
  اإلميان: كتاب 
بن منده: املؤلف  بن حيىي  إسحاق  بن      حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا حق محده وصلي اهللا على حممد وآله وسلم

ذكر ما يدل على أن اإلميان الذي أمر اهللا عز وجل عباده أن يعتقدوه ما سأل جربيل عليه السالم رسول اهللا  ١
  ابه أمر دينهمصلى اهللا عليه وسلم ليتعلم أصح

أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة احلافظ أسعده اهللا قال أنبأنا أبو علي إمساعيل بن  ١
  حممد بن إمساعيل َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف أنبأنا كهمس

ة عن حيىي بن يعمر قال كان معبد اجلهين أول من تكلم يف القدر ها هنا يعين ابن احلسن عن َعبد اِهللا بن بريد
بالبصرة قال فانطلق حيىي بن يعمر ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين شك كهمس فقالوا لو لقينا من 

عَبد اِهللا بن عمر وهو  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نسأله عن هذا األمر قال حيىي بن يعمر فوقع لنا
داخل املسجد فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن يساره قال فظننت أن صاحيب سيبدأ بالكالم قال 

  فقلت أبا عبدالرمحن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وهم

هم أين برىء منهم وأهنم براء مين والذي حيلف به يزعمون أن ال قدر إمنا األمر أنف فقال ابن عمر إذا لقيتهم فأخرب
  .َعبد اهللاِ لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله اهللا منه حىت يؤمن بالقدر مث قال ابن عمر

أخربين عمر بن اخلطاب قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر 
اب ال يرى عليه أثر سفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسند شديد بياض الثي

ركبته إىل ركبته ووضع كفيه على فخذيه مث قال يا حممد أخربين عن اإلسالم قال تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا  رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن

له يسأله ويصدقه قال أخربين عن اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر كله خريه 
وشره قال صدقت قال فأخربين عن اإلحسان قال اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال 

ن الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخربين عن أماراهتا يعين أعالمها فقال أن تلد األمة فأخربين ع
  ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان قال مث انطلق فلبثت ثالثا مث قال يا عمر أتدري من

  لسالم جاءكم يعلمكم دينكمالسائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل عليه ا

٢   

  ذكر ما يدل على الفرق بني اإلميان واإلسالم عن سؤال جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن وحممد بن يعقوب الشيباين قاال َحدَّثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ح وأنبا  ٢
  وب قاالعلي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق بن أي



ثنا بشر بن موسى قال أنبأنا أبو عبدالرمحن َعبد اِهللا بن يزيد املقري َحدَّثنا كهمس بن احلسن عن َعبد اهللاِ بن بريدة 
عن حيىي بن يعمر قال كان أول من قال يف القدر معبد اجلهين بالبصرة قال فانطلقنا حجاجا أنا ومحيد بن عبدالرمحن 

نا لو لقينا بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤالء احلمريي فلما قدمنا املدينة قل
الناس يف القدر فوافقنا َعبد اِهللا بن عمر وهو يف املسجد فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله قال 

ؤون القرآن ويزعمون أال قدر وإمنا حيىي فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيل فقلت أبا عبدالرمحن إن قبلنا ناسا يقر
األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين منهم برىء وإهنم مين براء والذي حيلف به َعبد اهللاِ بن عمر لو كان 

  .ألحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر كله خريه وشره مث قال
د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد حدثين عمر بن اخلطاب قال بينما حنن عن

بياض الثياب شديد سواد الشعر ال نرى عليه أثر السفر وال نعرفه حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  فأسند ركبته إىل ركبته ووضع كفيه على فخذيه مث قال يا حممد أخربين

شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم عن اإلسالم ما اإلسالم قال أن ت
رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا حممد أخربين عن 

القدر كله خريه وشره قال اإلميان ما اإلميان قال اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و
صدقت قال فأخربين عن اإلحسان ما اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك فقال أخربين 
عن الساعة مىت الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل فقال أخربين عن أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن 

الة رعاء الشاء يتطاولون يف البناء قال مث انطلق الرجل قال عمر فلبثت ثالثا مث قال رسول اهللا ترى احلفاة العراة الع
صلى اهللا عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم 

  .اهـ. دينكم
بن بريدة وعن كهمس بن احلسن ورواه عن حيىي بن هذا إسناد جممع على صحته مشهور عن حيىي بن يعمر وعن ا

يعمر سليمان التيمي ورواه عن َعبد اِهللا بن بريدة مطر بن طهمان الوراق وعثمان بن غياث البصري وعبداهللا بن 
  عطاء وعبيداهللا بن العيزار ورواه عن كهمس َعبد اهللاِ بن

بن زريع واملعتمر بن سليمان وحسن بن حسني  املبارك ووكيع ومعاذ بن معاذ العنربي والنضر بن مشيل ويزيد
األسواري وحممد ابن جعفر وحممد بن ابراهيم وابن غندر ويزيد بن هارون وعبدالوهاب واملقرى والشعيب وأبو 

  .اهـ. عاصم وعثمان بن عمر وكلهم مقبولة
٣   

سان والعمل باألركان وأن اإلميان ذكر ما يدل على أن اإلميان واإلسالم امسان ملعىن واحد وأن اإلسالم اإلقرار بالل
  اعتقاد بالقلب

أخربنا إمساعيل بن يعقوب البغدادي مبصر َحدَّثنا حممد بن زريع ابن محاد َحدَّثنا يزيد بن هارون أنبأنا كهمس بن  ٣
قدم احلسن عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن َعبد اِهللا بن عمر بن اخلطاب عن عمر بن اخلطاب حنو ما ت

  أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم



٤   

ذكر ما يدل على أن ابتداء اإلميان أن يؤمن العبد باهللا عز وجل وحده وكتبه ورسله من املالئكة والنبيني صلى اهللا 
  عليهم وسلم

  .أخربنا َعبد اِهللا بن إبراهيم بن الصباح َحدَّثنا حممد بن عيسى الزجاج ٤
ن اسحاق بن أيوب وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اهللاِ بن حامت البصري وأخربنا أبو بكر أمحد ب

  َحدَّثنا عبدالرمحن بن محاد الشعيثي َحدَّثنا كهمس بن احلسن عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال

ن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين أول من قال يف هذا القدر بالبصرة معبد اجلهين قال فانطلقت أنا ومحيد اب
قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤالء يف القدر قال فوافقنا 
َعبد اهللاِ بن عمر وهو داخل املسجد فاكتفه أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن يساره قال فظننت أن صاحيب 

إيل فقلت يا أبا عبدالرمحن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن ال قدر إمنا سيكل الكالم 
األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين برىء منهم وأهنم مين براء والذي حيلف به َعبد اهللاِ لو كان ألحدهم 

  .لمثل أحد ذهبا مث أنفقه ما قبل منه حىت يؤمن بالقدر مث قا
حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بينما حنن عند نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل نيب اهللا صلى اهللا 

فخذيه مث قال يا حممد أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم قال عليه وسلم وأسند ركبته إىل ركبته ووضع كفيه على 
تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت ان استطعت 

ؤمن باهللا إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه مث قال أخربين عن اإلميان ما اإلميان قال اإلميان أن ت
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر كله خريه وشره قال صدقت قال أخربين عن اإلحسان ما اإلحسان 
قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم هبا من 

األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان مث  السائل قال فأخربين عن أمارهتا قال أن تلد
انطلق قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلبثت ثالثا مث قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم يا عمر هل تدري من 

  السائل قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل عليه السالم أتاكم

  .اهـ. يعلمكم دينكم
٥   

  ذكر ما يدل على أن من اإلميان أن يؤمن بالقدر خريه وشره

أخربنا حممد بن ابراهيم بن مروان وحيىي بن َعبد اِهللا بن احلارث الدمشقيان قاال أنبأنا أمحد بن علي بن سعيد  ٥
  َحدَّثنا أبو خيثمة زهري بن حرب وأنبأنا حممد بن حمبوب َحدَّثنا حممد بن عيسى بن سورة ثنا



حريث َحدَّثنا وكيع َحدَّثنا كهمس بن احلسن عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال أول من قال يف  حسني بن
القدر معبد اجلهين قال فخرجت أنا ومحيد بن عبدالرمحن فاتينا املدينة فدخلنا املسجد فقلت لصاحيب لو لقينا رجال 

أحدث هؤالء القوم قال فإذا ابن عمر خارج من املسجد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما 
فاكتنفته أنا وصاحيب وظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيل قال فقلت يا أبا عبدالرمحن إن قبلنا قوما يقرؤون القرآن 

اء ويتقفرون العلم يزعمون أن ال قدر وإمنا األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أين منهم برىء وأهنم مين بر
  .والذي حيلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله اهللا منه حىت يؤمن بالقدر خريه وشره مث قال
حدثنا عمر بن اخلطاب قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 

حد حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فالزق ركبته شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أ
بركبته مث قال يا حممد ما اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره قال فما 

  اإلسالم قال شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأقام الصالة وإيتاء الزكاة

وم رمضان قال صدقت فما اإلحسان قال تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تره فإنه يراك فقال يف كل وحج البيت وص
ذلك يقول له صدقت قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فمىت الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل قال 

الشاء يتطاولون يف البنيان قال عمر فلقيين  فما أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة أصحاب
النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك بثالث فقال يا عمر هل تدري من السائل ذاك جربيل عليه السالم أتاكم 

أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر الوراق َحدَّثنا عَبد اِهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا  ٦.اـه. يعلمكم معامل دينكم
مد بن جعفر َحدَّثنا كهمس بن احلسن َحدَّثنا ابن بريدة ح ويزيد أنبأنا كهمس عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر حم

مسع ابن عمر يقول حدثين عمر بن اخلطاب قال بينا حنن ذات يوم عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع رجل 
ال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل نيب اهللا صلى اهللا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر و

  .اهـ. عليه وسلم فأسند ركبته إىل ركبته ووضع كفيه على فخذيه فذكر احلديث بطوله

٦   

  ذكر ما يدل على أن من اإلميان أن يؤمن حبلو القدر ومره خريه وشره

ن املنهال الضرير وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أخربنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا حممد ب ٧
أيوب َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن العنربي َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا كهمس بن احلسن 

د اِهللا بن البصري عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال خرجت أنا ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي فلقينا َعب
عمر حاجني أو معتمرين فقلنا وددنا أنا لقينا رجال من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فنسأله عن القدر قال 

فلقينا ابن عمر فظننت أنه سيكل الكالم إيل قلنا يا أبا عبدالرمحن قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن يتقفرون العلم 
ف قال فأبلغهم عين إن لقيتهم أين منهم برىء وأهنم مين براء والذي حيلف به تقفرا يزعمون أن ال قدر وأن األمر أن

  ابن عمر نفسه لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا مث مل يؤمن بالقدر ما قبل منه مث قال

أخربين أيب عمر قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خيطب إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد 
لحية ليس عليه أثر سفر ال يعرفه منا أراه أحد حىت صعد املنرب فوضع ركبتيه على ركبيت النيب صلى اهللا سواد ال



عليه وسلم فقال يا حممد أخربين عن اإلسالم فقال شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 
إياه قال أخربين يا حممد ما اإلميان قال أن  رمضان وحج البيت قال صدقت قال فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه

تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبالقدر خريه وشره حلوه ومره وبالبعث بعد املوت قال صدقت قال فعجبنا من 
سؤاله إياه وتصديقه إياه قال أخربين يا حممد ما اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن ال تكن تراه فإنه يراك قال 

أخربين مىت الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل قال فما أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة ف
العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان قال مث نزل فذهب قال عمر فلقيين النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ثالثة أيام 

  .اهـ. ك جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكمفقال يا عمر تدري من الرجل قلت ال قال ذل
وأنبأنا أبو القاسم محزة بن حممد بن العباس الكناين مبصر َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب أنبأنا حممد بن َعبد اهللاِ 

   بن عمر قالبن بزيع َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا كهمس عن َعبد اهللاِ بن بريدة عن حيىي بن يعمر أن َعبد اِهللا

حدثين عمر بن اخلطاب قال بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل وذكر 
  .اهـ. احلديث

أنبأ عمرو بن منصور وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا اسحق بن زياد أنبأنا اسحاق بن 
يل ح قال احلسني وثنا عمر بن علي َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن أيب عدي مجيعا عن ابراهيم أنبأنا النضر بن مش

  .اـه. كهمس عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بإسناده حنوه
٧   

  ذكر ما يدل على أن من اإلميان أن يؤمن بالبعث بعد املوت

  أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا متيم بن حممد الطوسي وعمران بن ٨

موسى وأنبأنا أبو الوليد حسان بن حممد الشافعي َحدَّثنا عمران بن موسى ابن جماشع قاال َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ بن 
معاذ العنربي َحدَّثنا أيب َحدَّثنا كهمس بن احلسن عن َعبد اهللاِ بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال إن أول من تكلم 

د بن عبدالرمحن حاجني أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول بالبصرة معبد اجلهين فانطلقت أنا ومحي
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤالء يف القدر فوافق لنا َعبد اِهللا بن عمر بن اخلطاب داخل املسجد 

با عبدالرمحن أنه قد فاكتنفته وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيل فقلت أ
ظهر عندنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكرت من شأهنم وأهنم يزعمون أن ال قدر وإمنا األمر أنف فقال 
إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم وأهنم براء مين والذي حيلف به َعبد اِهللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد 

حىت يؤمن بالقدر مث قال حدثين أيب عمر بن اخلطاب قال بينا حنن عند رسول اهللا صلى ذهبا فأنفقه ما قبله اهللا منه 
اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال نرى عليه أثر السفر وال 

فه على فخذيه وقال يا يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبته إىل ركبته ووضع ك
حممد أخربين عن اإلسالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له 
ميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه يسأله ويصدقه قال فأخربين عن اإل

  وشره قال صدقت قال



فأخربين عن اإلحسان قال أن تعبداهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما املسئول 
األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء عنها بأعلم من السائل قال فأخربين عن أمارهتا قال أن تلد 

يتطاولون يف البنيان قال مث انطلق فلبثت ثالثا مث قال يل يا عمر أتدري من السائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال ذاك 
  .اهـ. جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم

يب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن عبدالرمحن وحممد بن املثىن قاال وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شع
  .اهـ. َحدَّثنا معاذ بن معاذ حنوه

وأنبأنا حممد بن حممد بن حمبوب َحدَّثنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة َحدَّثنا أمحد بن موسى مردويه وأنبأنا 
دَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا نعيم بن محاد قال َحدَّثنا َعبد حممد بن حممد بن يونس وحممد بن احلسني املستملي قاال َح

  اِهللا بن

املبارك أنبأنا كهمس بن احلسن عن َعبد اهللاِ بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال ظهر ها هنا معبد اجلهين وهو أول من 
صاحبه لو لقينا بعض قال يف القدر ها هنا فانطلقت أنا ومحيد بن عبدالرمحن حاجني أو معتمرين فقال أحدنا ل

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما قال هؤالء يف القدر فلقينا َعبد اهللاِ بن عمر وهو داخل املسجد 
  .اهـ. فاكتنفناه أحدنا عن ميينه وذكر احلديث

  .اهـ. رواه حبان بن موسى وعباد عن ابن املبارك

٨   

  بأن هللا جنة وناراذكر ما يدل على أن من اإلميان أن يؤمن العبد 

أخربنا حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مهدي وأنبأنا أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي َحدَّثنا أمحد بن داود املكي  ٩
وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي وحممد بن ابراهيم بن سعيد وأنبأنا علي ابن حممد بن 

  ن املثىن وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممدنصر َحدَّثنا معاذ ب

ابن أيوب قالوا أنبأنا مسدد بن مسرهد َحدَّثنا حيىي بن القطان َحدَّثنا عثمان بن غياث عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي 
ه فقال إذا رجعتم إليهم بن يعمر ومحيد بن عبدالرمحن قاال لقينا َعبد اهللاِ بن عمر فذكرنا له شأن القدر وما يقولون في

فقولوا هلم أن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثالث مرات مث قال أخربين عمر بن اخلطاب أهنم بينما هم جلوس 
عند النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إىل بعض 

سفر مث قال يا رسول اهللا أسألك قال نعم قال فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه فقالوا ما نعرف هذا وال هذا صاحب 
على فخذيه فقال ما اإلسالم فقال اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وحده وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت 

نة والنار والبعث بعد املوت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فما اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته واجل
والقدر كله قال فما اإلحسان قال تعمل هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فمىت الساعة قال ما املسئول 

عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها قال إذا العراة احلفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا يف البنيان وولدت اإلماء 
ل علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فلبث يوما أو ثالثا مث قال يا ابن اخلطاب أتدري من السائل عن أرباهبا مث قا

  كذا وكذا قال اهللا ورسوله أعلم قال ذاك جربيل عليه السالم جاء يعلمكم دينكم قال وسأله رجل من جهينة



تأنف قال يف شيء قد خال أو مضى فقال أو مزينة فقال يا رسول اهللا فيم العمل يف أمر قد خال أو مضى أو شيء مس
رجل أو بعض القوم يا رسول اهللا ففيم العمل فقال إن أهل اجلنة ميسرون لعمل اجلنة وأهل النار ميسرون لعمل 

  .اهـ. أهل النار
ر الرباء وأنبأنا عمرو بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن عمرو َحدَّثنا أبو كامل الفضيل ابن احلسن َحدَّثنا أبو معش

  .اـه. مسعت عثمان بن غياث َحدَّثنا َعبد اِهللا بن بريدة بإسناده حنوه
أنبأ حيىي بن َعبد اهللاِ بن احلارث وحممد بن إبراهيم بن مروان قاال َحدَّثنا أمحد بن علي بن سعيد احلمصي َحدَّثنا 

العيزار عن َعبد اِهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عبيداهللا بن عمر القواريري َحدَّثنا أبو معشر الرباء أنبأنا عبيداهللا بن 
  .اهـ. بإسناده حنوه

  وأنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا حممد بن سعد وأنبأنا َعبد اِهللا بن

ابراهيم املقري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن حيىي بن أيب بكري قال أنبأنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثنا زهري بن معاوية عن 
. اهللاِ بن عطاء عن َعبد اِهللا بن بريدة أن حيىي بن يعمر حدثه أنه حج فلقي َعبد اِهللا بن عمر فذكر احلديث بطولهَعبد 
  .اهـ

  .اهـ. رواه عثمان بن سعيد الكويف عن زهري بن معاوية حنوه
  .اهـ. وروى هذا احلديث مطر الوراق عن َعبد اِهللا بن بريدة فزاد فيه وقدم وأخر بعض احلديث

أخربنا أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن هاشم وأمحد بن أيوب بن حذمل قاال َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن  ١٠
  عمرو بن صفوان النصري َحدَّثنا سليمان بن حرب وأنبأنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مهدي ثنا

بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال ملا تكلم معبد اجلهين مبا  مسدد قال َحدَّثنا محاد بن زيد عن مطر الوراق عن َعبد اِهللا
تكلم فيه بالبصرة من القدر حججت أنا ومحيد بن عبدالرمحن فلما قضينا حجنا قلت لو ملنا إىل املدينة فلقينا من 
 بن بقي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد اجلهين فذهبنا وحنن نؤم َعبد اِهللا

عمر وأبا سعيد اخلدري فلما دخلنا إذا حنن بابن عمر قاعد فاكتنفناه فقدمين محيد للمنطق وكنت أجرأ على املنطق 
منه فقلت أبا عبدالرمحن إن قوما نشؤوا قبلنا بالعراق قراؤا القرآن وتفقهوا يف اإلسالم يقولون ال قدر قال فأبلغهم 

منه براء واهللا لو أن ألحدهم جبال األرض ذهبا فأنفقه يف سبيل اهللا ما قبله اهللا  أن َعبد اِهللا بن عمر بريء منهم وأهنم
  .منه حىت يؤمن بالقدر

أخربين عمر رضي اهللا عنه أن آدم وموسى عليهما السالم اختصما إىل اهللا عز وجل يف ذلك فقال له موسى أنت 
ي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه وأنزل آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اجلنة فقال له أنت موسى الذ

عليك التوراة فهل وجدته قدره علي قبل أن خيلقين قال نعم قال فحج آدم موسى عليهما السالم قال وحدثين عمر 
بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ دخل عليه رجل هيئته هيئة مسافر 

أو ثيابه ثياب مقيم وهيئته هيئة مسافر فقال يا رسول اهللا أدنو منك فقال نعم قال فأقبل حىت وثيابه ثياب مقيم 
وضع يديه على ركبتيه فقال يا رسول اهللا ما اإلسالم قال تسلم وجهك يعين هللا عز وجل وتقيم الصالة وتؤيت 

قال صدقت قال قلنا أنظروا  الزكاة وتصوم رمضان وذكر عرى اإلسالم قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم
  كيف يسأله وأنظروا كيف



يصدقه قال يا رسول اهللا فما اإلحسان قال أن ختشى اهللا كأنك تراه فإال تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال قلنا 
أنظروا كيف يسأله وكيف يصدقه قال يا رسول اهللا فما اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته ورسله وبالبعث بعد 

وت وبالقدر كله قال صدقت قال قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه قال وحدثين شهر بن حوشب امل
عن أيب هريرة أنه قال يا رسول اهللا فمىت الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل قال صدقت صدقت 

جد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه صدقت مث ذهب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بالرجل فنظر فلم يو
  .اهـ. وسلم جربيل جاء يعلم الناس دينهم

  .أخرجه مسلم بن احلجاج عن أيب كامل اجلحدري
ثنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا أبو كامل وقال حنو حديث كهمس وألفاظها متقاربة وهذا 

 اللفظ وجعل آخر احلديث عن شهر بن حوشب وتركه أوىل خالف حديث كهمس واختلف أصحاب محاد عليه يف
  .اهـ. وإن كان مطر حمله الصدق

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف وإمساعيل بن حممد بن إمساعيل قاال َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود  ١١
يعمر قال كان رجل من جهينة فيه زهو  َحدَّثنا يونس بن حممد املؤدب َحدَّثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن

وكان يتوثب على جريانه مث إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس مث إنه صار من أمره أنه زعم أن العلم 
أنف من شاء عمل خريا ومن شاء عمل شرا قال فلقيت أبا األسود الديلي فذكرت ذلك له فقال كذب ما رأينا 

صلى اهللا عليه وسلم إال يثبت القدر مث إين حججت أنا ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي  أحدا من أصحاب رسول اهللا
فلما قضينا حجنا قال قلنا نأيت املدينة فنلقى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنسأهلم عن القدر قال فلما 

سعيد اخلدري قال فلقينا ابن عمر كفه  أتيت املدينة لقينا إنسانا من األنصار فلم نسأله قلنا حىت نلقى ابن عمر وأبا
عن كفه قال فقمت عن ميينه وقام عن مشاله قال قلت تسأله أم أسأله قال ال بل تسأله ألين كنت أبسط لسانا منه 

قال قلنا يا أبا عبدالرمحن إن ناسا عندنا بالعراق قد قرؤوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس يزعمون أن 
شاء عمل خريا ومن شاء عمل شرا قال فإذا لقيتم أولئك فقولوا يقول ابن عمر هو منكم بريء العمل أنف من 

وأنتم منه براء ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء فواهللا لو جاء احدهم من العمل مثل أحد ما تقبل منه حىت يؤمن 
  بالقدر

دم عليهما السالم فقال يا آدم أنت خلقك ولقد حدثين عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن موسى لقي آ
اهللا بيده وأسجد لك املالئكة وأسكنك اجلنة فواهللا لوال ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار قال فقال يا موسى 

أنت الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه تلومين فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق فاحتجا إىل اهللا عز وجل 
ليهما السالم فاحتجا إىل اهللا عز وجل فحج آدم موسى عليهما السالم فاحتجا إىل اهللا عز وجل فحج آدم موسى ع

فحج آدم موسى عليهما السالم لقد حدثين عمر أن رجال يف آخر عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل 
حىت وضع يده على ركبته فقال ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أدنو منك قال نعم قال فجاء 

اإلسالم قال تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال 
صدقت قال فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون أنظروا يسأله مث يصدقه قال فما اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك 

إنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال نعم قال صدقت قال فجعل الناس تراه فإنك إن ال تكن تراه ف
يتعجبون ويقولون انظروا إليه يسأله ويصدقه قال فما اإلميان قال أن تؤمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والنبيني 



نعم قال صدقت قال  والكتاب واجلنة والنار والبعث بعد املوت والقدر كله قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال
فجعل القوم يتعجبون يقولون انظروا كيف يسأله مث يصدقه قال فمىت الساعة قال ما املسؤول أعلم هبا من السائل 

قال فما أعالمها قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة الصم البكم ملوكا يتطاولون يف البنيان مث 
 عليه وسلم عمر بعد ذلك فقال أتدري من الرجل الذي أتاكم قال فإنه جربيل انصرف فلقي رسول اهللا صلى اهللا
  .اهـ. عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم

أخربنا َعبد اِهللا بن سعد البزار النيسابوري َحدَّثنا علي بن احلسني بن بشار من أصل كتابه َحدَّثنا حممد بن أيب  ١٢
مان عن أبيه عن حيىي بن يعمر عن ابن عمر قال حدثين عمر عن رسول اهللا يعقوب الكرماين َحدَّثنا املعتمر بن سلي

صلى اهللا عليه وسلم أن موسى لقي آدم عليهما السالم فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك اهللا بيده وأسجد لك 
الذي  مالئكته وأسكنك اجلنة فواهللا لوال ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار قال فقال آدم يا موسى أنت

اصطفاك اهللا برساالته وبكلمته تلومين فيما كتب علي قبل أن أخلق احتجا إىل اهللا عز وجل فحج آدم موسى 
  .عليهما السالم

وحدثين عمر بن اخلطاب أن رجال يف آخر عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م قال فجاء حىت وضع يده على ركبتيه فقال ما اإلسالم فقال تقيم وسلم فقال يا رسول اهللا أدنو منك قال نع

الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت قال فجعل 
تكن  الناس يتعجبون منه يقولون انظروا يسأله مث يصدقه قال ما اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإنك إن ال

تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال نعم قال صدقت قال فجعل الناس يتعجبون منه يقولون 
انظروا إليه يسأله مث يصدقه قال فما اإلميان قال أن تؤمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والنبيني والكتاب واجلنة والنار 

فقد آمنت قال نعم قال فجعل الناس يتعجبون منه كيف يسأله مث والبعث بعد املوت والقدر كله قال فإذا فعلت 
يصدقه قال فمىت الساعة قال ما املسؤول بأعلم من السائل قال فما أعالمها قال تلد األمة رهبا وأن ترى احلفاة 

قال تدري العراة العالة ملوكا يتطاولون يف البنيان مث انصرف فلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بعد ذلك ف
  من

  .اهـ. الرجل الذي آتاكم قال فإنه جربيل أتاكم ليعلمكم دينكم
أنبأنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل وحممد بن يعقوب بن يوسف قاال َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا  ١٣

قلت البن عمر يا أبا عبدالرمحن إن  يونس بن حممد املؤدب َحدَّثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن يعمر قال
قوما يزعمون أن ليس قدر قال هل عندنا منهم أحد قلت ال قال فأبلغهم عين إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إىل اهللا 
عز وجل منكم وأنتم منه براء مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول بينا حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا 

إذ جاء رجل ليس عليه سحناء السفر وليس من أهل البلد فتخطى حىت ورك بني يدي رسول  عليه وسلم يف أناس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما جيلس الرجل يف الصالة مث وضع يده على ركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

هللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة يا حممد ما اإلسالم قال اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ا
وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت 
قال يا حممد ما اإلميان قال اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وتؤمن بالبعث 

من بالقدر خريه وشره قال فإذ فعلت هذا فأنا مؤمن قال نعم قال صدقت قال يا حممد ما اإلحسان بعد املوت وتؤ



قال أن تعمل هللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت هذا فأنا حمسن قال نعم قال صدقت قال فمىت 
أتك بأشراطها قال أجل قال إذا رأيت العالة الساعة قال سبحان اهللا ما املسؤول بأعلم من السائل قال إن شئت أنب

احلفاة العراة يتطاولون يف البناء وكانوا ملوكا قال ما العالة احلفاة العراة قال العريب وإذا رأيت األمة تلد ربتها 
  فذلك من أشراط الساعة

ليه فقال رسول اهللا قال صدقت مث هنض فوىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه فلم نقدر ع
صلى اهللا عليه وسلم هل تدرون من هذا هذا جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنه فوالذي نفسي 

  .اهـ. بيده ما شبه علي منذ أتاين قبل مريت هذه وما عرفته حىت وىل
ربين ألفاظ ليست يف اآلخر هكذا حدث به يونس بن حممد املؤدب عن املعتمر بلفظني خمتلفني ويف كل واحد من اخل

  .من الزيادات وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعر كما رواه ابن املنادي
فأما اخلرب األول فوافقه حممد بن أيب يعقوب الكرماين وهو أحد الثقات ممن روى عنه حممد بن إمساعيل البخاري يف 

  .اهـ. اجلامع واعتمده ووثقه
اهلامشي البصري وغريه عن املعتمر بن سليمان من حنو رواية يونس بن حممد  وأما اخلرب الثاين فرواه يوسف بن واضح

  .اهـ. وذكر فيه الزيادات اليت ذكرها يونس يف اخلرب األخري
أخربنا أبو علي احلسني بن علي وحسان بن حممد وحممد بن يعقوب الشيباين وعبداهللا بن سعد البزاز قالوا أنبأنا  ١٤

  احممد بن اسحاق بن خزمية ثن

يوسف بن واضح أبو يعقوب اهلامشي امالء َحدَّثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن يعمر قال قلت لعبداهللا بن 
عمر يا أبا عبدالرمحن إن قوما يزعمون أن ليس قدر قال هل عندنا منهم أحد قلت ال قال فأبلغهم عين إذا لقيتهم 

منه براء حدثين عمر بن اخلطاب قال بينا حنن جلوس عند رسول اهللا أن ابن عمر برىء إىل اهللا عز وجل منكم وأنتم 
صلى اهللا عليه وسلم يف أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حىت ورك فجلس 

وأن بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا حممد ما اإلسالم فقال اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا 
حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان 

قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت قال يا حممد ما اإلميان قال اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته 
بالبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه وشره قال فإذا فعلت هذا وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وتؤمن 

فأنا مؤمن قال نعم قال صدقت قال يا حممد ما اإلحسان قال اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه 
عنها بأعلم يراك قال فإذا فعلت هذا فأنا حمسن قال نعم قال صدقت قال فمىت الساعة قال سبحان اهللا ما املسؤول 

من السائل وإن شئت نبأتك بأشراطها قال أجل قال فإذا رأيت العالة احلفاة العراة يتطاولون يف البناء وكانوا ملوكا 
قال وما العالة احلفاة العراة قال العريب قال وإذا رأيت األمة تلد رهبا فذلك من أشراط الساعة قال صدقت مث هنض 

يه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا فوىل فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
  عليه وسلم هل تدرون

من هذا هذا جربيل عليه السالم أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاين قبل مريت 
   ٩. اـه. هذه وما عرفته حىت وىل



  أن يعتقد العبد لقاء اهللا عز وجلذكر ما يدل على أن من اإلميان 

أخربنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا مسدد وعبداهللا ابن حممد العبسي وأنبأنا أمحد بن  ١٥
اسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن اسحاق َحدَّثنا عَبد اِهللا بن حممد العبسي قال َحدَّثنا امساعيل بن ابراهيم بن علية 

ثنا أبو حيان التيمي حيىي بن سعيد بن حيان عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا َحدَّ
صلى اهللا عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول اهللا ما اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه 

 ما اإلسالم قال االسالم أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث اآلخر قال يا رسول اهللا
الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول اهللا ما االحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه 

ولكن سأحدثك عن  فإنك إن ال تراه فإنه يراك قال يا رسول اهللا مىت الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل
أشراطها إذا ولدت املرأة رهبا فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاة البهم يف البنيان فذلك من أشراطها هي مخس ال 

  }إن اهللا عنده علم الساعة وينزل{يعلمهن إال اهللا مث تال صلى اهللا عليه وسلم 

 أدبر الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه قال مث} إن اهللا عليم خبري{إىل قوله } الغيث ويعلم ما يف األرحام{
وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لريدوه فلم يروا شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا جربيل عليه السالم 

  .اـه. جاء ليعلم الناس دينهم
ن أيب حيان منهم رواه مسدد ومؤمل بن هشام وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي ومجاعة عن ابن علية ورواه مجاعة ع

  .خالد بن َعبد اِهللا وجرير بن عبداحلميد
أنبأ حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا اسحاق َحدَّثنا جرير وحممد بن بشري وعيسى بن يونس 

  .اـه. حنوه
  .اهـ. وكل هؤالء مقبولة على رسم اجلماعة

نا حممد بن نصر وأخربنا أبو الفضل حممد بن ابراهيم وحممد بن أنبأنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف َحدَّث ١٦
يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا عمرو بن حممد النيسابوري وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حسني بن حممد بن 

عن أيب زرعة بن عمرو زياد القباين قالوا أنبأنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير بن عبداحلميد عن عمارة بن القعقاع 
  عن أيب هريرة قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه سلوين فهابوا أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا 
رسول اهللا ما اإلسالم قال ال تشرك باهللا شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا  اهللا ما االميان قال
رسول اهللا ما االحسان قال أن ختشى اهللا كأنك تراه فإنك إن مل تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول اهللا 

طها إذا رأيت املرأة تلد رهبا فذاك من مىت الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشرا
أشراطها وإذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاة البهم يتطاولون يف 

} خبري{إىل قوله } إن اهللا عنده علم الساعة{البنيان فذاك من أشراطها يف مخس من الغيب ال يعلمهن إال اهللا مث قرأ 
لرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردوه علي فالتمسوه فلم جيدوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه مث قام ا



  .اهـ. وسلم هذا جربيل عليه السالم أراد أن تعلموا إذا مل تسألوا
  رواه حممد بن الصباح وأبو خيثمة وحممد بن مهران وغريهم

١٠   

  ه ال شريك لهذكر وجوب النية لإلسالم واإلميان باهللا وحد

أخربنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن حممد بن عيسى وأنبأنا أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي َحدَّثنا  ١٧
أمحد بن داود املكي قاال َحدَّثنا حممد بن كثري العبدي عن سفيان الثوري عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن 

عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إمنا األعمال بالنية وإمنا ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن 
  المرىء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن

  .اهـ. كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه
  علي بن احلسن قاال َحدَّثنا امساعيل بنأنبأ حممد بن َعبد اهللاِ بن معروف و

  .اهـ. اسحاق َحدَّثنا عَبد اِهللا القعنيب عن مالك حنوه
١١   

  ذكر ما يدل على أن أعال اإلميان اليت دعا إليها وأوهلا شهادة أن ال إله إال اهللا

بن حرب َحدَّثنا محاد بن  أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا سليمان ١٨
زيد عن أيب مجرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا 

إنا هذا احلي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا خنلص إليك إال يف شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ هبا 
فقال آمركم بأربع وأهناكم عن أربع إميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء وندعو إليها من وراءنا 

  الزكاة وأن تؤدوا إيل مخس ما غنمتم وأهناكم عن

  .اـه. الدباء والنقري واملزفت واحلنتم
وأنبا حممد بن عبيداهللا بن  أخربنا حممد بن حممد بن األزهر َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا حجاج ابن منهال ح ١٩

أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو الربيع وخلف بن هشام قاال أنبأنا محاد بن زيد عن أيب مجرة قال مسعت 
ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا إنا هذا احلي من 

نا وبينك كفار مضر فلسنا خنلص إليك إال يف شهر حرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه ربيعة وقد حالت بين
من وراءنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم آمركم بأربع وأهناكم عن أربع اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وعقد 

  بيده زاد أبو الربيع وأن حممدا رسول اهللا

  .اهـ. ة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأهناكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفتوقاال مجيعا وإقام الصال
  .اـه. هذا حديث جممع على صحته من حديث محاد



رواه حممد بن الفضل عارم ومسدد بن مسرهد وقتيبة وأمحد بن عبدة رواه عن أيب مجرة أبو التياح يزيد بن محيد 
بن عباد وكل هذه األسانيد مقبولة أخرجها حممد بن امساعيل ومسلم بن احلجاج وشعبة وقرة بن خالد وعباد 

  .اهـ. واجلماعة
أخربنا حممد بن حممد بن األزهر اجلوزجاين أنبأنا احلارث بن أيب أسامة َحدَّثنا العباس بن الفضل وأنبأنا احلسن  ٢٠

  بن اخلضر َحدَّثنا اسحاق

ال َحدَّثنا عبدالوارث بن سعيد َحدَّثنا أبو التياح عن أيب مجرة عن ابن عباس إن ابن ابراهيم َحدَّثنا أزهر بن مروان قا
وفد عبد القيس قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غري خزايا وال ندامى 

احلرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به  قالوا يا رسول اهللا إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر ولسنا نأتيك إال يف الشهر
وندعو إليه من وراءنا قال أربع وأربع شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وصوم رمضان وأن تؤدوا هللا مخس ما 

  .اهـ. غنمتم وال تشربوا يف املقري وال النقري وال املزفت
  .اهـ. رواه أبو معمر وعمران بن ميسرة وأخرجه البخاري عنه

  أشهدوا وأقيموا وصوموا وقال عباس

١٢   

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الوفد عبد القيس أتدرون ما اإلميان مث فسرها هلم فقال شهادة أن ال إله إال اهللا

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا ابراهيم بن مرزوق َحدَّثنا روح بن عبادة وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن  ٢١
بن َعبد اِهللا بن احلارث قال َحدَّثنا أمحد بن علي بن سعيد احلمصي َحدَّثنا علي بن اجلعد قال أنبأنا شعبة مروان وحيىي 

عن أيب مجرة قال كنت أقعد مع ابن عباس جيلسين على سريره فقال أقم عندي حىت أجعل لك سهما من مايل 
عليه وسلم قال من القوم أو قال من الوفد قالوا فأقمت معه شهرين قال إن وفد عبد القيس ملا أتوا النيب صلى اهللا 

ربيعة قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غري خزايا وال ندامى فقالوا يا رسول اهللا إنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف 
األشهر احلرام وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل خنرب به من وراءنا وندخل به اجلنة فأمرهم 

  أربع وهناهم عن أربع أمرهم باإلميان باهللا وحده أتدرون ما اإلميان باهللا وحده قالوا اهللا ورسوله أعلم قال شهادة أنب

ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا اخلمس من املغنم وسألوه 
الدباء واملزفت ورمبا قال النقري أو املقري وقال احفظوهن وأخربوا هبن من عن األشربة فنهاهم عن أربع عن احلنتم و

  .اـه. وراءكم
  .اهـ. لفظ علي بن اجلعد

. هذا حديث جممع على صحته رواه حيىي بن سعيد القطان وحممد بن جعفر بن غندر وأبو داود وغريهم عن شعبة
  .اهـ
دَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد بن َعبد اهللاِ أخربنا حممد بن يعقوب أبو َعبد اِهللا الشيباين َح ٢٢

بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو الربيع وعبداهللا بن عون اخلراز وسريج بن يونس ومنصور بن أيب 
قالوا أنبأنا عباد بن عباد َحدَّثنا  مزاحم وأنبأنا حممد بن أمحد بن حمبوب َحدَّثنا حممد بن عيسى بن سورة َحدَّثنا قتيبة



أبو مجرة عن ابن عباس قال جاء وفد عبد القيس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا إنا هذا 
احلي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا خنلص إليك إال يف شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو 

  فقال أهناكم عن أربع وآمركم بأربع اإلميان باهللا مث فسرها هلم فقال شهادة أن الإليه من وراءنا 

إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأهناكم عن الدباء واحلنتم 
  .اـه. والنقري واملقري واملزفت ألفاظهم متقاربة رواه حيىي بن حيىي وقتيبة

  .اهـ. ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري حنو معناه
ورواه ابن جريج عن أيب قزعة سويد بن حجري عن أيب نضرة عن أيب سعيد ذكرناها يف غري هذااملوضع يف األشربة 

خيرج عنه ملذهبه وحمله أخرجها مسلم بن احلجاج وهي صحيحة على رسم اجلماعة وتركها البخاري ألن نضرة مل 
  .اهـ. الصدق
١٣   

ذكر ما بعث اهللا عز وجل به رسوله عليه السالم إىل عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
  عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

  أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو املصري َحدَّثنا يونس بن عبد األعلى ٢٣

ا َعبد اِهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة الصديف أنبأن
أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا 

  .اهـ. عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا عز وجل
  .اهـ. هذا حديث غريب من حديث الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رواه مجاعة عنه غري يونس فيهم مقال

  .اـه. وأخرجه مسلم من هذا الوجه مشهور عن ابن وهب
ورواه امساعيل بن أيب أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب 

اه شعيب بن أيب محزة وابن مسافر وعبداهللا بن سامل عن الزبيدي وسليمان بن عبدالرمحن عن هريرة وكذلك رو
  الوليد بن مسلم عن شعيب بن أيب محزة ومرزوق بن أيب اهلذيل وابن عيينة

أنبأنا حممد بن ابراهيم بن عبدامللك القرشي بدمشق َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن اياس السجزي وأنبأنا حممد بن  ٢٤
عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون قاال َحدَّثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء َحدَّثنا الليث بن سعد عن عقيل 

عن ابن شهاب عن عبيداهللا بن عتبة عن أيب هريرة قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر 
رضي اهللا عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا  بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر أليب بكر

عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قاهلا عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على 
ال كانوا يؤدونه إىل اهللا فقال أبو بكر ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين عقا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال فواهللا ما هو إال أن رأيت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر 
  .اهـ. للقتال فعرفت أنه احلق



هذا إسناد جممع على صحته من حديث الزهري وعنه مشهور رواه حيىي ابن سعيد األنصاري وحممد بن الوليد 
يب بن أيب محزة وعبدالرمحن بن خالد بن مسافر وحممد بن وسليمان بن كثري وحممد بن اسحاق وكل الزبيدي وشع

  .اهـ. هؤالء مقبولة على رمسهم
أخربنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو حامت الرازي وأنبأنا علي بن حممد بن نصر وحممد بن حممد  ٢٥

دَّثنا امساعيل بن قتيبة األنصاري َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن حممد املسندي َحدَّثنا أبو روح بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َح
حرمي بن عمارة َحدَّثنا شعبة عن واقد بن حممد قال مسعت أيب حيدث عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا ر
  .اهـ. فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبق االسالم وحساهبم على اهللا عز وجل

أنبأنا حممد بن احلسن وعمرو بن َعبد اِهللا البصري أبو عثمان قاال َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء  ٢٦
ن األعمش عن أيب سفيان عن جابر وعن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى َحدَّثنا يعلى بن عبيد ع

اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
  .اهـ. وحساهبم على اهللا عز وجل

ثابت على رسم اجلماعة مشهور عن األعمش رواه حفص بن  هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن احلجاج وهو
  .اهـ. غياث وأبو معاوية ففرق بني أيب سفيان وأيب صاحل

  .اهـ. ورواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة وعنه مشهور رواه خالد وأبو عوانة وغريمها
  .اهـ. اوردي وغريهمورواه العالء بن عبدالرمحن عن أبيه وعنه مالك وروح بن القاسم والدر

  .اـه. ورواه أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة وعنه مالك وغريه
  .اهـ. ورواه فليح عن هالل بن علي عن عبدالرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة

د أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن القطان َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راش ٢٧
عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أزال أقاتل الناس حىت 

  .اهـ. يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا فقد عصموا مين أمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل
  .هـا. هذا حديث جممع على صحته من هذا الوجه

أنبأنا حممد بن عمرو بن البختري الرزاز َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري َحدَّثنا يعلى بن عبيد أنبأنا األعمش عن  ٢٨
أيب سفيان عن جابر وعن أيب صاحل عن أيب هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس 

  .اهـ. عوا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجلحىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها من
أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة التيمي البغدادي َحدَّثنا أبو عاصم عن ابن  ٢٩

أن أقاتل الناس حىت  جريج عن أيب الزبري عن جابر بن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت
  .اـه. يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل

  .اهـ. هذا حديث مشهور عن ابن جريج

احلسن بن أنبأنا حممد بن سعيد بن اسحاق أبو َعبد اِهللا َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عاصم وأنبأنا علي بن  ٣٠
علي َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا أبو نعيم وقبيصة بن عقبة قاال َحدَّثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر بن 



َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا 
  .}لست عليهم مبصيطر إال من توىل وكفر{إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل مث تال مين دماءهم وأمواهلم 

هذا حديث صحيح من حديث الثوري أخرجه مسلم من هذا الوجه وهو مشهور عن الثوري رواه وكيع 
  .اهـ. وعبدالرمحن وغريمها وهو مشهور عن أيب الزبري رواه عبدامللك بن جريج

١٤   

  وجل على عباده بعد شهادة أن ال إله إال اهللاذكر بيان حق اهللا عز 

َحدَّثنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أمحد بن مجيل املروزي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن املبارك  ٣١
ال إله  أنبأنا محيد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن

إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صالتنا حرمت علينا دماءهم وأمواهلم اال حبقها 
  .اهـ. هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم

١٥   

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من علم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة

و طاهر النيسابوري َحدَّثنا عبدامللك بن حممد أبو قالبة الرقاشي َحدَّثنا عبدالصمد بن أخربنا حممد بن احلسن أب ٣٢
عبدالوارث أنبأنا شعبة عن خالد احلذاء عن الوليد بن مسلم أيب بشر عن محران بن أبان عن عثمان ابن عفان رضي 

  .اهـ. دخل اجلنة اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من علم أن ال إله إال اهللا
هذا حديث صحيح أخرجه اجلماعة إال النسائي مشهور عن خالد احلذاء رواه ابن علية وبشر بن املفضل وقاال من 

  .اهـ. مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا

ارث َحدَّثنا أنبأنا علي بن احلسني بن علي َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حيىي بن َعبد اِهللا بن احل ٣٣
أمحد بن علي بن سعيد َحدَّثنا القواريري قال َحدَّثنا بشر بن املفضل عن خالد احلذاء عن الوليد أيب بشر قال مسعت 

محران يقول مسعت عثمان يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا 
  .اهـ. دخل اجلنة

١٦   

  صلى اهللا عليه وسلم من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا ذكر قول النيب

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن عبدامللك بن مروان َحدَّثنا يزيد بن هارون عن أيب مالك األشجعي  ٣٤
مبا يعبد من دون اهللا حرم  سعد بن طارق عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من وحد اهللا وكفر



  .اـه. ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل
  رواه أبو بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب خالد األمحر

  .اهـ. عن أيب مالك األشجعي مثله سواء أنبأنا احلسن بن عامر عنه
ل من قال ال إله إال اهللا ورواه مروان بن معاوية عن أيب مالك األشجعي بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  .اهـ. وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه حنوه
أنبأ حسان بن حممد َحدَّثنا جعفر بن أمحد بن نصر َحدَّثنا عمرو بن زرارة وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا 

  .اهـ. أمحد بن سهل وأنبأنا داود بن رشيد مجيعا عن مروان هبذا
  .اهـ. ابت أخرجه مسلم واجلماعة إال البخاري مل خيرجه أليب مالك األشجعي وحمله الصدقوهذا حديث ث

١٧   

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من لقي اهللا بشهادة أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا مل حيجب عن اجلنة

م بن َعبد اهللاِ بن عمر بن بكري الكويف أخربنا خيثمة بن سليمان واحلسن بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا ابراهي ٣٥
َحدَّثنا وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو أيب سعيد شك األعمش قال قال رسول اهللا 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا من لقي اهللا هبما مل حيجب عن اجلنة
  .اهـ. عمش أمت من هذا الشكرواه أبو معاوية عن األ

أنبأنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا أبو  ٣٦
معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد شك األعمش قال ملا كان غزوة تبوك أصاب 

  ول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول اهللالناس جماعة فقالوا يا رس

صلى اهللا عليه وسلم أفعل فجاء عمر فقال يا رسول اهللا إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم مث ادع 
ع فبسطه مث دعا اهللا هلم عليها بالربكة لعل اهللا أن جيعل يف ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم فدعا بنط

بفضل أزوادهم فجعل الرجل جييء بكف ذرة وجييء اآلخر بكف متر وجييء اآلخر بكسرة حىت اجتمع على النطع 
من ذلك شيء يسري فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالربكة مث قال هلم خذوا يف أوعيتكم فأخذوا يف أوعيتهم 

  .حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال ملؤوه
فأكلوا حىت شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال 

  .اهـ. ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة
  .اهـ. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن احلجاج وتركه البخاري من هذا الوجه

بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أيب صاحل عن أيب هريرة حنوه ومل رواه عبيداهللا األشجعي وغريه عن مالك 
  .اـه. يشك

ورواه فليح بن سليمان عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة حنوه سواء أنبأنا أبو عمرو َحدَّثنا أبو حامت َحدَّثنا حيىي بن 
  .اهـ. صاحل َحدَّثنا فليح



١٨   

  إال اهللا أشهد لك هبا عند اهللا وأحاج لك هباذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمه قل ال إله 

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة أبو حممد َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالرزاق عن معمر بن  ٣٧
راشد عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي 

ا بشر بن شعيب بن أيب محزة َحدَّثنا أيب وأنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثن
بن صفوان َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبيه 

هللا عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبداهللا بن أيب أمية فقال قال ملا حضر أبا طالب الوفاة جاء رسول اهللا صلى ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عم قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا عند اهللا فقال أبو جهل وعبداهللا بن أيب أمية يا 

ا له تلك املقالة أبا طالب أترغب عن ملة عبداملطلب فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد
  حىت قال

أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد املطلب وأيب أن يقول ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا {وسلم أما واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك فأنزل اهللا عز وجل 

  .اـه. }إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء{وأنزل يف أيب طالب } للمشركني
لفظ احلديث لشعيب هذا حديث جممع على صحته رواه مجاعة عن الزهري منهم صاحل بن كيسان ويونس بن 

  .اهـ. يزيد

يعقوب  أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عبدالرمحن بن حممد بن منصور َحدَّثنا حيىي بن سعيد وأنبأنا حممد بن ٣٨
الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن قال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن 

سعيد عن يزيد ابن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه أيب طالب قل 
م القيامة فقال لوال أن تعريين نساء قريش تقول أنه محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا ال إله إال اهللا أشهد لك هبا يو

  .}إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء{عينك فأنزل اهللا عز وجل 
  .اـه. رواه مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان

  .اهـ. انهذا حديث ثابت صحيح أخرجه اجلماعة إال البخاري مل خيرج ليزيد بن كيس

أنبأنا حممد بن نافع اخلزاعي َحدَّثنا إسحاق بن أمحد اخلزاعي َحدَّثنا حممد بن حيىي العدين وأنبأنا حممد بن يعقوب  ٣٩
الشيباين َحدَّثنا أمحد بن سهل النيسابوري َحدَّثنا داود بن رشيد قالوا َحدَّثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان 

ة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه عند املوت قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا عن أيب حازم عن أيب هرير
. }إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين{يوم القيامة فأىب عليه فأنزل اهللا عز وجل 

  .اهـ
.  كتابه ليزيد بن كيسان استغناء بغريههذا حديث جممع على صحته على رسم اجلماعة إال البخاري مل خيرج يف

   ١٩. اهـ



  ذكر اخلصال اليت بين عليها اإلسالم أوهلا شهادة أن ال إله إال اهللا

أخربنا خيثمة بن سليمان وغري واحد قالوا َحدَّثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى عن  ٤٠
ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم على  حنظلة بن أيب سفيان عن عكرمة ابن خالد عن

  .اهـ. مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان
  هذا حديث جممع على صحته أخرجه البخاري عن عبيداهللا مشهور عن حنظلة رواه ابن منري ووكيع وابن وهب

أنبأنا أمحد بن اسحق بن أيوب َحدَّثنا عمر بن حفص َحدَّثنا عاصم بن علي ح وأخربنا حممد بن عمر بن مجيل  ٤١
َحدَّثنا أبو النضر وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن سفيان َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثنا أيب معاذ بن 

َعبد اِهللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال قال َعبد اِهللا بن عمر قال رسول معاذ َحدَّثنا عاصم بن حممد بن زيد بن 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة 

  .اـه. وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
  .اهـ. ن معاذ عن عاصم العمريهذا إسناد جممع على صحته أخرجه مسلم عن اب

  رواه أبو النضر هاشم بن القاسم وبشر بن املفضل عن عاصم العمري

أنبأنا أبو حممد َعبد اهللاِ بن أمحد املطني َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن زكرياء َحدَّثنا سهل بن عثمان َحدَّثنا حيىي بن  ٤٢
د بن عبيدة عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال زكرياء بن أيب زائدة َحدَّثنا سعد بن طارق عن سع

. بين اإلسالم على مخس على أن يعبد اهللا ويكفر مبا دونه وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
  .اهـ

يب وهذا إسناد جممع على صحته على رسم اجلماعة إال البخاري مل خيرج أبا مالك األشجعي وهو مشهور عن أ
  .اهـ. مالك

  .اهـ. رواه ابن فضيل وأبو خالد األمحر أمت من هذا
أنبأنا حسان َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا حممد بن َعبد اهللاِ بن منري َحدَّثنا أبو خالد سليمان بن حيان األمحر عن أيب  ٤٣

  مالك األشجعي عن سعد بن عبيدة عن

م على مخس على أن يوحد اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بين اإلسال
وصيام رمضان واحلج فقال رجل احلج وصيام رمضان قال ال صيام رمضان واحلج هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  .اهـ. أخرجه مسلم عن ابن منري

٢٠   

أنه عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا وروحه أدخله ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من شهد أن ال إله إال اهللا و
  اهللا اجلنة من أي أبواهبا شاء



أخربنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان َحدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب وأنبأنا حممد بن يعقوب بن  ٤٤
ن إبراهيم بن مروان بدمشق َحدَّثنا يوسف َحدَّثنا أمحد بن عيسى َحدَّثنا عمرو بن أيب سلمة التنيسي وأنبأنا حممد ب

أمحد بن معلى بن يزيد َحدَّثنا سليمان بن عبدالرمحن ودحيم قاال َحدَّثنا الوليد بن مسلم قالوا َحدَّثنا األوزاعي حدثين 
  عمري بن هاينء العنسي حدثين جنادة بن أيب أمية حدثين عبادة بن الصامت قال

ول من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق
  .اهـ. وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن اجلنة حق وأن النار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من عمل

  .اهـ. هذا إسناد صحيح مشهور عن األوزاعي رواه مساعة ومبشر بن إمساعيل
إبراهيم بن الضحاك مبكة َحدَّثنا حممد بن علي بن زيد َحدَّثنا احلكم بن موسى َحدَّثنا مبشر بن أنبأ أمحد بن حممد بن 

  .اهـ. إمساعيل حنوه
  .اهـ. أخرجه مسلم من حديث الوليد ورواه عبدالرمحن بن زيد بن جابر عن عمري بن هاينء فخالفه يف اللفظ

بد اِهللا بن عبد احلكم َحدَّثنا بشر بن بكر َحدَّثنا ابن جابر أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن َع ٤٥
  وأنبأنا أبو َعبد اِهللا حممد

ابن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن نعيم وأمحد بن سهل قاال َحدَّثنا داود بن رشيد َحدَّثنا الوليد بن مسلم عن ابن 
عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه جابر حدثين عمري بن هاينء حدثين جنادة بن أيب أمية حدثين 

وسلم من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى َعبد اِهللا وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي 
  .اـه. وروح منه وأن اجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء

  .اـه. ن خالدرواه صدقة ب
  .اـه. ورواه عبدالرمحن الصناحبي عن عبادة

  .أخرجه البخاري ومسلم من حديث الوليد
أخربنا عبدالرمحن بن حبيش الفرغاين َحدَّثنا زكريا بن حيىي بن إياس السجزي وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن  ٤٦

وب َحدَّثنا حممد بن عيسى بن سورة قالوا أنبأنا الفضل وغريه قال َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا حممد بن أمحد بن حمب
  قتيبة بن سعيد َحدَّثنا الليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن حممد بن حيىي بن حبان

اهللا تبارك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز وجل عن َعبد اِهللا بن حمرييز عن الصناحبي عن عبادة بن الصامت أنه قال 
يت فقال مهال مل تبكي فواهللا لئن استشهدت ألشهدن لك ولئن شفعت ألشفعن لك دخلت عليه وهو يف املوت فبك

ولئن استطعت ألنفعنك مث قال واهللا ما من حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكم فيه خري إال 
لم يقول من حدثتكموه إال حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .اهـ. شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا حرم اهللا عليه النار
  .اـه. هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ومل خيرج البخاري هذا احلديث من هذه الطرق

٢١   

  شركوا به شيئاذكر ما يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بايع من أجابه على شهادة أن ال إله إال اهللا ال ي



أخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب بن حذمل َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان َحدَّثنا أبو اليمان  ٤٧
احلكم بن نافع أنبأنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين أبو إدريس اخلوالين عائذ اهللا بن َعبد اِهللا أن عبادة بن 

و أحد النقباء ليلة العقبة قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وحوله عصابة الصامت وكان قد شهد بدرا وه
من أصحابه بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه 

من أصاب من ذلك شيئا مث ستره اهللا بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف معروف فمن وىف منكم فأجره على اهللا و
  .اهـ. عز وجل فهو إىل اهللا عز وجل إن شاء اهللا عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك

  .اـه. هذا حديث جممع على صحته من حديث الزهري وعنه مشهور
  .اـه. اسحاق رواه معمر بن راشد وعقيل وابن اخي الزهري وابن عيينة وإسحاق بن راشد وابن أيب حفصة وابن

أخربنا حممد بن أمحد بن معقل النيسابوري َحدَّثنا حممد بن حيىي أبو َعبد اهللاِ النيسابوري َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا  ٤٨
معمر بن راشد عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن عبادة بن الصامت قال بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اآلية مث قال من وىف فأجره على اهللا عز وجل ومن أصاب } وال تشركوا به شيئا{آية النساء نفرا أنا منهم فتال علينا 
من ذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو طهرة له أو قال كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا عليه فأمره إىل 

  .اـه. اهللا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه
َحدَّثنا حممد بن عمرو بن املوجه َحدَّثنا عبدان بن عثمان َحدَّثنا ابن املبارك َحدَّثنا  أنبأنا احلسن بن حممد احلليمي ٤٩

يونس بن يزيد عن الزهري حدثين أبو إدريس اخلوالين أنه مسع عبادة بن الصامت يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
ال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا و

  أوالدكم

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راشد عن  ٥٠
الزهري حدثين حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا 

رت بصري وإن السيول حتول بيين وبني مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت يف بييت مكانا أختذه إين قد أنك
مسجدا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أفعل إن شاء اهللا قال فمر على أيب بكر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن عليه 

كعتني مث حبسناه على خزيرة صنعناها فدخل عليه فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي فأشرت له حيث أريد فصلى ر
له فدخل علي فسمع به الدار يعين أهل القرية فثاروا إليه حىت امتأل البيت فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو 

الدخيشن فقال رجل إن ذاك رجل منافق ال حيب اهللا وال رسوله فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تقله وهو يقول 
تغي بذلك وجه اهللا فقال يا رسول اهللا أما حنن فنرى وجهه وحديثه إىل املنافقني فقال ال تقله وهو ال إله إال اهللا يب

يقول ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا قال بلى يا رسول اهللا قال لن يوايف عبد يوم القيامة وهو يقول ال إله إال اهللا 
  .يبتغي بذلك وجه اهللا إال حرم على النار

فحدثت هبذا احلديث نفرا منهم أبو أيوب فقال ما أظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما قلت  قال حممود
فحلفت إن رجعت إىل عتبان أن أسأله فرجعت إليه فوجدته شيخا كبريا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست 

   ٢٢. اهـ. إىل جنبه فسألته فحدثنيه كما حدثين أول مرة

  قول ال إله إال اهللا يوجب اسم اإلسالم وحيرم مال قائلها ودمه ذكر ما يدل على أن



أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا أبو النضر َحدَّثنا سليمان بن املغرية عن ثابت  ٥١
  .اهـ. عن أنس عن عتبان لقيته فقلت حديث بلغين عنك فذكر احلديث

 َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا شبابة بن سوار وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن عبد امللك بن أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي ٥٢
مروان الدمشقي وأمحد بن عبيد احلمصي قاال َحدَّثنا أمحد بن علي بن سعيد َحدَّثنا شيبان بن فروخ أبو حممد قال 

دثين حممود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال َحدَّثنا سليمان بن املغرية َحدَّثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال ح
قدمت املدينة فلقيت عتبان بن مالك فقلت حديث بلغين عنك قال أصابين يف بصري بعض الشيء فبعثت إىل رسول 

  اهللا صلى اهللا

ه عليه وسلم أين أحب أن تأتيين فنصلي يف منزيل فأختذه مصلى فأتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن شاء من أصحاب
فدخل علي فهو يصلي يف منزيل وأصحابه يتحدثون بينهم مث أسندوا عظم ذلك وكربه إىل مالك بن الدخيشم قال 

ودوا أنه لو دعا عليه فهلك وودوا أنه لو أصابه شر فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة فقال أليس يشهد أن 
هو يف قلبه فقال ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأين ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قالوا إنه يقول ذلك وما 

  .اهـ. رسول اهللا فيدخل النار أو تطعمه النار قال أنس فأعجبين هذا احلديث فقلت البين أكتبه فكتبه
  .اـه. هذا إسناد جممع على صحته من هذا الوجه

معاذ َحدَّثنا املعتمر بن سليمان َحدَّثنا سليمان بن وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا عبيداهللا بن 
  .اهـ. املغرية حنوه

َحدَّثنا حممد بن حممد َحدَّثنا علي بن عبد العزيز َحدَّثنا حجاج بن منهال وأنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا  ٥٣
ثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب عثمان بن سعيد َحدَّثنا أبو سلمة وأنبأنا أبو علي احلسن بن اخلضر املصري َحدَّ

  النسائي َحدَّثنا أبو بكر بن نافع أنبأنا هبز بن أسد قالوا أنبأنا محاد بن سلمة َحدَّثنا ثابت عن أنس

ابن مالك حدثين عتبان بن مالك أنه عمي قال فأرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ابن يل مسجدا أو 
.  صلى اهللا عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشمخط يل مسجدا فجاء رسول اهللا

  .اهـ
هكذا رواه محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك حدثين عتبان بن مالك ومل يذكر حممود بن الربيع يف اإلسناد 

  .اهـ. وأخرجه مسلم بن احلجاج
  .اهـ. الزهري وهو صحيح باتفاقوأخرجه حممد بن إمساعيل البخاري من طرق يف أبواب عن 

وأنبأنا حممد بن احلسني املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا حجاج أن عتبان كان ضريرا فقال يا رسول اهللا  ٥٤
تعال فصل يف داري حىت أختذه مصلى ومسجدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجتمع عليه قومه وختلف 

نه وإنه وهو منافق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليس يشهد أن ال إله إال اهللا وأين مالك بن الدخشم فقالوا إ
  رسول اهللا قالوا بلى وإمنا يقوهلا تعوذا قال فوالذي نفسي بيده

 أنبأنا َعبد اِهللا بن إبراهيم املقري َحدَّثنا حممد بن عيسى الزجاج وأنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد بن ٥٥
يونس وأمحد بن حممد بن إبراهيم قالوا َحدَّثنا أمحد بن عصام قال َحدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخربين ابن شهاب 

عن عطاء بن يزيد عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار أخربه أن املقداد بن األسود أخربه قال قلت يا رسول اهللا لقيين 



طع يدي مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هللا أفأقتله قال ال إنك إن رجل من املشركني فقاتلين فاختلفنا ضربتني فق
  .اهـ. قتلته فهو مبنزلتك قبل أن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قاهلا

أنبأنا حممد بن أمحد بن معقل النيسابوري َحدَّثنا حممد بن حيىي أبو عَبد اِهللا الذهلي النيسابوري أنبأنا عبد الرزاق  ٥٦
نبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار عن املقداد بن األسود أ

قال قلت يا رسول اهللا أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من املشركني ضربتني فقطع يدي فلما هويت إليه ألضربه قال 
قطع يدي قال وإن فعل فراجعته مرتني أو ثالثا فقال النيب ال إله إال اهللا أأقتله أم أدعه قال بل دعه قال قلت وإن 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول ال إله إال اهللا فأنت مثله قبل أن يقوهلا وهو مثلك قبل أن تقتله

يونس وأنبأنا حممد بن أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد بن َعبد اهللاِ بن  ٥٧
إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا قتيبة وحممد بن رمح 

قالوا أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيداهللا بن عدي عن املقداد بن األسود 
ل يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من الكفار يقاتل فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها مث الذ أنه أخربه أنه قا

مين بشجرة فقال أسلمت هللا أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقتله قال 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقتله قلت يا رسول اهللا إنه قد قطع يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ق

  .اهـ. فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول الكلمة اليت قال
  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته من حديث الزهري

ان بن عثمان َحدَّثنا أنبأنا أبو حممد احلسن بن حممد احلليمي املروزي ثا أبو املوجه حممد بن عمرو َحدَّثنا عبد ٥٨
َعبد اهللاِ بن املبارك َحدَّثنا يونس بن يزيد عن الزهري َحدَّثنا عطاء بن يزيد الليثي مث اجلندعي أن عبيداهللا بن عدي 
بن اخليار أخربه أن املقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبين زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم أنه قال

ا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فاقتتلنا فضرب احدي يدي بالسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال ي
أسلمت هللا أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل 

  .اهـ.  قالأن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت
  .اـه. رواه ابن مهدي عن ابن املبارك

أنبأ محزة بن حممد الكناين وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا أمحد بن شعيب النسائي أنبأنا أبو طاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا 
  .اـه. الليث بن سعد ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد عن الزهري بإسناده حنوه

  .ن وابن جريج وعقيل وابن أخي الزهريروى هذا احلديث صاحل بن كيسا
أنبأنا أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران النيسابوري حدثين أيب َحدَّثنا دحيم وهشام قاال َحدَّثنا الوليد بن  ٥٩

مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار عن املقداد بن األسود قال 
  .اـه. اهللا رجل قطع يدي مث الذ مين بشجرة أأقتله فذكر احلديث قلت يا رسول

  .هذا حديث وهم من حديث األوزاعي وتفرد به الوليد وعنه مشهور وأخرجه مسلم من هذا الوجه
  .اهـ. والصواب من حديث األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيداهللا بن عدي



سليمان َحدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ح وثنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أنبأنا خيثمة بن  ٦٠
أمحد بن عيسى َحدَّثنا عمرو بن أيب سلمة وأنبأنا علي بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن العباس َحدَّثنا بشر بن بكر 

   ٢٣. اهـ. سود ومل يذكر عبيداهللا يف اإلسنادعن األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن املقداد بن األ

  ذكر ما يدل على أن قول ال إله إال اهللا مينع القتل

أخربنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور الرمادي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن  ٦١
براهيم بن إمساعيل الطلحي الكويف وأنبأنا عمرو بن إسحق الصاغاي وأنبأنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان َحدَّثنا إ

َعبد اهللاِ أبو عثمان البصري َحدَّثنا حممد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قالوا َحدَّثنا يعلى بن عبيد عن األعمش 
نا فهربوا عن أيب ظبيان َحدَّثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل احلرقات فنذروا ب

فأدركنا رجال فلما غشيناه قال ال إله إال اهللا فضربناه حىت قتلناه فعرض يف نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فقال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة فقلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة السالح والقتل فقال 

قاهلا من أجل ذلك أم ال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة قال فما زال يقول حىت أفال شققت عن قلبه حىت تعلم 
وددت أين مل أسلم إال يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا واهللا ال أقتله حىت يقتله ذو البطني يعين أسامة فقال رجل 

اهم حىت مل تكن فتنة وأنت وأصحابك قال سعد قد قاتلن} وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة{أليس قد قال اهللا عز وجل 
  .اـه. تريدون أن نقاتل حىت تكون فتنة

هذا حديث جممع على صحته من حديث األعمش وعنه مشهور رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو إسحاق 
  .اهـ. الفزاري وأبو معاوية الضرير وأبو خالد األمحر وغريهم

 هاشم وأمحد بن إسحاق بن أيوب وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر البخاري قالوا أنبأ امحد بن حممد بن إبراهيم موىل بين
َحدَّثنا حممد بن أمحد بن النضر َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن حممد عن األعمش عن 

ل بيت من جهينة فنذروا بنا فتفاروا أيب ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أه
  .اـه. فغشينا رجال منهم بالسالح فقال ال إله إال اهللا فظننا أمنا قال تعوذا من السالح وذكر احلديث

أنبأ حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا 
مش عن أيب ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلرقات من معاوية عن األع

  .اـه. جهينة فصبحناهم وقد نذر القوم فاتبعنا آثارهم احلديث
أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا أبو خالد االمحر  ٦٢
ن األعمش عن أيب ظبيان عن أسامة ابن زيد قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية فصبحنا احلرقات ع

من جهينة فأدركت رجال قال ال إله إال اهللا فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك فذكرته للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
وقتلته قلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا فرقا من السالح قال أفال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقال ال إله إال اهللا 

  شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال فما زال يكررها علي

حىت متنيت أين أسلمت يومئذ فقال سعد وأنا واهللا ال أقتل مسلما حىت يقتله ذو البطني يعين أسامة قال فقال رجل أمل 
قال سعد قد قاتلناهم حىت ال تكون فتنة وأنت } ويكون الدين كله هللا وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة{يقل اهللا 

  .اهـ. وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حىت تكون فتنة



  .اهـ. لفظ أيب خالد األمحر واآلخر حنوه
أنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا أمحد  ٦٣

بن ابراهيم بن َعبد اِهللا النيسابوري قاال َحدَّثنا عمرو بن زرارة أنبأنا هشيم بن بشري أنبأنا حصني يعين ابن عبدالرمحن 
َحدَّثنا أبو ظبيان قال مسعت أسامة بن زيد بن حارثة حيدث قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلرقة من 

ختلفت أنا ورجل من األنصار رجال منهم فلما غشيناه قال ال إله إال اهللا قال جهينة قال فصحبنا القوم فهزمناهم و
فكف عنه األنصاري وطعنته برحمي حىت قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل يا أسامة 

  .اهـ. لمت قبل ذلك اليومأقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا قال فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أس
. هذا حديث جممع على صحته رواه سريج بن يونس ويعقوب الدورقي وغريمها عن هشيم ورواه فضيل عن حصني

  .اهـ

أنبأنا حممد بن سعد وأمحد بن يعقوب أنبأنا حممد بن عوف وأنبأنا احلسني بن علي وأمحد بن اسحاق بن أيوب  ٦٤
مد وعبداهللا بن سعد النيسابوري قالوا َحدَّثنا حممد بن اسحاق بن إبراهيم وحممد بن يعقوب الشيباين وحسان بن حم

الثقفي َحدَّثنا أمحد بن حسن بن خراش أنبأنا عمرو بن عاصم َحدَّثنا معتمر بن سليمان قال مسعت أيب حيدث أن 
 قال بعث إىل خالدا األثبج بن أخي صفوان بن حمرز حيدث عن صفوان بن حمرز أنه حدث أن جندب بن َعبد اِهللا

عسعس بن سالمة زمن فتنة ابن الزبري فقال يل امجع يل نفرا من اخوانك حىت أحدثهم فبعث رسوال إليهم فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر حسر الربنس عن رأسه فقال إين أتيتكم وال أريد أن أخربكم عن نبيكم 

بعثا من املسلمني إىل قوم من املشركني وأهنم التقوا فكان رجل  عليه السالم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث
من املشركني إذا شاء أن يقصد إىل رجل من املسلمني قصد له فقتله وأن رجال من املسلمني قصد غفلته وكنا حندث 

هللا عليه وسلم أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال ال إله إال اهللا فقتله فجاء البشري إىل رسول اهللا صلى ا
فقال أقتلته قال يا رسول اهللا أوجع يف املسلمني وقتل فالنا وفالنا ومسى له نفرا ومحلت عليه فلما رأى السيف قال 

  ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بال إله

 استغفر يل قال فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة قال قلت يا رسول اهللا
  .اهـ. القيامة فجعل ال يزيده على أن يقول كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة

أنبأنا امساعيل بن حممد بن امساعيل َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب أنبأنا عبيداهللا بن عبيدة َحدَّثنا املعتمر بن  ٦٥
ليمان عن أبيه عن خالد أن صفوان بن حمرز حدث أن جندب بن َعبد اِهللا حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه س

وسلم بعث بعثا من املسلمني إىل قوم من املشركني وأهنم التقوا فكان رجل من املشركني إذا شاء أن يقصد إىل رجل 
لتمس غفلته فكنا حندث أنه أسامة بن زيد فلما رفع من املسلمني قصد له فقتلته وأن رجال من املسلمني قصد له وا

عليه السيف قال ال إله إال اهللا فقتله فجاء البشري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله وأخربه حىت أخربه عن 
ر وإين الرجل كيف صنع فدعاه فقال أقتلته فقال يا رسول اهللا أوجع يف املسلمني وقتل فالنا وفالنا وفالنا ومسى النف

محلت عليه فلما رأى السيف قال ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقتلته قال نعم يا رسول اهللا 
قال كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة فسأله ثالث مرات أن يستغفر له فجعل ال يزيده أن يقول له 

  .اهـ. م القيامةكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يو



. ورواه عبيد بن عبيدة عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن عن أسامة بن زيد
   ٢٤. اهـ

  ذكر ما يدل على أن من لقي اهللا بالتوحيد غري مشرك وال شاك دخل اجلنة

ثنا َعبد اِهللا بن منري عن األعمش عن أيب أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّ ٦٦
  .وائل عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار

  .اهـ. وقلت أنا من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة
  .اهـ. رواه ابن منري عن أبيه

دَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن منري َحدَّثنا أيب ووكيع عن األعمش عن أنبأنا حسان بن حممد أنبأنا احلسن بن عامر َح ٦٧
شقيق عن َعبد اِهللا قال وكيع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار وقلت أنا من 

  .اهـ. مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة
  .اهـ. رواه أبو كريب عن وكيع وابن منري حنوه

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا وكيع بن اجلراح َحدَّثنا  ٦٨
األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول اهللا 

  .اهـ. نار وقلت أنا من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنةصلى اهللا عليه وسلم من مات يشرك باهللا شيئا دخل ال

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا أبو علي أنبأنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر قال  ٦٩
ليه وسلم كلمة وقلت َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

أخرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار وقلت أنا من مات ال يشرك باهللا 
  .اهـ. شيئا دخل اجلنة

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا السري بن خزمية البيوردي َحدَّثنا عمر بن حفص بن غياث َحدَّثنا أيب  ٧٠
األعمش حدثين شقيق بن سلمة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول اهللا َحدَّثنا 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار وقلت أنا من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة
ف بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أيب بكر املقدمي أنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا يوس ٧١

َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد َحدَّثنا األعمش عن شقيق عن َعبد اِهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة وقلت 
أخرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات جيعل هللا ندا دخل النار وقلت من مات ال جيعل هللا ندا دخل 

  .اهـ. ةاجلن
  .اهـ. رواه أبو سلمة وعباس النرسي عن عبدالواحد حنوه

  .اهـ. وروى هذا احلديث شعبة وأبو محزة السكري وابن مسهر عن األعمش مثله
  .اهـ. ورواه مغرية بن مقسم وسيار عن عبداهللا

عبدالوهاب احلجيب وأنبأنا أمحد  أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن ٧٢
بن اسحاق َحدَّثنا ابراهيم بن حامت َحدَّثنا أبو عمر حفص بن عمر قال َحدَّثنا أبو عوانة عن مغرية عن أيب وائل قال 



َعبد اِهللا كلمتان مسعت إحدامها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار وأنا 
  .اهـ. ات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنةأقول من م

أنبأنا علي بن حممد وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا أبو الربيع َحدَّثنا هشيم أنبأنا سيار  ٧٣
ومغرية عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال كلمتان مسعت إحدامها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقول األخرى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من مات ال جيعل هللا ندا وقال مغرية من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل مسعت 
  .اـه. اجلنة وقال ابن مسعود من مات جيعل هللا ندا دخل النار

  .اـه .وأنبأنا حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا عمرو بن زرارة َحدَّثنا هشيم عن سيار حنوه وقال
أنبأنا أبو حممد  ٧٤.اهـ. فحديث هشيم عن سيار ومغرية خالف رواية األعمش ورواية أيب عوانة عن مغرية

عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا عمرو بن سعيد اجلمال َحدَّثنا أبو عامر وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا معاذ بن 
دَّثنا قرة بن خالد عن أيب الزبري عن جابر بن َعبد اِهللا قال مسعت رسول اهللا املثىن َحدَّثنا عمر عبيداهللا َحدَّثنا أيب َح

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم يقول من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به دخل النار
ا علي بن حممد وأمحد بن أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم الوراق َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو داود وأنبأن ٧٥

اسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب وابراهيم بن حامت قاال َحدَّثنا مسلم بن ابراهيم قال َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد اهللاِ 
َحدَّثنا أبو الزبري عن جابر بن َعبد اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من لقي اهللا ال يشرك به أدخله اهللا اجلنة 

  .اهـ. لقيه يشرك به أدخله اهللا النار ومن
رواه معاذ بن هشام هذا حديث صحيح مشهور عن أيب الزبري ومل خيرجه البخاري أليب الزبري رواه سفيان الثوري 

  .اهـ. وابن جريج

َحدَّثنا أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان أنبأنا حممد بن عبيد الطنافسي  ٧٦
األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن َعبد اِهللا قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا 

  .اـه. ما املوجبتان قال من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار
معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا يوسف َحدَّثنا علي بن حممد بن نصر أنبأنا أبو املثىن  ٧٧

بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قاال َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد َحدَّثنا األعمش عن أيب سفيان مسعت جابر 
ول اهللا ما املوجبتان قال من بن َعبد اهللاِ يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال يا رس

  .اهـ. مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار
هذا حديث صحيح مشهور عن األعمش رواه أبو معاوية وعيسى بن يونس وحفص وابن مسهر وابن منري ومهاجر 

  .اهـ. والثوري وشيبان
  .اهـ. بن َعبد اِهللا وقال مرة أو حدثت عن جابر ورواه محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر

  .اهـ. ومل خيرج البخاري أليب سفيان

أنبأنا حممد بن احلسني بن علي املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا احلسن بن الربيع َحدَّثنا أبو األحوص عن  ٧٨
يه وسلم يقول اهللا عز وجل من عمل األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

سيئة فجزاؤها مثلها أو عفو ومن عمل حسنة فجزاؤها عشر أو أزيد ومن أتاين بقراب األرض خطايا ولقيين ال 



  .اهـ. يشرك يب شيئا جعلت له مكاهنا حسنات
  .اهـ. رواه أمحد وحممد

سلم يقول اهللا عز وجل من جاء باحلسنة عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ٧٩
فله عشر أمثاهلا وأزيد ومن تقرب إيل شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاين ميشي 

  .اهـ. أتيته هرولة ومن عمل قرب األرض خطيئة مث لقيين ال يشرك يب شيئا جعلت له مثلها مغفرة
  .اهـ. اوية وابن منريرواه وابن مسهر ووكيع وأبو مع

أنبأنا عثمان بن أمحد أبو عمرو الدقاق َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا َعبد اِهللا بن بكر أنبأنا مهدي  ٨٠
بن ميمون عن واصل األحدب عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

لليل تنحى فلبث طويال مث أتانا فقال أتاين آت من ريب فأخربين أنه من مات يشهد أن ال مسري له فلما كان بعض ا
  .اهـ. إله إال اهللا فإن له اجلنة فقلت وإن زىن وإن سرق قال نعم

هذا حديث صحيح رواه مجاعة عن مهدي منهم سهل بن بكار وحيىي بن اسحاق وكثري بن حيىي وعبدالصمد بن 
  .اـه. هم من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئاالنعمان وقالوا يف حديث

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن موسى ومتيم بن حممد الطوسي قاال َحدَّثنا شيبان بن فروخ أنبأنا مهدي  ٨١
بن ميمون َحدَّثنا واصل عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاين آت من ريب 
فأما قال بشرين وإما قال أخربين أنه من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة قلت وإن زىن وإن سرق قال 

  .اهـ. وإن زىن وإن سرق

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن حيىي الرازي َحدَّثنا عباس بن الوليد َحدَّثنا بشر بن املفضل أنبأنا  ٨٢
مسعت املعرور بن سويد يقول مسعت أبا ذر وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور وغريه قال َحدَّثنا  شعبة عن واصل قال

احلسني بن حممد َحدَّثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن ح وأنبا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة 
ة عن واصل األحدب عن املعرور بن سويد قال مسعت أبا َحدَّثنا حممد بن بشار قال َحدَّثنا حممد بن جعفر َحدَّثنا شعب

ذر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أتاين جربيل عليه السالم فبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك باهللا 
  .اهـ. شيئا دخل اجلنة قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق

  .اهـ. يث مهدي وعنهما مشهورهذا حديث جممع على صحته من حديث شعبة ومن حد
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة وحممد بن حممد وحممد بن محزة قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود  ٨٣

َحدَّثنا شعبة عن سليمان األعمش وحبيب وعبدالعزيز عن زيد بن وهب عن أيب ذر قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا 
  .اهـ. ذر بشر الناس أنه من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنةعليه وسلم يا أبا 

  .اهـ. وأنبأنا محزة َحدَّثنا بشر بن خالد َحدَّثنا غندر حنوه

أنبأعلي بن حممد وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن حدثين أيب عن شعبة عن حبيب وعبدالعزيز  ٨٤
يب صلى اهللا عليه وسلم قال جاءين جربيل عليه السالم فبشرين أنه واألعمش مسعوا زيد بن وهب عن أيب ذر عن الن

  .اـه. من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة فقلت وإن زىن وإن سرق فقال وإن زىن وإن سرق
  .اهـ. هذا حديث مشهور عن األعمش وعن حبيب بن أيب ثابت وعبدالعزيز بن رفيع



عيل بن قتيبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي أنبأنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن زيد بن أنبأ أمحد بن اسحاق َحدَّثنا امسا
  .اهـ. وهب عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

  هذا حديث مشهور عن األعمش رواه جرير بن عبداحلميد عن عبدالعزيز بن

  .اهـ. رفيع
أنبأنا حيىي بن حيىي أنبأنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن زيد بن وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا امساعيل بن قتيبة 
  .وهب عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ. هذا حديث مشهور عن األعمش رواه جرير بن عبداحلميد وغريه عن عبدالعزيز بن رفيع
بيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا عَبد اِهللا بن بكر أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق البغدادي َحدَّثنا حممد بن ع ٨٥

السهمي َحدَّثنا حامت بن أيب صغرية عن حبيب بن أيب ثابت أن أبا سليمان زيد بن وهب حدثه أن أبا ذر حدثه أنه 
خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مقمرة حىت أسند يف حرة من حرار املدينة فقال يا أبا ذر اجلس 

ت فأبطأ علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأردت أن آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنظر ما أبطأ به فجلس
فذكرت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اجلس فكرهت أن أبرح فقال وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

م فقال يا أبا ذر لعلي أبطأت عليك قلت يا عليه وسلم يقول وإن ثالث مرات مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
رسول اهللا قد كان بعض ذاك قال إين مل أعد أن فارقتك فلقيت امللك فأخربين أنه من مات يشهد أن ال إله إال اهللا 

  .اهـ. فإن له اجلنة فما زلت أقول وإن حىت قلت وإن زىن وإن سرق قال نعم

محد بن سعيد أنبأنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد عن احلسني بن َحدَّثنا محزة بن حممد الكناين َحدَّثنا أ ٨٦
عبيداهللا النخعي َحدَّثنا زيد بن وهب قال مسعت أبا ذر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات ال يشرك 

  .اهـ .باهللا شيئا دخل اجلنة قلت يا رسول اهللا وإن زىن وإن سرق قال نعم وإن زىن وإن سرق
أنبأنا حممد بن أمحد بن أيب حامد البخاري َحدَّثنا أمحد بن حممد بن عيسى َحدَّثنا أبو معمر َحدَّثنا عبدالوارث  ٨٧

وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا عبدالوارث بن 
َحدَّثنا حسني املعلم عن َعبد اِهللا بن بريدة أن حيىي بن يعمر حدثه أن أبا األسود عبدالصمد بن عبدالوارث َحدَّثنا أيب 

الديلي أخربه أنا أبا ذر حدثه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم مث أتيته وهو 
مات على ذلك إال دخل اجلنة قلت  نائم مث أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث

وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق قلت وإن زىن وإن 
  .اـه. سرق قال وإن رغم أنف أيب ذر فكان أبو ذر حيدث هذا بعد ويقول وإن رغم أنف أيب ذر

  .اهـ. معمر وحممد بن عمر القعنيب وغريمهاهذا حديث جممع على صحته من حديث عبدالوارث رواه أبو 
. اهـ. قال أبو معمر يف حديثه على رغم أنف أيب ذر فخرج أبو ذر وهو جير ازاره ويقول نعم وان رغم أنف أيب ذر

٢٥   

  ذكر ما يدل على أن قائل ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا مستيقنا معتقدا هبا قلبه دخل اجلنة

احلسني بن احلسن القطان أنبأنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا النضر بن حممد َحدَّثنا عكرمة  أخربنا حممد بن ٨٨
بن عمار عن أيب كثري قال حدثين أبو هريرة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ فقدناه فلم ندر أين هو 



سأل عنه حىت نأيت حائطا هو فيه فجعلت أبغي وخشينا أن يقتطع دوننا قال فقمنا وقمت يف أول الناس أتبع أثره وأ
طريقا إليه فال أجده وأبتغي ثلمة فال أجدها قال وربيع للماء من بئر وراءه يعين جدوال قال فحفزت مثل ما حيفز 

الثعلب حىت دخلت عليه فقال أبو هريرة فقلت نعم يا نيب اهللا قال ما جاء بك قلت ختوفنا عليك أن تقتطع فلم ندر 
فجئت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثرى فأعطاين نعليه وقال اذهب بنعلي هاتني فمن لقيته من وراء  أين أنت

احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله مستيقنا هبا قلبه فبشره باجلنة قال فخرجت بالنعلني فكان 
  أول من لقيين من الناس

انيها نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمرين بكذا وكذا قال فلطم صدري لطمة عمر فقال ما هاتان النعالن قلت أعط
فوقعت على اسيت وقال ارجع فرجعت إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته اخلرب وجاء عمر فقال يا عمر 

  .اهـ. قال نعم إذا أفعلت كذا وكذا قال نعم يا نيب اهللا قال مله قال بأيب وأمي يتكل الناس ولكن أتركهم فليعملوا
رواه عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بإسناده قال كنا قعودا حول النيب صلى اهللا عليه وسلم معه أبو بكر وعمر 

  .اـه. رضي اهللا عنهما يف نفر فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا وذكر احلديث
املصري وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا القاسم بن الليث َحدَّثنا املعاىف بن سليمان َحدَّثنا أنبأنا علي بن حممد اجلالب  ٨٩

فليح بن سليمان أبو حيىي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض 
اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا  مغازيه فأرملوا فجاءه ناس يسألونه يف حنر ابلهم فأذن هلم فجاءه عمر بن

إبلهم حتملهم وتبلغهم عدوهم وتردهم بل ادع بغربات الزاد قال فجاء الناس مبا بقي معهم فخلطه بيديه فدعا فيه 
  بالربكة مث دعا بأوعيتهم فملؤوا كل وعاء وفضل فضال كثريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ.  اهللا وأن حممدا عبده ورسوله من لقي اهللا هبما غري شاك دخل اجلنةعند ذلك أشهد أن ال إله إال
  .اهـ. رواه األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو أيب سعيد ورواه مالك عن طلحة عن أيب صاحل

ا سليمان أخربنا حممد بن أيب حامد وحممد بن أمحد بن ابراهيم قاال َحدَّثنا حممد بن هشام بن أيب الدميك َحدَّثن ٩٠
بن الفضل الزيدي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن اسحق الصاغاين َحدَّثنا أبو بكر بن أيب النضر َحدَّثنا أبو 

  النضر قال َحدَّثنا األشجعي َحدَّثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال

رية فنفدت أزواد القوم حىت مهوا بنحر بعض محائلهم فقال عمر يا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مس
  .رسول اهللا لو مجعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت اهللا

قال ففعل فجاء ذو الرب بربه وذو التمر بتمره وقال جماهد وذو النواة بنواة قال قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال 
يها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مأل القوم أزودهتم فقال عند ذلك ميصونه فيشربون عليه املاء قال فدعا عل

  .اهـ. أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة

٢٦   

رسول اهللا صلى اهللا ذكر ما يدل على أن املقر بالتوحيد إشارة إىل السماء بأن اهللا يف السماء دون األرض وأن حممدا 
  عليه وسلم يسمى مؤمنا



أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا حممد بن يوسف َحدَّثنا األوزاعي  ٩١
حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين هالل بن أيب ميمونة حدثين عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم قال بينا أنا مع النيب 
صلى اهللا عليه وسلم إذ طلعت غنيمة يل ترعاها جارية يل قبل أحد واجلوانية فوجدت الذئب ذهب منها بشاة وأنا 

رجل من بين آدم آسف كما ياسفون فصككتها صكة مث انصرفت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فعظم 
  اهللا قالت يف السماء قال من أنا قالت أنتذلك علي فقلت يا رسول اهللا أفال أعتقها قال أدعها فقال هلا أين 

  .اهـ. رسول اهللا قال أعتقها فإهنا مؤمنة
   ٢٧. اهـ. هذا حديث أخرجه مسلم واجلماعة إال البخاري

  ذكر حق اهللا على العباد وهو اإلقرار بالوحدانية

ا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأن ٩٢
حممد بن حممد بن رجاء وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن سفيان قال َحدَّثنا هدبة بن خالد قال َحدَّثنا مهام بن 
حيىي عن قتادة َحدَّثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس بيين وبينه إال 

فقال يا معاذ قلت لبيك رسول اهللا وسعديك مث سار ساعة مث قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك مؤخرة الرحل 
وسعديك قال هل تدري ما حق اهللا على العباد قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه 

 وسعديك قال هل تدري ما حق وال يشركوا به شيئا مث سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول اهللا
  .اهـ. العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك قلت اهللا ورسوله أعلم قال أال يعذهبم

. واحلديث هلدبة وقال عفان بينا أنا رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال ليس بيين وبينه إال آخرة الرحل
  .اهـ

  .اهـ. رواه معاذ بن هشام عن أبيهورواه أبو سلمة موسى وأبو الوليد وغريمها عن مهام و
أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أبو عمرو أمحد بن املبارك َحدَّثنا اسحاق بن منصور َحدَّثنا معاذ بن هشام َحدَّثنا  ٩٣

أيب عن قتادة َحدَّثنا أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل فقال يا معاذ 
يك وسعديك ثالثا قال ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله إال حرمه اهللا على النار قلت لب

  .اهـ. قال أفال أخرب هبا فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخرب هبا معاذ عند موته تأمثا
  .اهـ. رواه شعبة بن احلجاج وغريه عن قتادة عن أنس عن معاذ فخالف لفظ حديث هشام ومهام

أنبأنا َعبد اِهللا بن ابراهيم َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا أبو داود سليمان بن داود وأنبأنا أبو عمرو  ٩٤
أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا احلسن بن مكرم َحدَّثنا عثمان بن عمر بن فارس قال َحدَّثنا شعبة عن قتادة قال 

بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شهد أن ال إله إال اهللا  مسعت أنس بن مالك حيدث عن معاذ
  .اهـ. خملصا من قلبه وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل اجلنة

. رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ وعن شعبة عن أيب محزة عبدالرمحن بن أيب َعبد اِهللا عن أنس
  .اهـ



حممد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي أنبأنا اسحاق بن منصور َحدَّثنا النضر بن مشيل وأنبأنا حممد بن بشار  أنبأ محزة بن
  .اهـ. وعمرو قاال َحدَّثنا غندر مجيعا عن شعبة هبذا

ن قتادة وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا غندر عن شعبة ع ٩٥
عن أنس عن معاذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

  .اـه. من قلبه دخل اجلنة قال شعبة مل أسأل قتادة أمسعه من أنس
  .اـه. وقال مهام عن قتادة مسعت أنس بن مالك

  .اهـ. عبدالعزيز بن صهيب عن أنسورواه محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وغريمها عن 
أنبأنا حممد بن يعقوب أنبأنا حممد بن اسحاق الصاغاين أنبأنا عبيداهللا بن عمر القواريري وأنبأنا حممد بن َعبد اهللاِ  ٩٦

بن معروف َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا سليمان بن حرب قاال أنبأنا محاد بن زيد َحدَّثنا عبدالعزيز بن صهيب 
أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل بشر الناس أنه  عن

  .اهـ. من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة

وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا عارم َحدَّثنا محاد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب عن  ٩٧
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك رسول اهللا ثالثا قال بشر الناس من قال ال أنس عن معاذ أ

  .اهـ. إله إال اهللا دخل اجلنة
وأنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا حممد بن حيىي َحدَّثنا أبو سلمة أنبأنا محاد بن سلمة عن عبدالعزيز عن أنس عن معاذ  ٩٨

  .اهـ. سلم قال من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنةأن النيب صلى اهللا عليه و
. وأنبأنا حممد بن َعبد اِهللا َحدَّثنا امساعيل َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا محاد عن عبدالعزيز عن أنس ذكر عن معاذ حنو األول

  .اهـ
  .اهـ. ورواه سليمان التيمي عن أنس فخالف أصحاب أنس بن مالك

نافع وحممد بن حممد بن سيار اهلروي قاال أنبأنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا املعلى بن أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن  ٩٩
مهدي َحدَّثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال قال رسول 

. أبشر الناس قال أخاف أن يتكلوااهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة فقال معاذ أفال 
  .اهـ

  .اهـ. رواه سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سليمان حنوه وخالفهم يزيد بن زريع واملعتمر

أنبأنا محزة بن حممد واحلسن بن اخلضر قاال َحدَّثنا أمحد بن شعيب أنبأنا عمرو بن علي َحدَّثنا يزيد بن زريع  ١٠٠
عن أنس بن مالك قال ذكر لنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ من لقي اهللا ال يشرك َحدَّثنا سليمان التيمي 

  .اهـ. به شيئا دخل اجلنة مث ذكر حنوه
وأنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع  ١٠١

  .اهـ. س قال ذكر يل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ ومل أمسعه منهَحدَّثنا التيمي عن أن

أنبأنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن ناجية َحدَّثنا حيىي ابن حبيب َحدَّثنا معتمر بن سليمان عن  ١٠٢
عه من معاذ بن جبل فحدثين أبو املليح أبيه قال كان أنس بن مالك حيدثنا هبذا احلديث فكنت أشتهي أن أمسعه ممن مس



عن روح رجل من قومه عن أيب العوام عن معاذ بن جبل قال كنا نقوم عليه يف مرضه وخندمه فقال يف مرضه لوال 
أن تتكلوا حلدثتكم حديثا فقلت أنشدك اهللا وحق الصحابة أن يكون عندك حديث تذهب وال حتدثناه قال فأدخل 

عليه من بالباب فقال أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه فقال يا معاذ هل  علي من بالباب قال فأدخلت
تدري ما حق اهللا على العباد قلت اهللا ورسوله أعلم قال أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا مث قال هل تدري ما حقهم 

قيل ما يبكيك أجزعا من املوت إذا فعلوا ذلك قلت اهللا ورسوله أعلم قال يغفر هلم ويدخلهم اجلنة قال مث بكى ف
قال ال واهللا ما أبكي جزعا من املوت ولكين ال أدري يف أي القبضتني أنا قلت وما القبضتان فقال إن اهللا قبض 

  .اهـ. قبضة فقال هؤالء أهل اجلنة هؤالء أهل اليمني وهؤالء أهل النار هؤالء أصحاب الشمال
يدل على أن أنسا مل يسمعه من معاذ وكذلك يف حديث يزيد بن  هكذا رواه معتمر بن سليمان عن أبيه وفيه ما

زريع وغريه ما يدل على حنو ما رواه معتمر بن سليمان وذكر حيىي القطان أن سليمان التيمي كان ال حيدث هبذا 
  .اـه. احلديث قدميا

ثنا عبدالقدوس بن عبدالكبري قال أخربنا أمحد بن إبراهيم البغدادي مبكة َحدَّثنا حممد بن امساعيل البغدادي َحدَّ ١٠٣
مسعت علي بن املديين يقول قال حيىي بن سعيد حدثونا عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال ذكروا أن النيب 
. صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل تدري ما حق اهللا على العباد قال حيىي أدركت أنا التيمي وهو ال حيدث به

  .اهـ
بن يعقوب وأمحد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان قال َحدَّثنا عبدالوهاب بن  أنبأنا حممد ١٠٤

عطاء قال أنبأين سليمان التيمي عن األسود بن هالل قال بلغين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من لقي اهللا ال 
  .اهـ. يشرك به شيئا دخل اجلنة

. أنس بن مالك ما خيالف رواية سليمان التيمي ويثبت رواية قتادة بن دعامة وروى أبو سفيان طلحة بن نافع عن
  .اهـ

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا عَبد اِهللا بن منري وأنبأنا حممد بن عمر بن  ١٠٥
َعبد اِهللا أبو عثمان البصري َحدَّثنا حممد بن حفص َحدَّثنا ابراهيم بن َعبد اِهللا بن احلارث اجلمحي وأنبأنا عمرو بن 

عبدالوهاب بن حبيب النيسابوري قال أنبأنا يعلى بن عبيد مجيعا عن األعمش سليمان عن أيب سفيان عن أنس بن 
مالك قال أتينا معاذ بن جبل فقلنا حدثنا من غرائب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال كنت ردف 

 عليه وسلم على محار فقال يا معاذ قلت لبيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أتدري ما رسول اهللا صلى اهللا
حق اهللا على العباد قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال يعبدوه ال يشركوا به شيئا مث قال تدري ما حق العباد على اهللا 

  .اهـ.  إذا فعلوا ذلك أن ال يعذهبمإذا فعلوا ذلك قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على اهللا
  .اهـ. رواه أبو معاوية ووكيع وجرير

أنبأنا أمحد بن عبدالرحيم القيسراين َحدَّثنا عمرو بن ثور َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب َحدَّثنا سفيان عن أيب  ١٠٦
مون عن معاذ بن جبل حصني عن األسود بن هالل عن معاذ بن جبل ح وسفيان عن أيب إسحاق عن عمرو بن مي

قال كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد قال اهللا ورسوله أعلم قال 
فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا قال فهل تدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك أن ال 



  .اهـ. يعذهبم
  .اهـ. محن بن مهدي وأبو أمحد الزبريي عن سفيان فجمعا بني االسنادينرواه عبدالر

  .اـه. أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا عمرو بن علي َحدَّثنا ابن مهدي

  .اهـ. ورواه شعبة واسرائيل ومعمر وفضيل بن مرزوق وأبو األحوص عن أيب إسحق عن عمرو بن ميمون
محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا أنبأنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود  أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن ١٠٧

َحدَّثنا شعبة وسالم بن سليم أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي عن معاذ بن جبل أن النيب 
ق اهللا على العباد أن صلى اهللا عليه وسلم قال له أتدري ما حق اهللا على العباد قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن ح

  .اهـ. يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحقهم إذا فعلوا ذلك أن ال يعذهبم
  .اهـ. رواه النضر بن مشيل

أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي وأنبأنا أمحد ابن اسحاق َحدَّثنا معاذ بن املثىن قاال  ١٠٨
بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا حسني بن حممد َحدَّثنا مسدد وأنبأنا احلسني 

بن زياد قال َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال َحدَّثنا أبو األحوص َحدَّثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال 
 فقال يا معاذ هل تدري ما حق اهللا على معاذ بن جبل كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم على محار يقال له عفري

العباد وما حق العباد على اهللا قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا 
  وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك باهللا شيئا

  ـ.اه. قلت يا رسول اهللا أفال أبشر الناس قال ال تبشرهم فيتكلوا
  .رواه مجاعة عن أيب األحوص وفيه زيادة أن احلمار يقال له عفري

  .ورواه أبو مسعود عن أيب داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة وهو وهم
  .ورواه اسرائيل عن أيب إسحاق ا ه

د بن أخربين أيب قال حدثين أيب أنبأنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب وحمم ١٠٩
ابراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا حممد بن جعفر َحدَّثنا شعبة عن أيب حصني وأشعث بن 
سليم أهنما مسعا األسود بن هالل عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق 

لم قال يعبدوه وال يشركوا به شيئا قال أتدري ما حقهم عليه قلت اهللا ورسوله اهللا على العباد قلت اهللا ورسوله أع
  .اـه. أعلم قال أن ال يعذهبم

  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته من حديث بندار
  .اهـ. ورواه ابراهيم بن طهمان عن سليمان الشيباين عن أيب حصني

  .اـه. وخلف بن خليفة عن أيب مالك األشجعي عن أيب حصني
  .رواه زائد واسرائيل عن أيب حصنيو

. أنبأ عَبد اِهللا بن حممد أنبأنا َعبد اهللاِ بن حممد بن زكرياء أنبأنا حممد بن بكري َحدَّثنا خلف بن خليفة احلديث عنه
  .اهـ
ثنا أخربنا خيثمة وحممد بن علي القطان قاال َحدَّثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى َحدَّ ١١٠



اسرائيل عن أيب حصني عن األسود بن هالل عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا 
معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد وما حق العباد على اهللا قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن حق اهللا على العباد أن 

  .إذا فعلوا ذلك أن ال يعذهبم يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على اهللا
  .اـه. قال أبو حصني قلت لألسود بن هالل أنت مسعت معاذا قال نعم

  .رواه إمساعيل بن جعفر عن اسرائيل
  وروى هذا احلديث عبدامللك بن عمري عن ابن أيب ليلى عن معاذ وعنه

  .اـه. مشهور وال يصح مساع ابن أيب ليلى من معاذ
ن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين َحدَّثنا سفيان بن عيينة وأنبأنا أمحد أنبأنا أمحد بن حممد ب ١١١

بن َعبد اهللاِ بن احلسن املصري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أيب وحممد بن عباد وأبو خيثمة زهري بن حرب 
احلميدي قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع جابر وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا 

  بن َعبد اهللاِ يقول أنبأين من مسع معاذ بن جبل حني حضرته الوفاة قال

أكشفوا عين سجف القبة حىت أخربكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل مينعين أن أحدثكموه إال 
  .اهـ. لى اهللا عليه وسلم يقول من شهد أن ال إله إال اهللا خملصا من قلبه مل متسه النارأن تتكلوا مسعت رسول اهللا ص

وأنبأنا علي بن حممد َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا سعيد بن سليمان َحدَّثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار  ١١٢
دثتكم حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عن جابر عن معاذ أنه قال يف مرضه الذي تويف فيه لوال أن تتكلوا حل
  .اهـ. عليه وسلم يقول من مات ويف قلبه ال إله إال اهللا موقنا دخل اجلنة

  .اهـ. سعيد بن سليمان وسعيد بن زيد من رسم البخاري
ي َحدَّثنا وأنبأنا محزة بن حممد بن العباس وحممد بن سعد واحلسن بن اخلضر قالوا َحدَّثنا أمحد بن شعيب النسائ ١١٣

حممد بن عبداألعلى َحدَّثنا خالد بن احلارث َحدَّثنا حامت وهو ابن أيب صغرية عن عمرو بن دينار مسعت جابر بن َعبد 
  اِهللا قال

ملا حضر معاذ قال أرفعوا عين سجف هذه القبة فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من مات وهو 
  .اـه. اجلنة يعبد اهللا ال يشرك به شيئا فله

وأنبأنا حممد بن عمر وأمحد بن عاصم قاال َحدَّثنا يعقوب بن اسحاق َحدَّثنا األنصاري َحدَّثنا حامت بإسناده وقال ملا 
  .اهـ. مرض معاذ مرضه الذي تويف فيه

  .وهذا اسناد صحيح اخرجه النسائي وهو ثابت على رسم اجلماعة
  .اـه. عيينة أوىل وقيل عن عمرو عن جابر شهدت معاذا وحديث ابن

رواه صاحل بن عمر وعبداهللا بن بكر السهمي عن حامت ورواه أيوب ويونس وحجاج الصواف وسهل بن أسلم عن 
. محيد بن هالل عن هصان بن كاهن عن عبدالرمحن بن مسرة عن معاذ واستشهد به النسائي يف عقب حديث جابر

  .اهـ
ن كثري بن مرة عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وروى عبداحلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب عريب ع

  .اهـ. من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة



. مسعت أبا سعيد بن يونس يقول صاحل بن أيب عريب مصري مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن هليعة
  .اهـ

زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن الزبري  أخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب بن حذمل َحدَّثنا أبو ١١٤
احلميدي وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا ابراهيم بن إسحاق َحدَّثنا بشر بن احلكم أبو عبدالرمحن العبدي وأنبأنا حممد 

أنبأنا عبدالعزيز بن بن يعقوب النيسابوري َحدَّثنا أمحد بن سهل النيسابوري َحدَّثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر قالوا 
حممد الدراودي عن يزيد بن َعبد اِهللا بن اهلاد عن حممد بن ابراهيم بن احلارث عن عامر بن سعد عن العباس بن 

عبداملطلب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذاق طعم اإلميان من رضي اهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا 
  .اهـ. بيا أو رسوالعليه وسلم رسوال قال احلميدي ن

أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا الليث عن يزيد بن  ١١٥
اهلاد عن حممد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبداملطلب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا يقول ذاق طعم اإلميان من
  .اـه. رواه ابن أيب حازم وسعيد بن سلمة وغريمها عن ابن اهلاد

   ٢٨. اهـ. هذا اسناد صحيح على رسم اجلماعة أخرجه مسلم من هذا الوجه وال علة له على رمسهم

اد وسراياه أن يدعوا الناس إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا ذكر أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمراء األجن
  عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا اسحاق بن سيار النصييب َحدَّثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن زكرياء بن  ١١٦
اِهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث اسحاق عن حيىي بن َعبد اِهللا بن صيفي عن أيب معبد عن َعبد 

معاذ إىل اليمن فقال إنك تأيت قوما أهل كتاب فقل هلم أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فإن 
إن أجابوك بذلك فاقبل منهم وأعلمهم أن اهللا فرض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ف

  .اهـ. أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم وإياك ودعوة املظلوم فإنه ليس هلا دون اهللا حجاب

أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد ابن حنبل وأنبأنا حممد بن َعبد اهللاِ  ١١٧
أيب ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب وأنبأنا حممد بن  بن معروف َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا

َعبد اهللاِ بن معروف َحدَّثنا عَبد اهللاِ بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور 
َحدَّثنا زكريا بن إسحاق املكي عن َحدَّثنا احلسني بن حممد َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم قالوا أنبأنا وكيع بن اجلراح 

حيىي بن َعبد اِهللا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذ بن جبل إىل 
اليمن فقال إنك تأيت قوما أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإن هم أطاعوا لذلك 

هللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم فاعلمهم أن ا
صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة 

  .اهـ. املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب
بن حنبل يف حديثه عن أيب بكر بن أيب شيبة َعبد اِهللا بن عباس عن معاذ بن جبل فحدثت به  وقال َعبد اِهللا بن أمحد



  .اهـ. أيب فقال حدثنا به وكيع مرتني عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن
  رواه مجاعة عن

  .اـه. لسري وعبداألعلى بن عبداألعلىزكرياء بن اسحاق منهم سفيان الثوري وعبداهللا بن املبارك وبشر بن ا
ورواه امساعيل بن أمية عن حيىي بن َعبد اِهللا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. بعث معاذ
ورواه عن امساعيل روح بن القاسم والفضل بن عالء وغريمها ومل يذكر واحد منهم عن ابن عباس عن معاذ إال يف 

اية ابن أيب شيبة عن وكيع ورمبا قال يف حديثه عن ابن عباس عن معاذ ورمبا قال عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا رو
. عليه وسلم بعث معاذا وكذلك رواية اسحاق بن راهويه وأيب كريب ومجاعة حنو رواية أمحد بن حنبل عن وكيع

  .اهـ
يف ألفاظها عن ابن عباس فقيل عنه فإذا علموا أو  وهذا حديث جممع على صحته من هذه الطرق كلها واختلفوا

عرفوا وقيل فإن هم أطاعوك وروى ابن عمر وأبو هريرة فإذا شهدوا أن ال إله إال اهللا ويف حديث أيب بكر وعمر 
  .اهـ. رضي اهللا عنهم فإذا قالوها

٢٩   

  ذكر ما يدل على أن اإلميان باهللا علم ومعرفة وإقرار

بن عبدويه وعلي بن حممد بن نصر ومجاعة قالوا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن سعيد  أخربنا علي بن عيسى ١١٨
العبدي َحدَّثنا أمية بن بسطام أنبأنا يزيد بن زريع َحدَّثنا روح بن القاسم عن امساعيل بن أمية املكي عن حيىي بن َعبد 

لم ملا بعث معاذا على اليمن قال إنك اِهللا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا فإذا عرفوا اهللا عز وجل فأخربهم أن اهللا فرض 

عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبهرم أن اهللا فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهلم فترد 
  .اهـ. عوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناسعلى فقرائهم فإذا أطا

  .اهـ. أخرجه البخاري ومسلم عن أمية
   ٣٠. اهـ. ورواه الفضل بن العالء عن إمساعيل بن أمية وقال فيه فإذا عرفوا ذلك

  ذكر أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم الوفود إذا قدموا عليه أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئا

محد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا احلسن بن علي الرازي َحدَّثنا سعيد بن سليمان َحدَّثنا ابراهيم بن أخربنا أ ١١٩
سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري قال أنبأنا عبيداهللا بن َعبد اهللاِ أن ابن عباس أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا 

حية الكليب وأمره أن يدفعه إىل عظيم بصرى عليه وسلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم فبعث بكتابه مع د
   ٣١. اهـ. فيدفعه إىل قيصر فدفعه عظيم بصرى إىل قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية اإلسالم

  ذكر أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم السرايا أن يدعوا إىل توحيد اهللا ويقاتلوا عليه



هيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو أمحد أخربنا حممد بن سعيد بن اسحاق وأمحد بن حممد بن ابرا ١٢٠
  .الزبريي حممد بن عبداهللا

وأنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا أبو عبيد َحدَّثنا ابن مهدي قال َحدَّثنا سفيان عن علقمة 
يه وسلم إذا أمر أمريا أو بعث جيشا أوصاه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عل

يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا وقال اغزوا بسم اهللا قاتلوا من كفر باهللا وإذا لقيت عدوك من املشركني 
فادعهم إىل ثالث خالل فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم 

  اهلجرة احلديث بطوله مث ذكر

وأنبأ عَبد اِهللا بن جعفر مبصر َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد بن جرير بن حازم عن 
  .اـه. شعبة عن علقمة بنحوه

احل عن أبيه عن أيب أنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا أبو املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة عن سهيل بن أيب ص ١٢١
هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه 

فدعا عليا فبعثه فقال اذهب فقاتل حىت يفتح اهللا عليك وال تلتفت فمشى ساعة أو قال قليال مث وقف ومل يلتفت 
تل الناس قال قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك فقال يا رسول اهللا عالم أقا

  .اهـ. منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل
   ٣٢رواه جرير وعبدالعزيز بن املختار ويعقوب 

  ال اهللا وأن حممدا رسول اهللاذكر بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على شهادة أن ال إله إ

أخربنا أبو الفضل حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا  ١٢٢
اسحاق بن ابراهيم أنبأنا وكيع والنضر بن مشيل قال وحدثنا حممد بن رافع َحدَّثنا أبو أسامة كلهم عن إمساعيل بن 

ن أيب حازم عن جرير قال بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شهادة أن ال إله إال اهللا أيب خالد عن قيس ب
  .اـه. وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم
  .اهـ. احلديث وأنبأنا أمحد بن اسحاق أنبأنا حممد بن نصر أنبأنا وهب بن بقية َحدَّثنا خالد عن امساعيل

. وقال أبو عوانة وشعبة عن زياد بن عالقة عن جرير أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه على االسالم احلديث
  .اهـ

وأنبأنا حممد بن عمرو بن البختري َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود وأخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب  ١٢٣
دالرمحن بن عمرو بن صفوان َحدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكني َحدَّثنا اسحاق بن يوسف الدمشقي َحدَّثنا أبو زرعة عب

وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي القطان قالوا أنبأنا عمرو بن عثمان بن َعبد اهللاِ 
أن أعرابيا عرض للنيب صلى اهللا عليه وسلم بن موهب قال مسعت موسى بن طلحة يذكر عن أيب أيوب األنصاري 

يف مسرية فقال أخربين مبا يقربين من اجلنة ويباعدين من النار قال تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت 
  .اهـ. الزكاة وتصل الرحم

اِهللا عن عمرو بن عثمان بإسناده  أنبأ أمحد بن اسحاق وعلي قاال َحدَّثنا أبو املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا خالد بن َعبد



وقال فيه جاء أعرايب فأخذ بزمام ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال دلين على عمل يدخلين اجلنة فنظر رسول اهللا 
  .اـه. صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه فقال لقد وفق مث ذكر حنوه

ا أبو الوليد وأنبأنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا حممد أنبأنا علي بن احلسن أنبأنا أبو حامت بن ادريس َحدَّثن ١٢٤
بن غالب َحدَّثنا أبو الوليد وأبو عمر احلوضي ومسلم قالوا أنبأنا شعبة عن حممد بن عثمان بن َعبد اِهللا بن موهب 

ب ماله قال مسعت موسى بن طلحة حيدث عن أيب أيوب قال قلت يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال أر
  .اهـ. تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة زاد مسلم بن ابراهيم وتصل الرحم ذرها

أنبأ محزة َحدَّثنا النسائي أبو عبدالرمحن قال مسعت حممد بن امساعيل البخاري يقول أخشى أن يكون حممد هو عمرو 
  .اهـ. بن عثمان وال أعرف حممدا وهم شعبة يف امسه

أنبأنا علي بن احلسن َحدَّثنا يوسف بن َعبد اهللاِ احللواين َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا شعبة عن ابن موهب  ١٢٥
وأنبأنا حممد بن احلسن َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا شعبة عن عثمان بن َعبد اِهللا بن موهب عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال حدثين بعمل يدخلين اجلنة فقال القوم  موسى بن طلحة عن أيب أيوب أن رجال أتى
ماله فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أرب ماله تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم 

  .اهـ. ذرها ذرها
  .اـه. شعبة عن عثمان بن َعبد اهللاِ بإسناده وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو عمر َحدَّثنا

قال ومسعت حممدا يقول َحدَّثنا أبو عمر يف أول السنة فقال حممد بن عثمان مث َحدَّثنا يف السنة األخرى فقال عن 
  .اـه. عثمان بن َعبد اِهللا وكان يف كتايب حممد بن عثمان فضرب على حممد

قاال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان أنبأنا أمحد بن سليمان وحممد بن سعد  ١٢٦
وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا عبدالرمحن بن بشر 

وثنا حسان َحدَّثنا حممد بن أمحد بن  وأنبأنا حممد بن احلسن َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا جعفر بن عمرو الربايل ح
زهري َحدَّثنا عَبد اهللاِ بن هاشم وعبدالرمحن بن بشر وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا 

اِهللا عبدالرمحن بن بشر وعبداهللا بن هاشم قالوا َحدَّثنا هبز بن أسد العمي َحدَّثنا شعبة َحدَّثنا حممد بن عثمان بن َعبد 
  بن موهب وأبوه عثمان بن َعبد اِهللا أهنما مسعا موسى بن طلحة حيدث عن أيب أيوب أن رجال قال

يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة فقال القوم ماله ماله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرب ماله فقال 
ة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تشرك به شيئا وتقيم الصال

  .اهـ. راحلة
مسعت حممد بن يعقوب الشيباين قال مسعت أمحد بن سلمة يقول مسعت مسلما وسألته عن هذا احلديث فقال حممد 

  .اـه. بن عثمان هو عمرو ألن غريه رواه عن عمرو واألب واالبن اشتركا يف هذا احلديث
أخرجه البخاري عن أيب الوليد وأيب عمر احلوضي وعبدالرمحن بن بشر عن هبز وهذا حديث جممع على صحته 

وتكلم يف رواية شعبة فقال حممد بن عثمان وهم من شعبة وإمنا هو عمرو بن عثمان بن موهب وترك حسني بن 
شعبة حممد القباين رواية شعبة واختصر على حديث أيب اسحاق عن موسى بن طلحة والصواب ما قال وترك رواية 

  .اهـ. أوىل واهللا أعلم



أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عمرو اجلرشي وابراهيم بن علي قاال َحدَّثنا حيىي بن حيىي وأنبأنا عمرو  ١٢٧
بن حممد بن منصور َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد أنبأنا أبو بكر بن أيب شيبة قال َحدَّثنا أبو األحوص عن أيب 

  ى بن طلحة عن أيب أيوب قالاسحاق عن موس

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال دلين على عمل أعمله يدنيين من اجلنة ويباعدين من النار قال 
تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل ذا رمحك فلما أدبر الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .أمر به دخل اجلنةعليه وسلم إن متسك مبا 
  .اهـ. ويف رواية ابن أيب شيبة إن متسك به
  .اهـ. رواه زهري بن معاوية عن أيب اسحاق

أخربنا حممد بن أيب حامد َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر أنبأنا عفان بن مسلم الصفار َحدَّثنا وهيب َحدَّثنا  ١٢٨
ن جرير عن أيب هريرة أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا أبو حيان حيىي بن سعيد بن حيان عن أيب زرعة بن عمرو ب

عليه وسلم فقال يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة فقال تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة 
يب صلى املكتوبة وتؤيت الزكاة املفترضة وتصوم رمضان فقال والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا فلما وىل قال الن

  .اـه. اهللا عليه وسلم من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا
  .اهـ. رواه مجاعة عن عفان

  .اهـ. وأخرجه البخاري عن حممد بن عبدالرحيم عن عفان
  ورواه مسلم بن احلجاج عن حممد بن اسحاق الصاغاين عن عفان عن

د على هذا وال أنقص منه ومل يذكر قوله وال أنقص منه إال حممد بن وهيب بإسناده حنوه وزاد فيه فقال واهللا ال أزي
  .اسحاق

وأنبأناه حممد فيما أرى يف كتاب الصالة عن الصغاين وهو مشهور عنه وهذه الزيادة أراه وهم وذكره حممد بن 
عن حيىي بن امساعيل يف كتاب الزكاة عن حممد بن عبدالرحيم عن عفان حنو رواية اجلماعة وقال بعده عن مسدد 

  .اـه. سعيد عن أيب حيان عن أيب زرعة حنوه مرسال
  .اهـ. فأما قوله واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه ففي حديث طلحة بن عبيداهللا وأنس بن مالك

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن اسحاق أبو بكر الصاغاين َحدَّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم  ١٢٩
نبأنا حممد بن يونس املقري َحدَّثنا السري بن خزمية َحدَّثنا أبو سلمة موسى بن امساعيل قال أنبأنا حممد بن احلسني وأ

َحدَّثنا ابراهيم بن احلارث َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري قالوا َحدَّثنا سليمان بن املغرية عن ثابت البناين عن أنس بن مالك 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل قال هنينا يف القرآن أن نسأل ر

فيسأله وحنن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخربنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال صدق قال 
  فمن خلق السماء قال اهللا قال فمن خلق األرض قال

قال فمن جعل فيها املنافع قال اهللا قال فبالذي خلق السماء وخلق األرض اهللا قال فمن نصب اجلبال قال اهللا 
ونصب اجلبال وجعل فيها املنافع آهللا أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف كل يوم وليلة 

ل صدق قال صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر يف سنتنا قا



قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال قال 
صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم قال فوالذي بعثك باحلق ال أزداد عليهن شيئا وال أنقص منهن 

  .اـه. ن اجلنةشيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئن صدق ليدخل
  .اهـ. رواه أبو النضر وعلي بن عبداحلميد

وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يونس قاال أنبأنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا أبو قدامة عبيداهللا بن 
بن أسد العمي َحدَّثنا سعيد وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا حممد بن زهري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن هاشم قال َحدَّثنا هبز 

سليمان بن املغرية عن ثابت قال قال أنس هنينا يف القرآن أن نسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شيء مث ذكر حنوه 
  .اـه. وزاد فيه وزعم رسولك أن علينا زكاة يف أموالنا فقال صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم

  .اهـ. من هذا الوجه ورواه شريك بن أيب منر عن أنس وذكره البخاريهذا حديث صحيح جممع على صحته 

أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى أنبأنا ابن وهب أخربين الليث بن سعد أن سعيد  ١٣٠
حنن مع رسول اهللا بن أيب سعيد املقربي حدثه عن شريك بن َعبد اِهللا بن أيب منر أنه مسع أنس بن مالك يقول بينما 

صلى اهللا عليه وسلم جلوس يف املسجد إذ دخل رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث عقله مث قال أيكم حممد صلى 
اهللا عليه وسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متكىء بني ظهرانيهم فقلنا له هذا الرجل األبيض املتكىء فقال له 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أجبتك سل عما بدا لك فقال الرجل إين الرجل يا ابن عبداملطلب فقال له رسو
سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال جتدن علي يف نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أنشدك بربك ورب من كان 

  .قبلك آهللا أرسلك إىل الناس كلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم نعم
 آهللا أمرك أن نصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة فقال اللهم نعم فقال أنشدك باهللا فقال الرجل أنشدك باهللا

آهللا أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة فقال اللهم نعم فقال أنشدك اهللا آهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
فقال الرجل قد آمنت مبا جئت به يا أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم نعم 

  .اهـ. رسول اهللا وأنا رسول قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر

رواه حممد بن رمح وزغبة وغري واحد عن الليث بن سعد ورواه ابن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن سعيد 
  .اهـ. املقربي عن أيب هريرة

  .اهـ. د بن عمرو عن شريك بن أيب منر أن ضمام بن ثعلبة قدم مل يذكر أنساورواه يزيد بن هارون وغريه عن حمم
ورواه ابراهيم بن سعد عن حممد بن اسحاق عن سلمة بن كهيل وحممد بن الوليد بن نويفع املديين عن كريب عن 

قال اللهم نعم  ابن عباس وزاد فيه أنشدك اهللا إهلك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك آهللا بعثك إلينا رسوال
. وأمرك أن نعبده ال نشرك به شيئا وأن خنلع هذه األنداد اليت كان آباؤنا يعبدون قال اللهم نعم وباقي احلديث حنوه

  .اهـ
  .اهـ. ورواه الفروي عن عبدامللك بن قدامة عن عبدالرمحن بن َعبد اهللاِ بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن ضمام

. عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس فخالف لفظ ما تقدم وأخرجه مسلمورواه داود بن أيب هند عن 
  .اهـ
أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف َحدَّثنا احلسن بن علي بن حبر َحدَّثنا عمرو بن عون َحدَّثنا خالد بن َعبد  ١٣١



ثنا مسدد َحدَّثنا مسلمة بن حممد الثقفي عن داود اِهللا وأنبأنا عبدالرمحن بن أمحد اجلالب َحدَّثنا ابراهيم بن نصر َحدَّ
  بن أيب

هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم صديق يف اجلاهلية 
يقال له ضماد من أزد شنوءة وكان يتطبب ويطلب العلم خيرج يف ذاك فغاب فجاء وقد بعث النيب صلى اهللا عليه 

فلما بعث سأل عنه فلقي أناسا من سفهاء قريش فسأهلم عنه فقالوا عرض له إمنا جتده عند كل كناسة وجتده وسلم 
وحده قال فخرج يف طلبه فوجده يف ناحية من البطحاء فدنا منه فقال قد علمت الذي كان بيين وبينك وأين حني 

هللا على يدي فقال له النيب صلى اهللا قدمت سألت عنك فأخربوين مبا عرض لك وقد علمت أين طبيب وقد شفى ا
  عليه وسلم اقعد وكان أول يوم شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

احلمد هللا أمحده وأستعينه من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده 
  .ورسوله

أعد علي فأعاد عليه ثالث مرات فقال يا حممد كلمت اجلن وكلمت السحرة وكلمت الكهنة  فقال له ضماد
وكلمت الشعراء وكلمت اخلطباء ما مسعت مثل هؤالء الكلمات قط لقد بلغت قاموس البحر أو قاموس البحر مث 

ومي قال فكتب له قال اعرض علي دينك قال فعرض عليه فأسلم وبايعه زاد سلمة فقال أبايعك على نفسي وعلى ق
النيب صلى اهللا عليه وسلم كتابا ولقومه قال فلما كان يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أغارت اخليل على 
قومه فأصابت منهم شيئا فبلغ ذلك عمر فتتبع ذاك أمجع حىت جعل يطلبه السنة الثالثة حىت مجع ذلك فرد أمجع 

  .اـه. عليهم
ق بن شاهني عن خالد عن داود بإسناده وقال كان رجل من أزد شنوءة يقال له رواه عمرو ووهب بن بقية واسحا

ضماد كان باليمن وكان يعاجل من األرواح فقدم مكة فسمع أهل مكة يقولون حملمد ساحر وجمنون وكاهن فقال 
لريح وساق واهللا لئن لقيت هذا الرجل لعل اهللا أن يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا حممد إين أرقي من هذه ا

. احلديث بنحو ما تقدم وحنو حديث عبداألعلى إىل قوله فبايعه على قومه ومل يذكر ما بعده وقال قاموس البحر
  .اهـ

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن موسى َحدَّثنا وهب وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن نوح َحدَّثنا 
  .اهـ. اسحاق بن شاهني حنوه

أنبأنا حممد بن داود بن سليمان وعلي بن عيسى قاال َحدَّثنا ابراهيم بن أيب طالب وهو ابن حممد بن نوح  ١٣٢
َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم احلنظلي واسحاق بن ابراهيم الشهيدي وحممد بن املثىن قالوا َحدَّثنا عبداألعلى بن 

سعيد بن جبري عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة من عبداألعلى َحدَّثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن سعيد عن 
أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن حممدا جمنون فقال لو رأيت هذا الرجل 
لعل اهللا أن يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا حممد إين أرقى من هذه الريح إن اهللا يشفي على يدي من شاء فهل 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن احلمد هللا حنمده ونستعينه من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال لك فقال رسو
هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد علي كلماتك 

مسعت قول الكهنة وقول السحرة  هؤالء فأعادهن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات فقال لقد



وقول الشعراء فما مسعت مثل كلماتك هؤالء ولقد بلغت ناعوس البحر هكذا قال عبداألعلى وإمنا هي قاموس 
  البحر هات يدك أبايعك على اإلسالم

فبايعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤالء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم 

  .اهـ. مطهرة فقال ردوها فإن هؤالء قوم ضماد
  .اهـ. لفظ ابن مثىن

روى هذا احلديث عبداألعلى وحفص بن غياث وابن أيب زائدة ويزيد بن زريع وحممد بن اسحاق وغريهم عن 
  .اهـ. داود
  .اهـ. روى من حديث أيوب السختياين عن عمرو بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس حنوهو

أنبأنا حممد بن احلسني بن علي املديين َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا حممد بن َعبد اهللاِ بن منري َحدَّثنا حممد بن  ١٣٣
جاء رجل من بين عامر إىل النيب صلى أيب عبيدة املسعودي عن أبيه عن األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال 

اهللا عليه وسلم فقال إن عندي علما وطبا فما تشتكي هل يريبك من نفسك شيء إالم تدعو قال أدعو إىل اهللا وإىل 
اإلسالم قال إنك لتقول قوال فهل لك من آية قال نعم إن شئت أريتك آية وبني يديه شجرة فقال لغصن منها تعال 

من الشجرة مث أقبل ينفز حىت قام بني يديه فقال له ارجع إىل مكانك فرجع فقال العامري يا  يا غصن فانقطع الغصن
  آل عامر بن صعصعة ال ألومك على

  .اهـ. شيء قلته أبدا
  .اـه. رواه أبو معاوية

 وقال عبدالواحد بن زياد عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن عباس وحديث أيب ظبيان أوىل رواه شريك عن
  .اـه. مساك عن أيب ظبيان

  .اهـ. ثنا حممد بن أيوب أنبأنا حفص بن عمر َحدَّثنا علي حنوه
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن نافع وحممد بن  ١٣٤

ا اسحاق بن احلسن احلراين وأنبأنا حممد بن يعقوب ادريس الشافعي وأنبأنا حممد بن يعقوب أبو بكر البيكندي َحدَّثن
  الشيباين َحدَّثنا السري بن خزمية قال َحدَّثنا القعنيب وأنبأنا عمر بن الربيع بن

سليمان َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن مروان َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن 
تيبة بن سعيد كلهم عن مالك بن أنس عن أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه مسع طلحة بن عبيداهللا يقول إياس َحدَّثنا ق

جاء رجل من أهل جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حىت دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم قال 
علي غريهن فقال ال إال أن تطوع قال  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غريه قال ال إال أن تطوع قال فذكر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول واهللا ال أزيد 

  .اـه. فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفلح إن صدق على هذا وال أنقص منه
  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته من حديث مالك رواه ابن مهدي وابن وهب ومعن وروح



أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح أبو علي الزعفراين َحدَّثنا سعيد بن سليمان  ١٣٥
عفر قال وثنا عاصم بن علي بن عاصم َحدَّثنا امساعيل بن جعفر وأنبأنا امساعيل بن حممد بن َحدَّثنا امساعيل بن ج

امساعيل َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا داود بن رشيد وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن مروان َحدَّثنا زكرياء 
ا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا أبو عمرو بن حيىي بن اياس َحدَّثنا قتيبة بن سعيد البغالين وأنبأن

الدوري حفص بن عمر وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن شاذان النيسابوري َحدَّثنا علي بن حجر بن اياس 
بيا جاء إىل املروزي قالوا أنبأنا امساعيل بن جعفر عن أيب سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيداهللا أن أعرا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض اهللا علي من الصالة فقال 
الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا فقال أخربين ما فرض اهللا علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إال أن تطوع 

ه بشرائع اإلسالم فقال والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال فقال أخربين ما فرض اهللا علي من الزكاة قال فأخرب
أنقص مما فرض اهللا علي شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفلح وأبيه إن كان صدق أو دخل اجلنة وأبيه إن 

  .اهـ. كان صدق

  .وصلى اهللا على حممد وآله وسلم
م الدمشقي أنبأنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا حيىي يتلوه يف اجلزء الذي يليه أنبأنا علي بن يعقوب بن ابراهي

  بن صاحل الوحاظي يف اجلزء الثاين 

  اجلزء الثاين

  .بداية اجلزء الثاين حسب جتزئة غري املصنف
تابعة للفصل األخري من اجلزء األول حسب جتزئة املصنف وقد أخرنا التعليق على الفصل إىل  ٢٢وأحاديثه إىل رقم 

  .حاديث املتعلقة بههناية األ
  وهو برواية أيب عمرو عبدالوهاب عن والده املصنف إجازة ورواية أيب الفضل الباطرقاين عن املصنف مساعا منه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله وسلم

ة أنبأنا علي بن يعقوب بن ابراهيم الدمشقي أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن اسحاق بن حممد بن حيىي بن مند ١٣٦
َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا حيىي بن صاحل الوحاظي َحدَّثنا فليح بن سليمان َحدَّثنا هالل بن علي عن 

عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وصام 
رمضان كان حقا على اهللا عز وجل أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها قالوا يا 

رسول اهللا أفال نبشر الناس بذلك قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا بني كل درجتني 
دوس فإنه أوسط اجلنة وأعالها وفوقه عرش الرمحن عز وجل كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفر

  .اهـ. ومنه تفجر أهنار اجلنة
  .اهـ. رواه يونس املؤدب وسريج بن النعمان وحممد بن فليح



أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان العامري كويف َحدَّثنا َعبد  ١٣٧
عن سليمان األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل من األنصار يقال  اِهللا بن منري

له النعمان بن قوقل فقال يا رسول اهللا أرأيت إن صليت الصلوات املكتوبات وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل 
  .اهـ. م نعمأزد على ذلك شيئا أأدخل اجلنة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

. وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أيب وحممد بن اسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش حنوه
  .اهـ
أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أمحد َحدَّثنا احلسن بن سالم السواق َحدَّثنا عبيداهللا ابن موسى عن شيبان عن  ١٣٨

أيب صاحل عن جابر بن َعبد اِهللا األنصاري قال قال النعمان بن قوقل يا رسول اهللا أرأيت األعمش عن أيب سفيان و
  .اهـ. إن صليت املكتوبات وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد على ذلك أأدخل اجلنة قال نعم

شبيب َحدَّثنا احلسن بن أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا ابراهيم بن حممد الصيدالين َحدَّثنا سلمة بن  ١٣٩
حممد بن أعني َحدَّثنا معقل بن عبيداهللا عن أيب الزبري عن جابر أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أرأيت إن صليت املكتوبات وصمت رمضان وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد على ذلك شيئا أأدخل اجلنة 

  .اهـ. ذلك شيئاقال نعم فقال واهللا ال أزيد على 
  .اـه. وهذه أسانيد ثابتة أخرجها مسلم واجلماعة إال البخاري أليب سفيان وأيب الزبري

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا ابن منري وأنبأنا حممد بن يعقوب  ١٤٠
ابراهيم أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن َحدَّثنا حممد بن شاذان النيسابوري َحدَّثنا اسحاق بن 

. َعبد اهللاِ الثقفي قال قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت باهللا مث استقم
  .اهـ

  .اـه. رواه أبو أسامة وهذا حديث أخرجه مسلم واجلماعة إال البخاري
  .اهـ. بن عبدالرمحن بن ماعز عن سفيان بن َعبد اِهللا وقيل عن عبدالرمحن بن ماعزورواه الزهري عن حممد 

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أبو داود َحدَّثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن حممد بن  ١٤١
ل قلت يا رسول اهللا مرين بأمر أعتصم عبدالرمحن بن ماعز عن سفيان بن َعبد اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  .اهـ. به فقال قل آمنت باهللا مث استقم
  .اـه. مشهور عن الزهري خمتلف يف اسم ابن ماعز

أنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن احلسن ابن أمحد بن أيب شعيب َحدَّثنا  ١٤٢
  عن عمرو بنجدي أمحد َحدَّثنا موسى بن أعني 

احلارث عن بكري بن َعبد اِهللا بن األشج أن سهيل بن ذكوان حدثه أن أباه حدثه عن أيب هريرة وأنبأنا أمحد بن 
عثمان اإلمام مبصر أنبأنا اسحاق بن ابراهيم البغدادي َحدَّثنا أمحد بن عيسى التستري َحدَّثنا ابن وهب أخربين عمرو 

ن األشج حدثه أن سهيل بن أيب صاحل حدثه عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى بن احلارث عن بكري بن َعبد اِهللا ب
اهللا عليه وسلم أنه قال آمركم بثالث أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وتعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا 

رة السؤال وإضاعة املال وتسمعوا وتطيعوا ملن واله اهللا أمركم زاد ابن وهب وأهناكم عن ثالث عن قيل وقال وكث



  .اهـ. رواه جرير وأبو عوانة وخالد وروح بن القاسم
  .اهـ. وروى هذا احلديث فليح

أخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ١٤٣
ا َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربين شعيب بن أيب محزة ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن مهدي وعبدالكرمي بن اهليثم قالو

  عن

الزهري أخربين عبيداهللا بن َعبد اهللاِ بن عتبة أن َعبد اِهللا بن عباس أخربه أن أبا سفيان بن حرب أخربه أن هرقل 
وسلم ماد فيها أبا  أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا جتارا بالشام يف املدة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه

سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء الروم مث دعاهم وترمجانه فقال أيكم أقرب 
نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نيب قال أبو سفيان قلت أنا أقرب إليه نسبا قال أدنوه مين وقربوا أصحابه 

هلم إين سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان فواهللا فاجعلوهم عند ظهره مث قال لترمجانه قل 
لوال احلياء أن يأثروا علي كذبا لكذبته عنه قال مث كان أول ما سألين عنه أن قال كيف نسبه فيكم قال قلت هو 

ك قال قلت فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قال قلت ال قال فهل كان من آبائه من مل
ال قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قال ض بل يزيدون قال فهل 

يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال قلت ال قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
 ندري ما هو فاعل فيها قال ومل ميكنين كلمة أدخل فيها شيئا قال قلت ال قال فهل يغدر قلت ال وحنن منه يف مدة ال

غري هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال كيف كان قتالكم اياه قال قلت احلرب بيننا وبينه سجال ينال منا 
ويأمرنا وننال منه قال مباذا يأمركم قال يقول اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يقول آباؤكم 

  .بالصالة والصدقة والعفاف والصلة
فقال لترمجانه قل له إين سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها وسألتك 

هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن ال فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأمت بقول 
من آبائه من ملك فذكرت أن ال فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك قيل قبله وسألتك هل كان 

أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن ال فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب 
أتباع  على الناس ويكذب على اهللا وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم

  الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أهنم يزيدون وكذلك أمر اإلميان حىت يتم وسألتك أيرتد أحد منهم

سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن ال و كذلك اإلميان حني خيالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر 
يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا فذكرت أن ال فكذلك الرسل ال تغدر وسألتك مب يأمركم فذكرت أنه 

وينهاكم عن عبادة األوثان ويأمركم بالصالة والصدقة والعفاف والصلة فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمي هاتني وهو نيب قد كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظن أنه منكم ولو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه 

عن قدميه قال مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعث به دحية إىل عظيم  ولو كنت عنده لغسلت
  .بصرى فدفعه إىل هرقل قال فقرأه فإذا هو

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد َعبد اِهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين 
يا أهل الكتاب {يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني  أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم



اآلية قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ } تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا
أخرجنا لقد أمر أمر  من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت األصوات قال وأخرجنا فقلت ألصحايب حني

ابن أيب كبشة إنه خيافه ملك بين األصفر قال فما زلت موقنا أن سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالم وكان ابن 
  الناطور

صاحب إيليا وهرقل سقفه على نصارى الشام حيدث أن هرقل حني قدم ايليا أصبح يوما خبيث النفس فقال له 
ابن الناطور وكان هرقل رجال حزاء ينظر يف النجوم فقال هلم حني سألوه إين بعض بطارقته لقد أنكرنا هيئتك فقال 

رأيت الليلة حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان قد ظهر فمن خيتنت من هذه األمة فقالوا ليس خيتنت غري اليهود فال 
أتى هرقل رجل  يهمنك شأهنم واكتب إىل مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينا هم على أمرهم ذلك

أرسل إليه غسان خيربه عن خرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما استخربه هرقل قال اذهبوا فانظروا أخمتنت هو 
  .أم ال

فنظروا إليه فحدثوه أنه خمتنت فسأله عن العرب أخيتتنون فقال له هم خيتتنون فقال هرقل هذا ملك هذه األمة قد 
ومية وكان نظريه يف العلم وسار هرقل إىل محص فلم يرم محص حىت أتاه كتاب ظهر وكتب هرقل إىل صاحب له بر

من صاحبه يوافق هرقل على خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنه نيب فأذن هرقل لعظماء الروم يف دسكرة 
  أن يثبتله حبمص مث أمر بأبواهبا فغلقت مث اطلع فقال بينهم يا معشر الروم هل لكم يف الفالح والرشد و

ملككم فتتبعوا هذا الرجل فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب فوجدوها قد أغلقت فلما رأى هرقل نفرهتم 
وأيس من إمياهنم قال ردوهم علي وقال إين قلت مقاليت اليت قلت أخترب هبا شدتكم على دينكم فقد رأيت الذي 

  .ـها. أحب منكم فسجدوا له ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل
  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته رواه صاحل ويونس ومعمر

  قال الناسخ آخر اجلزء األول من أجزاء الشيخ وأول الثاين 

  أول اجلزء الثاين

٣٣   

  ذكر ما يدل على أن اسم اإلميان يقع على غري ما ذكر جربيل عليه السالم

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أصل اإلميان  وأن شهادة ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة
وأساسه وأهنا بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء 

  .شعبة من اإلميان
 واليوم اآلخر ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا{قال اهللا تبارك وتعاىل 

واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب 
وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين 

  .}صدقوا وأولئك هم املتقون



  .}قد أفلح املؤمنون{ال عز وجل وق
أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن سعيد بن اسحاق وأمحد بن حممد بن ابراهيم الوراق قاال أنبأنا أمحد بن عصام بن  ١٤٤

عبداحلميد احلنفي َحدَّثنا أبو عامر العقدي عبدامللك بن عمرو َحدَّثنا سليمان بن بالل عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب 
  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالصاحل 

  .اـه. اإلميان بضع وسبعون شعبة واحلياء شعبة من اإلميان
هذا حديث جممع على صحته من حديث أيب عامر وروى هذا احلديث عن َعبد اهللاِ بن دينار ابنه عبدالرمحن ويزيد 

  .اـه. بن َعبد اهللاِ بن اهلاد وحممد بن عجالن وسهيل بن أيب صاحل

أخربنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي عن حيىي بن أيوب عن يزيد  ١٤٥
بن َعبد اهللاِ بن اهلاد عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .اـه. اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة
أنبأنا أبو عمرو َحدَّثنا أبو معني احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن حنبل أنبأنا أبو النضر َحدَّثنا عبدالرمحن بن  ١٤٦

َعبد اهللاِ بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بضع وتسعون أو 
  .اهـ. إله إال اهللا وأدىن ذلك كف األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان سبعون شعبة أعظم ذلك قول ال

أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو خيثمة زهري بن حرب وعبداهللا بن  ١٤٧
ن حممد َحدَّثنا إسحاق بن عوف ومنصور بن أيب مزاحم أبو نصر وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا حسني ب

راهويه قالوا َحدَّثنا جرير بن عبداحلميد عن سهيل بن أيب صاحل عن َعبد اهللاِ بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا 

  .اهـ. الطريق واحلياء شعبة من اإلميان وأدناها إماطة األذى عن
أنبأ امساعيل بن حممد البغدادي وأنبأأبو حممد العباس بن َعبد اهللاِ الترقفي َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب ح أنبأنا 

  .اهـ. أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا سفيان بن سعيد حنوه
  .اهـ. ه خملد بن َعبد اِهللا وأبو عوانة وروح بن القاسمروا

أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو موسى اسحاق بن موسى َحدَّثنا أبو ضمرة 
  .اـه. وهعن حممد بن عجالن عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حن

  .وقال حيىي بن سليم عن ابن عجالن عن سهيل عن عبداهللا
  .اـه. قال موسى وهم فيه حيىي بن سليم

  .اهـ. ورواه بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهـ. قتيبة عنهأنبأ حممد بن أمحد بن حمبوب َحدَّثنا حممد بن عيسى بن سورة َحدَّثنا 

ورواه ابن عبداحلكم عن بكر بن مضر عن عمارة عن سهيل عن أيب هريرة وسهيل مسعه من َعبد اِهللا بن دينار عن 
   ٣٤. اـه. أيب صاحل

  ذكر معىن اإلميان ومن وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأهنا بضع وسبعون شعبة وبيان ذلك من األثر



  .اهـ. معناه صدق الرسول} آمن الرسول{قال اهللا عز وجل 
  .اهـ. يصدقون} يؤمنون بالغيب{وقوله 
  .اهـ. لن نصدقك} لن نؤمن لك{وقوله 
  .اهـ. يعين مبصدق لنا} وما أنت مبؤمن لنا{وقوله 

  .اـه. ولإلميان أول وآخر فأوله اإلقرار وآخره إماطة األذى عن الطريق كما قال املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
يف اإلميان على قدر تعظيم اهللا يف القلوب واإلجالل له واملراقبة هللا يف السر والعالنية وترك اعتقاد  والعباد يتفاضلون

  .اـه. املعاصي فمنها قيل يزيد وينقص
  وذكر عثمان بن عطاء بن أيب مسلم عن أبيه قال ضرب مثل اإلسالم

اإلميان مبا هو كائن من بعد املوت والبعث كمثل بعري فرأسه بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله و
واحلساب واجلنة والنار والصالة والزكاة وصوم رمضان واحلج قامية وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا وقد حيمل 

  .اهـ. البعري وهو جمبوب واجملبوب الذي ال سنام له قال وقد حيمل البعري الوسق وهو ظالع
بعري فلم ينهض وأن الفرائض ال تقبل إال مجيعا ال يقبل اهللا منها شيء دون فإن قطع رأس أو كسرت قامي برك ال

  .اـه. شيء قال وكان ابن مسعود يقول ال يقبل نافلة حىت يؤدوا فريضتها

  بيان ما تقدم من األثر

حلسن وحممد بن يعقوب قالوا َحدَّثنا حامد بن أيب حامد أخربنا العباس بن حممد بن معاذ وحممد بن ا ١٤٨
النيسابوري َحدَّثنا اسحاق بن سليمان قال مسعت حنظلة بن أيب سفيان يقول مسعت عكرمة بن خالد حيدث طاوسا 

أن رجال قال لعبداهللا بن عمر أال تغزو فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بين اإلسالم على مخس 
  .اـه. ة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيتشهاد

أنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا عمر بن حفص َحدَّثنا عاصم بن علي وأنبأنا حممد بن يعقوب  ١٤٩
أبو عمرو أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا بشر بن املفضل وأنبأنا 

أبو معني احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن حنبل َحدَّثنا أبو النضر وأبو نوح قالوا َحدَّثنا عاصم بن حممد عن أبيه عن 
اهللا ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

  .اهـ. وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان
  .اـه. هكذا رواه مجاعة عن عاصم وأخرجه البخاري ومسلم على هذا

  .اهـ. ورواه أمحد بن يونس عن عاصم وقال حدثين واقد عن أبيه
ن نصر َحدَّثنا امساعيل بن أنبأنا أبو النضر حممد بن يوسف الطوسي َحدَّثنا عثمان بن سعيد وأنبأنا علي ب ١٥٠

اسحاق وابن أيوب قالوا أنبأنا أمحد بن يونس َحدَّثنا عاصم بن حممد حدثين واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن ابن 
  عمر قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام 
   ٣٥. اهـ. يتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانالصالة وإ



ذكر ما يدل على أن اسم اإلميان واقع على من يصدق جبميع ما أتى به املصطفى صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا نية 
وإقرارا وعمال وإميانا وتصديقا ويقينا وأن من صدق ومل يقر بلسانه ومل يعمل جبوارحه الطاعات اليت أمر هبا مل 

  سم اإلميان ومن أقر بلسانه وعمليستحق ا

  جبوارحه ومل يصدق بذلك قلبه مل يستحق اسم اإلميان
أخربنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا أبو يوسف يعقوب بن اسحاق البصري َحدَّثنا أبو زيد سعيد بن الربيع  ١٥١

ن عباس إن يل جرة أنتبذ فيها اهلروي َحدَّثنا قرة بن خالد عن أيب مجرة الضبعي وهو نصر بن عمران قال قلت الب
وأشربه حلوا وإين أكثرت منها فجالست القوم فأطلت اجللوس حىت خشيت أن أفتضح فقال قال ابن عباس قدم 

وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غري اخلزايا وال النادمني فقالوا يا رسول اهللا 
من مضر وإنا ال نصل إليك إال يف أشهر احلرم فحدثنا بشيء من األمر ان عملنا به دخلنا إن بيننا وبينك املشركني 

اجلنة وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأهناكم عن أربع آمركم باإلميان باهللا وهل تدرون ما اإلميان باهللا 
يتاء الزكاة وأن تعطوا اخلمس من الغنائم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال شهادة أن ال إله إال اهللا وأقام الصالة وا

  .اهـ. وأهناكم عن أربع عن نبيذ يف الدباء والنقري واحلنتم واملزفت
  .اـه. وأنبأنا حسان َحدَّثنا حممد بن زهري َحدَّثنا اسحاق بن منصور َحدَّثنا أبو عامر عن قرة حنوه

املثىن َحدَّثنا عمي عبيداهللا بن معاذ َحدَّثنا أيب َحدَّثنا قرة  وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن ١٥٢
بن خالد عن أيب مجرة قال قلت البن عباس إن يل جرة أنتبذ فيها فذكر حنوه وفيه أنه قال لألشج إن فيك خلتني 

  .اهـ. حيبهما اهللا احللم واألناة
  .اهـ. ليه وسلم قال لألشج حنوهورواه نصر بن علي عن أبيه عن قرة بإسناده أن النيب صلى اهللا ع

  .اـه. أنبأ حممد بن ابراهيم بن مروان َحدَّثنا زكرياء بن حيىي َحدَّثنا نصر هبذا
أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا جعفر بن حممد بن احلسني َحدَّثنا حيىي بن حيىي َحدَّثنا عباد بن عباد قال وأنبأنا  ١٥٣

َحدَّثنا محاد بن زيد عن أيب مجرة عن ابن عباس وأنبأنا حممد بن أمحد بن حمبوب حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا مسدد 
َحدَّثنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا محاد بن زيد وعباد بن عباد عن أيب مجرة عن 

ا إنا هذا احلي من ربيعة لسنا نصل ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالو
إليك إال يف هذا الشهر احلرام فمرنا بشيء نأخذه وندعوا إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع اإلميان باهللا مث فسرها 

  .اـه. هلم شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم
 حديث عباد مشهور وكذلك ذكر أبو عيسى يف حديث قتيبة وتابعه السراج وذكره حممد بن قوله مث فسرها يف

  .اـه. يعقوب يف حديث مسدد عن محاد مقرون

مسعت حممد بن أمحد يقول مسعت حممد بن عيسى يقول مسعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤالء  ١٥٤
الوهاب الثقفي قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند الفقهاء األربعة مالك والليث وعباد بن عباد وعبد
  .اهـ. عباد حبديثني وهو من ولد املهلب بن أيب صفرة

  .اهـ. رواه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وزاد فيه وصوم رمضان
  .اـه. ميان واإلسالموإمنا خاطبهم النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا وجب عليهم يف الوقت وما بىن عليه اإل



َحدَّثنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان َحدَّثنا عبدالوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد  ١٥٥
بن أيب عروبة عن قتادة بن دعامة قال حدثين من لقي الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

نا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد أنبأنا حممد بن بشار وحممد بن عبد القيس فيهم األشج وأنبأ
املثىن قاال أنبأنا حممد بن ابراهيم بن أيب عدي عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة حدثين غري واحد ممن لقي الوفد 

ر مضر قد حالوا بيننا وبينك وإنا ال وذكر أبا نضرة عن أيب سعيد أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول اهللا إن كفا
نقدر عليك إال يف أشهر احلرم فمرنا بأمر ندعو إليه من وراءنا وندخل به اجلنة إذا حنن أخذنا به قال آمركم بأربع 

وأهناكم عن أربع آمركم أن ال تشركوا باهللا شيئا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا اخلمس من 
  اكم عنالغنائم وأهن

أربع الدباء واحلنتم واملزفت والنقري قالوا يا نيب اهللا وما علمك بالنقري قال اجلذع تنقرونه مث تقذفون فيه من القطيعاء 
أو التمر حىت إذا سكن غليانه شربتموه حىت إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف ويف القوم رجل قد أصابته 

اهللا عليه وسلم قالوا ففيم نشرب يا رسول اهللا قال يف األسقية األدم جراحة كذلك فهو خيبؤها من رسول اهللا صلى 
اليت يالث على أفواهها قالوا يا نيب اهللا إن أرضنا أرض كثرية اجلرذان مرتني أو ثالثا وال تبقى هبا إال سقية قال وإن 

تني حيبهما اهللا احللم أكلها اجلرذان ثالثا وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بأشج عبد القيس قال إن فيك خصل
  .اهـ. واألناة

  .لفظ ابن أيب عدي
  .اهـ. رواه حيىي بن سعيد وخالد بن احلارث وعبداألعلى بن عبداألعلى وابن علية عن سعيد

  .اهـ. أنبأ حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد َحدَّثنا علي بن حيىي بن معني عنه
  .اهـ. عكرمة عن ابن عباس وذكر فيه احلجورواه أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب و

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا مسلم بن ابراهيم َحدَّثنا أبان بن يزيد عن  ١٥٦
قتادة عن سعيد بن املسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا 

إنا حي من بين ربيعة وإن بيننا وبينك كفار مضر وانا ال نصل إليك إال يف شهر احلرام فمرنا بأمر إذا  رسول اهللا
عملناه دخلنا اجلنة وندعوا إليه من وراءنا فأمرهم بأربع وهناهم عن أربع أمرهم أن يعبدوا اهللا ال يشركوا به شيئا 

حيجوا البيت وأن يعطوا اخلمس من املغامن وهناهم عن  وأن يقيموا الصالة وأن يؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان وأن
أربع عن شراب الدباء واحلنتم والنقري واملزفت قالوا ففيم الشراب قال عليكم باألسقية االدم اليت يالث على 

  .اهـ. أفواهها

  .اهـ. هذا اسناد صحيح على رسم اجلماعة
   ٣٦. اهـ. على أنه مسعه من مجاعةوقال قتادة يف هذا احلديث حدثين غري واحد لقي الوفد يدل 

  ذكر األخبار الدالة على الفرق بني اإلميان واإلسالم ومن قال هبذا القول من أئمة أهل اآلثار

  .اهـ. قال الزهري االسالم هي الكلمة واإلميان العمل
إلميان خاصا روى أمحد بن حنبل عن منصور بن سلمة أن محاد بن زيد كان يفرق بني اإلسالم واإلميان فيجعل ا

واإلسالم عاما يعين أن معرفة اإلميان عند اهللا دون خلقه خاص له واإلسالم عام قال وكذلك قال اهللا عز وجل 



  .اهـ. }ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني{
يل نعم قلت له بأي شيء حتتج فقال  وقال عبدامللك امليموين سألت أمحد بن حنبل أتفرق بني اإلميان واإلسالم فقال

قال وأقول مؤمن إن شاء اهللا وأقول } قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا{يل قال اهللا عز وجل 
  .اهـ. مسلم وال أستثين

  .اهـ. وقال هبذا القول مجاعة من الصحابة والتابعني منهم َعبد اِهللا بن عباس واحلسن وحممد بن سريين
ل أبو جعفر حممد بن علي ووصف اإلسالم فدور دائرة واسعة فهذا اإلميان ودور دائرة صغرية وسط الكبرية وقا

  .اهـ. فإذا زنا وسرق خرج من اإلميان إىل اإلسالم وال خيرجه من اإلسالم إال الكفر باهللا عز وجل
  وهذا مذهب مجاعة من

  .اهـ. وقاص وأيب هريرة رضي اهللا عنهمأئمة اآلثار واحتجوا خبرب عمر بن اخلطاب وسعد بن أيب 
أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب َحدَّثنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة َحدَّثنا أمحد بن حممد  ١٥٧

بن موسى مردويه وأنبأنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا نعيم بن محاد قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن 
املبارك أنبأنا كهمس بن احلسن البصري عن َعبد اهللاِ بن بريدة عن حيىي بن يعمر قال ظهر ها هنا معبد اجلهين وهو 
أول من قال يف القدر ها هنا فانطلقت أنا ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقال أحدنا لصاحبه لو 

اه عما قال هؤالء يف القدر قال فلقينا َعبد اِهللا بن عمر وهو لقينا بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألن
داخل املسجد قال فاكتنفناه أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله قال فظننت أنه سيكل الكالم إيل فقلت يا أبا 
فقال ابن عبدالرمحن إن ناسا ظهروا عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإهنم يزعمون أن ال قدر وإمنا األمر أنف 

عمر فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين منهم برىء وأهنم مين براء فوالذي حيلف به َعبد اِهللا بن عمر لو كان ألحدهم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر مث قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أهنم بينما هم 

سلم إذا رجل قد طلع عليهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال ذات يوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و
يعرفون من هو وال يرون عليه أثر سفر فجلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبته إىل ركبته ووضع 

به ورسله يديه على فخذيه مث قال يا حممد يف حديث أيب عيسى أخربين عن اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكت
واليوم اآلخر والقدر خريه وشره قال أخربين عن اإلسالم فقال اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 
اهللا وتقيم الصالة أو قال تصلي اخلمس وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال صدقت قال فعجبنا له يسأله 

بد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فعجبنا له ويصدقه قال فأخربين عن اإلحسان قال أن تع
  يسأله ويصدقه

قال فأخربين عن الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخربين عن أماراهتا يعين عالماهتا قال أن تلد 
  .اهـ. يف البنياناألمة ربتها أو رهبا وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 

قال عمر مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتدري من السائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فانه جربيل عليه 
  .اهـ. السالم أتاكم يعلمكم دينكم

  .اهـ. لفظ حديث أمحد بن مهدي وحديث الترمذي حنو معناه
ن سلمة ح وثنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يعقوب أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد ب ١٥٨

قاال َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد قال َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير عن أيب حيان التيمي عن أيب زرعة بن 



يا حممد ما عمرو عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل ميشي فقال 
اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث اآلخر قال يا رسول اهللا فما اإلسالم قال ال تشرك 

به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان قال يا حممد فما اإلحسان قال أن تعبد اهللا 
راك قال يا حممد فمىت الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه ي

إن اهللا عنده علم {عن أشراطها إذا ولدت املرأة ربتها ورأيت احلفاة العراة رؤوس الناس يف مخس ال يعلمهن إال اهللا 
لتمسوه فلم جيدوه فقال ذاك مث انصرف الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردوه فا} الساعة وينزل الغيث

  .اهـ. جربيل عليه السالم جاء ليعلم الناس دينهم

أخربنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر املروزي أنبأنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير  ١٥٩
وسلم يوما ألصحابه سلوين عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فهابوا أن يسألوه فجاء رجل حىت وضع يديه على ركبتيه فقال يا حممد أخربين عن اإلميان فذكر مثله وزاد فيه 
وتؤمن بالقدر كله ويقول يف كل ما سأله صدقت وقال إذا رأيت العراة احلفاة الصم البكم ملوك األرض ورأيت 

ل فيه أن ختشى اهللا كأنك تراه وقال فيه هذا جربيل قال أبو زرعة أراد أن تعلموا رعاء البهم يتطاولون يف البنيان وقا
  .اهـ. إذ مل تسألوه

  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته
أخربنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا اسحاق ابن ابراهيم أنبأنا جرير َحدَّثنا  ١٦٠

أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة وأيب ذر قاال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو فروة اهلمداين عن 
جيلس بني ظهراين أصحابه فيجيء الغريب فال يعرفه وال يدري أين هو حىت يسأل فقلنا يا رسول اهللا لو جعلنا لك 

يه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها جملسا جتلس فيه حىت يعرفك الغريب فبنينا له دكانا من طني فكنا جنلس جبانب
وأطيب الناس رحيا وأنقى الناس ثوبا كأن ثيابه مل يصبها دنس حىت سلم من عند طرف البساط فقال السالم عليك 

يا حممد فرد عليه السالم مث قال أدنو يا حممد قال ادنه فما زال يقول أدنو ويقول له ادنه حىت وضع يديه على 
 عليه وسلم فقال يا حممد ما االسالم فقال أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة ركبيت رسول اهللا صلى اهللا

وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت قال فأنكرنا منه 
  قوله صدقت

والنبيني والقدر كله مث سطع غبار من السماء فقال يا حممد أخربين عن اإلميان فقال تؤمن باهللا واملالئكة والكتاب 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي بعث حممدا باهلدى ودين احلق ما أنا بأعلم منه من رجل منكم وإنه 

  .اهـ. جلربيل عليه السالم جاءكم يعلمكم
  .اهـ. أخرجه ابن خزمية عن يوسف عن جرير

  .اهـ. ر بن يزيد عن أيب زرعة عن أيب هريرة من وجه فيه مقالوروى احلديث عن امساعيل بن خالد عن جري
أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق عن معمر وأنبأنا أبو عمرو  ١٦١

رزاق وأنبأنا حممد بن أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو أمية حممد بن ابراهيم َحدَّثنا زكرياء بن عدي أنبأنا عبدال
ابراهيم بن مروان َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن اياس َحدَّثنا أبو كامل َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد َحدَّثنا معمر وأنبأنا أبو 
عمرو موىل بين هاشم َحدَّثنا حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو الوليد َحدَّثنا سالم بن أيب مطيع عن معمر بن راشد وأنبأنا 



يثمة َحدَّثنا بن أيب مسرة َحدَّثنا احلميدي وأنبأنا حممد بن ابراهيم َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن إياس َحدَّثنا حممد بن خ
  حيىي العدين قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال

عطه فالنا فإنه مؤمن فقال النيب صلى اهللا عليه قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسما فقلت يا رسول اهللا أ
وسلم أو مسلم أقوهلا ثالثا ويردها ثالثا أو مسلم مث قال إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خمافة أن يكبه اهللا يف 

  .اهـ. النار
  .اهـ. لفظ حديث حممد بن حيىي عن أيب عيينة والباقون حنوه

  .اهـ. هري االسالم الكلمة واإلميان العملويف حديث عبدالرزاق عن معمر قال الز
  .اهـ. رواه مجاعة عن معمر

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عباس بن حممد بن حامت َحدَّثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن  ١٦٢
أعطى رهطا وترك  صاحل بن كيسان عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رجال منهم مل يعطه وهو أعجبهم إيل فقمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فساررته فقلت مالك عن فالن واهللا 
إين ألراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليال مث غلبين ما أعلم فيه فقلت مالك عن فالن واهللا إين ألراه مؤمنا قال 

  .اهـ. ه أحب إيل منه خشية أن يكب يف النار على وجههأو مسلما إين ألعطي الرجل وغري
وعن صاحل عن امساعيل بن حممد قال مسعت حممد بن سعد حيدث هذا فقال يف حديثه فضرب رسول اهللا صلى اهللا 

  .اهـ. عليه وسلم بيده فجمع بني عنقي وكتفي فقال أي سعد إين ألعطي الرجل
  هذا

  .اهـ. حديث جممع على صحته من حديث معمر وصاحل
ورواه مجاعة عن الزهري منهم يونس بن يزيد وشعيب بن أيب محزة وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب وابن أخي 

  .اهـ. الزهري وكلها مقبولة على رسم اجلماعة
أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن  ١٦٣

ن أيب هريرة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم هذا من أهل املسيب ع
النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول اهللا هذا الذي قلت إنه من أهل النار 

 عليه وسلم إىل النار فكان بعض أصحاب النيب صلى اهللا فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات فقال النيب صلى اهللا
عليه وسلم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه مل ميت ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل مل يصرب على 

ال فنادى أنه اجلراح فقتل نفسه فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال اهللا أكرب أشهد أين َعبد اِهللا ورسوله مث أمر بال
  .اـه. لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وأن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

أنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا  ١٦٤
با هريرة قال شهدنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب أن أ

خيرب فقال لرجل ممن معه يدعي اإلسالم أن هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حىت كثرت 
عليه اجلراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أرأيت الرجل الذي 

من أهل النار قد واهللا قاتل يف سبيل اهللا أشد القتال وكثرت به اجلراح فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ذكرت أنه



أما إنه من أهل النار فكاد بعض الناس يرتاب فبينما هو كذلك وجد الرجل أمل اجلراح فأهوى بيده إىل كنانته 
  فاستخرج منها سهاما فانتحر هبا واشتد

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا صدق اهللا حديثك قد انتحر نفسه فقال رجال من املسلمني إىل ر
  .اهـ. النيب صلى اهللا عليه وسلم يا فالن قم فناد ال يدخل اجلنة إال مؤمن إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر

  .اهـ. روى عن عقيل وغريه
  .اـه. أيب هريرةوقال الزهري عن سعيد وعبيداهللا بن َعبد اِهللا عن 

  .اهـ. ورواه عكرمة عن مساك احلنفي عن ابن عباس عن عمر ذكرناه يف غري هذا املوضع

٣٧   

ذكر األخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن اإلميان واإلسالم إمسان ملعىن واحد وأن اإلميان الذي دعا اهللا 
دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه وهو ضد الكفر الذي العباد إليه وافترضه عليهم هو االسالم الذي جعله اهللا 

  سخطه ومل يرضه لعباده

  .}وال يرضى لعباده الكفر{فقال اهللا عز وجل 
  .}ورضيت لكم اإلسالم دينا{وقال 
  .}فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم{وقال 
  .}أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه{وقال 

االسالم مبثل ما مدح به اإلميان وجعله اسم ثناء وتزكية وأخرب أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى فمدح اهللا 
وأخرب أنه دينه الذي ارتضاه أال ترى أن أنبياء اهللا ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه فقال ابراهيم خليل الرمحن 

} واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{اال صلى اهللا عليه وسلم وامساعيل صلى اهللا عليه وسلم سأال فق
  }ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه{وقال } توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني{وقال يوسف عليه السالم 

  .}إن الدين عند اهللا اإلسالم{وقال 
  .}سلمونفال متوتن إال وأنتم م{إىل قوله } ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب{وقال عز وجل 

  .}تدوا.اهـ. وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم فإن أسلموا فقد{وقال 
. فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد{إىل قوله } قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم{وقال يف موضع 

  .}تدوا.اهـ
تدى فسوى بينهما وقال يف موضع آخر .اهـ .تدى ومن آمن فقد.اهـ. فحكم اهللا عز وجل بأن من أسلم فقد

فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها غري {وقال يف قصة لوط } الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني{
  .}بيت من املسلمني

  .}وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمني{وقال 
  .}من يؤمن بآياتنا فهم مسلمونإن تسمع إال {وقال 

فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم وأن من استحق أحد االمسني استحق اآلخر إذا عمل بالطاعات اليت آمن هبا 



فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوهبا كان غري مستكمل فإن جحد منها شيئا كان خارجا من مجلة االميان واالسالم وهذا 
  ربني إسالم يقني وطاعة واسالم استسالم من القتلقول من جعل االسالم على ض

وملا يدخل اإلميان يف {وقال } قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا{والسيب قال اهللا عز وجل 
  .}قلوبكم
أنبأنا حممد بن أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا َعبد اِهللا بن منري و ١٦٥

يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن شاذان َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان 
بن َعبد اهللاِ الثقفي قال قلت يا رسول اهللا قل يل يف االسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت باهللا مث 

  .اهـ. استقم
  .اهـ. قال قلت ما أكثر ما ختاف علي فأشار بيده إىل لسانهزاد ابن منري 

رواه مجاعة عن هشام منهم أبو أسامة وابن منري وغريمها وروى ابراهيم بن سعد عن الزهري عن حممد بن عبدالرمحن 
  .اهـ. بن ماعز العامري عن سفيان بن َعبد اِهللا حنوه

ن حرب َحدَّثنا أبو الوليد وأبو عمر حفص بن عمر قاال َحدَّثنا أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد ب ١٦٦
شعبة أخربين علقمة بن مرشد عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

بالقول  يثبت اهللا الذين آمنوا{املسلم إذا سئل يف القرب فشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فذلك قوله 
  }الثابت يف احلياة الدنيا ويف

  .اـه. }اآلخرة{
  .اـه. رواه غندر ومجاعة ورواه الثوري أخرجه البخاري عنهما

٣٨   

  ذكر ما يدل على أن اإلميان هو الطاعات كلها وأن اهللا مسى الصالة يف كتابه إميانا قال اهللا عز وجل

  .}وما كان اهللا ليضيع إميانكم{
كم إىل القبلة األوىل وتصديقكم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم واتباعه إىل القبلة األخرى أي قال أهل التأويل صالت

. ليعطيكم أجرمها مجيعا أن اهللا بالناس لرؤوف رحيم قاله علي بن أيب طالب وعبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
  .اهـ

طاعات اليت مساها على لسان جربيل عليه يعين مبا أمر اهللا أن يؤمن به من ال} ومن يكفر باإلميان{وقال عز وجل 
  .اهـ. السالم إميانا وإسالما وكذلك من يكفر مبحمد أو بالصالة أو بالصوم فقد حبط عمله

وما فسره على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم لوفد عبد القيس فقال أتدرون ما اإلميان مث فسره فقال شهادة أن ال 
  .اهـ. الزكاة وحج البيت إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين {وقال حممد بن نصر اإلميان ها هنا عبادة العابدين هللا قال اهللا عز وجل 
  .اهـ. }حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة



هللا هو فعله وهو اإلميان واخلالق هو املعبود الذي  فاملؤمن هو العابد هللا والعبادة} فاعبد اهللا خملصا له الدين{وقال 
  خلق املؤمن وعبادته وكل شيء منه فاخلالق بصفاته الكاملة خالق غري خملوق وال شيء منه خملوق

  .}إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان{والعباد بصفاهتم وأفعاهلم وكل شيء منهم خملوقون وقال عز وجل 
قرآن قال وإمنا أراد أن املنادي هو القرآن ليس يعين أن اإلميان هو القرآن يعنون أهنم قال بعض أهل التأويل يعين ال

مسعوا القرآن يدعو إىل اإلميان فآمنا فاهللا هو الداعي إىل اإلميان بكالمه وهو القرآن فاهللا اخلالق وكالمه صفة له دعا 
  .اهـ. الناس بكالمه إىل االميان أي دعاهم إىل أن يؤمنوا برهبم

  .اـه. هذا تأويل ما تقدم ألن مذهب أهل العلم أن االميان قول وعمل يزيد وينقصف

  بيان ما تقدم من األثر

أخربنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين َحدَّثنا أيب أنبأنا زهري بن معاوية عن  ١٦٧
وسلم كان أول ما قدم املدينة نزل على أخواله من األنصار وأنه أيب إسحاق عن الرباء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صلى قبل بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صالة 
  صالها العصر وصلى معه أقوام فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد باهللا لقد

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل البيت وكان اليهود قد أعجبتهم إذ كان يصلي قبل بيت املقدس  صليت
وأهل الكتاب فلما وىل وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وأنه مات على القبلة قبل أن حتول قبل البيت رجال وقتلوا 

  .اهـ. }يع إميانكموما كان اهللا ليض{فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب أنبأنا أبو داود َحدَّثنا شريك  ١٦٨

وما كان اهللا {وغريه عن أيب إسحاق عن الرباء قال مات قوم كانوا يصلون حنو بيت املقدس فأنزل اهللا عز وجل 
  .بيت املقدسقال صالتكم إىل } ليضيع إميانكم

   ٣٩. اهـ. وروى اسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس وفيه كيف مبن مات من إخواننا قبل ذلك

  ذكر اختالف أقاويل الناس يف اإلميان ما هو

  .فقالت طائفة من املرجئة اإلميان فعل القلب دون اللسان
  .اهـ. اإلرجاء وقالت طائفة منهم اإلميان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو يف

  .اهـ. وقال مجهور أهل اإلرجاء اإلميان هو فعل القلب واللسان مجيعا
  .اـه. وقالت اخلوارج اإلميان فعل الطاعات املفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر اجلوارح

  .اـه. وقال آخرون اإلميان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر
  .ات كلها بالقلب واللسان وسائر اجلوارح غري أن له أصال وفرعاوقال أهل اجلماعة اإلميان هي الطاع

فأصله املعرفة باهللا والتصديق له وبه ومبا جاء من عنده بالقلب واللسان مع اخلضوع له واحلب له واخلوف منه 
وأحكامه وال  والتعظيم له مع ترك التكرب واالستنكاف واملعاندة فإذا أتى هبذا األصل فقد دخل يف اإلميان ولزمه امسه



يكون مستكمال له حىت يأيت بفرعه وفرعه املفترض عليه أو الفرائض واجتناب احملارم وقد جاء اخلرب عن النيب صلى 
  اهللا عليه وسلم

أنه قال اإلميان بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق 
. ن فجعل اإلميان شعبا بعضها باللسان والشفتني وبعضها بالقلب وبعضها بسائر اجلوارحواحلياء شعبة من اإلميا

  .اهـ
  .اهـ. فشهادة أن ال إله إال اهللا فعل اللسان تقول شهدت أشهد شهادة

والشهادة فعله بالقلب واللسان ال اختالف بني املسلمني يف ذلك واحلياء يف القلب وإماطة األذى عن الطريق فعل 
  .اهـ. اجلوارحسائر 
أخربنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا حامد بن عمر  ١٦٩

َحدَّثنا محاد بن زيد َحدَّثنا أبو مجرة قال مسعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احلي من ربيعة وقد حال بيننا وبينك كفار مصر وال خنلص إليك إال يف الشهر احلرام فقالوا يا رسول اهللا إنا هذا 

فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأهناكم عن أربع اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال 
. اكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفتاهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا حق اهللا يف مخس ما غنمتم وأهن

  .اهـ
  .اهـ. رواه مجاعة عن محاد بن زيد ورواه حجاج بن منهال وفيه زيادة

أنبأنا حممد بن حممد بن األزهر َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن حامت قال َحدَّثنا 
د بإسناده حنوه وقال فيه اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وعد بيده كما تعد حجاج بن منهال َحدَّثنا محاد بن زي

  .اهـ. النساء وباقي احلديث مثله وليس يف روايات محاد املشهورة هذه الزيادة
  ـ.اه. ورواه شعبة عن أيب مجرة وقال فيه أتدرون ما االميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

أنبأنا أمحد وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا احلسني بن حفص وأنبأنا أمحد بن حممد  ١٧٠
َحدَّثنا أمحد بن حممد الربيت َحدَّثنا حممد بن قيس العبدي البصري قال َحدَّثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أيب صاحل 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بضع وستون أو  عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صاحل
  .اهـ. بضع وسبعون أفضلها ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان

  .اهـ. رواه مجاعة عن سهيل بن أيب صاحل
  .اـه. وابن اهلاد وسليمان بن بالل عن عبداهللا ورواه عبدالرمحن بن َعبد اِهللا بن دينار وحممد بن عجالن

أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن أبو املثىن َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن أمساء َحدَّثنا َعبد اهللاِ  ١٧١
ول اهللا صلى اهللا عليه بن املبارك عن حممد بن عجالن عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رس

وسلم االميان ستون أو سبعون أحد العددين أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء 
  .اهـ. شعبة من اإلميان

  .اـه. رواه مجاعة عن ابن عجالن منهم أبو ضمرة وأبو خالد األمحر وحيىي بن سليم
مر َحدَّثنا بشر بن موسى وأنبأنا أمحد بن حممد ابن سعيد َحدَّثنا أمحد بن حيىي بن أنبأنا أمحد بن حممد بن ع ١٧٢



ابراهيم املؤدب قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي َحدَّثنا حيىي بن سليم وأبو ضمرة أنس بن عياض عن ابن 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال االميان  عجالن عن سهيل عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول

بضع وسبعون أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها مث ذكر حنوه قال حيىي بن سليم فقال سعد وسامل البن عجالن 
أرأيت إن مل أرفع األذى عن الطريق أكون ناقص اإلميان فقال ابن عجالن من يعرف هذا هذا امرؤ ممن فلما قمنا من 

  .اـه. الكالم فقلت فهل له ان مل أنا وأنت فتقول ليس طوافكم من االميان وأقول هو من اإلميان فامتنع عنده أعاد

أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا  ١٧٣
حل عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اإلميان يزيد بن اهلاد عن َعبد اِهللا بن دينار عن أيب صا

  .اـه. سبعون أو اثنان وسبعون بابا أرفعه ال إله إال اهللا وأدناه إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان
ري احلميدي وأنبأنا حممد بن أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزب ١٧٤

عبيداهللا بن أيب رجاء وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أمحد بن حنبل وحممد بن 
الصباح وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي أنبأنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 

نا موسى بن هارون َحدَّثنا حممد بن الصباح وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا حسن َحدَّثنا أبو بكر ح أنبأحممد بن َحدَّث
يعقوب َحدَّثنا حممد بن عمرو اجلرشي َحدَّثنا حيىي بن حيىي قالوا َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه 

رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر ب
  .وسلم احلياء من اإلميان

أنبأنا علي بن العباس الغزي َحدَّثنا حممد بن محاد أنبأنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن  ١٧٥
  .اـه. عه فإن احلياء من اإلميانالنيب صلى اهللا عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه يف احلياء فقال د

أنبأنا حممد بن أمحد بن معقل َحدَّثنا حممد بن حيىي َحدَّثنا ابن مهدي وأنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا  ١٧٦
الك بكر بن سهل عن َعبد اِهللا بن يوسف وأنبأنا حممد بن إبراهيم َحدَّثنا زكرياء بن حيىي َحدَّثنا قتيبة قالوا َحدَّثنا م

وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أنبأنا قتيبة َحدَّثنا الليث عن ابن مسافر وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أبو 
حيىي بن حممد َحدَّثنا أمحد بن يونس َحدَّثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن خالد 

  .اهـ. ن أيب محزة َحدَّثنا أيب عن الزهري فذكر بإسناده حنوهَحدَّثنا بشر بن شعيب ب
  .اـه. رواه الزبيدي ويونس وعقيل

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن نصر قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو  ١٧٧
 املروزي َحدَّثنا عَبد اِهللا بن روح َحدَّثنا شبابة قالوا َحدَّثنا قالبة َحدَّثنا بشر بن عمر وأنبأنا حممد بن أمحد بن حامت

شعبة عن قتادة قال مسعت أبا السوار حيدث عن عمر بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن احلياء ال 
ثك عن رسول اهللا يأيت إال خبري قال بشري أن يف احلكمة أن يف احلياء وقارا أو من احلياء ضعف فقال عمران أحد

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم وحتدثين عن الصحف
  رواه حيىي القطان وعبدالصمد وأبو زيد وغندر

  .اهـ. َحدَّثنا أيب حدثين أيب َحدَّثنا بندار عنه وأنبأنا حممد َحدَّثنا بندار َحدَّثنا حيىي وغندر
ملثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا محاد بن زيد عن اسحاق أنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن ا ١٧٨



بن سويد عن أيب قتادة أتينا عمران بن حصني يف رهط من بين عدي وفينا بشري بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلياء خري كله فقال بشري إنا لنجد يف بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه 

أعاد عمران احلديث وأعاد بشري فغضب عمران حىت امحرت عيناه وقال أال أراين أحدثكم عن رسول اهللا ضعف ف
  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم وتعرض بالكتب فقال أبو قتادة يا أبا جنيد إنه منا إنه ال بأس به حىت سكن

أمحد َحدَّثنا معاذ َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا يزيد بن  أنبأ أبو عمرو َحدَّثنا حممد بن أيب داود َحدَّثنا يزيد بن هارون وأنبأنا
  .اـه. زريع قال َحدَّثنا أبو نعامة َحدَّثنا حجري يعين ابن الربيع عن عمران حنو معناه

٤٠   

  ذكر خرب يدل على أن اإلميان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باألركان يزيد وينقص

ا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن منري اهلمداين عن سليمان أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثن ١٧٩
األعمش عن امساعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال أخرج مروان املنرب وبدأ باخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال يا 

د من هذا فقالوا فالن مروان خالفت السنة أخرجت املنرب ومل يكن خيرج وبدأت باخلطبة قبل الصالة فقال أبو سعي
فقال أبو سعيد اخلدري قد قضى هذا الذي عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من رأى أمرا منكرا فليغريه 

  .اهـ. بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
  .اهـ.  بن سليمان َحدَّثنا حممد بن عبيد حنوهأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا ابراهيم بن َعبد اِهللا ١٨٠

قال حممد بن يعقوب وحدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب حممد بن العالء وحممد بن طريف قاال َحدَّثنا أبو معاوية عن 
  األعمش عن إمساعيل بن

ال أخرج رجاء عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب سعيد اخلدري ق
مروان املنرب يف يوم عيد وبدأ باخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت املنرب يف يوم عيد 
ومل يكن خيرج وبدأت باخلطبة قبل الصالة ومل يكن يبدأ هبا فقال أبو سعيد من هذا فقالوا هذا فالن ابن فالن فقال 

هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغريه بيده أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول ا
  .اهـ. فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

أنبأنا حممد بن سعيد بن اسحاق أبو َعبد اِهللا َحدَّثنا احلسن بن مكرم َحدَّثنا يزيد بن هارون وأنبأنا حممد بن  ١٨١
يعقوب بن يوسف َحدَّثنا ابراهيم بن مرزوق َحدَّثنا أبو داود وسعيد بن عامر قالوا َحدَّثنا شعبة عن قيس بن مسلم 

عن طارق بن شهاب قال خطب مروان قبل الصالة يف يوم عيد فقام رجل فقال إمنا كانت الصالة قبل اخلطبة فقال 
الذي عليه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من ترك ذاك يا أبا فالن فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى 

  .اهـ. رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

  .اـه. وأنبأ عمرو بن حممد وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن املثىن غندر حنوه
أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا احلسني بن حفص  ١٨٢

َحدَّثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال أخربين طارق بن شهاب قال أول من قدم اخلطبة قبل الصالة يوم العيد مروان 
ن يا أبا فالن ترك ما هناك فقام أبو سعيد اخلدري فقال أما فقام إليه رجل فقال يا مروان خالفت السنة فقال مروا



هذا فقد قضى الذي عليه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغريه فليفعل 
  .اهـ. فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

مد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد عن سفيان ح وأخربين أيب حدثين أيب أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حم
َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا عبدالرمحن بن مهدي وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا عَبد اِهللا بن 

  .اهـ. حممد العبسي َحدَّثنا وكيع عن سفيان عن قيس بإسناده حنوه
   ٤١. اـه. أسانيد جممع على صحتها على رسم اجلماعة أخرجها مسلم وتركها البخاري وال علة هلاوهذه 

ذكر خرب يدل على أن اإلميان ينقص حىت ال يبقى يف قلب العبد مثال حبة خردل وأن اجملاهدة بالقلب واللسان 
  واليد من االميان

عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا حممد بن حيىي َحدَّثنا يعقوب  أخربنا إسحاق بن ابراهيم بن هاشم َحدَّثنا أبو زرعة ١٨٣
بن ابراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن احلارث بن فضيل عن جعفر بن َعبد اِهللا بن احلكم عن 

اهللا يف عبدالرمحن بن مسور عن أيب رافع عن َعبد اِهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من نيب بعثه 
أمة قبلي إال كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف 
يقولون ماال يفعلون ويفعلون ماال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 

  .جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
ال أبو رافع فحدثت به َعبد اِهللا بن عمر فأنكره علي فقدم َعبد اِهللا بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعين إليه َعبد اِهللا بن ق

  .اهـ. عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا احلديث فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر
  أخرجه مسلم عن مجاعة عن يعقوب

بن ابراهيم بن جامع مبصر َحدَّثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد املصري َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا أنبأنا أمحد  ١٨٤
عبدالعزيز بن حممد حدثين احلارث بن فضيل عن جعفر بن َعبد اِهللا بن احلكم عن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمة 

 بن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن َعبد اِهللا
ما كان من نيب إال كان له حواريون يهتدون هبديه ويستنون بسنته مث يكون من بعدهم خلوف يقولون ما ال يعملون 

ويعملون ما ينكرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من اإلميان مثل 
  .اـه. دلحبة من خر

  .هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث يعقوب وابن أيب مرمي وتركه البخاري وال علة له
  .ورواه َعبد اهللاِ بن احلارث اجلمحي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة حنو معناه
باهللا يف خرب جربيل عليه  وقول آخر جلماعة آخرين من أهل اجلماعة قالوا مل يرد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تؤمن

السالم كمال اإلميان ولكن أراد الدخول يف اإلميان الذي خيرج به من ملل الكفر ويلزم من أتى به اسم االميان 
  .وحكمه من غري استكمال منه لإلميان كله وهو التصديق الذي عنه يكون سائر األعمال فقالوا

  .}إن الدين عند اهللا اإلسالم{قال اهللا عز وجل 
  .}ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه{وقال 
  }ورضيت لكم اإلسالم دينا{وقال 



فلو } ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه{قالوا فاإلسالم الذي رضيه اهللا هو اإلميان واإلميان هو اإلسالم لقوله 
  .كان اإلميان غري االسالم لكان من دان اهللا باإلميان غري مقبول منه

  .الوا اإلميان يف اللغة هو التصديق واالسالم يف اللغة هو اخلضوعوق
فأصل اإلميان التصديق باهللا ومبا جاء من عنده وإياه أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلميان أن تؤمن باهللا وعنه 

  .إلسالميكون اخلضوع هللا ألنه إذا صدق باهللا خضع له وإذا خضع له أطاع فاخلضوع عن التصديق هو أصل ا
ومعىن التصديق هو املعرفة باهللا واالعتراف له بالربوبية وبوعده ووعيده وواجب حقه وحتقيق ما صدق به القول 

  .والعمل
والتحقيق يف اللغة تصديق األصل فمن التصديق باهللا يكون اخلضوع هللا وعن اخلضوع يكون الطاعات وأول ما 

ن عمل اجلوارح اإلقرار باللسان ألنه ملا صدق بأن اهللا ربه يكون عن خضوع القلب هللا الذي أوجبه التصديق م
خضع له بالعبودية خملصا مث ابتدأ اخلضوع باللسان فأقر بالعبودية خملصا كما قال اهللا عز وجل إلبراهيم عليه 

أي أخلصت باخلضوع لك وحجتهم هلذا القول سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليهما } أسلم قال أسلمت{السالم 
  .اهـ. موسل
أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن حيىي بن املنذر البصري َحدَّثنا  ١٨٥

أبو عاصم الضحاك بن خملد َحدَّثنا كهمس بن احلسن ح وثنا ابراهيم بن حامت َحدَّثنا عبدالرمحن بن محاد قاال َحدَّثنا 
دالرمحن َعبد اِهللا بن يزيد املقري َحدَّثنا كهمس بن احلسن عن َعبد اِهللا بن بريدة بشر بن موسى قال َحدَّثنا أبو عب

  عن حيىي بن يعمر قال

كان أول من تكلم يف القدر بالبصرة معبد اجلهين فانطلقت ومحيد ابن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين حىت 
لى اهللا عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤالء القوم يف قدمنا املدينة فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول اهللا ص

القدر فوافقنا َعبد اهللاِ بن عمر وهو داخل املسجد فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن يساره فظننت 
أن صاحيب سيكل الكالم إيل فقلت يا أبا عبدالرمحن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 

مون أن ال قدر إمنا األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين منهم برىء وأهنم مين براء والذي حيلف به ويزع
َعبد اهللاِ لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حىت يؤمن بالقدر مث قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ال  عنه قال بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ
يرى عليه أثر سفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه 
هللا ووضع كفيه على فخذيه فقال أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم قال أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ا

وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا منه يسأله 
ويصدقه مث قال أخربين عن اإلميان ما اإلميان قال أن تؤمن باهللا وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر كله خريه وشره 

بد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال أخربين عن مث قال أخربين عن االحسان ما االحسان قال أن تع
الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل قال أخربين عن أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة 

  يتطاولون يف البنيان قال عمر فلبثت ثالثا مث قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم يا عمر

  .اـه. ن السائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكمتدري م
أنبأنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا أبو َعبد اِهللا حممد بن نصر َحدَّثنا أبو سلمة حيىي بن خلف  ١٨٦



بن يعمر أن ابن عمر أخربهم قال أخربين َحدَّثنا معتمر بن سليمان قال مسعت كهمسا حيدث عن ابن بريدة عن حيىي 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل 

شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا حممد أخربين عن اإلسالم 
الم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان ما اإلسالم قال اإلس

  .اهـ. وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه فذكر احلديث حنو األول

٤٢   

  ذكر املثل الذي ضربه اهللا والنيب صلى اهللا عليه وسلم للمؤمن واإلميان

أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها {قال اهللا عز وجل 
  .}كل حني بإذن رهبا

فضرهبا مثال لكلمة اإلميان وجعل هلا أصال وفرعا ومثرا تؤتيه كل حني فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه عن 
يف شجر البوادي فقال ابن عمر فوقع يف نفسي أهنا النخلة فاستحييت فقال النيب صلى  معىن هذا املثل من اهللا فوقعوا

اهللا عليه وسلم هي النخلة مث فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بسنته إذ فهم عن اهللا مثله فأخرب أن اإلميان ذو 
ن وجعل شعبه األعمال فالذي مسى اإلميان شعب أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا فجعل أصله اإلقرار بالقلب واللسا

التصديق هو الذي أخرب أن اإلميان ذو شعب فمن مل يسم األعمال شعبا من اإلميان كما مساها النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وجيعل له أصال وشعبا كما جعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما ضرب اهللا املثل به كان خمالفا له وليس 

بني صفات النيب صلى اهللا عليه وسلم لإلميان فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها ألن النيب صلى اهللا عليه ألحد أن يفرق 
وسلم حني سأله جربيل عليه السالم عن اإلميان بدأ بالشهادة وقال لوفد عبد القيس أتدرون ما اإلميان فبدأ 

ق املقر بقلبه يشهد هبا هللا بقلبه ولسانه يبتدىء بالشهادة وهي الكلمة أصل اإلميان والشاهد بال إله إال اهللا هو املصد
بشهادة قلبه واإلقرار به مث يثين بالشهادة بلسانه واإلقرار به بنية صادقة يرجع هبا إىل قلب خملص فذلك املؤمن 

  .املسلم ليس كما شهد به املنافقون إذ قالوا نشهد إنك لرسول اهللا
  }واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون{قال اهللا 

واهللا يشهد إن املنافقني {كما قالوا مث قال } واهللا يعلم إنك لرسوله{فلم يكذب قوهلم ولكن كذهبم من قلوهبم فقال 
  .فكذهبم ألهنم قالوا بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم} لكاذبون

االستسالم  فاإلسالم احلقيقي ما تقدم وصفه وهو اإلميان واالسالم الذي احتجز به املنافقون من القتل والسيب هو
  .اهـ. وباهللا التوفيق

  بيان ما تقدم من اخلرب

أخربنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا أبو قدامة عبيداهللا بن سعيد َحدَّثنا حيىي بن سعيد  ١٨٧
سلم أخربوين القطان عن عبيداهللا بن عمر حدثين نافع عن َعبد اِهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

بشجرة هي مثل املسلم تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ال يتحات ورقها قال فوقعت يف نفسي أهنا النخلة فكرهت أن 



أتكلم ومث أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فلما مل يتكلموا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي النخلة فلما 
ا النخلة فقال ما منعك أن تقوهلا لو كنت قلتها كان أحب إيل من كذا خرجت مع أيب قلت يا أبتاه وقع يف نفسي أهن

  .اهـ. وكذا قلت ما منعين أن أتكلم إال أين مل أرك وال أبا بكر تكلمتما فكرهت أن أتكلم ومل تتكلما
يب َحدَّثنا مالك أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف وعلي بن احلسن قاال َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا القعن ١٨٨

بن أنس عن َعبد اِهللا بن دينار عن َعبد اِهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة ال 
  يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم فحدثوين ما هي

ا يا رسول اهللا ما قال َعبد اِهللا فوقع الناس يف شجر البوادي ووقع يف نفسي أهنا النخلة قال فاستحييت فقالوا حدثن
هي قال النخلة قال َعبد اِهللا فحدثت عمر بن اخلطاب بالذي وقع يف نفسي من ذلك فقال عمر ألن تكون قلتها 

  .اهـ. أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا
  .اهـ. رواه مجاعة عن مالك

  .اهـ. ورواه سليمان بن بالل وامساعيل بن جعفر
دَّثنا حممد بن نصر املروزي َحدَّثنا حممد بن عبيد بن حساب َحدَّثنا محاد بن أنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َح ١٨٩

زيد َحدَّثنا أيوب السختياين عن أيب اخلليل عن جماهد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما 
قال ابن عمر فألقى  ألصحابه أخربوين عن شجرة مثلها مثل املؤمن فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي

يف نفسي أو روعي أهنا النخلة فجعلت أريد أن أقوهلا فأرى أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال رسول 
  .اـه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي النخلة

مي هذا حديث جممع على صحته رواه مجاعة عن جماهد منهم َعبد اِهللا بن أيب جنيح وسيف بن سليمان وزبيد اليا
وسليمان األعمش وأبو بشر وكلها ثابتة على رسم اجلماعة أخرجناها يف مواضعها ورواه عن ابن عمر حفص بن 

  .اهـ. عاصم وحمارب بن دثار
أنبأنا َعبد اِهللا بن ابراهيم بن الصباح َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا شبابة بن سوار عن شعبة عن  ١٩٠

مر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل املؤمن أو املسلم مثل شجرة خضراء حمارب بن دثار عن ابن ع
فقالوا هي كذا هي كذا قال ابن عمر وأظنها النخلة فأردت أن أقول وكنت شابا فاستحييت فقال النيب صلى اهللا 

  .اهـ. عليه وسلم هي النخلة
ر مثل حديث حمارب يف النخلة فأخربت أيب وعن شعبة عن خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم عن ابن عم
   ٤٣. اـه. مبا أردت أن أقول فقال لو كنت قلتها كان أحب إيل من كذا وكذا

  ذكر األخبار اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أساس اإلميان وشعبه

لطويل أنه مسع أنس بن مالك أخربنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا حيىي بن أيوب املصري حدثين محيد ا ١٩١
يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل املشركني حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 

رسول اهللا وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا أمواهلم ودماؤهم إال حبقها هلم ما للمسلمني 
  .اهـ. لمنيوعليهم ما على املس

أنبأنا حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي َحدَّثنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي َحدَّثنا سعيد بن  ١٩٢



يعقوب الطالقاين أنبأنا عَبد اِهللا بن املبارك أنبأنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت 

ذبيحتنا وأن يصلوا صالتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها هلم ما للمسلمني وعليهم ما 
  .اهـ. على املسلمني

  .اهـ. مشهور عن ابن املبارك

روان َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن إياس َحدَّثنا هشام بن عمار َحدَّثنا حممد بن عيسى أنبأنا حممد بن ابراهيم بن م ١٩٣
بن مسيع َحدَّثنا أبو عبيدة محيد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل 

صلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فإذا شهدوا هبا و
  .اهـ. ذبيحتنا حرم علينا دماؤهم وأمواهلم

أنبأنا أبو حامت حممد بن عيسى الرازي وعبدوس بن احلسني وأمحد بن حممد بن ابراهيم قالوا َحدَّثنا أبو حامت  ١٩٤
ل سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك حممد بن ادريس َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا األنصاري َحدَّثنا محيد الطويل قا

فقال يا أبا محزة ما حيرم دم املسلم وماله فقال من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا واستقبل قبلتنا وصلى 
  .اهـ. صالتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما على املسلمني

  .اهـ. هكذا رواه موقوفا

. لي بن املديين عن خالد بن احلارث عن محيد قال سأل ميمون بن سياه أنسا فذكره مرفوعاقال البخاري قال ع
  .اهـ

ورواه ابن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه وأخرجه 
  .اهـ. البخاري
ِهللا بن رسته وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أبو أنبأنا حممد بن الفضل بن عبدالرمحن َحدَّثنا حممد بن َعبد ا ١٩٥

احلسن العودي قاال َحدَّثنا العباس بن الوليد النرسي َحدَّثنا عبدالرمحن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن 
ك سياه عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذا

  .اـه. املسلم له ذمة اهللا وذمة رسوله فال ختفر واهللا يف ذمته رواه عمرو بن العباس

أنبأنا علي بن عيسى وعلي بن حممد بن نصر ومجاعة قالوا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن سعيد العبدي َحدَّثنا أمية  ١٩٦
عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول بن بسطام َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا روح بن القاسم عن العالء بن 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا 
  .اـه. فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل

َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم قال َحدَّثنا  أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل ١٩٧
أمحد بن عبدة َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  .اـه. وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا
بأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة بن قعنب َحدَّثنا عبدالعزيز بن وأن ١٩٨

حممد عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نقاتل الناس حىت 



إال اهللا ومبا جئت به عصموا مين دماءهم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز يقولوا ال إله إال اهللا فإذا شهدوا أن ال إله 
  .اهـ. وجل

أنبأنا خيثمة َحدَّثنا حممد بن عوف َحدَّثنا عثمان بن سعيد بن كثري ح أنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا  ١٩٩
شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن سعيد بن أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أنبأنا 

املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن 
  .قال ال إله إال اهللا عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهللا عز وجل

  .}إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون{فقال فأنزل اهللا يف كتابه وذكر قوما استكربوا 
إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى {وقال اهللا عز وجل 

املشركون وهي ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا استكرب عنها } املؤمنني وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها
  .اهـ. يوم احلديبية فكاتبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قضية املدة

  .اـه. رواه حيىي بن سعيد عن الزهري هبذه الزيادة

أنبأنا إمساعيل بن يعقوب البغدادي مبصر َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين  ٢٠٠
عن حيىي بن سعيد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى أخي عن سليمان بن بالل 

اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه 
إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله {ستكربوا فقال إال حبقه وحسابه على اهللا قال وأنزل اهللا عز وجل يف كتابه فذكر قوما ا

  .}إال اهللا يستكربون
وهي ال إله إال اهللا } وكانوا أحق هبا وأهلها{إىل قوله } إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية{فقال اهللا عز وجل 

  .وسلمحممد رسول اهللا استكرب عنها املشركون يوم احلديبية يوم كاتبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   ٤٤. اـه. رواه حيىي بن سعيد وأرى هذه الزيادة من قول الزهري

ذكر األبواب والشعب اليت قاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا اإلميان وأهنا قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل 
ضي اهللا عنه باألركان اليت علمهن جربيل عليه السالم الصحابة وكذلك روى عنه من رواية علي بن أيب طالب ر

  وبني املصطفى جمملها

  فمن أفعال القلوب 

النيات واإلرادات والعلم واملعرفة باهللا ومبا أمر به واالعتراف له والتصديق به ومبا جاء من عنده واخلضوع له 
  وألمره واالجالل

توكل والصرب والرغبة إليه والرهبة منه واخلوف والرجاء واحلب له وملا جاء من عنده واحلب والبغض فيه وال
  .اهـ. والرضاء والرمحة واحلياء والنصيحة هللا ولرسوله ولكتابه واخالص األعمال كلها مع سائر أعمال القلب

ومن أفعال اللسان اإلقرار باهللا ومبا جاء من عنده والشهادة هللا بالتوحيد ولرسوله بالرسالة وجلميع األنبياء والرسل 
  .اهـ. يل والثناء على اهللا والصالة على رسوله والدعاء وسائر الذكرمث التسبيح والتكبري والتحميد والتهل



  مث أفعال سائر اجلوارح

من الطاعات والواجبات اليت بىن عليها اإلسالم أوهلا امتام الطهارات كما أمر اهللا عز وجل مث الصلوات اخلمس 
لبيت من استطاع إليه سبيال وترك وصوم شهر رمضان والزكاة على ما بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث حج ا

  .الصالة كفر وكذلك جحود الصوم والزكاة واحلج واجلهاد فرض على كفاية مع الرب

  والفاجر وسائر األعمال التطوع

  .اهـ. اليت يستحق بفعلها اسم زيادة اإلميان واألفعال املنهي عنها اليت بفعلها يستحق نقصان اإلميان

علي املدايين َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة بن قعنب َحدَّثنا  أخربنا حممد بن احلسني بن ٢٠١
مالك وسليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن حممد بن ابراهيم التميمي عن علقمة بن و قاص الليثي عن عمر بن 

ات وإمنا المرىء ما نوى فمن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالني
كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 

  .اهـ. إىل ما هاجر إليه

٤٥   

  ذكر صفة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنزلتهم من اإلميان واتباعهم القرآن

قال يتبعونه حق اتباعه حيلون حالله وحيرمون حرامه وال حيرفونه } يتلونه حق تالوته{عباس قوله قال َعبد اِهللا بن 
  .اهـ. عن مواضعه

وقال قتادة هؤالء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم آمنوا بكتاب اهللا فصدقوا به أحلوا حالله وحرموا حرامه 
  .اهـ. وعملوا مبا فيه

  .هـا. وقال جماهد يعملون به حق عمله
أخربنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اِهللا البصري مبصر وحممد بن يعقوب الشيباين قاال َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب  ٢٠٢

بن حبيب النيسابوري َحدَّثنا جعفر بن عون العمري َحدَّثنا أبو العميس عتبة بن َعبد اِهللا عن قيس بن مسلم عن 
نه قال جاء رجل من اليهود إليه فقال يا أمري املؤمنني آية يف طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

اليوم أكملت لكم دينكم {كتابكم تقرؤوهنا لو علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا قال فأي آية قال 
ي نزلت فقال عمر إين ألعلم املكان الذي نزلت فيه واليوم الذ} وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

  فيه

  .اهـ. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات يف يوم مجعة
أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا حممد بن املنهال وأنبأنا علي بن حممد بن  ٢٠٣

م قال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا نصر وعلي بن عيسى قاال َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن سعيد َحدَّثنا أمية بن بسطا
روح بن القاسم عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال ملا نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه 



هللا ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ويعذب {اآلية 
  أتوا النيب صلى اهللا} واهللا على كل شيء قدير من يشاء

عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا ال نطيق وال نستطيع كلفنا من العمل ما ال نطيق وال نستطيع فأنزل اهللا عز 
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله {وجل 
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تقولوا كما قال أهل الكتاب من } وا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصريوقال

ال يكلف اهللا نفسا {فأنزل اهللا عز وجل } مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري{قبلكم مسعنا وعصينا بل قولوا 
ربنا وال حتملنا ما ال {قال نعم } تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناإال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال 

قال نعم هذا حديث صحيح على } طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين
  .اـه. رسم اجلماعة إال البخاري مل خيرج للعالء بن عبدالرمحن

وعبداهللا بن ابراهيم بن الصباح قاال َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا أنبأعبد الرمحن بن حيىي بن مندة  ٢٠٤
أبو بكر بن أيب شيبة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا أمحد بن حنبل وأنبأنا حيىي بن َعبد اِهللا َحدَّثنا 

ثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد بن العالء قالوا حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا اسحاق وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّ
  َحدَّثنا وكيع عن سفيان عن آدم وهو ابن سليمان قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن َعبد اِهللا بن عباس قال

بل شق ذلك عليهم ما مل يشق عليهم شيء ق} وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا{ملا نزلت هذه اآلية 
ال يكلف اهللا نفسا إال {ذلك فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا فأنزل اهللا عز وجل 

  .اهـ. إىل آخر السورة كل ذلك يقول قد فعلت} وسعها
هذا حديث جممع على صحته إال البخاري مل خيرج آلدم بن سليمان وحمله الصدق وروى هذا احلديث عطاء بن 

  .اـه. ريه عن سعيد بن جبري عن ابن عباسالسائب وغ
أنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا احلسن بن حممد َحدَّثنا حجاج بن حممد َحدَّثنا ابن  ٢٠٥

جريج أخربين يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري أنه مسعه حيدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا 
ا فأكثروا مث أتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن لو ختربنا أن ملا فأكثروا وزنو

يا عبادي الذين أسرفوا على {ونزل } وال يزنون{إىل قوله } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر{عملنا كفارة فنزلت 
  .اهـ. }أنفسهم

  .اهـ. رواه هشام بن يوسف وحممد

علي بن العباس بن األشعث َحدَّثنا حممد بن محاد الطهراين أنبأنا عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن  أنبأنا ٢٠٦
فبكى فدخلت على ابن } وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه{محيد األعرج عن جماهد قال كنت عند ابن عمر فقرأ 

ري فيم نزلت وكيف نزلت ان هذه عباس فذكرت ذلك له فضحك ابن عباس فقال يرحم اهللا ابن عمر أو ما يد
اآلية حني نزلت غمت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غما شديدا وقالوا يا رسول اهللا هلكنا فقال رسول 

آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا {فنسختها } مسعنا وأطعنا{اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا 
فتجوز هلم من حديث النفس } وعليها ما اكتسبت{إىل قوله } له ال نفرق بني أحد من رسلهومالئكته وكتبه ورس



  .اهـ. وأخذوا باألعمال
  رواه يزيد بن أيب

  .اهـ. زياد عن جماهد عن ابن عباس
  .اهـ. هذا اسناد صحيح على رسم اجلماعة إال البخاري مل خيرج جلعفر بن سليمان

  .اهـ. ه عن الزهري عن سعيد بن مرجانة كنت مع ابن عمروروى هذا احلديث يونس بن يزيد وغري
أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف األصبهاين َحدَّثنا أمحد بن مهران بن خالد َحدَّثنا زكرياء بن عدي َحدَّثنا  ٢٠٧

نا برهة من عبيداهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباين قال مسعت ابن عمر يقول لقد لبث
دهر وأحدنا ليؤيت اإلميان قبل القرآن تنزل السورة على حممد صلى اهللا عليه وسلم فنتعلم حالهلا وحرامها وأمرها 

وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة ولقد رأيت رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبل 
رف حالله وال حرامه وال أمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه اإلميان يقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يع

  وينثره نثر

  .اهـ. الدقل
  .اـه. هذا إسناد صحيح على رسم مسلم واجلماعة إال البخاري

أخربنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر العقدي وأنبأنا حممد بن حممد بن  ٢٠٨
َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا حممود بن آدم َحدَّثنا وكيع مجيعا عن محاد بن جنيح حدثين أبو عمران اجلوين عن  يوسف

جندب بن َعبد اِهللا قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن غلمان حزاورة فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن 
  .اـه. بدالصمد وغريه عن محادمث تعلمنا القرآن فازددنا به إميانا رواه ع
  .اهـ. البخاري استشهد حبماد هذا وهو صاحل

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب وحممد بن نعيم قاال َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا  ٢٠٩
نا أصحاب حممد صلى اهللا جرير بن عبد احلميد عن األعمش عن عمارة ابن عمري عن عبدالرمحن بن يزيد قال تذاكر

عليه وسلم وما سبقونا به من اخلري فقال عَبد اِهللا إن أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم كان بينا ملن رآه والذي ال إله 
  .اهـ. غريه ما آمن مؤمن بإميان قط أفضل من إميان بغيب مث قرأ أربع آيات من أول البقرة

لعزيز بن سياه وعبيدة بن محيد وقال سفيان الثوري عن األعمش عن رواه أبو عوانة وأبو معاوية ويزيد بن عبدا
  .اهـ. عمارة عن حريث بن ظهري عن عبداهللا

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عوف َحدَّثنا أبو املغرية عبد القدوس وأنبأنا علي بن حممد بن زياد  ٢١٠
بن بكر قال َحدَّثنا األوزاعي حدثين أسيد بن عبدالرمحن حدثين  التنيسي َحدَّثنا حممد بن العباس بن خلف َحدَّثنا بشر

صاحل يعين ابن جبري حدثين أبو مجعة قال تغدينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح فقال 
  .اهـ.  يروينيا رسول اهللا أحد خري منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل

. وقال الوليد بن مزيد وغريه عن األوزاعي عن أسيد بن عبدالرمحن عن خالد بن دريك عن ابن حمرييز عن أيب مجعة
  .اهـ



. وروي هذا احلديث عن صاحل بن جبري معاوية بن صاحل ومرزوق بن نافع وغريمها وهذا إسناد صحيح مشهور
   ٤٦. اهـ

  اإلميان وأن اهللا ال يقبل الصالة إال بوضوء وفضل من أمت الوضوءذكر ما يدل على أن أداء الوضوء من 

أخربنا حممد بن َعبد اهللاِ َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر َحدَّثنا عفان َحدَّثنا أبان وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن  ٢١١
دَّثنا حيىي بن أيب كثري عن زيد بن أيوب َحدَّثنا موسى بن احلسن النسائي َحدَّثنا عفان بن مسلم َحدَّثنا أبان بن يزيد َح

سالم عن أيب سالم عن أيب مالك األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا 
متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا ميآلن أو ميأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء 

  .اهـ. ة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاوالقرآن حج

رواه معاوية بن سالم عن أيب سالم عن ابن غنم عن أيب مالك األشعري روى هذا احلديث عن أبان حبان بن هالل 
  .اهـ. ومسلم بن إبراهيم وحيىي بن إسحاق وهدبة بن خالد

ثنا أمحد بن منصور الرمادي َحدَّثنا حيىي بن محاد َحدَّثنا أبان بن يزيد أنبأنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّ ٢١٢
العطار عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أيب سالم عن احلارث األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم قال

هبن ويأمر بين إسرائيل أن أمر حيىي بن زكرياء عليهما السالم خبمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن بين إسرائيل ويعمل 
يعملوا هبن فكأنه أبطأ فقيل لعيسى عليه السالم مر حيىي أن يأمر هبذه الكلمات وإال فأمر هبن أنت فقال عيسى 

ليحىي عليهما السالم ذلك فقال حيىي ال تفعل فإين أخاف إن أمرت هبن أن أعذب أو خيسف اهللا يب األرض قال 
قدس فامتأل املسجد مث جلسوا على شرفة فقال إن اهللا أمرين خبمس كلمات أن فجمع حيىي بين إسرائيل يف بيت امل

أعلمكموهن وآمركم أن تعلموهن مث قال أوهلن أن ال تشركوا باهللا شيئا فإن مثل من يشرك باهللا كمثل رجل اشترى 
ب أن يكون له عبدا فجعله يف داره فقال هذه داري وهذا عملي فجعل يعمل ويؤدي عمله إىل غري سيده فأيكم حي

  .عبد كذلك وإن اهللا هو الذي خلقكم ورزقكم فال تشركوا به شيئا
  .وآمركم بالصالة فإذا صليتم فال تلتفتوا يف صالتكم فإن اهللا ينصب وجهه لعبده ما دام يف صالته ما مل يلتفت

عون بضرب عنقي أنا وآمركم بالصدقة فإن مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العدو فقدموه ليضربوا عنقه فقال ما تصن
  .أفدي نفسي منكم بكذا قالوا بلى فافتدى نفسه منهم فكذلك الصدقة تطفىء اخلطيئة

قال وآمركم بالصيام فإن مثل الصيام كمثل رجل من قوم معه صرة مسك وليس مع أحد من القوم مسك غريه 
  .فكلهم حيب أن جيد رحيه فكذلك الصيام أطيب عند اهللا من ريح املسك

م بذكر اهللا فإن مثل ذكر اهللا كمثل رجل انطلق فارا من العدو وهم يطلبونه حىت جاء إىل حصن حصني قال آمرك
  .فأفلت منهم فكذلك الشيطان ال حيترز منه إال من ذكر اهللا

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا آمركم خبمس باجلماعة وبالسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا 
ج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم حىت يراجع ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم فقال فمن خر

  رجل يا رسول اهللا وإن صلى وصام قال نعم وإن صلى وصام



  .اهـ. ولكن تسموا باسم اهللا الذي مساكم عباد اهللا املسلمني املؤمنني
  .اهـ. رواه موسى بن خلف وغريه

عيب وأبو توبة وغري واحد عن معاوية بن سالم عن زيد عن أيب سالم عن احلارث أخرجناه يف غري ورواه حممد بن ش
  .اهـ. هذا املوضع

  .اـه. وروى من حديث أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه
ه أبا مالك وقال ابن املبارك عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده عن رجل من الصحابة أرا

  .األشعري
   ٤٧. اهـ. أنبأنا حممد بن أمحد بن حامت َحدَّثنا أبو املوجه َحدَّثنا عبدان عن ابن املبارك

  ذكر أول ما يدعى إليه العبد وهو التوحيد واملعرفة مث الصلوات اخلمس مث الزكاة

  .}وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{قال اهللا عز وجل 
  .اهللا عليه وسلم قال تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وروى أبو أيوب أن النيب صلى

أخربنا علي بن أمحد بن إسحاق البغدادي مبصر َحدَّثنا احلسن بن أمحد بن حبيب الكرماين وأنبأنا أمحد بن  ٢١٣
 إسحاق بن أيوب َحدَّثنا يوسف بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن أيب بكر املقدمي َحدَّثنا الفضل بن العالء َحدَّثنا

إمساعيل بن أمية عن حيىي بن َعبد اِهللا بن صيفي أنه مسع أبا معبد يقول مسعت ابن عباس يقول ملا بعث رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل إىل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن 

وجل افترض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا  يوحدوا اهللا عز وجل فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا عز
فعلوا فأخربهم أن اهللا افترض عليهم زكاة يف أمواهلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقريهم فإذا أقروا فخذ منهم وتوق 

  .اهـ. كرائم أموال الناس
  .اهـ. رواه البخاري عن ابن أيب األسود عن الفضل بن العالء

  .اهـ. إمساعيل ورواه روح بن القاسم عن

أنبأنا علي بن حممد بن نصر وعلي بن عيسى وغريمها قالوا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن سعيد َحدَّثنا أمية بن  ٢١٤
بسطام َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا روح بن القاسم عن امساعيل بن أمية عن حيىي بن َعبد اهللاِ بن صيفي عن أيب معبد 

صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب  عن ابن عباس أن رسول اهللا
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا عز وجل فإذا عرفوا اهللا عز وجل فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس 

اهلم فترد على صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمو
  .اهـ. فقرائهم فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس

أنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا أبو اليمان َحدَّثنا شعيب بن أيب  ٢١٥
ه أنه قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا محزة عن الزهري قال أخربين عبيداهللا بن َعبد اِهللا بن عتبة أن أبا هريرة أخرب

عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا عصم مين 



ابه على اهللا فقال أبو بكر واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو ماله ونفسه وحس
  منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

  .اهـ. قال عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر فعرفت أنه احلق
  .اهـ. ه البخاري عن أيب اليمانأخرج

  .اـه. رواه عقيل عن الزهري حنوه

٤٨   

  ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصالة يستحق اسم الكفر

أخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا يزيد بن عبد ربه َحدَّثنا حممد بن  ٢١٦
الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيداهللا بن َعبد اِهللا بن عتبة عن أيب هريرة قال ملا تويف رسول  حرب َحدَّثنا حممد بن

اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف 
حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله  تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس

إال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا فقال أبو بكر واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة 
  .نعهافإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على م

  .اهـ. قال عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال عرفت أنه احلق
هذا اسناد جممع على صحته رواه ابن سامل الزبيدي وروى هذا احلديث عن الزهري حيىي بن سعيد ويونس بن يزيد 

  .اهـ. األيلي وسليمان بن كثري وحممد ابن أيب حفصة

سليمان َحدَّثنا اسحاق بن سيار َحدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال  أنبأنا خيثمة بن ٢١٧
  .اـه. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة

ثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا أنبأنا أمحد بن احلسني َحدَّثنا علي بن احلسن َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الوليد وأنبأنا َحدَّ ٢١٨
الفريايب وأنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أسيد َحدَّثنا احلسني بن حفص قالوا َحدَّثنا سفيان عن أيب الزبري عن 

  .اهـ. جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني العبد والشرك أو الكفر إال ترك الصالة
َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة قال وثنا حممد بن كثري َحدَّثنا سفيان أنبأنا أمحد بن اسحاق  ٢١٩

الثوري ح قال وثنا امساعيل بن قتيبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي أنبأنا جرير وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد 
كلهم عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه  بن سلمة َحدَّثنا اسحاق وقتيبة قاال أنبأنا جرير

  وسلم قال

  .اهـ. ليس بني العبد والكفر والشرك إال ترك الصالة
أنبأنا َعبد اِهللا بن ابراهيم بن الصباح َحدَّثنا حممد بن عاصم َحدَّثنا حممد بن بشر وأنبأنا حممد بن عمر بن  ٢٢٠

اِهللا اجلمحي َحدَّثنا يعلى بن عبيد قاال عن امساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم حفص َحدَّثنا ابراهيم بن َعبد 
عن جرير بن َعبد اِهللا قال بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 



  .اهـ. مسلم
ثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي وأنبأنا حممد بن أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّ ٢٢١

ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا أبو قدامة َعبد اهللاِ بن سعيد السرخسي عن ابن عيينة وأنبأنا احلسني 
ة وعبداهللا بن منري وأنبأنا بن علي وحسان قاال َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا أبو أسام

أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد كلهم َحدَّثنا امساعيل بن أيب خالد 
  قال مسعت قيس بن أيب حازم حيدث عن جرير بن َعبد اِهللا البجلي قال

  .اـه. وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة
هذا حديث مشهور عن امساعيل رواه األئمة عنه ورواه عامر الشعيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وزياد بن عالقة 

. وعنهم مشاهري عن جرير بايعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسلم ذكرناها يف غري هذا املوضع
   ٤٩. اهـ

  على أن صوم رمضان من اإلميان وأحد األركان الذي قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر ما يدل

  .}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{قال اهللا عز وجل 
وروى وهيب عن أيب حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة أن أعرابيا قال يا رسول اهللا دلين على عمل يدخلين  ٢٢٢

  .اهـ. كاة املفروضة وصوم رمضاناجلنة فذكر الصالة املكتوبة والز
أخربنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا عمر بن حفص السدوسي َحدَّثنا عاصم  ٢٢٣

بن علي َحدَّثنا شعبة بن احلجاج َحدَّثنا أبو مجرة قال كان ابن عباس يقعدين على سريره فقال إن وفد عبد القيس ملا 
ى اهللا عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد أو بالقوم غري اخلزايا أتوا رسول اهللا صل

وال النادمني قالوا يا رسول اهللا إنا ال نستطيع إتيانك إال يف أشهر احلرام وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر 
لوه عن األشربة قال فأمرهم بأربع وهناهم عن أربع فأخربنا بأمر فصل خنرب به من وراءنا وندخل به اجلنة قال وسأ

أمرهم باإلميان باهللا وحده مث قال أتدرون ما اإلميان باهللا وحده قالوا اهللا ورسوله أعلم قال شهادة أن ال إله إال اهللا 
احلنتم وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من املغنم اخلمس وهناهم عن 

  .اـه. والدباء والنقري واملزفت وقال احفظوهن وأخربوا هبن من وراءكم

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب  ٢٢٤
غفر له ما تقدم من ذنبه  سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من صام رمضان إميانا واحتسابا

  .اهـ. ومن قام ليلة القدر احلديث
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عبدالرمحن بن حممد احلارثي َحدَّثنا معاذ بن هشام َحدَّثنا أيب وأنبأنا حممد بن  ٢٢٥

بن حامت قال َحدَّثنا مسلم بن  سعد وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب وأنبأنا احلسني بن أمحد َحدَّثنا ابراهيم
ابراهيم َحدَّثنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
  .اهـ. بعه خالد بن احلارثمن ذنبه تا

  .اـه. ورواه أبو خيثمة عن معاذ ومجاعة عن هشام منهم أبو عامر وقال من قام رمضان



أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أمحد بن هاشم األنطاكي َحدَّثنا أمحد بن أسعد الكويف وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٢٢٦
حدثين أيب قاال َحدَّثنا حممد بن فضل عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب  عمر َحدَّثنا عَبد اِهللا بن أمحد بن حنبل قال

سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صام رمضان إميانا واحتسابا كفر كل ذنب كان 
  .اهـ. قبله

  .اهـ. رواه غريه عن ابن فضيل فقال غفر له ما تقدم من ذنبه
  .اهـ. أيب سلمة عن أيب هريرةورواه حممد بن عمر عن 

٥٠   

  ذكر ما يدل على أن احلج املربور من اإلميان

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وامساعيل بن حممد بن امساعيل قاال َحدَّثنا أمحد بن منصور بن سيار الرمادي  ٢٢٧
ة قال سأل رجل رسول اهللا َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هرير

صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل قال اإلميان باهللا قال مث ماذا قال مث اجلهاد يف سبيل اهللا قال مث ماذا قال مث 
  .اهـ. حج مربور

  .اهـ. رواه ابراهيم بن سعد وغريه
لتميمي َحدَّثنا منصور بن سلمة وأنبأنا أنبأنا َعبد اِهللا بن احلسني بن احلسن املروزي َحدَّثنا احلارث بن حممد ا ٢٢٨

حممد بن أمحد بن حيىي البغدادي مبكة َحدَّثنا ادريس بن عبدالكرمي املقدسي َحدَّثنا عاصم بن علي قال َحدَّثنا ابراهيم 
بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال 

  .اـه. إميان باهللا قيل مث ماذا قال مث اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل قيل مث ماذا قال مث حج مربورأفضل قال 

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا خالد بن َعبد اِهللا وأنبأنا محزة بن حممد  ٢٢٩
د بن شعيب بن حبر النسائي أنبااسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير بن بن العباس الكناين وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا أمح

عبداحلميد عن حبيب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت أخربتين عائشة أم املؤمنني قالت قلت يا رسول اهللا 
ج أال خنرج فنجاهد معك فإين ال أرى عمال أفضل من اجلهاد قال ال ولكن أحسن اجلهاد وأمجله حج البيت ح

  .اهـ. مربور
  .اهـ. رواه مجاعة عن حبيب بن أيب عمرة منهم عبدالواحد بن زياد

وأنبا عبدالرمحن َحدَّثنا إبراهيم بن احلسني / أنبأنا عبد الرمحن بن حيىي َحدَّثنا عقيل بن حيىي َحدَّثنا أبو داود ح  ٢٣٠
  .عن أيب هريرة قال قاال َحدَّثنا آدم قال َحدَّثنا شعبة عن سيار أيب احلكم عن أيب حازم

  .أه)  ٣( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حج هللا ومل يرفث ومل يفسق رمجع كيوم ولدته أمه 
وأنبا محزة بن / َحدَّثنا عبد اهللا ابن وهب ح )  ٤( أنبأنا أمحد بن إمساعيل َحدَّثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين  ٢٣١

الرمحن النسائي َحدَّثنا عيسى بن إبراهيم َحدَّثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين حممد الكناين مبصر َحدَّثنا أبو عبد 
قال مسعت سهيل بن أيب صاحل قال مسعت أيب يقول )  ٧( عن أبيه )  ٦( خمرمة بن بكري بن عبد اهللا بن األشج 

  مسعت أبا هريرة يقول



  واملعتمر أه أخرجه النسائي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد اهللا ثالثة الغازى واحلاج

٥١   

  ذكر ما يدل على أن اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل من اإلميان

  .}والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني{قال اهللا عز وجل 
رة أنس عن أخربنا احلسن بن يوسف الطرائفي مبصر َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم َحدَّثنا أبو ضم ٢٣٢

عياض وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اِهللا البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب َحدَّثنا جعفر بن عون 
العمري وثنا حممد ابن احلسني بن احلسن َحدَّثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى قال حدثنا عبيداهللا بن موسى قال 

ح عن أيب ذر أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أي األعمال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن أيب مراو
  خري فقال إميان باهللا وجهاد يف سبيله فقال أي الرقاب خري قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها

قال أرأيت إن مل أستطع بعض العمل قال فتعني صانعا أو تصنع ألخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال فدع الناس من 
  .اهـ. فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك الشر
أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن  ٢٣٣

الزهري عن حبيب موىل عروة عن عروة بن الزبري عن أيب مراوح عن أيب ذر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه 
ل اهللا أي اإلميان أفضل فقال إميان باهللا وجهاد يف سبيله قال فأي العتاقة أفضل قال أنفسها عند وسلم فقال يا رسو

  .اهـ. أهلها قال أفرأيت إن مل أستطع قال فدع الناس من شرك فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك
د بن زياد وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن أنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا عبدالواح ٢٣٤

الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم بن خملد املروزي قال أنبأنا جرير بن عبداحلميد عن عمارة بن 
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال 

 جهادا يف سبيلي وإميانا يب وتصديقا برسويل فهو ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج خيرجه إال
  .اهـ. منه نايال ما نال من أجر أو غنيمة

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا جعفر بن حممد بن احلسني وحممد بن عبدالسالم قاال َحدَّثنا حيىي بن حيىي َحدَّثنا  ٢٣٥
عبدالرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال تكفل اهللا ملن  املغرية بن

جياهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال جهاد يف سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل مسكنه الذي 
  .اـه. خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

بن حممد الديبلي َحدَّثنا خلف بن عمرو َحدَّثنا سعيد بن منصور َحدَّثنا سفيان عن أيب الزناد عن أنبأنا إبراهيم  ٢٣٦
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكفل اهللا أو تضمن اهللا أو انتدب اهللا ملن خرج 

تصديقا به بأن يتوفاه أن يدخله اجلنة أو يرده إىل بيته جماهدا يف سبيله ال خيرجه إىل اجلهاد إال إميانا باهللا وبرسوله و
  .اهـ. الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

  .اهـ. رواه مالك



أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا أمحد بن  ٢٣٧
ب َحدَّثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال شعيب َحدَّثنا زهري بن حر

  .اهـ. تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال اميانا به وتصديقا برسوله فذكر احلديث
لليث بن سعد عن أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا ا ٢٣٨

سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عطاء بن مينا موىل ابن أيب ذئب أنه مسع أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يقول انتدب اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال اإلميان واجلهاد يف سبيلي على أنه ضامن حىت أدخله 

  .اهـ. فاة أو أورده إىل مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمةاجلنة بأيهما كان إما بقتل وإما و

أنبأنا إبراهيم بن حممد الديبلي َحدَّثنا خلف بن عمرو َحدَّثنا سعيد بن منصور البلخي َحدَّثنا املغرية بن  ٢٣٩
م والذي نفسي بيده عبدالرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

لوال أن أشق على املسلمني ما قعدت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا أبدا ولكن ال أجد سعة فامحلهم وال جيدون قوة 
  .اهـ. فيتبعوين وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي

  .اهـ. رواه حيىي بن حيىي عن املغرية فقال لوال أن أشق على املؤمنني
  .اـه. حممد بن عبدالسالمأنبأ حممد بن يعقوب حدثنا 

  .اهـ. رواه أبو زرعة وأبو صاحل عن أيب هريرة وقال من املسلمني
  .اهـ. وقال مهام من املؤمنني

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن مهام بن منبه قال  ٢٤٠
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول 

  .اهـ. تغزو يف سبيل اهللا ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي
ابراهيم َحدَّثنا  أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن اسحاق الصاغاين وأنبأنا أمحد بن حممد بن ٢٤١

  حممد بن ابراهيم بن مسلم قاال َحدَّثنا عفان بن

مسلم َحدَّثنا مهام َحدَّثنا حممد بن جحادة حدثين أبو حصني أن ذكوان أبا صاحل حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء 
تستطيع إذا خرج رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال دلين على عمل يعدل اجلهاد قال ال أجده قال هل 

اجملاهد تدخل مسجدا تصلي وال تفتر وتصوم وال تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس اجملاهد 
  .اهـ. ليسنت يف طوله فيكتب له احلسنات

رواه سهيل بن أيب صاحل عن أيب صاحل أمت من حديث أيب حصني ورواه مجاعة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 
  .اـه. هريرة
أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عون َحدَّثنا أبو اسحاق  ٢٤٢

الفزاري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جيتمعان يف النار 
  .اهـ.  من هم قال مؤمن قتل كافرا مث سددأبدا اجتماعا يضر أحدمها قيل يا رسول اهللا

. رواه معاوية بن عمرو وأبو صاحل الفراء واملسيب بن واضح ورواه الليث عن حممد بن عجالن عن سهيل حنوه
  .اهـ

  .اهـ. ورواه العالء عن أبيه عن أيب هريرة



ا أبو توبة الربيع بن نافع َحدَّثنا معاوية أنبأنا علي بن ابراهيم بن معاوية َحدَّثنا أبو حامت حممد بن ادريس َحدَّثن ٢٤٣
بن سالم عن زيد بن سالم أن أبا سالم قال حدثين النعمان بن بشري قال كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فقال رجل ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج وقال آخر ما أبايل أن ال أعمل عمال 

م إال أن أعمر املسجد احلرام وقال آخر اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال ال ترفعوا بعد االسال
أصواتكم عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوم اجلمعة ولكين إذا صليت اجلمعة دخلت على رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأستفتيه
  .اآلية} قاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللاأجعلتم س{فأنزل اهللا عز وجل 

  .اهـ. رواه حيىي بن حسان وغريه عن معاوية بن سالم
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أسباط بن حممد َحدَّثنا األعمش  ٢٤٤

اهلروي َحدَّثنا حممد بن َعبد اهللاِ بن منري َحدَّثنا أبو معاوية وأسباط بن  وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن منصور
وال حتسنب {حممد قاال َحدَّثنا األعمش عن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق بن األجدع قال سألنا َعبد اِهللا عن هذه اآلية 

  }الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا

ا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة فقال أما إن} بل أحياء عند رهبم يرزقون{
بالعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطالعة فقال هل تشتهون شيئا 

ن أن فقالوا أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا ففعل هبم ذلك ثالث مرات فلما رأوا أن لن يتركوا م
يشاءوا شيئا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس هلم 

  .اهـ. حاجة تركوا
  .اهـ. رواه ابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس

ثنا الليث بن سعد عن أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة ابن سعيد َحدَّ ٢٤٥
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن َعبد اِهللا بن أيب قتادة عن قتادة أنه مسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قام فيهم فذكر هلم أن اجلهاد يف سبيل اهللا واإلميان باهللا أفضل األعمال فقام رجل فقال يا رسول اهللا أرأيت إن 

كفر عين خطاياي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم إن قتلت يف سبيل اهللا وأنت صابر قتلت يف سبيل اهللا ي
حمتسب مقبل غري مدبر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أيكفر 

  ري مدبر إالعين خطاياي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم وأنت صابر حمتسب مقبل غ

  .اهـ. الدين فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك
  .اهـ. رواه حيىي بن سعيد وابن أيب ذئب عن املقربي

  .اهـ. ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن عجالن عن حممد بن قيس عن َعبد اِهللا بن أيب قتادة
بن الوليد أخربين أيب عن األوزاعي عن الزهري  أنبأخيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا العباس ٢٤٦

عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أي اإلسالم أفضل قال 
رجل جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا قال يا رسول اهللا مث من قال مث رجل يف شعب من هذه الشعاب يتقي ربه 

  .اهـ. شره ويدع الناس من
  .اهـ. رواه الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس



أنبأنا احلسن بن منصور اإلمام حبمص َحدَّثنا حممد بن العباس بن معاوية احلمصي وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٢٤٧
أيب محزة  ابراهيم وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أمحد بن مهدي قال َحدَّثنا أبو اليمان احلمصي أنبأنا شعيب بن

  عن الزهري قال حدثين عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه أبو سعيد أنه قيل يا رسول اهللا أي

الناس أفضل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤمن جياهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله قال مث من قال مث مؤمن يف 
  .اهـ. شعب من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من شره

  .اهـ. دي ومعمر وروى آخر احلديث من حديث عبدالرمحن بن أيب صعصعة عن أيب سعيدرواه الزبي
أخربنا ابراهيم بن حممد الديبلي َحدَّثنا خلف بن عمرو َحدَّثنا سعيد بن منصور البلخي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ٢٤٨

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهب حدثين أبو هاينء اخلوالين عن أيب عبدالرمحن احلبلي عن أيب سعيد اخلدري أ
قال يا أبا سعيد من رضى باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا وجبت له اجلنة فعجب أبو سعيد 
هلا فقال أعدها علي يا رسول اهللا ففعل مث قال وأخرى يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كما بني 

  .اهـ. ألرض قال وما هي يا رسول اهللا قال اجلهاد يف سبيل اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا اجلهاد يف سبيل اهللالسماء وا

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف وأنبأنا حممد بن أيوب بن حبيب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ٢٤٩
سف الفريايب أنبأنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب حممد بن سعيد بن أيب مرمي قال َحدَّثنا حممد بن يو

  .اهـ. فذكر احلديث} ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون{قال ملا نزلت 
  .اهـ. رواه شعبة ومسعر

ثنا أبو أسامة َحدَّثنا زكرياء أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أمحد بن شهاب َحدَّثنا أبو قدامة عبيداهللا بن سعيد َحدَّ ٢٥٠
بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن الرباء ابن عازب قال جاء رجل من بين النبيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك عبده ورسوله مث تقدم فقاتل حىت قتل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عمل هذا يسريا 

  .هـا. وأجر كثريا
  أنبأنا خيثمة َحدَّثنا اسحاق بن سيار َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن موسى عن اسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال ٢٥١

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل مقنع يف احلديد فقال يا رسول اهللا أقاتل أو أسلم فقال أسلم مث قاتل قال 
  .اهـ.  عليه وسلم هذا عمل قليال وأجر كثريافأسلم مث قاتل فقتل فقال رسول اهللا صلى اهللا

٥٢   

  ذكر ما يدل على أن اإلميان مبا أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب واحلكمة من اإلميان

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت {قال اهللا عز وجل 
  .}ويسلموا تسليما

أخربنا محزة َحدَّثنا أمحد بن شعيب َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا  ٢٥٢
أبو زكرياء حيىي بن اسحاق قال َحدَّثنا الليث بن سعد عن الزهري أن عروة بن الزبري حدثه أن عَبد اِهللا بن الزبري 

ن العوام يف شراج احلرة اليت يسقون هبا النخل فقال النيب صلى اهللا عليه حدثه أن رجال من األنصار خاصم الزبري ب



وسلم يا زبري اسق مث أرسل املاء إىل جارك فغضب األنصاري فقال يا رسول اهللا أن كان ابن عمتك فغضب رسول 
احبس املاء حىت اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رؤى ذلك يف وجهه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يا زبري اسق مث 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا {يبلغ اجلدر قال الزبري بن العوام فنزلت هذه اآلية 
  .}يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
  .اهـ. رواه يونس وشعيب بن أيب محزة وابن جريج

  .اهـ. عن معمر مل يذكر ابن الزبري مرسالورواه ابن املبارك وغندر عن معمر موصوال وعبدالرزاق 
أنبأحممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن َعبد اهللاِ بن عبداحلكم َحدَّثنا َعبد اِهللا ابن وهب قال أخربين يونس بن يزيد  ٢٥٣

اصم والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبري حدثه أن َعبد اِهللا بن الزبري حدثه عن الزبري بن العوام أنه خ
رجال من األنصار قد شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شراج من احلرة كانا يسقيان به كالمها 

النخل فقال األنصاري سرح املاء مير فأىب عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اسق يا زبري مث أرسل إىل جارك 
ك فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال يا زبري فغضب األنصاري وقال يا رسول اهللا أن كان ابن عمت

اسق مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر واستوعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري حقه وكان رسول اهللا 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبري برأي أراد فيه السعة له ولألنصاري فلما أحفظ رسول اهللا صلى 

فال وربك {عليه وسلم األنصاري استوعى للزبري حقه يف صريح احلكم فقال الزبري ما أحسب هذه اآلية إال نزلت 
  .اـه. }ويسلموا تسليما{إىل قوله } ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم

  .اهـ. رواه يونس وابن أخي ابن وهب حنوه مقرون

ثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق َحدَّثنا معمر بن راشد عن أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّ ٢٥٤
الزهري عن عروة بن الزبري أن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه خاصم رجال يف شراج من احلرة فقال النيب صلى اهللا 

كان ابن عمتك فتغري وجه  عليه وسلم اسق املاء يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك فقال األنصاري يا رسول اهللا وان
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال اسق يا زبري مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر مث أرسل املاء إىل جارك قال 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استوعب للزبري حينئذ حقه يف صريح احلكم حني أحب األنصاري وكان 
عليهم قبل ذلك بأمر كان هلما فيه سعة قال الزبري فما أحسب نزلت هذه اآلية إال النيب صلى اهللا عليه وسلم أشار 

  .اهـ. }فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم{يف ذلك 

٥٣   

  ذكر منزلة إميان أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما من إميان املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

ثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود سليمان بن داود أنبأنا شعبة عن سعد أخربنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّ ٢٥٥
بن ابراهيم قال مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينما 

رضي اهللا عنهما رجل راكب بقرة إذ قالت إين مل أخلق هلذا إمنا خلقت للحرث فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر 
قال أبو سلمة وما مها يف القوم يومئذ قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينما رجل يرعى غنما إذ جاء 

الذئب فأخذ منها شاة فانتزعها منه فقال كيف تصنع هبا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي فآمنت بذاك أنا وأبو بكر 



  .اـه. ما مها يومئذ يف القوموعمر رضي اهللا عنهما قال أبو سلمة و
  .اهـ. وأخربين أيب َحدَّثنا أيب َحدَّثنا بندار وأبو موسى قاال َحدَّثنا حممد بن جعفر عن شعبة حنوه

أخربنا عثمان بن أمحد بن هارون َحدَّثنا أمحد بن شيبان الرملي َحدَّثنا سفيان بن عيينة وأنبأنا خيثمة بن  ٢٥٦
أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا أبو الزناد  سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن

حدثين عبدالرمحن األعرج أنه مسع أبا سلمة بن عبدالرمحن يقول مسعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا 
بقرة إذ أعيا فركبها فضرهبا فقالت انا مل خنلق  عليه وسلم الصبح مث أقبل على الناس بوجهه فقال بينما رجل يسوق

هلذا إمنا خلقنا حلراثة األرض فقال الناس سبحان اهللا بقرة تكلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاين أومن به 
ها أنا وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وما مها مث مث قال بينما رجل يف غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدرك

صاحبها فاستنقذها فقال الذئب من هلا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي فقال الناس سبحان اهللا ذئب يتكلم فقال 
  .اـه. النيب صلى اهللا عليه وسلم فإين أومن به أنا وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وما مها مث

ابراهيم عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة زاد احلميدي قال أنبأنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا مسعر عن سعد بن 
  .اهـ. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله إال أنه قال فإين أومن به أنا وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  .اهـ. رواه علي بن املديين وابن أيب عمر وحممد بن عباد

ا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا أمحد بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أنبأعمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأن ٢٥٧
حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرمحن األعرج عن أيب سلمة بن 

ما عبدالرمحن بن عوف أنه مسع أبا هريرة يقول انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقبل على أصحابه فقال بين
رجل يسوق بقرة فبدا له أن يركبها فأقبلت عليه فقالت انا مل خنلق هلذا امنا خلقنا للحراثة فقال من حول رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم سبحان اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي اهللا 

ما قال وبينما رجل يف غنم إذ جاء الذئب فأخذ بشاة من الغنم فطلبه عنهما وما مث أبو بكر وال عمر رضي اهللا عنه
فلما أدركه أقبل عليه فقال من هلا يوم السبع يوم ال يكون راع غريي فقال من حول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 عمر رضي وسلم سبحان اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما مث أبو بكر وال
  .اهـ. اهللا عنهما

  .اهـ. رواه الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة وعنه يونس بن يزيد وعقيل

٥٤   

  ذكر ما يدل على أن املؤمنني يتفاضلون يف اإلميان وفضل عمر رضي اهللا عنه على الناس

وب ابن ابراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري َحدَّثنا يعق ٢٥٨
صاحل بن كيسان عن ابن شهاب عن أيب أمامة بن سهل أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ورأيت 

  .اـه.  عنه وعليه قميص جيره فقالوا ما أولت ذلك يا رسول اهللا فقال الدينعمر بن اخلطاب رضي اهللا
  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته



أنبأنا َعبد اِهللا بن جعفر البغدادي مبصر َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن  ٢٥٩
 أمامة بن سهل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أيب

وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض 
  .اهـ. علي عمر رضي اهللا عنه وعليه قميص جيره قالوا فما أولت يا رسول اهللا قال الدين

مع على صحته رواه الزبيدي وقال معمر وشعيب عن الزهري عن أيب أمامة عن بعض أصحاب النيب هذا حديث جم
  .صلى اهللا عليه وسلم

أنبأنا علي بن عباس بغزة َحدَّثنا حممد بن محاد َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا ابن جريج عن سامل أيب النضر عن بشر  ٢٦٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال حيل دم امرىء بن سعيد قال قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  .اـه. مسلم إال بثالث إال أن يزين وقد أحصن فريجم أو يقتل انسانا فيقتل أو يكفر بعد اسالمه
  .اـه. رواه الثوري عن أيب النضر عن بشر عن عثمان

بد اِهللا العبسي َحدَّثنا وكيع بن اجلراح َحدَّثنا أخربنا خيثمة وأمحد بن حممد بن زياد قاال َحدَّثنا ابراهيم بن َع ٢٦١
األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال عهد إىل النيب صلى اهللا 

  .اهـ. عليه وسلم أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق
ثنا حيىي بن حيىي َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش حنو حديث وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عمرو اجلرشي َحدَّ

  .اهـ. وكيع

أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو معني احلسني بن احلسن الرازي َحدَّثنا أمحد بن حنبل َحدَّثنا حممد بن  ٢٦٢
بن العاص رضي اهللا عنه قال  جعفر غندر َحدَّثنا شعبة عن امساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عمرو

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهارا غري سر يقول ان بين فالن ليسوا يل بأولياء إمنا ويل اهللا وصاحل 
  .اهـ. املؤمنني

أنبأنا حممد بن سعيد بن اسحاق وأمحد بن حممد بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا يوسف بن  ٢٦٣
ي َحدَّثنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن قيس بن عباد عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال إين يعقوب السلع

هذان خصمان {أول من جيثو للخصومة يوم القيامة قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وفينا نزلت هذه اآلية 
  .اهـ. }اختصموا يف رهبم

  .رواه املعتمر بن سليمان وغريه عن سليمان
  .اهـ. اه أبو هاشم عن أيب جملز عن قيس عن أيب ذر وعنه منصور والثوري وهشيمورو
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا حممد بن احلسني بن أيب حنني َحدَّثنا حجاج ابن منهال َحدَّثنا هشيم َحدَّثنا أبو  ٢٦٤

هذان خصمان اختصموا يف {ية هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد عن أيب ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه اآل
  .اهـ. نزلت يف محزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه تبارزا يف يوم بدر} رهبم

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا عَبد اِهللا بن منري عن األعمش عن ابراهيم  ٢٦٥
قالوا يا رسول اهللا وأينا مل } منوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلمالذين آ{عن علقمة عن َعبد اِهللا قال ملا نزلت هذه اآلية 

يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم {يظلم نفسه قال ليس ذاك إمنا هو الشرك أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه 



  .اهـ. }عظيم
ود َحدَّثنا شعبة قال قال يل َحدَّثنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود ويونس بن حبيب قاال َحدَّثنا أبو دا ٢٦٦

األعمش أال أحدثك حديثا جيدا وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا العباس بن الفضل وحممد بن حرب قاال َحدَّثنا أبو 
الذين آمنوا ومل يلبسوا {الوليد َحدَّثنا شعبة عن األعمش مسعت ابراهيم حيدث عن علقمة عن َعبد اِهللا ملا نزلت 

  .اهـ. }ال تشرك باهللا{أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اينا مل يلبس اميانه بظلم فنزلت  قال} إمياهنم بظلم

وأنبأنا عمرو بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن عمرو الشيباين َحدَّثنا حممد ابن َعبد اِهللا بن منري َحدَّثنا َعبد  ٢٦٧
بن مهران ح قال وثنا َعبد اهللاِ بن حممد العبسي َحدَّثنا اِهللا بن ادريس وأبو معاوية ووكيع وأيب كلهم عن سليمان 

ابن ادريس وأبو معاوية ووكيع عن األعمش ح قال وثنا عَبد اِهللا بن حممد بن زكرياء َحدَّثنا سهل بن عثمان َحدَّثنا 
اسحاق أنبأنا جرير أبو معاوية عن سليمان األعمش وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا 

وأبو معاوية ووكيع وعيسى بن يونس وأنبأنا أمحد بن عيسى البريويت َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا علي بن 
حجر َحدَّثنا عيسى بن يونس وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا داود بن رشيد َحدَّثنا حفص عن 

شق ذلك على } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم{علقمة عن َعبد اِهللا قال ملا نزلت األعمش عن ابراهيم عن 
املسلمني فقالوا يا رسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه فقال ليس ذاك هو إمنا هو الشرك أمل تسمعوا إذ قال لقمان البنه 

  .اـه. }يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم{
  .هـا. ورواه عبدالواحد

أنبأنا احلسني بن علي وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن اسحاق بن املغرية َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا  ٢٦٨
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم {َعبد اهللاِ بن ادريس عن األعمش عن ابراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا قال ملا نزلت 

ا يا رسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه فقال ليس ذاك إمنا هو الشرك أمل تسمعوا ما شق ذلك على املسلمني فقالو} بظلم
  .اهـ. }يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم{قال لقمان البنه 

  .اـه. قال ابن ادريس حدثنيه أوال أيب عن أبان بن تغلب عن األعمش مث مسعته منه

بن سيار النصييب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف وأبو مسهر قاال َحدَّثنا أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا اسحاق  ٢٦٩
مالك بن أنس عن سامل أيب النضر عن عامر بن سعد قال مسعت أيب يقول ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. يقول ألحد من الناس ميشي على وجه األرض إنه من أهل اجلنة إال لعبداهللا بن سالم رضي اهللا عنه
  .اهـ. }وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكربمت{زاد ابن يوسف يف حديثه وفيه أنزلت هذه اآلية 

قال اسحاق بن سيار قلت لعبداهللا بن يوسف إن أبا مسهر حدثنا عن مالك ومل يقل هذا الكالم فقال إنه كان معي 
  .اهـ. الواحي فتكلم مالك هبا يف عقب احلديث فكتبته

رواه حيىي بن معني وموسى بن عيسى وابن عون عن أيب مسهر ورواه اسحاق بن عيسى الطباع عن مالك ومل يذكر 
  .اهـ. التالوة
أنبأعبداهللا بن ابراهيم املقري َحدَّثنا حممد بن عيسى الزجاج وأنبأنا َعبد اِهللا بن أمحد َحدَّثنا هارون بن سليمان  ٢٧٠

ا حيوة بن شريح قال أخربين يزيد بن أيب حبيب عن عبدالرمحن بن مشاسة املهري قال قال َحدَّثنا أبو عاصم َحدَّثن
حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت فحول وجهه إىل احلائط يبكي طويال وابنه يقول ما يبكيك أما بشرك 



أقبل بوجهه إلينا وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا مث 
أفضل ما نعده شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ولكين كنت على أطباق ثالثة رأيتين وما من الناس 
أبغض إيل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحب إيل أن أستمكن منه فأقتله ولو مت على تلك لكنت من 

يف قليب فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه على االسالم فقلت أبسط أهل النار مث جعل اهللا اإلسالم 
  ميينك أبايعك يا رسول اهللا

فبسط يده فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو فقلت أردت أن أشترط قال فاشترط فقلت أشترط أن يغفر يل ما 
بلها وإن احلج يهدم ما كان قبله فقد رأيتين عملت قال يا عمرو إن اإلسالم يهدم ما قبله وإن اهلجرة هتدم ما كان ق

وما من الناس أحد أحب إيل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أجل يف عيين منه ولو سئلت أنعته ما أطقت 
ومل أطق أن أمأل عيين منه اجالال له فلو مت على ذلك رجوت أن أكون من أهل اجلنة وولينا أشياء بعد ولست 

منها فإذا مت فال تصحبين نائحة وال نار فإذا دفنتموين فشنوا علي التراب شنا فإذا فرغتم من أدري على ما أنا 
   ٥٥. اهـ. دفين فامكثوا حويل قدر ما ينحر جزور ويقسم حلمها فإين آنس بكم حىت أعلم ماذا أراجع به رسل ريب

  مذكر خرب جامع من تفسري اإلميان واإلسالم شبيه مبا فسره جربيل عليه السال

وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا الدين النصيحة بكلمة واحدة جامعة فلما سئل ملن قال هللا ولكتابه ولرسوله 
  .وألئمة املسلمني وعامتهم

  .اهـ. فجمعت هذه الكلمة كل خري يؤمن به وكل شر يتقي وينهى عنه
رض واآلخر نافلة فالنصيحة املفروضة هللا هي قال حممد بن نصر املروزي مجاع تفسري النصيحة على وجهني أحدمها ف
  .اـه. شدة العناية من الناصح التباع حمبة اهللا يف أداء ما افترض وجمانبة ما حرم

  .اهـ. وأما النصحية اليت هي نافلة هي إيثار حمبته على حمبة نفسه
  .اهـ. فأما الفرض منها فمجانبة هنيه وإقامة فرضه جبميع جوارحه ما كان مطيقا له

وأما النصيحة اليت هي نافلة ال فرض فبذل اجملهود بإيثار اهللا على كل حمبوب بالقلب وسائر اجلوارح حىت ال يكون 
  .يف الناصح فضل عن غريه

وأما النصيحة لكتاب اهللا فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كالم اخلالق وشدة الرغبة يف فهمه مث شدة العناية لتدبره 
معاين ما أحب اهللا أن يفهمه عنه فيقوم به هللا بعد ما يفهمه مبا أمر به كما حيب ويرضى  والوقوف عند تالوته بطلب

  .مث ينشر ما فهم يف العباد ويدمي دراسته والتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه
  .وأما النصيحة لرسول اهللا يف حياته فبذل اجملهود يف طاعته ونصرته ومعاونته واملسارعة إىل حمبته

اته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخالقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب وأما بعد وف
  .واإلعراض عمن يدين خبالف سنته واإلعراض عمن ضيعها لدنيا يؤثره عليها كان منه قريبا أو بعيدا

  مث التشبه به يف مجيع هديه

اجتماع األمة عليهم وكراهية افتراق األمة عليهم وأما النصيحة ألئمة املسلمني فحب صالحهم ورشدهم وعدهلم و
  .اهـ. والتدين بطاعتهم يف طاعة اهللا والبغض ملن أراد اخلروج عليهم

وأما النصيحة للمسلمني فأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغريهم 



. والفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ويوقر كبريهم ويفرح بفرحهم وحيزن حبزهنم وحيب صالحهم
  .اهـ
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن سعيد بن غالب َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أيب صاحل  ٢٧١

الدين عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة 
  .اهـ. النصيحة قالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا ولكتابه ولنبيه وألئمة املؤمنني ولعامتهم

أنبأنا علي بن حممد بن نصر وعلي بن عيسى قاال َحدَّثنا حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمية َحدَّثنا يزيد بن زريع  ٢٧٢
دَّثنا السري بن خزمية َحدَّثنا معلى بن أسد َحدَّثنا َحدَّثنا روح عن سهيل بن أيب صاحل وأنبأنا حممد بن يعقوب َح

   ٥٦. اهـ. عبدالعزيز بن املختار وقال يف حديثه مسعت عطاء حيدث أيب عن متيم حنوه

  ذكر بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على النصح لكل مسلم

فيضي َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن زياد أخربنا أبو جعفر حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا أبو يعقوب اسحاق ال ٢٧٣
بن عالقة الثعليب قال مسعت جرير بن َعبد اِهللا البجلي يقول بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل 

  .اهـ. مسلم قال سفيان وزاد مسعر بن كدام عن زياد أو آخر أن جريرا قال وأنا لكم ناصح
دَّثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة َحدَّثنا يزيد بن هارون وأنبأنا عمرو بن َعبد أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َح ٢٧٤

اِهللا البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب َحدَّثنا يعلى وأنبأنا حممد بن عمر َحدَّثنا ابراهيم َحدَّثنا أبو أمحد الزبريي 
يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبايعه فاشترط علي َحدَّثنا مسعر عن زياد بن عالقة عن جرير بن َعبد اِهللا قال أت

  .اـه. والنصح لكل مسلم قال جرير وإين لكم لناصح
  وأنبأنا محزة بن حممد وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي ثنا

َحدَّثنا وكيع عن  يوسف بن عيسى َحدَّثنا الفضل بن موسى َحدَّثنا مسعر ح قال النسائي وأنبأنا حممود بن غيالن
  .اهـ. سفيان الثوري ومسعر بن كدام عن زياد بن عالقة بإسناده حنوه

أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا الفضل بن محاد الفارسي َحدَّثنا أبو نعيم َحدَّثنا سفيان عن زياد بن عالقة  ٢٧٥
صلى اهللا عليه وسلم فاشترط علي والنصح قال مسعت جرير بن َعبد اِهللا على املنرب وهو يقول بايعت رسول اهللا 

  .اهـ. لكل مسلم
  .رواه ابن مهدي

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا أمحد بن داود بن جابر َحدَّثنا حفص ابن عمر َحدَّثنا أبو إمساعيل  ٢٧٦
اهللا عليه وسلم على  املؤدب عن عاصم األحول عن زياد بن عالقة عن جرير بن َعبد اِهللا قال بايعت رسول اهللا صلى

  .اهـ. النصح للمسلمني

أنبأنا احلسن بن حممد بن النضر وأمحد بن حممد بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عاصم وأنبأنا  ٢٧٧
بن عالقة عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود قال َحدَّثنا شعبة عن زياد 

قال ملا تويف املغرية استخلف ابنه فقام جرير فخطب فقال أوصيكم بتقوى اهللا والطاعة وأن تسمعوا وتطيعوا حىت 
يأتيكم أمري واستغفروا اهللا للمغرية عفا اهللا عنه فإنه كان حيب العافية وإين أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. كل مسلم واهللا إين لكم لناصحفقلت بايعنا على اإلسالم فقال والنصح ل



  .اـه. وقيل عن شعبة أنه قال ورب هذا املسجد إين لكم لناصح رواه غندر وغريه
أنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد قال َحدَّثنا عمر بن  ٢٧٨

ة َحدَّثنا زياد بن عالقة قال مسعت جرير بن َعبد اِهللا يقول أما بعد فإين حفص َحدَّثنا عاصم بن علي َحدَّثنا أبو عوان
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت أبايعك على اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشترط 

  .هـا. علي والنصح لكل مسلم قال فبايعته على هذا ورب هذا املسجد إين لكم لناصح مث استغفر ونزل
أنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا عمرو الناقد وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أبو املثىن  ٢٧٩

َحدَّثنا مسدد وأنبأنا عبدالصمد بن احلسني َحدَّثنا حامد بن أيب حامد َحدَّثنا سريج وأنبأنا احلسني َحدَّثنا حممد بن 
ا يعقوب الدورقي قالوا َحدَّثنا هشيم عن سيار عن الشعيب عن جرير قال بايعت رسول اهللا اسحاق بن خزمية َحدَّثن

. صلى اهللا عليه وسلم فقال عالم تبايعين فقلت على السمع والطاعة فلقنين فيما استطعت والنصح لكل مسلم
  .اهـ

ير عن مغرية عن أيب وائل والشعيب عن أنبأنا حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة أنبأنا اسحاق َحدَّثنا جر ٢٨٠
جرير أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبايعه فقلت أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت فبايعين 

  .اهـ. والنصح لكل مسلم
  .اهـ. رواه يزيد بن زريع عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة عن جرير

  نا مسدد َحدَّثنا يزيد بن زريعأنبأ حممد َحدَّثنا أمحد َحدَّث

٥٧   

  ذكر اخلصال اليت سأل جربيل املصطفى صلى اهللا عليه وسلم مما تقدم وزيادة األلفاظ اليت أوردها الناقلون هلا

  .فروى كهمس بن احلسن عن ابن بريدة وقال فيه ويؤمن بالقدر خريه وشره
  .ن والبعث بعد املوتوقال سليمان التيمي يف حديثه ويؤمن باجلنة والنار وامليزا

  .وروى علقمة بن مرثد عن ابن بريدة وذكر فيه االغتسال من اجلنابة
ويف خرب أيب هريرة وابن عمر من حديث املقري وعبداهللا بن دينار عنهما أنه قال االسالم أن تسلم وجهك هللا 

  .لكتاب والنبينيوذكرا فيه وتؤمن باحلساب ويف حديث أيب فروة عن أيب زرعة عن أيب هريرة وتؤمن با
  .اهـ. وهذه اخلصال تقدم ذكرها ويستغين عن اعادهتا يف هذا املوضع

٥٨   

  ومما يدل على أن حب اهللا ورسوله واحلب يف اهللا والبغض فيه من اإلميان

أخربنا أبو عمر وأمحد بن حممد بن ابراهيم وعبدالرمحن بن أمحد اجلالب قاال َحدَّثنا ابراهيم بن نصر بن  ٢٨١
عزيز َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن عبدالوهاب احلجيب البصري وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يونس قاال عبدال

َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا ابراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا 



حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن حممد الصيدالين َحدَّثنا حممد بن حيىي اسحاق وحممد بن املثىن العنربي وأنبأنا 
العدين قالوا أنبأنا عبدالوهاب بن عبداحلميد الثقفي َحدَّثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى 

حب إليه مما سوامها وأن حيب اهللا عليه وسلم قال ثالث من كن فيه وجد منهن طعم اإلميان أن يكون اهللا ورسوله أ
  .اهـ. املرء ال حيبه إال هللا عز وجل وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا ابراهيم بن مرزوق َحدَّثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر وأنبأنا  ٢٨٢
مد بن عبداحلكم الرملي َحدَّثنا آدم بن أيب اياس العسقالين وأنبأنا حممد بن عثمان بن أمحد بن هارون َحدَّثنا حم

يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أبو عمرو احلوظي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول 
أحب إليه مما سوامها ومن كان اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان من كان اهللا ورسوله 

حيب املرء ال حيبه إال هللا عز وجل ومن كان أن يلقى يف النار أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد ما أنقذه اهللا عز 
  .اهـ. وجل منه

بإسناده  وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال َحدَّثنا حممد بن جعفر غندر َحدَّثنا شعبة
  .اهـ. مثله

أنبأنا حممد بن احلسني بن علي املدايين َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا حجاج ابن منهال َحدَّثنا محاد بن سلمة  ٢٨٣
عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالث من كان فيه وجد حالوة اإلميان من 

ا سوامها والرجل حيب الرجل ال حيبه إال يف اهللا والرجل أن يقذف يف النار أحب إليه كان اهللا ورسوله أحب إليه مم
  .اـه. من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا

  .اـه. رواه النضر وهدبة وعبداألعلى عن محاد

٥٩   

  ذكر ما يدل على أن حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان

َحدَّثنا حممد بن عبداحلكم الرملي َحدَّثنا آدم بن إياس وأنبأنا حممد بن أخربنا عثمان بن أمحد بن هارون  ٢٨٤
احلسني املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا بشر 

ار قاال َحدَّثنا حممد بن جعفر غندر قالوا بن املفضل ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن املثىن وحممد بن بش
َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه 

  .اـه. من ولده ووالده والناس أمجعني
مسرهد ح وثنا حممد بن  أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا الفضل بن محاد الفارسي َحدَّثنا مسدد بن ٢٨٥

يعقوب َحدَّثنا حممد بن حممد بن رجاء َحدَّثنا القواريري قال َحدَّثنا عبدالوارث بن سعيد َحدَّثنا عبدالعزيز بن صهيب 
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده 

  .اـه. والناس أمجعني



أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن اسحاق العسقالين َحدَّثنا أبو خيثمة زهري بن حرب و أنبأنا احلسني بن  ٢٨٦
علي وحممد قاال َحدَّثنا حممد بن اسحاق بن املغرية َحدَّثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثري َحدَّثنا امساعيل بن عليه عن 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قا
  .اـه. إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

  .اهـ. وأنبأمحزة َحدَّثنا أمحد َحدَّثنا أبو خيثمة حنوه
حلكم بن أنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن ادريس الرازي َحدَّثنا أبو اليمان ا ٢٨٧

نافع َحدَّثنا شعيب بن أيب محزة حدثين أبو الزناد أن عبدالرمحن األعرج حدثه أنه مسع أبا هريرة حيدث أنه مسع رسول 
. اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث قال والذي نفس حممد بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده

  .اهـ

٦٠   

  سلم أنا أتقاكم وأعلمكم باهللا وأن التقى من فعل القلبذكر قول النيب صلى اهللا عليه و

  .}ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم{قال اهللا تعاىل 
أنبأنا حممد بن ادريس اجازة َحدَّثنا هارون بن اسحاق َحدَّثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن  ٢٨٨

ن األعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمرهم م
  .اهـ. رسول اهللا إن اهللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك قال فغضب حىت عرف الغضب يف وجهه

٦١   

  ذكر ما يدل على أن من أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكون معه يف اجلنة

داألعلى وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا أخربنا أمحد بن عمرو أبو الطاهر َحدَّثنا يونس بن عب ٢٨٩
َعبد اهللاِ بن الزبري احلميدي وأنبأنا حممد ابن سعد وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا علي بن َعبد 

سول اهللا صلى اهللا عليه اِهللا املديين قالوا َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رجال سأل ر
وسلم عن الساعة فقال ما أعددت هلا قال حب اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال أنت مع من 

  .اهـ. أحببت
أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا اسحاق عن عبدالرزاق َحدَّثنا معمر عن  ٢٩٠

الك أن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا مىت الزهري حدثين أنس بن م
الساعة فقال ما أعددت هلا فقال األعرايب ما أعددت هلا من كبري أمحد عليه نفسي غري أين أحب اهللا ورسوله فقال 

  .اهـ. له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنك مع من أحببت

يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن خالد بن خلي َحدَّثنا بشر ابن شعيب وأنبأنا أمحد بن سليمان أنبأنا حممد بن  ٢٩١
بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو وأنبأنا احلسن بن منصور اإلمام حبمص َحدَّثنا حممد بن العباس بن 



دي بن رستم املديين قالوا َحدَّثنا أبو اليمان احلكم معاوية احلمصي وأنبأنا حممد بن حممد بن يونس َحدَّثنا أمحد بن مه
بن نافع عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين أنس بن مالك أن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم فقال يا رسول اهللا مىت الساعة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أعددت هلا فقال ما أعددت هلا من 
  .اهـ. بري أمر أمحد عليه نفسي إال أين أحب اهللا ورسوله قال فإنك مع من أحببتك

أنبأنا حممد بن يعقوب البيكندي َحدَّثنا اسحاق بن احلسن َحدَّثنا القعنيب وأنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا بكر بن  ٢٩٢
 بن أيب طلحة عن أنس أن أعرابيا قال سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف قال َحدَّثنا مالك عن اسحاق بن َعبد اِهللا

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مىت الساعة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعددت هلا قال حب اهللا 
  .اهـ. ورسوله قال فأنت مع من أحببت

ثنا خالد بن َعبد اِهللا َحدَّثنا يونس بن أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا عبداحلميد بن بيان َحدَّ
  عبيد عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأنبأحممد بن علي املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن عبدالوهاب احلجيب وأنبأنا حممد بن  ٢٩٣
ثنا محاد بن زيد َحدَّثنا ثابت عن أنس قال جاء رجل إىل عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو الربيع قال َحدَّ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مىت الساعة قال وما أعددت للساعة قال حب اهللا ورسوله قال فأنت مع من 
  .اهـ. أحببت

  .اهـ. قال أنس فما فرحنا بشيء ما فرحنا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرء مع من أحب
ل أنس فأنا أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وال أعمل بعملهم وأنا أرجو أن قا

  .اهـ. أكون معهم
  .اهـ. رواه محاد بن سلمة وجعفر بن سليمان عن ثابت

  ورواه منصور واألعمش وعمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس

عبدالوارث عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس وامساعيل عن شريك بن أيب منر ورواه مجاعة عن قتادة عن أنس و
  .عن أنس

  .ورواه األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا واألعمش عن أيب وائل عن أيب موسى األشعري
  .اـه. أخرجناها كلها يف آخر الكتاب

٦٢   

  ذكر اخلصال اليت إذا فعلها املسلم ازداد إميانا

ن سليمان َحدَّثنا حيىي بن جعفر الزبرقان َحدَّثنا روح بن عبادة َحدَّثنا حسني املعلم عن قتادة أخربنا خيثمة ب ٢٩٤
عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما حيب 

  .اهـ. لنفسه من اخلري
َحدَّثنا عثمان بن خزاذ أبو عمر َحدَّثنا مسدد بن مسرهد أنبأنا عمر بن حممد بن سليمان البغدادي مبصر  ٢٩٥



َحدَّثنا حيىب بن سعيد القطان َحدَّثنا حسني بن ذكوان املعلم عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه 
  .اهـ. وسلم قال والذي نفس حممد بيده ال يؤمن رجل حىت حيب ألخيه وجاره ما حيب لنفسه

ن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن أنبأنا علي ب ٢٩٦
سعيد عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا 

َحدَّثنا أبو موسى وبندار قاال َحدَّثنا حممد بن جعفر غندر مسدد َحدَّثنا بشر بن املفضل ح وأخربين أيب حدثين أيب 
قالوا َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه 

  .اهـ. ما حيب لنفسه
  .اهـ. رواه ابن املبارك وقال شبابة وروح وحىت حيب املرء ال حيبه إال هللا

بأنا خيثمة َحدَّثنا عبدامللك بن حممد الرقاشي َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أن ٢٩٧
حممد بن رجاء وحسن بن عامر قاال َحدَّثنا هدبة بن خالد قال َحدَّثنا مهام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى 

  .اهـ. خيه من اخلري ما حيب لنفسهاهللا عليه وسلم قال ال يؤمن أحدكم حىت حيب أل
أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أمحد بن عبداحلميد احلارثي َحدَّثنا حسني بن علي اجلعفي َحدَّثنا  ٢٩٨

زائدة بن قدامة عن ميسرة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان يؤمن باهللا 
ال يؤذي جاره من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن قوت ضيفه قالوا وما قوت الضيف قال واليوم اآلخر ف

  ثالثة وما كان بعد ذلك فصدقة من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر أال يشهد أمرا فليتكلم خبري أو ليسكت

ثنا عبدالرمحن بن مهدي َحدَّثنا أنبأنا حممد بن يعقوب وعبداهللا بن جعفر قاال َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّ ٢٩٩
سفيان عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم 

اآلخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا 
  .اهـ. أو ليسكت

نبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أ ٣٠٠
حممد بن شاذان َحدَّثنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا احلسني ابن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن حممد العبسي 

حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  قالوا َحدَّثنا أبو األحوص عن أيب
كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باهللا 

  .اـه. واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت

ن اسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم َحدَّثنا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد ب ٣٠١
عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو حديث أيب 

  .اهـ. حصني
ثنا يونس بن يزيد عن ابن أخربنا أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب َحدَّ ٣٠٢

شهاب الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن مالك عن سعيد املقربي عن أيب 
شريح الكعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت من 

كرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثالثة أيام وما كان بعد هذا فهو صدقة وال كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلي



  .اهـ. حيل له أن يثوي عنده حىت حيرجه
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد الصباح َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  ٣٠٣

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر نافع بن جبري عن أيب شريح اخلزاعي قال قا
فليكرم جاره من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من 

  .اهـ. كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

براهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد ح وأخربنا حممد بن أخربنا أمحد بن اسحاق وحممد بن ا ٣٠٤
أمحد بن حيىي َحدَّثنا حممد بن عبدوس بن كامل َحدَّثنا حيىي بن أيوب ح وأخربنا حممد بن صاحل َحدَّثنا جعفر بن حممد 

ن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي بن سوار َحدَّثنا علي بن حجر قالوا َحدَّثنا امساعيل بن جعفر عن العالء ب
  .اهـ. اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه

أنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا حممد بن حممد بن حيان َحدَّثنا أبو سلمة موسى َحدَّثنا امساعيل بن جعفر َحدَّثنا  ٣٠٥
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما آمن من ال يأمن جاره  العالء بن عبدالرمحن

  .اهـ. بوائقه
أنبأنا حممد بن صاحل َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار َحدَّثنا حممد بن عثمان ابن خالد أبو مروان املدين َحدَّثنا  ٣٠٦

بيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال عبدالعزيز بن أيب حازم عن العالء بن عبدالرمحن عن أ
   ٦٣. اهـ. يدخل اجلنة إال من أمن جاره بوائقه

  ذكر صفة درجات اإلسالم واإلميان

أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن اسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة أنبأنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا عَبد اِهللا  ٣٠٧
شاكر أبو البختري َحدَّثنا أبو أسامة محاد بن أسامة قال حدثين بريد بن َعبد اِهللا بن أيب بردة عن أيب بن حممد بن 

. موسى عن أيب بردة عن أيب موسى قال قلنا يا رسول اهللا أي اإلسالم أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويده
  .اهـ

ا حسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا سعيد بن حيىي بن سعيد وأنبأنا عمرو بن حممد وحممد بن يونس قاال َحدَّثن ٣٠٨
األموي َحدَّثنا أيب َحدَّثنا بريد بن َعبد اِهللا عن أيب بردة عن أيب موسى قال قلت يا رسول اهللا أي اإلسالم أفضل قال 

  .اهـ. من سلم املسلمون من لسانه ويده
نا ابراهيم بن احلسني َحدَّثنا آدم بن أيب إياس َحدَّثنا شعبة أنبأنا أمحد بن عبيد وعبدالرمحن بن أمحد قاال َحدَّث ٣٠٩

عن امساعيل بن أيب خالد وعبداهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن َعبد اِهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا 
  .اـه. صلى اهللا عليه وسلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه

  .اهـ. أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن مرزوق َحدَّثنا وهب بن جرير حنوه

أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا ابراهيم بن َعبد اِهللا بن احلارث وأنبأنا عمرو بن َعبد اِهللا البصري َحدَّثنا  ٣١٠
د عن عامر الشعيب قال جاء رجل يتخطى حممد بن عبدالوهاب قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن امساعيل بن أيب خال



رقاب الناس يريد عَبد اِهللا بن عمرو فأمسكوه فقال دعوا الرجل جيلس إىل جنبه فقال حدثين بشيء مسعته من رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانه 

  .اـه. جر ما هنى اهللا عنهويده واملهاجر من ه
وأنبأنا حممد بن يونس َحدَّثنا حسني بن حممد َحدَّثنا اسحاق أنبأنا عيسى بن يونس عن امساعيل عن الشعيب قال كنا 

  .اهـ. جلوسا مع َعبد اِهللا بن عمرو فقال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه
واحد قالوا أنبأنا حممد بن نصر املروزي َحدَّثنا حيىي بن حيىي  أنبأنا حممد بن حممد بن يوسف الطوسي وغري ٣١١

أنبأنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن أبيه وامساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال مسعت َعبد اِهللا بن عمرو يقول 
. هنى اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما

  .اهـ

وأنبأنا حممد بن عمرو بن البختري َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا اسحاق بن يوسف األزرق  ٣١٢
وأنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قاال َحدَّثنا زكرياء بن أيب زائدة عن 

بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  الشعيب عن َعبد اِهللا
  .اهـ. واملهاجر من هجر ما حرم اهللا

أنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا حيىي بن حيىي أنبأنا أبو معاوية الضرير عن داود بن  ٣١٣
بد اهللاِ بن عمرو يقول ورب هذه البنية لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب هند عن الشعيب قال مسعت َع

  .اهـ. يقول املهاجر من هجر السيئات واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده
رواه وهيب عن داود عن الشعيب عن رجل عن َعبد اِهللا بن عمرو وروى هذا احلديث مغرية وعاصم وفراس عن 

  .اهـ. الشعيب عن ابن عمرو
  .اهـ. وروى من طرق عن أيب عمرو

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا اسحاق بن سيار النصييب َحدَّثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج أنه مسع أبا  ٣١٤
الزبري يقول مسعت جابر بن َعبد اِهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول املسلم من سلم املسلمون 

  .اهـ. دهمن لسانه وي
  .اهـ. رواه موسى بن عقبة

أنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا أمحد بن عبدالرمحن َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب حدثين  ٣١٥
أبو هاىنء اخلوالين عن عمرو بن مالك أن فضالة بن عبيد حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حجة 

سأخربكم من املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم  الوداع
  .اهـ. واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا رواه الليث عن أيب هاىنء اخلوالين

املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم معناه قال حممد بن نصر قوله املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده و
واهللا أعلم املؤمن املكمل السالمه احملسن فيه من كان كذلك أال تراه قال يف حديثه آخر أفضل املسلمني اسالما من 

  .اـه. سلم املسلمون من لسانه ويده



بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إمساعيل  أخربنا أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران قال أخربين أيب ح وثنا حممد ٣١٦
َحدَّثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب قال حدثنا عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب 

حبيب عن أيب اخلري مرثد بن َعبد اِهللا اليزين أنه مسع َعبد اِهللا بن عمرو بن العاص يقول أن رجال سأل رسول اهللا 
  .اهـ. هللا عليه وسلم أي اإلسالم خري فقال من سلم الناس من لسانه ويدهصلى ا

  .اـه. رواه الليث بن سعد عن يزيد فخالف يف اللفظ
أنبأنا عثمان بن حممد التيمي َحدَّثنا حممد بن عبد احلكم َحدَّثنا آدم بن أيب إياس وابن أيب مرمي وحيىي بن بكري  ٣١٧

غدادي مبصر َحدَّثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين حدثين أيب وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن وأنبأنا َعبد اهللاِ بن جعفر الب
أيوب وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد قالوا َحدَّثنا الليث بن سعد عن 

 بن عمرو أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن َعبد اِهللا عن َعبد اِهللا
  . اـه. وسلم أي اإلسالم خري قال تطعم الطعام وتقريء السالم على من عرفت وعلى من مل تعرف

  ذكر املثل الذي ضربه النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل اإلسالم يف ترامحهم وتواصلهم

ان قاال َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا العبسي َحدَّثنا وكيع عن أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وخيثمة بن سليم ٣١٨
سليمان األعمش عن عامر الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون كرجل 

  .اـه. واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده
  .اهـ .رواه مجاعة عن وكيع ورواه علي بن مسهر وحفص بن غياث

أنبأنا عمرو بن َعبد اهللاِ أبو عثمان َحدَّثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا األعمش قال مسعت  ٣١٩
عامرا يقول مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا مثل املؤمنني كرجل واحد إذا 

  .اهـ. واحلمىاشتكى رأسه تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
  .اهـ. أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد أنبأنا أبو معاوية عن األعمش حنوه

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا منجاب بن احلارث َحدَّثنا أيب مسهر عن األعمش  ٣٢٠
ل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عن خيثمة بن عبدالرمحن عن النعمان بن بشري قا
  .اـه. رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله

  .اـه. رواه ابن منري وغريه عن محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي عن األعمش عن الشعيب وخيثمة عن النعمان

أنبأنا جعفر بن عون َحدَّثنا األعمش وأنبأنا احلسني بن أنبأنا عمرو بن َعبد اهللاِ َحدَّثنا حممد بن عبد الوهاب  ٣٢١
علي أنبأنا َعبد اِهللا بن بريد الكويف َحدَّثنا َعبد اِهللا بن سعيد الكندي َحدَّثنا محيد بن عبدالرمحن عن سليمان األعمش 

واحد إذا اشتكى  عن خيثمة عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا مثل املؤمنني كرجل
  .اهـ. عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله

أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا إسحاق بن سيار َحدَّثنا أبو نعيم َحدَّثنا زكرياء ابن أيب زائدة قال مسعت عامرا  ٣٢٢
ني يف ترامحهم وتوادهم الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل املؤمن

  .اهـ. وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر



  .اهـ. رواه حيىي القطان وعبداهللا بن منري وابن أيب زائدة وغريهم عن زكرياء
ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا أنبأ أمحد بن اسحاق بن أيوب وحممد بن ابراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّ

جرير بن عبداحلميد عن مغرية عن الشعيب عن النعمان بن بشري وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أمحد بن سهل َحدَّثنا 
اسحاق بن ابراهيم أنبأجرير بن عبداحلميد عن مطرف بن طريف عن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى 

  .اـه. املؤمنني وذكر حنوه اهللا عليه وسلم قال مثل

٦٥   

  ذكر صفة املؤمن املسلم املتقي ومكان التقى منه

أخربنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن مسلم أبو أمية البغدادي وأنبأنا َعبد اِهللا بن حممد  ٣٢٣
ي بن احلسن بن أيب عيسى وحممد بن بن اسحاق َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عل

عبدالوهاب بن حبيب قالوا َحدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكني َحدَّثنا داود بن قيس الفراء قال حدثين أبو سعيد موىل 
َعبد اهللاِ بن عامر بن ربيعة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال حيقره 

ها هنا التقوى ها هنا يشري إىل صدره كل املسلم حرام على املسلم دمه وماله وعرضه حسب امرىء من  التقوى
  .اهـ. الشر أن حيقر أخاه املسلم

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب حامد البخاري َحدَّثنا ابراهيم بن اسحاق احلريب َحدَّثنا هارون بن معروف َحدَّثنا  ٣٢٤
أنه مسع أبا سعيد موىل َعبد اِهللا بن عامر بن كريز قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول ابن وهب عن أسامة بن زيد 

  .اهـ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال حيقره
  .اهـ. قال هارون وحدثنيه املؤمن أخو املؤمن ال يظلمه وال خيذله

محد بن املعلى وأنبأنا حممد بن يوسف َحدَّثنا أمحد بن سهل قال َحدَّثنا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن مروان َحدَّثنا أ ٣٢٥
هشام بن عمار َحدَّثنا الوليد بن مسلم َحدَّثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين أبو سعيد املدين قال مسعت أبا 

ذله والتقوى ها هنا وأشار إىل هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خي
  .اهـ. صدره

٦٦   

  ذكر ما يدل على أن حقيقة اإلميان واإلسالم يف صدر العبد

أخربنا خيثمة َحدَّثنا السري بن حيىي َحدَّثنا قبيصة بن عقبة َحدَّثنا سفيان عن جعفر وأنبأنا عبدالرمحن بن حيىي  ٣٢٦
ن هشام وأنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا بن مندة َحدَّثنا حيىي بن حامت َحدَّثنا كثري ب

قتيبة بن سعيد َحدَّثنا كثري بن هشام َحدَّثنا جعفر بن برقان َحدَّثنا يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
بكم ولكن ينظر إىل قلوبكم صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم زاد سفيان وال أحسا

  .اهـ. وأعمالكم



  .اهـ. رواه سفيان الثوري وغريه عن جعفر
روى ابن وهب َحدَّثنا أسامة بن زيد الليثي أنه مسع أبا سعيد موىل َعبد اِهللا ابن عامر بن كريز قال مسعت أبا  ٣٢٧

  هريرة يقول

أحسابكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا عز وجل ال ينظر إىل
  .اهـ. وأشار صلى اهللا عليه وسلم إىل صدره

٦٧   

  ذكر ما يدل على أن احلب يف اهللا وإفشاء السالم من اإلميان

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وخيثمة وحممد بن سعيد بن اسحاق وأمحد بن حممد بن السري وآخرون قالوا  ٣٢٨
يم بن َعبد اهللاِ العبسي َحدَّثنا وكيع بن اجلراح عن سليمان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال َحدَّثنا ابراه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال 
  .اهـ. أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم

أنبأنا حممد بن يعقوب وأمحد بن حممد بن زياد قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري عن  ٣٢٩
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة 

  .اهـ. للتكم على أمر إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكمحىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا إن شئتم د

أنبأنا حممد بن أيوب بن حبيب َحدَّثنا هالل بن العالء َحدَّثنا ابن نفيل َحدَّثنا زهري َحدَّثنا األعمش عن أيب  ٣٣٠
حىت تؤمنوا وال  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة

  .اـه. تؤمنوا حىت حتابوا أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم
أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن مسلم َحدَّثنا زكرياء بن عدي وأنبأنا حممد بن  ٣٣١

اق بن ابراهيم وأنبأنا احلسني أنبأنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسح
اِهللا بن حممد العبسي ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن العالء قالوا َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب 

  .اـه. صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه
بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير بن عبداحلميد  أنبأنا حممد بن حممد ٣٣٢

وأنبأنا أمحد بن اسحاق وحممد بن ابراهيم وحممد بن ابراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا وكيع 
  .اـه. وعمر بن عبيد عن األعمش حنوه

ن وأمحد بن حممد بن عبدالسالم وعبداهللا بن جعفر قالوا َحدَّثنا حيىي بن أيوب أنبأنا عمر بن الربيع بن سليما ٣٣٣
َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري املدين قال حدثين العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب 

ولن تؤمنوا حىت حتابوا أفال أخربكم مبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا 
  .اهـ. حتابون به قالوا بلى يا رسول اهللا قال أفشوا بينكم السالم

  .اهـ. رواه عبدالعزيز بن أيب حازم وسليمان بن بالل



 أنبأنا علي بن يعقوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو وأنبأنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف قال َحدَّثنا ٣٣٤
حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 

  .اهـ. تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا فافشوا السالم حتابوا
ن أيب بكر املقدسي َحدَّثنا فضيل بن أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا حممد ب ٣٣٥

سليمان َحدَّثنا أبو حازم سلمة بن دينار عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .اهـ. وسلم قال ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أفشوا السالم حتابوا

٦٨   

ه وسلم األمانة وأهنا نزلت يف قلوب أصحابه مث تعلموا القرآن والسنة مث أخرب عن ذكر وصف النيب صلى اهللا علي
  رفعها وأهنا من اإلميان

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا ابن منري َحدَّثنا األعمش عن زيد بن وهب  ٣٣٦
حديثني رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا أن األمانة  عن حذيفة قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نزلت يف جذر قلوب الرجال مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة مث حدثنا عن رفعها فينام الرجل 
ء النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتربا وليس بشي

مث أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤدي األمانة حىت يقال إن يف بين فالن رجال 
أمينا حىت يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان ولقد أترى علينا زمان 

  وما أبايل أيكم بايعت لئن كان

لى دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لريدنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منك إال فالنا مسلما لريدنه ع
  .اهـ. وفالنا

  .اهـ. وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا أبو معاوية ووكيع حنوه
ة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا عيسى بن يونس أنبأ أمحد بن اسحاق وحممد بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن سلم

  .اـه. عن األعمش حنوه
أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا احلسني بن حفص ح قال وثنا أمحد بن حممد بن  ٣٣٧

  حذيفة قالعيسى الربيت َحدَّثنا حممد بن كثري قال َحدَّثنا سفيان عن األعمش عن زيد بن وهب عن 

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبدثني قد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر 
  .قلوب الرجال مث علموا من القرآن وعلموا من السنة

النومة فيظل  مث حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت مث ينام
أثرها كاجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتربا وليس له شيء فيصبح الناس يتبايعون يف أسواقهم فال 
يكاد أحد يؤدي األمانة ويقال إن يف بين فالن رجال أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما يف قلبه 

علي زمان وما أبايل أيكم بايعت إن كان مسلما رده على إسالمه وإن كان مثقال حبة من خردل من إميان ولقد أتى 
  .اهـ. نصرانيا رده على ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إال فالنا وفالنا



ْيرِ الُْحمَْيِديُّ ، ثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ أَْنَبأَ َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، ثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي َمسَرَّةَ ، ثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن الزَُّب -٣٣٨
: َسِمْعُت ُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن ، قَالَ : أَخَْبرَنِي زَْيُد ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ : ، ثََنا اَألْعَمُش ، َوأَثَْبَتُه ِفي َهذَا الَْحِديِث ، قَالَ 

أَنَّ اَألمَاَنةَ نََزلَْت ِفي : ِديثَْينِ قَْد َرأَْيُت أََحَدُهَما وَأََنا أَْنَتِظُر اآلَخَر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بَِح
َيَناُم الرَُّجلُ :  َرفِْعَها ، فَقَالَ َجذْرِ قُلُوبِ الرَِّجالِ َوَنَزلَ الْقُْرآنُ َوقََرُءوا ِمَن الْقُْرآِن َوَتَعلَُّموا ِمَن السُّنَِّة ، ثُمَّ َحدَّثََنا َعْن

ْوَمةَ فَُتقَْبُض اَألمَاَنةُ ِمْن قَلْبِِه ، فََيْبقَى النَّْوَمةَ فَُتقَْبُض األََماَنةُ ِمْن قَلْبِِه ، فََيْبقَى أَثَرَُها ِمثْلَ أَثَرِ الَْوكِْت ، ثُمَّ َيَناُم الرَُّجلُ النَّ
كََجْمرٍ َدحَْرْجَتُه فََنِفطَ فََترَاُه ُمْنَتبًِرا : اٍت فَقَلََبُهنَّ َعلَى رِْجِلِه فََدْحَرَجُهنَّ ، فَقَالَ أَثَُرَها مِثْلَ أَثَرِ الَْمْجلِ ، ثُمَّ أََخذَ َحَصَي

َرُجال يَُؤدِّي إِنَّ ِفي بَنِي فُالٍن : ، َولَْيَس ِفيِه َشْيٌء َوَيظَلُّ النَّاُس َيَتبَاَيُعونَ لَْيَس ِفيهِْم َرُجلٌ ُيَؤدِّي اَألمَاَنةَ حَتَّى ُيقَالَ 
َما أَجْلََدُه ، َوَما أَظَْرفَُه ، َوَما أَْعقَلَُه ، َوَما ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ ِمْن إَِمياٍن ، : اَألمَاَنةَ ، َوحَتَّى ُيقَالَ ِللرَُّجلِ 

ِلًما لََيُردَّنَُّه َعلَيَّ إِْسالُمُه ، َولَِئْن كَانَ َيُهوِديا أَْو َنصَْرانِيا لَيَُردَّنَُّه َعلَيَّ َولَقَْد َرأَيُْتنِي ، َوَما أَُباِلي أَيَّكُْم بَاَيْعُت لَِئْن كَانَ ُمْس
  .َساِعيِه ، َوَما أُبَايُع الَْيْوَم إِال فُالًنا َوفُالًنا َوفُالنًا

  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، ِمنُْهْم ُزهَيٌْر

حممد بن زياد وامساعيل بن حممد قاال َحدَّثنا حممد بن عبدامللك بن مروان َحدَّثنا يزيد بن هارون  أنبأنا أمحد بن ٣٣٩
أنبأنا أبو مالك األشجعي سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة بن اليمان أنه قدم من عند عمر فقال ملا جلس إليه 

لى اهللا عليه وسلم يف الفنت فقالوا نعم أمس سأل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أيكم مسع قول رسول اهللا ص
قال لعلكم تعنون فنت الرجل يف أهله وماله قالوا أجل قال لست عن ذلك أسأل تلك يكفرها الصوم والصالة 
والصدقة ولكن أيكم مسع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفنت الذي ميوج موج البحر فأسكت القوم 

ا فقال أنت هللا أبوك قال قلت تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري فأي قلب وظننت أنه إياي يريد فقلت أن
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء حىت تصري القلوب قلب أبيض مثل الصفاء 

  ال يضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسود مربادا

  .كر منكرا إال ما أشرب هواهكالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ين
قال حذيفة وحدثنيه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر قال عمر أكسر ال أبالك فلو أنه فتح لعله كان 

  .اهـ. يعاد قال ال بل يكسر وحدثنيه أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت حديثا ليس باألغاليط
. ن نصر َحدَّثنا حممد بن حيىي العدين َحدَّثنا مروان عن أيب مالك حنوهوأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا جعفر بن أمحد ب

  .اهـ
  .اهـ. رواه زهري بن معاوية وأبو خالد األمحر وغريهم أخرجته يف الفنت

أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا عمر بن علي َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن أيب عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أيب 
بعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن عمر رضي اهللا عنه قال من حيدثنا أو قال أيكم حيدثنا ما قال هند عن ر

   ٦٩. اهـ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة فقال حذيفة أنا

  ذكر ما يدل على أن الوسوسة اليت تقع يف قلب املسلم من أمر الرب عز وجل صريح اإلميان

مد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن اسحاق الصاغاين َحدَّثنا أبو اجلواب أخربنا أمحد بن حم ٣٤٠
األحوص بن جواب َحدَّثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول اهللا 



ن السماء أحب إيل من أن صلى اهللا عليه وسلم وسلم فقال يا رسول اهللا إين أجد يف نفسي احلديث ألن أخر م
  .اهـ. أتكلم به فقال ذاك صريح اإلميان

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو صاحل عقيل بن حيىي َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا شعبة عن األعمش  ٣٤١
. حمض اإلميان وعاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال ذاك

  .اهـ

أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا  ٣٤٢
حممد بن ابراهيم بن أيب عدي وأبو عامر عن شعبة ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن املثىن َحدَّثنا ابن أيب 

ن يعقوب َحدَّثنا أمحد بن سهل َحدَّثنا بشر بن خالد َحدَّثنا حممد بن جعفر غندر قال َحدَّثنا شعبة عدي وأنبأنا حممد ب
قال مسعت سليمان األعمش حيدث عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال أتى ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا إنا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذاك صريح جند يف أنفسنا الشيء ما نتكلم به وإن له ما على األرض من شيء ف
  .اهـ. اإلميان

  .اهـ. رواه النضر بن مشيل
أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد  ٣٤٣

ال َحدَّثنا خالد بن َعبد اِهللا عن سهيل بن أيب بن حممد بن يوسف الطوسي َحدَّثنا حممد بن نصر َحدَّثنا وهب بن بقية ق
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم عليه أن يتكلم به فقال 

  .اهـ. أوجدمتوه فإن ذاك صريح اإلميان
  .اـه. لفظ مسدد

َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق قاال  ٣٤٤
حممد بن النضر وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا ابراهيم بن أيب طالب قالوا َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأجرير بن 

  عبداحلميد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال

وسلم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا جند يف أنفسنا  جاء ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .اـه. ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال قد وجدمتوه قالوا نعم قال ذاك صريح اإلميان

  .اهـ. وأنبأنا محزة َحدَّثنا أمحد بن علي َحدَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا جرير حنوه
  .اهـ. رواه عبدالعزيز بن املختار

أنبأنا حممد بن يعقوب وعبداهللا بن أمحد قاال َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّثنا ابن مهدي وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا  ٣٤٥
السري َحدَّثنا قبيصة وأنبأنا حممد بن أمحد بن حمبوب َحدَّثنا سعيد بن مسعود َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى قالوا َحدَّثنا 

د اِهللا بن شداد بن اهلاد عن ابن عباس قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل سفيان عن منصور عن ذر عن َعب
  .اهـ. فقال إنه يقع يف نفسي األمر ألن أكون محمة أحب إيل فقال احلمد هللا الذي رد أمره إىل الوسوسة

  .اهـ. ابن عباس حنوهقال سعيد بن مسعود وثنا عبيداهللا َحدَّثنا شيبان عن منصور عن ذر عن َعبد اِهللا بن شداد عن 
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  اإلميان: كتاب 
بن منده: املؤلف  بن حيىي  إسحاق  بن      حممد 

وأنبأ حممد بن حممد َحدَّثنا يونس َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا أبو الوليد قال َحدَّثنا شعبة عن 
  .اهـ. منصور واألعمش عن ذر بإسناده حنوه

د بن يعقوب قاال َحدَّثنا عباس بن حممد َحدَّثنا روح َحدَّثنا شعبة عن منصور أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحمم ٣٤٦
  .اـه. بطوله قال َحدَّثنا األعمش وقال احلمد هللا الذي رد أمره إىل الوسوسة

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن وعمرو بن َعبد اهللاِ أبو عثمان البصري قاال َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن  ٣٤٧
ب َحدَّثنا علي بن عثام َحدَّثنا سعري بن اخلمس َحدَّثنا مغرية بن مقسم عن ابراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا قال حبي

سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل جيد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطري كان أحب إليه من أن 
  .هـا. يتكلم به قال ذلك حمض اإلميان أو صريح اإلميان

٧٠   

  ذكر األخبار الدالة على أن اهللا عز وجل يتجاوز عن ما يتوسوس به العبد إذا مل يعمل به أو يتكلم

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا احلسن بن مكرم َحدَّثنا يزيد بن هارون الواسطي أنبأنا مسعر وأنبأنا خيثمة  ٣٤٨
ثنا سفيان عن مسعر وأنبأنا أمحد بن حممد بن العباس قال َحدَّثنا بشر َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا احلميدي َحدَّ

بن موسى َحدَّثنا خالد َحدَّثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .اهـ. وسلم جتوز ألميت عما وسوست به أنفسها أو حدثت أنفسها ما مل تعمل أو تكلم به

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن أيوب وابراهيم بن حامت قاال َحدَّثنا مسلم بن ابراهيم َحدَّثنا  ٣٤٩
هشام بن أيب َعبد اِهللا َحدَّثنا قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا جتاوز 

  .اهـ. ثت به أنفسهاألميت ما مل تكلم به أو تعمل ما حد
  .اـه. وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن منصور َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا وكيع عن هشام حنوه

أنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد  ٣٥٠
دَّثنا معاذ َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع وأنبأنا احلسني بن علي وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َح

َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا ابن مسهر وعبدة قالوا َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن 
 عليه وسلم إن اهللا جتاوز عن أميت ما وسوست به قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا

  .اـه. أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به
  .اهـ. رواه امساعيل بن علية وابن أيب عدي وخالد بن احلارث

أنبا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن منصور َحدَّثنا حسني اجلعفي عن 
ة بن قدامة عن شيبان بن عبدالرمحن عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا زائد

  .اهـ. عليه وسلم إن اهللا جتاوز عن أميت حنوه



أنبأنا أمحد بن ابراهيم بن جامع َحدَّثنا يوسف بن يزيد َحدَّثنا سعيد بن منصور وأنبأنا علي بن حممد َحدَّثنا  ٣٥١
َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا خلف بن هشام ح وثنا حسان َحدَّثنا معاذ 

حسن َحدَّثنا ابن حساب قالوا أنبأنا أبو عوانة عن قتادة بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا جتاوز يل 
  .اهـ. كلمواعن أميت ما حدثت أنفسها ما مل يعملوا أو يت

  .اهـ. رواه مهام ومحاد

٧١   

  ذكر ما يقول املرء املسلم عند وساوس القلب

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي َعبد اهللاِ بن أمحد َحدَّثنا احلميدي َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا هشام  ٣٥٢
يه وسلم ال يزال الناس يسألون حىت يقولون هذا بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  .اـه. اهللا خلق كل شيء فمن خلق اهللا فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا باهللا
  .اهـ. رواه ابن أيب عمر وابن عباد

بو أنبأنا حسان بن حممد أبو الوليد َحدَّثنا جعفر بن أمحد بن نصر وغريه قال َحدَّثنا حممود بن غيالن َحدَّثنا أ ٣٥٣
النضر هاشم بن القاسم َحدَّثنا أبو سعيد املؤدب عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم قال يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء ومن خلق األرض فيقول اهللا فيقول من خلق اهللا فمن وجد 
  .اـه. من ذلك شيئا فليقل آمنت باهللا ورسله

أنا َعبد اِهللا بن جعفر البغدادي مبصر َحدَّثنا حيىي بن أيوب املصري وأنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا أنب ٣٥٤
أمحد بن ابراهيم البغدادي قاال َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري 

  قال أخربين عروة أن أبا هريرة قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا من خلق كذا وكذا حىت يقول قال رسول 
  .اهـ. من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا عز وجل

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا يوسف بن موسى املروزي َحدَّثنا أمحد ابن صاحل َحدَّثنا عنبسة عن  ٣٥٥
د عن ابن شهاب الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يونس بن يزي

  .اهـ. وسلم يأيت العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ منه
  .رواه ابن أخي الزهري

ف السلمي أنبأنا عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوس ٣٥٦
مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزالون يستفتون حىت يقول 

  .اهـ. أحدهم هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا
نا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان وعبداهللا بن جعفر قاال َحدَّث ٣٥٧

َحدَّثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة املدين عن عبدالرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .اهـ. عليه وسلم ال يزالون يستفتون حىت يقولوا هذا اهللا خلق فمن خلق اهللا



أيوب َحدَّثنا موسى بن احلسن بن عباد َحدَّثنا معلى ابن أسد َحدَّثنا وهيب بن خالد  أنبأنا أمحد بن اسحاق بن ٣٥٨
عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال الناس 

ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول يسألون عن العلم حىت يقولوا هذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا قال فبينما أبو هريرة 
  .اهـ. صدق اهللا ورسوله صدق اهللا رسوله قال أبو هريرة لقد سألين عنها رجالن وهذا الثالث

أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث َحدَّثنا  ٣٥٩
أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزال الناس يسألونكم عن أيب عن أيوب عن حممد بن سريين عن 

العلم حىت يقولوا هذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق اهللا ورسوله قد سألين اثنان وهذا 
  .اـه. الثالث أو سألين واحد وهذا الثاين

د بن نصر َحدَّثنا عمرو بن زرارة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا جعفر بن أمح ٣٦٠
ابراهيم بن اسحاق األمناطي َحدَّثنا يعقوب قاال َحدَّثنا امساعيل بن علية عن أيوب عن حممد قال قال أبو هريرة ال 

  يزال الناس

ل فقال صدق اهللا ورسوله قد يسألون عن العلم حىت يقولوا هذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا وإذا هو آخذ بيد رج
  .اهـ. سألين عنها رجل وهذا الثاين أو رجالن وهذا الثالث

  .اهـ. رواه أبو خيثمة ويعقوب الدورقي
أنبأ أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا عباس النرسي َحدَّثنا ابن علية عن أيوب عن حممد عن أيب 

  .اـه. ه وسلم ال يزال الناس يسألون عن العلم حنوههريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي
أنبأنا أمحد َحدَّثنا عباس بن الفضل َحدَّثنا خليفة بن خياط َحدَّثنا حممد بن عبدالرمحن عن أيوب عن ابن سريين  ٣٦١

  .اهـ .عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال الرجل يسأل حىت يقول اهللا خلقنا فمن خلق اهللا
أنبا حممد بن حممد َحدَّثنا إبراهيم بن حكيم َحدَّثنا حممد بن عبد األعلى َحدَّثنا عبد الرزاق مسعت هشام بن  ٣٦٢

حسان عن حممد بن سريين قال كنت عند أيب هريرة فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن رجاال 
  .اهـ. لق فمن خلق اهللاسترفع هبم املسألة حىت يقولوا هذا اهللا خلق اخل

أنبأنا حممد بن احلسني القطان َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي قال َحدَّثنا النضر ابن حممد اجلرشي َحدَّثنا  ٣٦٣
عكرمة بن عمار َحدَّثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

يسألون يا أبا هريرة هذا اهللا فمن خلق اهللا قال فبينما أنا يف املسجد إذ أتاين ناس من  عليه وسلم ال يزال الناس
األعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا اهللا فمن خلق اهللا قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به مث قال قوموا قوموا صدق 

  .اهـ. خليلي صلى اهللا عليه وسلم

بن يوسف َحدَّثنا حممد بن يوسف َحدَّثنا سفيان عن جعفر وأنبأنا حممد بن أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد  ٣٦٤
إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا كثري بن هشام َحدَّثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم 

الناس عن كل شيء فيقولون هذا قال مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يسألوهنم 
  .اهـ. اهللا خلق كل شيء فمن خلقه

رواه الثوري وغريه عن جعفر قال يزيد بن األصم فحدثين خنبة بن ضبيع السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة 
  .اهـ. فسألوه عن ذلك فقال اهللا أكرب ما حدثين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بشي إال وقد رأيته وأنا أبصره



أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن شاذان َحدَّثنا قتيبة َحدَّثنا مروان بن معاوية عن عبيداهللا بن َعبد اِهللا بن 
  .اهـ. األصم عن عمه يزيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر احلديث حنوه

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا  روى عبدالعزيز بن حممد عن العالء عن أبيه ٣٦٥
  .اهـ. عز وجل ال يزال عبد يسأل ويسأل عين فيقول هذا اهللا عز وجل خلقين فمن خلق اهللا

  .اـه. أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا أبو مروان العثماين عنه

ثنا َعبد اِهللا بن حممد بن شاكر وأنبأنا عَبد اهللاِ ابن ابراهيم املقري َحدَّثنا حممد بن أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّ ٣٦٦
عاصم قاال َحدَّثنا حسني بن علي اجلعفي َحدَّثنا زائدة بن قدامة عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك أن رسول 

يسألون حىت يقولون هذا اهللا خلق كل شيء  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا عز وجل يقول إن أمتك ال يزالون
  .اهـ. فمن خلق اهللا

أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم بن  ٣٦٧
ثمان بن أيب شيبة خملد وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا مسدد بن قطن وأمحد بن النضر بن عبدالوهاب قاال َحدَّثنا ع

وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا حممد بن صاحل بن ذريح َحدَّثنا عَبد اِهللا بن عامر بن زرارة َحدَّثنا حممد بن فضيل مجيعا 
عن املختار بن فلفل عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال اهللا عز وجل إن أمتك ال يزالون 

  .اهـ. يتساءلون حنوه
ابة عن ورقاء عن أيب طواله عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لن يربح الناس حىت يتساءلون رواه شب

  .اهـ. هذا اهللا خالق كل شيء فمن خلق اهللا

  .اهـ. أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن اسحاق الثقفي َحدَّثنا احلسن بن الصباح عنه
  .اهـ. أخرجه البخاري عن احلسن

٧٢   

  درجات األنبياء يف الوساوس مع اليقنيذكر 

أخربنا أمحد بن عمر وأبو الطاهر َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا ابن وهب قال أخربين يونس بن يزيد عن  ٣٦٨
ابن شهاب الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رب أرين كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن {بالشك من ابراهيم إذ قال وسلم قال حنن أحق 
قال ورحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف السجن طول لبث يوسف عليه السالم } قليب

  .اهـ. ألجبت الداعي
 َحدَّثنا أبو حامت حممد بن ادريس َحدَّثنا سعيد بن أنبأنا علي بن احلسن بن علي وأمحد بن حممد بن ابراهيم قاال ٣٦٩

عيسى بن تليد الرعيين وكان رضا َحدَّثنا عبدالرمحن بن القاسم العتقي عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أيب سلمة وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويرحم اهللا لوطا لقد كان } أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب{ن أحق بالشك من ابراهيم إذ قال له ربه قال حن
  .اهـ. يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي



البغدادي َحدَّثنا أمحد  أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن ادريس وأنبأنا امساعيل بن حممد ٣٧٠
بن سعد الزهراين وأنبأنا عمرو بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن عمرو ح وثنا حممد بن يعقوب وعلي بن نصر 
قاال َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن سعيد قالوا َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن حممد بن أمساء َحدَّثنا جويرية بن أمساء عن مالك بن 

ي أن سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يرحم أنس عن الزهر
  .اهـ. اهللا ابراهيم حنن أحق بالشك منه احلديث

أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا حممد بن النعمان بن بشري َحدَّثنا ابن أيب أويس وأنبأنا حسان بن حممد  ٣٧١
عقوب قاال َحدَّثنا حممد بن اسحاق الثقفي َحدَّثنا عبيداهللا بن سعد بن ابراهيم الزهري َحدَّثنا عمي وحممد بن ي

يعقوب بن ابراهيم قاال َحدَّثنا أبو أويس عن ابن شهاب الزهري أن سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه عن أيب 
  هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن {حنن أحق بالشك منه  يرحم اهللا ابراهيم
مث قرأ هذه اآلية حىت أجنزها مث قال رحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف السجن } ليطمئن قليب

  .اهـ. ما لبث يوسف مث جاءين داعي ألجبت
  .اـه. لفظ ابن أيب أويس

نبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا الليث بن سعد عن أ ٣٧٢
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما من األنبياء نيب إال وقد 

ا كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهللا إيل فأنا أرجو أن أكون أكثرهم أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمن
  .اهـ. تابعا يوم القيامة

  .اهـ. هذا حديث جممع على صحته من حديث الليث رواه ابن يوسف ومجاعة

٧٣   

  ذكر ما يدل على درجات املرء املسلم احملسن

 حممد بن محاد الطهراين وأنبأنا حممد بن احلسني أخربنا علي بن العباس بن األشعث بغزة َحدَّثنا أبو َعبد اِهللا ٣٧٣
َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبدالرزاق بن مهام أنبأنا معمر بن راشد عن مهام بن منبه عن أيب هريرة 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاهلا إىل 

  .اهـ. بعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له مبثلها حىت يلقى اهللا عز وجلس
أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان مبصر َحدَّثنا طاهر بن عيسى أبو احلسني املؤذن وأنبأنا أمحد بن احلسن بن  ٣٧٤

خربين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عتبة َحدَّثنا أبو الزنباع قال َحدَّثنا زيد بن بشر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب قال أ
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أسلم العبد وحسن إسالمه 
كتب اهللا له بكل حسنة عملها وحما اهللا كل سيئة زلفها وكان عمله بعد القصاص السيئة مبثلها إال أن يتجاوز اهللا 

  .اهـ. عمائة ضعفعنها واحلسنة إىل سب



أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح َحدَّثنا سفيان ابن عيينة وأنبأنا خيثمة بن  ٣٧٥
سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن 

ا مسدد وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا موسى بن اسحاق َحدَّثنا عَبد اِهللا بن حممد العبسي وأنبأنا حممد بن املثىن َحدَّثن
ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم بن خملد قالوا َحدَّثنا سفيان 

  هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب

يقول اهللا عز وجل إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاهلا وإذا هم عبدي بسيئة فال 
  .اهـ. تكتبوها فإن عملها فاكتبوها مثلها فإن مل يعملها فاكتبوها حسنة

  .يب وورقاءلفظ احلميدي رواه مالك واملغرية بن عبدالرمحن وشع
أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف أنبأنا عبدالرزاق بن مهام أنبأنا معمر بن راشد عن مهام بن منبه  ٣٧٦

  .قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
لها فإذا عملها كتبتها له بعشر قال اهللا عز وجل إذا حدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما مل يعم

  .أمثاهلا وإذا حتدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما مل يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلها
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت املالئكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أخرب به فقال ارقبوه 

  .اـه. ركها فاكتبوها حسنة إمنا تركها من جرائيفإن عملها فاكتبوها له مبثلها وإن ت

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن وحممد بن حممد بن حيان قاال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة  ٣٧٧
اهللا عز َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال 

وجل إذا هم عبدي باحلسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف وإن 
  .اهـ. هم عبدي بسيئة فلم يعملها مل أكتبها شيئا فإن عملها كتبتها واحدة

ا حيىي بن أيوب وأنبأنا حممد بن أنبأنا حممد بن أمحد بن حيىي البغدادي َحدَّثنا حممد بن عبدوس بن كامل َحدَّثن ٣٧٨
صاحل الوراق َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار َحدَّثنا علي بن حجر وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم 

َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا أمحد بن اسحاق َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا أبو الربيع سليمان بن داود قالوا َحدَّثنا امساعيل 
ن جعفر عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال اهللا عز وجل ب

إذا هم عبدي حبسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة 
  .اهـ. دةفلم يعملها مل أكتبها عليه فإذا عملها كتبتها سيئة واح

  .اهـ. رواه عبدالعزيز بن أيب حازم وسعيد بن مسلمة وسليمان بن بالل
أنبأنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق أنبأنا النضر بن  ٣٧٩

دَّثنا أبو خالد األمحر سليمان بن مشيل عن هشام بن حسان ح وأخربين أيب قال حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن العالء َح
  حيان عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم حبسنة فعملها كتبت له إىل 
  .اهـ. سبعمائة ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب فإن عملها كتبت

  .اهـ. الد وقال اسحاق يف حديثه كتبت بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة وقال فإن عملها كتبت عليه سيئةلفظ أيب خ



  .اهـ. رواه وهب بن جرير وغريه عن هشام موقوفا
أنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد بن مسرهد وأنبأنا حممد  ٣٨٠

براهيم َحدَّثنا حممد بن الفضل بن موسى َحدَّثنا شيبان بن أيب شيبة َحدَّثنا عبدالوارث بن سعيد َحدَّثنا بن أمحد بن ا
اجلعد أبو عثمان عن أيب رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز 

فمن هم حبسنة فلم يعملها كتب اهللا له حسنة  وجل قال إن اهللا عز وجل كتب احلسنات والسيئات مث فسر ذلك
كاملة فإن عملها كتبت عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا له 

  .اهـ. حسنة كاملة فإن عملها كتبت سيئة واحدة

عبيداهللا َحدَّثنا عبدالوارث بن سعيد وأنبأنا أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا علي بن  ٣٨١
أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن احلسن بن عباد َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب 

بن  رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا حممد بن يعقوب قال َحدَّثنا حيىي بن حممد وزكريا
داود قاال َحدَّثنا حيىي بن حيىي قالوا أنبأنا جعفر بن سليمان عن اجلعد عن أيب رجاء عن ابن عباس عن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم قال إن ربكم رحيم من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له إىل سبعمائة 
له حسنة فإن عملها كتبت واحدة أو ميحوها ولن يهلك على  إىل أضعاف كثرية ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت

  .اهـ. اهللا إال هالك

٧٤   

  ذكر فضل املؤمن احملسن يف اإلسالم بعد اإلساءة يف اجلاهلية

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب َحدَّثنا احلسن بن علي ابن عفان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري عن  ٣٨٢
وائل عن َعبد اِهللا قال قلنا يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال من أحسن يف اإلسالم مل  األعمش عن أيب

  .اهـ. يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر
  ـ.اه. وأنبأنا حسني بن علي َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر وابن منري قاال َحدَّثنا وكيع حنوه

وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا السري بن خزمية وأنبأنا أمحد بن سليمان َحدَّثنا أبو زرعة قال َحدَّثنا عمر بن حفص 
  .اهـ. بن غياث َحدَّثنا أيب َحدَّثنا األعمش حنوه

أنا خيثمة َحدَّثنا َحدَّثنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنب ٣٨٣
أبو قالبة َحدَّثنا أبو زيد قال َحدَّثنا شعبة عن منصور مسعت أبا وائل حيدث عن َعبد اِهللا قال قلنا يا رسول اهللا 
  .اهـ. أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال من أحسن يف االسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية واالسالم مث ذكر حنوه

  .اهـ. رواه ابن عدي

أنبأنا امساعيل بن حممد بن امساعيل َحدَّثنا عيسى بن جعفر َحدَّثنا قبيصة بن عقبة السوائي وأنبأنا أمحد بن حممد  ٣٨٤
َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا احلسني بن جعفر وأنبأنا أمحد بن حممد أبو عمرو َحدَّثنا بشري بن موسى َحدَّثنا خالد بن 

عيد الثوري عن منصور واألعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا بن مسعود قال قال رجل حيىي قالوا َحدَّثنا سفيان بن س
يا رسول اهللا أيؤاخذ أحدنا مبا عمل يف اجلاهلية قال من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء 



  .اهـ. يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر
بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق بن مهام وسفيان الثوري ومعمر عن  أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد ٣٨٥

منصور وأنبأنا امساعيل بن حممد َحدَّثنا حممد بن عبدامللك َحدَّثنا يزيد بن هارون أنبأنا ورقاء عن منصور وأنبأنا 
مان بن أيب شيبة وأنبأنا حممد اسحاق بن ابراهيم بن هاشم َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان َحدَّثنا عث

بن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا جرير بن عبداحلميد كلهم عن 
منصور عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا 

  ة فقال من أحسن منكم يف اإلسالم فال يؤاخذ هباعملنا يف اجلاهلي

  .اهـ. ومن أساء أخذ بعمله يف اجلاهلية واالسالم
  .اهـ. لفظ جرير واآلخرون حنوه

أنبأنا َعبد اِهللا بن ابراهيم املقري َحدَّثنا حممد بن عاصم َحدَّثنا أبو داود سليمان بن داود َحدَّثنا شعبة عن  ٣٨٦
د اِهللا قال سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال من منصور عن أيب وائل عن َعب

   ٧٥. اـه. أحسن يف االسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء يف االسالم أخذ باألول واآلخر

  ذكر فضل من أسلم على ما سلف من اخلري يف اجلاهلية

َحدَّثنا عباس بن حممد بن حامت َحدَّثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن أخربنا أمحد بن حممد بن زياد  ٣٨٧
صاحل بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخربين عروة بن الزبري بن العوام أن حكيم بن حزام أخربه أنه قال 

ية من صدقة وعتاقة أو صلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنث هبا يف اجلاهل
  .اهـ. رحم أفيها أجر فقال أسلمت على ما أسلفت من خري

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا احلسن بن مكرم َحدَّثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن  ٣٨٨
اجلاهلية هل يل فيها شيء  شهاب الزهري عن عروة بن حزام قال قلت يا رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنثها يف

  .اهـ. قال أسلمت على ما سلف لك من خري
  .اهـ. والتحنث التعبد

  .اهـ. رواه الليث وابن املبارك وابن وهب عن يونس
أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا احلسني بن احلسن بن املهاجر َحدَّثنا هارون بن سعيد َحدَّثنا ابن وهب عن 

  .اهـ. يونس مثله
أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن أمحد بن يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق عن معمر عن  ٣٨٩

الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنث هبا أفعلها يف اجلاهلية من 
  .اهـ. خري عتاقة وصلة رحم هل يل فيها من أجر قال أسلمت على ما سلف لك من

  .اهـ. رواه هشام بن يوسف

أنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٣٩٠
ابراهيم وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا شعيب بن أيب 

  .اـه. ن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول اهللا وذكر حنوهمحزة ع



أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب َحدَّثنا سفيان عن هشام بن عروة  ٣٩١
ا أدعها إال حترجا قال أسلمت عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول اهللا إين كنت أدع أشياء يف اجلاهلية م

  .اهـ. على ما سلف من خري
أنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا احلميدي َحدَّثنا سفيان َحدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه مسع  ٣٩٢

ى اهللا عليه وسلم حكيم بن حزام يقول قلت يا رسول اهللا إين أعتقت يف اجلاهلية أربعني حمررا فقال رسول اهللا صل
  .اـه. أسلمت على ما سبق من خري

َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن الفضل وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا عبدة وأبو  ٣٩٣
ة فقال معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول اهللا أشياء كنت أفعلها يف اجلاهلي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خري قلت فواهللا ال أدع شيئا صنعته يف اجلاهلية إال 
  .اهـ. فعلت يف االسالم مثله

وأنبأنا احلسني َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا ابن منري عن هشام قال وكان أعتق مائة رقبة  ٣٩٤
  .اهـ. سالم مثلها مائة رقبة وساق يف اجلاهلية مائة بدنة فساق يف اإلسالم مائة بدنةفأعتق يف اإل

  .لفظ أمحد بن أيب معاوية
وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن اسحاق األمناطي َحدَّثنا هارون بن َعبد اهللاِ َحدَّثنا أبو أسامة حنو حديث أيب 

   ٧٦. اهـ. معاوية

  أهل الكتاب بنبيه صلى اهللا عليه وسلم مث آمن باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم ذكر فضل من آمن من

أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا علي بن احلسن َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الوليد العدين ح قال وأنبأنا أمحد  ٣٩٥
د وأنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم بن يوسف السلمي َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب قال َحدَّثنا سفيان بن سعي

َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا احلسني بن حفص ح قال وأنبأنا أمحد بن حممد بن الربيت َحدَّثنا حممد بن كثري عن 
سفيان بن سعيد الثوري عن صاحل الثوري عن عامر الشعيب عن ابن بردة بن أيب موسى عن أيب موسى األشعري قال 

ى اهللا عليه وسلم أميا رجل كانت له جارية فأدهبا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها فأعتقها قال رسول اهللا صل
فتزوجها فله أجران وأميا عبد مملوك أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران وأميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث 

  .اهـ. أسلم وآمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فله أجران
عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا خيثمة َحدَّثنا أبو أنبأنا  ٣٩٦

قالبة َحدَّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث وأنبأنا حممد بن سعيد بن اسحاق َحدَّثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان َحدَّثنا 
  عبدامللك اجلدي ح وأنبأ

وسي َحدَّثنا ابن أيب مسرة َحدَّثنا بدل بن احملرب أبو املنري وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن احلسني بن احلسن الط
بن عامر َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ بن معاذ حدثين أيب وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن حدثين أيب قالوا َحدَّثنا 

بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شعبة بن احلجاج عن صاحل عن الشعيب عن أيب 
قال ثالثة يؤتون أجرهم مرتني من كانت له أمة فأدهبا فأحسن تأديبها مث أعتقها وتزوجها ورجل آمن بالكتاب األول 

  .اـه. وبالكتاب الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم وعبد أدى حق اهللا وحق مواليه



  .اهـ. صمدلفظ عبدال
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا  ٣٩٧

ابراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد بن حيىي قال َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا صاحل بن صاحل بن حي قال جاء رجل 
ده فقال يا أبا عمرو إن ناسا عندنا خبراسان يقولون إذا أعتق الرجل أمته مث تزوجها فهو إىل الشعيب وأنا عن

كالراكب بدنته فقال الشعيب حدثنا أبو بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نيب صلى اهللا عليه وسلم مث آمن قال ثالثة يؤتون أجرهم مرتني الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث ال

بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فله أجران ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدهبا فأحسن تأديبها مث 
أعتقها وتزوجها فله أجران وعبد أطاع اهللا وأدى حق سيده فله أجران خذها بغري شيء فلقد كان الرجل يرحل يف 

  .اهـ. أدىن منها إىل املدينة
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا معاوية بن هشام  ٣٩٨

  وأنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أمحد بن حازم

موسى الغفاري َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى قال َحدَّثنا علي بن صاحل بن حي عن أبيه عن الشعيب عن أيب بردة بن أيب 
األشعري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أميا رجل كانت له خادمة فأدهبا فأحسن أدهبا وعلمها 
فأحسن تعليمها مث أعتقها وتزوجها فله أجران وأميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ومبحمد عليهما السالم فله 

فله أجران مث قال الشعيب للذي حدثه خذها جمانا فإن كان أجران وأميا مملوك أدى حق اهللا عز وجل وحق مواليه 
  .اهـ. الرجل أو الراكب يرحل إىل املدينة فيما دوهنا

  .ورواه احلسن بن صاحل عن أبيه
. أنبأ أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن مسلم َحدَّثنا احلسن بن عطية َحدَّثنا احلسن بن صاحل

  .اهـ
حممد بن احلسني َحدَّثنا ابراهيم بن احلارث َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري الكرماين َحدَّثنا احلسن بن صاحل عن  أنبأنا ٣٩٩

أبيه عن الشعيب قال أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان فقال إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته مث تزوجها 
ن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أميا رجل قيل كالراكب هديته فقال الشعيب حدثين أبو بردة ع

كانت له جارية فأدهبا وأحسن أدهبا وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها مث تزوجها فله أجران وأميا مملوك أدى حق اهللا 
أجران قال وحق مواليه فله أجران وأميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فله 

  .اهـ. فقال له الشعيب أعطيتكها بغري شيء إذ كان الرجل أو الراكب لريكب فيما أدىن منها إىل املدينة

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا امساعيل بن قتيبة وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن احلجاج وحممد  ٤٠٠
َحدَّثنا هشيم بن بشر بن صاحل عن صاحل عن الشعيب قال رأيت رجال من  بن عبدالسالم قالوا َحدَّثنا حيىي بن حيىي

أهل خراسان سأل الشعيب فقال يا أبا عمرو عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون يف الرجل إذا أعتق أمته مث 
يه وسلم قال تزوجها كان كالراكب بدنته فقال الشعيب حدثين أبو بردة عن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عل

ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فآمن به وتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق اهللا وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها 

زوجها فله أجران مث قال الشعيب للخراساين خذ هذا احلديث بغري فأحسن غذاءها مث أدهبا فأحسن أدهبا مث أعتقها وت



  .اهـ. شي فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذه إىل املدينة
أنبأ احلسني بن علي وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا احلسن بن سفيان َحدَّثنا حيان بن موسى َحدَّثنا عَبد اِهللا بن املبارك 

  .عن صاحل بن صاحل بإسناده حنوه
أنبأ علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن 
هارون َحدَّثنا حمرز بن عون وخلف بن هشام قالوا َحدَّثنا خالد بن َعبد اِهللا َحدَّثنا مطرف عن الشعيب عن أيب بردة 

  .اهـ.  عليه وسلم يف الذي يعتق جاريته وذكر احلديثعن أيب موسى عن النيب صلى اهللا

٧٧   

ذكر وجوب اإلميان على كل من مسع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل الكتابني واإلقرار مبا أرسل به وجاء به 
  عن اهللا عز وجل

وهب قال أخربين عمرو بن أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا عَبد اِهللا بن  ٤٠١
احلارث عن أيب يونس موىل أيب هريرة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال 

. يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار
  .اهـ
بدويه وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن سعيد َحدَّثنا أمية بن أنبأنا علي بن عيسى بن ع ٤٠٢

بسطام َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا روح بن القاسم عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 
اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت فإذا فعلوا ذلك  اهللا عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال

  .اهـ. عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل

أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا هشام بن علي َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن رجاء َحدَّثنا سعيد بن سلمة بن أيب  ٣٠٤
  .عن أيب هريرة قالاحلسام عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا أقروا 
  .اهـ. بذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز وجل

  بد اِهللا ورسوله وكلمته وروح منه ألقاها إىل مرمي ذكر وجوب اإلميان بنبوة عيسى بن مرمي عليه السالم وأنه َع ٧٨
أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم َحدَّثنا بشر بن بكر وأنبأنا أمحد بن  ٤٠٤

د بن حممد أبو اسحاق بن أيوب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أيب َحدَّثنا الوليد بن مسلم ح وأنبا حمم
النضر الطوسي َحدَّثنا عثمان بن سعيد اهلروي َحدَّثنا هشام بن عمار َحدَّثنا صدقة بن خالد قالوا َحدَّثنا عبدالرمحن 

بن يزيد بن جابر قال أخربنا جنادة بن أيب أمية قال أخربين عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من 
وحده وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح شهد أن ال إله إال اهللا 

  .اـه. منه وأن اجلنة حق والنار حق وأن البعث حق أدخله اهللا عز وجل من أي أبواب اجلنة شاء
  .اهـ. رواه عمري بن عبدالواحد والوليد بن مزيد وغريمها عن ابن جابر

  .اهـ. ي عن عمري بن هاىنء حنوه تقدمورواه مجاعة عن األوزاع



أنبأنا حممد بن ابراهيم بن عبدامللك بن مروان َحدَّثنا أمحد بن املعلى بن يزيد َحدَّثنا دحيم عبدالرمحن وأنبأنا  ٤٠٥
 أمحد بن سليمان َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا دحيم وسليمان قاال َحدَّثنا الوليد بن مسلم َحدَّثنا أبو عمرو

  األوزاعي حدثين عمري بن هاىنء قال حدثين جنادة بن أيب أمية قال حدثين عبادة بن الصامت قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله 
ه وأن اجلنة حق وأن النار حق أدخله اهللا عز وأن عيسى بن مرمي َعبد اِهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح من

  .اهـ. وجل اجلنة
أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا علي بن احلسني بن اجلنيد َحدَّثنا املعافا بن  ٤٠٦

 صلى اهللا عليه سليمان َحدَّثنا فليح بن سليمان عن هاليل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا
وسلم قال إن أهل اجلنة ليتراءون يف اجلنة كما يتراءون الكوكب الدري الغارب يف أفق السماء إذا تطالع يف تفاضل 

الدرجات قالوا يا رسول اهللا أولئك النبيون قال بلى والذي نفس حممد بيده أقوام آمنوا باهللا ورسوله وصدقوا 
  .اهـ. املرسلني

٧٩   

  ن بنزول عيسى بن مرمي عليه السالم وإميانه باملصطفى عليه السالم وبشريعتهذكر وجوب اإلميا

أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا شعيب بن الليث وأنبأنا حممد بن يعقوب  ٤٠٧
مد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي أنبأنا َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد بن يونس الريبوعي وأنبأنا محزة بن حم

قتيبة بن سعيد قالوا َحدَّثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يقول قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكما قسطا فيكسر الصليب 

  .اهـ. ير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحدويقتل اخلنز
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا  ٤٠٨

يب عن أيب هريرة احلسن َحدَّثنا أبو بكر وعبداألعلى قالوا َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املس
  يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ال تقوم الساعة حىت ينزل عيسى بن مرمي عليه السالم وقال احلميدي وابن أيب عمرو عن أيب هريرة قال قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مرمي عليه السالم فيكم حكما وإماما مقسطا يكسر الصليب 

  .اهـ. ل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحدويقت
أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف أنبأنا عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن  ٤٠٩

ما سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حك
  .اهـ. عدال فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله احد

أنبأنا حممد بن يعقوب أبو بكر البيكندي أنبأنا عبدالصمد بن الفضل َحدَّثنا مكي عن ابن جريج عن الزهري  ٤١٠
ي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذ

  .اهـ. فيكم ابن مرمي حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل اخلنزير وتوضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد



أخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حرملة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب قال أخربين يونس بن  ٤١١
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوشك أن ينزل  يزيد عن الزهري عن سعيد
  .اهـ. عيسى بن مرمي وذكر حنوه

رواه األوزاعي وحممد بن الوليد الزبيدي وابن أيب ذئب وابن أيب حفصة وقال صاحل بن كيسان عن الزهري وزاد 
  .اهـ. }ه قبل موتهوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن ب{فيه قال اقرؤوا إن شئتم 

  .اهـ. أنبأ عن اسحاق واحللواين وغريمها
أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون وأنبأنا حممد ابن ابراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد  ٤١٢

ل قال رسول اهللا صلى بن سلمة قال َحدَّثنا قتيبة َحدَّثنا الليث عن سعيد املقربي عن عطاء بن مينا عن أيب هريرة قا
اهللا عليه وسلم واهللا لينزلن ابن مرمي حكما عدال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن اجلزية وليتركن 

  القالص فال يسعى عليها ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إىل املال فال يقبله أحد

دَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخربين أيب وأنبأنا احلسن أنبأنا خيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال َح ٤١٣
بن مروان َحدَّثنا ابراهيم بن أيب سفيان َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حبر بن نصر 

نافع موىل أيب قتادة عن أيب  َحدَّثنا بشر بن بكر قالوا َحدَّثنا عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي قال أخربين الزهري عن
  .اـه. هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي وإمامكم منكم

  .اـه. رواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي وابن أيب ذئب
  .اهـ. أنبأ محزة َحدَّثنا أمحد بن علي َحدَّثنا زهري بن حرب عنه بطوله

ر َعبد اِهللا بن أمحد اهلمداين مبصر َحدَّثنا حممد بن احلسن اللخمي َحدَّثنا حرملة بن حيىي َحدَّثنا َعبد أنبأنا أبو عم ٤١٤
اِهللا بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن نافع موىل أيب قتادة أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .اهـ. موسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم منك
  .اهـ. رواه معمر بن راشد وصاحل بن كيسان وحممد بن الوليد الزبيدي وعباد بن اسحاق

أنبأنا إمساعيل بن حممد بن امساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور َحدَّثنا عبدالرزاق بن مهام أنبأنا معمر عن الزهري  ٤١٥
 عليه وسلم كيف بكم إذا نزل بكم ابن مرمي عن نافع موىل أيب قتادة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  .اهـ. فأمكم أو قال إمامكم منكم
أنبأنا َعبد اِهللا بن جعفر َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن نافع  ٤١٦

. أنتم إذا نزل ابن مرمي وامامكم منكم موىل أيب قتادة أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف
  .اهـ

  .اهـ. رواه سالمة عن عقيل
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وامساعيل بن حممد قاال َحدَّثنا أمحد ابن منصور أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن  ٤١٧

كادت تلتقي ترقوتاي من جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم قال كنت أمسع أبا هريرة يقول تروين شيخا كبريا قد 
. الكرب واهللا أين ألرجو أن أتى عيسى بن مرمي عليه السالم فأحدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيصدقين

  .اهـ



أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد أنبأنا عباس بن حممد َحدَّثنا حجاج وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن  ٤١٨
ثنا هارون بن َعبد اِهللا البزار َحدَّثنا حجاج بن حممد قال قال ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه اسحاق األمناطي َحدَّ

مسع جابر بن َعبد اهللاِ يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق 
فيقول أمريهم تعال صل لنا فيقول ال إن بعضكم  ظاهرين إىل يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مرمي عليه السالم

  .اهـ. على بعض أمراء تكرمة اهللا عز وجل هذه األمة
أنبأنا امساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن حنظلة بن علي األسلمي أنه  ٤١٩

ذي نفسي بيده ليهلن ابن مرمي بفج الروحاء باحلج مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال
   ٨٠والعمرة أو ليثنيهما رواه يونس والليث وابن عيينة واألوزاعي وابن جريج واجلماعة 

  ذكر ابتداء اإلسالم واإلميان وتغربه وأنه سيعود غريبا كما بدأ

بن عبيد وأنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم أخربنا حممد بن سعيد بن اسحاق َحدَّثنا أمحد بن يونس َحدَّثنا حممد  ٤٢٠
َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا امساعيل بن أيب أويس قال حدثين أخي عن سليمان بن بالل وأنبأنا حممد بن سعد 

وابن  َحدَّثنا جعفر بن حممد القاضي َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة وأمحد بن حممد بن َعبد اِهللا البصال َحدَّثنا أبو أسامة
منري ح قال َحدَّثنا أبو موسى اسحاق بن موسى َحدَّثنا أنس بن عياض أبو ضمرة وأنبأنا احلسن بن علي َحدَّثنا 

احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن حممد العبسي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري وأبو أسامة عن َعبد اِهللا بن عمر عن ضبيب 
أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن اإلميان ليأرز إىل املدينة  بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم عن

  .اـه. كما تأرز احلية إىل جحرها

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نعيم وأمحد بن سلمة قاال َحدَّثنا حممد بن رافع وأنبأنا حممد  ٤٢١
بن عاصم َحدَّثنا الفضل بن سهل َحدَّثنا شبابة بن سوار َحدَّثنا عاصم بن  بن أمحد بن ابراهيم َحدَّثنا أمحد بن حممد

حممد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا 
  .اهـ. كما بدأ وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية إىل جحرها

بن نصر وعلي بن عيسى بن عبد ربه قاال َحدَّثنا حممد ابن ابراهيم بن سعيد َحدَّثنا أمية بن  أنبأنا علي بن حممد ٤٢٢
بسطام أنبأنا يزيد بن زريع البصري َحدَّثنا روح بن القاسم عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب 

  .اهـ. ما كان فطوىب للغرباءصلى اهللا عليه وسلم قال إن الدين بدأ غريبا وإن الدين سيعود ك
أنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا أمحد بن عبداجلبار َحدَّثنا حممد بن عباد املكي وأنبأنا حممد بن نافع املكي َحدَّثنا  ٤٢٣

اسحاق بن أمحد بن نافع َحدَّثنا حممد بن حممد العدين قال َحدَّثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم 
.  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوىب للغرباءعن أيب
  .اهـ

أنبأنا حممد بن حممد بن َعبد اهللاِ بن محزة َحدَّثنا هاشم بن يونس َحدَّثنا أمحد بن صاحل َحدَّثنا عَبد اِهللا بن وهب  ٤٢٤
  ن أيب حازم سلمة بن دينار عن ابن سعد هو عامر قال مسعت أيب يقولقال حدثين أبو صخر محيد بن زياد ع



مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب يومئذ للغرباء إذا 
   ٨٢. اـه. فسد الناس والذي نفسي بيده إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها

  ذكر ما يدل على أن اإلسالم يعود كما بدأ حىت ال يبقى منه شيء

أخربنا حممد بن يعقوب األصم َحدَّثنا حممد بن اسحاق الصاغاين َحدَّثنا عفان بن مسلم الصفار وأنبأنا أمحد بن  ٤٤٧
لبناين عن أنس بن مالك أن مهران َحدَّثنا يعقوب بن اسحاق املخزومي َحدَّثنا عفان َحدَّثنا محاد بن سلمة أنبأنا ثابت ا

  .اهـ. النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا
  .اـه. رواه هبز بن أسد وغريه

وأنبأنا حممد بن حممد بن األزهر َحدَّثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن ثابت البناين عن أنس  ٤٤٨
  .اهـ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة على أحد يقول اهللا اهللا بن مالك قال قال رسول

  .اهـ. رواه محيد عن أنس
أخربنا حممد بن عيسى أبو حامت وأبو عمرو قاال َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا األنصاري عن محيد عن أنس  ٤٤٩

  .اهـ. يف األرض اهللا اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت ال يقال

أنبأنا حممد بن عبداملؤمن املكي َحدَّثنا ابراهيم بن عيسى البصري َحدَّثنا أمحد ابن عبدة الضيب وأنبأنا أمحد بن  ٤٥٠
اسحاق وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا أمحد بن عبدة الضيب َحدَّثنا أبو علقمة الفروي 

لعزيز بن حممد قاال َحدَّثنا صفوان بن سليم عن عبيداهللا بن سلمان األغر عن أبيه عن أيب هريرة قال قال وعبدا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا يبعث رحيا من اليمن ألني من احلرير فال تدع أحدا يف قلبه مثقال حبة وقال 

  .اهـ. عبدالعزيز مثقال ذرة من اإلميان إال قبضته
أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا حامد بن أيب  ٤٥١

حامد َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن اسحاق َحدَّثنا علي بن حجر وأنبأنا عمرو بن 
صور بن أيب مزاحم قالوا َحدَّثنا امساعيل بن جعفر َحدَّثنا العالء عن أبيه عن منصور َحدَّثنا حسني بن حممد َحدَّثنا من

أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا 
  .اهـ. وميسي كافرا أو ميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

  .اـه. مالك والدراوردي وسعيد بن سلمة وروح بن القاسم وسليمان بن باللرواه 

٨٣   

  ذكر خرب يدل على ما تقدم من ابتداء اإلسالم

أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف وأنبأنا حممد بن أيوب َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن كثري قال  ٤٥٢
ا أمحد بن اسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن احلسن َحدَّثنا موسى بن مسعود َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب وأنبأن

قال َحدَّثنا سفيان بن سعيد الثوري عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



علينا وحنن ألف ومخسمائة اكتبوا يل من يلفظ باإلسالم من الناس فكتبنا له ألفا ومخسمائة قلنا يا رسول اهللا أختاف 
  .اهـ. فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف

  .رواه عبدان عن أيب محزة
أنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر وأنبأنا حسان َحدَّثنا ابراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد بن  ٤٥٣

يفة بن اليمان قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه العالء قال َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن حذ
وسلم فقال أحصوا يل كم يلفظ باإلسالم قال قلنا يا رسول اهللا أختاف علينا وحنن بني الستمائة إىل السبعمائة قال 

  .اهـ. إنكم ال تدرون لعلكم تبتلون قال فابتلينا حىت جعل الرجل منا ال يصلي اال سرا

د وعلي بن حممد املعلم قاال َحدَّثنا القاسم بن الليث َحدَّثنا املعافا بن سليمان أبو حممد أنبأنا حممد بن سع ٤٥٤
احلراين َحدَّثنا فليح بن سليمان عن َعبد اِهللا بن عبدالرمحن عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

سه يف سبيل اهللا أال أخربكم خبري الناس بعده رجل عليه وسلم قال أال أخربكم خبري الناس منزلة رجل آخذ بعنان فر
  .اهـ. معتزل يف غنيمة يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبداهللا ال يشرك به شيئا

أنبأنا احلسن بن مروان بقيسارية َحدَّثنا ابراهيم بن أيب سفيان َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب وأنبأنا أمحد بن  ٤٥٥
بو زرعة عبدالرمحن بن عمرو أنبأنا دحيم َحدَّثنا الوليد بن مسلم قال َحدَّثنا األوزاعي عن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أ

الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال قيل يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال اجلهاد يف 
  .اـه. شرهسبيل اهللا قيل مث مه قال رجل يف شعب من الشعاب يتقي اهللا ويذر الناس من 

  .اـه. وقال الفريايب جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أي الناس خري فقال رجل جاهد بنفسه وماله
  .اهـ. وقال يعبد ربه ويدع الناس من شره

أن أبا أنبأنا خيثمة َحدَّثنا حممد بن عوف َحدَّثنا أبو اليمان َحدَّثنا شعيب عن الزهري َحدَّثنا عطاء بن يزيد  ٤٥٦
  سعيد حدثه أنه قيل يا رسول اهللا أي الناس أفضل فقال مؤمن

  .اهـ. جماهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله قالوا مث من قال مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره
  .اـه. رواه معمر وغريه وقال حيىي بن سعيد وسليمان بن كثري وابن مسافر عن رجل من الصحابة

  .اهـ. د بن عوف َحدَّثنا خالد بن خلي َحدَّثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري حنوهقال حمم
أنبأنا حممد بن يعقوب أبو بكر البيكندي َحدَّثنا اسحاق بن احلسن وأنبأنا علي بن احلسن بن علي وحممد بن  ٤٥٧

ِهللا بن مسلمة بن قعنب وأنبأنا عمر بن الربيع بن َعبد اهللاِ بن معروف قاال َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق قال َحدَّثنا عَبد ا
سليمان َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف التنيسي مجيعا عن مالك بن أنس عن عبدالرمحن بن َعبد اهللاِ 
 بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوشك أن يكون خري

  .اهـ. مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت
  .اهـ. هذا اسناد صحيح عند اجلماعة ومل خيرجه مسلم وال علة له

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا اسحاق بن احلسن احلريب َحدَّثنا احلسن بن موسى األشيب َحدَّثنا عبد ربه  ٤٥٨
اب عن حيىي بن سعيد عن عبدالرمحن بن َعبد اِهللا األنصاري عن أبيه عن أيب سعيد عن رسول اهللا بن نافع أبو شه

. صلى اهللا عليه وسلم قال يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه



  .اهـ
  .اهـ. ن حيىي عن َعبد اِهللا بن عبدالرمحنرواه الثوري وعبيداهللا بن عمرو عن حيىي حنوه وقال محاد وابن عمرو ع

  .اهـ. ورواه احلميدي وغري واحد عن ابن عيينة عن َعبد اهللاِ بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب سعيد
أنبأنا ابراهيم بن حممد الديبلي َحدَّثنا خلف بن عمرو َحدَّثنا سعيد بن منصور َحدَّثنا يعقوب بن عبدالرمحن  ٤٥٩

بن َعبد اِهللا عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري ما عاش الناس رجل  عن أيب حازم عن بعجة
ممسك بعنان فرسه ورجل يف غنيمة يف رأس شعف من هذه الشعفة أو بطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤيت 

  .اهـ. الزكاة ويعبد ربه حىت يأتيه اليقني ليس من الناس إال يف خري
  .اهـ. ن أيب حازم عن أبيه ورواه أسامة بن زيد عن بعجةرواه اب

   ٨٤أخرجه مسلم 

  ذكر األعمال اليت يستحق هبا العامل زيادة إميانه واليت توجب النقصان

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن عمر َحدَّثنا أبو معاوية وأنبأنا احلسني بن  ٤٦٠
احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا ابن مسهر وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن  علي َحدَّثنا

نعيم َحدَّثنا داود بن رشيد َحدَّثنا عباد بن العوام عن أيب اسحاق الشيباين عن الوليد بن العيزار عن أيب عمرو 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل قال الصالة لوقتها الشيباين عن َعبد اِهللا بن مسعود قال سألت رس

  .اـه. قلت مث أي قال مث بر الوالدين قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا فما تركت استزيده اال ارعاء عليه
يعقوب َحدَّثنا احلسن أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أبو قالبة الرقاشي َحدَّثنا أبو عصام النبيل وأنبأنا حممد بن  ٤٦١

بن مكرم َحدَّثنا عثمان بن عمر قال َحدَّثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن ابن 
مسعود قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل قال الصالة على مواقيتها قلت مث أي قال بر 

  .اهـ. يف سبيل اهللا الوالدين قلت مث أي قال اجلهاد
  .اـه. رواه أبو أسامة واحلضرمي

أخربنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ح وأخربنا عثمان بن حممد  ٤٦٢
مد بن شاكر التيمي َحدَّثنا حممد بن عبداحلكم بن سالم وأنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم الوراق َحدَّثنا جعفر بن حم

َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن َعبد اهللاِ َحدَّثنا يزيد بن هارون قال َحدَّثنا شعبة عن 
الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين قال حدثين صاحب هذه الدار وأومأ بيده إىل دار َعبد اِهللا بن مسعود قال 

اهللا عليه وسلم أي األعمال أحب إىل اهللا عز وجل قال الصالة لوقتها قلت مث أي قال مث بر  سألت رسول اهللا صلى
  .اـه. الوالدين قلت مث أي قال مث اجلهاد يف سبيل اهللا ولو استزدته لزادين

وان بن أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن شاذان النيسابوري أنبأنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا مر ٤٦٣
معاوية عن أيب يعفور العبدي عن الوليد ابن العيزار عن أيب عمرو الشيباين قال قال رجل البن مسعود أي العمل 

أفضل فقال قد سألت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال الصالة على مواقيتها قلت مث ماذا يا رسول اهللا قال 
  .اهـ. هاد يف سبيل اهللاوبر الوالدين قلت وماذا يا رسول اهللا قال اجل



أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا عباس الدوري َحدَّثنا عمر بن حفص بن غياث  ٤٦٤
َحدَّثنا أيب وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا علي بن اسحاق البغدادي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن موسى 

أيب شيبة أنبأنا جرير مجيعا عن احلسن بن عبيداهللا عن أيب عمرو الشيباين عن َعبد اهللاِ بن  قال َحدَّثنا عثمان بن
  .اهـ. مسعود قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصالة مليقاهتا وبر الوالدين

٨٥   

  ذكر الذنوب اليت خترج العبد من اإلميان من الشرك والكبائر

محد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن منري عن األعمش عن شقيق أخربنا أ ٤٦٥
بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن َعبد اِهللا بن مسعود قال أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن 

أن يطعم معك وأن تزين حبليلة جارك مث قرأ الكبائر فقال أن تدعو هللا ندا وهو خلقك أو تقتل ولدك يعين خشية 
. }والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما{

  .اهـ
مد بن أنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم وأنبأنا حم ٤٦٦

يعقوب َحدَّثنا ابراهيم بن اسحاق األمناطي َحدَّثنا عثمان ابن حممد بن ابراهيم العبسي قال َحدَّثنا جرير بن 
عبداحلميد عن األعمش عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن َعبد اِهللا فذكر حنوه وقال فأنزل اهللا تصديقها 

  .اهـ. اآلية} والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر{

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّثنا عبدالرمحن بن مهدي َحدَّثنا سفيان عن منصور  ٤٦٧
واألعمش وأنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن اسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا عمرو بن 

دَّثنا عمرو بن علي قال َحدَّثنا حيىي بن سعيد القطان َحدَّثنا سفيان حممد بن منصور َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َح
َحدَّثنا سليمان ومنصور عن أيب وائل عن أيب ميسرة عن َعبد اِهللا قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال أن 

مث أن تزاين حبليلة  جتعل هللا ندا وهو خلقك قال مث أي قال مث أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت مث أي قال
  .اـه. جارك

  .اهـ. وقال ابن مهدي يف حديثه مث ماذا
وأنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري ومعمر عن منصور واألعمش 

  .اهـ. عن أيب وائل حنوه
دالعزيز َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا سفيان أنبأنا حممد بن سعيد بن اسحاق َحدَّثنا ابراهيم بن نصر بن عب ٤٦٨

الثوري عن منصور عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن َعبد اِهللا بن مسعود قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب 
أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت مث أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت مث أي قال أن تزاين 

والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت {قلت وافق قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  حبليلة جارك
  }حرم



  .اهـ. }اهللا إال باحلق وال يزنون{
  .اهـ. رواه روح عن شعبة عن منصور حنوه

وأنبأنا عمرو بن حممد أنبأنا أمحد بن اسحاق بن أيوب وحممد بن ابراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة  ٤٦٩
بن منصور َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد قال َحدَّثنا اسحاق بن ابراهيم وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا علي بن 

اسحاق َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة قال َحدَّثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن َعبد اِهللا قال 
 عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم مث أي سألت رسول اهللا صلى اهللا

  .اهـ. قال مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك قلت مث أي قال أن تزاين حليلة جارك
  .اهـ. رواه أبو خيثمة عن جرير عن األعمش ومنصور بلفظ واحد

  .فيه متابعة+ 
بوب املروزي َحدَّثنا سعيد بن مسعود وأنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف أنبأنا أنبأنا حممد بن أمحد بن حم ٤٧٠

ابراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان السعدي قال َحدَّثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن اياس اجلريري عن عبدالرمحن بن 
بائر قالوا بلى يا رسول اهللا قال أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال أخربكم بأكرب الك

  .اهـ. اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين مث قعد وكان متكئا فقال أال وقول الزور أال وقول الزور

أنبأنا عمرو بن حممد وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا مؤمل بن هشام َحدَّثنا  ٤٧١
عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امساعيل بن علية عن اجلريري عن 

فقال أال أحدثكم بأكرب الكبائر ثالثا اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور ثالثا أو 
  .اهـ. قول الزور فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكررها حىت قلت ليته سكت

أنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن ح وثنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي  ٤٧٢
بن حممد بن حيىي قال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا بشر ابن املفضل َحدَّثنا سعيد اجلريري َحدَّثنا عبدالرمحن بن أيب بكرة عن 

 عليه وسلم فقال أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين أبيه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا
وكان متكئا فاستوى جالسا فقال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكررها 

  .اهـ. حىت قلنا يا ليته سكت
  .اـه. درواه علي رواه علي عن بشر بن املفضل وابن شاهني عن خال

  اسناده+ 

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا أبو عامر وأنبأنا عبدالرمحن وحممد قاال َحدَّثنا  ٤٧٣
يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود قال َحدَّثنا شعبة عن عبيداهللا بن أيب بكر ابن أنس عن أنس بن مالك عن النيب 

قال أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أو قال وشهادة  صلى اهللا عليه وسلم
  .اهـ. الزور

  .اسناده حسن+ 
أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا علي بن احلسن َحدَّثنا عبدامللك اجلدي وأنبأنا أبو عمرو َحدَّثنا ابراهيم بن نصر  ٤٧٤

ة َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا بشر بن عمر وأنبأنا أمحد بن حممد بن امساعيل َحدَّثنا عمرو بن مرزوق وأنبأنا خيثم
النيسابوري حدثين أيب َحدَّثنا حيىي بن حبيب وحممد بن عبداألعلى وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا جعفر ابن أمحد بن 



ثنا شعبة َحدَّثنا عبيداهللا بن أيب بكر عن نصر النيسابوري َحدَّثنا حيىي بن حبيب قال َحدَّثنا خالد بن احلارث قالوا َحدَّ
أنس بن مالك األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس 

  .اهـ. وقول الزور
  اسناده حسن+ 

د قال َحدَّثنا حممد بن أخربين أيب حدثين أيب وأنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا حسني بن حممد بن زيا ٤٧٥
الوليد البسري َحدَّثنا غندر حممد بن جعفر َحدَّثنا شعبة حدثين َعبد اِهللا بن أيب بكر قال مسعت أنس بن مالك قال 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس 
  .اهـ. رب الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكرب ظين أنه قال شهادة الزورمث قال أال أنبئكم بأك

  .اـه. رواه وهب وعبدالصمد وهبز
أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا الربيع بن سليمان َحدَّثنا ابن وهب قال أخربين سليمان بن بالل عن  ٤٧٦

ة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا ثور بن يزيد عن أيب الغيث عن أيب هرير
رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

  والفرار يوم الزحف

  .اهـ. وقدف احملصنات الغافالت املؤمنات
  .اـه. رواه عبدالعزيز األويس

بأ أمحد بن حممد بن ابراهيم الوراق َحدَّثنا امساعيل بن اسحاق َحدَّثنا امساعيل بن أيب أويس حدثين أخي عن أن
سليمان بن بالل عن ثور بن يزيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجتنبوا 

  .اهـ. السبع املوبقات فذكره
  .ـها. رواه وهب وعبدالصمد وهبز

أخربنا علي بن احلسني َحدَّثنا حامد بن سعد أنبأنا أمحد بن صاحل َحدَّثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث أن  ٤٧٧
سعيد بن أيب هالل حدثه أن نعيم اجملمر حدثه أن صهيبا موىل العتوارى حدثه أنه مسع أبا هريرة وأبا سعيد خيربان عن 

املنرب فقال ما من عبد يأيت الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وجيتنب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه جلس على
  .اهـ. اآلية} إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه{الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة يوم القيامة مث قرأ 

  صهيب موىل العتوارى مكي مشهور روى عنه عمرو بن دينار وهذا من رسم النسائي

ق بن أيوب َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أيب بكر َحدَّثنا فضيل بن سليمان أنبأنا أمحد بن اسحا ٤٧٨
َحدَّثنا موسى بن عقبة مسع عبيداهللا بن سليمان األغر عن أبيه عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

زكاة وجيتنب الكبائر إال دخل اجلنة فسألوه عليه وسلم ما من عبد يعبد اهللا ال يشرك به شيئا ويقيم الصالة ويؤيت ال
  .اهـ. ما الكبائر فقال اإلشراك باهللا والفرار من الزحف وقتل النفس

  .اهـ. هذا اسناد صحيح مل خيرجوه

أنبأنا أمحد بن حممد بن ابراهيم َحدَّثنا حممد بن ابراهيم بن مسلم َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى وأنبأنا حممد بن  ٤٧٩
وسف َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر َحدَّثنا حممد بن سابق قال َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن فراس يعقوب بن ي



عن الشعيب عن َعبد اِهللا بن عمرو قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ما الكبائر قال أن تشرك باهللا 
 اليمني الغموس قال قلت وما اليمني الغموس قال الذي يقتطع قال مث ماذا قال مث عقوق الوالدين قال مث ماذا قال مث

  .اـه. مال امرىء مسلم بيمني كاذب
أنبأنا علي بن احلسن َحدَّثنا حممد بن اسحاق املسوحي خنت رسته َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ َحدَّثنا أيب ح  ٤٨٠

شعبة عن فراس عن الشعيب عن َعبد اِهللا بن عمرو قال  وأخربين أيب َحدَّثنا بندار َحدَّثنا حممد بن جعفر غندر َحدَّثنا
. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرب الكبائر اإلشراك باهللا واليمني الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس

  .اهـ

نا خالد بن أنبأنا عمرو بن حممد بن ابراهيم وأمحد بن حممد بن عاصم قاال َحدَّثنا أمحد بن عمرو الشيباين َحدَّث ٤٨١
أسلم َحدَّثنا النضر بن مشيل عن شعبة عن فراس عن الشعيب عن َعبد اِهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .اهـ. عليه وسلم أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني الغموس
  .اهـ. ههذه أسانيد صحاح على رسم اجلماعة أخرجها البخاري من هذا الوج

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا عبدالرزاق بن مهام وأنبأنا أمحد وعلي قاال َحدَّثنا معاذ َحدَّثنا  ٤٨٢
مسدد َحدَّثنا حيىي َحدَّثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن محيد بن عبدالرمحن عن َعبد اهللاِ بن عمرو قال قال رسول 

لم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول اهللا وكيف يشتم الرجل والديه قال اهللا صلى اهللا عليه وس
  .اهـ. يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أبو داود سليمان بن داود َحدَّثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم  ٤٨٣
  بدالرمحن عن َعبد اِهللا بن عمرو قالعن محيد بن ع

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أكرب الذنب أن يسب الرجل والديه قالوا يا رسول اهللا وكيف يسب والديه 
  .اهـ. قال يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

  .اثبتت يف الروايات األخرى+ 
مد بن مثىن َحدَّثنا غندر عن شعبة وأنبأنا سني َحدَّثنا حسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا غندر أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حم

  .اهـ. عن شعبة حنوه
أنبأنا حممد بن أمحد بن حيىي البغدادي وحممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء قاال َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا حممد  ٤٨٤

ن سعد عن أبيه عن محيد بن عبدالرمحن عن َعبد اِهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا بن جعفر الوركاين َحدَّثنا ابراهيم ب
صلى اهللا عليه وسلم أكرب الكبائر أن يلعن الرجل أبويه قيل يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل أبويه قال يلعن الرجل 

  .اهـ. أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أم الرجل فيلعن أمه
ق بن أيوب وحممد بن ابراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا أمحد بن اسحا ٤٨٥

َحدَّثنا الليث بن سعد عن يزيد بن َعبد اهللاِ بن اهلاد عن سعد بن ابراهيم عن محيد بن عبدالرمحن قال مسعت َعبد اهللاِ 
الرجل والديه قالوا يا رسول اهللا هل يشتم الرجل  بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من الكبائر شتم
  .اـه. والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

  اسناده يف متابعه+ 



أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا أمحد بن سهل َحدَّثنا حممد بن حيىي العدين َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد 
اهلاد عن سعد بن ابراهيم عن محيد ابن عبدالرمحن عن َعبد اِهللا بن عمرو أنه مسع رسول اهللا  الدراوردي عن يزيد بن

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم يقول من الكبائر أن يشتم الرجل والديه وذكر حنوه
ملصري َحدَّثنا يزيد أنبأنا عمرو بن الربيع َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حيىي بن أيوب ا ٤٨٦

بن اهلاد عن سعد بن ابراهيم عن محيد بن عبدالرمحن عن َعبد اِهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه 
قال من الكبائر شتم الرجل والديه فقيل له وهل يشتم الرجل أباه أو قال أبويه قال نعم يشتم أبا الرجل فيشتم أباه 

  ـ.اه. ويشتم أمه فيشتم أمه
  فيه متابعه+ 

٨٦   

  ذكر بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي وأنبأنا حممد بن سعد  ٤٨٧
دالرمحن النسائي َحدَّثنا قتيبة قالوا َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا علي بن املديين قال وثنا أبو عب

قال مسعت الزهري يقول أخربين أبو إدريس اخلوالين أنه مسع عبادة بن الصامت يقول كنا عند النيب صلى اهللا عليه 
نكم فأجره على وسلم يف جملس فقال تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا اآلية فمن وىف م

اهللا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا عليه فهو إىل اهللا عز 
  .اـه. وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

  .اهـ. رواه الفريايب وأمحد وعلي بن املديين وابن أيب عمر وحممد بن عباد عن ابن عيينة
  .اهـ. اشد وابن أخي الزهري ويونس بن يزيدورواه معمر واسحاق بن ر

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أمحد بن بشر املرثدي َحدَّثنا خالد بن خراش َحدَّثنا محاد بن زيد عن معمر  ٤٨٨
عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيعة 

خذ على النساء ال نشرك باهللا شيئا وال نسرق وال نزين فمن وىف فأجره على اهللا عز وجل ومن أتى حدا فأقيم كما أ
  .اهـ. عليه احلد فاحلد كفارته ومن مل يقم عليه احلد فاهللا حسيبه

  .اهـ. رواه عبدالرزاق
  اسناده يف متابعه+ 

ثنا أبو داود َحدَّثنا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب قالبة أنبأنا حممد بن حممد قال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّ ٤٨٩
عن أيب األشعت عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أخذ على النساء ال 
م نشرك باهللا شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدنا وال نعصيه يف معروف فمن أتى منكم حدا مما هنى عنه فأقي

  .اـه. عليه فهو كفارة له ومن أخر فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
أنبأنا عبدوس بن احلسني النيسابوري َحدَّثنا إبراهيم بن احلسني َحدَّثنا موسى بن إمساعيل َحدَّثنا وهيب عن  ٤٩٠

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا ر
كما أخذ على النساء أال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال يعضه بعضكم بعضا وال 



تعصوين يف معروف آمركم فمن أصاب منكم حدا فعجلت عقوبته فهي كفارة ومن أخر عقوبته فأمره إىل اهللا إن 
  ـ.اه. شاء عذبه وإن شاء غفر له

  اسناده يف متابعه+ 

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد وأنبأنا حممد بن  ٤٩١
يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا امساعيل ابن سامل َحدَّثنا هشيم وأنبأنا احلسن بن علي النصييب َحدَّثنا 

دَّثنا زيد بن احلريش وخليفة قاال َحدَّثنا عبدالوهاب الثقفي قالوا أنبأنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب عبدان َح
  .اهـ. األشعث عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أخذ على النساء

ثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا خالد عن وأنبأنا أمحد بن اسحاق وعلي بن حممد قاال َحدَّثنا معاذ َحدَّ
أيب قالبة عن أيب أمساء قال يزيد كان خالد حدثنا به قبل ذلك عن أيب األشعث فقلت خلالد كيف كنت حدثتنيه عن 

  .اهـ. أيب األشعث فقال غريه اجعله عن أيب أمساء عن عبادة احلديث
دَّثنا أيب َحدَّثنا ابن علية عن خالد عن أيب قالبة قال خالد أحسبه ذكره عن أيب أمساء عن أنبأ أمحد َحدَّثنا َعبد اِهللا َح

  .اهـ. عبادة
وقال خالد عن خالد عن أيب قالبة أو أيب األشعت وقال ابن أيب شيبة وغريه عن أيب علية عن خالد عن أيب قالبة عن 

  .اـه. أيب أمساء
  .اسناده مسلم+ 

اق وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا أنبأنا أمحد بن إسح ٤٩٢
  حممد بن حممد القرقساين َحدَّثنا َعبد اِهللا بن

أمحد بن موسى َحدَّثنا عيسى بن محاد املصري وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا أمحد بن إبراهيم َحدَّثنا حيىي بن بكري قال 
م بن حممد َحدَّثنا حممد بن رمح قالوا َحدَّثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن وأنبأنا متي

الصناحبي عن عبادة بن الصامت وكان من النقباء الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بايعت رسول 
ال نسرق وال نقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال نشرك باهللا شيئا وال نزين و

  .اهـ. ننتهب فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إىل اهللا عز وجل
  .اهـ. رواه حممد بن إسحاق وغريه عن يزيد بن أيب حبيب

ر بن راشد عن أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معم ٤٩٣
الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ عليها 
أن ال تشركي باهللا شيئا اآلية قالت فوضعت يدها على رأسها حىت أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعجب 

لت هلا عائشة اقرأي أيتها املرأة فواهللا ما بايعنا إال على هذا قالت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأى منها فقا
  .اهـ. فنعم إذا فبايعها باآلية

  اسناده ضعيف مل يوثق+ 

أنبأنا َعبد اِهللا بن جعفر البغدادي َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد  ٤٩٤
الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ميتحن من هاجر إليه عن عقيل بن خالد عن 



  .اهـ. احلديث} يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات{من املؤمنات هبذه اآلية 
دَّثنا أبو عاصم أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام بن عبداجمليد َح ٤٩٥

عن ابن جريج قال أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يوم الفطر وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فكلهم يصلي قبل اخلطبة فكأين أنظر إىل رسول اهللا 

يا أيها النيب {ده مث أقبل يشقهم ومعه بالل حىت أتى النساء وقال صلى اهللا عليه وسلم ونزل وهو جيلس الرجال بي
  }إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على

اآلية فقال حني فرغ أننت على ذلك فقالت امرأة منهن مل جيبه منهن } أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني{
فقال بالل وبسط ثوبه هلم فداكن أيب وأمي قال غريها نعم يا رسول اهللا قال وال يدري حسن من هي قال تصدقن 

  .اهـ. فيلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب بالل
أنبأنا علي بن العباس بن األشعث َحدَّثنا حممد بن محاد أنبأنا عبدالرزاق وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم  ٤٩٦

نا عبدالرزاق وأنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا حممد بن نصر بن أيب طالب َحدَّثنا حسن احللواين وحممد بن رافع قاال َحدَّث
بن القاسم َحدَّثنا حممد بن سلمة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب عن ابن جريج قال أخربين احلسن بن مسلم أن طاوسا 

وعمر أخربه عن َعبد اِهللا بن عباس رضي اهللا عنه قال شهدت الفطر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر 
وعثمان رضي اهللا عنهم فكلهم يصليها قبل اخلطبة مث خيطب بعد فنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكأين أنظر إليه 

يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك {حني جيلس الرجال بيده مث أقبل يشقهم حىت أتى النساء مع بالل فقال 
ني وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزن

  حىت فرغ من اآلية كلها مث قال هلن حني فرغ أننت على ذلك وقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها} وأرجلهن

  .اـه. نعم يا رسول اهللا ال يدري حسن من هي رواه عبدالرزاق وحجاج
َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا سليمان بن حرب َحدَّثنا محاد بن أنبأنا إمساعيل بن يعقوب البغدادي مبصر  ٤٩٧

زيد عن أيوب السختياين عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت أخذ على النساء أن ال ينحن فما وىف منهن غري 
  .اهـ. مخس

  .اـه. صةرواه أبو معمر عن عبدالوارث وابن وهب عن جرير بطوله ورواه عاصم وابن عون وهشام عن حف
أنبأنا أبو بكر َعبد اِهللا بن إبراهيم َحدَّثنا أبو مسعود بن أمحد بن الفرات أنبأنا علي بن َعبد اِهللا َحدَّثنا أبو  ٤٩٨

معاوية وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن 
إذا جاءك املؤمنات {وية عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت ملا نزلت راهويه َحدَّثنا أبو معا

قالت فقلت يا رسول اهللا إال بين فالن فإهنم كانوا يسعدوين يف اجلاهلية فال } يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا
  .اهـ. بد من إسعادهن قال إال بين فالن

٨٧   

  ملسلم بالقتال أخاه كفر ال يبلغ به الشرك واخلروج من اإلسالمذكر ما يدل على أن مواجهة ا



أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا أمحد بن عبدة ح وأخربنا حممد بن يعقوب  ٤٩٩
ن احلسن عن َحدَّثنا عمران بن موسى َحدَّثنا أبو كامل َحدَّثنا محاد بن زيد عن أيوب ويونس واملعلى بن زياد ع

األحنف بن قيس عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا التقى املسلمان بسيفيهما فقتل صاحبه 
  .اهـ. فالقاتل واملقتول يف النار

  .اهـ. رواه منصور عن ربعي عن أيب بكرة ورواه عبدالرمحن بن املبارك ومجاعة عنه

٨٨   

  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من الكبائر قال اهللا عز وجلذكر ما يدل على أن رفع الصوت على 

  .}أن حتبط أعمالكم{إىل قوله } ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب{
أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا أيب ح قال وأنبأنا حممد بن أيوب َحدَّثنا عبيداهللا  ٥٠٠

أمحد َحدَّثنا حممد ابن َعبد اِهللا بن رستة َحدَّثنا هرمي بن عبداألعلى وأنبأنا حممد بن يعقوب  بن معاذ وأنبأنا حممد بن
َحدَّثنا حممد بن النضر القشريي َحدَّثنا حيىي بن خلف قالوا َحدَّثنا املعتمر بن سليمان َحدَّثنا أيب عن ثابت البناين عن 

وأنتم ال {إىل قوله }  ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيبيا أيها الذين آمنوا ال{أنس بن مالك قال ملا نزلت 
قال قال ثابت بن قيس أنا واهللا الذي كنت أرفع صويت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أخشى } تشعرون

أن أكون من أهل النار فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بل هو من أهل اجلنة قال فكنا نراه ميشي بني أظهرنا رجل 
  .اهـ. ن أهل اجلنة أو كما قالم

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح َحدَّثنا عفان ابن مسلم وأنبأنا حممد بن عمر بن  ٥٠١
حفص َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان وأنبأنا حممد بن حممد بن األزهر َحدَّثنا علي بن عبد العزيز وأنبأنا حممد بن 

  ناسعيد ث

أمحد بن حيىي قالوا َحدَّثنا حجاج بن منهال وأنبأنا حممد بن سعد وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر قاال َحدَّثنا حممد بن 
يا أيها {أيوب َحدَّثنا أبو سلمة موسى قالوا َحدَّثنا محاد بن سلمة أنبأنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال ملا نزلت 

قعد ثابت بن قيس بن مشاس يف بيته ففقده رسول اهللا صلى اهللا } تكم فوق صوت النيبالذين آمنوا ال ترفعوا أصوا
عليه وسلم فقال لسعد بن معاذ يا أبا عمر ما شأن ثابت أترى اشتكى فقال ما علمت له مبرض وإنه جلاري فدخل 

الصوت وقد نزلت عليه سعد فذكر له قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال قد علمتم أين كنت من أشدكم رفع 
. هذه اآلية وقد هلكت أنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال بل هو من أهل اجلنة

  .اهـ
  .اهـ. أنبأ عَبد اِهللا بن إبراهيم َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا سليمان بن حرب َحدَّثنا محاد بن زيد حنوه

ثنا أبو بكر َحدَّثنا األشيب وأنبأنا حممد بن صاحل الطوسي وحممد بن يونس قاال أنبأنا احلسني َحدَّثنا احلسن َحدَّ ٥٠٢
َحدَّثنا السري بن خزمية َحدَّثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل َحدَّثنا سليمان بن املغرية َحدَّثنا ثابت البناين عن أنس بن 

أن حتبط أعمالكم وأنتم ال { قوله إىل} ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب{مالك قال ملا نزلت هذه اآلية 
قال وكان ثابت بن قيس بن مشاس رفيع الصوت فلما أنزلت هذه اآليه جلس يف بيته وقال أنا الذي } تشعرون



كنت أرفع صويت فوق صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار فتفقده 
تاه رجل من أصحابه فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفقدك فقال أنزلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأ

يف هذه اآلية أنا الذي كنت أرفع صويت فوق صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا 
هو من أهل اجلنة قال من أهل النار فأتاه الرجل فقال إنه يقول كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل 

أنس فكنا نراه ميشي بني أظهرنا وحنن نعلم انه من أهل اجلنة فلما كان يوم اليمامة وكان يف بعضنا االنكشاف فأقبل 
  .اهـ. قد تكفن وقد حتنط قال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حىت قتل

  .اسناده يف متابعة+ رواه حبان وأبو النضر وهدبة 
علي َحدَّثنا أمحد بن علي َحدَّثنا قطن بن نسري وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن أخربنا احلسني بن 

ال تقدموا بني يدي اهللا {إمساعيل َحدَّثنا عمر بن حيىي َحدَّثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ملا نزلت 
  .اـه. اآلية} ورسوله

ا إسحاق بن احلسن احلريب أبو يعقوب البغدادي وأنبأنا حممد بن أخربنا حممد بن يعقوب البيكندي َحدَّثن ٥٠٣
عيسى املقدسي َحدَّثنا إمساعيل بن محدويه البيكندي قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة وأنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا بكر 

حممد بن نصر َحدَّثنا حيىي بن  بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف عن مالك وأنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا
حيىي قال قرأت على مالك عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال صلى لنا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية يف إثر مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس 
قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل  فقال هل تدرون ما قال ربكم

. اهللا ورمحته فذاك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب
  .اهـ
أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن جعفر أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا الفضل بن محاد الفارسي َحدَّثنا سعيد بن  ٥٠٤

بن كثري قال حدثين صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا ابن َعبد اِهللا عن زيد بن خالد قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم عام احلديبيه فأصابنا مطر

ربكم فقلنا إال ما  ذات ليلة فلما انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصبح أقبل علينا فقال هل مسعتم ما قال
علمنا اهللا ورسوله قال ذلك ثالث مرات قال قال ربكم أصبح اليوم من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطرنا 

  .اهـ. بنوء كذا وجنم كذا فذلك مؤمن بالنجم كافر يب وأما من قال مطرنا برمحة اهللا فذلك املؤمن يب كافر بالنجم
ن َحدَّثنا عَبد اِهللا بن روح َحدَّثنا شبابة َحدَّثنا عبدالصمد بن مسلمة عن صاحل أخربنا عمر بن حممد بن سليما ٥٠٥

بن كيسان عن عبيد اهللا بن َعبد اِهللا عن زيد بن خالد وأخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة وأنبأنا 
علي بن حممد بن نصر وأمحد ابن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن عمر َحدَّثنا الفضل بن محاد قال َحدَّثنا احلميدي وأنبأنا 

معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد بن مسرهد قال َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا صاحل بن كيسان قال أخربين عبيداهللا بن 
رسول  عبد اهللا عن زيد بن خالد قال مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليال فلما أصبحوا قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمل تسمعوا ما قال ربكم الليلة قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إال أصبحت طائفة 
منهم كافرون يقولون مطرنا بوء كذا وكذا فأما من آمن يب ومحدىن على سقياي فذلك الذي آمن يب وكفر 

كوكب وكفر يب أو قال كفر بنعميت ويف حديث بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بال



  .اـه. احلميدي قال سفيان وكان معمر َحدَّثنا عن صاحل بن كيسان مث مسعناه من صاحل
أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم بن مسلم َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن مسلم َحدَّثنا خالد بن خملد وأنبأنا احلسن  ٥٠٦

  ثنا عليبن منصور اإلمام حبمص َحدَّ

ابن احلسن بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل قال َحدَّثنا سليمان بن بالل َحدَّثنا صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن 
عبيد اهللا عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية فأصابنا مطر ذات ليلة 

لصبح مث أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا اهللا ورسوله أعلم فصلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر بالكوكب فأما من قال مطرنا بنجم كذا 

. بالكوكبفهو مؤمن بالكوكب وكافر يب وأما من قال مطرنا برمحة اهللا وبرزق اهللا وبقدرته فهو مؤمن يب وكافر 
  .اهـ

  .اهـ. وقال خالد مكان قدرته بفضل اهللا
  .اهـ. رواه عبدالعزيز املاجشون عن صاحل وقال فيه هذا رزق اهللا ونعمة اهللا

  .اسناده حسن+ 
أنبأنا عبدوس بن احلسني َحدَّثنا إبراهيم بن احلسني َحدَّثنا أصبغ بن الفرج وأنبأنا حسان َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا  ٥٠٧

قال َحدَّثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا حرملة 
صلى اهللا عليه وسلم أمل تروا اىل ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إال أصبح فريق منهم هبا كافرين 

  .اـه. يقولون الكوكب وبالكوكب
  اسناده حسن+ 

  .ك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز وجلاهللا تبار
أنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا يوسف بن يزيد َحدَّثنا حجاج بن إبراهيم وأنبأنا أمحد بن عثمان اإلمام َحدَّثنا  ٥٠٨

عباس بن حممد َحدَّثنا عمرو بن سواد ح َحدَّثنا حممد بن نصر اخلواص َحدَّثنا حممد بن مسلمة َحدَّثنا ابن وهب عن 
رو عن أيب يونس عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما أنزل اهللا من السماء بركة إال أصبح عم

  .اهـ. فريق من الناس هبا كافرين ينزل اهللا الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا
  .اسناده مل جتد ترجحته+ 

ر َحدَّثنا عكرمة َحدَّثنا أبو زميل حدثين ابن عباس أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا النض ٥٠٩
قال استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمطر الناس حىت سالت قناة أربعني يوما فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .اهـ. عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر يقولون لقد صدق نوء كذا ومنهم من يقول رمحة وضعها اهللا

   ٨٩ده غري موثوق مل توجد ترجحة اسنا+ 

  ذكر أخبار جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على معىن الندب والتحذير منها ال يزين وهو مؤمن معناه أنه

  .غري مؤمن يف حني ركوبه الزنا وقيل غري مستكمل لإلميان
فيان َحدَّثنا أبو املغرية أخربنا خيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن عوف ابن س ٥١٠

عبدالقدوس عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 



وسلم وأنبأنا خيثمة بن سليمان وحممد قاال َحدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخربين أيب َحدَّثنا األوزاعي قال 
ثين أبو سلمة وسعيد بن املسيب وأبو بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى حدثين الزهري قال حد

اهللا عليه وسلم وأنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو َحدَّثنا حممد بن املبارك َحدَّثنا 
أيب بكر بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب وأيب الوليد بن مسلم َحدَّثنا أبو عمرو األوزاعي عن ابن شهاب عن 

سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال 
يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع املؤمنون إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو 

  .اهـ. مؤمن

أنبأنا عبد اهللا بن جعفر البغدادي مبصر َحدَّثنا عمرو بن أمحد بن السرح َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث  ٥١١
وأنبأنا الوليد بن القاسم ومحزة ابن حممد وحممد بن سعد قالوا َحدَّثنا أبو عبد الرمحن النسائي َحدَّثنا عيسى بن محاد 

عيل بن مهران النيسابوري حدثين أيب َحدَّثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث َحدَّثنا أيب وأنبأنا أمحد بن حممد بن إمسا
عن جدي عن الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب أخربين أبو بكر بن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

رق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يس
حني يشرهبا وهو مؤمن وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع املؤمنون إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن قال ابن 

  ..اـه. شهاب وحدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة عن أيب هريرة مبثل حديث أيب بكر إال النهبة
نا حممد بن عمرو بن املوجه َحدَّثنا عبدان عبد اهللا بن عثمان َحدَّثنا عبد اهللا أنبأنا احلسن بن حممد املروزي َحدَّث ٥١٢

بن املبارك عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة وسعيد وأيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب هريرة وأنبأنا حممد بن 
  بن عامر يعقوب الشيباين َحدَّثنا علي بن إبراهيم النسوي وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن

قال َحدَّثنا حرملة َحدَّثنا ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب قال مسعت أبا سلمة وسعيد بن املسيب يقوالن 
قال أبو هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني 

وهو مؤمن قال ابن شهاب وأخربين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد  يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا
الرمحن أن أبا بكر بن عبد الرمحن كان حيدثهم هؤالء عن أيب هريرة مث يقول وكان أبو بكر يلحق معهن وال ينتهب 

  .اهـ. هنبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن
ثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبد الرزاق عن معمر عن مهام قال هذا ما حدثنا أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّ ٥١٣

أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يزين أحدكم وهو 
عينهم وهو مؤمن وال يغل حني يزين مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن وال ينتهب هنبة يرفع املسلمون أ

  .اهـ. أحدكم وهو حني يغل مؤمن فإياكم إياكم
  .اسناد صحيح+ 

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي َحدَّثنا عبد العزيز األويس َحدَّثنا  ٥١٤
بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب هريرة أن عبد العزيز بن عبد املطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ومحيد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن أراه وال يسرق السارق حني يسرق وهو 
  .اـه. مؤمن وال يشرب اخلمر وهو حني يشرهبا مؤمن وال ينتهب هنبة ذات شرف حني ينتهبها وهو مؤمن



اهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا شعيب أنبأنا أمحد بن حممد بن إبر ٥١٥
بن أيب محزة َحدَّثنا أبو الزناد أن عبد الرمحن األعرج حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو وسلم ال يزين الرجل حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤم
مؤمن قال األعرج ومسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة كان يقول مع ذلك وال ينتهب هنبة يرفع املؤمنون 

  .اهـ. إليه رؤوسهم وهو مؤمن
  .اهـ. رواه مالك وورقاء

ن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد ب ٥١٦
إمساعيل بن جعفر وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا 

الدراوردي عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 
يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال ينتهب هنبة حني ينتهبها وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا  وال

  .اهـ. وهو مؤمن
  .اهـ. وأنبأنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء حنوه

راهيم بن عبد اهللا بن سليمان َحدَّثنا وهب بن جرير وأنبأنا أمحد بن عبيد أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إب ٥١٧
وعبدالرمحن اجلالب قاال َحدَّثنا إبراهيم بن احلسني َحدَّثنا آدم ح وثنا أبو عمرو بن حكيم َحدَّثنا حممد بن إبراهيم 

احل عن أيب هريرة قال قال رسول َحدَّثنا عاصم بن علي وعلي ابن اجلعد قالوا َحدَّثنا شعبة عن األعمش عن أيب ص
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر 

  .اهـ. حني يشرهبا وهو مؤمن
قال َحدَّثنا شعبة  وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن املثىن َحدَّثنا ابن أيب عدي قال وثنا بشر بن خالد َحدَّثنا غندر

  .اـه. حنوه
أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن  ٥١٨

األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رفعه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 
  .اـه. ر حني يشرب وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضةوال يشرب اخلم

. رواه الفريايب ومجاعة وقال النعمان عن الثوري أراه رفعه رواه أبو عوانة وزيد بن أيب أنيسة وأبو إسحاق الفزاري
  .اهـ

بكري َحدَّثنا بكر بن مضر عن جعفر  أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا حيىي بن
بن ربيعة عن بعجة بن عبد اهللا بن بدر عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يزين الزاين حني 

  .اهـ. يزين وهو مؤمن وذكر احلديث
َحدَّثنا عبيد بن عبد الواحد َحدَّثنا أمحد بن سليمان َحدَّثنا أبو زرعة وأنبأنا أمحد بن حممد ابن إبراهيم الوراق  ٥١٩

َحدَّثنا ابن أيب مرمي َحدَّثنا نافع بن يزيد عن ابن اهلاد أن سعيد املقربي حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
. صلى اهللا عليه وسلم إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان فكان عليه كالظلة فإذا انقلع من عليها رجع إليه اإلميان

  .اهـ
أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن إسحاق وأنبأنا احلسني ابن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر قال  ٥٢٠



َحدَّثنا عبيد اهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا حممد بن بشر وعبد اهللا بن منري َحدَّثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن 
  .اهـ. كفر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدمهاعمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا 

  .اهـ. رواه عبد األعلى
  .اهـ. رواه أيوب وعنه ابن عيينة

أنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إمساعيل بن قتيبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي ح قال وثنا إبراهيم احلريب َحدَّثنا سعيد بن  ٥٢١
بدالسالم َحدَّثنا حيىي بن حيىي وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا حممد بن سليمان وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن ع

نعيم َحدَّثنا علي بن حجر قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر يقول قال رسول اهللا 
  .اهـ.  رجعت عليهصلى اهللا عليه وسلم أميا امرىء قال ألخيه كافر فقد باء هبا أحدمها إن كان كما قال وإال

  .اـه. رواه مالك والثوري وشعبة
أنبأ عمر بن الربيع َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث عن ابن اهلاد عن عبد اهللا بن دينار عن ابن 

   ٩٠. اـه. عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

  ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك قال اهللا عز ذكر ما يدل على أن النفاق على ضروب نفاق كفر

  .}إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار{وجل 
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا ابن منري عن  ٥٢٢

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع من األعمش عن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق عن َعبد اِهللا بن عمرو ق
كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا 

  اسناده+ عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر 

يد بن هارون َحدَّثنا شعبة عن األعمش أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا يز ٥٢٣
عن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق عن َعبد اِهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصا وإن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

  .اهـ. وإذا اؤمتن خان
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو عبيدة السري بن حيىي َحدَّثنا قبيصة بن عقبة َحدَّثنا سفيان عن األعمش عن  ٥٢٤

َعبد اهللاِ بن مرة عن مسروق عن َعبد اهللاِ بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع من كن فيه كان 
فيه خصلة من نفاق حىت يدعها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب  منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة منهن مل يزل

  .اهـ. وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر
  .اـه. رواه وكيع

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا  ٥٢٥
ن مرة عن مسروق عن َعبد اِهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا جرير بن عبداحلميد عن األعمش عن َعبد اِهللا ب

عليه وسلم قال أربع خالل من كن فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
  .اـه. خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حىت يدعها

َحدَّثنا إسحاق بن احلسن وبشر بن موسى قاال َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب  ٥٢٦



أبو إسحاق الفزاري عن األعمش عن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق عن ابن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خاصم فجر  قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا

  .اـه. وإن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حىت يتوب
  يف متابعه+ 

أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا محزة َحدَّثنا حامد َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأنا  ٥٢٧
قاال َحدَّثنا أبو الربيع وأنبأنا حممد بن صاحل  أمحد بن إسحاق َحدَّثنا يوسف بن يعقوب وأمحد بن عمرو بن حفص

َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار َحدَّثنا علي بن حجر هو وشعيب قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر َحدَّثنا نافع بن مالك 
ث كذب بن أيب عامر أبو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال آية املنافق ثالث إذا حد

  .اهـ. وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان
أنبأنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم وعمر بن الربيع قاال َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا ابن أيب مرمي َحدَّثنا حممد  ٥٢٨

بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالمات املنافق ثالث إذا حدث 
  .اـه. كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان

أنبأنا علي بن يعقوب َحدَّثنا أبو زرعة وأنبأنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل وأنبأنا 
احلسن بن  حممد بن أيب حامد َحدَّثنا أبو إمساعيل َحدَّثنا أيوب ابن سليمان عن أيب بكر وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا

علي َحدَّثنا ابن أيب أويس َحدَّثنا أخي قالوا َحدَّثنا سليمان عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
  .اهـ. وسلم حنوه

َحدَّثنا حسان َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب ح وثنا حممد بن يعقوب بن يوسف حدثين أيب قال َحدَّثنا أبو موسى  ٥٢٩
  .اهـ. ا حيىي بن حممد بن قيس عن العالء بإسناده قال آية املنافق ثالث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حنوهَحدَّثن
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو قالبة عبدامللك بن حممد الرقاشي وأنبأنا حممد بن سعد وأمحد بن إسحاق  ٥٣٠

ن عثمان وأنبأنا أمحد بن عبيد احلمصي َحدَّثنا أمحد بن علي بن قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو سلمة وعلي ب
سعيد َحدَّثنا عبداألعلى بن محاد قالوا َحدَّثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

ا حدث كذب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن إذ
  .اهـ. وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا  ٥٣١
ث شعبة عن منصور عن أيب وائل عن َعبد اِهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال آية املنافق ثالث إذا حد

كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان أخرجه حسني بن حممد عن عمرو عن أيب داود عن شعبة عن منصور 
  .اهـ. واألعمش

  .اهـ. رواه بندار عن أيب داود فقال منصور وحده

دَّثنا أنبأنا حممد بن سعيد وخيثمة وأمحد بن حممد بن زياد ومجاعة قالوا َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا العبسي َح ٥٣٢
وكيع وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن سليمان َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى قال َحدَّثنا األعمش عن عدي بن 

ثابت عن زر بن حبيش قال قال علي والذي فلق احلبة وبرأ النسمة أنه لعهد النيب األمي أنه ال حيبك إال مؤمن وال 



  .اهـ. يبغضك إال منافق
لرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد قالوا َحدَّثنا يونس َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا حممد بن أنبأنا عبدا ٥٣٣

عمر َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان َحدَّثنا احلجاج بن منهال األمناطي البصري وأنبأنا علي بن احلسن بن علي 
د ومسلم وابن كثري وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا يوسف بن َعبد اِهللا احللواين َحدَّثنا أبو الولي

َحدَّثنا عفان وثنا إبراهيم بن حامت َحدَّثنا سليمان بن حرب قالوا َحدَّثنا شعبة قال أخربين عَبد اِهللا بن جرب قال مسعت 
النفاق بغض األنصار من أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية اإلميان حب األنصار وآية 

  .اهـ. أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا

وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو موسى َحدَّثنا غندر ح وثنا حسان َحدَّثنا جعفر بن أمحد َحدَّثنا حيىي بن حبيب 
  .اهـ. َحدَّثنا خالد بن احلارث حنوه

عبدامللك بن حممد َحدَّثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر الزهراين  أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو قالبة ٥٣٤
وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان َحدَّثنا وهب بن جرير وأنبأنا حممد بن محزة وحممد بن 

ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان حممد بن يونس قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا حممد بن عمر َحدَّ
َحدَّثنا حجاج بن منهال وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن غالب البغدادي َحدَّثنا أبو الوليد ومسلم 

بن إبراهيم وحممد بن كثري وأبو عمر احلوضي وعلي بن اجلعد قالوا َحدَّثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال مسعت الرباء 
  .اـه. نيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافقيقول مسعت ال

  .اهـ. زاد أبو قالبة وحجاج من أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا
و وأبو أنبأ أمحد وعلي قاال َحدَّثنا معاذ َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد ح وحدثين أيب حدثين أيب َحدَّثنا عمر

موسى قاال َحدَّثنا معاذ بن معاذ ح قال وثنا أبو حفص َحدَّثنا ابن مهدي ح قال وثنا بندار َحدَّثنا غندر قالوا َحدَّثنا 
  .اهـ. شعبة حنوه

أنبأ أمحد وعلي قاال َحدَّثنا معاذ َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد ح وحدثين أيب حدثين أيب َحدَّثنا عمرو وأبو 
اال َحدَّثنا معاذ بن معاذ ح قال وثنا أبو حفص َحدَّثنا ابن مهدي ح قال وثنا بندار َحدَّثنا غندر قالوا َحدَّثنا موسى ق
  .اهـ. شعبة حنوه

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا العباس بن الفضل َحدَّثنا أبو الوليد قال كنا عند شعبة فقال لفىت أنت ابن  ٥٣٥
قال نعم قال ادن فسل فأخرج ألواحا قال شعبة ليس بيننا وبني احد هوادة يف ألواح مث  سعيد بن أسعد األنصاري

قال شعبة مسعت عدي بن ثابت يقول مسعت الرباء يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من أحب 
اِهللا ابن جرب مسع أنسا مسع النيب األنصار أحبه اهللا ومن أبغض األنصار أبغضه اهللا قال شعبة وأخربين َعبد اِهللا بن َعبد 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم يقول آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار

أنبأنا حممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس وغري واحد قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا  ٥٣٦
ثنا أبو زيد سعيد بن الربيع اهلروي وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة الرقاشي َحدَّ

إبراهيم بن َعبد اِهللا ابن سليمان َحدَّثنا وهب بن جرير وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن حامت َحدَّثنا عمرو 
دَّثنا شعبة عن األعمش عن أيب صاحل عن ح قال أمحد بن إسحاق وثنا حممد بن حفص َحدَّثنا عاصم بن علي قالوا َح

  .اـه. أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر



أنبأنا عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا إسحاق بن  ٥٣٧
نا حسان بن حممد َحدَّثنا علي بن إسحاق البغدادي َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة وأنبأنا أمحد بن إسحاق إبراهيم وأنبأ

َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا أبو الربيع قالوا أنبأجرير بن عبداحلميد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد 
  .اهـ. صار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخراخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يبغض األن

أنبأنا أمحد بن عبيد بن إبراهيم وحممد بن إبراهيم بن مروان وحيىي ابن َعبد اِهللا بن احلارث الدمشقي قالوا  ٥٣٨
دَّثنا أبو َحدَّثنا أمحد بن علي بن سعيد َحدَّثنا حيىي بن معني وأنبأنا احلسني َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر قال َح

أسامة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يبغض األنصار رجل 
  .اهـ. يؤمن باهللا واليوم اآلخر
  .اهـ. رواه أبو عوانة والثوري

الفضل وأمحد قاال  أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن ٥٣٩
َحدَّثنا أمحد بن سلمة قال َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا يعقوب بن عبدالرمحن القاري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر ولوال اهلجرة 

ر ولو سلكت واديا أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعبهم واألنصار شعارى والناس لكنت امرءا من األنصا
  .اهـ. دثارى
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن مسلم بن واره َحدَّثنا حيىي بن محاد َحدَّثنا شعبة عن أبان بن  ٥٤٠

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يدخل اجلنة تغلب عن الفضيل الفقيمي عن إبراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا 
من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب وال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان فقال رجل يا رسول اهللا إن 
. الرجل حيب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة فقال إن اهللا مجيل حيب اجلمال الكرب من بطر احلق وغمط الناس

  .اهـ

نبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد َحدَّثنا إبراهيم بن هاشم َحدَّثنا حممد ابن أيب بكر املقدي وأنبأنا حسان أ ٥٤١
َحدَّثنا أمحد بن نصر بن إبراهيم َحدَّثنا بندار قال َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة  إبراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا قال قال رسول
  .اهـ. من كرب

  .اهـ. رواه أبو بكر بن أيب األسود عن أيب داود
أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا العباس بن حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا عفان ح قال وثنا حممد بن أيوب  ٥٤٢

  رك قال َحدَّثنا عبدالعزيز بن مسلم َحدَّثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا قالَحدَّثنا عبدالرمحن بن املبا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب وال يدخل النار 
  .اهـ. من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان

  .اهـ. اش وغريه عن األعمشرواه أبو بكر بن عي
أنبأ عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حسني بن حممد ابن زياد َحدَّثنا سهل بن عثمان وأنبأنا 
حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن النضر بن سلمة َحدَّثنا سويد قال َحدَّثنا ابن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن 



  .اـه. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه علقمة عن َعبد اِهللا
أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب  ٥٤٣

حلميد قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا أبو أسامة وأنبأنا حممد بن أيوب بن حبيب َحدَّثنا عبدامللك بن عبدا
  َحدَّثنا حممد بن عبيد عن عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .اـه. من محل علينا السالح فليس منا
د أنبأ علي َحدَّثنا معاذ بن املثىن وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد قال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا ثنا حيىي بن سعي

  .اـه. وأنبأنا احلسني َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري وأبو أسامة عن َعبد اِهللا حنوه
وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا إبراهيم بن موسى َحدَّثنا عيسى بن يونس ح وأنبأحممد بن 

  .اهـ. ا حممد بن املثىن َحدَّثنا عبدالوهاب عن عبيداهللا حنوهإبراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثن
أنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن نصر وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عبدالسالم قال  ٥٤٤

اهللاِ بن يوسف وأنبأنا  َحدَّثنا حيىي بن حيىي قرأت على مالك وأنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا عَبد
حممد بن َعبد اِهللا وعلي بن احلسن قاال َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا ابن أيب أويس والقعنيب قالوا َحدَّثنا مالك 

  .اـه. عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من محل علينا السالح فليس منا
  .اهـ. رواه جويرية وأيوب

أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن جامع َحدَّثنا عمر بن عبدالعزيز بن مقالص َحدَّثنا إبراهيم بن املنذر َحدَّثنا معن عن  ٥٤٥
  .اهـ. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من محل علينا السالح فليس منا

  ..اهـ. ه وسلم حنوهوعن َعبد اِهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا علي
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا أبو أسامة عن بريد  ٥٤٦

بن َعبد اهللاِ بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من محل علينا السالح فليس 
  .اـه. منا

حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن أنبأنا  ٥٤٧
هارون قال َحدَّثنا قتيبة َحدَّثنا يعقوب بن عبدالرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  .اهـ. نا ومن غشنا فليس مناصلى اهللا عليه وسلم قال من محل علينا السالح فليس م
  .اهـ. رواه سليمان بن بالل وابن أيب حازم

أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن نافع َحدَّثنا أبو الزنباع روح بن الفرج َحدَّثنا أمحد بن أيب بكر وأنبأنا أمحد بن  ٥٤٨
ثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا زياد بن اخلليل َحدَّثنا إبراهيم بن حممد الشافعي قال َحدَّ

سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من محل علينا السالح فليس منا ومن 
  .اهـ. غشنا فليس منا

عن العالء أنبأنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن جعفر  ٥٤٩
  .اهـ. عن أبيه عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من محل علينا السالح فليس منا ولسنا منه

  .فيه متابعه وليس يف رواية مسلم+ 



  .اهـ. وأنبأاحلسني َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء حنوه
  .متابعه
نبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم َحدَّثنا بن وهب َحدَّثنا حفص بن ميسرة أن أ ٥٥٠

العالء بن عبدالرمحن أخربه عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بصرب من طعام يباع يف 
قالوا أصابه املاء فقال أال أظهرمتوه للناس من غشنا فليس السوق فأدخل يده فيها فكان يف أسفله بلل فقال ما هذا ف

  .اـه. منا
  اسناده حسن+ 

أنبأنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي املصري َحدَّثنا حممد بن  ٥٥١
قال جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جعفر بن أيب كثري قال أخربين العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة 

السوق فرأى حنطة مصربة فأدخل يده فيها فناهلا بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول اهللا أصابه مطر 
. فهو هذا البلل الذي ترى قال أفال جعلته على رأس الطعام حىت يراه الناس من غش فليس منا من غش فليس منا

  ..اهـ
مد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا أمحد بن عمرو بن حفص أنبأنا حم ٥٥٢

َحدَّثنا أبو الربيع وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا حامد بن أيب حامد َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأنا حممد بن صاحل َحدَّثنا 
وا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا جعفر بن سوار َحدَّثنا علي بن حجر قال

  صلى اهللا عليه وسلم مر على صربة طعام فأدخل يده

فيها فنالت أصبعه بلال فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول اهللا قال أفال جعلته فوق الطعام 
  .هـا. حىت يراه الناس من غش فليس مين
  .اـه. رواه ابن عيينة وسليمان بن بالل

أنبأنا أبو عمرو َحدَّثنا حممد بن النعمان بن بشري َحدَّثنا عبدالعزيز األويس َحدَّثنا الدراوردي عن ثور عن أيب  ٥٥٣
  .اهـ. الغيث عن أيب هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا ومن غشنا فليس منا

بأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا النضر بن حممد وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن أن ٥٥٤
أيوب َحدَّثنا أبو الوليد قال َحدَّثنا عكرمة بن عمار َحدَّثنا إياس بن سلمة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .اـه. من محل علينا السالح فليس منا
  .اهـ. احلسني َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا مصعب عن عكرمة حنوه ثنا

أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا شيبان وعلي بن اجلعد قاال َحدَّثنا أبو  ٥٥٥
ضه الذي مات فيه فقال معقل أين األشهب َحدَّثنا احلسن قال عاد عبيداهللا بن زياد معقل بن يسار املزين يف مر

حمدثك حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو علمت أين أحيا ما حدثتكم أين مسعت رسول اهللا صلى 
  .اهـ. اهللا عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه اهللا ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

  .اهـ .لفظ شيبان رواه أبو نعيم
أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن عمرو احلرشي وأنبأنا حسان َحدَّثنا إبراهيم بن علي الذهلي  ٥٥٦



قال َحدَّثنا حيىي بن حيىي َحدَّثنا يزيد بن زريع عن يونس عن احلسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو 
ثتكه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يسترعي اهللا عبدا وجع فسأله فقال أين حمدثك حديثا مل أكن حد

رعبة فيموت حني ميوت وهو غاش هلا إال حرم اهللا عليه اجلنة قال أال كنت حدثتين هذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو 
  .اهـ. مل أكن ألحدثك

م َحدَّثنا خالد بن َعبد اِهللا عن يونس بن أنبأنا حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا خلف بن هشا ٥٥٧
عبيد عن احلسن أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيداهللا بن زياد يعوده فقال له معقل ألحدثك حبديث مل أحدثك به 

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من استرعاه اهللا رعية فمات وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه 
  .اهـ. اجلنة

أنبأنا احلسني بن علي وحممد قاال َحدَّثنا حممد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن عبدالرمحن َحدَّثنا حسني بن علي  ٥٥٨
اجلعفي عن زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان قال قال احلسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيداهللا بن 

هللا صلى اهللا عليه وسلم ح وأخربنا حممد بن سعيد وأمحد زياد فقال له معقل إين سأحدثك حديثا مسعته من رسول ا
بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا وهب بن جبري َحدَّثنا هشام عن احلسن قال دخل عبيداهللا بن 

صلى اهللا زياد على معقل يعوده وحنن عنده وابن زياد عامل فسأله فقال معقل ألحدثنك حديثا مسعته من رسول اهللا 
عليه وسلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من استرعاه اهللا رعبة فمات يوم ميوت وهو غاش لرعيته 

  .اهـ. إال حرم اهللا عليه اجلنة فقال ابن زياد فهال قبل اليوم حدثتين فقال لوال أين أرى يف املوت ما حدثتك
ن سليمان اخلزاز َحدَّثنا معاذ بن هشام ابن أيب َعبد اِهللا وأنبأنا حممد بن أنبأنا َعبد اِهللا بن جعبة َحدَّثنا هارون ب ٥٥٩

إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد ابن املثىن ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن بشار وأنبأنا 
وا َحدَّثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال

عن أيب املليح ان عبيداهللا بن زياد دخل على معقل بن يسار وهو يشتكي فقال لوال أين يف املوت ما حدثتك قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ. ما من أمري يسترعي رعبة مل حيتط هلم وينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنة
نا أمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد بن سعيد قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر عبدامللك بن عمرو أنبأ ٥٦٠

العقدي َحدَّثنا سوادة بن أيب األسود حدثين أيب أن َعبد اِهللا بن زياد دخل على معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي 
يف املرض وسأحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه مات فيه فقال قد كنت تكرمين يف الصحة وتعودين 

  ..اهـ. وسلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أميا راع غش رعيته فهو يف النار
أنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن سعيد النعمان َحدَّثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل  ٥٦١
بن أم األسود يعين سوادة عن أبيه عن معقل ابن يسار مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أميا راع بات َحدَّثنا ا

  .اهـ. أو مات وهو غاش لرعيته فهو يف النار

٩١   

  ذكر األخبار الدالة على حرمة مال املسلم



َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري عن سليمان أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن عفان  ٥٦٢
األعمش عن شقيق بن سلمة عن َعبد اِهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني 

  .اهـ. صرب ليقتطع هبا مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان
د بن احلسني بن أيب احلنني َحدَّثنا حجاج بن منهال َحدَّثنا أبو عوانة أنبأنا حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا حمم ٥٦٣

عن سليمان األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني 
إن الذين {صرب ليقتطع هبا مال امرىء مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان قال وأنزل اهللا عز وجل تصديق ذلك 

يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال 
قال فدخل األشعث بن قيس فقال ما حيدثكم أبو عبدالرمحن فقال قلنا كذا وكذا قال } يزكيهم وهلم عذاب أليم

  يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليهففي أنزلت كان يل بئرا يف أرض ابن عم 

وسلم بينتك أو ميينه قال قلت إذا حيلف قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني صرب ليقتطع 
  .اهـ. هبا مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان

  .اـه. رواه أبو سلمة وغريه عن أيب عوانة
بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا  أنبأنا عبدالرمحن ٥٦٤

َعبد اهللاِ بن عبدالرمحن وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا وهب بن جرير قاال َحدَّثنا 
قال من حلف على ميني ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا وهو عليه شعبة عن سليمان األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا 

غضبان قال فأتى األشعث بن قيس فقال ما حيدثكم أبو عبدالرمحن قال فأخربناه فقال صدق يف نزلت خاصمت 
  .اهـ. }إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{رجال إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بئر فنزلت 

أ حممد بن إبراهيم بن مروان َحدَّثنا زكرياء بن حيىي َحدَّثنا بشر بن خالد َحدَّثنا غندر َحدَّثنا شعبة عن سليمان ح أنب
  .اهـ. وبندار عن ابن أيب عدي عن شعبة عن منصور واألعمش احلديث

رات أنبأنا عبدالرزاق عن أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الف ٥٦٥
سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل عن األشعث بن قيس أنه جاءهم وابن مسعود حيدثهم فقال خاصمت 

إن الذين {رجال إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بئر فقال ألك بينة قلت ال قال فليحلف قلت إذا حيلف فنزلت 
  .اـه. }يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال

  .اهـ. رواه غري واحد عن عبدالرزاق عن سفيان عن منصور واألعمش أمت من هذا
َحدَّثنا أبو حممد الطوسي حاجب بن أيب بكر َحدَّثنا حممد بن محاد َحدَّثنا وكيع وأبو معاوية الضرير وأنبأنا  ٥٦٦

دَّثنا أبو معاوية ووكيع ح وأنبأاحلسني حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حممد بن َعبد اهللاِ بن منري َح
َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا وكيع عن األعمش عن شقيق عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم من حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان قال فدخل 

يس فقال ما حيدثكم أبو عبدالرمحن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبدالرمحن يف نزلت كان بيين وبني األشعت بن ق
رجل أرض فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت ال قال فيمينه قلت إذا حيلف 

هبا مال امرىء مسلم هو فيها فاجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك من حلف على ميني صرب يقتطع 
  لقي اهللا وهو عليه



  .اهـ. اآلية} إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{غضبان فنزلت 
أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا سعيد بن عمرو األشعىت أنبأنا عبثر بن القاسم  ٥٦٧

لمة قال قال قال َعبد اِهللا من حلف بيمني صرب يقتطع هبا ماال هو فيها فاجر عن سليمان األعمش عن شقيق بن س
فجاء األشعت بن قيس فقال ما } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{لقي اهللا وهو عليه غضبان مث قرأ 

  ..اهـ. خيربكم أبو عبدالرمحن فأخربوه فقال واهللا لنزلت يف ويف رجل خاصمته يف أرض
أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا عمرو بن حفص بن غياث  ٥٦٨

َحدَّثنا أيب َحدَّثنا األعمش عن شقيق بن سلمة عن َعبد اِهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
  .اـه. غضبان حلف على ميني صرب فاجرة لقي اهللا عز وجل وهو عليه

  أنبأنا علي بن حممد بن عبدالرمحن املروزي َحدَّثنا حممد بن موسى بن ٥٦٩

حامت َحدَّثنا علي بن احلسن بن شقيق َحدَّثنا أبو محزة السكري عن األعمش عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال قال 
ها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني يقتطع هبا مال امرىء هو في

حىت ختم اآلية فجاء األشعت بن قيس } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{قال وأنزل اهللا عز وجل 
فقال ما حيدثكم أبو عبدالرمحن فقلنا له فقال يف نزلت هذه اآلية كانت يل بئر يف أرض ابن عم يل فقال يل شهودك 

ال فيمينه قلت يا رسول اهللا إذا حيلف قال فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث وأنزل فقلت ما يل شهود ق
  .اـه. اهللا عز وجل تصديق ذلك

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب ثناأبو داود  ٥٧٠
ن َعبد اِهللا بن مسعود قال من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا ماال هو فيها َحدَّثنا شعبة عن منصور عن أيب وائل ع

فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان قال فخرج علينا األشعت بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبدالرمحن فقلت حدثنا كذا 
 صلى اهللا وكذا قال صدق ونزلت يف خاصمت رجال يف بئر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا

عليه وسلم بينتك أو ميينه قال قلت إذا حيلف وهو آمث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني 
إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا {صرب هو فيها فاجر أو آمث ليقتطع هبا ماال لقي اهللا وهو عليه غضبان ونزلت 

  .اـه. اآلية} قليال

د بن إسحاق بن أيوب وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة ثناإسحاق بن إبراهيم أنبأنا أمح ٥٧١
أنبأنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال من حلف على ميني يستحق هبا ماال هو فيها 

إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا {فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل 
اآلية قال مث قال األشعت بن قيس وخرج إلينا فقال ما حيدثكم أبو عبدالرمحن فحدثناه فقال صدق يف نزلت } قليال

كان بيين وبني رجل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال شاهداك أو ميينه فقلت إذا 
يبايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف على ميني يستحق هبا ماال هو فيها فاجر لقي اهللا وهو حيلف وال 

  .اهـ. اآلية} إن الذين يشترون بعهد اهللا{عليه غضبان وتصديق ذلك مث قرأ هذه اآلية 
الزبري احلميدي ح وأنبأإسحاق بن أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ٥٧٢

إبراهيم بن هاشم َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو النصري َحدَّثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر قاال َحدَّثنا سفيان 
بن عيينة عن جامع ابن أيب راشد وعبد امللك بن أعني مسعا شقيق بن سلمة يقول مسعت ابن مسعود قال قال رسول 



عليه وسلم من اقتطع مال امرىء مسلم بيمني كاذبة لقي اهللا وهو عليه غضبان قال َعبد اِهللا مث قرأ  اهللا صلى اهللا
اآلية أخرجه } إن الذين يشترون بعهد اهللا{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصداقه من كتاب اهللا عز وجل 

  .اهـ. البخاري عن احلميدي ومسلم عن ابن أيب عمر

د بن حيىي البغدادي َحدَّثنا حممد بن عبدوس بن كامل َحدَّثنا سريج بن يونس َحدَّثنا عباد بن أنبأنا حممد بن أمح ٥٧٣
العوام عن إمساعيل بن مسيع عن َعبد اِهللا بن أعني عن أيب وائل عن ابن مسعود قال نزلت هذه اآلية ومل ينسخها 

. أميا امريء اقتطع ماال بيمينه فهو بتلك املنزلةاآلية ف} إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{شيء بعد 
  .اهـ

  .اـه. رواه القاسم بن مالك والبخاري عن ابن مسيع
أنبأنا حممد بن إبراهيم بن عبد امللك القرشي َحدَّثنا زكريا بن حيىي بن إياس َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا عبد  ٥٧٤

مسلم البطني وعبد امللك بن أعني عن أيب وائل قال قال َعبد اِهللا بن الواحد بن زياد عن إمساعيل بن مسيع َحدَّثنا 
إىل آخر اآلية مث مل ينسخها شيء بعد فمن } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال{مسعود نزلت هذه اآلية 

  .اـه. اقتطع مال امريء مسلم بيمينه فهو من أهل هذه اآلية
  اسناده حسن+ 

الربيع بن سيمان َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف َحدَّثنا مالك بن أنس عن العالء أنبأعمر بن  ٥٧٥
بن عبدالرمحن عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه َعبد اهللاِ بن كعب عن أيب أمامة األنصاري أن رسول اهللا صلى 

نة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسريا يا اهللا عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجل
  .رسول اهللا قال وإن كان قضيبا من أراك قاهلا ثالث مرات رواه اجلماعة عن مالك 

أنبا أمحد بن حممد بن عبدالسالم البريويت وعبداهللا بن جعفر البغدادي قاال َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد  ٥٧٦
د بن جعفر بن أيب كثري قال أخربين العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب حدثين معبد بن كعب بن أيب مرمي َحدَّثنا حمم

السلمي عن أخيه َعبد اِهللا بن كعب عن أيب أمامة صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
جلنة فقال رجل وإن شيء يسري وسلم قال من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه ا

  .اهـ. فقال وإن قضيب من أراك وإن قضيب من أراك

أنبأنا حممد بن صاحل بن هاىنء َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار َحدَّثنا علي ابن حجر السعدي ح وأنباء محزة  ٥٧٧
ء املقابرى ح وانبا حممد بن يعقوب بن حممد بن العباس َحدَّثنا حامد بن أيب حامد َحدَّثنا حيىي قنب ايوب بن ايب زكريا

الشيباىن َحدَّثنا حممد بن نعيم النيسابوري َحدَّثنا قتيبة بن سعيد قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء بن 
عبدالرمحن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه َعبد اِهللا عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من 

رىء مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة فقال له رجل يا رسول اهللا وإن كان شيئا اقتطع حق ام
  .اهـ. يسريا فقال وإن كان قضيبا من أراك

أنبأنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء بن  ٥٧٨
بن كعب بن مالك األنصاري عن أخيه َعبد اِهللا عن أيب أمامة صاحب النيب صلى اهللا عليه  عبدالرمحن عن معبد

وسلم قال من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار فقال رجل وإن شيء يسري قال 



  .اهـ. وإن قضيب أراك وإن قضيب أراك
ا أمحد بن عبداحلميد احلارثى َحدَّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثن ٥٧٩

َحدَّثنا حممد بن كعب بن مالك أنه مسع أخاه َعبد اِهللا بن كعب بن مالك حيدث أن أبا أمامة احلارثي حدثه أنه مسع 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ه اجلنة وأوجب له النار فقال له رجل من القوم يا رسول ال يقتطع رجل حق امرىء مسلم بيمينه إال حرم اهللا علي
  .اهـ. اهللا وإن شيء يسري قال وإن كان سواكا من أراك

  .احلديث صحيح+ 
  .اهـ. أنبأ احلسني َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر عن أيب أسامة حنوه

ار َحدَّثنا عيسى بن يونس عن الوليد وأنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف األخرمي قال حدثين أيب َحدَّثنا هشام بن عم
  .اهـ. بن كثري عن حممد حنوه

  .اهـ. هذه أسانيد صحاح على رسم اجلماعة إال البخاري مل خيرج للعالء وال للوليد بن كثري
أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن هاسم َحدَّثنا عمرو بن أمحد بن السرح َحدَّثنا يوسف بن عدي وأنبأنا أمحد بن  ٥٨٠

بن أيوب وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن ح وثنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حيىي قال َحدَّثنا إسحاق 
مسدد وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حسني بن احلسن بن املهاجر َحدَّثنا قتيبة ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا هناد 

نا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن إبراهيم العبسي قالوا َحدَّثنا أبو بن السري وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّث
األحوص سالم بن سليم عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي عن أبيه قال جاء رجل من 

 عليه وسلم إن حضرموت ورجل من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال احلضرمي لرسول اهللا صلى اهللا
  هذا قد غلبين على أرضي كانت يل فقال الكندي هي أرض يف يدي أزرعها ليس له فيها

حق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال ال قال لك ميينه فقلت يا رسول اهللا ليس يل بينة 
ليس لك منه إال ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فأحلفه قال إنه ليس له ميني فقال 

  .اهـ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما إنه إن حلف على مالك ظلما ليأكله لقي اهللا عز وجل وهو عنه معرض
  .اهـ. رواه أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري عن علقمة بن وائل

مد َحدَّثنا حبان بن هالل وأنبأنا حممد بن يعقوب أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو قالبة عبدامللك بن حم ٥٨١
َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عبدالوهاب َحدَّثنا أبو الوليد واللفظ له قال َحدَّثنا أبو عوانة عن عبدامللك 

لم فأتاه بن عمري عن علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي عن وائل بن حجر قال كنت عند النيب صلى اهللا عليه وس
رجالن خيتصمان فقال أحدمها ان هذا انتزى على أرضي يا رسول اهللا يف اجلاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس 

  وخصمه ربيعة بن عيدان فقال بينتك قال ليس

يل بينه قال ميينه قال إذا يذهب هبا قال ليس لك إال ذلك فلما ذهب ليحلف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ. أرضا ظلما لقي اهللا وهو عليه غضبانمن اقتطع 

  .اهـ. رواه أبو كامل وحممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب عن أيب عوانة
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخربين  ٥٨٢



ربه أنه ملا كان بني َعبد اِهللا بن عمرو وبني عنبسة بن أيب سفيان سليمان األحول أن ثابتا موىل عمر بن عبدالرمحن أخ
ما كان تيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إىل َعبد اِهللا بن عمرو فوعظه فقال َعبد اِهللا بن عمرو أما علمت أن 

  .اـه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد
  .اهـ. رواه أبو عاصم وغريه

  .اثىن عليه+ 
أنبأنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن جعفر بن أيب  ٥٨٣

كثري عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أرأيت أن أتاين رجل 
طه مالك قال أفرأيت ان قاتلين قال فقاتله قال أفرأيت إن قتلين قال فأنت شهيد قال يريد أخذ مايل قال ال تع

  .اهـ. أفرأيت إن قتلته قال هو يف النار

  .اـه. أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا خالد بن خملد َحدَّثنا حممد حنوه
سن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف قال َحدَّثنا حيىي بن صاحل وأنبأنا علي بن يعقوب َحدَّثنا أبو زرعة ح وأنبأاحل

  .اـه. َحدَّثنا سليمان بن بالل حنوه

٩٢   

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من ادعى إىل غري أبيه فليس منا واختالف األلفاظ فيه

عبدالوهاب وسعيد بن عامر قاال َحدَّثنا أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا  ٥٨٤
شعبة عن عصام األحول عن أيب عثمان النهدي عن سعد وأيب بكرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من 

  .اهـ. ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام
 حدثين أيب قال َحدَّثنا بندار َحدَّثنا حممد بن جعفر َحدَّثنا أنبأ حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة ح وأخربين أيب

  .اهـ. شعبة
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد أنبأنا احلسن بن أيب الربيع أنبأنا عبدالرزاق ابن مهام َحدَّثنا سفيان عن عاصم  ٥٨٥

من ادعى إىل غري أبيه وهو  أخربين أبو عثمان قال مسعت سعد بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ..اهـ. يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام

أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني َحدَّثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل وأنبأنا حممد  ٥٨٦
دَّثنا زهري بن معاوية َحدَّثنا عاصم بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد بن يونس الريبوعي قال َح

  األحول عن أيب عثمان قال حدثين سعد بن مالك قال

مسعته أذناي ووعاه قليب من حممد صلى اهللا عليه وسلم من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه 
مد صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا أبا حرام فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال قد مسعته أذناي ووعاه قليب من حم

عثمان لقد شهد عندك رجالن أميا رجلني فقال أما أحدمها أول رجل رمي بسهم يف اإلسالم أو يف سبيل اهللا واآلخر 
  .اـه. جاء يف بضع عشر من الطائف على أقدامهم فذكر منه فضال

  .اـه. لفظ حديث أيب غسان



  .اسناده صحيح
نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد وأنبأنا حممد بن  أنبأنا علي بن حممد بن ٥٨٧

عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن هارون وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد قاال َحدَّثنا أبو الربيع قال َحدَّثنا محاد 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من ادعى إىل غري أبيه بن زيد عن عاصم عن أيب عثمان عن سعد بن مالك أن ر

  .اهـ. وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام فذكرت ذلك أليب بكرة قال قد مسعته أذناي ووعاه قليب

رواه هشام بن حسان وخالد احلذاء واحلسن بن صاحل وإسرائيل ومحاد بن سلمة وثابت أبو زيد وابن علية ومروان 
  .اـه. عباد وعبدالعزيز بن املختار وعباد بن
أنبأنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن آدم َحدَّثنا أبو بكر قال َحدَّثنا ابن أيب زائدة وأبو معاوية  ٥٨٨

عن عاصم األحول عن أيب عثمان عن سعد وأيب بكرة كالمها يقوالن مسعته أذناي ووعاه قليب حممدا صلى اهللا عليه 
  .اهـ. يقول من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حراموسلم 

رواه عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بإسناده مثله وقال هشام بن يوسف عن معمر عن عاصم عن أيب العالية أو أيب 
  ..اهـ. عثمان ذكره البخاري

حيىي بن صاحل وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا أبو املثىن أنبأنا علي بن يعقوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا  ٥٨٩
َحدَّثنا مسدد عن خالد بن َعبد اِهللا َحدَّثنا خالد احلذاء عن أيب عثمان عن سعد وأيب بكرة مسع أذناي من رسول اهللا 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم يقول من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام
  ..اهـ.  يذكر مسدد أبا بكرة وقال أبو زرعة فليتبوأ مقعده من النارمل

أنبأ محزة بن حممد وعبدالصمد بن يوسف قاال َحدَّثنا حامد بن أيب حامد َحدَّثنا سريج بن هشيم عن خالد احلذاء عن 
  .اهـ. أيب عثمان عن سعد

ثنا حممد بن عيسى بن الطباع َحدَّثنا إمساعيل بن علية أنبأنا عمر بن حممد بن سليمان َحدَّثنا عبدالكرمي بن اهليثم َحدَّ
عن خالد احلذاء عن عاصم بن سليمان مث لقيت عاصما فحدثين عن أيب عثمان عن سعد وأيب بكرة أن النيب صلى 

  .اهـ. اهللا عليه وسلم قال وذكر احلديث
  .اهـ. رواه أبو خيثمة وغريه عن ابن علية عن عاصم ومل يذكروا خالدا يف اإلسناد

  .اهـ. أنبأ محزة واحلسني قاال َحدَّثنا أمحد بن املثىن عنه
  .اـه. ورواه عن خالد عبدالوهاب الثقفي ويزيد بن زريع

أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا حممد بن عوف وأنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة املكي  ٥٩٠
أمحد بن حممد بن العباس وأمحد بن إسحاق قالوا َحدَّثنا بشر بن موسى قالوا َحدَّثنا وأنبأنا علي بن حممد بن نصر و

أبو عبدالرمحن َعبد اهللاِ بن يزيد املقري َحدَّثنا حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك مسع أبا هريرة 
  .اهـ. رغب عن أبيه فإنه كافر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال ترغبوا عن آبائكم فمن

أنبأنا حممد بن أيب حامد البخاري وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا عبيد بن عبدالواحد البزار َحدَّثنا سعيد بن أيب  ٥٩١
مرمي أنبأنا نافع بن يزيد قال أخربين جعفر ابن ربيعة أنه مسع عراك بن مالك يقول مسعت أبا هريرة يقول مسعت 

  .اهـ. اهللا عليه وسلم يقول ال ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافررسول اهللا صلى 



أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا بكر بن مضر عن  ٥٩٢
يه وسلم وأنبأنا حممد بن سعد جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه مسع أبا هريرة يقول عن النيب صلى اهللا عل

وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أمحد بن عيسى وأنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا متيم بن 
حممد الطوسي َحدَّثنا حرملة بن حيىي وأنبأنا حسان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن األشعت َحدَّثنا هارون بن سعيد قالوا َحدَّثنا 

بد اهللاِ بن وهب عن عمرو بن احلارث عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه مسع أبا هريرة يقول أن رسول َع
  .اهـ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر

  .اهـ. رواه أصبغ ويونس
بن عيسى الربيت َحدَّثنا أبو معمر َعبد اِهللا بن عمرو أنبأنا حممد بن أمحد بن أيب حامد َحدَّثنا أمحد بن حممد  ٥٩٣

وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا صاحل بن حممد بن َعبد اِهللا الرازي أنبأنا حممد بن عمر القصيب واللفظ له 
الديلي عن أيب قال َحدَّثنا عبدالوارث بن سعيد َحدَّثنا حسني املعلم عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود 

ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ادعى إىل غري أبيه فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن 
  رمى رجال بالكفر أو رماه بالفسق إن مل يكن كذلك ارتدت عليه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن

  .اـه. مل يكن صاحبه كذلك حار عليهالرجل إذا رمى الرجل بالكفر أو قال عدو اهللا إن 
وقال أبو معمر يف حديثه ال يرمي رجل رجال بالفسق وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك 
وليس من رجل ادعى لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن 

  .اـه. عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليهدعى رجال بالكفر أو قال 
  .ال ميكن احلكم عليه من طريقه+ 

أنبأ حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثين أيب َحدَّثنا أيب َحدَّثنا 
  .اهـ. حسني حنوه

م َحدَّثنا أبو عاصم َحدَّثنا شعبة عن َعبد اِهللا بن دينار عن أنبأنا أمحد بن احلسن بن إمساعيل َحدَّثنا أمحد بن عصا ٥٩٤
ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها فإن كان كما قال وإال 

  .اهـ. رجعت إىل اآلخر
  .اهـ. ا غندر حنوهوأنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا َحدَّثنا أيب َحدَّثن

أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن عيسى الربيت َحدَّثنا حممد ابن كثري َحدَّثنا سفيان عن َعبد اِهللا بن  ٥٩٥
  .اهـ. دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أميا امرىء قال ألخيه كافر فقد باء به أحدمها

َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا بشر بن موسى قاال َحدَّثنا  أنبأنا خيثمة ٥٩٦
احلميدي َحدَّثنا سفيان َحدَّثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه 

  .اهـ. فقد باء هبا أحدمها
ثنا إبراهيم احلريب َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثنا جرير عن فضيل عن نافع عن ابن أنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّ ٥٩٧

  .اهـ. عمر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قال الرجل ألخيه كافر فإن كان كما قال وإال كان هو الكافر
. نيب صلى اهللا عليه وسلم حنوهقال وثنا أبو سعيد األشج عن ابن فضيل عن أبيه ورقية عن نافع عن ابن عمر عن ال

  .اهـ



أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا ابن منري عن  ٥٩٨
األعمش عن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق قال قال َعبد اِهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس منا من ضرب 

  .اـه. وب ودعا بدعوة اجلاهليةاخلدود وشق اجلي

أنبأنا حممد بن عمرو بن البختري َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا حممد بن عبيد وشجاع بن الوليد  ٥٩٩
وأنبأنا عمرو بن َعبد اِهللا أبو عثمان َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب َحدَّثنا جعفر بن عون العمري كلهم عن 

ن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس منا من ضرب األعمش ع
  .اـه. اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية

أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّثنا عبدالرمحن بن مهدي َحدَّثنا سفيان وشعبة  ٦٠٠
ن َعبد اِهللا بن مرة عن مسروق عن عبيداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليس منا من ضرب عن األعمش ع

  .اـه. اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية
  .اهـ. هذا حديث مشهور عن الثوري وشعبة

  .اهـ .أنبأ حممد َحدَّثنا ابن أيب داود َحدَّثنا وهب َحدَّثنا شعبة قال وال أعلمه إال رفعه حنوه

وأنبأنا حممد بن يعقوب وعبداهللا بن أمحد قاال َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّثنا عبدالرمحن بن مهدي وأنبأنا  ٦٠١
أمحد بن حممد بن إبراهيم الوراق وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر العقدي وأنبأنا 

حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا خالد بن حيىي وأنبأنا حممد ابن َعبد اِهللا بن العباس َحدَّثنا أبو احلسن خيثمة َحدَّثنا أبو 
إمساعيل بن َعبد اِهللا بن مسعود َحدَّثنا حممد بن كثري وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن احلسن بن عباد وأنبأنا 

الوا َحدَّثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن َعبد أمحد بن سليمان َحدَّثنا أبو زرعة قال َحدَّثنا أبو نعيم ق
  .اهـ. اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية

حممد بن أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب وأمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر قالوا َحدَّثنا  ٦٠٢
أمحد بن النضر َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا زائدة ابن قدامة السقفي عن سليمان األعمش وأنبأنا حسان بن حممد 

َحدَّثنا علي بن إسحاق َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثنا جرير وأنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة 
مرو بن حفص بن غياث َحدَّثنا أيب وأنبأنا علي بن حممد ابن نصر وأمحد قاال َحدَّثنا عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا ع

إمساعيل بن قتيبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي وأنبأنا أبو معاوية وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن 
بد اِهللا بن مرة عن مسروق عن َعبد اِهللا قال قال سلمة َحدَّثنا إسحاق أنبأنا عيسى ووكيع كلهم عن األعمش عن َع

  .اهـ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية
  .اهـ. مشهور عن األعمش عند مجاعة

  .اـه. هذا حديث جممع على صحته من حديث األعمش وزبيد

نا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا احلكم بن موسى َحدَّثنا حيىي بن محزة أنبأعلي بن يعقوب بن إبراهيم َحدَّث ٦٠٣
عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن خميمرة حدثه قال أخربين أبو بردة بن أيب موسى قال وجع أبو موسى 

د عليها شيئا فلما أفاق وجعا فأغمي عليه ورأسه يف حرج امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن ير
قال أنا برىء ممن برىء منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برىء من الصالقة 



واحلالقة والشاقة رواه حممد بن املبارك وغريه عن حيىي بن محزة وهو حديث مشهور عن عبدالرمحن بن يزيد بن 
  .اـه. جابر
َعبد اهللاِ البصري وحممد بن يعقوب الشيباين قاال أنبأنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء أنبأنا عمرو بن  ٦٠٤

َحدَّثنا جعفر بن عون َحدَّثنا أبو عميس عتبة بن َعبد اِهللا قال مسعت أبا صخرة جامع بن شداد حيدث عن عبدالرمحن 
رأته أم َعبد اِهللا تصيح برنة فلما أفاق قال أمل بن يزيد وأيب بردة بن أيب موسى قاال أغمي على أيب موسى وأقبلت ام

  .اهـ. تعلمي وكان حيدثها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أنا برىء ممن حلق وصلق وخرق

أنبأنا عثمان بن أمحد بن هارون السمرقندي َحدَّثنا إبراهيم بن مسلم َحدَّثنا حممد بن عرعرة َحدَّثنا شعبة عن  ٦٠٥
رمحن عن عياض األشعري قال ملا أغمي على أيب موسى األشعري بكى عليه فرفع عنه الثوب وقال حصني بن عبدال

  .اهـ. أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ليس منا من حلق وال سلق وال خرق
  .اهـ. رواه عبدالصمد وأبو داود وروح

  .اهـ. أيب موسى عنه ورواه َعبد اهللاِ بن مطيع عن هشيم عن حصني عن عياض عن امرأة
أنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن إسحاق بن خزمية َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف وأنبأنا إبراهيم بن  ٦٠٦

حممد َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن موسى َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف َحدَّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث َحدَّثنا 
داود بن أيب هند عن عاصم األحول عن صفوان بن حمرز عن أيب موسى األشعري قال إين برىء ممن برىء أيب َحدَّثنا 

  .اهـ. اهللا عز وجل منه ورسوله أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برىء ممن حلق وسلق وخرق
  .اهـ. حنوهرواه حجاج الشاعر وزيد بن أخزم ورواه أبو موسى حممد بن املثىن عن عبد األعلى عن داود 

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن القطان َحدَّثنا علي بن سعيد النسوي َحدَّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث  ٦٠٧
َحدَّثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري عن ربعي بن حراش أن أبا موسى األشعري أغمي عليه فبكت امرأته فأفاق فقال 

  .اهـ. عليه وسلم ممن حلق وسلق وخرقإين برىء ممن برىء منه رسول اهللا صلى اهللا 
رواه احلسن بن علي احللواين عن عبدالصمد حنوه مرفوعا ورواه حممد بن حيىي عن عبدالصمد موقوفا وكذلك رواه 

  .اهـ. مجاعة عن شعبة
ثنا أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب َحدَّثنا أبو عمر حفص بن عمر احلوظي َحدَّ ٦٠٨

شعبة عن عبدامللك بن عمري عن ربعي قال أغمي على أيب موسى األشعري فبكت عليه امرأته فأفاق وقال أنا أبرأ 
  .اهـ. إليكم ممن حلق وسلق وخرق

  .اهـ. رواه غندر وغريه عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال أغمي على أيب موسى مرفوعا
ياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا عَبد اِهللا ابن منري وأنبأنا حممد بن عمر َحدَّثنا أنبأنا أمحد بن حممد بن ز ٦٠٩

إبراهيم بن َعبد اِهللا اجلمحي وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اِهللا َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب قال َحدَّثنا يعلى بن 
بن احلارث قال كنت عند حذيفة بن اليمان جالسا فمر  عبيد قال َحدَّثنا سليمان األعمش عن إبراهيم عن مهام

رجل فقال إن هذا يرفع احلديث إىل السلطان أشياء من أمور الناس فقال حذيفة بن اليمان قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .اهـ. عليه وسلم ال يدخل اجلنة قتات

  .اهـ. والقتات النمام



يم بن إسحاق احلريب َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو معاوية وحيىي بن أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إبراه ٦١٠
سعيد وأنبأنا عمرو بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن عمرو الشيباين ح وأنبأاحلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر 

هيم عن مهام بن احلارث قال كنا قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن إبرا
  .اهـ. جلوسا مع حذيفة بن اليمان يف املسجد فجاء رجل فجلس إلينا

أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي َحدَّثنا أبو نعيم َحدَّثنا سفيان عن منصور  ٦١١
بن اليمان فقيل له إن رجال يرفع احلديث إىل عثمان عن إبراهيم عن مهام بن احلارث قال كنا جلوسا مع حذيفة 

  .اهـ. فقال حذيفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يدخل اجلنة قتات
  .اهـ. رواه ابن مهدي وأبو حذيفة ومجاعة

دَّثنا شعبة عن أنبأنا حممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس وغري واحد قالوا َحدَّثنا يونس َحدَّثنا أبو داود َح ٦١٢
منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث قال قيل حلذيفة بن اليمان يف رجل ان هذا يبلغ أمرا فقال حذيفة مسعت 

  .اهـ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يدخل اجلنة قتات
  .اهـ. رواه غندر ومجاعة

ي َحدَّثنا حيىي ابن حيىي وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن أنبأحممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن عمرو احلرش ٦١٣
الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد ابن سلمة َحدَّثنا قتيبة وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم احلريب َحدَّثنا 

ل ينقل احلديث إىل إسحاق بن إمساعيل قالوا َحدَّثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث قال كان رج
. األمراء قال فجاء حىت جلس إلينا فقال حذيفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يدخل اجلنة قتات

  ..اهـ
أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إبراهيم بن حامت َحدَّثنا عبدالرمحن ابن املبارك َحدَّثنا أبو عوانة عن  ٦١٤

مهام قال كنا عند حذيفة يف املسجد فأقبل رجل حنونا فقال رجل من القوم حلذيفة ان هذا منصور عن إبراهيم عن 
يرفع اخلرب إىل األمراء فلما جاء الرجل فجلس قال حذيفة أما إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال 

  .اهـ. يدخل اجلنة قتات
  ..اهـ. رواه حيىي بن محاد

بشر بن موسى َحدَّثنا احلميدي ح َحدَّثنا حممد بن إبراهيم ابن الفضل َحدَّثنا إبراهيم بن أيب  أنبأ علي بن حممد َحدَّثنا
طالب َحدَّثنا ابن عمر قال َحدَّثنا ابن عيينة ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا عمرو بن علي َحدَّثنا عبدالعزيز بن 

  .اهـ. عبدالصمد قال َحدَّثنا منصور حنوه
ن بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن أمساء وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أنبأنا حسا ٦١٥

عمران بن موسى َحدَّثنا شيبان عن مهدي بن ميمون عن واصل األحدب عن أيب وائل عن حذيفة قال رسول اهللا 
  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة قتات

  .اهـ. هديرواه مجاعة عن م

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود ويونس قاال أنبأنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن  ٦١٦
أيوب َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا عفان وأبو الوليد وأنبأنا حممد بن حممد بن يوسف َحدَّثنا عثمان بن سعيد َحدَّثنا 

حممد بن سعد َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا سليمان بن حرب وأبو عمر بن حفص بن عمر قالوا  أبو الوليد ح وثنا



َحدَّثنا شعبة عن علي بن مدرك قال مسعت أبا زرعة حيدث عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى 
أليم قلت يا رسول اهللا من هم خابوا اهللا عليه وسلم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب 

  .اهـ. وخسروا فأعادها ثالث مرات قال املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف كاذبا أو قال فاجرا

أنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر وأنبأنا إمساعيل بن حممد َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب 
  .اـه. و موسى قالوا َحدَّثنا غندر حنوهَحدَّثنا بندار وأب

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا عبدالرزاق وأنبأنا علي بن حممد بن  ٦١٧
 نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن األعمش عن

سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة 
  .اهـ. املنان الذي ال يعطي شيئا إال منه واملنفق سلعته باحللف الفاجر واملسبل إزاره

غندر َحدَّثنا شعبة قال مسعت سليمان أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا بشر بن خالد َحدَّثنا حممد بن جعفر  ٦١٨
األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة ال 
يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املنان مبا أعطى واملسبل إزاره واملنفق سلعته 

  .اهـ. باحللف الكاذب
  ..اهـ. رواه سعيد بن عامر وغريه

أنبأنا خيثمة بن سليمان وحممد بن سعيد قاال َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا العبسي َحدَّثنا وكيع عن األعمش عن  ٦١٩
أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم شيخ 

  .اهـ. ن وملك كذاب وعائل مستكربزا

َحدَّثنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن إسحاق قال َحدَّثنا أبو بكر  ٦٢٠
َحدَّثنا وكيع وأبو معاوية حممد بن خازم ح وأنبأعلي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد ح وأخربين 

حدثين أيب َحدَّثنا حممد ابن العالء قال َحدَّثنا أبو معاوية بن حممد بن خازم عن األعمش عن أيب حازم عن أيب أيب 
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم شيخ 

  ..اهـ. زان وملك كذاب وعائل مستكرب
بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن َعبد اهللاِ بن أيب داود َحدَّثنا عبيداهللا بن موسى َحدَّثنا شيبان وأنبأنا حممد  أنبأنا علي ٦٢١

بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن 
ى اهللا عليه وسلم قال ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة ح عن رسول اهللا صل

  .اهـ. وال يكلمهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب
  .اهـ. رواه عبثر وابن مسهر وعمر بن علي

بن َعبد اهللاِ العبسي أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد وخيثمة بن سليمان وحممد بن سعيد قالوا َحدَّثنا إبراهيم  ٦٢٢
َحدَّثنا وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة ال 
ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل 

  عصر كاذبا فصدقهورجل حلف على سلعة بعد ال



  .اهـ. كاذبا واشتراها ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه وىف وإن مل يعطه مل يف له
. وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى َحدَّثنا أبو بكر وحدثين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا أبو معاوية حنوه

  .اهـ
ن نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن وحممد بن أيوب قاال َحدَّثنا مسدد أنبأنا علي بن حممد ب ٦٢٣

َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد َحدَّثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يق منع ابن السبيل ورجل بايع إماما ال ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطر

يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها نصره وإن مل يعطه سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف باهللا كاذبا أنه أخذها 
  .اهـ. بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها

إبراهيم وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن  أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن غالب ح َحدَّثنا حممد بن ٦٢٤
سلمة قال َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا ابن أيب عمر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل بايع إماما للدنيا فإن 

عطاه وىف وإن منعه نكث ورجل له فضل ماء على الطريق فمنعه ابن السبيل ورجل أقام سلعة بالبقيع بعد العصر أ
  .اهـ. فحلف لقد أعطي هبا كذا وكذا فسمع رجل فاشتراها يعين حلف باهللا كاذبا

ا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثن ٦٢٥
جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم 

القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق منع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما للدنيا فإن 
مل يعطه مل يف له ورجل ساوم رجال على سلعة بعد العصر فحلف باهللا لقد أعطى هبا كذا أعطاه ما يريد وىف له وإن 

  .اهـ. وكذا فصدقه اآلخر
  .اـه. أنبأ أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا علي بن حممد الثقفي َحدَّثنا منجاب َحدَّثنا ابن مسهر عن األعمش حنوه

  .اهـ. لنحوي وابن مسهر وعمر بن عليرواه أبو محزة السكري وجرير بن حازم وشيبان ا
أنبأنا محزة وإبراهيم بن محزة قاال َحدَّثنا أمحد بن عبداجلبار الصويف َحدَّثنا عمرو بن حممد الناقد َحدَّثنا سفيان  ٦٢٦

عن عمرو بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة أراه رفعه وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب 
مد بن إسحاق ابن خزمية قاال َحدَّثنا سعيد املخزومي َحدَّثنا سفيان وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد ابن وحم

  إسحاق الثقفي َحدَّثنا حممد بن يونس اجلمال َحدَّثنا سفيان عن عمرو عن أيب صاحل

امة وال يزكيهم وال ينظر إليهم رجل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القي
حلف على مال امرىء مسلم بعد العصر فاقتطعه ورجل حلف على سلعة أنه أعطي هبا أكثر مما أعطاه وهو كاذب 

  .اهـ. ورجل منع فضل ماء يقول اهللا عز وجل أمنعك فضلي كما منعت فضل مائك
  .اهـ. رواه البخاري عن املسندي متصال

  .اهـ. ن سفيان غري مرة مرسالوقال علي بن املديين ع
أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا اجلمحي الكويف وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اهللاِ  ٦٢٧

البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء قال َحدَّثنا يعلى بن عبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم هريرة قال قا



خالدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن شرب مسا فقتل 
  .هـا. نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا

أنبأنا حممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس وغريمها قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا  ٦٢٨
خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو قالبة الرقاشي َحدَّثنا أبو زيد سعيد بن الربيع وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا 

ن بن حرب وبدل ابو احملرب ح قال وثنا إسحاق بن احلسن َحدَّثنا عفان بن مسلم قال إبراهيم بن حامت َحدَّثنا سليما
َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا أبو الوليد قالوا َحدَّثنا شعبة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن  صلى اهللا عليه وسلم من قتل نفسه حبديد فحديدته يف يده جيأ هبا يف
قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى 

  .اهـ. يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا
  .اـه. لد بن احلارث حنوهأنبأحسان َحدَّثنا حممد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن عبداألعلى َحدَّثنا خا

أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا أسيد َحدَّثنا احلسني وأنبأنا احلسن بن  ٦٢٩
مروان القيسراين َحدَّثنا إبراهيم بن أيب سفيان َحدَّثنا حممد بن يوسف قال َحدَّثنا سفيان عن األعمش عن أيب صاحل 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سم نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا عن أيب هريرة ق
فيها أبدا ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من 

  .اهـ. جبل فهو يتردى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا
  .اهـ. حلسني وغريه من قتل نفسه بسم رواه ابن مهديقال ا

أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن وحممد بن أيوب قاال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة عن األعمش 
إبراهيم  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قتل نفسه حبديدة وأنبأنا حممد بن

بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير وأنبأنا حممد بن يعقوب 
َحدَّثنا السري بن خزمية َحدَّثنا عمر بن حفص بن غياث َحدَّثنا أيب وأنبأنا أمحد ابن إسحاق َحدَّثنا موسى بن إسحاق 

يبة َحدَّثنا وكيع بن اجلراح ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا أبو معاوية َحدَّثنا أبو بكر بن أيب ش
عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه رواه عبثر وحممد بن عبيد عن 

  .اهـ. األعمش حنوه
ثنا أبو زرعة بن عمرو النصري َحدَّثنا حيىي بن صاحل الوحاضي أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي َحدَّ ٦٣٠

َحدَّثنا معاوية بن سالم بن أيب سالم الدمشقي وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا حيىي بن 
ب َحدَّثنا حممد بن عمرو بشر احلريري ح قال وأنبأنا إمساعيل بن قتيبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي وأنبأنا حممد بن يعقو

احلرشي َحدَّثنا حيىي بن حيىي قال َحدَّثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة أخربه أن ثابت بن الضحاك 
أخربه أنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من حلف مبلة 

. ذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما ال ميلكهغري اإلسالم كا
  .اهـ

  .اهـ. رواه حيىي بن حسان وأبو توبة وغريه عن معاوية



أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا أبو غسان املسمعي َحدَّثنا معاذ بن هشام بن أيب َعبد  ٦٣١
 عن أبيه عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو قالبة عن ثابت بن الضحاك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليس اِهللا

على الرجل نذر فيما ال ميلك ولعن الرجل كقتله ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى 
  .اهـ. ميني صرب فاجرة فهو كما قالدعوى كاذبة يتكثر هبا مل يزده اهللا إال قلة ومن حلف على 

رواه مجاعة عن هشام الدستوائي حنو حديث معاوية بن سالم وغريه ومل يذكروا هذه الزيادات اليت ذكرها أبو 
  .اهـ. غسان من ادعى ومن حلف

حيىي بن أيب أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود الرازي أنبأنا أبو داود َحدَّثنا هشام الدستوائي عن  ٦٣٢
  كثري عن أيب قالبة أنه حدثه قال حدثين ثابت بن الضحاك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ليس على الرجل نذر فيما ال ميلك ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف مبلة سوى 
  .اهـ. اإلسالم فهو كما قال

بن حممد قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر َحدَّثنا هشام بإسناده وزاد أنبأ أمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد 
  .اهـ. فيه ولعن املؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

رواه يزيد بن زريع وخالد بن احلارث ويزيد بن هارون ورواه حجاج بن نصري وفيه ومن قذف مؤمنا بكفر فهو 
  .اهـ. كقتله
د بن َعبد اهللاِ بن معروف األصبهاين َحدَّثنا أمحد بن حممد الربيت َحدَّثنا مسلم بن إبراهيم وأنبأنا أمحد بن أنبأحمم ٦٣٣

إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا سهل بن بكار َحدَّثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة 
اهللا عليه وسلم كان يقول من حلف على ملة غري اإلسالم كاذبا  عن ثابت بن الضحاك األنصاري أن النيب صلى

  .اهـ. فهو كما قال وليس على رجل نذر فيما ال ميلك ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة
أنبأنا عمرو بن حممد بن منصور َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا عثمان بن عمر  ٦٣٤
ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من حلف مبلة سوى اإلسالم َحدَّ

فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما ال ميلك ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن 
  .اهـ. مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي أنبأنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن حيىي بن  ٦٣٥
أيب كثري وأيوب السختياين عن أيب قالبة عن ثابت الضحاك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من شهد على مؤمن 

  ..اهـ. أو مسلم بالكفر فهو كقتله
بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور الرمادي َحدَّثنا عبدالرزاق عن معمر عن حيىي بن  أنبأنا إمساعيل ٦٣٦

أيب كثري عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال نذر فيما ال ميلك ولعن 
اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال  املؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف مبلة سوى

  .اهـ. ومن قال ملؤمن يا كافر فهو كقتله
أنبأنا خيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا العباس بن الوليد أخربين أيب َحدَّثنا األوزاعي حدثين  ٦٣٧

ي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو قالبة اجلرمي قال حدثين ثابت بن الضحاك األنصار
وسلم قال من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على 



  .اهـ. رجل نذر فيما ال ميلك
  .اهـ. رواه الوليد وشعيب وبشر بن بكر

بد اِهللا بن الوليد ح وأنبا عبدالرمحن بن حيىي أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا علي بن احلسن َحدَّثنا َع ٦٣٨
َحدَّثنا أبو مسعود َحدَّثنا حممد بن يوسف وأنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الوارق وحممد بن حممد بن يونس قاال 
قال  َحدَّثنا أسيد َحدَّثنا احلسني بن حفص قالوا َحدَّثنا سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك
. قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء

  .اهـ

وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن الوليد َحدَّثنا غندر َحدَّثنا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن  ٦٣٩
قال من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل ثابت الضحاك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ. نفسه بشيء أو ذبح ذحبه اهللا يف نار جهنم

أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن وإبراهيم بن حامت قاال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا بشر بن  ٦٤٠
بن املنهال قاال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة  الفضل ح قال وثنا معاذ َحدَّثنا مسدد وحممد

عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما 
  .اهـ. قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه اهللا به يف نار جهنم أو يف جهنم

بن حممد َحدَّثنا أمحد بن منصور َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن ثابت أنبأنا إمساعيل  ٦٤١
بن الضحاك رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به ومن شهد على مسلم أو مؤمن 

  .اهـ. فهو كما حلفبكفر فهو كقتله ومن لعنه فهو كقتله ومن حلف على ملة غري اإلسالم كاذبا 
رواه عبد الصمد َحدَّثنا شعبة عن أيوب عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .اهـ. من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بليطة ذبح هبا
  .اهـ. ثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حيىي عنهَحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّ

أنبا علي بن حممد َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا احلميدي َحدَّثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن ثابت قال  ٦٤٢
  .اهـ. قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة

ثنا السري بن خزمية َحدَّثنا أبو سلمة وأنبأنا إمساعيل بن يعقوب َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق أنبأ حممد بن يونس َحدَّ
َحدَّثنا إبراهيم بن احلجاج َحدَّثنا وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو حديث 

  .اهـ. معمر

  .اهـ. وسلم ورواه مجاعة عن محاد بن زيد عن أيوب موقوفارواه ابن علية فقال أحسبه عن النيب صلى اهللا عليه 
أخربنا علي بن العباس بن األشعث َحدَّثنا حممد بن محاد وأنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن  ٦٤٣

يوسف قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال كنا مع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم خبيرب فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم هذا يف النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال شديدا 
فأصابته جراحه فقيل يا رسول اهللا إن الذي قلت إنه يف النار فإنه قاتل قتاال شديدا وقد مات فقال النيب صلى اهللا 

ب فينما هم كذلك إذ قيل فإنه مل ميت ولكن به جراحات شديدة عليه وسلم إىل النار فكاد بعض املسلمني أن يرتا



فلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح فقتل نفسه فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال اهللا أكرب أشهد أين 
الدين بالرجل  عبد اهللا ورسوله مث أمر بالال فنادى يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وأن اهللا يؤيد هذا

  .اهـ. الفاجر
أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا العباس بن الفضل البصري ثناأمحد بن شبيب بن سعيد حدثين أيب عن يونس بن 

يزيد عن ابن شهاب حدثين سعيد بن املسيب وعبدالرمحن بن َعبد اِهللا بن كعب أن أبا هريرة أخربه قال شهدنا مع 
وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم إن هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل  رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .اهـ. قتاال شديدا وكثرت به اجلراح وذكر احلديث
  .اـه. رواه شعيب وعقيل وابن أيب زياد وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيداهللا وسعيد

بن هارون وأنبأنا حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة قاال  أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى ٦٤٤
َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا يعقوب بن عبدالرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ىل عسكرهم وسلم التقى هو واملشركون فاقتتلوا فلما مال النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عسكره ومال اآلخرون إ
ويف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة إال أتبعها يضرهبا بسيفه فقالوا ما أجزأ منا 

اليوم احد كما أجزأ فالن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما أنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا 
عه فإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف م

املوت فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه مث حتامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إىل رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول اهللا قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فأعظم الناس
ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت يف طلبه حىت جرح جرحا شديدا فإستعجل املوت فوضع نصل سيفه يف األرض 

وذبابه بني ثدييه وحتامل عليه فقتل نفسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل 
. ل النار فيما يبدوا للناس وهو من أهل اجلنةاجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أه

  .اهـ

أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن سعيد الطرسوسي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة وأنبأنا حسان بن  ٦٤٥
عبدالعزيز بن أيب حممد وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن الصباح قاال َحدَّثنا 

حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التقى هو واملشركون يف بعض مغازيه فاقتتلوا 
فمال كل قوم إىل عسكرهم ويف املسلمني رجل ال يدع للمشركني شاذة وال فاذة إال أتبعها يضرهبا بسيفه فقيل يا 

فالن قال أما إنه من أهل النار فأعظم القوم ذلك وقالوا أينا من أهل اجلنة إذا رسول اهللا ما أجزأ أحد اليوم ما أجزأ 
كان فالن من أهل النار فقال رجل من القوم ال واهللا ملا مات على هذه احلال فاتبعته كلما أسرع أسرعت معه وإذا 

ذبابه بني ثدييه مث أبطأ أبطىء حىت جرح الرجل فاشتد جراحته فاستعجل املوت فوضع نصاب سيفه يف األرض و
حتامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول اهللا قال وما ذاك 

فأخربه الذي كان من أمره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس 
  .اهـ. ل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه ملن أهل اجلنةوإنه ملن أهل النار وإن الرجل ليعم

أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن موسى َحدَّثنا أبو معمر ح وثنا إبراهيم بن حممد َحدَّثنا فطني َحدَّثنا سويد 
  .اهـ. ابن أيب حازم حنوه وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا متيم بن حممد َحدَّثنا إبراهيم الشافعي قالوا َحدَّثنا



أنبأنا ابو النضر حممد بن حممد بن يوسف الطوسي وأمحد بن حممد بن عبدوس قاال َحدَّثنا عثمان بن سعيد  ٦٤٦
وأنبأنا أمحد بن احلسن بن عتبة َحدَّثنا حيىي بن عثمان قال َحدَّثنا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي َحدَّثنا أبو غسان حممد 

   أبو حازم عن سهل بن سعيدبن مطرف قال حدثين

أن رجال كان من أعظم املسلمني غناء عن املسلمني يف غزوة غزاها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إليه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا فاتبعه رجل من القوم 

س على املشركني حىت جرح فإستعجل املوت فجعل ذباب سيفه بني ثدييه حىت خرج وهو على ذلك من أشد النا
من بني كتفيه فأقبل الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان معه مسرعا فقال له أشهد أنك رسول اهللا 

من أهل النار فلينظر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما ذاك قال قلت لفالن من أحب أن ينظر إىل رجل 
إىل هذا فكان من أعظمنا غناء عن املسلمني فعرفت أنه ال ميوت على ذلك فلما جرح استعجل املوت فقتل نفسه 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك ان العبد ليعمل عمل أهل اجلنة وإنه ملن أهل النار ويعمل عمل أهل 
  .اهـ. مال باخلواتيمالنار وإنه ملن أهل اجلنة إمنا األع

  .اهـ. رواه سليمان بن بالل عن أيب حازم
أنبأنا أبو عمر بن حكيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس حدثين حممد ابن َعبد اِهللا اخلزاعي وأنا سألته وكان  ٦٤٧

ل وأمحد بن إسحاق عند سليمان بن حرب فأىب أن حيدثين به َحدَّثنا جرير بن حازم وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفض
قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا وهب بن جرير حدثين أيب قال مسعت احلسن بن أيب احلسن 
قال مسعت جندب بن َعبد اِهللا يقول يف هذا املسجد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما نسيت منه حديثا وال 

 عليه وسلم يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج برجل ممن كان قبلكم يكذب على رسول اهللا صلى اهللا
خراج فجزع من ذلك فأخذ سكينا فحز هبا يده فما رقأ الدم حىت مات فقال اهللا عز وجل بادرين عبدي بنفسه 

  .اهـ. حرمت عليه اجلنة

. نا حجاج بن املنهال َحدَّثنا جرير بن حازم حنوهوأنبأ أمحد بن حممد بن إبراهيم الوراق َحدَّثنا أمحد بن حيىي َحدَّث
  .اهـ
أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن النضر َحدَّثنا حممد بن رافع َحدَّثنا أبو أمحد الزبريي َحدَّثنا شيبان قال  ٦٤٨

فلم يرقأ مسعت احلسن يقول إن رجال ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فزكاها 
الدم حىت مات فقال ربكم قد حرمت عليه اجلنة مث مد بيده إىل املسجد فقال أي واهللا قد حدثين هذا جندب بن 

  .اهـ. َعبد اهللاِ البجلي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املسجد
  .اهـ. رواه قبيصة وغريه عن شيبان

ف السلمي َحدَّثنا النضر بن حممد اجلرشي وأنبأنا أمحد بن إسحاق أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوس ٦٤٩
وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا حممد ابن أيوب َحدَّثنا أبو الوليد هشام بن عبدامللك قال َحدَّثنا عكرمة بن عمار 

نه قال قتل نفر من َحدَّثنا أبو زميل مساك احلنفي قال حدثين ابن عباس قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا فالن شهيد وفالن شهيد حىت مروا على رجل فقالوا فالن شهيد فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كال إين رأيته يف النار يف عباءة غلها وقال يا ابن اخلطاب اذهب فناد يف الناس أنه ال 
  .اهـ. فناديت يدخل اجلنة إال املؤمنون فخرجت



أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن وهب وأنبأنا حممد بن عيسى  ٦٥٠
املقدسي َحدَّثنا إمساعيل بن محدويه وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إسحاق احلريب قال َحدَّثنا القعنيب وأنبأنا عمر بن 

ا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف وأنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر الربيع َحدَّثن
وأمحد بن إسحاق قالوا َحدَّثنا حممد بن أمحد بن النضر َحدَّثنا معاوية ابن عمرو َحدَّثنا إسحاق الفزاري قالوا َحدَّثنا 

 ابن مطيع عن أيب هريرة أنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه مالك عن ثور بن زيد عن سامل أيب الغيث موىل
وسلم إىل خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة إمنا غنمنا املتاع واألموال مث انصرفنا حنو وادي القرى ومع رسول اهللا صلى 

 صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد رجل من بين ضبيب فبينما هو حيط رحل رسول اهللا
وسلم إذ أتاه سهم غائر فأصابه فمات فقال له الناس هنيئا له اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كال والذي 

نفسي بيده أن الشملة اليت غلها يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل إىل رسول اهللا 
. أو شراكني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نارصلى اهللا عليه وسلم بشراك 

  .اهـ
أنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب بدمشق َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا حيىي بن صاحل ح وأنبا  ٦٥١

ل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن هارون وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفض
سلمة قال َحدَّثنا قتيبة بن سعيد قال َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب 

  هريرة قال

الطعام خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب ففتح اهللا علينا فلم نغنم ذهبا وال ورقا غنمنا املتاع و
والثياب مث انطلقنا إىل الوادي ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن 
زيد من بين الضبيب فلما نزلوا الوادي قام عبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمى بسهم فكان فيه حتفه فقلنا 

ذي نفسي بيده إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها يوم خيرب من املغامن مل هنيئا له الشهادة يا رسول اهللا فقال كال وال
يصبها املقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكني فقال يا رسول اهللا أصبت هذا يوم خيرب فقال رسول 

  .اهـ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار
رجاء يقول مسعت موسى بن هارون يقول يف هذا احلديث وهم والوهم من ثور ألن مسعت حممد بن عبيداهللا بن أيب 

مالكا وافق الدراوردي يف لفظ احلديث وموضع الوهم أن أبا هريرة قال خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
نيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب وإمنا قدم أبو هريرة املدينة بعد خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب فأدرك ال

  .اـه. وقد فتح خيرب

روى حممد بن إسحاق عن ثور عن أيب الغيث عن أيب هريرة قال انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل وادي 
  .القرى عشية فنزل وغالم له يضع رحله ومل يقل خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عروف َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا سليمان ابن حرب وعبادة قاال َحدَّثنا أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن م ٦٥٢
محاد بن زيد َحدَّثنا حجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه 

فأىب رسول اهللا صلى وسلم فقال يا رسول اهللا هل لك يف حصن حصني ومنعة قال حصن كان لدوس يف اجلاهلية 
اهللا عليه وسلم ذلك للذي ذخر لألنصار فلما هاجر إىل املدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا 

املدينة فجزع وأخذ مشاقص له فقطع برامجه فشخبت يداه حىت مات فرآه الطفيل يف منامه يف هيئة حسنة مغطيا 



هبجريت مع نبيه صلى اهللا عليه وسلم قلت مايل أراك مغطيا يدك قال قيل يل يديه فقال ما صنع بك ربك قال غفر يل 
لن نصلح منك ما أفسدت قال فقصها الطفيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. اللهم وليديه فاغفر
  .اـه. ثنا عارم حنوهثنا أمحد َحدَّثنا إبراهيم بن حامد َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّ

  .اهـ. رواه أمحد بن إبراهيم املوصلي وغريه

أنبأنا حممد بن يعقوب وعبداهللا بن أمحد قاال َحدَّثنا هارون بن سليمان َحدَّثنا ابن مهدي َحدَّثنا سفيان عن  ٦٥٣
كفر قلت أليب وائل زبيد عن أيب وائل عن َعبد اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سباب املسلم فسوق وقتاله 

  .اهـ. أنت مسعت ابن مسعود حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نعم
  .اهـ. رواه وكيع وحيىي القطان

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود ج  ٦٥٤
بو حامت الرازي َحدَّثنا أبو الوليد هشام بن عبدامللك ج وأنبأنا أمحد بن وأنبأنا علي بن احلسن بن علي َحدَّثنا أ

إسحاق َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب َحدَّثنا عفان بن مسلم الصفار قالوا َحدَّثنا شعبة عن زبيد ومنصور وسليمان 
  .اهـ. له كفرعن أيب وائل عن َعبد اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سباب املسلم فسوق وقتا

ويف حديث أيب الوليد موقوف آخره قال زبيد قلت أليب وائل مسعت هذا من َعبد اِهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ. فقال نعم

أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد َحدَّثنا غندر ح أنبأنا أبو عمرو وأمحد بن إسحاق ومجاعة قالوا َحدَّثنا  ٦٥٥
َحدَّثنا حممد بن عرعرة َحدَّثنا شعبة عن زبيد سألت أبا وائل عن املرجئة فقال حدثين َعبد اِهللا قال  إبراهيم بن حامت

  .فيه متابعه+ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتال املسلم كفر وسبابه فسوق 
  .اـه. وثنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم َحدَّثنا سليمان بن حرب عن شعبة حنوه

علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا هشام بن علي بن السريايف َحدَّثنا َعبد اِهللا ابن رجاء الغداين َحدَّثنا حممد بن  أنبأنا ٦٥٦
طلحة بن مصرف عن زبيد عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق 

  .اهـ. وقتاله كفر
  .اهـ. ان وعن األعمش عيسى بن يونس وعبثررواه عن منصور فضيل بن عياض وشيب

  .اـه. أنبأ حممد بن أيب حامد َحدَّثنا إبراهيم احلريب َحدَّثنا سعيد األشعيت َحدَّثنا عيسى مرفوعا

قال إبراهيم احلريب السباب فوق الشتم وهو أن يقول يف الرجل ما فيه وما ليس فيه ويريد عيبه بذلك وقال 
  .اهـ. ةاملفسرون فيه أقواال خمتلف

روى هذا احلديث عن أيب وائل سبعة نفر فأما األعمش فرفعه عنه بعضهم وأوقفه بعض وكذلك منصور ومل خيتلف 
أصحاب زبيد يف رفعه ورواه مجاعة عن عبدامللك بن عمري عن عبدالرمحن بن َعبد اِهللا بن مسعود عن أبيه عن النيب 

عن أبيه عن أيب عمرو الشيباين عن ابن مسعود مرفوعا  صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا ورواه معتمر بن سليمان
وأوقفه حيىي القطان ومجاعة ورواه أبو األحوص وأبو الزعراء واألسود وهبرية ابن مرة وأبو عبدالرمحن السلمي 

  .اهـ. والقاسم بن عبدالرمحن عن ابن مسعود موقوفا ويف رفع من رفعه شيء



  .هريرة وابن مغفل وعقبة بن عامر وأنس رفعه وروى من حديث سعد والنعمان بن مقرن وأيب
أنبأنا عبدالرمحن وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا أنبأنا يونس َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن  ٦٥٧

َحدَّثنا إسحاق َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا عفان وأبو الوليد قال وثنا صاحل بن حممد َحدَّثنا سليمان بن حرب قالوا 
شعبة قال أخربين علي بن مدرك عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم يا جرير استنصت الناس يعين يف حجة الوداع مث قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
  .اهـ. بعض

  .اـه. لفظ أيب داود
ا احلسن َحدَّثنا أبو بكر بن حممد بن إسحاق ح وحدثين أيب حدثين أيب قال َحدَّثنا حممد بن بشار أنبأ احلسني َحدَّثن

  وحممد بن مثىن قاال َحدَّثنا غندر وأنبأنا حممد

  .اـه. ابن سعد َحدَّثنا حيىي بن حممد وأنبأنا عبيداهللا بن معاذ حدثين أيب عن شعبة حنوه
  .اهـ. عمر احلوضيرواه مجاعة منهم حجاج بن منهال وأبو 

أنبأنا َعبد اِهللا بن إبراهيم َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أبو الوليد وأنبأنا أمحد بن حممد الوراق َحدَّثنا جعفر بن حممد  ٦٥٨
بن شاكر َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن سعيد َحدَّثنا أبو عمر 

محد ابن إسحاق َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا سليمان بن حرب وأبو عمر وأنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا حيىي وأنبأنا أ
بن حممد َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ حدثين أيب قالوا َحدَّثنا شعبة عن واقد ابن حممد بن زيد أنه مسع أباه حيدث عن ابن 

 حجة الوداع وحيكم أو ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف
  .اـه. بعضكم رقاب بعض

  .اهـ. رواه خالد بن احلارث ومعاذ وغندر
أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن منصور َحدَّثنا أبو بكر بن خالد وأنبأنا احلسني َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو 

  .اهـ. هبكر قال َحدَّثنا غندر حنو
أنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حرملة َحدَّثنا ابن وهب قال حدثين عمر بن حممد أن أباه  ٦٥٩

  .اهـ. حدثه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
  .اـه. رواه مجاعة عن ابن وهب ورواه أبو عاصم

  اسناده حسن +

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا عَبد اِهللا ابن منري وأنبأنا حممد بن يعقوب  ٦٦٠
َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اهللاِ بن سليمان السعدي َحدَّثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  .اـه. عليه وسلم اثنتان يف الناس مها كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت قال رسول اهللا صلى اهللا
أنبأخيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة َحدَّثنا خالد بن حيىي َحدَّثنا سفيان الثوري عن األعمش  ٦٦١

عهن الناس النياحة والطعن يف عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث ال يد
  .اهـ. األنساب والعدوى جرب بعري يف إبل مائة فجربت فمن اعدى األول

  .اهـ. رواه أبو عامر وفيه ومطرنا بنوء كذا
أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد ابن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا  ٦٦٢



عمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اثنتان يف الناس كفر النياحة جرير عن األ
  .اهـ. على امليت والطعن يف النسب

أنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن إسحاق أنبأنا َعبد اِهللا بن أيب شيبة َحدَّثنا أبو معاوية وأنبأنا حممد بن  ٦٦٣
َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق ابن إبراهيم بن خملد أنبأنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب إبراهيم بن الفضل 

  .اـه. صاحل عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنتان بالناس كفر النياحة والطعن يف األنساب
  ـ.اه. رواه أبو إسحاق الفزاري وعيسى بن يونس وغريمها عن األعمش حنوه

أنبأنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن جعفر بن أيب  ٦٦٤
كثري أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث من عمل اجلاهلية ال 

  .اـه. لى امليت واالستمطار باألنواءيتركهن الناس الطعن يف النسب والنياحة ع
  .اهـ. رواه سليمان بن بالل

أنبأنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء عن  ٦٦٥
اس أبدا الطعن يف أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ثالث من عمل اجلاهلية ال يتركهن الن

  .اهـ. النسب والنياحة على امليت واالستمطار باألنواء
  .اسناده حسن+ 

أنبأنا عبدالرمحن وحممد وغريمها قالوا َحدَّثنا يونس َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا حممد بن سعد وحممد بن داود قاال  ٦٦٦
حامد َحدَّثنا أمحد بن حممد الربيت قاال َحدَّثنا أبو الوليد َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو الوليد وأنبأنا حممد بن أيب 

َحدَّثنا شعبة عن منصور األشل مسعت الشعيب حيدث عن جرير قال شعبة حدثنيه مرتني ورفعه آخر مرة عن النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم قال

  .اهـ. إن العبد اآلبق مل يقبل له صالة حىت يرجع
زيز املختار عن منصور األشل حدثين الشعيب أنه مسع جريرا يقول أميا عبد أبق رواه غندر وروى معلى عن عبدالع

من مواليه فقد كفر حىت يرجع إليهم قال منصور قد واهللا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكين أكره أن يروى 
  .اهـ. عين

ثنا علي بن حجر َحدَّثنا ابن علية عن أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن شاذان وحممد بن نعيم قاال َحدَّ ٦٦٧
منصور بن عبدالرمحن عن الشعيب عن جرير قال أميا عبد أبق من مواليه فقد كفر قال إمساعيل قد واهللا رواه عن 

  .اهـ. النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكن أكره أن يروى عين هذا يعين بالبصرة
يبة َحدَّثنا حيىي بن حيىي وأنبأنا حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن أنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إمساعيل بن قت ٦٦٨

سلمة َحدَّثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن مغرية عن الشعيب كان جرير حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أبق 
  .اهـ. العبد مل يقبل له صالة

َحدَّثنا أبو بكر حدثين حفص بن غياث عن داود عن أنبأنا احلسني بن أمحد الكاتب َحدَّثنا حممد بن عبدوس  ٦٦٩
  .اهـ. الشعيب عن جرير قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أميا عبد أبق فقد برأت منه الذمة

أنبأنا عمر بن الربيع وعبداهللا بن جعفر قاال َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا أمحد بن  ٦٧٠



َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا متيم بن حممد وعلي بن إبراهيم وأنبأنا حسان  إبراهيم قال
بن حممد َحدَّثنا موسى بن سهل اجلوين قالوا َحدَّثنا حممد بن رمح قال َحدَّثنا الليث بن سعد عن يزيد بن َعبد اِهللا بن 

د اهللاِ بن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا معشر النساء اهلاد عن َعبد اِهللا بن دينار عن َعب
تصدقن وأكثرن االستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة ممن حوله ما لنا يا رسول اهللا قال تكثرن اللعن 

اهللا وما نقصان العقل  وتكفرن العشري وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن قالت يا رسول
  والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ومتكث الليايل ما تصلي وتفطر

  .اـه. رمضان فهذا نقصان الدين
هر أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي َحدَّثنا أمحد بن عمرو أبو الطا ٦٧١

َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب عن بكر بن مضر عن ابن اهلاد عن َعبد اِهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة ومل حنن 

كفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل وال دين أغلب لذي اللب منكن أكثر أهل النار قال ألنكن تكثرن اللعن وت
قالت ما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأة نصف شهادة رجل وأما نقصان الدين 

  .اهـ. فإن إحداكن تفطر يف رمضان وتقيم أياما ال تصلي
  ..اهـ. رواه حرملة ومجاعة عن وهب

و بن َعبد اِهللا وعلي بن حممد بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا حيىي بن َعبد اهللاِ أنبأنا عمر ٦٧٢
بن بكري حدثين بكر بن مضر عن يزيد ابن َعبد اِهللا بن اهلاد عن َعبد اهللاِ بن دينار عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى 

ستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار فقال امرأة منهن جزلة وما لنا اهللا عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء أكثرن اال
يا رسول اهللا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشري وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 

  فقالت يا رسول اهللا وما نقصان العقل والدين قال نقصان العقل

. صان العقل ومتكث الليايل ال تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدينشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نق
  .اهـ

  .اهـ. رواه َعبد اهللاِ بن عبداحلكم وغريه وعمر عن بكر
  .اـه. رواه حيوة بن شريح وحيىي بن أيوب ونافع بن يزيد وابن أيب حازم عن ابن اهلاد

يد بن أيب مرمي َحدَّثنا حيىي بن أيوب عن ابن اهلاد عن َعبد أنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سع ٦٧٣
اِهللا بن دينار عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإين 

فإين ما رأيت رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة ومل ذاك يا رسول اهللا قال بكثرتكن اللعن وبكفركن العشري 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن فقالت وما نقصان العقل والدين يا رسول اهللا قال أما نقصان العقل 
فإن شهادة الرجل تعدل شهادة املرأتني فهذا من نقصان العقل وأما نقصان الدين فإن املرأة حتيض فتمكث أياما ال 

  ..اهـ. تصلي فهذا من نقصان الدين
ا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس بن املنذر الرازي وأنبأنا عمر بن أنبأن ٦٧٤

الربيع بن سليمان وأمحد بن حممد بن عبدالسالم وعبداهللا بن جعفر قالوا َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا ابن أيب مرمي 
زيد بن أسلم عن عياض بن َعبد اِهللا بن سعد بن أيب سرح عن أيب َحدَّثنا حممد ابن جعفر بن أيب كثري قال أخربين 



سعيد اخلدري قال خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فطر أو أضحى إىل املصلى فصلى مث انصرف فقام فوعظ 
الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا مث انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإين 

تكن أكثر أهل النار فقلن مب ذاك يا رسول اهللا فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل رأي
  ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن يا معشر

النساء فقلن له وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول اهللا قال أليس شهادة املرأة نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذاك 
لها أو ليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها مث انصرف فلما نقصان عق

صارت إىل منزله جاءت زينب امرأة َعبد اِهللا بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول اهللا هذه زينب تستأذن عليك 
ذن هلا فقالت يا نيب اهللا إنك أمرتنا اليوم بالصدقة قال أي الزيانب قيل امرأة َعبد اِهللا بن مسعود قال نعم ائذنوا هلا فأ

فكان يل حلي فأردت أن أتصدق فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صدق ابن مسعود 
  .اهـ. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم

  .اهـ. رواه عيسى بن مينا عن حممد بن جعفر
دَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأنبأنا حممد بن أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َح ٦٧٥

صاحل الوراق َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار وأنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن إسحاق َحدَّثنا علي بن حجر 
اعيل بن جعفر َحدَّثنا عمرو بن أيب عمرو عن وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة قالوا َحدَّثنا إمس

  املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء فوقف عليهن فقال

يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقل ودين أذهب بعقول ذوي األلباب منكن وإين رأيت أنكن أكثر أهل النار 
 مبا استطعن وكان يف النساء امرأة َعبد اِهللا فأقبلت إىل ابن مسعود فأخربته مبا مسعت من رسول اهللا فتقربن إىل اهللا

صلى اهللا عليه وسلم وأخذت حليا هلا فقال ابن مسعود أين تذهبني هبذا احللي فقالت أتقرب به إىل اهللا ورسوله لعل 
وعلى ولدي فانا له موضع فقالت ال واهللا حىت أذهب به  اهللا أن ال جيعلين من أهل النار فقال هلمي تصدقي به علي

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهبت تستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا هذه 
اهللا زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي قالوا امرأة َعبد اِهللا بن مسعود قال أئذنوا هلا فدخلت على رسول اهللا صلى 

عليه وسلم فقالت إين مسعت منك مقالة فرجعت إىل ابن مسعود فحدثته وأخذت حليي أتقرب به إىل اهللا مث إليك 
رجاء أن ال جيعلين اهللا من أهل النار فقال ابن مسعود تصدقي به علي وعلى بين فانا له موضع فقلت حىت أستأذن 

بنيه فإنه له موضع مث قلت أرأيت ما مسعت منك يا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال تصدقي عليه وعلى 
اهللا حني وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط وال دين أذهب لعقول ذوي األلباب منكن قالت ما نقصان 
ديننا وعقولنا قال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فاحليضة اليت تصيبكن متكث إحداكن ما شاء اهللا أن متكث ال 

  .اهـ. صلي فذاك نقصان دينكن وأما نقصان عقولكن فشهادتكن إمنا شهادة املرأة نصف شهادة الرجلتصوم وال ت
  .اهـ. لفظ أيب الربيع

  .اهـ. رواه سليمان بن بالل

أنبأنا حممد بن أمحد بن أيب حامد البخاري َحدَّثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي َحدَّثنا أيوب بن  ٦٧٦
و بكر بن أيب أويس عن سليمان ابن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن املقربي عن أيب هريرة أن سليمان حدثين أب



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من الصبح فأتى النساء يف املسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء واهللا 
ثر أهل النار يوم القيامة فتقربن ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي األلباب منكن وأين رأيت أنكن أك

إىل اهللا عز وجل ما استطعنت وكانت يف النساء امرأة َعبد اِهللا بن مسعود فانقلبت إىل َعبد اِهللا بن مسعود فأخربته مبا 
مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذت حليا هلا فقال هلا َعبد اِهللا أين تذهبني هبذا احللي قالت أتقرب به 

اهللا ورسوله لعل اهللا أن ال جيعلين من أهل النار فقال تصدقي به علي وعلى بين فانا له موضع فقالت ال واهللا حىت  إىل
أذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهبت أستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا هذه زينب 

أي الزوانب هي قالوا امرأة َعبد اِهللا بن مسعود فقال ائذنوا هلا  تستأذن يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فدخلت فقالت يا رسول اهللا إين مسعت منك مقالة فرجعت إىل ابن مسعود وأخذت حليا يل أتقرب به إىل اهللا رجاء 

ستأذن رسول ال جيعلين من أهل النار فقال ابن مسعود تصدقي به علي وعلى بين فانا له موضع فقلت ال واهللا حىت أ
اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإهنم له 

موضع مث قالت يا رسول اهللا أرأيت ما مسعت منك حني وقفت علينا ما رأيت من ناقصات عقول قط ودين أذهب 
قال أما نقص عقولكن فإن اهللا جعل شهادة امرأتني منكن  لقلوب ذوي األلباب منكن ما نقصان ديننا وعقولنا

  .اهـ. شهادة رجل وأما نقص دينكن فإن إحداكن تدع الصالة الليايل واأليام وتفطر رمضان

َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن  ٦٧٧
صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فوعظهم مث قال يا معشر النساء تصدقن فإنكم أكثر أهل النار فقالت رسول اهللا 

امرأة منهن جزلة ومل ذاك قال لكثرة لعنكن وكفركن العشري قال وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب ألوىل الرأي 
رأتني منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن منكن فقالت امرأة يا رسول اهللا ما نقصان عقولنا وديننا قال شهادة ام

  .اهـ. احليضة متكث احداكن الثالث واألربع ال تصلي

٩٣   

  ذكر وجوب اإلميان مبا أتى به املصطفى عليه السالم عن اهللا عز وجل من الكتاب واحلكمة

َحدَّثنا أبو ضمرة أخربنا احلسن بن يوسف أبو علي الطرائفي مبصر َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا ابن عبداحلكم  ٦٧٨
أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كيف ينزل عليك الوحي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس فيفصم عين وقد 

  .اهـ. فيتمثل يل رجال فيكلمين فأعي ما يقولوعيت ما قال وهو أشده علي وأحيانا يأيت امللك 
أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف وعلي بن احلسن قاال َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسلمة  ٦٧٩

عن  وأنبأنا عمر بن الربيع َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
عائشة أن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا 

يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عين وقد وعيت وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي 
  .اهـ. الشديد الربد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا عنه قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم

أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي َحدَّثنا سفيان بن عيينة  ٦٨٠
ه وسلم كيف يأتيك َحدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل احلارث بن هشام رسول اهللا صلى اهللا علي



الوحي قال يأتيين أحيانا يف مثل صلصلة اجلرس فيفصم عين وقد وعيت عنه وهو أشد ما يأتيين ويأتيين أحيانا يف مثل 
  .اهـ. صورة الفىت فينبذه إيل فأعيه وهو أهونه

  .اهـ. رواه أيوب وابن مسهر وأبو أسامة وابن بشر

يونس بن عبداألعلى أنبأنا َعبد اِهللا بن وهب قال أخربين يونس بن  أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا ٦٨١
يزيد عن ابن شهاب الزهري قال حدثين عروة ابن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته قالت 

رؤيا إال كان أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم فكان ال يرى 
جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء فيبيت فيه الليايل أوالت العدد قبل أن يرجع إىل 
أهله ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت فجئه احلق وهو حبراء فجاءه امللك فقال اقرأ فقال ما أنا 

اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء قال فأخذين فغطين الثانية بقارىء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين 
اقرأ {حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد فقال 

ليه وسلم يرجف حىت فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا ع} علم اإلنسان ما مل يعلم{حىت بلغ } باسم ربك الذي خلق
دخل على خدجية فقال زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع مث قال خلدجية أي خدجية مايل قال فأخربها اخلرب قالت 

  فقال لقد خشيت على نفسي فقالت

خدجية كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا واهللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري 
تعني على نوائب احلق فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي وكان عم الضيف و

خدجية أخو أبيها وكان امرءا قد تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العريب وكان يكتب اإلجنيل بالعربية ما شاء 
مسع من ابن أخيك قال ورقة بن نوفل ابن اهللا أن يكتب وكان شيخا كبريا قد عمى فقالت له خدجية أي ابن عم ا

أخي ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على 
موسى عليه السالم يا ليتين فيها جذعا يا ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مل يأت رجل قط مبا جئت به إال عودى وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤيدا مث مل يلبث  أو خمرجي هم قال نعم
ورقة أن تويف وفتر الوحي فترة حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا فغدا من أجله مرارا لكي 

فقال يا حممد إنك  يتردى من ذروة شاهق جبال احلرم فكلما أوىف ذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جربيل
رسول اهللا فيسكن لذلك جأشه ويبقى نفسه فريجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف على ذروة 

  .اهـ. اجلبل تبدي له جربيل عليه السالم فقال مثل ذلك
اب رسول اهللا قال ابن شهاب فأخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف أن جابر بن َعبد اِهللا وكان من أصح ٦٨٢

  صلى اهللا عليه وسلم قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيدث عن فترة الوحي بينا أنا أمشي مسعت صوتا من السماء فرفعت 
رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالسا على كرسي بني السماء واألرض فجثيت منه فرقا فرجعت إىل منزيل 

يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز {فأنزل اهللا عز وجل فقلت زملوين زملوين فدثروين 
وهي األوثان قال مث تتابع الوحي قال الزهري فأخربين عروة بن الزبري وقد كانت خدجية توفيت قبل أن } فاهجر

نصب وهو  تفرض الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت خلدجية بيتا من قصب ال صخب فيه وال



  .اـه. ذهب اللؤلؤ
أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راشد عن  ٦٨٣

الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يف 
إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان يأيت حراء فيتحنث فيه والتحنث التعبد املنام فكان ال يرى رؤيا 

الليايل ذوات العدد ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك 
أنا بقارىء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين فيه فقال يا رسول اهللا اقرأ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ما 

  اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء

فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين 
فرجع هبا ترجف بوادره حىت دخل على } يعلم ما مل{حىت بلغ } اقرأ باسم ربك الذي خلق{اجلهد مث أرسلين فقال 

خدجية فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال خلدجية مايل وأخربها اخلرب فقال وقد خشيت على 
نفسي فقالت له خدجية كال أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتقري 

وائب احلق مث انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي الضيف وتعني على ن
وهو عم خدجية أخو أبيها وكان امرءا قد تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العريب فكتب بالعربية من اإلجنيل 

قال ورقة ابن أخي ما ترى ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخا كبريا قد عمي فقالت أي عم امسع من ابن أخيك ف
فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السالم يا ليتين 
فيها جذعا أكون حيا حني خيرجك قومك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو خمرجي هم قال ورقة نعم مل يأت 

وأوذي وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر  أحد مبثل ما جئت به إال عودي
الوحي فترة حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق 

د إنك رسول اهللا اجلبال وكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جربيل عليه السالم فقال له يا حمم
حقا فيسكن لذلك جأشه ويقي نفسه فريجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف بذروة جبل تبدى 

  .اهـ. له جربيل عليه السالم فقال له مثل ذلك

بن راشد قال  أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا عبدالرزاق عن معمر ٦٨٤
وأخربين الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن َعبد اِهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم وهو حيدث عن فترة الوحي فقال يف حديثه فبينا أنا أمشي مسعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا امللك 
واألرض فجثيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوين زملوين فدثروين  الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني السماء

  .اـه. قبل أن تفرض الصالة وهي األوثان} والرجز فاهجر{إىل قوله } يا أيها املدثر{فأنزل اهللا عز وجل 
  .اسناد حسن+ 

 بن بكري حدثين أنبأعبداهللا بن جعفر البغدادي مبصر َحدَّثنا حيىي بن أيوب املصري َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا ٦٨٥
الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم كان ال يرى رؤيا إال جاءت 
خيلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل واأليام ذوات العدد قبل  مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان

أن يرجع إىل أهله ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك 



فقلت ما أنا بقارىء قال فقال اقرأ فقال ما أنا بقارىء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ 
  فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء قال فأخذين فغطين الثالثة حىت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم {بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال 
لى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد فقال زملوين زملوين فرجع هبا رسول اهللا ص} بالقلم

فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال خلدجية وأخربها اخلرب لقد خشيت على نفسي فقالت خدجية كال واهللا ال خيزيك 
احلق فانطلقت به  اهللا أبدا واهللا إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب

خدجية حىت أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرءا تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب 
الكتاب العرباين ويكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخا كبريا قد عمى فقالت له خدجية يابن 

بن أخي ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبرب ما رأى فقال  عم ، امسع من ابن أخيك فقال ورقة يا
له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل اهللا على موسى عليه السالم يا ليتين فيها جذعا ليتين أكون حيا حني 

مبثل ما جئت به  خيرجك قومك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو خمرجهي هم فقال ورقة نعم مل يأت رجل قط
إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي حىت خرج رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين مرارا يريد أن يتردى من رؤوس شواهق جبال احلرم كلما أوىف ذروة جبل ليلقى 
نك رسول اهللا حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فريجع فإذا نفسه تبدى له جربيل عليه السالم فقال يا حممد ا

  .اهـ. طالت عليه فترة الوحي عاد ملثل ذلك كلما أوىف ذروة جبل تبدى له جربيل عليه السالم فقال له مثل ذلك

 قال حممد بن مسلم الزهري ومسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن بن عوف يقول أخربين جابر بن َعبد اِهللا أنه مسع ٦٨٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مث فتر الوحي فتره فبينا أنا أمشي مسعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل 
السماء فإذا امللك الذي جاءين حبراء قاعد على كرسي بني السماء واألرض فجثثت منه فرقا حىت هويت إىل األرض 

يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر {ز وجل فجئت أهلي فقلت هلم زملوين زملوين زملوين فأنزل اهللا ع
  .اـه. قال أبو سلمة الرجز األوثان قال مث محى الوحي بعد وتتباع} والرجز فاهجر

  .اـه. رواه شعيب بن الليث وحجني بن الثمىن وغريمها عن الليث
يد بن مزيد قال أخربين أيب وأنبأنا علي أخربنا خيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا العباس بن الول ٦٨٧

بن حممد بن زياد التنيسي َحدَّثنا حممد ابن العباس بن خلف َحدَّثنا بشر بن بكر قال أنبأنا الوزاعي عن حيىي بن أيب 
كثري قال بشر يف حديثه قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول قال يا أيها املدثر قلت قالوا اقرأ باسم ربك وقال 

لوليد عن أيب سلمة قال سألت جابر بن َعبد اِهللا أي القرآن أنزل أول قال يا أيها املدثر قلت أو اقرأ باسم ربك ا
الذي خلق قال يا أيها املدثر قلت أو اقرأ باسم ربك قال بشر ال أحدثكم إال وقال ابن مزيد سأحدثك مبا مسعت 

 عليه وسلم إين جاورت حبراء شهرا فلما قضيت جواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
  نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنطرت بني يدي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر شيئا مث

نوديت فنظرت بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر شيئا مث نظرت إىل السماء فإذا هو على العرش يف 
يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك {ة فأمرهتم فدثروين فأنزل اهللا عز وجل اهلواء فجثيت فأتيت خدجي

  .اهـ. }فطهر



أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة وحممد بن حممد قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا حرب  ٦٨٨
دالرمحن أي القرآن أنزل أول فقال يل يا أيها املدثر قلت بن شداد َحدَّثنا حيىي بن أيب كثري قال سألت أبا سلمة بن عب

إنه بلغين إن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلمة سألت جابر بن َعبد اِهللا أي القرآن أنزل أول 
مبا قال فقال يل يا أيها املدثر قلت إنه بلغين إن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال جابر ال أخربك إال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جاورت يف حراء فلما قضيت جواري انطلقت فلما هبطت الوادي نوديت 
فنظرت أمامي وعن مييين وعن مشايل ومن خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا هو على عرش بني السماء واألرض 

قال أتيت أهلي فقلت دثروين دثروين فدثرت فجثيت منه قال أبو داود يعين فصرعت منه قال فأتيت خدجية أو 
  .اهـ. }يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر{وصب علي ماء بارد فأتيت فقيل 

  .اهـ. رواه أبان بن يزيد وعلي بن املبارك وقال شيبان عن حيىي عن إبراهيم بن قارظ عن جابر

إمساعيل بن سامل املكي َحدَّثنا عفان بن مسلم الصفار وأنبأنا أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن  ٦٨٩
احلسني بن جعفر الزيات مبصر َحدَّثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد َحدَّثنا العباس بن طالب وأنبأنا محزة بن حممد الكناين 

ة وحممد بن حممد بن يونس وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب أنبأنا قتيبة وأنبأنا حممد بن محز
قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود واللفظ له قالوا َحدَّثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة عن سعيد بن 

قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعاجل من } ال حترك به لسانك لتعجل به{جبري عن ابن عباس يف قوله عز وجل 
رك شفتيه قال ابن عباس إمنا أحرك شفيت كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيرك وقال التنزيل شدة وكان حي

ال حترك به لسانك لتعجل به إن {سعيد بن جبري أنا أحرك شفيت كما رأيت ابن عباس حيرك فأنزل اهللا عز وجل 
} مث إن علينا بيانه{قول استمع وأنصت ي} فإذا قرأناه فاتبع قرآنه{قال جنمعه يف قلبك مث تقرأه } علينا مجعه وقرآنه

  .اهـ. قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك إذا انطلق جربيل قرأه كما قرأه
أخربنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن إسحق بن أيوب قاال َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن الزبري  ٦٩٠

ثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا أمحد بن عبدة الضيب قال َحدَّثنا سفيان قال وأنبأنا حممد بن سعد ومحزة قاال َحدَّ
احلميدي عن موسى بن أيب عائشة وقال أمحد بن عبدة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد ابن جبري عن ابن 

  عباس قال

ال حترك به لسانك {ل اهللا عز وجل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن تعجل بقراءته ليحفظ فأنز
وقال احلميدي يف حديه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن حيفظه } لتعجل به

  .اهـ. }ال حترك به لسانك لتعجل به{فأنزل اهللا عز وجل 
  .اـه. ها يف التفسريرواه مجاعة عن ابن عيينة ورواه إسرائيل وجرير عن موسى وهشيم عن أيب بشر ذكرنا

أنبأنا احلسن بن يوسف الطرائفي مبصر َحدَّثنا إبراهيم بن مرزوق َحدَّثنا أبو عامر العقدي َحدَّثنا إسرائيل بن  ٦٩١
} ال حترك به لسانك لتعجل به{يونس عن موسى بن أيب عائشة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله عز وجل 

ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا {يه خياف أن ينفلت منه فأنزل اهللا عز وجل قال كان إذا نزل عليه حيرك شفت
  .اهـ. على لسانك} مث إن علينا بيانه} {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه{جنمعه يف صدرك قرآنا تقرؤه } مجعه
عن موسى بن أيب عائشة  أنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثنا جرير ٦٩٢



قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا } ال حترك به لسانك لتعجل به{عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله 
  نزل عليه جربيل بالوحي فكان مما حيرك به لسانه وشفتيه فكان يعرف ذلك منه فأنزل اهللا عز وجل هذه

} فإذا قرأناه فاتبع قرآنه{إن علينا أن جنمعه يف صدرك } مجعه وقرآنه ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا{اآلية 
فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه إن علينا أن نبينه لك بلسانك فكان إذا أتاه جربيل عليه السالم أطرق فإذا ذهب قرأه 

  .اهـ. كما وعده اهللا عز وجل
  .اـه. رواه مجاعة عن جرير

دَّثنا حممد بن حيىي الذهلي َحدَّثنا عثمان بن عمر بن فارس وأنبأنا حممد بن أخربنا حممد بن أمحد بن معقل َح ٦٩٣
يعقوب َحدَّثنا الربيع أنبأنا عَبد اِهللا بن وهب قال َحدَّثنا يونس بن يزيد عن الزهري وأنبأنا احلسن بن حممد بن 

وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن احلليمي مبرو َحدَّثنا حممد بن عمرو املوجه َحدَّثنا عبدان بن عثمان املروزي 
العالء قال َحدَّثنا عَبد اِهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد ومعمر عن الزهري عن عبيداهللا بن َعبد اِهللا بن عتبة عن 

َعبد اهللاِ بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه 
صلى اهللا عليه وسلم وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن قال فلرسول اهللا صلى اهللا جربيل 

  .اهـ. عليه وسلم حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة
  اسناده+ 

ن َعبد اهللاِ بن أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا أمحد بن منصور الرمادي واحلسن ابن عبداألعلى وحممد ب ٦٩٤
مهل الصنعاين وأنبأنا حممد بن حممد ابن َعبد اهللاِ بن محزة بن مجيل َحدَّثنا احلسن بن عبداألعلى قالوا َحدَّثنا 

عبدالرزاق بن مهام عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبيداهللا بن َعبد اهللاِ بن عتبة عن ابن عباس قال كان رسول 
. البشر فما هو إال أن يدخل شهر رمضان فيدارسه القرآن فلهو أجود من الريحاهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود 

  .اهـ
  ..اهـ. رواه موسى بن عقبة وابن أيب عتيق وإبراهيم بن سعد وابن مسافر وابن إسحاق

سعد عن أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا الليث بن  ٦٩٥
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من األنبياء نيب إال 

وقد أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم 
  .اهـ. تابعا يوم القيامة

بن يعقوب وأمحد بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا حيىي ابن جعفر وأنبأنا حممد بن حممد بن األزهر أنبأنا حممد  ٦٩٦
َحدَّثنا احلارث بن أيب أسامة قال َحدَّثنا عبدالوهاب بن عطاء َحدَّثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن حطان بن َعبد 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي اِهللا عن عبادة وكان عقبيا بدريا أحد نقباء األنصار إن رس
  .اهـ. كرب لذلك وتربد له وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال خذوا عين

  اسناده حسن+ 

 وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد َحدَّثنا إبراهيم بن احلجاج َحدَّثنا محاد بن سلمة عن ٦٩٧
  .اهـ. قتادة ومحيد عن احلسن عن حطان وعن عبادة حنوه وقال فإذا سرى عنه قال خذوا عين مث ذكر احلديث



  .اهـ. رواه شعبة وهشام
أنبأنا أمحد بن عمرو أبو الطاهر َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد  ٦٩٨

احلسني أن ابن عباس قال أخربين رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن ابن شهاب قال أخربين علي بن
من األنصار أهنم بينما هم جلوس ليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ رمى بنجم فاستنار فقال هلم رسول اهللا 

له أعلم كنا نقول ولد الليلة صلى اهللا عليه وسلم ماذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمى مبثل هذا قالوا اهللا ورسو
عظيم ومات عظيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إهنا ال ترمى ملوت أحد وال حلياته ولكن ربنا عز وجل إذا 

قضى أمرا سبح محلة العرش مث سبح أهل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أهل السماء الذين يلون محلة 
هنم فيسبح أهل السموات حىت يبلغ اخلرب أهل هذه السماء الدنيا فيخطف اجلن العرش ماذا قال ربكم فيخربو

  }حىت{السمع فيذهبون إىل أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق وإهنم يقرفون فيه ويزيدون قال اهللا عز وجل 

  .اهـ. }إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق{
ث مشهور عن الزهري رواه صاحل بن كيسان وعبدالرمحن األوزاعي والزبيدي رواه مجاعة عن يونس وهو حدي

  .اهـ. ومعمر بن سعد ومعقل بن عبيداهللا
أنبأنا َعبد اِهللا بن إبراهيم َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري  ٦٩٩

ل اهللا إن الكهان حتدثوا بالشيء يكون حقا فقال تلك كلمة عن حيىي بن عروة عن عروة عن عائشة قلت يا رسو
  .اهـ. احلق خيتطفها اجلن فيجعلها يف أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة

. رواه هشام بن يوسف عن معمر بن راشد رواه ابن جريج وشعيب وعنبسة عن يونس ومعقل وإسحاق بن راشد
  .اهـ
نا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي وأنبأنا حممد بن سعد أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّث ٧٠٠

البيوردي َحدَّثنا حممد بن جعفر بن اإلمام َحدَّثنا علي ابن املديين قال َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
قال إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت  عكرمة قال مسعت أبا هريرة يقول إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلق {املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه السلسلة على الصفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
  }وهو

فإذا مسعها مسترقوا السمع قال سفيان وهم هكذا وأشار بأصابعه بعضها فوق بعض فرمبا أدركه } العلي الكبري{
قبل أن ينزل إىل صاحبه ورمبا مل يدركه الشهاب حىت يرمي هبا إىل صاحبه فريمي هذا إىل هذا وهذا إىل هذا  الشهاب

  .اـه. فقالوا أليس أخربنا بكذا وكذا فوجدناه حقا وهي الكلمة اليت يسمعها من السماء
  .اـه. هذا إسناد صحيح عند اجلماعة وتركه مسلم بن احلجاج

ني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف وأنبأنا حممد ابن أيوب بن حبيب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أنبأنا حممد بن احلس ٧٠١
حممد بن سعيد بن أيب مرمي وأنبأنا احلسن بن مروان َحدَّثنا إبراهيم بن أيب سفيان قالوا أنبأنا حممد بن يوسف الفريايب 

ابن عباس قال كان اجلن يصعدون إىل السماء  َحدَّثنا إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن
يستمعون الوحي فإذا مسعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطال فلما بعث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك إلبليس ومل تكن النجوم يرمى هبا قبل ذلك فقال هلم 



هذا إال ألمر قد حدث يف األرض قال فبعث جنوده فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما يصلي  إبليس ما
  .اهـ. بني جبلني فأتوه فحدثوه فقال هذا احلدث الذي حدث يف األرض

بن إياس  أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة عن أيب بشر جعفر ٧٠٢
عن سعيد بن جبري عن َعبد اهللاِ بن عباس قال انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين 

إىل سوق عكاظ وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء وأرسل عليهم الشهب فقالوا ما حال بينكم وبني خرب 
ا انظروا ما هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء السماء إال شىيء حدث فاضربوا مشارق األرض ومغارهب

فانصرفوا هؤالء الذين توجهوا حنو هتامة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إىل سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صالة الفجر فلما مسعوا القرآن استمعوا له فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا فأنزل اهللا عز وجل على نبيه 

  .} قل أوحي{
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن عبدامللك بن مروان َحدَّثنا يزيد بن هارون َحدَّثنا داود بن أيب هند  ٧٠٣

عن عكرمة عن ابن عباس قال نزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر ونزل بعد يف عشرين سنة 
. }وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال} {حلق وأحسن تفسرياوال يأتونك مبثل إال جئناك با{

  .اهـ

أنبأنا جعفر بن حممد املوسلي َحدَّثنا حممد بن إمساعيل الصائغ َحدَّثنا عبدالوهاب بن عطاء َحدَّثنا داود بن أيب  ٧٠٤
فوظ إىل السماء الدنيا مث أنزله جربيل هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احمل
  .اهـ. على حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان فيه ما قال املشركون ورده عليهم

رواه عباد بن العوام ويزيد بن زريع عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن مجلة من السماء العليا إىل 
  .اهـ. ث شيئا أحدثه بالوحيالسماء الدنيا يف رمضان فكان إذا أراد أن حيد

ورواه خالد بن َعبد اِهللا عن داود حنوه وقال فيه أحدثه بالوحي حىت مجع يف عشرين سنة وقال وهب عن داود حنوه 
  .وكان ينزل األول فاألول

 عن أنبأنا احلسن بن يوسف َحدَّثنا إبراهيم بن مرزوق َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا سليمان بن كثري عن حصني ٧٠٥
فال {سعيد عن ابن عباس قال نزل القرآن مجيعا يف ليلة القدر إىل مساء الدنيا مث فصل بعد ذلك وذلك قول اهللا 

  .اهـ. }أقسم مبواقع النجوم
وقال جرير عن منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس كان ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضه يف 

   ٩٤. اهـ. أثر بعض

  اإلميان مبا أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم عما رأى يف بدء أمره حني شق صدره وملىء ذكر وجوب

  .حكمة وإميانا مث أراهم أثر املخيط فيه معجزة له وتصديقا مبا أخرب به
غرية أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا أبو النضر َحدَّثنا سليمان بن امل ٧٠٦

عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتيت وأنا يف أهلي فانطلق يب إىل زمزم 
فشرح صدري قال ثابت قال أنس بن مالك إنه لريينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثره قال مث غسل مباء زمزم مث 

هبا صدري مث عرج يب إىل السماء الدنيا فاستفتح فقيل من ذا قال أنزل طست من ذهب ممتلئة إميانا وحكمة فحشى 



جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد بعث قال نعم قال ففتح فإذا آدم عليه السالم فقال مرحبا بك من ولد 
حممد ومرحبا بك من رسول قال مث عرج يب امللك إىل مساء الثانية فاستفتح قال من ذا قال جربيل قال من معك قال 

قال وقد بعث قال نعم قال ففتح فإذا عيسى وحيىي عليهما السالم فقاال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول 
قال مث عرج يب امللك إىل السماء الثالثة فإستفتح فقال من ذا قال جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد بعث 

من أخ ومرحبا بك من رسول قال مث عرج يب إىل  قال نعم قال ففتح فإذا يوسف عليه السالم فقال مرحبا بك
السماء الرابعة مث استفتح فقال من ذا قال جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد بعث إليه قال نعم ففتح فإذا 
إدريس يف السماء الرابعة فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول مث عرج يب إىل السماء اخلامسة فاستفتح 

ال جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح فإذا هارون عليه السالم قال فقال من ذا ق
مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول قال مث عرج يب إىل السماء السادسة مث استفتح فقال من ذا قال جربيل 

  قال ومن معك قال حممد قال وقد

الم فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول قال مث عرج يب بعث قال نعم قال ففتح فإذا موسى عليه الس
امللك إىل السماء السابعة فاستفتح فقال من ذا قال جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد بعث قال نعم ففتح 
ذا فإذا إبراهيم عليه السالم فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول قال فانتهيت إىل بناء فقلت للملك ما ه

قال بناء بناها اهللا للمالئكة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يقدسون اهللا ويسبحونه ال يعودون فيه قال مث انتهيت 
إىل السدرة املنتهى وأنا أعرف أهنا سدرة أعرف ورقها ومثارها قال فلما غشيها ما غشيها من أمر اهللا عز وجل حنوى 

ى أميت مخسني صالة قال فأتيت على موسى عليه السالم فقال بكم غريىن حىت ال يستطيع أحد ينعتها قال وفرض عل
أمرت قال أمرت خبمسني صالة قال أمتك ال تطيق هذا فارجع إىل ربك فسله التخفيف فرجعت إىل ريب فوضع عين 

عشرا فما زلت بني ريب وبني موسى حىت جعلها مخس صلوات فأتيت إىل موسى فقال ارجع إىل ربك فسله 
  .اـه. بل أسلم قال فنوديت أين قد أكملت فريضيت وخففت عن عبادي لكل صالة عشر صلواتالتخفيف قال 

وأنبأأمحد بن إسحاق وحممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن هاشم َحدَّثنا هبز بن أسد َحدَّثنا 
  .اـه. سليمان حنوه

ن َحدَّثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى وأنبأنا حممد بن حممد بن األزهر أخربنا عبدالواحد بن أمحد بن عبدالرمح ٧٠٧
َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز وأنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن حيىي بن إبراهيم وأنبأنا أمحد بن إسحاق 

بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك أن  َحدَّثنا إبراهيم ابن حامت البصري قالوا َحدَّثنا حجاج بن منهال َحدَّثنا محاد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أتيت بالرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه قال فركبته فسار يب حىت أتينا بيت املقدس فربطت الدابة باحللقة اليت يربط هبا األنبياء مث دخلت فصليت مث 

جربيل عليه السالم بإناء من لنب وإناء من مخر فاخترت اللنب فقال جربيل أصبت الفطرة قال مث عرج خرجت فأتاين 
بنا إىل السماء الدنيا فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال 

ودعا يل باخلري مث عرج بنا إىل السماء الثانية قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السالم قال فرحب يب 
فإستفتح جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح 

لنا فإذا أنا بابين اخلالة حيىي وعيسى عليهما السالم فرحبا ودعا يل باخلري مث عرج بنا إىل السماء الثالثة فاستفتح 
جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه قال ففتح لنا 



فإذا أنا بيوسف عليه السالم وإذا هو قد أعطى شطر احلسن قال فرحب ودعا يل خبري قال مث عرج بنا إىل السماء 
ن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال قد ارسل اليه الرابعة فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل وم

  ففتحل نا فإذا أنا بإدريس عليه السالم فرحب ودعا يل

قال مث عرج بنا إىل السماء اخلامسة فاستفتح جربيل فقيل من } ورفعناه مكانا عليا{خبري قال يقول اهللا عز وجل 
يه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا هبارون عليه أنت قال أنا جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل قد أرسل إل

السالم فرحب ودعا يل خبري مث عرج بنا إىل السماء السادسة فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل ومن 
 معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا مبوسى عليه السالم فرحب ودعا يل خبري مث

عرج بنا إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال أنا جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل 
إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السالم وإذا هو مستند إىل البيت املعمور فرحب ودعا يل خبري 

ون إليه قال مث ذهب يب إىل السدرة املنتهى فإذا ورقها كآذان وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعود
الفيلة وإذا مثرهتا كالقالل فلما غشيها من أمر اهللا ما غشي تغريت فما أحد من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من 
وسى حسنها قال فدنا فأوحى إىل ما أوحى وفرض علي يف كل يوم وليلة مخسني صالة قال فنزلت حىت انتهيت إىل م

عليه السالم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت مخسني صالة يف كل يوم وليلة قال ارجع إىل ربك فسله التخفيف 
فإن أمتك ال تطيق ذلك فإين قد بلوت بين إسرائيل وخربهتم قال فرجعت فقلت يا رب خفف عن أميت فخط عين 

ت قد حط عين مخسا قال فقال إن أمتك ال مخسا فرجعت حىت انتهيت إىل موسى عليه السالم فقال ما فعلت فقل
تطيق ذلك ارجع إىل ربك فسله التخفيف قال فلم أزل أرجع بني ريب وبني موسى حىت قال يا حممد هي مخس 

صلوات يف كل يوم وليلة بكل صالة عشر تلك مخسون صالة ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب شيئا ومن عملها 
  كتبت واحدة

إىل موسى فأخربته مبا فعلت فقال ارجع إىل ربك فسله التخفيف قال قد رجعت إىل ريب حىت قال فنزلت فإنتهيت 
  .استحييت

أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا عمران بن موسى اجلرجاين َحدَّثنا شيبان َحدَّثنا محاد بن سلمة َحدَّثنا  ٧٠٨
وسلم قال أتيت بالرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار  ثابت البناين عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حىت أتيت بيت املقدس قال فربطته باحللقة اليت يربط به 
األنبياء قال مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث خرجت فجاءين جربيل بإناء من لنب وإناء من مخر فاخترت 

جربيل اخترت الفطرة قال مث عرج إىل السماء الدنيا فاستفتح جربيل فقيل من أنت فقال جربيل قيل  اللنب فقال
ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السالم فرحب يب ودعا يل خبري 

جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه مث عرج بنا إىل السماء الثانية فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال 
قال قد بعث إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بابين اخلالة عيسى بن مرمي وحيىي بن زكريا عليهما السالم فرحبا ودعوا يل 

خبري مث عرج بنا إىل السماء الثالثة فإستفتح جربيل فقيل من أنت قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث 
إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السالم وإذا هو قد أعطى شطر احلسن قال فرحب ودعا يل خبري 

  مث عرج بنا إىل السماء الرابعة فإستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل قال ومن معك



لسالم فرحب ودعا يل خبري قال اهللا قال حممد قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه ا
مث عرج بنا إىل السماء اخلامسة فاستفتح جربيل قال من هذا قال جربيل قيل ومن } ورفعناه مكانا عليا{عز وجل 

معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا هبارون عليه السالم فرحب ودعا يل خبري مث 
السادسة فاستفتح جربيل فقال من هذا قال جربيل قيل من معك قال حممد قيل وقد بعث إليه  عرج بنا إىل السماء

قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا مبوسى عليه السالم فرحب ودعا يل خبري مث عرج بنا إىل السماء السابعة فاستفتح 
قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا جربيل فقيل من أنت قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه 

بإبراهيم عليه السالم مسندا ظهره إىل البيت املعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه مث 
ذهب يب إىل السدرة املنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مثرها كالقالل فلما غشيها من أمر اهللا ما غشي تغريت 

خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها قال فأوحى إىل ما أوحى ففرض علي مخسني صالة يف كل  قال فما أحد من
يوم وليلة فنزلت إىل موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت مخسني صالة قال ارجع إىل ربك فسله التخفيف 

فقلت يا رب خفف عن  ألمتك فإن أمتك ال تطيق ذلك فإين قد بلوت بين إسرائيل وخربهتم قال فرجعت إىل ريب
أميت قال فحط عين مخسا فرجعت إىل موسى فقال حط عين مخسا فقال إن أمتك ال تطيق ذلك فإرجع إىل ربك 

فسله التخفيف فلم أزل أرجع بني ريب عز وجل وبني موسى عليه السالم حىت قال يا حممد إهنن مخس صلوات كل 
سنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك مخسون صالة ومن هم حب

  عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال

فنزلت حىت انتهيت إىل موسى عليه السالم فأخربته فقال إرجع فسله التخفيف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .اهـ. وسلم قد رجعت إىل ريب حىت استحييت

  ..اهـ. مشهور عن محاد وآخر احلديث رواه معمر عن الزهري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن حيىي وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن حامت قال َحدَّثنا  ٧٠٩

بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلعب حجاج بن منهال َحدَّثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
مع الصبيان فأتاه جربيل فأخذه فصرعه فشق صدره فإستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان 

منك فغسله يف طست من ذهب مباء زمزم مث ألمه فأعاده يف مكانه قال وجاء الغلمان يسعون إىل أمه يعين ظئره قتل 
  .وا فاستقبلهم منتقع اللون قال أنس وكنا نرى أثر املخيط يف صدره صلى اهللا عليه وسلم حممد فجاؤ

أنبأحممد بن َعبد اهللاِ بن أيب رجاء وحممد بن َعبد اِهللا بن عبداملؤمن قاال َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا شيبان  ٧١٠
لى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل وهو يلعب مع بن فروخ َحدَّثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اهللا ص

الغلمان فأخذ فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك مث غسله يف طست من ذهب 
  مباء زمزم مث ألمه مث أعاده إىل مكانه وجاء الغلمان

ون قال أنس قد كنت أرى أثر ذلك يشتدون إىل أمه يعين ظئره فقالوا إن حممدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع الل
  .اهـ. املخيط يف صدره صلى اهللا عليه وسلم

  .فيه متابعه+ 
أنبأنا حممد بن أمحد بن معقل َحدَّثنا حممد بن حيىي أنبأنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال  ٧١١



نودي يا حممد أنه ال يبدل  فرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم الصلوات مخسني مث نقصت حىت جعلت مخسة مث
  .اهـ. القول لدى وإن لك هبذه اخلمس مخسني

٩٥   

  ذكر وجوب اإلميان مبا أخرب به املصطفى عليه السالم عن اإلسراء قبل أن يوحى إليه

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا الربيع بن سليمان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب أنبأنا سليمان بن بالل  ٧١٢
ن شريك بن َعبد اِهللا بن أيب منر قال مسعت أنس بن مالك حيدثنا عن ليلة أسرى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع

من مسجد حول الكعبة إذ جاء ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم يف املسجد فقال أوهلم أيهم هو قال أوسطهم 
ىت جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنيب صلى اهللا هو خريهم فقال آخرهم خذوا خريهم فكانت تلك فلم يرهم ح

عليه وسلم تنام عيناه وال ينام قلبه وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم فلم يكلموه حىت احتملوه فوضعوه 
له عند بئر زمزم فتواله منهم جربيل عليه السالم فشق جربيل ما بني حنره إىل لبته حىت فرج عن صدره وجوفه فغس

من ماء زمزم حىت أنقى جوفه مث أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب حمشوا إميانا وحكمة فحشا به صدره 
وجوفه وعاد يده مث أطبقه مث عرج به إىل السماء الدنيا فضرب باب من أبواهبا فناداه أهل السماء من هذا فقال هذا 

قالوا فمرحبا به وأهال يستبشر به أهل السماء ال يعلم جربيل فقالوا من معك قال حممد قالوا قد بعث إليه قال نعم 
أهل السماء ما يريد اهللا يف األرض حىت يعلمهم فوجد يف السماء الدنيا آدم فقال له جربيل هذا أبوك فسلم عليه 

فرد عليه فقال مرحبا بك وأهال يا بين فنعم االبن أنت فإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذا 
  النهران يا جربيل

فقال هذاالنيل والفرات مث مضى يف السماء فإذا هو بنهرآخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب ليشم ترابه فإذا 
هو مسك قال يا جربيل ما هذا النهر فقال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك مث عرج به إىل السماء الثانية فقالت له 

هذا معك أحممد قال نعم قالوا وقد بعث إليه قال بعث قالوا مرحبا وأهال مث  املالئكة مثل ما قالت له يف األوىل من
عرج به إىل السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت األوىل والثانية مث عرج به إىل الرابعة فقالوا له مثل ذلك مث عرج به 

 عرج به إىل السابعة فقالوا له مثل إىل اخلامسة فقالوا له مثل ذلك مث عرج به إىل السادسة فقالوا له مثل ذلك مث
ذلك وكل مساء فيه أنبياء قد مساهم أنس فوعيت منهم إدريس يف الثانية وهارون يف الرابعة وآخر يف اخلامسة مل 

أحفظ امسه وإبراهيم يف السادسة وموسى يف السابعة بفضل كالمه اهللا فقال موسى يا رب مل أظن أن ترفع علي أحدا 
لمه إال اهللا حىت جاء سدرة املنتهى ودنا اجلبار عز وجل رب العزة تبارك وتعاىل فتدىل حىت كان منه مث عال مبا ال يع

قاب قوسني أو أدىن فأوحى إليه ما شاء اهللا فأوحى إليه فيما أوحى مخسني صالة على أمته كل يوم وليلة مث هبط 
يل مخسني صالة كل يوم وليلة قال إن أمتك حىت بلغ موسى فاحتبسه فقال يا حممد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إ

ال تستطيع فارجع ليخفف عنك وعنهم فالتفت إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعال 
به جربيل حىت أتى به اجلبار عز وجل وهو مكانه فقال يا رب خفف عنا فإن أميت ال تستطيع هذا فوضع عنه عشر 

سى فإحتسبه فلم يزل يردده موسى إىل ربه حىت صارت إىل مخس صلوات مث احتبسه عند صلوات مث رجع إىل مو
  اخلامسة فقال واهللا يا حممد قد راودت بين إسرائيل على أدىن من هذه اخلمس فضيعوه وتركوه فأمتك



 يكره أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأمساعا فإرجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت إىل جربيل يشري عليه وال
ذلك جربيل فرفعه عند اخلامسة فقال يا رب أن أميت ضعاف أجسادهم وقلوهبم وأمساعهم وأبصارهم فخفف عنا 

فقال اجلبار إن كان قال يا حممد فقال لبيك وسعديك إين ال يبدل القول لدي هي كما كتبت عليك يف أم الكتاب 
س عليك فرجع إىل موسى فقال كيف فعلت ولك بكل حسنة عشرة أمثاهلا وهي مخسون يف أم الكتاب وهي مخ

فقال خفف عنا أعطانا حسنة عشر أمثاهلا وهي مخسون فقال قد واهللا راودت بين إسرائيل على أدىن من هذا فتركوه 
فارجع فليخفف عنك أيضا قال يا موسى قد واهللا استحييت من ريب مما اختلفت إليه قال فاهبط باسم اهللا فاستيقط 

  .اهـ. راموهو يف املسجد احل
  .اهـ. رواه حرملة وغريه وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد

. أنبأ حممد بن أمحد َحدَّثنا حممد بن إمساعيل بن مهران َحدَّثنا هارون بن سعيد األيلي عن ابن وهب بإسناده مثله
  .اهـ
يز األويس أنبأنا سليمان بن بالل أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل َحدَّثنا عبد العز ٧١٣

عن شريك بن َعبد اِهللا بن أيب منر عن أنس بن مالك األنصاري وأنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن إسحق بن 
  أيوب َحدَّثنا احلسن بن زياد الرازي َحدَّثنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين أخي عبد احلميد بن َعبد اِهللا بن

ن سليمان بن بالل عن شريك بن َعبد اِهللا بن أيب منر قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن ليلة عبداهللا أبو بكر ع
أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم يف املسجد 

الليلة فلم يرهم حىت جاءوا ليلة احلرام فقال أوهلم أيهم هو قال أوسطهم هو خريهم فقال خذوا خريهم فكان تلك 
أخرى والنيب صلى اهللا عليه وسلم نائمة عيناه وال ينام قلبه وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم فلم يكلموه 
حىت احتملوه فوضعوه عند زمزم فتوىل جربيل عليه السالم فشق جربيل ما بني حنره إىل لبته مث فرج صدره وجوفه 

زم حىت أنقى جوفه مث أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب حمشوا إميانا وحكمة فحشى به صدره فغسله مباء زم
وجوفه وأصل أذنه مث أطبقه مث عرج به إىل السماء الدنيا فضرب باب من أبواهبا فناداه أهل السماء من هذا قال 

يستبشر به أهل السماء ما يعلم أهل جربيل قال ومن معك قال حممد قالوا وقد بعث إليه قال نعم قال فمرحبا وأهال 
السماء ما يريد اهللا يف األرض حىت يعملهم فوجد يف السماء الدنيا آدم فقال جربيل هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد 
عليه السالم فقال مرحبا بك وأهال يا بين فنعم االبن أنت فإذا يف السماء الدنيا هنران يطردان فقال ما هذا النهران 

ال هذا النيل والفرات مث مضى به يف السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم يا جربيل ق
ترابه فإذا هو مسك قال يا جربيل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك مث عرج به إىل السماء الثانية 

ما قيل يف األوىل والثانية مث عرج به إىل السماء فقيل له ما قيل يف األوىل مث عرج به إىل السماء الثالثة فقيل له 
الرابعة فقالوا له مثل ذلك مث عرج به إىل السماء اخلامسة فقالوا له مثل ذلك مث عرج به إىل السماء السادسة مث 

السابعة فقالوا له مثل ذلك ويف كل مساء أنبياء قد مساهم أنس بن مالك فوعيت منهم إدريس يف الثانية وهارون يف 
  الرابعة وآخر يف اخلامسة مل أحفظ امسه وإبراهيم يف السادسة وموسى يف السابعة بفضل كالمه

فقال موسى مل أظن أنه يرفع علي أحد مث عال به فوق ذلك مبا ال يعلمه إال اهللا حىت جاء سدرة املنتهى ودنا اجلبار عز 
ء اهللا ففيما أوحى إليه مخسني صالة على أمته وجل رب العزة فتدىل حىت كان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إليه ما شا

كل يوم وليلة مث هبط حىت بلغ موسى عليه السالم فاحتبسه فقال يا حممد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إيل مخسني 



صالة على أميت كل يوم وليلة فقال موسى إن أمتك ال تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنهم فالتفت إىل جربيل 
ار إليه نعم إن شئت فعال به حىت أتى اجلبار وهو مكانه فقال يا رب خفف عنا فإن أميت ال كأنه يستشريه فأش

تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات مث رجع إىل موسى فلم يزل يردده حىت صارت إىل مخس مث احتبسه عند 
تك أضعف أجسادا اخلمس فقال موسى قد واهللا راودت بين إسرائيل على أدىن من هذا اخلمس فضيعوه وتركوه فأم

وقلوبا وآثارا وأمساعا وأبصارا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت إىل جربيل ليشري عليه فال يكره ذلك 
جربيل عليه السالم فرفعه عند اخلامسة فقال يا رب إن أميت ضعاف أجسادهم وأمساعهم وأبصارهم وآثارهم 

قال يا حممد قال لبيك وسعديك قال ال يبدل القول لدي فخفف عنا فقال اجلبار عز وجل ان كان قاله فهو احلق 
هي كما كتبت عليك يف أم الكتاب بكل حسنة عشر أمثاهلا فهي مخسون يف أم الكتاب وهي عليك مخس قال فرجع 
إىل موسى فقال كيف فعلت فأخربه فقال له حنو ما قال له قال قد واهللا استحييت من ريب عز وجل قال فاهبط بسم 

  .اهـ. فاستيقظ وهو يف املسجد احلراماهللا قال 
  .اهـ. رواه عبدالعزيز األويس وغريه عن سليمان

  .اهـ. ورواه عبدالعزيز الدراوردي وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام عن شريك

أخربنا أمحد بن عمرو أبو الطاهر مبصر َحدَّثنا أبو موسى يونس بن عبداألعلى أنبأعبداهللا بن وهب قال أخربين  ٧١٤
س بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه يون

وسلم قال فرج سقف بييت وأنا مبكة فنزل جربيل ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم مث جاء بطست من ذهب 
ء فلما جئنا السماء الدنيا قال ممتلىء حكمة وإميانا فأفرغه يف صدري مث أطبقه مث أخذ بيدي فعرج يب إىل السما

جربيل خلازن مساء الدنيا افتح قال من هذا قال هذا جربيل قال هل معك أحد قال نعم معي حممد قال أرسل إليه 
قال نعم قال ففتح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل ميينه ضحك 

قال فقال مرحبا بالنيب صاحل واالبن الصاحل قال قلت يا جربيل من هذا قال هذا آدم وهذه  وإذا نظر قبل مشاله بكى
األسودة عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه فأهل اليمني منهم أهل اجلنة واألسودة عن مشاله أهل النار فإذا نظر قبل ميينه 

أتى السماء الثانية فقال خلازهنا افتح فقال ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى قال مث عرج يب جربيل عليه السالم حىت 
له خازهنا مثل ما قال له خازن السماء الدنيا ففتح قال أنس بن مالك فذكر أنه وجد يف السموات آدم وإدريس 

وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السالم مل يثبت كيف منازهلم غري أنه قد ذكر أنه وجد آدم يف السماء الدنيا 
ء السادسة قال فلما مر جربيل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنيب الصاحل وإبراهيم يف السما

واألخ الصاحل قال مث مر فقلت من هذا قال هذا إدريس قال مث مررت مبوسى فقال مرحبا بالنيب الصاحل واألخ 
الصاحل واألخ الصاحل فقلت من هذا الصاحل فقلت من هذا فقال هذا موسى قال مث مررت بعيسى فقال مرحبا بالنيب 

  قال هذا عيسى مث

مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنيب الصاحل واإلبن الصاحل قلت من هذا قال هذا إبراهيم عليه السالم قال ابن شهاب 
وأخربين ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة األنصاري كانا يقوالن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث عرج يب 

ث ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي
ففرض اهللا على أميت مخسني صالة قال فرجعت بذلك حىت أتى موسى فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك قلت 

عت ريب فوضع شطرها قال فرض عليهم مخسني صالة قال موسى فراجع ربك فإن أمتك التطيق ذلك قال فراج



فرجعت إىل موسى وأخربته قال فراجع ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب فقال هي مخس وهي مخسون 
ال يبدل القول لدي قال فرجعت إىل موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ريب قال مث انطلق يب حىت أتى 

  ي قال مث دخلتيب سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدري ما ه

  .اهـ. اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك
  .اهـ. وأنبأنا حسان َحدَّثنا حسن َحدَّثنا حرملة َحدَّثنا ابن وهب حنوه

  .اهـ. رواه الليث وابن املبارك وعنبسة عن يونس
  .اـه. ورواه عقيل عن الزهري

ن جعفر قاال َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا أنبأ أبو طالب عمر بن الربيع بن سليمان وعبداهللا ب
الليث بن سعد عن يونس بن يزيد األيلي عن الزهري عن أنس قال كان أبو ذر حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

. حلديثوسلم قال فرج سقف بييت وأنا مبكة فنزل جربيل عليه السالم ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم وذكر ا
  .اهـ
أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالصمد بن عبدالوارث َحدَّثنا  ٧١٥

هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أتاين 
بني النائم واليقظان فقال األوسط من الثالثة بني الرجلني فأتاين وشق بطين  آت أو قال أتاين ثالثة وأنا عند الكعبة

من هذه من هذه قال قتادة فقلت لرجل إىل جنيب ما يعين من هذه إىل هذه قال يعين من ثغره إىل حنره إىل أسفل بطنه 
مث غسل مباء زمزم  قال فإستخرج قليب قال وأتيت بطست من ذهب فغسل فيها مباء زمزم فملؤها إميانا وحكمة

  فأعيد مث

اهللا تبارك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز وجل أتيت بدابة فوق احلمار ودون البغل أبيض يقال له الرباق يضع 
خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه مث صعد جربيل إىل السماء الدنيا فإستفتح جربيل فقيل من ذا قال جربيل قال 

قيل قد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت من معك قال حممد عليه السالم 
إليها إذا فيها آدم قلت من هذا يا جربيل قال هذا أبوك آدم فسلمت عليه فرد علي فقال مرحبا باالبن الصاحل 

يل قيل من معك قال والنيب الصاحل مث صعد جربيل حىت أتينا السماء الثانية فاستفتح جربيل فقيل من ذا قال جرب
حممد قيل قد أرسل إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم اجمليء جاء قال ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها أبناء 

اخلالة عيسى وحيىي عليها السالم قلت يا جربيل من هذان قال هذان أبناء اخلالة حيىي وعيسى فسلمت عليهما فقاال 
لصاحل وردا السالم مث صعد حىت أتينا السماء الثالثة فاستفتح جربيل فقيل من ذا قال مرحبا باألخ الصاحل والنيب ا

جربيل قال ومن معك قال حممد قال وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ولنعم اجمليء جاء قال ففتح لنا فلما 
ه فقال مرحبا باألخ خلصت إليها إذا فيها يوسف قلت جلربيل من هذا قال أخوك يوسف فسلم عليه فسلمت علي

الصاحل والنيب الصاحل مث صعد حىت أتينا السماء الرابعة فاستفتح جربيل فقال من ذا قال جربيل قيل من معك قال 
حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها إدريس قال 

قلت جلربيل من هذا قال أخوك إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم } ياورفعناه مكانا عل{اهللا عز وجل 
وقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث صعد حىت أتينا السماء اخلامسة فاستفتح جربيل فقيل من ذا قال جربيل 



ا خلصت إليها فإذا فيها قال ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم اجمليء جاء فلم
  هارون قلت

يا جربيل من هذا قال هذا هارون أخوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم فقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب 
الصاحل مث صعدنا حىت أتينا السماء السادسة فإستفتح جربيل فقيل من ذا قال جربيل قيل من معك قال حممد قيل 

وا مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها موسى عليه السالم وقد أرسل إليه قال نعم قال
قلت يا جربيل من هذا قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم فقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب 

اجلنة أكثر من أميت مث الصاحل فلما جاوزته بكى فقيل ما يبكيك قال أبكي أن غالما بعث من بعدي يدخل من أمته 
صعدنا حىت أتينا السماء السابعة فاستفتح جربيل فقيل من ذا فقال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل 

إليه قال نعم قال مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها إبراهيم عليه السالم فقلت يا 
راهيم عليه السالم فسلم عليه فسلمت عليه فرد عليه السالم فقال مرحبا باالبن جربيل من هذا قال هذا أبوك إب

الصاحل والنيب الصاحل مث رفعت إىل البيت املعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه ال 
قها مثل قالل هجر وإذا يف يعودون إليه آخر ما عليهم مث رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نب

  أصلها خيرج منه هنران ظاهران وهنران باطنان قلت يا جربيل ما

هذان النهران قال أما الباطنان فنهران يف اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وأتيت بإناء من لنب وإناء من مخر قال 
الة مخسو صالة يف كل يوم وليلة فأتيت فشربت اللنب فقيل يل هذه الفطرة أنت عليها وأمتك مث فرضت علي الص

على موسى فقال مب أمرت قلت خبمسني صالة كل يوم قال إن أمتك ال تستطيع ذاك قد جربت الناس قبلك 
وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة ارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت إىل ريب فوضع عين عشرا فلم يزل 

لسالم حىت بلغت مخسا فقال له موسى ارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فإن يتردد بني ربه وبني موسى عليه ا
أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فقلت ال بل 

  .اهـ. أرضى وأسلم فانصببت وناداين مناد من فوقي أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي احلسنة بعشر أمثاهلا
  .اسناده ابن منده+ 

أنبأ عمرو بن حممد بن منصور وحممد بن يونس َحدَّثنا احلسني بن حممد بن زياد القباين وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن 
الفضل وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة قال َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا معاذ بن هشام حدثين أيب 

س بن مالك عن مالك عن ابن صعصعة وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا عن قتادة َحدَّثنا أن
  .اهـ. يزيد بن زريع َحدَّثنا سعيد وهشام بن أيب َعبد اهللاِ َحدَّثنا قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة حنوه

 َحدَّثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف وأمحد بن حممد بن إبراهيم أبو عمرو قاال ٧١٦
َحدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بني النائم واليقظان إذ مسعت قائال يقول أحد الثالثة 

لرجلني قال فأتيت فانطلق يب مث أتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إىل كذا وكذا قال قتادة بني ا
قلت لصاحيب ما يعين قال إىل أسفل بطين فاستخرج قليب فغسل مباء زمزم مث أعيد مكانه قال وحشي أو قال وكنز 

ق فوق احلمار ودون البغل يضع خطوه عند إميانا وحكمة الشك من سعيد قال مث أتيت بدابة أبيض يقال له الربا



أقصى طرفه فحملت عليه ومعي صاحيب ال يفارقين فانطلقنا حىت أتينا السماء الدنيا فاستفتح جربيل فقيل من هذا 
قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قالوا أو قد بعث إليه قال نعم بعث قال ففتح لنا وقالوا مرحبا به ولنعم اجمليء 

لى آدم فقلت يا جربيل من هذا فقال هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال مرحبا باإلبن الصاحل والنيب جاء فأتيت ع
الصاحل مث انطلقنا حىت أتينا السماء الثانية فاستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل 

جاء قال فأتيت على حيىي وعيسى عليهما السالم وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقالوا مرحبا به ولنعم اجمليء 
قال سعيد أحسبه قال ابنا اخلالة فسلمت عليهما فقاال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث انطلقنا حىت أتينا 

السماء الثالثة فإستفتح جربيل فقيل من هذا فقال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا 
به ولنعم اجمليء جاء فأتيت على يوسف فقلت يا جربيل من هذا قال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه فقال  مرحبا

مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث انطلقنا حىت أتينا السماء الرابعة فإستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل قيل 
ولنعم اجمليء جاء فأتيت على إدريس فقلت من هذا  ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به

  يا جربيل قال هذا أخوك إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل قال

مث انطلقنا حىت أتينا السماء اخلامسة فإستفتح } ورفعناه مكانا عليا{سعيد وكان قتادة يقول عندها قال اهللا عز وجل 
جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم اجمليء  جربيل فقيل من هذا قال

جاء فأتيت على هارون فقلت يا جربيل من هذا قال هذا أخوك هارون فسلمت عليه فقال مرحبا باألخ الصاحل 
جربيل قيل ومن معك قال والنيب الصاحل مث انطلقنا حىت أتينا السماء السادسة فإستفتح جربيل فقيل من هذا قال 

حممد قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم اجمليء جاء فأتيت على موسى عليه السالم فقلت يا جربيل 
من هذا قال أخوك موسى فسلمت عليه فقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل قال فلما جاوزته بكى فنودي ما 

بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر مما يدخل من أميت مث انطلقنا حىت أتينا السماء  يبكيك قال يا رب هذا غالم بعثته
السابعة فاستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا 

أبوك إبراهيم عليه السالم به ولنعم اجمليء جاء فأتيت على إبراهيم عليه السالم فقال من هذا يا جربيل قال هذا 
فسلمت عليه فقال مرحبا باإلبن الصاحل والنيب الصاحل مث رفع لنا البيت املعمور فقلت يا جربيل ما هذا قال هذا 

البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حىت إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم مث رفعت لنا سدرة 
 صلى اهللا عليه وسلم قال إن ورقها مثل آذان الفيلة وإن نبقها مثل قالل هجر وحدث املنتهى فحدث أن رسول اهللا

النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى أربعة أهنار خيرجن من أصلها هنران باطنان وهنران ظاهران فقلت ما هذه األهنار يا 
قال فأتيت بإنائني أحدمها مخر واآلخر لنب جربيل فقال أما البطنان فنهران يف اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات 

فعرضا علي فاخترت اللنب فقيل يل أصبت أصاب اهللا بك أمتك على الفطرة قال وفرضت علي مخسون صالة يف 
  كل يوم أو قال أمرت خبمسني صالة كل يوم الشك من سعيد فجئت حىت

د بلوت الناس قبلك وعاجلت بين أتيت على موسى فقال يل مب أمرت فقلت خبمسني صالة كل يوم قال إين ق
إسرائيل أشد املعاجلة وأن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فحط عين مخس 

صلوات فما زلت أختلف بني ريب وبني موسى كلما أتيت عليه قال يل مثل مقالته حىت رجعت خبمس صلوات كل 
قلت أمرت خبمس صلوات كل يوم فقال يل إين بلوت الناس من قبلك يوم فلما أتيت على موسى قال يل مب أمرت 

وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال يطيقون ذلك فإرجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فقلت لقد 



رجعت إىل ريب حىت استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فنوديت أو قال ناداين مناد الشك من سعيد إين قد أمضيت 
  .يت وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثاهلا فيه متابعهفريض

أنبأ خيثمة وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حيىي بن جعفر َحدَّثنا عبد الوهاب وروح وأنبأنا َعبد اهللاِ بن حممد بن 
  .اهـ. احلارث َحدَّثنا إمساعيل بن بشر َحدَّثنا مكي بن إبراهيم كلهم عن سعيد حنوه

بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا ابن أيب  وأنبأنا حممد
  .اهـ. عيسى عن سعيد حنوه

  .رواه خالد بن احلارث وغريه
أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن حرب َحدَّثنا عفان بن مسلم ح قال وثنا موسى بن احلسن  ٧١٧

نسائي َحدَّثنا هدبة بن خالد وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا عمران بن موسى وأنبأنا حسان َحدَّثنا احلسن ال
بن عامر قال َحدَّثنا هدبة قال َحدَّثنا مهام بن حيىي َحدَّثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نيب اهللا 

ري به قال بينما أنا يف احلطيم ورمبا قال يف احلجر مضطجعنا إذ أتاين آت صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أس
قال فأتاين فقد قال ومسعته يقول فشق ما بني هذه إىل هذه فقلت للجارود وهو إىل جنيب ما يعين قال من ثغره حنره 

  إىل كذا شعرته قال ومسعته يقول من

لوء إميانا وحكمة فغسل قليب مث حشى مث أعيد مث أتيت قصه إىل شعرته فإستخرج قليب مث أتيت بطست من ذهب مم
بدابة دون البغل وفوق احلمار أبيض فقال له اجلارود هو الرباق يا أبا محزة قال أنس نعم يقطع خطوته عند أقصى 
طرفه فحملت عليه فإنطلق يب جربيل عليه السالم حىت أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جربيل قيل 

معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا فيها آدم  ومن
قال هذا أبوك آدم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السالم مث قال مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل مث صعد 

قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل حىت أتى السماء الثانية فإستفتح فقيل من هذا قال جربيل 
مرحبا به فنعم اجمليء جاء ففتح فلما خلصت فإذا حيىي وعيسى عليهما السالم ومها ابنا اخلالة قال هذا حيىي وعيسى 

ستفتح فسلم عليهما قال فسلمت فردا مث قاال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث صعد يب إىل السماء الثالثة فا
فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم اجمليء جاء 

ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه السالم قال هذا يوسف فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد مث قال مرحبا باألخ 
عة فإذا إدريس عليه السالم فقال هذا إدريس فسلم عليه الصاحل والنيب الصاحل مث صعد يب حىت أتينا السماء الراب

فسلمت عليه فرد مث قال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث صعد يب حىت أتينا السماء اخلامسة فاستفتح فقيل من 
 هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم اجمليء جاء ففتح فلما

خلصت فإذا هو هارون عليه السالم قال هذا هارون فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السالم مث قال مرحبا باألخ 
  الصاحل والنيب الصاحل مث

صعد يب حىت أتى السماء السادسة فإستفتح فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه 
جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى عليه السالم قال هذا موسى فسلم عليه  قال نعم قيل مرحبا به فنعم اجمليء

فسلمت عليه فرد مث قال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فلما جتاوزت بكى فقيل ما يبكيك قال أبكي ألن غالما 
ستفتح فقيل من بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت مث صعد يب حىت أتى السماء السابعة فإ



هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم اجمليء جاء ففتح فلما 
خلصت فإذا إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السالم مث قال 

يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا أوراقها مثل آذان  مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل مث رفعت
الفيلة قال هذه سدرة املنتهى فإذا أربعة أهنار هنران باطنان وهنران ظاهران فقلت ما هذا يا جربيل قال أما الباطنان 

احلسن عن أيب هريرة عن  فنهران يف اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات مث رفع يل البيت املعمور قال قتادة وثنا
  النيب صلى اهللا عليه

وسلم إن البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودون فيه مث رجع إىل حديث أنس مث أتيت بإناء 
من مخر وإناء من لنب وإناء من عسل فأخذت اللنب فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك مث فرضت علي الصالة كل 

فرجعت فمررت على موسى عليه السالم فقال مب أمرت قلت أمرت خبمسني صالة كل يوم قال يوم مخسون صالة 
إن أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم وإين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل 

مرت بأربعني صالة ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا فرجعت إىل موسى فقال مب أمرت قلت أ
كل يوم قال إن أمتك ال تستطيع أربعني صالة وإين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع 

إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا فرجعت إىل موسى فقال مب أمرت فقلت أمرت بثالثني 
ة وإين قد جربت الناس من قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد صالة كل يوم قال إن أمتك ال تستطيع ثالثني صال

املعاجلة فإرجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا فرجعت إىل موسى فقال مب أمرت قلت 
أمرت بعشرين صالة كل يوم قال إن أمتك ال تستطيع لعشرين صالة وإين قد جربت الناس من قبلك وعاجلت بين 

ملعاجلة فإرجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا فرجعت إىل موسى فقال مب إسرائيل أشد ا
أمرت قلت أمرت بعشر صلوات كل يوم قال إن أمتك ال تستطيع لعشر صلوات وإين قد جربت الناس من قبلك 

س صلوات كل يوم وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فأمرت خبم
فرجعت إىل موسى قال مب أمرت قال أمرت خبمس صلوات كل يوم فقال إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل 
يوم وإين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فسله التخفيف ألمتك قال قد سألت ريب حىت 

فريضيت وخففت عن عبادي مث ذكر عن احلسن  استحييت ولكن أرضى وأسلم فلما جاوزت ناداين مناد أمضيت
  .اـه. مرسال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى مخس صلوات

وأنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا يونس بن حممد املؤدب  ٧١٨
ادة َحدَّثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن نيب َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن أبو معاوية النحوي عن قت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بينا أنا عند الكعبة بني النائم واليقظان إذ مسعته فقال أحد الثالثة بني الرجلني فأتيت 
د مكانه بطست من ذهب مملوء من ماء زمزم فشق ما بني صدري إىل بطين فاستخرج قليب فغسل مباء زمزم مث أعي

وملىء إميانا وحكمة مث أتيت بدابة أبيض يقال له الرباق فوق احلمار ودون البغل يضع خطوه عند أقصى طرفه 
فحملت عليه فانطلقنا حىت انتهينا إىل مساء الدنيا وصاحيب معي ال يفارقين فاستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل 

م ففتح له وقال مرحبا به ونعم اجمليء جاء فأتيت على آدم عليه قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال نع
السالم فقلت يا جربيل من هذا قال هذا أبوك آدم فسلمت عليه قال مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل قال 
عث فإنطلقنا حىت أتينا السماء الثانية فاستفتح جربيل قيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد ب



إليه قال نعم ففتح له قالوا مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال فأتينا على حيىي وعيسى عليهما السالم ومها ابنا اخلالة قال 
فقلت جلربيل من هذان قال هذا عيسى وحيىي فسلمت عليهما فقاال مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل مث انطلقنا 

قيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال  حىت أتينا السماء الثالثة فاستفتح جربيل
نعم قال ففتح له فقال مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال فأتينا على يوسف عليه السالم فقلت يا جربيل من هذا قال 

الرابعة قال  هذا يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل قال مث انطلقنا حىت أتينا السماء
  فاستفتح جربيل فقيل من هذا قال جربيل قال قيل ومن معك قال حممد قيل أو قد بعث إليه قال نعم ففتح له فقالوا

مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال فأتينا على إدريس عليه السالم فقلت من هذا يا جربيل قال هذا إدريس قال فسلمت 
صاحل مث انطلقنا حىت أتينا السماء اخلامسة فاستفتح جربيل فقيل من معك قال عليه قال مرحبا بالنيب الصاحل واألخ ال

حممد قيل أو قد بعث إليه قال نعم ففتح له قالوا مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال فأتينا على هارون قال فسلمت عليه 
استفتح جربيل قيل من هذا قال قال مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل قال مث انطلقنا حىت أتينا السماء السادسة ف

جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل أو قد بعث إليه قال نعم ففتح له قال مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال فأتينا على 
موسى عليه السالم فقلت من هذا يا جربيل قال هذا موسى عليه السالم قال فسلمت عليه فقال مرحبا بالنيب 

اوزته بكى فقيل ما يبكيك فقال رب هذا غالم بعثته بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر الصاحل واألخ الصاحل فلما ج
مما يدخل من أميت قال مث انطلقنا إىل السماء السابعة فإستفتح جربيل قيل من هذا قال هذا جربيل قيل ومن معك 

ينا على إبراهيم فقلت من هذا يا قال حممد قيل أو قد بعث إليه قال نعم ففتح له قالوا مرحبا به ونعم اجمليء جاء فأت
جربيل قال هذا أبوك إبراهيم عليه السالم قال فسلمت عليه قال مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل مث رفعت يل 

سدرة املنتهى فإذا أوراقها مثل آذان الفيول وإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا أربعة أهنار خيرجن من أصلها هنران 
ان فقلت ما هذا يا جربيل فقال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران يف ظاهران وهنران باطن

اجلنة فأتيت بإنائني أحدمها مخر واآلخر لنب فأخذت اللنب فقال جربيل أصبت الفطرة قال وفرضت علي يف كل يوم 
موسى فقال مب أمرت قال فقلت خبمسني  وليلة مخسون صالة فأقبل هبن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى على

  صالة كل يوم وليلة قال إين قد بلوت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال

تطيق ذلك فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك قال فرجعت إىل ريب قال فحط عين مخسا مث أتيت على موسى 
اس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فما زلت أختلف بني ريب عز فقال مب أمرت فأخربته فقال إين بلوت الن

وجل وموسى عليه السالم حىت صريت إىل مخس صلوات فأتيت على موسى فقال مب أمرك ربك فقلت خبمس 
صلوات فقال إن أمتك ال يطيقون ذلك وإين قد بلوت الناس قبلك وعاجلبت بين إسرائيل أشد املعاجلة ارجع إىل 

سله التخفيف ألمتك قال فقلت لقد اختلفت إىل ريب حىت استحييت ولكين أسلم وأرضى فلما جاوزته ربك ف
نوديت إين قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضيت وجعلت كل حسنة عشر أمثاهلا وزعم أن حديث أنس انتهى 

  .اهـ. إىل هاهنا مث ذكر احلديث عن احلسن مرسال
احلمصي قاال َحدَّثنا موسى بن عيسى املنذري َحدَّثنا أمحد بن خالد َحدَّثنا أنبأ احلسن بن منصور وأمحد بن عبيد 

شيبان أبو معاوية عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النيب 
  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم حنوه

  .اهـ. يف غري هذا املوضوع رواه حيىي بن أيب طالب عن يزيد بن هارون عن شيبان أخرجناه



أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن حرب َحدَّثنا علي بن عثمان البصري َحدَّثنا أبو عوانة عن قتادة عن 
  .اـه. أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر احلديث

نا أبو مسعود أمحد بن الفرات الرازي أنبأنا بكر بن خلف َحدَّثنا حممد أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّث ٧١٩
بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس قال ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسرى به قال 

  .اهـ .موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا  ٧٢٠
حممد بن جعفر َحدَّثنا شعبة عن قتادة مسعت أبا العالية الرياحي قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يعين 

 عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن ميت نسبه إىل أمه وذكر ابن عباس قال قال نيب اهللا صلى اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلى أسري به فقال ورأيت موسى رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة قال 

  .اهـ. وعيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال
  .اسناده+ 

ثنا إسحاق بن راهويه َحدَّثنا النضر بن مشيل أنبأنا شعبة عن قتادة عن أيب العالية عن ابن قال أمحد بن سلمة َحدَّ
  .اهـ. عباس حنوه

أنبأنا امحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا الرقاشي َحدَّثنا يزيد بن  ٧٢١
ة قال َحدَّثنا ابن عم نبيكم َعبد اِهللا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا زريع َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن أيب العالي

عليه وسلم رأيت ليلة أسرى يب موسى بن عمران رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجال 
. هن اهللا عز وجلمربوعا إىل احلمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار ورأيت الدجال يف آيات أراني

  .اهـ

أنبأحممد بن احلسني أبو طاهر َحدَّثنا إسحاق بن احلسن احلريب وأنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الوراق َحدَّثنا  ٧٢٢
حممد بن عيسى الطوسي قال َحدَّثنا حسني بن حممد املروزي َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن قتادة قال حدث أبو 

عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم َعبد اهللاِ بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلى العالية َحدَّثنا ابن 
أسرى يب رأيت ابن عمران رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مرمي مربوع اخللق إىل 

  .اهـ. هللا إياهاحلمرة والبياض سبط الرأس وأرى مالكا خازن النار والدجال يف آيات أراهن ا
  .يف هذه الروايه متابعه+ 

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا عمرو بن عوف وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي  ٧٢٣
أمحد  بن حممد بن حيىي وحممد بن إبراهيم بن سعيد قاال َحدَّثنا أمحد بن حنبل ح وحممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا

بن سلمة َحدَّثنا عمرو بن زرارة وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا أمحد بن احلسن بن عبداجلبار َحدَّثنا سريج بن يونس 
قالوا أنبأنا هشيم أنبأنا داود بن أيب هند عن أيب العالية عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بوادي 

  ا وادي األزرق فقالاألزرق فقال أي واد هذا قالوا هذ

كأين أنظر إىل موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إىل اهللا بالتلبية مث أتى على ثنية هرشي فقال أي ثنية هذه قالوا 
ثنية هرشي قال كأين أنظر إىل يونس بن ميت على ناقة محراء جعدة علهي جبة من صوف خطام ناقته خلبة قال هشيم 



  .اهـ. رواه مجاعة داود خلبة يعين ليف مشهور عن هشيم
أنبأنا حممد بن احلسني بن علي املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا سهل بن حممد َحدَّثنا ابن أيب زائدة عن  ٧٢٤

داود بن أيب هند عن أيب العالية قال قال ابن عباس انطلقنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة 
بين األزرق قال كأمنا موسى فنعت من طوله ومن شعره ومن لونه واضعا إحدى اصبعيه يف أذنه له  فلما أتينا وادي

جؤار إىل اهللا بالتلبية مارا هبذا الوادي مث نفرنا حىت أتينا ثنية هرشي فقال كأين أنظر إىل يونس على ناقة محراء خطام 
  ..اـه. الناقة خلبة عليه جبة من صوف مارا هبذه الثنية ملبيا

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن مروان َحدَّثنا زكريا بن حيىي بن إياس َحدَّثنا حممد بن املثىن ح وأخربين أيب حدثين  ٧٢٥
أيب َحدَّثنا حممد بن بشار قاال َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن أيب عدي عن داود بن أيب هند عن أيب العالية عن ابن عباس 

عليه وسلم بواد فقال أي واد هذا قالوا وادي األزرق قال كأين أنظر إىل موسى  قال سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا
  فذكر من لونه وشعره شيئا مل

حيفظه داود واضعا أصبعيه يف أذنيه له جؤار إىل اهللا بالتلبية مارا هبذا الوادي قال مث سرنا حىت أتينا على ثنية فقال 
  .اهـ. ىل يونس على ناقة محراء عليه جبة صوف خطام ناقته اخللبةأي ثنية هذه قالوا هرشى أولفت قال كأين أنظر إ

  .فيه متابعه+ 
أنبأأمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن سعيد الطرسوسي وأنبأنا حممد بن سعيد َحدَّثنا حممد بن أيوب  ٧٢٦

ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا قال َحدَّثنا حممد بن كثري َحدَّثنا إسرائيل عن عثمان ابن املغرية عن جماهد عن 
عليه وسلم رأيت موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السالم فأما عيسى فأمحر جعد عريض وأما موسى فآدم جسيم 

  .اهـ. سبط كأنه من رجال الزط فقالوا له إبراهيم قال انظروا إىل صاحبكم
  .اهـ. اس رواه مجاعة عن إسرائيلأخرجه البخاري عن ابن كثري فقال عن ابن عمر والصواب عن ابن عب

أنبأنا حممد بن الفضل وأمحد قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا معاذ بن معاذ وابن أيب  ٧٢٧
عدي قاال َحدَّثنا عَبد اِهللا بن عون عن جماهد قال كنا عند َعبد اِهللا بن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بني 

كافر فقال ابن عباس مل أمسعه يقول ذلك قال أما إبراهيم فإنظروا إىل صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد  عينيه
  .اهـ. على مجل أمحر خمطوم خبلبة كأين أنظر إليه قد احندر من الوادي يليب

  .اـه. رواه شعبة ومحاد بن سلمة ويزيد بن زريع
. حديث عوف األعرايب عن زرارة بن أوىف عن َعبد اِهللا بطولهوروى حديث املعراج َعبد اِهللا بن عباس بطوله من 

  .اهـ
ورواه جرير عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطوله وروى أبو الوليد 

  .اـه. عن شريك عن َعبد اهللاِ ابن عاصم عن ابن عباس قال فرض علي مخسون صالة
  .اهـ. خباب عن عكرمة عن ابن عباس خمتصراورواه مساك وهالل بن 

. ورواه عطاءبن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس خمتصرا ويزيد عن خالد عن أيب قالبة عن ابن عباس
  .اهـ
أنبأحممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي وأنبأنا علي بن العباس َحدَّثنا حممد بن محاد قال  ٧٢٨



عبدالرزاق َحدَّثنا معمر بن راشد عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال النيب صلى  َحدَّثنا
  اهللا عليه وسلم حني أسرى يب لقيت موسى فنعته

قال رجل حسبته قال مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى عليه السالم فنعته النيب صلى 
ل ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس يعين محام قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتبت اهللا عليه وسلم قا

بإنائني يف أحدمها لنب ويف اآلخر مخر فقيل يل خذ أيهما شئت فأخذت اللنب فشربته فقيل يل هديت للفطرة أو أصبت 
  .اهـ. الفطرة أما أنك لو أخذت اخلمر لغوت أمتك

  .اـه .روى شعيب آخر احلديث
  .اهـ. رواه إبراهيم بن موسى الفراء عن هشام ابن يوسف عن معمر

أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا ابن وهب وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب  ٧٢٩
ا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثن

بن يونس قالوا َحدَّثنا الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن َعبد اِهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عرض علي األنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مرمي فإذا أقرب من رأيته 

بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعين نفسه ورأيت جربيل فإذا به شبها عروة 
  .اهـ. أقرب من رأيت به شبها دحية الكليب

أنبأنا أمحد بن عمرو أبو الطاهر َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا ابن وهب وأنبأنا حممد بن حممد بن يوسف  ٧٣٠
نا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عبدالسالم وجعفر بن حممد بن احلسني قالوا أنبأنا حيىي َحدَّثنا حممد بن نصر وأنبأ

بن حيىي النيسابوري قال قرأت على مالك بن أنس وأنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا بكر بن سهل َحدَّثنا َعبد 
سن وأمحد بن إسحاق قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن اِهللا بن يوسف وأنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف وعلي بن احل

إسحاق َحدَّثنا عَبد اِهللا بن مسلمة قالوا َحدَّثنا مالك بن أنس عن نافع عن َعبد اِهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا 
ا أنت عليه وسلم قال أراين الليلة عند الكعبة فرأيت رجال آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له ملة كأحسن م

راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلني أو عواتق رجلني يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل 
. املسيح بن مرمي مث إذا أنا برجل جعد قطط أعور عني اليمىن كأهنا عنبة طافية فسألت من هذا فقيل املسيح الدجال

  .اهـ
اال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي أنبأنا يوسف بن سعيد َحدَّثنا أنبأنا احلسن بن أيب احلسن وحممد بن سعد ق ٧٣١

حجاج قال ابن جريج َحدَّثنا موسى وأنبأنا حممد ابن صاحل وحسان قاال َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا هارون 
ثنا فضيل بن سليمان ح وثنا بن موسى َحدَّثنا أبو ضمرة ح قال وثنا إبراهيم بن خالد َحدَّثنا أمحد بن املقدام َحدَّ

حممد بن يعقوب َحدَّثنا أيب َحدَّثنا سويد بن سعيد َحدَّثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما يف ظهراين الناس املسيح الدجاين فقال إن اهللا عز وجل ليس بأعور 

أعور عني اليمىن كأهنا عنبة طافية وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراين الليلة يف املنام أال أن املسيح الدجال 
عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب ملته بني منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء 

  واضعا يديه على منكيب رجلني وهو



ح عيسى بن مرمي مث رأيت رجال جعدا قططا أعور عني اليمىن كأشبه من بينهما يطوف فقلت ما هذا قالوا هذا املسي
رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكيب رجلني يطوف بالبيت فقالوا هذا املسيح الدجال وهذا لفظ 

  .اهـ. حديث أيب ضمرة رواه يعقوب االسكندارين
سن بن ميمون َحدَّثنا سريج بن النعمان َحدَّثنا فليح بن أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إسحاق بن احل ٧٣٢

سليمان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراين يف املنام عند الكعبة فرأيت رجال آدم 
كأحسن ما يرى من الرجال ملة قد رجل ملته يقطر ماء واضعا يده على عواتق رجلني يطوف بالبيت رجل الشعر 

قلت من هذا فقال هذا املسيح بن مرمي مث رأيت رجال جعدا قططا أعور عني اليمىن كأنه عنبة طافية كأشبه من ف
  .اهـ. الناس بابن قطن واضعا يديه على عواتق رجلني يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا املسيح الدجال

اغاين َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنبأحممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق أبو بكر الص ٧٣٣
َحدَّثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن سامل بن َعبد اِهللا أن أباه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم يقول بينا أنا أطوف بالكعبة فإذا أنا برجل سبط الشعر بني رجلني ينطف يهراق رأسه فقلت من هذا قال 
   فذهبت التفت فإذا رجلابن مرمي

أمحر جسيم جعد الرأس أعور كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا قال هذا الدجال أقرب الناس به شبها عبدالعزيز 
  .اهـ. بن قطن

أنبأ محزة بن حممد بن العباس َحدَّثنا أمحد بن شعيب أنبأنا هارون بن موسى َحدَّثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة 
ن شهاب الزهري أخربين سامل بن َعبد اِهللا بن عمر أن َعبد اِهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا قال قال اب

  .اهـ. عليه وسلم يقول بينا أنا أطوف فذكر احلديث
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو  ٧٣٤
طيالسي وأنبأنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن إسحاق وعمرو بن حممد بن منصور قالوا َحدَّثنا عمر بن داود ال

حفص السدوسي َحدَّثنا عاصم بن علي قال َحدَّثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أخربين سامل بن َعبد اِهللا أنه مسع 
اهللا عليه وسلم لعيسى بن مرمي أمحر قط ولكنه قال بينا أنا َعبد اهللاِ بن عمر يقول ال واهللا ما قال رسول اهللا صلى 

نائم كأين أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادي بني رجلني ينطف رأسه أو يهراق رأسه ماء قلت من 
ت هذا قالوا ابن مرمي فذهبت ألتفت إليه فإذا رجل أمحر جسيم جعد الرأس أعور العني اليمىن كأهنا عنبة طافية فقل

  .اهـ. من هذا قالوا الدجال أقرب من رأيت به شبها رجل من خزاعة هلك يف اجلاهلية
  اسناده مل يوثق+ رواه مجاعة عن ابن سعد 

أنبأنا َعبد اِهللا بن حممد بن جعفر البغدادي مبصر َحدَّثنا حيىي بن أيوب وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا  ٧٣٥
حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سامل بن َعبد اِهللا عن أمحد بن إبراهيم قال َحدَّثنا 

أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتين أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط يقطر رأسه أو 
يم أمحر جعد الرأس أعور العني يهراق ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مرمي مث ذهبت ألتفت إليه فإذا رجل جس

  .اهـ. اليمىن كأنه عنبة طافية قلت من هذا قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة
أنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن سفيان َحدَّثنا حرملة بن حيىي التجييب قال أخربين ابن وهب قال أخربين  ٧٣٦

عن سامل عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بينا أنا نائم يونس بن يزيد عن ابن شهاب 



رأيتين أطوف بالكعبة فإذا رجل سبط الشعر يقطر رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مرمي مث 
ن هذا قالوا الدجال أقرب ذهبت ألتفت فإذا رجل أمحر جسيم جعد الرأس أعور العني كأن عينه عنبة طافية قلت م

  .اهـ. الناس به شبها ابن قطن
  .اهـ. رواه شعيب بن أيب محزة والزبيدي

  .اسناد حسن صحيح+ 
أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حامد بن حممود َحدَّثنا إسحاق بن سليمان وأنبأنا حممد بن يعقوب  ٧٣٧

داود بن رشيد َحدَّثنا الوليد بن مسلم مجيعا عن حنظلة قال مسعت سامل  الشيباين َحدَّثنا أمحد بن سهل بن حبر َحدَّثنا
بن َعبد اهللاِ بن عمر يقول مسعت عَبد اِهللا بن عمر يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أريت عند الكعبة مما 

  يلي املقام رجال آدم سبط الشعر واضعا يديه على رجلني يسكب رأسه ماء أو يقطر

من هذا فقالوا عيسى بن مرمي ال أدري أي ذلك قال ورأيت خلفه رجال أمحر جعد الرأس أعور العني اليمىن فسألت 
  .اهـ. أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا قالوا املسيح الدجال
  .اـه. رواه ابن منري وروح وإسحاق بن سليمان ومكي وعثمان بن عمر

اق بن حممد بن حيىي بن مندة أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد أخربنا أبو َعبد اِهللا حممد بن إسح ٧٣٨
بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن قال مسعت جابر 

مت يف احلجر فأثنيت على بن َعبد اهللاِ يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا كذبين قريش ليلة أسرى يب ق
  .اـه. ريب وسألته أن ميثل يل بيت املقدس فرفع يل فجعلت أنعت هلم آياته

  .رواه ابن املبارك
أنبأنا َعبد اِهللا بن جعفر َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن  ٧٣٩

نا أمحد بن سلمة َحدَّثنا قتيبة قال َحدَّثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أيب الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّث
سلمة أنه مسع جابر ابن َعبد اِهللا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملا كذبتين قريش قمت يف احلجر 

  .اهـ. فجال اهللا يل بيت املقدس فطفقت أخربهم آياته وأنا أنظر إليه
  .اـه. كيسان ويونس وابن أخي الزهريرواه صاحل بن 

أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة  ٧٤٠
عن َعبد اِهللا بن الفضل اهلامشي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد رأيتين يف 

ر وقريش تسألين عن مسراي إىل بيت املقدس فسألوين عن أشياء من بيت املقدس مل أثبتها فكربت كربا ما احلج
كربت مثله قط فرفعه اهللا يل أنظر إليه فما سألوين عن شيء إال أنبأهتم به ورأيتين يف مجاعة من األنبياء فرأيت موسى 

أيت عيسى قائما يصلي كأمنا خرج من دمياس ورأيت قائما يصلي رجال ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة ور
إبراهيم عليه السالم قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه وحانت الصالة 

  .اهـ. فأمستهم فلما قضيت صاليت قيل يل هذا مالك خازن النار فسلم عليه فذهبت أسلم عليه فبدأين بالسالم

بن سليمان َحدَّثنا حممد بن عوف َحدَّثنا أمحد بن خالد الوهيب َحدَّثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة قال أخربين أنبأنا خيثمة 
َعبد اهللاِ بن الفضل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد رأيتين وأنا أخرب قريشا 



ورأيت موسى يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود عن مسراي فسألوين عن أشياء مث ذكر احلديث وفيه 
  .اهـ. الثقفي

أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن النضر بن سلمة وحممد بن نعيم قاال َحدَّثنا حممد بن رافع وأنبأنا محزة َحدَّثنا 
ة َحدَّثنا َعبد اهللاِ بن الفضل بإسناده امحد َحدَّثنا أبو خيثمة قال َحدَّثنا حجني بن املثىن َحدَّثنا عبدالعزيز بن أيب سلم

  .اهـ. حنوه وفيه هذه الزيادة
أنبأنا حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو أمحد الزبيدي ح قال وثنا حيىي بن جعفر بن  ٧٤١

ري بن عدي عن طلحة بن مصرف الزبرقان َحدَّثنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر الواسطي َحدَّثنا مالك بن مغول عن الزب
عن مرة بن شراحيل عن َعبد اِهللا قال ملا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى وهي يف 

  السماء السابعة وإليها ينتهي ما يعرج من األرواح ويقبض

قال فأعطى رسول اهللا صلى اهللا  قال فراش من ذهب} إذ يغشى السدرة ما يغشى{وإليها ينتهي ما يقبض من فوقها 
  .اـه. عليه وسلم ثالثة الصلوات اخلمس وخواتيم سورة البقرة وغفر ملن مات من أمته ال يشرك باهللا شيئا

أنبأ أبو علي َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا أبو أسامة ح قال وثنا أمحد َحدَّثنا زهري َحدَّثنا ابن منري عن مالك 
  .اـه. حنوه

أنبأ أمحد بن حممد بن عمر وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا عَبد اِهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا ابن 
  .اهـ. منري وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن رافع َحدَّثنا حيىي بن آدم حنوه

وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا أنبأنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي  ٧٤٢
وأنبأنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب َحدَّثنا أبو الوليد هشام بن عبدامللك وأنبأنا حممد 

أبو عمر وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا  بن داود وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا حفص بن عمر
يوسف بن يعقوب َحدَّثنا سليمان بن حرب الواشحي قالوا َحدَّثنا شعبة عن سليمان الشيباين عن زر بن حبيش عن 

  َعبد اهللاِ بن مسعود

  .اهـ. قال رأى جربيل له ستمائة جناح يف صورته} لقد رأى من آيات ربه الكربى{
  .اهـ. دَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ َحدَّثنا أيب عن شعبة حنوهوأنبأنا حممد بن سعد َح

أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل ويوسف بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن أيب  ٧٤٣
بن حبيش قال عَبد اِهللا بن مسعود يف هذه بكر َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد َحدَّثنا سليمان الشيباين قال مسعت زر 

  .اهـ. اآلية ولقد رآه نزلة أخرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت جربيل له ستمائة جناح
  .فيه متابعه+ 

أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا أبو جعفر النفيلي َحدَّثنا زهري عن  ٧٤٤
قال } فكان قاب قوسني أو أدىن{يباين قال أتيت زر بن حبيش فألفيت على حمبته فقالوا يل سله فسألته عن قوله الش

  .اهـ. َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل له ستمائة جناح
  .اهـ. ا يف غري هذا املوضعرواه أبو عوانة وزائدة وجرير وخالد وحفص وعباد وأبو معاوية ذكرناه



أنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا شجاع بن خملد وسريج بن يونس قاال َحدَّثنا  ٧٤٥
قال أخربين ابن } فكان قاب قوسني{عباد بن العوام َحدَّثنا الشيباين سألت زر بن حبيش عن قول اهللا عز وجل 

  .اهـ. اهللا عليه وسلم رأى جربيل له ستمائة جناحمسعود أن النيب صلى 
  .اهـ. رواه أبو الربيع وأمحد بن منيع

  .اهـ. أنبأ احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا حفص بن غياث عن الشيباين حنوه
ابن منري عن األعمش عن إبراهيم عن أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا  ٧٤٦

  .اهـ. قال رأى رفرفا أخضر قد سد األفق} لقد رأى من آيات ربه الكربى{علقمة عن َعبد اِهللا 

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو أمية  ٧٤٧
ا بدل بن احملرب وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون َحدَّثنا حممد بن إبراهيم َحدَّثن

عفان بن مسلم وأنبأنا حممد بن احلسن وأمحد قاال َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا أبو الوليد وأبو عمر احلوضي وأنبأنا 
دَّثنا سليمان بن حرب وسهل بن بكار قاال َحدَّثنا شعبة علي بن حممد بن نصر وأمحد قاال َحدَّثنا إبراهيم بن حامت َح

لقد رأى من آيات ربه {عن سليمان األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا بن مسعود يف قوله عز وجل 
  .اهـ. قال رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء} الكربى

  ..اهـ. رواه ابن مهدي وابن أيب عمر
ثنا السري بن حيىي َحدَّثنا قبيصة وأنبأنا حممد بن أيوب بن حبيب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن أخربنا خيثمة َحدَّ ٧٤٨

سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب قال َحدَّثنا سفيان الثوري عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
  .اهـ. رفرفا أخضر قد سد األفق قال رأى} لقد رأى من آيات ربه الكربى{َعبد اهللاِ بن مسعود 
  .اهـ. رواه حيىي القطان

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا حيىي بن محاد َحدَّثنا أبو عوانة عن األعمش عن  ٧٤٩
ق اجلنة يعين النيب قال رأى ثوبا من استرب} لقد رأى من آيات ربه الكربى{إبراهيم عن علقمة عن َعبد اهللاِ يف قوله 

  ..اهـ. صلى اهللا عليه وسلم
أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن  ٧٥٠

} لقد رأى من آيات ربه الكربى{خملد أنبأنا جرير بن عبداحلميد عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن َعبد اِهللا 
  .اهـ. ال رأى رفرفا أخضر من اجلنة قد سد األفقق

  ..اـه. رواه أبو معاوية
أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن نافع َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا ابن رجاء َحدَّثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن  ٧٥١

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى } ما كذب الفؤاد ما رأى{عبدالرمحن بن يزيد عن َعبد اهللاِ بن مسعود يف قوله 
  .اهـ. جربيل يف حلة من سندس قد سد ما بني السماء واألرض

  .اهـ. مشهور عن إسرائيل ورواه الثوري عن أيب إسحاق
  اسناده باملتابعه صحيح+ 



نا عبيداهللا أنبأنا علي بن جعفر الفريايب َحدَّثنا حممد بن الفضل بن مسلمة َحدَّثنا إبراهيم بن أيب الليث َحدَّث ٧٥٢
} لقد رأى من آيات ربه الكربى{األشجعي َحدَّثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عبدالرمحن بن يزيد عن ابن مسعود 

  .اـه. قال رأى جربيل يف رفرف أخضر قد مأل ما بني السماء واألرض} ولقد رآه نزلة أخرى{
  .اهـ. حديث أيب إسحاق من رسم النسائي

عن أيب وائل عن َعبد اِهللا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاين جربيل يف حصر ورواه حسني بن واقد عن حصني 
  .اـه. معلق به الدر

  اسناده جيد+ 

أنبأنا حممد بن يزيد وحسان بن حممد قاال َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثنا علي بن  ٧٥٣
  .اـه. قال رأى جربيل عليه السالم} ولقد رآه نزلة أخرى{مسهر عن عبدامللك عن عطاء عن أيب هريرة 

  اسناده حسن+ 

٩٦   

  ذكر اختالف ألفاظ حديث ابن عباس رضي اهللا عنه يف الرؤية ليلة املعراج

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وخيثمة بن سليمان قاال َحدَّثنا إبراهيم ابن َعبد اهللاِ العبسي َحدَّثنا وكيع بن  ٧٥٤
ولقد } {ما كذب الفؤاد ما رأى{األعمش عن زياد بن احلصني أيب جهمة عن أيب العالية عن ابن عباس اجلراح عن 

  .اهـ. قال رآه بفؤاده مرتني} رآه نزلة أخرى
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا ابن منري عن األعمش عن زياد عن أيب  ٧٥٥

  .اـه. قال رآه بقلبه} ما كذب الفؤاد ما رأى{ العالية عن ابن عباس
  .اسناده حسن+ 

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا  ٧٥٦
فص بن غياث عن األعمش حيىي بن آدم َحدَّثنا قطبة بن عبدالعزيز عن األعمش ح قال وأنبأنا حيىي بن آدم َحدَّثنا ح

قال رآه بقلبه } ما كذب الفؤاد ما رأى{عن زياد بن احلصني أيب جهمة عن أيب العالية عن ابن عباس يف قوله 
  .اهـ. مرتني

  .وفيه متابعه
  .اهـ. وأنبأنا أبو علي َحدَّثنا احلسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا حفص ووكيع عن األعمش حنوه

ب بن يوسف الشيباين َحدَّثنا أيب َحدَّثنا حممد بن العالء َحدَّثنا أبو معاوية َحدَّثنا األعمش أنبأنا حممد بن يعقو ٧٥٧
قال رأى حممد ربه بقلبه } ما كذب الفؤاد ما رأى{عن زياد بن احلصني عن أيب العالية عن ابن عباس يف قوله 

  .اهـ. مرتني
  ..اهـ. رواه الثوري وابن منري

َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد َحدَّثنا حفص بن غياث عن عبدامللك عن أنبأنا حممد بن يزيد  ٧٥٨
  .}ما كذب الفؤاد ما رأى{عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه يعين قوله عز وجل 



الليث َحدَّثنا عبيداهللا  أنبأنا حممد بن َعبد اِهللا بن أسيد َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا إبراهيم بن أيب ٧٥٩
األشجعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن 

إسحاق َحدَّثنا شعيب بن أيوب َحدَّثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رأى 
  .اهـ. اده مرتنيحممد صلى اهللا عليه وسلم ربه بفؤ
  .اـه. ومل يقل ابن حنبل يف حديثه بفؤاده

  ..اهـ. رواه حجاج بن حممد وأبو قرة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن إدريس بن املنذر َحدَّثنا حممد بن الصباح وأنبأنا أمحد بن حممد  ٧٦٠

ِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا حممد بن بكار قال َحدَّثنا إمساعيل بن زكرياء عن عاصم األحول عن بن عمر َحدَّثنا عَبد ا
الشعيب وعكرمة عن ابن عباس قال لقد رأى حممد ربه عز وجل قال الشعيب مسعه َعبد اِهللا بن احلارث عن ابن 

  .اهـ. عباس
  ـ.اه. رواه مساك بن حرب ويزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس

  اسناده حسن+ 

أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان َحدَّثنا أبو عاصم النبيل َحدَّثنا عيسى بن  ٧٦١
. ميمون عن قيس بن سعد وابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس قال رأى حممد صلى اهللا عليه وسلم ربه بقلبه

  .اهـ
دَّثنا احلسني بن حممد بن زياد َحدَّثنا عمرو بن علي وحممد بن بشار قاال َحدَّثنا َحدَّثنا حممد بن يونس املقري َح ٧٦٢

معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم والكالم ملوسى 
  .والرؤية حملمد صلى اهللا عليه وسلم 

ي َحدَّثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود املروزي َحدَّثنا يزيد بن هارون أنبأنا حممد بن أمحد بن حمبوب املروز ٧٦٣
أنبأنا داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثالث من 

الفرية قال قاهلن فقد أعظم على اهللا الفرية من زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على اهللا 
  فجلست

قالت أنا أول } ولقد رآه باألفق املبني} {ولقد رآه نزلة أخرى{فقلت أنظريين وال تعجليين أليس اهللا يقول يف كتابه 
من سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها قال ذاك جربيل مل أره يف صورته اليت جاءين فيها إال مرتني رأيته 

ال تدركه األبصار {ادا عظم خلقه ما بني السماء واألرض قالت أوليس اهللا يقول منهبطا من السماء إىل األرض س
وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل } {وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري

اهللا عليه فقد أعظم  اآلية ومن قال إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل} رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء
ومن قال إن } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته{على اهللا الفرية واهللا يقول 

قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب {حممدا يعلم ما يف غد فقد أعظم على اهللا فرية واهللا عز وجل يقول 
  .اهـ. }ثونإال اهللا وما يشعرون أيان يبع

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا أبو داود  ٧٦٤
َحدَّثنا وهيب بن خالد البصري عن داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن مسروق عن عائشة أنه سأهلا عن قوله عز 



قالت أنا أول الناس سألت عنها رسول اهللا صلى } ولقد رآه نزلة أخرى{ن قوله وع} ولقد رآه باألفق املبني{وجل 
  .اهـ. اهللا عليه وسلم فقال ذاك جربيل رأيته مرتني رأيته باألفق املبني ورأيته نزلة أخرى

  .اهـ. رواه عباس النرسي وغريه عن وهيب بطوله

علي بن زيد َحدَّثنا سعيد بن منصور َحدَّثنا إمساعيل بن أنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا حممد بن  ٧٦٥
إبراهيم عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق عن عائشة وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا أمحد بن 

ابن علية عن داود سهل بن حبر َحدَّثنا مؤمل بن هشام وأنبأنا محزة َحدَّثنا أمحد بن أيب أمحد َحدَّثنا زهري قال َحدَّثنا 
عن الشعيب عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 

على اهللا الفرية قلت ما هن قالت من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية قال وكنت متكئا فجلست 
فقالت أنا } ولقد رآه نزلة أخرى} {ولقد رآه باألفق املبني{ يقل اهللا فقلت يا أم املؤمنني أنظريين وال تعجليين أمل

أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إمنا هو جربيل مل أره على صورته اليت خلق عليها 
و مل تسمع أن اهللا يقول غري هاتني املرتني رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بني السماء إىل األرض قالت أ

اآلية قالت ومن زعم أنه كتم } وما كان لبشر أن يكلمه اهللا{اآلية أو مل تسمع أن اهللا يقول } ال تدركه األبصار{
  }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من{شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفرية واهللا يقول 

قل ال يعلم من يف {يكون يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية واهللا يقول  اآلية ومن زعم أنه خيرب الناس ما} ربك{
  .اهـ. }السماوات واألرض الغيب إال اهللا

  .اهـ. لفظ مؤمل بن هشام
أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع  ٧٦٦

بن أيب هند عن عامر الشعيب عن مسروق بن األجدع قال كنت عند عائشة فقالت من تكلم بواحدة َحدَّثنا داود 
من ثالث منهن فقد أعظم الفرية على اهللا من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم الفرية قال وكنت متكئا فاحتفزت 

} ولقد رآه باألفق املبني{مل يقل اهللا أ} ولقد رآه نزلة أخرى{فقلت يا أم املؤمنني أنظري وال تعجلي أمل يقل اهللا 
قالت ذاك جربيل انا اول هذه األمة سألت رسول صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جربيل مل أره يف صورته 

اليت خلق فيها غري هاتني املرتني رأيته منهبطا من السماء إىل األرض سادا عظم خلقه ما بني السماء واألرض أمل 
وما كان لبشر {أمل تسمع إىل قول اهللا } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري{تسمع إىل قوله 

ومن زعم أن حممدا كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم } أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال
  }يا أيها الرسول بلغ{الفرية على اهللا واهللا يقول 

  .اهـ. اآلية} ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالتهما أنزل إليك من {
  .اـه. رواه عمرو بن علي ومحيد بن مسعود عن يزيد بن زريع

  .اهـ. ورواه خالد بن َعبد اِهللا وابن مسهر والثقفي وعبد ربه بن سعيد ومرجا بن رجاء وعبداألعلى
ارث احلاطيب ح وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن أنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن احل ٧٦٧

َعبد اهللاِ البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا إبراهيم بن 
 َعبد اهللاِ بن سليمان وعلي بن احلسن قالوا َحدَّثنا يعلى بن عبيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق



عن عائشة قالت ثالث من حدثك فقد كذب من حدثك أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقد 
وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء } {ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار{كذب مث قرأت 

ساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف إن اهللا عنده علم ال{ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب مث قرأت } حجاب
  .اـه. ومن حدثك أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا يعين من الوحي فقد كذب} األرحام

  .اـه. وأنبأنا حسان َحدَّثنا حسن َحدَّثنا ابن منري َحدَّثنا أيب حنوه
ئا أخرجناه يف غري هذا رواه الثوري عن إمساعيل خمتصرا من حدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتم شي

  .اـه. املوضع
  .اهـ. ورواه أبو عامر وأبو زيد عن شعبة عن إمساعيل من حدثك أن حممدا رأى ربه ومن حدثك أنه كتم شيئا
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  اإلميان: كتاب 
بن منده: املؤلف  بن حيىي  بن إسحاق      حممد 

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة النيسابوري َحدَّثنا إسحاق  ٧٦٨
الد عن بن إبراهيم أنبأنا جرير بن عبداحلميد ح وقال وثنا هناد َحدَّثنا وكيع بن اجلراح عن إمساعيل بن أيب خ

الشعيب عن مسروق قال قلت لعائشة يا أماه هل رأى حممد صلى اهللا عليه وسلم ربه فقالت سبحان اهللا لقد 
قف شعري مما قلت ثالث من حدثكم فقد كذب من حدث أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه فقد كذب 

ا كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو وم} {ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري{مث قالت 
ومن } وما تدري نفس ماذا تكسب غدا{ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب مث قرأت } من وراء حجاب

  .اهـ. }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك{حدثك أن حممدا كتم فقد كذب مث قرأت 
  .اهـ. اللفظ هلناد

وكيع عن إمساعيل عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت رأى جربيل يف قال وثنا إسحاق وهناد مجيعا عن 
  .اهـ. صورته مرتني

أنبأنا حممد بن يونس املقري َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا أمحد بن سلمة  ٧٦٩
ثنا حيىي بن منصور َحدَّثنا حممد بن وعمرو قاال َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن خملد وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّ

ل   عثمان بن كرامة قال َحدَّثنا أبو أسامة َحدَّثنا زكرياء بن أيب زائدة عن ابن أشوع عن الشعيب عن مسروق قا

قالت كان جربيل عليه السالم يأيت حممدا عليه السالم يف صورة } دنا فتدىل{سألت عائشة عن قوله عز وجل 
قد مأل خلقه ما بني اخلافقني وقال ابن كرامة يف حديثه وأنه أتاه هذه املرة يف صورته اليت  الرجال فأتاه هذه املرة

  .اهـ. هي صورته قد سد أفق السماء
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة وحممد بن حممد بن يونس قاال أنبأنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود  ٧٧٠

ثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أبو عمرو حفص بن عمر النمريي وأنبأنا الطيالسي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّ
بن نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو سلمة موسى وأنبأنا أمحد بن حممد  علي بن حممد 

بو علي احلسني بن علي ومجاعة قالوا بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أيب رمحة اهللا عليه وأنبأنا أ
َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي قال َحدَّثنا وكيع قالوا أنبأيزيد بن إبراهيم التستري عن 

قتادة بن دعامة عن َعبد اِهللا بن شقيق عن أيب ذر قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك عز 
  .اهـ. نور أىن أراهوجل فقال 

لفظ وكيع وقال أبو عمر وأبو أسامة يف حديثهما قال قلت أليب ذر لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ. لسألته قال عم كنت تسأله قال قلت أسأله هل رأى ربه قال سألته عنه فقال نور أىن أراه

و بن علي َحدَّثنا حيىي بن سعيد َحدَّثنا يزيد بن إبراهيم وأنبأ حممد بن يونس َحدَّثنا حسني بن حممد َحدَّثنا عمر
  .اهـ. بإسناده وقال وددت أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنبأنا حممد بن عمر بن مجيل الطوسي َحدَّثنا حممد بن يوسف بن الطباع َحدَّثنا عفان بن مسلم َحدَّثنا يزيد  ٧٧١



بن شقيق قال قلت أليب ذر لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسألته  بن إبراهيم عن قتادة عن َعبد اِهللا
  .اهـ. قال وعن ماذا كنت تسأله قلت كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل قال فإين قد سألته فقال نور أىن أراه

ثله  سواء وزاد فيه قال عفان وحدثين مهام بن حيىي يف هذا احلديث عن قتادة عن َعبد اِهللا بن شقيق عن أيب ذر م
قال قد رأيته فقلت هلمام كيف يكون قد رأيته ويقول نور أىن أراده قال هكذا قال مث قدم علينا معاذ ابن هشام 

  .اهـ. فبلغين أو مسعته رواه عن أبيه كما قال مهام
ين أيب عن قتادة أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عبدالرمحن بن حممد احلارثي َحدَّثنا معاذ بن هاشم حدث ٧٧٢

عن َعبد اِهللا بن شقيق قال قلت أليب ذر لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسألته عن كل شيء قال عن 
  .اـه. أي شيء كنت تسأله قال قلت كنت أسأله هل رأيت ربك فقال قد سألته فقال رأيت نورا

وحممد بن يعقوب قالوا َحدَّثنا أمحد بن أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق بن أيوب  ٧٧٣
سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا معاذ بن هاشم حدثين أيب عن قتادة عن َعبد اِهللا بن شقيق قال قلت أليب ذر 

لو رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك 
  .اهـ. رأيت نورا فقال قد سألته فقال

بن زياد َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن بشار وعمرو بن  ٧٧٤ وأنبأحممد بن يونس َحدَّثنا احلسني بن حممد 
  .اهـ. علي وهذا حديثه قالوا َحدَّثنا معاذ بن هشام بإسناده وقال نور أىن أراه

فيان َحدَّثنا حممد بن يوسف َحدَّثنا سفيان عن أنبأنا احلسن بن مروان القيسراين َحدَّثنا إبراهيم بن أيب س ٧٧٥
ام فينا رسول اهللا  األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة بن َعبد اِهللا بن مسعود عن أيب موسى األشعري قال ق

صلى اهللا عليه وسلم بأربع فقال إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يرفع القسط وخيفض يرفع إليه عمل الليل 
. نهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصرهقبل ال
  .اهـ

  .مل توجد ترمجته+ 
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا إمساعيل بن َعبد اِهللا بن مسعود أنبأنا أبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثنا  ٧٧٦

عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة
وسلم خبمس كلمات إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل 

الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
  .اهـ. خلقه

  .اهـ. أنبأنا حسان َحدَّثنا ابن ذريح َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا أبو معاوية حنوه
أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة وأنبأنا حممد ابن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم قاال  ٧٧٧

ىي َحدَّثنا إمساعيل بن َعبد اِهللا بن مسعود أنبأعثمان بن َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأجرير وأنبأنا عبدالرمحن بن حي
بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال قام فينا رسول اهللا صلى  أيب شيبة َحدَّثنا جرير عن األعمش عن عمرو 

 اهللا عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 



  ..اهـ. بصره
أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا إمساعيل بن َعبد اِهللا بن مسعود َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثنا جرير عن  ٧٧٨

عبيدة عن أيب موسى قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن أيب 
بأربع فقال إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 

  .اهـ. النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها طبقا ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره
  .اهـ. ملسيء الليل ليتوب بالنهار وملسيء النهار ليتوب بالليل حىت تطلع الشمس من مغرهباواضع يده 

  .آخر احلديث رواه األعمش وشعبة عن عمرو بن مرة
أنبأنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا عبدامللك بن حممد الرقاشي َحدَّثنا وهب بن جرير وبشر بن عمرو أبو زيد  ٧٧٩

ثنا عمرو بن سعيد َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن حامت وأنبأنا حممد بن سعيد َحدَّ
وإمساعيل بن إسحاق قاال َحدَّثنا سليمان بن حرب وأنبأنا أمحد َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن 

  سعيد

َعبد اِهللا َحدَّثنا عبدالرمحن بن عمر َحدَّثنا ابن مهدي قالوا القطان وأنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا إمساعيل بن 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربع  ام فين َحدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال ق

النهار بالليل فقال إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
  .اهـ. يف حديث سليمان والرابعة هبت أن أحدثكها

  .اهـ. وعند شعبة هبذا اإلسناد يبسط يده بالليل مث ذكر حنو حديث األعمش والعالء كذلك قال
أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم  ٧٨٠
بدالعزيز بن عبدالصمد ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا نصر بن علي وبندار َحدَّثنا عبدالعزيز بن أنبأنا ع

عبدالصمد العمي َحدَّثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن َعبد اِهللا بن قيس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 
آنيتهما وما فيهما وما بني القوم وبني أن  اهللا عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب

  .اهـ. ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن
  .اهـ. قال إسحاق جنات عدن

ح وأنبأعلي  ٧٨١ أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا إمساعيل بن َعبد اِهللا بن مسعود أنبأنا أبو نعيم وعمرو بن عون 
بن أيوب َحدَّثنا سهل بن بكار َحدَّثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة عن أيب عمران اجلوين عن  بن حممد َحدَّثنا حممد

أيب بكر بن َعبد اِهللا بن قيس عن أبيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب 
ا فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما  وليس بني القوم وبني أن ينظروا إىل حليتهما وآنيتهما وم

. رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنات عدن وهذه اجلنات تشخب من جنات عدن مث تصدع بعد أهنارا
  .اهـ

  .اهـ. هذا لفظ أيب نعيم
  ..اهـ. وهبذا اإلسناد للعبد املؤمن خيمة من لؤلؤة

ري قاال َحدَّثنا أبو مسعود الرازي أنبأنا أبو داود أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم املق ٧٨٢



سلمة عن ثابت البناين عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب عن  الطيالسي سليمان بن داود َحدَّثنا محاد بن 
قال النظر إىل وجه رهبم عز } للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا عز وجل 

  .اهـ. يف املسند النظر يف وجه رهبم عز وجلوجل وقال 
أنبأنا حممد بن عمرو وإمساعيل بن حممد وأمحد بن حممد بن زياد قالوا َحدَّثنا حممد بن عبدامللك َحدَّثنا  ٧٨٣

عفان بن مسلم َحدَّثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قرأ رسول اهللا 
قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد } للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{عليه وسلم صلى اهللا 

  يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فقالوا أمل يثقل اهللا

ما أعطاهم  موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وخيرجنا من النار قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فواهللا
  .اهـ. اهللا شيئا أحب إليهم من النظر إليه وال أقر ألعينهم

وأنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا ابن مهدي َحدَّثنا محاد حنوه وفيه 
  .اهـ. قال فيتجلي اهللا هلم

بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا األسود بن عامر َحدَّثنا محاد بن أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد  ٧٨٤
سلمة عن ثابت البناين عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية 

إن لكم  قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة} للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{
عند اهللا موعدا ينبغي أن ينجزكموه قال قالوا وما هذا الوعد أليس قد ثقل موازيننا وبيض وجوهنا وأدخلنا 

اجلنة وأجنانا من النار قال فريفع احلجاب فينظرون إىل وجه اهللا عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 
  .اهـ. إليه

بد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا بشر بن السري َحدَّثنا محاد وأنبأ أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َع
  .اهـ. بن سلمة حنوه وفيه فيتجلى هلم فينظرون إليه

أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم َحدَّثنا يوسف بن يزيد َحدَّثنا أسد بن موسى َحدَّثنا محاد بن سلمة عن  ٧٨٥
ن بن أيب ليلى عن صهيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا دخل أهل اجلنة ثابت البناين عن عبدالرمح

اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو أمل يثقل 
اب فينظرون إليه فوالذي نفسي اهللا موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا اجلنة وأخرجنا من النار قال فيكشف احلج

  .اهـ. بيده ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم من النظر إليه
وأنبأنا حسان َحدَّثنا أمحد بن احلسن بن عبداجلبار َحدَّثنا القواريري َحدَّثنا ابن مهدي وأنبأنا أمحد بن  ٧٨٦

سكن َحدَّثنا حجاج بن منهال إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن سليمان بن احلارث وحممد بن عيسى بن ال
َحدَّثنا محاد بن سلمة َحدَّثنا ثابت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قال ينادي مناد يوم القيامة إذا صار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف } للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{وسلم 
  اهللا موعد يريد أن ينجزكموه فيقولون النار يا أهل اجلنة لكم عند



أمل يبيض وجوهنا وخيرجنا من النار ويدخلنا اجلنة قال فيكشف اهللا عن احلجاب ينظرون إليه فواهللا ما أعطاهم 
  .اهـ. شيئا أحب إليهم وال أقر ألعينهم من النظر إليه

  ..اهـ. رواه روح بن أسلم وحوثرة
مد بن رجاء وعمران قاال َحدَّثنا هدبة وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا حممد أنبأ حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن حم

  .اهـ. بن سليمان َحدَّثنا أبو عمر احلوضي مجيعا عن محاد فذكر حنوه
أخربنا حممد بن عمرو بن البختري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن شاكر أبو البختري َحدَّثنا أبو أسامة عن  ٧٨٧

مة بن عبدالرمحن عن عدي بن حامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما منكم من أحد األعمش عن خيث
إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب وال ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال شيئا قدمه فينظر أشأم منه فال 

  .اهـ. رةيرى إال شيئا قدمه فينظر أمامه فال يرى إال النار فاتقوا النار ولو بشق مت
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري عن األعمش عن  ٧٨٨

خيثمة عن عدي بن حامت قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا ليس بينه وبينه 
يئا قدمه وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم حجاب وال ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ش

  .اهـ. أن يتقي النار ولو بشق مترة فليفعل

أنبأنا حممد بن سعد ومحزة بن حممد وأمحد بن عيسى البريويت قالوا َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب  ٧٨٩
مش عن خيثمة عن عدي بن حامت قال قال رسول النسائي َحدَّثنا علي بن حجر َحدَّثنا عيسى بن يونس عن األع

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا عز وجل ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه فال 
يرى إال ما قدم من عمله وينظر أيسر منه فال يرى إال ما قدم من عمله وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء 

  .اهـ. وا النار ولو بشق مترة قال األعمش وحدثين عمرو بن مرة مبثله وزاد فيه ولو بكملة طيبةوجهه فاتق
رواه أبو معاوية وحفص ووكيع وقالوا يف عن عمرو بن مرة ورواه مجاعة عن األعمش منهم بعدالواحد بن زياد 

رواه إسرائيل وأبو عاصم ورواه شعبة عن عمرو بن مرة ورواه الثوري وشعبة عن أيب إسحاق عن ابن معقل و
  .اهـ. عن سعدان بن بشر عن حمل بن خليفة عن عدي بن حامت بطوله

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن حممد  ٧٩٠
إبراهيم قال َحدَّثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن  بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد حدثين أيب َحدَّثنا إمساعيل بن

ل   صفوان بن حمرز قا

قال رجل البن عمر كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى قال مسعته يقول يدين املؤمن 
 قد يوم القيامة من ربه حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول رب أعرف قال فيقول فإين

سترهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها لك اليوم فيعطي صحيفة حسناته وأما الكفار واملنافقون فينادي هبم على 
  .اهـ. رؤوس األشهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم

  .اهـ. وأنبأنا محزة َحدَّثنا أمحد بن علي َحدَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا ابن عليه حنوه
ثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة قال وثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا سعيد وأنبأنا علي بن حممد َحدَّ

  .اهـ. وهشام مجيعا عن قتادة حنوه



  .اهـ. ورواه ابن أيب عدي عن سعيد وهشام
   ٩٧. اهـ. ورواه شيبان ومهام

  ذكر وجوب اإلميان برؤية اهللا عز وجل

بو سعيد البصري مبكة َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح أبو علي أخربنا أمحد بن حممد بن زياد أ ٧٩١
الزعفراين َحدَّثنا وكيع بن اجلراح َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا 

م فترونه جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربك
كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل 

افعلوا    .غروهبا ف
وأنبأنا احلسن بن حممد بن النضر بن أيب هريرة َحدَّثنا سعيد بن عيسى البصري وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٧٩٢

البصري قال َحدَّثنا حيىي بن سعيد القطان َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن  زياد َحدَّثنا أبو سعيد بن بكر بن فرقد
جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ نظر إىل القمر  قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا 

رؤيته فإن استطعتم ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته أو تضارون يف 
وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس {أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا مث قرأ 

  }وقبل غروهبا

أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات وأنبأنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا إبراهيم  ٧٩٣
اجلمحي ح وأنبا عمرو ابن َعبد اِهللا أبو عثمان البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن بن َعبد اِهللا بن احلارث 

حبيب قالوا َحدَّثنا يعلى ابن عبيد الطنافسي َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد 
البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون  اِهللا قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة فنظر إىل القمر ليلة

هذا ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا مث قرأ جرير بن 
  .اهـ. }وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب{َعبد اِهللا 

بن الفرات أنبأنا أبو أسامة محاد بن أسامة  أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة َحدَّثنا أبو مسعود أمحد ٧٩٤
َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن 

وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل {وا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا مث قرأ ال تغلب
  ..اهـ. }غروهبا
أخربنا حممد بن عمرو بن البختري وإمساعيل بن حممد بن إمساعيل وأمحد بن حممد بن زياد قالوا حدثنا  ٧٩٥

ي أنبا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن حممد بن عبدامللك بن مروان الواسطي َحدَّثنا يزيد بن هارون الواسط
جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال  أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا 
إنكم ترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس 



وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس {ا مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية وقبل غروهبا فافعلو
  .اهـ. }وقبل غروهبا

أنبأنا حممد بن عمر البختري ببغداد َحدَّثنا سعدان بن نصر بن منصور َحدَّثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل  ٧٩٦
ل كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إنكم بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قا

سترون ربكم عز وجل ال تضامون يف رؤيته كما تنظرون إىل القمر ليلة البدر فمن استطاع منكم أن ال يغلب 
  .اهـ. على صالة قبل طلوع الشمس وال غروهبا فليفعل

بن مكرم َحدَّثنا حممد بن أخربنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب َحدَّ ٧٩٧ ثنا عقبة 
إبراهيم بن أيب عدي َحدَّثنا شعبة وأنبأنا علي بن احلسن َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا روح َحدَّثنا شعبة قال 

مسعت إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت قيس بن أيب حازم قال مسعت جرير بن َعبد اِهللا البجلي يقول كنا عند 
 عليه وسلم ليلة البدر وحنن ننظر إىل القمر فقال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا رسول اهللا صلى اهللا

وسبح حبمد {القمر ال تضامون يف رؤيته فال تغلبوا على صالة بعد طلوع الفجر وال قبل غروب الشمس مث قرأ 
  ..اهـ. اآلية} ربك قبل طلوع الشمس

َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ حدثين أيب عن شعبة وأنبأنا أمحد بن حممد بن  وأنبأنا حممد بن سعد َحدَّثنا حيىي بن حممد
  .اهـ. عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل قال أخربين أيب َحدَّثنا حممد بن جعفر َحدَّثنا شعبة حنوه

أيب شيبة َحدَّثنا جرير ومحاد أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا عثمان بن  ٧٩٨
بن أسامة وابن أيب زائدة قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا 

  .اهـ. عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال َعبد اِهللا وأخربين أيب َحدَّثنا وكيع َحدَّثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب 

قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم 
فترونه كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس 

  .اهـ. }ح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهباوسب{وقبل غروهبا فافعلوا قال مث قرأ 
  .اهـ. اللفظ لوكيع والباقون حنوه

وأنبأنا علي بن أمحد احلراين مبصر َحدَّثنا عبدالرمحن بن أمحد بن جبري احلراين َحدَّثنا إدريس بن يونس  ٧٩٩
  َحدَّثنا املعاىف بن سليمان َحدَّثنا حممد بن سلمة عن أيب

بن أيب حازم عن جرير بن عبدالرحيم خالد بن أيب  يزيد عن زيد بن أيب أنيسة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس 
َعبد اِهللا قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال أال ترون إىل هذا القمر 

ضامون فيه شيئا فمن استطاع منكم قلنا نعم يا رسول اهللا قال فإنكم ستعاينون ربكم كمعاينتكم هذا القمر ال ت
وسبح {أن ال يغلب على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فليفعل وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. }حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا
رواه عاصم  رواه سنان عن زيد بن أيب أنيسة ورواه أبو شهاب احلناط عن إمساعيل وقال فيه عيانا وعنه مشهور

  .بن يوسف وحممد ابن زياد بن فروة وغريمها عن ابن شهاب



أنبأنا حممد بن عبيداهللا وحممد بن محزة َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر َحدَّثنا خالد بن أيب يزيد َحدَّثنا أبو  ٨٠٠
د بن هشام َحدَّثنا أبو شهاب وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء مبكة َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا خال

شهاب عبد ربه بن نافع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن َعبد اِهللا قال كنا عند النيب 
  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل القمر فقال إنكم ترون ربكم عيانا احلديث

د بن حنبل َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عمر بن أبان وأنبأنا أخربنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمح ٨٠١
حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن شاذان النيسابوري َحدَّثنا عبدة بن َعبد اِهللا قال َحدَّثنا حسني بن علي عن زائدة 

سلم ليلة َحدَّثنا بيان بن بشر عن قيس بن ايب حازم َحدَّثنا جرير قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .اهـ. البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته

  .اهـ. لفظ عبدة
  .اهـ. مل يذكر ابن حنبل ليلة البدر

أنبأنا حممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس وغريمها قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا  ٨٠٢
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال الناس يا رسول اهللا هل نرى ربنا إبراهيم بن سعد عن الزهري 

يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل تضارون يف الشمس ليس فيها سحاب هل تضارون القمر 
  .اهـ. ليلة البدر قالوا ال قال كذلك ترونه عز وجل

نا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا حممد بن جعفر الوركاين َحدَّثنا وأنبأنا امحد بن حممد بن عمر َحدَّث ٨٠٣
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أيب هريرة قال قلنا يا رسول اهللا قال َعبد اِهللا وثنا أيب 

يعقوب َحدَّثنا حممد بن النضر َحدَّثنا أبو كامل مظفر ابن مدرك َحدَّثنا إبراهيم بن سعد الزهري وأنبأنا حممد بن 
ابن سلمة وأنبأنا علي بن نصر َحدَّثنا حممد بن النضر وإبراهيم بن حممد الصيدالين قال َحدَّثنا حممد بن عثمان 

أبو مروان َحدَّثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربه أن 
هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هل تضارون يف القمر ليلة  الناس قالوا يا رسول اهللا

البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال فهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك 
تبع من كان يعبد الشمس يوم القيامة جيمع اهللا عز وجل الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه في

الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويبقى هذه األمة فيها شافعوها أو 
منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم اهللا عز وجل يف صورة غري صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 

عز وجل فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم اهللا عز وجل يف الصورة اليت يعرفون باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا 
  فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب احلجاب بني ظهري

جهنم فأكون أنا وأميت أول من جييز وال يتكلم يومئذ إال الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ويف 
هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول اهللا فقال فإهنا مثل شوك السعدان غري جهنم كالليب مثل شوك السعدان 

أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال اهللا ختطف الناس بأعماهلم فيهم املؤمن بقي بعمله أو املوثق بعمله ومنهم املخردل 
وأراد أن خيرج برمحته من أو اجملازى أو حنوه من الكالم ينجي حىت إذا فرغ اهللا عز وجل من القضاء بني العباد 

أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد اهللا أن يرمحه ممن يشهد 



أن ال إله إال اهللا فيعرفوهنم يف النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إال أثر السجود فيخرجون من النار قد 
اء احلياة فينبتون حتته كما تنبت احلبة يف محيل السيل مث يفرغ اهللا عز وجل من القضاء امتحشوا فيصب عليهم م

بني العباد ويبقى رجل يقبل بوجهه على النار هو آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن 
ول اهللا عز وجل له هل عسيت النار فإنه قد قشبين رحيها وأحرقين ذكاؤها فيدعو اهللا ما شاء اهللا أن يدعوه مث يق

ا  ال وعزتك ال أسألك غريه ويعطي ربه عز وجل من عهود ومواثيق م إن أعطيتك ذلك أن تسأل غريه فيقول 
  شاء اهللا عز وجل فيصرف اهللا

ا شاء اهللا أن يسكت مث يقول أي رب قدمين إىل  عز وجل وجهه عن النار فإذا أقبل على اجلنة ورآها سكت م
اهللا عز وجل له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال تسألين غري الذي أعطيتك ويلك باب اجلنة فيقول 

يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا رب ويدعو اهللا حىت يقول اهللا عز وجل هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل 
ا شاء اهللا من عهود ومواثيق فيقدمه إىل ب اب اجلنة فإذا قام غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه ويعطي ربه م

على باب اجلنة وارتفعت له اجلنة فرأى ما فيها من اخلري والسرور وسكت ما شاء اهللا أن يسكت فيقول أي 
رب أدخلين اجلنة فيقول اهللا له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال تسأل غري ما أعطيتك ويلك يا ابن 

يزال يدعو اهللا حىت يضحك اهللا منه فإذا ضحك اهللا آدم ما أغدرك فيقول أي رب ال أكون أشقى خلقك فال 
منه قال ادخل اجلنة فإذا دخلها قال له متن فسأل ربه ومتىن حىت أن اهللا عز وجل ليذكره يقول من كذا وكذا 

فسل حىت إذا انقطعت به األماين قال اهللا ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد اخلدري مع أيب 
عليه من حديثه شيئا حىت إذا حدث أبو هريرة أن اهللا قال لذلك الرجل ذلك لك ومثله معه فقال هريرة ال يرد 

  .اهـ. أبو سعيد أشهد أين حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله
  .اهـ. لفظ أحدهم واآلخرين حنوه

ن شعيب أنبأنا عيسى بن محاد َحدَّثنا الليث بن سعد عن وأنبأنا حممد بن سعد ومحزة بن حممد قاال َحدَّثنا أمحد ب
  إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب هريرة قال

  .اهـ. قال الناس يا رسول اهللا هل نرى ربنا عز وجل فذكره بطوله
قدمي حممد بن أيب بكر قاال أنبأ حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن سفيان َحدَّثنا حرملة َحدَّثنا ابن وهب وامل

َحدَّثنا سليمان بن داود وأنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل َحدَّثنا أيب َحدَّثنا سليمان 
  .اهـ. بن داود اهلامشي قالوا َحدَّثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري بإسناده بطوله

أمحد بن الفرج بن سليمان َحدَّثنا بقية بن الوليد وأنبأنا أمحد بن سليمان  أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا ٨٠٤
بن أيوب بدمشق َحدَّثنا يزيد بن حممد بن عبدالصمد َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر َحدَّثنا حيىي بن محزة 

ين أيب عن أبيه حيىي قال َحدَّثنا وأنبأنا خالد بن أمحد أبو القاسم َحدَّثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة قال أخرب
حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال الناس يا رسول اهللا هل 

  .اهـ. نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال هل تضامون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال وذكر احلديث
هيم املقري َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا عبدالرزاق عن معمر عن أنبأنا َعبد اِهللا بن إبرا ٨٠٥

عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال } يوم ندعوا كل أناس بإمامهم{الزهري يف قوله عز وجل 



 قال فهل الناس يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا حجاب قالوا ال
تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك جيمع اهللا عز وجل اخلالئق 

فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد 
م اهللا عز وجل يف غري الصورة اليت يعرفون فيقول الطواغيت الطواغيت ويبقى هذه األمهخ فيها منافقوها فيأتيه

  أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا

ربنا عز وجل فيأتيهم عز وجل يف الصورة اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه ويضرب على جهنم جسرا 
ثل شوك السعدان غري أنه ال يدري فأكون أول من جييز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهبا كالليب م

قدر عظمها إال اهللا عز وجل فتخطف الناس بأعماهلم فمنهم املوثق بعمله ومنهم املخردل مث ينجو فإذا فرغ اهللا 
عز وجل من القضاء بني العباد وأراد أن خيرج من النار من خيرج منها ممن كان يشهد أن ال إله إال اهللا فيأمر 

عرفوهنم بعالمة السجود حيرم اهللا عز وجل على النار آثار السجود أن تأكله من بين آدم املالئكة فيخرجوهنم في
فيخرجون قد امتحشوا وصاروا محما فيصب عليهم من ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل ويبقى 

ل لعلي إن أعطيتك أن رجل وجهه إىل النار فيقول قشبين رحيها وأحرقين ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فيقو
تسألين غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه فيصرف وجهه مث يقول بعد ذلك رب قربين إىل باب اجلنة فيقول 
ألست قد زعمت أنك ال تسألين غريه ويلك يا بن آدم ما أغدرك فما يزال يدعو حىت يقول فلعلي إن أعطيتك 

ال وعزتك ال أسألك غريه  ويعطي اهللا عز وجل من عهود ومواثيق فيقرب إىل باب اجلنة أن تسألين غريه فيقول 
يقول أو ليس قد زعمت أنك ال  حىت إذا دنا منها ورأى ما فيها من اخلري والسرور يقول يا رب أدخلين اجلنة ف
تسألين غريه أو قال فيقول أو ليس قد أعطيت من عهودك ومواثيقك أو قال من عهود ومواثيق قال يا رب ال 

شقي خلقك فما يزال يدعو حىت يضحك عز وجل فإذا ضحك جل جالله أذن له فيها بالدخول فإذا جتعلين أ
دخل قيل له متن من كذا فيتمىن ويقال متن من كذا فيتمىن حىت ينقطع به األماين فيقال هذا لك ومثله معه قال 

أبو سعيد وعشرة أمثاله معه  وأبو سعيد جالس عند أيب هريرة ال يغر عليه شيئا من حديثه حىت بلغ هاهنا فقال
  ..اهـ. قال أبو هريرة فهذا آخر رجل يدخل اجلنة

أنبأنا علي بن حممد بن نصر وغري واحد قالوا َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز أنبأنا أبو النعمان َحدَّثنا محاد بن  ٨٠٦
  زيد عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال

هريرة فأنشأ أحدمها حيدث قال قيل يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال اجتمع أبو سعيد اخلدري وأبو 
هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قال مث قال هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قال 

ع من كان فإنكم ترونه كذلك جيمع اهللا عز وجل األولني واآلخرين قال فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتب
يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويبقى هذه 

  ..اهـ. األمه فيها منافقوها
أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا إبراهيم بن موسى َحدَّثنا حممد بن ثور عن معمر بن 

ء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال الناس يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة راشد عن الزهري عن عطا
  .اهـ. قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب وذكر احلديث



ن بن أنبأنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق أبو بكر الصاغاين وأنبأنا أمحد بن سليما ٨٠٧
أيوب بن حذمل َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان قاال َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا 

شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربمها أن 
ا يوم القيامة فقال هل متارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه الناس قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم هل نرى ربن

حجاب قالوا ال يا رسول اهللا قال فهل متارون يف الشمس ليس دوهنا حجاب قالوا ال يا رسول اهللا قال فإنكم 
ترونه كذلك حيشر اهللا الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من 

افقوها قال فيأتيهم اهللا عز وجل يف غري صورته ي تبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه األمة فيها من
  اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا عز وجل فإذا جاء ربنا عز وجل

ول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ويدعوهم ويضرب عرفناه فيأتيهم اهللا عز وجل يف صورته اليت يعرفون فيق
الصراط بني ظهري جهنم فأكون أول من جييز بأميت من الرسل وال يتكلم يومئذ أحد إال الرسل ودعوى الرسل 
يومئذ اللهم سلم سلم ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول اهللا 

عدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا عز وجل ختطف الناس بأعماهلم فمنهم من يوثق قال فإهنا مثل شوك الس
بعمله ومنهم من خيردل مث ينجو حىت إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن اخرجوا من كان 

ر السجود فيخرجون من النار قد يعبد اهللا فيخرجوهنم ويعرفوهنم بأثر السجود وحرم اهللا على النار أن تأكل أث
امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل مث يفرغ اهللا من القضاء بني العباد 

ويبقى رجل بني اجلنة والنار هو آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة مقبل بوجهه على النار يقول يا رب اصرف وجهي 
وأحرقين ذكاؤها فيقول اهللا عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل  عن النار فإنه قد قشبين رحيها

ال وعزتك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميقاق فيصرف اهللا وجهه عن النار فإذا أقبل بوجهه  غري ذلك فيقول 
وجل على اجلنة فرأى هبجتها فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت مث قال يا رب قدمين عند باب اجلنة فيقول اهللا عز 

له ألست قد أعطيت العهود واملواثيق أال تسأل غري الذي كنت سألت فيقول يا رب ال أكون أشقى خلقك 
ال وعزتك ال أسألك غري ذلك فيعطي ربه عز وجل  فيقول فهل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غريه فيقول 

زهرهتا وما فيها من النضرة  ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إىل باب اجلنة فإذا بلغ باهبا انفهقت له فرأى
والسرور فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت مث يقول يا رب أدخلين اجلنة فيقول اهللا عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك 
أليس قد أعطيت العهود واملواثيق أن ال تسأل غري الذي أعطيت فيقول يا رب ال جتعلين أشقى خلقك فيضحك 

اجلنة فيقول له متن فيتمىن حىت إذا انقطع به قال اهللا عز وجل من كذا اهللا عز وجل منه مث يأذن له يف دخول 
وكذا فسل يذكره ربه عز وجل حىت إذا انتهت به األماين قال اهللا عز وجل لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد 

أحفظ  اخلدري أليب هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة مل
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قوله لك ذلك

  .اهـ. ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك وعشرة أمثاله
أنبأحممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد يوسف السلمي أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن مهام بن منبه  ٨٠٨
 هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقال له متن فيتمن عن أيب



ثله معه   .ويتمن فيقال له هل متنيت فيقول نعم فيقول لك ما متنيت وم
ن أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىب بن أيب مسرة وأنبأنا علي ابن حممد بن نصر َحدَّثنا بشر ب ٨٠٩

موسى قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 
هريرة قال قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية ليست يف 

ر ليلة البدر ليس يف سحابة قالوا ال قال والذي نفسي بيده ال سحابة قالوا ال قال فهل تضارون يف رؤية القم
تضارون يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها فيلقى العبد فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك 

وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك مالقي فيقول 
  ساك كما نسيتين مث يلقى الثاين فيقول أمل أكرمك وأسودك وأزوجكال فيقول فإين أن

وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع قال فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك مالقي فيقول ال 
فيقول فإين أنساك كما نسيتين مث يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك 

ا إذا قال مث يقال له أال نبعث شاهدا عليك وصليت وصم ا استطاع قال فيقول هاهن ت وتصدقت ويثين خبري م
فيفكر يف نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فينطق فخذه وحلمه 

 ينادي مناد أال وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي يسخط اهللا عليه مث
اتبعت كل أمة ما كانت تبعد من دون اهللا عز وجل فيتبع الشيطان والصليب أولياؤهم إىل جهنم قال ويبقى 

أيها املؤمنون قال وبقينا أيها املؤمنون قال فيأتينا ربنا وهو ربنا عز وجل وهو يسلمنا فيقول على ما هؤالء 
نشرك به شيئا وهذا مقامنا حىت يأتينا ربنا عز وجل ويف حديث بشر  فنقول حنن عباد اهللا املؤمنون آمنا باهللا ال

وهو يأتينا قال مث ينطلق حىت يأيت اجلسر وعليه كالليب من نار يتخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم 
زنة سلم اللهم سلم ثالثا فإذا جازوا اجلسر فكل من أنفق زوجا مما ملكت ميينه من املال يف سبيل اهللا فكل خ

اجلنة يدعوه يا َعبد اِهللا يا مسلم مرتني هذا خري فتعال قال أبو بكر يا رسول اهللا إن هذا العبد التوى عليه يدع 
بابا ويلج من آخر قال فضربه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده مث قال والذي نفسي بيده إين ألرجو أن تكون 

  .اهـ. منهم
وأبو معاوية خمتصرا ورواه ابن إدريس وغريه عن األعمش عن أيب  مشهور عن ابن عيينة رواه ابن أيب حازم

  .اهـ. صاحل عن أيب هريرة وآخر احلديث رواه الزهري عن محيد عن أيب هريرة
  اسناد صحيح+ 

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن منري  ٨١٠
بن علي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن زيدان َحدَّثنا حممد بن العالء وأنبأنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد  وأنبأنا احلسني

اِهللا بن حنبل َحدَّثنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة قالوا َحدَّثنا َعبد اِهللا بن إدريس عن األعمش عن أيب صاحل عن 
 عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل قال فقالوا يا رسول أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا

اهللا نرى ربنا فقال أتضارون يف رؤية الشمس نصف النهار فقالوا ال قال فتضارون يف رؤية القمر ليلة البدر 
  .اهـ. قالوا ال قال فإنكم ال تضارون يف رؤيته كما ال تضارون يف رؤيتهما

  .اهـ. كثري عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد رواه أبو بكر بن عياش ورواه حيىي بن



وقال احلسني بن واقد وحيىي بن عيسى وسعد بن الصلت وغريهم األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة ورواه 
  .اهـ. وهيب عن مصعب بن حممد عن أيب صاحل عن أيب هريرة

الصلت عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب  أخربنا حممد بن عمر َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا سعد بن ٨١١
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ينفخ يف الصور والصور كهيئة القرن فيصعق من يف السموات ومن يف 

األرض وبني النفختني أربعني عاما وميطر اهللا يف تلك األربعني مطرا فينبتون من األرض كما ينبت البقل ومن 
ألرض عجب ذنبه وفيه يركب اجلسد خلقه يوم القيامة قال مث ذكر البعث وذكر اإلنسان عظم ال تأكله ا

ا كانت تعبد حىت إذا بقي املسلمون قيل  احلساب فيوضع الصراط ويتمثل هلم رهبم فيقال لتنطلق كل أمة إىل م
له فيقال له  هلم أال تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حىت يأيت ربنا فيقول من ربكم فيقولون ربنا اهللا ال شريك

تعرفون ربكم إذا رأيتموه فيقولون إذا تعرف لنا عرفناه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك فيكشف هلم 
يوم يكشف عن ساق {عن ساق فيقعون له سجدا وجيسر أصالب املنافقني وال يستطيعون سجودا فذلك قوله 

هو على الصراط حىت جيوزوا على النار فإذا مث ينطلق ويتبع أثره و} ويدعون إىل السجود فال يستطيعون
جاوزوا فكل خزنة اجلنة يدعوه يا مسلم هاهنا خري لك فقال أبو بكر من ذلك املسلم يا رسول اهللا قال إين 

  .اهـ. ألطمع أن كون أحدهم
  .اسناده حسن+ 

غرية املروزي َحدَّثنا علي بن وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا علي بن سعيد َحدَّثنا إمساعيل بن إبراهيم بن امل ٨١٢
احلسني بن واقد حدثين أيب عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ينفخ 
يف الصور فذكر حنوه إىل قوله فيقعون له سجدا وجيفو أصالب املنافقني فال يستطيعون شئا فذلك قول اهللا عز 

  }يوم يكشف عن ساق{وجل 

مث ينطلق ويتبعون أثره وهو على الصراط حىت جييزوا فإذا جاوزوا فكل } ىل السجود فال يستطيعونويدعون إ{
خزنة اجلنة يدعوهم يا مسلم هلم هاهنا يا مسلم خري لك فقال أبو بكر يا رسول اهللا من ذلك الرجل فقال إين 

  .اهـ. ألطمع أن تكون أحدهم ما نفعين مال قط ما نفعين مال أيب بكر رضي اهللا عنه
أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا يونس بن حممد َحدَّثنا حيىي بن عيسى عن  ٨١٣

األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل تضارون يف القمر ليلة البدر 
  .اهـ. قلنا ال قال فكذلك ال تضارون يف رؤية ربكم

  .اهـ. رواه حممد بن طريف عن جابر بن نوح عن األعمش
وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق َحدَّثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي َحدَّثنا وهيب بن خالد  ٨١٤

  َحدَّثنا مصعب بن حممد شرحبيل عن أيب صاحل عن أيب هريرة أهنم قالوا

ل هل ترون الشمس نصف النهار ليس يف السماء سحابة قالوا نعم قال يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قا
هل ترون القمر ليلة البدر ليس يف السماء سحابة قالوا نعم قال فوالذي نفسي بيده لترون اهللا ال تضارون يف 

  .اهـ. رؤيته كما ال تضارون يف رؤيتهما



أيب سعيد وهو مقبولة على رسم أيب هذه األحاديث عن األعمش شاهد حلديث سهيل عن أيب صاحل وحلديث 
  .اهـ. داود وأيب عيسى والنسائي ورواهتا مشاهري

  .اسناده حسن+ 
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن مسلم بن وارة أبو َعبد اِهللا الرازي وأنبأنا حممد بن  ٨١٥

َعبد اِهللا بن جعفر مبصر وغري واحد قالوا يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصاغاين وأنبأنا 
َحدَّثنا حيىي بن أيوب العالف قالوا َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن العالء بن 
عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع اهللا الناس يوم القيامة يف صعيد 

احد مث يطلع عليهم رب العاملني فيقول أال يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيتمثل لصاحب الصليب صليبه و
والصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يبعدون ويبقى املسلمون فيطلع عليهم رب 

منك اهللا ربنا وهذا مكاننا حىت نرى ربنا وهو العاملني فيقول أال تتبعون الناس فيقولون نعوذ باهللا منك نعوذ باهللا 
يأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول اهللا قال وهل تتمارون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا 

قال إنكم ال تتمارون يف رؤيته تلك الساعة مث يتوارى مث يطلع عز وجل فيعرفهم نفسه مث يقول أنا ربكم 
وم املسلمون ويوضع الصراط فهم على مثل جياد اخليل والركاب وقوهلم عليه سلم سلم فيبقى أهل فاتبعوين فيق

  النار فيطرح منهم فيها فوج مث يقال هل امتألت فتقول هل من مزيد مث يطرح

فيها فوج آخر مث يقال هل امتألت وتقول هل من مزيد مث يطرح فيها فوج آخر فيقال هل امتألت فتقول هل 
حىت إذا أوعبوا فيها وضع الرمحن جل وعز قدمه فيها فانزوى بعضها إىل بعض مث قال قط قالت قط  من مزيد

فإذا صار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار أتى باملوت ملببا فيوقف على السور بني أهل اجلنة وأهل النار مث 
ون فرحني مستبشرين بالشفاعة فيقال ألهل اجلنة يقال يا أهل اجلنة فيطلعون خائفني مث يقال يا أهل النار فيطلع

وأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤالء وهؤالء قد عرفناه هذا املوت الذي وكل بنا فيذبح ذحبا على السور 
  .اهـ. مث يقال يا أهل اجلنة خلود ويا أهل النار خلود فال موت

  .اهـ. ن حفص بن ميسرة عن العالء بطولهرواه قتيبة وغريه عن الدراوردي ورواه اهليثم بن خارجة ع
  .اسناده حسن+ 

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن عبدامللك بن مروان الواسطي وأنبأنا عمرو بن َعبد اِهللا وحممد  ٨١٦
سعد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حممد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال َحدَّثنا جعفر بن عون أنبأنا هشام بن 

  َحدَّثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال

قلنا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب 
ال يا رسول اهللا قال فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب قالوا ال يا رسول  قال قلنا 

اهللا قال ما تضارون يف رؤيته يوم القيامة إال كما تضارون يف رؤية أحدمها إذا كان يوم القيامة نادى مناد اال 
يلحق كألمة مبا كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد صنما وال وثنا وال صورة إال ذهبوا حىت يتساقطوا يف النار 

ات أهل الكتاب قال مث تعرض جهنم كأهنا سراب حيطم ويبقى من كان يعبد اهللا وحده من بر وفاجر وغرب
بعضها بعضا قال مث تدعى اليهود فيقال ما كنتم تعبدون فيقولون عزيرا ابن اهللا فيقول كذبتم ما اختذ اهللا من 



صاحبه وال ولد فماذا تريدون فيقولون أي ربنا ظمينا فيقول أفال تردون فيذهبون حىت يتساقطوا يف النار مث 
صارى فيقول ما كنتم تعبدون فيقولون املسيح ابن اهللا فيقول كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد تدعى الن

ا فاسقنا فيقول أال تردون فيذهبوا حىت يتساقطوا يف النار ويبقى من كان  فماذا تريدون فيقولون أي رب ظمين
رته اليت رأيناه فيها أول مرة فيقول يا يعبد اهللا من بر وفاجر قال مث يتبدى اهللا عز وجل لنا يف صورة غري صو

أيها الناس حلقت كل أمة مبا كانت تعبد وبقيتم فال يكلمه يومئذ إال نبيا فيقول فارقنا الناس يف الدينا وحنن كنا 
إىل صحبتهم أحوج حلقت كل أمة مبا كانت تعبد وحنن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 

يقول هل بينكم وبني اهللا عز وجل من آية تعرفوهنا فيقولون نعم فيكشف عن ساق فيخرون سجدا باهللا منك ف
ا واحدا كلما أراد أن  أمجعني وال يبقى أحد كان يسجد يف الدنيا مسعة وال رياء وال نفاقا إال عاد ظهره طبق

يها أول مرة فيقول أنا ربكم يسجد خر على قفاه مث يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا يف صورته اليت رأيناه ف
  فيقولون نعم أنت ربنا ثالث مرات مث يضرب اجلسر على

جهنم قلنا وما اجلسر يا رسول اهللا بأيب أنت وأمنا قال دحض مزلة له كالليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد 
وخمدوش عفيفقاء يقال له السعدان فيمر املؤمنون كلمح الربق وكالطرف وكأجاود اخليل والراكب فمرسل 

ومكدوس يف نار جنهم والذي نفسي بيده ما أحدكم بأشد مناشدة يف احلق يراه مضيئا له من املؤمنني يف 
إخواهنم إذا هم رأوا قد خلصوا من النار يقولون أي ربنا إخواننا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 

ا قد أخذهتم النار فيقول اذهبوا فم ن عرفتم صورته فأخرجوه وحترم صورهتم على وحيجون معنا وجياهدون معن
النار فيجدون الرجل قد أخذته النار إىل قدميه وإىل أنصاف ساقيه وإىل ركبته وإىل حقوه فيخرجون منها بشرا 
كثريا مث يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال قرياط خري فأخرجوه فيخرجون منها بشرا 

كلمون فيقول اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه نصف قرياط خري فأخرجوه فيخرجون منها بشرا كثريا مث يعودون فيت
كثريا مث يعودون فيتكلمون فال يزال يقول ذلك حىت يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدمت يف قلبه مثال ذرة 

  }مثقالإن اهللا ال يظلم {فأخرجوه فكان أبو سعيد إذا حدث هبذا احلديث يقول فإن مل تصدقوا فاقرؤوا 

اآلية فيقولون أي ربنا مل نذر فيها خريا فيقول هل بقي إال أرحم الرامحني فيقول } ذرة وإن تك حسنة يضاعفها{
قد شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون فهل بقي إال أرحم الرامحني قال فيأخذ قبضة من النار قال 

فيطرحون يف هنر اجلنة يقال له هنر احلياه فينبتون فيه فيخرج قوما قد عادوا محمة مل يعملوا له عمل خري قط 
والذي نفسي بيده كما تنبت احلبة يف محيل السيل أمل تروها وما يليها من الظل أصيفر وما يليها من الشمس 
أخيضر قال قلنا يا رسول اهللا كأنك كنت يف املاشية قال فينبتون كذلك فيخرجون أمثال اللؤلؤ فتجعل يف 

اتيم مث يرسلون يف اجلنة هؤالء اجلهنميون هؤالء الذين أخرجهم اهللا من النار بغري عمل عملوه وال رقاهبم اخلو
خري قدموه فيقول اهللا هلم خذوا فلكم ما أخذمت فيأخذون حىت ينتهوا قال مث يقولون لن يعطينا اهللا ما أخذنا 

+ مما أخذنا فيقول رضواين فال أسخط فيقول اهللا فإين أعطيكم أفضل مما أخذمت فيقولون يا ربنا وما أفضل 
  .اسناده حسن

دَّثنا جعفر حنوه   .اهـ. أنبأأبو علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر َح
أخربنا أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي َحدَّثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وأنبأنا َعبد اِهللا بن جعفر مبصر  ٨١٧



دَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن َحدَّثنا حيىي بن أيوب قال َح
أيب هالل عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أنه قال قلنا يا رسول اهللا هل نرى ربنا عز 

  وجل قال هل تضارون يف رؤية

ية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا قلنا ال قال فإنكم ال الشمس إذا كانت صحوا قلنا ال قال أتضارون يف رؤ
تضارون يف رؤية ربكم عز وجل يومئذ إال كما ال تضارون يف رؤيتهما مث ينادي مناد ليذهب كل قوم مع ما 

كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب األوثان مع أوثاهنم وأصحاب كل إله يتبع 
ان يعبد اهللا من بر وفاجر وغربات من أهل الكتاب ويؤى جبنهم تعرض كأهنا سراب آهلتهم حىت يبقى من ك

فيقال لليهود وما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن اهللا فيقال كذبتم مل يكن هللا صاحبة وال ولد فما تريدون 
بدون فيقولون كنا نعبد قالوا نريد أن تسقينا قال اشربوا فيتساقطون يف جهنم مث يقال للنصارى ما كنتم تع

املسيح ابن اهللا فيقال كذبتم مل يكن هللا صاحبة وال ولد فماذا تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا 
فستساقطون فيها حىت يبقى من كان يعبد اهللا من بر وفاجر فيقال هلم ما جيلسكم وقد ذهب الناس فيقولون قد 

وإنا مسعنا مناديا يقول ليلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا  فارقناهم وحنن أحوج إليهم منا اليوم
فيأتيهم اجلبار يف صورة غري صورته اليت رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا وال يكلمه إال 

ؤمن ويبقى كل األنبياء فيقول هل بيين وبينكم آية تعرفوهنا فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل م
من يسجد هللا رياء ومسعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مث يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم 
قلنا يا رسول اهللا وما اجلسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكالليب مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد 

وكأجاود اخليل والركاب فناج مسلم وناج خمدوش  يقال له السعدان املؤمن عليها كالطرف وكالربق وكالريح
ومكدوس يف نار جنهم حىت مير أحدهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد مناشدة يل يف احلق قد تبني لكم من 
املؤمنني يومئذ اجلبار إذا رأوهم أهنم قد جنوا يف إخواهنم يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 

 عز وجل اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إميان فأخرجوه وحيرم اهللا صورهم ويعملون معنا فيقول اهللا
  على النار فيأتوهنم وبعضهم قد غاب يف النار إىل قدميه وإىل أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا مث يعودون

ون فيقول اذهبوا فيقول اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا مث يعود
فمن وجدمت يف قلبه مثال ذرة من إميان فأخرجوه فيخرجون قال أبو سعيد فإن مل تصدقوين فاقرؤوا يقول اهللا عز 

فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون فيقول اجلبار عز } إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها{وجل 
يخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون يف هنر بأفواه اجلنة يقال له احلياة وجل بقيت شفاعيت فيقبض قبضة من النار ف

فينبتون يف حافتيه كما تنبت احلبة يف محيل السيل قد رأمتوها إىل جانب الصخرة أو إىل جانب الشجرة فما كان 
واتيم إىل الشمس منها أخيضر وما كان منها إىل الظل كان أبيض فيحيون كأهنم اللؤلؤ فتجعل يف رقاهبم اخل

فيدخلون اجلنة فيقول أهل اجلنة هؤالء عتقاء الرمحن عز وجل أدخلهم بغري عمل عملوه وال خري قدموه فيقال 
  .اهـ. هلم لكم ما رأيتم ومثله معه قال سعيد بن أيب بالل بلغين أن اجلسر أدق من الشعر وأحد من السيف

  .اهـ. بن إمساعيل َحدَّثنا أيب َحدَّثنا عيسى هبذارواه آدم بن أيب إياس وعيسى بن محاد أنبأنا أمحد بن حممد 
أخربنا أبو أمحد احلسني بن جعفر الزيات مبصر َحدَّثنا إمساعيل بن احلسني اخلفاف َحدَّثنا زهري بن عباد  ٨١٨



الرواسي َحدَّثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد وأنبأنا علي بن حممد بن نصر 
دَّثنا حممد بن حممد ابن النضر بن سلمة وعلي بن إبراهيم النسوي ومتيم بن حممد الطوسي قالوا واللفظ له َح

َحدَّثنا سويد بن سعيد َحدَّثنا حفص بن ميسرة الصنعاين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد 
هل نرى ربنا يوم القيامة قال اخلدري أنا ناسا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا يا رسول اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية صحوا ليسا فيها سحاب وهل 
  تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحوا

ليس فيها سحاب قالوا ال يا رسول اهللا قال ما تضارون يف رؤية اهللا عز وجل يوم القيامة كما ال تضارون يف 
أحدمها إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد يعبد غري اهللا من  رؤية

األنصاب واألصنام إال يتساقطون يف النار حىت مل يبق إال من كان يعبد اهللا من برأ أو فاجر وغربا من أهل 
ا ابن اهللا فيقال كذبتم ما اختذ اهللا من الكتاب فيهم اليهود فيقال هلم ماذا كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير

صاحبة وال ولد ماذا تريدون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال تردون فيحشرون إىل النار كأهنما 
سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار مث يدعى النصارى فيقال هلم ماذا كنتم تعبدون قالوا نعبد املسيح 

ذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد ماذا تريدون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال ابن اهللا فيقال ك
تردون فيحشرون إىل جهنم كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد 

أوه فيها وقال ما تنتظرون اتبع كل أمة ما اهللا عز وجل من بر وفاجر أتاهم رب العاملني يف أدىن صورة من اليت ر
كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا 

منك ال نشرك باهللا شيئا مرتني أو ثالثا حىت إن أحدهم ليكاد ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفوهنا 
نعم فيكشف اهللا عن ساق فال يبقى أحد ممن كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود فيقولون 

وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه مث 
فيقولون أنت ربنا مث يضرب يرفعون رؤوسهم وقد حتول يف الصورة اليت رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم 

اجلسر على جهنم فتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول اهللا وما اجلسر قال دحض مزلة عليها 
خطاطيف وكالليب وحسكة يكون بنجد هلا شويكة يقال له السعدان فيمر املؤمنون كطرف العني وكالربق 

لم وخمدوش مرسل ومكدوس يف نار جهنم حىت إذا خلص وكالريح وكالطري وكأجاود اخليل والركاب فناج مس
  املؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما فيكم من أحد بأشد مناشدة هللا يف استقصاء احلق هللا من املؤمنني يوم

القيامة إلخواهنم الذين يف النار قالوا كانوا يصومون معنا وحيجون ويصلون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ركبته مث يقولون صورهم فتحرم 

يا ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا من وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه فيخرجون 
وا فمن وجدمت يف قلبه نصف دينار من خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به مث يقول ارجع

خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا فيقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدمت يف 
ا كثريا فيقولون ربنا مل نذر فيها أحدا وكان أبو سعيد اخلدري  قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون خلق

إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت {ذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم يقول إن مل تصدقوين هب



فيقول اهللا شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني } من لدنه أجرا عظيما
يف أفواه اجلنة على هنر  فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط قد صاروا محما فيلقيهم فيها

يقال له هنر احلياة فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل أال تروهنا يكون مما يلي احلجر أو الشجر فيكون 
منها إىل الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون إىل الظل أخيضر قالوا يا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادية قال 

م يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذي أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلواتي
وال خري قدموه مث يقول ادخلوا اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا فيقول لكم 
. عندي أفضل من هذا قال فيقولون أي رب أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فال أسخط عليكم أبدا

  .اهـ
  .اهـ. رواه معمر وعبدالرمحن وابن إسحاق ذكرناه يف غري هذا املوضع

  فيه متابعه+ 

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا الربيع بن سليمان أنبأنا ابن وهب َحدَّثنا مالك بن أنس عن زيد  ٨١٩
ه وسلم يقول اهللا عز وجل بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي

ألهل اجلنة يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا مالنا ال 
نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أال أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أي رب وأي شيء 

  .اهـ. ط عليكم بعده أبداأفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواين فال أسخ
. وأنبأنا حممد بن حامت املروزي َحدَّثنا حممد بن عمرو بن املوجه َحدَّثنا عبدان َحدَّثنا ابن املبارك عن مالك حنوه

  .اهـ
أخربنا أمحد بن مهران وحممد بن يعقوب بن يوسف قاال َحدَّثنا الربيع بن سليمان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب  ٨٢٠

مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي بن عمارة قال حدثين أيب عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا  قال اخربين
صلى اهللا عليه وسلم قال يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة يدخل من يشاء برمحته ويدخل أهل النار النار مث يقول 

ما قد امتحشوا فيلقون يف انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجوه فيخرجون منها مح
هنر احلياة أو احليا فينبتون فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمل تروها 

  كيف

  .اهـ. خترج صفراء ملتوية
يمان َحدَّثنا حممد بن إمساعيل َحدَّثنا هارون بن سعيد َحدَّثنا ابن وهب   .اهـ. وأنبأحممد بن داود بن سل

أخربنا علي بن احلسن بن علي وحممد بن َعبد اِهللا بن معروف قاال َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا ابن  ٨٢١
أيب أويس َحدَّثنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ر مث يقول اهللا عز وجل أخرجوا من كان يف قلبه مثقال وسلم قال يدخل أهل اجلنة اجلنة ويدخل أهل النار النا
حبة خردل من إميان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون يف هنر احليا أو احلياة شك مالك فينبتون كما تنبت احلبة 

  .اهـ. يف جانب السيل أمل تر أهنا خترج صفراء ملتوية
  .اسناده حسن وفيه متابعه+ 



بيب الرقي َحدَّثنا حفص بن عمر بن الصباح َحدَّثنا معلى بن أسد وأنبأنا علي أخربنا حممد بن أيوب بن ح ٨٢٢
بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن وأنبأنا حممد ابن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال َحدَّثنا سهل بن  بن حممد 

لمة موسى بن إمساعيل قالوا َحدَّثنا بكار وأنبأنا عبدوس ابن احلسني َحدَّثنا إبراهيم بن احلسني َحدَّثنا أبو س
وهيب ابن خالد َحدَّثنا عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار قال اهللا عز وجل اخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال 
رجون قد امتحشوا وصاروا محما فيلقون يف هنر يقال له احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف ذرة من خري قال فيخ

  محيل السيل أو قال محيلة السيل زاد

  .اهـ. سهل قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أمل تروا أهنا تنبت صفراء ملتوية
ثنا وهب بن بقية َحدَّثنا خالد بن َعبد اِهللا وأنبأحممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّ ٨٢٣

عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل 
النار النار قال اهللا برمحته انظروا من كان يف قلبه حبة خردل من إميان فأخرجوه من النار قال فأخرجوا قد عادوا 

ي . لقون يف هنر يسمى هنر احلياة فينبتون كما تنبت الغثاءة يف جانب السيل أمل تروا أهنا تأيت صفراء ملتويةمحما ف
  .اهـ

  .مل جتد ترمجته+ 
أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أمحد بن حيىي احلجري ح وأنبا علي بن نصر َحدَّثنا بشر بن موسى قال  ٨٢٤

يمان التيمي عن أيب نضرة العبد عن أيب سعيد َحدَّثنا علي بن عبداحلميد املعىن َحدَّ ثنا سليمان بن املغرية عن سل
اخلدري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أهل النار الذين هم أهلها ال ميوتون فيها وال حييون 

ر يقال له احليوان وقال فإذا أراد اهللا هبم الرمحة قذفت هبم النار فيدخل الشفعاء فيقبضون القبضة فينبتون على هن
  رسول اهللا

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم أما ترون خضراء مث تكون صفراء
أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب قال 

ه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فال أنبأنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا علي
  .اهـ. ميوتون فيها وال حييون وذكر احلديث

أنبأنا َعبد اِهللا بن سعد البزار َحدَّثنا حممد بن إسحاق بن خزمية َحدَّثنا عبدالوارث بن عبدالصمد قال  ٨٢٥
د أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثين أيب َحدَّثنا أبان َحدَّثنا سليمان التيمي عن أيب نضرة عن أيب سعي

اآلية } إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها وال حيىي ومن يأته مؤمنا{خطب فأتى على هذه اآلية 
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون وأما الذين ليسوا من 

متيتهم إماتة مث يقوم الشفعاء فيشفعون فيحمل ضبائر ويؤتى هبم هنرا يقال له احليوان أو احلياة  أهلها فإن النار
  .اهـ. فينبتون كما تنبت الغثاء يف محيلة السيل

أخربين حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن أيب عدي  ٨٢٦



ان التيمي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما أهل َحدَّثنا سليم
  النار الذين هم أهلها فال

ميوتون وال حييون وأما من يرد اهللا هبم الرمحة فتمتحشهم النار فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم فينبتون على هنر 
نبات احلبة يف محيل السيل وقال أما ترون الشجرة تكون خضراء مث احليا أو احليوان أو قال هنر اجلنة فينبتون 

تكون صفراء أو تكون صفراء مث تكون خضراء فقال رجل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان من أهل 
  .اهـ. البادية

  .فيه متابعه+ رواه أسباط وسهل بن يوسف وأبو زيد وعاصم بن علي عن حممد ابن ثابت 
  .اهـ. مد بن نصر َحدَّثنا عمر بن حفص َحدَّثنا عاصم بن علي هبذاثنا علي بن حم

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن إمساعيل بن سامل َحدَّثنا روح بن عبادة َحدَّثنا عثمان بن  ٨٢٧
لذين هم أهلها غياث َحدَّثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أما أهل النار ا

فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما مث يؤذن يف 
  ..اهـ. الشفاعة فيخرجون ضبارات ضبارات فيقذفون على هنر اجلنة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل

دَّثنا روح وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن وأنبأنا أمحد بن حممد َحدَّثنا حممد بن إمساعيل َح ٨٢٨
املثىن َحدَّثنا حيىي بن سعيد قال َحدَّثنا عثمان بن غياث َحدَّثنا أبو نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم قال يعرض الناس على جسر حسك وكاللب وخطاطيف ختطف الناس قال فيمر الناس مثل الربق 
ثل الريح وآخرون مثل الفرس اجملرا وآخرون يسعون سعيا وآخرون ميشون مشيا وآخرون يزحفون وآخرون م

زحفا وآخرون حيبون حبوا فأما أهل النار فال ميوتون وال حييون وأما أناس يؤخذون بذنوب فيحرقون فيكونون 
ن أهنار اجلنة فينبتون فحما مث يأذن اهللا عز وجل يف الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات فيقذفون على هنر م

  كما تنبت احلبة يف محيل السيل

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيتم الصبغاء قال وعلى الصراط ثالث شجرات فيخرج أو خيرج 
ال تسألين غريها  رجل من النار فيكون على شفتها فيقول يا رب اصرف وجهي عنها فيقول وعهدك وذمتك 

ال فريى شجرة فيقول يا رب ح ولين إىل هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من مثرهتا قال وعهدك وذمتك 
تسألين غريها قال فريى الثانية فيقول يا رب حولين إىل هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من مثرهتا قال وعهدك 

ن مثرهتا وذمتك ال تسألين غريها قال فريى الثالثة فيقول يا رب حولين إىل هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل م
ال تسألين غريها قال فريى سواد الناس ويسمع أصواهتم فيقول يا رب أدخلين اجلنة فقال  قال وعهدك وذمتك 
ا فقال أحدمها فيدخل اجلنة ويعطى الدنيا  أبو سعيد ورجل آخر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اختلف

  .اهـ. ومثلها وقال اآلخر يدخل اجلنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثاهلا
  .اهـ. لفظ حيىي

أنبأ أبو القاسم محزة بن حممد الكناين َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب َحدَّثنا حممد بن عبداألعلى الصنعاين 
  .اهـ. َحدَّثنا خالد بن احلارث عن عثمان بن غياث عن أيب نضرة عن أيب سعيد حنوه

ن احلسن بن أيب عيسى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الوليد َحدَّثنا أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا علي ب ٨٢٩



إبراهيم بن طهمان َحدَّثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 
نار صلى اهللا عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن أناسا تصيبهم ال

بذنوهبم أو قال خبطاياهم حىت إذا كانوا فحما أذن يف الشفاعة هلم فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهناراجلنة 
اء فينبتون نبات احلبة يف محيل السيل قال أبو سعيد فقال رجل لكأن  مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم من امل

  رسول اهللا صلى

  .اهـ. اهللا عليه وسلم قد كان بالبادية
  .اسناده ابن منده+ 

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار وأنبأنا  ٨٣٠
الفضل بن حممد بن مطرف وحسان َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا أبو موسى وبندار قاال َحدَّثنا حممد بن 

ن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن أهل النار جعفر َحدَّثنا شعبة ع
الذين هم أهل النار ال ميوتون فيها وال حييون ولكنها تصيب قوما بذنوهبم أو خطاياهم حىت إذا صاروا فحما 

  .اهـ. أذن يف الشفاعة هلم وذكر احلديث
حيي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا بشر بن املفضل َحدَّثنا أبو أنبأحممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا  ٨٣١

مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما أهل النار الذين هم 
اتتهم إماتة حىت إذا أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن أناسا أصابتهم النار بذنوهبم أو قال خبطاياهم فأم

كانوا فحما أذن يف الشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلنة مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل فقال رجل من القوم إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كان 

  .اهـ. بالبادية
سحاق َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا عباس النرسي َحدَّثنا ابن علية َحدَّثنا أبو مسلمة عن أنبأنا أمحد بن إ ٨٣٢

أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون 
ذا قال أبو نضرة فيميتهم إماتة حىت إذا فيها وال حييون ولكن أناسا تصيبهم النار بذنوهبم أو قال خبطاياهم هك

صاروا فحما أذن يف الشفاعة فيجاء هبم ضبائر ضبائر فيبثوا على أهنار اجلنة فيقال ألهل اجلنة أفيضوا فينبتون 
  .اـه. كما تنبت احلبة من البذر تسقط من الشجر فتصيبه السيول فتنبت بذلك

املثىن َحدَّثنا حممد بن املنهال وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن  أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن ٨٣٣
الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا ابن عبداألعلى َحدَّثنا يزيد ابن زريع َحدَّثنا سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن 

فيها وال حييون أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أهل النار الذين هم أهلها فال ميوتون 
ولكن ناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها فيميتهم إماتة حىت إذا كانوا فحما أذن هلم يف الشفاعة فيجاء 

هبم ضبارة ضبارة فيبثوا على أهنار اجلنة فقيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات احلبة تكون يف محيلة 
  .اهـ. السيل

  .تقدم وفيه متابعه+ 
بأنا على بن حممد بن نصر َحدَّثنا متيم بن حممد الطوسي َحدَّثنا شيبان بن أيب شيبة َحدَّثنا مهدي بن أن ٨٣٤



ميمون عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رفعه قال تسلط النار يوم القيامة على أقوام 
شفعون قال فيخرجون منها ضبارات بذنوهبم فيميتهم إماتة حىت يصريوا فيها فحما مث يؤذن يف الشفاعة في

اء  ضبارات قد صاروا فحما فيلقون على شاطىء هنر من أهنار اجلنة قال ويقال ألهل اجلنة رشوا عليهم امل
فريشون عليهم فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل مث يدخلون اجلنة مجيعا فيسمون فيها اجلهنميون قال 

  .اهـ. االسم عنهم فأذهبهمفنبئت أهنم سألو اهللا أن يذهب ذلك 

أنبأحممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن املثىن َحدَّثنا سامل بن 
  .اهـ. نوح َحدَّثنا سعيد بن إياس اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد احلديث

إمساعيل َحدَّثنا روح بن عبادة َحدَّثنا عوف بن أيب مجيلة عن  أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن ٨٣٥
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنبأنا حممد بن أمحد بن أيب حامد 

ط الكويف البخاري َحدَّثنا أبو إمساعيل الترمذي َحدَّثنا أمحد بن يونس َحدَّثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع احلنا
َحدَّثنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج من النار 

ضبارة قد صاروا فحما فيقال بثوهم يف اجلنة ورشوا عليهم من املاء فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل 
  ..اهـ. ول اهللافقال رجل من املسلمني فكأنك كنت يف البادية يا رس

أنبأعلي بن حممد بن نصر َحدَّثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون َحدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكني َحدَّثنا  ٨٣٦
إمساعيل بن مسلم العبدي َحدَّثنا أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رقوا فيها وكانوا فحما يرش عليهم املاء فينبتون كما تنبت الغثاء يف محيل أنه قال خيرج أقوام من النار بعد ما احت
  .اهـ. السيل مث يدخلون اجلنة

  يف اسناده شيخ ابن منده+ 

أنبأنا علي بن حممد وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا  ٧٣٧
يد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى يزيد بن زريع َحدَّثنا سع

قال خيلص املؤمنون من } ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني{اهللا عليه وسلم يف هذه اآلية 
نطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعهضم من بعض مظامل كانت بين هم يف الدنيا حىت إذا الصراط فيحبسون على ق

هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فواهللا إن أحدهم ألهدى مبنزله يف اجلنة من منزله يف الدنيا قال قتادة كان 
  .اهـ. يقال ما يشبه هبم إال أهل اجلمعة إذا انصرفوا من مجعتهم

موسى ابن هارون َحدَّثنا عباس النرسي وأنبأنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء وحممد بن عبداملؤمن قاال َحدَّثنا 
َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا سعيد عن قتادة َحدَّثنا أبو املتوكل أن أبا سعيد حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .اهـ. وسلم قال خيلص املؤمنون من النار مث ذكر احلديث
فان عن يزيد بن زريع حنوه وجعل التالوة من قول أنبأحممد بن حممد َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر َحدَّثنا ع

  .اهـ. قتادة
أنبأنا الفضل بن حممد بن مطرف وحممد بن يونس قاال َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم  ٨٣٨



 أنبأمعاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه
  وسلم قال إذا خلصوا املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار

يتقاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا أذن هلم بدخول اجلنة فوالذي نفس حممد بيده 
  .اهـ. ألحدهم أدل مبسكنه يف اجلنة من أحدكم مبنزله يف الدنيا

  .اهـ. دَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا معاذ حدثين أيب حنوهوأنبأمحزة َحدَّثنا أمحد بن علي َح
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن هارون بن عمرو وأنبأنا حممد بن احلسن َحدَّثنا إسحاق  ٨٣٩

احلريب قال َحدَّثنا حسني املروزي وحديثه عن حممد بن أيب داود عن يونس بن حممد قال َحدَّثنا شيبان بن 
الرمحن عن قتادة َحدَّثنا أبو املتوكل عن أيب سعيد اخلدري قال قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيلص عبد

املؤمنون من النار فيحبسون عند قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا 
مد بيده ألحدهم أهدى ملنزله يف اجلنة من قال حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس حم

  .اهـ. منزله الذي كان يف الدنيا
  .اسناده حسن+ 

أنبأحممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا إبراهيم بن احلارث وأنبأنا أمحد ابن حممد بن زياد وجعفر بن حممد  ٨٤٠
  املوسلي مبصر قال َحدَّثنا حممد بن إمساعيل بن

ن أيب بكري الكرماين َحدَّثنا زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش سامل قال َحدَّثنا حيىي ب
عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة رجل صرف اهللا وجهه 

ن يف ظلها فقال اهللا هل عن النار قبل اجلنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمين إىل هذه الشجرة أكو
عسيت إن فعلته أن تسألين غريه قال ال وعزتك فقدمه اهللا إليها ومثل له شجرة ذات ظل ومثر فقال أي رب 
قدمين إىل هذه الشجرة أكون يف ظلها وآكل من مثرها فقال اهللا له هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألين 

جرة أخرى ذات ظل ومثر وماء فيقول أي رب قدمين إىل هذه غريه قال ال وعزتك فقدمه اهللا إليها فتمثل له ش
الشجرة أكون يف ظلها وآكل من مثرها وأشرب من مائها فيقول هل عسيت إن فعلت أن تسألين غريه فيقول 

ال وعزتك ال أسألك غريه قال فيقدمه اهللا عز وجل فيربز له باب اجلنة فيقول أي رب قدمين إىل باب اجلنة 
ا فيها فيقول أدخلين اجلنة  فأكون حتت أجناف اجلنة فأنظر إىل أهلها فيقدمه اهللا عز وجل إليها فريى أهل اجلنة وم

فيدخله اهللا اجلنة فإذا دخل اجلنة قال هذا يل فيقول اهللا عز وجل متن قال فيتمىن ويذكره اهللا عز وجل سل من 
أمثاله قال مث يدخل اخليمة فتدخل عليه كذا وكذا حىت إذا انقطعت به األماين قال اهللا عز وجل هو لك وعشرة 

زوجتاه من احلور العني فتقوالن له احلمد هللا الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطى أحد مثل ما 
  .اهـ. أعطيت قال وأدىن أهل النار عذابا رجل ينعل بنعلني من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه

  .مل جتد ترمجته+ 
ن حممد بن َعبد اِهللا بن محزة َحدَّثنا جعفر بن حممد بن شاكر َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا أخربنا حممد ب ٨٤١

حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني َحدَّثنا حجاج بن منهال قال َحدَّثنا محاد بن 
  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك عن َعبد اِهللا بن مسعود أن ر



آخر من يدخل اجلنة رجل ميشي على الصراط فهو ميشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت 
إليها فيقول تبارك الذي أجناين منك لقد أعطاين اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولني واآلخرين فترفع له شجرة 

الشجرة فألستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول اهللا عز وجل له يإبن آدم لعلي فيقول أي رب أدنين من هذه 
ال أي رب ويعاهده أن ال يسأله غريها فيدنيه منها وربه يعلم أنه سيفعل  إن أعطيتكها تسألين غريها فيقول 
هذه  فيستظل بظلها ويشرب من مائها مث ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من األوىل فيقول يا رب أدنين من

فألستظل بظلها وأشرب من مائها وال أسألك غريها وربه يعمل أنه سيفعل وهو يعذره ألنه يرى ماال صرب له 
عليه فيقول اهللا عز وجل يإبن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها فيقول الرب عز وجل لعلي إن أدنيتك منها 

ها ويشرب من مائها مث ترفع له شجرة عند باب اجلنة تسألين غريها فيعاهده أن ال يفعل فيدينه منها فيستظل بظل
هي أحسن من األوليني فيقول أي رب أدنين من هذه فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول يإبن آدم أمل 

تعاهدين أن ال تسألين غريها فيقول بلى يا رب هذه ال أسألك غريها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألين غريها 
ل وربه يعلم أنه سيفعل وربه يعذره ألنه يرى ماال صرب له عليه فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل فيعاهده أال يفع

ا يصريين منك أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي  اجلنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول بإبن آدم م
ضحكت فقالوا مم ضحكت  رب أتستهزىء يب وأنت رب العاملني قال وضحك ابن مسعود وقال أال تسألين مما

فقال هكذا ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أال تسألوين مم ضحكت قالوا مم ضحكت قال من 
  ضحك رب العاملني حيث قال أتستهزىء يب وأنت رب العاملني فيقول إين ال أستهزىء ولكين على ما أشاء

  .اهـ. قادر
  .اهـ. ألفاظهما متقاربة

  .مل توجد ترمجته+ 
  .اهـ. بأحممد بن سعد وأمحد بن إسحاق وغريمها قالوا َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو سلمة َحدَّثنا محاد حنوهأن

  .اهـ. وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا احلسن بن سفيان َحدَّثنا هدبة َحدَّثنا محاد بإسناده حنوه
َحدَّثنا أمحد ابن سلمة َحدَّثنا قتيبة بن سعيد  أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال ٨٤٢

وإسحاق بن إبراهيم قالوا َحدَّثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماين عن َعبد اِهللا بن 
مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إين ألعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل اجلنة 

جل خيرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى فيقول يا رب دخوال اجلنة ر
قد وجدهتا مألى فيقول اهللا له اذهب فارجع فادخل فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى فيقول يا رب إين وجدهتا مألى 

نيا فيقول أتسخر أم تضحك يب وأنت فيقول اهللا له اذهب فادخل اجلنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الد
  امللك فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .اهـ. وسلم يضحك حىت بدت نواجذه
  .اهـ. وأنبأنا حسان َحدَّثنا علي بن إسحاق َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة عن جرير حنوه

  .اهـ. ررواه إسرائيل وشيبان النحوي وأسباط بن نصر وعمرو بن أيب قيس وغريهم عن منصو
أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو معاوية وأنبأنا أمحد بن  ٨٤٣



سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن منري َحدَّثنا أبو معاوية َحدَّثنا األعمش 
ِهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعرف آخر أهل عن إبراهيم عن عبيدة عن َعبد ا

النار خروجا من النار رجل خيرج منها زحفا فيقال له انطلق إىل اجلنة فيذهب فيجد الناس قد أخذوا املنازل 
ل له متن فريجع فيقول يا رب قد أخذ الناس املنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقا

فيتمىن فيقال له إن لك الذي متنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر يب وأنت امللك قال فلقد رأيته ضحك 
  .اـه. حىت بدت نواجذه

أنبأنا أبو علي احلسني بن علي وحسان بن حممد قاال َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ٨٤٤
لَحدَّثنا وكيع عن األعمش ع   ن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن َعبد اِهللا بن مسعود قا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل خيرج منها زحفا فيقال له 
انطلق فادخل اجلنة فيذهب فيدخل اجلنة فيجد الناس قد أخذوا املنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه 

قول نعم فيقال له متن فيتمىن فيقال له لك الذي متنيت وعشرة أضعافه قال فيقول أتسخر يب وأنت امللك قال في
  .اهـ. فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه

دَّثنا َعبد اِهللا وأنبأنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين َح
بن حيىي الثقفي وكان من خيار الناس ثقة َحدَّثنا عبدالواحد بن زياد عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة 

  .اهـ. عن َعبد اِهللا يرفعه حنوه
ورواه زيد بن أيب أنيسة عن املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة عن مسروق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن مسعود عن النيب 

  .اهـ. ى اهللا عليه وسلم جيمع األولني واآلخرين بطولهصل
أنبأ أبو عمرو َحدَّثنا حممد بن مسلم بن واره وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا الصاغاين قال َحدَّثنا إمساعيل بن 

  .اهـ. عبيد بن أيب كرمية َحدَّثنا حممد بن سلمة عن أيب عبدالرحيم عن زيد
  .اهـ. ئيوهذا إسناد صحيح أخرجه النسا

  .اهـ. ورواه أبو خالد الداالين عن املنهال حنوه
  .اهـ. ورواه األعمش عن املنهال عن قيس بن السكن وأيب عبيدة عن َعبد اِهللا بطوله موقوفا

وقال ورقاء وأمحد بن أيب طيبة مجيعا عن أيب طيبة اجلرجاين عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أيب هند عن أيب عبيدة 
  .اهـ. يب صلى اهللا عليه وسلم بطولهعن أبيه عن الن

أخربنا علي بن حممد بن نصر وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ٨٤٥
  الزبري احلميدي وأنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين

قاال َحدَّثنا سفيان بن عيينة َحدَّثنا ثنا حممد بن نعيم وإبراهيم بن أيب طالب قاال َحدَّثنا حممد بن حيىي العدين ح 
بن شعبة يرفعه إىل النيب  مطرف بن طريف وعبدامللك بن سعيد بن أجبر مجيعا مسعا الشعيب يقول مسعت املغرية 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أن موسى عليه السالم سأل ربه عز وجل فقال أي أهل اجلنة أدىن منزلة فقال 

اجلنة اجلنة فيقال له ادخل اجلنة فيقول ادخل وقد نزلوا منازهلم وأخذوا أخذاهتم  رجل جييء بعد ما دخل أهل
قال فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ما كان مللك من ملوك الدنيا فيقول نعم أي رب قد رضيت قال فيقال 



ثله ومثله ومثله قال فيقول رضيت أي رب فيقال له فإن لك هذه وعشرة أمثال ه معه فيقول له فإن لك هذه وم
رضيت أي رب فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك قال فقال موسى أي رب فأي أهل 

اجلنة أرفع منزلة قال إياها أردت وسأحدثك عنهم أين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فال عني رأت وال 
 تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة فال{أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ومصداق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل 

  .اهـ. اآلية رواه بشر بن احلكم وابن أيب عمر عن ابن عيينة وقال يرفعه أحدمها} أعني
أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا عبيداهللا بن عبيد األشجعي َحدَّثنا عبدامللك بن أجبر قال  ٨٤٦

  .هو على املنربمسعت الشعيب يقول مسعت املغرية بن شعبة و
أن موسى عليه السالم سأل اهللا عز وجل عن أخس أهل اجلنة منها حظا فقيل له ذاك رجل يؤتى وقد دخل 

الناس اجلنة فيقال له ادخل فيقول أين وقد أخذ الناس أخذاهتم فيقال أعدد أربعة من ملوك الدنيا فيكون لك 
  وأشتهي كذا ويقال مثل الذي كان هلم ولك أخرى شهوة نفسك فيقول أشتهي كذا

لك أخرى لذة عينك فيقول ألذ كذا وألذ كذا فيقال لك عشرة أضعاف ومثل ذلك وسأله عن أعظم أهل اجلنة 
خلقت السموات واألرض قال الشعيب فبياهنا يف كتاب اهللا القرآن  فيها حظا فقال ذلك على ختمته عليه يوم 

  .اهـ. اآلية} فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني{
  .اهـ. أخرجه مسلم عن أيب كريب يف إثر حديث ابن عيينة ليبني احلديث املوقوف من املرفوع

  .اهـ. وحديث ابن أجبر موقوفا
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل قاال َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان  ٨٤٧

ن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري َحدَّثنا األعمش ع
إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا منها فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا 
ا عنه كبارها قال فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذ
وكذا ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة 

فيقول رب قد عملت أشياء ال أراها هاهنا فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت 
  .اـه. نواجذه

  .اهـ .وأنباحسان َحدَّثنا حسن َحدَّثنا ابن منري َحدَّثنا أيب حنوه
أنبأنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن إبراهيم العبسي وأنبأنا أمحد بن  ٨٤٨

إسحاق بن أيوب َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قاال َحدَّثنا وكيع َحدَّثنا األعمش عن 
  املعرور بن سويد عن أيب ذر قال

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعلم أول أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا من النار قا
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخيفى عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا 

ئة عملها حسنة فيقول إن يل ذنوبا ما وكذا فيقر ال ينكره وهو مشفق من الكبائر فيقال أعطوه مكان كل سي
. أراها هاهنا قال فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضحك حني ذكر هذا احلديث حىت بدت نواجذه

  .اهـ



أنباحممد بن إبراهيم بن الفضل وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا هناد َحدَّثنا أبو معاوية  ٨٤٩
املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعرف آخر أهل  عن األعمش عن

النار خروجا من النار وآخر أهل اجلنة دخوال اجلنة يؤتى برجل فيقال سلوه عن صغار ذنوبه وختفى كبارها 
حسنة فيقول يا  فيقال له عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقال له إن لك مكان كل سيئة

. رب قد عملت أشياء ال أراها هاهنا قال فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه
  .اهـ

  .اهـ. رواه مجاعة عن معاوية
أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد ابن حنبل قال حدثين أيب َحدَّثنا روح بن  ٨٥٠
  َحدَّثنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن َعبد اِهللا يسأل عن الورود فقالعبادة 

حنن يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد األول 
جل فيقول أنا ربكم فاألول مث يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز و

فيقولون حىت ننظر إليك فيتجلى هلم يضحك قال فينطلق هبم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن 
نورا مث يتبعونه على جسر جهنم وكل جسر جهنم حسك وكالليب تأخذ من شاء اهللا فيطفأ نور املنافقني وينجو 

بدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم كأضوإ جنم يف املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة ال
ا يزن شعرية  السماء مث كذلك مث حتل الشفاعة حىت خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري م

 جيعل فيجعلون بفناء اجلنة وجيعل أهل اجلنة يرشون عليهم املاء حىت ينبتون نبات الشيء يف السيل مث يسأل حىت
  .اهـ. له الدنيا وعشرة أمثاهلا

وأنبأ حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن نعيم وحممد بن شاذان قاال َحدَّثنا إسحاق بن منصور أنبأنا روح 
  .اهـ. بن عبادة َحدَّثنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يسأل عن الورود فذكر حنوه

دَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا إسحاق بن منصور َحدَّثنا روح حنوه وقال يتجلى هلم يضحك وأنبأعلي بن حممد َح
ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حىت تبدو هلواته وأضراسه ومل يذكر من تقدم هذا وقال حنن يوم 

  .اهـ. القيامة على كذا وكذا صح
ق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار وأنبأنا أنبأحممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحا ٨٥١

حسان بن حممد َحدَّثنا جعفر بن أمحد بن نصر َحدَّثنا أبو قدامة عبيداهللا بن سعيد السرخسي قال َحدَّثنا أبو 
امة على كوا عاصم أنباابن جريج حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن َعبد اِهللا يسأل عن الورود فقال حنن يوم القي

أو كذا من فوق الناس قال فيدعى األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد األول فاألول فينطلق هبم ويتبعونه قال ويعطى 
كل إنسان منافق ومؤمن نورا مث يتبعونه وكل جسر جهنم حسك وكالليب تأخذ من شاء اهللا فيطفأ نور 

لبدر وسبعني ألفا ال حساب عليهم مث الذين يلوهنم املنافقني وينجو املؤمنني فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة ا
كأضوإ جنم يف السماء كذلك مث حتل الشفاعة فيشفعون وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه 
وزن شعرية خري مث يقعون بفناء اجلنة ويراق عليهم أهل اجلنة املاء فينبتون نبات الشيء يف السيل مث يسألوا 



  .اهـ. الدنيا وعشرة أمثاهلا فيجعل هلم
  .اهـ. رواه عمرو بن أيب عاصم وعمرو بن علي عن أيب عاصم

أنبأنا أمحد بن حممد َحدَّثنا أبو الفضل عباس بن حممد َحدَّثنا حيىي بن معني َحدَّثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج 
يامة على كذا وكذا أو كذا انظر أي قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يسأل عن الورود فقال حنن يوم الق

ذلك فوق الناس فتدعى األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد األول فاألول مث يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون 
  .اهـ. فذكر احلديث بطوله حنو حديثهما

  .اهـ. رواه هشام بن سليمان وابن أيب داود عن ابن جريج
بري وابن هليعة عن أيب الزبري ورواه وهب بن منبه عن جابر ورواه يعقوب ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن ش

ا ذكر حجاج عن ابن جريج   .اهـ. بن عتبة عن جابر وفيه م
أخربنا إمساعيل بن حممد البغدادي وأمحد بن حممد بن زياد قاال َحدَّثنا سعدان بن نصر وأنبأنا حممد بن  ٨٥٢

دَّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن َعبد اِهللا قال حيىي الطائي َحدَّثنا علي بن حرب قال َح
مسعت بأذين هاتني من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول خيرج اهللا قوما من النار فيدخلهم اجلنة وقال علي 

  .اهـ. يف حديثه إن أناسا يدخلون النار مث خيرجون فيدخلون اجلنة
  .اهـ. عليه وسلم يقول إن اهللا خيرج قوما من النار فيدخلهم اجلنة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا

  .اهـ. رواه ابن أيب عمر
يمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي وأنبأنا حممد بن  ٨٥٣ أنباخيثمة بن سل

بن يونس وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد َحدَّثن ا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو معمر وحممد 
  عباد وهذا حديثه قالوا َحدَّثنا سفيان بن عيينة قال مسعناه من عمرو بن دينار يقول مسعت جابر بن عبداهللا

أنبأمحزة بن حممد الكناين مبصر َحدَّثنا حممد بن جعفر بن اإلمام َحدَّثنا علي بن املديين َحدَّثنا سفيان بن  ٨٥٤
ن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن َعبد اِهللا يقول مسع أذين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عيينة ع

  .اهـ. أناسا يدخلون النار مث خيرجون منها فيدخلون اجلنة
فقال رجل لسفيان يا أبا حممد قل أنت أيضا مسعت عمروا حىت يكون كله متصل فقال سفيان مسعته من عمرو 

ن َعبد اِهللا يشري إىل أذنيه يقول مسع أذناي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن أناسا قال مسعت جابر ب
  .يدخلون النار مث خيرجون منها فيدخلون اجلنة

أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن نافع َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا حممد بن الفضل عارم وأنبأنا علي بن حممد  ٨٥٥
إسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد قال َحدَّثنا  بن نصر وأمحد بن

مسدد وأنبأنا حممد بن سعد وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا سليمان بن حرب ح وأنبأحممد 
بن دينار عن جابر بن بن عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا أبو الربيع قالوا  َحدَّثنا محاد بن زيد عن عمرو 

َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج قوم من النار بالشفاعة فينبتون كأهنم الثغارير فقلت 
لعمرو يا أبا حممد أنت مسعت جابر بن َعبد اِهللا يقول مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن اهللا خيرج 

  .اهـ. ما من النار بالشفاعة قال نعمقو



ويف حديث سليمان بن حرب قال محاد فحفظت منه فينبتون كما تنبت الثغارير فجعلوا ال يفهمون فقال هلم 
  .اهـ. الضغابيس الضغابيس

  .اـه. رواه حيىي بن آدم وأبو كامل وابن حساب والقواريري
بد األعلى َحدَّثنا ابن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن أنبأنا أمحد بن عمرو املصري َحدَّثنا يونس بن ع ٨٥٦

عمرو بن دينار حدثه أنه مسع جابر بن َعبد اِهللا يقول مسعت أذناي النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول سيخرج 
  .اـه. أناس من النار

  ..اهـ. رواه بكر بن نصر عن عمرو بن احلارث
بن إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا أمية بن بسطام َحدَّثنا يزيد بن أنباعلي بن عيسى وعلي بن نصر َحدَّثنا حممد  ٨٥٧

زريع َحدَّثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن أناسا خيرجون 
  .اهـ. من النار
ثنا أبو نعيم الفضل بن أنبأحممد بن صاحل بن هاىنء َحدَّثنا أمحد بن حممد بن نصر اللباد النيسابوري َحدَّ ٨٥٨

دكني َحدَّثنا أبو عاصم وهو حممد بن أيب أيوب الثقفي حدثين يزيد بن صهيب الفقري قال كنت قد شغفين رأي 
من رأي اخلوارج وكنت رجال شابا فخرجنا يف عصابة ذوي عدد نريد أن حنج مث خنرج على الناس قال فمررنا 

قوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا إىل سارية وإذا هو قد باملدينة فإذا جابر بن َعبد اِهللا حيدث ال
  ذكر اجلهنميني فقلت له يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا

كلما أرادوا أن خيرجوا منها } {إنك من تدخل النار فقد أخزيته{عليه وسلم ما هذا الذ حتدثون واهللا يقول 
رأ القرآن قلت نعم قال وهل مسعت مبقام حممد صلى اهللا عليه فما هذا الذي تقولون قال أي بين تق} أعيدوا فيها

وسلم يعين الذي يبعثه اهللا فيه قلت نعم قال فإنه مقام حممد صلى اهللا عليه وسلم احملمود الذي خيرج اهللا به من 
خيرج قال مث نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال فأخاف أن ال أكون حفظت ذاك غري أنه قد زعم أن قوما 

خيرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال فيخرجون كأهنم عيدان السماسم قال فيدخلون هنرا من أهنار اجلنة 
فيغسلون فيه قال فيخرجون كأهنم القراطيس البيض قال فرجعنا فقلنا وحيكم أترون هذا الشيخ يكذب على 

  .اهـ. ل واحدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فرجعنا فواهللا ما خرج منا غري رج
  .مل توجد ترمجته+ 

أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا جعفر بن أمحد بن نصر َحدَّثنا نصر ابن علي َحدَّثنا أبو أمحد الزبريي  ٨٥٩
حممد بن َعبد اِهللا َحدَّثنا قيس بن سليم عن يزيد الفقري عن جابر بن َعبد اِهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .اهـ. دخل قوم النار من هذه األمة فتحرقهم النار إال دارات وجوههم وخيرجون من الناروسلم ي
  .اهـ. رواه هارون بن َعبد اِهللا وحجاج الشاعر عن أيب أمحد ورواه قبيصة وغريه عن قيس بن سليم

وأنبأنا علي بن  أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا احلسن بن موسى األشيب ٨٦٠
حممد بن نصر َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا عفان بن مسلم ح وأنبأأمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن حيىي 
بن إبراهيم املؤدب وأنبأنا حممد بن حممد بن األزهر َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب 



لوا َحدَّثنا حجاج بن منهال ح وأنبأحممد بن سعد وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر قاال َحدَّثنا إبراهيم بن حامت قا
َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو سلمة قالوا َحدَّثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين وأيب عمران اجلوين عن أنس 

أبو عمران أربعة وقال ثابت رجالن  بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج قوم من النار قال
فيعرضون على رهبم فيؤمر هبم إىل النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجوك إذ أخرجتين منها أن ال 

  .اهـ. تعيدين فيها فينجيه اهللا منها
. نها ويدخله اجلنةوأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن موسى َحدَّثنا هدبة َحدَّثنا محاد وزاد فينجيه اهللا م

  .اهـ
أخربنا حممد بن حممد بن يوسف أبو النضر َحدَّثنا عثمان بن سعد الدارمي وأنبأنا حممد بن سعد وأمحد بن  ٨٦١

إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن حامت وحممد بن سليمان بن احلارث 
اهيم َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد اِهللا َحدَّثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا قالوا َحدَّثنا مسلم بن إبر

عليه وسلم قال جيمع املؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك اليوم فيقولون لو شفعنا إىل ربنا عز وجل حىت يرحينا 
  من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السالم فيقولون

بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء فإشفع لنا إىل ربنا عز وجل حىت أنت أبو البشر خلقك اهللا 
يرحينا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر هلم خطيئته اليت أصاب ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه 

ائتوا إبراهيم  اهللا إىل األرض فيأتون نوحا عليه السالم فيقول لست هناكم ويذكر هلم خطيئته اليت أصاب ولكن
خليل الرمحن عليه السالم فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقول لست هناكم ويذكر خطاياه اليت أصاب ولكن 

ائتوا موسى عبدا آتاه اهللا التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى عليه السالم فيقول هلم لست هناكم ويذكر هلم 
لمته وروحه فيأتون عيسى عليه السالم فيقول هلم لست خطيئته اليت أصاب ولكن ائتوا عيسى رسول اهللا وك

ا تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأتوين  هناكم ولكن ائتوا حممدا عبدا غفر اهللا له م
فإنطلق معهم فإستأذن على ريب عز وجل فيؤذن يل فإذا رأيت ريب عز وجل وقعت له ساجدا فيدعين ما شاء اهللا 

يدعين مث يقول يل يا حممد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأمحد ريب مبحامد علمنيها مث أحد هلم حدا أن 
فادخلهم اجلنة مث أرجع ثانية فأستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا رأيت ريب وقعت له ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن 

يب مبحامد علمنيها مث أحد هلم حدا ثالثا يدعين مث يقول يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأمحد ر
فأدخلهم اجلنة مث أرجع الثالثة فأستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا رأيت ريب وقعت له ساجدا فيدعين ريب ما شاء 
اهللا أن يدعين مث يقول يا حممد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأمحد ريب مبحامد علمنيها مث أحد هلم حدا 

  .اهـ. نة حىت أرجع فأقول يا رب ما بقي إال من وجب عليه اخللود وحبسه القرآنثالثا فأدخلهم اجل
  لفظ

  .اهـ. حديث أيب أيوب
  .اهـ. أخرجه البخاري عن مسلم يف موضعني

  .اهـ. رواه معاذ بن هشام ويزيد بن زريع ووهب بن جرير وأبو داود عن هشام
الصباح َحدَّثنا روح بن عبادة وأنبأنا عبدالرمحن بن حيي  أنبأ أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن



وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود الطيالسي وأنبأنا حممد بن 
لوا َحدَّثنا يعقوب الشيباين َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان السعدي َحدَّثنا وهب بن جرير بن حازم قا

هشام بن أيب َعبد اِهللا عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جيمع اهللا املؤمنني 
  .اهـ. يوم القيامة وذكر احلديث

 أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا روح بن عبادة َحدَّثنا سعيد بن أيب ٨٦٢
عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع بذنوب أصابوها مث يدخلهم اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم قال 

قتادة حدث أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الشفاعة فإذا أبصرهم أهل 
  .اهـ. اجلنة قالوا هؤالء اجلهنميون وذكر احلديث

حممد بن نصر وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا حممد ابن أيوب وأنبأنا حممد بن يعقوب أنبأعلي بن  ٨٦٣
الشيباين َحدَّثنا حممد بن حممد بن رجاء وعمران ابن موسى اجلرجاين قاال َحدَّثنا هدبة بن خالد َحدَّثنا مهام بن 

ل جيمع املؤمنون ليوم القيامة فيهمون حيىي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مقامنا هذا فيأتون إىل آدم فيقولون أنت أبونا خلقك اهللا 
بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء فاشفع لنا إىل ربك حىت يرحينا من مقامنا هذا فيقول لست 

أصاب أكله الشجرة وقد هناه اهللا عنها ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نيب أرسل يف هناكم ويذكر خطيئته اليت 
األرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب سؤاله بغري علم ولكن ائتوا إىل إبراهيم 

قيم وقوله خليل الرمحن فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب قوله أين س
بل فعله كبريهم هذا وقوله المرأته حني مر بامللك إن سألك فأخربيه أين أخوك فإين أخربه أنك أخيت ولكن ائتوا 

موسى فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب الرجل الذي قتله ولكن ائتوا عيسى َعبد 
الم فيقول لست هناكم ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه اِهللا ورسوله وكلمة اهللا وروحه فيأتون عيسى عليه الس

  وسلم عبدا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

فيأتوين فأستأذن على ريب عز وجل يف داره فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين 
سي فأمحده بثناء وحتميد يعلمنيه مث أشفع فيحد مث يقول ارفع حممد فقل نسمع واشفع تشفع وسل تعطه فأرفع رأ

يل حدا فأخرجهم فأدخلهم اجلنة قال ورمبا قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة قال مث أستأذن على ريب 
ا شاء اهللا أن يدعين مث يقول ارفع حممد وقل  يف داره الثانية فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعين م

واشف تشفع وسل تعطه فأرفع رأسي فأمحده بثناء وحتميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجهم نسمع 
فأدخلهم اجلنة ورمبا قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة قال مث أستأذن على ريب يف داره الثالثة فيؤذن 

ارفع حممد قل تسمع واشفع تشفع وسل  يل عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقول
تعطه فأرفع رأسي فأمحده بثناء وحتميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجهم فأدخلهم اجلنة ورمبا قال قتادة 

فأخرجهم من النار فأدخلهم اجلنة قال فما يبقى يف النار إال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخللود وهو املقام 
  .اهـ. }عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا{اهللا احملمود الذي وعده 

بن فضالة واملقري بطوله   .اهـ. رواه عفان وعمرو بن عاصم وحجاج بن منهال ومعاذ 



أنبأنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عبدالوهاب ح وأنبأأمحد  ٨٦٤
  بن إسحاق بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى

ثنا أبو كامل اجلحدري قال َحدَّثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم قال جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيهمون لذلك وقال موسى فيجتمعون لذلك فيقولون لو استشفعنا على 

خلقك اهللا بيده ونفخ فيك ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه الس الم فيأتون يا آدم أنت أبو اخللق 
من روحه وأمر املالئكة فسجدوا هللا فإشفع لنا عند ربك قال احلجيب إىل ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا فيقول 

لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب ويستحي ربه منها ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه اهللا قال 
نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب ويستحي منها ربه ولكن ائتوا إبراهيم عليه السالم  فيأتون

الذي اختذه اهللا خليال قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب ويستحي ربه منها 
السالم فيقول لست هناكم ويذكر ولكن ائتوا موسى الذيكلم اهللا عز وجل وأعطاه التوراة فيأتون موسى عليه 

خطيئته اليت أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح اهللا وكلمته فيأتون عيسى عليه السالم فيقول 
لست هناكم ولكن ائتوا حممدا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوين فأستأذن على ريب عز وجل 

ا هللا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقول ارفع حممد قل نسمع سل تعطه فيؤذن يل فإذا أنا رأيته وقعت ساجد
اشفع تشفع فأرفع رأسي وأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة مث 

ا شاء اهللا أن يدعين مث ي قول ارفع حممد أعود فأستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعين م
قل نسمع سل تعطه اشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه وأشفع فيحد يل حدا فأخرجهم من 

النار وأدخلهم اجلنة مث أعود فأستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن 
ع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا يدعين مث يقول ارفع حممد قل نسمع اشفع تشفع فأرف

فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة قال وقال يف الثالثة أو الرابعة فال يبقى يف النار إال من حبسه القرآن أي 
  .اهـ. وجب عليه اخللود

  .اهـ. رواه مسدد عن أيب عوانة خمتصرا
  اسناد صحيح+ 

سن بن عامر َحدَّثنا حممد بن عبيد بن حساب وأبو كامل وعبدالواحد بن غياث أنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احل
  .اهـ. قالوا َحدَّثنا أبو عوانة حنوه

أنبأنا حممد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٨٦٥
حلسني بن حممد املروزي َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن إبراهيم َحدَّثنا موسى بن عيسى الطوسي قال َحدَّثنا ا

قتادة َحدَّثنا أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جيمع املؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك يقولون 
آدم لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا قال فينطلقون حىت يأتون آدم عليه السالم فيقولون يا 

أنت أبو الناس خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء فإشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من 
مكاننا هذا قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب من أكل الشجرة ائتوا نوحا فإنه أول رسول 

اليت أصاب من سؤال اهللا ما ليس له به  بعثه اهللا فيأتون نوحا عليه السالم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته



علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر كذباته الثالث قوله 
أين سقيم وقوله فعله كبريهم هذا وقوله المرأته أخربيه أين أخوك فإين سأخرب أنك أخيت فإنا إخوان يف كتاب اهللا 

نان غرينا قال يقول إبراهيم ولكن ائتوا موسى عليه السالم الذي كلم اهللا عز وجل وأعطى ليس يف األرض مؤم
التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب من قتل الرجل ولكن ائتوا عيسى 

اكم ولكن ائتوا عليه السالم َعبد اِهللا ورسوله كلمة اهللا وروحه فيأتون عيسى عليه السالم فيقول لست هن
حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبدا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوين فأنطلق فأستأذن على ريب فيؤذن 

يل فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل ارفع حممد قل نسمع واشفع تشفع 
ه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجه من النار وأدخله اجلنة مث أعود وسل تعطه فأرفع رأسي فأمحد ريب حبمد يعلمني

  إىل ريب عز وجل الثانية فإذا

رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل ارفع رأسك حممد وقل نسمع واشفع تشفع 
نار وأدخله اجلنة مث أعود وسل تعطه فأرفع رأسي فأمحد ريب حبمد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجه من ال

إىل ريب الثالثة فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل ارفع رأسك حممدا قل 
نسمع واشفع تشفع وسل تعطه فأرفع رأسي فأمحد ريب حبمد يعلمنيه اهللا مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجه من النار 

الرابعة فأقول يا رب ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن يقول أوجب عليه  وأدخله اجلنة قال مث أعود إىل ريب
  .اهـ. }عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا{اخللود وقال 

  ..اهـ. رواه يونس املؤدب وروى هذا احلديث محاد عن ثابت عن أنس بطوله
ا عفان بن مسلم َحدَّثنا محاد بن سلمة أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد الصباح َحدَّثن ٨٦٦

أنبأنا ثابت عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يطول يوم القيامة على الناس فيقول 
بعضهم لبعض انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر فليشفع لنا إىل ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم عليه السالم فيقولون يا 

ك اهللا بيده وأسكنك جنته فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول أين لست هناكم ولكن آدم أنت الذي خلق
ائتوا إبراهيم خليل الرمحن قال فيأتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول أين لست 

ا موسى اشفع لنا إىل ربك هناكم ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه اهللا برساالته وبكالمه قال فيأتونه فيقولون ي
فليقض بيننا فيقول أين لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح اهللا وكلمته قال فيأتون فيقولون يا عيسى اشفع لنا 

ا  إىل ربك فليقض بيننا فيقول أين لست هناكم ولكن ائتوا حممدا خامت النبيني أنه قد حضر اليوم وقد غفر له م
  تقدم من ذنبه

عيسى أرأيتم لو كان متاع يف الوعاء قد ختم عليه رجل أكان يقدر على ما يف الوعاء حىت  وما تأخر قال فيقول
ال قال فإن حممدا خامت النبيني قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأتوين فيقولون يا  يفض اخلامت فيقولون 

أقول حممد اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فأقول نعم فآيت باب اجلنة فآخذ حبلق ة الباب فأستفتح فيقال من أنت ف
حممد فيفتح يل فأخر ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي وال حيمده هبا أحد بعدي فيقول الرب 
ارفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أميت أميت فيقول أخرج من كان يف قلبه 

فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي وال حيمده هبا أحد بعدي فقول مثقال شعرية فأخرجهم مث أخر ساجدا 



ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أميت أميت فيقول اخرج من كان يف قلبه برة فأخرجهم قال مث 
  .اهـ. أخر ساجدا فأقول مثل ذلك فيقال أخرج من كان يف قلبه مثقال ذرة فأخرجهم

  .اهـ. رواه معبد بن هالل مل يذكر قصة نوح وكذلك
أنبأنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا احلسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي َحدَّثنا أبو النضر  ٨٦٧

هاشم بن القاسم َحدَّثنا سليمان بن املغرية عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
. فتح فيقول اخلازن من أنت فأقول حممد فيقول بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلكوسلم آيت باب اجلنة فأست

  .اهـ
أنبأنا أبو َعبد اِهللا حممد بن سعد بن إسحاق وأمحد بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام بن  ٨٦٨

بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه  عبداجمليد َحدَّثنا معاذ بن هشام بن أيب َعبد اِهللا َحدَّثنا أيب عن قتادة عن أنس
ا يزن شعرية مث خيرج من النار من قال  وسلم قال خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري م
ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري 

  .اهـ. ن ذرةما يز

أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد بن سعيد قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر عبدامللك بن  ٨٦٩
عمرو العقدي وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان َحدَّثنا وهب بن جرير وأنبأنا 

حبيب أبو بشر َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا إبراهيم بن  عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا يونس بن
حامت َحدَّثنا مسلم بن إبراهيم قالوا َحدَّثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث خيرج من النار من قال ال إله قال خيرج من الناس من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية 
ا يزن  إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري م

  .اهـ. ذرة
ال إله إال اهللا وكان يف قلبه وزن ذرة   .اهـ. وقال مسلم يف حديثه وخيرج من النار من قال 

بن املنهال َحدَّثنا يزيد أنبأنا علي بن حم ٨٧٠ مد بن نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا حممد 
ا عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  بن زريع َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة وهشام مجيع

ري ما يزن شعرية مث خيرج من النار من قال ال إله وسلم خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخل
  إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال ال إله إال

اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة قال يزيد بن زريع فلقيت شعبة فحدثته هبذا احلديث قال شعبة َحدَّثنا 
 صلى اهللا عليه وسلم هبذا احلديث إال أن شعبة جعل موضع الذرة ذرة قال قتادة عن أنس بن مالك عن النيب

  .اهـ. يزيد صحف أبو بسطام
أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين وأنبأنا حممد بن يعقوب وأبو عمرو موىل بين  ٨٧١

بدالوهاب بن عطاء َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن هاشم قاال َحدَّثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان قال َحدَّثنا ع
قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه 
ا يزن برة وخيرج من النا ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري م ر من اخلري ما يزن شعرية وخيرج من النار من قال 



  .اهـ. وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة
. أنبأ حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثنا حممد بن بشر عن سعيد حنوه

  .اهـ
أنبا حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا احلسن بن مكرم َحدَّثنا يزيد بن هارون وأنبأنا عبدالرمحن بن حيىي  ٨٧٢

حممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود وأنبأنا حممد بن يعقوب و
َحدَّثنا إبراهيم بن مرزوق َحدَّثنا بشر بن عمر الزهراين قالوا َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب 

من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما  صلى اهللا عليه وسلم قال قال اهللا عز وجل اخرجوا
يزن شعرية اخرجوا من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة أخرجوا من النار من قال 

  .اهـ. ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة
  .اهـ. ةويف حديث أيب داود قال شعبة مكان ذرة ذر

أنبأنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن حممد بن الصباح َحدَّثنا حيىي ابن عباد وأنبأنا حممد بن  ٨٧٣
عبيداهللا بن أيب رجاء مبكة َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا سليمان بن داود أبو الربيع وأنبأنا حممد بن يعقوب 

دالوهاب َحدَّثنا ابن حساب قالوا َحدَّثنا محاد بن زيد َحدَّثنا معبد بن هالل الشيباين َحدَّثنا أمحد بن النضر ابن عب
قال انطلقنا إىل أنس بن مالك يف رهط من أهل البصرة مل يعطنا إال هذا احلديث وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وإذا 

على فراشه فقلت هو يصلي الضحى فأستأذن ثابت فأذن لنا فدخلنا عليه فجلس ثابت معه على سريره أو 
ألصحابنا ال تسألوه عن أول من هذا احلديث فإنا خرجنا له فقال له ثابت يا أبا محزة إن إخوانك من أهل 

البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشفاعة قال نعم حدثنا رسول اهللا صلى 
بعضهم يف بعض فيؤتى آدم عليه السالم فيقال له يا آدم  اهللا عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة صار الناس

اشفع إىل ربك فيقول لست هلا ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل اهللا فيؤتى إبراهيم عليه السالم فيقول لست هلا 
ولكن عليكم مبوسى فهو كليم اهللا فيؤتى موسى عليه السالم فيقول لست هلا ولكن عليكم بعيسى فهو روح 

أقول أنا هلا اهللا وكلمت ه فيؤتى عيسى فيقول لست هلا ولكن عليكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قال فأوتى ف
فأنطلق فأستأذن على ريب عز وجل فيؤذن يل عليه فأقوم بني يديه فيعلمين حمامد ال أقدر عليها اآلن فأمحده بتلك 

واشفع تشفع فأقول أي رب أميت  احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل حممد ارفع رأسك وقل نسمع وسل تعطه
أفعل مث  أميت فيقال يل انطلق فمن كان يف قلبه مثقال برة وإما قال شعرية من إميان فأخرجه منها قال فأنطلق ف

أعود فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع 
  فأقول أي

يل انطلق فمن كان يف قلبه مثقال خردلة من إميان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل مث أعود رب أميت أميت فيقال 
فأمحده بتلك احملامد وأخر له ساجدا فيقال يل حممد ارفع رأسك وقل نسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول 

ل من إميان فأخرجه أي رب أميت أميت فيقال يل انطلق فمن كان يف قلبه أدىن أدىن أدىن من ثلث من مثقال خرد
من النار فأنطلق فأفعل فهذا حديث أنس الذي أنبأنا به فأقبلنا حىت إذا كنا بظهر اجلبان قلنا لو ملنا إىل احلسن 
ا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أيب محزة فلم نسمع  وهو مستخف يف منزل أيب خليفة فأتيناه فدخلنا عليه فقلن



اتوا كيف حدثكم قال فحدثناه حىت إذا فرغنا قال هيه قلنا ما زادنا على هذا مبثل ما حدثنا يف الشفاعة قال فه
قال احلسن فواهللا لقد حدثين هبذا احلديث منذ عشرين سنة وهو مجيع فما أدري أنسى الشيخ أم كره أن 
ريد أن حيدثكم فتتكلوا فقلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق اإلنسان عجوال أين مل أذكر هذا إال وأنا أ

أحدثكم حدثين كما حدثكم منذ عشرين سنة قال مث أقوم الرابعة فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل 
يا حممد ارفع رأسك وقل نسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي رب ائذن يل فيمن قال ال إله 

  خرجن منها منإال اهللا فيقال يل ليس ذاك لك وعزيت وكربيائي وعظميت أل

  .اهـ. قال ال إله إال اهللا فأشهد حلدثنا هلذا يوم مسعنا أنس
  .اهـ. لفظ ابن حساب

ويف حديث حيىي بن عباد َحدَّثنا معبد بن هالل الغزي وأثىن عليه خريا وذكر أن اجلوين كان يروى عنه قال 
ة قال فتشفعنا عليه بثابت أتيت أنس بن مالك يف رهط من أهل البصرة مساهم لنا نسأله عن حديث الشفاع

  .اهـ. فشفع لنا فأتيناه فوجدناه يصلي الضحى
وروى ابن أيب خيثمة عن موسى بن إمساعيل عن لبيب بن حبان عن معبد بن هالل أن البناين حدثهم عن أنس 

  .اـه. فخرجنا وأنس يف الزاوية فسألناه بطوله
َحدَّثنا أمحد بن جواس َحدَّثنا أبو بكر بن عياش عن محيد  أنبأ حممد بن إبراهيم َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن إياس

عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشفع يوم القيامة قال فيقال يل لك من يف قلبه إىل من يف قلبه 
 مثقال خردلة ومن يف قلبه شيء وقبض أصابعه كأين أنظر إىل أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقبض أبو

  .اهـ. بكر أصابعه الثالث
  .اهـ. رواه أمحد بن يونس عن أيب بكر أمت من هذا

أنبأنا حممد بن علي بن احلسني املستملي َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا عبداألعلى بن محاد وأنبأنا حممد بن  ٨٧٤
األعلى قاال َحدَّثنا معتمر بن إبراهيم َحدَّثنا زكريا بن حيىي بن إياس َحدَّثنا عبداألعلى بن محاد وحممد بن عبد

سليمان قال مسعت محيدا حيدث عن أنس قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء اهللا أن يلقوا من احلبس فيقولون 
  انطلقوا بنا إىل آدم يشفع لنا إىل ربنا قال فينطلقون إليه فيقولون يا آدم اشفع لنا إىل ربنا

هللا إبراهيم قال فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إىل ربنا فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إىل خليل ا
يه السالم  فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إىل نيب اصطفاه اهللا برسالته وبكالمه قال فينطلقون إىل موسى عل

إىل ربنا فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إىل روح اهللا وكلمته قال فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا 
فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إىل من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب قال فينطلقون إىل حممد صلى اهللا 
عليه وسلم فيقولون يا حممد اشفع لنا إىل ربنا فيقول أنا هلا وأنا صحاهبا قال صلى اهللا عليه وسلم فأنطلق حىت 

على عرشه فأخر له ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد أستفتح باب اجلنة فيفتح يل فأدخل وريب عز وجل 
قبلي وحسبته قال وال أحد بعدي قال فيقال يا حممد ارفع رأسك قل نسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا 

بلي  به شعرية قال فأخر ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمده أحد ق رب يا رب قال فيقال أخرج من كان يف قل
حد بعدي قال فيقال ارفع رأسك يا حممد سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب يا رب قال وحسبته قال وال أ



فيقال أخرج من كان يف قلبه مثقال خردلة أو برة قال فأخر ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد قبلي وال 
ع فأقول يا رب حيمده حسبته قال أحد بعدي قال فيقال يا حممد ارفع رأسك قل نسمع وسل تعطه واشفع تشف

يا رب قال فيقول أخرج من كان يف قلبه أدىن شيء فيخرج أناس من النار يقال هلم اجلهنميون وأهنم لفي اجلنة 
قال فقال له رجل يا أبا محزة أمسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فتغري وجهه واشتد عليه وقال 

  .اهـ. هللا عليه وسلم ولكن مل نكن يكذب بعضنا على بعضما كل ما حندثكم مسعناه من رسول اهللا صلى ا
  .الروايه موقوفه ولكن هلا حكم الرفع+ 

أنبأنا حممد بن عيسى وأبو عمرو قاال َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا األنصاري حدثين  ٨٧٥
 الصراط فيقول رب أدنين من هذه محيد قال قال أنس آخر من خيرج من النار رجل يرفع له شجرة يف أدىن

  الشجرة فألستظل بظلها وآلكل من مثرها وألشرب

من شراهبا ال أسلك شيئا غريها فيدين منها فتوضع له شجرة يف وسط الصراط هي أفضل منها فيقول يا رب 
سألك شيئا ادنين من هذه الشجرة فألستظل بظلها وآلكل من مثرها وألشرب من مائها قال ابن آدم أمل تقل ال أ

غريها قال ادنوه منها قال فإذا أدىن منها رفعت له شجرة يف أقصى الصراط مما يلي اجلنة فيقول رب ادنين من 
هذه الشجرة فألستظل يف ظلها وآلكل من مثرها وألشرب من مائها ال أسألك شيئا غريها فإذا أدين منها نظر 

ا يصريين منك قال أن تدخل ين اجلنة فيقول سل فيسأله وهو ينظر فإذا انتهت نفسه إىل اجلنة فيقول ابن آدم م
قال أنس مسعت من أصحابنا من قال لك الذي سألت وعشرة أضعافه ومنهم من قال الذي سألت ومثله معه لو 

  .اهـ. نزل عليه مجيع أهل الدنيا ومجيع بين آدم ألوسعهم طعاما وشرابا وخدما ال ينقص مما عنده شيئا
  .اهـ. واه معتمر وخالد بن احلارث وغريهم مثلههكذا رواه موقوفا ور

ورواه عبدالوهاب الثقفي وغريه مرفوعا وزادوا فيه فيقول ما جعلين آخر أهل اجلنة إال ليعطيين ما مل يعط 
  .اهـ. غريي

  .اسناده غري موثق+ 
ثنا محيد عن أنس قال قال أنبأحممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا وهب بن بقية َحدَّثنا عبدالوهاب َحدَّ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر رجل خيرج من النار يرفع له شجرة بعدما خيرج من النار على أدىن 
ا تقدم   .اهـ. الصراط وذكر حنو م

بن أيوب حدثين محيد أنه مسع  ٨٧٦ أنسا أنبأعمر بن الربيع َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا ابن أيب مرمي َحدَّثنا حيىي 
يقول خيرج من جهنم ناس بشفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم قد عادوا كاحلمم ينبتون كما تنب حبة السيل 

  .اهـ. يسموت اجلهنميون
  مل توجد ترمجته ال ميكن احلكم عليه+ 

يزيد أنبأحممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا يونس بن حممد َحدَّثنا ليث بن سعد عن  ٨٧٧
بن اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أنا أول الناس 

تنشق األرض عن مججميت يوم القيامة وال فخر وأعطي لوء احلمد وال فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة وال فخر 
حبلقتها فيقولون من هذا فأقول أنا حممد فيفتحون يل  وأنا أول من يدخل اجلنة وال فخر وأنا آيت باب اجلنة فآخذ



فأجد اجلبار تبارك وتعاىل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا حممد وقل نسمع منك وقل يقبل منك 
واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت أميت يا رب فيقول اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه مثقال حبة من 

له اجلنة فأقبل فمن وجدت يف قلبه ذلك فأدخلهم اجلنة فإذا اجلبار مستقبلي فأسجد له شعري من اإلميان فأدخ
فيقول ارفع رأسك يا حممد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت أميت يا رب فيقول اذهب 

جدت يف قلبه إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه مثقال نصف حبة من شعري من اإلميان فأدخله اجلنة فأذهب فمن و
مثقال ذلك أدخلتهم اجلنة فأجد اجلبار مستقبلي فأسجد له له فيقول ارفع رأسك يا حممد وقل نسمع منك وقل 

يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت أميت أي رب فيقول اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه 
  مثقال حبة خردل من اإلميان فأدخله اجلنة فأذهب

قلبه ذلك أدخلتهم اجلنة وفرغ اهللا من حساب الناس وأدخل من بقي من أميت النار مع أهل فمن وجدت يف 
ألعتقنهم  النار فيقول أهل النار ما إغىن عنكم أنكم كنتم تعبدون اهللا ال تشركون به شيئا فيقول اجلبار فبعزيت 

حلياة فينبتون فيه كما تنبت احلبة من النار فريسل إليهم فيخرجون من النار قد امتحشوا فيدخلون اجلنة يف هنر ا
يف غثاء السيل ويكتب بني أعينهم هؤالء عتقاء اهللا فيذهب هبم فيدخلون اجلنة فيقول هلم أهل اجلنة هؤالء 

  .اهـ. اجلهنميون فيقول اجلبار بل هؤالء عتقاء اجلبار عز وجل
  .اهـ. هذا حديث صحيح مشهور عن ابن اهلاد

  .اسناده+ 
يد َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا معاذ بن هشام َحدَّثنا أيب ح قال وثنا أبو عامر َحدَّثنا هشام أنبأحممد بن سع ٨٧٨

عن قتادة عن أنس أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليصينب أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها مث 
  .اهـ. ليدخلنهم اهللا اجلنة بفضل رمحته

اِهللا بن العباس َحدَّثنا أمحد بن يونس بن املسيب وأنبأنا حممد بن يعقوب أبو َعبد اِهللا أخربنا حممد بن َعبد  ٨٧٩
َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان أبو إسحاق السعدي قال َحدَّثنا حممد بن عبيد الطنافسي َحدَّثنا أبو حيان 

َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا حممد بن التيمي وأنبأنا أبو علي احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر 
بشر العبدي َحدَّثنا أبو حيان التيمي عن أيب زرعة بن عمرو عن أيب هريرة قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يوما بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها هنسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون 
  اك جيمع اهللا يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد فيسمعهممب ذ

الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ماال يطيقون وال حيتملون فيقول بعض 
الناس لبعض أال ترون ما أنتم فيه أال ترون ما قد بلغكم أال تنظرون إىل من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض 
الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 
ا قد بلغنا فيقول آدم إن ريب غضب  املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى إىل م

عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إىل  اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه هناين
نوح فيأتون نوحا عليه السالم فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إىل األرض ومساك اهللا عبدا شكورا اشفع لنا إىل 

ثله ولن  بله م ا فيقول هلم إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب ق ربك أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى إىل ما بلغن



ه وإنه قد كانت يل دعوة دعوت هبا على قومي نفسي نفسي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم يغضب بعده مثل
عليه السالم فيقولون أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى إىل 

له وال يغضب بعده مثله وذكر كذباته ما قد بلغنا فيقو هلم إبراهيم إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مث
نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى فيأتون موسى عليه السالم فيقولون يا موسى أنت رسول اهللا 
ا فيقول  ا قد بلغن فضلك اهللا برساالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى إىل م

يوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قتلت نفسا مل أومر بقتلها هلم موسى إن ريب غضب ال
نفسي نفسي اذهبوا إىل عيسى فيأتون عيسى عليه السالم فيقولون يا عيسى أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما حنن فيه أال وسلم وكلمت الناس يف املهد وكلمة منه ألقاها إىل مرمي وروح منه اشفع لنا إىل ربك أال ترى 
  ترى ما قد بلغنا فيقول هلم عيسى إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب

ثله وال يغضب بعده مثله ومل يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم فيأتون  قبله م
من ذنبك وما تأخر  حممدا عليه السالم فيقولون يا حممد أنت رسول اهللا وخامت النبيني وغفر اهللا لك ما تقدم

ا قد بلغنا فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجدا لريب مث يفتح اهللا  اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى م
يل ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه ألحد قبلي مث قال يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع 

يت أميت يا رب أميت أميت فيقال يا حممد أدخل اجلنة من امتك من ال حساب تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أم
عليه من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب والذي نفس حممد بيده 

عيد إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة هجر وكما بني مكة وبصرى رواه جرير وحيىي بن س
  .اهـ. وعبداهللا بن املبارك

أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق  ٨٨٠
بن إبراهيم أنبأجرير بن عبداحلميد عن أيب حيان حيىي بن سعيد بن حيان ح قال وثنا احلسن بن عيسى وهذا 

بن جرير عن أيب هريرة قال أتى حديثه أنبأنا َعبد اِهللا بن امل بارك أنبأنا أبو حيان التيمي عن أيب زرعة بن عمرو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان أحب الشاة إليه فنهس منه هنسة مث قال أنا سيد 

داعي وينفذهم البصر الناس وهل تدرون مب ذلك جيمع اهللا الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم ال
  وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ماال يطيقون وال حيتملون

فيقول الناس بعضهم لبعض أال ترون ما قد بلغكم أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم فيقول الناس بعضهم 
فيأتون نوحا عليه لبعض عليكم بآدم قال فيأتون آدم فيقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح عليه السالم 

السالم فيقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم عليه السالم فيأتون إبراهيم فيقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا 
إىل موسى فيأتون موسى فيقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل عيسى فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا 

حممدا عليه السالم فيقولون أنت رسول اهللا وخامت األنبياء وغفر اهللا لك إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم فيأتون 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه قال فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجدا 

مث يقال يا حممد  لريب عز وجل قال مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه على أحد قبلي
ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت أميت يا رب ثالث مرات فيقال يا حممد أدخل من 



. أمتك من ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب
  .اهـ

  ..اهـ. ري هذا املوضعلفظ حديث ابن املبارك وحديث جرير أمت ذكرته يف غ
أخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا حممد بن بشر وأبو أسامة محاد بن أسامة عن أيب حيان حيىي  ٨٨١

بن سعيد عن أيب زرعة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى باللحم وأنبأنا حممد بن 
سحاق َحدَّثنا عبدة بن َعبد اِهللا اخلزاعي َحدَّثنا حممد بن بشر َحدَّثنا أبو حيان يعقوب َحدَّثنا أبو بكر حممد بن إ

التيمي عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكان 
هللا يوم القيامة األولني يعجبه فنهس منها هنسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مل ذاك جيمع ا

واآلخرين يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ماال 
ا قد بلغكم أال تنظرون إىل  يطيقون وال حيتملون فيقول بعض الناس لبعض أال ترون ما أنتم فيه أال ترون إىل م

  آدم فيأتون آدممن يشفع فيقول بعض الناس لبعض أبوكم 

عليه السالم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إىل ربك أالترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله 

ة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح فيأتون مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه هناين عن الشجر
وحا عليه السالم فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إىل أهل األرض ومساك اهللا عبدا شكورا اشفع لنا إىل ربك 
ثله ولن  بله م أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب ق

دعوت هبا على قومي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم ي غضب بعده مثله وإنه كانت يل دعوة 
فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقولون يا إبراهيم أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى 

ا قد بلغنا فيقول هلم إن ريب قد غضب ال يوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ما حنن فيه أال ترى م
مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى فيأتون موسى عليه السالم فيقولون يا موسى 

ا قد  أنت رسول اهللا فضلك اهللا برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى م
موسى إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قتلت نفسا  بلغنا فيقول هلم

  .اهـ. مل أومر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل عيسى احلديث
أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق بن أيوب وحممد بن يعقوب قالوا َحدَّثنا أمحد بن  ٨٨٢

بن عمرو بن جرير سلمة َح دَّثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأجرير بن عبداحلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة 
عن أيب هريرة قال وضعت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصعة من ثريد فتناول الذراع وكان أحب 

آدم يوم القيامة مث هنس أخرى فقال أنا الشاة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنهس هنسة فقال أنا سيد ولد 
سيد ولد آدم يوم القيامة فلما رأى أن أصحابه ال يسألوه قال أال تقولون كيف قالوا يا رسول اهللا كيف قال 

  يقوم الناس لرب العاملني يسمعهم الداعي وينفذهم البصر

طلقون من الضجر واجلزع مما وتدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها منهم قال فين
هم فيه فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك اهللا بيده وأمر املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربنا أال 



ثله ولن يغضب بعده مثله وكان  بله م ترى ما حنن فيه من الشر فيقول آدم إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب ق
طان هناين عن الشجرة فعصيته وأخاف أن يطرحين يف النار انطلقوا إىل غريي أمرين أمرا فعصيته وأطعت الشي

نفسي نفسي قال فينطلقون فيأتون إىل نوح عليه السالم فيقولون يا نوح أنت نيب اهللا وأول رسل اهللا اشفع لنا 
لن يغضب إىل ربك أال ترى ما حنن فيه من الشر فيقول نوح إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله و

بعده مثله وإنه كانت يل دعوة فدعوت هبا على قومي فأهلكوا وإين أخاف أن يطرحين يف النار انطلقوا إىل 
غريي نفسي نفسي قال فينطلقون فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل اهللا قد مسع خبلتك 

ن فيه من الشر فيقول إبراهيم إن ريب غضب اليوم أهل السماء وأهل األرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حن
هذا ؟ < وقوله آلهلتهم } إنه ريب{غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر الكوكب قوله 

وأخاف أن يطرحين يف النار انطلقوا إىل غريي نفسي نفسي فينطلقون حىت } إين سقيم{وقوله > ؟ كبريهم 
أنت نيب اهللا اصطفاك اهللا برساالته وكلمك تكليما اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما  يأتون موسى فيقولون يا موسى

ثله وأين قتلت  حنن فيه من الشر فقال موسى إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده م
وا عيسى فيقولون نفسا مل أومر هبا فأخاف أن يطرحين يف النار انطلقوا إىل غريي نفسي نفسي فينطلقون حىت يأت

يا عيسى أنت نيب اهللا أنت كلمة اهللا وروحه ألقاها إىل مرمي وروح منه اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه من 
الشر فيقول عيسى أن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قال عمارة وال أعلمه 

ر انطلقوا إىل غريي نفسي نفسي فينطلقون فيأتوين فيقولون يا حممد ذكر ذنبا وقال أين أخاف أن يطرحين يف النا
ا تأخر اشفع لنا إىل ربك فأنطلق فآيت حتت  أنت رسول اهللا وخامت النبيني قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وم

ا مل يقمه   العرش فأقع ساجدا لريب فيقيمين رب العاملني مقام

تعطه فأقول يا رب أميت أميت فيقول اهللا له ادخل اجلنة من ال حساب أحدا قبلي فيقول يا حممد اشفع تشفع سل 
عليه من أمتك من الباب األمين وهم شركاء الناس يف األبواب األخر والذي نفس حممد بيده إن ما بني الباب 

  .اهـ. إىل الباب كما بني مكة وهجر أو مكة وبصرى ال أدري أيهما قال
  .اهـ. َحدَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا جرير بطوله وأنبأمحزة بن حممد َحدَّثنا أمحد

  .اسناد صحيح+ 
أخربنا أبو الوليد حسان بن حممد َحدَّثنا حممد بن صاحل العكربي َحدَّثنا حممد بن طريف وأبو كريب قاال  ٨٨٣

ش َحدَّثنا حممد بن فضيل عن سعد بن طارق أيب مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة وعن ربعي بن خرا
عن حذيفة ابن اليمان قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع الناس يف صعيد واحد قال فيقام املؤمنون 
يقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة فيقول وهل أخرجكم إال خطيئة أبيكم آدم  حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم ف

إبراهيم إمنا كنت خليال من وراء اعمدوا إىل  لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل إبراهيم خليل اهللا قال فيقول
موسى الذي كلمه اهللا تكليما فيأتون موسى عليه السالم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل عيسى فيقول 

  لست بصاحب ذلك ائتوا حممدا فيأتون

أقوم ويؤذن يل ويرسل معي األمانة والرحم فيقفان جبنبيت الصراط مي ينه ومشاله فيمر حممدا صلى اهللا عليه وسلم ف
أحدكم كمر الربق أال ترون إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني مث كمر الريح مث كمر الطري وشد الرجال 



جتوز هبم أعماهلم ونبيكم عليه السالم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حىت يعجز أعمال الناس حىت 
جنبيت الصراط كالليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به  يأيت الرجل فال يستطيع أن مير إال زحفا قال ويف

  .اهـ. فمخدوش ناج ومكدوس يف النار والذي نفس أيب هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعني خريفا
  .حمدث ال يكفى يف التوثيق+ 

  .اهـ. وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا هناد َحدَّثنا حممد بن فضيل
ة َحدَّثنا حيىي بن عثمان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن صاحل أنبأنا الليث بن سعد وأنبأنا أمحد بن احلسن بن عتب ٨٨٤

وأنبأحممد بن سعد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم املصري َحدَّثنا شعيب بن 
عمر يقول مسعت عمر يقول قال  الليث حدثين أيب حدثين َعبد اِهللا بن أيب جعفر مسعت محزة بن َعبد اِهللا بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الشمس لتدنو حىت يبلغ العرق نصف آذاهنم فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم 
  فيقول لست صاحب ذاك مث مبوسى عليه السالم فيقول كذلك مث مبحمد صلى اهللا عليه

. يومئذ يبعثه اهللا مقاما حممودا أهل اجلمع كلهموسلم ويشفع ليقضي بني اخللق فيمشي حىت يأخذ حبلقة اجلنة ف
  .اهـ

  .اهـ. هذا إسناد ثابت على رسم البخاري
  .ال ميكن احلكم على احلديث+ 

أنبأنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا احلسن بن عرفة بن يزيد أبو علي َحدَّثنا القاسم بن مالك املزين  ٨٨٥
ك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا عن املختار بن فلفل عن أنس بن مال

ا معه مصدق غري واحد   .اهـ. أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة إن من األنبياء ملن يأيت يوم القيامة م
  .اسناده حسن+ 

د اِهللا بن حممد بن شاكر أنبأنا حممد بن عمرو بن البختري وحممد بن يعقوب قاال َحدَّثنا أبو البختري َعب ٨٨٦
ح وأنبأعبداهللا بن إبراهيم املقري َحدَّثنا حممد ابن عاصم بن َعبد اِهللا الثقفي قال َحدَّثنا احلسني بن علي اجلعفي 
َحدَّثنا زائدة بن قدامة عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أول 

  .اهـ. شفيع يف اجلنة

أنبأاحلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن إبراهيم العبسي َحدَّثنا احلسني بن  ٨٨٧
علي اجلعفي عن زائدة عن املختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أول 

  .اهـ. ت وإن من األنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إال رجل واحدشفيع يف اجلنة مل يصدق نيب من األنبياء ما صدق
  .اهـ. رواه إسحاق وأبو كريب عن احلسني

بن أيب شيبة َحدَّثنا معاوية بن هشام عن سفيان  ٨٨٨ أنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا مسدد بن قطن َحدَّثنا عثمان 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أكثر األنبياء تبعا الثوري عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول 

  .اهـ. يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب اجلنة
أنبأحممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم  ٨٨٩

 شيبة َحدَّثنا جرير عن املختار بن فلفل عن أنس أنبأجرير وأنبأنا حممد َحدَّثنا مسدد بن قطن َحدَّثنا عثمان بن أيب



بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع وأين أكثر األنبياء تبعا وقال عثمان أنا 
  .اهـ. أول من يشفع يف اجلنة

أبان َحدَّثنا عبدالرحيم بن أنبأنا حممد َحدَّثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عمر بن  ٨٩٠
سليمان عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر عنده األنبياء 

فقال أنا أول شفيع يف اجلنة وأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة وإن من األنبياء لنبيا يأيت يوم القيامة وما معه غري 
  .اهـ. رجل واحد

أنبأأبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس الرازي َحدَّثنا عمر بن حفص بن  ٨٩١
غياث َحدَّثنا أيب عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أول من 

  .اـه. بيا ما يؤمن له يوم القيامة إال رجل واحديكسى يوم القيامة وأنا أكثر الناس تبعا وإن من األنبياء لن
أخربنا أمحد بن عمرو أبو الطاهر َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى الصديف َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب أخربين  ٨٩٢

مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكل 
  .اهـ. ريد أختىبء دعويت إن شاء اهللا شفاعة ألميت يوم القيامةنيب دعوة فأ

  .اهـ. وأنبأنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا يوسف بن موسى َحدَّثنا أمحد بن صاحل َحدَّثنا ابن وهب حنوه

 أنبأنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر ابن راشد عن الزهري عن أيب ٨٩٣
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة مستجابة وإين أحب أن أخبأ 

  .اهـ. دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
  .فيه متابعه+ 

بن أيوب الدمشقي َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو وأنبأنا أمحد بن حممد بن  ٨٩٤ أنبأنا أمحد بن سليمان 
دَّثنا أمحد بن مهدي وأنبأنا احلسن بن منصور أبو القاسم حبمص َحدَّثنا حممد بن العباس بن معاوية إبراهيم َح

قالوا َحدَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن أن أبا 
ة وأريد إن شاء اهللا أن أختىبء دعويت شفاعة ألميت هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعو

  .اهـ. يوم القيامة
أنبأنا أيب َحدَّثنا أيب َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أيب زياد القطواين وأنبأنا محزة بن حممد َحدَّثنا أمحد بن أيب أمحد  ٨٩٥

لزهري عن عمه قال أخربين أبو سلمة َحدَّثنا أبو خيثمة قال َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد َحدَّثنا ابن أخي ا
دعويت  أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة فأردت إن شاء اهللا أن أختىبء 

  .اهـ. شفاعة ألميت يوم القيامة

 قال وثنا ابن أخي الزهري عن عمه َحدَّثنا عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أيب
  .اهـ. هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ. رواه ابن سامل عن الزبيدي عن الزهري ومجع بني اإلسنادين
  .اهـ. وكذلك رواه عبيداهللا بن أيب زياد فجمع بني اإلسنادين



  .اهـ. ورواه الليث وابن املبارك وأبو يعقوب وابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمرو بن أيب سفيان
نا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمحد بن مسعود املقدسي َحدَّثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب أخرب ٨٩٦

بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
دعويت شفاعة   .اهـ. ألميت يوم القيامة وسلم لكل نيب دعوة فأريد إن شاء اهللا أن أختىبء 

قال وأخربين عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن جارية مثل ذلك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
عمرو وقال أبو هريرة فأخربت بذلك كعبا فقال كعب أنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا 

. صلى اهللا عليه وسلم مث حدث عن قصة إسحاق ملا أرى ذحبه بطولهفقلت نعم فقال بأيب أنت وأمي رسول اهللا 
  .اهـ

  .اهـ. وكذلك رواه ابن أخي الزهري ويونس وإسحاق بن راشد

أخربنا أبو حممد َعبد اِهللا بن حممد بن جعفر البغدادي َحدَّثنا حيىي بن أيوب املصري ح وأنبأعلي بن حممد  ٨٩٧
َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد  بن نصر َحدَّثنا أمحد بن إبراهيم قال

عن ابن شهاب الزهري عن عمرو يعين ابن أيب سفيان عن أيب هريرة قال قلت لكعب أن نيب اهللا صلى اهللا عليه 
م القيامة فقال كعب وسلم قال لكل نيب دعوة يدعو هبا فأنا أريد إن شاء اهللا أن أختىبء دعويت شفاعة ألميت يو

  .اهـ. أليب هريرة أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو هريرة نعم
أنبأ حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري َحدَّثنا علي بن احلسن بن شقيق َحدَّثنا َعبد اِهللا 

بن أيب  سفيان عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرو 
  .اهـ. وسلم لكل نيب دعوة مستجابة فذكر احلديث

أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حممد بن أيوب الرازي َحدَّثنا علي بن املديين َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ٨٩٨
هري قال أخربين عمرو بن أوس الثقفي أن أبا سعيد أبو صفوان قال أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب الز

هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة يدعو هبا وأنا أريد إن شاء اهللا أن أختىبء دعويت 
  .اهـ. شفاعة ألميت يوم القيامة

أنا أبو الربيع وأنبأنا أنبأنا محزة بن حممد وحممد بن سعد قاال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد ابن شعيب أنب ٨٩٩
حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حرملة بن حيىي قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب قال أخربين يونس بن 

يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أيب سفيان حدثه أن أبا هريرة قال لكعب األحبار إن نيب اهللا صلى اهللا عليه 
يدعو هبا وأنا أريد إن شاء اهللا أن أختىبء دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فقال وسلم قال إن لكل نيب دعوة 

  .اهـ. كعب أليب هريرة أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو هريرة نعم
  .اهـ. رواه معمر بن راشد عن الزهري عن القاسم بن حممد عن أيب هريرة

  .اسناده حسن+ 
بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق َحدَّثنا معمر عن أنبأنا حممد  ٩٠٠

قال أخربين القاسم بن حممد قال اجتمع أبو هريرة } إين أرى يف املنام أين أذحبك{الزهري يف قوله عز وجل 
ا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجعل كعب حيدث أب ا هريرة عن الكتب وكعب فجعل أبو هريرة حيدث كعب



فقال أبو هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إن لكل نيب دعوة مستجابة وأين أختىبء دعويت شفاعة ألميت يوم 
  .اهـ. القيامة فقال كعب أنت مسعت قال نعم

  .اهـ. رواه َعبد اِهللا بن املبارك وحممد بن ثور وغريمها عن معمر حنوه
كر البيكندي َحدَّثنا إسحاق بن يوسن احلريب َحدَّثنا القعنيب عن مالك بن أنس أنبأنا حممد بن يعقوب أبو ب ٩٠١

عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة يدعو هبا فأريد أن 
  .اهـ. أختىبء دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
  .اهـ .رواه ابن وهب وابن أيب أويس وغريمها

  تقدم وفيه متابعه+ 

شعيب بن أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس َحدَّثنا أبو اليمان البهراين َحدَّثنا  ٩٠٢
أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة يدعو 

  .اهـ. هبا فيستجاب له وأريد إن شاء اهللا أن أخبأ دعويت شفاعة ألميت يف اآلخرة
  .اهـ. رواه ورقة وغريه

ن أيوب َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا الليث بن أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان َحدَّثنا حيىي ب ٩٠٣
سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرمحن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكل 

  .اهـ. نيب دعوة يدعو هبا مستجاب له فأريد إن شاء اهللا أن أدخر دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
  .دماحلديث تق+ 

بن أيوب الدمشقي َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّثنا حيىي بن صاحل  ٩٠٤ أنبأنا أمحد بن سليمان 
َحدَّثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قيل يا رسول اهللا من أسعد 

  .اهـ. ن قال ال إله إال اهللالناس بشفاعتك يوم القيامة قال أسعد الناس بشفاعيت م
أنبأنا عبدوس بن احلسني َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا داود بن َعبد اِهللا وأنبأنا حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا  ٩٠٥

املقربي عن أيب هريرة أنه  موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة قال َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن
رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أنه ال يسألين عن هذا أول قال يا 

. منك ملا رأيت من حرصك على احلديث أن أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا خملصا من قبل نفسه
  .اهـ

ثنا أبو الربيع َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر َحدَّثنا أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا يوسف بن يعقوب َحدَّ ٩٠٦
عمرو بن أيب عمرو عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قلت يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا ال يسأل عن هذا احلديث أول منك ملا 

ال إله إال اهللا خملصا من نفسه رأيت من   .اهـ. حرصك على احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال 
  .تقدم+ 

أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا عبدالرزاق َحدَّثنا معمر بن رشاد  ٩٠٧
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة يستجاب عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال ر



  .اهـ. هلا وأريد إن شاء اهللا أن أدخر دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
  .تقدم وفيه متابعه+ 

أنبأنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن مسلم َحدَّثنا شبابة بن سوار َحدَّثنا شعبة َحدَّثنا  ٩٠٨
زياد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن لكل نيب دعوة وإين اختبأت دعويت شفاعة حممد بن 

  .اهـ. ألميت يوم القيامة
أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق أنبأنا حممد  ٩٠٩

بن زياد عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه بن جعفر غندر والنضر بن مشيل قاال َحدَّ ثنا شعبة عن حممد 
  .اهـ. وسلم قال لكل نيب دعوة يف أمته يستجاب له وأنا أريد أن أدخر دعويت إن شاء اهللا شفاعة ألميت

  فيه متابعه+ 

هيم بن طهمان عن حممد أنبأنا حممد بن سعيد َحدَّثنا سيار بن خزمية َحدَّثنا احلسني بن حفص َحدَّثنا إبرا ٩١٠
. بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

  .اهـ
  .فيه متابعه+ 

أنبأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وحممد بن يعقوب وأمحد بن إسحاق قالوا َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا  ٩١١
بن جرير عن أيب إسحاق بن إبرا هيم أنبأنا جرير بن عبداحلميد عن عمارة ابن القعقاع عن أيب زرعة بن عمرو 

هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن لكل نيب دعوة مستجابة يدعو هبا فيستجاب له وإين اختبأت 
  .اهـ. دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

 البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب ابن حبيب َحدَّثنا يعلى بن عبيد أنبأنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اِهللا ٩١٢
عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة مستجابة وإين 

  .اهـ. اختبأت دعويت شفاعة ألميت وهي نائلة من مات ال يشرك باهللا شيئا
ن أيوب َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا أبو معاوية أنبأأمحد بن إسحاق ب ٩١٣

ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل 
ابة فتعجل كل نيب دعوته وإين اختبأت عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة مستج

  .اهـ. دعويت شفاعة ألميت وهي نائلة من مات منهم إن شاء اهللا ال يشرك باهللا شيئا
  .اهـ. رواه أبو عوانة وجرير

يمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا خالد بن حيىي وأنبأنا عبدالرمحن بن أمحد بن  ٩١٤ أنبأخيثمة بن سل
نا أبو معني احلسني بن احلسن الرازي َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا اهلروي ح وأنبأحممد بن يعقوب محدان َحدَّث

َحدَّثنا إبراهيم بن حممد املروزي َحدَّثنا حممد بن آدم قال َحدَّثنا الفضل بن موسى ح وأنبأحسان بن حممد َحدَّثنا 
وأنبأنا أبو حفص عمرو بن حممد ابن إبراهيم َحدَّثنا حممد إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا وكيع 

بن أمحد بن ثابت َحدَّثنا إبراهيم بن سعيد َحدَّثنا أبو أسامة قالوا َحدَّثنا مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك قال 
  .اهـ. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة



أنبأأبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن مسلم َحدَّثنا روح بن عبادة وأنبأنا  ٩١٥
بن نصر َحدَّثنا حممد بن أيوب وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد قال َحدَّثنا مسدد  علي بن حممد 

الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا  َحدَّثنا حيىي بن سعيد وأنبأنا حممد بن إبراهيم بن
إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر بن مشيل قالوا َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم قال

  .اهـ. لكل نيب دعوة دعا هبا يف أمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
أنا عبدوس بن احلسني َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا عفان بن مسلم وأنبأنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أنب ٩١٦

علي بن احلسن بن أيب عيسى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يزيد املقري وأنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن أيوب 
دَّثنا مهام َحدَّثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا َحدَّثنا أبو مسلمة موسى ابن إمساعيل وهدبة قالوا َح

. صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة دعا هبا فاستجاب اهللا له وإين استخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
  .اهـ
ن بشار ح أنبأحممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد ب ٩١٧

وأنبأحممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد بن املثىن قال َحدَّثنا معاذ بن هشام َحدَّثنا أيب عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لكل نيب دعوة يف أمته وإين اختبأت دعوتى شفاعة 

  .اهـ. ألميت يوم القيامة
  .اهـ. ريه عن سعيدرواه روح وغ

أنبأنا عبدوس بن احلسني َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس َحدَّثنا احلسن بن الربيع َحدَّثنا املعتمر بن  ٩١٨
  سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

  .هكل نيب قد سأل سؤاال أو قال لكل نيب دعوة قد دعا هبا فاستجابت دعوت
أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب ح وأنبأحممد 

بن سعد َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ َحدَّثنا معتمر قال حدثين أيب وأنبأنا حسان َحدَّثنا حممد بن 
لى األعلى َحدَّثنا املعتمر عن أبيه عن أنس أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إسحاق َحدَّثنا حممد بن عبداألع

  .اهـ. كل نيب قد سأل أو لكل نيب دعوة وذكر حنوه
أنبأحممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا روح بن عبادة َحدَّثنا ابن  ٩١٩

دعا جريج أخربين أبو الزبري أنه مس ع جابر بن َعبد اِهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب دعوة 
  .اهـ. هبا يف أمته واختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

أنبا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا عبدالرمحن بن حممد بن منصور َحدَّثنا معاذ بن هشام َحدَّثنا أيب  ٩٢٠
بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليصينب أقواما سفع من النار عقوبة لذنوب عن قتادة عن أنس 

  .اهـ. أصابوها مث ليدخلنهم اهللا اجلنة بفضل رمحته وشفاعة الشافعني يقال هلم اجلهنميون
  مل توجد ترمجته+ 



ز قاال َحدَّثنا مسلم بن أنبأنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن أيوب واحلسن بن سهل بن عبدالعزي ٩٢١
إبراهيم َحدَّثنا هشام َحدَّثنا قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليصينب أقواما سفع من النار 

  ..اهـ. بذنوب أصابوها مث خيرجون فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميون
ي ٩٢٢ مون احلريب َحدَّثنا احلسني بن أنبأحممد بن احلسن أبو طاهر وعلي قاال َحدَّثنا إسحاق بن احلسن بن م

حممد املروزي َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن قتادة عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ..اهـ. وسلم وذكر اجلهنميني فقال إذا أبصرهم أهل اجلنة قالوا هؤالء اجلهنميون

دَّثنا عمر بن حفص السدوسي َحدَّثنا عاصم بن وأنبأنا أمحد بن إسحاق وعلي بن حممد بن نصر قاال َح ٩٢٣
ا خيرجون من  علي َحدَّثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن قوم

  .اهـ. النار بعد ما يصيبهم لفح منها فيدخلون اجلنة فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميون
  ..اهـ. ت عن أنس بن مالكرواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة وثاب

أخربنا محزة بن حممد بن العباس وأمحد بن عثمان قاال َحدَّثنا العباس بن حممد بن العباس البصري َحدَّثنا  ٩٢٤
أمحد بن صاحل وأنبأنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حرملة بن حيىي قاال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب 

حلارث أن أبا بكر سوادة حدثه عن عبدالرمحن بن جبري عن َعبد اِهللا بن عمرو بن العاص أن أنبأنا عمرو بن ا
رب إهنن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين {رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم 

  }فإنه مين ومن عصاين

فرفع يديه } تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن{وقال عيسى } فإنك غفور رحيم{
فقال اللهم أميت أميت وبكى قال اهللا عز وجل يا جربيل اذهب إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وربك أعلم فسله 
ما يبكيك فأتاه جربيل فسأله فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال قال وهو أعلم فقال اهللا عز وجل 

  .اهـ. ل فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءكاذهب يا جربي
  .اسناده حسن+ 

أنبأعبداهللا بن حممد احلارث َحدَّثنا حممد بن يزيد وحممد بن إمساعيل البخاري قاال َحدَّثنا حممد بن سالم  ٩٢٥
ك قال َحدَّثنا عبده بن سليمان َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بن دعامة عن أيب املليح عن عوف بن مال

كنا يف بعض السفر فعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرسنا معه وتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته 
فقمت يف الليل فإذا أنا ال أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند راحلته فطلبته فبينا أنا كذلك إذا مبعاذ بن 

ا أفزعين فبينا حنن كذلك إذ مسعنا هزيزا كهزيز الرحل بأعال الوادي  جبل وأيب موسى األشعري قد أفزعهما م
  وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءنا

فأخربناه فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه آتاين الليلة آت من ريب فخريين بني الشفاعة وبني أن يدخل 
قال أنتم من أهل شفاعيت مث نصف أميت اجلنة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول اهللا اجعلنا من أهل شفاعتك ف

أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس وأقبلنا معه فلما أتاهم أخرب مبا كان من أمرهم فقال إنه أتاين 
الليلة آت من ريب فخريين بني الشفاعة وبني أن يدخل نصف أميت اجلنة فاخترت الشفاعة فقالوا يا رسول اهللا 

كثرنا عليه قال أشهد من حضرين أن شفاعيت ملن مات من أميت ال يشرك باهللا اجعلنا من أهل شفاعتك فلما أ



  .اهـ. شيئا
  .اهـ. هذا إسناد صحيح على رسم النسائي إال أن فيه إرساال

  .اهـ. ورواه هشام ومهام وأبو عوانة
نه عبدالصمد روى حممد بن أيب املليح عن أخيه زياد بن أيب املليح عن أبيه عن أيب بردة عن عوف بن مالك وع

  .اهـ. بن عبدالوارث
  .اهـ. ورواه سامل بن نوح عن اجلريري عن أيب السليل عن أيب املليح عن األشعري

ورواه أبو سلمة عن محاد عن عاصم عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه اتصل هذا احلديث بروايتهم عن أيب 
  .اهـ. املليح عن أيب بردة عن أيب موسى عن عوف بن مالك

بن مالكاس+    ناده اصل بذكر الواسطة بني ايب املليح وعوف 

أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم األذرعي بدمشق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن جعفر بن حيىي العسكري بالرقة  ٩٢٦
يب َحدَّثنا عفان بن مسلم َحدَّثنا محاد بن مسلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن رجال قال يا نيب اهللا أين أ

  .اهـ. فقال يف النار فلما وىل دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إن أيب وأباك يف النار
أنبأأمحد بن حممد بن عبدالسالم البريويت َحدَّثنا يوسف بن يزيد َحدَّثنا أسد بن موسى َحدَّثنا أبو األحوص  ٩٢٧

لقيامة كل أمة تتبع نبيها فيقولون يا عن آدم بن علي قال مسعت ابن عمر يقول إن الناس يصريون جثا يوم ا
  .اهـ. فالن اشفع لنا حىت تنتهي الشفاعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذلك يوم يبعثه اهللا املقام احملمود

  .اهـ. رواه إمساعيل بن أبان وغريه
  .مل جتد ترمجته+ 

حممد بن أيوب َحدَّثنا ابن أيب مرمي قال  أنبأنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن يوسف وأنبأنا ٩٢٨
َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب َحدَّثنا إسرائيل َحدَّثنا آدم بن علي قال مسعت ابن عمر يقول يصري األمم يوم 

القيامة جثا كل أمة تلجأ إىل نبيها فيأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أمته فيوايف هبم على كوم على األمم 
فيقال يا فالن اشفع يا فالن اشفع فريدها بعضهم إىل بعض حىت ينتهون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه كلها 

  .اهـ. }عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا{وسلم فذلك قوله عز وجل 
  .اهـ. رواه عبيداهللا وعمرو العنقري ورواه سفيان الثوري عن آدم بن علي

  مل توجد ترمجته وفيه متابعه+ 

نا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة قاال َحدَّثنا يونس َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا شعبة عن أيب إسحاق أنبأ ٩٢٩
مسعت صلة بن زفر حيدث عن حذيفة قال جيتمع الناس يف صعيد واحد فال تكلم نفس فيكون أول مدعو حممد 

ك واملهدي من هديت وعبدك بني صلى اهللا عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إلي
  .اهـ. يديك أنا بك وإليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك تباركت وتعاليت سبحانك

  .احلديث صحيح على شرط+ 
ثنا حممد بن سعيد َحدَّثنا أبو عبدالرمحن النسائي َحدَّثنا إمساعيل بن مسعود َحدَّثنا خالد ابن احلارث َحدَّثنا شعبة 

  .اهـ. حنوه



بن احلارث َحدَّثنا حممد بن يزيد َحدَّثنا حممد بن سالم َحدَّثنا أبو األحوص عن أيب أ ٩٣٠ نبأنا َعبد اِهللا بن حممد 
إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال قال حذيفة بن اليمان جيمع الناس يف صعيد واحد ينفذهم البصر 

وسعديك واخلري يف يديك واملهدي من ويسمعهم املنادي حفاة عراة كما خلقوا فيقال يا حممد فأقول لبيك 
هديت وعبدك بني يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت ال ملجأ وال منجى منك إال إليك قال فذلك املقام 

  .اهـ. احملمود
  .اهـ. هذا إسناد جممع على صحته وقبول رواته

َحدَّثنا سفيان عن أيب إسحاق َحدَّثنا  أنبأنا َعبد اِهللا بن إبراهيم َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا عبدالرزاق بن مهام ٩٣١
صلة بن زفر قال مسعت حذيفة بن اليمان يقول جيمع الناس يوم القيامة يف صعيد واحد عراة كما خلقوا ليس 
على أحد منهم طحربة فينادي يا حممد فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك واملهدي من هديت وعبدك بني 

عسى أن يبعثك ربك {جى منك إال إليك سبحانك رب البيت فذلك قوله يديك وبك وإليك ال ملجأ وال من
  ..اهـ. }مقاما حممودا

أنبأنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور الرمادي َحدَّثنا هارون بن معروف َحدَّثنا الوليد  ٩٣٢
عامر اخلبائري يقول مسعت عوف بن  بن مسلم َحدَّثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر الشامي قال مسعت سليم بن

مالك األشجعي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر الشفاعة فسألته أن جيعلين من أهلها فقال 
  .اهـ. أهنا لكل مسلم

قال وثنا هشام بن عمار َحدَّثنا صدقة بن خالد َحدَّثنا ابن جابر قال مسعت سليم ابن عامر يقول مسعت عوف بن 
ألشجعي يقول نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزال قال فاستيقظت من الليل فإذا ال أرى شيئا مالك ا

يف املعسكر أطول من مؤخر الرحل قد لصق كل إنسان بعريه باألرض فقمت أختلل الناس حىت دفعت إىل 
إذا هو بارد فخرجت مضجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش ف

أختلل الناس فأقول إنا هللا وإنا إليه راجعون ذهب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت خرجت من املعسكر 
  كله فبصرت بسواد فذهبت إليه

فرميته حبجر فذهبت إىل السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن اجلراح وإذا بصوت كدوي الرحى وكصوت 
لريح فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبتوا حىت تصبحوا أو يأتيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه القصباء حني يصيبها ا

ا نعم فأقبل إلينا فخرجنا معه ال نسأله  ا شاء اهللا مث نادى أمث معاذ وأبو عبيدة وعوف بن مالك قلن وسلم فلبثنا م
اهللا ورسوله أعلم قال فإنه خريين بني  شيئا وال خيربنا حىت قعد على فراشه فقال أتدرون ما خريين ريب الليلة قلنا

أن يدخل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلنا من أهلها قال 
  .اهـ. هي لكل مسلم

رواه بشر بن بكر وغيهر عن ابن جابر وهذا حديث مشهور عن ابن جابر ويقول مسعت سليم بن عامر يقول 
وهو ثابت على رسم مسلم وغريه وسليم أحد الثقات يف الشاميني أدرك أبا بكر الصديق رضي  مسعت عوف

اهللا عنه وروى عن معاوية ابن صاحل وجابر بن غامن عن سليم عن معدي كرب عن عوف من وجه ال يثبت 
  .اهـ. وحديث ابن جابر أصح وأوىل وعند سليم بن عامر عن عوف بن مالك غري هذا احلديث



ربنا أبو عمرو عبدالوهاب بن اإلمام أيب َعبد اِهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة رمحه اهللا أخ ٩٣٣
قال أنبأنا والدي أبو َعبد اِهللا بن مندة قال أنبأنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود 

َحدَّثنا أبو املثىن معاذ قال َحدَّثنا أبو الوليد ح وأخربنا  أمحد بن الفرات ح وأخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب
بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد ح وأخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا أمحد بن احلسن بن  علي بن حممد 

ن النسائي َحدَّثنا عبداجلبار َحدَّثنا عبيداهللا بن عمر القواريري ح وأخربنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن احلس
سهل بن بكار البصري قال أمحد بن إسحاق وثنا يوسف بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ح وأخربنا 

حسان َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو كامل ح وأخربنا أبو عمرو موىل بين هاشم َحدَّثنا أبو أمية حممد بن 
طلحة عن إبراهيم َحدَّثنا موسى يعين ابن إمس اعيل قالوا َحدَّثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن 

قام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم } وأنذر عشريتك األقربني{أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ملا نزلت هذه اآلية 
بين عبداملطلب  فنادى يا بين كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا

  أنقذوا أنفسكم من النار

ال أملك لك من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا   .اهـ. يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار فإين 
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم موىل بين هاشم وعمرو بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو بكر أمحد بن  ٩٣٤

اين َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن إبراهيم العبسي َحدَّثنا حممد بن بشر العبدي َحدَّثنا مسعر عن عمرو الشيب
طلحة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا نزلت  وأنذ ؟ < عبدامللك بن عمري عن موسى بن 

وا أنفسكم من النار حىت انتهى إىل جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا يا بين فالن أنقذ> ؟ عشريتك األقربني 
فاطمة فقال يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار ال أملك لك من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا سأبلها 

  .اهـ. ببالهلا
. مشهور عن ابن بشر ورواه إمساعيل بن خليفة وغريه عن مسعر وروى من حديث شعبة والثوري عن عبدامللك

  .اهـ
  .بعهتقدم وفيه متا+ 

أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وحممد بن يعقوب وأمحد بن إسحاق قالوا َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا  ٩٣٥
ل   إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير بن عبداحلميد عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قا

هللا عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا مجع النيب صلى ا> ؟ وأنذ عشريتك األقربني ؟ < ملا نزلت 
بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بين مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بين عبد مشس 

أنقذوا أنفسكم من النار يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بين 
ذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا عبداملطلب أنق
  .اـه. سأبلها ببالهلا

وأخربنا محزة َحدَّثنا أمحد بن علي َحدَّثنا زهري بن حرب ح وأخربنا حسان َحدَّثنا علي بن إسحاق َحدَّثنا عثمان 
  .اهـ. بن أيب شيبة قال َحدَّثنا جرير

أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن مسلم َحدَّثنا احلسني بن موسى األشيب وعبيداهللا بن  ٩٣٦



طلحة عن أيب هريرة قال ملا نزلت  بن عمري عن موسى بن  موسى قاال َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن عبدامللك 
فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من مجع قريشا فوعظهم وذكرهم فخص وعم } وأنذر عشريتك األقربني{

بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإين ال أملك لكم من  النار فإين ال أملك لكم ضرا وال نفعا يا معشر بين كعب 
اهللا ضرا وال نفعا يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإين ال أملك لكم ضرا وال نفعا مث قال يا بين هاشم 

من النار فإين ال أملك لكم من اهللا ضرا وال نفعا مث قال لبين عبداملطلب مثل ذلك مث قال يا  أنقذوا أنفسكم
فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك لك من اهللا ضرا وال نفعا إال أن 

  .اهـ. لكم رمحا سأبلها ببالهلا
  فيه متابعه+ 

إبراهيم الوراق وحممد بن َعبد اِهللا بن املنذر وعلي بن نصر قالوا َحدَّثنا حممد بن أخربنا أمحد بن حممد بن  ٩٣٧
أمحد بن النضر َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال َحدَّثنا عبدامللك بن عمري عن موسى 

ا نزلت   صلى اهللا عليه وسلم قريشا دعا رسول اهللا} وأنذر عشريتك األقربني{بن طلحة عن أيب هريرة قال مل
فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بين عبداملطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا 
. فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار فإين واهللا ما أملك لكم من اهللا شيئا إال أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا

  .اهـ
  .فيه متابعه+ 

بن علي املروزي َحدَّثنا خلف بن عبدالعزيز بن أخربن ٩٣٨ ا أبو عبدالرمحن حممد بن مأمون املروزي َحدَّثنا حممد 
طلحة  عثمان بن جبلة بن أيب داود عن أبيه عن جده بن شعبة عن احلجاج عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن 

يا فاطمة بنت حممد أنقذوا أنفسكم من  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا بين عبد مناف
  .اهـ. النار ال أغىن عنكم يوم القيامة من اهللا شيئا

  .فيه متابعه+ 
أخربنا علي بن حممد بن نصر قال َحدَّثنا حممد بن شاذان اجلوهري َحدَّثنا زكرياء بن عدي َحدَّثنا عبيداهللا  ٩٣٩

ا نزلت  بن عمرو عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب } وأنذر عشريتك األقربني{هريرة قال مل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإين ال أملك لكم من اهللا نفعا وال 

ضرا يا معشر بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإين ال أملك لكم ضرا وال نفعا يا معشر بين قصي 
  من النار فإين ال أملك أنقذوا أنفسكم

لكم ضرا وال نفعا يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك لك ضرا وال نفعا ولكن لك رحم 
  ..اهـ. وسأبلها
أخربنا أبو علي احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن إسحاق بن خزمية َحدَّثنا علي بن حجر بن إياس السعدي  ٩٤٠

عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال قام رسول اهللا صلى اهللا  َحدَّثنا شعيب بن صفوان
عليه وسلم فقال يا بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بين 

بنت حممد أنقذي نفسك من هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بين عبداملطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة 



  .اهـ. النار فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا
  ..اهـ. رواه عبيدة بن محيد وغريه عن عبدامللك

أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن وهب أخربين يونس بن  ٩٤١
شهاب الزهري أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا هريرة قال قال رسول يزيد عن ابن 

قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا } وأنذر عشريتك األقربني{اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزل عليه 
عباس بن عبداملطلب ال أغين عنك ال أغىن عنكم من اهللا شيئا يا بين عبداملطلب ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا 
ا شئت ال أغين عنك من اهللا شيئا سليين م   .اهـ. من اهللا شيئا يا فاطمة بنت حممد 

  .اهـ. رواه مجاعة عن ابن وهب

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا حممد بن عوف ح وأخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة  ٩٤٢
دَّثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أنبأنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن سعيد بن عبدالرمحن بن عمرو قال َح

وأنذر عشريتك {املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني أنزلت عليه 
ال أغين عنكم من قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا ال أغين عنكم شيئا يا بين عبداملطلب } األقربني

ال أغين عنك من اهللا شيئا يا  اهللا شيئا يا صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئا يا عباس بن عبداملطلب 
ال أغين عنك من اهللا شيئا   .اهـ. فاطمة بنت حممد سليين ما شئت 

اِهللا بن املنذر قالوا َحدَّثنا  أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الوراق وعلي بن حممد بن نصر وحممد بن َعبد ٩٤٣
بن النضر َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا زائدة بن قدامة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن ذكوان ويكىن أبا الزناد  حممد بن أمحد 
عن عبدالرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا بين هاشم اشتروا أنفسكم من 

ملك لكم من اهللا شيئا يا عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يا فاطمة بنت حممد اشتروا أنفسكم من اهللا ال اهللا ال أ
  أملك لكم من اهللا شيئا سالين من مايل ما

  .اهـ. شئتما
  .اهـ. رواه غري واحد عن أيب الزناد منهم مغرية وعبدالرمحن بن إسحاق

ا إسحاق بن إبراهيم بن جابر َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري أخربنا محزة بن حممد الكناين مبصر َحدَّثن ٩٤٤
َحدَّثنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا 

عمة النيب يا فاطمة  بين عبد مناف اشتروا أنفسكم من اهللا يا بين عبداملطلب اشتروا أنفسكم من اهللا يا أم الزبري
  .اهـ. بنت حممد اشتروا أنفسكم ال أملك لكم من اهللا شيئا سلوين من مايل ما شئتما

  .مل يترجم+ 
أخربنا عبدالرمحن بن حيىي بن مندة وعبداهللا بن إبراهيم قاال حدثنا أبو مسعود أنبأنا علي بن َعبد اِهللا ح  ٩٤٥

ىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أمحد بن حممد بن حنبل ح وأخربنا حممد بن وأخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حي
إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قالوا َحدَّثنا وكيع بن 

رسول اهللا صلى  قام} وأنذر عشريتك األقربني{اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ملا نزلت 
ال أملك لكم من اهللا شيئا سلوين  اهللا عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت حممد يا صفية بنت عبداملطلب 



  .اهـ. من مايل ما شئتم
  .اهـ. لفظ أمحد بن حنبل

ع بن اجلراح أخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن منري َحدَّثنا وكي ٩٤٦
قام } وأنذر عشريتك األقربني{ويونس بن بكري قاال َحدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ملا نزلت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت حممد ويا صفية بنت عبداملطلب يا بين 
ا    .اهـ. شئتمعبداملطلب ال أملك لكم من اهللا شيئا سلوين من مايل م

أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا هناد بن السري َحدَّثنا وكيع ويونس بن  ٩٤٧
وقال } وأنذر عشريتك األقربني{بكري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وكيع يف حديثه ملا نزلت 

مث اتفقا قال قام رسول اهللا صلى اهللا } ريتك األقربنيوأنذر عش{يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة يف قوله 
ال أغين عنكم من اهللا شيئا  عليه وسلم فقال يا صفية عمة رسول اهللا ويا فاطمة بنت حممد يا بين عبداملطلب 

  ..اهـ. سلوين من مايل ما شئتم
بن سلمة أنبأنا إسحاق بن  أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال َحدَّثنا أمحد ٩٤٨

ا نزلت هذه اآلية  وأنذر عشريتك {إبراهيم أنبأنا أبو معاوية َحدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مل
ال أغين عنكم من اهللا شيئا سلوين من مايل ما } األقربني قال يا صفية بنت عبداملطلب يا بين عبداملطلب إين 
  .اهـ. شئتم
محن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا أبو أسامة محاد بن أسامة َحدَّثنا أخربنا عبدالر ٩٤٩

  األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الصفا فصعد عليه مث نادى يا صباحاه } وأنذر عشريتك األقربني{ملا نزلت 
بين عبداملطلب أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم  فاجتمع الناس فقال يا

أصدقتموين قالوا نعم قال فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد قال فاجتمعوا إليه فمن رجل جييء ومن آخر 
متوين إال هلذا يبعث رسوله فقال إين نذير لكم بني يدي عذاب شديد فقال أبو هلب تبا لكم سائر اليوم ما دعو

  .اهـ. }تبت يدا أيب هلب{فنزلت 
أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري ح وأخربنا حممد بن  ٩٥٠

أيب َحدَّثنا  احلسن َحدَّثنا أمحد بن عمرو الشيباين َحدَّثنا حممد بن عبداللله بن منري َحدَّثنا أيب ح وأخربين أيب حدثين
أبو كريب َحدَّثنا أبو أسامة وابن منري عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا 

ورهطك منهم املخلصني قال األعمش وهكذا هي يف قراءة َعبد اِهللا } وأنذر عشريتك األقربني{نزلت هذه اآلية 
ا صباحاه فاجتمع الناس إليه فقال يا بين هاشم يا بين صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم الصفا مث نادى ي

عبداملطلب يا بين فهر يا بين يا بين فقال أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل تغري عليكم صدقتموين 
قالوا نعم قال فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد قال فاجتمعوا إليه فمن رجل جييء ومن آخر يبعث رسوله 

  نذير لكم بني يدي عذاب شديد فقال أبو فقال إين



وقد تب قال األعمش } تبت يدا أيب هلب{هلب تبا لكم سائر اليوم ما دعومتونا إال هلذا فأنزل اهللا عز وجل 
ا جربنا عليه كذبة قال وهذه هي قراءة ابن مسعود وقراءته يف  وهكذا هي يف قراءة َعبد اِهللا قال فقالوا م

  .اهـ. مصحفه على هذا
أخربنا احلسني بن علي النيسابوري َحدَّثنا احلسن بن عامر ح وأخربنا حممد بن أمحد بن احلسن َحدَّثنا  ٩٥١

أمحد بن عمرو الشيباين قال َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن إبراهيم العبسي ح وأخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل 
دَّثنا إسحاق بن إبراهيم ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َح

أبو كريب حممد بن العالء ح وأخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا إبراهيم بن إسحاق َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة قالوا 
صلى اهللا  َحدَّثنا معاوية َحدَّثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال صعد رسول اهللا

عليه وسلم على الصفا فنادى يا صباحاه فاجتمعت قريش إليه فقالوا مالك فقال لو أين أخربتكم أن العدو 
مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوين قالوا نعم قال فإين نذير لكم من عذاب شديد فقال أبو هلب تبا لك أهلذا 

  .هـا. إىل آخر السورة} تبت يدا أيب هلب{مجعتنا فأنزل اهللا 
  .اهـ. لفظ حديث إسحاق رواه حفص بن غياث

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود َحدَّثنا قبيصة َحدَّثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد  ٩٥٢
. دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم قبائل قبائل} وأنذر عشريتك األقربني{بن جبري عن ابن عباس قال ملا نزلت 

  .اهـ

سليمان  ٩٥٣ أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود أنبأمحادة بن مسعدة عن 
ا نزلت  } وأنذر عشريتك األقربني{التميمي عن أيب عثمان النهدي عن قبيصة بن املخارق وزهري بن عمرو قاال مل

ى أعالها حجرا كرجل رأى اجليش صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رضمة من جبل فعال عل
  .اهـ. فخشيهم على أن يسبقوه مث انطلق يربؤهم وينادي ويهتف يا صباحاه

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن ح وأخربنا أمحد بن إسحاق َحدَّثنا معاذ وحممد بن  ٩٥٤
الوا َحدَّثنا مسدد بن مسرهد َحدَّثنا يزيد بن أيوب ح وأخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي ق

زريع ح وأخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو كامل الفضل بن احلسني اجلحدري َحدَّثنا 
يزيد بن زريع َحدَّثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن قبيصة بن املخارق وزهري بن عمرو قاال ملا نزلت 

انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رضمة من جبل فعال أعالها حجرا مث } ر عشريتك األقربنيوأنذ{
نادى يا بين عبد مناف إين نذير إمنا مثلى ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه 

  .اهـ. قال فهتف يا صباحاه

احلسني املقري قاال َحدَّثنا أمحد بن عمرو َحدَّثنا عبيداهللا بن  أخربنا عمرو بن حممد بن إبراهيم وحممد بن ٩٥٥
معاذ ح وأخربنا احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن إسحاق أبو بكر َحدَّثنا حممد بن عبداألعلى قال َحدَّثنا املعتمر 

هللا صلى اهللا عليه بن سليمان عن أبيه َحدَّثنا أبو عثمان عن زهري بن عمرو وقبيصة أهنما قاال أنزل على نيب ا
فحدثنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه عال صخرة من جبل فعال أعالها } وأنذر عشريتك األقربني{وسلم 

حجرا مث قال يا بين عبد مناف يا صباحاه إين نذير إين نذير إن مثلي ومثلكم مثل رجل رأى اجليش فخشيهم 



. فجعل يهتف يا صباحاه أو كما قال لفظ ابن عبداألعلىعلى أهله فذهب يرتادهم فخشي أن يسبقوه إىل أهله 
  .اهـ
أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم  ٩٥٦

سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عبدالرمحن بن مل عن قبيصة بن خمارق وزهري  أنبأنا عيسى بن يونس عن 
صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موضعا فقال يا بين } وأنذر عشريتك األقربني{بن عمرو قاال ملا نزلت 

عبد مناف إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل بعثه أصحابه طليعة يرتاد فرأى العدو فخشي العدو أن يسبقوه إليهم 
  .اهـ. فنادى يا صباحاه

دَّثنا احلسني بن حممد بن زياد أبو علي القباين َحدَّثنا عمرو بن علي أخربنا حممد بن يونس بن إبراهيم املقري َح
ح وأخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار قاال َحدَّثنا حيىي بن سعيد عن 

على النيب صلى اهللا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن قبيصة بن خمارق وزهري بن عمرو قاال ملا نزلت 
  .اهـ. احلديث} وأنذر عشريتك األقربني{عليه وسلم 

أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف السلمي َحدَّثنا حممد بن يوسف وعبدالرزاق عن سفيان  ٩٥٧
عن  الثوري عن عبدامللك بن عمري عن َعبد اِهللا بن احلارث قال قال العباس قلت يا رسول اهللا ماذا أغنيت

. عمك فإنه كان يغضب لك وحيوطك فقال إنه يف ضحضاح من نار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار
  .اهـ

  .اهـ. رواه الرمادي وعبدالصمد بن حسان فقاال عن ابن عباس عن أبيه
وري ح أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي أبو زكرياء النيساب ٩٥٨

وأخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن قاال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد القطان َحدَّثنا سفيان 
بن سعيد الثوري َحدَّثنا عبدامللك بن عمري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن احلارث َحدَّثنا العباس بن عبداملطلب قال قلت 

أغنيت عن عمك فقد كان حيوطك وينصرك قال هو يف ضحضاح من النار ولوال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما 
  ..اهـ. أنا لكان يف الدرك األسفل من النار

وأخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا حيىي 
دامللك َحدَّثنا َعبد اِهللا بن احلارث َحدَّثنا العباس بن عبداملطلب قال بن سعيد وسألته عنه َحدَّثنا سفيان حدثين عب

  .اهـ. قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه وقال لوال أنا
  .اهـ. رواه حممد بن حامت وعمرو بن علي أخربين أيب حدثين أيب عنه

ري َحدَّثنا احلسني بن حفص َحدَّثنا أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن مندة األصبهاين بال ٩٥٩
سفيان الثوري حدثين عبدامللك بن عمري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن احلارث َحدَّثنا العباس بن عبداملطلب قال قلت يا 
رسول اهللا ما أغنيت عن عمك فكان حيوطك ويغضب لك فقال هو يف ضحضاح من النار ولوال أنا لكان يف 

  .اهـ. أسفل درك من النار
  ..اـه. واه ابن مهدي ووكيع وقبيصة وأبو حذيفة ومل يقولوا حدثنا العباسر

بن عمر وغري واحد قالوا  ٩٦٠ أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ح وأخربنا أمحد بن حممد 



ن أيوب َحدَّثنا عبدالرمحن َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي ح وأخربنا أمحد بن سليمان ب
بن عمرو أبو زرعة َحدَّثنا حممد بن حيىي املكي مجيعا عن ابن عيينة َحدَّثنا عبدامللك بن عمري قال مسعت َعبد اِهللا 

بن احلارث يقول مسعت العباس بن عبداملطلب يقول قلت يا رسول اهللا إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك فهل 
  .اـه. غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح نفعه ذلك قال نعم وجدته يف

  .اهـ. رواه مجاعة عن ابن عيينة
أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين َحدَّثنا عفان بن مسلم ح وأخربنا  ٩٦١

حممد بن سعد  حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال َحدَّثنا مسدد بن مسرهد ح وأخربنا
وأمحد بن إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا أبو الوليد ح وأخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا احلسن 

بن عامر َحدَّثنا حممد بن أيب بكر قالوا َحدَّثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري عن َعبد اِهللا بن احلارث عن 
  رسول اهللا هل نفعت أبا طالب العباس بن عبداملطلب أنه قال يا

بشيء فإنه كان حيوطك ويغضب لك قال نعم هو يف ضحضاح من نار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من 
  .اهـ. النار

  .اهـ. رواه أبو كامل وابن أيب الشوارب ويف حديث مسدد عن أيب عوانة قال مسعت العباس بن عبداملطلب
دَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا حسني بن علي َحدَّثنا أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َح

يمان بن  زائدة عن عبدامللك بن عمري عن َعبد اِهللا بن احلارث عن العباس بن عبداملطلب ح وأخربنا أمحد بن سل
اهللا بن عمرو عن عبدامللك بن عمري أيوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا َعبد اِهللا بن جعفر الرقي َحدَّثنا عبيد

  .اهـ. عن َعبد اِهللا بن احلارث عن العباس حنو حديث أيب عوانة
أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم األذرعي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن جعفر بن حيىي العسكري َحدَّثنا عفان بن  ٩٦٢

َحدَّثنا علي بن عبدالعزيز َحدَّثنا حجاج بن  مسلم َحدَّثنا محاد بن سلمة ح وأخربنا حممد بن حممد بن األزهر
منهال ح وأخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن بشر بن مطر َحدَّثنا أبو نصر التمار قالوا َحدَّثنا محاد بن 
سلمة عن ثابت البناين عن أيب عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أهون أهل 

  .اهـ. ر عذابا أبو طالب منتعل بنعلني يغلي منهما دماغهالنا
  .اسناد صحيح+ 

أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا البغدادي َحدَّثنا حيىي ابن أيب بكري َحدَّثنا زهري بن حممد  ٩٦٣
صلى اهللا عليه وسلم قال  عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا

  .اهـ. إن أدىن أهل النار عذابا منتعل بنعلني من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه

أخربنا حممد بن حممد بن يونس وحممد بن محزة قاال َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود َحدَّثنا شعبة  ٩٦٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أهون  عن ابن إسحاق قال مسعت النعمان بن بشري خيطب وهو يقول

  .اهـ. أهل النار عذابا رجل يف أمخص قدميه مجرتان أو مجرة يغلي منهما دماغه
بن جعفر َحدَّثنا شعبة حنوه ومل  وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قاال َحدَّثنا حممد 

  .اهـ. يشك يف مجرتان



لي بن حممد بن نصر َحدَّثنا موسى بن إسحاق ح وأخربنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر أخربنا ع ٩٦٥
قاال َحدَّثنا أبو بكر َعبد اِهللا بن حممد َحدَّثنا أبو أسامة عن األعمش عن أيب إسحاق عن النعمان بن بشري قال 

نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له
  .اـه. كما يغلي املرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه ألهوهنم عذابا

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد َحدَّثنا َعبد اِهللا بن يزيد َحدَّثنا حممد ابن طريف َحدَّثنا أبو أسامة عن  ٩٦٦
 قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أهون أهل النار األعمش عن أيب إسحاق عن النعمان بن بشري

عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي دماغه منهما كما يغلي املرجل ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد 
  ..اهـ. عذابا منه وإنه ألهوهنم عذابا قال األعمش مسعت خيثمة يذكر هذا احلديث

صر َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا عبدالصمد ح وأخربنا حممد بن حممد بن يونس أخربنا علي بن حممد بن ن ٩٦٧
َحدَّثنا أسيد بن عاصم َحدَّثنا َعبد اِهللا بن رجاء الغداين قاال َحدَّثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن النعمان بن بشري 

يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل 
  .اهـ. دماغه كما يغلي املرجل أو القمقم

بن عبداملؤمن قاال َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا قتيبة َحدَّثنا  ٩٦٨ أخربنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء وحممد 
ى اهللا عليه وسلم ذكر عنده الليث بن سعد عن ابن اهلاد عن َعبد اِهللا بن خباب عن أيب سعيد أن رسول اهللا صل

. عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه
  .اهـ

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا العباس بن الفضل البصري َحدَّثنا إبراهيم بن محزة الزبريي َحدَّثنا ابن أيب 
اد عن َعبد اِهللا بن خباب عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده عمه قال حازم عن يزيد بن اهل

وحدثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد بن حيىي العدين َحدَّثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد بن اهلاد عن ابن 
بو طالب فقال لعله تنفعه شفاعيت خباب عن أيب سعيد أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر عمه أ

  .اهـ. حنوه

أخربنا حممد بن يونس َحدَّثنا حسني بن حممد بن زياد ح وأخربنا حممد بن عبيداهللا َحدَّثنا موسى بن  ٩٦٩
هارون قاال َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثنا حفص بن غياث عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق 

سول اهللا إن ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املسكني فهل ذلك نافعه قال عن عائشة قلت يا ر
  .اهـ. ال إنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين

  .اهـ. رواه غري حفص مرسال
 أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو َحدَّثنا يونس بن عبداألعلى أنبأنا ابن وهب ح وأخربنا حممد بن سعد ٩٧٠

ومحزة قاال َحدَّثنا أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب َحدَّثنا سويد بن نصر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن املبارك مجيعا عن يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة حدثه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

جوههم إضاءة القمر ليلة البدر قال أبو هريرة فقام وسلم يقول يدخل اجلنة زمرة هم سبعون ألفا تضيء و
عكاشة ابن حمصن األسدي يرفع منرة عليه فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال رسول اهللا صلى اهللا 



عليه وسلم اللهم اجعله منهم مث قام رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال سبقك 
  .اهـ. عكاشةهبا 

ح وأخربنا أبو عمر َحدَّثنا حممد  ٩٧١ أخربنا أمحد بن سليمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو 
بن إبراهيم بن مسلم ح أخربنا احلسن بن منصور اإلمام حبمص َحدَّثنا حممد بن العباس بن معاوية قالوا َحدَّثنا 

  بن أيب محزة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال أبو اليمان احلكم بن نافع َحدَّثنا شعيب

مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يدخل اجلنة من أميت زمرة وهم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر فقام عكاشة بن حمصن األسدي يرفع منرة عليه فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال 

ام رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم اجعله منهم مث ق
يه وسلم سبقك عكاشة   .اهـ. ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال النيب صلى اهللا عل

  .اهـ. رواه َعبد اِهللا بن سامل عن الزبيدي عن الزهري حنو روايتهما
وب َحدَّثنا أمحد بن سهل ح وأخربنا أمحد بن حممد بن إمساعيل حدثين أيب قال َحدَّثنا حدثنا حممد بن يعق ٩٧٢

أمحد بن عبدالرمحن بن وهب َحدَّثنا عمي َحدَّثنا حيوة بن شريح حدثين أبو يونس موىل أيب هريرة عن أيب هريرة 
. احدة منهم على صورة القمرأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا زمرة و

  .اهـ
  .اهـ. رواه حرملة وغريه عن ابن وهب

أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا َعبد اِهللا بن روح َحدَّثنا شبابة بن سوار ح وأخربين حممد بن  ٩٧٣
ن حممد بن نصر يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا أبو عمر حفص بن عمر ح وأخربنا علي ب

َحدَّثنا إبراهيم بن حامت البصري َحدَّثنا سليمان بن حرب ح وأخربنا أبو عمرو َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن مسلم 
َحدَّثنا أبو الوليد قالوا َحدَّثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة حيدث قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

سبعون ألفا بغري حساب فقال عكاشة يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم  عليه وسلم يدخل اجلنة من أميت
  فدعا

  .اهـ. له فقال رجل آخر يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة
  .رواه أبو الوليد ومسلم وحممد بن كثري 

  .اهـ. ر َحدَّثنا شعبة بإسناده حنوهوأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا حممد بن بشار َحدَّثنا حممد بن جعف
أخربنا حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا سيار بن نصر بن خزمية َحدَّثنا احلسني بن حفص ح وأخربنا علي  ٩٧٤

بن نصر َحدَّثنا حممد بن صاحل األشج اهلمذاين َحدَّثنا عبدالصمد قال َحدَّثنا إبراهيم بن طهمان عن  بن حممد 
 هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حممد بن زياد عن أيب

حساب فقال رجل من القوم يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال اللهم اجعله منهم فقال آخر من القوم 
  .اهـ. يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة

  ..اهـ. بد اِهللا وغري واحدرواه حفص بن َع
أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن حممد قاال َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن َحدَّثنا عبدالرمحن بن  ٩٧٥



سالم وعبدالرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم البصري ح وأخربنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى 
دالرمحن بن سالم قال َحدَّثنا الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة أن النيب صلى بن هارون َحدَّثنا عب

اهللا عليه وسلم قال يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفا بغري حساب فقال رجل يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين 
. لين منهم فقال سبقك هبا عكاشةمنهم قال اللهم اجعله منهم مث قام آخر فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيع

  .اهـ
  مسعت أمحد بن حممد بن حفص قال مسعت الفضل بن عمرو يقول مسعت

عبدالرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول مسعت الربيع بن مسلم يقول مسعت حممد بن زياد يقول مسعت أبا 
نة سبعون ألفا بغري حساب رواه هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يدخل من أميت اجل

  .اهـ. سعيد وغريه عن قتادة عن أنس بن مالك مث من حديث من تقدم أخرجناه يف غري هذا املوضع
أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثنا  ٩٧٦

أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال سألت  زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن
ريب فوعدين أن يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت فزادين مع كل ألف 

  .اهـ. سبعني ألفا فقال أي رب أرأيت إن مل يكن هؤالء مهاجري أميت قال إذا أكملهم من األعراب
  .اهـ. صحيح على رسم مسلم أخرج عن زهري وسهيل ما تفردا به هذا إسناد

  حكم هذا األسناد على شرط مسلم+ 

أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم وحممد بن حممد بن يونس األهبري قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام بن عبداجمليد  ٩٧٧
مرة عن حممد بن سريين عن عمران بن  َحدَّثنا وهب بن جرير بن حازم َحدَّثنا هشام بن حسان عن احلسن وقال

حصني اخلزاعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل اجلنة سبعون ألفا من أميت اجلنة بغري حساب 
قيل يا رسول اهللا من هم قال هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة 

دع اهللا أن جيعلين منهم قال أنت منهم قال مث قام رجل آخر فقال يا رسول اهللا بن حمصن فقال يا رسول اهللا ا
  .اهـ. ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة

يه وسلم  رواه هشام وغريه عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عل
د بن عبداألعلى عن املعتمر عن هشام وعن حممد حدثين عمران أريت األنبياء احلديث روى حيىي بن خلف وحمم

  .اهـ. بن حصني مثله
ورواه عبدالصمد وأبو الوليد وأبو عمر احلوضي وغريهم عن حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج عن 

  .اهـ. عمران
  .اسناده حسن+ 

احلوضي حفص بن عمر النمري َحدَّثنا  أخربنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا إبراهيم بن فهد َحدَّثنا أبو عمر ٩٧٨
حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج عن عمران ابن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل 
اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب قيل يا رسول اهللا من هم قال هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وعلى 



  .اهـ. الء حىت اكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنارهبم يتوكلون قال فما زال بنا الب
  مل جتد ترمجته+ 

أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا هالل بن العالء حدثين أيب وعبداهللا بن جعفر الرقي وعمرو بن عثمان  ٩٧٩
وا َحدَّثنا الرقي ح وأخربنا احلسني بن احلسن ابن أيوب َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا َعبد اِهللا بن جعفر قال

عبيداهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن َعبد اِهللا بن احلارث عن عمران بن حصني قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما عرضت على األنبياء فكان النيب جييء ليس معه إال رجل وجييء النيب 

ر اليسري مث نظرت فرأيت سوادا كثريا قال فظننت أهنم أميت ليس معه إال رجالن وجييء النيب وليس معه إال النف
فلما دنوا إذا هم قوم موسى عليه السالم قال مث نظرت فإذا سواد كثري كادوا ميلؤون أفق السماء فقلت من 

هؤالء فقيل هؤالء أمتك ففرحت بذلك واستبشرت مث قيل انظر فنظرت فإذا سواد كثري أيضا فقيل هؤالء 
ستبشرت فقيل يل انظر فنظرت فإذا سواد كثري أيضا فقيل هؤالء أمتك ففرحت بذلك أمتك ففرحت وا

  .اهـ. واستبشرت فقيل يل مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب
  اسناده ضعيف+ 

أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل وأمحد بن إسحاق وحممد بن يعقوب الشيباين قالوا َحدَّثنا أمحد بن  ٩٨٠
َحدَّثنا قتيبة بن سعيد َحدَّثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا سلمة 

صلى اهللا عليه وسلم قال ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ال يدري أبو حازم أيهما قال 
  .اهـ. ورة القمر ليلة البدرمتماسكون آخذ بعضهم بعضا يدخل أوهلم حني يدخل آخرهم وجوههم على ص

أخربنا حممد بن سعيد بن إسحاق وأمحد بن حممد بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا روح بن  ٩٨١
عبادة قال َحدَّثنا شعبة قال كنت قاعدا عند حصني بن عبدالرمحن النخعي فقال عن ابن عباس أن رسول اهللا 

ن أميت سبعون ألفا بغري حساب فقلت من هم يا رسول اهللا قال هم الذين ال صلى اهللا عليه وسلم يدخل اجلنة م
  .اهـ. يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون

  .اسناده حسن+ 
أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حممد بن حممد بن رجاء بن السندي َحدَّثنا زكرياء بن حيىي بن  ٩٨٢

نبأنا حصني قال كنت عند سعيد بن جبري فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي صبيح يف محوية َحدَّثنا هشيم أ
انقض البارحة قلت أنا مث قلت أما إين مل أكن يف صالة ولكين لدغت قال فما فعلت قلت استرقيت قال فما 

محلك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعيب قال وما حدثكم الشعيب قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب 
قال ال رقية إال من عني أو محة فقال سعيد بن جبري قد أحسن من انتهى إىل ما مسع مث قال سعيد  األسلمي أنه

حدثنا ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عرضت على األمم فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب ومعه 
  الرجل أو

فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل  الرجالن والنيب وليس معه أحد إذ رفع يل سواد عظيم فقلت هذه أميت
األفق فنظرت فإذا سواد عظيم مث قيل يل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون 



ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب مث هنض فدخل منزله فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة 
م لعلهم الذين صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال بعضهم الذين ولدوا بغري حساب وال عذاب فقال بعضه

ا هذا الذي كنتم  يف اإلسالم مل يشركوا باهللا شيئا قط وذكروا أشياء فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال م
كلون فقام ختوضون فيه فأخربوه مبقالتهم قال هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتو

عكاشة بن حمصن األسدي فقال أنا منهم يا رسول اهللا قال انت منهم مث قام آخر فقال أنا منهم يا رسول اهللا 
  .اهـ. فقال سبقك هبا عكاشة

  .مل جتد ترمجته+ 
 أخربنا عثمان بن حممد بن احلسني الكتاين َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حصني بن منري ٩٨٣

َحدَّثنا حصني بن عبدالرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال خرج إلينا النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات 
يوم فقال عرضت علينا األمم فجعل مير يب النيب ومعه الرجل والنيب ومعه الرجالن والنيب وليس معه أحد والنيب 

موسى وقومه وقيل انظر فرأيت سوادا كثريا  معه الرهط ورأيت سوادا كثريا فرجوت أن تكون أميت فقيل هذا
  قد سد األفق فقيل انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثريا قد سد األفق فقيل هؤالء أمتك ومع

هؤالء سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب فتفرق الناس ومل يبني هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتذاكر 
يف الشرك ولكن قد آمنا باهللا ورسوله ولكن هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول اهللا  ذلك أصحابه فقالوا أما حنن فولدنا

صلى اهللا عليه وسلم فقال هم الذين ال يسترقون وال يتطريون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة 
  .اهـ. اشةفقال أنا منهم يا رسول اهللا قال نعم مث قام آخر فقال أنا منهم يا رسول اهللا فقال سبقك هبا عك

  .مل جتد ترمجته+ 
أخربنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر ح وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب  ٩٨٤

قال َحدَّثنا حممد بن فضيل عن حصني عن سعيد بن جبري قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
جعل النيب والنبيني ومعهم الرهط والنيب مير وليس معه أحد حىت رفع يل سواد عليه وسلم عرضت على األمم ف

عظيم فقلت هذه فقيل يل هذا موسى وقومه مث قيل يل انظر األفق مث قيل يل هذه أمتك ويدخل اجلنة سوى هذا 
الدنا الذين ولدوا سبعون ألفا بال حساب مث دخل ومل يبني لنا فقالوا حنن الذين آمنا باهللا واتبعناه فنحن هم وأو

يف اإلسالم فأما حنن ولدنا يف اجلاهلية فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج فقال هم الذين ال 
يسترقون وال يتطريون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون فقال عكاشة بن حمصن األسدي أنا منهم يا رسول اهللا 

لفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم فقام رجل    آخر فقا

  .اهـ. أنا منهم يا رسول اهللا فقال سبقك هبا عكاشة رواه البخاري عن عمران ابن ميسرة عن ابن فضيل
أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا  ٩٨٥

مون عن َعبد اِهللا بن مسعود قال كنا مع رسول اهللا أبو داود َحدَّثنا شعبة أخربين أبو إسحاق عن عمرو بن مي
صلى اهللا عليه وسلم يف قبة حنوا من أربعني فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة قلنا نعم قال أترضون أن 

تكونوا ثلث أهل اجلنة قلنا نعم قال فوالذي نفسي بيده إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذاك أن اجلنة ال 
إال نفس مسلمة وما أنتم يف الشرك إال كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود أو كالشعرة السوداء يف  يدخلها



  .اهـ. جلد الثور األمحر أو كما قال
  .رواه النضر وغندر

وأخربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو موسى وبندار ح وأخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة 
  .اهـ. ثنا بندار َحدَّثنا غندر َحدَّثنا شعبةَحدَّ

أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن عبداحلكم َحدَّثنا خالد بن عبدالرمحن ح  ٩٨٦
وأخربنا حممد بن يعقوب إمالء فيما اتفق عليه َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا حممد بن َعبد اِهللا بن منري 

دثين أيب ح وأخربنا عبدالصمد بن علي بن مكرم واحلديث له َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا عبدالرمحن بن ح
يونس اليمامي أبو مسلم َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري مجيعا عن مالك بن مغول عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون 

  عن َعبد اِهللا قال

ند ظهره إىل قبة أدم فقال أال ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة اللهم خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأس
هل بلغت اللهم اشهد أحتبون أن تكونوا ربع أهل اجلنة قالوا نعم يا رسول اهللا قال أنا أرجو أن تكونوا شطر 

يف الثور أهل اجلنة ما انتم فيما سواكم من األمم إال كالشعرة السوداء يف الثور األبيض أو كالشعرة البيضاء 
  .اهـ. األسود

  .اهـ. رواه يوسف بن أيب إسحاق وإسرائيل وزهري
أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن حممد بن حيىي َحدَّثنا مسدد ح وأخربنا حسان بن حممد  ٩٨٧

وص عن أيب إسحاق عن قال َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا هناد بن السري أبو السري قالوا َحدَّثنا أبو األح
عمرو بن ميمون عن َعبد اِهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة قال 
فكربنا مث قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قال فكربنا مث قال إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة 

ا املسلمون يف الكفار  . إال كشعرة بيضاء يف ثور أسود أو كشعرة سوداء يف ثور أبيضوسأخربكم عن ذلك م
  .اهـ
أخربنا خيثمة بن سليمان وحممد بن سعيد بن إسحاق وغري واحد قالوا َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا العبسي  ٩٨٨

لم يقول َحدَّثنا وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
اهللا عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار قال فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك يا رب وما 
بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني قال فحينئذ يشيب املولود وتضع كل ذات محل محلها 

أينا ذلك الواحد فيقول تسعمائة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد فيقولون ف
  وتسعة

وتسعني من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد فقال الناس اهللا أكرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألرجو 
أن تكونوا ربع أهل اجلنة واهللا إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة واهللا إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما انتم يومئذ يف الناس إال كشعرة بيضاء يف الثور األسود قال فكرب الناس قا
  .اهـ. أو الشعرة السوداء يف الثور األبيض

  .اسناده مل يوثق+ 



  .اهـ. وحدثنا حسني بن علي َحدَّثنا حسن بن سفيان َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا وكيع وأبو معاوية حنوه
محن بن حيىي وعبداهللا بن إبراهيم قاال َحدَّثنا أبو مسعود َحدَّثنا علي بن َعبد اِهللا ح وأخربنا أخربنا عبدالر ٩٨٩

بن نصر َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ح وأخربنا حسان َحدَّثنا علي بن  علي بن حممد 
دَّثنا قتيبة ويوسف بن موسى قالوا َحدَّثنا جرير عن إسحاق َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثنا حممد بن إسحاق َح

األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يقول اهللا عز وجل يا آدم قال فيقول 
لبيك وسعديك واخلري يف يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة 

ذاك حني يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم وتسعة وتسعني قال ف
بسكارى ولكن اهللا عذاب اهللا شديد قال فاشتد ذلك عليهم قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أينا ذلك 
ا الرجل قال أبشروا فإن ض يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل مث قال والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونو

  ربع أهل اجلنة فحمدنا اهللا وكربناه مث

قال والذي نفسي بيده اين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اجلنة إن مثلكم يف األمم كمثل الشعرة البيضاء يف جنب 
  .اهـ. الثور األسود أو كالرقمة يف ذراع احلمار

  .اسناده حسن+ لفظ عثمان 
هيم بن حممد قاال َحدَّثنا أبو كريب حممد بن العالء َحدَّثنا أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين حدثين أيب وإبرا ٩٩٠

أبو أسامة عن األعمش َحدَّثنا أبو صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا عز 
وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك قال يقول أخرج بعث النار قال فيقول يا رب وما بعث 

فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني قال فعند ذلك يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها  النار
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد قالوا يا رسول اهللا وأينا ذلك الواحد قال 

ونوا ربع أهل أبشروا فإن منكم رجال ومن يأجوج ومأجوج ألف مث قال والذي نفسي بيده إين ألرجو أن تك
اجلنة فكربنا مث قال إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة فكربنا مث قال إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة مث 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أنتم يف الناس إال كالشعرة احلمراء يف جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء 

  .اهـ. يف جلد ثور أسود
  مل جتد ترمجته+ 

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا أبو كريب َحدَّثنا أبو معاوية عن  ٩٩١
األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا عز وجل آلدم يوم 

ا بعث ا لنار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول رب وم
وتسعني ويبقى واحد فعند ذلك يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم 

بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد قال فشق ذلك على أصحابه فقالوا يا رسول اهللا من كل ألف تسعمائة وتسعة 
زله مث خرج عليهم فقال من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم وتسعني ويبقى واحد فأينا ذلك الواحد فدخل من

. واحد أبشروا إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة قال فكربوا ومحدوا اهللا فقال إين ألرجو أن تكونوا ثلث
ل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال اىن ألرجو ان نصف أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال ما أنتم يف األمم .اهـ



  ..اهـ. الشعرة السوداء يف الثور األبيض أو كالشعرة البيضاء يف الثور األسودإال ك
أخربنا علي والفضل بن مطرق قاال َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا عيسى بن يونس َحدَّثنا 

ه وقال إن مثلكم يف األمم األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل
  .اهـ. كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود حنوه

أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن األزهر بن منيع َحدَّثنا عبدالرزاق بن مهام أنبأنا معمر  ٩٩٢
يا أيها الناس اتقوا {وسلم  بن راشد عن قتادة وغريه عن أنس بن مالك قال ملا نزلت على النيب صلى اهللا عليه

وهو يف مسري له فرفع صوته حىت ثاب إليه أصحابه فقال أتدرون أي يوم هذا هذا يوم يقول اهللا عز } ربكم
  وجل آلدم قم فابعث النار أراه قال وما بعث النار فقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني إىل النار وواحد

ل النيب صلى اهللا عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إىل اجلنة فكرب ذلك على املسلمني فقا
ا كانتا يف  ما أنتم يف الناس إال كالشامة البيضاء يف جنب البعري أو كالرقمة يف ذراع الدابة وإن معكم خلليقتني م

   .اهـ. شيء إال كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة اجلن واإلنس

٩٨   

  مبا أخرب به الرسول صلوات اهللا عليه من اآليات املستقبلة إىل قيام الساعة ذكر وجوب اإلميان

أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا حممد بن يوسف الفريايب َحدَّثنا سفيان عن األعمش  ٩٩٣
ام عن أيب وائل عن حذيفة بن اليمان قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربنا مب ا هو كائن إىل قي

  .اهـ. الساعة احلديث
  .اهـ. رواه وكيع وأبو حذيفة موسى بن مسعود وأخرجه البخاري عنه

أخربنا أمحد بن حممد َحدَّثنا الربيت ح وأخربنا حممد بن سعيد بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن  ٩٩٤
ام فينا رسول اهللا النعمان قال َحدَّثنا أبو حذيفة موسى َحدَّثنا سفيان عن  األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال ق

صلى اهللا عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إىل قيام الساعة إال ذكره علمه من علمه وجهله من جهله فإين قد 
  .اهـ. أرى الشيء كنت نسيته فأراه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه

  .اهـ. د عن األعمش أمت من هذا ذكرناه يف الفنترواه جرير بن عبداحلمي
أخربنا حممد بن عمر بن حفص َحدَّثنا احلسني بن احلسن أبو علي اخلياط َحدَّثنا أبو عاصم الضحاك بن  ٩٩٥

خملد َحدَّثنا عزرة بن ثابت َحدَّثنا علباء بن أمحد عن أيب زيد قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث 
حانت الظهر مث نزل فصلى الظهر مث صعد فخطبنا حىت حانت العصر مث نزل فصلى مث صعد فخطبنا خطب حىت 

  .اهـ. حىت غابت الشمس فأخربنا مبا هو كائن إىل يوم القيامة فأحفظنا أعلمنا
  .اهـ. وروى عن أيب نضرة عن أيب سعيد أمت من هذا من وجوه يف أسانيدها مقال

  مل جتد ترمجته+ 



مد بن احلسن أبو طاهر َحدَّثنا حممد بن عبيداهللا بن أيب داود َحدَّثنا وهب بن جرير َحدَّثنا شعبة أخربنا حم ٩٩٦
ام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عن عدي بن ثابت عن َعبد اِهللا بن يزيد عن حذيفة بن اليمان قال ق

  .اهـ. املدينة من املدينة فأخربنا مبا هو كائن إىل يوم القيامة إال أين مل أسأله ما خيرج أهل
  .اهـ. رواه غندر وأبو داود أخرجته يف الفنت

بن أيبوب َحدَّثنا حيىي بن بكري َحدَّثنا الليث عن عقيل بن خالد عن  ٩٩٧ أخربنا َعبد اِهللا بن جعفر َحدَّثنا حيىي 
ي كائنة ما بيين وبني الزهري عن أيب إدريس اخلوالين قال مسعت حذيفة بن اليمان يقول إين ألعلم بكل فتنة ه

الساعة ما يب أن أقول أسر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل حيدث به غريي ولكن رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه وسلم قال يوما وهو حيدث

جملسا انا فيه عن الفنت وهو يعد الفنت فقال منها ثالث ال يكاد أن يذرن ومنها كرياح الصيف منها صغار ومنها 
  .اهـ. ار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط وبقيت أناكب

  .اهـ. رواه يونس بن يزيد وشعيب بن أيب محزة وصاحل

٩٩   

  ذكر وجوب اإلميان مبا يكون بعده من اآليات

أخربنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل َحدَّثنا أمحد بن منصور الرمادي َحدَّثنا دحيم ح وأخربنا أمحد بن َعبد  ٩٩٨
وان َحدَّثنا إبراهيم بن عبدالرمحن دحيم َحدَّثنا عبدالرمحن بن إبراهيم َحدَّثنا الوليد بن مسلم قال اِهللا بن صف

َحدَّثنا َعبد اِهللا بن العالء بن زبر حدثين بسر بن عبيداهللا احلضرمي أنه مسع أبا إدريس اخلوالين يقول مسعت 
عوف أعدد ستا بني يدي الساعة موتى قال  عوف بن مالك يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا

فومجت عندها ومجة قال قل إحدى قلت إحدى مث فتح بيت املقدس مث موتان يكون فيكم كقعاص الغنم 
واستفاضة املال فيكم حىت يعطي الرجل مائة دينار فيظل هلا ساخطا مث تكون فتنة فيكم حىت ال يبقى بيت من 

م وبني بين األصفر فيغدرون بكم مث يأتونكم يف مثانني غاية حتت كل غاية العرب إال دخلته مث هدنة تكون بينك
  .اهـ. اثنا عشر ألفا

  .اهـ. مشهور عن الوليد وأخرجه البخاري عن احلميدي عن الوليد
أخربنا عمر بن حممد بن سليمان العطار مبصر َحدَّثنا أبو عبدامللك أمحد ابن إبراهيم بن بشر القرشي  ٩٩٩

اهيم بن َعبد اِهللا بن العالء بن زبر َحدَّثنا أيب َعبد اِهللا بن العالء عن مكحول عن خالد بن معدان عن َحدَّثنا إبر
  جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجعي

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف خباء له من أدم فسلمت مث قلت أدخل قال ادخل فأدخلت رأسي 
يه وسلم يتوضأ وضوءا مكينا فقلت يا رسول اهللا أدخل كلي قال كلك فلما فإذا رسول اهللا صلى اهللا عل

جلست قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست خصال بني يدي الساعة موت نبيكم عليه السالم فومجت 
لذلك ومجة ما ومجت مثلها قط قال قل إحدى قلت إحدى قال وفتح بيت املقدس وفتنة تكون فيكم تعم 



رب وداء يأخذكم كقعاص الغنم ويفشوا املال فيكم حىت يعطي الرجل مائة دينار فيظل ساخطا بيوتات الع
  .اهـ. وهدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيغدرون فيأتونكم يف مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا

  .اهـ. هذا إسناد صحيح على رسم اجلماعة رواه الوليد بن مسلم وغريه عن ابن زبر
اه حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن مكحول وإبراهيم بن َعبد اِهللا ابن العالء ثقة حدث من كتاب أبيه روى ورو

  .اهـ. عنه ابن عوف وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان
  .حكم املصنف ال سناده بالصحة+ 

ثنا أبو اليمان أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم األذرعي َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو َحدَّ ١٠٠٠
احلكم بن نافع َحدَّثنا صفوان بن عمرو عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك قال أتيت 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بناء له فسلمت عليه فقال يل يا عوف قلت نعم قال يل ادخل قلت كلي أو 

الساعة أوهلن مويت قال فاستبكيت حىت جعل يسكتين مث بعضي قال بل كلك فقال يا عوف اعدد ستا بني يدي 
  قال قل إحدى قلت إحدى قال والثانية فتح بيت املقدس قل اثنتني قلت اثنتني قال والثالثة موتان يكون يف أميت

يأخذهم مثل قعاص الغنم قل ثالثا قلت ثالثا قال والرابعة فتنة تكون يف أميت وعظمها قل أربعا قلت أربعا قال 
امسة يفيض فيكم املال حىت إن الرجل ليعطي املائة دينار فيتسخط مخسا قلت مخسا قال والسادسة هدنة واخل

  .اهـ. تكون بينكم وبني بيين األصفر فيسريون إليكم على مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا
. سناد حديث السلب للقاتلرواه أبو املغرية وبقية وغريمها عن صفوان هذا إسناد صحيح أخرج مسلم هبذا اإل

  .اهـ

١٠٠   

  ذكر وجوب اإلميان باآليات العشر اليت أخرب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت تكون قبل الساعة

أخربنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا مسلم بن إبراهيم ح وأخربنا حممد بن احلسني أبو طاهر َحدَّثنا  ١٠٠١
قرة بن حبيب القنوي قال َحدَّثنا شعبة عن فرات القزاز عن أيب الطفيل عن أيب سرحية حممد بن غالب َحدَّثنا 

حذيفة بن أسيد قال كنا نتذاكر الساعة على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأشرف علينا من غرفة له وقال 
لنا نتذاكر الساعة قرة أشرف علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون ق

قال ال تروهنا حىت ترون عشرا طلوع الشمس من مغرهبا والدخان والدجال ودابة األرض وخسف باملشرق 
وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب ونار خترج من قعر عدن زاد قرة ترحل النار وتروح معهم إذا راحوا 

تقبض روح كل مؤمن ونزول عيسى بن مرمي عليه وتقيل معهم إذا قالوا وهلا ما سقط منهم وريح صفراء ميانية 
  .اهـ. السالم

أخربنا َعبد اِهللا بن احلسني املروزي َحدَّثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ َحدَّثنا أيب َحدَّثنا أيب  ١٠٠٢
 عليه وسلم يف عن شعبة عن فرات القزاز عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد أيب سرحية قال كان النيب صلى اهللا

ا تذاكرون قلنا الساعة قال إن الساعة ال تكون حىت تكون عشر آيات  غرفة وحنن أسف منه فاطلع إلينا فقال م



خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة العرب والدخان والدجال ودأبة األرض ويأجوج ومأجوج 
ال شعبة وحدثين عبدالعزيز بن رفيع عن أيب وطلوع الشمس من مغرهبا ونار خترج من قعر عدن ترحل الناس ق

الطفيل عن أيب سرحية مثل ذلك ال يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أحدمها يف العاشرة نزول عيسى بن 
  .اـه. مرمي وقال اآلخر وريح تلقي الناس يف البحر

  .اهـ. تابعه احلكم بن َعبد اِهللا العجلي
ا حممد بن املثىن َحدَّثنا أبو النعمان احلكم بن َعبد اِهللا العجلي َحدَّثنا شعبة عن أخربنا أيب حدثين أيب َحدَّثن ١٠٠٣

ا نتحدث فأشرف علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  فرات قال مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية قال كن
زيز بن رفيع عن أيب وسلم بنحو حديث معاذ قال ابن مثىن وحدثين أبو النعمان احلكم َحدَّثنا شعبة عن عبدالع

الطفيل عن أيب سرحية بنحوه قال والعاشرة نزول عيسى بن مرمي قال شعبة مل يرفعه عبدالعزيز بن رفيع رواه 
  .اهـ. غندر بنحوه

وقال عن رجل مل يسم عبدالعزيز بن رفيع روى الثوري وإسرائيل وأبو األحوص وزائدة وابن عيينة وعمرو بن 
  .اهـ. اتقيس وعمرو بن أيب قيس عن فر

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو األحوص َحدَّثنا فرات القزاز  ١٠٠٤
عن عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث يف ظل غرفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ف علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم من غرفته فقال رسول اهللا وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فأشر
صلى اهللا عليه وسلم لن تكون أو مل تقم حىت يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة 

وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مرمي والدخان وثالث خسوف خسف باملغرب وخسف باملشرق 
  .اهـ. آخر ذلك نار خترج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشروخسف جبزيرة العرب و

أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا علي بن احلسني بن بيان َحدَّثنا حممد بن سابق الكويف َحدَّثنا زائدة بن 
جلوسا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  قدامة عن فرات القزاز عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال كنا 

ا وذكر احلديث   .اهـ. وسلم يف غرفة فاطلع علين
أخربنا أبو عثمان عمرو بن َعبد اِهللا البصري َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب َحدَّثنا يعلى بن عبيد  ١٠٠٥

وجعفر بن عون قاال َحدَّثنا أبو حيان حيىي بن سعيد بن حيان عن أيب زرعة قال جلس ثالثة نفر إىل مروان 
باملدينة فسمعوه حيدث يف اآليات أن أوهلا خروج الدجال فانصرفوا من عنده فجلسوا إىل َعبد اِهللا بن عمرو 

فحدثوه مبا مسعوا من مروان أن أول اآليات خروجا الدجال قال فقال إن مروان مل يقل يف هذا شيئا قد حفظت 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف اآليات من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد ما مسعت ر

  إن أوهلا خروجا طلوع الشمس من مغرهبا أو خروج الدابة على الناس ضحى فأيهما كانت قبل

طلوع الشمس من مغرهبا وعادهتا أهنا إذا  صاحبتها فاألخرى على أثرها قريبا مث قال َعبد اِهللا وأظن أوهلا خروجا 
ستأذن يف الرجوع فإذا بدا هللا أن تطلع من مغرهبا استأذنت يف الرجوع فال غربت أتت حتت العرش فسجدت فت

يرد عليها شيئا مث تستأذن يف الرجوع فال يرد عليها شيئا مث تستأذن يف الرجوع فإذا ذهب من الليل ما شاء اهللا 
الناس فإذا صار أن يذهب وعرفت أن لو أذن هلا يف الرجوع مل تدرك املشرق قالت رب ما أبعد املشرق من يل ب



األفق كالطوق أو كالطوقة استأذنت يف الرجوع فيقال هلا من مكانك فاطلعي فتطلع على الناس من مغرهبا مث 
  .اهـ. }ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا{تال َعبد اِهللا هذه اآلية 

  .رواه الثوري وحممد بن بشر وابن منري
عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أنبأنا حممد بن يوسف َحدَّثنا سفيان الثوري عن أيب حيان التيمي أخربنا ( ) 

عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن َعبد اِهللا بن عمرو بن العاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ. يقول أول اآليات خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وذكر احلديث

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا حيىي بن سعيد القطان عن أيب  ١٠٠٦
حيان حدثين أبو زرعة بن عمر بن جرير قال جلس ثالثة نفر من املسلمني إىل مروان فسمعوه حيدث يف اآليات 

مرو فحدثوه بالذي مسعوا من مروان يف اآليات فقال مل أن أوهلا خروجا الدجال فانصرف النفر إىل َعبد اِهللا بن ع
يقل مروان شيئا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أول اآليات خروجا طلوع الشمس من مغرهبا أو 

  .اهـ. خروج الدابة على الناس فأيهما كانت قبل صاحبتها فاألخرى على أثرها قريب

بن  أخربنا خيثمة بن سليمان وحممد بن ١٠٠٧ يعقوب قاال َحدَّثنا أبو قالبة عبدامللك بن حممد َحدَّثنا حممد 
املنهال الضرير ح وأخربنا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء مبكة َحدَّثنا موسى بن هارون البزاز َحدَّثنا أمية بن 

 هريرة قال قال بسطام قال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا شعبة عن قتادة عن احلسن عن زياد بن رياح عن أيب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بادروا باألعمال ستا الدجال والدخان ودابة األرض وطلوع الشمس من مغرهبا 

  .اهـ. وأمر العامة وخويصة أحدكم
  .اهـ. رواه عبدالصمد عن مهام حدثناه محزة

مد بن أيوب َحدَّثنا أبو عمر احلوضي حدثنا أمحد َحدَّثنا زهري وأنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا حم ١٠٠٨
حفص بن عمر َحدَّثنا إسحاق املقري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن رجاء َحدَّثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن زياد بن رياح 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من 
  .اهـ. والدخان ودابة األرض وخويصة أحدكم وأمر العامة أي أمر الساعةمغرهبا والدجال 

أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة ح وأخربنا أمحد ابن إسحاق َحدَّثنا يوسف بن  ١٠٠٩
ثنا حيىي بن أيوب يعقوب َحدَّثنا أبو الربيع ح وأخربنا محزة بن حممد الكناين َحدَّثنا حامد بن أيب حامد َحدَّ

املقابري ح وأخربنا حممد بن صاحل بن هاىنء الوراق َحدَّثنا جعفر بن حممد بن سوار َحدَّثنا علي بن حجر 
  السعدي قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة

لوع الشمس من مغرهبا أو الدخان أو الدجال أو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بادروا باألعمال ستا ط
  .اهـ. الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة

  .اسناده بن منده صحيح+ 
بن الربيع املصري قاال َحدَّثنا أبو زكرياء حيىي بن  ١٠١٠ أخربنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم البريويت وعمر 

جعفر بن أيب كثري عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب  أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َحدَّثنا حممد بن
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا أو الدجال أو 



  .اهـ. الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة
ن بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل الوحاظي أخربنا احلسن بن منصور حبمص َحدَّثنا علي بن احلس ١٠١١

َحدَّثنا سليمان بن بالل عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. اهـ. بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة

قال أهل التأويل هو } يوم يأيت بعض آيات ربك{ميان بطلوع الشمس من مغرهبا وقوله ذكر وجوب اإل ١٠١
  .طلوع الشمس من مغرهبا

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات أنبأنا حممد بن عبيد الطنافسي وأنبأنا أمحد  ١٠١٢
بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة عبدالرمحن بن عم رو النصري َحدَّثنا أبو نعيم املالئي عن األعمش عن بن سليمان 

إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد عند غروب 
الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تغرب الشمس قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب حىت تسجد حتت 

  .اهـ. اآلية} والشمس جتري ملستقر هلا{قال هلا اطلعي من مكانك فذلك قوله العرش عند رهبا في
  .اهـ. رواه أبو األحوص وأبو معاوية وابن مسهر وسفيان وحيىي بن عيسى

أخربنا خيثمة بن سليمان واحلسن بن مروان قاال َحدَّثنا إبراهيم بن أيب سفيان َحدَّثنا حممد بن يوسف  ١٠١٣
عمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثنا سفيان عن األ

حني غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش 
ث جئت فتستأذن فيؤذن هلا ويوشك أن تسجد فال يقبل منها وتستأذن فال يؤذن هلا مث يقال هلا ارجعي من حي

  فتطلع من مغرهبا فذلك

  .اهـ. }والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز{قوله 
  .اسناده ابن منده مل جتد ترمجته+ 

أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن محزة وحممد بن حممد بن يونس قالوا َحدَّثنا يونس بن حبيب َحدَّثنا أبو داود 
األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قال رسول اهللا َحدَّثنا أبو األحوص سالم بن سليم عن 

  .اهـ. صلى اهللا عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذا الشمس قلت ال أدري وذكر احلديث
أخربنا حسان بن حممد َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا ابن علية عن  ١٠١٤

يد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أتدرون أين يونس بن عب
تذهب هذا الشمس قالوا اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة 

ن مطلعها مث جتري ال فال تزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة م
يستنكر الناس منه ض شيئا حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فيقال هلا ارتفعي فتطلع من مغرهبا قال رسول 

ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف {اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتدرون مىت ذاكم ذاك حني 
  .اهـ. }إمياهنا خريا

ن حممد بن هاشم الطوسي َحدَّثنا حممد بن نعيم وحممد بن إمساعيل البكري ويوسف بن أخربنا أمحد ب ١٠١٥
يعقوب ح وثنا أبو َعبد اِهللا حممد بن يعقوب الشيباين حدثين أيب قالوا َحدَّثنا عبداحلميد بن بيان الواسطي َحدَّثنا 



ذر الغفاري أن رسول اهللا صلى اهللا خالد بن َعبد اِهللا عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب 
عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذا الشمس قالوا اهللا ورسوله أعلم فقال إن هذه جتري حىت تنتهي إىل 
مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة فال يزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعة 

ال ينكر الناس  منها شيئا فيقال هلا اطلعي من مغربك فتصبح طالعة من مغرهبا قال رسول اهللا من مطلعها مث جتري 
ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن {صلى اهللا عليه وسلم أتدرون أي يوم ذاك قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ذاك يوم 

  .اهـ. }آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا
  .اهـ. ن وهارون بن سعد وموسى بن املسيب عن إبراهيمرواه احلكم بن عتيبة واألعمش وفضيل بن غزوا

أخربنا علي بن العباس الغزي َحدَّثنا حممد بن محاد الطهراين َحدَّثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر بن راشد عن  ١٠١٦
مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حىت تطلع 

  .اهـ. اآلية} ال ينفع نفسا إمياهنا{لشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني ا
  مل جتد ترمجته+ 

أخربنا أبو سعيد اهليثم بن كليب َحدَّثنا عيسى بن أمحد البلخي َحدَّثنا شبابة بن سوار ح وأخربنا حممد  ١٠١٧
بلخي َحدَّثنا حفص بن عبدالرمحن قاال َحدَّثنا ورقاء بن عمر عن أيب بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا حممد بن يزيد ال

الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس 
أو  ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل{من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني 

  .اهـ. }كسبت يف إمياهنا خريا
  .يف اسناده ابن منده مل جتد ترمجته+ 

أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عبدالوهاب بن حبيب قال َحدَّثنا معاوية بن عمرو َحدَّثنا زائدة  ١٠١٨
ل اهللا صلى اهللا عليه َحدَّثنا َعبد اِهللا بن ذكوان أبو الزناد عن عبدالرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسو

  .اهـ. وسلم ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون
بن أيب محزة   ..اهـ. رواه املغرية بن عبدالرمحن وشعيب 

دَّثنا أخربنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس َحدَّثنا أبو اليمان َح ١٠١٩
شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حىت 

طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني  ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت {تطلع الشمس من مغرهبا فإذا 
  .اهـ. }من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

  فيه متابعهاسناده حسن و+ 

أخربنا عمر بن الربيع َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثنا الليث بن سعد عن جعفر بن  ١٠٢٠
ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من 

ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو {م وذلك حني مغرهبا فإذا طلعت من املغرب آمن الناس كله
  ..اهـ. }كسبت يف إمياهنا خريا

أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا جرير وأنبأنا  ١٠٢١



دَّثنا أبو كريب حممد بن العالء وأنبأنا احلسني أيب َحدَّثنا أيب وأنبأنا حسان َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب قال َح
ا عن عمارة بن القعقاع عن أيب  َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا أبو بكر قال َحدَّثنا حممد بن فضيل بن غزوان مجيع
زرعة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا 

  .اهـ. مل تكن آمنت من قبل} ال ينفع نفسا إمياهنا{ت ورآها الناس آمن من عليه فذلك حني طلع
  .اسناده حسن+ 

أخربنا احلسن بن منصور َحدَّثنا علي بن معروف َحدَّثنا حيىي بن صاحل َحدَّثنا سليمان بن بالل ح  ١٠٢٢
ثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا روح بن القاسم ح وأخربنا وأخربنا علي بن نصر َحدَّثنا حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أمية َحدَّ

أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا القعنيب َحدَّثنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردي ح وأخربنا 
ء عن أبيه عن أيب حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن نعيم َحدَّثنا قتيبة قالوا َحدَّثنا إمساعيل بن جعفر كلهم عن العال

  هريرة قال

طلعت آمن الناس كلهم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا 
  .اهـ. }ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا{أمجعني فيومئذ 

١٠٢   

  ذكر وجوب اإلميان خبروج الدابة

ا علي بن العباس بن األشعث َحدَّثنا حممد بن محاد الطهراين ح وأخربنا حممد بن يعقوب قال أخربن ١٠٢٣
َحدَّثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا بن سليمان وحممد بن عبدالوهاب وعلي بن احلسني بن أيب عيسى قالوا َحدَّثنا يعلى 

صلى اهللا عليه وسلم قال ثالث إذا  بن عبيد َحدَّثنا فضيل بن غزوان عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب
خرجن مل ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا الدجال والدابة وطلوع الشمس من 

  .اهـ. مغرهبا
أخربنا احلسني بن علي َحدَّثنا احلسن بن عامر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد العبسي َحدَّثنا وكيع َحدَّثنا فضيل ح 

خربين أيب حدثين أيب َحدَّثنا أبو كريب حممد بن العالء َحدَّثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أيب حازم وأ
  .اهـ. عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياهنا وذكر حنوه

ثنا مكي بن إبراهيم َحدَّثنا هشام بن حسان عن حممد بن أخربنا علي بن العباس َحدَّثنا حممد بن محاد َحدَّ ١٠٢٤
سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب 

  .اهـ. اهللا عليه
  .اهـ. مشهور عن هشام

  .اهـ. أمحد َحدَّثنا زهري َحدَّثنا ابن عليةأخربنا حسني َحدَّثنا حسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا أبو معاوية قال وثنا 

ح  ١٠٢٥ أخربنا عمر بن حممد بن سليمان َحدَّثنا حممد بن غالب بن حرب َحدَّثنا عثمان بن اهليثم املؤذن 
وأخربنا حممد بن عبدالرمحن الطوسي َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا هودة بن خليفة قال َحدَّثنا عون بن أيب مجيلة 



ن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من عن حممد ب
  .اهـ. مغرهبا تاب اهللا عليه

  .اهـ. رواه ابن عون
  مل جتد ترمجته+ 

١٠٣   

  ذكر وجوب اإلميان خبروج الدجال ويأجوج ومأجوج

يد أخربين أيب قال مسعت عبدالرمحن بن يزيد بن أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا العباس بن الوليد بن مز ١٠٢٦
جابر َحدَّثنا حيىي بن جابر احلضرمي حدثين عبدالرمحن بن جبري بن نفري حدثين أيب أنه مسع النواس بن مسعان 

يقول ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال غداة فخفض فيه ورفع حىت ظننا أنه يف طائفة النخل فلما 
ا يا رسول اهللا ذكرت الدجال رحنا إىل رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلن

  .اهـ. الغداة
وأخربنا إبراهيم بن حممد بن صاحل القنطري َحدَّثنا حممد بن العباس بن الفرج الدمشقي َحدَّثنا حممد بن  ١٠٢٧

بن املبارك َحدَّثنا حيىي بن محزة حدثين عبدالرمحن بن يزيد بن ج ابر عن حيىي بن جابر حدثين عبدالرمحن بن جبري 
نفري عن أبيه أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب يقول ح وأخربنا محزة بن حممد الكناين َحدَّثنا أبو عبدالرمحن 
النسائي ح وأخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن شاذان قال َحدَّثنا علي بن حجر َحدَّثنا الوليد بن مسلم 

بداهللا بن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر حدثين حيىي بن جابر حدثين عبدالرمحن وع
بن جبري بن نفري حدثين أيب أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب يقول ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

نا صدقة بن خالد وحيىي بن محزة والوليد بن مسلم وثنا أمحد بن سهل النيسابوري َحدَّثنا هشام بن عمار َحدَّث
قالوا َحدَّثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر حدثين حيىي بن جابر الطائي حدثين عبدالرمحن بن جبري بن نفري حدثين 

  أيب أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب يقول

ىت ظننا أنه يف طائفة النخل فلما ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع ح
ا يا رسول اهللا ذكرت الدجال  رحنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلن

غداة فخفضت ورفعت حىت ظننا أنه يف طائفة النخل فقال غري الدجال أخوفين عليكم إن خيرج وأنا فيكم فأنا 
فامرؤ حجيج نفسه واهللا خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط عينه حجيجه دونكم وإن خيرج ولست فيكم 

طافية كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف إنه خيرج من خلة بني العراق 
ما يوم والشام فعاث ميينا وعاث مشاال يا عباد اهللا فاثبتوا قلنا يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض قال أربعون يو

كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه قلنا يا رسول اهللا فذلك اليوم كسنة أيكفينا فيه 
صالة يوم قال ال أقدروا له قدره قلنا يا رسول اهللا فما إسراعه يف األرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأيت 



يؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء أ ن متطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتروح عليهم القوم فيدعوهم ف
  سارحتهم أطول ما

كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا مث يأيت القوم فيدعوهم فريدون عليه قوله فينصرف عنهم فيعيث 
أمواهلم فيصبحون ممحلني ما بأيديهم شيء ومير باخلربة فيقول هلا أخرجي كنوزك فينطلق يتبعه كنوزها 

نحل مث يدعو رجاال ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف يقطعه جزلتني رمية الغرض مث يدعوه فيقبل ويتهلل كيعاسيب ال
وجهه فبينما هو كذلك اذ بعث اهللا عز وجل املسيح عيسى بن مرمي فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني 

در منه مجان كاللؤلؤ وال حيل لكافر مهرودتني واضعا كفيه على أجنحة ملكني فإذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حت
أن جيد ريح نفسه إال مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حىت يدركه عند باب لد فيقتله مث يأيت نيب اهللا 

عيسى بن مرمي قوما قد عصمهم اهللا منه فيمسح وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة فبينما هم كذلك إذ 
  أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم فحرز عبادي إىل الطور ويبعث اهللا عز وجلأوحى إليه يا عيسى إين قد 

فيمر أوائلهم على حبرية الطربية فيشربون ما فيها } من كل حدب ينسلون{يأجوج ومأجوج وهم كما قال اهللا 
ر يومئذ خري فيمر آخرهم فيقولون لقد كان هبذه مرة ماء وحيصر نيب اهللا عيسى وأصحابه حىت يكون رأس الثو

ألحدهم من مائة دينار ألحدكم اليوم فريغب نيب اهللا عيسى إىل اهللا فريسل عليه النغف يف رقاهبم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة ويهبط نيب اهللا عيسى وأصحابه فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زمههم 

سل اهللا عليهم طريا كأعناق البخت فتحملهم ونتنهم ودماؤهم فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا فري
فتطرحهم حيث شاء اهللا مي يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األرض حىت يتركها كالزلفة مث 
يقال لألرض أنبيت مثرك ودري بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها ويبارك اهللا 

اللقحة من اإلبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم يف الرسل حىت إن 
  تكفي الفخذ فبينما هم

كذلك إذ بعث اهللا عز وجل رحيا طيبة حتت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس فيتهارجون كما 
  .اهـ. يتهارج احلمر فعليهم تقوم الساعة

قوله كان هبذه مرة ماء مث يسريون حىت ينتهون إىل جبل اخلمر وهو جبل بيت املقدس زاد علي بن حجر بعد 
ا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشاهبم إىل السماء فريد اهللا عليهم نشاهبم  فيقولون لقد قتلن

  .اهـ. خمصوبة دما
  .اهـ. رواه بشر بن بكر

َحدَّثنا احلسن بن منصور املصيص َحدَّثنا سليمان بن عبدالرمحن وأخربنا عبدالواحد بن أيب اخلصيب بتنيس 
َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن أبيه قال وحدثين حيىي بن جابر الطائي عن عبدالرمحن بن 

. فذكرهجبري بن نفري عن أبيه عن النواس بن مسعان قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم الدجال 
  .اهـ

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد َحدَّثنا  ١٠٢٨



أيب عن صاحل بن كيسان قال ابن شهاب الزهري أخربين عبيداهللا بن َعبد اِهللا بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد 
وسلم يوما حديثا طويال عن الدجال فكان فيما حيدثنا قال يأيت  اخلدري قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه

وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو 
  خري الناس أو

فيقول الدجال من خري الناس فيقول أنا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثه 
ال فيقتله مث حيييه فيقول حني حيييه واهللا ما كنت  أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته أتشكون يف األمر قال فيقولون 

  .اهـ. فيك أشد بصرية مين اآلن فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه
  .اهـ. رواه الزبيدي وشعيب ومعمر وعقيل وابن أخيه ذكرناها يف مواضعها

ربنا احلسن بن حممد احلليمي وحممد بن َعبد اِهللا بن زكرياء السين قاال َحدَّثنا أبو املوجه حممد بن أخ ١٠٢٩
عمرو َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عثمان عبدان عن أيب محزة السكري حممد بن ميمون املروزي عن قيس بن وهب عن 

اهللا عليه وسلم خيرج الدجال فيتوجه  أيب الوداك جرب بن نوف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى
قبله رجل من املؤمنني فيتلقاه املساحل مساحل الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إىل هذا الذي خرج قال 
ا تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد هناكم ربكم أن  فيقولون له أو م

قال فينطلقون به إىل الدجال فإذا رآه املؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول تقتلوا أحدا دونه 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أما 

ه حىت يفرق بني رجليه قال تؤمن به فيقول أنت املسيح الدجال الكذاب قال فيؤمر به فيوشر باملناشري من مفرق
مث ميشي الدجال بني القطعتني مث يقول له قم فيستوي قائما مث يقول له أتؤمن يب فيقول ما ازدت فيك إال بصرية 

قال مث يقول يا أيها الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذحبه فيجعل ما بني رقبته إىل 
  ه سبيالترقوته حناسا فال يستطيع إلي

قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أمنا قذفه إىل النار وإمنا ألقي يف اجلنة فقال رسول اهللا صلى 
  .اهـ. اهللا عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني

  .اهـ. رواه شريك بن َعبد اِهللا عن قيس بن وهب
  .يف اسناده ابن منده مل توجد ترمجته+ 

أخربنا عمر بن حممد بن سليمان َحدَّثنا حممد بن أمحد بن يزيد بن أيب العوام َحدَّثنا يزيد بن هارون مثا  ١٠٣٠
ا سأل أحد رسول اهللا صلى اهللا عليه  إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة قال م

نه لن يضرك قلت يا رسول اهللا إهنم يقولون وسلم عن الدجال أكثر مما سألت عنه فقال أي بين ما يصيبك منه إ
  .اهـ. إن معه جبال خبز وأهنار ماء قال هو أهون على اهللا من ذلك

  .يف اسناد ابن منده مل توجد ترمجته+ 
أخربنا خيثمة َحدَّثنا أبو حيىي بن أيب مسرة َحدَّثنا َعبد اِهللا بن الزبري احلميدي ح وأخربنا حممد بن يونس  ١٠٣١
براهيم بن أيب طالب َحدَّثنا ابن أيب عمر قال َحدَّثنا سفيان عن إمساعيل عن قيس مسع املغرية بن شعبة َحدَّثنا إ

. يقول ما سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد عن الدجال ما سألته قال وما مسألتك عنه إنك لن تدركه



  .اهـ
  .اهـ .رواه إبراهيم بن محيد وهشيم وجرير ووكيع وأبو أسامة وغريهم

أخربنا حممد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن عبدامللك بن مروان َحدَّثنا يزيد بن هارون َحدَّثنا أبو  ١٠٣٢
مالك األشجعي َحدَّثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أعلم 

ا رأى العني ماء أبيض واآلخر نار تأجج فإن أدركه أحد مبا مع الدجال من الدجال معه هنران جتريان أحدمه
منكم فليأت النهر الذي رآه نارا فليغمض عينيه مث ليطأطىء رأسه فليشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال يعرفه 
كل مؤمن ممسوح العني اليسرى عليها ظفرة غليظة وأنه مكتوب بني عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغري 

  .اهـ. كاتب
ثلهروا   .اهـ. ه مروان بن معاوية م

أخربنا حممد بن احلسني بن علي املديين َحدَّثنا أمحد بن مهدي َحدَّثنا سعيد بن سليمان َحدَّثنا خلف بن  ١٠٣٣
ل   خليفة عن أيب مالك األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قا

دمها نار تأجج يف عني من يراه واآلخر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أعلم مبا مع الدجال معه هنران أح
ماء أبيض من أدركه منك فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا فإنه ماء بارد وإياكم واآلخر فإنه فتنة واعلموا 
أنه مكتوب بني عينيه كافر يقرأه من كتب ومن ال يكتب وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة وإنه يطلع من 

على ثنية فيق وكل أحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر وإنه يقتل من املسلمني ثلثا ويهزم آخر أمره على بطن األردن 
ثلثا ويبقي ثلثا فيحجز بينهم الليل فيقول بعضه املؤمنني ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم يف مرضاة ربكم من 

بلوا على عدوكم فلما كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه وصلوا حني ينفجر الفجر وعجلوا الصالة مث أق
قاموا يصلون نزل عيسى بن مرمي أمامهم فصلى هبم فلما انصرف قال هكذا وفرجوا بيين وبني عدو اهللا قال 

فيذوب يعين ذوب امللح فيسلط اهللا عليهم املسلمني فيقتلوهنم حىت إن احلجر والشجر لينادي يا عبد اهللا يا عبد 
م اهللا ويظهر املسلمون فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية الرمحن يا مسلم هذا يهودي فاقتله فيعينه

فبينما هم كذلك إذ أخرج اهللا يأجوج ومأجوج فيشرب أوهلم البحرية وجييء آخرهم وقد انتشفوا فيما يدعون 
فيه قطرة فيقولون كان ها هنا أثر ماء مرة ونيب اهللا وأصحابه وراءهم حىت يدخلوا مدينة من مدائن فلسطني 

قال هلا باب لد فيقولون ظهرنا على من يف األرض فتعالوا نقاتل من يف السماء فيدعو اهللا نبيه عليه السالم عند ي
ذلك فيبعث اهللا عليهم قرحة يف حلوقهم فال يبقى منهم بشر وتؤذي رحيهم املسلمني فيدعو عيسى عليهم 

  .اهـ. فريسل اهللا عز وجل عليهم رحيا يقذفهم يف البحر أمجعني
  .اسناده مل يوثق+ 

أخربنا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا حيىي بن منصور اهلروي َحدَّثنا عثمان ابن أيب شيبة العبسي  ١٠٣٤
َحدَّثنا جرير بن عبداحلميد عن مغرية بن مقسم عن نعيم بن أيب هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع أبو مسعود 

مع الدجال منه وإن معه هنرا من ماء وهنرا من نار فالذي ترون أنه  وحذيفة بن اليمان فقال حذيفة ألنا أعلم مبا
ماء نار والذي ترون أنه نار ماء فمن أدرك ذلك منكم فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه ماء عذب قال أبو 

  .اهـ. مسعود هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



نا أمحد بن مهدي َحدَّثنا مسدد وعبداهللا بن عبدالوهاب ح وأخربنا أخربنا حممد بن احلسني بن علي َحدَّث ١٠٣٥
حممد بن يعقوب بن يوسف حدثين أيب َحدَّثنا ابن أيب الشواري قالوا َحدَّثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري عن 

وسلم قال  ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو حلذيفة ال حتدثنا إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه
مسعته يقول إن مع الدجال نارا وماء فأما الذي يرى الناس أهنا نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد 

  .اهـ. فنار حترق فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يرى أهنا نار فإنه ماء عذب بارد
بن املثىن َحدَّثن ١٠٣٦ ا غندر ح وثنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا عمران بن أخربين أيب قال حدثين أيب َحدَّثنا حممد 

ا عن شعبة عن عبدامللك بن عمري  موسى اجلرجاين َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثنا أيب معاذ بن معاذ مجيع
عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف الدجال أن معه ماء ونارا فناره ماء 

  .اهـ. وماؤه نار فال هتلكوا قال أبو مسعود وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بارد
  .اهـ. رواه النضر بن مشيل ورواه زائدة بن قدامة وشعيب بن صفوان عن عبدامللك

بن أخربنا خيثمة بن سليمان وحممد بن علي قاال َحدَّثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة َحدَّثنا عبيداهللا  ١٠٣٧
موسى ح وأخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا هشام بن علي البصري َحدَّثنا َعبد اِهللا بن رجاء الغداين قال 

َحدَّثنا شيبان بن عبدالرمحن عن منصور بن املعتمر عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ماء بارد فمن أدركه منكم فال يهلكن فيه فليغمض عينيه  ألنا أعلم مبا مع الدجال منه إن معه نارا حترق وهنر

  .اهـ. وليقع يف الذي يرى أهنا نار فإهنا ماء بارد
  .وفيه متابعه
أخربنا حممد بن إبراهيم بن الفضل َحدَّثنا أمحد بن سلمة َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم َحدَّثنا أبو معاوية  ١٠٣٨

ن سلمة عن حذيفة بن اليمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن حازم َحدَّثنا األعمش عن شقيق ب
  .اهـ. قال الدجال أعور العني اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار

  .اهـ. رواه أبو بكر وأبو كريب وابن منري
  .اسناده مل يوثق+ 

ن مسلم َحدَّثنا احلسن بن موسى األشيب ح أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا حممد بن إبراهيم ب ١٠٣٩
وأخربنا علي بن احلسني بن علي َحدَّثنا حممد بن غالب َحدَّثنا عبدالصمد بن النعمان قال َحدَّثنا شيبان بن 
عبدالرمحن َحدَّثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ل حديثاألخربنكم عن الدجا

ما حدث به نيب قومه أنه أعور وأنه جييء معه اجلنة والنار فالذي يقول إهنا اجلنة هي النار وإين أنذركم كما أنذر 
  .اهـ. نوح قومه

  .اهـ. حدثنا أمحد بن إسحاق بن موسى َحدَّثنا ابن أيب شيبة َحدَّثنا احلسني بن موسى األشيب مثله مرفوعا
  اسناده حسن+ 

١٠٤   



  لدجال ونعته اليت وصفها النيب صلى اهللا عليه وسلم لئال يشتبه أمره على من يراهذكر صفة ا

أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد َحدَّثنا  ١٠٤٠
عمر قال انطلق رسول اهللا صلى أيب عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب أخربين سامل بن َعبد اِهللا أن َعبد اِهللا بن 

اهللا عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب حىت وجد ابن صائد غالما قد ناهز احللم يلعب 
مع الصبيان عند أطم بين معاوية فلم يشعر به ابن صائد حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره فقال 

شهد أنك رسول األميني أتشهد أين رسول اهللا فرفضه رسول اهللا وقال أتشهد أين رسول اهللا فقال ابن صياد أ
آمنت باهللا ورسله مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماذا ترى قال يأتيين صادق وكاذب فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلط عليك األمر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين قد خبأت لك خبيئا 

  فقال ابن صياد هو الدخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال

عمر ائذن يل فيه فأضرب عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن يك فلن تسلط عليه وإن مل يكن إياه 
  .اهـ. فال خري يف قتله

لى اهللا عليه وسلم قبل ابن صياد وحدث أنه يف خنل وقال سامل قال َعبد اِهللا بن عمر إنه قال انطلق رسول اهللا ص
فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل طفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتقي جبذوع النخل وابن 

صياد يف قطيفة له فيها زمزمة قال فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت أي صاف هذا 
  .اهـ. ياد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو تركته بنيحممد فوثب ابن ص

أخربنا أمحد بن احلسني بن إمساعيل وأمحد بن َعبد اِهللا بن دليل قاال َحدَّثنا أمحد بن يونس بن املسيب  ١٠٤١
اِهللا أن َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب قال قال سامل بن َعبد 

ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث ذكر الدجال  َعبد اِهللا بن عمر قال ق
فقال إين أنذركموه وما من نيب إال وقد أنذر قومه ولكين سأقول لكم قوال مل يقله نيب لقومه إنه أعور وإن اهللا 

  .اهـ. ليس بأعور
دي وشعيب ومعمر وابن أخي الزهري ذكرناه يف موضعه واحلديث األول وقول عمر رواه عقيل ويونس والزبي

  .اهـ. رواه َعبد اِهللا بن مسعود وأبو سعيد وجابر
بن يعقوب قاال َحدَّثنا عباس بن حممد الدوري ح وأخربنا إمساعيل  ١٠٤٢ أخربنا أمحد بن حممد بن زياد وحممد 

لصاغاين أبو بكر قاال َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد َحدَّثنا أيب عن بن حممد الصفار َحدَّثنا حممد بن إسحاق ا
ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر املسيح الدجال فقال إن  صاحل بن كيسان َحدَّثنا نافع إن ابن عمر قال ق

  .اهـ. اهللا عز وجل ليس بأعور إال أن املسيح الدجال أعور عني اليمىن كأن عينه عنبة طافية
  اسناده+ 

أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن إسحاق َحدَّثنا َعبد اِهللا بن حممد بن أيب شيبة َحدَّثنا  ١٠٤٣
أبو أسامة وحممد بن بشري قاال َحدَّثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال إن اهللا ليس بأعور وإن املسيح الدجال أعور اليمىن كأن عينه عنبة  ذكر املسيح الدجال بني ظهراين الناس



  .اهـ. طافية
  .اهـ. أخربنا محزة َحدَّثنا أمحد َحدَّثنا ابن منري َحدَّثنا ابن بشري عن عبيداهللا حنوه
  .اهـ. رواه عبدالوهاب الثقفي وخالد بن احلارث وشعيب بن إسحاق وعبدة

ن إمساعيل وعلي بن نصر قاال َحدَّثنا حممد بن إمساعيل بن مهران َحدَّثنا يوسف أخربنا أمحد بن حممد ب ١٠٤٤
بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أيب َحدَّثنا سويد بن سعيد  بن سليمان َحدَّثنا حامت بن إمساعيل ح وأخربنا حممد 

 عليه وسلم ذكر َحدَّثنا حفص بن ميسرة حدثين موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا
  .اهـ. بني ظهراين الناس كالما فقال إن اهللا ليس بأعور وإن الدجال أعور عينه كأهنا عنبة طافية

  ..اهـ. رواه حامت وأبو ضمرة عن موسى وقال فيه إن اهللا ليس بأعور
وهب حدثين أسامة بن أخربنا حممد بن أمحد بن عبداجلبار َحدَّثنا الربيع بن سليمان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن  ١٠٤٥

زيد عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر املسيح الدجال بني ظهراين الناس فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا ليس بأعور إال أن املسيح الدجال أعور عني اليمىن كأن عينه عنبة طافية 

  ..اهـ. مكتوب بني عينيه كافر
ا حممد بن عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون ح وأخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب أخربن ١٠٤٦

َحدَّثنا حممد بن أيوب قال َحدَّثنا أبو الربيع سليمان بن داود َحدَّثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
  .اهـ. ني اليمىن كأهنا عنبة طافيةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور الع

  ..اهـ. رواه مجاعة عن محاد ورواه محاد بن سلمة
أخربنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا َعبد اِهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب َحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم  ١٠٤٧

بن زيد قال   َحدَّثنا عاصم بن حممد العمري عن أخيه عمر بن حممد عن أبيه حممد 

ال َعبد اِهللا بن عمر كنا حندث حبجة الوداع وال ندري أنه الوداع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما ق
كان يف حجة الوداع خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره مث قال ما 

شأنه فال خيفني عليكم إن ربكم ليس بأعور بعث اهللا من نيب إال قد أنذر أمته واليت بعد إال ما خفي عليكم من 
  .اهـ. إال ما خفي عليكم

رواه ابن وهب وروى هذا احلديث عن سعد وحذيفة بن أسيد وعبادة وأبو سعيد وجابر بن مسرة وأبو أمامة 
  .اهـ. وعائشة وأم سلمة وامساء بنت يزيد وفاطمة بنت قيس بأسانيد دون ما ذكرنا يف الصحة

  .اسناده حسن+ 
أخربنا خيثمة بن سليمان َحدَّثنا أبو قالبة الرقاشي َحدَّثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ح وأخربنا حممد  ١٠٤٨

بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق َحدَّثنا أبو الوليد ح وأخربنا أمحد بن داود وأمحد بن 
أبو الوليد وأبو عمر قالوا َحدَّثنا شعبة عن قتادة قال مسعت إسحاق بن أيوب قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا 

أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما بعث نيب إال وقد أنذر أمته الدجال األعور الكذاب 
  .اهـ. أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بني عينيه كافر

ن حنبل يعين َعبد اِهللا بن أمحد َحدَّثنا أيب َحدَّثنا عبدالوهاب بن حدثنا أمحد بن حممد بن عمر َحدَّثنا اب ١٠٤٩



ا بعث نيب إال  عطاء َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال م
  .اهـ. حذر قومه الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور

  فيه متابعه+ 

نا حممد بن يعقوب الشيباين َحدَّثنا إبراهيم بن أيب طالب َحدَّثنا حممد ابن املثىن أبو موسى َحدَّثنا أخرب ١٠٥٠
معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة قال َحدَّثنا أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الدجال 

  .اهـ. مكتوب بني عينيه ك ف ر أي كافر
د بن نصر َحدَّثنا بشر بن موسى َحدَّثنا احلسن بن موسى األشيب عن شيبان بن أخربنا علي بن حمم ١٠٥١

عبدالرمحن عن قتادة َحدَّثنا أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول مكتوب بني عيين الدجال 
  .اهـ. كافر يقرؤه كل مؤمن

بن عباد النسائي َحدَّثنا عفان بن مسلم َحدَّثنا أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا موسى بن احلسن  ١٠٥٢
عبدالوارث بن سعيد َحدَّثنا شعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـ. الدجال ممسوح العني بني عينيه مكتوب كافر مث هتجاه ك ف ر يقرؤه كل مسلم
  .اسناد ابن منده مل جتد ترمجته+ 

بن نصر َحدَّثنا معاذ بن املثىن َحدَّثنا مسدد بن مسرهد َحدَّثنا عبدالوارث بن وأ ١٠٥٣ خربنا علي بن حممد 
سعيد عن شعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ممسوح 

  .اهـ. العني
  .فيه متابعه+ 

ثنا قبيصة َحدَّثنا محاد بن سلمة عن شعيب بن احلبحاب عن وأخربنا خيثمة َحدَّثنا السري بن حيىي َحدَّ ١٠٥٤
أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه 

  .اهـ. كافر يقرؤه كل قارىء وغري قارىء
  فيه متابعه+ 

الصاغاين َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثنا حممد أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف َحدَّثنا حممد بن إسحاق  ١٠٥٥
بن عبدالرمحن بن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب صاحل عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر الدجال فقال إنه مل يكن نيب إال وقد حذر أمته وسأحذركموه حتذيرا مل حيذر نيب أمته إنه أعور وإن اهللا ليس 
  .اهـ. مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن بأعور
وأخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق َحدَّثنا موسى بن إمساعيل َحدَّثنا أبان بن يزيد َحدَّثنا  ١٠٥٦

حيىي بن أيب كثري أن احلضرمي بن الحق حدثه أن أبا صاحل حدثه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا يبكيك فقالت ذكرت الدجال فبكيت فقال ال تبكي فإنه إن خرج وأنا حي  دخل عليها وهي تبكي فقال م

  .اهـ. أكفيكموه وإن مت فإن ربكم ليس بأعور
  .اسناده حسن+ 

  أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا أمحد بن األزهر بن ١٠٥٧



شعيب عن فاطمة بنت قيس قالت بينما الناس آمنني منيع َحدَّثنا أسباط بن حممد عن سليمان الشيباين عن عامر ال
باملدينة ليس بينهم فزع إذ خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى الظهر مث أقبل ميشي حىت صعد املنرب 
ففزع الناس فلما رأى يف وجوههم ذلك قال أيها الناس إين مل أخرج ألمر أفزعكم ولكنه أتاين أمر فرحت به 

بفرح نبيكم إن متيما الداري أخربين أن قوما من بين عم له ركبوا يف سفينة يف البحر  فأحببت أن أخربكم
فانتهت هبم سفينتهم إىل جزيرة ال يعرفوهنا فخرجوا ينظرون فإذا هم بإنسان ال يدري ذكر هو أو أنثى من كثرة 

جل موثق يف احلديد فقال هلم ممن الشعر فقالوا من أنت قال أنا اجلساسة قالوا فحدثنا قال فأتوا الدير فإذا هم بر
أنتم قالوا من أهل فلسطني من جزيرة العرب قال فخرج نبيهم بعد قالوا نعم قال فما صنع قالوا تبعه قوم 

وفارقه قوم فقاتل مبن تبعه من فارقه حىت أعطوا اجلزية قال فمن أي أرض أنتم قالوا من أهل فلسطني قال فما 
مملوءة تدفق قال فما فعلت عني زغر قالوا تدفق جانبيها قال فما فعل خنل عمان فعلت حبرية الطربية قالوا فهي 

وبيسان قالوا قد أطعم قال لو انفلت من وثاقي هذا لقد وطئت البلدان إال طيبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا فيه طريق وال  موضع عذق ضيق وال وسلم إىل هذا انتهى فرح نبيكم هي طيبة هي طيبة مرتني يعين املدينة وم

واسع قوي وال ضعيف إال وعليه مالك شاهر سيفه لو أراد أن يدخلها ضرب وجهه بالسيف قال الشعيب 
ال قال أشهد على أيب هريرة أنه حدثين هبذا وزاد  فلقيت حمرر بن أيب هريرة فحدثته قال فهل زادك شيئا قلت 

ا هو حنو العراق م ا هو مث أومأ بيده حنو املشرق قال فلقيت عبدالرمحن فيه قال مث قال حنو الشام قال صدقت م
  بن أيب بكر فحدثته فقال هل زادك يف احلديث شيئا قلت ال قال صدقت وأشهد على عائشة أهنا

  .اهـ. حدثتين هبذا غري أهنا زادت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زاد فيه ومكة مبثلها
  .اسناده ابن منده ال يكفى يف التوثيق+ 
ربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد َحدَّثنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثنا حممد بن أخ

فضيل عن الشيباين عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت بينما الناس باملدينة ليس هلم فزع خرج النيب صلى 
لت ففزع الناس لذلك فلما رأى ذلك يف وجوههم اهللا عليه وسلم فصلى الظهر مث أقبل ميشي حىت صعد املنرب قا

  .اهـ. وذكر احلديث
أخربنا عبدالرمحن بن حيىي وحممد بن حممد بن يونس قاال َحدَّثنا إبراهيم بن فهد َحدَّثنا َعبد اِهللا بن عمر  ١٠٥٨

دثين عامر الشعيب وأبو معمر َحدَّثنا عبدالوارث َحدَّثنا احلسني بن ذكوان املعلم حدثين َعبد اِهللا بن بريدة ح
شعب مهدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من املهاجرات األول فقلت حدثيين 
حديثا مسعتيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تسنديه إىل أحد غريه فقالت لئن شئت ألفعلن فقلت هلا 

اب قريش يومئذ فأصيب يف أول اجلهاد مع أجل حدثيين فقال نكحت أبا حفص بن املغرية وهو من خيار شب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما تأميت خطبين عبدالرمحن بن عوف ونفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم وخطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مواله أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول اهللا 

بين فليحب أسامة بن زيد فلما كلمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت صلى اهللا عليه وسلم قال من أح
أمري بيدك فانكحين من شئت فقال انتقلي إىل شريك وأم شريك امرأة غنية من األنصار عظيمة النفقة يف سبيل 

  اهللا فانزيل عليها فقالت



ط عنك مخارك وينكشف الثوب عن سأفعل فقال ال تفعلي إن أم شريك امرأة كثرية الضيفان فإين أكره أن يسق
ساقيك فريى القوم منك بعض ما تكرهني ولكن انتقلي إىل ابن عمك َعبد اِهللا بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل 
من بين فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عديت مسعت نداء املنادي منادي 

الصالة جامعة فخرجت إىل املسجد فصليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
وسلم فكنت يف النساء الاليت تلني ظهور القوم فلما قضى الرسول صلى اهللا عليه وسلم صالته جلس على املنرب 

 وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصاله مث قال هل تدرون مل مجعتكم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال إين ما
مجعتكم لرغبة وال لرهبة ولكن مجعتكم ألن متيما الداري كان رجال نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثين حديثا 
وافق الذي كنت أحدثكم عن املسيح الدجال حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثني رجال من خلم وجذام 

ت الشمس فجلسوا يف قارب السفينة فدخلوا فلعب هبم املوج شهرا يف البحر مث أرسوا إىل جزيرة يف البحر فغرب
بلها من دبرها من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت  اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر ال يدرون ما ق
ا اجلساسة فقالت أيها القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم  فقالت أنا اجلساسة فقلنا وم

رجال فزعنا منها أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا حىت دخلنا الدير فإذا فيه أعظم باألشواق فلما مست لنا 
ا ويلك ما أنت قال  إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبه باحلديد قلن

ا أنتم قالوا حنن ناس من العرب ركبنا يف سفينة حب رية فصادفنا البحر حني اغتلم قد قدرمت على خرب فأخربوين م
  فلعب بنا املوج شهرا مث أرفأنا إىل جزيرتك هذه فجلسنا يف قاربنا فدخلنا

ا أنت فقالت أنا  اجلزيرة فلقينا دابة أهلب كثري الشعر ال يدرى ما قبلها من دبرها من كثرة الشعر فقلنا ويلك م
الدير فإنه إىل خربكم باألشواق فأقبلنا إليك سراعا اجلساسة قلنا وما اجلساسة فقالت اعمدوا إىل هذا الرجل يف 

وفزعنا منه ومل نأمن أن تكون شيطانة فقال أخربوين عن خنل بيسان فقلنا عن أي شأهنا تستخرب قال أسألكم عن 
ا عن أي شأهنا تستخرب  خنلها هل تثمر قلنا نعم قال أما إنه يوشك أال تثمر فقال أخربوين عن حبرية الطربية قلن

هل فيها ماء قالوا هي كثرية املاء فقال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخربوين عن عني زغر قالوا عن قال 
أي شأهنا تستخرب فقال هل يف العني ماء وهل يزرع أهلها مباء العني قلنا نعم هي كثرية املاء وأهلها يزرعون من 

مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال  مائها فقال أخربوين عن النيب األمي ما فعل قالوا قد خرج من
ا يليه من العرب فأطاعوه قال هلم قد كان ذاك قلنا نعم فقال أما إن  كيف صنع هبم فأخربناه أنه قد ظهر على م
ذاك خري هلم أن يطيعوه فإين أخربكم عين أين املسيح يوشك أن يؤذن يل فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية 

يف أربعني ليلة غري مكة وطيبة ومها حمرمتان على كلتامها كلما أردت أن أدخل واحدة منهما إال هبطتها 
استقبلين ملك بيده السيف صلتا يصدين عنها وأن على كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا قالت قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم وطعن مبخصرته على املنرب

دينة أال هل كنت حدثتكم عن ذاك فقال الناس نعم قال فأعجبين متيم أنه هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعين امل
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة إال أنه يف حبر الشام أو حبر اليمن ال بل من قبل املشرق ما هو 

  .اهـ. وأومأ بيده قبل املشرق قالت فحفظت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهـ. د بن عبدالوارثرواه عبدالصم



  .اسناده ابن منده مل جتد ترمجته+ 
أخربنا محزة بن حممد أبو القاسم َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر املصري ح وأخربنا أمحد بن إسحاق  ١٠٥٩

املغرية بن بن أيوب وغري واحد َحدَّثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد قاال َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن بكري َحدَّثنا 
عبدالرمحن عن أيب الزناد عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صعد املنرب فقال 

أيها الناس حدثين متيم الداري أن ناسا من قومه كانوا يف البحر يف سفينة هلم فانكسرت هبم فركب بعضهم على 
فإذا هم بامرأة شعثة سوداء هلا شعر منكر فقالوا من أنت  لوح من ألواح السفينة فخرجوا إىل جزيرة يف البحر

قالت أنا اجلساسة قالت أتعجبون مين قالوا نعم قالت فادخلوا القصر قال فدخلوه فإذا هم بشيخ مربوط 
زغر وما فعلت البحرية وخنالت بيسان احلديث ا فعل عني    .اهـ. بسالسل فسأهلم من هم فأخربوه فقالت هلم م

لي بن حممد بن نصر وأمحد بن إسحاق قاال َحدَّثنا حممد بن أيوب َحدَّثنا موسى بن إمساعيل أخربنا ع ١٠٦٠
  َحدَّثنا جرير بن حازم قال مسعت غيالن بن جرير حيدث عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت

لبحر فقامت قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم متيم الداري فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ركب ا
هبم سفينتهم فسقط إىل جزيرة فخرج يلتمس املاء فلقي إنسانا جير شعره فقال من أنت قالت أنا اجلساسة قال 
فأخربينا قالت ما أنا مبخربكم وال مستخربكم ولكن عليكم هبذه اجلزيرة فدخلناها فإذا رجل مقيد إىل أرنبته 

هذا النيب الذي خرج فيكم قالوا صدقه الناس فآمنوا به  فقال من أنتم قالوا حنن ناس من العرب فقال ما فعل
ا فعل بيسان  ا فعلت عني زغر فأخربناه عنها مث قال م ونصروه وقاتلوا معه قال أما إن ذلك خري هلم مث قال م

فقالوا قد أطعم فوثب وقد كاد أن خيرج من وراء احلائط مث قال أما إنه لو أذن يل يف اخلروج لقد وطئت 
غري طيبة قال فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس فحدثهم فقال هذه طيبة وذاك  األرض كلها

  .اهـ. الدجال
ذكر وجوب اإلميان بنزول عيسى بن مرمي عليهما السالم لقتال الدجال وقيام الساعة والصعق قال اهللا  ١٠٥

  .}شاء اهللا ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من{عز وجل 
بن حممد البحريي ح وأخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا أمحد بن النضر  ١٠٦١ أخربنا حممد بن سعد َحدَّثنا حيىي 

قاال َحدَّثنا عبيداهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثنا أيب َحدَّثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال مسعت يعقوب بن عاصم بن 
بد اِهللا بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا احلديث الذي حتدث به تقول عروة بن مسعود الثقفي يقول مسعت َع

إن الساعة تقوم إىل كذا وكذا فقال سبحان اهللا أو ال إله إال اهللا أو كلمة حنوها لقد مهمت أن ال أحدث أحدا 
اهللا صلى شيئا أبدا إمنا قلت أنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما حيرق البيت ويكون ويكون مث قال قال رسول 

اهللا عليه وسلم مث خيرج الدجال يف أميت فيمكث ال أدري أربعني يوما أو أربعني شهرا أو أربعني عاما فيبعث اهللا 
عيسى بن مرمي عليه السالم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه مث ميكث الناس سبع سنني ليس بني 

قبل الشام فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة اثنني عداوة مث يرسل اهللا عز وجل رحيا باردة من 
من خري أو إميان إال قبضته حىت لو أن أحدكم يف كبد جبل لدخلت عليه حىت تقبضه قال مسعته من رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا



مثل هلم الشيطان فيقول أال تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة األوثان وهم يف ذلك دار رزقهم فيت
حسن عيشهم مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحدهم إال أصغى ليتا ورفع ليتا قال فأول من يسمع رجل يلوط 

مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك حوض إبله قال فيصعق مث يصعق الناس مث يرسل اهللا أو قال ينزل اهللا 
فينبت منه أجساد الناس مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون مث يقال أيها الناس هلموا إىل ربكم قفوهم إهنم 
يقال من كل ألف تسعمائة وتسعني فذلك يوم جيعل الولدان  مسؤلون مث يقال اخرجوا بعث النار فيقال من كم ف

  .اهـ. ن ساقشيبا وذلك يوم يكشف ع
  .اهـ. رواه غندر عن شعبة وقال فيه فال يبقى أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته

  يف اسناد ابن منده مل جتد ترجم+ 

١٠٦   

  ذكر وجوب اإلميان بالسؤال يف القرب قال اهللا عز وجل يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف

  .اآلخرة
نا أبو عمرو َحدَّثنا أبو أمية َحدَّثنا أبو داود ح وأخربنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا أبو مسعود َحدَّثنا أخرب ١٠٦٢

بن عبيدة عن الرباء بن عازب قال سألت  أبو داود وأبو الوليد قاال َحدَّثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد 
قال } ن آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةيثبت اهللا الذي{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله 

  .اهـ. يف القرب إذا سئل فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك
  .اهـ. لفظ حديث أيب أمية

أخربنا َعبد اِهللا بن عبدالرمحن بن محاد العسكري َحدَّثنا عبدالرمحن بن حممد احلارثي َحدَّثنا عبدالرمحن  ١٠٦٣
يثبت اهللا الذين {نا سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة بن عبدالرمحن عن الرباء بن عازب يف قوله بن مهدي َحدَّث

  .اهـ. قال نزلت يف عذاب القرب} آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
  .اسناده حسن+ 

حممد بن خازم ح قال َحدَّثنا أخربنا أمحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا سعدان بن نصر َحدَّثنا أبو معاوية  ١٠٦٤
احلسن بن علي بن عفان َحدَّثنا َعبد اِهللا بن منري قاال َحدَّثنا األعمش عن املنهال بن عمر عن زاذان عن الرباء بن 

  عازب قال

خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب وملا يلحد فجلس رسول اهللا 
 عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطري ويف يده عود ينكث به األرض فرفع رسول اهللا صلى اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فقال استعيذوا باهللا من عذاب القرب مرتني أو ثالثا مث قال إن العبد إذا كان يف انقطاع من 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن 

اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة وجيلسون منه عند النظر مث جييء ملك حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إىل مغفرة اهللا ورضوان قال فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا اخذها مل 



ذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخ
مسك وجدت على وجه األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون مبأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب 

بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا حىت ينتهوا هبا إىل السماء الدني ا فيقولون فالن 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها حىت ينتهي هبا إىل السماء السابعة 
فيقول اهللا عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض فإن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 

يجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول ريب اهللا أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان ف
ا دينك فيقول ديين اإلسالم فيقوالن له ما هذا الذي بعث فيكم فيقول هو رسول اهللا فيقوالن له  فيقوالن له م
وما علمك فيقول قرأت كتاب اهللا وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من 

فتحوا له بابا إىل اجلنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره ويأتيه اجلنة وألبسوه من اجلنة وا
  رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له

ة حىت فمن أنت فوجهك الوجه الذي جييء باخلري فيقول أنا عملك الصاحل فيقول يا رب أقم الساعة أقم الساع
أرجع إىل أهلي ومايل قال وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال إىل اآلخرة نزل إليه من السماء 

مالئكة سود الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه مد البصر مي جيي ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول 
رق يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من أيتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط اهللا وغضبه قال فتف

الصوف املبلول فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوهنا يف تلك املسوح وخيرج منها 
كأننت ريح جيفة وجدت على ظهر األرض فيصعدون هبا وال ميرون على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذه الروح 

ن فالن بأقبح أمسائه اليت كان ميسى هبا يف الدنيا حىت ينتهي هبا إىل السماء الدنيا فيستفتح له اخلبيثة فيقول فالن ب
ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج {فال يفتح له مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن {رح روحه طرحا مث قال فيقول اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفلى فيط} اجلمل يف سم اخلياط
فيعاد روحه يف جسده } يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق

ه ال أدري  ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقال له من ربك فيقول هاه هاه ال أدري فيقولون له ما دينك فيقول هاه ها
ا هذا الرجل الذي بعث فيك ال أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه فيقولون له م م فيقول هاه هاه 

من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باب إىل النار فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه 
ت أضالعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كن

  توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه

ال تقم الساعة   .اهـ. جييء بالشر فيقول أنا عملك اخلبيث فيقول رب 
هذا إسناد متصل مشهور رواه مجاعة عن الرباء وكذلك رواه عدة عن األعمش وعن املنهال بن عمرو واملنهال 

اجلماعة وروى هذا احلديث عن اخرج عنه البخاري ما تفرد به وزاذان أخرج عنه مسلم وهو ثابت على رسم 
  .اهـ. جابر وأيب هريرة وأيب سعيد وأنس بن مالك وعائشة رضي اهللا عنهم

  .على شرط مسلم
أخربنا امحد بن حممد بن زياد َحدَّثنا حممد بن سعيد بن غالب َحدَّثنا إمساعيل بن إبراهيم بن علية قال  ١٠٦٥



يب سعيد اخلدري حدثين زيد بن ثابت قال كان فينا رسول اهللا َحدَّثنا سعيد بن إياس اجلريري عن أيب نضرة عن أ
صلى اهللا عليه وسلم يف حائط لبين النجار وهو على بغلة له وحنن معه فحادت به وكادت تلقيه وإذا أقرب ستة 

أو مخسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب فقال رجل أنا قال فمىت مات هؤالء قال ماتوا يف 
قال إن هذه األمة تبتلى يف قبورها فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي اإلشراك ف

أمسعين مث مال علينا بوجهه فقال تعوذوا باهللا من النار ما ظهر منها وما بطن وتعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها 
ا بطن قا ا ظهر منها وم ل تعوذوا باهللا من الدجال قلنا نعوذ باهللا من فتنة وما بطن قلنا نعوذ باهللا من الفنت م

  .اهـ. الدجال
  يف اسناده ابن منده مل جتد ترمجته+ 

  .اهـ. َحدَّثنا حسني َحدَّثنا حسن َحدَّثنا أبو بكر َحدَّثنا ابن علية
  .اهـ. رواه الرباء بن عازب وأنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القرب

نا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا حممد بن أيوب وحممد بن َعبد اِهللا بن سليمان قاال َحدَّثنا عباس بن أخرب ١٠٦٦
الوليد َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى 

ا كنت  اهللا عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع يف قربه فإنه ليسمع يقعدانه فيقوالن له م قرع نعاهلم أتاه ملكان ف
تقول يف هذا الرجل يف حممد فأما املؤمن فيقول أشهد أنه َعبد اِهللا ورسوله فيقوالن له انظر إىل مقعدك من النار 

لنا قد أبدلك اهللا مقعدك من اجلنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فريامها كلتامها أو قال مجيعا قال وذكر 
أنه قال يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وميأل عليه خضرا إىل يوم القيامة مث رجع إىل حديث أنس بن مالك قال 
ا كنت تقول فقال ما يقول الناس فيما ال دريت وال تليت مث يضرب مبطراق من  وأما الكافر أو املنافق فيقال م

  .اهـ. حديد ضربة يسمعه من يليه غري الثقلني
  .اهـ. ورواه عبداألعلى وعبدالوهاب وروح رواه شيبان

  اسناده مل يوثق+ 

بن إسحاق  ١٠٦٧ أخربنا حممد بن احلسني ثناإبراهيم بن احلارث ح َحدَّثنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد 
رو بن الصاغاين قال َحدَّثنا حيىي بن َعبد اِهللا بن أيب بكري َحدَّثنا حممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب عن حممد بن عم

عطاء عن ذكوان أن عائشة قالت دخلت على يهودية فقالت أطعميين أعاذك اهللا من فتنة الدجال ومن فتنة القرب 
قالت فلم أزل أحبسها حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا ما تقول هذه اليهودية قال 

أعاذك اهللا من فتنة الدجال ومن فتنة القرب فقام رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تقول قالت قلت تقول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ من فتنة الدجال ومن فتنة القرب مث قال أما الدجال فإنه مل يكن 
نيب إال قد حذر أمته الدجال وسأحذركموه حتذيرا مل حيذر نيب أمته إنه أعور وإن اهللا ليس بأعور مكتوب بني 

عينيه كافر يقرأه كل مؤمن وأما فتنة القرب فيب تفتنون وعين تسألون فإذا كان الرجل الصاحل أجلس يف قربه غري 
فزع وال مشعوف فيقال له فيم كنت فيقول يف اإلسالم فيقال ما كنت تقول يف هذا الرجل فيقول حممد رسول 

أيت اهللا فيقول ما ينبغي ألحد يراه يف الدنيا مث يفرج اهللا جاءنا بالبينات من عند اهللا فآمنا وصدقنا فيقال له هل ر
ا مقعدك ويقال على اليقني كنت وعليه  ا فيها من زهرهتا وما فيها فيقال له هاهن له فرجة قبل اجلنة فينظر إىل م



مت وعليه تبعث إن شاء اهللا وإذا كان الرجل السوء أجلس يف قربه فزعا مشفوعا فيقال له فيم كنت فيقول ال 
ا فيها من زهرهتا أدر ي فيقال ما هذا الرجل فيقول مسعت الناس يقولون فيفرج له فرجة قبل اجلنة فينظر إىل م

يقال انظر هاهنا إىل ما صرف اهللا عنك ويفرج له فرجة إىل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضها  وما فيها ف
  .اهـ. إن شاء اهللافيقال هذا مقعدك مث يقال له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث 

رواه مجاعة عن أيب ذئب منهم يزيد بن هارون وروى بعض هذا احلديث أبان بن يزيد وحيىي بن أيب كثري عن 
  .اهـ. احلضرمي بن الحق عن أيب صاحل عن عائشة رضي اهللا عنها

ثنا إبراهيم بن أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق الصاغاين ح وأخربنا حممد بن احلسني َحدَّ ١٠٦٨
احلارث قاال َحدَّثنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثنا حممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب أنبأنا حممد بن عمرو بن عطاء عن 

سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل 
كانت يف اجلسد الطيب اخرجي محيد بروح ورحيان ورب غري غضبان  الصاحل قال اخرجي أيتها النفس الطيبة

فال يزال يقال له ذلك حىت ينتهي هبا إىل السماء الذي فيه اهللا وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس 
 اخلبيثة كان يف اجلسد اخلبيث اخرجي ذميمة وأبشري حبميم وغساق وآخر من شكله أزواج فال يزال يقال هلا
ذلك حىت خترج فينتهي هباإىل السماء فيقال من هذا فيقال فالن ابن فالن فيقال ال مرحبا بالنفس اخلبيثة كانت 
يف اجلسد اخلبيث ارجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب السماء فريسل إىل األرض مث يصريان إىل القرب مث ذكر 

  .اهـ. ما ذكر يف حديث عائشة من حديث ابن أيب ذئب
خربنا حممد بن َعبد اِهللا بن معروف َحدَّثنا إمساعيل بن إسحاق َحدَّثنا حممد ابن عبيد وأمحد بن عبدة أ ١٠٦٩

واللفظ له قاال َحدَّثنا محاد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن َعبد اِهللا بن شقيق عن أيب هريرة قال إذا خرجت 
ه ملكان صعدا به إىل السماء فيقول أهل   روح املؤمن تلقا

روح طيبة جاءت من قبل األرض صلى اهللا عليك وعلى جسد كنت تعمرينه قال وذكر املسك مث  السماء
يصعد به إىل ربه عز وجل فيقول ردوه إىل آخر األجلني وإذا خرجت روح الكافر صعدوا به إىل السماء فيقول 

ه إىل ربه عز وجل أهل السماء ريح خبيثة أو قال روح خبيثة جاءت من قبل األرض وذكر اللعن قال فيصعد ب
فيقول ردوه إىل آخر األجلني قال أبو هريرة فلما ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الننت رد على أنفه ريطة 

  .اهـ. كانت عليه
  .اسناده مل يوثق+ 

ية أخربنا عبدالرمحن بن حيىي َحدَّثنا عقيل بن حيىي َحدَّثنا أبو داود ح وأخربنا أبو عمر َحدَّثنا أبو أم ١٠٧٠
َحدَّثنا روح بن عبادة قال َحدَّثنا شعبة عن بديل العقيلي قال مسعت َعبد اِهللا بن شقيق حيدث عن أيب هريرة أن 

  .اهـ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ باهللا من عذاب القرب وعذاب النار
  .اسناده حسن+ 

ثنا إبراهيم بن َعبد اِهللا العبسي َحدَّثنا وكيع بن أخربنا حممد بن سعيد وأمحد بن حممد بن السري قاال َحدَّ ١٠٧١
اجلراح عن األعمش عن جماهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قربين 

  فقال إهنما ليعذبان



ا بعسيب وما يعذبان يف كبري فقال أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله قال فدع
  .اهـ. رطب فشقه اثنني مث غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا مث قال لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا

   ١٠٧اسناده مل يوثق + 

  ذكر وجوب اإلميان بالبعث والنشور

كري أخربنا أبو القاسم محزة بن حممد الكناين مبصر َحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر َحدَّثنا حيىي بن ب ١٠٧٢
َحدَّثنا املغرية بن عبدالرمحن ح وأخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم َحدَّثنا أبو حامت حممد بن إدريس َحدَّثنا أبو 

اليمان َحدَّثنا شعيب بن أيب محزة َحدَّثنا أبو الزناد َعبد اِهللا بن ذكوان أن عبدالرمحن األعرج حدثه أنه مسع أبا 
عليه وسلم قال قال اهللا عز وجل كذبين ابن آدم ومل يكن ينبغي له أن هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 

ا تكذيبه إياي فقوله لن يعيدين كما بدأين أو ليس أول  يكذبين وشتمين ابن آدم ومل يكن ينبغي له أن يشتمين فأم
أولد ومل يكن يل اخللق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اختذ اهللا ولدا وأنا اهللا الصمد مل ألد ومل 

  .اهـ. كفوا أحدا
  .اهـ. رواه ورقاء الثوري

   ١٠٨اسناد ابن منده حسن + 

  ذكر وجوب اإلميان باحلوض

أخربنا حممد بن احلسني بن احلسن َحدَّثنا عبدالرمحن بن بشر َحدَّثنا حيىي ابن سعيد عن عبيداهللا عن نافع  ١٠٧٣
  .اهـ. لم أمامكم حوضي كما بني جرباء وأذرحعن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .اسناده مل يوثق+ رواه حممد بن بشر ورواه عن نافع أيوب وموسى بن عقبة وعمر بن حممد وغريهم 
أخربنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد اِهللا عن قتادة  ١٠٧٤

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني ناحييت حوضي كما بني املدينة وعمان أو قال  عن أنس بن مالك قا
  .اهـ. ما بني املدينة وصنعاء

.  
أخربنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة حدثين معاذ بن فضالة َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد اِهللا عن قتادة عن سامل بن  ١٠٧٥

وبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين لبعقر حوضي أذود أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ث
الناس ألهل اليمن أضرب بعصاي حىت يرفض فسئل عن عرضه فقال من مقامي إىل عمان وسئل عن شرابه 

فقال أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل فيه ميزابان أحدمها من ذهب واآلخر من ورق ميدانه من اجلنة رواه 
  اسناده حسن+ بو عوانة وشيبان شعبة وأ

أخربنا أمحد بن حممد بن عبدالسالم َحدَّثنا حيىي بن أيوب َحدَّثنا سعيد بن أيب مرمي ح وأخربنا حممد بن  ١٠٧٦
عبيداهللا بن أيب رجاء َحدَّثنا موسى بن هارون َحدَّثنا داود بن عمرو قال َحدَّثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة 

 بن عمرو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حوضي مسرية شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض قال قال َعبد اِهللا



من الورق وأطيب من املسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فال يظمأ أبدا وقالت أمساء بنت أيب بكر 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ناس دوين فذكر احلديث وقال وهيب عن أيب خيثم عن  إين على احلوض حىت أنظر من يرد علي منهم وسيؤخذ
  .ابن أيب مليكه عن عائشة حنو روايتهما

أخربنا خيثمة َحدَّثنا أبو قالبة َحدَّثنا عفان هبذا وروى َعبد اِهللا بن مسعود وأبو ذر وأبو هريرة وعقبة بن عامر 
 وحذيفة وجابر بن مسرة وحارثة وأسيد وأبو سعيد وسهل بن سعيد وعبداهللا بن زيد أين فرطكم ورواه َعبد اِهللا

   ١٠٩بن حضري وجندب وأم سلمة وغريهم ذكرناها يف مواضعها 

ذكر وجوب اإلميان بالقيامة واحملاسبة وذكر امليزان يف حديث عمر رضي اهللا عنه ملا سأل جربيل النيب صلى اهللا 
  عليه

  .وسلم
دَّثنا روح بن عبادة القيسي َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد أخربنا حممد بن يعقوب َحدَّثنا حممد بن إسحاق َح ١٠٧٧

اِهللا عن قتادة بن دعامة عن صفوان بن حمرز قال كنت أماشي ابن عمر فقلت يا أبا عبدالرمحن كيف مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يدين املؤمن 

وجل يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ويقول هل تعرف فيقول يا رب أعرف فيقول من ربه عز 
هل تعرف فيقول يا رب أعرف فيقول فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مث يعطي صحيفة 

  .اهـ. رهبم حسناته وأما الكافر واملنافق فيناديهم على رؤوس األشهاد هؤالء الذين كذبوا على
  .اهـ. رواه مجاعة عن هشام

أخربنا علي بن حممد بن نصر َحدَّثنا إبراهيم بن حامت َحدَّثنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثنا أبان بن يزيد َحدَّثنا  ١٠٧٨
قتادة عن صفوان بن حمرز املازين قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف مسعت النيب 

ه وسلم يقول يف النجوى قال مسعته يقول يدنو املؤمن من ربه عز وجل حىت يضع عليه كنفه صلى اهللا علي
ويقول له تعرف كذا تعرف كذا فيقول نعم فيقول له فإين سترهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها لك اليوم فيعطى 

وا على رهبم أال لعنة اهللا صحيفة حسناته وأما الكافر واملنافق فيناديهم على رؤوس األشهاد هؤالء الذين كذب
  على الظاملني

أخربنا أمحد بن إسحاق بن أيوب َحدَّثنا معاذ بن املثىن ح وأخربنا علي ابن حممد َحدَّثنا أبو املثىن وحممد  ١٠٧٩
بن أيوب قاال َحدَّثنا مسدد َحدَّثنا أبو عوانة عن قتادة بن صفوان بن حمرز أن رجال سأل ابن عمر فقال كيف 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى فقال يدنو أحدكم من ربه عز وجل حىت يضع كنفه  مسعت رسول
عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره مث يقول إين قد سترت 

ادون هؤالء الذين كذبوا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مث يعطي كتاب حسناته وأما الكافر واملنافق فين
  .اهـ. على رهبم أال لعنة اهللا على الظاملني رواه سعيد وشيبان ومهام بن حيىي



أخربنا أبو عمرو َحدَّثنا جعفر بن حممد الربدعي َحدَّثنا حممد بن املنهال َحدَّثنا يزيد بن زريع َحدَّثنا سعيد  ١٠٨٠
ال إله  وهشام مجيعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج من النار من قال 

إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية مث خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما 
ا يزن ذرة ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري م   .اهـ. يزن برة مث خيرج من النار من قال 

د بن زريع مث لقيت شعبة فحدثته باحلديث فقال شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن قال يزي
  .اهـ. النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديث إال أن شعبة جعل موضع ذرة ذرة

 قال يزيد صحف أبو بسطام مث لقيت أبا العوام القطان فحدثته باحلديث فقال عمران حدثنا قتادة عن عطاء بن
يزيد الليثي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديث قال يزيد أخطأ عمران ووهم فيه وكان 

عمران حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة وكان إبراهيم بن َعبد اِهللا الفاطمي ملا خرج بالبصرة ويل 
ى فأرسل إبراهيم رجاال بقول عمران عمران خراج العراق وكان أمريهم استفتاه يف شيء فأفتاه عمران بفتو

  .اهـ. فقتلوا كلهم
بن راشد عن الزهري عن  ١٠٨١ أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن يوسف َحدَّثنا عبدالرزاق عن معمر 

عروة بن الزبري عن كرز بن علقمة اخلزاعي قال قلت يا رسول اهللا هل لإلسالم منتهى قال نعم أميا أهل بيت 
و العجم أراد اهللا هبم خريا أدخل عليهم اإلسالم قال مث ماذا يا رسول اهللا قال مث تقع فنت كأهنا من العرب أ

الظلل قال فقال أعرايب كال يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده مث لتعودن فيها 
  أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض

وسف َحدَّثنا حممد بن خالد بن خلي َحدَّثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة أخربنا حممد بن يعقوب بن ي ١٠٨٢
َحدَّثنا أيب عن الزهري عن عروة بن الزبري أن كرز بن علقمة اخلزاعي قال بينما أنا جالس عند رسول اهللا صلى 

  .ابن عيينة اهللا عليه وسلم جاء رجل من األعراب فقال يا رسول اهللا هل لإلسالم متهى فذكره رواه الزبيدي و
أخربنا خيثمة َحدَّثنا العباس بن الوليد أخربين أيب ح وأخربنا حممد ابن يعقوب َحدَّثنا حممد بن عوف  ١٠٨٣

َحدَّثنا أبو املعنود ح وأخربنا أمحد بن سليمان َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا أبو مسهر َحدَّثنا اهلقل بن زياد 
عبدالواحد بن قيس حدثين عروة عن كرز اخلزاعي قال أتى النيب صلى اهللا عليه قالوا َحدَّثنا األوزاعي حدثين 

وسلم أعرايب فقال يا رسول اهللا هل هلذا األمر منتهى قال نعم فمن أراد اهللا به خريا من عجم أو عرب أدخله 
ؤمن يف عليهم مث تقع فنت كالظلل تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض فأفضل الناس يومئذ م

  .اهـ. شعب من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من شره
أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن األزهر بن منيع َحدَّثنا هشام بن خالد َحدَّثنا الوليد ح وأخربنا  ١٠٨٤

د بن معلى خيثمة َحدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ح وثنا حممد بن إبراهيم بن مروان َحدَّثنا أمح
َحدَّثنا دحيم قالوا َحدَّثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر أنه مسع سليم بن عامر يقول مسعت املقدام بن األسود قال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يبقى على أهل األرض بيت مدر وال وبر إال أدخل اهللا عليهم 
  .اهـ.  فيجعلهم اهللا من أهلها أو يذهلم فيدينون هلااإلسالم بعز عزيز وبذل ذليل إما يعزهم اهللا

  اسناده حسن+ 



أخربنا حممد بن احلسني َحدَّثنا أمحد بن األزهر َحدَّثنا أبو املغرية عبدالقدوس بن احلجاج َحدَّثنا صفوان  ١٠٨٥
ليبلغن هذا ما بن عمرو حدثين سليم بن عامر عن متيم الداري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

بلغ الليل وال يترك اهللا بيت مدر وال بيت وبر إال أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل مث يعز اهللا به اإلسالم 
  .اهـ. ويذل به الشرك

  .وفيه زياده
. ه حنوهوأخربنا علي بن احلسني بن علي َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا أبو اليمان َحدَّثنا صفوان بن عمرو بإسناد

  .اهـ
أخربنا حممد بن سعيد وأمحد بن حممد بن إبراهيم الوراق قاال َحدَّثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا وهب بن  ١٠٨٦

جرير بن حازم َحدَّثنا أيب قال مسعت عبدامللك بن عمري حيدث عن جابر بن مسرة أخي بين سؤاة بن عامر قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كقيامي فيكم فقال أكرموا  خطبنا عمر رضي اهللا عنه باجلابية فقال قام فينا

  .اهـ. أصحايب وذكر احلديث

يمان بن أيوب َحدَّثنا أبو زرعة بن عمرو َحدَّثنا أبو خيثمة َحدَّثنا جرير بن عبداحلميد  ١٠٨٧ أخربنا أمحد بن سل
الناس باجلابية فقال إن  عن عبدامللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يف مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم مث يفشو 
الكذب حىت حيلف الرجل على اليمني قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها 

اعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد أال ال فمن أحب منكم أن ينال حببوحة اجلنة فليلزم اجلم
  .اهـ. خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشطيان أال ومن كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن

  .اهـ. رواه جرير عن عبدامللك عن جابر بن مسرة أشبه
واه شيبان النحوي ومعمر واحلسني بن وروى أمحد بن حنبل عن جرير عن عبدامللك عن أيب الزبري عن عمر ور

واقد وأبو عوانة وعبيداهللا بن عمرو وزائدة وأبو محزة السكري وابن عيينة عن عبدامللك عن رجل عن أيب 
الزبري وقال إبراهيم بن طهمان وإسرائيل وعبداهللا بن املختار وأبو بكر بن عياش عن عبدامللك عن أيب الزبري 

  .اهـ. رجه النسائيوحديث جابر بن مسرة أوىل أخ

أخربنا حممد بن سعيد وأمحد بن حممد بن إبراهيم قاال حدثنا أمحد بن عصام َحدَّثنا أبو عامر عبدامللك  ١٠٨٨
بن عمرو َحدَّثنا هشام بن أيب َعبد اِهللا عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده أيب سالم عن أيب أمامة 

ا اإلميان فقال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت الباهلي أن رجال سأل النيب صلى اهللا  عليه وسلم م
  .اهـ. مؤمن قال فما اإلمث فقال إذا حاك يف صدرك شيء فدعه

أخربنا علي بن احلسني َحدَّثنا أبو حامت الرازي َحدَّثنا نعيم بن محاد َحدَّثنا ابن املبارك عن معمر بن راشد  ١٠٨٩
سالم عن جده ممطور عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا ما عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن 

اإلميان قال إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن قال يا رسول اهللا ما اإلمث قال إذا حاك يف صدرك 
  .اهـ. شيء فدعه

  اسناده ضعيف+ 
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