابتقالوتبعتهومؤنتهالكلامذكرثُمْأناهناكأو:قال

شر.عنأحدينهوذمبخيرأحديأمرفلمعنهأخذتموهاأنكمالشيطانلودهناكأينا:فقال!

أبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9137

بهفمرحبًامرحبًا:فقالوافرأوهالقومالرجلأتىإذا:يقولالعلاءأباسمعت:قالالأشهب

.وجل-عزربه-يلقىيوملهفقحطًاقحطًا:لهقالوارأوهوإذا-وجلعزربه-منيلقىيوم

حدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0138

؟الحجاجأئسُبالعلاءأبايا:فقلتعباءتةفيوالحجاجالعلاءأباسألت:قالالفضلبنعمرو

لك.خيرصلاحهفانبالصلاحلهادع:فقال

التياجأبوحدثنا،جعفرحدثنا،حسانبنعبيدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1381

فيلهنُوَرَفربما:قالفرسهعليأدلجالجمعةليلةكانفإذايبدواللَّهعبدبنمطرفكان:قال

كلالقبورأهلفرأيت:قالفرسهعلىهومالقبورعندكانإذاحتىفأدلج:قالسَوْطه

قلت::قالالجمعةيأتىمُطرفهذا:قالوارأونىفلما:قالقبرهعليجالسقبرصاحب

.البصرىالحسنأخوالبصرىسعيدأبىبنسعيدهو(1)

كانتوإذا،ووجهى،قبلتىعرفت":كالآليالعبارةالأولياء""حليةفي2(40)2/نعيمأبوذى-1377

واحد.أمرعلىالاجتماعومراده،أمرىعلىّالتبس،الفرقة

.ًالأولياء"حلية"فى2(50)2/نعيمأبورواه-1381



الطير؟يقولوما:قلت.الطيرفسِهيقولماونعلمنعم:قالوا؟الجمعةيومعندكمأتعلمون

صالح.يوممنسلامسلام:يقول:قالوا

عن،أبيهعن،الشهيدبنحبيببنإبراهيمحدثنا،أبىحدثضى،اللَّهعبدحدثنا-1382

كسركمهفىالجمعةيوميجىءثمأكثرأومائةثمنالقطعةيلبسكان:قالالعلاءأبىبنيزيد

..المساكينعلىبهايتصدقخبزمن

وقالقيسعن،غنيمعن،الجريرىأنبأنا،إسماعيلحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1383

فىاعملبأربعةالاسلامأولفىنتواعظكنا:قيسبنغنيملىقال:قالالسليلأبىعن،مره

حياتكفىواعمل،لكبركشبابكفىواعمل،لسفمكصحتكفىواعمل،لشغلكفراغك

لموتك.

يعنىصدقةحدثنا،داودأبوحدثنا،العنبرىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1384

:قالالخدرىسعيدأبىعن،الحذاءغالببناللَّهعبدعن،ديناربنمالكعن،موسىابن

."الخلقوسوءالبخلمؤمنفىيجتمعانلا))خصلتان:مج!م!اللَّهرسولقال

ديناربنمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1385

أحلامناسفهإليكنشكوإنااللهم:دعائهفىيقولالحذاءغالببناللَّهعبدسمعت:فال

المسكريحقبرهمنيوجدوكان:مالكقالمناالصالحينوذهابآجالناواقترابعلمناونقص

المسك.ريحمنهأشمأزلفلمجرابىفىمنهفأخذتفانطلفت

:قالالقصابخبابأبوحدثنا،العنسىخالدبنهدبةحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-1386

فَإِذَا(بلغإذاحتى،1(ا!دس.أ!!المُدَّثِّرأَيُّهَايَا(:فقرأالصبحصلاةأوفىبنزرارهبناصلي

ميتًا.خرَّ،8،المدنر:أ)ءالنَّاقُورِفِىنُقِرَ

بنغياثحدثنا،المقرئالحسنأبوالمؤمنعبدبنروححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1387

بناصلى:قالقشيربنمعاويةبنحيدةبنمعاويةبنحكيمبنبهزحدثنا،القشيرىالمثنى

"افتضاءفى(171)رقمالبغدادىوالخطيب،"الأمل"قصرفىالدنياأبىابن:صخيحبسندمقطوع-1383

عنهما.اللهرضى-عباسابنعنصحيحبسندمرفوعًاالحديثجاءوقد."العملالعلم

بنصدقةحديثمنإلانعرفهلا"غريب:وقال،"والصلةالبر9فى()6291الترمذى:ضعيف-1384

."موسى

ضعي!فالحديث،وغيرهمعينابنضعفه:وقالالذهبىوضعفه،أهاملهضدوقهو:الحافظقال:قلت

جملة.

.الأولياء"،حليةفى2(95)2/نعيمأبو-1387



ميتًافخر)ءالنَّاقُورِفِىنُقِرَفَإذَا(:فقرأالأعظمقشيربنىمسجدفىالقرشيأوفىبنزرارة

وهوالبصرةالحجاجقدمدارهفىيقصصفكان:قالدارهإلىحملهفيمنفكنتدارهإلىفحملص

.دارهفىيقصر

شعيب،+بىبنعمازةحدثنا،عمروأبوعلىبننصرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1388

الحىَبنىيا:لىفيقوولدهمنالصبىفيأتيهغالببناللَّهعبدنأتىكنا:قالدينازبنمالكحدثنا

وجلص.عز-اللَّهذكرفىيأخذثماللَّهذكرعنتشغلنالابأمك

القدوسصعبدحدثنا،العنزىا،صنىبنمحمدموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9138

وسوىقبرهعليووضعغالببناللَّهعبدقتاص:قاليزيدبنسعيدحدثنى،الحوارىأبىابن

لاغالبابنوكان:قالالطيبجميعمنطيبةرائحةقبرهترابمنفشممنا:قالالترابعليه

علىاللَّهوصلىأكبرواللَّهاللَّهإلاإلهولاللَّهوالحمداللَّهسبحانيقولأنإلايتكلمأنيكاد

.الكلامهذاإلىعادثم،أجابشىءعنسئاصفان،محمدسيدنا

بنالسرىعن،ضمرةحدثنا،هارونحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0913

أماحديثهممنشبعتوماببنىَّالجارفالطاعونذهبلقد:غالببناللَّهعبدقال:قاليحيى

والعشاءالمغرببينوما،والعصرالظهر()بينفيمايصلىوكان:قال.ترونفكماالنهار

بأمكم.الحقوا:فأقولالليلصوأمادائمًاكثيرًاتسبيحًايسبع

مسكينبنسلامحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1913

تُطِعْهُلا(كَلاَّ:فقال:قالرفقتلو:الحسنلهفقال:قالغالببناللَّهعبدالحسنلقىِ:قال

فسجد.خرثمقام91،،:العلقأ)هواقْتَرِبْوَاسْجُدْ

العجلى،حيانبنقريشحدثنا،سليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2913

رجلكلفأعطىسكرًافأخرجفطريومفىغالببناللَّهبعبدمرزنا:قالديناربنمالكعن

غدونا.ثمفأكلهاسكرةسكرةمنا

مسلمبناللَّهعبدعن،المباركحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3913

فبئسغيرهفىمماأفضاصالثوبذلكفىأنكوظننتثَوْبًالبستإذا:قالأبيهعن،يسارابن

لك.هوالثوب



تعالى-الفهرحمه(-يسار)1بنمسلمأخبار

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،العنزىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4913

وهوساجدوهومسلمًارأيت:قالأبىحدثنا،يساربنمسلمبناللَّهعبدبنالحميدعبد

وأنتألقاكمتى:يقولثمالدعاءفىويذهب؟راضعنىوأنتألقاكمتى!سجودهفى:يقول

.؟راضعني

داود،أبوحدثنا،المثنىبنمحمدالعنزىموسيأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5913

بيمينهذكرهيمسأنيكرهكانأباهأنيساربنمسلمبناللَّهعبدعن،فضالةبنمباركحدثنا

بيمينى.كتابىآخذانلاْرجوإنى:ويقول

اللَّهعبدعن،مباركحدثنا،داودأبوحدثنا،موسىأبوحدثني،الفَهعبدحدثنا-6913

.يقولماأشدهذا،وبينكبينىفرق:قالالرجلعلىغضبإذاكانأباهأنمسلمابن

عبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،موسيأبوحدثني،اللَّهعبدحدثنا-7913

كان:يقولان-بصرىرجل-وطلحةأبىسمعت:قاليساربنمسلمبناللَّهعبدبنالحميد

سائلاً.يردلامُسلم

عن،قتادةعن،عمرانحدثنا،داودأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8913

أحبهملاأحبهمكنتقوممننفسىفىأوثقشيئًاأجدفلممرضةمرضت:قاليساربنمسلم

وجل.عؤ-للَّهإلا

يقولكانمسلمًاأنبلغنى:قالمعتمرحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-9913

أصلى.وأنافتكلمواحاجةلكمكانتإذا:لأهله

كل!!بم

زمانهفىعليهيفضللاوكانكثيرةرواياتله،الزاهدالفقيهيسار،بنمسلمالبصرىٍاللهعبدابوهو(1)

بعدها.:وقيلهـ(ا00)ومثلهـ()99عاموفاتهوكانت،الخشوعكثيرزاهدا،عابدا،ورعًاوكان،أحد

.الأولياء""حليةفي2(29)2/نعيمأبو:صحيح-4913

.!2392/)السابق-5913

.(2/092)السابق-9913



مسلم،بناللَّهعبدعن،مباركعن،معتمرحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0041

السُّنة.إلابذلكأطلبوماعلىأهونوخلعهمانعلىفىلأصلىإنى:قالأبيهعن

الشهيد-ابنيعنى-حبيبابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1041

بنمسلمصحبت:قالسويدبنإسحاقعن،يساربنمسلمبناللَّهعبدبنالحميدعبدحدثنا

بلغنى:فقالتحدثناثم:قالعرقذاتبلغناحتىبكلمةتكلمأسمعهفلممكةإلىعامًايسار

فينظرواحسناتهفىانظروا:فيقول-وجلعز-اللَّهيدىبينفيوقفالقيامةيومبالعبديؤتىأنه

إليبهفيؤمركثيرةسيئاتلهفيوجدسيئاتهفىانظروا:فيقول،حسنةلهيوجدفلاحسناتهفى

رجائى-أوظنىهذايكنلمربأى:فيقول؟تلتفتإلامإلىردوه:فيقوليلتفتوهو،النار

الجنة.إلىبهفيؤمرصدقت:فيقول-إبراهيمشك

حدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،إبراهيمبنأحمدثنىحط،اللَّهعبدحدثنا-2041

بينهمالناسفتحدث:قالمريضًانعودهلناصاحبًاأتينا:قالثابتعن،المغيرةبنسليمان

مسلم:فقاليرفعحتىصحيحوهويعملكانمالهرفعبمرضاحتبسإذاالإنسانإن:فقالوا

يرفعحتييعملكانماأحسنلهيرفعولكننسمعكناهكذاليس

حدثنا،بكربنمحمدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3041

منالعليمبالسميعأعوذ:أقولوأناسمعنى:قالأبيهعن،مسلمبناللَّهعبدعن،كهمس

قل.هكذا:قالأبىوعلَّمنى:اللَّهعبدقالالعليمالسميعهواللَّهإنالرجيمالشيطان

يزيد،أبىخالدعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4041

وكان:معاويةقالجسدىبعضأدفنيساهـوأنابنمسلمعلىدخلت:قالقرةبنمعاويةعن

كثيرمنعندىما:قلت:قالفدفنتهمافسقطتاثنيتهفىالدمفوقع:قالأراه.السجوديطيل

لى:فقالكالمذعورإلىرأسهفرفع:قال.منهوأخاف:وجلعز-اللَّهأرجوأنىإلاعمل

منه.وأخافوجل-عز-اللَّهأرجوأنىإلاعملكبيرمنعندىما:قلت:قال؟قلتكيف

أدرىوماطلبهشيئًارجاومن،منهحذرشىءمنخافمناللَّهشاءمااللَّهشاءما:فقال:قال

لماعليهيصبرفلمببلاءابتلىأويخافلمايدعهافلمشه!وةلهعرضتعبدخوفحسبما

أعلم.وأنانفسىزكيتقدأنافاذا:معاويةقال،يرجو

4 بنبخشرعونبنأشرسبنحوثرةالعدوىعامرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا5ْ

قائمًاكانيساربنمسلمأنالشهيدبنحبيبعن،مسلمبنحمادأنبأنا:قالالربيعبنحجير

النار.أطفِئتحتىبهشعرفماجنبهإلىحريقفوقع،يصلي

مرفوعة.شواهدولبعضه""الحليةفى2(59)2/نعيمأبورواه-0041



ثابت،عن،حمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6041

وجل.عزاللَّه-يكرههشيئًايدعلاعبدإيمانحسبماأرىما:قاليساربنمسلمعن

ثابت،عن،حمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7041

إلاأفسدهشىءدخلهقديكونأنأخافوأناإلاعملىمنشيءمنما:قاليساربنمسلمعن

وجل.عزاللَّه-فىالحب

:قالقتادهحدثنا،هلالأبوحدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8041

ماإلايصِبهلارجلتوكلوتوكلعملهإلاينجيهلارجلعملاعمل:يساربنمسلمقال

له.اللَّهكتب

أنسحدثنى:قالالمثنىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9041

عليه-مريمابنلعيسىإبلش!قال:قالشهابابنحدثنى:قاليونسعن،عياضابن

هذافارق:قالاللَّهعدوياأجل:قاللكاللَّهكتبماإلايصيبكلاإنكمريمابنيا:-السلام

تبارك-اللَّهإناللَّهعدويا:-السلامىليه-عيسيقال؟تموتانظربنفسكفارمالجبل

ربه.يبتلىلاوالعبدعبدهيبتلي-وتعالى

بنحمادحدثناالعقدىعامرأبوحدثنا،أبىحدثنى،أحمدبناللَّهعبدحدثنا-0141

علىأتىفلمابراءةسورةقرأالأنصارىطلحةأباأنأنسعن-البنانىِيعنى-ثابتعن،سلمة

شيوخًايستنفرنا-وجلعزربنا-أرى:قال،4(1برالمولةأ!وثِقَالاًخفَافًاانفِرُوا(:الاَيةووه

أبىومعماتحتى!م!اللَّهرسولمعغزوتقداللَّهيرحمكبنوهفقالبنيًّأىجهزونىوشبانًا

البحرفركبفجهزوهفأبىعنكنغزوفنحنعنهما-اللَّهرضىعمر-ومعماتحتىبكر

فيها.فدفنوهيتغيرفلمأيامسبعةبعدإلافيهايدفنوهجزيرةلهيجدوافلمفمات

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1141

جهلساعةفانهاوالمر،ءَإياكم:يساربنمسلمقال:قالواسعبنمحمدعن،زيدبنحماد

زلته.الشيطانيبتغىوبهاالعالم

."الحلية9فى2(29)2/نعيمأبو-4041

.،الحلية"فى2(29)2/نعيمأبو-6041

.2(39)2/السابق-7041

.2(04)8/السابق-8041

.السلامعليه-عيسىأخبارفىتخريجهسبق-9014

.""الحليةفى(2492/)نعيمأبو-1141



عبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَىعبدحدثنا-1241

إذاإنك:يساربنمسلماطقا:قالقلابةأبىعن،ذكرهالأحولعاصمحدثنا،المباركبناللَّه

البصرمنتهيفأين:قيلحاجتكلكلتنجحمتخشعًايراكأنأحببتاللَّهيدىبينقائماكنت

حسب.السجودموضع:قال؟الصلاةفى

عبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1341

فىمتلفتًايساربنمسلمرأيتما:قالحيانبنميمونأخبرني،فضالةبنالمباركأنبأنا،اللَّه

لفيوإنه،لهدتهالسوقأهلففزعالمسجدناحيةانهدمتولقدطويلةولاخفيفةقطصلاته

التفت.فماصلاةفىالمسجد

سليمانعن،المباركبنعلىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4141

البصرةأهلهزموادخلوالماالشامأهلأنيسازبنمسلمابنعن،لهصاحبعن،المغيرةابن

؟الصوتسمعتأما:ولدهأملهفقالتيساربنمسلمدازأهلفصوَّتالأشعثابنزمن

سمعته.ما:قال

اللَّهعبدأنبأنا،إسحاقبنعلىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1541

أينيدريكمما:قالصلاتهفىالتفاتهقلةيساربنلمسلمذكر:قالحيانبنجعفرأنبأنا:قال

.قلبى؟

بنالربيعحدثنا،داودأبوحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6141

بنمسلمقالمن؟:فقلتالكعبةدخلسادتكممنسيدًارأيت:قالمكحولحدثنا،صبيح

فصلىالرخامةفاستقبلتقدمثمالزاويةعندقامفرأيته:قال.يصنعمالأنظرن:فقلتيسار

وماذنبىلىاغفر:سجودهفىيقولجعلأنهإلاشيئًامنهأفهمولمسجدثمالصلاةأحسن

اثرْمَرَ.بلحتىبكيثميداىقدمت

عن،المباركحدثنا،الوليدأبوحدث!نا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1741

فىتركتهماشيئًالعنتلو:ويقولقطشيئًايلعنسمعتهما:قالأبيهعن،مسلمبناللَّهعبد

لَعَّانًا.يكونأنلصدِّيقينبغىلا:ويقولبيتى

.2(19)2/السابق-1341

.2(09)2/السابق-5141

.المفرد""الأدبفى(1/181)البخارى-1741



بنحمادعن،مهدىابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1841

ليَهْنك:مرضهمنأبرئإذاللرجليقولونكانوا:قاليساربنمسلمعن،ثابتعن،سلمة

الطُّهر.

أبىبنعلىعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9141

يعنىاللَّه؟عبدأبىصمتطوليعجبكأماأبتيا:لأبيهاللَّهعائذإدريسأبىابنقال!حملة

مسلمإلىإدريسأبىابنفذهبعنهسكوتمنخيربحقتكلمبنىأى:قال.يساربنمسلم

تكلمبنىيا:فقالاللَّهعبدأبىصمتطوليعجبكأما:لأبىقلتإنىاللَّهعبدأبايا:فقال

به.تكلممنخيرطلالبعنسكوت:مسلمفقالعنهسكوتمنخيربحق

،الحباببنزيدحدثنا:قال،إبراهيمبنوأحمدأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0421

المنزلدخلإذامسلمكان:قالأبيهعن،يساربنمسلمبنالفَهعبدبنالحميدعبدأخبرنى

.وضحكوانكلموايصلىقاموإذاكلاملهميسمعفلاالبيتأهلسكت

كانمسلمًاأنالبصريينبعضعن،زيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1421

بعضفىومسلم:قالالمسجدأهلبعضففزعالمسجدبعضفوقع:قالالمسجدفىيصلى

.تحركماالمسجد

عبدعن،مباركحدثنا،وهاشمقطنأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4221

منقاعدًالهأصلىوجل-عز-اللَّهيرانىأنأكرهإنى:قالأبيهعن،يساربنمسلمبناللَّه

.مرضغير

.الأولياء""حليةفى492()2/نعيمأبو-1841

.""الحليةفى2(19)2/نعيمأبو:صحبحةبأسانيدروى-0421



تعالى-الفهرحمهزياد-بنالعلاءحديث

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدئنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4231

أهلمنرجلتجهز:قاليومئذبهفحدثناالحديثهذاعن،العدوىزيادبنهشاميسألدينار

ائتثم،البصرةائتثم،العراقائت:لهفقالمنامهفىآتفأتاهفنامالحجيريدوهوالشام

رؤيا:فقال:قالبالجنةفَبَشِّرْهُبسَّامالثنيةأفصمرجلفانهزيادبنالعلاءبهافأتعدىبنى

تأتى)ثمالعراقتأقي!ألا:لهفقالاَتفأتاهرقدالثانيةالليلةكانتإذاحتى:قالبشيءليست

ثم،العراقتأتىألا:فقالبَوعيدجاءهالثالثةالليلةكانتإذاحتى،ذلكمثلفذكرالبصرة

فَبَشِّرْهبسَّامالشفةأفصمرِبعةَرجَلزيادبنالعلاءفتلقىعدىبنىتأتىثم،البصرةتأتي

منامهفىأتاهالذىإذاالبيوتمنخرجفلماالعراقإلىجهازهوأخذفأصبح:قال.بالجنة

منفتجهز:قالفقدهثم،الكوفةدخلحتىيرهفالمفقدهنزلفاذاسارمايراهيديهبينيسير

زياد،بنالعلاءدارفدخلعدىبنىفأتىالبصرةقدمحتىيديهبينيسيرفراَهفخرجالكوفة

زياد؟بنالعلاءأنت:لىفقالإليهفخرجت:هشامقالفسلَّمالعلاءبابعلىالرجلفوقف

العلاءأينلا:قال.متاعكوضعرَحْلَكفضع،اللَّهرحمكانزل:وقُلت.لا:قلت:قال

بدعواتيدعوالمسجدفىيجلسالعلاءوكان:قالالمسجدفىهو:قلت:قالزياد؟بن

العلاءرآهفلماجاءثمركعتينوضلىحديثهمنفخففالعلاءفأتيت:هشامقالويتحدث

ألا؟الرجلرَحْلحَطَطتَهَلاَ:العلاءفقال:قالصاحبيواللَّههذا:فقالثنيتهفبدتتبسَّم

:قالأخْلني)1(فقال:قالاللَّهرحمكانزلط:العلاءفقال،فأبىلهقلنتقد:قال؟أنزلته

فبشرهاَلرجلودخلَفتحولتالآخرالبيتإلىتَحوَّليأسماءيا:وقالمنزلهالعلاءفدخل

يذوقلاأيامسبعة:قالأوأيامثلاثةفبكىبابهفاغلقالعلاءوقام:قالفركبخرجثمبرؤياه

فكنا:قال.أناأنابكائ4خلالفىيقولفسمعته:هشامقالبابهيفتحولاشرابًاولاطعامًافيها

أراهلا:قلتلهذلكفذكرت-اللَّهرحمه-الحسنفأتيتيموتأنوخشيتبابهنفتحأننهابه

سمعفلماأخىياافتح:وقال!عليهضربحتىالحسنفجاءئاكيًايشربولايأكللاميتًاإلا

ومناللَّهرحمك:قالثمالحسنفكلمهعليمبهاللَّهشىءالضُّرمنوبهففتحقامالحسنكلام

:وقالبالرؤياوللحسنلىالعلاءحدثنا:هشامقال؟أنتنفسكأفقاتلٌاللَّهشاءإنالجنةأهل

حيّا.كنتمابهاتخبروالا

بك.أختلىاجعلنىأى:أخلنى()1



حدشنا،حمادحدثنى،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنى"اللَّهعبدحدثنا-4421

الخير.مفاتيحمنمفتاحثابتَاوإنمفاتيحللخيرإن:يقولأنسًاسمعت:قالأبى

:قالشميطبناللَّهعبيدحدثنى،سيارعن،هارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4251لأ

.الآخرةفنسىبرغوثوحكَّهالاَخرهفىقلبهفبينمااَدملابنعجبًا:يقولأبيسمعت

شميطبناللَّهوعبيدرباححدثنا،سيازحدثنى،!ارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4261

ربكم-إلىمطاياكملاإأبدانكمرأيتماواللَى:يقولعجلانبنشميطسمعنا:قالواوجعفر

فيكم.اللَىبارك-وجلعزاللَّه-طاعةفى(فأنصُوها)1:قالوجل-عز

عطاءبنروححدثنا،سيارحدثنا،اطَّهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4271

اللهم:دعائهفىيفولالأحوصأباسمعت:قالعميربنالملكعبدحدثنا،ميمونةأبىابن

الفيامة.يوموالأمنالمبازكوالماءالظلأسألكإنى

بنجعفرحدثناسياز،حدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4281

عطاءعلىوأقبلمنبهبنوهبسمعت:قالالقسملىسنانأبوحدثنا،الضبعىسليمان

الدنيا؟وأبناءالملوكأبوابإلىعلمكتحملأنكأخبرألمعطاءياويحك:لهفقالالخراسانى

بابهلكيفتحمنوتدعغَناه؟عنكويوازبدفقرهلكويظهربابهعنكيغلقمنتأتيعطاءيا

بدونلكارضعطاءياويحك،06،أ!مم!انر:)لَكُمْاًسْتَجِبْادْعُونِى(:ويقول؟غناهلكويظهر

يغنيكلاكانإنعطاءياويحك،الدنيامعالحكمةمنبالدونترضولاالحكمةمعالدنيامن

منووادالبحوزمنبحربطنكإنماعطاءياويحك،يكفيكالدنيامنشيءفليسيكفيكما

.الترابإلاشيءيملؤهلاالأودية

سمعت:قالهذايعنىمصعببنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9421

أما:قالالجنةفىكأنكزأيتكويحك:رجللهقالزيادبنالعلاءأنذكرالحسينبنمخلد

.وغيركغيرىبهيسخرأحدًاالشيطانوجد

العلاءعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،زوححدثنا،أبىحدشى،اللَّهعبدحدثنا-0431

علىيأتيلافجعلقرأماإذاصوتهويرفعثيابهيُشمرنجعلبعملهيرائىكانرجلاًأنزيادابن

وبينبينهفيماصلاتهوجعلصوتهمنفحفضذلكبعدشيئًااللَىززقهثم،ولعنهسبَّهإلاأحد

عليه.وسمتبخيرلهدعاإلاأحدعلىذلكبعديأتىلافجعلوجل-عز"ربه

هشامعلينادخل:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4311

.،"الحليةفى(113)3/نعيمأبوذكرها-6421

شعبوها.أ:أنضوها(1)



نعم:قالأخيكحديثحدثهم:لهدينازبنمالكفقالزيادبنالعلاءأخوالعدوىزيادابن

إنىأسماءيا:أسماءلامرأتهالقالليلةذاتفجاءجمعةليلةكليُحيىْزيادبنالعلاءأخىكان

فزعًاانتبهالساعةجاءتفلما:قالفأيقظينىالليلمنوكذاكذامضىَفاذافترةالليلةأجد

قال،يذكرك-وجلعز-اللَىفاذكرقُمزيادبُنَىَّيا:قالرأسىبمقدمفأخذآتأتانىإنه:فقال

ولقدموتهوبعدالدنياصحبماوجههمقدمفىقيامًاالشعراتتلكزلنمافواللَى:هشام

منكَنَّ.ومالقياموإنهنغسلناه

العلاءعن،سويدبنإسحاةطعن،معتمرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4321

القلب.فىشهوةيجعلالنظرفانالمرأةرداءبصركتتبعلا:قالزيادابن

سمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىحدثنااللَّهعبدحدثنا-4331

فاذافتبعتهشيئًايتبعونالنومفىالناسرأيت:قالزيادبنالعلاءعن،يحدثهلالبنحميد

قلت:الدنياأنا:فقالت؟أنتما:فقلتوزينةحُ!ةكلمنعليهاعَوْراءهمَّاءكبيرةعجوز

الدرهم.أبغضتإننعم:قالت.إلىَّيبغضكأناللَىأسأل

لأكان:قالقتادةعن،شعبةحدثنا،زوححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4341

بطاعةفليعملفأقالهربهفاستقالالموتحضرهقدأنهنفسهأحدكملينزل:يقولزيادبنالعلاء

وجل.عز-اللَّه

عن،قتادةعن،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4351

منهايخرجناأناللَىشاءفانالنارفىأنفسناوضعناقومنحنإنما:قالأنهزيادبنالعلاء

أخرجنا.

عن،قتادهعن،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4361

نأعبدهمنوجل-عزاللُّه-إلىأحبدعوةمن"ما:قالع!يماللَىرسولأنزيادبنالعلاء

."والآخرةالدنيافىالمعافاةيسأله

اللَىعبدبنجريرحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4371

أبْشرْ:قالضلاتىأعقللموحدىصليتإذا:زيادبنللعلاءقلت:قالأبيهعن،العدوى

بالبيتَمروافاذاعليهيلوواولمالخربطبالبيتمروااللصوصرأيتأماالخيرمنعلمذلكفالط

المسجد-مندارىقربطيسوءنىإنه:وقال،شيئًامنهيصيبواحتىزاولوهالمتاعفيهيرونالذى

الخطا.لكئرةبعيدًامنزلهيكونأنيحبيعنى

)وزجاله:وقال"الكبير"فىللطبرانىوعزاهالزوائد""مجمعفىالهيثمىزواهالسند:بهذاضعيف-4361

هـ..1معاذ(منيسمعلمولكنه،ثقةزيادبنوالعلاء،الصخيحرجال

أيضَا.يضعفوهعَذا،مرفوعامنقطعفهو:قلت



الحسنمعتدخل:قالهلالبنحميدعن،فضالةبنالمباركعن،وأخبرتام-437

وعشيةغدوةالقصعليهتندفأختلهوكانتالحزنسلهوقدالعدوىزيادبنالعلاءعلى

هذافالىقوموا:الحسنفقالالحزنعلىواحزناه:قالعلاء؟ياأنتكيف:الحسنلهفقال

.الحزناستقلالانتهاءواللَّه

كليب،بنعاضمعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4381

يُلْهيَنَّكلا:قالغزواتسبع-عنهاللَّهرضىعمر-معغزاوكانالرقاشىزيدبنفضيلعن

فانهوكيتبكيتالنهارتقطعولادونهمإليكيخلصالأمرفان،نفسكذاتعنالناس

قديم.لذنبحديثةحسنةمنإدراكًاأسرعولاطلبًاأحسنشيئًاترولم،قلتماعليكمحفوظ

قضعة،أبىبنعاصمحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9431

حظمعوالرواحبالغدوعليكم:يقولكانانهسلامةبنعسعسعن،جريربنغيلانحدثنا

الاستقامة.معالدّلجةمن

زهيرحدثنى،التيمىمحمدبناللَّهعبدعن،بلغنى:قال،اللَّهعبدحدثنا-0441

يديهبينتسيرالقيامةيومالغنىرايةلهترفعالمتعفف:سلامةبنعسعسقال:قالالسلولى

الجنة.تدخلهحتي

أخذ:قالثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1441

إلاأحديبقفلمالناسعليهفتحمل:قالالمازنىمحرزبنضفوانأخىابنزيادبناللَّهعبد

رقدفلماصلاتهفىفرقديصلىوهومصلاةفىليلتهفبات:قالنجاحًالحاجتهيرفلمفيهكلمه

فقامأفعل:فقالوجههاقبلمنحاجتكفاطلبقمضفوانيا:لهفقالمنامهفىآتأتاه

بالنيرانوالشرطةالحرسفجاء:ضفوانلحاجةزيادابنفنبه:قالودعاوضلىالماءمنفتوضأ

أنت:فقالزيادابنإلىبهفجىء،صفوانأخىابناستخرجحتىالسجونأبوابوفتحت

من:فقالالبابعليهضربحتىصفوانشعرفما:قالفأرسلهنعم:قال؟صفوانأخىابن

وفتحتبالنيرانوجىءوالشرطةالحرسفجاءتالليلبعضفىالأميرنبَّهفلانأنا:قالذا؟

كفالة.بعدأعنىفَخلَّىفىفجىءالسجونأبواب

:قالثابتحدثنا،إسماعيلبنمؤملحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4241

إلينافخرجمائلقصبمنخصفىهوفاذانعودهمحرزبنصفوانإلىوالحسنأناانطلقت

لحمهمنيُؤخَذإنْأباكإن:الحسنفقالعليهتدخلواأنتقدرونلاشديدًابطنابهإنَّ:فقالابنه

ولاالأرضفتأكله:قالأو،الترابفيأكلهجميعًايموتأنمنلهخيرخطاياهعنهفيكفرودمه

.ذاكفييؤجر



محرزبنضفوانعن،حمادحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4341

.غدًاأموتأنادعوه:فقال؟تصلحهألا:لهفقياطالجذعفأمكرجذعفيهخصلهكانأنه

عبدبنعثمانحدثنا،محمدبناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4441

علىفنزلتالبحرينقدمت:قاليساربنمسلمعنيحدثأبىسمعت:قاللاحقبنالحميد

عليهاسلمتالخروجأردنافلماالكآبةكثيرةوكانت:قالرقيقولهامالولهابنونلهاامرأة

:فقالعندناتنزلأنالبلدهذاقدمتإنحاجتنا:قالت؟حاجةمنلكهل:فقلت:قال

أحدًاأرفلمبابهاإلىوانتهيتأحدًاأرفلمالسكّةإلىفانتهيت:قالقدمتثمحينًاعنهافغبت

مستنكرًاأراكإنى:فقالتإنسانةعندهافاذافدخلت:قالضحكهافسمعتعليهافاستأذنت

شيئًانوجهلاجعلناعندنامنتوجهتلما:قالتلآهاط!انهبابكرأيتقدأجاط:قلتترى؟ما

يومئذوالكاَبة:قلت:قالرفيقهاوماتبنوهاومات،عطبإلابرًاولا،غرقإلابحرًا

رُزئْتُفلما-وتعالىتبارك-ربىعندلىخيرلاأنهأرىذاكإذكنت:قالت؟اليوموالسرور

ما:فقالالحديثفحدثتهعمربناللَّهعبدفلقيت:مسلمقال.رجوتلىوولدىمالىفى

ترفأبهافأرسلتهذهخميصتىانشقتلقدحبوًاإلاهذه-السلامعليه-أيوباللَّهنبىسبق

ذلك.فغمنىأحبطكمارفوهايجئفلم

بكرعن،عونابنعن،عدىأبيبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4541

هؤلاءبهيشعرولامستورذنببيننعمتينبينأنا:قال؟تميمةأباياأنتكيف:تميمةلأبىقيل

قريبًا.ولابلغتهماواللَّهلاإليهرفعونىالناسهؤلاءألسنةعلىجرى:قلتشىءوبينالناس

عمتهاعن،أمىحدثتنىثوكأ،بناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4641

الحىناحيةمنشقعلىفيشرفأبوابهابعضفيأتىغرفةفوقالخلالأبوكان:قالتالعيناء

الشقءلىيقباطثمفلانيافلانيا:فينادىالاَخرالشقعلىيقباطثمفلانيافلانيافينادى

أَوْاَحَدمِّنْمِنْهُمتُحِسُّهَلْ(:يقولثم:قالتالأربعةالأركانعلىيأتىحتىمثلهفيقولالآخر

ومائةعشرينابنوهوماتيوموماتضلاتهعلىيقبلثم89،،3:أسر)!رِكْزًالَهُمْتَسْمَعُ

سنة.

حدثنا،اللَّهعبدحدثنا،زيافىبنعتَّابحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4741

نومى.أذهبتالقرآنعجائبإن:قال؟تنامألا:لرجلقيل:قالوهب

عن،الأشهبأبوحدثنى،ثابتينعلىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4841

.طهارةعلىاللَّهيذكرواأنيستحبونكانوا:قالالحسن

!!!



تعالى-الفهرحمه)1(-الحسنأبىبنالحسنأخبار

عن،مغولبنمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9441

شديدًاتنفسًاتنفسويمجهماءيمصوهوالمسجدفىرجبمنيومفىالحسنبينما:قالحميد

منلأبكيتكمصلاحًابانقلوبأنلو،حياةبالقلوبأنلو:قالثممنكباهرعدتحتيبكيثم

أكثرقطبيومالخلائقسمعماالقيامةيومصبيحةعنتمخضليلةإنالقيامةيومصبيحتهاليلة

القيامة.يوممنباكيةعينولاباديةعورةفيه

بنعونعن،مالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0451

.مغمومفهوالمسلمينمنبقىومنالمناكروبقيتالمعارفذهبت:قالالحسنعن،جحادة

شميط،بنالقَهعبيدحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4511

باليقينوينقلبحزيناويمسىحزينًايصبحالمؤمنإن:يقولالحسنسمعت:قال،أبىحدثنى

.الماءمنوالشربةالتمرمنالكفالعنيزةيكفىمايكفيهالحزنفي

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4521

لذىيتركفلمالدنيافضحالموتإن:يقولالحسنسمعت:قالاليشكرىعيسىبنإبراهيم

فرحًا.لب

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدننا،اللَّهعبدحدثنا-ا453

حسبتهإلاقطرأيتهومااخسنمنحزنًاأطولرأيتما:قالاليشكرىعيسىبنإبراهيم

بمصيبة.عهدحديث

فتوح"أحدمَيْسانسبىمنالبصرىيسارالحسنأبىواسمالبصرى،الحسنبنالحسنسعيدأبوهو(1)

عنه-اللهرضى-الخطاببنعمرخلافةمنبقيتالسنتينولد،ثابتبنزبدمولى"بفارسالمسلمين

رؤيتهفانبالبصرةوأما،بالمدينةعليالقى:وقيل،عثمانورأكما،عثمانمقتلبعدالبصرةموقد،بالمدينة

طلحةلقى:ويقال،البصرةطالبأبىبنعلىقدمحيناَنبصرةنحومتوجهًاكانلأنه،تصحلمإياه

بنوأنس،الئقفىبكرةأبىمثلالصحابةمنغيرهماعنوروى،سماعمنهمالهيصحولم،وعائشة

فىوقتهإماموهو،وتابعيهمالتابعينمزكثرخلقعنوروى،جندببنوسمرةعنه-اللهرضى-مالك

.هـ(011)رجبفىمات.وعبادة،وورع،وزهد،علم،فنكل

.الأولياء""حليةفى(431)2/صخيحبسندنعيمأبوذكره-9441

.الأولياء""حليةفى(132)2/نعيمأبو-0541

.(21441/السابق-05341الأولياء""حليةفى(133)2/نعيمأبو-1451



ابن:قالالحسنعن،حسنحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثناب4541

آخر.فىوهمُكقلبكيِرقكيفاَدم

:قالمغولبنمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4551

عاجلةلاإنهذكرهمنأكثربشىءهمَّومن،يهمهفيماامرئكلغدا:اللَّه-رحمه-الحسنقال

الفعلوأساءالقولأحسنومن،أخرةولالهدنيافلاآخرتهعلىدنياهآثرومن،لهآخرةلالمن

.(كان)1

دينار،بنيحيىحدثنا،موسىبنحسنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4561

أشد:مناقائلفقال:قالأشد؟العبادةأى:فسألناهالحسنأتينا:قالقرةبنمعاويةحدثنا

الزكاةالعبادةأشد:قائلوقالالصلاةالعبادةأشد:قائلوقال.اللَّهسبيلفىالجهادالعبادة

أجدلمإنىسعيدأبايا:قلت:قاللأكلمنه:نفسىوبينبينىفقلت:قالالصيام:قائلوقال

فقال:قال!؟بالورعإلاهذامنبشىءينتفعفهلأبالكلا:فقالالورعمنأشدالعبادةمن

الليل.هذاجوففىالصلاةمنأشدششًاالعبادةمنأجدلمإنى:الحسن

سمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا457

بهآمنتثمالقراَنقرأتلئنآدمابنياواللَّه:يقولباللَّهيحلفالحسنسمعت:قالحوشبًا

.بكاؤكالدنيافىوليكثرنخوفكالدنيافىوليشتدنحزنكالدنيافىليطولن

زيادبنالعلاءحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4581

يذكرونناعلماءلقيناسعيدأبايا:فقالالحسنسألمحاوش)2(بنالمغيرةسمعت:قال

إنهاللَّهعبديا:الحسنقال:قال،سهولةحديثهمفىوآخرونقلوبنايجلبونيكادويخوفوننا

المخافة.تلقىحتىأفَتكَممنخيرالأمنتلقىحتىخَؤَفَكَمن

:قالحوشبحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9451

وجل-عز-الرحمنعبادتهمبعدالأصنامإسرائيلبنوعبدلقدواللَّه:يفولالحسنسمعت

الدنيا.بحبهم

:قالهشامحدثنا،عيسىبنضفوانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0461

صحيح.وسندهالأولياء""حليةفى(441)2/نعيمأبو-5541

الأضل.فىبياض(1)

.""الحليةفى(051)2/نعيمأبو:ضعيفسنده-4581

أيضًا.()288المباركابنوعند()مخادش:""الحليةفى:محاوش(2)

."الزهد"فى5(80/)13شيبةأبىابن:صحيح-0641



أهلفىأمرولا،قطثوبمنهملأحدطوىماأقوامًاأدركتلقدواللَّه:يفولالحسنسمعت-

أنيلوددت:ليقولأحدهمكانوإنقطشيئًاالأرضوبينبينهجعلولا،قططعامبصنعة

ثلاثمائةالماءفىتبقىالاَجرةأنبلغنا:يقولوكانالاَجرةمثلجوفىفىفتصيرأكلةأكلت

سنة.

كعبأباسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4611

وإلابهالناساَخذمنفكنبالمعروفآمرًاكنتإذا:يقولالحسنسمعت:قالالأزدى

هلكت.وإلالهالناسأنكرمنفكنالمنكرعنينهىممنكنتوإذا،هلكت

حدثناجعانر،حدثنا،سبارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4621

بقيتماواللَّه:يقولالدنياصاحبذكرإذاالحسنسمعت:قالاليشكرىعيسيبنإبراهيم

خرقة.فىمنهاأخرجولقد،وحسابهاوشرهاتبعتهامنسلمولا،لهابقىولالهالدنيا

الحسنسمعت:قالهشامعن،صفوانحدثنا،أبيحدثني،اللَّهعبدحدثنا-4631

لمجهودواللَّهوإنه:قالالعظيمالمالليرثأحدهمكانوإنأقوامًاأدركتلقدواللَّه:يقول

أخافولكنىحلالوهوميراثذاأنعلصتقدإنىأخىيا:لأخيهفيقول:قالالجهدشديد

واللَّهوهو:قالأبدًاشيئًامنهيرزأفلا:قالفيهلىحاجةلالكفهووعملىقلبىعلىيفسدأن

اللَّهأحلفيماكانواأقوامًاأدركتلقدواللَّه:يقولالحسنوسمعت:قالالجهدشديدمجهود

نأمنكممنهمتقبللاأنحسناتهممنأشفقكانواولقدعليكمحرمفيمامنكمأزهدلهم

بسيئاتكم.تؤاخذوا

عن،هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا-4641

حياءقطالجنة-وجلعز-اللَّهسألوامامنهمطوائفوصحبتأقوامًاأدركتلقد:قالالحسن

وجل.عز-اللَّهمن

واللَّه:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روجحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-4651

نأأهلهفيأمريخرجمنهمالرجلكانولقد،بشىءإلاسائلاًيردونكانواماأقوامًاأدركتلقد

سائلاً.يردوالا

عن،زيدبنالواحدعبدحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4661

أهلهعلىاشتهىماسنةسبعونعليهليأتىمنهمالرجلكانإنأقوامًاأدركتلقد:قالالحسن

كانوإن،وسادةتوسدماسنةسبعونأحدهمعلييأتىأقوامًاأدركتولقد،طعامشهوة

بطنه.فىحجرأنهايريدالاكلةليأكلأحدهم

ضعيف.زيدبنالواحدعبدفيه:ضعيفسنده-4661



كانقد:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدورا،اللَّهعبدحطثنا-4671

.وبرهوبصرهلسانهوفىوهديهتخشعهفىذلكيرىأنيلبثفلاالعلميطلبالرجل

يحيىعن،اليمانبنعثمانحدثنا،إبرِاهيِمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4681

63(،:الـ!رذان1)هَوْنًاالأَرْضِعَلَىيمْشُونَالّذِين(:-وجلعز-قولهفىالحسنعن،موسىابن

وعملهبقلبهالمتوجه:قال،25(الإصاء1)!غَفُورالِلأَوَّابِينَكَانَفَإِنَّهُ(:قولهوفىحلماء:قال

وجل.عزاللَّه-إلى

الحسنعن،هشامعن،سفيانعن،ولمجىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9461

عامًا.بعينأ،أهلهفىأخاهليخلفالرجلكانإنأقوامًاأدركت:قال

الحسنعن،يونسعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0471

لفقيهإنهعىبهوماعيىأنهيرونالقوممعليجلسالرجلكانإنأقوامًاأدركتلقد:قال

مسلم.

كانقد:الحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4711

لوفيهاوماالدنيامنله-يخرًافيكونبهويعملفيتعلمهالعلمأبوابمنبالبابيسمعالرجل

.آخرةفىفوضعهالهكانت

واللَّه:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4721

فىأمرولا،قطشيئًاالأزضوبينبينهجعلولاقطثوبلأحدهمطوىماأقوامًاأدركتلقد

واللَّه:الحسنوقاليمسكشبعهيقاربأنعدافماليأكلأحدهمكانإنقططعامبصنعةبيته

شبعه.فوقيأكلأنمنخيرللكلبطعامًاينبذلأن

عن،المباحبنالملكعبدحدثنا،إبرا!مبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4731

نَفِّسْ،رحمًاصلْحججتَقد،أحجأحجأحدهميقول:قالالحسنعن،جريربنعمران

.جارٍإلىأحْسِنْ،مغمومعن

الراوىلأخلاق"الجامعفىالبغدادىالخطيبوقال."الزهد"فى7(0)المباركابن:هـح-6741

كانأنه:يعنى:قالثم،أهلهاحتسبهالحديثفىوقعإذاالشابكان:قالعيينةابن"عن:(1/241)

اهـ."ذلكعندفيحتسبونه،أهلهعنيقطعهاجتهادًاالعبادةفىيجتهد

."التفسير"فى52(،15/)15الطبرىوذ!:صحيحموقوف-4681

.""الحليةفى(027)6/نعيموأبو،"الزهد"فى7()9وكغ:صحيح-41آ9

.الإسنادصحبح--0471

."المصنفلافى52(1/)13شيبةأبىابن!صحيح-4721



عن،يونسعن،سفيانحدثنا4أحمدأبوحطثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4741

منبهوماعيابهأنالقومبعضفيرى،القوممعجالسًافقيهًاليكونالرجلكانإن:قالالحسن

يشتهر.أنكراهيةإلاعى

سفيانحدثنا،الحميرىسفيانحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4751

بعدحلمكعلىالحمدلكاللهم:الحرفينهذينيرددماكثيرًاالحسنكان:قالحسينابن

قدرتك.بعدعفوكعلىالحمدولك،علمك

الحسن-قال:قاليوثسحدثنا،إسماعيلحدثنا،أبىثناحد،اللَّهعبدحدثنا-4761

أحرزأنعلموافدفيعلنهعملاًيُسرأنيستظيعأحدهمكانماأقوامًاأدركت:-اللَّهرحمه

ماالوجهخلفليصلىوإنهالرؤُرعندهليكونأحدهموإنَّ،السرعملالشيظانمنالعملين

.زورهبهيعلم

:قالالحسنعن،هشامحدئنا،عبيدةأبوحطشنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4771

والنهار.الليلاختلفماشيءيسدهالاالإسلامفىثلمةالعالمموت:يقولونكانوا

مروانبنمحمدحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4781

:قال؟حالككيفأنت؟كيفالحسنسألرجلاًسمعت:قالالأزرقعظاءحدثنا،العجلى

به.اللَّهيفعلمايدرىلاالموتينتظروأمسىأصبحمنحالوما،حالشَرَّيا

أنوحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9471

ولاذلهامنيجزعلاكالغريبالدنيافىالمؤمن:يقولالحسنسمعت:قالالأزدىكعب

وجل.عز-اللَّهوجههاحيثالفضول!هذهوجهواحالولهحالللناسعزهافىيأنس

عن،الصباحبنالملكعبدحدثنا،ابراهيمبنأحمدحدئنا،عبداللَّهحدثنا-0481

يزالفماالجبالأمثالبحسناتالقيامةيومأناسليأتين:قالالحسنعن،جريربنعمران

النار.إلىيفتلمفلسًايبقيحتىظلموالمنمنهميؤخذ

يونس،عن،زيدبنحمادحدثنا،سيارحطثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4811

خشىفاذافيردهاعبرتهفتجيئهالمجلسليجلسالرجلكانإن:يقولسمعته:قالالحسنعن

.قامتسبقهأن

اللهرضى-عائشةعن،ضعيفةبأسانيدمرف!وعًاوروى،محضلاً!لىعنوروىالإسناد:بهذاباشلا-4771

(1/501)الخفاكشف)انظرأيضًاموقوفًاوروى-عنهاللهرضىجابر-وعن،الدرداءأبىوعنعنها-

.)273(برقم



الحسنعن،هشامأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4821

لاأ:لهمفيقالأخذهحلهمنالمالهذايأخذأنأحدهمشاءلوأقوامًاأدركتلفدوالفَه:قال

فسادًاأخذهيكونأنلنخشىإنالا:فيقولونحلالاً؟فتأخذونهالمالهذامننصيبكمتأتون

لقلوبنا.

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4831

أخىابن:قالفزودنىسفرًاأريدإنى:-اللَّهرحمه-للحسنرجلقال:قالالأزدىكعبأنو

وجل.عز-اللَّهيعزككنتماحيثالفَهأمرأعِزَّ

الحسنعن،هشامحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4841

فاتهم.منهاشىءعلىيأسونولاأتوهالدنيامنبشىءيفرحونلاكانواأقوامًاأدركت:قال

:قالعمارعن،حزمعن،عامربنسعيدحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4851

تحرمهماأن:قال؟العقوقفما:قلت.واللطفالبذل:قالالبر؟ماسعيدأبايا:للحسنقلت

.؟عبادةوالدتكأووالديكوجهفىنظركأنعلمتأما:قال.وتهجرهما

حدثنا،الدوسىيعقوببنِيوِسفحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4861

نواكط،17،:الذار!ات!أبيهْجَعُونمَااللَّيْلِمِّنَقَلِيلاًكَانُوا(:الآيةهذهفىالحسنعن،هشام

الصلاةمدوا:قال،18،الذاريات:!أوريَسْتَغْفِرُونَهُمْوَبِالأَدْحَارِ(يرقدونماالليلمنقليلاً

.وتضرعوادعواثمالسحرإلى

بنجعفرحدثنا،البلخىبكرأبوخالدبنالليثحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1487

هـانمابالتمنىولابالتحلىليسالايمانإن:يقالكان:قال!الحسنعن،زكرياعن،سليمان

العمل.وصدقهالقلبفىوقرماالإيمان

:قالموسىبنعونروحأبوحدثنا،خالدبنالليثحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4881

"."الزهد"فى(471)المباركابن:صخيحسنده-4821

.الأولياء""حليةفى(21521/نعيمأبو:منقطعسنده-4831

.الإسنادضخيح-4138

مَااللَّيْلِمِّنَقَلِيلأ(كَانُوا:الآيةهذهفىبالصحةالأقوال"أولى:الطبرىوقالالإسناد:صحيح-4861

العمل،بكثرةفوصفهمبهعليهموأثنى،لهممدحًابذلكوصةكم-وتعالىتبارك-اللهلأن!5!جَعُونَ

وكثرةالعملقلةمنوصفهممنوأثبتأولى،عنهمويرضيهمنهيقربهمفيماومكابدتهالليلوسهر

.ص.1،النوم

المصنف.فى5(40)13/شيبةأبىابن:بهبأسلاإسناده-4871



علىأجمعوافكأنهمقال؟أفضلالأعمالأىالحسنعندتذاكروا:قالقرهبنمعاويةسمعت

الأمر.تمَّالأمرتمَّ:فقاللهاالحسنفانتبه:قال،المحارمترك:أنافقلت:قالالليلقيام

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9481

رحمه-الحسنعندكنت:قالالبنانىثابتحدثني،يساربنمسلمبناللَّهعبدبنالحميدعبد

يهديه.بصرولايقودهلهقائدلامنعلىتصدقوا:فقالالبصرضريرسائلإليهفقاماللَّه-

كانما،زيادبناللَّهعبديعنىخلفهجارهإلىبهوأشارالدارهذهصاحبذاك:الحسنفقال

بهيبصربصرلهنفسهقبلمنكانولابهعليهيشيرولاخيرإلىيقودهقائدحشمهجميعمن

به.وئنتفع

ابنيعنى-إياسحدثنا،موسىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،الفَهعبدحدثنا-0941

ملتم.ولاعدلتملماالاَخرةلكمرفعتلوواللَّهأما:قالالحسنعن-تميمةأبى

رجلاًأنالقاسمبنروححدثنا،عليةابنحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1941

الحسنفلقيت،بشكرهأقوملالأنيالفالوذج:قالأوالخبيص!أحللا:قالتنسَّكأهلهمن

.الباردالماءبشكريقومولاأحمقإنسانهذا:فقاللهذلكفذكرت

قتيبة،بنمسلمحدثنا،الطائىأحزمبنزيدطالبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2941

أعطوه:فقالدرهمبنصفأنه:لهقالوادزهمًافأعطاهضرسهقلعالحسنأنمباركحدثنا

درهمًا.المسلميقاسملاالمسلمفإندزهمًا

حدثنا،العينزأسأهلمنفضلبنمحمدبنجعفرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3941

البصرىالحسنكان:يقول.إسحاقأباسمعت:قالزهيرحدثنا،أعينبنمحمدبنالحسن

محمدمج!م!.أصحابيشبه

عبدعن،الحباببنزيدحدثنا،البزارالصباجبنالحسنحدثنا،عبداللَّهحدثنا-ا494

فقه:يقولبالبصرةالتيميكان:قالجبربنكلثومعن،يساربنمسلمبناللَّهعبدبنالحميد

حبيب.بنطلقوعبادةسيرينابنوورعيساربنمسلموعلمالحسن

كان:قاليونسعن،عليةابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1ء94

.الهوىيعنىقلبًاخالطداءشريقول:الحسن

:قالالحسنعن،يونسعن،عليةابنحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6941

.بعدًاإلاصاحبهاتزدلموالمنكرالفحشاءعنتنهلمإذاالصلاة

تفسيرفىكماجهالةفيهبسندعباسابنعلىموقوفًاوروى،ضعيفباسنادمرفوعًاروى.صحمحِ--3أ4لاآ

.(015،115)6/كثيرابن



عن،يونسعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7941

.والفراغالصحةالناسمنكثيرفيهمامغبوننعمتانقال:الحسن

:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8941

فىأكثرتقدإنك:الحسنفقالئكرطيلسانكانلو:يقولأنيكثرديناربنمالككان

طيلسانه.فىبكرعلىمنيأخوفعبايتكفىعليكفلأنابكرطيلسان

:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9941

أيديهمالقومفأمسكأكولرجلومعهممائدةعلىوليمةفىالسنجىوفرقدالحسناجتمع

عليه،فأقبلالحسنفغضب،عملولاشرطاشرطافلانيا:فرقدلهففاليأكلالرجلوجعل

الرمادأنوددت:تقولأنكبلغنيقديأكلالرجلتدعألا:وقيل؟بكاللَّهفعلمالك:فقال

قوتًا.لكاللَّهجعلهقوتًالناكان

قال:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0015

الناركانتلوالمنافقوإن،رحبتبماالأرضعليهضاقتإلابالنارعبدصدَّدتىماواللَّه:الحسن

عليها.يتجهمحتىبهايصدقلمالحائطخلف

الحسنعن،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1015

المؤمن.مطيتاوالخوفالرجاء:قال

عمير،بنصالحبنأبانبنمخمدبنعمربناللَّهعبدحدثنا،عبداللَّهحدثنا-2015

:قالالحسنعن،ديناربنمالكعن،البصرهأهلمنشيخعبداللَّهأبىعن،مباركحدثنا

الدنياطلب:قال؟القلبموتوما:قلت.القلبموت:قال؟العالمعقوبةما:لهقلت

.الآخرهبعمل

بنجريرعن،المباركابنحدثنا،عمرنناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3015

ما:يقولونيتبعونهافلاحلالأالدنيالأحدهمتعرضأناسًارأيتلقد:قالالحسنعن،حازم

فيها.حالناماندرى

عن،الربيععن،المباركابنحدثنا،عمربناللَّهعبد-كَدثنا،الفَّهعبدحدثنا-4015

والتوكل.الورعالعلمأفضل:الحسن

والأعمش،وقتادة،والحسن،عباسوابن،مسعودابنعنالموقوفاتكلههذامنوالأضح:وقال-

أعلم.واللهوغيرهم

."الزهد،فى(511)5المباركابن،البصرةشيخجهالهوفيه:ضعيف-2051

."الزهد"فى27(1)المباركابنورواه.الحفظسيء:السعدىصبيحبنالربيعفيه:ضعيف-4051



عن،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنٍهارونحدثنا،الفَهعبدحدثنا-5015

عصتالو:الحسنقال11،،أفمدت:!كَرْهًاو1ْطَوْعاائْتيَا(:وجل--عزاللَّهقولفىالحسن

ألمه.يجدانعذابًالعذبهما

قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،شجاعبنِالوِليدحدثِنا،اللَّهعِبدحدثنا-6015

:!ال82،،1!:)!اهْتَدَىثمَّصالِحًاوعَمِلَوامنَتابَلِّمَنلَغَفَّاروإِنِّى(:الآيةهذهالحسن

شيئًا.هاهنالكأجد)1(مالكعيا:قلت

بنإسماعيلحدثنا،جعفرأبوالبزارالصباحبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7ْ15

لأقال.كلوا:للقومفيقولباخوانهيؤتىسيرينبنمحمدكان:قالعونابنعن،إبراهيم

وهوالحسنعلىندخلوكنا:قالءفيهيقسمأنمنأرقلطعام:السلامعليهعلى-بنالحسن

واللَّهلتأكلنواللَى:فيقولرجلبالطعامفيدعواَخرونقوميجىءثمقومفيدخلمستخف

هاتوا:فيقولشىءعندئايبقلم:الجاريةفتقولبالطعامفيدعواآخريجىءأنفعسى،لتأكلن

سويقا.

يعنى-صالحبنعامرحدثنا،المقدمىبكرأبىِبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8015

ىليها.مات:قال81،،ا!رة:أ)خطِيئَتُهُبِهِوَأَحَاطَتْ(:الحسنعن،أبيهعن-رستمابن

،المغيرةبنسليمانحدثنا،جعفربنعلىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9015

قداللَىولعلنضحك:يقولوكان،الحسنمنحزنًاأطولزأيتما:قالعبيدبنيونسعن

شيئًا.منكمأقبللا:فقالأعمالناعلىاطلع

أباياالحسنسئل:قالمسكينبنسلامحدثنا،هدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0151

راحة.لذلكلوجدناناملو:قال؟إبليسينامهل،سعيد

ثابتحدثنا،أيمنبنسعيدحدثنا،حزمحدثنا،هدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1511

لسعيدقلت.لجُنَّصوابوفعلهحقكلهآدمابنقولأنلو:يقولالحسنسمعت:قالالبنانى

بنفسه.يعجب:قال؟بقولهيعنىما:أيمنابن

."التفسير"فىحاتمأبىلابنوعزاه،""تفسيرهفى(621كثير)7/ابنذكره-5051

هنا.نفسهيوبخوهو،وتأنيبتقريعكلمة:لي(1)

لما.إتفسيرهفى(1/451كثير)ابنذكره-8051

"تهذيبفىكماالبصرىالحسنعنروىعبيدبنونونس،"الحلية9فى(134)2/نعيهمألو:صخيح-9015

.(ة18)32/"الكمال



عن،الأصمعىأنبأنا،الأزدىعمرأبوعليبننصرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1512

الشِّعرتقولالمنامفىرأيتكسعيدأبايا:للحسنقلت:قالثابتعن،المغيرةبنسليمان

.المهدب؟الرجالوأى:فقال

حدثنا!،الطاجىعبداللَّهبنمسكينحدثنا،علىبننصرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1513

يَ!تُوبونَثُمَّ(:وجل-عزاللَّه-قولفىيقولالحسنسمعت:قالالدستوائىصاحبعبدةأئو

.بالموتيغرغرأنقبل:قال،(17انساء:أ)قَرِيبمِن

عن،زيدبنحمادحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4115

منأدنه:قالقلبىقسوةإليكأشكوسعيدأبايا:للحسنرجلقال:قالزيادبنالمعلى

يذكر.ممنأىالذكرى

الخراز،الرقاشيسعيدأبىبناللَّهعبدبنيحىبنزكرياحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1515

تزاللا:قالالحسنعن،عبيدبنيونسحدثنا،الرقاشىسعيدأبىبناللَىعبدجدىحدثنا

ذلكفعلتفاذا،أيديهمفىماتتعاطلممايكرمونكالناسيزالولاالناسعلىكرمِمًا

.وأبغضوكحديثكوكرهوابكاستخفوا

المفضلبنبكرأبوحدثنا،ثوربناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1615

هىفاذاوتحياتموتالقلوبإن:الحسنقال:قالالعبدىخالدبنعقبةحدثنا،المؤتمنابن

.بالتطوعفأدبوهاأحييتهىفاذاالفرائضعلىفاحملوهاماتت

اللَىعبدبنمحمدحدثنا،الهمدانىالرحمنعبدأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1517

رجلوسألهالحسنسمعت:قالالقصيرعمرانعن،سفيانعن،يمانابنحدثنا،نميرابن

البصيرالدنيافىالزاهدالفقيهإنما!أبالك؟لافقيفارأيتوهل:فقالفقيهًاسألتإنى:فقال

ربه.عبادةعلىالمداومبذنبه

حماد،بنإبراهيمحدثنا،الباهلىالحسنبنإبراهيمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1815

منوكم،عليهبالثناءمفتونمنوكم،إليهبالإحسانمستدرجمنكم:قال:الحسنعن

عليه.بالسترمغرور

عبدبنمخمد-دثنا،مهدىحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،انلَّهعبدحدثنا-9151

وخُذْالشيخهذاالزم:العدوىقتادةأبولىقال:قالالعجلىمورقعن،يعقوبأبىبناللَى

منه.الخطاببنبعمرأدبًاأشبهرجلاًرأيتمافواللَّه-الحسنيعنى-عنه

ضعيف.للخسن"سنادهزيادبنالمعلىفيه-4115



أمية،بنىمولىالصفاريعقوبأبويعقوببنيوسفحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0521

مسائلعنفسألهالحسنإلىرجلجاء:قالالقصيرعمرانعن،سفيانعن،أسامةأبوحدثنا

رأيتوهل:الحسنلهفقالوكذاكذايقولونالفقهاءإنْسعيدأبايا:الرجلفقال.فأجابه

عبادةعلىالمداومبذنبهالبصيرالاَخرةفىالراغبالدنيافىالزاهدالفقيهإنمافقيهًا؟بعينك

بنخالدحدثنا،المقرىالحسنأبوالمؤمنعبدبنرو!ححدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1152

فرقدابنيا:قالثمبجبتهالحسنفأخذ،صوفجبةوعليهالسنجيفرقدرأيت:قالشوذب

العملوصدقهالقلبفىوقرماالتقوىإنماالكساءهذافىليسالتقوىإن،ثلاثةأومرتين

والفعل.

أبىعن،قيسبننوححدثنا،الأزدىعلىبنِنصرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1522

الذريع.الموت:قال،95(اء:!ا!ص)!تَخْرِيفاإِلأَبِالآيَاتِنُرْسِلوَمَا(:الحسنعن،ءرجط

سهلحدثنا،قتيبةبنمسلمأخبرنى،عربننصرحدثنا،اللَّهعِبدحدثنا-1523

إخلاصًا.إليهأخلص:قال،8(:الىكلأ)ءتَبْتِيلأإِلَيْهِوتَبَتلْ(الحسنعن،السراج

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4152

أناياهذانبلغلمإنَّا:فقالغلامياحدثنا:الشخيربنىلأحديقولالحسنسمعأنهشيبان

مالولاواللَّه،هذهمنتمكنلوالشيطانوَدّهذابلغوأينا:اللَّه-رحمه-الحسنفقال،سعيد

ننطق.لمالعلماءعلىاللَّهأعقد

عن،عياضبنفضيلحدثنا،الأودىحكيمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1525

فيها.وماالدنيامنإلىأحطأتعلمهالعلممنواحدلباب:قالالحسنعن،هشام

1 سويدبنأيوبحدثنا،أ!ركماالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-26ْ

منبهبنوهبلقيت:قاليزيدأخيهعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبدحدثنا،الرملى

منأنكرتمهل:فقال.نعم:لهفقلت؟الحسنأبىبنبالحسنعهدألك:لىفقال،بالموسم

عبدأوتىماأنهالكتبفىلنجدإنا:قالأولنحدثإنا:وهبفقال،لا:فقال،شيئًاعقله

.أبدًاعقلهاللَّهفيسلبههدىسبيلفىفسلكهعلمًا

.البصرىالحسنعنتفسيرهفي224()70الطبرىذ!هـة-1522

كماالتبتلمنصحابئالنبىنهىوقدنفسكإليهوَبتِّلاجتهد:الحسنعنوزاد2(00)8/فيابنوذكره-1523

الصخيح.فى



عن-عيسىابنيعني-المنهالحدثنا،عمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1527

طعامالىهلم:فقالولحمًاخبزًايتغذىفوافيتهالحسنعلىدخلت:قالالراسبىعقبة

يستطيعلاحتىالمسلمويأكلاللَّهسبحان:فقال،اَكلأنأستطيعلاأكلت:فقلت،الأحرار

يأكل.أن

:قالأيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،عمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1528

عليهأمسكوإذاأرسععليهوسعإذاحسنًاأدبًااللَّهعن،أخذالمؤمنإن:يقولالحسنسمعت

أمسك.

كان:قالأيوبعن،حمادحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-هـ921

.الاَخرةفىفنافسهالدنيافىينافسالرجلرايْتَإذا:يقولالحسن

عياضبنفضيلسمعت:قالالمكىعبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0153

فظل(،ه6ا!اء:أ)غَيْرَهَاجُلُوؤابَدَّلْنَاهُمْجُلُوذهُمْنَضِجَتْكُلَّمَا(:وجل-عز-قولهعنوسُئل.

لهم:قيلوأنضجتهمأكلتهمكلمامرةألفسبعينيومكلالنارتأكله:الحسنعن،هشاَم

.كانواكمافيعودونعودوا

:قالموسىأبىعن،سفيانحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1531

الجنة.يدخلحتىكئيبًايزالفماالذنبليذنبالمؤمنإن:يقولالحسنسمعت

عن-حسينابنيعنيمخلدحدثنا،شجرعبنالوليدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1532

قطعبدأملطالولا،عملهفىذلكرأىإلاالموتذكرعبدأكثرما:قالالحسنعن،هاشم

العمل.أساءإلا

جدهعن،عامربنسعيدحدثنا،الأزدىاللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1533

إنا:فيقولإخوانهمنأخموتيبلغهالمسلمينمنرجلكان:قالالحسنعن،عبدبنأسماء

،واجتهادًاجدّابذلكاللَىفيزيدهالمختطفالسوادأناأكونأنواللَّهكدْتراجعونإليههـاناللَى

كدت،راجعونإليهوإناللَّهإنا:فيقولإخوانهمنالأخموتيبلغهثماللَهشاءمابذلكفيلبث

هذاالحسنفردد:قال،واجتهادًاجدّابذلكاللَّهفيزيده،المختطفالسوادأناأكونأنواللَّه

كيسًا.موتًاماتحتيكذلكزالمافواللَىمرةغيرالكلام

الزبيرىأحمدأبوحدثنا،ىالقوارياعمربناللَّهعبيدحدثنا،اللَّهعبدصحدثنا-1534

.عياللهبمقيقتدىلا:يقولالثورىسفيانسمعت:قال

كان:قاليححىبنالسرىحدثنا،هسلمحدثنا،أحمدحدثنى،الخَهعبدأنبأنا-مهـ431

والخميس.والانشْالحرموأشهرالبيضأيامالسنةمنيصومالحسن



حدثنا،المباركبناللَّهعبدحدثنا،حميدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1535

فىأقوامأفرطفقد،هونًاوأبغضواهونًاأحبوا:قالالحسنعن،المختاربنيحيىعن،معمر

فىتفرطولا،حبفىتفرطلا،فهلكواأقوامبغضفىأقواموأفرط،فهلكواأقوامحب

بغض.

بنالربيععن،أسامةأبوحدثنا،اللَّهعبدبنصالححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1536

عزاللَّه-ليسألنكواللَّهاما:الحسنفقال،رج!!فانتحبفوعظالحسنعندكنا:قالصبيح

.بهذاأردتماالقيامةيوم-وجل

عيينةابن-حدثنا،ميسرةبننع!يمحدثنا،حميدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا537

أَعْنَاقِهِمْفِىالأَغْلالُإِذِ(:وجل-عز-قولهفى-اللَّهرحمه-الحسنقال:قالالعصرابن

أنهمالنازأهلأعناقفئتجعللمالأغلالأنأنبئنا:قال،71(أغاض!!يُسْحَبُونَوَالسَّلاسِلُ

الحسن-حُملَثم،النارأرستهماللهببهمطفاكلماولكن-وتعالىتبارك-الربأعجزوا

عليه.مغشيّااللَّه-رحمه

هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعليحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1538

وكربالموَتعكرمَرْأىمنْفرأى:قال،الموتفوافقهلهأخًارجلعاد:قالالحسنسمعت

فلانيا:قالوابغدائكمعليكَمأهلاهيا:فقالبغدائهوجاءواأهلهإليفرجع:قال،الموت

أقدمحتيلهأعملأزاللامصرعًارأيتلقدفواللَّه،ضيعتكمعليكمأهلاهيا:قالالضَّيْعة

عليه.

سكنسعيدأبوحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9153

يقيلأما:فقالالأسواقأهللغطفرأىالسوقفىوهوالحسنسمعت:قالالشاءصاحب

.سوءليلإلاهؤلاءليلأظنماهؤلاء

هشامحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0154

وجل.عز-اللَّهأذلهإلاالدرهمأحدأعزماباللَّهيحلف:يقولالحسنسمعت:قال

حدثنا،عاصمبنمسمعحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-هـ141

:قالأبيهعنالكندىعبدبنمحمدعنالمفردالأدبفى796()2/الجارىروىوقدمستور:فيه-1535

بغيضكيكونأنعسىماهونًاحبيبكأحبب؟الأولقالماتدرىهل:الكوَّاءلابنيقولعليّا"سمعت

الدؤلى:الأسودأبووقالما"يومًاحبيبكيكونأنعسىماهونابغيضكوأبغض،مايومًا

نازعأنتمتىتدرىلافإنكمقاربًاحبّاأحببتإذأوأحبب

راجعأنتمتىتدفئلافإنكمباينغيرأبغضتإذاوأبغضى



اخنوروايعلفوالكبشتحدالسكينآدمابن:يقولالحسنسمعت:قالالمسمعيالوليد

يسجر.

عن،حوشبحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4215

يتنعمأنألهمنهويصلمنهيحجفهومالأاللَّهآتاهرجلسعيدأبايا:فقلتسألته:قالالحسن

وفاقتهفقرهليومذلكفضلويقدمالكفافإلالهكانمالهالدنياكانتلولا:الحسنفقال؟فيه

نأيكرهونكانواالتابعينمنعنهمأخذومنع!ي!اللَّهرسولأصحابمنالمتمسككانإنما

رزقمناللَّهآتاهممافكانواظهورهمولتشتدإليهاليركنواالدنيافىوالأموالالعقاريتخذوا

دينهمأمرفىبعدحوائجهمثموفاقتهمفقرهمليومذلكفضلوقدموا،الكفافمنهأخذوا

وجل.عزاللَّه-وبينبينهمفيماودنياهم

حدثنى،الرحمنعبدأخبرنا:قالالدورقىيعقوبأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1543

مايغرهلمرجلاًاللَّهيرحم:يقولالحسنسمعت:قالالخزازعامرأبىعن،حمرانبنبكر

وتحاسبوحدكوتبعثوحدكالقبروتدخلوحدكتموتاَدمابن،الناسكثرةمنيرى

.الخزازعامربنصالحعن،حديثهفىيعقوبقال.يرادوهاياكالمعنىأنتآدمابتوحدك

عن،الأشهبأبوحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4154

لهكانفإنقلبهإلىرجعيقولأنأرادفإذاقلبهوراءالحكيملسان:يقولونكانوا:قالالحسن

علىجرىماقلبهإلىيرجعلالسانهطرففىقلبهالجاهلوإنأمسكعليهكانوإن،قال

لسانه.يحفظلممندينهعقلما:يقولونكانوا:الأشهبأبوقال.بهتكلملسانه

عن،عمرأبىزيادعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1545

لايتعاهدهمافهووعملهقولهعليهيحفظانملكانبهموكلأنهمؤمنكلعلمقد:قالالحسن

الليل.جدالنهارجدولا،النهارجدالليلجديمنعه

بناللهعبدعنمغولبنمالكعنصحيحبسندشيبةأبىابنذكروقد،أخرىبأسانيد:صحيحخبر-ا543

بيتأنىعلمتأما؟نسيتنيكيف،آدمابن:فيقولينطقلسانًاللقبراللهيجعلدز:قالعميربنعبيد

المصنف.فى(434/)13شيبةأبىابن؟"الوحشةوبيت،الوحدةوبيت،الدود

يسمعوهوحفرتهفىيقعدالميتان"بلغنى:قالأيضًاعبيدعنصحيحبسند()163المباركابنوذكر

وحذزت،حذرتنىقدأليس،اَدمابنياويحك:فتقولحفرتهمنأولشيءيكلمهولا،مشيعيهوحظ

لى؟أعددتفمالكأعددتماهذا؟وهولى،ونتنى،وظلماتىضيقى

المشى.فىالسيرسرعة:والوحذ،الوحظوقال

!الزهد؟دافى93(،41/38)شيبةأبىابن:ضحيح-4451



الحسنعن،الأشهبأبىعن،مهدىابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1ه46ِ

وجل.عزاللَّه-لغيرلأنهقلَّإنماقال،142،الشاء.)أ!قَلِّيلاًإِلاَّاللَّهَيَذْكُرُونَولا(:قال

المعليحدثنا،قيسبننوححدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنا،اللَىعبدحدثنا-1547

عيالهعلىيسعىوالآخرللعبادةأحدهماتفرغرجلانللحسنقلت:قالالفردوسىزيادابن

أفضل.للعبادةتفرغالذى:قال؟أفضلأيهما

بنمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1548

اللَّهرغبفيماورغببالغيبوجلِ-عزاللَّه-خشيمنإيمانالإيمان0:قالالحسنعن،دينار

الْعُلَّمَاء)عِبَادِهِمِنْاللَّهَيخْشَىإِنَّمَا):-اللَّهرحمه-الحسنتلاثماللَّهيسخطماوتركفيه

أفاطر:28(

أبىٍعن،مهدىابنِيعنيالرحمنعبدوحدثنىِ،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9415

شُكُوراأَرَادَأَوْيذَّكَّرَأَنأَرَادَلِّمَنْخِلْفَةًوالئهَارَالفَيْلَجعَلَائَذِىوَهُوَ(:قالالحسنعن،الأشهب

لهكانالنهارفىعجزومنمستعتبالنهارفىلهفانبالليلعجزمن:قال،ادفرفان:62،)أ!

عزللَّه-عملعملهـاذا،للَّهقالقالما-إذابخيرالعبديزالولا:قال،مستعتبالليلفى

وجل.

أضحابنابعضحدثنا،محمدبنفياضحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0551

فنصتيتكلمونحلفةجنبإلىفقعدفرقدومعهالمسجدالحسندخل:قالأيوبأبايكنى

ووجدواالعبادةملَّواقومإلاهؤلاءماواللَىفرقديا:ففالفرقدعليأقبلثم:قاللحديثهم

.فتكلمواورعهموقلالعملمنعليهمأهونالكلام

عن،المسيببنالعلاءعن،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1155

ليلة.قياممنخيرساعةتفكر:قالالحسن

الحسنسمعتأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5521

واللَّهلاعامينأوعامًاأوشهرينأوشهرًايعملبالذىالمؤمنماواللَّه،المداومةقومأبى:يقول

.الموتدونأجلاًالمؤمنلعملاللَّهجعلما

حدثنا،جعفرأنبأنا،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5531

فيكمالثوىأهلاهيا:مراتثلاثلأهلهقالأمسىوإذاأصبحإذاالحسنكان:قالهشام

قليل.

."الزهد"فى(1)6المباركابن:!ححبح-59؟؟



:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَىعبدحدثنا-4155

وابصًا.إلاالمنافقتلقيولاشاحبًاإلاالمؤمنتلقىلا:الحسنقال

كانأنهالحسنعن،عونحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَىعبدحدثنا-5551

ودينكم.أنفسكمعلياللَّهكتابوانتصحوااللَّهدينعلىوأهواءكمرأيكماتهموا:يقول

الحسنعن،إبراهيمبنيزيدحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَىعبدحدثنا-1556

.ظهرهعلييحملواَخربيدهيعملرجلطيبانمطعمان:يقولكان

:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5571

أرضين.سبعمنالقيامةيومطوقهيكفيهمافوقبنىمَنْ:الحسنقال

حدثنىشيبانبنالأسودحدثنا:قالاوروحالصمدعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5581

فأصابهابحلالهالأالدنياأحدهماطلبرجلان:للحسنقلت:قالثوزبنزوححدئنا،الفضل

الدنياجانبالذىإلىَّأحبهما:قالالدنياالاَخروجانجمالنفسهمنهاوقدم،الرحممنهاووصل

:قاللنفسهمنهاوقدَّمرَحمَهُمنهافوصلفأصابهابحلالهاطلبهاسعيدأبايا:قلت:قال

الدنيا.جانبالذىإلىأحبهما

ربهعبدكعبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-9551

ولاذلهايجرعلاغريبالدنيافيالمؤمنإن:يقولالحسنسمعت:قالالجريرىصاحب

وقدمطيبًاكسبلعبدفطوبىشغلفىمنهونفسهراحةفىمنهالناسعزهافىأهلهاينافس

يضركم.فيماهاهناتلقوهاولااللَّهوجههحيثالفضلهذاوجهواوفاقتهفقرهليومالفضل

قوله-فىالحسنعن،هاشمحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0156

يصلهالموإنرباءًصلاهاصلاَّهاإن:قال،6،الماعون:)أكايرَاءُونَهُمْالَّذِينَ(:وجل-عز

يبالها.لم

:قالالحسنعن،شراعةأبىبنالمؤمنعبدحدثنا،روححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5611

شرفان،دينهمفىالناسأحدثوماوإياكمآثارهمواتبعوا،بفضلهمالمهاجريناعرفوا

.المحدثاتلأمورا

الحديث.دار.ط(-487)ص(04)حديث"والحكمالعلوم!جامعفىالحنبلر،رجبابنذكره-9551

كذلكالدنيافىكانومن،جهازهمرمةهمهحزينمهمومالدنيافىالمؤمن:عياضبنالفضيلقال:وزاد

عزهم،فىبينهمغريبهوالذىالبلداْهلينافسفلا،وطنهإلىالعَوْدعندينفعهبماالتزودإلالههمّفلا

هـ..ا"عندهمالذلمنيجزعولا



عبدحدثنا،يحمىبنالسرىحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5621

نإ:الحسنفقالصوتهوارتفعيبكيرجلفجعلالحسنحلقةفىكنت:قالرشيدبنالكريم

.الآنهذاليبكىالشيطان

،كيسانبنحمادأبىابنعن،ضمرةحدثنا،!ارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5631

بقولك.تعظهمولابفعلكالناسعظ:قالالحسنعن

بنالمعلىحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،!ارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1564

."قطمقتصدعال"ماباللَّهيحلفالحسنسمعت:قالزياد

الحسنقال:يقولأبىسمعت:قالالهيثمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1565

بكيغدىواللَّهيوشك،عشونىأهلاهيا،غدونىأهلاهيامتيإلىاَدمابنيا:لأصحابه

بهتذهبلامرأةمالكتجمعإنماأحمقشرطاوشرطاوبلعًاأكلأإلاهوأمابكيُراجاللَّهيوشك

فافعل،نصيبًاالثلاثةأخسرتكونأناستطعتفانزوجتهإلىبهيذهبرجلأو،زوجهاإلى

فأفنيتأكلتماإلامالكمنلكهل،مالىمالىآدمابنيقول:يقولالحسنوسمعت:قال

فأمضيت.أعطيتأوفأبليتلبستأو

محمدأنبأنا،المباركبناللَّهعبدأنبأنا،عيسىبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1566

عمرأنالدارىمالكعن،يربوعبنسعيدبنالرحمنعبدعن،حازمأبوأنبأنا،مطرفابن

إلىبهااذهب:للغلامفقالصرةفىفجعلهادينارأربعمايةأخذ-عنهاللَّهرضى-الخطابابن

:وقال،إليهالغلامفذهب،يصنعماتنظرحتىالبيتفىساعةتلبثثمالجراحبنعبيدةأبى

تعالى:قالثمورحمهاللَّهوصله:قالحاجتكبعضفىهذهاجعل:المؤمنينأميرلكيقول

حتىفلانإلىالخمسةوبهذهفلانإلىالخمسةوبهذهفلانإلىالسبعةبهذهاذهبىجاريةيا

إلىبهااذهب:فقالجبلبنلمعاذمثلهاأعدقدفوجده،فأخبرهعمرإلىالغلامفرجعأنفذها

يقول:فقالجبلبنمعاذإلىبهافذهب،يصنعماتنظرحتىالبيتفىوتلبثجبلبنمعاذ

جاريةياتعالى:ووصله-اللَّهرحمه-فقال.حاجتكبعضفىهذهاجعل:المؤمنينأميرلك

فىيبقولمفأعطنامساكيننحنواللَّه:فقالتمعاذامرأةفاطلعتبكذافلانبيتإلىاذهبي

فسُرَّفأخبره-عنهاللَّهرضيعمر-إلىالغلامورجع.إليهابهمافرمي،دينارانإلآَالخرقة

عنهم.اللَّهرضى-بعضمنبعضهمإخوةإنهم:وقالبذلك

تخريجه.سبقوقد،مسلمعندمرفوعًاروىالحديثهذامنالأخيرالجزء-6301

."الزهد"فى()472المباركابنذكره:صحيح-6951



عمر،بنصالحبنأبانبنمحمدبنعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا567

جليس:قالموسىأبىعن،سدوسمنرجلعن،الأحولعاصمعن،المباركابنحدثنا

ريحه.منعبقكيصبكلمإنالعطارمثلالصدق

يحىعن،يدهبخطالحارثبنبشركتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1568

فىالشيطانيسكنزمانالناسعلىيأتى:قالزاذانبنعيسىعن،زاذانبنرئيعةعن1(ابن

بكى.يبكىأنشاءفمنالناسأع!من

حدثنا،يدهبخطالحارثبنبشركتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدأخبرنا-9156

نأمخافةالجديدالثوبألبسأنليمنعنىإنه:قالدثاربنمحاربعن،الثورىعن،سفيان

.؟لَهُهُوَأينمن:ويقولونالحسدلجيرانىيحدث

المعافىسألت:قاليدهبخطبشركتابفي)2(وجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-0157

ىأفىعندهيطعمواأنيحبوهوصومهيعلمواأنفيكرهضائموهوإخوانهيزورهالرجلعن

فليقمشاءفانإلىَّأحبإطعامهم:قال؟بالطعاملهمالدعاءذلكتركفى؟الفضلذلك

بقولهيعنى-تغديتقد:يفولي:لسفيانوقيل:قال.الطعاممنأضبتقد:وليقل،عليهم

نعم.:قال؟ذلكقبلأمس

عن،وكيععن،الحارثبنبشركتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1571

إنى:فقالطعامإلىدعىذرأباأنا:شقيقبناللَّهعبدعن،إياسبنجعفرعن،الأعمش

صيامفذلكشهركلمنأيامثلاثةأضومإنىفقال:لهفقيل،يأكلالنهارآخرمنفرؤىصائم

الدهر.

:قالذلكعنوكيعًاسألت:قالبشركتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1572

بصائم؟وليسصائمإنىيقولأنيجزئهذلكترىأيامثلاثةصياممنجاءالذىالأثرأرادإذا

/!أنلهترىبالشطرنجيلعببمنيمرالرجلعنالمعافىوسألت،بأسفلاالنيةضبطإذا:قال

فلا.يأمرلمإن:المعافىقال.ويأمرليسلم:يقولسفيانإنلا:قال؟عليهميسلم

سفيانأكانالمعافىسألت:قالبشركتابفىوجدت:قال،اللَّهعبدحدثنا-5731

نعم.:قال؟تجبهفلاقلبكعليكيفسدأنطعامهمنتخوفتمنكل:يقول

بالأصل.بياض(1).سدوسمنرجلوهومجهولفيه-5671

فله،رواتهابخطأحاديثعلىالطالبوقوف:ومعناها""الوجادة:تسميالحديثأهلعندالطريفةهذه2(

الطريقوهى،للمالكيةخلافًا،الشافعيةعندبهاوالعمل،فلانبخطقرأتأو،وجدت:يقولأن

الطباعة.انتشاربعدالعلمتلقىفىالأنالشائعة



الأحمرخالدأبوحدثنا،نميربناللَّهعبدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1574

أهلهمنتكنبهفاعملالخيرمنشيئًاسمعتإذا:يقولالملائىقيسبنعمروسمعت:قال

.مرةولو

أبىبنعونحدثنى،قيسبننوححدثنا،علىبننصرحدننى،اللَّهعبدحدثنا-1575

لمقومفيهابياضهانورهابيضاءأرضًاالشمسبمسقطخلق-وتعالىتبارك-اللَّهإن:قالشداد

قط.عُصِيَ-وتعالىتبارك-اللَّهأنيدروا

سمعت:قالنبهانبنالحارثحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-5761

نشأقدأليساللَّهيرحمك:قلت:قالأصحابىذهبواصحاباه:يقولواسعبنمحمد

:وقال،فبزق:قال؟ويقرأونويحجونالنهارويصومونالليلويقومونالقرآنيقرأونشباب

العُجْب.أفسدهم

وادعبنمرجىحدثنا،سيارعناْخبرت:قال،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5771

منرجلاًفانللآخرةواهتمللدنياتهتملامرجىيا:الراسبىوائلبنأيوبلىقال:قال

علىفسقطدراهمكيسالسماءمنعليهفدلىليلةذاتفخرحشديدهحاجةأصابتهأصحابك

جنبه.فيوجعالفراشعلىانقلبوربمازمانًامنهينفقفهوكتفه

رأيت:قالغالبحدثنا،جعفرحدئنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-5781

كذاعلىيأتىإذالهىاليكأحمدإنى:فقاللهفقلت()1دزشتوملخًاخبزًايأكلالضبىيزيد

.غيرهطعاملىماوكذا

فرغ:قالطالبحدئنا،جعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-9571

:قالحزينًا؟أراكلىما؟اللَّهعبدياأصبحتكيف:فقال!فراَنىقصصهمنيومًاالضبىيزيد

عندكانتلوربىإليكأحمد:قالدرهمًاخمسونقلت؟هو؟كم:قال؟علىدينمن:قلت

له:فقيل:قالوجهلهاليسدرهمألفاوعَلَىَّخمسينمنتحزن:قالثم،عنكلقضاهاأخيك

:قالوتضرعكلحزنكأشد:قلت؟وكيف:قالىلك؟خيرًاذلكيكونأنعَسَىمودودأبايا

موته.بعدعنهفقضيتيزيدفمات:قالأرجوفأنا

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،سسلمبنعلىحدئنى،الذَعبدحدثنا-158ْ

.""خشنبمعنىفارسيةكلمة.درشت(1)

.أوهاملهصدوق:والحسن:مرسلإسنادوهو،""الحليةفى(991)6/نعيمأبو:ضعيف-0581

.أوهاملهصدوق:وسيار



ألاأمتيعلىومغاربهاالأرضمشارق"ستفتح:!شًمدرسولقال:قالالحسنعن،حوشب

."الأمانةوأدىالفَهاتقىمنإلاالنارفىوعمالها

عنبسةحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1581

ونحنالسماءفىأنتربيا:-السلامعليه-عمرانبنموسىقال:قالقتادةعن،الخواص

علامةفهوخياركمعليكماستعملتإذا:قال؟رضاكمنغضبكعلامةفماالأرضفى

سخطى.علامةفهوشراركمعليكماستعملتوإذا،رضائى

وإنهإنه:فيهلهفقيلسليمانبناللَّهعبدإلىرجلجاء:الرحمنعبدأبوقالم-1581

تقولونكمازاهدًاكانإن:فقال...ومِنْحالهمنهذاإن:فقيلفمضى،سكتثمإليهفنظر

.عندىيصنعفما

عن،البصريينبعضعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1582

فسلم.سكتأوفغنداقالعبدًااللَّهرحم:قالاللَّه-رحمه-الحسن

عن،قيسبننوحأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىِحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5831

:قال،95،الأسراء.1)!تَخوِيفًاإِلاَّبِالآيَاتِنُرْسِلُومَا):قولهفىالحسنعن،سيفبنمحمد

الذردع.الموت

عن،المباركابنإنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1584

أجلهمنفيهالهقوربأيامالمسلمأيام(1بأسَرلّمهىماواللَّهأما:فقال.ذكرالوجعأنهالحسن

.خطاياهعنهبهافكفرمعادهمننسىمافيهاوذكر

الحسنعن،حسانبنهشامأنبأنا،يزيدحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1585

الجنة.يدخلحتىمنهمتخوفًايزالوماينساهفماالذنبيذنبالرجلإنَّ:قال

لأفىالحسنعن،الأشهبأبوأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىِحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1586

لاحلماء:قال،63،:الفرتانأ)هَوْنًاالأَرْضِعَلَىيمْشُونَالَّذِينَالرَّحْمَنِوَعِبَادُ(:-وجلعز-قوله

.غفرواعليهمجهلوإنيجهلون

:قالالحسنعن،هشامحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1587

ماإليهفيطرحعيالاًلكإن:ابنهلهيقولحتيفلانواَلفلانلاَلحثاعطاؤهخرجإذاكان

بقى.

.سرورًاأكثرأى(1)

.الزهد""فى(14)7وكيع:صحيح-5861



الوراقمطرحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5881

تحتالوحلشدةفىإلاأقطعككدتماواللَّهأتيتكسعيدأبايا:فقلتالحسنأتيت:قال

بينهموحالالناسجهدوقدثقيلالحقهذاإنَّمطريا:الحسنفقالرأسىعلىوالمتاعبقدمى

عاقبته.زرجافضلهعرفمنإلاالحقهذاعلييسيرماواللَّهوإنهشهواتهممنكثيروبين

:قالالحسنعن،هشامحدثنا،محاوية5أبوحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-1!58

ذلك.منأعجائإلاالأمرأرىما:فقال:قال؟قميصكتغسلألا:سعيدأبايالهقيل

أهلمنرجلحدثني،ثابتبنعليأنبأنا:قالأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0951

بعضك.ذهبيومذهبوكلماأيامأنتإنماآدمابن:قالالحسنعن،خراسان

فىالحسنعن،رجلعن،ثابتبنعلىحدثنا،أبىحِدثنيِ،اللَّهعبدحدثنا-1915

قناعة.نرزقة:قال،79(ا!ل:)أطَيِّبَةحَيَاةَفَلَنُحْيِيه(:-وجلعز-قوله

الحسنكان:قالمنصورعن،هشامحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2915

شيئًاالنفقةصاحبإلىيدسثمأنفقواالذىمثائمعهمأخرجنفقاتهمالقوموأخرجسافرإذا

اعطاهم.ماسوى

عنالعيزاربناللَّهعبدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا395

.النفاقجِمَاعُالكذب:قالالحسن

بنسليمانعن،أسامةأبوحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4951

عليهيفسدبالذىعلممابخيرالرجائيزاللا:الحسنقال:قالعبيدبنيونسعن،المغيرة

الحق.عليأنهيرىمنومنهمشهوتهتغلبهمنمنهمإن:يونسقال:قال،عمله

عن،الثورىسفيانعن،الحباببنزيدحدثنا،هارونحدثنى،عبداللَّهحدثنا-5951

يعنى:الثلاثةهؤلاءإلاوجل-عزاللَّه-وجهبالعلميطلبأحدًارأيتما:قالكهيلبنسلمة

.ومجاهدًاوطاوسًاعطاء

قال:قاليونسأنبأنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6951

لاالحسنفكان:يونسقال،حزينًاإلايمسيولاحزينًاإلايصبحماواللَّهالمؤمنإن:الحسن

بمصيبة.أصيبقدرجلوكأنهإلاتلقاهتكاد

عن،سلمةبنحمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّعبدحدثنا-7951

منه.غفلةهوإنماالمؤمنضحك:قالالحسنعن،ثابت

لما.الجنةفىإلاحياةلاْحديطيب"لا:الاَيةهذهفىالحسنعنتفسيرهفي(124)4/كثيرابنوزاد-1951



سعيد،بنسفيانحدثنا،الوليدبنشجاعحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8915

لامضيذنب!نبينبينلأنهذاكإلايصلحهولاخائفًاإلايصبحلاالمؤمنإن:قالالحسنعن

فيه.عليهكتبمايدرىلااَخر-:قالأو-وأجل،فيهاللَىيصنعكيفيدرى

عن،توبةبنيزيدحدثنا،الوليدبنشجاعحدثنا،أبىحدثنى،عبداللَّهحدثنا-9951

يلهولاوالمؤمنفيهازهدالدنياأبصرومنأحبه-وتعالىتبارك-ربهعرفمن:قالالحسن

.حزنفكروإذايغفلحتي

:قالالناجىعبيدأبوأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1آ00

وأحلنابالسلاماللَّهحياكمبكموأهلاًبكممرحبًا:فقالمرضهفىنعودهالحسنعلىدخلنا

هذامنحظكميكوننلاوأق!مموصدقتمضبرتمإنحسنةعلانيةهذه،السلامداروإياكم

فقد!سًي!محمدًارأىمنفانهالأذنهذهمنفيخرجالأذنبهذهتسمعوهأن-اللَّهرحمكمالخبر-

إليهفشمرعلملهرفعولكن،قصبةعليقصبةولالبنةعلىلبنةيضعلمرائحًاغاديًارأى

معًا.والأمركأنكم-الكعبةورب-أبيتمتعرجون؟ماعلي،النجاالنجاثمالوحاالوحا

سمعت:قالمسلمبنالىسننحدثنا،عمربناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1016

التوبة.طلبأيسرمنالخطيئةتركآدمابنيا:يقوليحدثوهوالحسن

حسانبنهشامحدثنا،هلالبنموسىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2061

أكثرتمقدأراكم:لهمقالعليهأكثرواإذاحتىساكتوهوالحسنعندالتواضعذكروا:قال

يلقيفلابيتهمنيخرج:قالسعيد؟أباياالتواضعُشىءأى:قالوا،التواضعفىالكلام

منه.خيرأنهظنإلامسلمًا

صاحبهشامحدثنا،هلالبنموسىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3016

فقال:قالالحسنفأفتاهمساْلةعنفسألهرجلأتاه:قالالحسنعن،رجلعن،الدستوائى

المجتهدبدينهالبصيرالاَخرةفىالراغبالدنيافىالزاهد:قال؟الفقيهمنسعيدأبايا:الرجل

الفقيه.هذا،العبادةفى

حدثنا،حاتمبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحكمبنبيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1آ.4

حمىفىيرجونكانوا:قالالحسنعن،هشامعن،زيدبنحمادأنبأنا،الحارثبنالبشير

.الذنوبمنسلفلماكفارةليلة

عبدعبيدأباسمعت:قالموسىبنالحسنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا506

وَرُبَّ،لهخلقمالغيريدأبالباطلفىيملخمطيعدائبرُبَّ:الحسنعن،اللَّهعبيدبنالمؤمن

.سوءأصحابلهمغرور



حوشب،حدثنا،العمىالصمدعبدأبوحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا-6061

وجهه.علىالنارفىاللَّهأكبهإلاامرأتهيطيعرجلاليومأصبحماواللَّه:قالأنهالحسنعن

الحسنسمعت:قالالمؤمنعبدعبيدةأبوحدئنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-7016

العمل.منأبلغالنية:يقول

زيدبنعليحدثني،المرىحدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-8016

الليلةأبكيتلقدسعيدأبايا:قلتأصبحفلما:قالباكيًافبات:قالعندناالحسنبات:قال

هناتكبعضعلىإليكنظراللَّهلعل-نفسهيعنىحسن-يا:قلتإنىعلىيا:قال،أهلنا

شيئًا.منكأقبلفلستشئتمااعمل:فقال

بنخالدعن،هلالأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9016

وجل-عزاللَّه-بميسورقباهاتيسرتإنحاجةطلبإذاالمؤمنإن:قالالحسنعن،رباح

نفسه.يتبعهاولمتركهاتيسرلموإنعليهااللَّهوحمد،عليها

سمعت:قالسلامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0161

وروحهيعبدنىعبدىإلىانظروا:يفولالملائكةبهاللَّهباهىساجدًاالعبدنامإذا:يقولالحسن

ساجد.وهوعندى

ما:قالعاصمعن،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1161

:هذاقبلبشعريتمئلالحسنسمعت

الأحْيَاءمَيِّتُاثيتإنَّمَابمَيْتٍفَاسْتَرَاجماتمَنْلَيْسَ

القلب.ميتالجسَدحىيكونإنهواللَّهصدق:يقولثم

ديناربنمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدئنى،عبداللَّهحدثنا-2161

طُفتقدإنىمالكيا:فقال:قالظهرعلىوهوظهرعلىوأناالجهنىمعبدلقينى:قال

.أطعناهكناليتناياأطعناهكناليتنايا:الحسنأبىبنالحسنمثلأرفلمالناسورأيتالأمصار

سعيدحدثنا،حقبنهلال!حدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-1613

ثميذنبثميتوبثميذنبئميتوبثميذنبالرجلسعيدأبايا:للحسنقلت:قالالجريرى

المؤمنين.أخلاقمنإلاهذاأعلمما:اصاقا؟متىحتييتوبثميذنبثميتوب

سمعت:قالالمرىصالححدثنا،سيارعنأخبرت:قال،اللَّهعبدحدثنا-4161

به.وجل-عز--اللَّهابتلاهمنهاللَّهإلىتابقدبذنبأخاهعيَّرمنأنهنحدثكنا:يقولالحسن

نإ:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روححدئنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1615



أهلعلىوالدخولفاياكمقلبهفيغيرالاكلةيأكلأوالمجلسويجلسالمدخلليدخلالرجل

يديه.فىمافيتسخطالرجلقلبيغيرعليهمالدخولفانالبسطة

الحسن-قال:قالالأعمشعن،جريرحدثنا،معمرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1616

لجاجة.والشرعادةالخير:اللَّه-رحمه

:قالحازمبنجريرحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1617

الحسنفانتهره،النهارانتصفوقديطعملمفانهالشيخعنخففوا:ابنهفقالالحسنعندكنا

حتىربهماويذكرانفيتحدثان،أخاهليزورالمسلمينمنالرجلكانإنفواللَّهدعهممَهْ:وقال

)1(.قائلتهيمنعه

جبرِبنكلثومبِنربيعةعنِ،عليةابنحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1618

وَأَئتالفرِّّمسَّنِىَأَنِّىربَّهُنَادَىإِذْ(:يفولوهوضرسهيشتكىوهوالحسنعلىدخلت:قال

83(.الأنياء.أ)!الرَّاحِمِينَأَرْحَمُ

كان:قالعونابنعن،عدىأبىابنحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9611

7د.الهلكةالشديدواللَّههولتهلكنأولتصبرنواللَّه:يقولالحسن

فىالحسنسمعتخالدبنقرةعن،روجحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-0162

يلومإلاتراهلاالمؤمنإن:قال2(،القيا!ة:أ!وكااللَّوَّامَةِبِالنَّفْسِأُقْسِمُوَلا(:وجل-عز-قوله

إلاتراهفلا؟نفسيبحديثأردتما؟بأكلتىأردتما:يقولبكلمتى؟أردتما:يقولنفسه

نفسه.يعاتبفلاقدمًايمضىالفاجروإن؛يعاتبها

قال:قالجريرحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1621

أديتوباليقين،النارمنهربوباليفين،الجنةطُلبَتباليقينورسولهاللَّهصدق:الحسن

فىيتفاوتونرأيتهمواللَّهقدكثيرخيراللَّهمَعافاةوفىَ،الحقعلىصبروباليقين،الفرائض

.تساوواالبلاءنزلفاذاالعافية

بنالعلاءعن،فضيلحدثنا،وكيعحدثنا،سفيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1622

وجل.عزاللَّهخشيةمنالليلجوففىبكتعينحُسْنَيا:البصرىالحسنقال:قالالمسيب

ابنياقال:الحسنعن،عوفحدثنا،روجحدثًنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1623

منبكأولىوسرك،قولكمنبكأولىوعملكوعلانيةوسرّاوعملاًقولاًلكإناَدم

علانيتك.

.""القيلولةبيسمىما:قائلته()1



الحسنعن،مسكينبنسلامحدثنا،روححدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4162

الدنيا.هذهأهينوا:قال

سمعت:قالحجاجحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1625

سبحان:يقولمشغولأيكنولمأحدًايجدلمإذاالحسنكان:عبيدبنيونسقال:يقولشعبة

.وبحمدهاللَّهسبحان،وبحمدهاللَّه

سمعت:المرىصالحقال:قالحجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1626

ظلمت.الذىارحمترحمهالمسكينعلىالمتصدقأيهايا:قالالحسن

بنحمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6271

:قالالحسنوزهديساربنمسلموعبادةسيرينابنوورعمطرفعقلتذاكروا:قالسلمة

الحسن-فىكلهاالخصالهذهاجتمعتقد:يونسفقالحاضرًا-يعنىعبيد-بنويونس

اللَّه.رحمه

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،قطنأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1628

وجل.عز-ربىظلمنىومابذنبأنكلأعلمإنى:يقولالشوكةيشاككانالرجلإن:قال

الحسنعن،عوفحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9162

التقصير.وفوقالغلودوناللَّهدينوضع:قالأنه

فىقالأنهالحسنعن،عونحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0163

الجنة.فىإلاا!اةلأحد!طيب!ا:قال79(،ا!كل:أ)طَيِّبَةحَيَاةًفَلَنُحْيِيَنَّهُ(ةوجلعز-قوله

حدثنا،سعيدأبوحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1631

لكيسلمفانودمكلحمكهوفانمادينكدينكاَدمابن:قالالحسنعن،فائدبنالقاسم

لاوجسد،تطفألانارفانهاباللَّهفنعوذالأخرىتكنوإن،ودمكجسمكلكيسلمدينك

.تموتلاونفس،يبلى

الصدقة.منأفضلالظلمعنالكفقصد:-ا626

الحديث:دار-طتاركها"-وحكم"الصلاةفى35(934،0)صالجوزيةقيمابنقال-9621

وعن،التالىبهمويلحق،الغالىإليهميرجعالذينالأوسطالنمطالناسخير:طالبأبىبنعلى"قال

بعضوقال،تقصيرإلىوإماعلوإلىفإما،نزعتانفيهوللشيطانلاإعبادهاللهأمرما:قالعائشةابن

أوسطوقبلتها،الاْمأوسطالاْمههذهكانتولهذا...عنهوالجافى،فيهالغالىبيناللهدين:السلف

قال،أسرعإلي!افالخلل،الأطرافأما،الأطرافمحمىدائمًاوالوسط"المنحرفتينالقبلتينبينالقبل

الثاعر:

طرفًاأضبحتحتىالحوادثبهافاكشفتالمحمىالوسطهىكانت



:قالالقاسمعن،سعيدأبوحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1632

منهاأنفسناعلىلخشيناالدنياحبناإلامنهاأنفسناعلِىنخافذنوبلنايكنلملو:الحسنقال

أراد!اأريدوا67،،الأنفادأ)الاَخِرَةَيُرِيدُوَاللَّهُالدُّنْيَماعَرَضتُرِيدُونَ(:يقول-وجلعز-اللَّهإن

وجلءعزاللَّه

نأعامربنسعيدحدثنا،محمدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1633

عندلهفليسقبلثمالمجلسهذاجلسمنإن:وقال،فَرَدَّهُلهأهدىيحدثجلسلماالحسن

.خلاقلهفليس:قالأوخَلاَقاللَّه

ابن:قالالحسنعن،المباركحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6341

اللَّهعلىفهيصلواتكعليكهانتإذا؟صلواتكعليكهانتإذاعليكيعزدينكأىآدم

.أهون

كانواالحسنعن،المباركابنحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6351

.الآخرةبالفمافيهاتعذرالأولىالنظرةاَدمابن:يقولون

:قالالحسنعن،المباركابنحدثنا،هشامحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1636

طويلاً.حزنًاصاحبهاأورثتشهوةورب،شهوةصاحبهاقلبفيأوقعتنظرةرب:قال

شوذبابن:قالضمرةحدثنا،معروفبنهازونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1637

الحسنفقالالآن)!(المائدةهذه:رجلفقالمائدةعليأصحابهمعالحسنجلس:قالحدثنا

)!(.ذلكإنماكلاَّ

:قالالحسنعن،المباركابنحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6381

.الآخرةوتبقىدنياهمتذهبفانهاالآخرةفىفنافسهمالدنيافىيتنافسونالناسرأيتإذا

جربًااللَّهعبدأبىيدعلىرأيت:قالشيخهناهاكان:قالاللَّهعبدحدثنا-9163

.)!(أنتم:فقال؟رددتهلمَ:فقلتفردهفأخذه،عليههذاضع:فقلت،بدواءفجئت

/:قالالحسنعن،المباركابنحَدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0164

.الآخرةفىولاالدنيافىخيرًابالأمنيةأحديعطلمفانهالأمانىوهذه-اللَّهرحمكم-إياكم

الحسن.عن،المباركابنحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1164

بالأصل.بياض()به!

الحديث.داز-31(ط)زقمحديث383()صالحنبلىرجبابنذكره-1416

أنالطاعةبهاأدركحياةبهاأكتسبقوتفيهالىقُدِّردنياأحبلا"كيف:الرازىمعاذبنيحىوقال

لا.لاَخرهابها



وبئست،الجنةإلىمنهازادهوأخذقليلاًعملأنهوذلكللمؤمنالدنياكانتالدارنعمت:قال

.النارإلىمنهازادهوكانليالىتمتعأنهوذلكوالمنافقللكافركانتالدار

سمعت:قالالأشهبأبوحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1642

مايعملونكانوا:قال،06(:المؤمنونأ)وَجِلَةٌوَّقُلُوبُهُمْاتَوْامَايؤْتُونَوَالَّذِينَ(:يقولالحسن

وجل.عزاللَّه-عذابمنذلكينجيهمألامشفقونوهمالبرأعمالمنيعملون

يسمه،لمرجلعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6431

.الحزنبمثلوجل-عزاللَّه-عبدما:قالالحسنعن

عن،خليدعن،صالحثناحب،يونسحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4461

:قالإليهقربفلما:قالإفطارهعندبطعامِفجئناهصائمًاالحسنأمسى:قالحسانبنصالح

،المزسل،أ)!أَلِيمًاوَعَذَابًاغُصَّةذَاوَطَعامًا!وَجَحِيفاأَنكَالاًلَدَيْنَاإِنَّ(الاَيةهذهلهعرضت

ذكريفطرأنأرادفلماصائمًافأصبح:قالفرفعناه،ارفعوا:فقال،عنهيدهفقلصت:قال

وأناسالبكّاءويحنىالبُنَانىثابتإلىابنهانطلقالثالثاليومكانفلما،أيضًاذلكففعلالآية

ذكرإليهقربناكلماأيامثلاثةمنذطعامًايذقلمفانهأبىأدركِوا:ففال،الحسنأصحابمن

شربةأسقوهحتىبهيزالوافلمفأتوه:قال.فقرأها،)!وَجَحِيمَاأَنكَالاًلَدَيْنَاإِنَّ)الاَيئهذه

سَويق.من

فسمعتهالحسنشهدت:قالعبيدبنيونسحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-5َ164

اللَّهعبدابنهعليهفانكب:قالفرغحتي:قالراجعونإليهوإناللَّهإنا:يقولوهوثقلحين

نفسيعلىاسترجعتبنىيا:فقالشيئًا؟رأيتفهلأفزعتنافقدتسترجعلكماأبتيا:وقال

قط.بمثلهاأصبلمإنى

الحسنعن،البصريينبعضعن،سفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1646

ضعيف.مؤمنمنهذاينبغىمااللَّهرحمكم:فقالإليهمفالتفتخلفهمشواأنهم

الغرور،متاعفليسعنيلهكلموما،الاَخرةطلبعنيلهيكماالغرور"متاع:جبيربنسعيدوقال-

.منه!خيرهوماإلىبلاغٍمتاعولكنه

."الزهد"فى()13المباركابنذكره:صخيح-2461

يكونواأنلخوفهممنهميتقبلألآَوجلونخائفونوهمالعطاءيعطون"أى:وزادكثيرابنوذكره:قلت

أيضًاالبصرىللحسنوعزاه."والاحتياطالإشفاقبابمنوهذا،الإعطاءبشرطالقيامفىقصرواقد

صحيح.بسند

مبهم.رجلٌفيه.ضعي!بسندموقوف-1643



واللَّه:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1647

يتأسفونولاأقبلالدنيامنبشىءيفرحونكانوامامنهمطوائفوصحبتأقوامًاأدركتلقد

خمسينيعيشأحدهمكان،الترابهذامنأعينهمفىأهونكانتولهىأدبرمنهاشىءعلى

بيتهفىأمرولاشيئًاالأرضوبينبينهجعلولاقدرلهنصبولاقطثوبلَهُيُطوَلمسنة

علىدموعهمتجرىوجوههميفترشونأطرافهمعلىففيامالليلكانفإذاقططعامبصنعة

اللَّهوسألواشكرهافىدأبواالحسنةعملواإذاكانوا،رقابهمفكاكفىربهميناجونخدودهم

فواللَّهذلكعلىكذلكزالوافمايغفرهاأناللَّهوسألواأحزنتهمالسيئةعملواوإذا،يقبلهاأن

محفوظوالعملمنقوصأجلفيأصبحتموإنكم،بالمغفرةإلانجواولا،الذنوبمنسلمواما

وليلة.يومكلفى-وجلعز-اللَّهقضاءفتوقعوا،أيديكمبينوالناررقابكمفىواللَّهوالموت

منصورعن،الزياتحمزةحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1648

فقهحاملرُبَّ،تقرؤهفلستينهكلمفإذانهاكماالقرآناقرأ:قالالحسنعن:قالالسلمي

جهله.ضرهعلمهينفعهلمومن،فقيهغير

،ضمرةإليناكتب:قالالجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9641

كفر.فقدالقدركذبمن:قالالحسنعن،عونابنعن،سلمةأبيبنرجاءعن

قد:قالالحسنعن،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0165

.وبرهوبصرهولسانهوهديهتخشعهفىذلكيرىأنيلبثفلمالعلميطلبالرجلكان

عن،سفيانحدثنا،اللَّهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1651

فأساءالظنأساءالمنافقوإنالعملفأحسنالظنأحسنالمؤمنإن:قالالحسنعن،رجل

نظر.إلاعنهزويتولااغترإلالأحدالدنيااللَّهبسطما:وقال،العمل

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1652

نإ:وقال،عينكفىمعترضًا)2(الجذلوتدعأخيكعينفى)1(القذىتبصراَدمابن:قال

إلىاللَّهيحببونالذيناللَّهإلىالعبادأحب:وقال،كفيهشيئًاتركمنأهلاًوللشرأهلاًللخير

كنتمإنكم:لهمفيقالوالأغنياءالأمراءيحشر:وقال.نصحًاالأرضفيويعملونعباده

طلبتى.قبلكمالغنىوأهلالمسلمينحكام

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1653

.الصغيرةالقشة:القذى(1)

.الفرعذهاببعدالشجرةأصل:الجذل)2(



ضيعته،ءنليا(وكفقلبهفىغناهجعلخيرًابعبداللَّهأراد"إذا:قالرفعهإلاأعلمهولا:قال

."ضيعتهعليهوأفشىعينيهبينفقرهجعلشرّابعبداللَّهأرادوإذا

:والشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1654

معاوية:قال؟أفضلالأعمالأىوتذاكرواوأشباههماقرةبنومعاويةالحسناجتمع

منأفضلاللَّهسبيلفىالجهادبعدعملاًأحدعملما:الحسنفقالخلافهمعلىفاجتمعت

.الوزعفىإلاذلكيكونلاإنه:قالثمالحسنفغضب،الورع:معاويةفقال،الليلناشئة

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6551

ثمالرحمةفنزلتإليهمفجلسرجلأتاهمإذرجل-عزاللَّه-يذكرونقومبينما:قال

بهميشقىلاالقومهمزحمتىغشوهم:فقالفلانعبدكفيهمربيا:فقالوا،ارتفعت

جليسهم.

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6561

أوراقهميخزنونقومفىبقيناثم،أوراقهموينشرونألسنتهميخزنونقومفىكنا:قال

ألسنتهم.ويبذلون

الحسنعن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىِحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1657

واستغنى،يبقلمبمابخل:قال،8(ال!ل:أ)"واسْتَغْنَىبَخِلَمَنْوَأَمَّا(:وجل-عز-قولهفى

غنى.بغير

عن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1658

وفى.وعملهبقلبهاللَّهاليالأواب:قال،25(الأصاءأ)!غَفُورالِلأَوَّابِينَكَانَ(:الحسن

أعمالمنعملوامايعملونكانوا:قال،06(المؤمنونأ)وَجِلَّةٌوَّقُلُوبُهُمْآتَوْامَمايُؤْتُونَ):الاَيةهذه

خَاطَبَ!مُوَإِذَا(:الاَيةهذهوفى:قال.اللَّهعذابمنذلكينجيهملاأنيخافونوهمِالبر

إذانهارهمهذايجهلوالمعليهمجهلوإنحلماء:قال،63(:أنر!ان)!سَلامًاقَالُواالْجَاهِلُون

!لوا!!ا!لهمهذا،64،:أفرقان!!وَديمامًمانيجَّدًالِرَبِّهِمْيَيِيتُونَوَالَّذِينَ(الناسفىبهانتشروا

،65،:ا!فر!انأ)!مًا1غَرَكَانَعَذَابَهَاإِنَّ(:الاَيةهذهوفى-وتعاليتبارك-ربهموبينبينهم

جهنم.غريمإلاغريمهمفارقغريمكلأنعلموا:قال

."جليسهمبهميشقىلاالقوم"هم:مسلمحديثمنمأخوذ-1655

."الزهد"فى(11)39المباركابن:صحيح-6571

تمامه.وهذا،مختصرًا(1)586برقمتخريجهسبق-6581



عن،الأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9651

استكثر.شاءومناستقلشاءمنموضوعخيرالصلاة:قالالحسن

بهذايدعوالحسنسمعت:قالالأشهبأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0166

وقال،ومولاهاوليهاأنتزكاهامنخيرأنتوزكهاتقواهانفسىاَتاللهم:الدعاء

العفو.المؤمنينأخلاقأفضل:يقولونكانوا:قالالحسنعن،الأشهب

منخرجتوأنتتتكبركيفاَدمابنيا:قالالحسنعن،الأشهبأبوحدثنا-1661

.؟مرتينالبولسبيل

أبىعن،الصمدعبدعن،أبىالأحاديثبهذهحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1662

الأشهب.

بنبكرأبوحدثنا،ثوربنالفدوسعبدحدثنا،أبىحدثنا،عبداللَّهحدثنا-1663

فاذاوتحياتموتالقلوبإن:الحسنقال:قالالعبدىخالدبنعقبةحدثنا،المؤتمنبنالفضيل

.التطوعفىفأدبوهاحييتفاذاالفرائضعلىفاحملوهاماتتهي

يعنىبكر-بناللَّهعبدحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1664

علىضبروإنماشهواتهموبينبينهموحالالناسجهدالحقهذاإنَّ:قالالحسنعنالمرى-

وإنماسيئةيعملونلاالقراَنقرأواناسًاالناسمنإن،عاقبتهورجافضلهعرفمنالحقهذا

عافيةفىكانواماالناسلتعرفإنك،يقرأهلاكانوإنبعملهأتبعهمنالقرآنبهذاالناسأحق

نفاقه.إلىوالمنافقإيمانهإلىالمؤمنضارحقائقهمإلىالناسصاربلاءنزلفاذا

شبيبعن،نعمانبنيحنىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1665

فرَّد،درهماَلافعشرةفيهاوبدرة،سكرسلالتسعللحسنرجُلأهدى:قالشيبةابن

سكر.سلالالتسعوقبَل،هذامكافأةنطيقلا:وقالآلافالعشرة

:قالراشدبنعبادحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1666

منعليكسدل!،"11(الاسراء:أ)عُنُقِهِفِىطَائِرَهُأَلْزَمْنَاهُإِنسَانٍوَكُلَّ(:قرأالحسنسمعت

نفسك.حسيبجعلك

بسطتآدمابن"يا:وفيهابرواية،"التفسير"فى(04)5/كثيرابنذكره:أخرىبأسانيدصحيحسنده-6661

يمينكعنالذيفأما،يساركعنوالآخر،يمينكعنأحدهما،كريمانملكانبكوَوُكِّل،صحيفتكلك

طويتمتإذاحتيأكثرأوأقللشئتمافاعمل،سيئاتكفيحفظيساركعنالذىوأماحسناتكفيحفظ

واللهعدلقد،منشوراتلقاهكتابًاالقيامةيومتخرجحتيقبركفىمعكعنقكفىفجعلت،صحيفتك

."نفسكحسيبجعلكمنعليك



عونابنلنء،مسحدةبنحمادسعيدأبوحدثنا،أبىحدثنا،الئَهعبدحدثنا-1667

لنااجعلاللهم:يقولدعائهآخرفىفكانيدعوكذايتكلم()1الحسنأبىبنسعيدكان:قال

.ومعافاةوروحًاراحةالموتفى

عن،أبيهعن،التيميسليمانبنمعتمرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1668

جهنم.طبقالبحر:قالالحسنأبىبنسعيدعن،رجل

الحدادعبيدأبوحدثنا-اللَّهرحمه-أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-9661

)!أَحْقَابًافِيهَالابِثِينَ(:الآيةهذهفىالحسنعن،هشامحدثنا،واصلبنالواحدعبد

الواحدالحقبأنذكرواقدولكنالنارفىالخلودإلاعدةلهافليسالأحقابأما:قالادنا:23،،أ

.تعدونمماسنةألفالسبعينذلكمنيومكلفىسنةألفسبعون

،شوذبابنعن،ضمرةعن،الجروىالعزيزعبدأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0167

،هواهإلىيدعوالذىالهوىوصاحب،الخائنالإمام:لهمغيبةلاثلاثة:قالالحسنعن

فسقه.المعلنوالفاسق

:قالالحسنعن،سلمةأبىبنالعزيزعبدبناحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1671

يصلح.مماأكثريفسدماكانإلاعلمبغيرعملاًعملأحدًانجدفلمونظرناالأمرهذاطلبنا

حدثنازيدبنحمادحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1672

قدالسوقأهلإن:قلت.لا:قالسعيد؟أباياصليت:للحسنقلت:قالالحنظلىالزبير

الدرهم.أخاهيمنعأحدهمأنبلغنىفيهمخيرلاالسوقأهلإنَّ:قالصلوا

جعفر،حدثنا،سيارحدثنا:قالامسلمبنوعلي،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6731

عجايزهى:قال؟العينالحورماسعيدأبايا:للحسنقلت:قالالعبدىعمربنعبادحدثنا

هذا؟حدثكمنسعيدأبايا:السلولىمريمبنيزيدفقال:قال.اَخرخلفًااللَّهينشئهنهؤلاء

فلانبنوفلانالمهاجرىفلانبنفلانحدثنى:فقالقميصهكمعنالحسنفحسر:قال

منوخمسةالأنصارمنأربعةأوالمهاجرينمنوأربعةالأنصارمنخمسةعَدَّحتىالأنصارى

المهاجرين.

.البصرىالحسنأخوهو(1)

التفسير.فىحاتمأبىلابنوعزاه."التفسيرفى923()8/كثيرابنذكره-9166

الحقب.أى-سنةثمانونأنهالحسنعنأخرىروايةوزاد

سنة.سبعونأنه:ثالثةزوايةوزاد



بنسويدبنالربيعبنسليمانبنعمر،حدثناأبىحدثنى،اللَىعبدحدثنا-1674

)1؟الكوةمنالأمانةخرجتالبابمنالرشوةدخلتإذا:قالالحسنعن،إبراهيم

علىأبوحدثنا،العلائىمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1675

لمزجلعن،أخبرنىسعيدأبايا:للحسنقلت:قالزيدبنالواحدعبدحدثنا،الكلابى

لا:قال؟الناقةعقرتيدكمأخىابنيا:قال؟بقلبهورضيبلسانهأنهإلاالمهلبابنفتنةيشهد

.؟وتماليهمبرضاهمجميعًاالقومهلكقدأليس:قالواحدةيدقلت

عن،الأسودبنالحجاجحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1676

.بالنهاز؟بسامبالليلبكاءرجلعلىيدلنىمن:قالقرهبنمعاوية

حدثنا،سعيدأنجوحدثنا،القاسمبنهاشمحدئنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1677

أحدهما:فقال:قالفتذاكراالتابعينمنورجلجلسأنه:قرةبنمعاويةعن،مغولبنمالك

ومامنههربشىءمنخافمنوإنهطلبهشيئًارجامن:الاَخرفقالوأخافأرجولاإنى

منه.يهربلاشيئًايخافامرأأحسبما،يطلبهلاشيئًايرجوامرأأحسب

.بالجدازفتخة:الكوة(1)

نالمفسدوٍهلك،الصالحونوقلّالمفسدونكثرإذا"فأما":التذكرة9فى527(2/)القرطبىقال-6751

لاَّلِتْنَةوَاتَّقُوا(:قولهمعنيوهو،المفسدونصنعماويكرهوا،بالمعروفيأمروالمإذامعهموالصالحون

وهذا،بفسادههذا،رضيهاومن،تعاطاهامنشؤمهايعمبل25ة،:ا!نفالأ)خَاصَّةًمِنكُمْظَلَمُواالَذشَتُصِيبَنَّ

يقدرلمفان،بيدهإمايغيرهأنرآهمنعلىالفرضفمنبالمنكرالناستظاهروإذا.".وإقرازهبرضاَه

سوىيستطعلمإذاماعليهأدىفقدبقلبهأنكروإذا،ذلكمنأكثرعليهليسفبقلبهيقدرلمفان،فبلسانه

الصحابةبعضعنوروى،عنهاللهرضى-هريرةأبىعن.الإيمانفى(4)9مسلمحديثفىكما"ذلك

لامنكرهذااللهم:مراتثلاثفليقلعليهالنكيريستطيعلامنكرًارأىإذاالرجلإنَّ:قالأنه

.،041:!الشاء)مِّثلهُمْإِذاإِنكُمْ(:تعالىقولهذلكودليلعاصفكلهمعليهسكتإذافأما...أزضاه

ماحس!ذلكمنوتبرءوِا-تعالىللَى-كراهيتهموأخلصواالمفسدونصنعماالصالحونكرهإذاأما

أُولواقَبْلِكُمْمِنالْقُرُونِمِنكَانَفَلَوْلا(:تعالى-قالسلموامعتدينغيرعليهم-تعالىللَى-ويجبيلزِمهمِ

.،611:هود1!مِنْهُمْأَنجَيْنَامِّمّنْقَلِيلاًإِلاَّالأَرْضِفِىالْقَسَادِعنِيَنْهوْنَبَقِيَّة

بقرية،يخسفأنأمرَملكًاأنبلغنى:قالمسعرعنسعيدبنسفيانحدثنا:قالعيينةبنسفيانوروى

ساعةفىَّوجههيتَغيرلمفانه،فابدأبهأنإليه-تعالى-اللهفأوحى،العابدفلانًافيهاإن،يارب:فقال

هـ..ا"قط



الزهرىحديثالفه-رحمه(-العزلز)1عبدبنعمراخبار

حدثنا،الطائىعونبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا،العزيزعبدبنعمرعن-1678

رسولأنأبيهعن،العزيزعبدبنعمرأخبرنى:قالالزهرىعنشعيبأنبأنا،اليمانأبو

."السمحة"الحنيفية:قال؟أفضلالدينأىسئل:لمجصاللَّه

عبدعن،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا967

اللَّهعبدعن،العزيزعبدبنعمرعن،العزيزعبدبنعمرمولىهلالحدثنى،عمربنالعزيز

:الكربعندأقولهنكلمات!سًراللَّهرسولعلمني:قالتعميسبنتأسماءأمهأنجعفرابن

.شيئًا"بهأشركلاربى"اللَّه

الأوزاعىأخبرني،المباركابنحدثنا،عمروبنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0681

علىأنهمفاعلمالعامةدوندينهمفىيتناجونالقومرأيتإذا:العزيزعبدبنعمرقال:قال

ضلالة.تأسيس

بنسليمانحدثنا،سفيانحدثنا،عمربنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1681

عمرابنأسمعكنت:قالنافععن،عمربناللَّهعبدعن،فضالةبنمباركحدثنا،حرب

عدلاً.الأرضيملأعلامةوجههفىعمرولدمنالذىهذامنشعرىليت:يقولكثيرًا

قال:قالكثيربنحكيمعن،جريرحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6821

.الرباطبذلكيعنى-أموتحتىبقزوينمنزلىأنوددت:العزيزعبدبنعمر

سليمانعن،راشدبنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1683

مروانبنىمنقومًاالعزيزعبدبنعمرإلىخاضمواالأعرابمنقومًاأنبلغهأنهموسىابن

عاصمبنتعاصمأموأمه،شمسعبدبنأميةبنالعاصبنالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمرهو(1)

حتىبرحوافما،ليعلموهالعلماءأتاةوستينثلاثسنةعمرولدعنهَاللهرضى-الخطاببنعمرابن

.هـ(ا10)توفى،منهتعلموا

.(0901)"الجامع"صحيحفىالألبانىوحسنه،"المسند"فى236()1/أحمدحسن1678-

)9236(حبانابنعندشاهدوله."الالستغفار":باب""الصلاةفي(1)525داودأبو:حسن-9167

."لأصولا"جامعفي2(479/)الحديثتخريجوانظر.الأذكارفى"موارد"

فضالة.بنمباركتدليسفيه:ضعيف-168ْ

."المسند"فى(1/661)أحمد:ضعيفالحديثمنالمرفوعالجزء-6831



عمرفقالى،أهلهبعضفأعطاها،الملكعبدبنالوليدفأخذهاأحيوهاللأعرابكانتأرضفى

فهىميتةأرضًاأحىمناللَّه،عبادوالعباداللَّهبلاد))البلاد:اللَّهعئيرسولقال:العزيزعبدابن

.الأعرابعلىفردها"له

:قالشوذبابنعن،ضمرةعن،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1684

لها:قالتحالهاورأتزأتهافلماالعزيزعبدبنعمرامرأةفاطمةعلىالمهالبةمنامرأةدخلت

لزوجهاالمرأةتهيأهل:قالتعليهاكثرتفلما:قالله؟تتهيئينألا،المؤمنينأميرامرأةأنت

منى.هذايحبفانه:قالت.نعم:قالتيحب؟بماإلا

بنالحليمعبدعن،المبازكابن!ثنا،شجاعبقالوليد!ثنا،اللَّهعبدحدثنا-168ْ

أحديكونلاأناستطعتإن:العزيزعبدبنعمرلىقال:قالكعببنمحمدعن،فروةأبى

فافعل.منكسمعتبمااسعد

قالالملكعبدأبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1686

فىزْداللهم:يقولالعزيزعبدبنعمرسمعت:قالفسألتهالجعفىحسينعنهحدثنى:سفيان

بالرحمة.وزائهممنوحُطَّالتوبةإلىبمسيئهموزاجعمحسنهمإحسان

أبىبنعلىعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6871

أقبلإذمعاويةبنيزيدبنخالدمعالمقدسبيتصحنفىكنت:قالالعباسأبىعن،حملة

:قال؟عينمنعليناهَلْ:لخالدالفتىفقالخالدعليهفأقبل،خالدعليفسلمشابفتي

عينفتغورت،بصيرةسميعةعينوجل-عزاللَّه-منعليكمانعم:فقلتخالدًاأنافبدرت

بنعمرهذا:فقال:قالهذا؟من:لخالدفقلتولىثم،خالديدمنيدهالفتىونزعالفتى

.هدىإماملتروُنَّهحياةوبهبكطالتولئنالمؤمنينأميرأخىابنالعزيزعبد

العزيز-عبدبنعمرقال:قالسفيانعن!سمر،أبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1688

ذنوبه.كثرتذنوبهمنكلامهيعدلممن:اللَّه-رحمه

اللَّهعبدحدثنا،زيادبنالمطلبحدثنا،يونسبنسريححدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9168

نصرانيإليهفقامالجمعةيومالناسيخطبوهوالعزيزعبدبنعمرعندكنا:قالعيسيابن

رأيته.فكأنى:قالالمسجدأهلفضحكالأعرابمناللَّهإلىأبرأإنىالمؤمنينأميريا:فقال

حاتم،بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحكمبنبيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0916

عبدبنعمرقال:قالعيينةبنسفيانعن،يمانبنيحمىحدثنى،الحارثبنبشرحدثني

.الموتعليَّهَوناللهم:العزيز

.""الحليةفى2(09)5/نعيمأبوذكره-6881



:قالالحارثبنبشرحدثنا،حاتمبنمحمدحدئنا،بيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1961

انتجىما:العزيزعبدبنعمرقال:قالحدثهعمنالأوزاعىعن،يونسبنعيسىسمعت

ضلالة.تأسيسعلىكانواإلاجماعتهمدوندينهمفىقوم

عن،الأوزاعىعن،يونسبنعيسىحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2961

وزيت.بسلقمسلوقًاثومًايأكلفوجدتهالعزيزعبدبنعمرعلىدخلت:قالسلامةبننعيم

يذكر،ضمرةكتب:قالاهصرىاالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3916

.الدمبكىحتىالعزيزعبدبنعمربكى:قالالأوزاعىعنلا

عمرحفصأبوحدثني،المصرىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4916

كنت:أمى-أبوجدىوهو-الحسنقال:قالعبدةبنالحليمعبدأبوحدثنا،سلمةأبىابن

بكرخأبىبينجالسًا!ك!رالنبيرأىأنهالقومعرفهسماهفلمافلانرأى:فقالأيوبمجلسفى

بكرأبىوبينبينهليجلسيمينهعنإليهفأوى،العزيزعبدبنعمرفجاءعنه-اللَّهرضىوعمر-

عمرناحيةإليهفأوْمَىأحدَاوبينكبينىتجلسأنكظننتمااللَّهرسوليا:بكرأبوفقال

يديه.بينفأجلسهاللَّهرحمهبكر-أبوفالكماعنه-اللَّهرضىعمر-فقال،وبينهبينهليجلسه

سويد،بنأيوبأبوحدثنا،العزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5916

قدلهصومعةفيبالجزيرةبراهبوقفالعزيزعبدبنعمربناللَّهعبدأنفضالةبنمعاذحدثنا

أحدإلىهابطًايرفلمإليهفهبط،الكتبعلممنعلمإليهينسبوكانطويلعُمرفيهاعليهأتى

العدلأئمةمننجدهإنَّا:قالأبيكلحق:قال.لا:قال؟إليكهبطتلمَأتدرى:لهفقالقبله

وذوالقعدةذومتواليةثلاثة:فقالسويدبنأيوبلهففسره:قالالحرمأشهرَمنرجببموضع

.منفردورجبوعثمانوعمربكرأبووالمحرمالحجة

69 لم:قالالأوزاعىعن،سويدبنأيوبحدثنا،الحسنحدثنا،عبداللَّهحدثنا-1آْ"

كانالأنصارىطلحةبنعبيدبنعمروإلابهيشبهالعزيزعبدبنعمرعمالمنأحديكن

بعدوجل-عزاللَّه-حدودمنحدّاأصابقدبرجلأتىأنهلينهمنفبلغعمانعلىلهعاملاً

ليلاَ.عليهفأقامهأصبححتىاللَّهحدودأوخرأنأكرهإنى:فقالالعشاء

أبىعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،بشيربنمنصورحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7916

الأسلميةهندبنحبيبعن،الأسلفيةبكرةأممولىعطاءعن،عقبةبنإبراهيمعن،إسحاخو

أبوقالالخلفاء؟من:قلتثلاثةالخلفاءإنما:عرفةعلىونحنالمسيببنسعيدلىقال:قال

متَّويانأدركتهعشتإن:قالعمر؟فمنعرفناهماقدوعمربكرأبو:قلتوعمروعمربكر

.بعدككان



فلفلبنالمختارعن،جريجابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8961

اكسروها:فقالوالعدلبالوفاءعمرأمرعليهافكتبتفلوسًاالعزيزعبدبنلعمرضربت:قال

.والعدلبالوفاءاللَّهأمرواكتبوا

:قالالماجشونعن،عيينةابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9916

نأعلمتمنذكذبتما:عمرلهففال،كذبت:فقالشىءفىالوليدالعزيزعبدبنعمركلم

أهله.يضرالكذب

لعمرمولىقال:قالذربنعمرعن،عيينةابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا-0017

منليسيغتمفيهمالمثل:فقالمغتمّا؟أراكلىما:سليمانجنازةمنرجعحينالعزيزعبدبن

فبهإلىَّكاتبغيرحقهإليهأؤدىأنأريدوأناإلامغربهاولاالأرضمشرقفىع!يممحمدأمة

العزيز.عبدبنعمريعنيمنى-طالبهولا

عثمانبنعمرحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الجنيدبنحسينحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1017

نأإلىالقرآنبتأويلالعلمفىالراسخينعلمانتهى:قالالعزيزعبدبنعمرسمعت:قال

.7(،عمراناَلأ)رَبِّنَاعِندِمِّنْكُلبِهِآمَنَّا(:قالوا

حدثنى،قتيبةأبوحدثنا،علىبنعمروحفصأئوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2017

فجفليلةالعزيزعبدبنعمرمعسهرت:يقولحيوةبنرجاءسمعت:قاللقريشمولى

فقالالدهنمنالقنديلفىفصبالغلامأمرتلوالمؤمنينأميريا:فقلتالدهنمنالقنديل

الدهن؟منالقنديلفىفأصبأناأقومأفلا:قلتالشاعةنومهفىأخذص!انمايومهدأبقد:له

العزيزعبدبنعمروأناقمت:قالثمرجعثم،الدهنمنالقنديلفىفصبهوفقام،لاقال

ضيفه.استخدامالرجلمروءةمنليسإنهرجاءيا،العزيزعبدبنعمروأناورجعت

سمعت:قالموسىبنإسحاقالأنصارىموسىأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3017

المؤمن.معولالصبرولكنقليلالرضاء:العزيزعبدبنعمرقال:يقولعيينةبنسفيان

أبى،يحدثسمعته،البلخىبكرآبوخالدبنالليثحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4017

عبدبنعمر)1(بنالملكعبدقال:قالهلالبنربهعبدعن،مقدمبن1علىبنعمرحدثنا

الموتلعلالمظالمعليكتداركتوقدتقيلماعلىأبتيا:القائلةفىدخلوقدلأبيهالعزيز

كانفلما:قالعليهفشدَّد:قالعليكوردممانفسكدأبتقضلموأنت،منامكفىيدركك

من!.البلاء،الرؤاسىوكيعبنسفيانفيها-017.-8916

.أخاهوليس،عمرابنهوالملكعبدلأنوضعنامنالزيادةهذه(11



يا،تبلغنيلمبهاأرفقلموإنْ،مطيتىنفسىإنبُنييا:عمرقالذلكمثلبهفعلالثانىاليوم

إبطاءحتىالاَيةبعدالاَيةنزللفعلواحدةجملةالقراَنينزلأنوجل-عز-اللَّهشاءلوبنى

خير.إلىترد()1الحقحقةأجدلمإنىبنىيا،قلوبهمفىذلك

بنعمرعن،الجعفىحسينحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5017

اللَّه.رحمهالعزيز-عبدبنعمرمن-وجلعز-للَّهأخوفكانأحدًارأيتما:قالذر

الوليدعن،حملةأبىبنعلىعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6017

فيه،ويعدلالأمرهذاسيلىالعزيزعبدبنعمرأنفأعلمنىيهودىلقينى:قالهشامابن

نأأخبرلثألَمْ:لىفقالذلكبعداليهودىلقينىوكّىفلما،اليهودىبقولفأخبرتهعمرفلقيت

فقلت،عمرفلقيت،نفسهفليتداركسُقىَقدصاحبكإن:لىفقالالأمر؟هذاسيلىصاحبك

سُقيتقدإنك:لىقالفيهوتعدلالأمرهذاستليأنكفأعلمنيلفينىالذىاليهودىإن:له

فيهاَولوسقيتالتىالساعةعرفتلقدأعلمهمااللَّهقاتله:قال.نفسكتتداركأنويأمرك

مافأشمهأنفىإلىفأرفعهبطيبأوتىأنأو،فعلتماأذنىشحمةأمَسَّأنشفائىكان

فعلت.

عبدعن،سلمةأبىبنرجاءعن،ضمرةعن،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7017

الديرصاحبفأتىالعجمدياراتمنبديرالعزيزعبدبنعمرنزل:قالالقارئعونبناللَّه

فقالرستمبنوالحسينهشامبنالوليدوعندهيديهبينفوضعهالفاكهةأولفىطبقفىبفاكهة

ياكُلْها:رستمبنالحسينلهفقالالثمنلهوأضعفالمؤمنينأميرياكُلْه:هشامبنالوليدله

وهىهديةيومئذكانتإنهارستمابنياويحك:فقالمنكخيرهومَنْأكلهافقدالمؤمنينأمير

فردها.يأكلهاأنفأبىرشوةاليوم

عن،مالكحدثني،الزبيرىاللَّهعبدبنمصعبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8017

لااللَّهإن:يقالكان:يقولادعزيزعبدبنعمرسمعأنهأخبرهأنهحكيمأبىبنإسماعيل

كلهم.العقوبةجهارًااستحقواالمنكرعملإذاولكنالخاصةبذنبالعامةيعذب

هشامحدثنا،سليمانبنجعفرحدثناسياز،عنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-9017

.الناس!جرمات:الحسنقالاللَّه-رحمهالعزيز-عبدبنعمرماتلما:قال!

عن،مروانبنهـحمدحدتتل،الهروىسعيدبنسويدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0171

المؤمنينأميرإن:فقالتحيوةبنرجاءإلىالملكعبدبنتفاطمةبعثت:قالحسانبنهشام

تطيق.مماأكثروتحميلهاالنفسإئعاب:الحقحقة(1)

17 أيضًا.صحيحبسندمرفوعًاوروى"الكلام"فى99(1)2/مالك:صحيح-8ْ



عليهفدخر،وثِّىمنذسبيلمنكانما:قالتهو؟ما:قال؛دينهفىيسعهأراهماشيئًايصنع

:وقاللذلكففزع:قال،دينكفىيسعكأراهماشيئًاتصنعإنكالمؤمنينأميريا:فقالرجاء

تبكى،عينيهفأرسل،حقّاعليكلأهلكإنَّالمؤمنينأميريا:قالهو؟ومارجاءياويحك

وجل-عزاللَّه-يسأله،والمعاهدينالمسلمينأمرعنقهفىحَلَّمَنينشطوكيفرجاءيا:فقال

القيامة.يومعنهم

حدثنا،القواريرىالخثعمىميسرةبنعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1171

استخلفلما:قالالقرظىكعببنمحمدعن،هشامأبيبنهشامحدثنا،سليمانبنجعفر

أنظرجعلتدخلتفلماعليهفقدمتبالمدينةوأناإلىبعثاللَّه-رحمهالعزيز-عبدبنعمر

تنظرهكنتمانظرًاإلىَّلتنظرإنّككعبابنيا:فقالمتعجبًاعنهبصرىأضرفلانظرًاإليه

لونكمنحالماأعجبنىالمؤمنينأميريا:قلت:قال؟أعجبكما:قال،متعجبًا:قلت:قال

وأحفرتىفىدكيتوقدثلاثةبعدرأيتنىلوكيف:فقال.شعركمنونفيجسمكمنونحل

،نكرةأشدلىكنتودودًاصديدًامنخرىوسال،وجنتىعلىحدقتىوسالت،قبرىفى

"إن:قاللمجوواللَّهرسولعنعباسابنأنبأنا:قلت:قالعباسابنعننحفظهحديثًاحَدِّثْنا

الحررتشترواولامتحدثولانائمخلفتصلواولاالقبلةبهاستقبلماالمجالسأشرفمن

فإنماإذنهبغيرأخيهكتابفىنظرومنصلانكم،فىكنتموإنوالعقربالحيةواقتلوابالثياب

سرهومنوجل-عزاللَّه-علىفليتوكلالناسأقوىيكونأنسرهدامن:وقالالنار"فىينظر

:قالثم،اللَّه"برزقفليكتفالناسأغنىيكونأنسرهومناللَّهنليتقالناسأكرميكونأن

ويجلدرفدهويمنعوحدهينزلالذى":قال؟اللَّهرسوليابلي:قلنا؟"بشراركمأنبئكمألا"

الناسيبغض"الذى:قال،اللَّهرسوليابلى:قلناهذا"منبشرأنبئكم"ألا:قالثم"عبده

وسلمعليكاللَّهضلىاللَّهرسوليابلى:قلنا؟ذلك"منبشرأنبئكمألا:قالثمويبغضونه"

منبشرأنبئكم"ألا:قالثم"معذرةيقبلونولاذنبًايغفرونولاعثرةيقيلونلاالذين":قال

فىقاممريمابنعيسىإنخيرهيرجولمشرهخيف"من:قالاللَّهرسوليابلي:قلنا؟هذا"

أهلهاتمنعوهاولافتظلموها،الجهالعندبالحكمةتكلموالاإسرائيلبنىيا:قالإسرائيلبنى

بينأمرثلالةالأمورإنما،فضلكمفيبطلبظلمهظاثاتعاقبواولا،بينكمتظلمواولافتظلموهم

01وجل"عزاللَّه-"إلىفردهفيهاختلفوأمرفاجتنبه،غيهلكبينوأمر،فاتبعهرشدهلك

أشعبحدثنا،العامرىعياشبنمسلمةبناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1712

."الجامع"ضعيففى2()173الألبانىضعفه:ضعيفالحديث-1171

مناكير.وله،جدعانبنزيدبنعلىأجلمن:ضعيف-1712



رضىالموتذكرأكثرمن:قالالعزيزبنعمرعن،الجدعانىزيدبنعليعن،نزارابن

يعنيه.فيماإلاالكلامعنأمسكعملهمنالكلامأنعلمومنبالقليل

حدثنى،المباركبناللَّهعبدحدثنا،حميدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1713

وجل-عزاللَّه-بتقوى"أوصيكعمالهبعضإلىكتبالعزيزعبدبنعمرأنسفيان

سنتهجرتقدممابعدهالمحدثونأحدثماوترك!ينرسولهسنةواتباعأمرهفىوالاقتصاد

فيهاوغيرهعليهادليله!مافيهامضىقدإلابدعةإنسانيبتدعلمأنهواعلممؤنتهوكفوا

خلافهافىماعلمقدالستنسنمنأنواعلم،عصمةاللَّهباذنلكفانهاالسنةبلزومفعليكم

هموكانوا،كفواناقدوببصر،وقفواعلمعنالسابقينفانوالحمقوالتعمقوالزللالخطأمن

.بحثوالوالبحثعلىأقوى

،الرقادأبىبنزائدةحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4171

طينمنمنبرعلىبالشامالعزيزعبدبنعمرخطبنا:قالالعيزارابنحدثنى،اللَىعبدحدثنا

سرائركمأصلحواالناسأيها:فقالكلماتبثلاثتكلمثمعليهوأثني-وجلعز-اللَّهفحمد

أب)1(آدموبينبينهليسرجلاًأنواعلموا،دنياكمتكفوالاَخرتكمواعملواعلانيتكمتصلح

عليكم.والسلام؛الموتفىلهلمعرق

علىحدثنا،سليمانبنمعتمرحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثني،عبدالفَهحدثنا-1715

الفرائضأداءالعبادةأناعلموا:فقالبخناصرةالعزيزعبدبنعمرخطبنا:قالزائدةأبىابن

.المحارمواجتناب

الزبيرى،أحمدأبوحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6171

بناللَّهعبدعكن)2(منبعكنةاَخذًاالعزيزعبدبنعمررأيت:قالالأموىزيادبنشعبةحدثنا

القيامة.يومبهاالشفاعةلأرجوإنى:وقالفغمزهاحسن

،مرةحدثنى،أبىحدئني،ىالعنرمعاذبناللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1717

أبىبنعقبةبنالوليدأبىبنهشامبنوليدحدثنا،سفيانأبىبنعتبةبنالوليدبنمحمدعن

سليمانأنزعم؟الراهبهذايفولماتسمعألا:رجلفقالوكذاكذاأرضنزلنا:قالمعيط

قدمنافلما:قالالعزيزعبدبنعمرالأشَجُّ:قال؟بعدهاستخلففمن:قالتوفىالمؤمنينأمير

به.بأسلاإسناد-1713

وبينه.بينهجدلامباشرةاَدممنكانهحتىإبْر!عمضىإلى!9!

ىأعنه-اللهرضىعلى-بنالحسنحفيدحسنبناللهوعبد.سمنًاالبطنمنوتثنى،انطوىماءص!ض2!ا1

أمية.بنىظلمالعزيزعبدبنعمرعنهمرفع،البيتاَلمن



راهبيا:فقالالرجلذلكفأتاهالمنزلذلكنزلناالرابعالعامكانفلما،قالكماهوإذاالشام

فأتيت:قال.السمعمرسقىلقدواللَّهفانه:قال،قلتكماوجدناهحدثتناهالذىالحديث

تتداركأفلا:قلتفيهاسُقيتالتىبالساعةلأخبرتكشئتلوواللَّه:قالفأخبرتهعمر

أذنى.أحُكَّأندوائىيكونأنأحبما:قال؟نفسك

رجاءعن،ضمرةإليناكتب:قالالعزيزعبدبنالحسينحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1718

إلىالعزيزعبدبنعمركتبالعزيزعبدبنعمربنالملكعبدماتلما:قالسلمةأبىابن

أخالفأنباللَّهوأعوذقبضهأحبوجل-عز-اللَّه"إنوكتب،عليهيناحأنينهىالأمصار

."محبته

كتب:قالشوذبابنحدثنا،ضمرةحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9171

لا:قالالعراقأمورمنشيئًاالعزيزعبدبنعمرولاهماقدلهوصاحبالرحمنعبدبنصالح

من"خبيثينإليهمافكتب:قالالسيفإلايصلحهملاالنَّاسأنعليهيعرضانعمرإلىفكتبا

عليأهونودمكماإلاالناسمنأحدماالمسلمينبدماءإلىَّتعرضانءالردىمنرديئينالخبث

.دمه"من

بنمحمديعنيالمؤذنسعيدأبوحدثنا،بشربنمنصورحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0172

الإسلامعناللَّهجزاك:العزيزعبدبنلعمرقيل:قالالكريمعبدعن،الوضاحأبيبنمسلم

.خيرًاعنىالإسلاماللَىجزىبل:قال.خيرًا

بنإسماعيلحدثنا،جعفرأبوالبزارالصباحبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1172

يا:لهفقالرجلنجاءه،العزيزعبدبنعمرعندجالسًاكنت:قاليحيىبنطلحةعن،زياد

اللَىأحياكقُلْولكنمنهفرغفقدذاكأما:فقاللكخيرًاالبقاءكانمااللَىأبفاكالمؤمنينأمير

الأبرار.معوتوفاك،طيبةحياة

بمكة،الدمشقىالعباسأبومسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1722

ماآخرإنه،الموتسكراتعَليَّتُهوَّنَأنأحبما:قالالعزيزعبدبنعمرعن،الأوزاعىعن

المسلم.المرءعنبهيكفر

عمرأنالأوزاعىحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1723

الجمعة.يومبالغسلوبناتهنساءهيأمركانالعزيزعبدابن

عن،غيلانأبىبنالحكمعن،ضمرةحدثنا،الحكمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4172



لاأنأرادلواللَّهإن:يقولالمنبرعليالعزيزعبدبنعمرسمعت:قالأيوبأبىبنمصعب

اللَّه.لعنه-إبليسخلقمايعصى

عبدعن"ضمرةحدثنا،موسىبنالحكمصالحأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1725

أكملأحدًارأيتما:حيوةبنرجاءلىقال:عمربنالعزيزعبدقال:قالالخطاببنالعزيز

غشاقدالسراجإنرجاءيا:لىفقالالسراجفغشاليلةذاتمعهسهرت:قالأبيكمنعقلاً

له:فقلت:قالنامقد:قال؟الوصيففأنبه:لهفقلت:قالجانبناإلىنائمووصيف:قال

السراجفأتىتاجهووضع:قالضيفهاستخدامالرجلمروءةمنليس:قال؟فأصلحهأنافأقوم

بنعمروأناقمت:فقالرجعثم،منهاالسراجفىوصبففتحهابطَّةوأخرجفتيلتهفأخرج

العزيز.عبدبنعمروأناورجعتالعزيزعبد

،ضمرةإليناكتب:قالالجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1726

يومكلالعزيرْعبدبنعمرنففةكان:قالالمهاجربنعمروعن،عياشبنإسماعيلعن

درهمين.

بنعمرقال:قالسفيانعن،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1727

ذنوبه.كثرتعملهمنكلامهيعدلممن:العزيزعبد

بنالمغيرةسمعت:قالأبىحدثنا،وهبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1728

قدأنهأعلمإنىمغيرةيا:العزيزعبدبنعمرامرأهالملكعبدبنتفاطمةقالت:قالحكيم

منفرقًاأشدرجلاًرأيتأكونأنفأما،عمرمنوصومًاصلاةأكثرهومنالناسمنيكون

،مسجدهفىنفسهألقىالاَخرةالعشاءصلىإذاكانأرهلمفانى،عمرمنوجل-عز-ربه

يصبح.حتىكذلكفهوعينهتغلبهحتىويبكيفيدعوينتبهثمعينهتغلبهحتىويبكىفيدعو

بنزيادحدثنا،حازمبنجريرأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9172

فدخلتلهحوائجفىالعزيزعبدبنعمرإلىربيعةأبىبنعياشابنأرسلنى:قالزيادأبى

فقلت:انتهي!ثم.السلاموعليكم:فقالعليكمالسلام:فقلتيكتبكاتبوعندهعليه

قلت،التىالأولىنُنْكرلسناإنَّازيادابنيا:فقالاللَّهورحمةالمؤمنينأميرياعليكالسلام

الباب(أسكفة)1علىفجلستاجلس:لىفقالالبصرةمنجاءتمظالمعليهيقرأوالكاتب

كانوصيفًاحتىالبيتفىكانمنأخرجفرغفلما،الصعداء)2(يتنفسوعمرعليهيقرأوهو

.البابعتبة:الباباسكفة(1)

يتنهد.الصعداء:يتنفس)2(



زيادأبىابنيا:قالثمركبتىعلىيديهووضعيدىبنجلسحتىإلىيمشىقامثم،فيه

ثم،فيهنحنمماواسترحت-صوفمنمدرعةوعَلَىَّ:قال-هذهمدرعتكفىاستدفأت

وسألنى،عنهسألنيإلاأحدًامنهمتركفماونسائهمرجالهمالمدينةأهلصلحاءعنسألنى

:قالفيه؟وقعتماترىأمايخلادأبىابنيا:قالثمفأخبرته،بالمدينةبهاأمركانأمورعن

جعلتحتىبكيثمهيهاتهيهات:قالخيرًالكلأرجوإنىالمؤمنينأميرياأبشر:قلت

هيهاتهيهات:قالخيرًالكأرجوفانىنصنعمابعضالمؤمنينأميريا:قلت:قاللهأزثى

لهأرثىجعلتحتىبكيثم:قالأوذىولاوأوذىأضربولاوأضربأشْتَمُولاأشْتُمُ

تحتمنأخرجثممنه(يبيعنى)1أنيسألهمولاىإلىوكتب،حوائجىقضىحتىفأقمت

عبد،أنتإنماأعطيناكحَقّالفيءفىلككانلوفانه،بهذهاستعن:فقالدينارًاعشرينفراشه

نأيسألهمولاىإلىوكتبأخذتهاحتىبىيزلفلم،نفقتىمنهىإنما:فقالاَخذهاأنفأبيت

وأعتقنى.فأبىمنهيبيعنى

عقبةبنعياثر-ررثنى،الحباببنزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0173

سَلِّم.سَلِّماللَّهم:يقولأنيكثركانالعزيزعبدبنعمرأنبلغني:قال

بنعمرقال:قالمالكعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1731

تقله.لمكذلككنتلو:قال.أنا:قال؟قومكسيدمن:لرجلالعزيزعبد

لأ.إبراهيموحدثنيعمرأبوشجاعبنمروانحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1732

رجلعلىيومًاالعزيزعبدبنعمرغضب:قالالمقدسبيتأهلمنالعفيلىعبلةأبىابن

هو:قلناإذاحتىبالسياطدعاثم،الحبالفىومدهفجردهبهفأتىإليهفبعثاشديدًغضبًا

وَالْكَاظِمِينَ(:الاَيةهذهوتلا:قاللسُؤتُهغضبانأنىلولاإنىأماسبيلهخلوا:قال،ضاربه

.:134،عمراناَلأ!!الْمُحْسِنِينَجُبرُّوَاللَّةُالنَّاسِعَنِوَالْعَافِينَالْغَيْظَ

بنفراتحدثنا،الرقىسليمانبنمعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1733

لماتمضىأنيمنعكماأنتيا:لهقالالعزيزعبدبنالملكعبدأنمهرانبنميمونعنسليمان

أناإنمابنىيا:قالذلك؟فىالقدوروبكبيغَلَتْولوأبالىكنتمافواللَّهالعدلمنتريد

معهأخرجحتىفأوخرهالعدلمنالأمرأحيىأنأريدلاإنى،الصعبرياضةالناسأروض

.لهذهويسكنواهذهمنفينفروا،الدنياطمعمنطمعًا

قال:قال-الرقىسليمانابنيعنىمعمر-حدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1734

منه.يشتريهأنقصد(1)



ومولاهالملكعبدوابنهالعزيزعبدبنعمرمنخيربَيْتفىثلاثةرأيتما:مهرانابنميمون

مزاحم.

حسانأبىبنزيادبنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1735

وسوواالترابعليهوسوَّىدفنهلما:قالالملكعبدابنهدفنحينالعزيزعبدبنعمرشهدأنه

ثم،رجليهعندوالأخرىرأسهعندإحداهمازيتونمنخشبتينعندهووضعوابالأرضقبره

كنتفقدبنييااللَّهرحمك:فقال،الناسبهوأحاطقائمًافاستوىالقبلةوبينبينهقبرهجعل

ولابكأشدقطكنتماواللَىولا،بكمسرورًالياللهوهبكمنذزلتماوالفَهبأبيكبرًا

فرحمك،إليهاللَّهصيَّركالذىالمنزلهذافىوضعتكمنذفيك-تعالىاللَّه-منلحظىأزجى

غائبأوشاهدمنبخيرلكيشفعشافعكلورحمعملكبأحسنوجزاكذنبكلكوغفراللَّه

.انصرفثم،العالمينربللَّهوالحمدلأمرهوسلمنااللَىرضينلىنقضاء

عنسلمةبنحمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدئنا-1736

مخافةالكلاممنكثيرًالأدعانى:العزيزعبدبنعمرقال:قالحميدعنالمفدامأبىرجاء

.المباهاة

عبدماتلما:عمربنحفص!قالضمرةحدثنا،هارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1737

لوأرأيتالمؤمنينأميريا:لهْمسلمةففال:قالعليهيثنىجعلالعزيزعبدبنعمربنالملك

قديكونأنأخافإنى:اسهقاالثناء؟هذاعليهتثنىأنتولم:قال.لا:قال؟اليهتعهدبقي

الولد.منالوالدعينىفىيزينماأفرهمنعينىفىزين

حدئنا-اللهرحمهأبى-حدثنى،أحمدبناللَّهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا-1738

العزيز.عبدبنعمريعنىمنه-تعلمناحتىبرحنافمانعلمهجئنا:مجاهدقال:قالسفيان

أبوحدثنا،هاشمبنىمولىسعيدأبوحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدئنا-9173

العزيزعبدبنعمركان:قالحيوهبنرجاءحدثنى،الكلابىعثمانبنإسحاقهويعقوب

مندرهمًاعشراثنىثيابهقَوَّمُوااستخلففلمامشيةوأخيلهمالناسوألبسالناسأعطرمن

.ورداءهوخُفيهوقرطقة)2(وقباهوقميصهوعمامته(1)كميتهمصرثياب

لما:قالحميدعنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0174

الصمت.فى)69(الدنياأبىابن:حسن-1736

قلنسوته.:كميته(1)

قباءه.أى)2(



حبككيف:قلتعلى؟تخشىهلقلابةأبايا:وقالبكىالعزيزعبدبنعمراستخلف

سيعينك.وجل-عز-اللَّهإنتخفلا:قال.أحبهلا:قال؟الدرهم

عمرعنسفيانحدثنا،اللَّهعبيدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1174

يصلح.مماأكثريفسدماكانعلمبغيرعملمن:قالالعزيزعبدابن

:قالبرقانبنجعفرحدثنا،ثابتبنعليحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1742

بهابتلانىبماابتلانىوجل-عزاللَّه-فإنبعد()أما:عمربنسالمإلىالعزيزعبدبنعمركتب

الذىاللَّهفاسأل-عزوجلاللَّه-قدرماكانولكنلهطلبولامشورةغيرمنالأمرهذامن

وقضائهالخطاببنعمربكتبإلىَّفابعثهذاكتابيجاءكفإذا،عليهيعيننىأنابتلانى

ذلكعلىاللَّهأعاننىإنبسيرتهوسائرأثرهمتبعفإنى،الذمةوأهلالعهدأهلفىوسيرته

منبهابتلاكبماابتلاكوجل-عزاللَّه-أنتذكركتابكجاءنى:سالمإليهفكتب،والسلام

الذىاللَّهفاسأليبتليكأناللَّهقدركانماولكنمنككانمشورهولاطلبغيرمنالأمرهذا

فإن،عمررجالعندكوليسعمرزمانفىلستفإنك،عليهيعينكأنبهابتلاكبماابتلاك

عونفانتحتسبلاحي!ثمنبهموأتاكعمالاًلكوأتاحعليهاللَّهأعانكوأردتهالحقنويت

العونمنقصرنيتهقصرتومن،لهاللَّهعونتم،الخيرفىنيتهتمتفمنالنيةقدرعلىاللَّه

.والسلاممنهقصرمابقدر

بنعمرأننبئت:قاليونسعنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1743

التنقل.أكثرللخصومةغرضًادينهجعلمن:قالالعزيزعبد

يحدثهشامًاسمعت:قالعمرحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1744

عبدبنعمرعلىتبكيالسماء:-الكتببعضفىأو-التوراةفى:قالالربعىخالدعن

حزين.بكاءسنةأربعين-ال!هرحمهالعزيز-

الربعى.خالدأجلمن:ضعيف-4174

.الجوزىلابنالعزنز-عبدأنعمرومناقبسيرة:انظرعمراْخبارمنولمزيد:قلت



اللهرحمه-العاليةابىاخبار

يعنى-هشامحدثناالصمد،عبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1745

زمانالناسعلىيأتى:قالالعاليةأبىعن-الأنماطضاحبيعنىجعفر-عنالدستوائى-

نإ:قالوابهأمرواعماقصرواإن،لذاذةولاحلاوةلهيجدونولاالقرآنمنضدورهمتخرب

كلهأمرهم،شيئًاباللَّهنشركلمإنالناسيغفر:قالواعنهنهوابماعملواوإن،رحيمغفوراللَّه

المداهن.دينهفىأفضلهمالذئابقلوبعلىالضأنجلوديلبسونصدقمعهليسطمع

حدثنا،زيدبنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1746

أطعمونا:ففاللهنتكلفأنفأردنامنزلناإلىيومًاالعاليةأبوجاءنا:قالالحجاببنشعيب

.تتكلفواولاالبيتطعاممن

أبىعنحفصةبنهشامعنعياضبنفضيلأنبأنا،مندلبناللَّهعبدحدثنا-1747

فراشه.علينائمًاكانوإنيغتبلمماعبادةفىالصائم:قالالعالية

أبىعنشعيبعنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-1748

أعلمالقومفان،الوسادةلكألقىبحيثفاجلسإليكفألقواقومعلىدخلتإذا:قالالعالية

ببيتهم.

عنجعفرأبوحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9174

وعادالمعصيةواجتنببهاعملمنعليهاوأحببالطاعةاعمل:قالالعاليةأبىعنالربيع

لهم.غفرشاءوإنمعصيتهأهلعذباللَّهشاءفانبهاعملمَنْعليها

العاليةأبىعنخلدةأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللهعبدحدثنا-الأ05

شيئًا.منهيقرألاينامثمالقراَنالرجليتعلمأنالذنبأعظممننعدكناقال

:قالديناربنخالدأنبأنا،الحباببنزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1175

بعدأسلم،تميمإنىمنبطن،رياحبنىمنامرأة،امنةمولى،الرياحىمهرانبنرفيع،العانيةابوهو(11

وفاتهوكانت،وغيرهقتادةعنهوروى،مسعودوابن،عباسوابن،علىعنروى،بسنتين!لىسًضالنبىوفاة

.للهجرةوتسعينثلاثةعام

الإسناد.صحيح-9175



حتىعنهينامثمالقراَنالرجليتعلمأنالذنوبأعظممننعدكنا:قالالعاليةأباسمعت

.ينساه

الرشكيِزيدعننبهانبنعمرعنعبيدةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1752

عَلَيْهِمْخوْفٌلااللَّّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا(:العرشقبلمنالقيامةيوممنادينادى:قالقلابةأبىعن

يَتَّقُونَوَكَمانُواآمَنُواالَّذِينَ(:فيقولرأسهرفعإلاأحديبقىفلا،62(أيونر!!يَحْزَنُونَهُمْوَلا

نكس.إلامنافقأحديبقيفلا،أبونى:63()ص

عمروعنبكرأبوحدثنا،عامربنالأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-17!ه

واللَّه:قالقلابةأباياحَدّث:لهفقالالعزيزعبدبنعمرعلىقلابةأبوقدم:قالميمونابن

.السكوتمنوكثيرًا،الحديثمنكثيرًالأكرهإنى

قلابةأبىعنأيوبعنالثقفىالوهابعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1754

ينفعه.ولايضره،يعرفهلامنالحديثيحدثلا:قال

حدثنا،حمادحدثنا،عمربناللَّهعبيدحدثنى،أبىحدثنا،إللَّهعبدحدثنا-1755

أبوفقالأصحابهصوتازتفعقدقاصصوتفسمعناجنازةفىقلابةأبىمعكنت:قالأيوب

بالسكينة.الموتليعظمونكانواإن:قلابة

بنإبراهيمعنجعفرحدثنا4القواريرىعمربناللَّهعبيدحدننا،اللّهعبدحدثنا-1756

والماءالمحرابوبينبينكخلىآدمابنيامثلكَمَنْ:المزنىاللَّهعبدبنبكرقال:قالعيسى

.ترجَمانوبينهبينكليساللَّهعليدخلتشئتكلما

بنبكرعنحصينأنبأنا،إدريسبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1757

الجنة.فىوالإيمانالإيمانمنوالحياء،النارفىوالجفاءالجفاءمنالبذاء:قالاللَّهعبد

بكرعنحصينأنبأنا،إدرشىبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،ألمَّهاعبدحدثنا-1758

الغضب.نقيالطمعنقىيكونحتىتقيّايكونلا:فالالمزنىاللهعبدابن

سلمةبنحمادأنبأنامحمد،بناللَّهعبيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9175

الألبانىوصححه،عنهاللهرضى-هريرةأبىعنالترمذىعندكماصصحيحبسندمرفوعًازوى-1757

."الجامع"صحيحفى31()99

التأدبعلىيكرههأنبولدهالأبرحمة"من:"اللهفان!إغاثةفى2(44)2/الجوزيةقيمابنوذكر-9175

ذلكأهملومتى،بضررهتعودالتىشهواتههنعهوْوغيرهبالضربذلكفىعليهويشق،والعملبالعلم

-الأمكرحمةبجهلمقرونةرحمةقهذهبريحه،ويرقههيرحمهأئهظنوإن،بهرحمتهلقلةكانولدهمن



قالعاقبتهصلاحمنبهيريدهلماالمرارةعبدهليجرعاللَّهإن:قالاللَّهعبدبنبكرعنحميدعن

.؟عافيتهبهتريد()1الحضض:قالأوالصبرولدهاتوجرالمرأةرأيتمأما:بكر

عنذكروا:قالالأشهبأبوحدثنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0176

حاجة-وتعالىتبارك-ربىإلىطلبتوقدقطزكاةمالعندىأدركما:قالالعجلىمورق

إلاأتكلملاأنإليهطلبت:قالهى؟وما:قالوا.منهايئستولاأعطانيهافماسنةعشرينمنذ

يعنينى.فيما

حدثنى،الغلابىمعاويةحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-1761

وكان،اللَّهعبدبنبكرإلىفكتباشتكىأنهأبيهعنزيادبنالرحمنعبدعنقريشمنرجل

عمللعبدوحُقَّ،لكالفَهأدعوأنتسألنيكتابكأتأنى:بكرإليهفكتب،لىاللَّهادعأن:جاره

نأأرجوولستلكوسأدعو،مشفقًايكونمنهلهبُدلاموتًاوخاف،فيهلهعُذرلاذنبًا

ذنب.منبراءةولاعملىفىبقوةلىيستجاب

عبدابنيعنىمعاويةحدثنا،البلخىبكرأبوخالدبنليثأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا-1762

يرفعولاويبكىيبكىرويدًاالعصربعدعرفةيوميقصاللَّهعبدبنبكررأيت:قالالكريم

ضوته.

حدثنا،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-1763

قاموقدفوافقناهنعودهاللَّهعبدبنبكرعليدخلنا:قالخيرةأبىعنالرحمنعبدبناللَّهعبد

:فقالوجوهنافىنظرثمفسلَّمرجلينبين(يُهادى)1إلينافأقبلالبيتفىفجلسنا:قاللحاجته

عزاللَّه-محارمعنفكفَّضعفبهقصرأو،اللَّهطاعةفىبهافعملقوةأعطىعبدًااللَّهرحم

وجل.

لهفابتلاؤهبمصلحتهأعلمفانه،العبدعلىالبلاءأنواعتسليط:الراحمينأرحمرحمةتماممنكانولذلك

بابتلائه،ربهيمَهموظلمهلجهلهالعبدولكن،بهزحمتهمن،وشهواتهأغراضهمنكثيرمنومنعهوامتحانه

رامتحانه.بابًتلائهإليهإحسانهيعلمولا

بهشيءمنأرحمهكيف-سبحانه-اللهيقول،ارحمهاللهم:لهدُعىإذاالمبتلىان:الأثرفىجاءوقد

اهـ..!؟رحمهأ

لفلفل.كامرءواد:الحضض(1)

رجلينبينمحمولاًقصد:يهادى)2(



)*(تعالىاللهوحمه(-)1العجلىمورقأخبار

نأقتادةحدثنا،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4176

يازبُّ،ياربُّيدعوفهوخشبةعلىالبحرفىرجلاًإلامثلاًللمؤمنوجدتما:قالمورقًا

ينجيه.أنلعله

العجلىمورقعنهشامعنعبيدةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1765

الرضا.فىعليهفندمتالغضبفىبشىءتكلمتما:قال

زيادبنالمعلىعنحفصحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1766

ولست،عليهأقدرفلمسنةعشرينمنذطلبهفىأناأمر:العجلىمورققال:قالالفردوسي

يعنينى.لاعماالصمت:قالالمعتمر؟أباياهووما:قالوا.أبدًاطلبهبتارك

بنوحمادسلمةبنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1767

إذااللَّهبطاعةالمتمسك:"تالالعجلىمورقعنالتياحأبىعنكلهمزيدبنسعيدوأخوهزيد

الفارِّ.بعدكالكَارِّعنهاالناسبخب

حدئنا،قيسبننوححدثنا،القواريرىاللَّهعبيدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1768

الشابذراععلييقبضثمسبعةبينالصومفىيواصلالجوزاءأبوكان:قالالربعيسليمان

يحطمها.فيكاد

ابنيعنى-جعفلأثنا--،القواريرىعمربناللهعبيدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9176

فسلَّميزورنا/ل!جلىمورقكان:قالتسيرينبنتحفصةعنهشامحدثنا-سليمان

وهطدك؟أهلككيف+المعتأباياأنتمكيف:فقلتوسألته:قالت-السلامعليه-فرددت

يحبسونىأنه!خشيت-عخكاإفيواللَّه:قال.هـبكفاحمد:لهقلت:قال!.لمتوافرونإنهم:قال

هلكة.على

بنوأنس،عمروابن،الغفارىذرأبىعنحدّثبصرى،العجلىالمشمرجبنمورقالمعتمر،أبوهو(1)

.وقتادةمجاهدعنهوحدَّث،مالك

.(9182،0183،)1828بأرقامأخرىأخبارعنهوسيأتى)!(



تعا!ىالفهرحمه(-)1سيرينبنمحمدزهد

لابد:قالمحمدحدثنا،هشامحدثنا،روححدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا-هـ177

.شاةحلبقدرولوالليلقياممن

سليمانبنجعفرحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1771

يكلمهالمأمهعلىدحرإذامحمدكان:قالتسيرينبنتحفصةعنحسانبنهشامعن

لها.تحشمًاكلهبلسانه

عنحبيبعنحمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنىٍ،اللَّهعبدحدثنا-1772

.وينهاهيأمرهقلبهمنواعظلهجعلخيرابعبداللَىأرادإذا:قالسيرينابن

ابنعنعليةابنحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1773

شيئًا؟أيشتكيمحمدشأنما:فقالأمهعندوهومحمدعلىدخلرجلاًأننُبئت:قالعون

أمه.عندكانإذايكونهكذاولكنهلا:فقالوا

عنمخلدحدثنا،عاصمحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1774

ولاالحسنفيجيبهاالطعامإلىسيرينوابنالحسنتدعوالمهلبابنةهندكانت:قالهشام

سيرين.ابنيجيبها

محمدكان:قالأيوبعنعليةابنحدثنا،أحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1775

.يكرهبماأخاكتكرملا:يقول

:قالمحمدعنعونابنعنعليةابنحدثنا،أحمدحدثنى،اللَّهعبدحدنّنا-1776

عليه.يشقبماصديقكتكرملا:يقولونكانوا

عنمخلدحدثنا،الطباعبنمحمدحدثنا،أحمدحدثنى،الئَهعبدحدثنا-1777

غبارهإنأما:قال؛الطعام:قلت؟تجارتكما:سيرينابنقال:قالعيينةابنمولىواصل

نعم.:قال؟إثمهيعنى:لمخلدقلت:جعفرأبوقال.كنير

وابن،أنسعنروىالتمرعينسبىمنعنهةاللهرضى-!حاالكبأنس!ولىسيربتبنمحمدبقر!بو/"ص

ورعًا،،عابدًا،زاهدَا،عاثافقيهًاكان،كئيروخلقوقتادة،الشعبىعنهوروى،هريرةوأبى،عمر

وعلومها،الشريعةبفنونواشتهر.الصخابةمناكبيرٌصدرًالقى،وجلتهمالتابعينمشاهيرمنمحدثًا

.عثمانخلافةمنبقيتالسنتينولد:وقيل،سنةوسبعينسبعابنوهوومائةعشرسنةمات

الفارين.فىكالمحاربالغافلينفىاللهذاكر.رفمماول-كاأ!33"1!ر



عنضمرةحدثنا،الطالقانىإسحاقأبوحدثنا،أحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1778

وسمعت:السرىقال.دخلهشيءفىألفًاأربعينسيرينابنتركلقد:قاليحييأبىالسرى

.العلماءمنأحدفيهيختلفماشىءفىتركهلقد:يقولالتيميسليمان

زجاءعنضمرةإليناكتب:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9177

بينهماالذىففسدالمتواخيينالرجلينعنسيري!تابنسئل:قالعونابنعنسلمةأبىابن

الشر.المحدث:قال

:قالهشامعنالتيميسليمانبنمعتمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0178

.رمضانفىالليليحييسيرينابنكان

رجاءعنضمرةإليناكتب:قالالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1781

رأفلمالحسنأما:قالسيرينوابنالحسنيصفعبدبنيونسسمعت:قالسلمةأبىابن

أخذإلادينهفىأمرانلهيعرضلمفإنهسيرينابنوأما،الحسنمنفعلمنقولاًأقربرجلاً

بأوثقهما.

عنسلمةأبىبنرجاءعنضمرةإليناكتب:قالالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1782

إلاعنىتقضولا،عنىاقضبنىأئ:لابنهقالالوفاةسيرينابنحضرتالَا:قالعونابن

فيماوإياكيؤجرنىأنعلىلقادر-وجلعز-اللَّهإن:قال؟عنكأعتقأبتيا:قالالوفاء

خير.منصنعت

رأيت:قالالمغيرةبنموسىحدثنى،علىبننصرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1783

لهفقال:قالوجل-عزاللَّه-ويذكرويسبحيكبرالنهارنصفالسوقيدخلسيرينبنمحمد

غفلة.ساعةإنها:قال.السَّاعةبكرأبايا:رجل

يصومسيرينابنكان:قالشوذبابنعنضمرةعنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1784

صائمًا.ويصبحيتسحرثميتعشىولايتعذَّىفيهيفطرالذىاليوموكانيومًاويفطريومًا

أبىبنرجاءقالضمرةحدثنا،شجاعبنالوليدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1785

فىرأيتبماتبالولااليقظةفىاللَّهاتق:قالسيرينابنعنعونابنعنحدثناه:سلمة

.المنام

امرأةعبادأمحدثتنى،عمربنبشرحدثنا،علىبننصرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1786

الليل-فىبكاءهنسمعوكنادارهفىسيرينبنمحمدمعنزولاًكنا:قالتحسانبنهشام

بالنهار.وضحكهيعنى



عنإليهمكتبفيماضمرةعنالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1787

سيرين:ابنفنادىالصلاةفحضشتجماعةمعشهدنا:قالعونابنعنسلمةأبىبنرجاء

نأمنعكما:لهقلتصلينافلما،القراَنجمعقدمنهناهافانَّالقراَنجمعقدمنإلايأتينالا

سيرين.ابنأمَّنا:فيقولونالناسيتفرقأنكرهت:قالبنا؟تصلى

قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،اَّطاعببنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1788

فاذكريومًالكإنَّبنىيا:لهوتقولتعظهأمهوكانترهقشابكان:يقولالبنانىثابتًاسمعت

مصرعكأحذرككنتقدبنىيا:تقولفجعلت،أمهعليهأكبَّتاللَّهأمرنزلفلما:قاليومك

ألاَّلأرجووإنى،المعروفكثيرربّالىإنَّأماهيا:قاليومكفاذكريومًالكإن:وأقول،هذا

اللَّهَرحمه-مات:فيقول:قال.لىيغفروأن-وجلعز-ربىمعروفبعضاليوميعدمنى

تلك.حالهفىباللَّهظنهيحسن

بنهشامسمعت:قالهلالبنموسىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9178

اسقونى:فيقولمنزلهدخلعرسإلىأووليمةإلىدُعىَإذاسيرينابنكان:قاليذكرحسان

أكرهإنى:يقولفكانسويقًا؟تشربالعرسإلىتذَهبأنتبكرأبايا:لهفيقالسويقشربة

.الناسطعامعلىجوعىجدأجعلأن

سيرينابنكان:قالزهيرابنعنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0917

حدته.علىلهعضوكلماتالموتذكرإذا

)عنهلالأبوحدثنا،موسىبنحسنحدثنا،أبىحد!ى،اللَّهعبدحدثنا-1917

زمانهفىأدركناهرجلأعلمإلىينظرأنسَرَّهمَنْ:قالاللَىعبدبنبكرعن(القطانغالب

زمانهفىأدركناهرجلأورعإلىينظرأنسرهومن،منهأعلمأدركنافماالحسنإلىفلينظر

فىأدركناهرجلأعبدإلىينظرأنسرهومن،تأثمًاالحلالبعضليدعإنهسيرينابنإلىفلينظر

اليومليظل)إنهيومفىتراهمنهأعبدهوالذىأدركنافماالبنانىثابتإلىفلينظرزمانه

إلىينظرأنسرَّهومن،(وقدمهجبهتهبينمايراوحصائمًاطرفيهبينماالطويلالمعمعانى

.قتادةإلىفلينظرسمعهكماالحديثيؤدىأنوأجدرزمانهفىأدركناهرجلأحفظ

،هشامعن،الشهيدبنحبيببنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2917

ذلك.لهفقيلمحمدأتىماتفلماسيرينابنيغسلهأنأوصىمالكبنأنسكان:قال

يحبسنىلمالأميرإن:قاللكفأذنالأميراستأذناقدفانَّا:قالوأالسجنفىمحبوسأنا:فقال

:قالالمعتمرأنالظنحسنفى2()9الدنياأبىابنروىوقد،"!التذكرةفى3(10/)القرطبىرواة-1788

."بهالظنحسنوأنااللهألقىلعلىبالرُّخصحدثنىمعتمريا:الوفاةحضرتهحينأبىقال



بخمسةوكَفنهُفغسَّلهفخرج،لهفأذنالحقلهالذىفأتى:قالعَلَّيالحقلهالذىحبسنيوإنما

قدمه.إلىقرنهمنبالمسكوطلاهالعمامةإحداهنأثواب

كان:قالمحمدعنعونابنعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبا-حدثنا-3917

المنكر.عنوينهاهبالمعروفيأمرهاللَّهمنزاجرلهكانالخيرأرادإذاالرجلطإن:يقال

محمدعنمهدىحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4917

أصحابمنالرجاطكان:سيرينابنفقالطعامًافصنعلناأختابنُأعْرس:قالسيرينابن

بطنهعلىعصبيجدلمفان،بهااجتزأجلدةوجدفاذايأكلًلاأيامًايمكثصيطهك!محمد

.حجرًا

:قالالجريرىحدئنى،مهدىأنبأنا،إسحاقبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدلنا-5917

ماأحسنمناتقبلطاللهم:قال،بكرأبايادعوة:قلناالقيامأردنافلماسيرينبنمحمدعندكنا

.يوعدونكانواالذىالصدقوعدالجنةأضحابفىعناوتجاوزنعماط

كان:قالهشامعنحمادحدثنا،مؤماطحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبءحدثنا-6917

فىيصنعمافأنظرفأتبعهليخرجعيدفىفغدوت:هشامقال.خلفهيلتفتلممشىإذامحمد

واحتبست:قال،فيهيخرجكانالذىالوقتعنفاحتبسفطنفكأنه:قالمصلاهوفىطريقه

لصّاكنتلو:فقالىفرآنىفالتفت:قالتبعتهمضىفلما:قالخرجعليهأبطأتفلماليخرج

باليت.ماولكلىيصلحهذاأنعلمتلوإنىسوءرجللكنت

حدثنى،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-7917

هذابعدأناعلم:لىفقال:قالأبىفىالأعرابىعوفعزانى:قالالعدوىأسلمبنسهلط

وضيةلهكانإن،فافعاطمنهلاتستحىوأنتأباكتلقأنْاستطعتفان،اجتماعالتفريق

ثم،تفرقًاالاجتماعذلكبعدأنواعلمفصَلْهَارَحمأو،فاقضهدينأوفأدهاأمانةأوفأنفذها

.بعدَهاجتماعلاتفرقأو،بعدهتفرقلااجتماع

حدثني،الغلابىمعاويةأبوحدثنا:أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-8917

ولكناجهالةمننعلمكمماواللهأما:لجلسائهيقولكانأنهالأعرابىعوفعنعامربنسعيد

به.ينفعكمأناللَّهلعلتعرفونمابعضنذكركم

صالحقالالغلابىمعاويةأبوحدثنا:أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-9917

لكأحدثتقدالمصيبةهذهكانتإن:قالط-أمهعلىيعزيهالحسنبناللَّهعبدوأتى:المرى

أعظم.نفسكفىمصيبتكأنفاعلموإلا،عليكنعمةفهىنفسكفىعظة



صدقعجوزيزيدبنحسانبنتعمرةأمحدثتنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا-0018

عائشة-أنأبيهعنزوجها-وهو:أبىقالعبس-بنقيسبنيحبىبنسعيدوحدثني:قالت

.الآخرةفىمنهتبرأتإلاالدنيافىإنسانيبغضنىلا:قالت-تعالىاللَّهرحمها

عني،اروها:وقالبهافأقرالأحاديثهذهأبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-1018

بعدرجلقدم:قالعبدبناللَّهعبيدعنالبربرىيعنىهارونحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا

وجدهماشتدماالمَّهوا:قالعليها؟الناسوجدرأيتكيف:عميربنعبيدفسألهعائشةوفاة

أمّا.لهكانتمنعائشةعلىيحزنإنما:عميربنعبيدقال؛ذلككل

:قالالوليدابنحدثنا،خلفحدثنا،أبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-2018

ونعليهثيابهفقوَّمتاللَّهعبدبنسالمإلىجلست:قالعطيةبنالفضلأنبأنا،هشيمحدثنا

درهمًا.عشرخمسةأودرهمًاعشرثلاثة

حدثنا،زيدبنسعيدحدثنا،عفانحدثنا،أبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-3018

ع!ه!اللهرسولأنأبيهعنالعزيزعبدبنعمرأخبرنى:قالالزهرىعن:قالراشدبنمعمر

."السمحة"الحنيفية:قال؟أفضلايُّهالدينعنسُئِل

شعبةحدثنا،عفانحدثنااللَّه-رحمهأبى-علىقرأت:قالالفَهعبدحدثنا-4018

عزاللَّه-إنَّ:قالهريرةأبىعنمحمدبنالقاسمسمعت:قالأخبرنىمنصوربنعباد:قال

يربىكمااللقمةليربىوإنهالطيبإلامنهايقبلولابيمينهويقبلهاالصدقاتيقبلوجل-

عبدذلكعنوسألت:قال.أحدمترلصاحبهااللقمةتصيرحتى،مُهرهأوفصيلهأحدكم

علم.بهذاللقاسمكانما:فقالالقاسمبنالرحمن

إبراهيمعنشعبةأنبأنا،عفانحدثنا،أبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-5018

الصدقةأىأتدرون":قاللمجيمالنبيعناللَّهعبدعنالأحوصأباسمعت:قالالهجرى

لبنأو،الدابةظهرأودراهمأخاهيمنحأن"المنحة:قال،أعلمورسولهاللَّه:قالوا؟"أفضل

."البقرةلبنأوالساة،

.(1)678برقمتخريجهسبق:حسن-3018

."المسند!فى2(15)6/أحمدزواهوقدوموقوفًا:مرفوعًاصحيح-4018

إبراهيمفإن:شاكرالعلامةوقال،الهجرىإبراهيمطريقعن"المسند"فى(1/634)أحمد:ضعيف-5018

منأحدٌلهيرولمبل،الصحيحرجالمنليسهوثمالأحوصأبىعنروايثهفىوخاصة،ضعيفهذا

ماجه.ابنغيرالستةالكتبأصحاب



عنسلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،أبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-6018

واتلوهالقرآنتعلموا:قالمسعودابنأنالبحترىوأبىالأحوصأبىعنالسائببنعطاء

عشرًابالألفولكنعشرًاميملامبألفأقوللاإنىأماعشرافيهاسمٍبكلتؤجرونفإنكم

.عشراوبالميمعشرًاوباللام

عقبةعنثابتحدثنا،حمادعنعفانحدثنا،عليهقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-7ْ18

فىحسنًاعملاًالعبدعملوإذا،علانيةسبعينمنأفضلسرّادعوةٌ:قالالغافرعبدابن

حقّا.عبدىهذا:وجلعزاللَّه-قال،مثلهالسرفىوعملالعلانية

عقبةعنثابتعنحمادعنعفانحدثنا،عليهوقرأت:قالاللَّهعبدحدثنى-8018

.كعمرةجماعةفىالفجروصلاة،كحجةجماعةفىالعشاء:الغافرعبدابن

أعبدمنوكانأسدأبىابنحدثنا:يقولسفيانسمعتمعمرأبواطَّهاعبدحدثنا-9018

نألاكرهإنى:يقولرجلكان:قالسفيانعنمعمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا،المدينةأهل

.فيأثمونفيغتابونىجيرانىيرانىجديدًاثوبًاألبس

خطراتاليقين:جعفرأبوقال،سفيانعنمعمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0181

القلب.فىثابتوالإيمان

الإيادىِ،قدامةأبوحدثنا،العتكىالزهرانىالربيعأبوحدثنىاللَّهعبيدحدثنا-1181

بَيْنهموَجَعَلْنَا(:وجلعز-قولهعننَوْفسئل:قالالأحولعامرعنعبيدبنالحارثحدثنا

.الإيمانوأهلالضلالةأهلبينواد:قال:52،،الكهفأ)!مَّوْبِقًا

ا!ملىأبوحدررا،عاصمبنعليحِدررا،سهِلِبنفضلحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1812

محتبسًا.:فآلالاسراء:8،،أ!ءحصِيرَالِلْكَافِرِينجهَنَّمَوَجَعَلْنَا(:جبيربنسعيدعنالعطار

الوارِث،عبدبنالصمدعبدحدثنا،زيافىبنإبراهيمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1813

وجَعَلْنا(:وجلعز-قولهعنسُئلمالكبنأنسسمعت:قالالعلاءأبودرهمبنزيدحدثنا

.ودمقيحمنجهنمفىنهر:قال!!مَّوْبِقًابَيْنَهُم

ضحيح.بسندمرفوعَاالحديثروى-6018

وذىه،(921)5/عنهما-اللهرضىعمر-بناللهعبدإلىورفعهنوف،عنبلاغًاكثيرابنذكره-1181

العلمية.الكتبدار-2(ط04)8/الطبرى

سجنًا.أىحصيرًا::عباسابنوقال-2181

بفقراتلفسيرهفىكلههذاىالطبرذكروقد،فرشًاومهادًا:الحسنوقال.فيهايحصرون:مجاهدوقال

.2(22012-1019)رقم



عمرانأباسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-4181

انقطعفاذاطيرعلىمثلتالدنياإن:يقولنوفًاسمعنا:يقولانالعبدىهارونوأباالجونى

الدنيا.ذهبتخربتافاذاوالبصرةمصرالأرضجناحىوإنوقعجناحه

بنمحمدحدثنا،العينرأسأهلمنمحمدبنجعفرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1815

السلف:بعضقال:قالعيينةابنمولىواصلعنحسينبنمخلدحدثنا،الطباععيسى

نفسى.لكملذممتمدحةتكونأنلولا

عمرانأباسمعت:قالجعفرحدثنا،سيازعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-1816

منالرجلفيضربخريفمسيرةمنكبيهبينماجهنمخزنةمنالملكأنبلغنا:يقولالجونى

قدمه.إلىقرنهلدُنمنطحينًافيتركهالنارأهل

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالىاللَّهعبدحدثنا-1817

كانأما:إليهفكتب؟حالكوكيف؟أنتفكيفبعد()أماعابدإلىعابدكتب:يقولدينار

.حالى؟عنيشغلكماحالكفى

بها.فأقرالأحاديثهذهأبىعليقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-1818

يومنافلنجعلتعال:يقولكانعَسْعَسًاأنثابتعنحمادحدثنا،عفانحدثنا-9181

.(يشربولايأكللاالذىبالطرس)يعنىطرسًا

وابنالشهيدبنحبيبعنسعيدعنعفانأبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-0182

المحسنين.منتكونانتأبلا،المتقينمنتكونأنتأبلا:قالسيرينابنعنعون

مَتَاعٌوَلِلّْمُطَلَّقَاتِ(:قالجبيربنسعيدسمعت:قالأيوبذلكحدثت-م0182ٍ

)!الْمُحْسِنِينَعَلَىحَقابِالْمَعْرُوفِمَتَاعًا(،241(ادقرةأ)!الْمُتَّقِينَعَلَىحَقّابِالْمَعْرُوفِ

.متاعمطلقةلكل:قال،:236(البقرةأ

حدثنى،الغلابىمعاويةأبوحدثنا:أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-ا182

عبدأبااللَّهعبدأبا:وزائهمنالحسنفناداهجنازةمنعُبيدبنيونسأقبل:قالقريشمنرجل

قليلا.إلافيهمتنزلولاويحبونكتحبهمأهلإلىتبادركنتإن:فقالإليهفالتفتاللَّه

رجلحدثنى،معاويةأبوحدثنى،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-1822

البابفرأىأصحابهمنجاءهفمنإذنهفهوبابهفتحإذابيتللحسنكان:قالالبصرةأهلمن

:قال،البيتفىالحسنيرفلمفنظرفدخلمفتوحًاالبابفرأىرجلفجاء:قالدخلمفتوحًا

جرير.ابنبهوأخذ:وقال."التفسير"فى93(1/0)كثيرابنذكرهم-182.



منالحسنوأقبل:قال،منهيأكلفأقبلطعامفيهفاذاإليهفجرَّهسريرهتحتسلإلىفنظر

لهفقاليبكيوجعلتدمععينهجعلتثم،إليهينظرقامالرجليصنعمارأىفلما،لهمخرج

.مضواقومأخلاقذكرتني:قالسعيد؟أبايايبكيكما:الرجل

أبىعنثابتحدثنا،جعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-1823

الملائكة:قالتفدعاضراءبهنزلتثمالسراءفىدعَّاءالرجلكانإذا:قالسلمانعنعثمان

فدعاضراءبهفنزلتالسراءفيبدعَّاءليسالرجلكانوإذا،لهاستغفروامعروفصوت

له.يشفعونولا،بمعروفليسصوت:الملائكةقالت

نجلسكنا:قالثابتعنجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-4182

ثمسكتةيسكتثملناغفرقداستجيبقد:يقولثمويدعوفيذكرناالنهدىعثمانأبىإلى

صادقين.كناإن:يقول

:قالالجونىعمرانأئىعن،جعفرعن،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-1825

وأالجنةأهلعدةبكماللَّهليكملنالمسجدأهلياواللَّه:فقالشيخعلينافوقفالمسجدفىكنا

فأبكانا.؛النارأهلعدة

أبىبناللَّهعبيدحدثنا،سيارحدثنا،اللَّهعبدبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1826

فأرسل،لهفقيلمعاويةفأتىَالإسلامينعىيطوفالخولانىمسلمأبوكان:قالأبيهعنشميط

نإ،قليلعنقبرابنأحدَوثةأنتإنما:قال.معاوية:قال؟اسمكما:لهقالفدعاهإليه

رجلعليجُرْتَثمجميعًاالدنياأهلعلىعدلتلو،معاويةيابهجُزيتشرّاأوخيرًاعملت

بِعَدْلِكَ.جُورمكلمالَ

محمدسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،هارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1827

.الإخوانولقىجماعةالصلاةإلابهألَذُّشىءالدنيافىبقىما:يقولواسعبن

:قالسليمانبنجعفرحدثنا،عفانحدثنى،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا-1828

وعندهجمعةعليهيأتىفلاالمالفيصيبيتجرالعجليمورقكان:قالأصحابنابعضحدثنا

حتىعندكلناضعها:فيقولثلاثمائةخمسمائةأربعمائةفيعطيهالأخيلقىكان،شىءمنه

أما:فيقولفيهالىحاجةلا:الاَخرويقول.بهاشأنك:فيقولبعديلقاهثم،إليهانحتاج

بها.فشأنكأبدًابآخذيهانحنماواللَّه

دارالحديث..ط"والحكمالعلوم"جامعفى(1)9رقمحديث2(48)صالحنبلىرجبابنذكره-1823

ضعيف.:سيّاروفيه



السنىيزيدعنزيدبنحمادحدثنا،يونسحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9182

نأأستطيعولاأصليأنأستطيعلاإنينفسيإليكأشكوالمعتمرأبايا:لمورقرجلقال:قال

لأفرجفانىالشرعنفاضعفالخيرعنضعفتإذأمانفسكعلىتثنىمابئس:قالأصوم

أنامها.بالنومة

أنهالعجلىمورقعنقتادةعنشريحبنحربعنأخبرت:فالاللَّهعبدحدثنا-0183

.اتجرتمالولاهم:يقولوالمساكينالفقراءعليفيفرقهالمالفيصيبيتجركان

يصومكانمورقًاأنبلغني:قالالبنانىزهيرعنبلغني:قالاللَّهعبدحدثنا-1831

أهلعلىبهفيتصدقفضلهعليفيهيتجرماللهوكان،خفيفينقرصينعلىويفطرالدَّهر

.للتجارهتعرضتماالفقراءلولا:يقولوكانإخوانهبهويصلالحاجة

حدثنا،روادأبىبنجبلةبنعمربنمحمدجعفرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1832

الذنوبمنتستكثرونإنكم:قالالفَهعبدبنبكرعنعبيدبنيونسعنمروانبنمحمد

مكانه.سرهاستغفارًاجنبهإلىرأىثمذنبًاأذنبإذاالرجلهـان،الاستغفارمنفاستكثروا

وحميدثابتعنسلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1833

فغزاهوجل-عزربه-علىمتمردًاوكانملكقبلكمفيمنكان:قالالمزنىاللَّهعبدبنبكرعن

قُمْقمًالهيجعلواأنعلىآراءهمفأجمعوا؟نقتلهقتْلةبأى:فقالواسليمًافأخذوهالمسلمون

فجعل:قالبهذلكففعلوا،العذابطعميذيقوهحَتىيقتلوهولاالنارتحتهويحشوا،عظيمًا

فيهأناممافأنقذنىوجهكوأمسحلاثوأصلىأعبدككنتبمافلانيا:واحدًاواحدًااَلهتهيدعو

والعمل"النفسعيبومطالعة،المنةمشاهدةبيناللَىإلىيسير"العازف:الهروىالإسلامشيخقال-1832

."السالكين"مدارجفى2(1/22)الجوزيةقيمابنذكره

عيبومطالعة،والإحسانالنعملولىوالشكروالحمدالمحبةتوجبالمنةفمشاهدة:الجوزيةقيمابنوقال

قاعدتينعلىمدارهاوالعبودية...وقتكلفىوالتوبة،والافتقار،والانكسارالذللهتوجبالنفس

وإذا،النفسعيبومطالعة،المنةمشاهدةعنالأضلينهذينومنشأ،تاموذل،كاملحب:أصلهاهما

وما،وغفلةغرةعلىإلاعدوهبهيظفرلمالأصلينهذينعلى-تعالى-اللهإلىسلوكهبنىقدالعبدكان

.(01،11)صالصيبالوابل.يسيربتصرف()اهـ.برحمتهويتداركه،وجلعز-اللهينعشهماأسرع

الدنياكربمنفينجيهمأعداؤهفأما،وأوليائهأعدائهمفزعالتوحيد7(:)صا"الفوأئد"فيقال-1833

!و!يُشْرِكُونَهُمْإِذَاالْبَرِّإِلَىنَجَّاهُمْفَلَفَاالدِّينَلَهُمُخلصينَاللَّهَدَعَوُاالْفُلْكِفِىرَكبُوافَإِذَا(:وشدائدها

فنجّاهيونسإليهفزعولذلك.وشدائدهاوالآخرةالَدنَياكرباتصتفينجيهمأوليَاؤهوأما،65(العنبهوتأ

فىلهمأعدوما،الدنيافىالمشركونبهعذبممابهفنجواالرسلأثباعإليهوفزع،الظلماتتلكمنالله

مفزعفهو،التوحيدإلاالعظامالكربفييلقىولا...التوحيدبمثلالشدائددفعتفما..الآخره

هـ..اوغياثها"وحصنهاوملجؤهاالخلائق



مخلصًااللَّهودعااللَّهإلاإلهلا:وقالالس!صاءالىرأسهرفعشيئًاعنهيغنونلارآهمفلما

فجعلالقمقمذلكفاحتملتريحوجاءت،النارتلكفأطفأالسماءمنمثغبًاعليهاللَّهفصبَّ

اللَّه-عزيعبدونلاقومإلىاللَّهفقذفهاللَّهإلاإلهلا:يقولوهووالأرضالسماءبينيدور

بنىملكأنا:قاللك؟ماويحك:لهفقالوافاستخرجوهاللَّهإلاإلهلا:يقولوهووجل-

.فآمنواأخذىمنوكانأمرىمنوكان:قالالقصةعليهمفقصفلان

عنالطحانسعيدأبوحدثنا،العتكىحيانبنمسلمحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1834

مالقلتفىَّماتقولىأنأخافأنىلولا:لامرأتهقالأنهاللَّهعبدبنبكرعنالقطانغالب

فيك.

بنبكرعنفضالةبنمبازكعنسليمانبنسعيدعنحدثت،اللَّهعبدحدثنا-1835

منلشيئاعليهوانَّفمات:قال،الفقراءموتوأموت،الأغنياءعَيْشأعيش:قالاللَّهعبد

دين.

سلمة،بنحمادحدثنا،العمىمحمدبناللَّهعبيدعنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1836

كماالمؤمنعبدهليحميوجل-عز-اللَّه"إن:قالالمزنىاللَّهعبدبنبكرعنحميدحدثنا

كيفالمرأإلىترواألم:قالللدنيا:قالأحسبه:قال:اللَّهعبدقال"مريضهأحدكميحمي

بعبده-وجلعز-اللَىيفعلوكذلكعاقبتهصلاحبهتريدوتفعلوتفعلالمرازةصبيهاتوجر

المؤمن.

أبىعنالملكعبدبنأسلمحدثنا،الضبىعمربنداودحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1837

رأسهفرفع،فيهماتالذىمرضهفىنعودهالمزنىاللَّهعبدبنبكرعليدخلنا:قالحيوة

فىيعملفلمضعفبهقصرأو،اللَّهطاعةفيلنفسهفعملقوةاللَّهرزقهعبدًااللَّهرحم:فقال

وجل.عزاللَّه-معاصى

أبايا:لموردتىرجلقال:قالالسنىيزيدعنحمادحدننى،اللَّهعبدحدثنا-1838

نفسكعليتثنيمابئس:قال،أصومولاأصلىأنأستطيعلاإنىنفسىإليكأشكوالمعتمر

أنامها.بنومةأفرحفانىالشرعنفاضعفالخيرعنضعفتإذاأما

إنى:قالمورقًاأنالسنىيزيدعنزيدبنحمادسمعمنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9183

إذاعليهأندمشيئًاغضبىفيقلتماولقل،أغضبماالسَّنةعلىليأتىوإنهالغضبلقليل

رضيت.

.)57(برقمصحيحبسندتخريجهسبقالأولالجزء-1836



:قالالمباركحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0184

رحمتكخزائنمنلناافتحاللهم:يدعهولاالدعاءبهذايدعوالمزنىاللَّهعبدبنبكرسمعت

بعدهتفقرناولا،طيبًاحلالأرزقًاالواسعفضلكومن،والاَخرةالدنيافىأبدًابعدهاتعذبنالا

وَتَعَفُّفًا.غِنًىسواكعَمَّنوبكوفقرافاقةوإليكشكرًابهالكتزيدنا،أبدًاسواكأحدإلى

مولىعمربنيزيدحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدننى،اللَّهعبدحدثنا-1184

أصحابكان:قالالبصرةمسجدفىالمزنىاللَّهعبدبنبكرسمعت:قالمطيعأبيبنسلام

علييطعنونلايلبسونلاوالذين،ينبسونلاالذينعلييطعنونلايلبسونك!جماللَّهرسول

.يلبسونالذين

:قالعوفابنأنبأنا،سعدبنأزهرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1842

وليلةيومكلوجهىأعفركنتأنيإلابعدىأخلفهشىءعلياَسىلن:قالرجاءأباسمعت

عزوجل.-لربىمراتخمسالترابفى

كان:قالالأشهبأبوحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1843

.أيامعشرةكلفىرمضانقيامفىبنايختمرجاءأبو

عنحمادحدثنامحمد-ابنهو-يونسحدثنا،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-1844

إبل.قعودمنأذلَّ:رجاءأبوقال:قالأيوب

سمعت:قالمسلمبنبسطامحدئنا،روجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1845

عُنُقِهِفِىطَائِرَهأَلْزَمْنَاهُإِنسَانٍوَكُلَّ(:الاَيةهذهيقرأالسُّوارالِعَدَوىأباسمعت:قالالتياجأبا

ياجنيتماأما،وطَيَّةزصرتان:قالثم(،ايإسراء:113!!مَنشُورَايَلْقَاهُكِتَابًاالْقِيَامَةيَوْمَلَهُوَنُخْرِجُ

اقْرَأْ(:نشرتبعثتإذاثمطويتمتفاذا،شئتمافيهافأمَلْالمنشورةفصحيفتكَ،آدمابن

14(.الا!راءأ!ءحَسِيبًاعَلَيْكَالْيَوْمَبِنَفْسِكَكَفَئكِتَابَكَ

:قالالقرقسانى-هو-مصعببنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1846

فقالتالعدوىالسوارأبىمنزلمناستسقىمنزلمنإنسانًاأنذكرحسينبنمخلدسمعت

:قالأسفلهفىأوماالجبعُكَّةفأخذفذهب:قالقطرةعندناماأوقطرةالجبفىما:امرأته

.!قطرةمنهاهناكمالسوءاتأميا:وقالرأسهاعلىفصبفجاء

مر:قالنوجبنسالمحدثنا،البصرىالمثنىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1847

السوارلأبىقيل:عوففقال؟حالككيفأنت؟كيف:فقاليونسفسألهالجمعةيومعوف

يصلح.عُشْرهليت:فقال؟صالححالكأكل:العدوى



ابنعنزبيعةبنضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1848

:فقالشابفتىومعهم:قالالعلمفيهايتذاكرحلقةفىالعدوىالسوارأبوكان:قالشوذب

إذًا؟كناشىءأىفىويحك:فقال،السوارأبوفغضبَ:قال.للَّهوالحمداللَىسبحان:قولوا

نأمخلدًاسمعت:قالمصعببنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9184

نإحسبك:قالدخلأومنزلهبلغإذاحتىفسكت،بالأذىرجلعليهأقبلالعدوىالسوارأبا

:قالمالكحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0185

البيعأردتفاذا،الآخرةسوقهذه:فقال،فدعاهالمسجدفىيبيعرجلاً)يساربنعطاءرأى

الدنيا.سوقإلىفاخرج

"قال:قالمالكًاسمدت:قالالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1185

.مستوصونبهاوأنتمحُرَّاصعليهاأنتمبدنياكمأوصيكملادينكم:يساربنعطاء

،شاذانعامربنأسودأنبأنا،فضلبنمحمدبنجعفرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1852

،،أيوببنالحكمخطب:قالالسوارأبىعنهلالبنحميدعنالمغيرةبنسليمانحدثنا

؟".ألفًاثلاثونوعندهالناسيزهدهذا:السوارأبوفقال،الزهديذكرفجعل

أبوحدثنا،داودأبوحدثنا،الصرافعليبنعمروحدثنى،اللَهعبدحدثنا-1853

ويكرهونهللشيخفيهايرخص:فقالللصائمالقُبلةعنالعدوىالسوارأباسألت:قالخلدة

.يفرطأنمخافةللشاب

حدئنا،داودأبوحدثنا،علىبنعمرووهوحفصأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1854

وكَبِّر.سبِّح:قال؟خلفهأقرأ:الإمامخلفالقراءةعنالسوارأباسألت:قالخلدةأبو

نزللما:قالهاشمبنيمولىالفرجبنمحمدجعفرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1855

فأتيت،مصيبةدلكمنعلىدخل-والضربالحبسيعنىوالجور-الظلممنحنبلبنبأحمد

قلت:؟ترويهولستالعدوىسوارأبىبمنزلةاللَّهعنديكونأنترضىأما:لىفقيلمناميفى

المنزلة.بتلكاللَىعندفانه:قال.بلى

بنبسطامعنعاصمبنعلىبهحدثنا،جعفرأبوقال:قالاللَّهعبدحدثنا-1856

أبىجلدذكرىبقيتوقد.الإسلامىالزهدمنظومةداخلالابتلاء""فكرةلظهورمقدمةهذاكان-1856

فاسترجع،أعلاهالمذكورةالقصةهذهعليهيقصمنإليهفذهبالقرانخلقفىأحمدامتحنحتىالسوار

."أسواطهتذهبلا"والله:الحسنتعبيرأحسنوما،الرجل



أمرمنئنىءعنفسألهالعدوىالسوارأباالأمةهذهمترفىبعضدعا:قالالحسنعنمسلم

؟أخرجدينأىإلى:قال:قال،الإسلاممنبرىءفأنتوإلا:لهفقاليعلمبمافأجابه،دينه

الحسن:فقالسوطًاأربعينفضربه:قال؟الليلةآوىمَنْفإلى:قال.طالقفامرأتكوإلا:قال

بذلكفأخبرته،حنبلبناللَّهعبدأبافأتيت:جعفرأبوقال.أسواطهتذهبلاواللَّه

فاسترجع.

:قالخلدةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،علىبنعمروحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1857

فتضعالمسجدإحداكنتجىء:عدىبنىمسجدفىالعدويةلمعاذةيقولالسوارأباسمعت"

ماواللَّهإنى:قال.تنظرولاترابًاعينيكفىاجعلتنظر؟ولمَ:قالتاستها؟وترفعرأسها

الصبيانشغلنيالبيتفىكنتإذاسوارأبايا:فقالت،اعتذَرتإنىثم،أنظرأنإلاأستطيع

عليك.أخافالنشاط:قال.لىأنشطكانالمسجدفىكنتوإذا

أبيهعنشميطأبىبناللَّهعبدحدثنا،سيارعنأخبرت:قالىاللَّهعبدحدثنا-1858

واكفهمالناسفاحذرأخىيا،بعدأما:العدوىسوازأبيإلىجبيربنسعيدكتب:قال

ولاعافاكالذىالفَهفاحمدعاثرًارأيتهـاذا،خطيئتكعلىوابك،بيتكوليسعك،نفسك

بقيت.مايغشكالشيطانتأمن

جعفر،حدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىالحسنأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9185

وأهله.فدعهالشررأيتإذا:أبىقال:قالالدرداءأبىبنبلالحدئنا،الورقاءأبوفائدحدثنا

أبوكثيرحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0186

المستطعمون،وبقىالمطعمونذهب:حصينبنعمرانقال:قالالحسنحدثنا،الفضل

أقوللهالكانحيّاعمرانكانلوواللَّهأما:الحسنيقول:قالالمنسونوبقىالمذكرونوذهب

.(1)قولوأ

دخلت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-ا861

يأكل،ثمجوفهفىباللقمةيقولوهوحامضخليديهوبينكبيرشيخوهوالسنجىفرقدعلى

.النكاجعنىليقطع:قال؟يعقوبأباياهذاتفعللم:قلت:قال

المفضلبنبشرحدثنا،سيارحدثنا،!سملمبنعلىحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-1862

لأموراوجدت:قال!؟بكاللَّهصنعمامحمدأبايا:فقلتالمنامفىمنصوربنبشررأيت:قال

نفسى.أحملكنتمماأهون

قولأ.لهاأكثرلكانيعنى()1



حدثنا،سلمةأبوالعنبرىحاتمبنسيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1863

خَاشِعًالّرَأَيْتَهُجَبَلعَلَئالْقُرانَهَذَاأَنزَلْنَالَوْ):الآيةهذهقرأديناربنمالكسمعت:قالجعفر

صاعإلاالقرآنبهذاعبديؤمنلالكمأقسم:وقال،فبكى2،،الحئر:اأ)اللَّهِخَشْيَةِفِنْمُّتَصَدِّعًا

قلبه.

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1864

سفالاًفيذهبونالجحيمحياضفىانغمسواالمقامعبضربالنارفىالنارأهلأحسَّإذا:يقول

سفالاً.سفالاًيذهبالدنيافىالماءفىالرجليغربنكما،سفالاً

مالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنى-1865

نأكماالمؤمنينربيعالقرآنفإن؟قلوبكمفىالقرآنزرعماذاالقرآنحملةيا:يقولدينارابن

نتنيمنعهاولاالحبةفيهالحش)1(فيصيبالسماءمنالغيثينزلفقد،الأرضربيعالغيث

أضحابأين؟قلوبكمفىالقرآنزرعماذاالقرأنحملة،فيهوتحسنوتخضرتهتزأنموضعها

.فيها؟عملتمماذا؟سورتين()أصحابأين؟سورة

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1866

مائدتىأينقطع:فقال.وأصحابكغاشيتككثرتكلامكلَينتلويحيىأبا:لهوقيلدينار

بهم.اللَّهجاءلاأبناءخراجىأينكسر

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1867

.العلماءقلوبتسحرفإنهاالسَّحارةاتقوا:يقول

مالكَاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1868

كذلك،للاَخرةتحزنماوبقدر،قلبكمنالاَخرةهميخرحكذلكللدنياتحزنمابقدر:يقول

قلبك.منالدنياهميخرح

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنى،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9186

الْمُتَّقِينَنَجْعَلُفأَمْالأَرْفِىكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَنَجْعَلأمْ):الآيةهذهوتلا

ستة.العشرةربحفهوشتتدهتعال:مالكيقولأص:28(،*!!كَالْفُجَّارِ

لىأنامألاَّاستطعتلووالله:يقولمالكًاسمعت:قالباسنادهاللَّهعبدحدثنا-0187

أيهاينادونالدنيامنارفىفرقتهمأعوانًاوجدتلوواللَّه،نائموأناعذابينزلأنمخافةأنم

.النارالنارالناس

."حشوش"والجمعالكنيفالحثر:(1)



مالكًا"ممعت:قالجعفرحدثناسياز،حدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1871

الصالحوالعملالطيبالقوللزمرجلأاللَّهفرحموكبارصغاركثيرفجاركمهؤلاءيا:يقول

والمداومة.

حدثنا،جعفرحدثنامتَيار،حدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1872

فأدبرأدبر:لهقالثمفأقبل،أقبل:لهقالالعقلاللَّهخلق"لما:قاليرفعهالحسنعنمالك

أعطي.وبكآخذبكمنكإلىأحبخلقًاخلقتما:قال

:قالمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1873

وكُل،النعلواخصف،الإزارفانكسبصاحبكتلحقأنسركإنعمريا:لعمرذزأبوقال

الشبع.دون

مالكًاسمعتجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1874

.خربيسكنلمإذاالبيتأنكماخربحزنفيهيكنلمإذاالقلب:يقول

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنى-1875

القلب.قسوةمنأعظمبعقوبةعبدضربما:يقول

القلوبفىعقوبات-وتعالىتبارك-للَّهإنَّ؟يقولمالكًاسمعت:وقال-م1875

.العبادةفىووهنًاالرزقفىوسخطًاالمعيشةفىوضنكًاوالأبدان

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنى-1876

يعرضالأمرأوالشغلذلكمنفيمنعهيزورهوأنأخاهيلقىأنيحمبرجلمنكم:يقول

بيننايجمعأناللَّهأسألوأنا:مالكيقولثم،فيهافرقةلادارفىبينهمايجمعأناللَّهعسى

العابدين.ومستراحطوبىظلفىوبينكم

حدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1877

قالوكذا،بائفاقموضوعكذب:الزركشىقالولكن،الحسنعنالإسنادجيدكانوإن:موضوع-1872

منالمشتهرةالأحاديثمنوهو2()750حديث(491)2/الخفالا"كشفانظر.تيميةابنالإسلامشيخ

الخطيب:قال:2(ه)ص"المنيف"المنارفىالقيمابنوقالفاحذرالعوامألسنةوعلىالمتكلمينكتب

هذاأى-العقلكتابإن:الدارقطنىقال:يقولالغنىعبدابنالحافظسمعت:قال،الصولىحدثنا

وسرقه،باسنادوركبه،المحبربنداودمنهسرقهثم،ربهعبدبنميسرةاولهم:أربعةوضعه-الحديث

.انجرىبأسانيدالسجزىعيسىبنسليمان

حديث.العقلفىيصحلا:الأودىالفتحأبووقال

.هـ(.)1أعلموالله،حبانوابن،حاتموأبو،العقيلىجعفرأبوقاله



يوعدونلاماإلىوهميوعدونماالناسعلىتطاولكيفبنىيا:لابنهلقمانقال:قالمالك

.يذهبونسراعًا

:قالمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1878

عزاللَّه-إلىيدعوهممدينملكإلىباعوراءبنبلعام-السلامعليه-اللَّهنبيموسىبعث

يقدمه-السلامعليه-موسىوكان،إسرائيلبنىعلماءمنوكانالدعوةمجابوكان-وجل

وأقطعه،وأعطاهفأقطعه:قال-لسلاماعليه-موسيويؤمنيدعوبهنزلتإذاالشدائدفى

آيَاتِنَاآتَيْنَاهُالَّذِىنَبَأَعَلَيْهِمْوَاتْلُ(:-وجلعز-اللَّهفأنزل:قالدينهوتبعدينهفتركوأعطاه

ا!عرات:175(.أالآية)مِنْهَافَانسَلَخَ

مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،عليحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9187

فيتزوجأحدهمينطلق:يقولمالكًاوسمعت:قالاللَّهذكربمثلالمتنعمونتنعمما:يقول

ملكامرأةوخاتونالناسأجملالحرمديباجة:مالكزمانفىيقالوكان:قال-الحرمديباجة

بقَلْبهفتأخذفيتزوجها،زبدةكأنهاحتىوترفوهاأبواهاسمَّنهاقدجاريةإلىينطلقأو-الروم

.وكَذاكذا:فتقول؟تريدينشيءوأىحسنىخمار:فتقول؟تريدينشىءأى:لهافيقول

فيؤجر.فيكسوهاضعيفةيتيمةيتزوجأنويدعالقارئذلكدينواللَّهفتمرط:مالكقال

يعنىمالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0188

ساكنعلمتقدمالكإله:يقولثممحرابهفىرأسهيضعالصوتمحزونوكاندينارابن

عزاللَّه-إن:يقولمالكًاوسمعت:فاليبكىثم؟مادكالرجلينفأىالجنةساكنمنالنار

وولدانالمساجدوُعمّارالقرآنجلساءإلىنظرتفاذاعبادىأعذبأنأريدإنى:يقول-وجل

قرئإذاالصديقينإن:يقولمالكًاوسمعت،عذابىصرفت:يقول،غضبىسكنالإسلام

.الاَخرةإلىقلوبهمطربتالقراَنعليهم

سمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1881

دينكفىتستفيدلاوصاسماجليسكلانظرمغيرةيا:حبيببنللمغيرةيقولديناربنمالك

صحبته.عنكفانبذخيرًامنه

من(154)12تىو-()29153كأقممنالطبرىذكرفقدباعوراء،بنبلعامقصةفىاختلف-1878

موسى-قومعلىيدعوفراحالأعظمالاسمأوتىقدوكانلموسيعدواكانبلعامأن(181-021)6/

فغوىِ،لسانهاندلعِحتىإسرائيِلبنىبأعباء-السلامنون-عليهيِوشٌبنوقياموفاتهبعد-السلامعليه

الْغَاوِينمِنَفَكانَالشَّيْطَانُمِنْهـفَأَتْبَعهُفَانسَلَخَآيَاتِنَاآتَيْنَاهُالَّذِىنَبَأَعليْهِمْواتْلُ(:-تعالى-اللهقولوهو

.،751:الأعراف1)ح!7!ه

كاملة.إصحاحاتثلاثةفىالعددسفركاتبذكرها،الكثابأهلمسلمةعنمأخوذةوالقصة



نبهانبنوالحارثجعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1882

البصرةأميروهوالثقفيمحمدبنالقاسمعلىأدخلكنت:يقولديناربنمالكسمعنا:قالا

:قال،هذهثيابكفىعليناتدخللامالكيا:يومذاتقال:قالعنهأحجبلاأطمارىفى

مالكيا:فقال:قالعليكفيهاأدخلكنتقدعلىغيركماأدرىماالأميراللَّهأصلح:فقلت

فلو:!الكقال:قال،ذلكعنكويحجبناأيدينافىماتريدلاإنكعلينا؟يجرئكماأتدزى

الثقفى.محمدبنالقاسمكلاملكتبتالمصحفدفتىفىالكلاممنشيئًاكاتبًاكنت

إبراهيمأبوعثمانحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1883

إنى:أصحابهمنلرجليقولدينازبنمالكسمعت:قالديناربنمالكجليسالحميرى

مالكفجعل:قالالرغيفعلىفجعله:قالبهفجاءفانطلق،رائببلبنلينًارغيفًالأشتهى

تغلبنىأنتريداليومكانحتىفغلبتكسنةأربعينمنذأشتهيك:قالثم:قالإليهوينظريقلبه

يأكل.أنوأبى:قالعنىإليك

سمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعليحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1884

بنالحسنفعادنىأعقلذلكفىوأنابُرْسامفأصابنىليمرضةمرضت:يقولديناربنمالك

:قالرأسيعندفجلسجاءثم:قالفتوضأدخلثمرأسيعندرداءهفوضعالحسنأبى

ثمقدمىويشد،بشريطكتافىيشدأنهذامرضىمنمتإنهممتلقدسعيدأبايا:قلت

صاحبكمإن:الحسنقال:قالسيدهإلىبالعبدينطلقكماوجل-عزربى-إلىبيينطلق

صاحبيا:لىفقالعوفيتثم:قالسعيدأباياأهجرماواللَّه:فقلت:قاليهذىيعنىيهجر

وكانيعظنىالحسنعلىفأقبل:قالعوفيتقدفأصبحتالأرضمنظلمةفىكنتالشريط

ومؤدبًا.معلمًا

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،علىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1885

عمله.منأبلغالمؤمننية:يقولدينار

:يقولمالكًاسمعتقالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-861\/

قدأنهفأعلمسجدةأسجدأنيديهبينوقفتإذاالقيامةيوملىأذن-وجلعز-اللَّهأنوددت

لأحدكانلو:يقولمالكًاوسمعت:قال.ترابًاكُنْديناربنمالكيا:يقولثم،عنىرضى

.الماءمنوأروىالنارمنوأنجوقصبمنخُصالقيامةيوملىيكونأنلتمنيتيتمنىأن

سمعت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1887

فىجعلرزقىأنولوددت،استحييتلقدحتىالخلاءإلىاختلفتلقدواللَّه:يقولمالكًا



أمينًايكونأنخيانةبالمرءكفى:يقولمالكًاوسمعت:قال،أموتحتيفأمصهاحصاة

عينيه.ملكالفجوراستكملإذاالعبدإن:يقولمالكًاوسمعت:قالللخونة

سمعتقالجعفرحدثناسيار،حدثنا،مسلمبنعلىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1888-

الصفا؛عنالقطريزلكماالقلوبعنموعظتهزلتبعلمهيعمللمإذاالعالمإن:يقولمالكًا

العمللغيرطلبتهوإذاالعلمسركبهلتعملالعلمطلبتإذاإنك:يقولمالكًاوسمعت:قال

.فخرًاإلايزدكلم

:قالالبصريينبعضعنشميلبنالنضرحدثنا،أبىحدفا،اللَّهعبدحدثنا-9188

الناسلحوائجالعلمطلبومنيكفىمنهفالقليللنفسهالعلمطلبمن:ديناربنمالكقال

.كثيرةالناسفحوائ!

:قالجعفرعنمهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0918

تغلىالفجارصدوروإن،البربأعمالتغلىالمؤمنينصدورإن:يقولديناربنمالكسمعت

اللَّه.رحمكم-همومكممافانظرواهمومكميرى-تعالى-واللَى،الفجوربأعمال

وسمعت:قالجعفرأنبأنا،الحباببنزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1918

تفالى.ثمفتفالىالصالحونذكرإذا:يقولديناربنمالك

القرشىالوليدبنعبادحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2918

ووضعت(1اثسُوح)لَلَبسْتُمالكجُنَّ:الناسيقولأنلولا:ديناربنمالكقال:قالبصرى

وجلَ.عز-اللَّهيعصينَّفلاراَنىمنالناسفىأنادىرأسىعلىالرَّماد

ديناربنمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3918

عنهاسائلهوجل-عز-اللهالاخطبةيخطبعبدمن"ما:!ج!اللَّهرسولقال:قالالحسنعن

يحسبون:يقولثمينقطعحتىبكىالحديثبهذحدثناإذامالككان:جعفرفقالبها"أرادما

به.أردتماالقيامةيومسائلىاللَّهأنأعلموأنابكلامىتقرعينىأن

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-4918

.الرهبانلباس:المسوح(1)

فى2()122الألبانىوضعفة"الإيمانشعب"فى(2871787/)2/البيهقىمرفوعا:صعيف-3918

الدنياأبىابنأيضًاوزواه،الشعبىعنضعيفبسندمقطوعًا(21)6المباركابنرواهوقد.الضعيفة

الصمت.فى)59(

وهذاقطعىسندمنلهالابدالغيبعالمعنالمنقولةالأخبازإذ،سندمنفيهلابدهذاومثل:ضعيف-4918

الحديث.هذافىمتوافرًاليس



ملكتسبيحهمنوقعملكمنهمسبَّحكلماملائكةالسمواتبعضفيأنبلغنا:يقولدينار

السماءنجوموعددوالثرىالحصىعددالعيونمنلهملكالسمواتئعضفى:قاليسبحقائم

صاحبها،يفقههالابلغة-وجلعزاللَّه-بحمديسبحوشفتانعينتحتهاإلاعينمنفيهاما

فوقوالعرشسنةخمسمائةمقدارقرونهمأطرافبينقرونلهمالعرشحملةوإن:قال

.لقرونا

سُئلَ:مالكًاسمعت:قالجعفرحدثنا،سيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-5918

يا:يقولَمالكًاوسمعت:قال؟السمنأريدأتحسبون:فقال؟رغيفانيكفيكيحمىأبايا

مالكًاوسمعت:قال،النهرفىومائىالفعالفىخبزىتخمةولالوىأخشيلاأناهؤلاء

ما:يقولمالكًاوسمعت:قال.المسجدمنخرجتماالبوللولالكمأقولبحق:يقول

بها.أصنعماببصرةنواةثمبنواةالبصرهأهلأحسنلىأنيسرنى

ديناربنلمالكقيل:قالجعفرحدثنا،سيارعنأخبرنت:قالاللَّهعبدحدثنا-6918

نفسى.طلقتاستطعتلو:قاليحبىأباياتزوجتلو:يحبىأمماتتحين

منرجلحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7918

بيدهفأومأأمتكبدلاءأين،اللَّهرسوليا:فقلتمنامىفيلمجماللَّهرسولرأيت:قالصنعاء

سنانأبىبنوحسَّانواسعبنمحمرربلى:قالأحد؟منهمبالعراقماأو:فقلت.الشامنحو

مالككانولو:جعفرقال،زمانهفىذرأبىزهدبمثلالناسفىيمشىالذىدينارابنومالك

بحديثه.يتحدثأنينبغيكانإسرائيلبنيفى

مالكسمعت:قال،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8918

حسنًاعهدكنرعىوحتىحسنًانعرفكحتىإليكبقلوبناأقبلاللهم:دعائهفىيقولدينارابن

نتوباللهم،التقوىلباسوألبسناالإيمانسيماءسومنااللهم،حسنًاوصيتكنحفظوحتى

كلهالخيربهالناتجمعنظرةمنكإليناانظراللهم،اللزامقبلبالسلامونلقيالمماتقبلإليك

الدنياخيرأعنىأنىأتحسبونى:فيقولكلامهعندمالكَيقفثم؛الآخرةوخيرالدنياخير

ورهبةرغبةراضعنىوأنتألقاكيومألقاكحتىالصالحالعملأعنىإنما؟والدرهمالدينار

الله.رحمه-معهفنبكىخفيفًابكاءًيبكىثم:قال،الأرضوإلهالسماءإلهياإليك

!بالشامرجلاأربعونالأبدال":حديثفيهمزوىوالأوتاد،والنقباء،والأبدال،والبدلاء:ضعيف-7918

بثابت.ليسمنقطعحديث:(-167)162""التصوففىتيميةابنوقال

بعيد.منأوقريبمنتشريعىحكمأىعليهاينبنىلارؤياالقصةهذهإنثم



زيادبنالمعلىحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9918

فلم،فاستأذناإليهفانطلقناإليهبناانطلق:مالكلىقالالبصرةقتيبةبنسلمةقدملما:قال

:قالمجلسهوقرب،حاجتكيحعىأبايابكمرحبًامرحبًا:سلمةفقال:قالدخلناأننلبث

يا:قال؟يحمىأباهىما:قالحاجةلنابل:مالكفقال:قال؟حاجةلكماأمجئتماأزائرين

عليهمتجان:قالعندهمعرفناقديحيىأبايا:قال؟وللسلطانلكماوللملوك؟لكماسلمة

منها.يخرجوكلاثمورطةفىيلقوكأنأخافإنىسلمةياويحك:قالذلكينفعنىلاقال

مررتُ:قالديناربنمالكعنأخبرت:قالأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0091

نإ:يقولفيمالىفقال:قالوكلمتهفكلمنىعلىَّفأشرففناديتهصومعتهفىبراهب

لاجليسوكُلوإياك،فافعلحديدمنحائالا()الشهواتوبينبينكفيماتجعلأناستطعت

.بعيداأوكانقريبًاتجالسهفلاخيرًامنهتستفيد

ديناربنمالكسمعت:قالجعفرعنسيارعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا-1091

.(يقول)طالحسنسمعنا:قالازيادبنوالمعلى

الغيومكانت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2091

)تمطر(لمإنالحجارةأستبطىءوأناالمطرتستبطئونأنتم:مالكفيقولتمطرولاوتذهبتجىء

بخير.فنحنحجارة

بنالمغيرةحدثنا،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدئنا-3091

فطرحت:قالالشتاءليالىفىوطيفةلبستوقدفجئتليلةذاتمالكًاتعاهدت:قالحبيب

إذاربيا:يقولوجعلبلحيتهوأخذالقبلةفاستقبلمالكفدخل:قالالبيتبابعلىنفسى

.النارعلىمالكشيبةفحرموالآخرينالأولينجمعت

بنمالكسمعت:قالجعفرحدثناسيار،حدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4091

.بالجوعأكبادهاحررإلااللَّهعينمنأمةسفطتما:يقولدينار

قعد:قالسليمانابنأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5091

واسع:بنمحمدلهفقال:قالالنارأواللَّهطاعةإلاهوما:مالكقالواسعبنومحمدمالك

عز-اللَّهقراءمنأنكأشهد:مالكفقال:قالالنارأواللَّهرحمةإلاهوما؟قلتماأقوللا

وجل.

ابنعنضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،أبىحدثني!،اللَّهعبدحدثنا-6091

الأصل.فىبياض)ب.:(



له:وقالوافشفعوهفأتاهمقالالعشَّارينعلىرجلبهاستعان:قالديناربنمالكعنشوذب

:فقال:قالنفقتهمفيهيجعلونمختومجلدعليهكوزولهم:قالبدعوهدعوتلويحيىأبايا

مالنايستجيبلاواللَّهلا:قالثمابطهتحتفجعلهالكوزمالكأخذثم:قالأيديكمارفعوا

معنا.الكوزهذادام

حدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،ملاعببنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7091

يومالسوءبراعىيجاءالكتببعضفى:يقولديناربنمالكسمعت:قالخالدبنموسى

الكسيرةتجْبُرلم،اللبنوشربتالصوفولبستاللحمأكلتالسُّوءراعىيا:لهفيقالالقيامة

منك.لهمأنتقماليوم.مراعيهافىترعهاولمالضالةتلتمسولم

تنزلالصالحينذكرعند:يقالكان:سفيانقال:فالأبىحدثنى:وقال-8091

الرحمة.

يدعىعملثمعلمالذى:سفيانقال:العلماءبعضقال:ذكرهمن:قيل-9091

خطيئة.غدبرزقاهتمامك:سفيانقال.السمواتملكوتفىعظيمًا

قربًا.اللَّهزادهإلاعلمًارجلزادما:سفيانقال-0191

:قالديناربنمالكحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1191

نإ:وقالالمنامفىالمساكينراحمكلمنى:فقالعشَّارًاوكانمرضهفىلىجارعلىدخلت

.هذى:فقلت؟لكما:قالمنكولستمنىلستإنك:قال.عليكغَضْبانالمساكينراحم

*.عليهأىصدرهعلىبيدهفأومأمن؟علي:فقلتفأفزعنىكانمامثلقولهفأعاد:قال

:قالمالكعنالعمىالصمدعبدأبوحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1291

كانأنهحدثت:مالكقال،نارمنجبلين،نارمنجبلين:فقالمرضهفىجارعليدخلت

.(1)ناقصوالاَخرزائدأحدهماقفيزانله

حدثنا،العينرأسأهلمنفضيلبنمحمدبنجعفرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1391

الليلجوففىانتبهإذاالسلمىعطاءكان:قالأدهمبنإبراهيمعنالصنعانىكثيربنمحمد

خلفه.غيرقديكونأنمخافةيجسهاأعضائهإلىفزعًابيدهضرب

مالكجلساءمنكانرجلحدثنى،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4191

نأيريدونأناسًاهناهاإنَّهؤلاءيا:لجلسائهيقولديناربنمالكسمعت:قالدينارابن

اللَّهبارك-الرحمنقُرَّاءأنتمفكونوابسهمالأمراءمعيضربواوأن،بسهمالقراءمعيضربوا

فيكم.

وبخسهم.حقهمنفصهملهمكالوإذا،استوفىالناسعلىاكتالإذاالمطفنين!نففَو(!)



عندحوشبدْكر:قالالغلابىمعاويةحدثني،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا-1591

غيرقامأحدًارأيتفماالرحيلالرحيلالناسأيها:ينادىمناديًاسمعت:قالديناربنمالك

يسقط.كادأوسقطحتىمالكفبكى:قال،واسعبنمحمد

جعفرحدثنا،سيارحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6191

ساخالاأضبحالدنياعليحزينًاأصبحمنالتوراةفىقرأت:يقولالسنجيفرقدسمعت:قال

فشكاهامصيبةأضابهومن،دينهثلثاذهبلهفتضعضعغنيّاجالسومن،عزوجلربه-على

وجل.عز-ربهيشكوفإنماالناس

بنعثمانحدثنى:قالالدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-1791

دخل:قالالسنجىفرقدأنذكروا:قاليحيىبنالسرىحدثنا،الحوانىهارونبناليمان

هاتجاريةيا:سيرينابنفقالمنهيأكلأنفأبىفوضعبخبيصفجىء:قالسيرينابنعلي

إلاهذاهل:قالسيرينابنويضحكيأكلفجعلبهفجاءت:قالوسمنًاخبزًايعقوبلأبى

.هذهمثل

،حازمبنجريربنوهبحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1891

ولاأحبهمالاواللَّهلا:قال؟الخبيضتحبفرقديا:يومًالفرقدقالأنهالحسنعنأبىحدثني

.هو؟أمجنونهو؟أمجنون:الحسنفقال،يحبهمنأحب

سمعت:قالجعفربنمحمدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9191

ع!يِهممحمدأصحابمنأفضلالدنيامنخلافيمانبىأصحابيكنلم:يقولىالسنجيفرقد

.السلامأجمعينعليهمكفّا-أسمحولالقاءأشجع

معاونة،بنالهيثمحدثنا،الدورقىابراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5291

إلىفننظرالبصرةإلىبناانحدروا:فقالواالكوفةأهلمنعُبَّاداجتمع:قاللىشيخحدثنى

ساعةفحدثهمعليهفدخلواالسنجىفرقدإلىبناانحدروا:لبعضئعضهمفقالعبادتهم

أنزلواعندىمافتأكلوا،لتجوعواحديثيطولتإنمانعم:فقالالغداءيعقوبأبايا:فقالوا

طرحناقد:فقالملحيعقوبأباياملح:فقالواأسودشعيرخبزكسرمنهافأخرجواالقفةتلك

لكم.أطلبأنتعنونىلممرةملحًاالعجينفى

:قالشوذبابنعنضمرةحدثنا،هارونحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا129

كيفعملإذاالعاملإلىترواألم،العملقبلالفراغثيابلبستمإنكم:يقولفرقدًاسمعت

العمل.قبلالفراغثيابلبستموأنتمنقيينثوبينولبساغتسلفرغفإذاثيابهأدنىيلبس



بنصالحعنجعفرعنمحمدبنفياضحدثنا،أبىحدثنا،اللّهعبدحدثنا-2291

سمعناقد:قالحديثهمننسمعالحسنإلىبناانطلق:لصاحبقلت:قالالبصرىمسمار

فلنعمل.بنافانطلق

بيدىأخذ:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2391

تلفىلاأنبقيتإنيوشكمؤنسًاتلفىلاأنسليمانأبايابقيتإنْيوشك:فقاليومًاحوشب

.مرشدًا

بنمهدىأخبرنى:قالإسحاقبنيحىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4291

معكالمقاتلالغافلينفىاللَّهذاكر:قالسنانأبىبنحسانعنقرافصةبنالحجاجعنميمون

المدبرين.

عنالأسودبنالحجاجحدئنا،روححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2591

.بالنهار؟بسئَامبالليلبكَاءرجلعلىيدلنىمن:قالقرةبنمعاوية

الهلالأبوحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-2691

ميت.شجربينخضراءشجرةكمثلالسوقفىاللَّهذاكرمثل:قال

عبدجاورما:قالالمنهالأبىعنالأشهبأبوأنبأنا،أبىحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-2791

.َْكثيراستغفارمنخيرجارٍمنقبرهفى

اللَّهعبدعنالراسبىهلالأبوأنبأنا،يزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-2891

.شدةعليهالبلاءازدادإلاوجل-عزاللَّه-علىعبدكرمما:قالكعبعنبريدةابن

مرزوقعنالمستلمحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9291

عبادةعلىنشأغلامأيما:قالذرأباأدركوقدميسرةبنيزيدعنالحمصىاللهعبدأبىعن

صديقًا.وسبعينتسعةأجرلهكانعليهايُقْبضَحتياللَّه

حدثني،سفيانعنالفطانسعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0391

وخطمربعًاخالاخطأنهالنبى!ي!عنمسعودبناللَّهعبدعنخيمبنالربيععنيعلىعنأبى

خارجًاخطاوخطَّ،المربعالخطوسطالذىالخطإلىوخطوطا،المربعالخطوسطخطوطا

الخطوطوهذهالأوسطالخطالإنسان":قالأعلمورسولهالله:قالواهذا؟"ما"أتدزون:قال

الأجلالمربعوالخطهذا،أصابههذاأخطأهإنمكانكلمنتنهشهالأعرافزجنبهإلىالتى

."الأملالخارجوالخطالمحيط

قالا.كماوهوالذهبىووافقهوصححه"إالمستدركفى(794)2/الحاكم:صحيح-391ْ



عبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،أيوببنزيادهاشمأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3191

هذاأطعموا:فقالالربيعبابعلىيسألسائلجاء:قالبشيرحدثنىعجلانبنالرحمن

السكر.يحبالربيعفان،سكرًاأطعموه:قالكسرةنطعمهيريدإنما:أهلهفقالسكرًاالسائل

عبدحدثنا،الصدائىيزيدبنعليحدثنا،هاشمأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-3291

أَمْ(:الاَيةبهذهفمرَّيصلىفقامليلةذاتالربِيععندبتُّ:قالبشيرعنعجلانبنالرحمن

وَمَمَاتُهُمْمَّحْيَافمْسَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِيرنَّجْعًلَّهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ

غيرهاإلىالاَيةهذهيجوزماأضبححتىليلتهفمكث:قال،الجاثية:21،أ)!يَحْكُمُونَمَاسَاءَ

شديد.ببكاء

أبوحدثنا،أحمدأبوأنبأنا،الأزدىعمرأبوعلىبننصرأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا-3391

بينماعادكانت:قالخُثيمبنالرَّبيععنوائلأبىعنبهدلةبنعاصمعنعياشبنبكر

.وكذاكذافلهبواحدمنهمأتانىفمن،الذَّرمثلالشامإلىاليمن

الأصمحمادحدثنا،يزيدبنعلىحدثنا،هاشمأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3491

ثموفرةذاوكانالمساءعندشعرهعلمناربما:قالالربيعأصحاببعضمنحدثهعمنالحمانى

فراشه.علىليلهجنبهيضعلمالربيعأنفنعرفهىكماوالعلامةيصبح

عندذكر:قاليدهبخطالحارثبنبشركتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا-3591

.الرجالذِكْرِمِنْخير-وجلعز-اللَّهذكر:فقالرجلاللَّه-حمهر-خثيمبنالربيع

عياشبنبكرأبوحدثنا،أميةبنىمولىالصفاريوسفحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3691

:قال؟يتمثلونأصحابككانفقدشعرببيتتتمثلألا:خثيمبنللربيعقيل:قالعاصمعن

شعر.بيتالفيامةيومإمامىفىأقرأأنأكرهوأناإلاكتببهيتكلمشىءمنما

قيسبنالوليدبنشجاعبنالوليدبردةأبىبنهمامأبوحدثنا،اللًّهعبدحدثنا-3791

عنذعلوقبننسيرطعمةأبىعنخثيمننالربيعبناللَّهعبدبنسعيدحدثنى:قالالسكونى

خُثَيْمبنالربيعرأىفلماالفراتشاطئإلىمسعودبناللَّهعبدانطلق:قالماعزبنبكر

بالناسفصلىانطلقثم:قالدارهإلىيحملهمسعودابنبهفجاء،عليهمغشيّاخرالحدادين

رجعثم،العصربالناسفصلَّيفانطلقيجبهفلم،ربيعياربيعيا:ففالليه!رجعثم،الظهر

ربيعياربيعايا:فقالإليهرجعثمالمغرببالناسصلىثميجبهفلمربيعياربيعيا:فقالإليه

.أوهامولهالحديثفىضعيف،المقرئالنجودأبىابنوهو،بهدلةبنعاصمأجلمن:ضعيف-3391

الربيع.أصحاببعضجهالةفيه:ضعيف-3491لا



بردضربهحتييجبهفلمربيعياربيعيا:فقالإليهرجعثم،العشاءبالناسصليثميجبهفلم

السحر.

بناللَّهعبدبنسعيدحدثني،قيسبنشجاعبنالوليدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3891

قيلإذا:يقولالربيعكان:قالماعزبنبكرعنذعلوقبننسيرطعمةأبىعنخثيمبنالرئيعء

اَجالنا.وننتظر،أرزاقنانأكلمذنبينضعفاءأصبحنا:يقوليزيد؟أباياأصبحتكيف:له

طعمةأبىعناللَّهعبدبنسعيدحدثنا،شجاعبنالوليدحدئنا،اللَّهعبدحدثنا-9391

وأمَّانؤذيهفلاالمؤمنفأما،وجاهلمؤمنرجلانالناس:الربيعقال:قالماعزبنبكرعن

نجاهله.فلاالجاهل

عنمباركابنحدثنا،صالحبنأبانبنعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0491

عادًاذكرتثمأردتقد:فقال،تداويتلو:لهفقيلفالجخثيمبنالربيعأصاب:قالسفيان

ولامداويبقفلمومداوونأطباءلهمكانقدكثيرًاذلكبينوقرونًاالرَّسوأصحابوثمود

.متداو

عنزيدبناللَىعبدحدثنا،أبىحدثنا،شجاعبنالوليدحدثنا،التَهعبدحدثنا-1491

مقرور،كأنههوفاذا:قالباردةليلةفىاليهفخرج:قاليسألسائلجاءهأنهخثيمبنالربيع

لَن(:الاَيةهذهتلاثم،إياهفأعطاه:قالخَزمنأنهيزعمكان،فكساهلهبُرنسًافنزعِ:قال

.:29(عمراناَلأ)تُحِبونَمِفاتُنفِقُواحتَىالْبِزَتَنَالُوا

حدثنا،السكونىقي!بنالوليدبنشجاعبنالوليدحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-4291

جاءما:قالخثيمبنالربيعأتينا:أيضًاقالوائلأبىعنالحكمأبىسيارعنخليفةبنخلف

للَّهالحمد:فقال،معكوثذكرهاللَّهوتذكرمعكونحمدهاللَّهلتحمدجئنا:قلنا:قال؟بكم

معك.فنزنىوتزنىمعكفنشربلتشربجئنا:تقولونتأتونىلمالذى

سمعت:قالالخفافمسلمبنعطاءحدثنا،الوليدحدئنى،اللَّهعبدحدثنا-4391

عليه،وجل-عزاللَّه-ادع:مجلسهأهلفقالفَرَسللربيعسُرق:قالالمسيببنالعلاء

فأغنه.فقيرًاكانوإن،بقلبهفأقبلغنيّاكانإناللهمله-وجَلعز-اللَّهأدعوبل:فقال

عننسيرعناللَّهعبدبنسعيد.حدثنا،علىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدننى4491-

الحُش.كنسوعلىَّنصفوعليك،العملنصفعلىَّ:لحادمهيقولالربيعكان:قالبكر

بنسعيدحدثنا،سعيدبنمحمدحدثنا،علىبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-ا459

أذهب،أبتاهيا:فقالت،لهأصحابوعندهالربيعابنةحاءت:قالبكرعننسيرعناللَّهعبد



أنىصحيفتىفىذلكيوجدلا:قال.تلعبلهاائذنيزيدأبايا:القومفقال.لا:فقالألعب

.خيرًاافعلىأوخيرًافقولىاذهبىولكنالعبىاذهبى:لهاقلت

عبدبنسعيدحدثناسعيد،بنمحمدحدثنا،محمدحدثني،اللَّهعبدحدثنا-4691

بكرعننسيرعنمثلاًإلآَمثلاًللقضاءأجدلم:الربيعقال:قالماعزبنبكرعننسيرعناللَّه

غلامهأرسلثم:قالعليهافغزاألفًابثلاثينفرسًااشترىأوفرسًاالربيعأعطى:قالماعزابن

يساز.ياسرقت:قال؟فرسكأينربيعيا:فقالالغلامفجاءفرسهوزبطيصلىوقاميحتثر

عنيشغلنىفلموجل-عزربى-أناجىكنتإنىيساريانعم:قالاليها؟تنظروأنت:قال

فقيرًاكانوإن،فاهدهغنيّاكانإناللهملأسرقهأكنولم،سرقنىإنهاللهمشىءربىمناجاة

.(مرات)ثلاثفأغنه

سعيدحدثناسعيد،بنمحمدحدثنا،علىبنمحمدحدثنع!،اللَّهعبدحدثنا-4791

الاكلامفىخيرلا:يقولالربيعكان:قالماعزبنبكرعنذعلوقبننسيرعناللَّهعبدابن

وأمركالشرمنوتعوذكالخيرمنوسؤالكاللَّهوتسبيحاللَّهوتكبيراللَّهوتحمميداللَّهتهليلفي

.القرآنوقراءتكالمنكرعنونهيكبالمعروف

منذرعنالأعمثرعنجريرحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4891

ماكلولا،أدركتمنبيهعلى-عزوجلاللَّه-أنزلماكلليس:قالخثيمبنالربيععنالثورى

هو.ماتدزونتقرأون

بنهاشمالنضرأبوحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9491

مناليومأستخرجلمإن:رجلقال:قالالمنذربنبلالعنسلامبنزيادحدثنا،القاسم

عليها-فاطمةابنقتليزيدأبايا:قلتبحالأبدًاأستخرجهالملأحدسيئةخثيمبنالربيع

الْغَيْبِعَالِمَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفَاطِرَاللَّهُمَّقُلِ):الاَيةهذهتلاثمفاسترجع:قال-السلام

؟تقولما:قلت:قال،الزمر:46(1)!يَخْتَلِفُونَفِيهِكَانُوامَافِىعِبَادِكَبَيْنَتَحْكمُأَنتَوَالشَّهَادَة

حسابهم.اللَّهوعلىإيابهماللَّهإلى؟أَقولما:قال

السلمى.يحمىبنخلادحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0591

طريقمنالكلامتفسيرهفى(1/172)القرطبىروىوقد.وكيعبنسفيانأجلمنضعيف-أ489

فاستاثرالقراَنهذاأنزلتعالىالله"إن:قالأنهالربيععنمسروقبنسعيدعنمغولبنمالك

الذىوأما،عنهتسألوافلابنائليهفلستم،لنفسهبهاستأثرمافأما،شاءماعلىوأطلعكم،شاءمابعلممنه

"تعملونتعلمونمابكلولا،تعلمونالقرآنبكلوما،بهوتخبرونعنهتسألونالذىفهوعليهأطلعكم

.هـ(.)1



كاناسكلهالربيععملكان:قالتخثيمبنالربيعسُريةأخبرتنىسفيانحدثنا-5191

بثوبه.فيغطيهالمصحفنشروقدالرجلليجىء

حدثنا،معينبنيحمىحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5291

لهقميصًاليسأنهخثيمبنالربيععنمسروقبنسعيدعنأبىحدثني،فضِلبنمحمد

فكانساعدهبلغأرسلهوإذاأظفارهبلغكمهمدّإذافكان،أربعةأودراهمثلاثةثمنهسُنْبُلانى

أىِ،لحيمةأى:يقولثمِوِجل-عز-لربكضعاللَّهعبيدأى:القميصبياصنرأىإذايقول

وَجِىء!صَفًّاصَفًّاوَالْمَلّكُربُّكَوَجَاءَ(:دكّادكّافكانتالجبالسُيرتإذاتصنعانكيفدمية

.!و!الفجر:22(بِجَهَنَّمَيَوْمَئِذ

،عياشبنبكرأبوحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5391

ومعنا-اللهرحمهمسعود-بناللَّهعبدمعخرجنا:قالوائلأبىعنسليمانعنعيسىحدثنا

فتمايلإليهاالربيعفنظرالنارفىحديدهينظرالفَهعبدفقام،حدادعلىفمررناخثيمبنالربيع

تلهبوالناراللَّهعبدآهرٍفلماالفراتشاطِئعليِأتونعلىأتيناحتىاللَّهعبدفمضى،ليسقط

مِنْهَاأئْقُواوَإِذَا5وزفِيرًاتَغَيظًالَهَاسمِعُوابعِيدٍثَكَانٍمِّنرَأَتْهُمإِذَا(:الآيةهذهقرأجوفهفى

خثيمبنالربيعفصعق:قال،13(12،الفرفان!أ!ثُبُورَاظُلِكَدَعَوْامُّقَرَنِينَضَيِّقَامَكَانًا

إلىرابطهإنهثم:قاليفقفلم،الظهرإلىاللَّهعبدرابطهثمأهلهإلىبهفجئنافاحتملناه

أهله.إلىاللهعبدفرجعأفاقإنهثم،يفقفلمالمغربإلىرابطهثميفقفلم،العصر

المباركابنحدثنى:قالمهدىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-4591

ولانفسكوصيوكُن،داركمنوافزعجهازكزُمَّأن:لهأخإلىخثيمبنالربيعكتب:قال

.الرجالأوصياءكتجعل

اللَّهعبدعنالسويدىجعفرأبوحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-5591

خرجالناسغفلةووجدالليلكانإذاخثيمبنالربيعكان:قالفروخبنعيسيعنعدىابن

.القبورأهلمننشركأنهأصبحفاذا،وكناكنتمالقبورأهليا:يقولالمقابرفىتجَّولالمقابرإلى

سعيدحدثنىسعيد،بنمحمدحدثنا،علىبنمحمدحدثخى،اللَّهعبدحدثنا-5691

بشر:قالمقبلاًخثيمبنالربعرأىإذامسعودابنكان:قالذعلوقبننسيرعناللَّهعبدابن

لأحبك.اللَّ!ممطًييرسولراَكلوالمخبتين

مسروقبنسعيدبنمباركحدثنا،يونسبنيحشرحدتنى،اللَّهعبدحدثنا-5791

فانىلسانكعليكأخْزِنْبكريا:يقولالرئيعكان:قالماعزبنبكرعنمسروقبنسعيدعن

ديني.علىالناساتهمت



بنسعيدأبيهعنسعيدبنمباركحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5891

أكبروهو،سنّامنهأكبرأنا:قالخثيمبنالربيعأوأكبرأفت:وائللأبىقيل:قالمسروق

عقلاً.منى

عامرأبوحدثني،كريبأبوالهمدانىالعلاءبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9ء91

:شعراققالخثيمبنالربجعبناللَّهلعبدابنمات:قالالثورىشقيقحدثنا،الأسدى

القِطرمُنْزلياأدْعُوكوَكِنَّنىلطبهطَبيبًاأدْعُولاَأصْبحتُ

أمْرِىمِنْالرشدعلىفيهلىوتَعْزِمَأضًاَبَنِىمًاعَلَىصَبْرًالِتَرْزُقَنى

أدْرِىلاَكُنْتُوَإنْابرْهـابهابَغَيْتُ!ينتكونأنلأرْجُوضرَإنىَ

أنبأنا:فالموسيبناللَّهعبدحدثنا،اهيمَإبمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-0691

يشتهىيكادلاوكانخبيصًالىاصنعوا:لأهلهقالخثيمبنالربيعأنمنذرعنالأعمش

ما:أهلهفقاليسيلولعابهيأكلفجعلمصابلهجارإلىفأرسل:قال،فصنعوهشيئًاعليهم

.يدرىوجل-عز-اللَّهلكن:الربيعفقال؟أكلماهذايدرى

مباركحدثنا،محمودبنسهلحدثنا،إبىهـاهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6191

هومنعلىدلنى:قالخثيمبنالربيعإلىالكواءابنجاء:قالالزياتياسينعنسعيدابن

منى.خيرفهوتدبرًاومسيرهتفكرًاوضحتهذكرًامَنْطقُهُكانمَنْنعم:قال.منكخير

المنذربنالربيعِحدثنا،الأحولنعيمِأبوحدثنا،أحمدحَدثنا،اللَّهعبدحدثنى-6291

)!مَخْرجائَهُيَجْعَلاللَّّهَيتَّقِوَمَن(:يقولخثيمبنالربيعكان:قالأبيهعنافورى

.الناسعلىضاقشىءكلمن:قال،.12الطلاقأ

النضربنمحمدعنمهدىبنالرحمنعبدسمعمنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6391

.اعتزلثمتفقه:خثيمبنالربيعقال:قالالحارثى

عنمسروقبنسعيدعنشريكحدثنا،شسبةأبىابنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6491

فلم،أربَابُهامنهاتخلي:قال.التكوبر:4(أ)!عُطِّلَتْالْعِشَارُوَإِذَا(:خثيمبنالربيععنمنذر

تصر.ولمتحلب

عنعياشبنبكرأبوحدثنا،أيوببنمحمدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-6591

صْطاؤهييخرجكان:قالتخثيمبنالربيععنجدتىحدثتنى:قالخثيمبنالربيعبنسعيد

بالبقية.ويتصدقلينفقهومائتينألفًافيمسكألفينوكان

عبدبنسعيدسمعت:قالاليزيدىاللَّهء؟دبنصالححدثنى،اللَّهعبدحدثنا6691-



عليكميطولنولاصالحعلىِودومِواخيرًااعملوا:أصبحإذايقِول!خثيمبنالربيعبناللَّه

.:21(ا!نفال)أبايسْمَعُونلاوَهُمْسَمِعْنَاقَالُواكَالَّذِينَتَكُوئُواولا(:قلوبكمفتقسوالأمد

بنمحمدعنإسماعيلبنوهبحدثنا،اللَّهعبدابنحدثنى!،اللَّهعبدحدثنا-6791

فىيجمع-وجلعزاللَّه-أنخثيمبنالربيععنالنخعىإبراهيمعنالمنذربنعلىعنقيس

هو.لاإإلهلاآخر؟إلهًاالقَهمعيدعونالذين؟أينالمتكبرونأينالجبارونأين:يقولثمقبضته

النضر،أبوالقاسمبنهاشمحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،القَهعبدحدثنا-6891

وعبدعسيلبنوحيةعسيلبنوقيسأناانطلقت:قالوائلأبىعنعاصمعنشيبانحدثنا

بنالربيعمنزلأين:قلناالمجلسأتينافلماخثيمبنالربيعإلىشقيقأخوهذاسلمةبنالرحمن

يكذبكملاحدثكمإنرجلاًتأتونإنكمأما:فقالواشارتنامنرأوالمافجهدناه:قال؟خثيم

فىوهوعليهفدخلنا:قالترونحيثمنزلههذا.يخلفكملايعدكموإنيخنكملاتأمنوهوإن

لأذىكجاءواهؤلاءإناللهم:وقاليديهفرفع:قالمعكفنذكرلتذكرجئناك:فقلنامسجده

يحدثناطفقثم:قالمعىفيشربوالأشربولامعىفيزنوالأزنىيجيئواولم،معىفيذكروك

القرآنوقراءةوالتكبيروالتهليلوالتحميدالتسبيح:ئسعفىإلاالكلامفىخيرلا:فقال

الشر.منوتعوذكالخيروسؤالكالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

حدثنا،أبىحدئنا،وكيعحدثنا،ءبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-9691

اللاتىالسرائرالسرائر:يقولكانأنهخثيمبنالربيععنالثورىمنذرعنمسروقبنسعيد

وما:يقولثم:قالدواءهنالتمسوا:ويقول:قال،(بَوَاد)1اللَّهعندوهىالناسعلىيخفين

.تعودلاثمتتوبأن؟:دواؤهن

اللَّهعبدعنسماهرجلحدثنى:قالإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدتنا-0791

راحإذاالجمعةيومالحىمنشابيتبعهخثيمبنالربيعكانقالْسفيانأنبأنا،المباركابن

شركم.منبالفَهأعوذبيدهفيقول

:قالزفربنمزاحمبنزفربنعثمانحدثنى،أحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7191

يضمحل.اللَّهوجهبهلايبتغيماكل:قالخثيمبنالربيععنأبيهعنالمنذربنربيعحدثنا

منذرعنأبيهعنسفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أي!ثنى،اللَّهعبدحدثنا-7291

نفسهعلىخثيمبنالربيعبهأقرماهذا:فقالموتهعندأوصىأنهخثيمبنالربيععنالثورى

بأنىومثيبًا،الصالحينلعبادهوجازيًاشهيدًاباللهوكفينفسهعلى-وجلعز-اللَّهوأشهد

.واضخاتظاهراتبادياتأى:بوادٍ(!)



فىأعبا-5بأنأطاعنيومن،لنفسىورضيتدينًاوبالإسلامنبيّاوبمحمدربّاباللَّهرضيت

المسلمين.لجسماعةوأنصجالحامدينفىوأحمدهالعابدين

بنسعيدعنأبيهعنفضيلبنمحمدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7391

لأحبك.ع!مَحِماللَّهرسولراَكلوواللَّه:خثيمبنللربيعمسعودبناللَّهعبدقال:قالمسروق

عنعجلانبنالرحمنعبدعنفضيلابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7491

اجْتَرَحواالَّذِينَحَسِبَأَمْ(:أصبححتىباَيةفقرأخثيمبنالربيعضلى:قالطعمةأبىنسير

حتىويسجديركعفجعل،21(.الجاثيةأالآية!الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِ

أضبح.

بنسعيدعنأبىحدثنى،فضيلابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-7591

المحسنين.بشر:قالدخلفاذامسعودبناللَّهعبديأتىكان:قالخثيمبنربيععنمسرقو

ما:قالأبيهعنحيانأبوحدثنا،فضيلابنحدثنا،%بىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7691

.مسجدًا؟لكمكم:يقولمرةسمعتهأنىإلاالدنياأمرمنشيئًاذكرخثيمبنالربيعسمعت

:قاليونسبنمفضلحدئنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-7791

نإالناسذمإلىذمهاعنفأتفرغبراضنفسىعنأناما:فقالرجلخثيمبنالربيععندذكر

ذنوبهم.عليوأمنواالعبادذنوبفىاللَّهخافواالناس

:قالسفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى"اللَهعبدحدثنا-7891

،ء:18،!ا!في*!زَاهِقٌهُوَفَإِذَافَيَدْمَغُةالْبَاطِلِعَلَّىبِالْحَقِّئَقْذِفُبَلْ(:قرأإذاخثيمبنلربيعاكان

.غيركعنكيداويهالاشجة:قال

نأالربيعسُريةعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،إلمَّهاعبدحدثنا-9791

.كسرًاصدقتىفىيكونأنأستحىإنى:ويقولبالرغيفيتصدقكانالربيع

اللَّهعبدأمعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنى-0891

ىأبشر-يا:قولىولكنئبكىلابنيةيا:فقالابنتهبكتالربيعحضرلما:قالتالربيعسرية

الخير.أبىيلقى-اليوم

ما:قالنسيرعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثما،اللَّهعبدحدثنا-8191

بمصحفلىأوصِ:للربيعرجلوقال:قالمرةإلاقطالحىمسجدفىمتطوعًاالربيعرأيت

..175ا!!فال)أاللَّهِكِتَابِفِىبِبَعْضٍاَوْلَىبَعْضُهمْالأَرْحَامِوَأُوْلُوا):فقالصغيرلهابنإلىفنظر

سريةعنسفيانعنقبيصةحدثنا،هـاهيمإربنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8291



لهفنصنعطعامًالنااصنعوا:فيقولالحلوىتعجبهخثيمبنالربيعكان:قالتخثيمبنالربيع

ما:فيقالشرابهمفضلهوويشربويسقيهمبيدهفيطعمهموفلانًافروجفيدعوكثيرًاطعامًا

.يدرىاللَّهلكن:فيقولتطعمهماماهذانيدريان

جريرحدثنا،المغيرةبننصرحدثنا،إبراهيمبنأحصدحدثنا،الثَهعبدحدثنا-8391

لاثمإليكأتوبإنىاللهمتقللا:خثيمبنالربيعقال:قالالثورىمنذرعن،الأعمشعن

على.نباللهم:قلولكن،ذنبًاوتكونكذبةفتكون،تتوب

حدثنا،موسىبناللَّهعبيدحدثنا،إبرا!يمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8491

:فيقولدموعهمنلحيتهيبلحتىيبكيخثيمبنالربيعكان:قالذعلوقبننسيرعنسفيان

لصوصًا.جنوبهمفىكناقومًاأدركنا

بننسيرعنسفيانعنالرحمنوعبدوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8591

فما:قالسنةعشرينخثيمبنالربيعصحبمَنْحدثنى:قالالتيمىإبراهيمعنذعلوق

.تعابكلمةمنهسمعت

الربيعأننسيرىتسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا-8691

شركم.منباللهأعوذ:يقولأتوهإذاكانخثيمابن

الربيعابنةقالت:قالجعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-8791

.السيئاتيخافأباكإنبنيةيا:قالتنامأراكولاينامونالناسأبتاهيا:خثيمابن

بنسعيدعنإسرائيلحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8891

اتقاللَّهعبديا:قالالرجلجاءهإذاكان:قالخثيمبنالربيععنالثورىالمنذرعنمسروق

الخطأفىعليكممنيأخوفالعملفىلأناعالمهإلىفكلهعليكبهاستؤثروماعلمتفيمااللَّه

منيفرونولا،اتباعهحقالخيريتبعونلامنهشراَخرمنأخيرولكنهبخيرهاليومخياركموما

:يقولثم،هوماتدرونتقرأرَنماكلِولاأدركتممحمدعلىنزلماكلما،فرارهحقالشر

ومايفولثمدواءهنادتمسوا،بَواداللَّهعندوهىالناسعلىتخفىالتىالسرائرالسرائر

.يعودلاثميتوبدواؤهن؟

أبوحدثنا،نسيوِبنأحمدحدثنا،إبراحيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9891

رسولإلىيتحاكمكان:خثيمبنالربيعقال:قالمنذرعنمسروقبنسعيدعنالاْحوص

يُطِعِمَن(:وحرفوحرف:الربيعقالالإسلامفيواختصالإسلامقبلالجاهليةفى5!بههاللَّه

08(.افءأ!والئَهَأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَ



الأعمشسليمانأنبأنا،إسماعيلبنالنضرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-0991

فمررت:الأعمشقال.وضعق:قالكيرإلىفنظر:قالالحدادينفىخثيمبنالربيعمرَّ:قال

خير.عندىيكنفلمبهلأتشبهبالحدادين

الملكعبدحدثنا،إسماعيلبنالنضرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-1991

وما،الدواءوماالداءماأتدرون:لأصحابهقالأنهخثيمبنالربيععنحدثهعمنالأصبهانى

.تعودفلاتتوبأنوالشفاء،الاستغفاروالدواء،الذنوبالداء:فال.لا:قالواالشفاء؟

عنأبيهعنسفيانعنمهدىابنحدثنا،أبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا-2991

علىقضيتزب:بقوله-وجلعز-ربهالعبدمناشدةأحبما:قالالربيععنيعلىأبى

فأدعلىماأديتقدرب:يقولأحدًارأيتومايستبطيءكذانفسكعليقضيتالرحمةنفسك

عليكما

الربيععنأبيهعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-3991

.الموتمنلهخيرًاالمؤمنهينتظرغائبما:قالخثيمابن

أبىعنأبيهعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-4991

وظلمةتعرفهالنهاركضوءضوءًاللحديثإنَّ:قالخثيمبنالربيععنماعزبنوبكريعلى

.تنكرهالليلكظلمة

الرقى،جعفربناللَّهعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-5991

أقلبلأن:يقولخثيمبنالربيعسمعت:قالالأنماطىالحجاجبنيوسفعنالمليحأبوحدثنا

.(النردشير)1بكفىأقلبأنمنإلىأحبخنزيرشحومبيدى

حدثنا،خداشبنخالدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-6991

:فقالخثيمبنربيعإلىجاءرجلاًأنلقيطعنعيينةأبىمولىواصلعنعيينةأبىبنمحمد

يسارهعنويتفلفيتعوذ،النارأهلمنأنهخثيمبنالربيعأخبر:فيقولثلاثمنذيأتينىآتإنَّ

شجاتثلاثوجههوفىسلسلةعنقهفيأسودبكلبآتالليلةأتانى:ففالالغداةفأتاه،ثلاثًا

الربيع.فىالرؤيالكيوسوسكانالذىهذا:فقال

زيادابنيعنىالواحدعبدعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،ال!لَّهعبدحدثنا-7991

لأحدإذنعليهيكنلماللَّهعبدأتىإذاكان:قالعبيدةأبىعنخثيمبنالربيعبنالفَهعبدعن

رأيتكومالأحبكع!ييهاللَّهرسولرآكلو:يقولوكان،ضاحبهمنمنهماواحدكليفرغحتى

المخبتين.ذكرتإلا

الطاولة.وهى،الزهرأوالنرد،هو(1)



كان:قالمنذرعنالأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا-8991

بنصيبىآخذأنأحبإنى:قال.هذايمْفَىإنك:لهفقيلبنفسهالحُشَّيكنسخثيمبنالربيع

المهنة.من

بنالربيعأصاب:قالمغيرةحدثنا،جريرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-9991

.الصلاةإلىيحملفكانالفالجخُثيم

داءُالفالج:قالهبيرةأبىعنليثعنجريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا000-2

.السلامعليهمالأنبياء-

أصاب:قالأبيهعنحيانأبىعنجريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا100-2

أسمعولكنيعلمتقد:قاللكرُخِّصقدإنه:لهفقيلالصلاةإلىيحملفكانالفالجالربيع

.بالفلاحالنداء

عبدحدثنا،إسحاقبنعلىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا200-2

ولدهأمإلىخثيمبنالربيعجاء:قالمرةبنعمروعنعمربنعيسىأنبأنا،المباركبناللَّه

مجلسه،وصنعتبيتهافزينتأدعوهأنأريدأحبهأخًالىفانوأطيبيطعامًالنااضنعى:فقال

فجاء،بصرهذهبقدلهجارسلالإلىفذهبأخاكادع:قالتثم،وأطابتهطعامًاوضنعت

إلاالطعامهذاصنعتفما:فقالتطعامكقَرّبى:قالثممجلسهكريمفىأجلسهحتىبه

الطعامذلكطيبمنيأخذفجعلأحبهوأناأخىهذاضدقتكقدويحك:قال!لهذا؟

فيناوله.

حدثنى،حيانابنحدثنا،سعيدبنيحسروحدثنا،أبى-حدثنى،اللَّهعبدحدثنا300-2

عبداللَّهأصحابوكانقومهمسجدإلىرجلينبينيهادىشقهسقطبعدماالربيعكان:قالأبى

سمعتهولكنىتقولونكماإنه:فيقولبيتكفىصليتلو،لكرخصقديزيدأبايا:يقولون

.حبوًاولوزحفَاولوفليجبهالفلاحعلىحىينادىمنكمسمعهفمنالفلاحعلىحىينادى

الربيععنأبيحدثنا،حيانأبىعنيحمىحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدتنا400-2

سلاّ.ربىإلىوسلونىأحدًابموتىتشعروالا:قالخثيمابن

المكىخنيسبنيزيدبنمحمدحدثنا،إبراكحيمبنأحمدحدثنا،اطَّهاعبدحدثنا2-0هـ5

تنامألاربيعيا:تقولربيعابنهاتنادىكانتخثيمبنالربيعأمعنبلغنا:قالسفيانعن

ماورأتبلعفلما:قالينامألالهحقالسيئاتيخافوهوالليلعليه(جَن)1منأمةيا:فيقول

.فسترهعليةدخلأى:الليلع!ليهجنّ(1).سليمأبىبنليثأجلمن:ضعيف-هـ2..



قتلتقدوالدةيانعم:قالقتيلاًقتلتلعلكبنىيا:فقالتنادتهوالسهرالبكاءمنيلقى

تلقىمايعلمونلوواللَّهفيغتفرك؟أهلهإلىنتحملحتىبنىياالقتيلهذاومن:فقالت.قتيلاً

نفسى.هىوالدةيا:فقالرحموكلقدبعدوالبكاءالسهرمن

أبيهعنسعيدبنرزامحدثنا،أحمدأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا600-2

فذهبالبغلةفانحلتيصليالمس!ظودخلبغلتهفربطمسجدناإليخثيمبنالربيعجاء:قال

اللَّهفيتوبيتوبلعلهذدوه:فقال؟عليهتدعوأما:لهفقلناندرىما:فقلنافسألنافخرج،بها

العمل.ويستقبلعليه

رزينأبيعنمنصورعنسفيانعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا700-2

.:82(ادنوقيالاَخرةأ)كَنِيرًاوَلْيَيْكُوا(الدنيا)قَلِيلاًفَلْيَضْحَكُوا(:خثيمبنالربيععن

الثورىمنذرعنأبيهعنسفيانعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا800-2

لههذا:قال،98،:88،ادواقعة!أوَرَيْحَانفَرَوْحٌصالْمُقَرَّبِينَمِنَكَانَإِنفَأَمَّا(:خثيمبنالرببععن

حَمِي!منْفَنُزُلٌ!الضَّالِّينَالْمكَذِّبِينمِنكَانَإِنوَأَمَّا(الجنةالآخرةفىلهويخبأالموتعند

.النارالاّ-شةفىلهويخبأالموتعندلههذا:قال،39،:29،الوافعة!وأ!

:قالأبيهعنالربيعأنبأنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا900-2

شفتيه.ضاموهووجل-عز-ربهذكرشاءإذاالعبدإن:الربيعقال

عنمنذربنربيعحدثنا،الحسينبنالحسنحطشأ،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا010-2

شفتيه.يحركولاالمصحففىيقرأخثيمبنالربيعرأيت:قالأبيه

عنالعلاءبنكاملحدثنا،غنامبنطلقحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا110-2

منفقراءأدعواأنأريدفانىطعامًالىاصنعوا:لأهلهقالأنهخثيمبنالربيععنالثورىمنذر

الطعامذلكفأطعمهمبهمفأتىالزمنىمنفقراءفجمعالمسجدفأتىطعامَالهفصنعواأصحابى

أصحابى.هؤلاءنعم:قال؟أصحابكهؤلاء:أهلهلهفقال:قال

بنسعيدعنإسرائيلحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا120-2

.رباهياطوعًابل:قالالرعدفىسجدإذاالربيعكان:قالالثورىمنذرعنمسروق

منأسلممنرجلمحمدعنعلىبنحسينحدثنا،أبىحدثنا،ال!"عبدحدثنا135-2

العصافيرفتجىءمطروجثوبفكأنهسجدإذاخثيمبنالربيعكان:قالالمسجدإلىالمبكرين

عليه.فتقع



اللَّهرحمهالقَرَنِى-أويْسزهد

قالا:القواريرىبنميسرةبنعمربناللَّهوعبيد،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا410-2

كسوت:قالأبيهعنعمروبننسيربنقيسعنسفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا

.العرىمنثوبينالقرنيأويس

بنالرحم!تعبدحدثنا:عمرقالابناللَّهوعبيدأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا150-2

جم!ي!:اللهرسولقال:قالدثاربنمحاربعنسواربنالأشعثبنالقَهعبدحدثنا،مهدى

الناسيسألأنالمانهيحجزهالعُرىمنمصلاهاْومسجدهيأتىانيستطيعلامنأمتىمن"إن

."العجلىحيانبنوفراتالقرنىأوشىمنهم

ابنيعنىسليمانحدثنا،القاسمبنهشامحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا610-2

بالكوفةيحدثكان:قالجابربنأسيرعننضرةأبىعنالجريرىسعيدحدثنى،المغيرة

أحدًاأسمعلابكلاميتكلمرجلفيهمرهطهويبقىئفرقوا:قالحديثهمنفرغفاذافيحدثنا

،وكذاكذايجالسناكانرجلاًتعرفونهل:لأضحابىفقلت،فقدمتهفأحببتهكلامهيتكلم

:قالنعم:قال؟منزلهفتعلم:قالالقرنىأويسذاكأعرفهأنانعم:القوممنرجلفقال

:قالعنَّا؟يحبسكماأخىيا:قلت:قالإلىفخرجحجرتهضربتحتىمعهفانطلقت

تفعللا:قالفالبسهالبُردهذاخذ:قلت:قالويؤذونهبهيسخرونأصحابهوكانالعرى

عنخدعترونمن:فقالواعليهمفخرجلبسهحتيبهأزلفلم،علىَّرأوهإنيؤذوننىإذًافانهم

منتريدونما:فقلتالمجلسفأنيت:أسيرقال؟أترى:قالفوضعهفجاء:قالهذا؟برده

:فالشديدًاأحذًابلسانىفأخذتهم:فال؟مرةويكسىمرةيعرىالرجلآذيتموهقدالرجلهذا

عمر:قالبهيسخركانممنرجلفوفد،عنهاللَّهرضىعمر-إلىوفدواالكوفةأهلأنفقضى

قدعجًي!اللَّهرسولإن:فقال:قالالرجلذلكفجاء:قال؟القرنيينمنأحدهاهناهل

فدعابياضبهكانوقدلهأمغيرباليمنياعلاأوش!لهيقالاليمنمنيأتيكمرجلاًإن":قال

فقدم:قاللكم"فليستغفرنمروهمنكملقيهفمنالدرهمأوالدينارموضعمثلإلافادهبهالفَه

فمن:قالأويس:قال؟اسمكما:قلت:قال.اليمنمن:قالأين؟من:قلت:قالعلينا

:قالنعم:قالعنكفأذهبهاللَّهفدعوتبياضبكأكان:قاللىأمّا:قال؟باليمنتركت

للتابعين.الوسطىالطبقةمنومحاربجم!،النبىإلىمحاربإرسالفيهضعيف150-2ْ

."الصحابة"فضائلفى223(2542/)مسلم:صحير!-1602



ياأنت:قلت:قاللهفاستغفر:قال؟المؤمنينأميريالمثلكمثلىيستغفرأو:قاللىاستغفر

ذلكفجعل:قال.الكوفةعليكمقدمأنهفأنبئت:قالمنىفأملس:قالتفارقنىلاأخى

فقال،بلى:عمرفقال،نعرفهولا،فيناهذامايقول:قاليحقرهبهيسخرالذىالرجل

به.نسخرأويس:لهيقالرجلالمؤمنينأميريافينا:فقالشأنهيضعكأنهرجلإنه:الرجل

لهفقالأهلهيأتىأنقبلعليهدخلحتىالرجلذلكفأقبل:قالتدركأراكولاأدرك:قال

:قالأدةجسيالىفاستغصكذافيكيقولعمرسمعت:قاللك؟بدافمابعادتكهذهماأوش!

إلىعمرمنسمعتهالذىتذكرلاوأن،بعدفيمابىتسخرلاأنعليكلىتجعلحتيأفعللا

لاونحنتغيبأراكأخىيا:فقلت،ليلةعليهفدخلتفأتيته:أسيرقاللهفاستغفر:قالأحد

أملسثم:قالبعملهإلاعبدكليجزىوماالناسفىبهأتُبلغماهذافىكانما:قالنشعر

فذهب.منهم

بنحسينحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا170-2

أويسرأى:قالواسعبنمحمدعنالأزرقسعيدإلاأعلمهلارجلعنعربىعنمحمد

فأجلس،ترائىإنك:فيقولالشيطانفيجىءأقوم:قالى؟مالك:قالويقعديقوميصلىرجلاً

كنتخلوتلو:فقالفأجلسترائىإنك:يقولثم.فأقومالصلاةإلىنفسىتنازعنىثم

ترائى.فلستصَلِّ:قال.نعم:قال؟لصلاةاهذهتصلى

عنيونسعنسلمةبنحمادحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا180-2

ربيعةمنأكثرنبىهوماجلربشفاعةالنازمن"ليخرجن:قال!كجزاللَّهرسولأنالحسن

اللَّهرضى-القرنىأويسأو-عنهاللَّهرضى-عثمانأنهيرونهوكانوا:الحسنقالومضر"

عنه.

أبوحدثنى،فضالةبنمباركحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،اللَّهعبدحدثنا910-2

منوكانقرنمنرجلاًالقرنىعامربنأويسكان:قالمعاويةبنصعصعةعنالأصفر

فأذهبهعنهيذهبهأنوجل-عز-اللَّهفدعا،وضحبهوخرجالكوفةأهلمنوكانالتابعين

نعمتهبهيذكرماجسدهفىلهفتركعلىنعمتكبهأذكرماجسدىفىلىدعاللهم:فقال

السلطانيلزملهعمابنلهوكانأصحابهمنناسفىالجامعالمسجديلزمرجلوكان،عليه

هوما:قال!فقراءناسمعرآهفاذا،يستأكلهمإلاهوما:قالأغنياءناسمعرآهفاذا،بهيولع

صحيح.والمعنى،مجهولالإسنادفى17-02

عنه.اللهرضى-عثمانزهدفىصحيحبسندموصولاًتخريجهوسبقالإسناد،موسل180-2

فضالة.بنمباركتدليسفيه:!عيف91-02



فىيأثمأنمخافةاستتربهمرإذاأنهغيرخيرًاإلاعمهابنفىيقوللاوأويسيخدعهمإلا

أويستعرفونهلالكوفةمنعليهقدمواالوفدإذاالوفدعنهيسألالخطاببنعمروكان،سببه

هل:فقال،ذاكعمهابنفيهمالكوفةمنوفدعليهمفقدملا:فيقولونعامرالقرنى؟ين

تعرفهأنمايبلغلمنذلفاسدرجلوهوعمىابنهوفقال؟القرنىعامربنأويسفونتعر

إلىَّفليقدمومُرْهالسلاممنىفأقرئهأتيتهإذاهلكتويلكعمرلهفقال،المؤمنينأميرياأنت

لىاستغفر:لهفقاليأثمفلمالمسجدفىفرآهأتاهحتىسفرهثيابعنهيضعلمالكوفةقدمفلما

أميرعامربنأويسيالكاللَّهغفروأنت:قالعمابنيالكاللهغفر:فقالعميابنيا

أبلغكأنوأمرنىذكركهو:قال؟المؤمنينلأميرذكرنىومن:قالالسلاميُقْرئُكالمؤمنين

عمر:لهفقالعليهفدخل،عمرإلىفوفد:قالالمؤمنينلأميروطاعةسمعًا:قالإليهفلتنفذ

عزاللَّه-فدعوتوضحبكخرجالذىأنتأ:قالنعم:قالالقرنى؟عامرابنأويسأنت

فترك،علىَّنعمتكبهأذكرماجسدىفىليدعاللهم:فقلتفأذهبهعنكيُذهبهأنوجل-

هذاعلىاطلعمافواللَّهالمؤمنينأميرياأدراكوما:قال؟عليكاللَّهنعمةبهتذكرماجسدكفى

بنأويسلهيقالقرنمنرجلالتابعينفىسيكون"أنهك!يم:الفَهرسولأخبرنا:قالبشر؟

ماجسدىنىلىدعاللهم:فيقولعنهفيذهبهيذهبهأناللَّهفيدعووضحنهيخرحالقرنى،عامر

نأواستطاعمنكمأدزكهفمنعليهنعمتهبهيذكرماجسدهفىلهفيدععلىنعمتكبهأذكر

:قالالمؤمنينأميريالكاللَّهغفر:قالعامربنأويسيالىفاستغفرله"فليستغفرلهيستغفر

قاللمجيماللَّهرسولعنقالماعموم!نسمعوافلما،عامربنأويسيالكاللَّهيغفروأنت

رؤىفمافذهب،انسابعليهكثروا،فل!أويسيالىاستغفر:آخروقاللىاستغفر:رجل

الساعة.حتى

حدثنا،عياشبنإبراهيمأنبأنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2-2ْْ

بأمه.برهع!حههالنبيعلىيقدمأنأويسمنعإنما:قالزيدابنيعنىأصبغعنضمرة

12 يونس،بناللَّهعبدبنأحمدحدثنا،إبراهيسمبنأحمدحدثنى،اعَّهاعبدحدثنا2ْ-

بنبفاعةالجنةيدخل":عل!--!اللَّهرسولقال:قالالحسنعنهشامعنعياشبنبكرأبوحدثنا

هو:قالالحسنعنحوشبفأخبرنى:هشامقالومضر"،بيعةرمناكثرأمتىمنزجل

اللَّهفضل:قالهذا؟بلغثمىءبأى:أويسقوممنلرجلقلت:بكرأبوقال.القرنيأويس

معه.تكنلمأكفانمعهفوجد:قالبسجستانأويسومات.بكرأبوقاليشاءمنيؤتيه

بن!حورعنالبرجمىهارونبنسيفسمعمنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2-22ْ

.مجهولالإسنادفي2-20220(0)18رقمانظر1-202



فىالبصرةمنخرجت:يقولالعبدىحيانبنهرمسمعت:قالحزامبنىمنشيخعنمسلم

يومفىأناصصينا:قالأراهولاأحسهلاأيامًابهافمكثتالكوفةفقدمتالفرنيأويسطلب

غيرأشعثئدمالمهكريه،اللحيةكَثِّآدمبرجلأناإذاالفراتبشاطىءالنهاربنصفلحراشديد

رداءوالآخرإزا؟أحدهماصوف:قالأظنهثوبانعليهالشعرمجزوزيعنىأراهالرأسمحلوق

سبحان:فقال،إلرفنظررأسهعليفقمتفأقبلتهوأنهفظننتالماءفىالثوبينأحديغسلولا

عليكدلنىوجل-عزاللَّه-:فقلتعلىذلكدلّمن:فقاللمفعولأربناوعدكانإنربنا

منرأيتلمافبكيت،ذلكعلىحملهماأدرىفماإلىَّيدهيمدفلميدىإليهفمددت:قال

أينمناللَّهرحمك:قلت:قالأخى؟ياأنتكيف؟9حيانبنهرمياأنتكيف:لىفقالذلك

معهفبكيتبكىثمبيدىأخذثم،نفسكعرفتنفسىإن:قالنتراءى؟ولمهرمأنىعلمت

ماتحيانبنهرميا،نوحماتحيانبنهرميا،آدمأبوكمات،حيانبنهرميا:قالثم

ماتحيانبنهرميا،الرحمننَجىّموسيماتحيانبنهرميا،الرحمنخليلإبراهيم

خليلىماتحيانبنهرميا،المسلَمينخليفةبكرأبوماتحيانبنهرميا،!شًصمحمد

:قال.يمتلمعمرإنَّاللَّهرحمك:قلت:قال:اللَّهرحمه-الخطاببنعمروصفمى

أبوكمات،هرمياتَفَقَّهكنتإنالأمواتفىوأنتوأنا:فقال:قالعمرخلافةآخرفىوذلك

لم:قاللمجصاللَّهرسولصنسمعتمااللَّهرحمكحدثنا:قلت،النارإلىوإماالجنةإلىفإما

نأأكرهإنى:قالاللهرحمكحدثنى:قلت:قال،منهسمعممنسمعتولكنشيئًامنهأسمع

قلت:قال،شاغلاًالنفسفىإنمحدثًاأومفتيًاأوقاضيًاأكونأنالبابهذانفسىعلىأفتح

قولهالفولوأصدق-وتعالىتباركربى-قال:قالالقرآنمناياتاللهرحمكعلىَّاقرأ:

الشيطانمنِالعليمالسميعباللَّهأعوذ:قالثمحديثهالحديثوأضددتىكلامهالكلاموأفضل

كُنَّااِنَّامُّبَاركَةلَيْلَّةٍفِىأَئزَلْنَاهكاإِناالْمُبِينِكاوَالْكِتَابِحم(الرحيمالرحمناللَّهبسمالرجيمِ

الرَّحِيمُالْعَزِيزُفوَإِنَّهاللَّهُرَّحِمَمَنإِلاَّ(:الاَيةهذهإلىانتهىحتي،الدخان:1-3!أ!لأ!فنذِرِين

مافلبثأويسمات:فقلت:قالعليهمغشيّاسقطثمشهقةفشهق:قال،الدخان:42(أ)بربم

الوحدةالناسهؤلاءمعكنتماغمفىأزللمإنىأخىأى:فقالأفاقثمغشيهفىاللَّهشاء

فإنىفاذكرنىالداربنانأترإنبالعلىمنىإنك،هذايومكبعدعنىتسأللاإلىأحب

وأحبنىفيكزارنىأنهزعمهذاأخىإنَّاللهم:قالبدعواتلىادع:قلت:قالسأذكرك

وأنايبكيوهوالطريوصفىأخذثم:قالالسلامدارداركفىوأدخله،أمرهلهفاجمعفيك

.النومفىنتراءىأنإلاوهوأنانتراءىلمثم:قال،أبكى

مغيرةعنعياشبنبكرأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا23-02

الجمعة.إلىفيهيروحمايجدلاعريانًايجلسحتىبثيابهليتصدقالقرنىأويسإن:قال



بنالهيثمحدثنا،بواسطحمويهبنيحيىبنزكرياحدثنى،اللَّهعبدحدثنا420-2

أذربيجانغزونا:قالسلمةبناللَّهعبدعنأبيهعنمرةبنعمروبناللَّهعبدحدثنا،عدى

فلمفحملناهعلينامرضيعنىر.جعنافلما،القرنىأويسومعناالخطاببنعمرزمن

وصلّيناوكفناهفغسلناهوحنوطوكفنمسكوبوماءمحفورقبرفاذافنزلنافمات،يستمسك

.أثرهولاقبرلافإذافرجعنالهفنستغفرقبرهفعلمنارجعنالو:لبعضبعضنافقال،ودفناهعليه

بنمعاذحدثنا،القواريرىميسرةبنعمربناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا250-2

بنعمركان:قالجابربنأسيرعنأوفىأبىبنزرارةعنقتادةعنأنىحدثنى،هشام

عامربنأويسفيكمهل:فقالسألهماليمنأهلمنأمدادعليهأتتإذا-اللَّهرحمه-الخطاب

منثممرادمنأنت:قالنعم:قالعامر؟بنأويسأنت:فقالأويسعليأتىحتيالقرنى؟

ألك:قال.نعم:قال؟درهمموضعإلامنهفبرأتبَرصبككان:قال.نعم:قال؟قرن

أمدادمععامربنأويسعليكم"يائى:يقولعجَحماللَّهلرسوسمعَت:قال.نعم:قال؟والدة

لوبربهاهووالدةلهدرهمموضعإلامنهفبرأبرصبهكانقرنمنثممرِادِمِناليمنأهل

عمر:فقاللهفاستخفر،لىفاستغفر"فافعللكيستغفرأناستطعتفانلأبرهاللّهعلىأقسم

فيأكونلأنقال؟بكفيستوصىعاملهاإليلكأكتبألا:قال.الكوفة:قالتريد؟أين

فسألهعمرفوافقأشرافهممنرجلحجالمقبلالعاممنكانفلما:قالإليَّأحبالناسغبراء

"يأتى:يقوللمجراللهرسولسمعت:قال.المتاعقليلالبيترث:قال؟تركتهكيفأويسعن

موضعإلامنهفبرأبرصبهكانقرنمنثممرادمناليمنأهلأمدادمععامرِبنأوش!عليكم

قدمفلما"فافعللكيستغفرأناستطعتفإنلأبرَّهاللَّهعلىأقسملوبرّبهاهووالدةلهدرهم

:قال،لىفاستغفرصالحبسفرعهدًاأحدثأنت:قاللىاستغفر:فقالأويسًاأتىالكوفة

بردًاوكسوته:أسيرقالًوجههعلىفانطلقالناسلهففطنلهفاستغفرنعم:قالعمر؟لقيت

.؟البردهذالأويسأينمن:قالعليهإنسانرآهإذافكان

بنالوليدحدثنا،النسائىحرببنزهيرخيثمةأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا260-2

حججت؟أوَمَا:لأويسفقالواالحجذكروا:قالالخراسانىعطاءحدثنى،جابرعنمسلم

نفقةعندى:آخروقال،راحلةعندى:منهمرجلفقال،فسكت:قال؟ولم:قالوا.لا:قال

به.وحجَّمنهمفقبله،زادعندى:اَخروقال



اللهرحمهالجرشى-يزيدبنالأسودزهد

إسحاقأبىعنشعبةعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا270-2

.وعمرةحجةبينمنثمانينالأسودحج:قال

حجةبينمنستينميمونبنعمرووحج:قالأبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا280-2

.وعمرة

عبدحدثنا،الرقىوهوسليمانبنمعمرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا920-2

يومًافصامعبادةصاحبالأسودفكان،حجَّايزيدبنوالأسودقيسبنعلقمةأنبشربناللَّه

يااللَّهتتقىألا:فقالفخذهعلىفضربعلقمةفأتاه،وجههتربدوقد.بالهجيرالناسفراج

الجدّ.الجدّشبلأبايا:الأسودفقالالجسد؟هذاتعذبماعلىالجسدهذافىعمرأبا

مدركبنعلىعنحسنحدثنا،أحمدأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا030-2

له.أريدالراحة:قال-يصوموهوالجسد؟هذاتعذبلم:للأسودعلقمةقال:قال

عبدعنطلحةبنمحمدوحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا310-2

والعبادةالصومفىنفسهيجهديزيدبنالأسودكان:قالالأودىقيسأبىثردانبنالرحمن

نإ:فيقولالجسد؟هذاتعذبلمويحك:يقولعلقمةوكان:قالويصفرجسدهيضمرحتى

جد.الأمرإنجدالأمر

أعين،ابنحدثنا،العينرأسأهلمنمحمدبنجعفرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا3202-

بالعراقما:عنهااللَّهرضى-عائشةقالت:قالالأسودعنإسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا

يزيد.ابنتعنىالأسود-منأكرمرجل

مالكًا-سمعت:قالإدرش!بناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا330-2

خمسونالشطر:قالكبر-قدوكان؟-صلاتكمنبقىما:مرةسُتر:قال-مغولابنيعنى

ركعة.ومائتا

عبدعنالعلاءحدثنى،أبىحدثنى،شجاعبنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا340-2

وركبتيهوكفيهجبهتهفىالسجودأثرفنرىفيخرجالهمدانىمرةنأتىكنا:قالالأيامىالكريم

.وسجودركوعهوفانمايقومثم،هُنيةمعنافيجلس:قالوقدميه



الأقصهـعنبنعلىعنمسعرحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا350-2

ماالنحلكدوىدويالأهلهيسمعطروقًاالفسطاطليطرقالرجلكانإن:قالالأحوصأبى

.(1؟)يخافونأولئككانمايأمنونهؤلاءبال

كان:قالطلحةعنمالكحدثنا،سابقحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا360-2

لكولتلتمسَنَّبصركليذهبندأبكهذاكانلئن:لهغلاملهفقال:قاليومعثرةرجللكل

.قائدًا

مسروقعنسالمعنمنصورعنجريرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا370-2

.السوقفىكانوإنالصلاةفىفهووجل-عزالقَه-يذكرالرجلقلبدامما:قال

إسحاقأبىعنشعبةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا380-2

وجهه.علىساجدًاإلانامفمامسروقحج:قال

2 بنإسماعيلعنشعبةحدثناالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا93ْ-

عزللَّه-السجودإلاعليهآسيشيءالدنيامنما:مسروققالجبيربنسعيدعنخالدأبى

وجل.

عنإسحاقأبىعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا040-2

وجوهنانُعَفِّرأنإلافيهيرغبشىءمنماسعيدأبايا:فقالمسروقلقينى:فالجبيربنسعيد

.الترابهذافى

عنالأعمثرعن:سفيانقالالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا140-2

وجل-عزاللَّه-يخشيأنالعلممنالرجلبحسب:قالمسروقعنمرةبناللَّهعبد

بعلمه.يعجبأنالجهلمنالرجلوبحسب

عنسليمانحدثنى،سفيانعنيحييحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا420-2

سيئة.أوحسنةلهكتبتإلاخطوةرجلخطاما:قالمسروق

عنسليمانحدثنى،سفيانعنيحييحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا430-2

.شعرًاصحيفتىفىأجدأنأحبما:قالشعربيتعنمسروقسئل:قالمسلم

عنالأعمثرعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا42-4ْ

الحالتغيربينما،الليلإحيالْهمكثرةمقالنحلدوىكأنهدوئَّاطميسمعكانع!!حرالنبىصخابةأنقصد(1)

قبوىهم.فىموتىكأنهمحتى،القديمةمصرعاضمة-الفسطاطفىالاَن



قفيزعندناليس:الخادميقولحينبالرزقمنىأوثقأكونما:قالمسروقعنمرةبناللَّهعبد

درهم.ولا

عنمسلمعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنىِ،اللَّهعبدحدثنا450-2

مخرجه:قالأا!طلاق:2(4)كامَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيتَّقِوَمَن(:وجل-عز-قولهفىمسروق

:3(،!ا!ط!ق)حَسْبُهُفَهوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّاحْوَمَن):يعطيهوهويمنعههووجاح-عزاللَّه-أنيعلمأن

أجرًالهويعظمسيئاتهعنهيكفرعليهتوكلمنألا؟كفاهاللَّهعلىتوكلمنكلأليس:قال

قَدْ(:عليهيتوكللموفيمناللَّهعلىتوكلفيمنوقال:3(،الط!قأ)أَمرِهِبَالِغاللَّهَإِنَّ(:قال

آجلاً.الط!ق:13،أ)ءقَدْرَاشَىْءلِكُلِّاللَّهُجَعَلَ

عن5!سلمعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا460-2

منها.فيستغفرذنوبهفيهفيذكرفيهايخلومجالسلهيكونأنلحقيقالمرءإنَّ:قالمسروق

بنإبراهيمبنمسعرحدثنى،بشربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا470-2

كناسةيأتىثم،خلفهويحملنىلهبغلةجمعةكاحيركبمسروقكان:قالالمنتشربنمحمد

تحتنا.الدنيا:يقولثمبغلتهعليهافيجعلقديمةبالجيزة

حدثنى،داودبنوائاحعنسعيدبنيحييحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا480-2

العذابحأمنقدلحدهفىكمؤمنبشىءشيئًاأغبطما:قالمسروقعنسريعةأبىبنخفافح

الدنيا.منواستراح

امرأةعنسيرينبنأنسزيدعنبنحمادعنوكيعحدثنا،اللَّهعبدحدثنا940-2

بنفسه.يصنعممافتبكىامرأتهوتجلسقدماهترمحتىيصلىكانمسروفاأنمسروق

أحبكإنى:لمسروقرجاحقال!:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا050-2

وجل.عزاللَّه-يحبمنفأحببتاللَّهأحببتإنك:قال،اللَّهفى

أحبكإنى:لمسروقرجاحقال:قالسفيانحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا150-2

وجل.عز-اللَّهيحبمنفأحببتاللَّهأحببتإنك:قال،اللَّهفى

أبىعنشعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا520-2

منأعفَّرجلاًرأيتفماأميرًاالسلسلةعلىوهومسروقمعكنت:قالوائلأبىعنإسحاق

دجلة.منالماءإلايصيبكانمامسروق

المغيرةعنعوانةوأبوسفيانحدثنا،مؤعاححدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا530-2

أهلقراءمعهخرجمسروقخرجفلماالسلسلةعلىعاملاًمسروقًازيادبعث:قالالشعبىعن



أصحابهمننفرفىمسروقوبقىالناسرجعفلمافرسعلىشابفيهمفكانيشيعونهالكوفة

مسروق:قيل؟أفضلهممن:قيلإن،وقريعهمالكوفةأهلقراءسيدإنك:فقالالفتىمنهدنا

لهمزَيّنكَوإن،مسروق:قيل؟أفقههممن:قيلوإن،مسروق:قيل؟أعلمهممن:قيلوإن

وأبفقرنفسكتحدّثأنباللَّهأعيذك:قالأوالفَهأنشدكوإنىشينلهمشينكهـان،زين

فيهأنتمالكأرضىماوالله:قال؟فيهأناماعلىتعيننىألا:مسروقلهفقالأملبطول

ماموعظةمنىبغلتما:مسروققالالفتىانصرففلما،وانصرف؟عليهأعينكفكيف

لهفقالوائلأبوآتاهذلكعملهمنمسروقرجعفلما:سفيانقال؟الفتىهذاموعظةبلغت

مسلمًافيهظلمتوماهذاعملىمنالناريدخلنىأنأخوفمنهأناعملاًعملتما:مسروؤا

عمر،ولابكرأبوولا!رر!بَهيَيواللهرسوليسنهلمالذىالحملهذاماأدرىماولكنى،معاهدًاولا

.والشيطانزيادوابنشري!عاكتنفنى:قال؟ذلكعلىحملكما:لهفقلت:وائلأبوقال

2 عنالأعمشعنسفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا54ْ-

نأالقيامةيومالبلاءأهلليودَّن:قالمسروقعنعميرةبنالحارثعنمصرفابنطلحة

بالمقاريض.قُرِضتجلودهم

سمعت:قالمالكحدثنا،سابقنجنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا550-2

نإحتىالقيامةيومبلائهمعلىأثيبواإذاالدنيافىالبلاءأهليود:مسروققال:قالطلحة

بالمقاريض.الدنيافىقرضكانجلدهأنلويتمنىأحدهم

عنالعيزاربنالوليدعنمسعرعنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا560-2

.زائرهيكرمأنالمزورعلىوحقوجل-عز-اللَّهبيوتالمساجد:قالميمونبنعمرو

عنإبراهيمعنمنصورعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا570-2

بكيغرلاأوتغرلا:وقالكسرهالزيفأوالنيوقالدرهمكانإذاأنهشبيبأبىبنميمون

مسلم.

عنالحسنبنالحسنعنعاىبنحسينحدننا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5802-

قلت:ثم:قالللذهابفتهيأت:قالالحجاجزمنالجمعةأردت:قالىشيببأبىبنميمون

رأمح!فأجمع:قالأذهبلا:مرةوقلت،أذهب:مرةفقلتهذا؟خلفأصلىأذهبأين

يَوْمِمنلِلصَّلاةِنًودِىَإِذَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا(:البيتجانبمنمنادفنادانى:قالالذهابعلى

:قالكتابًاأكتبمرهوجلست:قالفذهبت:قالالجمعة:9(،أ!اللَّهذِكرِإِلَىفَاس!عَوْاالْجُمُعَةِ

القبحبعضكتابىفىكانتركتهأناوإن،كذبتقدوكنتكتابىينزًّكتبتهإنشىءلىفعرض

فتركتهتركهعاىرأبىفأجمع:قالأكتبهلاومرةأكتبه:مرةفقلت:قالصدقتقدوكنت



وَفِىالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِىالثَّابِتِبِالْقَوْلِامَنُواالَّذِينَاللَّهُيُثَبِّتُ(:البيتجانبمنفنادانى:قال

:27(.إبراهيمأ!هوالاَخِرَةِ

سمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا950-2

ومعضدعتبةبنوعمروسسروتطومعناخرجنا:قالعلقمةعنإبراهيمعنيحدثالأعمش

نزلتمإنإنكم:قالعتبةبنعمروابنهلناقالفرقدبنعتبةوأميرناسيدانماءبلغنافلماغازين

وأكلنا،الشجرةهذهظلفىؤلمْنَاششتمإنولكن،أحدًافيهيظلمأنولعلهنزلنالكمصنععليه

:فقالفلبسها،بيضاءجبُةعَتبةبنعمروقطعالأرضقدمنافلماففعلنارجعلناثمكسرنامن

عليهيدهوضعالذىالمكانعلىيتحادرالدمفرأيتفرمىلحسنهذهعلىالدمتحذَرإنّواللَّه

بهفاعتم:الدورقىابنأطوقابهفاعتجربردىمعضدًافأعطيتباردةغداةفىوغدونا،فمات

يلبسعلقمةفكانمنهافماتالصغيرةفىليباركاللَّهوإنلصغيرةإنهاواللَّه:فقال.فرمى

معضد.دمفيهأرىأنحبّاإلىَّليزيدهإنه:ويقول،البردذلك

الأعمشعنبكرأبوأنبأناعامربنالأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا060-2

بنعمروفاشترى:قالبلنجربعثفىومعضدعتبةبنوعمروقيسبنعلقمةخرج:قال

يرفعهحافربكلطلىأنأحبما:فقال:قال.أغليت:لهفقالوا:قالآلافطبأربعةفرسًاعتبة

درهمًا.درهمًاويضعه

بنمالكعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبيحدثني،اللَّهعبدحدثنا610-2

تعيننىألااللَّهعبديا:ربيعةبناللَّهلعبدفرقدبنعتبةقال:قالربيعةبناللَّهعبدعنالحارث

إلىفنظرأباكأطععمرويا:اللَّهعبدفقال؟عملىمنفيهأناماعلىيعينىأخيكابنعلى

قال؟الأعمشيسجدلمْولَمِواقتربواسجدتطعهملا:لهفقالمعهمجالسوهومعضد

لأحبكإنىبنىيا:قالثمعتبةفبكى:قالرقبتىفكاكفىأعماطعبدأناإنماأبتيا:عمرو

قدبمالأتيتنىكنتقدإنَّكأبتيا:عمروقال.ولدهالوالدوحب-وجلعز-للَّهحبّاحبين

ماحتىفأمضاها:قالطفأمضيهفدعنىوإلافخذه،ذافهو،عنهسائلىكنتفانألفًاسبعينبلغ

درهم.منهابقى

عتبةأنسيرينعنمنصورحدثنا،هشيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا620-2

ذلكإليهفشكاعثمانإلىفانطلق:قالفأبى:قالالتزويجعمروابنهعلىعرضقدفرقدابن

التزويجمنيمنعكما:عثمانلهفقالعليهفقدمعليهيقدمأنعتبةبنعمروإلىعثمانفكتب

أميريا:عمرولهفقال:قالعندنا؟مامنهنوعندناوعمربكروأبو!شَييهاللَّهرسولتزوجوقد

قالهافلما؟عملكومثلطوعمربكرأبىعملومثلطلمجي!اللَّهرسولعملطمثللهومنالمؤمنين



.تتزوجفلاشئتوإنفتزوجشئتفإنانصلقا:قال

سعيدبنعنبسةحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا630-2

علىيخرجفرقدبنعتبةبنعمروكان:قالعمربنعيسىعنالمباركابنحدثنا،القرشى

ثمالأعمالفعترلقدالصحفطويتلقدالقبورأهليا:فيقولالقبورعلىفيقفليلاًفرسه

الصبح.صلاةفيشهدفيرجعيصبححتيقدميهسنيصفثملمجى

بناللَّهعبدحدثنا،الشامةصاحبالعباسبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا640-2

تظله.وغمامةأصحابهركابيرعىعتبةبنعمروكان:قالضالحبنعلىعنداود

بناللَّهعبدحدثنا،مسددحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا650-2

يحميه.والسبعيصليعتبةبنعمروكان:قالصالحبنعليعنداود

عبدأخبرنيإسحاقبنعلىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا660-2

لعمرومولىحدئني:قال-المليحأبايعنىالقواريرى-عمروبنالحسنأنبأنا،المباركبناللَّه

جبلفىفوجدناهعتبةبنعمروفطلبناحارةساعةفىيومااستيقظنا:قالفرقدابنعتبةبن

يضلى،ليلةورأيته.صلاتهلكثرةنتحارسفلاالغزوإلىنخرجوكناتظلهوغمامةساجدوهو

إنىقالالأسد؟خفتأما:لهفقلناينصرفلميصلىقائموهوفهربناالأسدزئيرفسمعنا

.سواهأحدًاأخافأن-وتعالىتبارك-ربىمنلأستحى

بنعتبةبنعمروقال:قالالأعمشعنعياضبنفضيلأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا670-2

فىيزهدنىأنسألته،الثالثةأنتظأناو،اثنتينفأعطانيثلاثًا-وجلعز-اللَّهسألتفرقد

وسألته،منهافرزقنى1!لاةاعلىيقوينيأنوسألته،أدبرومامنهاأقيلماأباليفماالدنيا

أرجوها.فأناالشهادة

2 بشرحدثنا،معاذبنمثنىحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا68ْ-

بهيتشبهالرجليزاللاعتبةبنعمروكان:قالمحمدعنعلقمةبنسلمةحدثنا،المفضلابن

أسدجاءإذالفسطاطعنخارجًايصلىوصاحبهيصلىفسطاطفىليلةهوفبيناصحبتهقد

رجلعلىانطوىحتيفجاء،الفسطاطأتىثمينصرففلم،عمروصاحبقبلةفيمَرَّحتى

ثمفنحَّاه:قالأو،عليهفسجدسجودهموضعفىانطوىحتىجاء،يسجدأنأرادفلماعمرو

لموأنهيديهبينالأسدبمرفأخبرهعليهدخلعمروصاحبأصبحفلمايشكبشرسجد

صنع.بماوأخبرهرجليهعلىأثرهعمروفأراهشيئًاصنعقدأنهيرىوهوينصرف

2 عبدأخبرنى،إسحاقبنعليحدئنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا96ْ-

أصحابهعلىطيشتركانعتبةبنعمروأنرافعبنحوطوحدثنىعمربنءجسىحدثنا،اللَّه



تظلهبالغمامةهوفاذاأصحابهبعضفأتاهحاريومفىالرعىفىفخرج:قالخادمهميكونأن

به.يخبرلاأنعمروعليهفأخذ،عمروياأبشر:قالقائموهو

الحسن،أبومعاذبنمثنىحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا070-2

أرادهأنهفرقدبنعتبةبنعمروبنمحمدعنعلقمةبنسلمةحدثنا،المفضلبنبشرحدثنا

ما:عثمانلهفقالعنه-اللَّهرفى-عفانبنبعثمانعليهفاستعانافأبىيزوجاهأنعلىأبواه

ومن:فقال،أناوتزوجتعمروتزوج،بكرأبووتزوج،!ك!هوالنبىتزوجفقد؟تتزوجلالك

صنعبيدهوسترهبوجههوأعرضاللَّهسبحاناللَّهسبحان:عثمانفقال؟أعمالكمبمثللى

:قالعليهأكثروافلماعنه-اللَّه-رضيعثمانصنعوصفكرههشيئًارأىإذاالذىالرجل

أبوقالنعم:قالواأكلمهاحتىامرأةأتزوجلاإنى:فقالجريرابنةعليهفخطبأتزوجفانى

محمدعنعلقمةبنسلمةعنالمفضلبنبشرعنعوفبنفهدفحدثنيمثنييعني:الحسن

أبياقدأبواىوإنالنساءفىلىحاجةلاإنه:لهافقالجريربابنةفجاءوا:قالالحديثهذافى

:قالرضيتقد:قالت،تريدينماوالكسوةالطعاممنعندهمولكيزوجانىأنإلاعلى

وأصبحتصائمًاوأصبحأصبحاحتىخلفهتصلىوقامتالليلمنيصلىقامبهاأتوهفلما

نريدزوجناكإنماإنا:أبواهلهفقال،مكانهافيمنعنيلأفتركنتفان:عمروقال:قالصائمة

حتيامرأةأتزوجلا:فقالأخرىامرأةعليهخطبثم،فالَلقهافطلقَّهاتلدهذهنرىولاولدك

نائمأنهيرىمضطجعًايومًافكانفترتثم،جريرلابنةقالمامثللهافقالبهافأتياهأكلمها

بعل؟غيرمنالمرأةتلدأو:قالت؟أعجزتتلدينلالكمافلانةيا:أهلهامنامرأةلهافقالت

.أبواهوتركهطلقهابذلكسمعفلما

عبدحدثنا،إسحاقبنعلىحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا710-2

مرجفىنزلنا:قالعتبةبنلعمروعمابنحدثني:قالالسدىعنعمربنعيسىأنبأنااللَّه

خيليا:نادىمناديًاأنلوالآنهذاأحسنماالمرجهذأحسنما:عتبةبنعمروففالحسن

كانفما:قالالموضعهذافىفدؤشبهفجىءفأصيبلقىمنأولفكانفخرج،اركبىاللَّه

فىعمر!روخرجعالجوهاكانوالمدينةالمدينةكقريةاركبياللَّهخيليامنادنادىأنبأسرع

فأرسلعمرًاعلى،عمرًاعلى:فقال،بذلكخبرعتبةفأتىخرجمنأولفىالناسسرعان

الناسعلييومئذوعتبةرمحهمركزفىإلادفنأراهفما:قالأصيبحتىأدركفماطلبهفى

الصغيرفىليباركًاللَّهوإنلصغيرإنكواللَّه:فقالجُرحأصابه:السدىغيروقال:قال

رحمهذلك-مكانهفىفمات:قالفارفعونىعشتأنافان،أمسىحتىهذامكانىفىدعونى

اللَّه.



بنالوليدصا-ثنا،هاشمبنىمولىمحمدبنعياشخدثنى،اللَّهعبدحدثنا720-2

قالاللَّهجمهيهرسورعليوائلبنبكروفدقدملما:قالأعينبنخلفحدثني،القحدميهشام

فىإليهأنظر"كأنى:قالاللَّهرسوليامات:قالواالإيادى؟"ساعدةبنقسفعل"ما:لهم

عاشمنوعوا،أقولمافاسمعوااجتمعواالناسأيها:يقولوهوأحمرجملعلىعكاظسوق

وبحارتمور،ماونجوم،مرفوعوسقف،موضوعمهاد،آتآتهوماوكلفاتماتومن،مات

منلهأرْضىهودينًاللهأنأفسمعبرًاالأزنسوفىالسمواتًخبرافىفانبعدأماتغور،ما

فأنشدناهأرويهاللَّهرسولياأنا:القوممنرجلفقالشعرًا"يننبدثم:قالعليهأصبحتمدين

:فقال

بَصائِرْلَنَاالقُرونمنجنالأَوهـالذَّاهبينفى

مِصَادِرْلهاليسللّموتمَواردًارأيْتلما

لأكَابِرْواالأصَاغِرُنسعىنَحْوهاقَوْمِيوَزأيْتُ

غَابِرالباقِينمنولاإليَالماضىيرجعلا

صَائِرْالقومصَارحَيْثُلاَمَحَالَةَأنِّىأيْقَنْتُ

عناللَّهعبدبنغالبعنالأسدىالقاسمبنعباسحدثنى،اللَّهعبدحدثنا730-2

القيامةيوموجوههمبياض:قال،الفنح:92()أالسُّجُودِاَثَرِمِّنْوُجُوهِهِمفِىسِيمَاهُمْ(:مجاهد

الدلجا.فىكانسجودهملكثرة

بنسفيانحدثنا:قالبمكةالعدنىعمرأبىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبمدحدثنا740-2

عليك،الحزنعنلكالحزنذرياشغلنا:ذربنعمرلمحالذربنعمربنذرماتلما:قالعيينة

لىفهبحقىمنفيهفَرَّطمالذزوهبتقدإنىاللهم؟لكقيلوماذاقلت؟ماذاشعرىفليت

يوممنلكيا:فقال)الدينيوم(مالك:ذربنعمرقرأ:سفيانوقال،حقكمنفيهقصرما

الصادقين.لقلوباحلاكمل

بنعلىحدثنا،هاشمبنىمولىمحمودبنعباسحدثنى،اللَّهعبدحدثنا750-2

عنوموصولاً،الحسنعنمرسلاً(1/456)"الدلائلفيالبيهقىعندالحديثروىوقد:ضعيف720-2

الحجاجبمنمحمدسندهوفي:الزوائدمجمعفى(لما9)9/الثيثمىوقال،عنهمااللهرضى-عباسابن

.كذاب:وهواللخمى

و"وخشوعهوسمتهوسحنتهالإسلام"سيما:مجاهدعنوزاد،تفسيرءفى)31622(الطبرىذكره730-2

."والتواضعالخشوع"



أقبلالفجررأىإذاكانأنهدهرثرأبىبنعثمانعنالمبازكبناللَّهعبدعنشقيقبنالحسن

أبىبنعثمانوقال،نفسىعلىأجنىماأدرىفلاالناسمعالاَنأصير:وقالبثُّهعليه

فيها.تقصيرىمناللَّهاستغفرتإلاقطصلاةصليتما:دهرثر

قالالعبدىبشربنمحمدحدثنا،محمدبنالعباسحدثنى،الفَهعبدحدثنا760-2

جراحه،كالمداوىوكنالموتفطركوليكنالدنياعنضُم:يقولسمعته:جعفربنمسلم

الراحة.طولبذلكيلتمسللبلاءاحتمالاً،البلاءطولخشيةالدواءعليصبرًا

كنا:قالالقاصإسماعيلبنالنضرالمغيرةأبىعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا770-2

ومناحتضرإذاالميتفذكرذرابنفتكلمرمضانشهرفىليلةذاتذربنعمرمجلسفى

مات-حتىويضطربيص!هـخيزلفلمشابفوثبوالعذابالرحمةملائكةمنيحضره

اللَّه.رحمه

ما:ذربنعمرلأبيهذرقال:قالالسماكابنعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا780-2

يا:قالوهاهنا؟هاهنامنالبكاءسُمعأنتتكلمتفاذاأحد؟يبكىفلايتكلمونالمتكلمينبال

الثكلى.كالنائحةالمستأجرةالنائحةليسبنى

الزبيرى،أحمدأبوحدثنا،القواريرىعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا970-2

علىقولىعرضتما:يقولالتيمىإبراهيمسمعت:قالالتيمىحيانأبىعنسفيانحدثنا

مكذبًا.أكونأنخفْتُإلاعملي

التيمىإبراهيمكان:قالمغيرةعنجريرحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا080-2

الطير.انتفاضينتفضوائلأبوفكانوائلأبىمنزلفىيذكر

أبىعنشعبةعنغندرجعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا810-2

أبويكونأنلأرجووإنىبهأهلهاعنيدفعمنوفيهاإلاقريةمنما:قالإبراهيمعنمسعر

منهم.وائل

أبىعنمغولبنمالكعنأسامةأبوحدثنا،معمرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا820-2

منإليأحب-وجلعز-اللَّهسبيلفىيُقاتلولدلىيكونلأن:وائلأبوقال:قالجعفر

.(1ألف)مائة

نأعاصمعنعوانةأبىعنسعيدبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا830-2

ينفقها.الأموالمنألفمائةمناليهأحبأى(1)



أنشأزجعفاذابهو.تصدقنقضهغزافاذاوفرسههوفيهيكونفكانقصبخُصلهكانوائلأبا

.بناءه

أبىعنمنصورعنسفيانحدثنا،إبرا!محطش!ا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا840-2

.عمالالاْفىلقربةا:لقا3(،ةونةالأ)الْوَسِيلَةَإِلَيْهِوَابْتَغُوا(وائر

يا:نقيبلىقال:قالالأعمشعنوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا850-2

عصانا.ماوجل-عزاللَّه-أطعنالوواللَّهسليمان

أبىعنعاصمعنالمسعودىحدثنا،حجاجحدثنا،أبيحدثنا،اللَّهعبدحدثنا860-2

تعفعنىتعفإناللهم:قالثمساجدَاجبهتهوضعالآخرةالعشاءمنخرجإذاكانأنهوائل

.مسبوقولاظالمغيرتعذبنىتعذبنىوإن،منكطولاًعنى

واضلبنمعروفحدثنى،الرحمنعبدحدثنا،ابىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا870-2

يبكي.وهووائلأبووعندهيقصالتيميإبراهيمرأيت:قال

عاصمعنبكرأبوحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا880-2

:قالالنارالمؤمنينيدخلوجل-عز-اللَّهإن:يقولونقومًاإن:وائللأبىٍرجلقال:قال

المؤمنين.غيرمحشرالهاإنلعمرك

بنعطاءعنفغكملبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،الفَهعبدحدثنا980-2

يجلسونقومًاأن-اللَّهرحمهمسعود-بناللَّهعبدرجلأخبر:قالالبحترىأبىعنالسائب

،وكذاكذاللَّهوسبحوا،وكذاكذااللَّهكبروا:يقولرجلوفيهم،المغرببعدالمسجدفى

فأتنىذلكفعلوارأيتهمفاذا:قالنعم:قال؟فيقولون:اللَّهعبدفقال،وكذاكذاللَّهواحمدوا

رجلاًوكان-قاميقولونماسمعفلما،فجلسبرنسوعليهفأتاهم،بمجلسهمفأخبرنى

فضلتملقدأوظلماءببدعةجئتملقدغيرهإلهلاوالذىمسعودبناللَّهعبدأنا:فقالحديدًا-

أصحابفضلناولاظلماءببدعةجئناماواللَّه:معضدفقالعلمِّا؟ع!ي!محمدأصحاب

بالطريقعليكم:قال.اللَّهنستغفرالرحمنعبدأبايا:عتبةبنعمروفقال،علمًامحمدلمجر

ضلالألتضلواوشمالاًيمينًاأخذتموإنبعيدًاسبقًاسبقتملقدفعلتملئنفواللَّهفالزموه

.بعيدًا

.المسعودىأجلمن:ضعيف860-2

والمعنى.الإسنادصحيح980-2



وائرأبوكان:!العاصسمعنبكرأبوحدثنا،كريبأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا90-2ْ

بشىءأصحابىجاءكوإذاتقبليهفلابشىء-ابنهيعنىيحنى-جاءلثإذابركةيا:لجازيتهيقول

الكناسة.علىقاضيًاابنهيحيىوكان-فخذيه

أبوحدثنا،أميةبنىمولىالصفاريعقوببنيوسفحدثنى،اللَّهعبدحدثنا190-2

الدنيالهجعلتولونشجًاينشحبيتهفىصليإذاوائلأبوكان:قالعاصمعنعياشبنبكر

فعله.مايراهوأحديفعلهأنعلى

غنامحدثنا،الكوفىالوراتنحمادبنالحسنعلىأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا290-2

واكتبنافامحناالأشقياءمنعندككتبتناكنتإناللهم:يقولشقيقًاسمعت:قالالأعمشعن

.الكتابأموعندكوتثبتتشاءماتمحوفإنك،فأثبتناسعداءكتبتناكنتوإن،سعداء

:قالأبيهعنحبانأ!عنسفيانعنوكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا390-2

مافداؤكأهلىتناديهوامرأتهفرخكأنهفراشهعلىصاروقدشعبةبنسويدعلىدخلوا

الضجعةوطالت،الحراقفدبرتخفى-يعنى-بصوتفأجابها:قال؟نسقيكمانطعمك؟

ظفر.قُلامةمنهنقصيوجل-عزاللَّه-أنأحبوما

بنيزيدعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا490-2

جذمفكأنه:قالظهرهعليالعصافيرتقعحتييسجدكان:قالعقبةبنالعنبسعنحيان

حائط.

حدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنى،اللّهعبدحدثنا590-2

قومه.فقراءمقبرةفىيدفنأنأوصيأنهخثيمعنرجلعنسفيان

بنمحمدعنخيثمبنسعيدحدثنا،أسلمبنخرردحدشى،اللَّهعبدحدثنا690-2

حتىالقرآنسبرةأبىبنالرحمنعبدبنخيثمةيقرأكيفندرىنكنلم:قالالضبىخالد

منه؟لابدالموت؟يبكيكما:لهافقالىفبكتيديهبينوجلستامرأتهفجاءتهفثقلمرض

كنتإنمامنكأردتهذاكلما:خيثمةلهافقال.حرامعَلىَّبعدكالرجال:المرأةفقالت

الشرابهذايتناولفاسقرجلوهوالرحمنعبدبنمحمدأخووهوواحدًارجلاًأخاف

.ثلاثكلفىفيهيتلىالقرآنإذبعدالشراببيتىفىيشربأنفكرهت

إبراهيمعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا790-2

ثم:قالدارهلهفبنواالبصرةمنآلافبأربعةرقيقًااشترىأنهشريكبنيزيدأبيهعنالتيمى

هؤلاءمثلفاشتريتالبصرةإليعدتلوأبتيا:لهفقلت:قالاَلافأربعةبربحباعهم



حدثتولاأصبتهاحينبهافرحتمافواللَّههذا؟لىتقوللمَبنىيا:قال،فيهمفربحت

ءَمثلهافأصيبأعودأننفسى

أبىعنأخبرهعمنسفيانأنبأنا،مسكينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا890-2

أعلمهم.قومفىأكونأنمنإلىأحبمنهمأتعلمقومفىأكونلأن:قالالطائىالبحترى

كان:قالأخبرهعمنإسماعيلبنالنضرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا990-2

بيتهأهلأقلُّإنه:يقولونوكانوا:قالركعةسبعمائةيومكليصلىالأسودبنالرحمنعبد

الجنة.أهلمنالأسوداَليسمونكانوا:وقالوجلدًاعظيمًاصارأنهبلغنيولقد:قالاجتهادًا

عنخيثمةعنالأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا001-2

فَتَوَخَّ،الدنياأمرفىكنتوإذافَتَمكَّثْالاَخرةأمرفىكنتإذا:قالالجعفىقيسبنالحارث

طُولاً.فَرِذْهَا،ترائىإنك:فقالنصلىوأنتالشيطانأتاكوإذا،تؤخرهفلابخيرهممتوإذا

عاصمعنبكرأبوحدثنا،آدمبنيحمىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا101-2

وكنت:قالذرمع5هـائلأبويحدثلمجميعًاجلساإذافكاناوائلأبىمنأكبرذركان:قال

تعفإنفانكعنىاعفربلىاغفررب:سجودهفىيقولبيتهفىخالوهووائلأباأسمع

كأشد(1ينشج)ثممسبوقولاظالمغيرتعذبنىتعذبنىوإن،قبلكمنًطولاًعنىتعفعنى

فعل.ماأى-يبكىأحديراهأنعلىأعطىولوسمعتهاثكلى

عنموفقبنالفضلحدثنا،الأشعرىبرادبنعامرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا201-2

لأهلحلالاًرغيفًامائدتهمعلىيصنعونبيتأهلإن:قالوائلأبىعنالأعمشعنشقيق

.غرباءبيت

بنمحمدعنغياثحفحبنحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا301-2

حتيالليليصلىفقامالرِّجْلمُعتلوهوالمدينةالأسودبنالرحمنعبدعليناقدم:قالإسحادتى

واحد.بوضوءوالفجرالعشاءبناوصلىرجلعلىقائمًابرجلهشاغرًاأضبح

عنخالدحدثنا،إبراهيمحدثنى،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا401-2

فىالمكتوبةيصلىكانالأسودبنالرحمنعبدأنأضحابناذكر:قالأديانبنسليمولد

أجمع.النهارفيهفيصلىبيتهفىويدخلالمسجد

الحسنعنغياثبنحفصحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا5ْ21-

صائم.وهوالماءفىرجليهينقعالأسودبنالرحمنعبدرأيت:قالاللَّهعبدابن

.البكاءصوتالنشيج:يشج(1)



أبوحدثنا،الأحولنعيمأبوحدثناإبراهي3،بنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا601-2

فىتاجًاتُوجٍّليلةفىالبقرةقرأمن:قالالأسودبنالرحمنعبدعنالبجليعامربنبكر

الجنة.

بنمحمدحدثنا،النضرأبوحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا701-2

ربكم.للقاءتيسروا:قالإلاقطالاْسودبنالرحمنعبدلقيتما:قالزبيدعنطلحة

الزبيربناللَّهعبدبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا581-2

أربعًاضلىمَنْ:قالالأسودبنالرحمنعبدعندثاربنمحاربعنمسعرحدثنا،الأسدى

صوالح.فهنوإلا،كذاكنإن:قال؟سمعتهممن:قلتالقدزليلةفىكمثلهنكنالعشاءبعد

الوازث،عبدبنالصمدعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا901-2

آدممولىوعقبةالأسودبنالرحمنعبدكان:قالخباببنهلالحدثنا،زيدأبوثابتحدثنا

حينمنيفطرونولايصومونثمالكوفةمنيحجونهاشمأبووسعيدالحضرمىناعمةابن

.يرجعواحتىيخرجون

بنإسماعيلحدثنا،كليببنهاشمحدثنا،أحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا011-2

ذلكمالالحجاجفطلبمالاًالأسودبنالرحمنعبداستودع:قالسليمانأبىبنحماد

يشخصأنالكوفةعاملإلىفكتبوديعةالأسودبنالرحمنعبدعندلهإن:لَهفقيل،الرجل

بنالرحمنعبدأنت:قالالحجاجعلىالرحمنعبددخلفلمافأشخصهالرحمنعبد

؟عندكلفلانما:قال.أجل:قالاسمىعرفوقدإلادعانىالأميرأخاللا:قالالأسود؟

هوإلاإلهلاالذىاللَّه:قال.لا:قالغيرهما؟عندكهل:قال.ورقمنجرابانعندى:قال

:قالالأميركذبتمازبىأحمد:قال؟الجرابانهذانإلاعندكلفلانماوالشهادةالغيبعالم

ماللاميريقولكمافهو:قال-ربىأحححد؟قاليحلفأنأرادإذابهايَحُكالتىيمينهوكانت

فىفُحُبس:قالالسجنإلىبهاذهبوامنكمقبولغيرهذاإنَّ:قال،غيرهماعندىله

حينفَىكانإنمثلهيرلمشيئًافرأى:قالالشامأهلنُسَّاكمنناسكٌالسجنوعلى،السجن

ويكبريسبحوحدهمنتبذفهوفيهيصلىلاحينكانوإن،يصلىقائَمًاراتبفيهفهوفيهيصلى

إذا-وجلعز-لربىأقولما:فقالمَرضأنْالشامىيلبثفلم:قالوجل-عز-الفَهويذكر

:فقالالرحمنعبدإلىفأرسلمظلوملعلهأدرىلا،الحبسهذافىالصالحالرجلوهذالقيته

وجل-عز-اللَّهإنموعدًامنكتعدنىأنعلىسبيلكمُخلوأناعلمتقدمنالحجاجإن

متُّوإن،فرجًالكَاللَّهيجعلحتر،فيهفتكونمحبسكإلىتعودأنهذامرضىمننجانى

فشَهـج:قالذلكلك:الرحمنعبد(سهفقاللىتحلفأنأريدلستبنفسكنجوتقدكنت



علىراكبرجللهعرضيمشىهوفبينماامرأنينبينمتنكرًاالنساءثيابلبسحتىمتنكرًا

إحدىفأجابته-اللَّهرحمك-اركب:فقالنزلثمعليكمسلام:لهقالإليهانتهىفلما،بغلته

ليساللَّهإلاإلهلا:قالاللَّهزحمكدابتكاركبلناحاجةفيأقبلنانسوةنحنإنماالمرأتين

:قالمنزلهإليفانطلقفركب:قالانتبهقدأنهالرحمنعبدظنفلما:قالعينمنىعليك

يعرفها.أحدًانجدفلص-البغلةيعنيحَوْلأ-فَنُشْهرُهَا:قالالسجنصاحبالشامىُّومات

أخبرنى،موسىبناللَّهعبدحدثنا،شيبةأبىبنبكَرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا111-2

.عبادة(1البيننإلىالنظر:قالالاْسودبنالرحمنعبدعنالنخعىنعيمأبو

.الحرامالبيتإلىالنظرقصد(1)



تعالىالفهرحمهالتيص-ابراهيمزهد

سمعت:قالالأنصارىموسىأبوموسىبنإسحاقحدثنا،اللَّهعبدحدثنا121-2

بلغني:التيمىلإبراهيمقلت:يقولالأعمشسمعت:يقولالمحاربىمحمدبنالرحمنعبد

عنبحبةإلاليلةأربعينمنذأكلتماوشهريننعم:قال،شيئًاتأكللاشهرًاتمكثأنك

يزيدبنإبراهيم:فقال؟أصدَّقته:للاعمشقلتثملفظتهاثمفأكلتها،أهلىناولنيها

.صدوقأنهيُريد-!؟التيمى

عيسيبنيحىحدثنا،الجحدرىمسعودبنالصلتحدثنا،اللَّهعبدحدثنا131-2

كأنهظهرهعلىتنقرالعصافيرتجيءسجدإذاالتيمىإبراهيمكان:قالالأعمشحدثنا،الرملى

ئط.حا(اجذأ

فآل:يفولعيينةبنسفيانسمعت:قالموسىأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا411-2

منوأشربزقومهامنآكل،وسعيرهاأغلالهاأعالجالنارفىنفسيمثلت:التيمىإبراهيم

هذامنبهأنجوعملاًفأعملالدنياإلىرجعأ:قالت؟تشتهينإيشنفسيا:فقلت،زمهريرها

يا:قلتوحريرهاوإستبرفهاسندسهامنوألبسحُورهامعالجنةفىنفسيومثلت،العقاب

الثوابهذامنفيهأزدادعملاًفأعملالدنياإلىأرجع:فقالت:قال؟تشتهينإيشنفس

الأمنية.وفىالدنيافىفأنت:قلت

حيانأبىعنسفيانعن!دىبنالرحمنعبدسم!ءمنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا15-21

مكذئا.أكونأنخشيتإلاقولىعلىعملىعرضتما:قالالتيمىإبراهيمعنالتيمى

حائط.أصل:حائطجذم(1)



اللَّهرحمه-هبيرةبنعاصمزهد

:قالرفيدةأبىبنفضيلعنجريرحدثنا،معمرأبوحدثى،اللَّهعبدحدثنا161-2

إلاإلهلا:فقلتالاْذانمنفرغتإذااللَّه-عبدأضحابمنوكان-هبيرةبنعاصملىقال

المسلمين.منوأنا:فقل،اللَّه

بنعاصمرأى:قالمغيرةعنجريرحدثنا،معمرأبوحدثنى،الفَهعبدحدثنا171-2

أعيانىما:ويقولعليهيقدرفلافيخرقهعليهينقرفجعل،صاحبهمنفأخذهدفّاأوطبلاًهبيره

.هذاأعيانىمالهمشيطان

بنمالكعنالمباركبنالفَهعبدحدثنا،آبانبنعمرحدثنا،اللَّهعبدحدثنا181-2

لمأمىليت:فيقول:قالفراشهعلىيضطجعكان:قالميسرةأبىعنإسحقأبىعنمغول

أناأخبرناقدولكنبلى:فقال؟للاسلاموجل-عزالقَه-يهدكألم:امرأتهلهفقالتتلدنى

عنها.صادرونأنايخبرناولم،الناروِاردُون

حدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،عمربناللَّهعبدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا911-2

علىناآلداخلادخلفاذايصلىليلىأبىبنالرحمنعبدكان:قالالأعمشعنسفيان

فراشه.

لىقال:قالعاضمعنبكرأبوحدثنا،محمدبنأحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا512-2

برجلأشبههم:قال؟يشبههمومَنْ:قلت:قألزماننا؟أهلقراءأشَّبِّهبماأتدرى:وائلأبو

فىفألقاهاسوّلدراهمإلىعمدرجلأو،تنقىلاغُثَاءوجدها،ذبحهافلماغنمًاأسْمَنَ

.نحاسهىفإذافكسرهاأخرجهاثم،زئبق

التيمىإبراهيمعنالعوامعنهاشمحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا112-2

الشعر.موضعمنحتي:قال،(إبرا!.17أ!ومَكَانكُلِّمِنالْمَوْتُوَيَا!تِيهِ(

:قالالجصاصمساشرحدثنا،آدمبنيحىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا122-2

الحقفىاختلافمنجمكصمحمدنبيكوسنةبكتابكاعصمنىاللهم:يقوليدعوإبراهيمكان

واللبس-الزيغومنالأمورشبهاتومنالضلالسبيلومنمنكهدىبغيرالهوىاتباعومن

.والخصومات



يعني-إسماعيلعنعبدةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا123-2

يطلبأنأحرىيتكلمممنأحدما:يقولالنخعىإبراهيمسمعت:قالأكتلعنخالدأبىابن

كفافًا.منهخرجأنهولوددتالتيمىإبراهيممنوجل-عز-اللَّهوجهبه

أبىبنمحمدحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا412-2

كأنىالمنامفىأريت:قالالتيمىإبراهيمعنحوشببنالعوامأنبأنا،هشيمحدثنا،غالب

الكاظمين.منوكنتصبرتبماشئتمنواسقاشرب:لىفقيلنهرعليأتيت

:قالمرزوقبنفضيلأنبأنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا125-2

كفافًا.نجوتأنىوددت:يقولالشعبىسمعت:إسحاقلأبىيقولالمكتبفراسسمعت

فروةأبىبنمالكحدثنا،اَدمبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا126-2

يا:قالالناسحديثمنحديثًافألقىإنسانجاءفإنالهذيلأبىبناللَّهعبدنجالسكنا:قال

جلسنا.لهذاليساللَّهعبد

:قالسنانأبىعنعوانةأبوحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا127-2

اللهم:قال؟التقىلستأوالمغيرةأبايا:رجللهفقالذنوبهيومًاالهذيلأبىبناللَّهعبدشكا

مقته.علىأشهدفإنىإليكيتقربأنأرادهذاعبدكإن

حدثنى،سوقةبنمحمدعنمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا281-2

أبايايبكيكما:لهفقلت:قال،فبكيأعودهإبراهيمعليدخلت:قالعمران:لهيقالرجل

بالنار؟أوبالجنةيبشرنيشىءبأىأدرىما-السلامعليه-الموتملكأنتظر:قال؟عمران

إبراهيمعندكنت:قالالأعمشعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا912-2

كلفيهأقرأأنىهذايرانىلا:وقال،فغالَاهرجلعليهفاستأذن،المصحففىيقرأوهو

ساعة.

إبراهيمعنالأعمشعنحسانبنسليمانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا013-2

.أىدهلمظفرهعلىتوضأأحدهمأنبلغنىلوأقوامًاأدركتلقد:قال

عنسوقةبنمحمدعنسفيانعنوكيعحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا131-2

فيهم.ذلكيُعرفمحزونينالأيامفيظلونالجنازةفيهمتكونكانت:قالإبراهيم

كناإن:قالالأعمشعنحسينعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا132-2

.القومحزنمِنْنعزىمَنْندرىفماالجنازةلنشهد

حوشب.بنالعواماْجل:منضعيف421-2



منصورعنشعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنِى،الفَهعبدحدثنا133-2

أراد!!ا:قال،:46(ادرحمنأ)!جَنتَانِرَبِّهمَقَامَخَافَولِمَنْ(:الاَيةهذهفى:قالإبراهيمعن

وجل.عزاللَّه-مخافةأمسكيذنبأن

عنمنصورعنالثورىسفيانحدثنا،روجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا134-2

يرواأنمخافةإلاأعلماللَّه:أقولأنيمنعنىفماأعلمهماالشىءعنلأسألإنى:قالإبراهيم

أعلم.أنى

:قالسوقةبنمحمدعنعليبنحسينحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا135-2

أيامًافيناذلكعرفبميتأوسمعناجنازةحضرناإذاكنا:يقولكانالنخعىإبراهيمأنزعموا

تحدثونجنائزكمفىفانكم:قالالنارإلىأوالجنةإلىصيَّرهأمربهنزلقدأنهعرفناقدلأنا

دنياكم.بأحاديث

:قالغزوانبنفضيلعنجريرحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا136-2

قلبىمنوجل-عز-اللَّهيعذمأنأكرهإنى:قال!!فيهفربحتطعامًاابتعتلو:لطلحةقيل

المسلمين.علىغلأ

قيل:قالالجريرىحدثنا،الوهابعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا137-2

بخير.ولكن؟الصالحونماأدرىما:قال؟أنتمأصالحون:الكوفةأهلمنلرجل

قال:يقولوكيعًاسمعت:يقولحكيمبنعليسمعت:قالأنهاللَّهعبدحدثنا138-2

وجل.عزاللَّه-عندماأرادلمنمنهأفضلشيءوماالحديثمنعندىأخوفشىءما:سفيان

بنالرحمنعبدحدثنى،آدمبنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا913-2

أربعينالمسجدفىالقراَنالسلمىالرحمنعبدأبوأقرأ:يقولإسحاقأباسمعت:قالحميد

سنة.

شعبةحدئنا:قالاوبهزجعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا041-2

عبدأبىعنعبيدةبنسعيدعنيحدثمرثدبنعلقمةسمعت:قالشعبةحدثنى،وحجاج

وعلمه"القرانعلممنخيركم"إن:يقولجمجرالنبىعنعفانبنعثمانعنالسلمىالرحمن

فىوحجاحجعفربنمحمدقال.وعلَّمه!القرآنتعلممن"خيركم:حديثهفىبهزقال

المقعد.هذاأقعدنيالذىفذلك:السلمىالرحمنعبدأبوقال:حديثهما

عنه.اللهرضى-علىعنالبخارىعندوهو،القراَنثوابفى2(092،809)7الترمذى:صحيح041-2

.القرآنالناسيقرئالمسجدفىجلوسهسببليوضحسبقهبماموصولوالحديث



عنالأعمشحدثنا،الحمانىيحيىأبوحدثنا،أبيحدثنى،اللَّهعبدحدثنا141-2

منفذكرت:قال؟الصلاةعلىقوتككيف:ليفقالالرحمنعبدأبوبيدىأخذ.قالشمر

أقومثمالعشاءأصلىمثلكأناكنت:الرحمنعبدأبوقال،أذكرأناللَّهشاءماالضعف

.بدأتماأولمنىأنشطالفجرأصلىحينفأناأصلى

بناقال:قالالحكمبنمنصورعنجريرًاسمعمنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا3421-2

فىالكذبويترك،صادقأنهيعلموهوالمراءيتركحتىالإيمانحقيقةرجليصيبلن:عمر

حة.لمزاا

:يقولسفيانسمعت:قالالحفرىداودأباسمعمنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا431-2

.الناسقالمايضركلمنفسكعرفتإذا

لأبىاللَّهعبدبنعونقال:قالسفيانحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا441-2

خيركبقى:قالطركعةفىالبقرةأقرأأنمنىبقى:قال؟إسحاقأبايامنكبقىما:إسحاق

.شركوذهب

عمىسمعت:قالإدريسبناللَّهعبدحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا451-2

لهابعملإلاتناللااجنةإنَّ:فيقولالحجاجزمنفىعلينايقصكَرْدُوسكان:قاليذكر

وأعمال،سليمةبقلوباللَّهوالقوْاالأعمالصالحعلىوداوموابالرهبةالرغبةأخلصوا

أدلج.خافمنأدلجخافمن:يقولأنويكثر،صادقة

الرحمنعبدحدثنا،التيميمحمدبناللَّهعبدعنأخبرت:قالاللَّهعبدحدثنا461-2

ما:أهلهلهفيقولاصفرَّتوضأإذا-السلامعليه-حسينبنعلىكان:قالالقرشىحفصابن

.!؟أقومأنأريدمنيدىبينأتدرون:فيقول؟يعتادكالذىهذا

بنلمحمدقيل:قالعيينةابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا471-2

لدنك؟منبقىما:قيلالمؤمنعلىالسرورإدخال:قال؟إليكأحبالعملأىالمنكدر؟

.الإخوانعلىالإفضال:قال

ديناربنعمروعنعيينةابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،اللَّهعبرحدثنا481-2

أحب.فيمااللَّهتخالفلمتكرهالذىوقعفاذاتحبفيمااللَّهادع:علىبنمحمدقال:قال

بنمحمدعنأسامةأبوحدثنا،القرشىعمربناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا941-2

وإنهمفيهشوكلاورقًاالناسكان:الخولانىمسلمأبوقال:قالسليمئنصفوانعنعمرو

.يتركوكلمتركتهموانناقدوكناقدتهموإنسابوكساببتهمإنفيهورقلاشوكاليوم

وكيع.بنسفيانلضعفضعففيهما471،2481-2



حدثنا،معاويةأبوحدثنا،الدورقىإبراهيمبنأحمدحدثنى،اللَهعبدحدثنا015-2

إلامنهابقيفماقليلاًجعلتالدُّنياإن:قالالنخعىمعاويةبنيزيدعنعمارعنالأعمش

قليل.منقليل

حدثنى،مسلمبنالوليدحدثنى،شجاعبنالوليدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا151-2

بمنزلةالمؤمنمنالمؤمن":اللَّه!لمجيمرسولقالقالهريرةأبيعنحازمأبىعنمحمدبنزهير

."المؤمنينيصيبمايؤلمهالمؤمنكذلكالجسد،منالرأس

كنا:قالالأعمشعنأسامةأبوحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا152-2

إلاعملتهما:فيقولوالفالوذجالخبيصفيهاالسريرتحتمنالسلةإلينافيخرجخيثمةنأتى

لكم.

حدثنا،الغلابىم!اويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا531-2

أبلاهبمايخبرهمفجعلعليهيسلمونإخوانهفأتاهسفرمنالجريرىقدم:قالعامربنسعيد

كانإنه:وقالوأبلغوأحسنذلكفىوتكلم،يكرهمماعنهوصرفيحبمماسفرهفىاللَّه

النعم.تعدادالشكرمنإن:يقال

حدثني،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا415-2

منعلىوأنَعمعليكأنعملمناشكر:الحكمةفىمكتوب:قالقيسمنالجزيرةأهلمنرجل

.شكرك

حدثني،الغلابىمعاويةأبوحدثنا،%بىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا155-2

اللَّهاتقسليمانيا:فقالالمنبرعلىجالسوهوالملكعبدبنسليماننادىرجلاًأنرجل

؟الأذانيومفما،سليمانأنا:فقالبالرجلودعامغضبًاالمنبرعيئِفنزل:قالالأذانيومواذكر

ومط:قال،اياصاف:44()أ!الظَّالمِينَعَلَىالئَهِلَّعْنَةُأَنبيْنَهُمْمُؤَذِّنفَأَذَّنَ(:الرجلفقال

أرضهأعطهأنوكيلهإلىبالكتابفأَمر:قال.أرضىعلىغلبنيقدوكيلك:قال؟مظلمتك

أرضه.معوأرضى

قال:قالالغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا561-2

وجل-عزاللَّه-بتقوىوصيتك:لهفقال-مكةإلىالسفروأراد-الرمةذىأخىلهشامرجل

رفقتككلبتكونأنوإياك،تنفعكوهىفصلهامحالةلامُصليهافانكلوقتهاالصلاةوصل

نأفاياكدونهمتقلدهعارًاكانوإن،شكروهخيرًاكانفان،دونهمينبجكلبًارفقةلكلفان

رفقتك.كلبتكون

."الإيمان"شعبوت(713.0/البيهاقىروايةقهده،سعدبنسهلعنأحمدرواه:صحيح-1521



بنشعيبأخبرنى،الشكولىقيسبنشجاعبنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا157-2

زفرقلتزفرجهنمإن:قالجعفرأبىبناللَّهعبيدعنسعدبنالليثعنوغيرهسعدبنالليث

رؤوسهم.علىفيهايقعواحتىالأرضمنفيطيرواأخرىتزفرثمالظلمةقلوبمنهاتنشق

محمدعنبكربنالقدوسعبدالجهمأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا581-2

العملثمحفظهثملهالاستمتاعثملهالإنصاتالعلمأول:يقالكان:قالالحارثىالنضرابن

بثه.ثمبه

بنمحمدسمعت:قالبكربنِالقدوسعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا915-2

المدئر:56،أ!!الْمَغْفِرَةوأَهْلُالتَّقْوَئأَهْلُهُوَ):-وجلعز-قولهفْىيذكرالحارثىالنضر

له.أغفرلأنأهلاًكنتيفعللمفانعبدىيتقينىلأنأهلأنا:قال

الأعمشعنشريكعنالأزرقإسحاقحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا016-2

الشيطانمنحصنالمسجد":قالأنهكيمالنبىأصحاببعضعنمعقلبنالرحمنعبدعن

.شديد"

بعضحدثنى،المقرىالباهلىالحسنبنإبراهيمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا161-2

فجعلالنزعفىوهوالمنذرأبىسلامعلىدخلت:قالزيدبنحمادعنالحديثأصحاب

اللَّهإلاإلهلاأنأشهد:فقالالجامعالمسجدمنارةعلىمؤذنفأذنذلكفغمنىعنهافأبطأيلقن

-ماتثم،شاءماإلاوالأرضالسماءفىيكونلاالذىاللَّهإلاإلهلاأنأشهد:سلامفقال

الفَه.رحمه

،داودأبوحدثنا،الأبلىحدثنا،مهدىبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا162-2

اللَّهيقول!ط!عَمَياللَّهرسولقال:قالأنسبنبكرأبىبناللَّهعبدعنفضالةبنمباركحدثنا

."مقامفىخافنىأويومًاذكرنىمنالنارمناخرجوا":تعالى

جريجابنعنالأعورمحمدبنحجاجحدثنى،أبىحدثنى،أللَّهعبدحدثنا163-2

علىيدريهما:وقالذلكفعاب:فقالالموتيتمنىماهكبنيوسفهذا:لعطاءقلت:قال

منه؟.هوما

ابنعنالثورىسفيانأنبأناةحفصابنحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا164-2

.71("):بابالتفسيرفى)3328(أنسعنمرفوعًاالترمذىوموقوتًا:مرفوعًاضعيف915-2

فضالة.ابنوتدليس،ضعيف:الأبلىفيه:ضعيف621-2



فىلكمما:فيقولونالنارفىقومعلىالجنةفىالجنةأهليشرف:قال،الشعبىعنخالدأبى

به.نعملولانعلمكمكناإنَّا:فيقولونتعلموننا؟بمانعملكناوإنماالنار

رحمها-لعائشةقالتامرأةأنالمبارذابنعنأخبرت،أحمدبناللَّهعبدحدثنا651-2

ماتت.حتىفبكت،عنهلهافكشفتكي!اللَّهرسولقبرعنلىاكشفى:اللَّه

إبراهيمحدثناربيعةبنحمزةحدثنا،الحمصىعتبةأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا661-2

كانلوواللَّه،للبخلأفٍّ:تقولالعزيزعبدبنعمرأختالبنينأمسمعت:قالعبلةأبىابن

لبسته.ماثوبًاكانولو،سلكتهماطريقًا

بنيعقوبحدثنا،مهدىبنالرحمنعدح!شا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدننا167-2

زيادوكان.فتنةفيهفانشعركمنخُذْ:حديربنزيادلىفالحميدبنحفصعناللَّهعبد

:فيقولحديربنزياديأتىالرجلوكان،يسألهلَمْمنعلىيغضبفانهاللّهسَلُوا:لنايقول

وجل.عز-اللَّهبذكرطريقكاقطع:فيقولوكذاكذا(رستاق)1أريدإنى

عنمغولبنمالكحدثنا،سابقبنمحهدحدثنا،أبىحدثش،اللَّهعبدحدثنا168-2

أكلملايصلحنىمافيهمعىحديدمنحيرفىأنىلوددت:قالحديربنزيادعنضمرةأبى

وجل.عزاللَّه-ألقىحتىيكلمونىولاالناس

.(معربة)فارسيةقريةأوصغيربلد:رستاق(1)



اللم)1(رحمهجبير-بنسدؤهد

القاسمعنالأصبغحدثنا،قتيبةبنمسلمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا916-2

عمش.حتىيبكىجبيربنسعيدكان

أبىبنالملكعبدأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنىاللَّهعبدحدثنا017-2

ليلتين.كلفىالقراَنيختمكانأنهجبيربنسعيدعنسليمان

بنهلالعنعوانةأبوحدثنا،الج!حدرىكطملأبوحدثنى،اللَّهعبذحدثنا171-2

ثمبعمرةالكوفةمنوأحرمرجبمنمضينأيامفىجبيربنسعيدمعخرجت:قالجناب

مرةمرتينسنةكليخرجوكانلقعدةاذىمنالنصففىبالحجأحرمثم،عمرتهمنرجع

للحج.ومرةللعمرة

عوانةأبوحدثنا،السمانالربيعأبىبنسعيدبكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2172-

فقرأالكعبةجبيربنسعيددخل:قاليسافبنهلالعنعمربناللَّهعبدمولىإسحاقعن

ركعة.فىالقرآن

حدثنا،زيدبنأصبغأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا173-2

وعشرينبضعًاالصلاةفىالاَيةهذهيرددجبيربنسعيدسمعت:قالبأيوٍأبىبنالقاسم

"َْ)!يُظْلَفونَلاوَهُمْكَسَبَتْهانَفْسٍكُلُّتُوَفَىثُمَّاللَّهِإِلَىفِيهِتُرْجَعُونَيَوْماوَاتَّقوا(:مرة

1281:البقرةأ

إسحاقأبىعنوإسرائيلأبىحدثنا،وكيعحدثنا،أبىٍحدثنا،الفَهعبدحدثنا417-2

.أتوبسوف:يقول:قال،،هاد!امةأ)هأمامَهُلِيَفْجُرَالإِنسَانُيرِيد(جبيربنسعيدعن

أهلمنرجلأخبرنى،حرببنشعيبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا175-2

من،المكىالكوفياللهعبدأبو:ويقال،مولاهمالوالنىالأسدىهشامبنجبيربنسعيدمحمدأبوهو(1)

وأنواع،والفقهالتفسيرفىالإسلامأئمةمنكان،عنهمااللهرضى-عباسبناللهعبدأصحابأكابر

منخلقوعن،منهمجماعةعنوروى،الصحابةمنخلقًارأى،الصالحينوالعلمالعملوكثرة،العلوم

منوماالحجاجقتله،واحدةختمةوال!شاءسبالمةبينفيماالصلاةفىالقرآنيقرأكان:ويقال،التابعين

تسعين.،أربععامقتلهوكان،لعلمهمحتاحإلاالأرضفىأحد

.التفسير""فى2(17كثير)8/ابنذكره417-2



الَّذِينَإِلَىتَرْكَنواوَلا(:-وجلعز-قولهفىجبيربنسعيدعنالمغيرةأبىبنجعفرعنالكوفة

أعمالهم.ترضوالا:قالى،!ا13أهود)ظَلَمُوا

رجلعنسفيانحدثنا،حرببنشعيبحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا176-2

قلبى.علىيفسدأنخشيتقلبىالموتذكرفارقلو:جبيرقالبنسعيدعن

عتيقبنبكيرحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،أبىحدننى،اللَّهعبدحدثنا177-2

:هذهعنىتسكنلاواللَّه:قالثم،فشربهعسلشربةفيهبقدججبيربنسعيدأتيت:قال

به.واستلذذتشربتهإنى:قال؟لمَ:قلت

هشامعنضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنى،أبىحدتنا،اللَّهعبدحدثنا178-2

.الاَخرةجُمعمنجُمعةالدنيا:جبيربنسعيدقال:قال

إبراهيمأنالأعمشعنالحمانىيحيىأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا917-2

اللَّه.أستغفر:فقاليمينهعنبزق

أبيهعنعروةبنهشامحدثنا،معاويةابوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا018-2

وكان-ثلاثةلىوترك،واحدهمنىأخذإلىَّ-وجلعز-اللَّهصُنعأحسنما:يقولكان:قال

لقدابتليتكنتلئن(وأيْمُنكَ)1:يقولوكان:قالالري4-منخرجتأكَلَةمنرجلهقطع

أبقيت.لقدأخذتًولأنعافيت

إذا:قالأبيهعنهشامحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدننى،اللَهعبدحدثنا181-2

عز-اللَّهفانلكريمه)2(،يجعلهأنيستحىمالهيجعلفلاشيئًاوجل-عزللَّه-أحدكمجعل

له.اخْتِيرَمنوأحقالكرماءأكرموجل-

بنمالكحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا182-2

إنى؟حاجةربكإلىلككانأما:فقالفدعاه،فخففيصلىرجلاًعروةرأى:قالأنس

الملح.أسأله-خىصلاتىفى-وجلعز-اللَّهلأسأل

فهوالدنيامدةمنالتقليلبهيرادكانإنوالمعنى،موقوفاوكذلكأذ!،عنمرفوعًاضعيفالحديث178-2

السند.ضعيف،المعنىفاسدفهووإلا،المعنىصحيح

ممنالعقولضعاف/جضم!لواءهايحملالزمانمنمتعاقبةفتراتخلالتتكررأقاويلحولهدارتوقد

العافية.نسألوالله،العملوحرموا،الجدلرزقوا

."الله"وأيمانبتمحصدكالأ؟أ

لديه.الأنير،عليهالمكرملصديقه3يمد!--أ3؟



عروةبنهشامعنمعمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا183-2

لصائم.هـانهقبضولقدنحرأوفطريومإلاأفطرماسنةثلاثينأوسنةأربعينأبىصام:قال

عنبرقانبنجعفرحدثنا،أيوببنعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا184-2

مسكنة،غيرمنللَّهتواضعلمنطوبىغير؟،عيبعنعيبهفىنظرلمنطوبى:قال1(منبهابن

والحلمالعلمأهلوجالس،معصيةغيرمنجمعبمالوتصدقوالمسكنةالذلأهلورحم

البدعة.إلىيتعدهاولمالسنةووسعته،والحكمة

:قالجعفرحدثنا،يزيدأبوحيانبنخالدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا185-2

اتباعردّاوأوشكهاالدنيافىالزهادةالدينعلىالأخلاقأعون:قالمنبهبنوهبعنبلغنى

حبومن،والشرفالمالحبالدنيافع!الرغبةومن،الدنيافىالرَّغبةالهوىاتباعومنالهوى

إلالهدواءلاالذىالداءاللَّهوغضب،وجلعز-اللَّهبغضبالمحارماستحلالوالشرفالمال

يسخطربهاللَّهيرضىأنيردفمن،داءمعهيضرلااللَّهورضوانوجل-عزاللَّه-رضوان

نأأوشكتركهشيئًادينهمنكرهكلماالإنسانكانوإنربهيرضىلانفسهيسخطلاومننفسه

.شىءدينهمنيبقىلا

بنسماكعنمعمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا186-2

وتر.بلاكالرامىعملبلاالداعي:يقولوهبًاسمعت:قالالفضل

عنيزيدبنرباجحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا187-2

.المالكطغيانطغيانًاللعلمإن:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالحنيفبنالملكعبد

عبدبنعمرأخبرنى،خالدبنإبراهيمحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا188-2

:-اللَّهرحمه-وهبفقال:قالوسياحتهمإسرائيلبنىعبادةوهبعندذكروا:قالالرحمن

.عندىأفضلكانأذاهمعلىصبر3وفورعالناسخاطمن

بنجعفرعنرباجحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا918-2

الأغنياءدخوأطمنأيسرالخياطسمفىالجملدخول:قالمنبهبنوهبعنالتيمىعنمحمد

الجنة.

بنوهبعنسمعناه:قالعيينةبنسفيانعنمعمرأبوحدلنى،الأَ"عبدحدثنا091-2

أنهرأىإلاأحديستقبلهفلابيتهمنويخرج،العقلبمثل-وجلعزاللَّه-عبدما:قالمنبه

بتهصصتعلقتإذاالإسرائيلياتامنومعظمها،الأنبياءزهدفىمتفرقةمنبهبنوهبأقوالتخريج"،صبق()1

تكذبن.ولاتصدقنّفلا،الآخراليومأو،الأنبياء



الذليكونحتىبعدهلمنإماموهوقبلهبمنويقتدىمأمولمنهوالخيرمأمونمنهالكبر؛دونه

عملهمنالكثيريستقلوحتى،الغنىمنإليهأحبالفقريكونوحتى،العزمنإليهأحب

وحتى،الحوائجطلبفىيتبرمولاالقوتعيشهيكونوحتى،غيرهعملمنالقليلويستكثر

اللَّهطاعةفىالفقريكونوحتى،الحرامفىالغنيمنإليهاْحبالحلالفىإليهالفقريكون

نأذكرهوعلامجدهسادبهاالعاشرةماالعاشرةثم:قالاللَىمعصيةفىالغنىمنإليهأحب

نه.دوأنهرأىإلاالناسمنأحديستفبلهفلابيتهمنيخرج

وهبابنعنعياشبنبكرأبوحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا191-2

فلابحياتهويقسميجيبهفلاأخاهالرجليدعوأنالكبرمنأن:مكتوبالتوراةفى:أبيهعن

أدىففدطعامعلىوجل-عزاللَّه-حمدومن،بطيبليس:فيقولبالطعامويأتيهيبره

.شكره

عنشبلبنأميةحدثنى،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا291-2

فقالعامرابنبجبلعرفةيومجبيربنوسعيدمنبهبنوهبمعكنت:قالمردويهبنعثمان

امرأتىعنخرجت:قال؟الحجاجمنخفتمنذلاشكماللَىعبدأبا:جبيربنلسعيدوهب

كانقبلكممنإنَ:وهبلهفقال:(قال)1وجههخرجوقدبطنهافىالذىفجاءنىحاملوهى

.بلاءعدهرخاءأضابهوإذارخاءعدَّهالبلاءأحدهمأصابإذا

الأعرابىعوفعنشعبةحدثنا،النضرأبوحدثنا،أبى!رثنى،اللَّهعبدحطورا391-2

.الذمويكرهالحمديحبأنالمنافقأخلاقمن:قال

الأعرابى،عوفعنشعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا491-2

الحمد.ويحبالذميكرهأنهالمنافقاَية:منبهبنوهبقال:قال

أخبرنى،معقلبنالصمدعبدبنيونسحدثنا،أبىصرثنى،اللَّهعبدحد!ا591-2

الأكولمنشيطانهإلىأحبآدمبنىمنليس:يقولوهبًاسمعت:قالحجاجبنإبراهيم

.النوَّام

بناللَّهعبدسمعت:قالجابربنعوفحدثنا،أيصدثنى،ا!لَّعبدح!ثنا691-2

للدابة.كالشكّالللمؤمنالبلاءإن:قالوهبعنأبيهعنيذكر-وهبابنةوأمه-صفوان

حدثت:قالرباححدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبىس!رثنى،اللَّهعبدحدثنا791-2

وشهقهاوزفيرهاوتغيظهاالنارحسيسفسمعتالجبالسُيّرتإذا؟قالمنبهبنوهبعن

بعضًا.بعضهايدقأواخرهاعلىأوائلهاترجعثمالنساءتصرخكماالجبالضرخت

.والشاربكاللحيةوجههشعرنبتأى(1)



سمعت:قالبكارحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا891-2

التطفيف.منالمكافاتترك:يقولمنبهبنوهب

طلحةبنمحمدحدثنا،النضروأبوحجاححدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا991-2

.فترةيزدديكسلومنقوةيزدديتعبدمن:قالمنبهبنوهبعنجحادةبنمحمدعن

عياضبنفضيلعنالجعفىعلىبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا00-22

إليهفشكاعليهفدخل:قالعليهدخلنالو:لصاحبهقالمنبهبنبوهبجبيربنسعيدمر:قال

إذااللَىأولياءإن:منبهبنرهبفقال:قال،إياهتطريدهومنالحجاجمنلقىما،الشدةمن

.خافواالرخاءطريقبهمسلكوإنْ،رجواالشدةطريقبهمسُلِك

عبدحدثنى،الكريمعبدبنإسماعيلحدئنا،ابىحدثني،اللَّهعبدحدثنا10-22

ثلاثًا:منىاحفظوا:فقالالمنبرعلىالناسخطبمنبهبنوهبسمعأنهمعقلبنالصمد

برأيه.المرءوإعجاب،سوءوقرين،متبعًاوهوىإياكم

عبدحدثني،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا20-22

لاوفقهًا،فيهالأطباءيتعابألاطبّاأعلمكألا:جلسائهمنلرجلقالوهبًاسمعأنهالصمد

الذىالطبأما:قال.اللَّهعبدأبايابلى:قالوافيه؟الحلماءيتعابألاوحلمًا،نيهالفقهاءيتعابأ

،آخرهعلىوحمدتهأولهعلي-وجلعز-اللَّهسميتإلاطعامًاتأكلفلافيهالأطباءيتعابألا

،أدرىلا:فَقُلوإلاعلمفيهعندكشىءعنسئلتفانفيهالفقهاءيتعابألاالذىالفقهوأما

.شىءعنتسألأنإلاالصمتفاكثرفيهالحلماءيتعابألاالذىالحلموأما

عبدحدثنا،ميمونبنمهدىحطثنا،عفانعنأبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا30-22

-عزاللَّهإلىطلبثمزمانًاتعبدجلرقبلكمكان:قالمنبهابنعنالزيادىصاحبالحميد

حاجةاللَّهإلىفطلب:قالتمرةعشرةإحدىسبتكليأكلسبتًاسعبينوصامحاجةوجل-

لأعطيتخيرعندككانلوأتيتقبلكمنالنفسأيتها:ففال(نفسهعلىفأقبل:قاليعطهافلم

التىهذهساعتكآدمابنيا:فقالملكساعتئذإليهفنزلخيرعندكلشىولكنحاجتك

التىحاجتكاللَىاْعطاكوقدمضتالتيكلهاعبادتكمنخيرنفسكعلىفيهاأزريت

سألت.

بنعمرانأنبأنا،الرزِاقعبدحدثنا،زفيولبنبمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا402-2

،ادتكوبر:6،أ!5سُجِّرتْالْبحَارُوَإِذَا(:-وجلعزقرله-فىيقولوهبًاسمعت:قالالهذيل

.نارًاالبحارسجُرت:قال



اللَّهرح!ه-طاوسزهد

الزبيربنالنعمانأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىعلىقرأت:قالاللَّهعبدحدثنا50-22

خمسمائةأودينارسبعمائةطاوسإلىبعثيحيىبنأيوبأويوسفبنمحمدأنالصنعانى

بهافخرج:قال،أجكإويحسنسيكسوكالأميرفانمنكأخذهاإنإنه:للرسولوقالدينار

نهاحاجةلىما:فقالالأميرإليكبهابعثنفقةطاوسيا:فقالطاوسعلىبهاقدمحتى

قد:لهمفقالذهبثم،البيتكُوةمنبهافرمىطاوسيفعلأنفأبىقبضهاعلىفأراده

مالنا،إلينافليبعثإليهابعثوا:فقال.يكرهونهشيئًاطاوسعنبلغهمثمحينًافلبثواأخذها

الرسولفرجع،شيئًامنهقبضتما:فقالالأوريرإليكبهبعثالذىالمال:فقالالرسولفجاءه

الذى:فقال،إليهفابعثوابهاذهبالذىالرجلانظروا:فقيلصادقأنهفعرفوافأخبرهم

حيثتدرىفهل:قال.لا:قالشيئًا؟منكقبضتهل:فقالالرحمنعبدأبايابهجئتك

بالصرةهوفاذايدهفمد:قال،وضعتهحيثفانظر:قالالكُوَّةتلكفىنعم:قال؟وضعته

إليهم.بهافذهبفأخذها:قالالعنكبوتعليهابنتوقد

بناللَّهعبدحدثنا،الرقىسليمانبنمعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا60-22

فىيأخذفكانآخروطريقالسوقفىطريقالمسجدإلىطريقانلهكاناليمانىطاوسأنبشر

الليلة.تلكيتعشلمالمشويةالرؤوستلكورأىالسوقفىمرَّفاذا،يومًاهذاوفىيومًاهذا

عنسعيدعنسفيانعنالخياطحمادحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا70-22

والولد.المالامنعنىاللهم:يقولكانأنهطاوس

عنمسعرعنيمانابنحدثنا،أسكوفىإيزيدبنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا80-22

فىينامأحدًاأنأرىكنتما:فقال،نائمهو:فقالواالسَّحرفىرجلاًطاوسأتى:قالرجل

السحر.

2 العزيزعبدبنعمرقال:أ!واعييتؤأبنعنمعصأبوحدثنى،أنقَهعبدحدثنا؟-9ْ

:طاوسفقال-الملكعبدبنسليمانإلىيعنى-المؤمنينأميرإلىحاجتكارفع:لطاوس

ذلك.منعجبوكأنه:قال.حاجةإليهمالى

طاوسعنرجلعنسفيانحدثنا،وكيعحدثنا،ألمث/"حدثنب،القَهعبدحدثنا9-22ْ

والولد.المالوامنعنىالعملوالّإيمانارزقنىاللهم:دعائهفىيقولكانأنه



سمعت:قالالتيمىمحمدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا11-22

فيهرجلفمرالححَّاجعلىدخلإدْالحجرفىأنابينا:طاوسقال:قالرجلعنيحدثهشيخًا

بنمحمدخلفتفكيفقال.اليمنمن:قال؟قدمتأينمن:الحجاجلهفقالأعرابية

حالةأىفعن:قال.أسألكذاكعنلست:قال.يسرككماجسيمًاعظيمًا:قال؟يوسف

:قال؟أخىأنهتعلمألم:قال.ظلوماغشومًاتركته:قال؟سيرتهعنأسألكإنما:قال؟تسأل

منهلعينىأقرَّكانمشهدًاشهدتفما:طاوسقالوجل-؟عزباللَّه-منِّىأعَزَّبكأخاكفترى

شيئًا.صنعَبهفما،منهوسلم

طاوسكان:قالأبىأخبرنى،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا12-22

فىساجد-وهو-يحيىبنأيوبأويوسفبنمحمدبهفمر،مغيمةباردةغداةفىيصلى

نظرسلَّمفلماحاجتهمنفرغحتىأسهريرفعفلمعليهفطرج،طيلسانأوبسَاجٍفأمرموكبه

منزله.إلىومضىإليهينظرولمفانتفضعَليهالساجفاذا

أقامطاوسًاأنمعمرأنبأنا،الرزاقعبدحطثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا13-22

رجل.عن:مُرةوقالالحجفاتهحتىمرضلهرفيقعلى

العكىشمةعنضمرةحدثنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدننى،اللَّهعبدحدثنا4-221

عريف.امرئٍطعامتأكلولاثلاثابعدهافصلالعشاءصليتإذا:طاوسلىقال:قال

عنليثعنعياضبنفضيلحدثنا*مندلبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا22--15

.الرحالعلىالأبرارحج:طاوس

لأسداأنإبراهيمبنداودأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىثنىحد،اللَهعبدحدثنا61-22

عنهم،ذهبالسحرفىكانفلمابعضًابعضهمالنَّاسفدقالحجطريقفىليلةالناسحبس

فانك:لطاوسرجلفقاليصلىطاوسوقام،فنامواأنفسهمفألقواوشمالاًيمينًاالناسفنزل

السحر.فىينامومن:طاوسفقال،الليلةمنذنصبتقد

كان:قال،روادابنعنقيطةعلىأبوح!ررا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا17-22

.الدعاءفىوابتهلواأحدًايكلمواولمالقبلةاستقبلواالعصرصلواإذالهوأصحابطاوس

عطاءكان:قالجري!ابنعنالرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا18-22

ولاشىءمنهيزولماقائموهوالبقرةمنآيةمائتىفيقرأالصلاةإلىيقوموضعفكبربعدما

.يتحرك

الوردبنعمروعر،ضمرةحدثنا،السلمىاللَّهعبدأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا91-22

فافعل.عرفةعشيةبنفسكتخلوأناستطعتإنْ:عطاءلىقال:قال



ابوضمانأنبأنا،الخفافا!ىهابعبدحدثني،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-222

بعضأنبلغنى:قالواسعبنحمد5عنالكبارمنعونابنأصحابمنوكانالخياطسلمة

تكنألم:لهفيقال:قالالرحاتدوركمابهتدور-أمعاءهيعنى-أقتابهيَجُرالنارفىيلقىمن

وأنهىغيرهإلىوأخالفبالمعروفآمركنتولكنبلى:قالالمنكر؟عنوتنهىبالمعروفتأمر

فيه.وأقعالمنكرعن

عنسلمةأبىعثمانعنالخفافيعنيحدثنا،أبىحدئنى،اللَّهعبد!رثنا1-222

ويلك:لهفيقالبريحهالنارأهليتأذىالنارفىيلقىمنبعضأننبئت:قالزاذانبنمنصور

عاثاكنت:فيقول؟ريحكوبنتنبكابتليناحتىالشرمنفيهنحنمايكفيناأما؟تعملكنتما

بعلمى.أنتفعفلم

عمرانعنسلمةأبوعثمانأنبأنا،الخفافحدثنا،أبىثنىط،اللَّهعبدثناح!22-22

يرسلأنمخافةمرةأربعمائةيومكلجهنممنهتستعيذواديًاجهنمفىأنبلغنى:قالالقصير

.القراءمنللمراءينالوادىذلكأعدفيأكلهاعليها

عن-عياشابنيعنىبكر-أبوحدثني،الصفاريوسفحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2223-

شأنك؟ما؟شأنكما:فيفولفتنزوىالنارإلىبالعبديؤمر:قالمجاهدعنالقتاتيحيي

سبيله.خلوا:فيقولمنىيستجيركانإنهفتقول

عننجيحأبىابنعنشبلحدثنا،روححدثنا،أبىحدثخى،اللَّهعبدحدِثنا4-222

فيهاتعملأنلآخرتكدنياكمنخذ:قالالـهـص.77(،1)الدُّنْيَامِننَمِيبَكَتَنسوَلا(:مجاهد

بطاعته.

:قالسليمأبيبنليثعنعلىبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2225-

وجل.عزاللَّه-يخافمنالفقيه:يقولمجاهدكان

مجاهدعنليثحدثنا،مالكبنالقاسمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2226-

إليه.المؤمنينبقلوباللَّهأقبل-وجلعز-اللَّهعلىأقبلإذاالعبدإن:قال

مسلمحدثنا،الربيعأبوسليمانبنعمروحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2227-

وأراحمؤنتهخفتالحلالمنيستحىلممن:قالمجاهدعنليثعنالديلمىاللَّهعبدأبو

.كبرهوقلنفسه

عن-ميمونابنيعنى-مهدىحدثنا،شريححدثنا،أبى!دثنا،اللَّهعبدحطورا2228-

بلى:قلتالحفيظبالأوَّابأنبئكمألا:أخًا-لىوكان-مجاهدلىقال:قالخباببنيونس

لذنبه.يستغفرخلاإذاذنبهيذكرالرجلهو:قال



القتاتيحيىأبىعنبكرأبوحدثنا،الصفاريوسفحدثني،اللَّهعبدحدثنا9222-

تبارك-فيقول،ظنيهذاكانما:فيقولالنارإلىالفيامةيومبالعبديؤمر:قالمجاهدعن

سبيله.خلوا:فيقول،لىتغفر:فيقولظنك؟كانما-وتعالى

عبدبناللَىعبدحدثنا،سعيدأبويعقوبئنعبادحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0223-

منبمثلهنتعدلهنالاَخرةالعشاءبعدكلماتأربع:قال،مجاهدعنالأعمشعنالقدوس

القدر.ليلة

من:قالمجاهدعنليثعنمسلمحدثنى،الربغأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2231-

دينه.أعزنفسهأذلومن،دينهأذلنفسهأعز



اللهرح!هتر-بنعبيدزهد

بنزيادعنإسرائيلنحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2232-

الحياءعلى-تعالىاللَّه-منالحياءآثروا:يقولعميربناللَّهعبيدسمعمنحدثنى:قالفياض

.الناسمن

أبىعنالأعمشعنسفيانعنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2233-

.رشدهويلهمهالدينفىيفقههخيرًابهاللَّهيردمن:قالعميربنعبيدعنسفيان

عبيدعنمجاهدعنلأعمشاعنمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،الفَهعبدحدثنا2234-

مضى.فيماكاللاعبإلا()الآنالمجتهدما:قالعميرابن

أبىعنالأسودحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا2235-

تقاتلوه،أنالعدوعنوجبنتمتنفقوهأنبالمالبخلتمإن:عميربنعبيدقال:قالنوفل

بيدهنفسىفوالذىوبحمدهاللَّهسبحان:قولمنفاستكثروا،تساهروهأنالليلوأعظمكم

وفضة.ذهبجبلىمناللَّهعندأوجههذا

ثابتأبىبنحبيبعنسفيانعنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا-م2235

حاجة.إليهللعبدكاذتماحاجةالعبدفىوجل-عز-للَّهيزاللا:قالعميربنعبيدعن

عنحصينأبوحدثناعبثر،حدثنا،عمروبنداودحدننا،اللَّهعبدحدثنا2236-

الليلطالقدالقراَنأهليا:الشتاءجاءإذايقول!ن:قالالليثىعميربنعبيدعنمجاهد

نأالعدووخفتمتكابدوهأنالليانأعياكمإن؟فاعملوالصومكمالنهاروقصرلصلاتكم

وجل.عز-اللَّهذكرمنفأكثرواتنفقوهأنبالمالوبخلتمتجاهدوه

عنهارونبنعمرحدثنا،أشهرىااللَّهعبدبنصالححدننا،اللَّهعبدحدثنا2237-

يبغضوجل-عزاللَّه-إنَّ:قالعميربنعبيدعنأميةبنالكريمعبدعنعاصمبنسفيان

خرَّاجًا.ولاَّجًاركَّابًالبَّاسًاكانإذاالقارئ

بنبشرحدثنا،-فىهبخطحاتمبنمحمدكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا2238-

لتدليسيضعفهناوالحديثضعيفبسندمسعودبناللهعبدروايةمنمرفوعًاتخريجهسبق2233-

الأعمش.



أنارجلاًلو:قالمجاهدبنالأسودعنعثمانعنبيانبنيحيىحدثني-اللَّهرحمه-الحارث

المسرفين.منيكنلماللَّهطاعةفىأحدمثلأنفق

!ك!هماللَّهرسولسمع:قالسفيانبنوكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9223-

."الحياةوفى":!راللَّهرسولفقال،الموتفىلنااللَّهبارك:يقولرجلاً

مغولبنمالكحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا04-22

يعنى:؟الممحاةمنأنتأين:قالالذنوبم!!اهدإلىشكوت:يقوليحيىأباسمعت:قال

الاستغفار.من

عنالحجافأبىعنسفيانحدثنا،مؤملحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا14-22

أفضلهماكانإلا-وجلعزاللَّه-فىرجلانتحابما:قالجريربنعمروبنزرعةأبى

لصاحبه.حبّاأشدهما

عنمنصورعنإسرائيلحدثنا،نعيمأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا42-22

فإذابالتوبةفعليهأمرالدنيامنحاجةلأحدكمكانإذا:قالالجعفيقيسبنالحارثعنإبراهيم

.بالرجاءفعليهالآخرةأمرمنحاجةلأحدكمكان

لنحفصسمعت:قالالواسطىالربي!!أبوحدثنا،أبىحدثنى،أطَّهاعبدحدثنا43-22

فأخذ:قالخرقسفيانإزار،شفإذا:قالالتيمىمجمععلىالثورىسفياندخل:قالغياث

صدقت:مجمعقال،إليهاأحتاجلا:سفيانقالإزارًااشتر:فقالسفيانفناولدراهمأربعة

كساني:يقولسفيانفكانقالإزارًابهافاشترىفأخذها:قال.أحتاجأناولكنتحتاجلاأنت

كحبىشيءيشوبهلاأنأرجوعملىمنشىءليس:سفيانوقالخيرًا-اللَّهجزاه-مجمع

التيمى.مجمع

عنالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،حجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا44-22

.الكراممجالسالمساجد:قالالخولانىادريسأبىعنيزيدبنربيعة

جعلمن:قالإدريسأبىعنيزيدبنربيعةحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا45-22

هلك.أيهافىاللَّهيباللمهموادكلفىلهكانومنهمومهاللَّهكفاهواحدًاهمّاهمومه

أبىبنسعيدحدثنا،يزيدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا46-22

تعلممن:قالالخولانىإدريسأبىعنالدمشقىإبراهيمعنعياشبنعياشحدثنا،أيوب

الجنة.رائحةيرجلمالناسقلوببهليستكفىءالحديثصرف

الحديث.فيضعف،عك!ءالنبىوبينبينهالوانسطةفسقطتتابعىوسفيانالإسناد:مرسل9223-



بنإبراهيمقال:قالالغلابىمعاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا47-22

مغرمًا.عليلنبمنهمالنعمواعددمنعمااللَّهوبينبينكتجعلنلا:أدهم

:قالالحارثبنخالدحدثنى،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا48-22

الشهرهأحبمنوجل-عزاللَى-يصدقلم.قالأدهمبن%براهيمعنبلغنى

بنعيينةحدثناْننبحفطهيزيدبناللَىعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9224-

لابنه:فقالالموتُالأنصارمنزجلاًحضر؟قالجدعاربنزيدبنعلىحدثنى،الرحمنعبد

اتق:غيرىمنتحفظهالاأنخليقمنىتحفظهاألافانكفاحفظهابوضيةموصيكإنىبنىيا

وإيالب،فافعلاليوممنلشخيرًاوغدًاأمسمنلنبخيرًاتكونأناستظعتوانْ،وجلعزاللَّه-

واياك،عنهاللَّهأغناكإلاشىءمنتيأسلافانكبالإياسوعليكحاضرفقرفانهوالطمع

تكونهلاأناللَّهفاحمدآدمبنىمنعاثرعثروإذا،خيرمنيعتذرلافانهمنهيعتذرشيءوكل

.أبدًابعدهاتصليلاأنكترىوإنك،المودعضلاةفصلضلاتكإلىقمتفاذا

أبىبنرجاءحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-225

رجل:لهفقالشيئًايشترىالبزازينمنرجلعليدخلمحيريزابنأننبئت:قالسلمة

بديننا.ليسبدراهمنالنشترىجئناإنما:فقالفقام؛محيريزابنهذاهذا؟أتعرف

عنمسلمبنمحمدحدثنى،الرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2251-

لمظلمواوإذايظلمونلاالذينالمخبتون:قالأوسبنعمروعنأوسبناللَّهعبدبنعثمان

.ينتصروا

عنالحسنسئل:قالعيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2252-

.الذريؤذونلاالذين:قالالأبرار

مجاهدعنزاذانعنمنصورأنبأنا،هيثمحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا2253-

آخذوملكإلاأحدآدمبنىمن"ما:قاللهمرسل:قالمجاهدمنسمعته:لأبىقلت:قال

."رفعهتواضعفإنبحكمتهآخدوملانب-عزوجل-اللَّهوضعهتكبرفإنبناصيته

عز-قولهفىمجاهدعنليثعن،جريرح!ثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2254-

الدنيا.الغرضليس:قال،انساء:32(أ)فَفلِهِمِناللَّهَوَاسْاَلُوا(:-وجل

عبيدهْأبىبنهلالعنمنصورعنجريرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2255-

.جدعانبنزيدبنعلىأجلمن:ضعي!94-22



فهوشفتيهحرَّكوإن،السوقفيكانوإنصلاةفيفهواللَّهيذكرالرجلقلبدامما:قال

أعظم.

عنقيسبنعمروعنالوليدبنشجاعحدثنا،أبىحدننا،اللَّهعبدحدثنا2256-

شياطينهكثرتومنشياطينهكثرتتعبهكثرومن،تعبهكثرمالهكثرمن:قالقيسبنالوليد

حسابه.اشتد

ميمونبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،!ىاعبنالوليدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2257-

الصَّابِرُونَيُوَفَىإِنَّمَا(:وجلعز-قولهفىالسكونىقيسبنالوليدهمامأبىعنالكندى

غُرفًا.:قال،1(الزص:.أ*!و!حِسَاببِغَيْرِأَجْرَهُم

كنا:قالجابرابنحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2258-

وهونادىنصفهأوثلثهالليلمنذهبفاذاصلاةالليليحبيوكانالخراسانىعطاءمعنغازى

وئا،الغازبنهشاميا،يزيدبنيزيدويا،يزيدبنالرحمنعبديا:يسمعنانداءفسطاطهفى

الصديدشرابمنأيسرالنهارهذاوصيامالليلهذاقيام،وصلُّوافتوضؤاقوموافلانبنفلان

صلاته.علىيقبلثم،الوحاءثمالوحاء،الحديدومقطعات

بنالرحمنعبدحدئنا،مسلمبنالوليدحدثنى،أبىحطثنى،اللَّهعبدحدثنا9225-

وما:قال؟تجفلاعينيكأرىلىما:مرثدبنليزيدقلت:قالجابرابنحدثنا،يزيد

أناإنْتوعدنىقدوجل-عزاللَّه-إنَّأخىيا:قالبهينفعنىأناللَّهعسى:قلت؟عنهمسألتك

لاأنحريّالكنتالحمامفىإلايسجننيأنيتوعدنىلملوواللَّه،النارفىيسجننىأنعصيته

عسى:قلتعنه؟سألتك5وما:قال؟خلواتكفىأنتفهكذا:لهفقلت:قال.عينلىتجف

ماوبينبينيفيحولأهلىإلىأسكنحينليليعرضذلكإنواللَّه:فقالبهينفعنيأناللَّه

امرأتى،تبكيحتيأكلهوبينبينىفيحول،لىفيعرضيدىبينالطعامليوضعوانه،أريد

منبهخصتمايحهاويا:فتقولامرأتىذلكأضجروربماأبكانامايدرونماصبيانناويبكي

عين.معكلىتقرماالدنياالحياةفىمعكالحزنطول

بنيزيدعنالمليحأبوحدثنا،الحربىعثمانننيحيىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا226-ْ

معحتىبالتكبيرصوتهيرفعأنيُكثرالخولانىمسلمأبوكان:قالجابر-ابنيعنىيزيد-

.مجنونأنكالجاهليرىحتىاللَّهاذكر:يقولوكانالصبيان

حميدعنسليمانحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2261-

الماءعلىفمشيمَدِّهامنبالخشبترمىوهىبدجلةمرَّالخولانىمسلمأباأنأوغيرههلالابن

.؟وجلعزاللَّه-فتدعواشيئًامتاعكممنتفقدونهل:فقالأصحابهإلىالتفتثم



:يقولمسكينبنسلامسمعت:قالشيبةأبىبنشيبانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2262-

مصحفًا.بعتماذهبًاالساريةهذهمثلأعطيتلو

نأعمرانحدثنا،سلامحدثنا،الصمدعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2263-

خارجينيلقوهولمأقفيتهمفيينظرولم،سنةأربعينجمعفىصلاةتفتهلمالمسيببنسعيد

المسجد.من

وهوسهلأبىعنسفيانحدثنا،وكيعحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا22-*4

فىوأناإلاسنةثلاثينمنذالمؤذنأذنما:يقولالمسيببنسعيدسمعت:قالحكيمبنعثمان

المسجد.

حدثنا،مسكينبنسلامحدثنا،عفانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2265-

اللَّهذاتفىعليهأهونكانتالمسيببنسعيدنفسأرى:قالطلحةبناللَّهعبدبنعيران

ذبابة.نفسمن

:قالاللَّهعبدبنعمرانحدثنا،سلامحدثنا،شيبانحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2266-

مااثنينأبايعلا:فقال!مروانبنالملكعبدبعدسليمانبنللوليدالمسيببنسعيددعى

يقتدىلاواللَّه:قال!الاَخرالبابمنواخرجبابمنادخل:قيل:قالوالنهارالليلاختلف

.المسوجوألبسوهمائةفجلدوه:قالىالناسمنأحدبى

لهيقالقريشمنشيخسفيانحدثنا،مؤملحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2267-

الحرمبالشواءوعليكعبادةفانهابالعزلةعليك:المسيببنسعيدلىقال:قالالمغيرةبنالوليد

الحل.فىكانتسيئةكانتوإنالحرمفىكانتحسنةكانتفانأطرافهايعنى:أبىقال

الحل.بمنزلةعندهمالحرمنيكوحتىيهلكوالنمكةساكنأومكةأهلأنبلغنىفانه

،برقانبنجعفرحدثنا،هشامبنبكيرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2268-

لحاجبه:فقالقائلتهمنفاستيقظالمدينةقدممروانبنالملكعبدأنمهرانبنميمونحدثنا

إليهفأشارالمسيببنسعيدإلااأحدًفيهيرفلمفخرج؟حُدَّاثىمنأحدالمسجدفىهلانظر

:قال؟حاجتكوما:قال؟إليكأشيرترنىألم:فقالأتاهثمسعيديتحركفلم،باصبعه

لمستإنى:المسيببنسعيدفقالحُدَّاثىمنأحدًاالمسجدفىانظر:فقالأميرالمؤمنيناستيقظ

ثم،يقمفلم،إليهأشرتشيخًاالاالمسجدفىوجدتما:فقالالحاجبفخرجحداثهمن

حُدَّاثمنلستفان:قالحداثى؟منأحدًاترىهلانظر:قالسألالمؤمنينأميرإنقلت

دعه.،المسيببنسعيدذاك:الملكعبدقال.المؤمنينأمير



أبىابنحدثنا،العينرأسأهلمنمحمدبنحفصحدثنى،اللَّهعبدحدثنى9226-

لقد:يقولالمسيببنسعيدسمعت:قالحرملةابنحدثنا،بلالبنسليمانحدثنا،مريم

حجة!أربعينحججت

لقينىقالذربنعمرعنعلىبقحسينحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0227-

فقدرضاهوجل-عز-اللَّهسألمنذرألايا:فقالبىفتنحىبيدىفأخذراشدأبىبنربيع

عظيمًا.أمرًاسأله

أبيهاعناللَّهعبدأمعنواقدبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2271-

دعا.ثميديهقلبسجدإذاالإجابةدعاءأرادمن:قالأوالاجابةدعاءمن:قالأنهخالد

يزيدبنثورحدثني،الحارثبناللَّهعبدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2272-

رقَّماإليهاللَّهآنيةوأحبآنيةالأرضفى-وتعالىتباركللَّه-إنَّ:قالمعدانبنخالدعن

الصالحين.عبادهقلوبالأرضفىاللَّهوآنية،وصفّامنها

معدانبنخالدعنجريرحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2273-

عنه.يغلقمتىيدرىلافانهإليهفليسرعالخيربابلأحدكمفتحإذا

بلالعنالأوزاعىحدثنا،بكربنمسكينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2274-

الخيروفعلوالزكاةالصلاة:الصالحةالأعمالعلىيتحاثونالناسأدركت:قالسعدابن

.الزأىعلىتحاثوناليوموأنتم،المنكرعنوالنهىبالمعروفلأمروا

الأوزاعىح!ثنا:قالرشيدبنوداودمطيعبر،اللَّهعبدحدننا،اللَّهعبدحدثنا2275-

عصينت.منانظرولكنالخطيئةصغرإلىتنظرلا:يقولسعدبنبلالسمعت:قال

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الأنصارىموسىأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2276-

.غرةسيئاتكونسيانكحسناتكذكركإن:يقولسعدبنبلالسمعت:قالالأوزاعى

بناللهعبدحدثنا،رشيدبنوداودمطيعبناللَّهعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2277-

الدنيافىيزهدناوجل-عزاللَّه-أنذنبًابهكفى:قالسعدبنبلالعنالأوزاعىعنالمبارك

فيها.ونرغب

بنبلالعنجابربنيزيدبنالمباركحدثنا،كريبأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2278-

.شيئًا؟أمرىمنتستريبفهلأخيهمراَةالمسلمأنبلغنى:قالسعد

:يقولالأوزاعىسمعت:قالالوليدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9227-

السر.فىوعدوهالعلاني"فىاللَّهولىتكنلا:يقولسعدبنبلالسمعت



الأوزاعىتسم!:يقولمسلمبنالوليدسمعتأبير،حدثنى،اللَّهعبدحدثنا0228-

الدلْيافىيزهدناوجل-عزاللَّه-أنذنبًابهلكفىواللّه:يقولسعدبنبلالسمعت:يقول

مقصر.وعابدكم،جاهلوعالمكم،راغبفزاهدكم،فيهانرغبونحن

يقول!:الأوزاعىسمعت:قالالوابدحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2281-

كلماأخٍمنلكخير،اللَّهمنحظكذكَّركلقيككلمالكأخ:يقولسعدبنبلالسمعت

.دينارًافِيكفىوضعلقيك

بنيزيدبنالرحمنعبدقال:قالالوليدحدثنا،أبىحدثنى،الفَهعبدحدثنا2282-

وإنماللفناءتخلقوالمإنكمالبقاءأهلوياالخلودأهليا:يقولسعدبنبلالسمعتتميم

ومنالدنياإلىالأرحامومنالأرحامإلىالأصلابمننقلتمكما،دارإلىدارمنتنتقلون

.الخلودإلىالموقفومنالموقفإلىالقبورومن،القبورإلىالدنيا

بلالسمعت:قالجابرابنحدئنا،الوليدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2283-

قُمُصًافألبستهمأهلىفأمرت:قال؟بنوكأينبنىيا:قالسعدأبىاحتضرلما:يقولسعدابن

وضلالة،الكفرمنبكأعيذهمإنياللهم:قالثم،وشمهمففبلهممنهأدنيتهمثم،بيضًا

.اَدمبنىإلىوالفقر،النساءومن،العمى

الأوزاعيعنالمباركابنحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2284-

كانفا!ابعضإلىبعضهمويضحك،الأغراضبينيشتدونأدركتهم:قالسعدبنبلالعن

رهبانًا.كانواالليل

المباركئناللَّهعبدحدثنا،موسىبنالحكمضالحأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا228ْ-

ويشربيأكليشعرولامسروهـمغبونرُفي:يقولسعدبنبلالسمعت:قالالأوزاعىعن

النار.وقودمنأنهاللَّهكتابفىلهحُقوقدويضحك

،عثمانبنجريرأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2286-

السفهاءعندالحكمةتحدثلا:يُقولمرةبنكثيرسمعت:قالسميربنعثمانحدثنا

غيرتحدثهولا،فتأثمأهلهالعلمتمنعولا،فيمقتوكالحكماءعندالباطلتحدثولا،فيكذبوك

.حترّامالكفىعليككماحقًاعلمكفىعليكإنَّ،فتجهلأهله

عنعمروبنصفوانحدثنا،اليمانأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2287-

عنيهبطأنوأرادالجمعةيومخطبتهمنفرغإذاكانأنهعزرمبنالرحمنعبدبنالضحاك

اللَّه.إلالهأحدلافيمناللَّهاللَّه،أراملكمفىاللَّهاللَّه،يتاماكمفىاللَّهاللَّه:قالالمنبر



حدشأ،العينرأسأهلمنفضيلبنمحمدبنجعفرحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2288-

ميسرةبنيزيدكان:يفولراشدأبىبنراشدسمعت:قالبقيةحدثنا،ربهعبدبنيزيد

نعمةمنخيراللَّهطاعة،طاعةفىبلاءولاصبرمعهبلاءولاشكرمعهانعمةتضرلا:يقول

اللَّه.معصيةفى

عبيدبنحبيبعنجريرحطثنا،هالضحطررا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9228-

بكمطالإنيوشكفانهبهلتجملواولاتعلموهبهوانتفعواواعقلوهالعلمتعلموا:قالالرحبى

ببزته.البزةذويتجملكمابعلمهالعلمذويتجملأنعمر

زيادابنيعنىمغيرةحدثنا،أيوببنصمرثنىحط،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0922-

وراءمنباتتوعيناللَّهخشيةمنبكتعينالنارتمسهمالاعينان:قالمكحولعن

المسلمين.

أبوحدثنا،الرقىسليمانبنمعمرحدثما،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا1922-

ذنوبًا.أقلهمقلوبًاالناسأرقُّ:قالالدمشقىمكحولعن-سالماسمهالمهاجر-

بنسعيدحدثنا،الأعورمحمدبنحجاجحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2922-

أنختهوإن،انقادقدتهإنالأنفالجملمثلآمنونهينونالمؤمنون:قالمكحولعنالعزيزعبد

.استناخصخرةعلي

قالبرقانبنجعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا392!-

بسطفيماعلينانعمتهمنأفضلالدنيامنعنازوىفيماعلينااللَّهولنعمة:مسماربنضالح

منها.علينا

شبرمةابنسمعت:قالفضيلبنمحمدح!ثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4922-

البيت:بهذايتمثل

مَشْغْولُدُنْيَاهعَنْاللَّهوعَامِلُمُشْتَغلدُنْياكفىأنتَمَتىحَتَّى

بنإسماعيلعنأسامةأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،اللًّهعبدحدثنا5922-

عز-للَّهليسأنرأيتحتىبأصحابىالبلاءزالما:يقولجبيربنسعيدسمعت:قالزربى

.البلاءفىَّنزلحتىحاجةفى-وجل

لأبىكان:قالطثابتبنعمرعنجريرحطثنا،عثمانحدثنا،اللَّهعبدحدثنا6922-

.الفؤادلباب:يسميهوكانمصحفموسى

وموقوفًا.مرفوعًا:صحيح-1922



كان:قالمجا"ررعنليثعنجريرحدثنا،عثمانحدثنى،الفَهعبدحدثنا7922-

المجيد.:تسميهوكانتمصحفعليها-اللَّهرحمة-لعائشة

ماهانعنضرارعنهارونبنسيفحدثنى،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا8922-

ربنا.منعليناالسَّلام:فقلأحدفيهليسبيتًادخلتإذا:قال

أشعثعنيمانبنيحيىحدثنا،الكوفىزيدبنمحمدحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9922-

ذنبهذكرفكلماالذنوبمناجترجرجل:قال؟الناسأعبدمن:لسعدقيل:قالجعفرعن

عمله.احتقر

كلاهماأويعقوبأوأشعثعنجريرحدثنا،معمرأبوحدثنى،الفَهعبدحدثنا0-023

منملكعهدعلىالمطرقحط:قالجبيربنسعيدعن-وحشيةأبىابنيعنىجعفر-عن

لأغيظنه.يسقنالملئن:فقاليستسقونالناسفخرج:قالإسرائيلبنىمنيعنىالملوك

.فسقوا:قالأولياءهأقتل:قال؟تغيظهشىءبأىتغيظهكيف:قالوا

ابنأقبل:قال!الأعرجحميدعنسفيانحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-023

وقال:عيينةابنقال.فأحتسبهيموتأنعندىحالاتهأحسنإنَّ:سعيدلمحقالجبيربنلسعيد

جبير.بنسعيدمنأفضليرونهكانوا:أيوبابن

عنالأعمشعنيونسبنعيسىحدثنا،معمرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2023-

.صبوةللشابيكونأنيستحبونكانوا:قالإبراهيم

عنمهاجربنإبراهيمعنشريكحدثنا،معمرأبوحدننى،اللَّهعبدحدثنا4-023

.الموتعنديجهدأنللمريضيستحبونكانوا:قالإبراهيم

كانأنهإبراهيمعنمنصورعنوكيعحدثنا،معمرأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا5-023

.النزعشدةيحب

عبدحدثنا:قالايزيدبنوحسينشيبةأبىبنبكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا6023-

ذكرتإلاالاَيةهذهيعنىقرأتما:إبراهيمقال:قالشبحوٍبنِخلفعنحرببنالسلام

أ!أ:54(.!يَشْتَهُونَمَاوبيْنَبَيْنهُمْوَحِيلَ):وقرأالتراببرد

حدثنا،شجاعبنالوليدحدثنا،معروفبنهارونحدثنى،اللَّهعبدحدثنا7023-

أرادفلماالرومبأرض()1بالساقةرجلٌمحيريزابنصحب:قالالملكعبدبنعمرعنضمرة

سليم.أبىبنليثأجلمن:ضعيف7922-

.والخمولالتواضعيحبونوكانوا،بالمؤخرة:بالساقة(1)



وإن!أفافعلتُعْرَفولاتعرفأناستطعتإنْ:قالأوصنى:محيريزابنلهقال،يفارقهأن

فافعل.إليكيُمشْيولاتمشىأناستطعتهـان،فافعلتُسْألولاتسألأناستطعت

بنعلىعنالمباركبناللَّهعبدحدثنا،بكاربنمحمدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا8023-

فيميطيمشىأنإلاعقَّهفقدأبيهيدىبينمشيمن:يقولمحيريزابنسمعت:قالطلق

أبت.يا:يقولأنإلاعقَّهفقدبكنيتهأوباسمهأباهدعاومن،طريقهعنالأذى

بنعلىعنضمرةحدثنا،صالحأبوموسىبنالحكمحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9023-

إلىالظالمكَل:لهفقالظلمهرجلعلىيدعورجلاًسمعأنهيساربنمسلمعنحملةأبى

يفعل.لاأنوقمنبعمليتداركهأنإلاعليهدعائكمنإليهأسرعفانهظلمه

عنضمرةإليناكتب:قالالجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا0-231

فيقرئهالنصيحةوفيهالملكعبدإلىبالكتابيجىءمحيريزابنكان:قالسلمةأبىبنرجاء

.يدهفىيقرهلاثمإياه

عمروأبىعنيحيىعنضمرةإليناكتب:ق!الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-231

.؟يدريكما؟علمكما:يقولغضبوجههفىمدحإذامحيريزابنكان:قالالشيبانى

قالسلمةأبىبنرجاءعنضمرةإليناكتب:قالالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2312-

حرير.ثوبألبسأنمنإلىأجمابرصجلدىفىيكونلأن:محيريزابنقال

الأوزاعىعنحفصأبوحدثنا،العزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2313-

إنسانكلمنلهكاناللَّهسبيلفىليلةحرسمن:قالمحيريزابنسمعمنحدثنى:قال

.قيراطقيراطودابة

الرملى،سويدبنأيوبحدثنا،العزيزعبدبنالحسنحدثنا،اللَّهعبدحدثنا4-231

له:فقيليدخلهيكنفلممنزلهفتركبجاريةمحيريزابنإلىبعثالملكعبدأنَّزرعةأبوحدثنا

يهالعثتأصتعالةالجا،أجلمن.قالواولَم؟:قال،منزلهعنمحيريزابننفيتالمؤمنينأميريا

فأخذها.الملكعبدفبعث:قال،إليه

سلمهأ!/.رعنة!!2ش!العزيزى؟01/عبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2315-

اصالد!صعلففىإليهالنفقةأعجبكانغزاإذامحيريزابنكان:قال

:قالالجروىعلىآبوالجذامىالعزيزعبدبنالحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2316-

كاس3-.أ--أ!اكأىاعبدبنالرحمنعبدقال:قالالأيلىجميلبنرجاءعنضمرةإليناكتب

أ-بخصاعليكمشيرإنى:أبيهمابعدمنبالمدينةوسليمانللوليدالبيعةقدمتحينالمسيب



وأ،إسماعيلبنهشاميراكحيثتفومفانكمقامكتعتزل:قال؟هىوما:قال.ثلاث

الثالثة؟فما:قالنيةفيهليسشيءفىبدنىوأجهدمالىلأنفقكنتوما:قال.معتمرًاتخرج

على؟فمابصركأعميكماقلبكأعمى-وجلعز-اللَّهكانإنأرأيت:قالتبايع:قال

فكتبالملكعبدإلىفيهفكتبفأبىالبيعةإلىهشامفدعاه:رجاءقال-أعميوكان-:قال

ثلإثينفاضربهفعلتإذافأما،نكرههشىءمنهعليناكانماولسعيد؟لكماالملكعبدإليه

أبايعلا:فقالفأبىهشامفدعاه،الناسبهيقتدىلئلاللناسوأوقفهشعرتبانوألبسهسوطًا

حدثنى:رجاءقالللناسوأوقفهشعرمنتبانًاوألبسهسوطائلائينفضربه:قاللاثنين

محمدأبايالهفقلناطائعَاتبانًايلبسلاأنهعلمنا:قالوابالمدينةالشُرَطفىكانواالذينالأيليون

معجلةيا:فقالخدعناهأنَّالهفتبينضربفلما:قالفلبسه:قالعورتكفاستر.القتلإنه

لبسته.ماالقتلأنهظننتلولاأيلةأهل

جمدحطثنا،تجكةكاسببنحميدبنيعقوبيوسفأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2317-

بنسعيدسمعتقالالأخنسبنعتبةسمعت:قالالحسينحدثنا،الأموىاللَّهعبدبناللَّه

بالعبداعتز"من:يفوللمجيه!اللَىرسولسمعت:يقولالخطاببنعمرسمعتقال:المسيب

."اللَّهأذله

عنعتبةابنعنالمسعودىعنحجاجحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2318-

والحسد.الفرحتركإلاالموتذكررجلأكثرما:قالحيوةبنرجاء

الأسدى،جليلبنبدرحدثنى،أسامةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9-231

-القداحيعنىوزطبة-دقةإليفقدَّم،العرنىحبةعلىدخلت:قالسعيدبنإسماعيلحدثني

-السلامعليهعلي-كان:قالثملأطعمتكهذامنأطيبشىءالبيتفيكانفَلَوْكل:فقال

فادهنه.صائمًاكانفانبيتكفيماأطيبمنفأطعمهالمسلمأخوكعليكدخلإذا:يقول

بنمحمدحدثنا،السكونىشجاعبنالوليدهمامأبوحدثنع!،اللَّهعبدحدثنا0-232

رسولقال:قالمسعودبناللَىعبدعنالشعبىعنليلىأبيابنعنالأصبهانىِسلميان

."والصحة"الأمن:قال،8(النكائرأ)ءالنَّعِيمِعَنِيوْمَئِذلَتُسْأَلُنَّ):لمجراللَّه

حدثنا،ديناربنكثيربنسعدبنعثمانحدثنا،همامأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا1-232

الحديث.لين:الأموىاللهعبدأجلمنالإسنادضعيفهو2317-

حديثه.علىيتابعلا:العفيلىوفال

.الخفا""كشففى2(1904برقم03(6)2/العجلونيقالوهكذا

عنه.اللهرضىمسعود-بناللهعبدحديثمنموصولآتخريجهسبقوقد:ضعيف232-ْ



:قال؟الغنيفما:قيلالنفسطيب:قال؟النعيمما:لهقيل:قالسعدبنزاشدعنجرير

الجسد.صحة

برْمعمرحدثنا،جارناهشامبنمحمداللَّهعبدأبوحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2322-

عزاللَّه-إن:قالعميربنعبيدعنمجاهدعنالأعمشعنبشربناللَّهعبدأنبأنا،سليمان

عبدًااللَّهأحبفاذا،يحبمنإلاالدينيعطىولايحبلاومنيحبمنالدنيايعطىوجل-

ينفقهأنبالمالوبخل،يكابدهأنالليلوهاب،يجاهدهأنالعدوخاففمنالإيمانأعطاه

والتهليل.والتحميدالتسبيعمنفليكثر

-السلامعليه-إسماعيلالحديثأكثر:فقالالذبيحعنالرحمنعبدأبوسئلم-2322

.هذاإلىيميلاللَّه-رحمهأبى-كان

حدثنى،الغازبنهشامحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2323-

جالسوهوسفيانأبىابن-اللَّهرحمه-معاويةنادىأنهالخولانىمسلمأبىعنالهرميونس

لموإن،شىءلككانبشىءجئتإنالقبوزمنقبرأنتإنمامعاويةيا:فقالدمشقمنبرعلى

العملالخلافةولكن،وتفرقتهأطالماجمعالخلافةتحسبنَّلامعاويةيا،لكشىءفلابشىءتجىء

وما،الأنهاربكدرنبالىلاإنَّامعاويةيا،اللَىذاتفيالناسوأخذبالمعدلةوالقولبالحق

العربقبائلمنقبيلةعلىتَحفإنإنكمعاويةيا،عيننارأسوإنكعيننارأسلناصفت

اللَّهيرحمك:فقالمعاويةعَليهأقبلمقالتهمسلمأبوقضىفلما،بعدلك:حيفكيذهب

اللَّه.يرحمك

سبحدتنا،صفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-232

بالناستأذيهمنيلقىمازجلإليهشكاالخولانىمسلمأباأنوغيرهنفيربنجبيربنالرحمن

يدركوكمنهمتْفرهـان،يتركوكلاتتركهموإنْ،ناقدوكالنالستناقدإنْانك:مسلمأبوفقال

.شىءمنلاشيئًاوخذفقركليومغرضكهم:قال؟أصنعفما:قال

حدثني،عياشابنحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2325-

:قالصغالنبىإنيقولسمعهأنهالخولانىمسلمأبىعننفيربنجبيرعنمسلمبنشرحبيل

رَبِّكَبِحمْدِفَسَبِّحْ(:أنإلىأوحَىولكنالتاجرينمنوكنالمالاجمعانإلىاللَّهأوحِى"ما

.99(89،المجصأ!!الْيَقِينيَاتِيَكَحَتَّىرَبَّكَوَاعْبُدْورلسَّاجِدِين1َمِّنَوَكُن

فىالكاملفى(7918)5/عدىابنوذكره،الأولياء""حليةفى231()2/نعيمابوالإسناد:مرسل2325-

وضعفه.الضعفاء



بنمحمدعنحدثتيدهبخطأبىكتابفىوجدت:قالاللهعبدحدثنا2326-

مسلمأباأندمشقأهلمشيخةبعضعنوغيرهماواقدبنوعمروشابور-ابنيعنى-شعيب

الوقتعنفأبطأوا:قالوقتًالهمووقتيةسرالوالىفبعث:قالالرومبأرضكانالخولانى

وقعإذبأمرهمنفسهيحدثوهونهرشاطىءعلىيتوضأهوفبينا،إبطاؤهممسلمأبوفأهم

قدفانهمتهتملا:فقالأجل:فقال؟السريةبأمرأهممتمسلمأبايا:فقال!شجرةعلىغراب

اللَّه؟يرحمكأنتمَنْ:مسلمأبولهفقال،وكذاكذاوقتفىعندكوهموسلمواغنموا

.ذكرهماعلىذكرهالذىالوقتفىفجاءالقوم:قال.المؤمنينقلوبمُفرجارتيائيلأنا:فقال

بنمحمدعنحدثتيدهبخطأبىكتابفىوجدت:قالالفَهعبدحدثنا2327-

منخرجناأنفلما،قُفالاالرومأرضمنأقبلنا:قالدمشقأهلمشيخةبعضعنشعيب

فىأميالأربعةمننحوعلىمنهاحمصيلىالذىبالمعبرمررنادمشقإلىمتوجهينحمص

أناس:فقلناقوم؟ياأنتمما:فقالإلينااطلعالصومعةفىالذىالراهبسمعفلما،الليلآخر

:قالنعم:فقلنا؟الخولانىمسلمأباتعرفونهل:فقالالرومأرضمنأقبلنادمشقأهلمن

نإإنكمأما،كس!مريمابنعيسىرفيقالكتابفىنجدهأنَّاوأعلموهالسلامفأقرؤهرأيتموهفاذا

عنه.الاءَّرضى-موتهبلغفاالغوطةعلىأشرفنافلما:قالحيّاتجدونهلاتعرفونهكنتم

بنمحمدعنحدثتيدهبخطأبىكتابفىوجدت:قالاللَّهعبدحدثنا2328-

يستسقىفخرجاللَّه-رحمه-معاويةعهدعلىالناسقحط:قالالعزيزعبدبنوسعيدشعيب

:فقال:قالاللَّهفادعالناسدا-احماترى:مسلملأبىمعاويةقالالمصلىإلىنظروافلمابهم

إنَّااللهم:فقاليديهرفعثم،رأسهعنالبرنسفكشفبرنسوعليهفقامتقصيرىعلىأفعل

أبوفقال:قالسُقواحتىانصرفوافما:قالتخيبنىفلاإليكبذنوبىجئتتوقدنستمطربك

وكان:قال،إليكفاقبضنىخيرلىعندككانفانسُمعةمقامأقامنىمعاويةإناللهم:مسلم

المقبل.الخميسيوم-اللَّهرحمه-مسلمأبوفماتالخميسيومذلك

ولدبعضعنحدثتيدهيخطأبىكتابفىوج!ت:قالاللَّهعبدحدثنا9232-

فىيدعوكانالخولانىمسلمأباأنأيضًاشعيببنومحمدأبيهعناللَّهعبدعنإسماعيل

حطبًا،مسلمأباارزقاللهمزيتًامسلمأباارزقاللهم،طبيخًامسلمأباارزقاللهم:النافلة

.يريدهماكلفيهاويسأل

!روانحدثنا،السمرقندىالرحمنعبدبناللَّهعبدحدثنا:قالاللَّهعبدحدثنا0233-

جهالة.وفيهضعيف2326-

السابقة.العلةفيه2327-



نإقيللو:الخولانىمسلمأبوقال:قالالعزيزعبدبنسعيدحدثنى،الطاهرىمحمدابق

عملى.فىأزيدأناستطعتماتسعرجهنم

اللَّهعبيدحدثناسياز،حدثنا،الطوسىَمسلمبنعلىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2331-

فقيلمعاويةفأتىالإسلامينعىيطوفالخولانىمسلمأبوكان:قالأبىحدثنى،شميطابن

أتنعيمسلمٍأباياتصنعما:فقالإليهفأرسل،الإسلامينعىيطوفالخولانىمسلمأباأن:له

وإن،خيراجِزُيتخيراعملتإن:فقالمعاويةعلىمسلمأبوفأقبلنعم:قال؟الإسلام

رجلعلىجرتثمكلهمالأرضأهلعلىعدلتلومعاويةيا،بهجزيتسُوءًاعملت

بعدلك.جوركلمال،واحد

بنعبيدةأبىعنسنانأبىعنخالدأنبأنا،بقيةبنوهبحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2332-

إلاإنسانيمرلادنانيرفيهاخرقةومعهالطريقظهرعليجلسرجلاًأنلو:قالاللَّهعبد

.أجرًاأعظمالتكبيرصاحبلكانيكبرجانبهإلىوآخردنائْيرأعطاه

شرحبيلحدثني،عياشابنحدثنا،المغيرةحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2333-

أهلك؟أينخربةيا:قالثمعليهاوقفخربةأتىإذاالخولانىمسلمأبوكان:قالمسلمابن

طلبمنأهونالخطيئةتركاَدمابنالخطيئةوبقيت،الشهوةانقطعتأعمالهموبقيتذهبوا

التوبة.

عياشبنإسماعيلحدثنا،نافعبنالحكمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2334-

أهله:بعضفقالمنزلهفىالخولانىمسلمأبالقيارجلينأنالخولانىمسلمبنشرحبيلعن

ركعأنهأحدهمافأحصىركوعهوأحصياانصرافهفانتظرايركعفوجداهالمسجدفىهو

:فقالننتظركخلفكقاعدينكنامسلمأبايافقالاينصرفأنقبل،أربعمائةوالآخر،ثلاثمائة

لكماوأقسم،صلاتىعلىتحصياأنلكماكانماإليكمالانصرفتمكانكماعلمتلوإنىأما

القيامة.ليومخيرالسجودكثرةأن-

ابنحدثنا،إسحاقبنيحعىزكرياأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2335-

الخولانى.مسلمأبوالأمةهذهحكيم:قالكعبعنهبيرةبناللَّهعبدعنلهيعة

أبىعنحدثهعمنالعوامأنبأنا،هشيمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهءجدحدثنا2336-

فىالحقيجعلوجل-عز-اللَّهفانالمؤمنينوظنونإياكم:يقولكانأنهالخولانىمسلم

ألسنتهم.وعلىقلوبهم

فنسى.كتبهاحترقتشيخوهوضعيف7،:المصرلهيعةابنفيهء233-

أيضًا.جهالةوفيه،حوشببنالعوامفيه:ضعيف2336-



عبيدعنشريكحدثني،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2337-

المؤمن))تجد:لمجراللَّهرسولقال:قالأبيهعنعميربنعبيدبناللَّهعبدعنالوليدبناللَّه

".يطيقلاماعلىمتلهفًايطيقفيمايجتهد

راشدأبىعنالأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2338-

إلارحمتهيضعلارحيموجل-عزاللَّه-))إنَّ:!لمج!اللَّهرسولقال:قالالحنفىصالحأبىعن

:قالوأهليناأموالنالنرحمِإنا:اللَّهسولريِا:قالوارحيمًا"إلاالجنةيدخلولارحيمعلى

)!رحِيمٌرَءُوفٌبِالْمُؤْمِنِينعَلَيْكُمحرِيصٌ(:وجلعزالفَه-قالماولكنبذلك"ليس

.(:128التوبةأ

،وعتاباللَّهعبداْنبأنا،إسحاقبنعليحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا9233-

ع!ي!اللَّهرسولأنسوادهبنبكرعنزحربناللَىعبيدعنأيوببنيحبيأنبأنا،اللَّهعبدحدثنا

الثيابوألوانالطعامألوانهمتهمبه،ويغذونالنعيمفىيولدونأمتىمننَشْء"سيكون:قال

."أمتىشرارأولئكبالقوليتشدقون

الحسنعنيونسأنبأنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا0-234

المسلمإنالاالسوء،هجرمنالمهاجرإنالاالناسأمنهمن"المؤمن:مجصَرِراللَّهرسولقال:قال

.بوائقه"جارهيأمنلارجلالجنةيدخللابيدهنفسىوالذى،جارهمنهسَلمَمن

عنحازمبنجريرحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا234-اَ

تبلغأنهايدرىومابالكلمةليتكلمالرجل"إن:عصيراللَىرسولقال:قالهريرةابىعنالحسن

.خريفًا"سبعينالنارفىبهايهوىبلغتماحيث

،المباركبناللَىعبدحدثنا،بشربنيعمرحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2342-

رسولكان:قالتعليها-اللَىرحمة-عائشةأنشهاببنعقيلعنفرافصةبنالحجاجأنبأنا

الخياطة.يعملماوأكثرالبيتعمليعمل!سَي!اللَّه

أنبأنا،اللَّهعبدأنبأنا،إسحاقبنعلىحدثنا،أبىحدشى،اللَّهعبدحدثنا2343-

.الإسنادمرسل2337-

الأعمش.تدليسوفيه،إرسالفيه:ضعيف2338-

زحر.بناللهوعبد،الإرسالأجلمن:ضعيف9233-

الضعف.شديدةالحسنومراسيل.الصخيخةفىشواهدولبعضه،الحسنإرسالفيه:ضعيف234-ْ

بسندالزهد""فى23(41)الترمذىرواهفقد،هريرةأبىعنالحسنطريقغيرمنصحيحًاروى1-234

عنه.اللهرضى-هريرةأبيعنطلحةبنعيسىعنصحيح

.الحالمستور:المختاربنيحىوفيهالإسناد:وضعيفمرسل2343-



دونهتغلقكانماواللّهلا!طَد!3لماللهرسولإن:قالالحسنعنالمختارعنيحىعنمعمر

بارزًاكانولكنه،بهاعليهيُراحولابالجفَانعليهيُغْدَىولا،الحجابدونهيقومولاالأبواب

الغليظونلبس،بالأرضطعامهبالأزضَويوضعيجلسوكان،لقيهاللَّهنبىيلقىأنأرادمن

جميم.يدهواللَّهويلعقعبدهويُردفالحمارويركب

أبىبنبكرأبوأنبأنا،اللَّهعبدحدئنا،يعمرحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا4-234

الخيرمنبابلهفتحمَنْ":قالع!يراللَّهزسولأنعميربنحكيمحدثنى،الغسانىمريم

."يغلقمتىيدرىلافانهفلينتهزه

بنبكرأبوأنبأنا،اللَّهعبدأنبأنا،إسحاقحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا5-234

دانمن"الكيِّس+!د!!ء:اللَّهرسولقال:قالأوسبنشدادعنحبيببنضمرةعنمريمأبى

.وجل"عزاللَّه-علىوتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجزالموتبعدلماوعملنفسه

يرفعنثىء"أول:قال!شًيراللَّهرسولأنحبيببنضمرةعنأيضًاوأنبأنا:قالم-2345

.خاشعًا"ترىتكادلاحتىوالخشوعالأمانةالأمةهذهمن

مغولبنمالكأنبأنا،اللَّهعبدأنبأنا،عاىحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2346-

سمعناهما:قالوا"؟للموتذكره"كيف:فقالاللَّهرسولعندعليهأثنىرجلاًأنبلغنا:قال

ليس"إنه:قالنياالدمنليصيبإنه:قالوا؟"يشتهىلماتركه"كيف:قالذكرهيكثرأويذكره

فازقإذاالموتذكرإن:فقالتجلسألا:راشدأبىابنللربيعقيل:قالوأيضًا"هناكصاحبكم

منه.حزنًاأظهررجلاًأرولم:مالكقال.قلبىعلىَّفسدساعةقلبى

عميربنالحارثأنبأنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2347-

بكوأعوذالعملخير)تمنع(دنيامنبكأعوذانى"اللهم:يدعوكانعورالنبىأنحوشبعن

."المماتخيرتمنعحياةمن

عنحازمبنجريرعنعامربنالأسودحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنام-2347

إنى:لملائكتهاللَّهقالوجل-عزاللَّه-يذكرونالقومجلس"إذا:قاللمج!اللَّهرسولأنالحسن

.دسنالإامرسل-4423

ضعيف.بسندتخريجهسبق-5423

تخريجه.وممبق:ضعيفم-5423

.الكتابأولفىموصولةالروايةوضحت،بلاغًايرويهمغولبنومالكالإسناد:مرسل6-234

ضعيف.الإسنادمرسل2347-

.معناهتصححمسلمصخيحفىشواهدوله.البصرىالحسنإزسالأجلمن:ضعيفم-2347



ينبقىلاالقومهم:قال.فلانًافيهمإنربناياالملائكةقالت.بالرحمةفجللوهملصمغفرتقد

."جليسهمبهم

حسينعنذويدحدثنا،محمدبنالحسينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2348--

فىفبعثوا-السلامعليهما-والحسينالحسنجاع:قالالأسودبنوالحجاجالرحمنعبدعن

يابسًا.ولارطبًافيهنوجدوافمامج!حماللَّهرسولأبياتمنبيوتتسعة

لهيقالعويد-حدثنا،محمدبنالحسينحدثنا،أبى-ررثنى،اللَّهعبدحدف9234-

اللَّهرحمة-عائشةعنعروةعن،عروةمولىرومانبنسليمانعنسهلابنع!العابد-

اللَّهبعثهمنذمنخولاًخبزًاأكلولامنخلاًرأىمابالحقمحمدًابعثوالذى:قالتأنهاعليها-

.أفأف:نقولكنا:قالتالشعير؟تأكلونكنتمكيف:قلت،قبضأنإلى

أبىعنسعيدعنمعشرأبوحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا0235-

ما:فقالهريرةأبايااجلس:فقالواوالشواءالثريديأكلونوهمالأخنسابنبدارمرأنههريرة

:قالثم،وبكىلمجوالقاسمأبىبعدطعمتملقد:فقالوالشواءالثريدنأكل:قالوا؟تأكلون

يطبخولايخبزولاالناربيوتهممنشىءفىيوقدلاوهلالهلالاللَّهلمجصرسولباَليمركان

الأنصار-منجيرانلهوكانوالماءالتمر:الأسودان:قال؟يعيشونكانواشىءبأى:قالوا

لبنهم.منبشيءإليهميرسلونمنائِحُلهمخيرًا-اللَّهجزاهم

قال:قالالحسنعنالمباركحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا1-235

صلبهيقيموطعامعورتهبهيوارىثوبحسابفيهاآدمابنعلىليس))ثلاث:اللَّهلمج!رسول

."حسابفيهفعليهذلكفوقكانفمايكنهوبيت

قال:قالالحسنعنالمباركحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2352-

اللَّهارادوإذا،قلبهفىغناهوجعلضيعتهعليهكفّخيرًابعبداللَّهأرادإذا":اللَّهلمجمرسول

".عينيهبينفاقتهوجعلضيعتهعليهبثشرّابعبد

قالا:القاسمبنوهاشممحمدبنالحسنحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2353-

رسوليابليقالوا؟"الجنةبأهلأنبئكم"ألا:اللَّهلمجمرسولفال:قالالحسنعنالمباركحدثنا

."لأبرهاللَّهعلىأقسملولهيؤبهلاطمرينذىمستضعفضعيف"كل:قالاللَّه

.عروهبنهشامبنعبدةطريقصنالزهدفى2()729مسلم،الرقاقفى6(4)58البخارىءصحيح94-23

الحسن.إرسالأجلمن.ضمعي!1-33،2

السابقة.العلةفيهص"كلمهـطتر--3ْ!132

السابفة.العلةفيه2353-



عنبشربنسليمعنيد!هحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثني،اللَّهعبدحدثنا2354-

كانافقيرومؤمنغنىمؤمنالجنةبابعلىمؤمنانالتقى":-لمجرِرالنبىقالعباسابنعنعكرمة

الفقيرفلقيهالجنةأدخلثميحبسأناللَّهشاءماالغنىوحبسالجنةالفقيرفأدخرالدنيافى

حبستإنىأخو،أى:لْيقولعليكخفتحتىاحثبمستلقدواللَّهص-مكماذاأخىيا:فقال

أكلةكلهبعيرألفوردلوماالعرقمنىسالحتىإليكوصلتماكريهًاقطيعًامحبسًابعدك

.زواء"عنهالصدرتالحمض

الحسنعنالمباركحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2355-

اللَّهرسوليا:قالوا"الجنةبهاللَّهفيدخلهالذنبليذنبالعبد"إنَّ:عطَج!اللَّهرسولقال:قال

."الجنةذنبهيدخلّهحتىتائبًافارّاعينهنصبيكون":قال؟الجنةيدخلهوكيفلأ

عنالنميرىسليمانابنحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2356-

صوتع!يماللَّهرسولسمعما:قالالمسيببنسعيدعنحازمأبىعنمطرفبنمحمد

فىنرىالذىهذاما:لهفقيلعنهفُرجأمطرتإذاحمَىوجههفىذلكرؤىإلاالسماء

."بعذابأوبرحمةأمرتأدرىلاإنى":قالى؟اللَّهرسولياوجهك

سليمانبنالفضيلعنم!ضدبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2357-

وهو-لًخيماللَّهنبىعلىدخلت:قالأنهالخطاببنعمرعنحازمأبىعنمطرفبنمحمدعن

رأيتمااللَّهنبييا:وقلتالثوبفوقمنحرهافوجدتثوبهفوقيدىفوضعتموعوك

بلاءًالناسأشدإنالأجرلنايضاعف"كذلك:قالإياكأخذهامنأشدالحمىتأخذهأحدًا

كانوإنالفقرمنبالعباءةيتدرعحتىبالفقريبتلىلمنالأنبياءمنكانوإنالصالحونثمالأنبياء

".يقتلهحتىالقملعليهيسلطمنمنهم

سليمانبنفضيلحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2358-

البيتفىفجلسقلبهالنازخوفدخرالأنصارمنشابّاأنالثقةحدثنى،مطرفبنمحمدعن

الترغيب.فىالمنذرىعزاهوكذا،لأحمدوعزاهالزوائد""مجمعفى2(01/63)الهيثمىجيد:4-235

.قوىجيدإسناده:وقالى65(4/)

فضالة.بنالمباركوتدليس،الحسنإرسالفيه:ضعيف5-9،23

عنهما.اللهرضى-عائشةحديثمنموصولاًالشيخانورواهالإسناد:مرسل16،23-

تصححه.شواهدولهعنهما-اللهرضى-الخدرىسعيدوأبى،مسعودابنطريقمنولكن:صخيح79،23-

بنمحمدوهوالبخارى-"هذا:فقالالذهبىوتعقبه""المستدركفى(494)2/الحاكم:ضعيف8)،23-

.موضوعشبهوالخبر،همامَنْيُدرىلا،وأبوه،الصحيحصاحبغير(البخارىحمزةبنإسحاق



"جهزوا:!سَيَنالنبىفقالنفسهخرجتشهقةوشهقفاعتنفهإليهفقام،البيتفي!لًخيطالنبىفأتاه

."كبدهالنارخوففلذصاحبكم

يزيدبنداودعنالمسعودىحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9235-

والفمالفرجالأجوفانالنارالإنسانبهيلجما"اكثر:قالمح!ي!النبىأنهريرهأبىعنأبيهعن

."الخلقوحسنالفَهتقوىالجنةالإنسانبهيلجماواكثر

:قالوداعةبنأسدعنفرجحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2365-

حسد"ولاغلفيهليسالقلبمخموم"مؤمن:قال؟أفضلالمؤمنينأىعيهيِساللَّهرسولسئل

الدنيافىالزاهدالمؤمن":قال؟أفضلهذابعدالمؤمنينفأىفيناذلكنعرفلااللَّهنبىيا:قالو

فأىخديجبنرافعمنكانماإلافيناهذانعرفلااللَّهنبىيا:قالوا"الاَخرةفىالراغب

."الخلقحسن"مؤمن:قال:؟أفضلهذابعدالمؤمنين

المقبرىسعيدعنمعشرأبوحدثنا،حسينحدثنا،أبىحدثنا،القَهعبدحدثنا2361-

ياأنتولا:قالوا"عملهينجيهلامنكمأحدًا!إن:بم!يناللَّهرسولقال:قالهريرةأبىعن

الدلجةمنوشيئًاوروحوااغدواولكنبرحمتهالفَهيتغمدنىأنإلاأنا"ولا:قالاللَّه؟رسول

.تبلغوا"القصدالقصد

عنالمباركحدثنا-القاسمابنيعنى-هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2362-

وكيفاللَّهنبىيا:قالوا"استعملهخيرابعبدالفَهأراد"إذا!ك!يو:اللَّهرسولقالقالالحسن

."عليهيقبضهثمموتهقبلصالحلعمل"يوفقه:قال؟يستعمله

رجلاًأنالحسنعنالمباركحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2363-

بم!يطِ:اللَّهرسولفقاليسمعبم!ضاللَّهورسولبأمهرجلاًعيَّرأفاضلهممنلمجيسالنبىأصحابمن

."بالتقوىتفضلهمأنإلاأسودولاأحمرمنترىممنبأفضلأنتمابيدهنفسى"والذى

قال:قالالحسنعنالمباركحدثنا،هاشمحدثنى،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2364-

."الغنممنجديًا-وتعالىتباركالفَه-عندالدنياتعدلمابيدهنفسى"والذى:ع!م!اللَىرسول

الذهبى.ووافقهوصخخه""المستدركفى36(40/)الحاكم:حسن9235-

موصولة.ضخيحةشواهدولبعضهالإسناد:مرسل0-236

."الر!اق"فى(46)63البخارى:صحيح-1236

.المباركوئدليس،الحسنإرسالفيه:ضعيف2362-

السابقة.العلةفيه:ضعيف2363-

السابقة.العلةفيه:ضعيف2364-



عبدعنالزنادابنعنعيينةبنسفيانحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2365-

غنىالغنىانماالعرضكثرةعنالغنى)اليس:مج!يرِرالنبىبهيبلغهريرةأبىعنالأعرجالرحمن

."النفس

عمرانبنالمعافىحدثنا،خارجةبنال!محطشأ،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا236-آ

اللَىعبدأمعنحبيببنضمرةعنمريمأبىبناللَّهعبدبنبكرأبىعنالأزدىالموصلى

وشدةالنهارطولفىوذلكفطرهعندلبنبقدحمج!ي!النبىإلىبعثتأنهاأوسبنشدادأخت

هذهلكأنَّىرسولهاإليهافردَّلىشاةمنلبن:فقالتاللبنهذالكأنىرسولهاإليهافردَّ،الحر

ع!هطاللَّهرسولاللَّهعبدأمأتتالغدمنكانفلمافشربمالىمناشتريتها:قالت؟الشاة

إلىَّفرددتالحروشدةالنهارطولمنلكمرتبةاللبنبذلكإليكبعثتاللَىرسوليا:فقالت

إلاتعملولاطيبًاالاتأكللاأنقبلىالرسل))أمرت:!يِ!اللَّهرسولفقالالرسولفيه

.صالحًا"

عنالمليحأبوحدثنا،محمدبنحسينحدثنا"أبىحدثنا"اللَّهعبدحدثنا2367-

والطيب.النِّساءإلاالدنيانعممنع!وِرالنبييصبلم:قالميمون

الحسنعنالمباركحدثنا،محمدبنحسينحدررا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2368-

اللَّه-ذكرمنزطبرلسانكثموتيوم"تموت:قالخير؟العملأى!ي!اللَّهرسولسئل:قال

.وجل"عز

هلالعنمطرفبنمحمدحدثنا،حسسينحطشأ،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا9236-

ورفعتحلوةخضرةالدنيا"أتتنى:قاللمجرالنبىعنيساربنعطاءعنالفزارىيسافابن

."غيركمنىيتفلتلممِنىاتفَلَ!ثان:فقالتأزيدكلاانى:فقلتلىوتزينترأسها،

عنالمباركحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنى،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا237-ء

مرملمضطجعسريرعلىوهوكهِيهاللَّهرسولعلىدخلت:قالمالكبنأنسعنالحسن

ودخلأصحابهمنواحدغيرعليهفدخل،ليفحشوهاأدممنوسادةرأسهوتحتبشريط

."إالزكاةفى(1501/021)مسلم،"الرقاق!فى(446)6البخارى:صحيح-5236

الصحيخة.فى(1)136الألبانىوصححهالأولياء"أحليةفى(501)6/نعيمأبو:صخخ2366-

مرفوعة.الشواهدبعضوله،المباركوتدليس،الحسنإرسالفيه:ضيف2368-

المتناهية."العللفى(0391)الجوزىابن!كرهجدّا:ضعيف9236-

برقم"التفسير"كتابفىوهوعنهـما-اللهرضى-عباسابنطريقمنالبخارىرواهلكن:صخيخ237-ْ

.أالطلاق)فى33(:17/13)9مسلموعند(94)13



الشريطوبينجنبيهبينعمريرفلمانحرافة!رواللَّهرسولفانحرفعنه-اللَّهرضىعمر-

)اما:كوِوالنبىلهفقالعنه-اللَّهرضىعمر-فبكى،جم!ضاللَّهرسولبجنبالشريطأثَّرقدثوب

وهماوقيصركسرىمناللَّهعلىأكرمأنكأعلمأكونإلاأبكىماواللَّه:قالعمر؟"يايبكيك

ترضىأما":لمجرالنبىقالأرىالذىبالمكاناللَّهرسولوأنتفيهيغشيانفيماالدنيافىيغشيان

."كذلك"فانه:قالبلى:عمرفقال؟"الآخرةولناالدنيالهمتكونأن

عنالأعمشعنأسامةأبوحدثنا،شيبةأبىبنبكرأبوحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2371-

لهمنعذائاالنارأهلأهونإنً":جمكماللَّهرسولقال:قالبشيربنالنعمانعنإسحاقأبى

وإنهمنهعذابًاأشدأحدًاأنيرىماالمرجليغلىكمادماغهمنهمايغلىنارمنوشراكاننعلان

.عذابًا"لأهونهم

أتى:قالالحسنعنالمباركحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2372-

أميريااللَّهبركة:قالهذا؟ما:قالاللحمركبهقدينهجوهوعنه-القَهرضىعمر-رجل

.هاههاه:يقولوهوالقَهعذابهوبلكذبت:قالالمؤمنين

قال:قالامحسنعنالمباركحدثنا،هاشمحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2373-

أقواميقرأهأنقبلبه-وجلعز-اللَّهوسلُوا-وجلعز-اللَّهكتاباقرؤا:الخطاببنعمر

.الناسبهيسألون

الشعبىعنعاصمعن،المحاربىمحمدبنالرحمنعبدحدثنا،اللَّهعبدحدثنا2374-

كنتما:قال؟الاَخرةفىوالراغبونالدنيافىالزاهدونأين:السائلقولفىمسروقعن

علىفأقامهبيدهفأخذيقولهارجلاًسمععمرابنأنوبلغنى:عاصمقال.شيئًاعليها3لأعطى!

.تسألهؤلاء:فقالعنهما-اللَّهرضىوعمر-بكروأبى!ك!مهالنبىقبر

الحسنعنالمباركحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،أبىحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2375-

أهلهمنرجلوثَمَّخاسفقبرإلىفجلسجنازةفىكانأنهالثقفىالعاصأبىبنعثمانعن

ليسمظلمًايابسًاضيقًابيتًاأراه:قالففعل:قال.هناإلىاطلع:قالجاءفلمافلانيا:فقال

القبرإلىرجعتلوواللَّهأماصدقت:قالبيتكواللَّهفانه:قالزوجةولاشرابولاطعامفيه

تفعل.فلاهذافىذلكمنليقلب

عنلهيعةابنحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا،الحسنحدثنى،اللَّهعبدحدثنا2376-

."لإيمانا"فى(2)13مسلم:صحيح-1237

فنسى.كتبهاحترقتمصرى:لهيعةابنأجلمن:ضعيف2376-



"أتدرون:لمجرالفَهزسولقال:قالتعنها-اللَّهرضى-عائشةعنمحمدبنالقاسمعنخالد

الحقأعطواإذا"الذين:قال،أعلمورسولهاللَّه:قالواوجل؟"عزاللَّه-ظلالىالسابقونمن

."لأنف!سهمكحكمهماللناسوحكموابذلوهسئلوهواذاقبلوه

أبىعنالأحولعصامحدثنا،إبراهيمبنإسماعيل-ررثنا،اللَّهعبدحدثنا2377-

الآخرةفىالمعروفأهلهمالدنيافىالمعروف"اهل:ط!ىاللَىرسولقالقالالنهدىعثمان

."الآخرةفىالمنكرأهلهمالدنيافىالمنكرأهلوان

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللَّهوصلىالعالمينربللَّهوالحمدآخره

(الوهابالكريمللَّهوالحمدال!ختابتمأ

."الجامع"صخيحفى3(20)6/الألبانىوصحخه"الكبير"فى3(20)6/الطبرانىرواه:صحيح2377-
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