
ئقها: كتاب  ليها وحممود طرا ومعا األخالق    مكارم 
طيي: املؤلف ئ لسامري اخلرا بن جعفر بن سهل بن شاكر ا بكر حممد    أيب 

  باب احلث على األخالق الصاحلة والترغيب فيها: مجاع أبواب الطرائق احلمودة واألخالق املرضية

ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي وأمحد بن مالعب البغدادي قاال  -١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  " .إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق :" 

ين حممد بن عجالن عن حدثنا أمحد بن منصور ثتا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي أنا حيىي بن أيوب قال حدث -٢
  .القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

ثنا : قاال  –بكرخ سر من رأى  –حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي وإبراهيم بن عبد الرزاق الضرير  -٣
الصنعاين عن معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد  أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا الفضيل بن عياض عن حممد

وقال إبراهيم " إن اهللا حيب معايل اخلالق ويكره سفسافها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الساعدي قال 
  . بن اجلنيد حممد بن ثور الصنعاين 

جاج بن أرطأة عن سليمان بن حدثنا أبو منصور نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن احل -٤
  . سحيم عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب  -٥
ياأبا ذر اتق اهللا حيث كنت وخالق الناس خبلق : " لم قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: شبيب عن أيب ذر قال 

  " . حسن 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث بن سعد ثنا حرملة بن عمران أن أبا السمط  -٦
 :سعيد بن أيب سعيد املهري حدثه عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال 

  يارسول اهللا أوصين ؟ 
يارسول اهللا زدين ؟ : قال . إذا أسأت فأحسن : يارسول اهللا زدين ؟ قال : قال . اعبد اهللا وال تشرك به شيئا : قال 
  . استقم وليحسن خلقك : قال 

احلارث قال ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا خالد بن : عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي  –حدثنا أبو قالبة  -٧
إنك امرؤ قد " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت جرير بن عبد اهللا يقول : حدثين حالب جرير قال 

  . حسن اهللا خلقك فأحسن خلقك 

حدثنا أمحد بن مالعب ثنا أبو غسان ثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق قال مسعت  -٨
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا : ول الرباء بن عازب يق



ثنا حماضر بن املورع ثنا عاصم عن عوسجة بن الرماح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن : حدثنا علي بن حرب  -٩
  . " اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي : " أيب مسعود البدري قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا عبد الرمحن بن زياد حدثنا عبد الرمحن  -١٠
اللهم إين أسألك : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول : بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  . الصحة والعافية وحسن اخللق 

شيبة النمريي ثنا أمحد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد الرمحن بن زياد األفريقي عن  حدثنا عمر بن -١١
  . عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك إال أنه قال الصحة والعفة 

 ثنا مسلم بن خالد الزجني عن ثنا عبد اهللا بن رجاء الغداين: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي  -١٢
كرم املرء دينه ومروئته عقله : " العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . وحسبه خلقة 

حسب : " حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع ثنا زكريا عن الشعيب قال قال عمرو بن اخلطاب رضي اهللا عنه  -١٣
  " .ومروءته خلقه وأصله عقله املرء دينه 

زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال شهدت : حدثنا علي بن حرب قال مسعت سفيان بن عيينة يقول  -١٤
  " . خلق حسن : " ما خري ما أعطى العبد ؟ قال : األعاريب يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون 

ثنا عمرو بن شبيب املسلي ثنا عمرو بن قيس : شبيب املسلي حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا عمر بن  -١٥
  . املالئي عن علقمة بن مرثد عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك مثل ذلك سواء 

حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن سابق الرشيدي ثنا بشر بن خيثمة عن إمساعيل بن أيب زياد عن  -١٦
: اسم بن حممد بن أيب بكر عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أيب سليمان الفلسطيين عن الق

  . قلت يارسول اهللا آي املؤمنني أكمل إميانا ؟ قال أحسنهم خلقا 

حدثنا أبو الفضل أمحد بن عصمة النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا احلجاج بن دينار  -١٧
: يارسول اهللا أي اإلميان أفضل ؟ قال : شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال قلت عن حممد بن ذكوان عن 

  . خلق حسن 

حدثين حممد بن عجالن عن : ثنا ابن أيب مرمي أنا حيىي بن أيوب قال : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي  -١٨
  . خلقا  أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم: القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

ثنا أبو خلف اجلريري عن يونس عن ابن سريين عن أيب  –بكرخ سر رأى  –حدثنا أمحد بن عبد اخلالق  -١٩
  " . إن من أكمل اإلميان حسن اخللق : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



الطعام عن عبد اهللا بن عبيد  حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي ثنا أبو سلمة املنقري ثنا سويد أبو حامت صاحب -٢٠
يارسول اهللا : بن عمري عن أبيه عن جده قال بينما أنا قاعد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل قال 

  أحسنهم خلقا : أي املؤمنني أكمل إميانا ؟ قال 

 .  
 هريرة قال قال رسول اهللا حدثنا سعدان بن يزيد ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب -٢١

  " . أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا : " صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا الرباء بن عبد اهللا الغنوي أبو يزيد عن بديل بن  -٢٢
أوال أنبئكم خبياركم ؟ : " وسلم قال  ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  " . أحاسنكم أخالقا 

حدثنا سعدان بن نصر الثقفي ببغداد وسعدان بن يزيد البزار بسر من رأى قاال ثنا علي بن عاصم عن داود  -٢٣
 إن أحبكم إىل وأقربكم: " بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . مين جملسا يوم القيامة حماسنكم أخالقا 

حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا حبان بن هالل ثنا املبارك بن فضالة ثنا عبد ربه بن سعيد قال حدثين  -٢٤
إن أحبكم إىل وأقربكم مين جملسا يوم : " حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . مة أحاسنكم أخالقا القيا

حدثنا نصر بن داود ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا طلحة بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا  -٢٥
  " . خياركم أحاسنكم أخالقا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " عنهما 

يث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عمرو حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا ل -٢٦
أال أخربكم بأحبكم إىل اهللا عز وجل : " بن شعيب عن أبيه عن جده أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

: نعم يارسول اهللا قال : وأقربكم مين جملسا يوم القيامة ؟ فسكت القوم فأعادها مرتني أو ثالثا فقال القوم 
  " . أحسنكم خلقا 

حدثنا عمر بن شبة ثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهللا بن  -٢٧
  إن أحبكم إيل : " عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . حماسبكم أخالقا 

عبد اهللا بن حدثنا سعدان بن يزيد ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن أيب وائل عن مسروق قال  -٢٨
  " .من خياركم حماسنكم أخالقا : " عمرو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا أمحد بن موسى املعدل البزار ثنا ابن أيب الزرد األيلي ثنا ياسني بن محاد ثنا اخلليل بن مرة عن إمساعيل  -٢٩
ثالث من مل تكن : " صلى اهللا عليه وسلم بن إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

  : فيه واحدة منهن فال يعتدن بشيء من عمله 

  . تقوى حيجزه عن معاصي اهللا تعاىل  -١

  . أو حلم يكف به السفيه  -٢

  أو خلق يعيش به يف الناس  -٣

تمر فإذا أراد أن ثنا حسني بن علي عن ابن أيب إمساعيل قال كنا جنالس منصور بن املع: حدثنا علي بن حرب  -٣٠
  " اللهم اجعل التقوى زادنا واجعل اجلنة مآبنا وارزقنا شكرا يرضيك عنا وورعا حيجزنا عن معاصيك : " يقوم قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا زيد بن أيب الزرقاء ثنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية عن عبد اله بن  -٣١
  : أربع إذا كن فيك فال يضرك ما فاتك من الدنيا : " عليه وسلم عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  . صدق حديث  -١

  وحفظ أمانة -٢

  وحسن خليفة -٣

  .وعفة طعمة -٤

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر ثنا ثابت عن أنس  -٣٢
جزاكم اهللا يامعشر األنصار خريا : " ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن مالك رضي اهللا عنه عن أيب طلحة قا

  " . فإنكم ما علمت أعفه صرب 

إذا خالطت الناس : " ثنا الفيض بن إسحاق قال قال الفضيل بن عياض : حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي  -٣٣
  " . فخالط احلسن اخللق فإنه ال يدعوا إال إىل خري 

ا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا الوليد بن صاحل عن شريك عن أيب ورق عن الضحاك قال السيد حدثن -٣٤
  . احلسن اخللق 

حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا يزيد بن هارون ابنا عبد العزيز بن أيب سلمة قال حدثين املاجشون ابن أيب  -٣٥
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح : رضي اهللا عنه قال سلمة عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي 

اللهم وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت : الصالة كرب مث قال 



أنت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال 
أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب إال أنت اللهم اهدين 

  . ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها إال أنت 

أبيه عن القاسم عن عائشة حدثنا علي بن حرب ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حممد بن عبد الرمحن عن  -٣٦
لو كان حسن اخللق رجال ميشي يف الناس لكان " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضوان اهللا عنها قالت 

  " . رجال صاحلا 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا زيد بن احلباب العكلي قال حدثين معاوية بن صاحل قال حدثين عبد  -٣٧
سألت رسول اهللا صلى :  احلضرمي عن أبيه عن النواس بن مسعان األنصاري أنه مسعه يقول الرمحن بن جبري بن نفري

  . الرب حسن اخللق واإلمث ما حك يف نفسك وإن أفتاك عنه الناس : اهللا عليه وسلم عن الرب واإلمث فقال 

عبد الرمحن بن جبري بن حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن  -٣٨
نفري عن أبيه عن النواس بن مسعان األنصاري قال أقمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مينعين من املسألة إال 

فقال : سألته عن الرب واإلمث : اهلجرة فإن الرجل إذا هاجر مل يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء قال 
  " . الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس : " وسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه

حدثنا أمحد بن حممد بن غالب بن مرداس البصري ثنا حممد بن إبراهيم عن حممد بن مسلمة بن هشام القرشي  -٣٩
صلى اهللا عليه وسلم قال مسعت عمي يقول مسعت بن املنذر يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا 

قال اهللا عز وجل هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إال : مسعت جربيل صلى اهللا عليه وسلم يقول : يقول 
  . السخاء وحسن اخللق 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا عبد امللك بن مسلمة البصري ثنا إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر قال مسعت عمي  -٤٠
قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول  حممد بن املنكدر

  .مثل ذلك سواء ... جربين صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن السراج ثنا حممد بن مصفى ثنا بقية بن الوليد قال حدثين أبو سعيد قال حدثين  -٤١
إن : " أنس بن مالك قال بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما إذ قال عبد الرمحن بن سليمان عن 

  " . حسن اخللق ليذيب اخلطيئة كما تذيب الشمس اجلليد 

حدثنا أبو احلارث حممد بن مصعب الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا القاسم بن عبد اهللا ثنا حممد بن املنكدر  -٤٢
  . ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سعادة املرء حسن اخللق عن جابر بن عبد اهللا قال قا

حدثنا أبو حممد العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا أبو بكر بن أيب مرمي ثنا  -٤٣
  " . حسن اخللق اليمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حبيب بن عبيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



حدثنا حممد بن مصعب أبو احلارث الدمشقي حدثنا كثري بن عبيد احلذاء حدثنا بقية بن الوليد عن إمساعيل  -٤٤
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن حممد بن أيب محيد عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده قال 

  " . ق من سعادة ابن آدم حسن اخلل: " عليه وسلم 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن املبارك الصوري ثنا حيىي بن محزة قال حدثين زيد بن واقد عن  -٤٥
كل خمموم القلب : " مغيث بن مسي األوزاعي عن عبد اهللا بن عمرو قال قيل يارسول اهللا أي الناس أفضل ؟ قال 

  .صدوق اللسان 
: التقي النقي ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسد قالوا : ما خمموم القلب قال قالوا صدوق اللسان قد عرفناه ف

ما نعرف هذا فينا إال رافع موىل رسول : الذين شنأوا الدنيا وأحبوا اآلخرة قالوا : " فمن يليه يارسول اهللا ؟ قال 
  . مؤمن يف حسن خلق : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمن يليه ؟ قال 

رقفي حدثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان الفلسطيين عن عبادة بن حدثنا الت -٤٦
أنزل الناس : " قال رسول اهللا عليه وسلم : نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

  " .منازهلم من اخلري والشر وأحسن أدهبم على األخالق الصاحلة 

ثنا أبو نعيم ثنا سلمة بن وردان قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول : ا سعدان بن يزيد البزاز حدثن -٤٧
من ترك الكذب وهو باطل بين له بيت يف رياض اجلنة ومن ترك املرى وهو : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . حمق بين له يف وسطها ومن حسن خلقة بين له يف أعالها 

دثنا علي بن داود القنطري ثنا سعيد بن سابق الرشيدي ثنا بشر بن خيثمة عن إمساعيل بن أيب زياد عن أيب ح -٤٨
سليمان الفلسطيين عن القاسم بن حممد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

  . خللق ال عقل كالتدبري وال حسب كحسن ا: ياأبا ذر : عليه وسلم قال 

حدثنا الترقفي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن  -٤٩
  . أكملكم إميانا أحسنكم خلقا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ثنا سنان بن هارون عن محيد الطويل عن أنس قال حدثنا حممد بن سليمان الباغندي ثنا عبيد بن إسحاق  -٥٠
قالت أم حبيبة يارسول اهللا أرأيت املرأة منا يكون هلا زوجان يف الدنيا فتموت وميوتان ويدخالن اجلنة أليهما هي ؟ 

  . ألحسنهما خلقا كان عندها يف الدنيا ياأم حبيبة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة : قال 

  ليقة وجسيم خطرهاباب ثواب حسن اخل

) . ح ( حدثنا علي بن حرب ثنا زيد بن أيب الزرقاء ثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب حجرية  -٥١
وحدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا ابن أيب مرمي عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية قال مسعت عبد اهللا بن 

إن املسلم املسدد ليدرك درجة الصائم القائم حبسن خلقه : " عليه وسلم عمرو يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
  " .وكرم ضريبته 



حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا علي بن عبد اهللا ثنا فضيل بن سليمان النمريي عن صاحل بن خوات عن  -٥٢
إن الرجل ليدرك : يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: حممد بن حيىي بن حبان عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 
  " . حبسن اخللق درجات الصائم القائم الظمآن يف اهلواجر 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا ابن أيب مرمي أنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية قال مسعت عبد اهللا  -٥٣
ليدرك درجة الصوام القوام حبسن بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن املسلم املسدد 

  . خلقه وكرم ضريبته 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا حممد بن كثري احلضرمي ثنا عباد بن عباد املهليب ثنا سعيد بن عبد اهللا بن  -٥٤
 عبد الرمحن عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن بن مسرة قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

إين رأيت البارحة عجبا رأيت رجال من أميت جاثيا على ركبتيه وبينه وبني اهللا عز وجل حجاب فجاء حسن : فقال 
  . خلقه فأدخله على اهللا 

حدثنا أبو سهل بنان بن سليمان الدقاق ثنا بشر بن الوليد ثنا املفضل بن فضالة ثنا هالل أبو جبلة عن سعيد  -٥٥
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وحنن يف صفة : مسرة قال  بن املسيب عن عبد الرمحن بن

  . إين رأيت البارحة عجبا فذكر مثل ذلك : املدينة فقام علينا فقال 

حدثنا أمحد بن مالعب ثنا أبو عمر احلوضي ح وحدثنا أبو قالبة ثنا بشر بن عمر الزهراين قاال ثنا شعبة عن  -٥٦
ما : " عن عطاء الكيخاراين عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال القاسم بن أيب بزة 

  " صحيح " . "من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق 

حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي وحدثنا سعدان بن نصر  -٥٧
بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن ابن أيب مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أيب  البغدادي قاال ثنا سفيان

  " . مثله : " الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ثنا إبراهيم بن نافع الصائغ عن : حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو عامر العقدي  -٥٨
قال : اله عطاء بن نافع إهنم دخلوا على أم الدرداء فأخربهتم أهنا مسعت أبا الدرداء يقول احلسن بن مسلم عن خ

  " . اخللق احلسن . " أفضل شيء يف امليزان يوم القيامة : إن أثقل أو قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بو نعيم الفضل بن دكني ثنا داود بن حدثنا سعدان بن يزيد البزاز وإبراهيم بن هاىنء النيسابوري قاال ثنا أ -٥٩
: " يزيد األودي قال مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ألصحابه 

  . تقوى اهللا وحسن اخللق : قال ! اهللا ورسوله أعلم : قالوا " أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ 

لوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا املسعودي عن داود بن يزيد األودي عن أبيه عن أيب حدثنا محاد بن احلسن ا -٦٠
  " . مثله : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا أمحد بن سهل العسكري ثنا حممد بن عثمان بن صاحل حدثنا النضر بن عبد اجلبار املرادي أنا نوح بن  -٦١
إن العبد : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  عباد القرشي ثنا ثابت البناين

  . ليبلغ حبسن خلقه عظيم درجات اآلخرة وشرف املنازل وإنه لضعيف العبادة 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر بن أيب مرمي حدثنا حبيب بن عبيد عن عائشة  -٦٢
  " . اليمن حسن اخللق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عنها قالت رضي اهللا

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب ثنا زهري بن عباد ثنا حممد بن فضيل عن قيس بن الربيع عن مساك بن  -٦٣
  . نعم : قال . قلت له أكنت جتالس النيب صلى اهللا عليه وسلم : حرب عن جابر بن مسرة قال 

كان طويل الصمت وكان اصحابه يتناشدون األشعار ويذكرون أمر اجلاهلية ويتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  . وسلم 

  باب كرم السجية وكف األذية ومجيل العشرة

حدثنا حممد بن خليل املخرمي ثنا أبو بدر عن حارثة بن حممد عن عمرة قالت سألت عائشة رضي اهللا عنها  -٦٤
كان كالرجل من رجالكم إال أنه كان أكرم : هللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خال بنسائه قالت كيف كان رسول ا

  . الناس وأحسن الناس خلقا كان ضحاكا بساما 

حدثنا الوليد بن مضاء املوصلي ثنا املعلى بن مهدي ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب  -٦٥
  . يتنا نكثر مراءنا ولغطنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد رأ: هريرة رضي اهللا عنه قال 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد أنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن  -٦٦
كيسان عن ابن شهاب عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد عن حممد بن سعد بن أيب وقاص قال استأذن عمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية 
أصواهتن على صوته فلما استأذن عمر رضي اهللا عنه تبادرن احلجاب ودخل عمر رضي اهللا عنه ورسول اهللا صلى 

أيب أنت وأمي يارسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا أضحك اهللا سنك ب: اهللا عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي اهللا عنه 
قال عمر رضي اهللا عنه . صلى اهللا عليه وسلم عجبت من هؤالء الاليت كن عندي ملا مسعن صوتك تبادرن احلجاب 

  !! فأنت كنت أحق أن يهنب يار سول اهللا 
 صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلن مث أقبل عليهن عمر رضي اهللا عنه فقال أي عدوات أنفسهن أهتبنين وال هتنب رسول اهللا

  . نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيهن بابن اخلطاب ؟ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال 

  . سلك غري فجك 



يث بن سعد عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الل -٦٧
أال أخربكم على : " عن عبد اهللا بن عمر األودي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . على اهلني اللني السهل القريب : " بلى ، قال : قالوا " من حترم النار ؟ 

م بن حممد الصائغ قاال ثنا يزيد بن هارون أنا زكريا بن أيب زائدة عن حدثنا احلسن بن عرفة العبدي والقاس -٦٨
كيف كان جلوس رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –أيب إسحاق الشيباين عن أيب عبد اهللا اجلديل قال قلت لعائشة 

ألسواق كان أحسن الناس خلقا مل يكن فاحشا وال متفحشا وال سخابا با: قالت . صلى اهللا عليه وسلم يف أهله 
  . ولكن يعفو ويصفح 

خدمت النيب : حدثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  -٦٩
صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني ما سبين سبة قط وال قال يل أف وال قال لشيء فعلته مل فعلته ؟ وال لشيء مل أفعله 

  أال فعلته ؟ 

أنا محيد عن أنس بن مالك أن أم سليم أخذت بيده مقدم النيب : ثنا يزيد بن هارون : بن يزيد حدثنا سعدان  -٧٠
خدمته تسع سنني فما قال : يارسول اهللا هذا أنس ابين وهو غالم كاتب فقال أنس : صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

  .لشيء صنعته أسأت أو بئس ما صنعت 

ر قال حدثين أبو املليح الرقي قال حدثين فرات بن سلمان عن أنس حدثنا نصر بن داود ثنا حممد بن بكا -٧١
رضي اهللا عنه قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن مثان سنني فما المين على شيء يوما يتوى على 

  . دعوه فإنه لو قضى شيء لكان : يدي فإن المين الئم قال 

ثنا بدل بن احملرب ثنا عبد السالم وهو ابن عجالن قال مسعت  حدثنا أبو يوسف القلوس يعقوب بن إسحاق -٧٢
ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غحدى عشرة سنة ما 

ك وإن: ( فقلت ياأبا محزة إنه كان كما قال اهللا تعاىل : قال يل قط أال فعلت هذا ؟ او مل فعلت هذا ؟ قال ثابت 
  ) .لعلى خلق عظيم 

مسعت أنس بن مالك : ثنا يزيد بن هارون أنا حيىي بن سعيد األنصاري قال : حدثنا سعدان بن يزيد البزار  -٧٣
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرايب وقضى حاجته مث قام إىل ناحية املسجد فبال فيه فصاح : رضي اهللا عنه يقول 

 عليه وسلم حىت فرغ من بوله مث دعا بذنوب من ماء فصبه على بول األعرايب به الناس فكفهم رسول اهللا صلى اهللا
 .  

حدثنا أمحد بن حيىي السوسي ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال دخل  -٧٤
إمنا بين هذا : فقال له  أعرايب املسجد ففشج يبول فصاح به الناس فكفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قام إليه

يقول األعرايب : قال . املسجد لذكر اهللا جل وعز والصالة وإنه ال يبال فيه مث دعا بذنوب من ماء فصبه على بوله 
  . بعد أن فقه فقام إىل بأيب وأمي فلم يسب ومل يضرب ومل يؤنب 



ما : ن عائشة رضي اهللا عنها قالت حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه ع -٧٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب بيده خادما قط وال امرأة قط وال ضرب شيئا إال أن جياهد يف سبيل اهللا وال 

  . نيل منه شيء قط فانتقم منه إال أن يكون هللا فإذا كان هللا انتقم منه 

الذين ( حاق قال قال الفضيل بن عياض يف قوله جل وعز حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا الفيض بن إس -٧٦
إن جهل عليه سلم : قال ) وإذا خاطبهم اجلهلون قالوا سلما ( قال بالسكينة والوقار ) ميشون على األرض هونا 

  . وإن أسيء إليه أحسن وإن أحرم أعطى وإن قطع وصل 

  " . والعبد من استعبدته املقابح احلر من اعتقته احملاسن " ولبعض احلكماء : قال أبو بكر  -٧٧

أخالق الدنيا واآلخرة أن تصل من قطعك وتعطي : حدثنا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق قال قال الفضيل  -٧٨
  .من حرمك وتعفو عمن ظلمك 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها  -٧٩
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده خادما قط وال امرأة وال ضرب بيده قط إال أن جياهد يف  :قالت 

سبيل اهللا وال خري بني أمرين إال كان أحبهما إليه أيسرمها حىت يكون إمثا وال ينتقم لنفسه من شيء يؤتى عليه 
  . تنتهك حرمات اهللا فيكون هو ينتقم هللا 

 بن مالك السوسي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا سالم بن مسكني قال مسعت ثابتا قال حدثين أمحد بن حيىي -٨٠
مسعت أنسا قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني فما قال يل أف وال قال يل مل صنعت كذا وكذا 

  .؟ وأال صنعت كذا أو كذا ؟ 

: مسعت يزيد بن توبة يقول : ثري ثنا زكريا بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ك -٨١
  . ما وجدت شيئا أنفع يل من ذكر أخالق القوم : قال خلف بن حوشب 

  باب ما جاء يف اصطناع املعروف من الفضل

حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن أيب  -٨٢
مسعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم : ك األشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال مال

  " . كل معروف صدقة : " يقول 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي قال  -٨٣
كل معروف صدقة لغين كان أو : " ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدثين إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أ

  " . فقري 



حدثنا نصر بن داود ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن حممد بن املنكدر عن جابر  -٨٤
سه فهو له صدقة وما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل معروف صدقة وكل ما أنفقه الرجل على نف

  . أنفقه على أهله فهو صدقة وما وقى به عرضه فهو صدقة 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن جماهد عن أيب هريرة  -٨٥
را على ابن السبيل أنفقت دينارا على نفسي ودينارا يف سبيل اهللا ودينا! رضي اهللا عنه أن رجال قال يارسول اهللا 
  . أفضلها الذي أنفقت على نفسك : فقال صلى اهللا عليه وسلم . ودينارا يف املساكني ودينارا يف الرقاب 

قال قال )  ١(حدثنا إبراهيم بن هاين النيسابوري ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عبيد بن احلسن عن ابن معقل  -٨٦
  . على أهله صدقة  نفقة الرجل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ويف نسخة ابن مغفل ) ١(

حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا إمساعيل بن حيىي البجلي ثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن  -٨٧
ما أطعمت نفسك وزوجتك وخادمك : معدان عن املقدام بن معد يكرب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . فهو صدقة 

حدثنا أمحد بن إسحاق أبو بكر الوزان ثنا سعيد بن حممد اجلرمي حدثنا أبو متيلة ثنا بشر بن حممد األموي عن  -٨٨
حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن فاطمة بنت احلسني عن بالل قال قال رسول اهللا 

وبان للناس يوم القيامة فاملعروف الزم ألهله صلى اهللا عليه وسلم كل معروف صدقة واملعروف واملنكر منص
  .يقودهم ويسوقهم إىل اجلنة واملنكر الزم ألهله يقودهم ويسوقهم إىل النار 

حدثنا أبو احلسن حممد بن نوح من جند نيسابور ثنا حممد بن احلسني األمناطي ثنا سعيد بن سليمان املخرمي  -٨٩
لثمايل عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أيب ثنا حممد بن احلسن اهلمداين عن أيب محزة ا

ما من عبد وال أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي : " طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو مل تقض إال  اهللا إال أنفق مثلها فيما يسخط اهللا وما من عبد يدع معونة أخيه املسلم والسعي معه يف حاجته قضيت

  " . ابتلي مبهونة من يأمث فيه وال يؤجر عليه 

حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا حلبس بن حممد ثتا ابن جريج عن عطاء قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا  -٩٠
تحمل ما أنعم اهللا على عبد نعمة إال كثرت مؤنة الناس عليه فإن مل ي: " عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . مؤهنم فقد عرض تلك النعمة لزواهلا 

حدثنا عباد بن الوليد الغربي أبو بدر ثنا قرة بن حبيب القناد ثنا زياد بن أيب حسان عن أنس بن مالك قال  -٩١
من أغاث ملهوفا غفر اهللا له ثالثا وسبعني مغفرة واحدة منها إصالح دينه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . نتان وسبعون له عند اهللا يوم القيامة ودنياه وث



حدثنا احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ثنا علي بن ثابت اجلريري عن جعفر بن ميسرة األشجعي عن أبيه عن  -٩٢
من مشى يف حاجة أخيه املسلم حىت يبتها : " ابن عمر وأيب هريرة قاال مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

مسة وسبعني ألف ملك يدعون له ويصلون عليه إن كان صباحا حىت ميسي وإن كان مساءا حىت يصبح أظله اهللا خب
  " . وال يرفع قدما إال كتبت له حسنة وال يضع قدما إال حطت عنه سيئة 

ال حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا غسان بن الربيع ثنا جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر وأيب هريرة قا -٩٣
من مشى يف حاجة أخيه أظله اهللا خبمسة وسبعني ألف ملك حىت : " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  " . يفرغ فإذا فرغ كتب له أجر حجة وعمرة 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا سعد بن مالك ثنا حممد بن حبر عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه  -٩٤
من مشى يف حاجة أخيه املسلم : " ن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلسن ع

كتب اهللا له بكل خطوة سبعني حسنة وكفر عنه سبعني سيئة فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم 
  " ولدته أمه فإن مات يف خالل ذلك دخل اجلنة بغري حساب 

مد بن اهليثم قاضي عكربا ثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين دلين عليه ابن موهب حدثنا أبو األحوص حم -٩٥
قال رسول اهللا : حدثين أيب عن عروة بن رومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قال 

يسري عسرة أعانه اهللا على من كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ بر أو ت: " صلى اهللا عليه وسلم 
  " . إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض األقدام 

حدثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاري ثنا أبو معاوية الضرير عن جويرب عن حممد بن واسع عن أيب  -٩٦
ا كان العبد يف عون واهللا يف عون العبد م: " صاحل احلنفي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . أخيه 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل عن ايب حيىي عن جماهد عن ابن عباس رضي  -٩٧
  " . إن املعروف ليجزي به ولد الولد : " اهللا عنه قال 

د صنعاء قال حدثين سليمان بن حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا علي بن املديين ثنا عباد بن راشد مؤذن مسج -٩٨
  . موسى عن وهب بن منبه قال اعمل اخلري ودعه على اهللا 

حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا عبد اهللا بن مروان عن أيوب بن متيم قارىء أهل دمشق عن عثمان بن أيب  -٩٩
  : العاتكة قال مسع كعب األحبار رجال ينشد 
  العرف بني اهللا والناس  من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه ال يهلك

  .إن هذا لقي التوراة : فقال كعب 



حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا روح بن عبادة ثنا أبو عامر اخلزاز عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن  -١٠٠
أخاك  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حتقرن من املعروف شيئا وإن مل جتده فالق: الصامت عن أيب ذر قال 

  . بوجه طلق 

ثنا يزيد بن مروان ثنا إسرائيل عن األعمش عن أيب  –سرمن رأى  -حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد بكرخ  -١٠١
يامعشر املسلمني اطعموا طعامكم : " وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . األتقياء وأولوا معرفكم املؤمنني 

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا أبو عبيدة احلداد البصري عن أيب عفان ثنا أبو متيمة اهلجيمي عن أيب جري قال  -١٠٢
وال تزهدن يف معروف ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك إين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . أرى ذلك من املعروف 

  : ن علي املصري أنشدين حممد ب: قال أبو بكر  -١٠٣
  افعل اخلري ما استطعت وإن كان قليال فلست مدرك كله 

  ومىت تفعل الكثري من اخلري إذا كنت تاركا ألقله 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن الدورقي ثنا احلسن بن عمرو الباهلي ثنا محاد بن زيد ثنا أبان بن تغلب عن  -١٠٤
مسعود قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بناقة مرحلة  األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن

الدال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لك هبا سبعمائة ناقة وقال : قال . ما هذه ؟ قال صدقه : فقال 
  " . على اخلري كفاعله 

ش وحدثنا احلسن بن عرفة ثنا ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن األعم: حدثنا الترقفي  -١٠٥
أبو معاوية الضرير عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود األنصاري قال قال النيب صلى اهللا عليه 

  " . إن الدال على اخلري كفاعلة : " وسلم 

كل بن حيىي حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا حممد بن عمر املعيطي ثنا بقية بن الوليد قال حدثين املتو -١٠٦
علي بن : الطائي عن محيد بن العالء عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ح وحدثنا 

داود القنطري ثنا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا بقية بن الوليد عن متوكل القشريي عن حممد بن العالء عن أنس 
من قضى ألخيه املؤمن حاجة كان مبنزلة من : " اهللا عليه وسلم  بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى

  " . خدم اهللا عمره 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل أن عبد اهللا بن عمر رضي  -١٠٧
هللا يف حاجته ومن فرج عن من كان يف حاجة أخيه كان ا: " اهللا عنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . مسلم كربة فرج اهللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة 



حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية الضرير ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  -١٠٨
  " .من يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة : " صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا ) ح (حدثنا أمحد بن حممد بن غالب البصري ثنا عمرو بن حممد العثماين  -١٠٩
عن املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن احلسن بن أيب احلسن عن جابر بن : قاال  –مجيعا  –عبد اهللا بن نافع 

  " . اهللا يف حاجته  من يكن يف حاجة أخيه يكن: " عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا احلارث بن حممد الضرير ثنا أبو كدينة عن عمر بن زائدة  -١١٠
  .كنت إذا رأيت سعيد بن جبري كأنه راهب يطوف يف عجائز احلي لكن حاجة اشتريها لكن كذا : قال 

سلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن حدثنا أبو بكر حممد بن يوسف بن الطباع حدثنا م -١١١
إن كانت األمة لتأخذ بني النيب صلى اهللا عليه وسلم فتذهب به حيث شائت من املدينة يف حاجتها فما : مالك قال 

  . تدعه حىت تفرغ 

ل قدم علينا أنس بن حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سحامة بن عبد اهللا اهلزاين قا -١١٢
مالك رضي اهللا عنه فحدثنا أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حاجة وفقرا فأقيمت الصالة فتعلق به 

  . الرجل فقام معه حىت قضى حاجته 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أمحد بن نصر بن مالك اخلزاعي ثنا علي بن احلسني بن  -١١٣
قد عن أبيه قال مسعت حيىي بن عقيل قال مسعت بن أيب أوىف يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال وا

  .يستنكف أن ميشي مع الضعيف واألرملة فيفرغ هلم من حاجتهم 

حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا ابن أيب مرمي ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد قال حدثين أيب عن يزيد  -١١٤
  . اشي عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أعان مسلما كان اهللا يف عون ذلك املعني الرق

حدثنا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي  -١١٥
  " .ملعروف يف اآلخرة أهل املعروف يف الدنيا أهل ا: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال حدثين أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن جده أيب  -١١٦
على كل مسلم يف كل يوم صدقة فإن مل تكن صدقة فعمل بيده فينقع : " موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

يعني ذا احلاجة : فإن مل يستطع ؟ قال : يأمر باملعروف أو باخلري قيل : قال فإن مل يستطع ؟ : نفسه ويتصدق قيل 
  " . ميسك عن الشر فإنه له صدقة : امللهوف قيل فإن مل يقدر ؟ قال 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا إصبع بن الفرج قال أخربين ابن وهب عن يونس قال أخربين ابن شهاب  -١١٧
بن ربيع أن سراقة بن جعشم قال يارسول اهللا غن الضالة ترد على حوضي فهل يل قال يونس حسبت عن حممود 

  اسقها فإن : فيها أجر إن سقيتها قال 



  . يف كل ذات كبد حرى أجرا 

  : أنشدين حممد بن طاهر الرافقي  -١١٨
  ليس يف كل حالة وأوان تتهيا صنائع اإلحسان 

  فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر اإلمكان 

حدثنا أبو قالبة البصري ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا أبو عامر اخلزاز عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا  -١١٩
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك : " بن الصامت عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .  "بوجه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقى 

 –حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن الوراق ثنا قرة بن حبيب القناد أنا حممد بن طلحة بن مصرف وشعبة  -١٢٠
مسعت عبد الرمحن بن عوسجة حيدث عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا : عن طلحة بن مصرف قال  –مجيعا 

  " .و هدى رقاقا كان له كعدل نسمة من منح منيحه ورق أو منيحة لنب أ: " صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء  -١٢١
  " . مثل ذلك : " بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

روة عن أبيه عن أيب ثنا هشام بن ع: حدثنا علي بن حرب ثنا ابو معاوية الضرير ووكيع بن اجلراح قاال  -١٢٢
إميان باهللا وجهاد يف : " املرواح عن أيب ذر قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل ؟ قال 

تعني صانعا : فإن مل أفعل ؟ قال : قلت . فأي الرقاب أفضل ؟ قال أنفسها عند أهلها وأغالها مثنا : سبيل اهللا قلت 
  " . تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا عن نفسك : ت عن ذلك ؟ قال فإن ضعف: او تصنع ألخرق قلت 

حدثنا عمر بن شبة ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام بن عروة قال حدثين أيب أن أبا مرواح الغفاري أخربه أن أبا  -١٢٣
إميان باهللا : ضل ؟ قال مراوح الغفاري أخربه أن أبا ذر أخربه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أف

  . أغالها مثنا مث ذكر مثل ذلك : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : وجهاد يف سبيله قال 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن األعمش عن عمرو  -١٢٤
اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل : " يه وسلم بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  " . يكن شق مترة فكلمة طيبة 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عمر احلوضي ثنا األزرق بن عياض قال حدثين  -١٢٥
لها ببعري ما حق إبل ثالثة زكى أه: أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت : مروح بن سربة الكعيب قال 

تسألين عن حق إبل مائة فواهللا إن لنا مجال نستقي عليه ويستقي " واستنفقوا بعريا وانطوا السائل بعريا أدوا حقها 
عليه جرياننا وإين ال أرى أن فيه حقا ما أؤديه فاتق اهللا ربك وأد زكاهتا وأطرق فحلها وامنح غزيزهتا وافقر شديدهتا 

  . واتق اهللا ربك 



لي بن حرب ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا سليمان بن يسري عن قيس بن رومي عن سليم بن حدثنا ع -١٢٦
مسعت عبد اهللا بن مسعود يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أميا رجل أقرض : أذنان قال مسعت علقمة يقول 

  . رجال مسلما مرتني كان كصدقة مرة 

 بن بسطام قال حدثين أبو معشر الرباء عن أيب معاذ عن أيب حريز أن حدثنا عمر بن شبة النمريي ثنا حيىي -١٢٧
من أقرض قرضني له : " إبراهيم حدثه أن األسود حدثه عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " ..كأحدمها لو تصدق به 

ين أيب عن البختري بن هالل قال حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا عبد املنعم بن إدريس قال حدث -١٢٨
قد بلغتين عنك خصال كرمية شريفة فأخربين عنها ؟ : أمساء بن خارجة على عبد امللك بن مروان فقال له عبد امللك 

يا أمري املؤمنني ما : إين أحب أن أمسعها منك فأخربين هبا ؟ قال : قال . ياأمري املؤمنني هي من غريي أحسن : قال 
 حاجه صغرت أو كربت فقضيتها إال رأيت أن قضاها ليس بعوض من بذل وجهه إيل وال جلس أتاين رجل قط يف

إىل رجل قط إال رأيت له الفضل علي حىت يقوم من عندي وال جلست مع قوم قد فبسطت رجلي إعظاما هلم 
  " . حق لك أن تكون شريفا سيدا : وإجالال حىت أقوم عنهم قال له عبد امللك 

ثنا أبو يزيد الفيض بن إسحاق قال قال الفضيل بن عياض ترى إنك إذا قضيت : حممد الترقفي حدثنا أبو  -١٢٩
  . حاجته إنك قد صنعت إليه معروفا هو الذي صنع إليك معروفا حني خصك هبا 

حدثنا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق عن الفضيل بن عياض قال ذكروا أن رجال أتى رجال يف حاجة له  -١٣٠
  .. تين حباجتك جزاك اهللا خريا وشكر له خصص: فقال 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي ثنا روح بن عبادة أنا ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال قال عمر  -١٣١
  " .. إذا أعطيتم فاغنوا : " رضي اهللا عنه 

ام بن حيىي عن زيد بن أسلم عن ثنا موسى بن إمساعيل املنقري حدثنا مه: حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي  -١٣٢
فينطلق به  –جل وعز  –أجب ربك : يؤتى بالرئيس يف اخلري يوم القيامة فيقال له : عطاء بن يسار عن كعب قال 

إىل ربه ال حيتجب عنه فيؤمر به إىل اجلنة فريى منزلته ومنزلة أصحابه الذين كانوا جيامعونه على اخلري ويعينونه عليه 
منزلة فالن وهذه منزلة فالن فريى ما أعد اهللا هلم يف اجلنة من الكرامة ويرى منزله أفضل من هذه : فيقال له 

منازهلم ويكسى حلة من ثياب اجلنة ويوضع على رأسه تاج ويعلقه من ريح اجلنة ويشرق وجهه حىت يكون مثل 
للهم اجعله منهم حىت يأيت أصحابه ا: قال فيخرج فال يراه أهل مأل إال قالوا . يف ليلة البدر : القمر أحسبه قال 

أبشر يافالن فإن اهللا جل وعز أعد لك يف اجلنة كذا وكذا وأبشر يافالن : الذين جيامعونه على اخلري ويعينونه فيقول 
فإن اهللا عز وجل أعد لك يف اجلنة كذا وكذا فال يزال يبشرهم مبا أعد اهللا هلم يف اجلنة من الكرامة حىت تعلوا 

  . بياض مثل ما عال وجهه فيعرفهم الناس ببياض وجوههم فيقولون هؤالء أهل اجلنة وجوههم من ال



حدثنا عمر بن شبة حدثنا عامر بن مدرك املازين ثنا عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسلم عن طارق بن  -١٣٣
إال أثابه اهللا به  ما أحسن من حمسن كافر أو مسلم: " شهاب عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن كان قد وصل رمحا : يارسول اهللا ما إثابة الكافر يف الدنيا ؟ قال : قلنا . يف عاجل الدنيا أو إدخره له يف اآلخرة 
أدخلوا ءال ( أو تصدق صدقة أو عمل حسنة أثابه اهللا يف إثابته يف اآلخرة عذابا دون العذاب مث تال هذه اآلية 

  ) . فرعون أشد العذاب 

حدثنا أبو قالبة عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن  -١٣٤
سفيان بن حسني قال كتب احلسن البصري إىل عمر بن عبد العزيز فأملى علي احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " . من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل : " وسلم قال 

  : أبو بكر مسعت أبا العباس املربد ينشد قال  -١٣٥
  إذا شئت أن تبقى من اهللا نعمة عليك فسارع يف حوائج خلقه 

  وال تعصني اهللا ما نلت ثروة فيحظر عنك اهللا واسع رزقه 

قال أبو بكر ومسعت حممد بن يزيد املربد يقول سأل رجل أسد بن عبد اهللا فاعتل عليه فقال له السائل واهللا  -١٣٦
فما الذي محلك على هذا ؟ قال رأيتك حتب من لك عنده حسن بالء فأردت أن : ألتكم من غري حاجة قال لقد س

  . أتعلق منك حببل مودة فوصله وأكرمه 

قال سعيد بن املسيب ال خري يف مال رجل ال يصلح به عرضه ويصل به رمحه : قال ومسعت املربد يقول  -١٣٧
  . ويستغين به عن األنام 

عمران بن موسى أو غريه قال هدر املهدي دم رجل من أهل الكوفة كان سعى يف فساد الدولة  حدثنا -١٣٨
وبذل ملن دل عليه مائة ألف درهم فاستخفى الرجل حينا مث خرج إىل مدينة السالم فكان كاملستخفي فإنه لفي 

ا فالن طلبه أمري املؤمنني هذ: بعض طرقات املدينة إذا بصر به رجل كان عرف حاله فأهوى غلى جمامع ثوبه وصاح 
من هذا ؟ فقالوا : فبينما الرجل على تلك احلال إذ مسع وقع حواف الدواب فالتفت فإذا مبوكب كبري الغاشية فقال 

ياأبا الوليد خائف فأجره وميت فأحيه : يكىن بأيب الوليد فلما حاذاه قال : وما يكىن ؟ فقالوا : معن بن زائدة قال : 
ه وسأل عن حاله فقال صاحبه هذا طلبة أمري املؤمنني قد جعل ملن جاء به مائة ألف درهم قال فوقف معن يف موكب

  . فأعلم ألمري املؤمنني أين قد أجرته 
وقال لبعض غلمانه انزل عن دابتك وأركب أخانا فركب وانطلق به إىل منزله ومضى الرجل إىل باب املهدي فإذا 

حيضر معن فجاءته : يه القصة فدخل سالم على املهدي فأخربه فقال سالم األبرش يريد الدخول إليه فقص عل
ال خيلص إليه وفيكم عني تطرف فإن رامه أحد : الرسل فركب وأوصى به حاشيته ومن ببابه من مواليه وقال 

م ونع: نعم ، قال : يامعن وجتري علي أيضا ؟ قال : فموتوا دونه ودخل معن على املهدي فسلم فلم يرد عليه فقال 
نعم ياأمري املؤمنني قتلت يف طاعتكم وعن دولتكم أربعة آالف مصلي يف يوم واحد وال جيار يل رجل : أيضا ؟ قال 

ياأمري املؤمنني إن الرجل : قد أجرنا من أجرت قال : واحد استجار يب ، فأطرق املهدي طويال مث رفع رأسه وقال 
إن جنايته عظيمه وصالة اخللفاء على حسب جناية : قال قد أمرنا له بثالثني ألف درهم ، : ضعيف احلال قال 



  . قد أمرنا مبائة ألف درهم : قال . الرعية 
: يتقدمه ما أمرنا له به فانصرف معن وقد سبقه املال فأحضر الرجل وقال له : أهنأ املعروف أعجله ، قال : قال 

  . ما تستقبل ادع اهللا األمري املؤمنني فقد حقن دمك وأجزل صلتك وأصلح نيتك في

حدثنا أبو جعفر الفالس ببغداد يف دار بانوجه حدثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة ثنا يونس ثنا عبيدة  -١٣٩
وهو حمتيب بشملة قد وقع هدهبا على . أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : اهلجيمي عن جابر بن سليم اهلجيمي قال 

يارسول اهللا إين من : فقلت . اهللا عليه وسلم ؟ فأومى بيده إىل نفسه أيكم حممد رسول اهللا صلى : قدميه فقلت 
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك يف إنائه ولو أن : أهل البادية ويف جفاء وهم فأوصين ؟ فقال 

  .تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط 

يروي عن الوليد بن مسلم قال مسعت مرزوق بن : قال أبو بكر مسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد يقول  -١٤٠
قال علي بن عبد اهللا بن عباس إن اصطناع املعروف قربة إىل اهللا وحظ يف قلوب العباد وشكر : أيب اهلذيل يقول 

  .باقي 

مسعت بعض األعراب يقول البنه يابين املسىء ميت وإن كان يف دار الدنيا واحملسن حي وإن : ومسعته يقول  -١٤١
  .. ىل اآلخرة نقل إ

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي أبنا عبد الرزاق أبنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري قال  -١٤٢
ال ، ولكن الغين الذي إذا التمس عنده خري : الغين من املال ؟ قال : الغين ، قيل : قيل للقمان أي الناس خري ؟ قال 

  . وجد 

عفر ثنا أمحد بن العباس الكاتب ثنا أبو محزة األنصاري قال بلغين عن مسعر بن كدام حدثين أخي أمحد بن ج -١٤٣
وأي : ما يبكيك ؟ قال : كنت أمشي مع سفيان الثوري فسأله رجل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى فقال له : قال 

  مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل 

  . خريا فال يصيبه عندك 

قال لقمان البنه افعل اخلري وال تأت : واسطي قال مسعت أبا احلسن املدائين يقول حدثنا حبيش بن سعيد ال -١٤٤
  . الشر فخري من اخلري من يفعله وشر من الشر من يفعله 

  باب ما يستحب من لني الكالم وخفض اجلناح

عن حممد بن أيب  حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا شيبان بن أيب شيبة ثنا أبو أمية بن يعلى -١٤٥
على : اهللا ورسوله أعلم ، قال : على من حرمت النار ؟ قالوا : معيقيب عن أمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . اللني السهل القريب 



حدثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية الضرير عن جويرب عن حممد بن واسع عن أيب  -١٤٦
  " ..إن اهللا جل وعز حيب السهل الطلق : " عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحل احلنفي 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن موسى بن  -١٤٧
: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عقبة عن عبد اهللا بن عمرو األودي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن ر

  " .على اهلني اللني السهل القريب : قال ! بلى : أال أخربكم على من حترم النار ؟ قالوا " 

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال أعطانا ابن األشجعي كتاب أبيه عن سفيان عن املقدام  -١٤٨
إن موجبات املغفرة : يارسول اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة فقال : قلت : " بن شريح عن أبيه عن جده قال 

  " . بذل السالم وحسن الكالم 

اللسان : من خري ما ظفر به األنسان: " مسعت حممد بن يزيد املربد يقول قال بعض احلكماء : قال أبو بكر  -١٤٩
  " . احلسن ويف ترك املراء راحة البدن 

مللك بن حممد الرقاشي ثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا محاد بن سلمة عن محيد قال كان حدثنا أبو قالبه عبد ا -١٥٠
  . الرب شيء هني وجه طليق وكالم لني : عبد اهللا بن عمر يقول 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن عبد الرمحن بن طلحة الزبريي ثنا حممد بن عمر املعيطي ثنا  -١٥١
عن أرطأة بن املنذر عن أيب عون األنصاري قال ما تكلم الناس بكلمة شديدة إال وإىل جنبها كلمة بقية بن الوليد 

  . هي ألني منها جتزي جمزاهتا 

حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة النمريي حدثنا غندر ثنا شعبة عن احملل بن خليفة عن عدي بن حامت أن النيب  -١٥٢
  " . ر ولو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة اتقوا النا: " صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين ثنا حممد بن فضيل عن عبد الرمحن بن  -١٥٣
إن يف اجلنة لغرفا يرى ظهورها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال 

ملن طيب الكالم وأدام الصيام : يارسول اهللا ملن هي ؟ فقال : طوهنا من ظهورها فقام أعرايب فقال من بطوهنا وب
  " . وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام 

ثنا عمرو بن قيس املالئي عن : دلين عليه ابن زبان  –حدثنا علي بن حرب ثنا حفص بن عمر بن حكيم  -١٥٤
إن يف اجلنة غرفا إذا كان ساكنها فيها : " هما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عن

ملن أطاب الكالم : قيل ملن هي يارسول اهللا ؟ قال . مل خيف عليه ما خلفه وإذا خرج منها مل خيف عليه ما فيها 
  " .وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السالم وصلى الليل والناس نيام 

وقولوا : ( ا علي بن حرب ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبد امللك بن أيب سليمان عن أيب جعفر حدثن -١٥٥
  . قال الناس كلهم ) للناس حسنا 



حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان  -١٥٦
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : محن بن غنم عن معاذ بن جبل قال الفلسطيين عن عبادة بن نسي عن عبد الر

أوصيك بتقوى اهللا وصدق احلديث ووفاء العهد وأداء األمانة وترك اخليانة وحفظ اجلار ورمحة اليتيم : " وسلم 
  ولني الكالم وبذل السالم وخفض 

  " . اجلناح 

أنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن ابن معانق أو أيب حدثنا أمحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق  -١٥٧
إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها : " معانق عن أيب مالك األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وباطنها من ظاهرها أعدها اهللا عز وجل ملن أالن الكالم وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام 

حدثنا محاد بن احلسن ثنا أبو داود الطيالسي ثنا طلحة بن عمرو عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا  -١٥٨
قلنا " أفضل األعمال إميان باهللا وجهاد يف سبيل اهللا وحج مربور : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وطيب الكالم إطعام الطعام : " يارسول اهللا ما بر احلج ؟ قال 

حدثنا أمحد بن عصمة أبو الفضل النيسابوري حدثنا إسحاق بن راهوية ثنا يعلى ثنا حجاج بن دينار عن  -١٥٩
يارسول اهللا ما اإلسالم قال إطعام الطعام : قلت : "حممد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال 

  " . وطيب الكالم 

د ثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة بن الربند حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين حدثنا إبراهيم بن اجلني -١٦٠
إن رجال من بين إسرائيل صام سبعني سبتا يفطر يف : مسعت وهب بن منبة يقول : " ثنا عبد الصمد بن معقل قال 

لو أطلعت على : جيب قال كل سبعة أيام وهو يسأل اهللا يريه كيف تغوي الشياطني الناس فلما طال عليه ذلك ومل 
إن : فأرسل اهللا إليه ملكا فقال له : خطيئيت وذنيب وما بيين وبني ريب لكان خريا يل من هذا األمر الذي طلبته قال 

إن كالمك الذي تكلمت به أعجب إيل مما مضى من عبادتك وهو يقول لك إن : اهللا أرسلين إليك وهو يقول لك 
مما مضى من عبادتك وقد فتح اهللا بصرك فانظر فإذا جنود إبليس قد أحاطت كالمك الذي تكلمت به أعجب إيل 

  " . باألرض وإذا ليس أحد من الناس إال هو وحوله الشياطني مثل الذبان 

  باب حفظ األمانة وذم اخليانة

ئب عن ثنا احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ثنا علي بن هاشم بن الربيد ثنا األعمش عن عبد اهللا بن السا -١٦١
زاذان عن عبد اهللا بن مسعود قال القتل يف سبيل اهللا كفارة كل ذنب إال األمانة وإن األمانة الصالة والزكاة 

  والغسل من اجلنابة والكيل وامليزان واحلديث 

  . وأعظم من ذلك الودائع 



األعمش عن عبد حدثنا أمحد بن مالعب البغدادي ثنا متيم بن املنتصر قال حدثنا إسحاق عن شريك عن  -١٦٢
القتل يف سبيل اهللا يكفر : اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أي رب : يؤتى بصاحب األمانة فيقال له أد أمانتك فيقول : قال . الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إال األمانة 
ه إىل اهلاوية فيذهب به إليها فيهوى فيها حىت ينتهي إيل قعرها فيجدها اذهبوا ب: وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول ! 

كهيئتها فيأخذها فيحملها على عاتقه مث يصعد هبا يف نار جهنم حىت إذا رأى أنه قد خرج هبا زلت فهوت وهوى يف 
حلديث وأشد ذلك الودائع أثرها أبد اآلبدين واألمانة يف الصالة واألمانة يف الصوم واألمانة يف الوضوء واألمانة يف ا

 .  
  . صدق : أال تسمع ما يقول أخوك عبد اهللا ؟ فقال : قال فلقيت الرباء بن عازب فقلت 

قال شريك وحدثين عياش العامري عن زاذان عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه ومل يذكر  -١٦٣
  .األمانة يف الصالة 

ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن أيوب عن هشام أن عمر : بصري حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة ال -١٦٤
  . قال ال تغرين صالة امرىء وال صومه من شاء صام ومن شاء صلى ال دين ملن ال أمانة له 

حدثنا أبو خيثمة البصري ثنا حجاج بن منهال عن أيب هالل عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما خطبنا  -١٦٥
  " .ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له : " اهللا عليه وسلم إال قال  رسول اهللا صلى

حدثنا محاد بن احلسن الوراق حدثنا أبو داود الطيالسي ثنا زمعة بن صاحل عن عطاء اخلراساين قال كنا  -١٦٦
وجل من حسناته ليس هناك  جلوسا مع عبد اهللا بن عمر فقال من لقى اهللا عز وجل بأمانة مل يؤدها أخذها اهللا عز

  .دينار وال درهم 

حدثنا علي بن حرب املوصلي ثنا زيد بن أيب الزرقاء ثنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية عن  -١٦٧
ما فاتك من الدنيا صدق " أربع إذا كن فيك فال يضرنك : " عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .مانة وحسن خليقة وعفة طعمة حديث وحفظ أ

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي حدثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن  -١٦٨
: " زياد بن أنعم األفريقي عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

  " . فة واألمانة وحسن اخللق والرضا بالقدر اللهم إين أسألك الصحة والع

حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا يوسف بن كامل حدثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس بن مالك قال إذا  -١٦٩
  . كانت يف البيت خيانة ذهبت منه الربكة 

إن : " الربعي قال كان يقال حدثنا احلسن بن عرفة ثنا املعتمر بن سليمان عن عوف األعرايب قال ثنا خالد  -١٧٠
  " .من أجدر األعمال أن ال تؤخر عقوبته أو يعجل عقوبته األمانة ختان والرحم تقطع واإلحسان يكفر 



الغال إذا وجد معه الغلول : " حدثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن جابر عن مكحول قال  -١٧١
  " . أحرق رحله 

الدوري ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة حدثناعباس بن حممد  -١٧٢
  . اللهم أمن روعيت واحفظ أمانيت واقض ديين : عن حنظلة بن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

بت البناين عن أنس قال قال حدثنا نصر بن داود ثنا أبو سلمة التبوذكي ثنا ثواب بن حجيل اهلدادي عن ثا -١٧٣
قد : قال ثابت عند ذلك " أول ما تفقدون من دينكم املانة وآخره الصالة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . يكون الرجل يصوم ويصلي وأن امتن على أمانة مل يؤديها 

ن القعقاع بن حكيم عن حدثنا نصر بن داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن حممد بن عجالن ع -١٧٤
املؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأمواهلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

 . "  

حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا صدقة بن موسى عن فرقد  -١٧٥
ال يدخل اجلنة جبار : " أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم السبخي عن مرة الطيب عن 

  " . وال خبيل وال خائن وال سيء امللكة 

املكر واخلديعة واخليانة يف النار : حدثنا سعدان بن يزيد ثنا حممد بن الطنافسي ثنا األعمش عن جماهد قال  -١٧٦
  . يانة وليس من أخالق املؤمن املكر وال اخل

حدثنا علي بن حرب ثنا ابن عيينة عن جامع بن أيب راشد عن ميمون بن مهران قال ثالث تؤدى إىل الرب  -١٧٧
  . الرحم تصلها برة كانت أو فاجرة والعهد تفي به للرب والفاجر واألمانة تؤديها إىل الرب والفاجر : والفاجر 

ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن يزيد اجلرمي  -١٧٨
معقل عن عبد اهللا بن مسعود قال أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة وسيصلي قوم ال دين 

  . هلم 

ين حدثنا أمحد بن مالعب البغدادي ثنا أبو عمر اجلرمي حدثنا حيىي بن أيب كثري عن هشام عن حممد بن سري -١٧٩
كان رجل فيمن كان قبلكم يبايع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

باألمانة فأتاه رجل فأخذ منه ألف دينار إىل أجل فحضر األجل وقد خب البحر فأخذ خشبة فجعل فيها الدنانري مث 
ورمى هبا يف البحر وأقبلت اخلشبة : ب البحر فأدها إيه قال اللهم إن فالنا بايعين باألمانة وقد خ: أتى البحر فقال 

وخرج الرجل ليتوضأ لصالة الغداة فجاءت اخلشبة فصكت كعبه فأخذها مث : ترفعها موجة وتضعها أخرى قال 
 قال ألهله ال حتدثوا فيها حدثا حىت أصلي قال فأخذها فإذا فيها الدنانري فكتب وزهنا عنده مث لقى الرجل بعد زمان

اتزن مث قال له : بلى فأين مايل ؟ قال : ألست الذي بايعكم باألمانة ؟ قال : بلى ، قال : ألست فالنا ؟ قال : فقال 



أي الرجلني : قد أدى اهللا عن أمانتم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . يعلم اهللا لقد فعلت كذا كذا : 
  . أم الذي ردها ولو شاء ألخذها  أعظم أمانة الذي أداها ولو شاء لذهب هبا

حدثنا حممد بن غالب متتام ثنا مسدد ثنا قزعة بن سويد عن داودبن أيب هند قال مررت على غازي  -١٨٠
  " . أول ما يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة فسلوها اهللا : " مسعت أبا هريرة يقول : باجلديلة فقال 

الغربي ثنا حبان بن هالل ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن رفاعة بن حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد  -١٨١
قال : لوال كلمة مسعتها من عمرو بن احلمق ملشيت فيما بني رأس املختار وجسده مسعته يقول : شداد الفتياين قال 

  " . القيامة  من أمنه رجل على دمه فقتله فإنه حيمل لواء غدر يوم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: ثنا نصر بن أيب نصرية عن السدي عن رفاعة الفتياين قال ) ١(حدثنا أبو بدر ثنا شهاب بن عباد ثنا يونس -١٨٢
قام عن هذه : ياجارية هايت لفالن وسادة قلت هاتان وسادتان قال : دخلت على املختار فإذا وسادتان ملقاتان فقال 

وما حدثك : أن أضربه بسيفي إال حديث حدثنيه عمرو بن احلمق قال  جربيل وقام عن هذه ميكائيل فما منعين
من ائتمنه رجل على دمه : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال عمرو : عمرو بن احلميق ؟ قال 

  " . فقتله فأنا منه بريء وإن كان املقتول كافر 
  صوابه عيسى بن يونس بن أيب إسحاق) ١(

ان بن يزيد البزاز ثنا يزيد بن هارون أنبا حممد بن عبد الرمحن عن حممد بن كعب القرظي أن حدثنا سعد -١٨٣
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان مث : آية املنافق ثالث : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله إذا جاءك املنفقون قالوا نشهد إنك ( تصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل : قال 
ومبا كانوا ( إلة قوله ) ومنهم من عهد اهللا لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ( وقال ) واهللا يشهد إن املنفقني لكذبون 

  " . إىل آخر اآلية ) إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ( وقال ) يكذبون 

حرب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أيب محيد الساعدي أن النيب صلى اهللا  حدثنا علي بن -١٨٤
هذا لكم وهذا أهدي إيل فقام النيب : ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء قال : عليه وسلم استعمل رجال يقال له 

بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول ما بال من نستعمله على : " صلى اهللا عليه وسلم على املنرب فحمد اهللا مث قال 
هذا لكم وهذا أهدي إيل أال جلس يف بيت أمه أو بيت أبيه فينظر أيهدى له أم ال ؟ والذي نفسي بيده ال يؤتى : 

أحد منكم بشيء إال جاء به يوم القيامة على عنقه إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه 
  " .اللهم هل بلغت : وقال ثالثا 

حدثنا علي بن زيد الفرائضي ثنا أبو يعقوب احلنيين ثنا عبد امللك بن قدامة اجلمحي عن إسحاق بن أيب  -١٨٥
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الفرات عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ق ويصدق فيه الكاذب وخيون فيه األمني ويؤمتن فيه اخلائن وتنطق فيه سيأيت على الناس زمان يكذب فيه الصاد
  " .السفلة من الناس أو السفيه من الناس يتكلم يف أمر العامة : " وما الرويبضة ؟ قال : قالوا " الرويبضة 



عن  حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا طلق بن غنام النخعي ثنا شريك وقيس عن أيب حصني عن أيب صاحل -١٨٦
أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

مسعت : قال أبو الفضل عباس بن حممد . أنت أعلم : اترك قيسا واكتب شريكا ؟ قال : قلت لطلق : قال عباس " 
هو الرجل يكون لك عليه املال فيجحدك وال : يث فقال أبا عبيد القاسم بن سالم وسئل عن تفسري هذا احلد

  . يعطيك مث يصري له عليك املال فال بأس أن تأخذ منه الذي أخذ منك وتعطيه الباقي 

: حدثنا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن خالد احلذاء عن حممد بن سريين قال  -١٨٧
  ) . وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين ( ذه اآلية مث تال ه" إذا أخذ منك فخذ منه 

حدثنا عباس بن حممد ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن سنان  -١٨٨
وما هي ؟ : كم اجلنة قالوا تقبلوا يل بست أتقبل ل: " عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد فال خيلف وإذا اؤمتن فال خين وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم 
  " . وكفوا أيديكم 

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا عمار بن حممد عن عبد السالم بن مسلم أيب مسعود عن منصور بن زاذان عن  -١٨٩
من أشراط الساعة أن يؤمتن اخلائن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو قال  أيب جحيفة عن عبد اهللا بن

  " . وخيون األمني 

حدثنا أبو جعفر بن املنادي ثنا شبابة بن سوار ثنا يوسف بن اخلطاب املديين عن عبادة قال مسعت جابر بن  -١٩٠
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا : يف املنافق  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث: " عبد اهللا يقول 

  " . ائتمن خان 

ثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان : حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي  -١٩١
ل اهللا ملا بعثين رسو: الفلسطيين عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

أوصيك بتقوى اهللا وصدق احلديث ووفاء بالعهد وأداء األمانة وترك : " صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن قال يل 
  " . اخليانة وحفظ اجلار 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور قال  -١٩٢
بن سلمة حيدث عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  مسعت أبا وائل امسه شقيق

ثالث من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإا اؤمتن خان : " 
  " . وإذا وعد أخلف 

نا ابو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا ث: حدثنا أبو غالب البصري حممد بن أمحد بن النضر األزدي  -١٩٣
: " عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



اصدقوا إذا حدثنم وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا اؤمتنتم واحفظوا : اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة 
  " . وكفوا أيديكم وغضوا أبصاركم 

حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا يوسف بن كامل ثنا محاد بن سلمة عن داود عن سعيد بن املسيب عن أيب  -١٩٤
ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وقال إين مسلم : " هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . أخلف الذي إذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد 

  باب الوفاء بالوعد وكراهية اخللف به

وحدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا ) ح (حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا حممد بن سنان أبو بكر العوقي  -١٩٥
ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكرمي عن عبد اهللا بن شقيق عن أبيه : معاذ بن هاين القناد قاال 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية : " د اهللا بن أيب اخلمساء قال عن عب
: فنسيت يومي والغد فأتيته يف اليوم الثالث وهو يف مكانه ذلك فقال يل : قال . فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه ذلك 

  " . يافىت لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثالث أنتظرك 

ثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب : حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا حممد بن أيب طالب وبشار بن موسى قاال  -١٩٦
ألن اموت عطشا أحب إب من : " كان عوف بن النعمان الشيباين يقول يف اجلاهلية : عن هلب بن اخلندق قال 

  " . أموت خمالفا ملوعده 

بة بن سوار ثنا يوسف بن اخلطاب املديين عن عبادة بن الوليد بن عبادة حدثنا أبو جعفر بن املنادي ثنا شابا -١٩٧
ثالث يف املنافق إذل حدث كذب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : قال 

  " . وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان 

الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا عمرو بن  حدثنا أبو غالب حممد بن أمحد بن النضر البصري ثنا أبو -١٩٨
اصدقوا إذا : " أيب عمرو عن املطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . حدثتم وأوفوا إذا وعدمت 

يب حبيب عن سعد حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أ -١٩٩
إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد : " بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . فال خيلف 

حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا يوسف بن كامل ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن  -٢٠٠
ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى : "  صلى اهللا عليه وسلم املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا

  " . إين مسلم الذي إذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف : وقال 



حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل  -٢٠١
ثالث من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خصلة منها : لى اهللا عليه وسلم قال حيدث عن عبد اهللا عن النيب ص

  . إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان : ففيه خصلة من النفاق 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا يزيد بن هارون انا شعبة عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق  -٢٠٢
أربع من كن فيه فهو منافق فإن كانت فيه واحدة منهن كانت : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبد اهللا عن ا

  " . فيه خصلة من النفاق حىت يدعها من إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

ظي أن حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن عبد الرمحن عن حممد بن كعب القر -٢٠٣
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان مث : آية املنافق ثالث : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

إذا جاءك املنفقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله ( تصديق ذلك يف كتاب اهللا جل وعز : قال 
ومبا كانوا ( إىل قوله ) ن عهد اهللا لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ومنهم م( وقال ) واهللا يشهد إن املنفقني لكذبون 

  . إىل آخر اآلية ) إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ( وقال ) يكذبون 

ر بن حدثنا أبو يزيد الغربي ثنا أبو الوليد ثنا ليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن موىل لعبد اهللا بن عام -٢٠٤
ربيعة عن عبد اهللا بن عامر قال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيتنا وأنا صيب صغري فذهبت أللعب فقالت 

أردت أن : وما أردت أن تعطيه ؟ قالت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أمي ياعبد اهللا تعال أعطيك 
  " . يك كذبه أما إن لو مل تفعلي كتبت عل: قال . أعطيه مترا 

حدثين أيب عن سفيان بن حسني : حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد حدثنا عاصم بن عمر بن علي املقدمي قال  -٢٠٥
ألن يكون يف فعال الرجل فضل عن قوله أمجل من أن يكون يف قوله فضل عن : " قال مسعت إياس بن معاوية يقول 

  " . فعاله 

حممد بن جعفر بن حفص ثنا سوار بن عبد اهللا القاضي عن عبد امللك  حدثنا سعيد بن احلسن العسكري ثنا -٢٠٦
اهللا خيلف ! " ياأبا عمرو : كنت عند أيب عمرو بن العالء فجاء عمرو بن عبيد فقال له : بن قريب األصمعي قال 

ل عقابا أجنزه ؟ وإذا أوعد على عم: نعم ، قال : فإذا وعد على عمل ثوابا أجنزه ؟ قال : ال ، قال : امليعاد ؟ قال 
إن الوعد عند العرب غري الوعيد إن العرب ال تعد خلفا أن تعد بالشر فال تفي به إمنا اخللف عندهم أن تعد : قال 

  ! . باخلري فال تفي به أما مسعت قول الشاعر ؟
  ال يرهب ابن العم واجلار صوليت وال انثىن من سطوة املتهدد

  ويصدق موعدي  وإين إذا أوعدته ووعدته ليكذب إيعادي

ثنا هدبة بن خالد ثنا سهيل بن أيب حزم القطعي ثنا ثابت البناين عن أنس قال قال : حدثنا أبو بدر الغربي  -٢٠٧
من وعده اهللا على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده اهللا على عمل عقابا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . فهو باخليار 



بن احلسن اهلامشي ثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثنا وهيب بن خالد أنا يونس عن احلسن أن  حدثنا عبد اهللا -٢٠٨
عدين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فلم جتده عنده فقالت 

  " . إن العدة عطية : " وسلم 

الرياشي ثنا األصمعي عن معاذ بن العالء قال سأل رجل أبا  حدثنا ميوت بن املزرع ثنا العباس بن الفرج -٢٠٩
عمرو بن العالء حاجه فوعده هبا مث إن احلاجة تعذرت على أيب عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو 

وكيف ذلك : بل أنا قال الرجل : أنا قال : فمن أوىل بالغم ؟ قال : وعدتين وعدا فلم تنجزه فقال أبو عمرو 
ألين وعدتك وعدا فأبت بفرح الوعد وأبت أنا هبم اإلجناز فبت ليلتك فرحا مسرورا وبت : حك اهللا ؟ قال أصل

  . ليليت مفكرا مغموما مث عاق القدر عن بلوغ اإلرادة فلقيين مدال ولقيتك حمتشما 

  : قال أبو بكر حممد بن جعفر أنشدين أبو جعفر حممد بن علي العدوي  -٢١٠
  حسن وعدكم فكنت كمن يرجو منال الفراقد  ميمن ما أرجوه من

  هبوين مل أستأهل العرف منكم أنا كنت أهال لصدق املواعد 

  : قال أبو بكر وأنشدين احلسن بن علي املخرمي  -٢١١
  ألحسن من ظبية باجلرد مقرطعة ثديها قد هند 
  مبيسمها واضح بني ويف خدها ضوء نار تقد
  فسه ما وعدوأحسن منها على حسنها تقاضى الفىت ن

  : أنشدين أبو الفضل الربعي أليب قابوس احلمريي يف حيىي بن خالد : قال أبو بكر  -٢١٢
  رأيت حيىي أمت اهللا نعمته عليه يأيت الذي مل يأته أحد

  ينسى الذي كان من معروفه أبدا إىل الرجال وال ينسى الذي يعد

ائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أبزى قال حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن آدم ثنا إسر -٢١٣
  .كان داود عليه السالم يقول ال تعدن أخاك شيئا ال تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة 

أولئك قوم أدبتهم احلكمة : قال األصمعي وصف أعرايب قوما فقال : حدثنا حممد بن يزيد املربد قال  -٢١٤
السالمة املنطوية على اهللكة ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة وأحكمتهم التجارب ومل تغررهم 

  . آجاهلم فذلك ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم باإلجناز فأحسنوا املقال وشفعوه بالفعال 

  " . آفة املروءة خلف الوعد : " وكان يقال : قال أبو بكر  -٢١٥

  فضلباب ما جاء يف حفظ اجلار وحسن جماورته من ال

حدثنا سعدان بن نصر البغدادي ثنا فهري بن زياد عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  -٢١٦
مر رجل من أحصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناجي رجال فمر ومل : " قال 



 عليه وسلم وجربيل صلى اهللا عليه وسلم فقال له يسلم عليهما فمشى غري بعيد مث قام وكان رسول اهللا صلى اهللا
فإذا لقيته فأقرئه السالم . فما منعه أن يسلم علينا : هذا رجل من أحصايب ثال : ياحممد من هذا ؟ قال : جربيل 

ما منعك : وأخربه أنه لو سلم علينا لرددنا عليه فلما قضى حاجته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للرجل 
رأيتك يارسول اهللا تناجي الرجل فهبت أن أسلم عليكما فأقطع عليكما : تسلم علينا حني مررت علينا ؟ قال أن 

فإنه جربيل صلى اهللا عليه وسلم وإنه أرسل : ال يارسول اهللا قال : فهل تدري من هو ؟ قال : جنواكما ، قال 
ل اهللا لقد طال مناجاته إياك فيما كان يناجيك ؟ يارسو: قال . لو سلم علينا لرددنا عليه : يقريك السالم ويقول 

  " . كان يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه : قال 

حدثنا أبو موسى عمران بن موسى املؤدب ثنا خلف بن هشام البزار ثنا محاد بن زيد عن هشام بن حسان  -٢١٧
بكر السهمي عن هشام بن حسان عن عن حفصة ابنة سريين وحدثنا امحد بن مالعب البغدادي ثنا عبد اهللا بن 

أتيت النيب صلى اهللا : أن رجال من األنصار قال " _ حفصة ابنة سريين عن أيب العالية وسياق احلديث أليب موسى 
عليه وسلم فإذا برجل يكلمه قائما فأطال القيام فجلست فلما انصرف قلت يارسول اهللا لقد قام بك هذا الرجل 

ذلك جربيل صلى اهللا عليه وسلم ما زال يوصيين باجلار : نعم ، قال : د رأيته ؟ قلت وق: حىت جعلت أرثي لك قال
  " . إنك لو سلمت عليه لرد عليك : حىت ظننت انه سيورثه قال 

: ثنا يزيد بن هارون : حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي وأبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر قاال  -٢١٨
عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا أنا حيىي بن سعيد 
  " . ما زال جربيل صلى اهللا عليه وسلم يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه : " عليه وسلم قال 

بن سعيد وهو ابن حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا أبو بكر بن أيب األسود ثنا عبد اهللا  -٢١٩
  ) . ح ( أيب هند قال حدثين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

وحدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري حدثنا أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق ثنا داود بن عبد الرمحن 
أهنا مسعت عائشة رضي اهللا  العطار عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مجيعا قاال عن عمرة

  " . ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه يورثه : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عنها تقول 

وحدثنا أبو يوسف ) . ح ( حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا اهليثم بن مجيل عن حممد بن طلحة بن مصرف  -٢٢٠
ا أبو عاصم النبيل عن حممد بن طلحة وحدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثن

عن زبيد اإليامي عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال : أبو عامر العقدي عن حممد بن طلحة كلهم قالوا 
  " .  ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا سفيان عن زبيد اإليامي عن جماهد عن عائشة رضي  -٢٢١
  " . ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه يورثه : " اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وسى ثنا سفيان عن زبيد اإليامي عن جماهد عن عائشة عن حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا عبيد اهللا بن م: مكرر
  . النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 



حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن زبيد اإليامي عن جماهد  -٢٢٢
زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه  ما: " عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . يورثه 

  ..حدثنا أبو عبيد محاد بن احلسن بن عنبسة حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا بشري أبو إمساعيل  -٢٢٣
عن جماهد : وحدثنا محيد بن الربيع اخلزاز اللخمي ثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأيب إمساعيل مجيعا قاال 

كنت عند عبد اهللا بن عمرو وغالم له يسلخ شاة فقال ياغالم إذا سلخت : " احلديث أليب عبيد اهللا قال وسياق 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل : كم تقول هذا ؟ فقال : فابدأ جبارنا اليهودي حىت قال ذلك مرارا فقال له 

  " . يزل يوصينا باجلار حىت خشينا أنه سيورثه 

دان بن يزيد البزاز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا يونس بن أيب إسحاق عن جماهد قال حدثين حدثنا سع -٢٢٤
وحدثنا أبو قالبة الرقاشي البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ) . ح ( أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رة يقول ثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال مسعت أبا هري: وحفص بن عمر قاال 
  " . أتاين جربيل فما زال يوصيين باجلار حىت ظننت أنه يورثه : " وسلم 

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن احلسن أنه كان ال  -٢٢٥
  . يرى بأسا أن يطعم جارك اليهودي والنصراين من أضحيتك 

حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي قنا بندار قنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا شعبة عن  -٢٢٦
ما زال جربيل : " واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه 

ا أمحد بن منصور الرمادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو موىل املطلب عن حدثن -٢٢٧
  " . ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه ليورثنه : " زيد بن ثابت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثنا بقية بن الوليد ثنا حممد بن زياد قال مسعت أبا حدثنا حممد بن فضالة البزار ثنا سويد بن سعيد احلدثاين  -٢٢٨
أوصيكم : " أمامة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول على ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع يقول 

  . فأكثر حىت ظننت أنه سيورثه " باجلار 

رجاء الغداين أنا إسرائيل عن أيب حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا عبد اهللا بن  -٢٢٩
إسحاق عن جماهد قال دخل أيب بن كعب على فاطمة رضي اهللا عنها ابنة حممد صلى اهللا عليه وسلم فأخرت إليه 

  . كربة فيها كتاب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره 

م بن مسكني عن شهر بن حوشب عن حممد حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا أبان بن سفيان التغليب ثنا سال -٢٣٠
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : بن يوسف عن عبد اهللا بن سالم قال 

  " . جاره 



حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمرو عن عبد الرمحن بن عابس عن  -٢٣١
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : " م عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قيس بن هر

  " . فليكرم جاره 

حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن صاحل الوزان ثنا عبد العزيز بن اخلطاب ثنا ناصح بن عبد اهللا عن مساك  -٢٣٢
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم : " اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : بن حرب عن جابر بن مسرة قال 

  " . جاره 

حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا حممد بن عبيد الطنافسي حدثنا حممد بن إسحاق قال حدثين سعيد بن أيب  -٢٣٣
من كان يؤمن " : مسعت رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : سعيد املقربي عن أيب شريح اخلزاعي قال 

  " . باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد عن سعيد بن أيب سعيد  -٢٣٤
  . املقربي عن أيب شريح العدوي هكذا قال القنطري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

صري ثنا ابن أيب أويس ثنا مالك بن أنس عن سعيد املقربي عن أيب شريح الكعيب حدثنا محاد بن احلسن الب -٢٣٥
  " . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد عن حيىي بن أيوب عن يعقوب بن  -٢٣٦
من بين عبد الدار أخربه أن عبد اهللا )  ١(عن عبد الرمحن بن جبري عن حممد بن ثابت أن شرحبيل القرشي  إبراهيم

من كان يؤمن : " بن يزيد اخلطمي حدثه عن أيب أيوب األنصاري أنه حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  " . باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره 

  . رى حممد بن ثابت بن شرحبيل القرشي يف املصادر ونسخ أخ) ١(

حدثنا أبو العباس حممد بن يونس الكدميي ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن  -٢٣٧
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  .  "فليكرم جاره 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال  -٢٣٨
  " . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذين جاره : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا ) . ح (سرائيل عن أيب حصني حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا إ -٢٣٩
عبد اهللا بن امحد الدورقي ثنا داود بن عمرو ثنا أبو األحوص عن أيب حصني قاال مجيعا عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

وحدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الفضل الذراع ثنا محاد بن ) . ح ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من كان يؤمن باهللا : " ن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سلمة عن عاصم ب

  " . واليوم اآلخر فليكرم جاره 



حدثنا علي بن حرب ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة  -٢٤٠
  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني وحدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد  -٢٤١
اهللا الرقاشي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قاال حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب 

خت قدرا فأكثر ماءها مث انظر بعض أهل بيت من إذا طب: " ذر قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم قال 
  . جريانك فاغرف هلم منها 

حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا أبو عامر اخلزاز عن أيب عمران اجلوين  -٢٤٢
  . عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا محاد بن سلمة نا أبو  –بكرخ سر من رأى  –ا احلسن بن صاحل القطان حدثن -٢٤٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ياأبا ذر إذا طبخت : " عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال 

  " . قدرا فأكثر ماءها فإنه أوسع للجريان 

البزار ثنا اهليثم بن مجيل ثنا صاحل املري عن جعفر العبدي عن عائشة رضي اهللا عنها حدثنا سعدان بن يزيد  -٢٤٤
يارسول اهللا إن يل جارين أحدمها مقبل ببابه واآلخر نائي ببابه عين ورمبا كان الشيء ال يسعهما : قلت : " قالت 

  " . املقبل عليك ببابه : فأيهما أعظم حقا ؟ قال 

صاغاين ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن زكريا عن أيب رجاء عن برد بن سنان حدثنا نصر بن داود ال -٢٤٥
كن ورعا تكن أعبد : " عن مكحول عن واثلة بن األسقع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن جاورك تكن مسلما الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جماورة م
 . "  

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي ثنا احلسن بن عبد اهللا العبدي حدثنا احلسن بن عيسى  -٢٤٦
النيسابوري قال سألت عبد اهللا بن املبارك قلت الرجل يأتيين فيشكو غالمي أنه أتى إليه أمرا والغالم ينكر ذلك 

إن غالمك لعله أن حيدث : أن أدعه فيجد علي جاري فكيف أصنع ؟ قال  فأكره أن أضر به ولعله برىء وأكره
حدثا يستوجب فيه األدب فاحفظ عليه فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك احلدث فتكون قد أرضيت جارك وأدبته 

  .على حدثه 

  :قال أبو بكر حممد بن جعفر أنشدين أمحد بن علي احلريب  -٢٤٧
  ضب لكلب اجلار إن هو أغضبا واجلار ال تذكر كرميه بيته واغ

  احفظ أمانته وكن عزا له أبدا وعن ما ساءه متجنبا 
  كن لينا للجار واحفظ حقه كرما وال تك للمجاور عقربا 



أنشدين جعفر بن عبد الواحد قال : وأنشدين علي بن احلسني قال أنشدين وزيره قال : قال أبو بكر  -٢٤٨
  . انشدين األصمعي للمقنع الكندي 

  دار جاري إن تغيب حقبة علي حراما بعده إن دخلتها أرى 
  قليل سؤايل جاريت عن شئوهنا إذا غاب رب البيت عنها هجرهتا

  أليس قبيحا أن خيرب أنين إذا كان عنها شاحط الدار زرهتا 

اهللا حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح عن عبد  -٢٤٩
بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن بن أيب بكر أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه مر بعبد 

  . الرمحن ابنه وهو حياد جارا له يف قسم فقال له أبو بكر ال متاظ جارك فغن هذا يبقى ويذهب الناس 

يد ثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء حدثنا أبو موسى عمران بن موسى املؤدب ثنا داود بن رش -٢٥٠
أتدرون ما حق اجلار ؟ : " عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات اتبعت جنازته وإن 
ن أصابته مصيبة عزيته وال تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إال بإذنه وإذا اشتريت فاكهة أصابه خري هنأته وإ

: فاهد له فإن مل تفعل فأدخلها سرا وال خيرج هبا ولدك ليغيظ هبا ولده وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها 
رمحه اهللا فما زال يوصيهم باجلار حىت ظنوا أنه  أتدرون ما حق اجلار ؟ والذي نفسي بيده ال يبلغ حق اجلار إال من

فمنهم من له ثالثة حقوق ومنهم من له حقان ومنهم من له حق واحد فأما الذي له : اجلريان ثالثة : سيورثه مث قال 
 وأما الذي له حقان فاجلار املسلم له. ثالثة حقوق فاجلار املسلم القريب له حق اإلسالم وحق اجلوار وحق القرابة 

يارسول اهللا أنطعمهم من : له حق اجلوار قالوا : وأما الذي له حق واحد فاجلار الكافر . حق اإلسالم وحق اجلوار 
  " . ال يطعم املشركون من نسك املسلمني :حلوم النسك ؟ قال 

إبراهيم بن حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا أبو ضمرة ثنا  -٢٥١
إمساعيل بن جممع عن إمساعيل بن جممع عن عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن عثمان عن سعيد بن زيد قال قال رسول 

  " . للجار حق : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اد حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ثنا زي -٢٥٢
إن خالل املكارم عشر يكون يف الرجل وال يكون يف : بن أيب منصور عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول 

صدق احلديث وصدق البأس وإعطاء : أبيه وتكون يف العبد وال تكون يف سيده يقسمها اهللا تبارك وتعاىل ملن أحب 
تذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف ورأسهن السائل واملكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ األمانة وال

  .احلياء 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا سعيد بن شرحبيل ثنا ليث بنسعد عن املقربي عن أبيه عن أيب هريرة  -٢٥٣
ة يانساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 

 . "  



حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن  -٢٥٤
إن من سعادة املرء املسلم املسكن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مخيل عن نافع بن عبد احلارث قال 

  " . الواسع واجلار الصاحل واملركب اهلنىيء 

ا علي بن داود القنطري ثنا عبد املنعم بن بشري ثنا أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليمان اهلذيل عن حدثن -٢٥٥
ياأبا الدرداء أحسن جوار من : حممد بن كعب القرظي عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  " .  لك تكن من أغىن الناس جاورك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وارض بقسم اهللا

  : قال أبو بكر أنشدين أبو جعفر العدوي حلامت طىيء  -٢٥٦
  ناري ونار اجلار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر 
  ما ضر جارا يل أجاوره أن ال يكون لبابة ستر 

  أغضيب إذا ما جاريت برزت حىت يواري جاريت اخلدر 

  : ي أيضا قال أبو بكر وأنشدين أبو جعفر العدو -٢٥٧
  شرى جاريت سترا فضول ألنين جعلت جفوين ما حييت هلا سترا 

  وما جاريت إال كأمي وإنين ألحفظها سرا وأحفظها جهرا 
  بعثت إليها انعمي وتنعمي فلست حمال منك وجها وال شعرا 

مان الضبعي ثنا أبو حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن سلي -٢٥٨
من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل : " طارق عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اتق احملارم تكن أعبد الناس : أنا يارسول اهللا فأخذ بيده فعقد هبا مخسا فقال : هبن أو يعلمهن من يعمل هبن ؟ فقلت 
 الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن

  " . وأقل الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب 

حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ابنا معمر عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا بن  -٢٥٩
بن سنان األمناطي ثنا عمار بن نصر ثنا ) ١(ثنا أمحد بن يونس وحد) ح (  -مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كيف يل أن أعلم ! يارسول اهللا : عبد الرزاق أنا معمر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أن رجال قال 
 إذا أحسنت وكيف يل أن أعلم إذا أسأت ؟ قال إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم

  . يقولون قد أسأت فقد أسأت 
  " يوسف " يف ق ) ١(

حدثنا احلسن بن ناصح القطان ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن  -٢٦٠
أبو رافع لوال أين مسعت رسول اهللا صلى : الشريد أن سعدا ساوم أبا رافع ببيت له فأعطاه به أربعمائة دينار فقال 

  " .اجلار أحق بسقبه ما فعلت : " عليه وسلم يقول اهللا 



حدثنا شعيب بن أيوب الصريفيين ثنا أبو أسامة عن سعيد بن أيب عروبة ثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن  -٢٦١
من كان له جار يف حائط أو شريك فال يبيعه حىت يعرضه : " جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .. "عليه 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو عاصم النبيل عن جرير بن حازم ثنا أيوب  -٢٦٢
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن اجلار : " مسعت أبا هريرة يقول : والزبري بن اخلريت عن عكرمة قال 

  .. يضع جذوعه يف حائط جاره إن شاء أو أىب 

ا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن داود بن أيب هند عن عكرمة قال أال حدثن -٢٦٣
  .. ال مينع الرجل جاره أن يغرز خشبه يف جداره : أخربكم بأشياء مسعتهن من أيب هريرة ؟ مسعته يقول 

قال : رمة عن ابن عباس قال حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جابر عن عك -٢٦٤
  " . . ال مينعن أحدكم جاره ان يضع خشبه يف حائطه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا العباس بن حممد الدوري حدثنا خالد القطواين ثنا سليمان بن بالل ثنا صاحل بن كيسان عن األعرج  -٢٦٥
ال مينعن أحدكم جاره موضع خشبة أن جيعلها يف جداره : "  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .. ؟ واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم ! مايل أراكم عنها معرضني : قال أبو هريرة 

حدثنا محيد بن الربيع اخلزاز ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن  -٢٦٦
وما عسله ؟ : إذا أراد بعبد خريا عسله قيل : " ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبيه عن عمرو بن احلمق ق

  " .. حيببه إىل جريانه : قال 

حدثنا أمحد بن موسى البزاز املعدل ثنا عبد الرمحن بن يونس ثنا حامت بن إمساعيل قال حدثين سعيد بن أيب  -٢٦٧
ماذا يرجو من جاره إذا مل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سعيد املقربي عن أبيه عن أيب شريح الكعيب قال

  " ...يرفقه بأطراف خشب يف جداره 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى قال حدثين أيب قال حدثين ابن أيب ليلى  -٢٦٨
  " .. جلار أحق بصقبه ما كان ا: " عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان  -٢٦٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الفلسطيين عن عبادة بن نسيء عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال 

  " .. اجلار  أوصيك بصدق احلديث وحفظ: " 

  باب ما جاء يف صلة األرحام والعطف عليهن



حدثنا محيد بن الربيع اخلزاز حدثنا النضر بن عبد اجلبار ثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن  -٢٧٠
م مسعت النيب صلى اهللا عليه وسل: إبراهيم حدثه عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسنة عن عطاء عن أنس قال 

  ) .ح ( 

وحدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا نافع يعين بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن  -٢٧١
  ) . ح ( أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا سليمان بن بالل عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن 
  " .. من سره أن ينسأ له يف أثره ويوسع عليه يف رزقه فليصل رمحه : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  مالك

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا خالد بن خداش وأصبغ بن الفرج قاال ثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثين  -٢٧٢
من سره أن ينسأ له يف أثره ويوسع عليه يف  : "يونس عن الزهري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت رسول اهللا صلى : وقال عن أنس قال " ويبسط له : " رزقه فليصل رمحه قال الرمادي قال أصبغ يف حديثه 
  ...اهللا عليه وسلم 

ن حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن معن الغفاري ع -٢٧٣
من سره أن يبسط له يف : " أبيه عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " ..رزقه وينسأ له يف أجله فليصل رمحه 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا علي بن حبر بن بري ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر عن أيب إسحاق عن  -٢٧٤
من سره أن ميد له يف عمره ويوسع له يف : " ي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاصم بن ضمرة عن عل

  " .. رزقه فليتق اهللا وليصل رمحه 

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا شريك عن مساك بن حرب عن عبد اهللا بن عمرية عن زوج درة  -٢٧٥
أتقاهم هللا وأوصلهم للرحم وآمرهم : " أي الناس أفضل ؟ قال ! هللا قلت يارسول ا: ابنة أيب هلب عن درة قالت 

  " ..باملعروف وأهناهم عن املنكر 

حدثنا نصر بن داود ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد  -٢٧٦
إنكم مصيبون : " بعون فكنت آخر من أتاه فقال اهللا عن عبد اهللا قال مجعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن أر

  " . .ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن املنكر وليصل الرحم 

حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا الصلت بن محران البكراوي ثنا سالم أبو املنذر القاري عن حممد  -٢٧٧
عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدبرت  بن واسع عن

  ..وأمرين أن أقول احلق وإن كان مرا 



حدثنا عمران بن موسى املؤدب ثنا عبيد بن إسحاق ثنا زهري عن أيب إسحاق عن موسى بن طلحة عن أيب  -٢٧٨
أخربين بعمل أدخل به اجلنة قال تعبد اهللا وال : صلى اهللا عليه وسلم فقال أيوب األنصاري قال جاء أعرايب إىل النيب 

  " .. تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان وتصل الرحم 

حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان ثنا أبو بكر عبد احلميد بن عبد اهللا بن  -٢٧٩
أويس عن سليمان بن بالل عن ابن عالثة عن هشام بن حسان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أبيه أن  أيب

إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حىت إن أهل البيت ليكونون فجارا تنمي : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  " .. أمواهلم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرامحهم 

ن داود ثنا أبو عبيد ثنا محاد بن خالد اخلياط عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال ملا خرج حدثنا نصر ب -٢٨٠
إن كنت تريد النساء البيض والنوق األدم فعليك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة عرض له رجل فقال 

بصلتهم الرحم وطعنهم يف ألباب اإلبل إن اهللا منع مين بين مدجل : ببين مدجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي يراد من هذا احلديث أن اإلحسان والصلة : يف لبات اإلبل قال أبو عبيد : قال أبو عبيد وبعضهم يقول 
  ..يدفعان ميتة السوء واملكاره 

يزيد بن أيب  حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا -٢٨١
إن خالل املكارم عشر تكون يف الرجل وال تكون يف أبيه : منصور عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول 

وتكون يف العبد وال تكون يف سيده يقسمها اهللا عز وجل ملن أحب صدق احلديث وصدق البأس وإعطاء السائل 
  ...للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف ورأسهن احلياء واملكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ األمانة والتذمم 

حدثنا نصر بن داود ثنا سعد بن عبد احلميد بن جعفر عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن عروة عن أمساء ابنة  -٢٨٢
قدمت علي أمي : أيب بكر رضي اهللا عنهما وعن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة املنذر عن أمساء ابنة أيب بكر قالت 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ عاهدهم ويف مدهتم ومعها ابنها فقلت يارسول اهللا إن أمي قدمت علي  يف
  ..نعم : راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة املنذر عن جدهتا أمساء ابنة أيب بكر  -٢٨٣
  " . .نعم صليها : " ول اهللا أتتين أمي وهي راغبة أفأعطيها ؟ قال يارس: قلت : قالت 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو زيد الفيض بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض الرحم أحق  -٢٨٤
ين حد صلة الرحم وعطف على جار وبر الوالد: إن كانوا حمتاجني فهم أوجب من الغزو مث قال : أم الغزو ؟ قال 

  ..شريف وأمر عظيم 

حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا إبراهيم بن محيد الطويل ثنا صاحل بن أيب األخضر عن الزهري  -٢٨٥
أنا اهللا ذوبكة خلقت " عن حممد بن جبري بن مطعم قال وجد كتاب يف املقام فقرأه لقريش حرب من أحبار اليمن 



أنا اهللا ذوبكة خلقت : " ويف صفح آخر " ن وصلها وصلته ومن قطعها بتته الرحم وشققت هلا امسا من امسي فم
  " ..اخلري والشر فطويب ملن كان اخلري على يديه وويل ملن كان الشر على يديه 

  باب ما جاء يف الصدقة على ذي الرحم من الفضل

  " . ة سن" حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم عن هشام عن صفية ابنة  -٢٨٦
الصدقة على املساكني صدقة وهي : " عن سلمان بن ربيعة الضيب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  " ..على ذي الرحم ثنتان 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي قال مسعت هشام بن حسان عن حفصة ابنة  -٢٨٧
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رباب من بين ضبة عن سلمان بن عامر قال سريين عن امرأة يقال هلا ال

  " ..الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم عن محيد قال سئل احلسن عن رجل أوصى بثلث للمساكني  -٢٨٨
  ..ربه وثلثا يف املساكني قال جيعل ثلثي ثلثه يف أقا

كان أليب طلحة : " حدثنا سعدان بن يزيد ثنا علي بن عاصم عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال  -٢٨٩
يارسول اهللا هو يف سبيل اهللا : قال ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون : ( حائط كان يعجبه فلما نزلت هذه اآلية 

  " ...ب أجرك فاقسمه يف أقاربك وج: والفقراء واملساكني قال 

كنت مع عطاء بن أيب رباح : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم عن عاصم بن كليب قال  -٢٩٠
إن كان مسى : رجل أوصى مباله يف سبيل اهللا وله أقرباء حمتاجون ال يرثون فيعطيهم ؟ قال : فسأله رجل قال 

  ....اجملاهدين فهذا من سبل اهللا اجملاهدين فهو هلم وإن مل يكن مسى 

حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع بن اجلراح عن ابن عون عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر قال  -٢٩١
  " ..الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي القرابة اثنتني صلة وصدقه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

علي املقدمي عن سفيان بن حسني عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن  حدثنا عمر شبة ثنا عمر بن -٢٩٢
خريهم ما عملت أبو حممد فقال عبد : عوف قال دخل عبد الرمحن بن عوف على أيب الرداد الليثي فقال أبو الرداد 

من امسي فمن  أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا شعبة: " الرمحن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  " ..وصلها وصلته ومن قطعها بتته 

وحدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل الوزان ) ح (حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أبنا معمر  -٢٩٣
حدثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن معمر مجيعا قاال عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أبا الرداد أخربه 

قال اهللا تبارك وتعاىل أنا : " محن بن عوف رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن عبد الر
  " ..الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 



اشتكى أبو :ة قال حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا سريح بن النعمان ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلم -٢٩٤
خريهم وأوصلهم ما عملت أبو حممد فقال عبد الرمحن مسعت : الرداد فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال أبو الرداد 

  " ..قال اهللا جل وعز مث ذكر مثله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

يث قال حدثين يونس عن ابن شهاب حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثال حدثين الل -٢٩٥
  ) .. ح ( _ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب سلمة عن أبيه عبد الرمحن بن عوف قال 

وأخربنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن عبد الرمحن بن عوف قال قال رسول اهللا 
أنا الرمحن وأنا خلقت الرحم وشققت هلا من امسي فمن وصلها وصلته  قال اهللا عز وجل: " صلى اهللا عليه وسلم 

  " ..ومن قطعها قطعته 

حدثين الزهري : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا اهلقل بن زياد عن الصديف قال  -٢٩٦
محن بن عوف أنه مسع رسول اهللا صلى حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا الرداد الليثي أخربه عن عبد الر: قال 

  ..اهللا عليه وسلم قال حنو ذلك 

لن تنالوا الرب ( نزلت هذه اآلية : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا يزيد بن هارون أنا محيد عن أنس قال  -٢٩٧
عز  –حائطي هللا  !يارسول اهللا : قال أبو طلحة ) من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا ( أو ) حىت تنفقوا مما حتبون 

: " أو قال " اجعله يف قرابتك : " ولو استطعت أن أسره مل أعلنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  –وجل 
  " ..أقرباءك 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرمحن بن يونس ثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن  -٢٩٨
  " ..أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : عن أمه قالت 

  .قال عبد الرمحن ومل يسمعه سفيان من الزهري 

حدثنا ابن منصور ثنا جعفر بن عيسى بن عبد اهللا بن احلسني ثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن  -٢٩٩
فضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من أ: " سهل بن معاذ عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " ..حرمك وتصفح عمن ظلمك 

  باب فضيلة احلياء وجسيم خطره

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهللا  -٣٠٠
  " . إلميان دعه فإن احلياء من ا: " عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه على احلياء فقال 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن منصور عن احلسن عن أيب بكرة قال  -٣٠١
  " . .احلياء من اإلميان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ن أيب صاحل حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن سهيل ب -٣٠٢
احلياء شعبة من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  " ..اإلميان 

وحدثنا احلسن بن عرفة ثنا أبو عبيدة احلداد ) ح ( حدثنا علي بن حرب ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب  -٣٠٣
احلياء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال ثنا حممد بن : البصري قاال 

  " . من اإلميان واإلميان يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو غسان حممد بن مطرف عن حسان بن عطية عن  -٣٠٤
  " ..احلياء والعي شعبتان من اإلميان والبذاءة والبيان من النفاق : " ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب أمامة ع

  .حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا نعيم بن محاد  -٣٠٥
وحدثنا الوليد بن مضاء املوصلي ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار قاال ثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن حيىي الصديف 

" إن لكل دين خلقا وإن خلق هذا الدين احلياء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن الزهري عن أنس قال 
. .  

حدثنا علي بن حرب ثنا سعيد بن حممد ثنا صاحل بن حسان عن حممد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال  -٣٠٦
  " ..وإن خلق اإلسالم احلياء إن لكل دين خلقا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار  -٣٠٧
اإلميان بضع وستون شعبة احلياء شعبة من : " عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " ..اإلميان 

اإلميان هريان ولباسه : حدثنا القاسم بن يزيد ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال  -٣٠٨
  ..التقوي وزينته احلياء وماله الفقه 

حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال  -٣٠٩
  " ..هللا عليه وسلم أشد حياء من عذراء يف خدرها كان رسول اهللا صلى ا: " 

حدثنا عمر بن شبة ثنا حيىي بن سعيد عن خالد بن رباح عن أيب السوار عن عمران بن حصني عن النيب  -٣١٠
  " ..احلياء خري كله : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

رباح ثنا أبو السوار العدوي عن  حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا يزيد بن هارون أنا خالد بن -٣١١
إن منه : " إنه يقال يف احلمة : فقال له رجل " احلياء خري كله : " عمران قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ..أخربك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتدثين عن الصحف : ضعفا وإن منه عجزا فقال له عمران 



لبزاز ثنا مكي بن إبراهيم ثنا ابو نعامة العدوي عن حجري بن الربيع عن عمران بن حدثنا سعدان بن يزيد ا -٣١٢
فقال بشري بن كعب إن منه ضعفا " احلياء خري كله : " حصني قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قال عمران أحدثكم هذا بشري بن كعب وأثىن عليه خريا ف: من هذا ؟ فقلت : ياحجري : ومنه وقارا فقال عمران 
  " .. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتزعم أن منه ضعفا ومنه وقارا واهللا ال أحدثكم اليوم حبديث وقام 

  ) . ح ( حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث بن سعد  -٣١٣
م حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري وحدثنا أمحد بن حيىي السوسي ثنا أبو النضر هاشم بن القاس

أوصيك أن تستحي من اهللا عز وجل : " يارسول اهللا أوصين قال : مرثد مسع سعيد بن يزيد األنصاري أن رجال قال 
  " ..كما تستحيي رجال من صاحلي قومك 

بد الرحيم بن سليمان حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك حدثنا سهل بن عثمان ابو مسعود العسكري ثنا ع -٣١٤
قال رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حممد بن إسحاق عن احلسن بن ذكوان عن احلسن البصري عن أيب بن كعب قال 

إن أباكم آدم صلى اهللا عليه وسلم كان كالنخلة السحوق ستني ذراعا كثري الشعر موارى العورة : " عليه وسلم 
خرج من اجلنة قال فلقيته شجرة فأخذت بناصيته فناداه ربه تبارك فلما أصاب اخلطيئة يف اجلنة بدت له سوءته ف

  " ..بل حياء منك واهللا يارب مما جئت به : وتعاىل أفرارا مين ياآدم ؟ قال 

حدثنا أبو غالب حممد بن أمحد بن النضر البصري ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا حبان بن علي حدثنا حارثة عن  -٣١٥
ملا كان يوم حنني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت عمرة ابنة عبد الرمحن 

ينظركم الليلة ؟ فقام حارثة بن النعمان قياما بطيا وكان من أمره ان ال يسرع يف شيء من أمر الدنيا فقال يارسول 
ولوا أفسده احلياء لو قلتم أصلحه احلياء ال تق: اهللا حارثة أفسده احلياء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " ..لصدقتم 

حدثنا حممد بن غالب بن حرب متتام ثنا مسدد ثنا قزعة بن سويد ثنا داود بن أيب هند قال مررت على  -٣١٦
أول ما يرفع من هذه األمة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : غازي باجلديلة فقال مسعت أبا هريرة يقول 

  " .. واألمانة فسلومها اهللا عز وجل  احلياء

حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا خالد بن يزيد العدوي ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن أيب حبيبة األشهلي عن  -٣١٧
بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب والناس حوله وأنا يف : مسلم بن أيب مرمي عن عروة عن عائشة قالت 

إنا لنستحيي من : حىت ردد ذلك مرارا فقال رجل " أيها الناس استحيوا من اهللا حق احلياء : " حجريت مسعته يقول 
من كان يستحيي منكم من اهللا فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر : " فقال . اهللا يارسول اهللا 

  ..فما زال يردد ذلك عليهم حىت مسعتهم يبكون حول املنرب " القبور والبلى 

زعم عبد : حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا أيب ثنا إمساعيل بن عليه ثنا يونس بن عبيد قال  -٣١٨
ثنا يونس بن عبيد قال زعم عبد الرمحن بن أيب بكرة قال قال أشج : قال أشج بين عصر : الرمحن بن أيب بكرة قال 



قلت " إن فيك خصلتني حيبهما اهللا تبارك وتعاىل احللم واحلياء : " بين عصر قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .احلمد اهللا الذي جعلين على خلقني حيبهما اهللا عز وجل : قلت " بل قدميا : " قدميا كان يف أم حديثا ؟ قال : 

احلسن عن أيب حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي عن أيب هالل ثنا  -٣١٩
كان شديد احلياء كان ال يغتسل : " هريرة قال ذكر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم موسى صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  . نعم : يا أبا سعيد مسعت هذا من أيب هريرة ؟ قال : فقالت بنو إسرائيل فيه فقال له ابن بريدة " إال مستترا 

سن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو حرة عن احلسن قال بينا حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احل -٣٢٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أصحابه أو بعض إذ مر به ثالثة نفر فأما أحدهم فقعد وأما اآلخر فمضى مث 

هبؤالء الثالثة ؟ أما  أال أخربكم: " رجع فقعد وأما اآلخر فمضى على وجهه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فاستغىن فاستغىن اهللا عنه واهللا غين محيد : األول فتاب اهللا عليه وأما الثاين فاستحىي فاستحىي اهللا منه وأما الثالث 

حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري حدثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حممد بن عبد الرمحن التميمي  -٣٢١
احلياء من اإلميان وإن اإلميان يف اجلنة : القاسم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  قال حدثين أيب عن

  .. " ولو كان احلياء رجال لكان رجال صاحلا 

حدثنا أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النمريي ثنا عمر بن علي املقدمي ثنا احلجاج يعين ابن أرطأة عن  -٣٢٢
  .. " ن أخالق األنبياء احلياء والنساء والطيب م: مكحول عن أيب أيوب قال 

ثنا حممد بن إمساعيل ثنا عمر بن : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا أمحد بن املنذر القزاز  -٣٢٣
مخس " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حممد األسلمي عن مليح بن عبد اهللا اخلطمي عن أبيه عن جده قال 

  .. " .احلياء واحللم واحلجامة والسواك والتعطري : رسلني من سنن امل

حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا عبد الصمد بن حممد وأثىن عليه ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي ثنا عبد الصمد  -٣٢٤
  " ..إذا كانت الرهبة واحلياء يف صىب طمع برشده : " مسعت وهبا يقول : بن معقل قال 

ن منصور الرمادي ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا ابن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا أمحد ب -٣٢٥
يامعشر املؤمنني استحيوا : " خربين عروة بن الزبري عن أبيه قال قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وهو خيطب : 

تبارك وتعاىل  –تقنعا بثويب استحياء من ريب من اهللا فواهللا الذي نفسي بيده إين ألظل أذهب إىل الغائط يف الفضاء م
– .. "  

حدثنا سعدان بن يزيد والبزاز ثنا يزيد بن هارون أنا هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي عن أبيه  -٣٢٦
احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما : " قلت يارسول اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر ؟ قال : عن جده قال 

. إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها : قلت يانيب اهللا إذا كان القوم بعضكم يف بعض ؟ قال . نك ملكت ميي
  " ..فاهللا أحق أن تستحي منه من الناس : إذا كان احدنا خاليا ؟ قال : قلت 



ئط أن نقنع كان أيب يأمرنا إذا دخلنا الغا: حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا ابن عيينة عن ابن طاووس قال  -٣٢٧
  ..ال أدري : مل ؟ قال : قلت : قال ابن عيينة . رؤوسنا 

استحيوا من اهللا إين ألدخل : حدثنا علي بن حرب ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال أبو بكر  -٣٢٨
  ..الكنيف فأغطى عوريت حياء من اهللا عز وجل 

  إلحسان إليهمجاع أبواب الضيافة فمنها باب ما جاء يف إكرام الضيف وا

  
حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عمرو بن خالد احلراين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري  -٣٢٩

  " ..ال خري فيمن ال يضيف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عقبة بن عامر اجلهين قال 

ثنا بقية بن الوليد : حممد بن مصفى وكثري بن عبيد قاال حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الوزان قال حدثين  -٣٣٠
: " ثنا حيىي بن مسلم عن أيب املقدام عن موسى بن أنس عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  " .. إذا جاءكم الزائر فأكرموه 

يان الثوري عن أيب إسحاق عن أبيه حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا أمحد بن يونس ثنا سف -٣٣١
  " ..ال بل أقره : " قلت يارسول اهللا مررت برجل فلم يضفين ومل يقرين فأجزه ؟ قال : قال 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حممد بن عباد املكي ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن  -٣٣٢
عليه وسلم برجل له عكر من إبل وغنم فلم يضفه ومر بامرأة هلا شويهات فذحبت أيب املنهال قال مر النيب صلى اهللا 

انظروا إىل هذه مررنا هبذا الرجل وله عكر من إبل وغنم وبقر فلم : " له وأضافته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إمنا هذه : "  عليه وسلم يذبح لنا ومل يضفنا ومررنا هبذه وإمنا هلا شويهات فذحبت لنا وضيفتنا مث قال صلى اهللا

  " .. األخالق بيد اهللا فمن شاء أن مينحه خلقا حسنا فعل 

حدثنا عبد اهللا بن أيب سعيد ثنا احلسني بن حممد ثنا احلسن بن الرماس العبدي قال مسعت عبد الرمحن بن  -٣٣٣
للضيف ما ليس عندنا وأن  مسعت سلمان يقول أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال نتكلف: مسعود يقول 

  ..نقدم إليه ما كان حاضرا 

حدثنا علي بن حرب ثنا احلسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن أيب  -٣٣٤
  " .. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن قرى ضيفه : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال 

: بن عرفة بن يزيد العبدي ثنا احلكم بن موسى حدثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال املدين قال  حدثنا احلسن -٣٣٥
من كان يؤمن باهللا : " مسعت من أيب عن أمه عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " ..واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 



ن سفيان التغليب ثنا سالم بن مسكني عن شهر بن حوشب عن حممد حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا أبان ب -٣٣٦
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن يوسف عن عبد اهللا بن سالم قال 

  " .. فليكرم ضيفه 

لغداين ثنا إسرائيل عن أيب حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق حدثنا عبد اهللا بن رجاء ا -٣٣٧
إسحاق عن جماهد قال دخل أيب بن كعب على فاطمة ابنة حممد صلى اهللا عليه وسلم فأخرجت له كربة فيها كتاب 

  " . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت : " 

داي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب حدثنا سعدان بن نصر البغ -٣٣٨
  " . .من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شريح اخلزاعي قال 

املقربي عن أيب  حدثنا محاد بن إسحاق البصري ثنا إمساعيل بن أيب إدريس ثنا مالك بن أنس عن سعيد -٣٣٩
  " .. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شريح الكعيب قال 

حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق حدثنا سعيد بن أيب سعيد عن  -٣٤٠
  . عليه وسلم  أيب شريح اخلزاعي عن النيب صلى اهللا

وحدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد عن سعيد بن أيب سعيد عن  -٣٤١
من كان يؤمن باهللا : " أيب شريح العدوي هكذا قال القنطري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  " .واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 

ن داود ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد عن حيىي بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن حدثنا علي ب -٣٤٢
عبد الرمحن بن جبري عن حممد بن ثابت أن شرحبيل القرشي من بين عبد الدار أخربه أن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي 

  حدثه عن أيوب األنصاري أنه حدثه ان 

  " .. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمرو عن عبد الرمحن بن  -٣٤٣
من كان يؤمن باهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عابس عن قيس بن هرم بن عبد اهللا بن مسعود قال 

  " .. اليوم اآلخر فليكرم ضيفه و

حدثنا حممد بن يونس الكدميي ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن  -٣٤٤
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال 

  " .. فليكرم ضيفه 



حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الفضل الذراع ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أيب  -٣٤٥
  " .. من كان يؤمن باهللا فليكرم ضيفه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أيب هريرة قال 

عمرو ثنا أبو األحوص عن أيب حصني عن أيب صاحل  حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا داود بن -٣٤٦
  " ..من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه : " عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق بنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب  -٣٤٧
  ..وسلم مثله  صلى اهللا عليه

حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو عاصم النبيل عن موسى بن عبيدة الربذي قال أخربين يزيد  -٣٤٨
أن ضيفا نزل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاين : " بن عبد اهللا عن أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنه نزل بنا ضيف : " يقول لك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسلين إىل رجل من اليهود يبيع الطعام 
واهللا ال أسلفته وال أبيعه إال برهن فرجعت إىل : فبعين كذا وكذا من الدقيق وأسلفين إىل هالل رجب فقال اليهودي 

رسول اهللا صلى اهللا  واهللا ال أسلفته وال أبيعه إال برهن فرجعت إىل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال 
واهللا إين ألمني يف أهل السماء أمني يف أهل األرض ولو أسلفين أو بايعين ألديت إليه : عليه وسلم فأخربته فقال 

) وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احليوة الدنيا ( ونزلت هذه اآلية له عن الدنيا " اذهب بدرعي 
 ..  

  الطعام وبذله للضيف وغريه من أبناء السبيل باب ما جاء يف إطعام

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ابنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب معانق عن أيب مالك  -٣٤٩
إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها : " األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . اهللا تعاىل ملن أالن الكالم وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام أعدها 

حدثنا نصر بن داود ثنا حممد بن األصبهاين ثنا حممد بن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن  -٣٥٠
ظهورها من  إن يف اجلنة لغرفا يرى: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعد عن علي رضي اهللا عنه قال 

ملن طيب الكالم وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى : ملن هي ؟ قال : بطوهنا وبطوهنا من ظهورها فقام أعرايب فقال 
  " .بالليل والناس نيام 

حدثنا علي بن حرب ثنا حفص بن عمر بن حكيم دلين عليه إمساعيل بن زياد ثنا عمرو بن قيس املالئي عن  -٣٥١
إن يف اجلنة غرفا إذا ساكنها فيها مل خيف عليه ما : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ل عطاء عن ابن عباس قا

ملن أطاع الكالم وواصل الصيام : قيل ملن هي يارسول اهللا ؟ قال . خلفه وإذا خرج منها مل خيف عليه ما فيها 
  " . وأطعم الطعام وأفشى السالم وصلى هللا بالليل والناس نيام 

أمحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث أن ابن حدثنا  -٣٥٢
إنا نقيم الصالة ونؤيت الزكاة وحنج البيت ونصوم رمضان وإن ناسا من املهاجرين : عباس أتاه األعراب فقالوا 



وحج البيت وصام رمضان وقرى  من أقام الصالة وآتى الزكاة: إنا لسنا على شيء فقال ابن عباس : يقولون 
  . الضيف دخل اجلنة 

ثنا حيىي بن يونس الزمي ثنا : حدثنا نصر بن داود الصاغاين وعبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي قاال  -٣٥٣
إن رسول اهللا : " عبيد اهللا بن عمر الرقي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن صهيب عن أبيه قال صهيب 

  " . خريكم من أطعم الطعام :  عليه وسلم قال صلى اهللا

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن داود بن أيب هند قال  -٣٥٤
  ! .أو يف الطعام إسراف ؟ : قلت للحسن يف الطعام إسراف ؟ قال 

ثنا عثمان بن حممد اجلمحي ثنا حممد بن زياد عن أيب هريرة حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا سويد بن سعيد  -٣٥٥
  " . أطعموا الطعام واضربوا اهلام تورثوا اجلنان : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 

حدثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري ثنا إبراهيم بن جعفر عن سعد بن سعيد  -٣٥٦
  " .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل وحده : " ن مالك قال عن أنس ب

أمسى رجل : " حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن احلسن قال  -٣٥٧
ن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيد شيئا يفطر عليه فأفطر على ماء مث أصبح صائما فرآه رجل م

هل لك أن نطوي : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى ما به من اجلهد فانطلق به إىل امرأته فقال ألهله 
  . نعم : لضيفنا هذا ؟ قالت 

فإذا جئت بالطعام فاذهيب كأنك تصلحني املصباح فاطفئي السراج فلما جاءت بالطعام ذهبت كأهنا تصلح : قال 
جل يده كأنه يأكل وال يأكل حىت أتى الضيف على الطعام وشرب من املاء مث املصباح فأطفأت السراج ووضع الر

انطلق وبات األنصاري وامرأته طاويني فلما أصبح األنصاري صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أتاه جربيل 
أنت القائل صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا صنع فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصاري 

  . هل لك أن نطوي لضيفنا الليلة ؟ واهللا لقد عجب اهللا جل وعز من صنيعكما منذ الليلة : المرأتك 

قال حدثين مسلم املكي أن : حدثنا احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ثنا روح بن عبادة ثنا عمار بن عمارة  -٣٥٨
ال يقدر على شيء فانصرفت وراء أيب بكر رمحه اهللا عليه  أبا هريرة حدثه أنه أتى عليه ثالثة أيام ولياليهن صائما

مث انصرفت وعلمت أنه ليس عنده : فسألين كيف أنت ياأبا هريرة فانصرفت وعلمت أنه ليس عنده شيء قال 
  . فأي فرح فرحت : ادخل ياأبا هريرة فقال : شيء مث انصرفت وراء علي رمحة اهللا عليه بعد املغرب فقال 

رمحة اهللا عليه يابنت رسول اهللا أطو بطنك الليله فإن عندنا ضيفا قال فجاء خببزتني مثل هذين  فقال على: قال 
وقام علي رمحة اهللا عليه إىل املصباح كأنه يصلحه : وأشار بيده روح من أطراف األصابع إىل نصف الكف قال 

فتخرج من حتت فخذها : نشيء قال يابنت رسول اهللا هل م: فأطفأه قاال وحركا أفوههما وليس يأكالن شيئا قال 
مزودا مثل تيه وقال بكفه كلها روح بن عبادة من أطراف أصابعه إىل أصل الكف وفيه كف من سويق ومخس 

  .مترات فأكلتهن ومل يقعن مين موقعا 



بن  ثنا أبو خيثمة زهري: حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب العوام الرياحي ثنا احلسن بن موسى األشيب  -٣٥٩
: " أراه قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : معاوية عن سعد أيب اجملاهد الطائي عن عطية عن أيب سعيد قال 

  " . أميا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة 

ثنا أبو عمرو عن حبان  حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي ثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح -٣٦٠
من أطعم : بن أيب عطاء عن واهب بن عبد اهللا الكعيب عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . أخاه حىت يشبعه وسقاه حىت يرويه بعده اهللا من النار سبعة خنادق ما بني كل خندقني مسرية مخسمائة عام 

وحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا حممد بن كثري مجيعا . ثنا أبو حذيفة : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز  -٣٦١
أطعموا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سفيان الثوري عن منصور عن أيب وائل عن أيب موسى قال 

  " . اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين 

دثنا أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو عن حممد بن حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ح -٣٦٢
أفضل األعمال إميان باهللا وجهاد يف سبيل : " املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . إطعام الطعام وطيب الكالم : اهللا وحج مربور قلنا يارسول اهللا ما بر احلج ؟ قال 

يد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا حجاج ثنا األسود بن شيبان السدوسي عن أيب حدثنا أبو عب -٣٦٣
فجزعت عائشة : يف النار قال : نوفل قال قالت عائشة يارسول اهللا بأيب أنت وأمي أين عبد اهللا بن جدعان ؟ قال 

بأيب : يشتد عليك من هذا ؟ قالت ياعائشة ما : واشتد عليها فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك قال 
  . فإنه يهون عليه مبا قلت : أنت وأمي يارسول اهللا كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال 

  باب حق الضيافة وتوفيتها

  . حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن اجلريري عن أيب نضرة  -٣٦٤
م بن الفضل ثنا محاد بن سلمة عن قتادة واجلريري عن أيب نضرة عن أيب وحدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهي

  " . حق الضيافة ثالث فما زاد فهو صدقة : " سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ) . ح ( حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا حممد بن سليمان ثنا إبراهيم بن طهمان  -٣٦٥
ن بن يزيد البزاز ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان كالمها عن منصور عن الشعيب عن املقدام وحدثنا سعدا

ليلة الضيف حق واجب فمن أصبح بفنائه فهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن معد يكرب أنه قال 
  " . دين له إن شاء اقتضى وإن شاء ترك 

احلسن بن عنبسة الوراق حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال قلت لسعد بن إبراهيم  حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن -٣٦٦
نعم ثبت الضيافة ثالثة أيام ولياليهن وما زاد فهو : أهذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يثبت ؟ قال : " 

  " . صدقة 



بن عمرو عن ليث عن زياد أيب املغرية حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا حيىي بن يوسف الزمي ثنا عبيد اهللا  -٣٦٧
للضيف من احلق على ما نزل به ثالثا فما زاد فهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال 

  " . صدقة وعلى الضيف أن يرحتل وال يؤمث أهل منزله 

  ) . ح ( حدثنا علي بن حرب ثنا غسان بن الربيع  -٣٦٨
ثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب : بن حنبل ثنا إبراهيم بن الفضل قاال وحدثنا صاحل بن أمحد 

  " . الضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال 

عبد اهللا عن أبيها حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا ابو سلمة التبوذكي ثنا غالب بن حجرية قال حدثتين أم  -٣٦٩
  " . الضيافة ثالثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة : " عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة  -٣٧٠
يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن قرى ضيفة قيل يارسول  من كان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  " . ثالث فما زاد فهو صدقة : " اهللا وما قراؤة ؟ فقال 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق ثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب  -٣٧١
  . ) ح ( شريح اخلزاعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا علي بن داود القنطري حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب 
من كان يؤمن باهللا واليوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -هكذا قال القنطري  –شريح العدوي 

  " . األخر فليكرم ضيفه الضيافة ثالثة أيام وما بعدها صدقة 

  باب ما يستحب من اختاذ الفراش للضيف  -١٤

: ثنا أبو عبد الرمحن املقرىء عن حيوة بن شريح قال : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز وعلي بن حرب قاال  -٣٧٢
: حدثين أبو هاىنء اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " .راش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان ف" 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد اهللا بن وهب عن محيد بن هاىنء عن أيب عبد  -٣٧٣
  " . مثل ذلك : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن احلبلي عن جابر بن عبد اهللا قال 

  ن يشيع الضيف إىل باب الدارباب يستحب أ

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا جبارة بن املغلس ثنا سلم بن سامل البلخي عن ابن جريج عن عطاء عن  -٣٧٤
  " .إن من سنة الضيف أن يشيع إىل باب الدار : " ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حلراين قال حدثين أيب ثنا عثمان بن عبد الرمحن عن علي بن عروة عن عبد حدثنا أبو شعيب بن أيب مسلم ا -٣٧٥
  " . من السنة أن يشيع الضيف إىل باب الدار : " امللك عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  باب يف إكرام الشيوخ وتوقريهم

ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن احلارث حدثنا أمحد بن مالعب البغدادي ثنا يعقوب بن إبراهيم  -٣٧٦
ليس منا من مل يرحم صغرينا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  " . ويعرف حق كبرينا 

دة بن اجلعد حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا كثري بن هشام ثنا عثمان بن ساج ثنا مطرف عن سوا -٣٧٧
" ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب حفص عن علي قال 

 .  

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا خالد بن خداش ثنا ابن وهب عن أيب صخر عن يزيد بن  -٣٧٨
ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: عبد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة قال 

  " . صغرينا 

حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي وعبد اهللا بن امحد بن إبراهيم الدورقي قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  -٣٧٩
ى اهللا عليه وسلم مثاين حجج خدمت النيب صل: كنت عند أنس بن مالك فسمعته يقول : سعيد بن زون التغليب قال 

  " . ياأنس أوقر الكبري وارحم الصغري ترافقين يوم القيامة : " فقال يل 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا خالد بن خداش ثنا زائدة أبو معاذ صديق محاد بن زيد قال  -٣٨٠
ليس منا من مل يوقر كبرينا : " اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال : 

  . ويرحم صغرينا 

حدثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم قاضي عكربا ثنا وضاح بن حيي ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر  -٣٨١
  . " ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا قال 

حدثنا أبو حممد العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن جعفر بن  -٣٨٢
حممد عن أبيه قال جاء شيخ وشاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ الشاب يبدأ بالكالم فقال النيب صلى اهللا 

  " . كرب كرب : " عليه وسلم 

عيل أبو إمساعيل الترمذي ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد اهللا بن املبارك عن خالد احلذاء عن حدثنا حممد بن إمسا -٣٨٣
  " . الربكة مع أكابركم : " عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أسامة بن زيد عن  حدثنا حممد بن إمساعيل أبو إمساعيل الترمذي ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا -٣٨٤
أن أقدم : أمرين جربيل صلى اهللا عليه وسلم أن أكرب يقول : " نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " .األكرب 

مشيت مع : " حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا حممد بن بشر قال مسعت مالك بن مغول يقول  -٣٨٥
لو أعلم أنك أكرب مين بيوم : ىل زقاق ضيق فتخلفت وتقدم طلحة فالتفت إيل وقال طلحة بن مصرف حىت انتهينا إ

  " . أو ليلة ما تقدمتك 

حدثنا علي بن حرب ثنا ابن إدريس عن ليث قال مشيت مع طلحة بن مصرف قال لو كنت أكرب مين بيوم  -٣٨٦
  . أو ليلة ما تقدمتك 

ي ثنا عقبة بن مكرم حدثنا حممد بن أيب عدي عن حسني املعلم حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذ -٣٨٧
لقد كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالما فكنت أحفظ عنه فما : عن ابن بريدة قال قال مسرة 

  . مينعين من القول إال أن ها هنا رجاال هم أسن مين 

عيد بن عفري ثنا املؤمل بن عبد الرمحن بن العباس عن حدثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم قاضي عكربا ثنا س -٣٨٨
تويف أيب وتركين وأخا يل ومل يدع لنا ماال فقدم عمي : أيب أمية ابن يعلى الثقفي عن أم عيسى عن أم الفرات قالت 

أمرت من املدينة فأخرجناإىل عائشة فأدخلتين يف اخلدر ألين كنت جارية ومل تدخل الغالم فشكا إليها عمي حاجتنا ف
ال تقوم الساعة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : لنا بفريضتني وغرارتني ومقعدتني وحبل مث قالت 

حىت يكون الولد غيظا واملطر قيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا وجيترى الصغري على الكبري واللئيم 
  " . على الكرمي 

حل الوزان ثنا هشام بن عمار عن عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون قال حدثنا أمحد بن إسحاق بن صا -٣٨٩
إن : " قال رسول اهللا عليه وسلم : حدثين حممد بن صاحل املدين عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  " . فوا عنه من إكرام اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم واإلمام العادل وحامل القرآن وال يغلوا فيه وال جي

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم ثنا أبو معاوية الضرير عن حجاج بن أرطأة عن  -٣٩٠
إن من تعظيم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال 

وحامل القرآن غري الغايل فيه وال  –وذي الشيبة املسلم  –إلمام املقسط ا: إكرام ثالثة  –تبارك وتعاىل  –جالل اهللا 
  " . اجلايف عنه 

حدثنا أبو جعفر العبدي قال قال أبو احلسن املدائين ملا ويل زياد العراق صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث  -٣٩١
وإجالل  –رأيت إعظام ذوي الشرف : يحة ياأيها الناس إين قد رأيت خالل ثالثا نبذت إليكم فيهن النص: " قال 

وإين أعاهد اهللا عهد أن ال يأتيين شريف مل يعرف له حق شرفه إال عاقبته وال . وتوقري ذوي األسنان  –أهل العلم 



يأتيين كهل حبدث مل يعرف له حق فضل سنة على حداثته إال عاقبته وال يأتيين عامل جباهل الحاه يف علمه ليهجنه 
  " .فإمنا الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسناهنم . بته عليه إال عاق

  باب فضيلة إنصاف الرجل من نفسه

مسعت : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا حممد بن عرعرة حدثنا سكني أبو سراج قال  -٣٩٢
د اإلميان حىت يكون ال يستكمل العب: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : احلسن حيدث عن عمار بن ياسر 

  .اإلنصاف من اإلقتار واإلنصاف من نفسه وبذل السالم : وما هن ؟ قال : فيه ثالث خصال ، قلت 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا حممد بن كثري العجلي ثنا حممد بن فضيل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق  -٣٩٣
من ينصف الناس من نفسه : " قال عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه  :عن عبد اهللا القرشي عن عبد اهللا بن عكيم قال 

  يعطي الظفر يف أمره والذل يف الطاعة أقرب 

  " . إىل الرب من التعزز يف املعصية 

: وحدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي . حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا األعمش  -٣٩٤
حدثين أبو عبد الرمحن بن عبد رب : الفريايب عن سفيان عن األعمش عن زيد بن وهب قال  ثنا حممد بن يوسف

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة فقال : كنا مع عبد اهللا بن عمرو يف ظل الكعبة فقال : الكعبة قال 
له اهللا وأن حممدا رسول اهللا وليأت إىل من سره أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال إ: " 

  . الناس ما حيب ان يؤيت إليه 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد املنعم بن إدريس ثنا أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليمان اهلذيل عن  -٣٩٥
حسن جماورة من ياأبا الدرداء أ: " حممد بن كعب القرظي عن أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . جاورك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ثنا أبو  -٣٩٦
أحب للناس ما حتب " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : طارق عن احلسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  " . لنفسك تكن مسلما وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن هشام عن احلسن قال  -٣٩٧
ياآدم : " ل صلى اهللا عليه وسلم بأربع فيهن مجاع األمر لك ولولدك قا –إىل آدم  –أوحى اهللا تبارك وتعاىل : 

  : واحدة يل وواحدة لك وواحدة بيين وبينك وواحدة بينك وبني الناس 

  تعبدين وال تشرك يب شيئا : فأما اليت يل  -١

  . وأما اليت لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه  -٢



  وأما اليت بيين وبينك فعليك الدعاء وعلي اإلجابة -٣

  . بالذي حتب أن يصحبوك به  وأما اليت بينك وبني الناس فتصحبهم -٤

حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن  -٣٩٨
أنظر ما تكره أن يذكر منك يف نادي القوم فال تفعله إذا : " كان داود صلى اهللا عليه وسلم يقول : ابزي قال 

  " . خلوت 

: بديل اإليامي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب ثنا ابن أيب خالد عن أيب عمرو الشيباين قال حدثنا أمحد بن  -٣٩٩
من أنصف : " أي رب أي عبادك أعدل ؟ قال : فقال  –جل وعز  –بلغنا أن موسى صلى اهللا عليه وسلم سأل ربه 

  " . من نفسه 

حق الناس باإلحسان من أحسن اهللا إليك أ" حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال قال بعض احلكماء  -٤٠٠
  . وأوالهم باإلنصاف من بسطت باملقدرة يداه فاستدم ما أوتيت من النعمة يتأدية ما عليك من احلق 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل  -٤٠١
اصنع : كان رجل من األنصار يقال له أبو شعيب وكان له غالم حلام فقال : ي قال عن أيب مسعود البدري األنصار

: " يل طعاما أدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامس مخسة فتبعهم رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .له  بل آذن: إنك دعوتنا خامس مخسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا عبد اهللا بن داود اهلمداين ثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن مغرية بن سعد بن  -٤٠٢
سألت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتيت فتلقاين بالطريق فأهويت حنوه فمنعين : األخرم الطائي عن عمه قال 

فرفع رأسه . علمين عمال يدخلين اجلنة وينجيين من النار يارسول اهللا : قلت : دعوه أرب ماله : " أصحابه فقال 
  . لئن أقصرت اخلطبة لقد أعظمت وأطولت تعبد اهللا ال تشرك به شيئا : إىل السماء مث أقبل علي فقال 

وتقيم الصالة املفروضة وتؤيت الزكاة وتصوم شهر رمضان وأراه قال وحتج البيت وتأيت إىل الناس ما حتب أن يؤتى 
  . ا كرهت أن يؤتى إليك فدع الناس منه إليك وم

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو بكر حممد بن سنان العويف ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن أنس بن مالك  -٤٠٣
ال يؤمن عبد حىت حيب للناس ما حيب لنفسه من اخلري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 

. "  

وحدثنا سعدان بن نصر ثنا . ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي : حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النمريي  -٤٠٤
ما هذا ياأبا عبد اهللا : إمساعيل بن علية مجيعا عن أيوب عن أيب قالبة أن رجال دخل على سلمان وهو يعجن فقال 

  . بعثنا اخلادم يف عمل فكرهنا أن جنمع عليه عملني : ؟ قال !!

  باب يف األنصاف



مسعت جابر : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا يزيد بن هارون أنا احلجاج قال مسعت طلحة أبا سفيان يقول  -٤٠٥
أدن فدنوت فأخذ بيدي : " كنت يف ظل داري فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : " بن عبد اهللا يقول 

أو زينب فدخل مث أذن يل فدخلت وعليها احلجاب فقال عندكم غداء ؟  أم سلمة –حىت أتى يب بعض حجر أزواجه 
: قال . شيئا من خل : أما عندكم من إدام ؟ قالوا : نعم فأتى بثالثة أقرصة فوضعت بني يديه على بقي فقال : قالوا

 يديه فأتى به فأخذ قرصا فوضعه بني يديه وقرصا بني يدي وكسر القرص اآلخر فوضع نصفه بني: هاتوه قال 
  . ونصفه بني يدي 

اإلنصاف : مسعت أبا موسى عمران بن موسى يقول بلغين ان سفيان الثوري سئل عن املروءة ما هي قال  -٤٠٦
وهو ) واإلحسان ( وهو اإلنصاف ) إن اهللا يأمر بالعدل : ( من نفسك والتفضل أمل تسمع اهللا عز وجل يقول 

و أعطى مجيع ما ميلك ومل ينصف من نفسه مل يكن له مروءة ألنه ال يريد أن التفضل وال يتم األمر إال هبما أال تراه ل
  .يعطي شيئا إال أن يأخذ من صاحبه مثله وليس مع هذا مروءة 

  باب يف العفو والصفح وما يف ذلك من الفضل

ة عن حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا حممد بن عمارة القرشي ثنا سفيان عن منصور عن يونس عن أيب سلم -٤٠٧
ما نقص مال من صدقة وما عفى رجل من مظلمة إال زاده : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أم سلمة قالت 

  اهللا هبا عزا فاعفوا يعزكم اهللا تبارك وتعاىل 

 . "  
حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان عن منصور عن يونس عن أيب  -٤٠٨
  .ة بن عبد الرمحن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله ومل يرفعه سلم

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا حيىي بن بكري عن ابن هليعة عن دراج أيب السمح عن ابن حجرية  -٤٠٩
 –ربه  سأل موسى صلى اهللا عليه وسلم: " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فأي عبادك أعز ؟ : قال . فال ينسى  –تبارك وتعاىل  –الذي يذكر اهللا : أي عبادك أتقى ؟ قال : قال  –عز وجل 
  " . الذي إذا قدر عفا : قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع بن اجلراح ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال ما من  -٤١٠
  . من عفو إال عفو يف حد  –ل عز وج –شيء أحب إىل اهللا 

حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا حيىي بن معني ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل  -٤١١
  " . من أقال مسلما أقاله اهللا عز وجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال 

الدورقي ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا مالك بن أنس عن سهيل بن حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم  -٤١٢
من أقال مسلما عثرته أقاله اهللا يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 



  " .القيامة 
  . كتابه األصل عن سهيل كان الفروي حيدث هبذا عن مسي مث رجع عنه وكتبناه من : قال عبد اهللا بن الدورقي 

حدثنا عباس بن حممد الدوري نا سعيد بن منصور نا عبد اهللا بن وهب عن محيد بن هاىنء عن أيب عبد  -٤١٣
  . قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك : الرمحن احلبلي عن جابر بن عبد اهللا قال 

بن مسلم قال قال يوسف بن يعقوب صلى اهللا عليهما  حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا الوليد -٤١٤
يااخوتاه إين مل أنتصف لنفسي من مظلمة ظلمتها يف الدنيا وإين كنت أظهر : إلخوته األسباط ملا حضرته الوفاة 

  . احلسنة وأدفن السيئة فذلك زادي من الدنيا ياإخويت إين شاركت آبائي يف صاحل أعماهلم فأشركوين يف قبورهم 

قال اهللا : ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة قال : حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حفص بن عمر العدين  -٤١٥
  " .يايوسف بعفوك عن إخوتك رفعت ذكرك يف الذاكرين : " عز وجل ليوسف صلى اهللا عليه وسلم 

كفى : " ألمحر يقول مسعت جعفر ا: مسعت سعيد بن سليمان يقول : مسعت إبراهيم بن اجلنيد يقول  -٤١٦
  " . للمؤمن نصرة أن يرى عدوه يعصي اهللا 

قال رسول اهللا : حدثنا احلسن بن يزيد اجلصاص ثنا إمساعيل بن حيىي ثنا مسعر عن عطية عن أيب سعيد قال -٤١٧
  " . أحسنوا إذا وليتم واعفوا عما ملكتم : " صلى اهللا عليه وسلم 

) ١(نيد ثنا عمرو بن خالد احلراين ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاقحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجل -٤١٨
ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن حراما : " عن عروة عن عائشة قالت 

سه يصاب منه قط إال فإذا كان حراما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شيء لنف
  . منه  –تبارك وتعاىل  –فينتقم هللا  –جل وعز  –أن يصاب حرمة اهللا 

  .. ) حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة " يف ق ) ١(

حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٤١٩
  .مثل ذلك 

وسى عيسى بن دلوية الطيالسي ثنا احلميدي ثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن املعتمر عن حدثنا أبو م -٤٢٠
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منتصرا من مظلمة : " الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  .ك غضبا ظلمها قط ما مل تنتهك من حمارم اهللا تبارك وتعاىل فإذا انتهكت كان أشدهم يف ذل

: " قال عبد اهللا بن عباس : حدثنا علي بن حرب ثنا حممد بن الفضيل عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد قال  -٤٢١
  " . ما عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا هبا عزا 



حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا حممد بن املنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع عن روح بن  -٤٢٢
  . قاسم ال

وحدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا موسى بن مسعود حدثنا زهري مجيعا عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه 
ما نقصت صدقة من مال قط وما زاد اهللا رجال بعفو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب هريرة قال 

  " . عز وجل إال عزا وما من أحد تواضع هللا إال رفعه اهللا 

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا جعفر بن عيسى بن عبد اهللا بن احلسني ثنا رشدين بن سعد عن زبان بن  -٤٢٣
أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي : " فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " .من حرمك وتصفح عمن شتمك 

أفضل أخالق الدنيا : " عبد اهللا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق قال قال الفضيل بن عياض  حدثنا العباس بن -٤٢٤
  " . واآلخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا موسى بن إمساعيل املنقري ثنا عبد اهللا بن بكر املزين عن  -٤٢٥
ما رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء قط فيه قصاص إال أمر : نة موىل أنس عن أنس قال عطاء بن أيب ميمو

  .فيه بالعفو 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا إسحاق األزرق ثنا عوف عن علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه قال جيء  -٤٢٦
: املقتول فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بالقاتل الذي قتل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء به ويل

: فاذهب فلما ذهب دعاه فقال : نعم ، قال : أتقتل ؟ قال : قال . ال : أتأخذ الدية ؟ قال : ال قال : أتعفو ؟ قال 
أما :  اذهب فلما ذهب دعاه فقال: قال . نعم : أتقتل ؟ قال : ال ، قال أتاخذ الدية ؟ قال ال ، قال : أتعفو ؟ قال 

  . فعفا عنه فأرسله فرأيته جير نسعته : قال . إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإمثك وإمث صاحبك 

حدثنا ابو عمر احلوضي ثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : حدثنا علي بن احلسني الربا  -٤٢٧
هذا وأخي : يارسول اهللا : عنقه نسعة فقال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل برجل يف 

اعف : " فأىب ، مث قام إليه فقال " اعف عنه : " كانا يف جب حيفرانه فرفع املنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال 
  . نعم اعفو عنه ، فخرج جير نسعته حىت خفي علينا : اذهب به فإن قتلته كنت مثله قال : فأىب فقال " عنه 

عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا احلكم بن موسى ثنا ابن أيب الرجال قال أخربين ابن أيب ذيب قال حدثنا  -٤٢٨
أنه ضرب موىل له سالم الرببري حىت جرحه فاستعدى على ) ١(أخربين عبد العزيز بن عبد اهللا عن عبد اهللا عمرة
ث عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه مسعت خاليت عمرة حتد: املوىل ابن حزم وهو عامل املدينة فقال ابن حزم 

  " . أقيلوا ذوي اهليئات زالهتم وأنت ذو هيئة وقد أقلتك : " وسلم 
ولعل صوابه عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمر أنه ضرب كما هو عند ) أ(كذا يف نسخة ) ١(

  . النسائي والطحاوي 



مذي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا يونس بن أيب إسحاق عن حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل التر -٤٢٩
مكتوب يف اإلجنيل ال فظ وال : " قالت عائشة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : العيزار بن حريث قال 

  " . غليظ وال سخاب يف األسواق وال جيزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح 

: د العبدي والقاسم بن حممد الصائغ وسياق احلديث للحسن بن عرفة قاال حدثنا احلسن بن عرفة بن يزي -٤٣٠
لعائشة كيف : ثنا يزيد بن هارون أنا زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق الشيباين عن أيب عبد اهللا اجلديل قال قلت 

حشا وال متفحشا وال كان أحسن الناس خلقا مل يكن فا: كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أهله ؟ قالت 
  . سخابا باألسواق وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقري ثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب هاىنء عن عياش  -٤٣١
ال تعفو عنه كل يوم : قال  يارسول اهللا إن خادمي يسىء ويظلم أفأضربه ؟: احلجري عن ابن عمر أن رجال قال 

  . سبعني مرة 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا فضيل بن عبد الوهاب ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب هند  -٤٣٢
: عن العباس بن عبد الرمحن موىل بين هاشم أن ابن عباس حلف ليضربن غالما له فلما جيء به تركه فقيل له فقال 

  .و باحللف تلك بتلك العف

اجعلين يف حل : حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال قلت أليب يوما إن فضل األمناطي جاء إليه رجل فقال  -٤٣٣
فمن عفا وأصلح فأجره ( ال جعلت أحدا يف حل أبدا قال فتبسم فلما مضت أيام قال يابين مررت هبذه اآلية : قال 

وم القيام قام منادي فنادى أال يقوم إال من كان أجره على اهللا فال فنظر يف تفسريها فإذا هو إذا كان ي) على اهللا 
  .وما على رجل أن ال يعذب أحدا بسببه : يقوم إال عفا فجعلت امليت يف حل من ضربه إياي مث جعل يقول 

ثين حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثين هاشم بن القاسم ثنا املبارك بن فضالة قال حد -٤٣٤
من مسع احلسن يقول إذا جثت األمم بني يدي رب العاملني يوم القيامة نودوا ليقم من أجره على اهللا فال يقوم إال من 

  ..عفى يف الدنيا 

ثنا ضمرة بن ربيعة عن  -عيسى بن حممد الرملي –حدثنا حممد بن مصعب الدمشقي ثنا أبو عمري النحاس  -٤٣٥
تى رجل بقاتل وليه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا أ: ابن شوذب عن ثابت عن أنس قال 

فخلى سبيله قال فرأي جير نسعته : عليه وسلم اعف عنه فأيب قال خذ أرشأ فأيب قال اذهب فاقتله فأنت مثله قال 
  . كأنه قد كان أوثقه : ذاهبا إىل أهله قال 

اذهب فاقتله فإنك : " حد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول قال ابن شوذب عن عبد اهللا بن القاسم فليس أل
  " .مثله 

حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان ثنا أبو بكر عبد احلميد بن عبد اهللا بن  -٤٣٦
عن عائشة رضي أيب أويس عن سليمان بن بالل عن حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عروة 



ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة له قط وال خادما له قط وال ضرب بيده شيئا قط : اهللا عنها قالت 
واهللا . إال أن جياهد يف سبيل اهللا وال خري بني أمرين قط إال اختار أيسرمها ما مل يأمث فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه 

  . فينتقم له  –عز وجل  –يؤتى إليه حىت ينتهك من حرمات اهللا ما انتقم لنفسه من شيء قط 

 –حدثنا احلسن بن عرفة ثنا عبيدة بن محيد عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة عن ابن عباس عن عائشة  -٤٣٧
" ما يبكيك ؟ " دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رجل فبكيت فقال يل ياعائشة : قالت  –رضي اهللا عنها 

يارب إين بشر : ياعائشة أما شعرت ما عاهدت ريب عليه فيما بيين وبينه ؟ قلت : " دعوت على فالن قال : قالت 
  . أغضب كما يغضب البشر فأي املسلمني دعوت عليه فاجعلها عليه صالة 

يرة حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية الضرير وحممد بن عبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هر -٤٣٨
اللهم أميا مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها زكاة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 

  " . زكاة وأجرا : قال األحدب " ورمحة 

ليقم من : يقال يوم القيامة : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا حممد بن بشر ثنا أبو رجاء عن احلسن قال  -٤٣٩
  . ن له على اهللا أجر فال يقوم إال من عفا يف الدنيا كا

أراك : حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد قال يروى عن إمساعيل بن مسلم قال قالت يل أعرابية مبكة  -٤٤٠
  : تطلب األدب فهل لك يف بيت وجد يف صخرة فزبر فإذا هو 
  مدوما ساد من مل يعف عن ذنب صاحب وإن كان يف إجرامه يتع

حدثنا نصر بن داود ثنا أبو بكر حممد بن سنان العوقي ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن هياج بن عمران  -٤٤١
الربمجي أن غالما ألبيه أبق فجعل اهللا عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثين إىل عمران بن حصني 

فليتجاوز :  خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة فقل له فسألته فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث يف
  . عن غالمه ويكفر عن ميينه 

  : مسعت أبا العباس املربد ينشد لتوبة ابن احلمري  -٤٤٢
  إن ميكن الدهر فسوف انتقم أوال فإن العفو أوىل للكرم 

ضل اعتبك وأصري إىل حمبتك عاتب رجل الفضل بن حيىي بن خالد فقال له الف: قال ومسعت املربد يقول  -٤٤٣
  : وأنشد 

  إهنا حمنة الكرام من الناس إذا استتعتبوا من الذنب تابوا 
  واستقاموا على احملبة لإلخوان فيما ينوهبم وأنابوا 

  باب ما يستحب من اإلصالح بني الناس وما يف ذلك من جزيل الثواب



عمش عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد حدثنا علي بن حرب الطائي ثنا أبو معاوية الضرير عن األ -٤٤٤
أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام : " عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " . صالح ذات البني وفساد ذات البني هي احلالقة : بلى قال : والصالة والصدقة ؟ قالوا 

قفي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقري أبو عبد الرمحن ثنا عبد الرمحن بن زياد عن حدثنا العباس بن عبد اهللا التر -٤٤٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : راشد بن عبد اهللا املعافري عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  . إصالح ذات البني : أفضل الصدقة 

  .عبد اهللا بن بكر السهمي  حدثنا احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثنا -٤٤٦
وحدثنا إبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أبو بكر بن خالد بن أسلم ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي وسياق 

احلديث للحسن بن عرفة ثنا عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس بن مالك قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: يارسول اهللا بأيب أنت وأمي ما الذي أضحكك ؟ قال : فقال عمر . ثناياه  وسلم جالس إذ ضحك حىت بدت

يارب خذ يل مظلميت من هذا فقال اهللا عز وجل رد على : رجالن من أميت جثيا بني يدي رب العزة فقال أحدمها 
ومل يبق من اخيك مظلمته فقال يارب مل يبق من حسنايت شيء فقال اهللا تبارك وتعاىل للطالب كيف تصنع باخيك 

: رب فليحمل عين من أوزاري مث فاضت عني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبكاء فقال : حسناته شيء ؟ فقال 
فيقول اهللا عز وجل ارفع بصرك فانظر : إن ذلك ليوم عظيم يوم حيتاج الناس إىل أن حيملوا عنهم من أوزارهم قال 

ورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ألي نيب هذا ؟ أو ألي صديق هذا ؟ يارب أرى مدائن من فضة وقص: يف اجلنان فقال 
مباذا : قال . أنت متلكه : أو ألي شهيد هذا ؟ قال اهللا عز وجل ملن أعطى الثمن قال يارب ومن ميلك ذلك ؟ قال 

رب فقد عفوت عنه قال اهللا عز وجل خذ بيد أخيك فأدخله اجلنة مث قال : يارب ؟ قال بعفوك عن أخيك قال 
اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم فإن اهللا تبارك وتعاىل يصلح بني املؤمنني يوم : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ر

  . القيامة 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا عبد اهللا بن حممد بن محيد بن األسود قال حدثين جدي  -٤٤٧
ن عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم محيد بن األسود عن أسامة بن زيد عن صاحل بن كيسا

كلثوم بنت عقبة وكانت امرأة عبد الرمحن بن عوف وكانت أخت عثمان بن عفان ألمه أن النيب صلى اهللا عليه 
  " . ليس بكذاب من أصلح بني اثنتني فقال خريا أو منى خريا : " وسلم قال 

لوسي ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا وهيب بن خالد ثنا أيوب ومعمر عن حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الق -٤٤٨
  . بنحوه . الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن أمه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حممد بن غالب بن حرب متتام ثنا قيس بن حفص الدارمي ثنا مسلمة بن علقة عن داود بن أيب هند  -٤٤٩
كل الكذب : " قان عن النواس بن مسعان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شهر بن حوشب عن الزبر

مكتوب ال حمالة إال أن يكذب الرجل يف احلرب فإن احلرب خدعة أو يكذب بني اثنني فيصلح بينهما أو يكذب 
  " . المرأته لريضيها 



بيدة الربذي عن عباد بن عمرو بن حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا موسى بن ع -٤٥٠
أال أدلك على صدقة حيبها اهللا : " عبادة قال قال ابو أيوب قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ياأبا أيوب 

  " . تصلح بني الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا : ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

عبد الرمحن عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن حدثنا نصر بن داود ثنا داود بن مهران ثنا داود بن  -٤٥١
كل كذب على الناس ال حيل إإل ثالث : " أمساء ابنة يزيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فقال 

  .رجل كذب امرأته لريضيها ورجل كذب بني رجلني ليصلح بينهما ورجل كذب يف خديعة حرب : خصال 

ي ثنا أمحد بن حممد بن رشدين ثنا يوسف بن عدي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو حدثنا أمحد بن سهل العسكر -٤٥٢
الرقي عن األعمش عن أيب صاحل طهمان موىل العباس بن عبد املطلب قال أرسلين العباس إىل عثمان أدعوه فأتيته يف 

أفلح : عليه قال  فأتاه فلما دخل: إن العباس يدعوك فقال نعم أفرغ من شأين مث آتيه قال : دار القضاء فقلت 
الوجه أبا الفضل قال ووجهك قال إن رسولك أتاين وأنا يف دار القضاء ففرغت من شأين مث أتيتك فحاجتك ؟ قال 

ال واهللا إال أنه بلغين أنك أردت أن تقوم بعلي وأصحابه فتشكوهم إىل الناس وعلي ابن عمك وأخوك يف دينك : 
مث أرسلين إىل علي فأتيته فقال . عليا شاء أن يكون أدىن الناس لكان  أجل فواهللا لو أن: وصاحبك مع نبيك ، قال 

إنه بلغين ان عثمان أراد ان يقوم بك وأصحابك وعثمان ابن عمك : إن أبا الفضل يدعوك فلما جاءه قال : 
اري واهللا لو أن عثمان أمرين أن أخرج من د: وأخوك يف دينك وصاحبك مع نبيك صلى اهللا عليه وسلم فقال علي 

  . لفعلت 

  باب ما يستحب من كف األذى عن الناس من اللسان واليد

وحدثنا العباس بن حممد ) ٢(بن علي بن حرب ثنا وكيع بن اجلراح وأبو معاوية الضرير) ١(حدثنا احلسن -٤٥٣
  . الدزري ثنا عبيد اهللا بن موسى 

ن عروة عن أبيه عن أيب مراوح الغفاري وحدثنا عمر بن شبه النمريي ثنا حيىي بن سعيد القطان كلهم عن هشام ب
فإن مل أفعل : قلت . أغالها مثنا وانفسها عند أهلها : يارسول اهللا أي الرقاب أفضل ؟ قال : قلت : عن أيب ذر قال 

تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا عن : فإن مل أفعل ؟ قال : قلت . تعني ضعيفا أو تصنع ألخرق : ؟ قال 
  .نفسك 

  " ثنا أبو احلسن ) " ق (يف ) ١(
  عن علي بن حرب عن أيب معاوية الضرير عن وكيع وهو الصواب)  ١٢٢(يف حديث رقم ) ٢(

حدثنا أبو علي احلسن بن عرفة ثنا عمار بن حممد عن عبد السالم بن مسلم أيب مسعود عن منصور بن  -٤٥٤
إن أفضل املسلمني من : " لى اهللا عليه وسلم زاذان عن أيب جحيفة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا ص

  ".سلم املسلمون من لسانه ويده 

  . حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا إمساعيل بن أيب خالد  -٤٥٥
وحدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن سيار وسياق احلديث لسعدان كالمها عن الشعيب 



ذروه فجلس إىل جنبه : جاء رجل يتخطب الناس يريد أن يأيت عبد اهللا بن عمرو فأمسكه الناس فقال عبد اهللا : ل قا
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فقال 

  " . من هجر ما هنى اهللا عنه  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من" 

حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عبد  -٤٥٦
  " . أتدرون من املسلم ؟ : " اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

من أمنه : " فمن املؤمن ؟ قال : قالوا " مون من لسانه ويده من سلم املسل: " قال . اهللا ورسوله أعلم : قالوا 
  " . من هجر الشر واجتنبه : " قال . فمن املهاجر ؟ : قالوا " املؤمنون على أمواهلم وأنفسهم 

حدثنا أمحد بن عصمة ابو الفضل النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب  -٤٥٧
أن يسلم قلبك هللا ويسلم : " يارسول اهللا ما اإلسالم ؟ قال : قال رجل : عن عمرو بن عبسة قال  عن أيب قالبة

  " . املسلمون من لسانك ويدك 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا أبو عاصم النبيل ثنا ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن  -٤٥٨
   .عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وحدثنا أمحد بن منصور أبو بكر الرمادي 
وحدثنا أبو حممد العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا مالك بن مغول مجيعا عن األعمش عن 

  أي املسلمني أفضل ؟ : مسعت جابر بن عبد اهللا قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب سفيان قال 
  " .فضل املسلمني من سلم املسلمون من لسانه ويده أ: " قال 

حدثنا أبو النصر إمساعيل بن عبد اهللا بن ميمون الفقيه ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي ثنا إبراهيم بن عقيل عن  -٤٥٩
أفضل املسلمني من سلم الناس من : أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . نعم : انه ويده ؟ قال لس

حدثنا نصر بن داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب  -٤٦٠
. املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أيب هريرة قال 

  " . اهلم واملؤمن من أمنه الناس على أموئهم وأمو

ثنا سويد أبو حامت : حدثنا أبو العباس عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو سلمة التبوذكي  -٤٦١
صاحب الطعام عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن جده قال بينا أنا قاعد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " . من سلم املسلمون من لسانه ويده : " أي املسلمني أفضل ؟ قال  :يارسول اهللا : وسلم إذا جاء رجل فقال 

: حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  -٤٦٢
جياهد ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب بيده خادما قط وال امرأة قط وال ضرب بيده شيئا إال أن " 

  " .يف سبيل اهللا 



حدثين عبد احلميد بن عبد اهللا بن : حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان قال  -٤٦٣
أيب أويس عن سليمان بن بالل عن حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضى 

صلى اهللا عليه وسلم بيده امرأة قط وال ضرب بيده شيئا قط إال أن جياهد  ما ضرب رسول اهللا: " اهللا عنها قالت 
  " .يف سبيل اهللا 

ثنا أبو نصر التمار ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن : حدثنا بنان بن سليمان ابو سهل الدقاق  -٤٦٤
املؤمن من أمنه الناس واملسلم من سلم : " عبيد ومحيد الطويل عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد ال يأمن جاره بوائقه 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا بدل بن احملرب عن عبد السالم هو ابن عجالن قال مسعت  -٤٦٥
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة سنة وأمي أم سليم ما : بن مالك قال  ثابت البناين عن أنس

  . أال فعلت هذا ؟ أومل فعلت هذا ؟ : قال 
  ) ..وإنك لعلى خلق عظيم ( ياأبا محزة إنه كما قال اهللا تعاىل : فقلت : قال ثابت 

ا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا يزيد بن هارون أن -٤٦٦
دخل أعرايب املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه فقال اللهم اغفر يل وحملمد وال تغفر معنا ألحد : قال 

مث وىل فلما كان يف ناحية املسجد فشج " لقد احتضرت واسعا : " فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
إمنا بين هذا املسجد لذكر اهللا : " ناس فكفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه مث قام إليه فقال يبول فصاح به ال

يقول األعرايب بعد أن فقه فقام إىل بأيب : والصالة فيه وإنه ال يبال فيه مث دعا بذنوب من ماء فصبه على بوله قال 
  " .وأمي فلم يسب ومل يضرب ومل يؤنب 

ثنا خلف بن هشام البزار ثنا خالد بن عبد اهللا الطحان عن : بن أمحد بن إبراهيم الدورقي  حدثنا عبد اهللا -٤٦٧
إن الصدقة أن : " يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أوليستا واحدة ؟ : قال قائل . يعتق النسمة ويفك الرقبة 
  أفرأيت إن مل أستطع ذلك ؟ : ن يعتقها وفكاكها أن يعني يف مثنها قال ال عتقها أ: قال 
  فإن مل أستطع ؟ : قال . تطعم جائعا أو تسقي ظمآنا : قال 
  قال مل أستطع ذلك ؟ . تأمر باملعرف وتنهى عن املنكر : قال 
  قال فإن مل أستطع ؟ . متنحه وكوف وعطفه على ذي رحم : قال 
  " . ك تكف عن الناس أذا: قال 

  .حدثنا إبراهيم بن هاىنء النيسابوري ثنا عفان بن مسلم  -٤٦٨
مسعت أيب حيدث عن : ثنا شعبة أنا سعيد بن أيب بردة قال : وحدثنا أبو بكر بن أيب العوام ثنا وهب بن جرير قاال 

يعتمل : د ؟ قال على كل مسلم صدقة قيل يارسول اهللا فإن مل جي: " أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ميسك : قيل فإن مل يستطع أو مل يفعل ؟ قال يعني ذا احلاجة امللهوف قيل فإن مل يستطع ؟ قال . بيده فينفع ويتصدق 

  " . عن الشر فإنه له صدقة 



قال : ثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا عثمان بن مقسم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب قال  -٤٦٩
  " . ملعون من ضار مسلما ما كره : "  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا علي بن عاصم عن حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن أيب صاحل موىل أم  -٤٧٠
ذا ما) وتأتون يف ناديكم املنكر ( أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل : يارسول اهللا : قلت : هاىنء عن أم هاىنء قالت 

  " . كانوا حيذفون أهل الطريق ويسخرون منهم : " كانوا يصنعون ؟ قال 

حدثنا أبو بدر الغربي ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن حممد بن  -٤٧١
سلما ضار اهللا به من ضار م: " حيىي بن حيان عن لؤلؤة عن أيب صرمة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  " . ومن شاق شاق اهللا به 

قال الفضيل ابن عياض واهللا ما حيل لك أن : حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق قال  -٤٧٢
  .تؤذي كلبا وال خنزيرا بغري حق فكيف تؤذي مسلما 

افضيل بن عياض واهللا ما حيل لك أن حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق قال قال  -٤٧٣
ياابن أخي إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى : فقال . تؤذي كلبا وال خنزيرا بغري حق فكيف تؤذي مسلما 

أال أراين أحدثك عن رسول اهللا صلى : أهنى عن هذا ؟ فقال : عن هذا فأخذ كفا فعقد بالسبابة فرمى هبا ، وقال 
  " . ى عن احلذف مث تكلمين هبذا الكالم إال أكلمك كلمة ما حييت اهللا عليه وسلم أنه هن

: " حدثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا إبراهيم بن مشاس ثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن جماهد قال  -٤٧٤
ن يسلط على أهل النار اجلرب فيحتكون حىت يبدو عظم أحدكم من دون جلده أو دون حلمه فينادى يافالن يافال

  " . هذا مبا كنت تؤذي املؤمنني : نعم فيقال : ابن فالن هل يؤذيك هذا فيقول 

قالوا : حدثنا علي بن حرب ثنا ابو معاوية الضرير عن األعمش عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة قال  -٤٧٥
  " . يف النار : " فالنه تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جرياهنا ؟ قال : يارسول اهللا 

حدثنا أبو سهل بنان بن سليمان الدقاق ثنا عبيد اهللا بن موسى عن األوزاعي عن ابن لبابة عن أم سلمة  -٤٧٦
بينما أنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حلاف إذ دخلت شاة جلار لنا فأخذت قرصة حتت دن لنا فقمت : قالت 

  " . إنه ال قليل من أذى اجلار : " م إليها فاخذهتا من بني حلييها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر ب نسليمان الضبعي قال حدثين بعض  -٤٧٧
أشاخنا قال مسعت احلسن مبكة وكثر الناس عليه فقال أيها الناس إن سركم أن تسلموا أو يسلم لكم دينكم فكفوا 

  . وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم وكفوا بطونكم عن أمواهلم أيديكم عن دماء الناس 

حدثنا عباس بن حممد الدوري حدثنا يونس بن حممد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن  -٤٧٨
: تقبلوا يل بست أتقبل لكم باجلنة قالوا وما هي ؟ قال : " سنان عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم . حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد فال خيلف وإذا ائتمن فال خين إذا 
  " . وكفوا أيديكم 

حدثنا أبو البختري ثنا أبو أسامة ثنا حيىي بن آدم ثنا عيسى وهو ابن عبد الرمحن عن طلحة بن مصرف عن  -٤٧٩
علمين عمال :  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عبد الرمحن بن عوسجه عن الرباء بن عازب قال جاء أعرايب

: اعتق النسمة وفك الرقبة فقال : لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت يف املسألة : " يدخلين اجلنة ؟ قال 
ال إن عتق الرقبة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف عتقها واملنحة : أو ليستا بواحدة ؟ قال : يارسول اهللا 

وف والفىء على ذي الرحم الظامل فإن مل تطق فأطعم اجلائع واسق الظمآن وأمر باملعروف وانه عن املنكر فإن مل الوك
  " . تطق ذلك فكف لسانك إال من خري 

  باب حفظ اللسان وترك املرء والكالم فيما ال يعينه

  
حدثنا إبراهيم بن هاىنء النيسابوري ثنا الفيض بن الفضل الكويف ثنا السري عن الشعيب عن مسروق عن  -٤٨٠

: يارسول اهللا إين مطاع يف قومي فبم آمرهم فقال له : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آت فقال : عبد اهللا قال 
  " . مرهم بإفشاء السالم وقله الكالم إال فيما يعنيهم 

حدثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر ثنا يزيد بن هارون أنا املسعودي عن وديعه األنصاري قال  -٤٨١
وال تكلم فيما ال يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إال : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لرجل وهو يعظه 

  . األمني واألمني خياف اهللا 

: عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي حدثنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا قال حدثنا محاد بن احلسن بن  -٤٨٢
كذا وكذا ؟ وأنت تنطقني : أقلت : فأتيت يف منامها فقيل هلا . قالت امرأة واهللا لقد أوجبت وما حتملت من كبرية 

  .فيما ال يعينك ومتنعني ما ال يضرك 

عثمان بن سعيد احلمصي ثنا حريز بن عثمان عن أيب حبيب القاضي  حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا -٤٨٣
تعلموا الصمت كما تتعلمون الكالم فإن الصمت حكم عظيم وكن إىل أن تسمع : " أن أبا الدرداء كان يقول 

أحرص منك إىل أن تتكلم وال تتكلم يف شيء ال يعنيك وال تكن مضحاكا من غري عجب وال مشاء إىل غري أرب 
  " .  غري حاجة يعين إىل

: حدثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين أن لقمان احلكيم كان يقول  -٤٨٤
أقصر اللجاجة وال أنطلق فيما ال يعنيين وال أكون مضحاكا من غري عجب وال مشاء إىل غري أرب الصمت حكم " 

  " . وقليل فاعله 

قال رسول : لرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن حسني قال حدثنا أمحد بن منصور ا -٤٨٥
  " . من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري عن علي بن حسني  -٤٨٦
  . ه وسلم مثله عن النيب صلى اهللا علي

إن : " حدثنا أمحد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال  -٤٨٧
  " . أعظم املسلمني يف املسلمني جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه مل يكن نزل فيه شيء فحرم من أجل مسألته 

ثنا حجاج ثنا محاد ثنا ثابت عن أنس أن لقمان كان واقفا حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي  -٤٨٨
عند داود صلى اهللا عليه وسلم وهو يسرد الدرع فجعل لقمان يرى شيئا عجبا فمنعه احللم من السؤال فلما منها 

وقال نعم درع احلرب هذه فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله جعلت أريد أن أسألك فكفيتين . صبها عليه
  .املسألة 

حدثنا نصر بن داود ثنا عمرو بن حممد الناقد ثنا زيد بن احلباب ثنا علي ابن مسعدة الباهلي ثنا قتادة عن  -٤٨٩
ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه حىت يستقيم : " أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .لسانه 

فتشت عن الورع فلم أجده يف : مسعت احلسن بن صاحل يقول "  :حدثنا نصر بن داود ثنا أبو نعيم قال  -٤٩٠
  " . شيء أقل منه يف اللسان 

حدثنا حممد بن مصعب الدمشقي ثنا كثري بن عبيد احلذاء ثنا بقية بن الوليد عن ابن أيب احلجاج املهري قال  -٤٩١
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا عن أيب هريرة : حدثين ابن اهلاد قال : 

  " . إن العبد ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه : " يقول 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا سلمة بن شبيب ثنا سهل بن عاصم ثنا عبد اهللا بن سنان اهلروي  -٤٩٢
جال بسهم كان أحب إيل من أن أرميه لو رميت ر: مسعت الثوري يقول : قال مسعت الفضيل بن عياض يقول 

  .بلساين ألن رمي اللسان ال يكاد خيطىء 

قال : حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن يزيد بن حبان التيمي عن العنبس بن عقبة قال  -٤٩٣
  " . والذي ال إله غريه ما شيء أحق بطول سجن من لسان : " عبد اهللا بن مسعود 

د بن عبد اجلبار العطاردي حدثنا حفص بن غياث عن ابن عون عن عطاء الواسطي عن أنس بن حدثنا أمح -٤٩٤
  " . ال يتقي اهللا عبد حىت خيزن من لسانه : " مالك قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه  -٤٩٥
  " . هذا أوردين املوارد : " يلوكه يف فيه ويقول أخذ بلسانه يف مرضه فجعل 



حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا جعفر بن عون أنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت  -٤٩٦
: اطلعت على أيب بكر رضي اهللا عنه وهو آخذ بلسانه ينصنصه قلت : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

  " . إن هذا أوردين املوارد  : "قال ! سبحان اهللا

حدثنا محيد بن الربيع اخلزاز ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال قال  -٤٩٧
  " . اخزن لسانك كما ختزن ورقك : " عبد اهللا بن عمرو 

ل وأخرج لسانه وأخذ طرفه حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا الفيض بن إسحاق قال قال الفضي -٤٩٨
  .ترى هذا ؟ فيه كل عجب خيرج منه اخلري والشر وهو حلم ليس فيه عظم فاحفظه : بأصبعيه مث قال 

: " قال لقمان البنه : حدثنا علي بن حرب ثنا حممد بن يعلى قال حدثين موسى بن عبيدة عمن أخربه قال  -٤٩٩
  . " من ال ميلك لسانه يندم ومن يكثر املراء يشتم 

حدثنا عيسى بن أيب حرب الصفار حدثنا حيىي بن أيب بكري عن هرمي بن سفيان عن عطاء بن عجالن عن  -٥٠٠
ال يصيب العبد حقيقة اإلميان حىت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال 

  " . خيزن من لسانه 

يزيد عن الثوري عن أيب قيس األودي قال جلست إىل الربيع بن خيثم حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن  -٥٠١
: قولوا : اقتلوا احليات كلها إال الدقيق الذي كأنه ميل فإنه ال يضره أكافر قتل أم هو فقال الربيع : وعلقمة فقال 

  . خريا وافعلوا خريا جتزوا خريا 

وحدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عبيد . ثنا أبو نعيم : حدثنا إبراهيم بن هاىنء النيسابوري  -٥٠٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : الطنافسي قاال ثنا داود بن يزيد األودي قال مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة يقول 

ر أكث: " قال . اهللا ورسوله أعلم : تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قالوا : " عليه وسلم يعين يقول ألصحابه 
  " . ما يدخل الناس النار األجوفان الفرج والفم 

حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري حدثنا معلى بن منصور ثنا موسى بن أعني عن عبد اهللا بن حممد بن  -٥٠٣
كنت أنا وأبو الدرداء عند : عقيل عن سليمان بن يسار عن عقيل موىل ابن عباس عن أيب موسى األشعري قال 

  " . من حفظ ما بني فقميه وما بني رجليه دخل اجلنة : " هللا عليه وسلم فقال النيب صلى ا

قال عمر بن عبد العزيز : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق قال مسعت وهيب بن الورد يقول  -٥٠٤
  " . من عد كالمه من عمله قل كالمه : " رضي اهللا عنه 

الوزان حدثنا شجاع بن أشرس ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق  -٥٠٥
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول : هالل عن ابن عباس عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  " . اثنتان متكنان من اجلنة من حفظ ما بني حلييه ورجليه دخل اجلنة 



بن عمارة القرشي ثنا سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد قال قال حدثنا علي بن حرب ثنا حممد  -٥٠٦
  " .طوىب ملن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته : " عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه وسلم 

رحم : " حدثنا عمر بن شبه قال ثنا سامل بن نوح ثنا يونس عن احلسن أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -٥٠٧
  " .  عبدا قال فغنم أو سكت فسلم اهللا

أنا ابن هليعة عن : حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن أيب مرمي وعمرو بن خالد احلراين قال  -٥٠٨
قل خريا تغنم أو : يالسان : دخل ابن عباس البيت فقال : احلارث بن يزيد عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال 

  . إن ال تفعل تندم اسكت عن سوء تسلم فإنك 

وحدثنا نصر بن داود ثنا أبو سلمة التبوذكي . حدثنا احلسن بن عرفة ثنا يونس بن حممد ثنا جرير بن حازم  -٥٠٩
إن الرجل قد يتكلم بالكلمة ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثنا جرير عن احلسن عن أيب هريرة قال : 

  " . يف النار سبعني خريفا  يرى أهنا تبلغ ما بلغت يهوي هبا

حدثنا حممد بن مصعب الدمشقي ثنا كثري بن عبيد احلذاء ثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز أيب سلمة  -٥١٠
إن : " عن بالل بن احلارث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(املاجشون عن حممد بن عمرو بن عطاء

تبارك وتعاىل ما يظن أهنا تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا تبارك وتعاىل له هبا سخطه إىل العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا 
  " . يوم القيامة 

حممد بن عمرو بن عطاء وصوابه حممد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده كما يف مجيع ) أ(يف نسخة ) ١(
  .املصادر 

ن مضر عن ابن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر ب -٥١١
إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل هبا يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عيسى بن طلحة عن أيب هريرة قال 

  " . النار أبعد من املشرق واملغرب 

 احلجاج املهري أخربين ابن حدثنا حممد بن مصعب ثنا كثري بن عبيد احلذاء ثنا بقية بن الوليد عن ابن أيب -٥١٢
إن : " اهلاد قال أخربين عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

العبد ليقول الكلمة ال يقوهلا إال ليضحك هبا أهل اجمللس يهوي هبا أبعد ما بني السماء واألرض وإن الرجل يزل عن 
  " . عن قدمه لسانه أشد مما يزل 

كانوا : ثنا روح بن عبادة ثنا أبو األشهب عن احلسن قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي  -٥١٣
إن لسان احلكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يقول شيئا رجع إىل قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه : " يقولون 

  إىل  أمسك وإن اجلاهل قلبه يف طرف لسانه ال يرجع

  " .قلبه ما أتى على لسانه تكلم به 



حدثنا الفضل بن موسى موىل بين هاشم البصري ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن محاد عن  -٥١٤
وال تستشرفوا البلية فإهنا مولعة مبن تشرف هلا إن البالء مولع بالكلم : " قال عبد اهللا بن مسعود : إبراهيم قال 
  " . تبتدعوا فقد كفيتم فاتبعوا وال 

  : قال أبو بكر حممد بن جعفر أنشدونا  -٥١٥
  ال تعبثن حبادث فلرمبا عبث اللسان حبادث فيكون 

ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا إبراهيم بن سعد : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي وعلي بن داود القنطري قاال  -٥١٦
قلت يارسول اهللا : امري عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال عن ابن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ماعز الع

قل ريب اهللا استقم قلت يارسول اهللا ما أكثر ما ختاف علي ؟ قال فأخذ بلسان نفسه مث : مرين بأمر أعتصم به قال 
  " . هذا : " قال 

ر قال داود النيب صلى قال مالك بن دينا: حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال  -٥١٧
يامعشر األبناء تعالوا أعلمكم خشية اهللا تبارك وتعاىل أميا عبد منكم أحب أن حييا ويرى األيام : " اهللا عليه وسلم 

  " . الصاحلة فليحفظ عينيه أن ينظر إىل سوء ولسانه ان ينطق باإلفك 

عن منصور عن احلكم عن ميمون بن أيب حدثنا علي بن داود القنطري ثنا آدم بن أيب إياس حدثنا شعبة  -٥١٨
يارسول : شبيب عن معاذ بن جبل قال ضمين ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسري حني رجعنا من تبوك فقلت 

: بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه قال : " اهللا أال حتدثين بعمل أدخل به اجلنة ؟ قال 
قاه وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة وإن شئت أنبأتك برأس تؤمن باهللا حىت تل

الصيام جنة والصدقة تكفر : األمر وعموده فالصالة وأما ذروة سنامه فاجلهاد وإن شئت أنبأتك بأبواب اخلري 
وإن ) تجاىف جنوهبم عن املضاجع ت( اخلطيئة وقيام العبد يف جوف الليل مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يارسول اهللا وإنا لنؤاخذ مبا تقول ألسنتنا ؟ : قلت " . شئت أنبأتك بأملك بالناس من ذلك كله وأشار بيده إىل فيه 
  " .وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم ! ثكلتك أمك ياابن جبل : " قال 

بلغين : يوب املخرمي ثنا روح بن عبادة حدثنا عوف وأشعث عن احلسن قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أ -٥١٩
أحفظ لسانك : يارسول اهللا أوصين فقال : " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إىل اليمن وأنه قال 

ثكلتك أمك معاذ : ال يارسول اهللا أوصين ؟ فق: احفظ لسانك مث أعاد عليه ثالثة فقال : مث عاد إليه ثانية فقال 
  " .وهل يكب الناس على وجوههم إال ألسنتهم 

حدثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا روح ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت عروة بن النزال أو النزال بن  -٥٢٠
أدركته  مل أمسعه منه وقد: فقلت له امسعته من معاذ ؟ قال : فقال احلكم : عروة حيدث عن معاذ بن جبل قال شعبة 

بخ بخ لقد سألت : يارسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إنه قال 
اعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة : عظيما وإنه ليسري على من يسرة اهللا عليه 

ه وذروة سنامه ؟ أما رأسه فاإلميان من أسلم سلم وأما عموده أوال أدلك على رأس هذا األمر وعمود. املفروضة 



أوال أدلك على أبواب اخلري ؟ الصوم جنة والصدقة تكفر اخلطيئة . فالصالة وأما ذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا 
رزقنهم تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما ( وقيام العبد يف جوف الليل وتال هذه اآلية 

قال أوال أدلكم على ما هو أملك بك يف ذلك كله ؟ مث طلع ركب فأومأ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ) . ينفقون 
ثكلتك أمك يامعاذ وهل : يارسول اهللا وإنا لنؤاخذ مبا تقول ألسنتنا ؟ قال : وسلم أن اسكت فلما مضوا قلت 

  " .ومسعته من ميمون بن أيب شبيب : قال احلكم  يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا املسعودي عن عبد امللك بن عمري عن وراد قال  -٥٢١
ينهاكم عن قيل : " كتب املغرية بن شعبة إىل معاوية ميلي علي وأنا أكتب بيدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .إضاعة املال وكثرة السؤال وقال و

: حدثنا احلسن بن عرفة ثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن سوقة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن وراد قال  -٥٢٢
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " كتب املغرية إىل معاوية رضي اهللا عنهما وزعم وراد أنه كتبه بيده 

: حرم ثالثا وهنى عن ثالث حرم عقوق الوالدة ووأد البنات وال هات وهنى عن ثالث  إن اهللا عز وجل: " يقول 
  " . عن قيل وقال وإضاعة املال وإحلاف السؤال 

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا شريك عن أيب احملجل عن معفس بن عمران عن ابن الشنية  -٥٢٣
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حمتبيا بكساء صوف فقال  رأيت أبا ذر جالسا يف املسجد وحده: قال 

والسكوت خري من إمالء الشر : واجلليس الصاحل خري من الوحدة مث قال : الوحدة خري من جليس السوء مث قال 
  " . وإمالء اخلري من السكوت : مث قال 

: بن عبيد إن رجال أتى أبا ذر رضي اهللا عنه فقال حدثنا احلسن بن عرفة ثنا عباد بن عباد املهليب ثنا يونس  -٥٢٤
: إن متلي خريا فيكتب لك خري من السكوت مث سكت ساعة مث قال : فسكت وسكت مث قال : أنت أبو ذر ؟ قال 

  " . والوحدة خري من اجلليس السوء : واجلليس الصاحل خري من السكوت مث سكت ساعة مث قال 

بارك بن سعيد عن أبيه عن أيوب بن كريز عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن حدثنا احلسن بن عرفة ثنا امل -٥٢٥
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركبانا إذ تقدمت به راحلته مث إن راحليت تقدمت راحلته حىت : " جبل قال 

ألك عن أمر ومينعين ظننت ان راحليت قد عرفت راحلته حىت نطحت ركبيت ركبته فقلت يارسول اهللا إين أريد ان أس
ما : قال ) يأيها الذين ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (  –جل وعز  –مكان هذه اآلية يقول اهللا 

لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري شهادة أن : ما العمل الذي يدخل اجلنة وينجي من النار ؟ قال : هو يامعاذ ؟ قلت 
أال أخربك برأس األمر : وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان مث قال  ال إله إال اهللا وإين رسول اهللا

وعموده وذروته ؟ أما رأس األمر فاإلسالم وأما عموده فالصالة وأما ذروته فاجلهاد مث قال الصيام جنة والصدقة 
تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون  (مث قرأ : أال أخربك مبا هو أملك بالناس من ذلك ؟ قال : تكفر اخلطايا مث قال 

فأخرج : أال أخربك مبا هو ؟ أملك بالناس من ذلك ؟ قال : مث قال ) . رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 
ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب : يارسول اهللا فكالم نتكلم به يكتب علينا ؟ فقال : لسانه ووضعه بني أصبعيه قلت 

  " . خرهم إال حصائد ألسنتهم إنك لن تزال ساملا ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك الناس يف النار على منا



حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال عتب سعد على  -٥٢٦
ما كنت قط أبغض إيل : ابنه عمر بن سعد فمشى إليه برجال من أصحابه فكلموه فيه فتكلم عمر فأبلغ فقال سعد 

ال تقوم الساعة حىت يأيت القوم : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مل ؟ قال : قال . منك اآلن 
  " . يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها 

  : ومسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد ينشد  -٥٢٧
  اجلهل عمن يواثبهومن ال يكف اجلهل عمن جيله فسوف يكف 

  فيغلبه باجلهل من كان جاهال ويغلبه بالصمت من ال جياوبه 

  باب ما يستحب للمرء من ستر عورة أخيه املسلم وما له من الثواب

حدثنا سعدان بن نصر ثنا عبد اهللا بن يوسف اخلوارزمي ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا  -٥٢٨
  " . من ستر على مسلم ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة : " يه وسلم قال عنه عن النيب صلى اهللا عل

حدثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي حدثنا أبو معاوية الضرير عن جويرب عن حممد بن واسع عن أيب صاحل  -٥٢٩
  . اجلنفي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك سواء 

ر من رأى ثنا حممد بن املبارك الصوري عن إمساعيل بن عياش عن سهيل بن أيب حدثنا سعدان بن يزيد بس -٥٣٠
ال يستر عبد عبدا ستره اهللا تبارك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  " . وتعاىل يوم القيامة 

قال رسول اهللا : صاحل عن أيب هريرة قال  حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن أيب -٥٣١
من نفس عن مؤمن كربة نفس اهللا تبارك وتعاىل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر : " صلى اهللا عليه وسلم 

  " . مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة 

لد عن سهيل بن أيب صاحل ثنا عفان حدثنا وهيب بن خا: حدثنا بنان بن سليمان وأبو موسى الطيالسي قاال  -٥٣٢
يوم  –تبارك وتعاىل  –ال يستر عبد عبدا إال ستره اهللا : " عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . القيامة 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو عامر العقدي ثنا خالد بن إياس القرشي عن حيىي بن عبد  -٥٣٣
ال يرى امرؤ من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن حاطب عن أيب سعيد اخلدري قال  الرمحن

  " . أخيه عورة فيسترها عليه إال دخل اجلنة 

قال : حدثنا بنان بن سليمان الدقاق ثنا إبراهيم بن أيب العباس عن أيب معشر عن أيب الزبري عن جابر قال  -٥٣٤
  " . من ستر على مؤمن عورة فكأمنا أحيا موءودة : " عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا 



حدثنا أبو بكر الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل وابن بكري أن الليث بن سعد حدثهما قال حدثين عقيل عن  -٥٣٥
سلما من ستر م: " ابن شهاب قال أخربين سامل أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . ستره اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي وأبو قالبة قاال ثنا الربيع بن حيىي ثنا شعبة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن  -٥٣٦
ه لو سترته بثوبك كان خريا لك يعين حني أخرب: " املنكدر عن ابن هزال عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . خرب ماعز 

ثنا عفان بن مسلم ثنا أبان بن يزيد عن حيىي  –بكرخ سر من رأى  –حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير  -٥٣٧
لو سترته بثوبك : " بن أيب كثري عن أيب سلمة عن نعيم بن هزال قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب هزال 

  " . كان خريا لك يعين ملاعز بن مالك 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو عامر العقدي عبد امللك بن عمرو ثنا علي وهو ابن املبارك عن حيىي  -٥٣٨
وحدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا حرب بن شداد قاال ثنا .بن أيب كثري 

لو أخذت سارقا ألحببت : " ا بكر رضي اهللا عنه يقول حممد بن عبد الرمحن أنه مسع زبيد بن الصلت قال مسعت أب
  " . أن يستره اهللا جل وعز ولو أخذت شاربا ألحببت أن يستره اهللا جل وعز 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي حدثنا روح بن عبادة ثنا األوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن  -٥٣٩
  " .على مؤمن سيئة فكأمنا أحيا موؤدة  من أطفأ: " أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا محاد بن سلمة عن جرب بن حبيب عن أم كلثوم بنت أيب بكر  -٥٤٠
رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يعس باملدينة ذات ليلة فرأى رجال وامرأة على فاحشة فلما 

إمنا : يتم لو أن إماما رأى رجال وامرأة على فاحشة فأقام عليهما احلد ما كنتم فاعلني ؟ فقالوا أصبح قال للناس أرأ
ليس ذلك لك إذا يقام عليك احلد إن اهللا تبارك وتعاىل مل يأمن : فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . أنت إمام 

ركهم مث سأهلم فقال القوم مثل مقالتهم األوىل وقال على هذا األمر أقل من أربعة شهداء مث تركهم ما شاء اهللا أن يت
  . علي رمحة اهللا عليه مثل مقالته 

وحدثنا العباس الدوري ثنا يعقوب بن . حدثنا أبو بكر الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري  -٥٤١
لرمحن بن عوف عن املسور إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد ا

بن خمرمة عن عبد الرمحن بن عوف قال حرست مع عمر رضي اهللا عنه ليلة املدينة فبينا حنن منشي شب لنا سراج 
أتدري بيت من : فانطلقنا نؤمه فلما دنونا إذا باب جماف على قوم هلم فيه أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال يل 

أرى قد أتينا ما هنانا اهللا : عة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى ؟ قلت هذا بيت ربي: ال قال : هذا ؟ قلت 
  .فرجع عمر وتركهم ) وال جتسسوا ( تبارك وتعاىل عنه قال اهللا تبارك وتعاىل 



حدثنا الترقفي ثنا الفريايب عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن معاوية رضي اهللا عنه  -٥٤٢
إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت تفسدهم : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مس: " قال 
 . "  
  . يقول أبو الدرداء كلمة مسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنفعه اهللا هبا : قال 

عمش عن سعيد بن عبد اهللا حدثنا نصر بن داود ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن األ -٥٤٣
يامعشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان يف : " بن جريج عن أيب برزة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يتبع عورة أخيه املسلم يتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته ومن 
  " . يفضحه ولو كان يف جوف بيته يتبع اهللا عورته 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو زكريا السيلحيين حيىي بن إسحاق ثنا الليث بن سعد عن إبراهيم بن  -٥٤٤
نشيط عن أيب اهليثم دخني موىل عقبة بن عامر قال كان لنا جريان يشربون فقلت لعقبة بن عامر أال أدعو عليهم 

من ستر على مؤمن خزية فكأمنا أحيا : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول الشرط فقال دعهم فإين مس
  " . موؤودة من قربها 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد ثنا الليث بن سعد عن عيسى بن موسى بن إياس الليثي  -٥٤٥
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن صفوان بن سليم عن رجل من أشجع عن أيب هريرة رضي اهللا عليه قال

  " . سلوا اهللا عز وجل أن يستر عرواتكم ويؤمن روعاتكم " 

حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن يزيد ثنا سفيان عن علي بن األقمر عن يزيد بن أيب كبشة عن أيب  -٥٤٦
  . ال : أسرقت ؟ قويل : الدرداء قال أتى جبارية قد سرقت مجال فقال 

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن صاحل بن كيسان عن  -٥٤٧
لو رأيت رجال على حد من حدود اهللا ما : ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال 

  .أخذته وال دعوت له أحدا حىت يكون معي غريي 

وأسبغ ( بن احلسن ثنا معمر بن خملد ثنا حممد عن جويرب عن الضحاك يف قوله تبارك وتعاىل حدثنا إمساعيل  -٥٤٨
  . فأما الظاهره فاإلسالم والقرآن وأما الباطنة فما يستر من العيوب : قال ) عليكم نعمة ظهره وباطنه 

ئل احلسن عن رجل زنا س: حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم ثنا أشعث بن عبد امللك قال  -٥٤٩
  .يتزوجها ويستر عليها : بامرأة فظهر هبا حبل قال 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي ثنا روح بن عبادة ثنا سالم بن مسكني قال سأل رجل احلسن  -٥٥٠
  .ياسبحان اهللا ال : فقال ياأبا سعيد رجل علم من رجل شيئا أيفشيه عليه قال 



وحدثنا . عمر بن مدرك القاص ثنا موسى بن إمساعيل املنقري ثنا مهام بن حيى أنا قتادة حدثنا أبو حفص  -٥٥١
عباس بن حممد الدوري ثنا روح بن عبادة ثنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي أنا قتادة عن صفوان بن حمرز املازين 

ياأبا عبد الرمحن كيف مسعت صلى اهللا  :قال بينما أنا أمشي مع عبد اهللا بن عمر آخذ بيده إذا عرض له رجل فقال 
إن اهللا تبارك : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يف النجوي يوم القيامة ؟ فقال : عليه وسلم يقول 

: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : وتعاىل ليدين منه املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول 
قرره بذنوبه ورأى يف نفسه أنه قد هلك قال له ياعبدي إين مل أسترها عليك يف الدنيا إال وأنا  نعم يارب حىت إذا

ويقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا على ( أريد أن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون واملنافقون 
  ) . رهبم أال لعنه اهللا على الظاملني 

مث : ا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن حمرز عن ابن عمر بنحوه قال حدثنا عمر بن مدرك ثن -٥٥٢
هؤالء الذين ( وأما الكفار فينادون من وراء حجاب ) هآؤم اقرءوا كتبيه ( يعطي كتاب حسناته وهو قول اهللا 

  ) . كذبوا على رهبم أال لعنة اهللا على الظاملني 

مسعت شيبة اخلضرمي حيدث أنه شهد عروة بن : الطيالسي ثنا مهام قال  حدثنا عمر بن مدرك ثنا أبو الوليد -٥٥٣
ثالث أشهد : " الزبري حيدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  :عليهن والرابعة لو شهدت رجوت أن ال آمث 
  .كمن ال سهم له وسهام اإلسالم الصالة والصيام والصدقة ال جيعل اهللا تبارك وتعاىل من له سهم يف اإلسالم  -
  .عبد يف الدنيا فيوليه غريه يف اآلخرة  –تبارك وتعاىل  –وال يتوىل اهللا  -
  . وال حيب قوما أحد إال جاء معهم يوم القيامة  -

  " .ه يف اآلخرة ال يستر اهللا تبارك وتعاىل على عبد يف الدنيا إال ستر اهللا تبارك وتعاىل علي: والرابعة 

حدثنا عمر بن مدرك ثنا حممد بن كثري أنا مهام عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن شيبة اخلضري عن  -٥٥٤
إذا مسعتم : قال يل عمر بن عبد العزيز : عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله مث قال 

  مثل عروة حيدث مبثل هذا احلديث عن 

  . عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحفظوه 

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال سألت أيب عن اإلمام إذا اطلع على رجل وهو بفحش أيقيم عليه احلد  -٥٥٥
فحدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا حرب بن شداد عن حممد بن عبد الرمحن عن زبيد بن الصلت أنه مسع أبا 

لو أخذت سارقا ألحببت أن يستره اهللا ولو أخذت شاربا ألحببت أن يستره اهللا : ضي اهللا عنه يقول بكر الصديق ر
.  

حدثنا سعدان يزيد البزاز حدثنا اهليثم بن مجيل ثنا جرير بن حازم قال مسعت احلسن يقول من كان بينه  -٥٥٦
  . وبني أخيه ستر فال يكشفه 



العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب مدرك عن عبد الرمحن بن حدثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار  -٥٥٧
أن يتواله رجال فيكله إىل غريه ، وال حيب رجل : يزيد قال قال عبد اهللا ثالث هن حق على اهللا تبارك وتعاىل بالعبد 

تكون حقا ال يستر اهللا  قال ورابعة أرجو أن. قوما إال بعثه اهللا معهم ، وال جيعل أسهم يف اإلسالم كمن ال سهم له 
  . تبارك وتعاىل على عبد يف الدنيا إال ستر اهللا عليه يف اآلخرة 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن  -٥٥٨
هنن حلق والرابعة لو حلفت ثالث أحلف عليهن إ: شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن مسعود أنه كان يقول 

وأحلف باهللا ال جيعل اهللا . أحلف باهللا ال يلقى اهللا عبد يتواله فيوليه غريه يوم القيامة . عليها لرجوت أن ال أحنث 
ولو حلفت . وأحلف باهللا ال يتوىل عبد قوما إال واله اهللا إياهم يوم القيامة . ذا السهم يف اإلسالم كمن ال سهم له 

  .  تبارك وتعاىل على عبد يف الدنيا إال ستره يوم القيامة رجوت أن ال أحنث ال يستر اهللا

حدثنا عمر بن شبة ثنا حيىي بن سعيد القطان عن شعبة قال مسعت حيىي بن احملرب يقول مسعت أبا ماجد يقول  -٥٥٩
واستنهكوه فوجدوه  هذا نشوان فقال عبد اهللا ترتروه: كنت قاعدا مع عبد اهللا بن مسعود إذا جاءه رجل فقال 

: اجلد وارفع يدك واعط كل عضو حقه قال : نشوانا فحبسه حىت ذهب سكره مث دعا بسوط فكسر مثرة مث قال 
ما أنت منه ؟ قال عمه ؟ أو ابن أخي فقال عبد اهللا ما أدبت : فلما فرغ قال . فجلده وعليه قباء أو قرطق 

( إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن اهللا عفو حيب العفو مث قرأ فأحسنت األدب وال سترت اخلزية إنه ينبغي لإلمام 
مث قال إين ألذكر أول رجل قطعه النيب صلى اهللا ) .وليعفو وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم 

اهللا كأنك يارسول : عليه وسلم أتى بسارق فأمر بقطعه فكأمنا أسف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
وما مينعين ال تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للسلطان إذا انتهى إليه حد أن : كرهت قطعه ؟ قال 

  ) . وليعقوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم ( يقيمه إن اهللا تبارك وتعاىل عفو حيب العفو 

زيد اجلرمي ثنا سفيان عن حيىي بن احلارث عن أيب ماجد احلنفي عن حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن ي -٥٦٠
ابن مسعود أنه جلد رجال يف سراويل وقبا أو يف سراويل وقميص وأتاه رجل بابن أخيه وهو سكران فقال ترتروه 

ل اجلده وارفع يدك واعط ك: فأمر بسوط فقطع مثرته وقال للجالد . ومرمروه واستنهكوه ففعلوا فوجدوه كذلك 
عضو حقه فضربه ضربا غري مربح مث قال للرجل بئس لعمر اهللا وايل اليتيم ما أدبت فأحسنت األدب وال سترت 

إن اهللا تبارك وتعاىل حيب العفو : واهللا ياأبا عبد الرمحن ما يل من ولد وإين ألجد له ما أجد للولد فقال : العورة قال 
إن أول رجل من املسلمني قطع رجل أتى به رسول اهللا صلى : ث قال وال ينبغي لوايل قوم يؤتى حبد إال يقيمه مث حد

اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه فنظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إن هذا سرق فقال : اهللا عليه وسلم فقيل 
ان وما مينعين وأنتم أعو: كأمنا سفي يف وجهه رماد فقال بعض القوم كأن هذا شق عليك يارسول اهللا ؟ قال 

وليعفو وليصفحو أال حتبون أن يغفر اهللا ( إنه ال ينبغي لوايل يؤتى حبد إال أقامه مث تال : الشيطان على أخيكم وقال 
  ) .لكم 

حدثنا علي بن حرب ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال عمر بن اخلطاب  -٥٦١
  . إدرؤوها ما قدرمت :  أي" أستر من احلدود ما واراك " " رضي اهللا عنه 



حدثنا نصر بن داود ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم ثنا أبو معاوية الضرير عن عبد اهللا بن ميمون عن موسى  -٥٦٢
من أشاد على مسلم عورة يشينه هبا أشانه اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن مشكم عن أيب ذر قال 

رفع ذكره هبا ونوه " أشاد : " منصور بن داود قال أبو عبيد قوله صلى اهللا عليه وسلم  قال أبو" . هبا يوم القيامة 
  . وشهره بالقبيح وكذلك كل شيء رفعته فقد أشدته 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثنا معاوية بن صاحل عن عمرو بن قيس عن ثور  -٥٦٣
عنه كان يعس باملدينة من الليل فسمع صوت رجل يف بيت يتغىن فتسور عليه الكندي أ عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

وأنت : ياعدو اهللا أظننت أن اهللا عز وجل يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال : فوجد عنده امرأة وعنده مخر فقال 
وقد ) وا ال جتسس( قال : ياأمري املؤمنني ال تعجل علي إن أكن عصيت اهللا واحدة فقد عصيت اهللا يف ثالث 

وقد تسورت علي ودخلت على من ظهر ) وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ( جتسست وقال اهللا عز وجل 
فقد دخلت ) ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ( البيت بغري إذن وقال اهللا عز وجل 

لئن : نعم واهللا ياأمري املؤمنني :  إن عفوت عنك ؟ قال فهل عندك من خري: قال عمر رضي اهللا عنه . بغري سالم 
  . فعفا عنه وخرج وتركه : قال . عفوت عين ال أعود ملثلها أبدا 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد  -٥٦٤
بن عوف قال حرست مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الرمحن بن عوف عن املسور بن خمرمة عن عبد الرمحن 

املدينة ليلة إذ شب لنا سراج فمشينا حنوه حىت انتهينا إىل باب جماف على قوم قد علت أصواهتم وكثر لغطهم فقال 
: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى ؟ قلت : قال . ال ادري : أندري بيت من هذا ؟ قلت 

  . فرجع وتركهم : وقد جتسسنا قال ) وال جتسسوا ( قد أتينا ما هنانا اهللا عنه قال اهللا عز وجل  أرى أنا

  باب ما يستجيب من ستر املعصية ويكره من إذاعتها

أخربنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا عبد اهللا بن املبارك عن مالك بن مغول عن أمي  -٥٦٥
  .ال يعذب اهللا جل وعز قوما يسترون الذنوب : الء بن بدر قال املرادي عن الع

وحدثنا عمر بن شبة بن عبيد ثنا حيىي . حدثنا علي بن احلسني الربا ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة  -٥٦٦
رأة قالت ثنا حيىي بن سعيد بن حيان أبو حيان عن أبيه عن مرمي ابنة طارق أن ام: مجيعا  –بن سعيد القطان قاال 

حجري حجري حجري : لعائشة رضي اهللا عنها يا أم املؤمنني إن كريا أخذ بساقي وأنا حمرمة فقالت رمحة اهللا عليها 
يانساء املؤمنني إذا أذنبت إحداكن ذنبا فال ختربن به الناس ولتستغفر : وأعرضت بوجهها وقالت بكفها ، وقالت 
  .عريون وال يغريون واهللا يغري وال يعري اهللا تبارك وتعاىل ولتتب إليه فإن العباد ي

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن كثري املصيصي عن األوزاعي عن عثمان بن أيب سودة قال ال  -٥٦٧
يعمل الرجل الذنب فيستره اهللا عليه : ينبغي ألحد أن يهتك ستر اهللا تبارك وتعاىل قيل وكيف يهتك ستر اهللا ؟ قال 

  . يعه يف الناس وسلم فيذ



حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا أمحد بن محيد جار عبيد اهللا بن موسى يف بين عبس ثنا أبو بكر  -٥٦٨
كل : " بن عياش عن مبشر السعيدي عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وء مث خيرب به أميت معاىف إال اجملاهرين أن يعمل الرجل س

  ما يستحب للمرء من ستر فخذه إذا كانت من عورته

وحدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق . حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى  -٥٦٩
ل مر رسول اهللا صلى ثنا إسرائيل عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن ابن عباس قا: ثنا عبد اهللا بن رجاء الغداين قاال 

  . غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته : اهللا عليه وسلم على رجل فرأى فخذه خارجة فقال 

حدثنا حممد بن يونس أبو العباس البصري ثنا روح بن عبادة أنا ابن جريج عن حبيب بن أيب ثابت عن  -٥٧٠
ال تربزن : "  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  " . فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت 

ثنا سعد بن عبد اجمليد وسياق احلديث لنصر ثنا العباس : حدثنا جعفر بن عامر البزاز ونصر بن داود قاال  -٥٧١
خرج : يب ليلى قال بن الفضل األنصاري عن برد بن سنان عن عبيد بن يعلى عن حيىي بن زيد عن أيب أنيسة عن أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرجنا معه فرأى رجال من بين عدي كاشفا فخذه فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
  . غط فخذك يامعن فغنها من العورة : " عليه وسلم 

عمرو بن شعيب حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا سوار أبو محزة املزين عن  -٥٧٢
مروا صبيانكم بالصالة يف سبع سنني واضربوهم : " عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عليها يف عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج الرجل أمته أو أجريه فال يرى ما بني سرته وركبته فإنه من 
  " . العورة 

ن إسحاق القلوسي ثنا سليمان بن داود ابو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا أبو يوسف يعقوب ب -٥٧٣
ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أيب كثري موىل حممد بن جحش عن حممد بن جحش قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " . يامعمر غط فخذك فإن الفخذ عورة : " وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال 

ثنا نصر بن داود وبنان بن سليمان الدقاق قاال ثنا سعد بن عبد احلميد األنصاري ثنا عبد الرمحن بن أيب حد -٥٧٤
الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد األسلمي عن أبيه عن جده جرهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عيينة عن أيب الزناد قال حدثين آل جرهد عن ثنا سفيان بن : وحدثنا بشر بن مطر وعلي بن حرب قاال ) . ح ( 
  . إن الفخذ عورة : جرهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به يف املسجد وعليه بردة وقد انكشفت فخذه فقال 

حدثنا علي بن حرب وبشر بن مطر قاال ثنا ابن عيينة عن أيب النضر يعين ساملا عن زرعة بن مسلم بن  -٥٧٥
  .  صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك جرهد عن جده عن النيب



حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا حممد بن جمبب ثنا سفيان عن عبد امللك بن ذكوان عن جمرد بن  -٥٧٦
غطها فإن الفخذ عورة : جرهد عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر عليه وقد كشف بردة له عن فخذه فقال 

 .  

  من إزالة األذى عن الطريقباب ما يستحب للمرء 

حدثنا عمر بن شبة النمريي ثنا حيىي بن سعيد القطان عن أبان بن صمعة قال حدثين أبو الوازع عن أيب برزة  -١
  " . أعزل األذى عن طريق املسلمني : " قلت يارسول اهللا علمين شيئا أنتفع به قال : قال 

بان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حدثنا علي بن حرب ثنا عبيد اهللا بن موسى نا شي -٢
لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف يف شجرة قطعها من ظهر الطريق : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ...كانت تؤذي الناس 

عن أنس بن مالك رضي حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا سهل بن بكار ثنا أبو هالل عن قتادة  -٣
لقد : " أن شجرة كانت على الطريق تؤذي الناس فقطعها رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " اهللا عنه 

  " . رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة 

دثين حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا أبو بكر بن أيب مرمي قال ح -٤
من دحرج عن طريق : " محيد بن عقبة بن رومان عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . املسلمني شيئا يؤذيهم كتب اهللا تبارك وتعاىل له هلا حسنة ومن كتبت له حسنة وجب له هبا اجلنة 

عوانة عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو  -٥
: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العظم يرفعه العبد عن طريق املسلمني : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

  . صدقة 

قال  حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا علي بن شجاع ثنا غسان بن عبيد العسقالين عن أيب العاتكة عن أنس قال -٦
  " . ياأنس أمط األذى عن طريق املسلمني تكثر حسناتك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان على : " كتب إىل احلسن بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  -٧
  " . الطريق غصن شجرة تؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل اجلنة 

داود ثنا سريح بن يونس ثنا عبيدة بن محيد الضيب ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  حدثنا نصر بن -٨
  ) .يعين مثل حديث ابن منري عن األعمش املتقدم قبل هذا .( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

  ما يستحب للحكيم أن يرفع عن نفسه سوء الظن



ا حممد بن كثري ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن رسول حدثنا علي بن احلسني الربا ثن -٩
يافالن هذه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

: " ى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صل. زوجيت فالنة فقال يارسول اهللا من كنت أظن فيه فإين مل أكن أظن بك 
  " .إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن احلسني عن صفية ابنة  -١٠
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معتكفا فاتيته أزوره فحدثته مث قمت فانقلبت فقام معي وكان: حيي قالت 

مسكنها يف دار أسامة بن زيد فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم أسرعا فقال النيب صلى 
إن الشيطان جيري : " قال !!! سبحان اهللا يارسول اهللا : قاال " على رسلكما إهنا صفية ابنة حيي " اهللا عليه وسلم 

  " . وبكما شيئا أو شرا من ابن آدم جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف يف قل

حدثنا أبو بكر الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد ثنا عبد الرمحن بن خالد عن ابن شهاب عن  -١١
علي بن حسني أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته أهنا جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره 

أن يقذف يف : " لغوابر من رمضان مث ذكر مثل حديث معمر إال أن الليث قال وهو معتكف يف املسجد يف العشر ا
  .. " .قلوبكما 

حدثنا سعدان بن يزيد البزار ثنا حممد بن ربيعة عن األعمش عن أيب حازم األشجعي قال اشتريت من ابن  -١٢
" إين إمنا أخاف سوء الظن : " ا قال فقلت إنا ال نأخذ إال حقن. عمر تبنا بثالمثائة درهم فجلس على الباب يف الغبار 

 .  

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن حارثة بن  -١٣
  " . إين ألعد العراق على خادمي خشية الظن : " مضرب قال قال سلمان 

شري بن سليمان أبو إمساعيل ثنا أبو حازم املدين قال حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا خلف بن متيم ثنا ب -١٤
اشتريت أنا وصاحب يل من عبد اهللا بن عمر تبنا فجئنا نقتضيه فجاء عبد اهللا فجلس فأقبلنا نكتاله فسطع وهج 

جلس إين مل أ: " ياأبا عبد الرمحن لو تنحيت عن الغبار فإنا نرجوا مثل الذي ترجوا فقال : الغبار على ابن عمر فقلنا 
  " . أحفظكما إمنا جلست أحفظ نفسي 

  ما يستحب للمرء من التحرز أن يساء به الظن

حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا منهال بن محاد السراج عن سليمان العجلي عن بديل بن ورقاء قال  -١٥
  " . اء به الظن من أقام نفسه مقام التهمة فال يلومن من أس: " قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا موسى بن داود ثنا ذواد بن علبة احلارثي عن إمساعيل بن أمية عن نافع  -١٦
  . عن ابن عمر قال كنا إذا فقدنا الرجل يف صالة العشاء والصبح أسأنا به الظن 



لمة عن عمرو بن دينار عن موسى بن حدثنا إمساعيل بن احلسن احلراين ثنا رجل نسيت امسه عن محاد بن س -١٧
ياأمري : خلف أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فعاله بالدرة فقال الرجل 

  . فهال حيث ال يراك الناس : قال . املؤمنني إهنا امرأيت 

  يستحب للمرء إذا أقسم عليه أخوه املسلم أن يرب قسمه

إذا : " احلسن الوراق ثنا أبو عامر العقدي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافععن ابن عمر قال حدثنا محاد بن  -١٨
  " . أقسم أحدكم على أخيه فليربه فإن مل يفعل قال فليكفر الذي أقسم عن ميينه 

: " حدثنا علي بن حرب ثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال  -١٩
قال " إنه ال هجرة اليوم : " يارسول اهللا اجعل أليب نصيبا يف اهلجرة قال : ا كان يوم فتح مكة جئت بأيب فقلت مل

  " .أبررت عمي وال هجرة : " أقسمت عليك يارسول اهللا فمد النيب صلى اهللا عليه وسلم يده وقال 

. سفيان عن أشعث بن أيب الشعثاء  حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي قال ثنا -٢٠
وحدثنا . وحدثنا نصر بن داود ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن أيب إسحاق عن أشعث بن أيب الشعثاء 

عن : نصر بن داود ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن أيب إسحاق عن أشعث بن أيب الشعثاء قاال مجيعا 
  " . أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإبرار املقسم : " ن مقرن عن الرباء قال معاوية بن سويد ب

يستحب للحكيم أن ال يضع كالمه إال يف موضعه وأن ال يتكلم مبا يعتذر منه أو ميسك عنه فإنه أسلم له وأعود 
  نفعا

يد اهلروي يوم العيد عن حديث حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي قال سألت أبا ز -٢١
  " . إن لكل مقام مقاال : " فقال ثنا شعبة عن قتادة قال سألت أبا الطفيل عن شيء فقال 

حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا علي بن عاصم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد اهللا بن  -٢٢
إذا صليت فصل : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبري األنصاري عن أبيه عن أيب أيوب األنصاري قال ق

  " . صالة مودع وال حتدثن بكالم تعتذر منه غدا 

إياك وما يعتذر منه وما يستحيا من ذكره فإمنا يعتذر من الذنب ويستحيا : " قال أبو بكر قال بعض احلكماء  -٢٣
  " من القبيح 

ين أيب ثنا سيار بن حامت العنزي ثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل قال حدث -٢٤
ياابا عبد اهللا من كان حامل راية رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا مالك بن دينار قال سألت سعيد بن جبري قلت 

املها كان ح" يل تسأله وهو خائف من احلجاج قد الذ بالبيت : فقالوا " إنك رخي اللبب : " وسلم فنظر إيل فقال 
  " . علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 



حدثنا عمر بن شبة حدثنا عمر بن علي املقدمي مسعت الثوري حيدث عن ابن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى  -٢٥
إين أويت واسأل احلاجة وأنتم عندي فاشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا على : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . حب يدي نبيه ما أ

من كان " قال مالك بن أنس : حدثين أمحد بن سهل العسكري ثنا حيىي بن عثمان ثنا عبد اهللا بن وهب قال  -٢٦
  " . جالسا عند رجل فأتاه طالب حاجة فأمسك اجلليس عن معاونة الطالب فقد أعان عليه 

قال قال ) ١(واقد عن ابن عمرحدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب بن خالد عن أيب  -٢٧
  " .من حضر إماما فليقل خريا أو ليسكت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الصواب عن نافع عن ابن عمر ) ١(

حدثنا أبو الفضل العباس بن الفضل الربعي قال كان جعفر الضيب مؤدبا للفضل وجعفر ابين حيىي بن خالد  -٢٨
ان متناهيا يف التيه وبني يديه كتاب خمتوم مل يفضه وقد تداخله الغضب فسلم الربمكي فدخل على الفضل يوما وك

وأومأ إىل رجل من أهل مدينة ! عليه فلم يرد عليه السالم وقال وحيك ياجعفر أما تعجب من مكاتبة فالن إيانا ؟
أحسن الظن بتأميلك إن هذا الرجل توسم مبعروفك و! أيها األمري : السالم من غري حال أو جبت ؟ فقال له جعفر 

فكتب إليك وقد أعتقله سيفان واحتكم عليه بالسالمة من غري طمع مؤنس وال خوف موئس فكن أيها األمري مع 
قال الفضل إذا جرى األمر على هذا . أوف النبلني وكن ألمله يكن اهللا لك وال ختلف الظن فيك فيخلفه اهللا عنك 

  . يتكلم معنا أهل مدينة السالم أمجعون 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شيبان بن عبد الرمحن ثنا عبد امللك بن عمري عن أيب  -٢٩
إن اهللا تبارك وتعاىل مل يبعث نبيا وال خليفة إال وله : " سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . من وقي بطانة السوء فقد وقي بطانة تأمره باملعروف وبطانة ال تألوه خباال ف

حدثنا نصر بن داود ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم ثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أيب حيىي الكندي قال  -٣٠
إنك أمرتين أن : فلما قام سعيد تبعته فقلت . ادفعها إىل والة األمر : " سألت سعيد بن جبري عن الزكاة فقال 

ضعها حيث أمرك اهللا عز وجل سألتين على : " وهم يصنعون هبا كذا ويصنعون هبا كذا فقال  أدفعها إىل والة األمر
  " .رؤوس الناس فلم أكن ألخربك 

كانوا يقولون لسان : " حدثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا روح بن عبادة ثنا أيو األشهب عن احلسن قال  -٣١
وإن عليه أمسك وإن اجلاهل قلبه يف . رجع إىل قلبه فإن كان له قال  احلكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يقول شيئا

  " . طرف لسانه ال يرجع إىل قلبه فما أتى على لسانه تكلم به 

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا احلكم بن موسى ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال املدين قال مسعته من أيب عن أمه  -٣٢
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها عن ا

  " . أو ليصمت 



حدثنا علي بن حرب ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زايدة بن قدامة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن  -٣٣
  " . م اآلخر فليقل خريا أو ليسكت من كان يؤمن باهللا واليو: " أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا .حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الفضل الذراع ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة  -٣٤
حصني كالمها عن أيب صاحل عن ..عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا داود بن عمرو ثنا ابو األحوص عن أيب 

  . صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك  أيب هريرة عن النيب

حدثنا علي بن حرب ثنا أبان بن سفيان التغليب ثنا سالم بن مسكني عن شهر بن حوشب عن حممد بن  -٣٥
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يوسف عن عبد اهللا بن سالم قال 

  " . خريا أو ليسكت 

أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا عبد اهللا بن رجاء الغداين ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا  -٣٦
من كان يؤمن : عن جماهد قال دخل أيب على فاطمة ابنة حممد صلى اهللا عليه وسلم فأخرجت له كربة فيها كتاب 

  . خر فليقل خريا أو ليسكت باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باهللا واليوم اآل

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمرو عن عبد الرمحن بن عابس عن قيس بن هرم  -٣٧
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو : " عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . ليسكت 

ن بن يزيد البزاز ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق حدثين سعيد بن أيب سعيد حدثنا سعدا -٣٨
ثنا علي بن داود : وقال اخلرائطي . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : املقربي عن أيب شريح اخلزاعي قال 

يب سعيد املقربي عن أيب القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث بن سعد عن حممد بن إسحاق عن سعيد بن أ
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل : " شريح العدوي هكذا قال القنطري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . خريا أو ليصمت 

حدثنا حممد بن يونس الكدميي ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة  -٣٩
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت : " س قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عيا

 . "  

قال رسول اهللا : حدثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب شريح اخلزاعي قال  -٤٠
  " . ل خريا أو ليصمت من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليق: " صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا احلسني األشقر ثنا يعقوب عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري أن  -٤١
آلتني من هو : فلم جيبه فقال الرجل ) من جاء باحلسنة فله خري منها ( رجال أتى ابن مسعود فسأله عن هذه اآلية 

إنك سألتين بني مجاعة من الناس : "  عنه فقام ابن مسعود فاتبعه فأخذ بيده فقال أجود هبا منك يعين عليا رضي اهللا



  . بالشرك : قال " ومن جاء بالسيئة " شهادة ان ال إله إال اهللا : " وكرهت أن أخربك وهي 
  مجاع أبواب الرفق باململوكني

  باب حسن امللكة والصفح عن زلل اململوكني

اص ثنا إمساعيل بن حيىي ثنا مسعر عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا حدثنا احلسن بن يزيد اجلص -٤٢
  " .أحسنوا فيما وليتم واعفوا عما ملكتم : " صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا نصر بن داود ثنا حممد بن سنان أبو بكر العوقي ثنا مهام عن قتادة عن هياج بن عمران الربجي أن  -٤٣
: " عليه نذرا إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثين إىل عمران بن حصني فقال  غالما ألبيه أبق فجعل اهللا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة فمر أباك فليتجاوز عن غالمه 
ليه وسلم حيث يف خطبته على وليكفر عن ميينه قال فبعثين إىل مسرة بن جندب فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

  . الصدقة وينهى عن املثلة مر أباك فليتجاوز عن غالمه وليكفر ميينه 

أبق عبد الرجل بالبصرة : " حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم ثنا محيد الطويل عن احلسن قال  -٤٤
ما قام فينا رسول اهللا صلى : " ن حصني فقال فحلف لئن عليه ليقطعن منه طائفا فقدر عليه فأرسل ابنه إىل عمران ب

ما قام فينا : " مث أرسل إىل مسرة بن جندب فقال " . اهللا عليه وسلم مقاما قط إال أمرنا بالصدقة ووهنانا عن املثلة 
  " . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما إال أمرنا بالصدقة وهنانا عن املثلة 

ثنا موسى بن داود عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن عمران بن  حدثنا علي بن زيد الفرائضي -٤٥
  . حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

من حلف : " حدثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان األحول عن أيب معبد عن ابن عباس قال  -٤٦
  " . على ملك ميينه أن يضربه فكفارته تركه 

ما قام رسول : " دان بن يزيد ثنا علي بن عاصم ثنا أبو علي الرحيب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا سع -٤٧
  " . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما قط إال أمرنا بالصدقة وهنى عن املثلة 

صاري حدثنا الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب مسعود األن -٤٨
بينما أنا أضرب غالما يل مسعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود مرتني فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا : " قال 

  " . واهللا هللا أقدر عليك منك على هذا : " عليه وسلم فألقيت السوط فقال 

  ما جاء يف اإلحسان إىل اململوك يف الطعام والكسوة



نا أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بين رافع بن حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ث -٤٩
حسن امللكة مناء وسوء اخللق : " مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " . شؤم 

يسى بن موسى بن طلحة حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن ع -٥٠
  " . إحسانك إىل اململوك يكبت العدو : " حدثين أيب عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : بن عبيد اهللا قال 

حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا مسعود بن مسروق السكري ثنا عثمان بن عبد الرمحن القرشي  -٥١
دي عن أيب سلمة عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل احلراين ثنا سعيد بن عبد اجلبار الزبي

إذا ابتاع أحدكم اخلادم فليكن أول شيء يطعمه احللو فإنه أطيب : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " . لنفسه 

ل بن أيب خالد عن أبيه عن حدثنا احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ثنا الوليد بن القاسم اهلمداين عن إمساعي -٥٢
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه فإن مل : " أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . يفعل فليناوله 

 حدثنا أبو بكر حممد بن عمر الدواليب حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع ثنا شعيب بن أيب محزة أنا أبو الزناد أن -٥٣
إذا كفى : " عبد الرمحن بن هرمز حدثه أنه مسع أبا هريرة حيدث أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

أحدكم مملوكه صنعه طعامه وكفاه حره ومؤونته وقربه إليه فليجلسه فليأكل معه أو ليأخذ أكله فلريوغها وأشار 
  " . بيده فليضعها يف يده وليقل كل هذه 

ن داود اخللنجي ثنا سعد بن عبد احلميد حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن موسى بن أيب عثمان حدثنا نصر ب -٥٤
إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ومؤونته : " عن أبيه عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وقربه إليه فليجلسه فليأكل معه أو ليأخذ أكله فليضعها يف يده 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا حبان بن موسى ثنا عبد اهللا بن املبارك أنا سفيان عن حممد بن عجالن عن  -٥٥
للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ما ال يطيق : " أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 . "  

سعدان بن يزيد البزار ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب مجيعا حدثنا عمر بن شبة ثنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا  -٥٦
قال بعثنا اخلادم يف عمل !! ياأبا عبد اهللا ما هذا ؟: عن أيب قالبة أن رجال دخل على سلمان وهو يعجن فقال 

  . فكرهنا أن جنمع عليه عملني 

ص ثنا الثوري عن منصور عن جماهد حدثنا حممد بن جابر الضرير ثنا أبو حذيفة وثنا أبو بدر ثنا حسني بن حف -٥٧
من والءمكم من خدمكم فاطعموهم مما تطيقون : " عن مورق عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وألبسوهم مما تلبسون ومن ال يالئمكم فبيعوا وال تعذبوا خلق اهللا الذي خلق 



عمش عن املعرور بن سويد قال مررنا على أيب ذر بالربذة حدثنا عمر بن شبه ثنا حيىي بن سعيد القطان عن األ -٥٨
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعليه ثوب وعلى غالمه ثوب فقلنا ألو أخذت هذا وأعطيته غريه كانت حلة قال 

  " . إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون : " وسلم قال 

حرب ثنا أسباط بن حممد عن مطرف عن عامر عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا حدثنا على بن  -٥٩
  " . من كانت عنده جارية فعاهلا وأحسن إليها مث أعتقها وتزوجها فذلك له أجران : " صلى اهللا عليه وسلم 

وبة عن قتادة عن سفينة حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أيب عر -٦٠
" الصالة الصالة وما ملكت أميانكم : " كان من آخر وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " موىل أم سلمة قال 

  .حىت جعل يلجلجها يف صدره وما يفصح هبا لسانه 

اهد أيب حزرة عن حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا هارون بن معروف ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جم -٦١
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأيب نطلب العلم يف هذا احلي من األنصار قبل أن يهلكوا 

بصر عيين هاتني ومسع أذين هاتني : " فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
يعين ( أطعموهم مما تأكلون وألبسون مما تلبسون : " ليه وسلم يقول ووعا قليب هذا من رسول اهللا صلى اهللا ع

  ) " . اململوكني 

حدثنا أبو بدر ثنا عبيس بن مرحوم ثنا عبد املهيمن بن عباس عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٦٢
مث تويف صلى اهللا عليه وسلم " ميانكم ياأيها الناس اتقوا اهللا يف أزواجكم وفيما خولكم أو قال فيما ملكت أ: " قال 

 .  

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثين أيب قال ثنا األعمش عن أنس قال قال  -٦٣
  " .ويل للمالك من اململوك وويل للمملوك من املالك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال حدثين أيب ثنا جعفر ب نسليمان الضبعي ثنا أمساء بن عبيد عن نافع حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد  -٦٤
كلكم راع ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية على بيتها : " عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

عيته وما وليت من أمر زوجها ومسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه وكلكم راع ومسؤول عن ر
 . "  

حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا منصور بن سلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار عن  -٦٥
  . ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو ذلك 

عيب عن حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن ش -٦٦
كان لزنباع عبد يسمى ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أنفه وأذنيه فأتى : " أبيه عن جده قال 

ال حتملوهم ما ال يطيقون واطعموهم مما : " ابن سندر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إىل زنباع فقال 
  " . رضيتم فامسكوا وال تعذبوا خلق اهللا عز وجل  تأكلون وألبسوهم مما تلبسون فما كرهتم فبيعوا وما



  باب ذكر السؤدد وشريطته

حدثنا احلسن بن عرفة العبدي ثنا حممد بن مصعب القرقساين ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب  -٦٧
عنه األرض أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق : " سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وأول شافع وأول مشفع 

حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا أبو شيخ ثنا موسى بن أعني عن ليث عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن  -٦٨
إين لسيد الناس يوم القيامة يدعوين ريب فأقول لبيك وسعديك : " حذيفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ت وتعاليت لبيك ريب وحنانيك واملهدي من هديت عبدك بني يديك ال ملجا وال منجا منك إال واخلري بيديك تبارك
  " . إليك تباركت رب البيت 

حدثنا القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن  -٦٩
أنا أول الناس تنشق : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس قال مسعت رسول 

  " . األرض عن مججميت يوم القيامة وال فخر وأعطى لواء احلمد وأنا سيد الناس يوم القيامة وال فخر 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي وإبراهيم بن اهليثم البلدي قاال ثنا حممد بن كثري املصيصي عن األوزاعي  -٧٠
هذان سيدا كهول : " دة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما عن قتا

  " . أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني 

يل حدثنا حممد بن إمساعيل أبو إمساعيل الترمذي ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا إسرئ -٧١
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن إىل :أبو موسى قال مسعت احلسن يقول مسعت أبا بكرة يقول 

إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني طائفتني من املسلمني : " جنبه وهو ينظر إليه مرة وإىل الناس مرة ويقول 
 . "  

الرقاشي ثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد  -٧٢
مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف حيدث عن أيب سعيد اخلدري أن بين قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل 

: " يه وسلم إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء على محار فلما كان قريبا من املسجد قال رسول اهللا صلى اهللا عل
فإين أحكم فيهم أن يقتل مقاتليهم وتسىب ذراريهم : قال " إن هؤالء نزلوا على حكمك : قوموا إىل سيدكم فقال 

  " . حكمت فيهم حبكم امللك ورمبا قال حبكم اهللا : " قال 

سول اهللا حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن ر -٧٣
إنه أكثرنا : قالوا " مب سودمتوه ؟ : " جد بن قيس قال : من سيدكم قالوا : " صلى اهللا عليه وسلم قال لبين ساعدة 

فمن : قالوا " وأي داء أدوى من البخل ؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ماال وإنا على ذلك لنزنه بالبخل 
وكان يصلي . والرباء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيا وميتا : قال " رور بشر بن الرباء بن املع: قال " سيدنا 



إىل الكعبة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل بيت املقدس فأطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما حضره املوت 
  . استقبلوا يب إىل الكعبة : قال ألهله 

ية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل حدثنا حممد بن غالب بن حرب متتام ثنا أم -٧٤
ملا نزلت هذه اآلية قال سعد بن عبادة لو أين رأيت أهلي ومعها رجل : " بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 

لو رأيته والذي بعثك باحلق : " قال " . نعم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " انتظر حىت آيت بأربعة ؟ 
يامعشر األنصار امسعوا ما يقول سيدكم إن سعدا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " . لعاجلته بالسيف 

  " . لغيور وأنا أغري منه واهللا أغري مين 

حدثنا علي بن حرب ثنا أبو معاوية الضرير ويعلى بن عبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن  -٧٥
ال يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبد وال يقول أحدكم موالي فإن موالكم اهللا : " هللا عليه وسلم قال النيب صلى ا

  " . ولكن ليقل سيدي 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان الثوري عن األعمش عن ذكوان  -٧٦
  " . اي وال يقل العبد موالي وليقل سيدي ال يقولن أحدكم عبدي وليقل فت: " عن أيب هريرة قال 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا العوام بن حوشب عن أيب حممد عمر بن  -٧٧
من قدم ثالثة مل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اخلطاب رضي اهللا عنه عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال 

قال . واثنني : قال . فقال أيب بن كعب أبو املنذر سيد القراء قدمت اثنني . له حصنا من النار يبلغوا احلنث كانوا 
  " . وواحدا لكن إمنا ذلك عند الصدمة األوىل : قال . أبو ذر قدمت واحدا 

 حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد ثنا عوف األعرايب عن قسامة بن زهري عن أيب -٧٨
  " . إن لكل شيء سيدا حىت إن للنخل سيدا : " موسى األشعري قال 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا مهدي بن جعفر ثنا زافر بن سليمان عن عبيد اهللا بن الوليد الوصايف قال جاء  -٧٩
يدي وسيد يارسول اهللا إن يل امرأة إذا دخلت عليها قالت مرحبا بس: رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

فقال . ما حيزنك ؟ الدنيا ؟ وقد كفيت أمر اآلخرة فزال اهللا مها وكذلك فلتكن : أهل بييت وإذا راتين حزينا قالت 
  " . أخربها أهنا عاملة من عمال اهللا وهلا نصف أجر اجملاهد : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

" سيدا : كان خيثمة : " معني ثنا ابو معاوية ثنا األعمش قال  حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا حيىي بن -٨٠
 .  

ذكرت احلكم بن أبان ليوسف بن : حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا علي بن عبد اهللا قال مسعت سفيان يقول  -٨١
  " . ذاك سيدنا : " يعقوب قال 



بد اهللا املاجشون عن حممد بن املنكدر عن حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا علي بن اجلعد أخربين عبد العزيز بن ع -٨٢
  " . أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعين بالل : " كان عمر يقول : " جابر قال 

: " حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا هشيم ثنا العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال  -٨٣
كان عمر خريا من معاوية : قال : وال عمر : قلت : قال . ان ما رأيت أحدا كان أسود من معاوية بن أيب سفي

  " . وكان معاوية أسود منه 

  باب شريطة السيد

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين ثنا عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر اهلذيل عن عكرمة  -٨٤
  " . السيد الذي ال يغلبه غضبه : " قال 

السيد احلليم التقي : " إبراهيم بن اجلنيد ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا هشيم أنا جويرب عن الضحاك قال حدثنا  -٨٥
 . "  

" السيد التقي : " حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا شريك عن سامل عن سعيد بن جبري قال  -٨٦
 .  

السيد احلسن : " احل ثنا شريك عن أيب روق عن الضحاك قال حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا الوليد بن ص -٨٧
  " . اخللق 

قيل ملعاوية من أسود الناس ؟ : " حدثنا العباس بن الفضل الربعي ثنا العباس بن هشام الكليب عن أبيه قال  -٨٨
  " . أسخاهم نفسا حني يسأل وأحسنهم يف اجملالس خلقا وأحلمهم حني يستجهل : فقال 

  ق احلديث وجسيم خطرهباب فضلية صد

حدثنا علي بن حرب ثنا زيد بن أيب الزرقا أنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية عن عبد اهللا بن  -٨٩
صدق : أربع إذا كن فيك فال يضرك ما فاتك من الدنيا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو قال 

  " . عفة طعمة احلديث ، وحفظ أمانة ، وحسن خليقة ، و

حدثنا علي بن حرب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن يزيد بن مخري قال مسعت سليم بن عامر عن  -٩٠
أوسط بن إمساعيل بن أوسط مسع أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه خيطب بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عليكم بالصدق فإنه مع الرب : " لم مقامي هذا عام أول مث بكا فقال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: " قال 
  " . ومها يف اجلنة 

حدثنا الدوري ثنا زيد بن احلباب عن معاوية بن صاحل حدثين سليم بن عامر حدثين أوسط بن عمرو البجلي  -٩١
ها الناس قام رسول اهللا صلى اهللا أي: " قدمت املدينة فألقيت أبا بكر رضي اهللا عنه على املنرب خيطب فقال : " قال 



: مثل ذلك ثالثا مث قال : عليه وسلم يف مقامي هذا عام أول مث ذرفت عيناه فلم يستطع من العربة أن يتكلم مث قال 
  " . أسأل اهللا العافية فإنه مل يعط أحد خريا من العافية بعد يقني وعليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة 

غالب حممد بن أمحد بن النضر األزدي ثنا أبو الربيع الزهراين عن إمساعيل بن جعفر عن عمرو بن  حدثنا أبو -٩٢
اصدقوا إذا : " أيب عمرو عن املطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . حدثتم وأوفوا إذا وعدمت 

  : مسعت الشعيب يتمثل : " سعيد بن يزيد البجلي قال حدثنا أبو قالبة ثنا بكر بن بكار حدثين  -٩٣
  أنت الفىت كل الفىت إن كنت تفعل ما تقول 
  ال خري يف كذب اجلواد وحبذا صدق البخيل

حدثنا عمر بن شبة ثنا حممد بن حيىي املديين أخربين عبد العزيز بن عمران أخربين حكيم بن حممد قال عرض  -٩٤
والذي أعرف قدر ابن عمار أخي بين سليم مث أحد بين عيط مثانية نفر من مزينة : لقذة بن عمارة قال أبو زيد 

  : فأفلت منهم وأنشأ يقول 
  أال هل أتاها أن يوما فررته بشوران جنا من أسار ومقتل
  لقيت قبيال مخسة وثالثة بظهر طريق عصبة غري عزل

  فواقبتهم رحلي شدا ومن يشا إذا ما خال يكذبك أو يتنحل 

ا عمر بن شبة ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر قال أخربين عمر بن عطية عن عمه عن بالل بن حدثن -٩٥
ال تغرنكم صالة امرىء وال صيامه ولكن إذا حدث : " احلارث قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

  " . وإذا أمتن أدى 

سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان الفلسطيين عن عبادة بن حدثنا الترقفي ثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن  -٩٦
أوصيكم بتقوى اهللا : " نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . وصدق احلديث ووفاء بالعهد وبذل السالم وخفض اجلناح 

لوليد ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا يزيد بن أيب منصور عن حدثنا أمحد بن حيىي السوسي ثنا أبو بدر شجاع بن ا -٩٧
عائشة أهنا كانت تقول إن خالل املكارم عشر تكون يف الرجل وال تكون يف ابنه وتكون يف العبد وال تكون يف 

صدق احلديث ، وصدق البأس ، وإعطاء السائل ، واملكافأة بالصنائع ، وصلة الرحم : سيده يقسمها اهللا ملن أحب 
  .وحفظ األمانة ، والتذمم للجار ، وقرى الضيف ، ورأسهن احلياء ، 

  باب ما جاء يف السخاء والكرم والبذل من الفضل

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد اخلتلي ثنا عبد امللك بن مسلمة البصري ثنا إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر قال  -٩٨
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :  يقول مسعت عمي حممد بن املنكدر يقول مسعت جابر بن عبد اهللا

  " . قال اهللا عز وجل هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إال السخاء وحسن اخللق : قال جربيل 



حدثنا أمحد بن حممد بن غالب ثنا حممد بن إبراهيم عن حممد بن مسلمة بن هشام القرشي قال مسعت عمي  -٩٩
مثل ذلك : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت جابرا يقول : نكدر يقول يقول مسعت حممد بن امل

 .  

حدثنا بن الدورقي ثنا حممد بن عباد املكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال قال مر  -١٠٠
رأة هلا شويهات فذحبت له وأضافته النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل له عكر من إبل وبقر وغنم فلم يضفه ومر بام

أنظروا إىل هذه مررنا هبذا الرجل وله عكر من إبل وبقر وغنم فلم يذبح لنا ومل : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إمنا هذه األخالق : يضفنا ومررنا هبذه وإمنا هلا شويهات فذحبت لنا وضيفتنا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . فمن شاء أن مينحه منها خلقا حسنا فعل  بيد اهللا

ثنا علي بن اجلعد عن محاد بن سلمة عن يونس عن : حدثنا بنان الدقاق وعمران بن موسى املؤدب قاال  -١٠١
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : احلسن عن عطاء بن فروخ عن عثمان أنه اشترى أرضا من رجل فاستقاله فأقاله وقال 

  " . أدخل اهللا اجلنة رجال كان مسحا بائعا ومشتريا ومقتضيا  : "عليه وسلم يقول 

حدثنا أبو يوسف القلوسي ثنا بكر بن حيىي بن زبان حدثنا حبان عن األعمش عن أيب صاحل عن جابر قال  -١٠٢
سول اهللا مل فقالوا يار: إن قوما جييئوين فأعطيهم ما يتأبطون يف كذا إال النار : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . إهنم خريوين بني أن أعطيهم أو أخبل وإين لست ببخيل وإين واهللا مل يرض يل اهللا البخل : " تعطيهم ؟ قال 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا حبان بن هالل ثنا سليم بن حيان ثنا محيد بن هالل عن أيب قتادة قال قال  -١٠٣
ها الناس ابتاعوا أنفسكم من اهللا من مال اهللا فإن خبل أحدكم أن يعطي ماله ياأي: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . للناس فليبدأ بنفسه وليتصدق على نفسه فليأكل وليكتسي مما رزقه اهللا عز وجل 

حدثنا علي بن زيد الفرائضي ثنا أبو يعقوب احلنيين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر  -١٠٤
ما عندي من شيء أعطيك ولكن استقرض : " قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله فقال بن اخلطاب 

. يارسول اهللا ما كلفك اهللا هذا اعط ما عندك فإذا مل يكن فال تكلف : فقال عمر " علينا حىت يأتينا شيء فنعطيك 
بأيب : وجههفقام رجل من األنصار فقال  فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول عمر حىت عرف ذلك يف: قال 

: " فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال : قال . أنت وأمي أعط ما عندك وال ختف من ذي العرش إقالال 
  " . هبذا أمرت 

: " حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال  -١٠٥
  . إما أن يعطي وإما أن يسكت : قال ابن اجلنيد " . ال : ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فقال 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا إمساعيل بن رجاء اجلزري قال ثنا معقل بن عبيد اهللا اجلزري حدثين حممد بن  -١٠٦
  " . عليهم خيارهم وجعل أرزاقهم بأيدي مسحايهم كان يقال إذا أراد اهللا بقوم خريا أمر : " املنكدر قال 



حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب مبصر ثنا موسى بن حممد ثنا حممد بن مروان وعبد امللك بن اخلطاب  -١٠٧
اطلبوا الفضل عند :" قاال ثنا داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . تعيشوا يف أكنافهم فإن فيهم رمحيت وال تطلبوا من القاسية قلوهبم فإهنم ينتظرون سخطي : اء من أميت الرمح

كانوا يكرهون مداق األخالق : " قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري : حدثنا إبراهيم بن اجلنيد قال  -١٠٨
  " . ويستحبون أن تكون فيهم غفلة السادة 

د بن مصعب الدمشقي ثنا حممد بن عبيد اهللا السراج ثنا املبارك بن عبد اخلالق املدين حدثنا أبو احلارث حمم -١٠٩
ثنا سعيد بن حممد املدين ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " . أقيلوا السخي زلته فإن اهللا آخذ بيده كلما عثر : " وسلم 

بن جابر الضرير ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا حكيم بن خذام عن علي بن زيد بن حدثنا حممد  -١١٠
أنا أبو القاسم اهللا يعطي وأنا أقسم : " جدعان عن سعيد بن املسيب عن سلمان قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 . "  

عن احلجاج بن أرطأة عن سليمان بن حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا أبو عبيد ثنا أبو معاوية الضرير  -١١١
إن اهللا جواد حيب اجلود وحيب : " سحيم عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . معايل األخالق ويكره سفسافها أو قال يبغض 

ج قال مسعت احلسن حدثنا يعقوب بن القلوسي يعين أبو يوسف ثنا حممد بن عرعرة ثنا سكني أبو سرا -١١٢
: ال يستكمل عبد اإلميان حىت يكون فيه ثالثة خصال : " حيدث عن عمار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . اإلنفاق من اإلقتار واإلنصاف من نفسه وبذل السالم : "وما هن ؟ قال : قلت 

نس قال قال املهاجرون يارسول اهللا ما رأينا حدثنا سعدان بن يزيد ثنا يزيد بن هارون أنا محيد الطويل عن أ -١١٣
كفونا املؤونة وأشركونا يف املهنا حىت !! مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل وال أحسن بذال من كثري 

  " . ال ما أثنيتم عليهم ودعومت هلم : " خشينا أن ذهبوا باألجر كله قال 

الطويل عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف هاجر إىل املدينة فآخى حدثنا سعدان بن يزيد ثنا يزيد أنا محيد  -١١٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع فقال له سعد ياعبد الرمحن إين من أكثر األنصار ماال وأنا 

  . ك ومالك مقامسك وعندي امرأتان فأنا مطلق إحدامها فإذا انقضت عدهتا فتزوجها فقال له بارك اهللا لك يف أهل

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا يزيد بن هارون أنا أبو جناب الكليب عن شهر بن حوشب قال مسعت  -١١٥
  " .لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق به من أخيه املسلم : " عبد اهللا بن عمر يقول 

لقد رأيتنا : " بن عمر رضي اهللا عنهما قال حدثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن نافع عن ا -١١٦
  " . وما الرجل املسلم بأحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم 



: " حدثنا احلسن بن عرفة العبدي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال  -١١٧
هم األخسرون ورب : فلما رآين مقبال قال انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف ظل الكعبة 

هكذا : األكثرون أمواال إال من قال : " من هم فداك أيب وأمي ؟ فقال ! أنزل يف شيء: مايل : قلت . الكعبة 
  " . فحثا بني يديه وعن ميينه وعن مشاله " وهكذا 

ر عن عبد اهللا بن عمرو انه حدثنا احلسن بن عرفة ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن وهب بن جاب -١١٨
كفى باملرء من اإلمث أن : " أكلت ألهلنا قوهتم ؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال خلازن له 

  " . يضيع من يعول 

حدثنا الدورقي ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا كامل وهو ابن العالء عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا  -١١٩
  " . هكذا وهكذا : إال من قال . إن املكثرين هم األرذلون : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عنه 

حدثنا أبو بكر حممد بن عمر الدواليب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب بن أيب محزة ثنا أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان  -١٢٠
إن اهللا عز وجل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أن عبد الرمحن بن هرمز موىل ربيعة بن احلارث حدثه أنه مسع 

  " .أنفق أنفق عليك ويد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار : قال 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن إسحاق عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب  -١٢١
  " . أنفقوا أنفق عليكم : إن اهللا عز وجل يقول : " عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: هريرة قال 

حدثنا علي بن حرب ثنا عبد احلميد بن حيىي احلماين عن األعمش عن جماهد عن عبد اهللا بن ضمرة عن  -١٢٢
اللهم عجل ملنفق خلفا وملكان يناديان اللهم عجل : " ما من صباح إال وقد وكل به ملكان يناديان : كعب قال 

  " . مسك تلفا مل

حدثنا علي بن حرب ثنا مالك بن سعري عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر  -١٢٣
أنفقي أو انفحي أو أرضخي وال : " رضي اهللا عنهما قالت كنت امرأة حمصية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " . حتصي عليك أو ال توعي فيوعى اهللا عليك 

حدثنا صاحل بن أمحد حدثين أيب ثنا روح بن عبادة أنا عوف عن احلسن أن طلحة بن عبيد اهللا باع أرضا له  -١٢٤
  .بسبعمائة ألف درهم فبات ليلة عنده ذلك املال فبات أرقا من خمافة ذلك املال حىت أصبح ففرقه 

ا بباب أيب دلف العجلى يف حدثنا يومت بن املزرع ثنا حممد بن محيد اليشكري قال كنت ذات يوم واقف -١٢٥
الكرخ يف ناس من الشعراء واملسترفدين قد اختذنا ظهور دوابنا مساطب نطالب باإلذن لنا عليه إذ خرج خادم له 

فورد علينا جواب " . إنه ال شيء لكم عندنا فانصرفوا : األمري يقرأ عليكم السالم ويقول : " فسلم علينا مث قال 
ذلك إذا خرج علينا غالم آخر فقال ادخلوا فأفيناه جالسا على كرسي ينكت خبيزرانة بيده ال حنري معه جوابا فإنا لك

واهللا ما أجبتكم باجلواب على لسان اخلادم إال من وراء ضيقة قد : األرض فسلمنا فرد وأشار إلينا فجلسنا فقال 
  : علمها اهللا وبعد خروج اخلادم باجلواب إليكم ذكرت بيتا وهو قول الشاعر 



  د نبئت أن عليك دينا فزد يف رقم دينك واقض ديين وق
أحضرين جتار الكرخ فعاملهم على مال أرضانا به عن ! ياغالم : واهللا ألزيدن يف رقم ديين وألقضني ديونكم وقال 

  . آخرنا 

  : أنشدين إبراهيم بن املغلس اليشكري  -١٢٦
  يقول رجال قد مجعت درامها وكيف ومل أخلق جلمع الدراهم

  اهللا إال أن تكون درامهي يد الدهر هنبا يف صديق وغارمأىب 
  وما الناس إال جامع أو مضيع وذو نصب يسعى آلخر نائم 

  يلوم أناس يف املكارم والعلى وما جاهل يف أمره مثل عامل 
  لقد أمنت مين الدراهم مجعها كما أمن األضياف من خبل حامت 

ضل ثنا العباس بن هشام الكليب عن أبيه قال دخل عبد اهللا بن حدثنا أبو الفضل الربعي العباسي بن الف -١٢٧
  : أصبحت كما قال الشاعر : صفوان على ابن الزبري وهو يومئذ مبكة فقال 

  فإن تصبك من األيام جائحة مل يبك منك على دنيا وال دين 
  وما ذاك ياأعرج ؟ : قال 
  الناس فما أبقيا لك ؟ هذا عبد اهللا بن عباس يفقه الناس وعبيد اهللا يطعم : قال 

بددا عين مجعكما ومن : فأحفظه ذلك فأرسل صاحب شرطة عبد اهللا بن مطيع فقال انطلق إىل ابين عباس فقل هلما 
  . ضوى إليكما من أهل العراق 

  : قل البن الزبري يقول لك ابنا عباس واهللا ما يأتينا من الناس غري رجلني : فقال ابن عباس 
  الب فضل رجل طالب علم ورجل ط

  فأي هذين مننع ؟ 
  : فأنشأ أبو الطفيل عامر بن واثلة يقول 

  هللا در الليايل كيف تضحكنا خطوب تنشي أعاجيب وتبكينا
  ومثل ما حتدث األيام من غري وابن الزبري عن الدنيا يلهينا 
  كنا جني ابن عباس مترعة جفانة مطعما ضعفى ومسكينا

  منه الذي نبغي إذا شينافاليمن والدين والدنيا بدارمها ننال 
  إن النيب هو النور الذي كشفت به عما يات ماضينا وباقينا
  ورهطة عصمة يف ديننا وهلم فضل علينا وحق واجب فينا 

  ففيهم متنعنا منهم ومتنعهم منا وتؤذيهم فينا وتؤذينا

  : أنشدين احلسن بن أيوب العبدي  -١٢٨
  ب ولكن الكرمي أبا هشام ويف العهد مأمون الغيو

  بطىء عنك ما استغنيت عنه وطالع عليك مع اخلطوب 



حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أيب حازم عن  -١٢٩
إن هلذا اخلري خزائن وجعل له مفاتيح ومفاتيحه الرجال : " سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . لرجل جعله اهللا مفتاحا للخري مغالقا للشر وويل لرجل جعله اهللا مغالقا للخري ومفتاحا للشر  فطوىب

إن للخري : " قال أنس بن مالك : حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا خالد بن خداش ثنا محاد بن زيد عن أبيه قال  -١٣٠
  " . مفاتيح وإن ثابتا البناين من مفاتيح اخلري 

راهيم حدثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن صدقة بن يسار عن أيب جعفر حممد بن علي قال حدثنا إب -١٣١
فما : " امرأة متعبدة غنية غري أهنا خبيلة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

  " .خريها إذا ؟ 

اق أنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن رسول اهللا حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرز -١٣٢
: قالوا . ؟ " مب سودمتوه : " قال . جد بن قيس : ؟ قالوا " من سيدكم : " صلى اهللا عليه وسلم قال لبين ساعدة 

!! " . ؟ وأي داء أدوا من البخل : " إنه أكثرنا ماال وإنا على ذلك لنزنه بالبخل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سيدكم بشر بن الربا بن معرور وكان أول من استقبل الكعبة حيا وميتا وكان يصلي : " قال . ومن سيدنا ؟ : قالوا 

إىل الكعبة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل بيت املقدس فأطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما حضره املوت 
  " . استقبلوا يب الكعبة : قال ألهله 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا علي بن حكيم األودي ومسعته يقول مرض جعفر بن زيد بن زياد األمحر فأتاه  -١٣٣
علي دينك قال : هرمي بن سفيان البجلي يعوده فشكا إليه دينه وقال ما هاهنا شيء أشد علي من ديين فقال له هرمي 

  " . نويت أن أبيع داري فأقضي دينه : ؟ قال من أين كنت تقضي دينه : فربا جعفر من مرضه فقيل هلرمي : 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا سعيد بن أسد بن موسى ثنا ضمرة بن ربيعة عن علي بن أيب محلة ورجاء بن أيب  -١٣٤
هل أنت عائد يابن شهاب إىل : قضى هشام بن عبد امللك عن الزهري أربعة آالف دينار وقال له : سلمة قاال 

قال رجاء فعاد إىل . ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني : ياأمري املؤمنني مسعت سعيد بن املسيب يقول : الدين ؟ قال 
  .الدين وكان يف عقده وفاء لذلك 

حدثنا أبو احلارث حممد بن مصعب الدمشقي ثنا أبو مروان هشام بن خالد األزرق ثنا الوليد بن مسلم عن  -١٣٥
مسعت : فقال ياأمري املؤمنني . الزهري سبعة آالف دينار وقال ال تعد تدان سعيد بن عبد العزيز أن هشاما قضى عن 

ال يلسع املؤمن من جحر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد بن املسيب حيدث عن أيب هريرة قال 
  " . مرتني 

ي عن الزهري عن عروة حدثنا أبو احلارث ثنا جحدر بن احلارث البكري ثنا بقية بن الوليد عن األوزاع -١٣٦
  " .اجلنة دار األسخياء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة قالت 



حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا بشر بن آدم ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ثنا فرقد السبخي قال مل يكن  -١٣٧
  " . أشجع لقاء وال أمسح أكفا : " م أصحاب نيب قط خال من الدنيا أفضل من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسل

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي ثنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن علي بن رباح  -١٣٨
: أنه مسع جنادة بن أيب أمية حيدث عن عبادة بن الصامت أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أريد أهون من ذلك : قال " . إميان باهللا وتصديق به وجهاد يف سبيله : " عمل أفضل ؟ قال يارسول اهللا أي ال
  " . السماحة والصرب : " يارسول اهللا ، قال 

وحدثنا .حدثنا علي بن حرب ثنا زيد بن أيب الزرقاء ثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن حجرية  -١٣٩
هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن حجرية قال مسعت عبد اهللا عمرو يقول قال رسول ابن اجلنيد ثنا ابن مرمي عن ابن 

  " . إن املسلم املسدد ليدرك درجة الصائم القائم حبسن خلقه وكرم ضريبته : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ينبغي أن يكون : " حدثنا ابن اجلنيد إبراهيم ثنا مليح بن وكيع قال مسعت بكر بن حممد العابدي يقول  -١٤٠
  " . املؤمن من السخاء هكذا وهكذا وحثا بيديه 

إن أبا : " حدثنا إبراهيم ثنا حيىي بن بكري حدثين عبد الرمحن بن القاسم قال مسعت مالك بن أنس يذكر  -١٤١
  " . إين لبخيل إن كان يل ثالثة أثواب ال أقرض اهللا عز وجل إحداها : "الدرداء قال 

بن اجلنيد ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا أبو العالء اخلفاف خالد بن طهمان عن حصني بن حدثنا إبراهيم  -١٤٢
أتشهد أن ال إله إال اهللا : " عبد الرمحن قال جاء سائل وابن عباس جالس فسأل فقال ابن عباس ياسائل أراه قال 

حق علينا أن : قال . نعم : قال .  وتصلي اخلمس وتصوم رمضان ؟: قال . قال نعم " . وأن حممدا رسول اهللا ؟ 
من كسا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : " فنزع ثوبا عليه فطرحه عليه مث قال : قال . نصلك 

  " . مسلما ثوبا كان يف حفظ اهللا ما دام عليه منه رقعة 

ا أبو عبيس قال كان احلسن إذا حدثنا ابن اجلنيد ثنا حممد بن احلسني ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثن -١٤٣
ما : " ومر احلسن بقوم يقولون نقص دانق وزيادة دانق فقال : قال . اشترى شيئا وكان يف مثنه كسر جربه لصاحبه 

  " .هذا ال دين إال مبروءة 

قال يل  : "حدثنا ابن اجلنيد ثنا احلسن بن عثمان أنا املبارك بن سعيد الثوري ثنا عبد األعلى السمسار قال  -١٤٤
. ال واهللا وال دانق واحد : احلسن ياعبد األعلى أما يوىل أحدكم أخاه الثوب فيه رخص درمهني أو ثالثة ؟ قلت 

  " . ال دين إال مبروءة : وكان احلسن يقول : أف فما بقي من املروءة إذا ؟ قال : فقال احلسن 

القرشي ثنا فضالة بن دينار قال شهدت احلسن باع  حدثنا إبراهيم ثنا حممد بن احلسني ثنا إبراهيم بن زكريا -١٤٥
ال قد رضيت بارك اهللا لك : لك مخسون درمها أزيدك ؟ قال : قال . بغلة له فقال املشتري حط يل شيئا ياأبا سعيد 

 .  



حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد قال كان ابن شهاب من أسخا من  -١٤٦
ط كان يعطي كل من جاءه وسأله حىت إذا ل ميبق معه شيء تسلف من أصحابه فيعطونه حىت يستلف من رأيت ق

الصحابة فيعطونه حىت إذا مل يبق معهم حلفوا له أنه مل يبق معهم شيء فيستلف من عبيدة فيقول ألحدهم أيا فالن 
جاءه السائل فال جيد ما يعطيه فيتغري  أسلفين كما تعرف وأضعف لك كما تعلم فيسلفونه وال يرى بذلك بأسا ورمبا

فيقيض اهللا البن شهاب على قدر صربه واحتماله : قال . عند ذلك وجهه فيقول للسائل أبشر فسوف يأيت اهللا خبري 
.  

حدثنا علي بن داود حدثنا حيىي بن بكري ثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري عن أيب حازم قال مسعت سهل  -١٤٧
نعم : سهل تدرون ما النمرة ؟ فقيل : امرأة بنمرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  الساعدي يقول جاءت

فقال . إين نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها وهو حمتاج إليها وإهنا إزاره : فقالت . الشملة منسوج يف حاشيتها 
 عليه وسلم يف اجمللس مث رجع نعم فجلس رسول اهللا صلى اهللا: يارسول اهللا اكسينها ؟ قال : رجل من القوم 

الرجل واهللا ما : سألتها إياه وقد عرفت أنه ال يرد سائال فقال !! فقال القوم ما أحسنت . فطواها مث أرسل هبا إليه 
  " . سألته إال لتكون كفين يوم أموت قال سهل بن سعد فكانت كفنه 

ن هليعة حدثين بكري أن جابر بن عبد اهللا قال قال حدثنا علي بن داود القنطري ثنا ابن أيب مرمي أخربين اب -١٤٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ياجابر لو قد جاءنا مال من البحرين ألعطيناك هكذا وهكذا ثالث مرات حيفنه 

فتوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يأته من مال البحرين مث جاء املال بعد فدعاين أبو بكر فسألين عما قال يل 
قد جاءنا مال فقربه إيل فأخذت منه بكفي مجيعا فعددته : فقال أبو بكر . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته ر

  . فوجدته مخسمائة فأعطاين أبو بكر ألفا ومخسمائة 

حدثنا ابن اجلنيد ثنا القواريري ثنا عبد األعلى عن هشام عن حممد بن سريين قال تزوج احلسن بن علي  -١٤٩
  .  عنهما على امرأة فبعث إليها مبائة جارية مع كل جارية ألف درهم رضي اهللا

: حدثنا أمحد بن سهل العسكري ثنا حممد بن يزيد الراسيب حدثين صديق يل أن أعرابيا انتهى إىل قوم فقال  -١٥٠
قال . أنتم ياقوم أرى وجوها وضيئة وأخالقا رضية فإن يكن إال مسا على أثر ذلك فقد سعدت أمكم تسموا بأيب 

  : فأنشأ يقول . أنا عطية وقال اآلخر أنا كرامة وقال اآلخر أنا عبد الواسع وقال اآلخر أنا فضيلة : أحدهم 
  كرم وبذل واسع وعطية ال أين أذهب ؟ أنتم عني الكرم
  من كان بني فضيلة وكرامة ال ريب فيه فقد فقا عني العدم

  " . فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكرا : قال 

حدثين أخي أمحد بن جعفر ثنا احلسن بن عرفة ثنا سعيد بن حممد الوراق عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن  -١٥١
إن السخي قريب من اهللا قريب من الناس قريب : " األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . من اجلنة بعيد من النار 



بن داود الصاغاين ثنا حيىي بن أيوب ثنا أبو داود النخعي عن مغرية عن إبراهيم قال حدثنا أبو منصور نصر  -١٥٢
  " . فيه غفلة السادة : كانوا يكرهون أخالق التجار ونظرهم يف مداق األمور فكانوا حيبون أن يقال : " 

بعي عن بعض وحدثنا أبو الفضل العباس بن الفضل الر. حدثنا علي بن األعرايب ثنا علي بن عمروس  -١٥٣
مشاخيه قال نزل عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب منزال منصرفه من الشام حنو احلجاز فطلب غلمانه طعاما فلم 
جيدوا يف ذلك املنزل ما يكفيهم ألنه كان مر به زياد ابن أيب سفيان أو عبيد اهللا بن زياد يف مجع عظيم فأتوا على ما 

يف هذه الربية فلعلك أن جتد راعيا أو جتد أخبية فيها لنب أو طعام فمضى القيم ومعه فيه فقال عبيد اهللا لوكيله اذهب 
أما طعام أبيعه فال : هل عندك من طعام نبتاعه منك ؟ قالت : غلمان عبيد اهللا فدفعوا إىل عجوز يف خباء فقالوا 

فما : قالوا . هلم وهذا أوان أوبتهم يف رعي : قالت . وأين بنوك ؟ : قالوا . ولكن عندي ما يب إليه حاجة يل ولبين 
. ال : قالت . إمنا هو غري ذلك ؟ : قالوا . خبزه وهي حتت ملتها انتظر هبا أن جييئوا : أعددت لك وهلم ؟ قالت 

فلم متنعني : قالوا . أما النصف فال أجود به ولكن إن أردمت الكل فشأنكم هبا : قالت . فجودي لنا بنصفهما : قالوا 
ألن إعطاء الشطر نقيصة وإعطاء الكل فضيلة فأنا أمنع ما يضعين وأمنح ما : ودين بالكل ؟ قالت النصف وجت

فأخذوا امللة ومل تسأهلم من هم ؟ وال من أين جاءوا ؟ فلما أتوا هبا عبيد اهللا وأخربه بقصة العجوز عجب . يرفعين 
ومن هو : قالت . ي حنو صاحبنا فإنه يريدك انطلق: ارجعوا إليها فامحلوها إىل الساعة فرجعوا وقالوا : وقال 

ما أعرف هذا اإلسم فمن بعد العباس ؟ : قالت . عبيد اهللا بن العباس : قالوا ! صاحبكم ؟ أصحبه اهللا السالمة 
هذا وأبيكم الشرف العايل ذروته الرفيع عماده هيه أبو : قالت . العباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا 

عم صنو أبيه وهو : عم قريب أم عم بعيد ؟ قالوا : قالت . نعم : قالوا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا عم 
قالت .. على ما كان منك : قالوا . عالم ؟ : قالت . يريد مكافأتك وبرك : قالوا . ويريد ماذا ؟ : قالت . عصبته 

ن ما فعلت معروفا ما أخذت بدينه فكيف وإمنا هو شيء أوه لقد أفسد اهلامشي بعض ما أثل له ابن عمه واهللا لو كا
قد تقدم منكم وعيد ما : قالت . فانطلقي فإنه حيب أن يراك : قالوا .جيب على اخللق أن يشارك بعضهم فيه بعضا 

ال حاجة يل : قالت . فأنت باخليار إن بذل لك شيء بني أخذه وتركه : قالوا . أجد نفسي تسخو باحلركة معه 
فإين ما أهنض على كره إال لواحدة : قالت . فال بد من أن تنطلقني إليه : قالوا . هذا إذا كان هذا أوله ؟  بشيء من

أرى وجها هو جناح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعضوا من أعضائه مث قامت : قالت . ما هي ؟ : قالوا . 
: قالت . ممن أنت ؟ : وقرب جملسها وقال هلا  فحملوها على دابه فلما صارت إليه سلمت عليه فرد عليها السالم

أجد الفائت واستمريه وأهجع أكثر الليل ورأى قرة العني من ولد : فكيف حالك ؟ قالت : قال هلا . أنا من كلب 
ما أعجب أمرك : قال . أين يأخذين : بار وكنة رضية فلم يبق من الدنيا شيء إال وقد وجدته وأخذته وإمنا أنتظر 

هذا ما : قال بذلك لنا ما كان يف حوايك فرفعت رأسها إىل القيم فقالت . قفين على أول عجبه ؟ : الت ق. كله ؟ 
فما ادخرت لبنيك إذا : خربينيي : فأخربه فازداد تعجبا وقال : قال . قلت لك قال عبيد اهللا وما قالت لك ؟ 

  . ما قال حامت طيء : قالت . انصرفوا ؟ 
  ه حىت أنال به كرمي املأكل ولقد أبيت على الطوى وأظل

أرأيت لو انصرف بنوك وهم جياع وال شيء عندك ما كنت تصنعني هبم ؟ قالت : فازداد منها عبيد اهللا تعجبا وقال 
ياهذا لقد عظمت هذه اخلبزة عندك ويف عينك حىت إن صرت لتكثر فيها مقالكوتشغل بذكرها بالك أله عن هذا : 

انطلق إىل فنائها فإذا أقبل بنوها : مث قال لغالمه . فازداد تعجبا . ثر يف احلس وما أشبهه فإنه يفسد النفس ويؤ
  . فجيئين هبم 



  . أما أهنم ال يأتونك إال بشريطة : فقالت العجوز 
  .وما هي ؟ : قال 

يت جترحهم الكلمة وال آمن بوادرهم إليك وأنت يف هذا الب. ال تذكر هلم ما ذكرته يل فإهنم شباب أحداث : قالت 
  الرفيع والشرف العايل فإذا حنن من أشر العرب جوار ؟ 

  . فازداد عبيد اهللا تعجبا وقال هلا سأفعل ما أمرت به 
فقالت العجوز للغالم انطلق فاقعد هبذا اخلباء الذي رأيتين يف ظله فإذا أقبل ثالثة أحدهم دامي الطرف حنو األرض 

فصح وإذا طلب أجنح واآلخر دائم النظر كثري احلذر قد كلمت قليل احلركة كثري السكون فذاك الذي إذا خاصم أ
من حسبه وأثرت يف نسبه فذاك الذي إذا قال فعل وإذا ظلم قتل واآلخر كأنه شعله نار وكأنه يطلب احللق بثار 

  . فذاك واهللا املوت املائت هو واهللا واملوت قسمان 
أحد منكم أمرا حىت تأتوها فانطلق الغالم فلما جاء الفتية فاقرأ عليهم سالمي وقل هلم تقول لكم والدتكم ال حيدثن 

سلموا فأدناهم عبيد : أخربهم فما قعد قائمهم وال شذ مجعهم حىت تقدموا سراعا فلما دنوا من عبيد اللهورؤا أمهم 
  . إين مل أبعث أليكم وال إىل أمكم ملا تكرهون : اهللا من جملسه وقال 

  فما بعد هذا ؟ : قالوا 
  . حب أن أصلح من أمركم وأمل من شعثكم أ: قال 

  .إن هذا قل ما يكون إال عن سؤال أو مكافأة لفعل قدمي : قالوا 
  .ما هو لشيء من ذلك ولكن جاورتكم يف هذه الليلة وخطر ببايل أن أضع بعض مايل فيما حيب اهللا عز وجل : قال 

العيش وكفاف من الرزق فإن كنت هذا أردت  ياهذا إن الذي حيب اهللا ال حيب لنا إذ كنا يف خفض من: قالوا 
فوجهه حنو من يستحق وإن كنت أردت النوال مبتدئا مل يتقدمه سؤال فمعروفك مشكور وبرك مقبول فأمر هلم 

  . عبيد اهللا بعشرة ألف درهم وعشرين ناقة وحول أثقاله إىل البغال والدواب 
  . ز وهؤالء الفتيان ما ظننت أن يف العرب والعجم من يشبه هذه العجو: وقال 

  : ليقل كل واحد منكم بيتا من الشعر يف هذا الشريف ولعلي أن أعينكم : فقالت العجوز لفتياهنا 
  : فقال الكبري 

  شهدت عليك بطيب الكالم وطيب الفعال وطيب اخلرب
  : وقال األوسط 

  تربعت باجلود قبل السؤال فعال كرمي عظيم اخلطر
  : وقال األصغر 
  ذا فعله بأن يسترق رقاب البشر وحق ملن كان 

  : وقالت العجوز 
  فعمرك اهللا من ماجد ووقيت سوء الردي واحلذر 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أيب ثنا حممد بن كثري عن أيب العالء اخلفاف عن منهال بن عمرو عن حبة  -١٥٤
: لم إذا سئل عن شيء فأراد أن يفعله قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن علي رضي اهللا عنه قال : العرين 

وإذا أراد أن ال يفعله سكت ال يقول لشيء ال فأتاه أعرايب فسأله فسكت مث سأله فسكت مث سأله فقال " نعم " 
فغبطناه وقلنا اآلن يسأل اجلنة قال أسألك " سل ما شئت ياأعرايب : " النيب صلى اهللا عليه وسلم كهيئة املشهر به 



" . لك ذاك : " قال " . ورحلها : " قال " . سل : " مث قال " لك ذاك : " النيب صلى اهللا عليه وسلم  راحلة ؟ قال
فقال النيب صلى اهللا . فتعجبنا من ذلك : قال " . ذاك لك : " قال " . أسألك زادا : " قال " . سل : " مث قال 

كم بني : " مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . يب غأعطي األعرا: قال " . أعطوا األعرايب ما سأل : " عليه وسلم 
إن موسى عليه السالم ملا أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه ضرب : " مسألة األعرايب وعجوز بين إسرائيل مث قال 

إنك عند قرب يوسف فامحل عظامه معك قال وقد استوى : مايل يارب ؟ قال : وجوه الدواب فرجعت فقال موسى 
إن كان أحد : هل يدري أحد منكم أين هو ؟ فقالوا : ض فجعل موسى ال يدري أين هو ؟ فسأل موسى القرب باألر

قالوا . مالكم ؟ : قالت . يعلم أين هو فعجوز بين فالن لعلها تعلم أين هو فأرسل إليها موسى فانتهى إليها الرسول 
ال واهللا : قالت . فدلينا عليه : قال . نعم : هل تعلمني قرب يوسف ؟ قالت : قال . انطلقي إىل موسى فلما أتته : 

فإين أسألك أن أكون معك يف الدرجة اليت تكون فيها يف اجلنة : قالت . لك ذلك : قال هلا . حىت تعطيين ما أسألك 
فأوحى اهللا إليه : قال . ال واهللا ال أرضى إال أن أكون معك فجعل موسى يرادها : قالت . سلي اجلنة : قال . 

  " . فاخرجوا العظام وجازوا البحر . " ذلك فإنه ال ينقصك شيئا فأعطاها ودلته على القرب أعطها 

حدثنا العباس بن الفضل الربعي ثنا إسحاق بن إبراهيم عن اهليثم بن عدي عن ملحان بن عركي عن أبيه  -١٥٥
عدي وعبد اهللا ابنا حامت قال  عن جده حليس بن زياد وكان زياد قد خلف على النوار امرأة حامت وكان هلا من حامت

قلت : قال ملحان فحدثين أيب عن أبيه قال : وزعم غري اهليثم أن عديا أمه ماوية ابنة عفزر قال اهليثم : إسحاق 
أصابتنا سنة !! كل أمر حامت كان عجبا وألخربنكم عنه بعجب : قالت . للنوار أي أمه حدثينا ببعض أمر حامت 

ا أفق السماء وراحت اإلبل جدبا جدابني وضنت املراضع على أوالدها وجلفت السنة اقشعرت هلا األرض واغرب هل
عبد اهللا وعدي وسفانة فقام : املال وأيقنا أهنا اهلالل فواهللا إين لفي ليلة ضربة بعيدة ما بني الطرفني إذ تضاغا أصبيتنا 

مث ابتسطنا قطيفة لنا شامية ذات مخل : قالت  إىل الصبيني وقمت إىل الصبية فواهللا ما سكتوا إىل بعد هدأة من الليل
: فأمننا األصبية عليها ومنت أنا وهو حجرة مث أقبل علي يعلين احلديث فعرفت ما يريد قتناومت وما يأتيين نوم فقال 

إذ شيء قد رفع كسر : أنامت ؟ فسكت فلما هتورت النجوم وأدهلم وسكنت األصوات وهدأت الرجل ! ما هلا ؟ 
الشر أتيتك من : قالت . ويلك ومالك ؟ : قال . جارتك فالنه : قالت . من هذا ؟ : فقال . مؤخرة  البيت يعين

. اعجليهم : قال . عند أصبية يتعاوون تعاوي الذئاب من اجلوع فما وجدت على أحد معوال إال عليك ياأبا عدي 
ع فما أصبت ما تعللهم به إال بالنوم مغذا صنعت فواهللا لقد تضاغا أصبيتك من اجلو: فهببت إليه فقلت : قالت 

. ومن أين ؟ فواهللا ما أعرف شيئا : اسكيت فواهللا ألشبعنك وإياهم وجعلت أقول : قال . وتأتينا هذه اآلن وأوالدها 
فأقبلت املرأة حتمل اثنني ومتشي جانبيها أربعة كأهنا نعامة حوهلا رئاهلا فقام غلى فرسه جالب فوجأ لبته مبديته فخر مث 

ابغي صبيانك فبغيتهم فاجتمعنا مجيعا على : دح زنده مث مجع حطبه مث كشط من جلده ودفع املدية إىل املرأة مث قال ق
. ياهؤالء هبوا وعليكم النار : سوءة تأكلون دون أهل الصرم قالت فجعل يأيت بيتا بيتا ويقول : اللحم فقال حامت 

ال واهللا ما ذاق منه مزعة وإنه ألحوجهم إليه مث أصبحنا وما على .  فاجتمعوا والتفع بثوبه ناحية ينظر إلينا: قالت 
  : األرض منه إال عظم أو حافر فأنشأ حامت يقول 

  مهال نوار أقلي اللوم والعذال وال تقويل لشيء فات ما فعال 

يب مسكني حدثنا علي بن حرب ثنا عبد الرمحن بن حيىي العذري ثنا هشام بن حممد بن السايب الكليب عن أ -١٥٦
: عن حمرر موىل ابن أيب هريرة عن حمرر ابن أيب هريرة قال : يعين جعفر بن احملرر بن الوليد والوليد موىل أليب هريرة 



ياأبا : مر نفر من عبد القيس بقرب حامت طيء فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم فجعل يركض قربه برجله ويقول 
ما ختاطب من رمة قد بليت وأجنهم الليل فنوموا فقام صاحب القرب فزعا فقال : اجلعرا اقرنا فقال له بعض أصحابه 

  : ياقوم عليكم مطيكم فإن حامتا أتاين يف النوم وأنشدين شعرا وقد حفظته يقول : 
  أبا خيربي وأنت امرء ظلوم العشرية شتامها 

  أتيت بصبحك تبغي القرى لدى حفرة صخب هامها
  لك طي وأنعامهاتبغي يل الذنب عند املبيت وحو

  فإنا سنشبع أضيافنا ونأيت املكي فنعتامها
واهللا لقد أضافنا حامت حيا : فقالوا . وإذا ناقة صاحب القول تكونت عقريا فنحروها وباتوا يشتوون ويأكلون : قال 

  . وميتا 
وأتى عدي بن حقق هذا احلديث عند العرب قول ابن داره الغطفاين : أبو مسكني عن ياسر بن بسطام قال : قال 

  وما لك ؟ : قال : أخربك مبايل فإن رضيت فقل : حامت ليمتدحه فقال له 
عز وجل  –مائتا ضابنة وعبد وأمة وفرس وسالح قال فذلك كله لك إال الفرس والسالح فإهنما يف سبيل اهللا : قال 

–   
  . فقال قد رضيت 

  .فقل : قال 
  :فقال ابن دارة 

  دن شب حىت مات يف اخلري راغبا أبوك أبو سفيان اخلري مل يزل ل
  به تضرب األمثال يف الشعر ميتا وكان له إذا كان حيا مصاحبا 

  قرى قربه األضياف إذ نزلوا به ومل يقر قرب قبله الدهر راكبا 
  أيكم أبو اخلبريي ؟ : وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه هبم راكبا على مجل يقود آخر فقال 

  . نا أ: قال 
  .إن خامتا أتاين يف النوم فأخربين أنه قرا أصحابك ناقتك وأمرين ان أمحلك وهذا بعري فخذه فدفعه إليه : قال 

ثنا إسحاق بن إبراهيم حدثين محاد الراوية ومشيخة من مشيخة طي قالوا : حدثنا العباس بن الفضل الربعي  -١٥٧
م حامت طي وهو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن كانت غنية ابنة عفيف بن عمرو بن امرىء القيس أ: 

امرىء القيس ال متسك شيئا سخاء وجودا وكان اخوهتا مينعوهنا فتأيب وكانت امرأة موسرة فحبسوها يف بيت سنة 
يطعموهنا قوهتا لعلها تكف عما تصنع مث أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أهنا قد تركت ذلك اخللق فدفعوا إليها صرمة 

دونك هذه الصرمة فقد واهللا : استمتعي هبا فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها فقالت : ماهلا وقالوا  من
  : مسين من اجلوع ما آليت أال أمنع سائال شيئا مث أنشأت تقول 
  لعمري لقد ما عضين اجلوع عضة فآليت أال أمنع الدهر جائعا 

  نت مل تفعل فعض األصابعافقوال هلذا الألئمي اليوم اعفين فإن أ
  فماذا عسيتم أن تقولوا ألختكم سوى عذلكم أو منع من كان مانعا

  ومهما ترون اليوم إال طبيعة فكيف بتركي ياابن أم الطبائعا 



  : أنشدين علي بن احلسني الوصيفي  -١٥٨
  ال تبخلي بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 

  فاحلمد منها إذا على ما أدبرت خلف فإن تولت فأحرى أن جتود هبا

  : أنشدين عمران بن موسى املؤدب  -١٥٩
  سألناه اجلزيل فما تلكا وأعطي فوق منيتنا وزادا 
  مرارا ما أعود إليه إال تبسم ضاحكا وثىن الوسادا

  : أنشدين أبو موسى عمران بن موسى أيضا  -١٦٠
  ال ينكتون األرض عند سؤاهلم لتطلب احلاجات بالعيدان

  بل يبسطون وجوههم فترى هلا عند اللقاء كأحسن األلوان

  : أنشدي عمران بن موسى أيضا  -١٦١
  له يف ذوي املعروف نعمى كأهنا مواقع ماء املزن يف البلد القفر 

  إذا ما أتاه السائلون توقدت عليه مصابيح الطالقة والبشر

ائي ثنا األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا حممد بن مصعب القرقس -١٦٢
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين مث سألته فأعطاين : املسيب وعروة بن الزبري عن حكيم بن حزام قال 

خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف : ياحكيم إن هذا املال : " مث سألته فقال 
  " .ال يشبع ومل يبارك له فيه نفس كان كاآلكل و

بلغنا أن : يروي عن هند ابنه حممد بن عتبة عن أبيها قال : مسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد يقول  -١٦٣
لبين سليم ، فقال : ملن أننت ؟ فقلن : أمساء بن خارجة كان جالسا على باب داره فمر به جواري يلتقطن البعر فقال 

  " . ين سليم يلتقطن البعر على بايب ؟ ياغالم انثر عليهن الدراهم فنثر عليهن وجعلن يلتقطن واسوءتاه أجواري ب: 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا احلسن بن بشر بن سلم ثنا أيب عن أيب كدينة عن  -١٦٤
  . باملعروف منك يامعاوية  مل أعاشر أحدا أرحب باعا: عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر قال 

حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا موسى بن إمساعيل املنقري ثنا أبو هالل الراسيب عن قتادة  -١٦٥
فأعطاه ألف ألف رقة وعروض : قال قال ابن عباس ملعاوية ال خيزيين اهللا وال يسوءين ما أبقى اهللا أمري املؤمنني قال 

  " . خذها فقسمها يف أهلك : وأشياء وقال 

حدثنا نصر بن داود ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا أبو داود النخعي عن مغرية عن إبراهيم قال كانوا  -١٦٦
  . فيه غفلة السادة : يكرهون أخالق التجار ونظرهم يف مداق األمور ومانوا حيبون أن يقال 



لقد : " أخربنا معمر عن رجل عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا سعدان بن نصر البغدادي ثنا عبد الرزاق  -١٦٧
  " . رأيتنا وما الرجل املسلم أحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عبد اهللا بن نافع ثنا املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر أنه قال  -١٦٨
  . ال : لم يسأل قط فقال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: 

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن سوقة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن وراد عن  -١٦٩
  " . هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ال وهات : " املغرية بن شعبة قال 

: " حادة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال حدثنا جعفر بن عامر ثنا عفان بن مسلم ثنا مهام عن حممد بن ج -١٧٠
  " . ينادي يف السماء السابعة اللهم أعط منفقا خلقا وعجل لكل ممسك تلفا : إن عن ميني العرش مناديا 

أخربنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا حممد بن احلسن ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا عبيس أبو عبيدة قال مر  -١٧١
  .ما هذا ؟ ال دين إال مبروة : ن دانق وزيادة دانق فقال احلسن بقوم يقولون نقصا

  باب العطف على البنات واإلحسان إليهن وما يف ذلك من الفضل

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا عبيد اهللا بن عمرو من أهل مكة حدثنا طلحة بن زيد عن األعمش عن  -١٧٢
يامرحبا ياستر عبد : ية صغرية فضمها إىل حنره مث قبلها مث قال أيب وائل قال أقبلت ابنه لعبد اهللا بن مسعود وهي جار

من كانت له ابنة فأدهبا وأحسن أدهبا وغذاها : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول " . اهللا من النار 
  " .  فأحسن غذاها وأسبغ عليها من النعمة اليت أسبغ اهللا عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إىل اجلنة

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا هناس بن قهم عن شداد أيب عمار عن عوف  -١٧٣
أنا وأمرأة سفعاء اخلدين كهاتني من زوجها وحبست نفسها على : " بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . يتاماها حىت بانوا أو ماتوا 

مد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا هناس بن قهم عن شداد عن عوف بن مالك أن النيب حدثنا العباس بن حم -١٧٤
" ما من مسلم يكون له بنات فينفق عليهن حىت ينب أو مينت إال كن له حجابا من النار : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . وثنتان : " فقالت امرأة وثنتان ؟ 

لفضل بن دكني ثنا فطر عن شرحبيل بن مسلم قال مسعت ابن عباس حدثنا نصر بن داود ثنا أبو نعيم ا -١٧٥
ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما : " يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . إال أدخلتاه اجلنة 



عن أنس بن مالك قال قال حدثنا احلسن بن عرفة العبدي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن يزيد الرقاشي  -١٧٦
من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو يف اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . كهاتني 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم ثنا أبو علي الرحيب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال  -١٧٧
من عال ثالث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حىت يغنيهن اهللا عنه أوجب اهللا : " يه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عل

  " .له اجلنة البتة إال أن يعمل عمال ال يغفر له 
  فقال أعرايب يارسول اهللا أو اثنتني قال أو اثنتني قال عكرمة فكان ابن عباس إذا حدث هبذا 

  " . وغرره  هذا واهللا من غرائب احلديث: " احلديث قال 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل عن أيوب بن  -١٧٨
من كانت له ابنتان أو : " بشري عن سعيد األعشى عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . دخل اجلنة : يهن وأحسن إليهن حىت يغنيهن اهللا عز وجل ثالث أو أختان أو ثالث فاتقى اهللا فيهن فأنفق عل

حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي ثنا شيبان بن أيب شيبة عن حممد بن زياد الربمجي ثال مسعت ثابت البناين  -١٧٩
اهللا من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات فاتقى : " عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . عز وجل فيهن وقام عليهن كان معي يف اجلنة هكذا 

حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا سهل بن بكار ثنا عبد السالم أبو اخلليل عن أيب يزيد املدين عن أيب هريرة  -١٨٠
أين أنظر حرم اهللا على آدمي اجلنة يدخلها قبلي غري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 

يا حممد هذه امرأة كانت حسناء : ما هلذه تبادرين ؟ فيقال يل : عن مييين فإذا امرأة تبادرين إىل باب اجلنة فأقول 
  " .مجالء وكان عليها يتامي هلا فصربت عليهن حىت بلغ أمرهن الذي بلغ فشكر اهللا هلا ذاك 

عبد اهللا وعبد اهللا بن واقد قاال ثنا صفوان بن عمرو  حدثنا نصر بن داود ثنا أبو جعفر الراسيب ثنا حيىي بن -١٨١
من خرج إىل سوق من أسواق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال 

  " .املسلمني فاشترى شيئا فحمله إىل بيته فخص به اإلناث دون الذكور نظر اهللا إليه ومن نظر اهللا إليه مل يعذبه 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا صاحب لنا يقال له عبيد عن عبد اهللا بن ضرار عن أبيه عن أبان بن أيب  -١٨٢
من محل طرفة من السوق إىل عياله فكأمنا محل : " عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إنه من فرح األنثي فكأمنا بكا من خشية اهللا ومن بكا من إليهن صدقة حىت يضعها فيهم وليبدأ باإلناث قبل الذكور ف
  " . خشية اهللا حرم اهللا بدنه على النار 

  : فأىب وأنشد !! مسعت أبا العباس حممد بن يزيد يقول رأى رجل ابن كناسة حيمل شيئا فقال أنا أمحله عنك  -١٨٣
  ما نقص الكامل من كماله ما جر من نفع إىل عياله



بن جابر الضرير ثنا مسلم بن إبراهيم العبدي ثنا حكيم بن حزام عن العالء بن كثري عن  حدثنا حممد -١٨٤
من بركة املرأة تبكريها باألنثى أما مسعت : " مكحول عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) " . يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور ( اهللا تعاىل يقول 

حدثتين أمي : حدثنا نصر بن داود ثنا حيىي بن يوسف الزمي ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد قال  -١٨٥
يافالنه إن ولدت املرة : كانت مبرو امرأة تلد البنات فولدت تسع بنات فلما محلت العاشرة قال هلا النساء : قالت 

أمي ، فأتيتها فنظرت إىل : فولدت خنزيرة قالت : قال ! . د اهللا إن ولدت املرة ابنة مل أمح: قالت . ابنة فامحدي اهللا 
  " . اخلنزيرة حتت قميصها فعاشت ثالثة أيام مث ماتت 

جاءت : " حدثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة أنه أخربه عن عائشة قال  -١٨٦
ئا غري مترة واحدة فأعطيتها إياها فأخذهتا فشقتها بني ابنتيها ومل تأكل امرأة ومعها ابنتان هلا تسألين فلم جتد عندي شي

منها شيئا مث قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي فحدثته حديثها فقال رسول 
  " .اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار 

حدثنا أبو قالبة ثنا بدل بن احملرب ثنا عبد السالم بن عجالن قال مسعت أبا يزيد املدين حيدث عن أيب هريرة  -١٨٧
أنا وامرأة سفعاء ذات منصب ومجال حبست نفسها على بناهتا حىت : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . بانوا أو ماتوا يف اجلنة كهاتني 

بن احلسن الوراق ثنا محاد بن مسعدة عن ابن جريج عن أيب الزبري عن عمر بن نبهان عن أيب حدثنا محاد  -١٨٨
من كانت له ثالث بنات أو أخوات فصرب على ألوئهن وضارئهن : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أو : قال رجل " وثنتني : " ال وثنتني يارسول اهللا ؟ ق: فقال رجل " وسرائهن أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهن 
  " . أو واحدة : واحدة يارسول اهللا ؟ قال 

  باب ما جاء يف كافل اليتيم من الثواب اجلزيل

حدثنا علي بن حرب املوصلي ثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعد ابنة مرة  -١٨٩
كافل اليتيم له أو لغريه إذا اتقى اهللا عز وجل أنا وهو يف : " ال البهزي عن أبيها يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

  " . اجلنة كهاتني 

حدثنا أبو عبيد اهللا محاد بن احلسن ابن عنبسة الوراق ثنا سيار بن حامت العنزي ثنا جعفر بن سليمان  -١٩٠
  " . خوانة أيتام كان ابن عمر ال يأكل طعاما إال وعلى : " الضبعي ثنا أمساء بن عبيد عن نافع قال 

قال : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم ثنا أبو علي الرحيب عن عكرمة عن ابن عباس قال  -١٩١
من كفل يتيما من بني مسلمني يلي طعامه وشرابه حىت يغنيه اهللا أوجب اهللا له : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " له اجلنة البتة إال أن يعمل عمال ل يغفر 



حدثنا عمر بن شبة النمريي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  -١٩٢
  " . أحرج حق الضعيفني اليتيم واملرأة : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

اب بن عطاء اخلفاف عن أيب الورقاء عن عبد اهللا بن أيب حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثنا عبد الوه -١٩٣
يارسول اهللا غالم يتيم وأخت يل يتيمة : أوىف قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه غالم فقال 

ما : " وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وأم لنا أرملة أطعمنا مما أطعمك اهللا أعطاك اهللا مما عنده حىت ترضى 
اذهب إىل املنزل فما وجدت عندهم من الطعام فأت به فأتاه بإحدى وعشرين : يابالل !! أحسن ما قلت ياغالم 

مترة فوضعها بالل يف كفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكفه إىل فيه وحنن 
سبعة لك وسبعة ألختك وسبعة : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نرى أنه تلك الساعة يدعو بالربكة للتمر فق

ألمك فانصرف الغالم من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من أبناء املهاجرين فقام معاذ بن جبل فوضع 
: " ه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا علي. يغالم جرب اهللا يتم وجعلك خلفا من أبيك : يده على رأس الغالم وقال 

: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! . يارسول اهللا رمحة له : قال . يامعاذ قد رأيتك وما صنعت بالغالم ؟ 
والذي نفس حممد بيده ما من أحد من املسلمني يلي يتيما فيحسن إليه ويضع يده رأسه إال رفع اهللا له بكل شعرة 

  " . ل شعرة شيئة درجة وكتب له بكل شعرة حسنة وكفر عنه بك

مسعت املغرية بن مسلم يذكر : حدثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسي ثناثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال  -١٩٤
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال 

أن هذه األمة أكثرها مملوكني وأيتاما ؟ بعين : يارسول اهللا أليس أخربتنا  :ال يدخل اجلنة سىيء امللكة فقال رجل " 
  بلى فأكرموهم : " قال 

  " . كرامة أوالدكم وأطعموهم مما تأكلون 

حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أيب عمران  -١٩٥
أدن منك اليتيم وامسح رأسه وأجلسه على : " قال !! هللا أشكو إليك قسوة قليب اجلوين قال قال رجل يارسول ا

  " . خوانك يلني قلبك وتقدر على حاجتك 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا عبد اهللا بن غالب ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ عن أيب سليمان  -١٩٦
ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن معاذ بن جبل قال الفلسطيين عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم 

  " . يامعاذ آمرك حبفظ اجلار ورمحة اليتيم : " وسلم إىل اليمن قال 

عن الصديف حدثين الزهري حدثين : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا اهلقل بن زياد  -١٩٧
ء عتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب لبابة بن عبد املنذر أنه خاصم إن أول شي: " سعيد بن املسيب قال 

هب يل : " يتيما له يف عذق فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب لبابة 
يهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه هذا العذق ياأبا لبابة لكي يرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليتيم فأىب أن 

فأىب أن يعطيه " . ياأبا لبابة أعطه هذا العذق ولك مثله يف اجلنة : " وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



يارسول اهللا : مث حدثين رجل من األنصار أن أبا لبابة ملا أىب أن يعيطه قال أبو الدحداحة وهو رجل من األنصار 
فانطلق أبو الدحداحة حىت أتى " . نعم : " هذا العذق وأعطيته هذا اليتيم أىل مثله يف اجلنة ؟ قال  أريت إن ابتعت

فابتاع أبو . نعم : فقال . ياأبا لبابة ابتاع منك هذا العذق حبديقيت هذه وكان له حديثة من خنل : أبا لبابة فقال 
يسريا حىت جاء كفار قريش يوم أحد فخرج أبو الدحداح العذق حبديقه من خنل فأعطاه اليتيم فما لبث إال 

: " الدحداحة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاتل الكفار فقتل شهيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " . رب عذق مذلل أليب الدحداحة يف اجلنة 

مالك بن أنس عن حيىي بن حممد  حدثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم قاض عكربا ثنا أبو يعقوب احلنيين ثنا -١٩٨
  " .خري بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم : " بن طحال عن أبيه عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو احلارث حممد بن مصعب الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عبد الرمحن بن يزيد  -١٩٩
لدرداء كتب إىل سلمان ياأخي أدن اليتيم وامسح برأسه وأطعمه من بن جابر عن حممد بن واسع األودي أن أبا ا

أدن : " وأتاه رجل يشكو إليه قسوة القلب فقال له : طعامك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  " . اليتيم منك وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلني قلبك وتقدر على حاجتك 

ثنا عبد الكرمي بن حممد بن عبد اهللا من ولد أنس ثنا سليمان الشاذكوين ثنا  حدثين أخي أمحد بن جعفر -٢٠٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  " . مل حياسبه اهللا عز وجل " ال إله إال اهللا " من ربا صبيا حىت يقول : " وسلم يقول 

دثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن سنان قال مسعت شيخا منا يقول أن عليا قسم يف ح -٢٠١
الناس هذه الدنان اليت فيها املطبوخ وأمرهم أن جيمعوا كل يتيم يف القبيلة فيدنوا فيلعقوا وكنت غالما فتمنيت أين 

  " .كنت يتيما 

عت يونس بن عبيد وسئل عن يتيم يرفق به وحيسن إليه حدثنا عباس الدوري ثنا عون بن عمارة قال مس -٢٠٢
  " . فقال السوق خري له فأعادوا عليه فقال السوق خري له 

كان داود : حدثنا عباس الدوري ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أبزي قال  -٢٠٣
  " . كن لليتيم كاألب الرحيم : " عليه السالم يقول 

  ما يستحب من الشفاعة لذي احلاجةباب 

حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة النمريي ثنا عمر بن علي املقدمي قال مسعت سفيان الثوري حيدث عن ابن أيب  -٢٠٤
إين أويت وأسأل ويطلب إىل احلاجة وأنتم : " بردة عن أبيه عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . ويقضى اهللا عز وجل على يدي نبيه صلى اهللا عليه وسلم ما أحب  عندي فاشفعوا فلتؤجروا



حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا أمحد بن عيسى املصري ثنا عبد اهللا بن وهب عن سفيان بن عيينة عن  -٢٠٥
 أريد اشفعوا تؤجروا إين: " عمرو عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية بن أيب سفيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " . األمر فأؤخره كي تشفعوا إيل فتؤجروا 

حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد اهللا بن  -٢٠٦
كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه فارتفعت أصواهتما حىت مسعهما النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ضع من دينك هذا وأومي إليه أي الشطر قال : " قال : فقال لبيك يارسول اهللا " ياكعب : " ليهما فقال فخرج إ
  " . قم فاقضه : " قال . قد فعلت 

حدثنا أمحد بن سهل العسكري ثنا عبيد اهللا الرازي قال ثنا املسيب بن واضح ثنا احلجاج عن أيب بكر  -٢٠٧
" . ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهلذيل عن مسرة بن جندب قال قال رس

الشفاعة حتقن هبا الدم وجتر هبا املنفعة إىل آخر وتدفع هبا املكروه عن آخر : " وكيف ذاك يارسول اهللا ؟ قال : قال 
 . "  

رمحن بن كعب بن مالك حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد ال -٢٠٨
قال كان معاذ بن جبل شابا مجيال مسحا من خري شباب قومه ال يسأل شيئا إال أعطاه حىت كان عليه دين أغلق ماله 

كله فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يكلم له غرمائه ففعل فلم يضعوا له شيئا فلو ترك ألحد بكالم 
لى اهللا عليه وسلم فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يربح حىت باع ماله أحد لترك ملعاذ بكالم رسول اهللا ص

  " . وقسمه بني غرمائة 

حدثنا أمحد بن حممد بن سهل ثنا يوسف بن حيىي عن هشام بن حسان عن ابن سريين أن رجال من الدهاقني  -٢٠٩
ا فبعث إليه الدهقان بأربعني ألف درهم طلب إىل عبد اهللا بن جعفر يف شفاعة له إىل سلطان فشفع له حىت استنجحه

  " . على بغل فردها 

حدثنا عمر بن شبة حدثنا أبو عاصم النبيل ثنا جويرية قال قالت بنات أيب سفيان ملعاوية يقدم عليك ابن  -٢١٠
أختك يعين عبد الرمحن بن صفوان بن أمية فتؤخره ويقدم عليك عبد اهللا فتقدمه قال فأقعدهن مقعدا جعل بينه 

ياأمري املؤمنني : حاجتك قال : مرحبا وأهال : ائذنوا البن أخيت فأذن له فلما دخل قال له : وبينهن سترا فقال 
لئذنوا لعبد اهللا بن صفوان فلما : مث قال . اقطعين كذا وافعل يب كذا : هيه قال : اقطعين كذا وأقطعين كذا قال 

آل فالن : هيه ؟ قال : ملؤمنني يف هذا القرطاس فلما دخل قال حاجة يل أمري ا: أراد أن يدخل قام إليه رجل فقال 
وآل : قال . حسبك اآلن : وآل فالن قال : قال . هيه حسبك اآلن : قال . بيننا وبينهم من القرابة وهبم حاجه 

ي ما لو مل أفد إليك إال لنفس: قال . وآل فالن قال ما أراك تسألين حاجة لنفسك : قال . فالن قال حسبك اآلن 
واهللا ال أقبل منك واحدة : قال . حسبك : قال . ياأمري املؤمنني حاجه هذا الرجل : فلما قام قال . وفدت أبدا 

فما سألين إال لنفسه وأذنت هلذا فما سألين إال : أذنت لذلك : فدخل على أخواته فقال : قال . منها إال هبذه 
  . لقرابيت 



كتايب هذا بعد : " كتب احلسن بن وهب إىل أخ له شافعا لرجل : ال حدثين أبو موسى عمران بن موسى ق -٢١١
  " . أن مجعت له ذهين فما ظنك حباجة هذا موقعها مين ؟ فإن أحسنت مل أغفل الشكر وإن أسأت مل أقبل العذر 

ج حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا عاصم بن علي حدثين أيب عن خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن زو -٢١٢
مغيث كأين أنظر إليه خلفها يبكى ودموعه تسيل على حليته فقال النيب صلى اهللا عليه : بريرة كان عبدا يقال له 

: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم !! أال تعجب من شدة حب مغيث بريرة وشدة بغض بريرة مغيثا: وسلم للعباس 
  " . ال إمنا أنا شافع : أمرين فأفعل ؟ قال يارسول اهللا أت: قالت : لو راجعتيه ؟ فإنه أبو ولدك 

  باب ما يستحب من الرفق واألناة وترك العجلة

حدثنا عمر بن شبة النمريي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا حممد بن أيب إمساعيل ثنا عبد الرمحن بن هالل قال  -٢١٣
  " . من حيرم الرفق حيرم اخلري : " قال جرير بن عبد اهللا : 

علي بن األعرايب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن جرير بن عبد احلميد الضيب عن منصور عن إبراهيم  حدثنا -٢١٤
  " . الرفق رأس احلكمة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن هالل بن يساف عن جرير بن عبد اهللا قال 

) ح (  –األعمش  –يعين  –بة عن سليمان حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا سعيد بن الربيع ثنا شع -٢١٥
وحدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا أبو عوانة عن سليمان عن متيم بن سلمة عن عبد الرمحن بن هالل . 

  " . من حيرم الرفق حيرم اخلري : " العبسي عن جرير عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ا أبو سلمة التبوذكي ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن عبد اهللا بن حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثن -٢١٦
  " . إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي عليه ما ال يعطي على العنف : " مغفل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 بكرة أن النيب حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد أنا يونس عن احلسن عن أيب -٢١٧
  . مثل ذلك : صلى اهللا عليه وسلم قال 

أن النيب : حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا قرة عن أيب مجرة عن ابن عباس  -٢١٨
  . احللم واألناة : صلى اهللا عليه وسلم قال ألشج عبد القيس إن فيك خصلتني حيبهما اهللا عز وجل 

أبو بكر حممد بن يوسف بن الطباع ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حدثنا  -٢١٩
يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن ابن أيب حدرد عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه وأبا قتادة وحملم بن جثامة 

ألضبط األشجعي فحياهم بتحية اإلسالم فكف فلقينا عامر بن األضبط أو فلقيهم عامر بن ا: يف سرية إىل أضم قال 
أبو قتادة وأبو حدرد فحمل عليه حملم بن جثامة فقتله وسلبه بعريا أو متيعا ووطبا من لنب فلما قدموا أخربوا رسول 

 ياأيها( أمنت باهللا فنزل القرآن : أقتلته بعدما قال : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . اآلية ) الذين ءامنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا 



قال حممد بن إسحاق فحدثين حممد بن جعفر قال مسعت زياد بن ضمرية بن سعد الضمري حيدث عروة بن  -٢٢٠
فصلى رسول اهللا صلى اهللا : قال . الزبري عن أبيه وجده قال وقد كانا شهدا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنينا 

ه وسلم صالة الظهر فقام إىل ظل شجرة فقعد فيه وقام عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن األضبط وهو يومئذ علي
سيد قومه قيس وجاء األقرع بن حابس يرد عن حملم بن جثامة وهو سيد خندف فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقال " . سني إذا رجعتم إىل املدينة ؟ هل لكم أن تأخذوا مخسني بعريا ومخ: " لقوم عامر بن األضبط األشجعي 
فقام إليه رجل من بين ليث يقال له . ال واهللا ال أدعه حىت أذيق نساءه من احلزن مثا ما أذاق نسائي : عيينة بن بدر 

يارسول اهللا ما أجد هلذا يف غرة اإلسالم إال كغنم وردت فرميت أوالها : ابن مكيتل وهو قصد من الرجال فقال 
هل لكم أن تأخذوا منها مخسني اآلن : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . خراها أسنن اليوم وغري غدا فتفرقت أ

ائتوا به حىت يستغفر له رسول اهللا : فلم يزل حىت رضوا بالدية فقال قوم حملم " . ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة 
يأ فيها للقتل فجلس بني يدي النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل طوال ضرب اللحم يف حله قد هت

اللهم ال تغفر حمللم يقوهلا ثالثا فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه فقال : " وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  " . فزعم قومه أنه استغفر له : حممد 

ة بن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب حدثنا حممد يونس الكدميي ثنا عبيد بن روح العقيلي ثنا املغري -٢٢١
ربيعة عن أبيه عن حممد بن جعفر بن الزبري عن زياد بن ضمرية السلمي عن عروة بن الزبري عن أبيه الزبري بن العوام 

أن حملم بن جثامة عدا على رجل من أشجع فقتله وذلك أول غري قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتكلم 
در ألنه من غطفان وتكلم األقرع بن حابس يف حملم ألنه من خندف قال فكثرت اخلصومة وارتفعت عيينة بن ب

ال واهللا : قال " . أال تقبلوا الغري ياعيينة ؟ : " األصوات واللغط فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
لى نسائي من احلزن والبكاء فقام رجل أدم يارسول اهللا حىت أدخل على نسائه من احلزم والبكاء مثل ما أدخل ع

مخسون يف : " قال . يارسول اهللا أسنن اليوم وغري غدا : حمترق كأنه من أزد شنوءة وبيده مكتل ومعه درقة فقال 
قال وكان حملم يف طرف الناس فلم يزل يتخطى . وذلك يف بعض أسفاره " فورنا ومخسون إذا رجعنا إن شاء اهللا 

يارسول اهللا قد فعلت الذي بلغك وعيناه تدمعان : ني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال الناس حىت جلس ب
بصوت  –قتلته بسالحك يف غرة اإلسالم اللهم التغفر حمللم : " فاستغفر يل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قتلته بسالحك يف غرة : " فاستغفر يل قال  فقال يارسول اهللا قد فعلت الذي بلغك وأنا أتوب إىل اهللا" .  –عال 
  " . اإلسالم اللهم ال تغفر حمللم فأعاد الثالثة 

قال املغرية أخربين أيب عن احلسن بن أيب احلسن أنه قال وملا مات حملم دفنه قومه فلفظته األرض مث دفنوه  -٢٢٢
  .بل فأكلته السباع فلفظته األرض مث دفنون فلفظته األرض فألقوه بني ضواحي بني ضواحي اجل

حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا القعنيب ثنا عبد اهللا بن أيب بكر وهو التيمي عن الزهري عن  -٢٢٣
وحدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ) . ح . ( عروة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت ابن شهاب قال مسعت عروة ومسع أبا هريرة مسع : اهللا بن أيب مليكة قال أبو سلمة ثنا عبد الرمحن بن عبد 
  " . إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي عليه ما ال يعطي على العنف : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 



قال أيب مسعته حدثنا نصر بن داود ثنا علي بن حبر بري ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاين  -٢٢٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حيدث عبد اهللا بن وهب عن أيب خليفة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  " . إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف : " وسلم 

عن يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن حدثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا عاصم بن علي ثنا ليث بن سعد  -٢٢٥
  " . التأين من اهللا والعجلة من الشيطان : " سنان عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

إن التبيني : " حدثنا عمر بن شبة ثنا سامل بن نوح أنا يونس عن احلسن أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -٢٢٦
  " . ن فتبينوا من اهللا والعجلة من الشيطا

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعد بن سعيد أخي حيىي بن  -٢٢٧
ما قال لك : قال خرجت مع أيب إىل النيب فناجاه أيب دوين فقلت أليب . سعيد حدثين الزهري أخربين رجل من بلي 

إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حىت جيعل : " ال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ق
  " . اهللا لك خمرجا أو قال فرجا 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حفص بن عمر العدين ثنا مالك بن أنس عن األوزاعي عن الزهري  -٢٢٨
  " . اهللا حيب الرفق يف األمر كله  إن: " عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ثنا حممد بن يوسف الفريايب وحممد بن كثري املصيصي عن األوزاعي عن الزهري عن عروة : حدثنا الترقفي  -٢٢٩
  . عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

بن أيب بكر ثنا الزهري عن عروة  حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا أيب املعايف بن عمران ثنا عبد الرمحن -٢٣٠
" إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطى عليه ما ال يعطي على العنف : " عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 .  

وحدثنا سعدان بن نصر ثنا ابن : حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا احلميدي ثنا ابن عيينة  -٢٣١
أن رسول اهللا : عن أم الدرداء عن أيب الدرداء : مرو بن دينار عن ابن أيب مليكة عن يعلى بن مملك ثنا ع: عيينة 

من أعطى حظة من الرفق فقد أعطى حظه من اخلري ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم : " صلى اهللا عليه وسلم 
  " . حظه من اخلري 

ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن  حدثنا سعدان بن يزيد ثنا حممد بن املبارك الصوري -٢٣٢
إذا أراد اهللا بأهل بيت خريا أدخل عليهم : " عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . باب الرفق 

ر قال حدثين ابن أيب حدثنا الوليد بن مضا ثنا حممد بن عمار ثنا املعايف بن عمران عن عبد الرمحن بن أيب بك -٢٣٣
  . مثله : مليكة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا علي بن داود القنطري ثنا آدم بن أيب إياس ثنا عبد الرمحن بن أيب بكر عن ابن أيب مليكة ثنا القاسم  -٢٣٤
ائشة من أعطى حظه من ياع: " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن حممد قال مسعت عمىت عائشة تقول 

  " .الرفق فقد أعطى حظه من خري الدنيا واآلخرة 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حممد بن عبد الرمحن أبو غرارة التيمي  -٢٣٥
م وإن اهللا إذا إن الرفق مين وإن اخلرق شؤ: " حدثين أيب عن القاسم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أراد بأهل بيت خريا أدخل عليه باب الرفق وإن الرفق مل يكن يف شيء إال زانه وإن اخلرق مل يكن يف شيء إال شانه 
 . "  

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا حممد بن ربيعة الكاليب عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن ابن أيب مليكة عن القاسم  -٢٣٦
من حرم الرفق حرم خري الدنيا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ها قالت بن حممد عن عائشة رضي اهللا عن

  " . واآلخرة ومن أعطى الرفق أعطى خري الدنيا واآلخرة 

حدثنا علي بن داود القنطري ثنا آدم بن أيب إياس ثنا عيسى بن ميمون ثنا القاسم بن حممد عن عائشة  -٢٣٧
إذا أراد اهللا بأهل بيت خريا أدخل عليهم باب الرفق : "  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: رضي اهللا عنها قالت 

  " . وإذا أراد بأهل بيت شرا أدخل عليهم اخلرق 

حدثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه  -٢٣٨
  . وسلم مثل ذلك 

د القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد حدثين يونس عن ابن شهاب قال حدثنا علي بن داو -٢٣٩
  " . إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله : " أخربين عروة أن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قدام بن شريح عن حدثنا عمران بن موسى ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى ثنا شريك بن عبد اهللا عن امل -٢٤٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبدوا إىل التالع وأنه أمر يل بناقة حمرمة من إبل الصدقة : أبيه عن عائشة قالت 

  " . يا عائشة اتقي اهللا وارفقي هبا فإن الرفق ال يدخل يف شيء إال زانه وال خيرج من شيء إال شانه : " وقال 

قال بعض احلكماء العجلة يف األمر خرق وأخرق من : موسى املؤدب يقول مسعت أبا موسى عمران بن  -٢٤١
  . ذلك التفريط يف األمر بعد القدرة عليه 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو املغرية قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها قال إن اهللا  -٢٤٢
  . هللا تودده إىل عباده ودعاؤه إياهم رفيق ويعني عليه ما ال يعني على العنف ورفق ا

  باب ذكر حسن اجملالسة وواجب حقها



حدثنا عمر بن شبة ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ثنا حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن  -٢٤٣
  " . اجملالس باألمانة : " علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

نا عبيد اهللا بن موسى عن ابن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد حدثنا محاد بن احلسن الوراق ث -٢٤٤
إذا حدث الرجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : امللك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اهللا قال 

  " . حبديث مث التفت فهو أمانة 

سى بن يونس عن جمالد عن الشعيب أن حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عمرو بن خالد احلراين ثنا عي -٢٤٥
ال تفشني له : يابين أرى أمري املؤمنني يدنيك فاحفظ مين خصاال ثالثا : العباس بن عبد املطلب قال البنه عبد اهللا 

  . سرا ، وال يسمعن منك كذبا ، وال تغتابن عنده أحدا 

  : مسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد ينشد  -٢٤٦
  اف جليسهم إذا نطق العوراء غرب لسان وأحالم غاد ال خي

  إذا حدثوا مل خيش سوء استماعهم وإن حدثوا أدوا حبسن بيان

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل ثنا أيب سريج النعمان ثنا عبد اهللا بن نافع عن ابن أيب ذئب عن ابن أخي  -٢٤٧
جملس يسفك فيد : الس باألمانة إال ثالثة جمالس اجمل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جابر بن عبد اهللا قال 

  " . دم حرام ، جملس يستحل فيه فرج حرام ، وجملس يستحل فيه مال غري حله 

حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سعيد بن عبد الرمحن اجلحشي عن أيب  -٢٤٨
إمنا يتجالس املتجالسان باألمانة فال : " هللا صلى اهللا عليه وسلم بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال قال رسول ا

  " . حيل ألحدمها أن يفشي على صاحبه ما يكره 

حدثنا أبو احلارث حممد بن مصعب الدمشقي ثنا دحيم ثنا ابن أيب فديك عن الضحاك عمن حدثه عن أيب  -٢٤٩
لذي علم لعلمه ، وذي سن لسنه ، وذي : لس إال لثالثة ال توسع اجملا: " هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . سلطان لسلطانه 

الرمادي ثنا سفيان بن عيينة ) ١(حدثنا جعفر بن عامر املعدل البزاز ثنا سلمة بن شبيب ثنا حممد بن بشار -٢٥٠
  . قال قال مساور إمنا تطيب اجملالس خبفة اجللساء 

  الصواب إبراهيم بن بشار ) ١(

ا أبو قالبة عبد امللك بن حممد البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أيب حدثن -٢٥١
جاء أبو بكرة يف شهادة فقام له رجل من القوم عن جملسه : عن سعيد بن أيب احلسن قال ) ١(عبد اهللا موىل البكرات

  " . هذا  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن: " فأىب أن جيلس وقال 
  الصواب موىل آل بردة ) ١(



حدثنا عباس الدوري ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن عبد اهللا بن سعيد األنصاري قال مسعت موىل آلل  -٢٥٢
أيب بكرة يكىن أبا عبد اهللا قال مسعت ابن أيب احلسن ودعي إىل شهادة وجاء إىل البيت فقام له رجل من جملسه فقال 

هنانا النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من جملسه أن جيلس فيه وأن ميسح يده : " قال أبو بكرة : 
  " . بثوب ال ميلك 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا علي بن عاصم عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول  -٢٥٣
  " . ن جملسه مث جيلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ال يقيمن أحدكم رجال م: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حدثنا سعدان بن يزيد البزاز حدثنا علي بن عاصم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال  -٢٥٤
  " . إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سعد ثنا عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز بن سعد املدين ثنا اجملمع بن يعقوب  حدثنا عبد اهللا بن أيب -٢٥٥
وإن جملس . األنصاري عن أبيه قال إن كانت حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتشتك حىت تصري كاألسوار 

عليه النيب صلى اهللا عليه أيب بكر فيها لفارغ ما يطمع فيه أحد من الناس فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك اجمللس وأقبل 
وسلم بوجهه وألقى إليه حديثه ومسع الناس فطلع العباس فتزحزح له أبو بكر من جملسه فعرف السرور يف وجه 

  " .لتعظيم أيب بكر العباس : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الشعيب وجاءه شاب من  حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن يزيد ثنا سفيان عن طارق بن عبد الرمحن عن -٢٥٦
إذا جاءكم كرمي قوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : آل جرير بن عبد اهللا فألقى له وسادة وقال 

  " . فأكرموه 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا عثمان بن سعيد احلمصي ثنا شعيب بن أيب محزة عن نافع قال كان  -٢٥٧
ال يقيمن أحدكم الرجل من : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مر يقول كان ابن ع: ابن عمر يقول 

  " . جملسه مث جيلس فيه 

حدثنا عيسى بن أيب حرب ثنا حيىي بن أيب بكري عن أيب بكر بن عياش ثنا عمر بن حممد عن نافع عن ابن  -٢٥٨
  " . م من جملس ألحد ولكن تفسحوا وتوسعوا ال يقوم أحدك: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر قال 

وحدثنا . حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم  -٢٥٩
. وحدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا الفريايب عن سفيان الثوري . أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر 

إذا قام أحدكم : " ن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم ع
  " . من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به 

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال قال رسول  -٢٦٠
فكان الرجل يقوم البن عمر من : قال " . ال يقيم أحدكم أخاه من جملسه مث جيلس فيه "  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . نية نفسه فما جيلس 



حدثنا أمحد بن مالعب ثنا أبو نعيم ثنا إبراهيم بن إمساعيل يعين ابن جممع أخربين عمرو بن دينار أن ابن  -٢٦١
وكان عبد اهللا إذا قام الرجل من جملسه مل " . كانه ال يقيمن أحدكم أخاه من جملسه ليجلس يف م: " عمر قال 

  . جيلس يف مكانه إذا ظن أن الرجل راجع إىل جملسه 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا حفص بن عمر ثنا محاد بن سلمة عن حجاج عن أيب  -٢٦٢
اجلمعة فال يقيمن أحدكم أحدا من إذا جاء أحدكم : " الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  " . مقعده مث يقعد فيه 

حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا عمرو بن عون ثنا خالد بن عبد اهللا عن عمرو بن حيىي عن حممد بن حيىي  -٢٦٣
الرجل أحق مبجلسه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن حبان عن عمه واسع عن وهب بن حذيفة قال 

  دت له حاجة فقام إليها مث رجع وإن ب

  " . فهو أحق مبجلسه 

حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا محاد بن عمرو النصييب ثنا األعمش عن أيب الضحى عن أيب هريرة عن  -٢٦٤
  " . إذا قام الرجل من جملسه مث عاد إليه فهو أحق به : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ثنا أبو معاوية الضرير ثنا عمرو بن عثمان الليثي عن عبد الرمحن بن السائب عن ابن  حدثنا علي بن حرب -٢٦٥
  " . أكرم الناس علي جليسي إن الذباب ليقع عليه فيؤذيين : " عباس رضي اهللا عنهما قال 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا حممد بن عباد ثنا حممد بن سليمان عن جعفر بن حممد  -٢٦٦
  " . إن أكرم الناس علي جليسي : " عن أبيه قال مسعت ابن عباس يقول 

حدثنا أبو منصور نصر بن داود الصاغاين ثنا أبو سلمة التبوذكي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو شهاب قال  -٢٦٧
جلستم إيل  جلست إىل سعيد بن جبري فلم يلبث أن عظمت حلقته فبدأت له حاجة فقال أتأذنون فإن يل حاجة إنكم

  " . ولو كنت أنا جلست إليكم مل أبال أال أكون استأذن 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا رواد بن اجلراح العسقالين ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن  -٢٦٨
  .  "كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيدث الناس فإذا تثاءبوا أخذ هبم يف غراس الشجر : " مكحول قال 

حدثين أسامة بن زيد أنه مسع أبا : حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث قال  -٢٦٩
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حيدث أصحابه عن أمر : " حازم وحفص بن عبيد اهللا بن أنس يقوالن 

  اآلخرة فإذا رآهم قد كسلوا وعرف ذلك فيهم 

  " . أحاديث الدنيا حىت إذا نشطوا وأقبلوا أخذ هبم يف حديث اآلخرة  أخذ هبم يف بعض



قال عبد اهللا بن : حدثنا علي بن حرب قال قال عبد اهللا بن إدريس عن أشعث عن كردوس قال قال  -٢٧٠
  " . إن للقلوب نشاطا وإن هلا تولية وإدبارا فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم : " مسعود 

داود الصاغاين ثنا أبو سلمة التبوذكي ثنا أبو هالل الراسيب عن قتادة قال الكالم يشبع منه حدثنا نصر بن  -٢٧١
  .كما يشبع من الطعام 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا اهليثم بن خارجة ثنا حممد بن محري عن النجيب بن السري قال قال  -٢٧٢
  . اطلبوا هلا طرف احلكمة فإهنا متل كما متل األبدان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أمجوا هذه القلوب و

حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي عن األعمش عن أيب وائل أن يزيد بن  -٢٧٣
فإين : قال . خروج عبد اهللا : ما تنتظرون ؟ قالوا : معاوية مر على أناس من أصحاب عبد اهللا بن مسعود فقال 

فأتاه فخرج معه فأتاهم فوقف عليهم وقال إين ألخرب مبكانكم فما مينعين من . فإن كان مث فسيخرج معي أذهب إليه 
اخلروج إليكم إال كراهية أن أملكم وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتخولنا باملوعظة كراهية السآمة 

  " . علينا 

وحدثنا عمر بن شبه ثنا حيىي بن سعيد عن . عبة ثنا األعمش حدثنا عبد اهللا بن أيوب ثنا بكر بن بكار ثنا ش -٢٧٤
األعمش قال مسعت أبا وائل يقول قال عبد اهللا إين ألخرب مبكانكم فيمنعين من اخلروج إليكم خشية أن أملكم أن 

  " . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتخولنا باملوعظة يف األيام خشية السآمة علينا 

بن إمساعيل أبو إمساعيل الترمذي ثنا عقبة بن مكرم ثنا حممد بن أيب عدي عن حسني املعلم عن حدثنا حممد  -٢٧٥
ابن بريدة قال قال مسرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنت أحفظ عنه فما 

  . مينعين من القول إال أن فيهم رجاال هم أسن مين 

زاز ثنا عبيد اهللا بن موسى عن موسى بن عبيده عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا حدثنا سعدان بن يزيد الب -٢٧٦
مثل املؤمن كمثل شجرة ال يتحات ورقها فرأيت أهنا النخلة : " بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل النيب صلى اهللا عليه فاستحييت أن أتكلم وكنت أصغر القوم سنا فذكروا الشجر فما منهم أحدا أصاهبا حىت قا
  " . هي النخلة : " وسلم 

حدثنا علي بن حرب ثنا القاسم بن يزيد اجلرمي ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن قرير عن حممد بن  -٢٧٧
  " . ال تكرم أخاك مبا يشق عليه : " سريين قال 

 بن سعيد عن سيف بن سليمان قال حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا ابو عبيد القاسم بن سالم ثنا حيىي -٢٧٨
مسعت جماهدا يقول كنا عند عبيد اهللا بن عياض أنا وسعيد بن جبري وعطاء فجاء رجل فقال إين آليت من امرأيت 

قال . وعطاء صامت : فقال سعيد بانت منك امرأتك قال . وحضر احلج فخرجت ومل أقرهبا حىت أربعة أشهر 
  " .آلمره بامرأته فلم أره  جماهد فخرجت من عنده فتبصرت الرجل



: " حدثنا يوسف بن عمران الرقي ثنا عبد اهللا بن خبيق ثنا عبد اهللا بن ضريس قال قال إبراهيم بن أدهم  -٢٧٩
  " . كنا إذ مسعنا الشاب يتحدث يف اجمللس أيسنا من خريه 

ن عمران بن حدير قال حدثنا علي بن داود القنطري ثنا عمرو بن خالد احلراين ثنا عيسى بن يونس ع -٢٨٠
  .مسعت أبا جملز يقول إذا جلس إليك رجل يتعمدك فال تقم حىت تستأذنه 

حدثنا أمحد بن حيىي السوسي ثنا عبد املنعم بن إدريس قال حدثين أيب عن البختري بن هالل قال قال أمساء  -٢٨١
  . بن خارجة ما جلس إيل رجل قط إال رأيت له الفضل علي حىت يقوم من عندي 

حدثنا أبو يوسف القلوسي يعقوب بن إسحاق ثنا سعيد بن سالم العطار ثنا هشام بن الغاز عن حممد بن  -٢٨٢
جاء والنيب صلى اهللا عليه وسلم قاعد فبسط له رداءه فقال : " عمري بن وهب خال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .  "نعم فإمنا اخلال والد : اجلس على ردائك يارسول اهللا قال : 

حدثنا حبيش بن سعيد الواسطي ثنا عبد الصمد ثنا أبو صفوان نصر بن يزيد عن حفص بن غياث عن معبد  -٢٨٣
دخل جرير بن عبد اهللا البجلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم فظن الناس : " بن خالد عن جده أنس قال 

لقاها إليه فقال اجلس عليها ياجرير وتلقاه مبجالسهم فلم يوسع له أحد فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بردته فأ
بوجهه وحنره فقبلها وردها على ظهره وقال أكرمك اهللا يارسول اهللا كما أكرمتين فالتفت النيب صلى اهللا عليه 

  " . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فإذا أتاه كرمي قوم فليكرمه قاهلا ثالثا : وسلم فقال 

إذا أقبل : جلليسي علي ثالث خصال : ن يزيد املربد يقول قال سعيد بن العاص مسعت أبا العباس حممد ب -٢٨٤
  . وسعت له ، وإذا جلس أقبلت عليه ، وإذا حدث مسعت منه 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا سعيد بن عبد اهللا بن دينار ثنا الربيع بن صبيح عن احلسن عن أنس  -٢٨٥
من أكرمه أخوه املسلم فليقبل كرامته فإمنا هي كرامة اهللا عز وجل : " ه وسلم قال بن مالك عن النيب صلى اهللا علي

  " . فال تردوا على اهللا عز وجل كرامته 

حدثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلسن بن موسى األشيب ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن  -٢٨٦
السجع يف الدعاء ، : ثالث خصال لتدعهن أو ألجزينك قالت للسائب : الشعيب عن مسروق عن عائشة أهنا قالت 

  . وإذا رأيت قوما يتحدثون فال تقطع حديثهم ، وذهب على الشيخ الثالثة 

مسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد يقول ما رأيت أكرم جمالسة من العتيب كان يؤذى فيحتمل وما مسعته  -٢٨٧
د أغري به رجل يؤذيه ضروبا من األذى يقطع كالمه ويعترض يف أحاديثه متربما مبجلس قط إال مرة فإنه كان ق

  : فتمثل العتيب يوما بقول العباس بن األحنف : ويسيء األدب على جلسائه قال 
  أما والذي أسرى بليل بعبده وأنزل فرقانا وأوحى إىل النحل

  لقد ولدت حواء منك بلية علي أقاسيها وثقال من الثقل 



ألهنم : مل ياأبا خالد ؟ قال : قالوا . بن شبة قال مسعت يزيد بن هارون يقول استراح األضراء  حدثنا عمر -٢٨٨
  . ال يرون ثقيال 

حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا عبيد اهللا بن حممد بن حفص التميمي ثنا محاد بن أيب سلمة ثنا أبو جعفر  -٢٨٩
إياكم وجمالسة السفهاء فإن جمالستهم داء من حيلم عن  اخلطمي أن جده عمري بن حبيب أوصى ولده فقال أي بين

السفيه يسر حبلمه ومن يصرب على ما يكره يدرك ما حيب ومن حيسد يندم ومن ال يقر بقليل ما يأيت بن السفيه يقر 
  .بالكثري 

مسعت أبا موسى املؤدب يروى أن احلسن قال إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول  -٢٩٠
  . تعلم حسن االستماع كما تعلم حسن القول وال تقطع على أحد حديثه و

حدثنا احلسني بن داود العطار ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد اهللا بن خبيق قال مسعت يوسف بن أسباط يقول  -٢٩١
مث النشر له أول العلم الصمت ، مث االستماع ، مث العمل به ، مث احلفظ له ، : مسعت حممد بن النضر احلارثي يقول 

 . "  

من كان : " حدثنا أمحد بن جعفر بن حممد ثنا حيىي بن عثمان عن عبد اهللا بن وهب عن مالك بن أنس قال  -٢٩٢
  " . جالسا عند رجل فأتاه طالب حاجة فأمسك اجلليس عن معاونة الطالب فقد أعان عليه 

ر بن أيب خليفة قال حدثين أبو بدر عن ثابت حدثنا أبو جعفر بن املنادي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا عم -٢٩٣
كان فىت ال يؤبه له يف حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس قال 

) رضي اهللا عنك (أردت رضي اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم فقال له  –رسول اهللا  –القيام فقام الفىت فناول النعل 
  " . ذلك الفىت بعد شأن فكان ل

  باب ما يستحب من التواضع يف اجمللس وغريه

حدثنا حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد  -٢٩٤
ه اهللا قال حدثين أيب عن جدي عن موسى بن طلحة قال أتيت جملس قوم أنا وأيب فأوسعوا له من كل ناحية فدعوت

إن من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : إىل أن جيلس يف صدر اجمللس فجلس يف أدناه مث قال 
  " . التواضع هللا الرضا بالدون من شرف اجمللس 

يروى عن كعب األحبار أنه دخل على عمر بن اخلطاب رضي : مسعت أبا موسى عمران بن موسى يقول  -٢٩٥
فراشة وحتت الفراش حصري وعن ميينه ومشاله وسادتان فقال له عمر بن اخلطاب رضي اهللا  اهللا عنها وهو جالس على

إن فيما أوصى به ساميان بن داود : عنه اجلس ياأبا إسحاق وأشار إىل الوسادة فنحاها كعب وجلس دوهنا مث قال 
نك وبينه جملس رجل أو اثنني صلى اهللا عليهما أن ال تغشى السلطان حىت ميلك وال تبعد عنه حىت ينساك واجعل بي

  . فعسى أن يأيت من هو أخص بذلك اجمللس منك فتزال عنه فيكون زيادة له ونقصان عليك 



حدثنا نصر بن داود ثنا أبو عبيد ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن ابن عيينة عن حممد بن عجالن عن بكري بن  -٢٩٦
" إذا تواضع العبد : " مر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول عبد اهللا األشج عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار مسع ع

  " . انتعش نعشك اهللا عز وجل : رفع اهللا حكمته وقال 

حدثنا حممد بن يونس الكدميي ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن  -٢٩٧
" إذا تواضع العبد رفعه اهللا إىل السماء السابعة : " يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: عكرمة عن ابن عباس قال 

 .  

حدثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا وكيع بن اجلراح عن املسعودي عن عاصم عن أيب وائل قال قال ابن  -٢٩٨
  . مسعود من تواضع ختشعا وفعه اهللا إىل يوم القيامة 

د بن أيب احلواري قال مسعت أبا سليمان الداراين يقول اطلع حدثنا أبو حفص عمر بن حممد النسائي ثنا أمح -٢٩٩
  " . اهللا يف قلوب اآلدميني فلم جيد فيهم قلبا أشد تواضعا من قلب موسى عليه السالم فخصه منه بالكالم لتواضعه 

  باب ما يستحب للمرء أن حيسن االختيار يف جمالسة من جيالس وخيادن

 الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا مبارك بن حسان عن عطاء عن ابن حدثنا العباس بن حممد بن حامت -٣٠٠
  " . من ذكركم باآلخرة عمله : " أي جلسائنا خري ؟ قال : يارسول اهللا : عباس قال قيل 

حدثنا أبو جعفر الفالس ببغداد ثنا أبو عبد الرمحن اجلعفي عبد اهللا بن عمر بن حممد بن أبان ثنا علي بن  -٣٠١
: " يارسول اهللا أي جلسائنا خري ؟ قال : الربيد عن مبارك بن حسان عن عطاء عن ابن عباس قال قيل هاشم بن 

  " . من ذكركم باهللا رؤيته وزاد يف علمكم منطقة وذكركم باآلخرة عمله 

: حدثنا نصر بن داود ثنا حممد بن جامع العطار ثنا حممد بن مالك عن سلمة بن كهيل عن أيب جحيفة قال  -٣٠٢
  " . جالسوا الكرباء وسائلوا العلماء وخاطبوا األمراء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا معن بن عيسى عن عمر بن سالم أن  -٣٠٣
ا أو ميجدوا وأطعمهم اللحم تشتد عبد امللك بن مروان دفع ولده إىل الشعيب يؤدهبم فقال علمهم الشعر ينجدو

  . قلوهبم وجز شعورهم تغلظ رقاهبم وجالس هبم الرجال يناطقوكم الكالم 

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح عن  -٣٠٤
محهم بركبتيك فإن القلوب امليتة حتيا بنور احلكمة كما يابين جالس العلماء وزا: يزيد الرقاشي قال قال لقمان البنه 

  " .حتيا األرض امليتة بوابل القطر 



حدثنا علي بن داود القنطري ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شيبان بن عبد الرمحن ثنا عبد امللك بن عمري عن أيب  -٣٠٥
إن اهللا مل يبعث نبيا قط وال : " وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 

  خليفة إال وله بطانتان بطانة تأمره باملعروف 

  " . وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقى بطانة السوء فقد وقى 

حدثنا احلسن بن عرفة ثنا النضر بن إمساعيل عن حممد بن أبان عن حممد بن كعب القرظي قال أوصى عمر  -٣٠٦
العزيز فقال له ياعمر بن عبد العزيز أوصيك بأمة حممد خريا من كان منهم دونك فاجعله مبنزلة ابنك ومن  بن عبد

كان منهم فوقك فاجعله مبنزلة أبيك ومن كان منهم سنك فاجعله مبنزلة أخيك فرب أباك وصل أخاك وتعاهد ولدك 
  . خريا  –ياحممد  –جزاك اهللا : فقال له عمر 

بن حممد الدوري ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أبزى قال  حدثنا العباس -٣٠٧
  " .نعوذ باهللا من صاحب إن أنت ذكرت اهللا مل يعنك وإن أنت نسيت مل يذكرك : " كان داود عليه السالم يقول 

يمي عن موسى بن وردان عن أيب حدثنا أمحد بن منصور ثنا أبو داود الطيالسي ثنا زهري وهو ابن حممد التم -٣٠٨
  " . املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل : " هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا علي بن زيد الفرائضي ثنا موسى بن داود ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن  -٣٠٩
املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: " يسار عن أيب هريرة قال 

 . "  

مسعت أبا العباس حممد بن يزيد املربد يقول بلغين أنه ملا خرج خلف بن خليفة إىل الكوفة لقيه أعرايب فقال  -٣١٠
  : أما مسعت قول قيس بن اخلطيم : ما تصنع ها هنا ؟ قال " له األعرايب 

  لسائل عما مضى من ذنب هذا الزمن الذاهبياأيها ا
  إن كنت تبغي العلم أو غريه أو شاهدا خيرب عن غائب
  فاعترب األرض بأمسائها واعترب الصاحب بالصاحب

حدثنا حممد بن يوسف أبو بكر بن الطباع حدثين أيب ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن حيىي بن املختار  -٣١١
االخوان واألصحاب واجملالس وأحبوا هونا وابغضوا هونا فقد أفرط أقوام يف حب أقوام تنقوا : " عن احلسن قال 

  " . فهلكوا وأفرط أقوام يف بغض أقوام فهلكوا وإن رأيت دون أخيك سترا فال تكشفه 

حدثنا أبو البدر الغربي عباد بن الوليد ثنا منهال بن حبر السراج عن سليمان العجلي عن بديل بن ورقاء  -٣١٢
عليكم بإخوان الصدق فكس يف اكتساهبم فإهنم زين يف الرخاء وعدة : " قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : قال 

  " . عند البالء 



حدثنا علي بن زيد الفرائضي ثنا إبراهيم بن مهدي املصيصي ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن  -٣١٣
خ لك وصاحب لك وصديق لك ال تستفيد يف دينك منه خريا فانبذ يامغرية انظر كل أ: " خلتنه : دينار أنه قال 

عنك صحبته فإمنا ذلك لك عدو يامغرية الناس أشكال احلمام مع احلمام والغراب والصقر مع الصقر وكل مع 
  " . شكله 

عبد  حدثنا علي بن حرب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا قيس بن الربيع عن أيب احلصني عن القاسم بن -٣١٤
  " . إذا رزقك اهللا ود امرىء مسلم فتمسك به : " عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : قال : الرمحن قال 

  باب ما جاء يف حسن االختيار وأن تعطى حقها

حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا سليمان بن أيوب الطلحي حدثين أيب عن جدي عن موسى  -٣١٥
" فناء داره : جلوسه يف فناء بابه ورمبا قال : إن فضل الرجل وسؤدده وقلة العيب عليه : " بن طلحة عن أبيه قال 

.  

أخربين إمساعيل بن أيب خالد عن : حدثنا نصر بن داود ثنا أبو مسعود هاىنء بن حيىي املفلوج ثنا شعبة قال  -٣١٦
  " .جلوسة يف بيته : ن أقل عيب الرجل إ: " قيس بن أيب حازم عن طلحة بن عبيد اهللا وكان من حلماء قريش قال 

قال أبو الدرداء نعم صومعة : حدثنا عمر بن شبة ثنا حيىي بن سعيد ثنا ثور بن يزيد عن سليم بن عامر قال  -٣١٧
  . الرجل املسلم بيته يكف نفسه وبصرة وفرجه وإياكم واألسواق فإهنا تلهي وتلغي 

: راين ثنا أبو شهاب عن محزة بن أيب محزة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا نصر بن داود ثنا أبو الربيع الزه -٣١٨
  " . أكرم اجملالس ما استقبل هبا القبلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا عارم بن الفضل ثنا متام بن بزيع السعدي ثنا حممد بن كعب  -٣١٩
  " . إن لكل جملس شرفا وإن أشرف اجملالس ما استقبل هبا القبلة : " ورفعه إن شاء اهللا قال  القرضي عن ابن عباس

أيب ثنا حممد بن أيب ليلى عن داود : حدثنا عمران بن موسى املؤدب ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى حدثين  -٣٢٠
ال جتلسوا يف اجملالس فإن كنتم : " وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن جده ابن عباس قال : بن علي عن أبيه 

  " . ال بد فاعلني فردوا السالم وغضوا األبصار واهدوا السبيل واعينوا على احلمولة 

حدثنا أمحد بن سهل ثنا عمرو بن أيب عمرو التنيسي ثنا عمر عن زيد بن أسلم عن عطا بن يسار عن أيب  -٣٢١
يارسول اهللا ما لنا بد : قالوا " . إياكم واجللوس يف الطرقات : " قال سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: وما حق الطريق ؟ قال : قالوا " . فإذا أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقه : " قال " . من جمالسنا نتحدث فيها 
  " . غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر " 

  خري من جليس السوء باب الوحدة



حدثنا أبو حممد سعدان بن يزيد البزاز ثنا اهليثم بن مجيل ثنا شريك عن أيب احملجل عن معفس بن عمران بن  -٣٢٢
قال رسول اهللا صلى : رأيت أبا ذر وحده قاعدا يف املسجد حمتبيا بكساء صوف ، فقال : حطان عن ابن الشنية قال 

جليس السوء واجلليس الصاحل خري من الوحدة والسكوت خري من إمالء الشر  الوحدة خري من: " اهللا عليه وسلم 
  " . وإمالء اخلري خري من السكوت 

أنت أبو ذر : أن رجال أتى أبا ذر فقال : حدثنا احلسن بن عرفة ثنا عباد بن عباد املهليب ثنا يونس بن عبيد  -٣٢٣
ن متل خريا فيكتب لك خري من السكوت مث سكت إ: " مث قال أبو ذر . فسكت وسكت : قال . نعم : ؟ قال 

ساعة مث قال والسكوت خري من أن متلي شرا مث سكت ساعة مث قال واجلليس الصاحل خري من اجلليس السوء مث 
  " . والوحدة خري من جليس السوء : سكت ساعة مث قال 

ي ثنا سفيان الثوري عن منصور عن حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب ثنا روح بن صالح بن سيابة احلارث -٣٢٤
أخ يستأنس به ، أو : سيأيت على الناس زمان ال يكون فيه شيء أعز من ثالث :ربعي بن حراش عن حذيفة قال 
  . درهم حالل ، أو سنة يعمل هبا 

: " ي قال سليمان التيم: حدثنا عمارة بن وثيمة ثنا أمحد بن علي ثنا أمحد بن حنبل ثنا معاذ بن معاذ قال  -٣٢٥
  " . إما أن يغتاب عندي صديقا وإما أن حيمل عين شيئا مل أتكلم به : إين من جليس ملن شرة 

  باب يستحب للمرء إذا بلغه عن رجل شيء أن يعرض له وال يواجهه به

حدثنا عباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا أبو حيىي احلماين ثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق  -٣٢٦
ما بال أقوام : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بلغه عن قوم شيء قال : رضي اهللا عنها قالت  عن عائشة

  " .يقولون كذا وكذا 

حدثنا نصر بن داود ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجال  -٣٢٧
لو أمرمت : " ه أثر صفرة فلما قام قال النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء فقعد يف جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلي

  . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يواجه أحدا يف وجهه بشيء " . هذا أن يدع هذه الصفرة 

 حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو سلمة التبوذي ثنا محاد بن سلمة ثنا يونس بن عبيد عن -٣٢٨
أن جيشا لرسول اهللا صلى اهللا : مجع بيين وبني بشر بن عاصم رجل فحدثين عن عقبة بن مالك : محيد بن هالل قال 

عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا فبدر رجل من أهل املاء فحمل عليه رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربوه فحمد اهللا وأثىن  إين مسلم ، فقتله فلما قدموا فلما قدموا على" فقال الرجل 
قاهلا : يارسول اهللا : فقال الرجل " . إين مسلم : أما بعد ما بال الرجل يقتل الرجل وهو يقول : " عليه مث قال 

أيب اهللا علي فيمن قتل : " تعوذا فصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهه عنه ونصب كفه قبله ومدها قليال وقال 
  " . مسلما أىب اهللا علي فيمن قتل مسلما 



حدثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عبد الرمحن بن محاد بن عمران بن موسى بن طلحة عن مقالص عن  -٣٢٩
عثمان بن عبد اهللا موىل بين تيم عن موسى بن طلحة قال أخربين عثمان بن عبد اهللا موىل بين تيم عن موسى بن 

ما : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : في ومل أر ثقفيا خريا منه ، قال طلحة قال أخربين عثمان الثق
  " . بال رجال ينفرون عن هذا الدين ميسون بعشاء اآلخرة 

  باب ما جاء يف الشح على االخوان وأداء النصيحة إليهم

 أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل -٣٣٠
  " . املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وحدثنا العباس بن عبد اهللا . . حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا سفيان الثوري  -٣٣١
خرج قوم من التيم : ان الثوري مجيعا قاال ، عن أيب حيان عن أبيه قال الترقفي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفي

حدثنا أن املسلم أخو املسلم : " يف بعض األرضني فعطشوا فسمعوا مناديا ينادي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " . وغري املسلم وأن غديرا يف مكان كذا وكذا فعدلوا إليه فشربوا 

بد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا حدثنا العباس بن ع -٣٣٢
حيث يغيب حيفظه من ورائه ويكف : املؤمن أخو املؤمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن حنطب قال 

  " . عليه ضيعته واملؤمن مرآة املؤمن 

إن : " عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن حيىي بن املختار عن احلسن قال حدثنا أبو بكر بن الطباع ثنا أيب ثنا  -٣٣٣
املؤمن شعبة من املؤمن إن به حاجته إن به علته إنه يكفله يفرح لفرحه وحيزن حلزنه وهو مرآة أخيه إن رأى ما ال 

اك وقد هنيت أن يعجبه قومه وسدده وحاطه يف السر والعالنية إن رأيت دون أخيك سترا فال تكشفه وال جتسس أخ
  " .جتسسه ال حتفر عنه وال تنفر عنه 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا سفيان عن صاحل بن نبهان عن أيب هريرة  -٣٣٤
 ال تدابروا وال تباغضوا وال تناجشوا وكونوا عباد اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 

  " .إخوانا كما أمركم اهللا 

حدثين األعمش عن أيب صاحل عن : حدثنا نصر بن داود الصاغاين ثنا سريج بن يونس ثنا عبيدة بن محيد  -٣٣٥
ال جتسسوا وال حتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة قال 

  " . عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا عز وجل  تباغضوا وال تدابروا ولكن كونوا

حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا الصعق بن حزن ثنا عقيل اجلعدي عن  -٣٣٦
أي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب إسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  " . الوالية يف اهللا احلب فيه والبغض فيه : قال . اهللا ورسوله أعلم : قلت !! أوثق ؟ عرى اإلميان



حدثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا داود بن رشيد ثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن احلارث الذماري عن القاسم  -٣٣٧
  " . إال أكرمه اهللا عز وجل به ما أحب عبد عبدا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب أمامة قال 

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز ثنا يزيد بن هارون أنا محيد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن بن  -٣٣٨
ياعبد الرمحن : عوف هاجر إىل املدينة فآخا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع فقال له سعد 

: ال فأنا مقامسك وعندي امرأتان فأنا مطلق إحدامها فإذا انقضت عدهتا فتزوجها فقال له إين من أكثر األنصار ما
  " . بارك اهللا لك يف أهلك ومالك 

  : مسعت أبا العباس املربد ينشد  -٣٣٩
  أخو ثقة يسر حبسن حايل وإن مل تدنه مين قرابة 

  أحب إيل من ألفي قريب بنات صدورهم يل مسترابه

وحدثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة . ه ثنا جعفر بن عون أنا مسعر عن زياد بن عالقة حدثنا ابن شب -٣٤٠
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أبايعه فاشترط علي : مسعت جرير بن عبد اهللا يقول : عن زياد بن عالقة قال 

  . النصح لكل مسلم وإين لكم ناصح 

د اهللا بن الزبري احلميدي ثنا سفيان بن عيينة حدثين زياد بن عالقة حدثنا حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا عب -٣٤١
قال مسعت جريرا يقول بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسلم قال سفيان وزادين مسعر 

  . وإين لكم لناصح : عن جرير أنه قال : عن زياد بن عالقة 

ي ثنا ابن عيينة ثنا داود بن أيب هند وجمالد بن سعيد عن الشعيب عن حدثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا احلميد -٣٤٢
  " . بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم : " جرير قال 

رب معاوية حدثنا محاد بن احلسن الوراق ثنا أبو الوليد الطيالسي عن املسعودي ثنا أبو بكر بن عتبة قال ض -٣٤٣
على الناس بعثا وكتب إىل جرير بن عبد اهللا البجلي أين قد وضعت عنك وعن ولدك اجلعل فكتب إليه جرير أما 

فإين بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم واشترط علي النصح لكل مسلم فإن نشطت أن : بعد 
  . ز به املنطلق خنرج يف هذا الوجه خرجنا وإال أعطينا من عندنا ما يتجه

حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حممد بن يوسف عن سفيان الثوري عن سهيل عن عطاء بن يزيد  -٣٤٤
: إمنا الدين النصيحة قيل ملن يارسول اهللا قال : " الليثي عن متيم الداري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . عامتهم هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني و

حدثنا سعدان بن يزيد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا محاد بن سلمة وأبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حكيم بن  -٣٤٥
دعوا عباد اهللا فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح أحدكم : " يزيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " . أخوه فلينصحه 



قال : ا علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن حكيم بن يزيد عن أبيه قال حدثنا سعدان بن يزيد ثن -٣٤٦
" دعو عباد اهللا يرزق اهللا بعضهم من بعض وإذا استشار أحدكم أخوه فلينصحه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .  

غي للعاقل أن يتأىن اإلخوان من أنفس الذخائر فينب: " قال بعض احلكماء : مسعت إبراهيم بن اجلنيد يقول  -٣٤٧
  " . الكتساهبم ويصيد بعضهم ببعض كما يصطاد الطري بعضها ببعض 

ملا دخل يوسف عليه السالم : " حدثنا عمارة بن وثيمة ثنا أمحد بن علي ثنا أسد بن سعيد حدثين أيب قال  -٣٤٨
  " . كتب على باب السجن ، قبور األحياء ومشاته األعداء ومعرفة األصدقاء 

  ستحب للمرء إذا آخا رجال أن يسأل عن امسه واسم أبيهباب ما ي

حدثنا علي بن زيد الفرائضي ثنا الربيع بن نافع عن مسلمة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر  -٣٤٩
أحببت رجال فأنا أطلبه : " مالك ياعبد اهللا ؟ قلت : قال رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا التفت فقال 

إذا أحببت رجال فاسأله عن امسه واسم أبيه وعشريته ومنزله فإن كان : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال
  " . مريضا عدته وإن كان يف حاجة أعنته وإن كان غائبا حفظته يف أهله 

ال قال حدثنا سعدان بن يزيد ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عباد بن كثري عن عبد اهللا بن أيب جنيح ق -٣٥٠
كيف أنت ياجماهد : جماهد خرجت مع عبد اهللا بن عمر من قبل باب بين عبد الدار فلقيين رجل فسلم علي وقال يل 

إن هذه ليست : فقال . ال أدري : ما امسه ؟ قلت : قال . نعم : قلت . أتعرفه ؟ : قال عبد اهللا . خبري : ؟ قلت 
ليه وسلم ذات يوم فلقينا رجل فسلم علينا وقال كيف أنت ياعبد باملعرفة قد كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا ع

ما امسه : قال . نعم : قلت " . أتعرفه ياعبد اهللا ؟ : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . خبري : قلت . اهللا ؟ 
ا مرض وتشيعه إذا إن هذه ليست باملعرفة أن تسأله عن امسه واسم أبيه فتعوده إذ: " فقال . ال أدري : قلت . ؟ 

  " . مات 

حدثنا علي بن حرب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا خالد بن إمساعيل عن عمران القصري قال حدثين سعيد بن  -٣٥١
إذا آخا الرجل الرجل فليسأله عن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سليمان عن يزيد بن نعامة الضيب قال 

  " . ه أوصل للمودة امسه واسم أبيه وممن هو فإن

حدثنا نصر بن داود اخللنجي ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن  -٣٥٢
  " . تلك معرفة النوكي : " الشعيب يف الرجل يعرف وجه الرجل وال يعرف امسه ؟ قال 

احلارث عن علي بن أيب طالب  حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع بن اجلراح ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن -٣٥٣
يسلم عليه إذا لقيه ، وجييبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، : حق املسلم على املسلم ست : رضي اهللا عنه قال 

  . ويعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مات ، وينصحه إذا غاب عنه
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